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St.! 

POROČILO ČLANA OKROŽNEGA KOMITEJA KPS ZA REVIRJE 
VILIJA VRESKA ZGODAJ SPOMLADI 1943 O POLOŽAJU V 

OKROŽJU1 

Polit, poročilo OF za Zagorje in Trbovlje 
ter okolico: 

Na politično delo v rajone Zagorje in Trbovlje smo bili poslani 
sredi decembra 1942.2 To je teren, ki je bil pred nami precej dobro 
organiziran, postavljeni so bili odbori OF, ponekod Narodna zaščita 
in mladina. Ljudsko razpoloženje do osvobodilnega gibanja in do 
partizanov je bilo dobro, posebno v okolici Zagorja. 

Po nastali provali, ki jo je povzročil začetkom spomladi dezerter 
in izdajalec Hemaus' (partizansko ime Hugo) iz Trbovelj je bila 
občutno prizadeta OF v okolici Zagorja. Provala se je potom izda
jalca Hugota razširila tudi na Moravsko stran ter celo v Kamniško 
okrožje (Zlato polje). Radi tega so Nemci Zlato polje zažgali,4 nekaj 
ljudi vrgli v ogenj, nekaj postrelili; drugi so še danes v fašistič
nih taboriščih. Posledica te provale v Zagorski okolici je sledeča: 
5 ustreljenih, 5 družin izseljenih, med katerimi jih je že nekaj po
mrlo. Radi tega faš. terorja je nastal med prebivalstvom" preplah, 
vendar pa niso postali nasprotniki OF. Niti niso izdajali. Držanje 
ustreljenih je bilo odlično, niti malenkosti niso izdali. 

1 Izvirnik, ki je napisan s svinčnikom, je v arhivu CK ZKS v 
Ljubljani. 

2 V revirje so bili poslani Vili Vresk-Urban, Viktor Kovač-Matevž in 
Vinko Kramar-Krištof. Glej Dokumenti ljudske revolucije v Sloveniji, 
knj. 5, dok. št. 40, str. 99, dok. št. 107, str. 318 in dok. št. 149, str. 422; 
odslej Dokumenti. 

3 Albert Hernaus, rojen 1920 v rudarski družini v Trbovljah. V par
tizane je prišel konec marca 1942 na Plešo nad Zagorjem v 1. četo Šta
jerskega bataljona. Dezertiral je 13. aprila 1942 po akciji na sirarno v Mo
ravčah. Izjava Franca Kralja v arhivu CK ZKS, Rudi Knez-Silas, dnevnik 
v Revirskem muzeju v Trbovljah, dnevniški zapis 13. in 15. aprila 1942. 

4 Zlato polje je bilo požgano 2. avgusta 1942. 



Od spomladi 1942 1. je bil na terenu za Zagorje in okolico 
poznejši izdajalec Knez Polde-France5 član OK KP revirskega okrož
ja. Tedaj je bil v Zagorju organiziran odbor OF, dočim so organi
zacijsko stanje v okolid (v vaseh) ni postavilo. Dobil je neke zveze 
s poedinci na vasi. Po pozneje nastali provali, katero je povzročil 
partizanski kurir Jelen Ivan-Miloš,6 ki je provalil Knez Poldeta, se 
je ta razširila pozneje potom njega (Kneza) na Zagorje ter ostale 
posameznike, s katerimi je imel zveze. V Zagorju je bil aretiran 
celoten odbor OF in mladina potom izdajalca Kneza. Kakor nam je 
dozdaj znano je bilo ustreljenih radi izd. Kneza 4 osebe iz Zagorja, 
Koliko je bilo aretiranih pri tej provali ne vemo števila. Provaljena 
je bila organizacija OF v neki vasi v okolici Zagorja potom Kneza, 
kjer so pa po večini ljudje zbežali in ušli fašistom. Pri tej aretaciji 
je sodeloval tudi izd. Knez in je bil oborožen z brzometno puško 
(šnelfajerca). 

Od provale povzročene od izdajalca Kneza v septembru 1942 
ni bilo nobenega terenskega delavca na tem terenu. OF je bila po
polnoma na tleh. Treba je bilo začeti iskati nove zveze in postavljati 
nove postojanke. Do sedaj še nismo uspeli vpostaviti še nobenih 
odborov OF, pač pa smo vpostavili zaupnike OF. V Zagorju imamo 
v 3 rajonih zaupnike, dočim smo vpostavili izven Zag[orja] v okolici 
7 zaupnikov. Vendar ti zaupniki OF ne vršijo še tiste dolžnosti, 
katere jim pripadajo. Vzrok temu je še vedno strah pred izdajalci 
in vohuni ter premalo medsebojno zaupanje. Izgledi so in se že tudi 
stanje popravlja in da bo nam uspelo organizacijsko povezati OF 
v kratkem času. 

Naše delo je bilo zelo počasi napredovalo in smo naleteli na 
velike težkoče, katere so povzročili ti dezerter ji in izdajalci, z druge 
strani pa vohuni, katere je pošiljal okupator. Ker smo morali iskati 
nove zveze, obdelujemo hišo za hišo, pri čemer se zgubi veliko časa. 

Razpoloženje prebivalstva je dobro do OF in se tudi strinjajo 
s politiko OF. Vendar pa še vlada med njimi plašljivost. Med njimi 
je povezanost s poedinci, v Zagorju imajo neke radio aparate in si 
tako razširjajo med sabo poročila. Razdelili in poslali smo tudi našo 
literaturo. 

Bela garda zaenkrat ni vidna. Je pa mnenje pri gotovih ljudeh, 
da je Mihailovič sicer sprt s partizani, da pa ni izdajalec, vendar 
so pa ljudje na strani OF. Londonska emigrantska vlada je pri pre
bivalstvu osovražena.7 

5 Glej Dokumenti, knj. b, dok. št. 40, str. 98, si., Rudi Knez-Silas, 
dnevnik (gl. op. 3), dnevniški zapisi 21. Sept., 7. in 10. okt. 1942. 

0 Ivana Jelena-Miloša so Nemci aretirali konec avgusta 1942. Več 
glej K. Forte — Marko Selin, Nič več strogo zaupno, str. 334 si. 

7 Primerjaj: Dokumenti,, knj. 5, dok. 58, str. 181, M. Mikuž, Pregled 
zgodovine NOB v Sloveniji, IV. knjiga, Ljubljana. 1973, str. 688, si., F. 
Zalaznik-Leon, Dolga in težka pot, Maribor 1963, str. 45. 



Glede mobilizacije lahko rečemo, da fašisti mobilizirajo v 
splošnem, dočim je mobilizacija za v partizane slaba. 

Vojaška oboroženost v Zagorju sledeča: 

policije ca. 60 
žandarmerije " 20 
verkšuca " 6 0 
Poleg 20 žandarjev jih je še 12, ki hodijo (po 4) na izmenjavo 

stražit most čez Saivo. 
Verkšuc straži rudniške naprave in jih je mnogo takih, ki obe

nem tudi vohunijo. 
Vojaško stanje ni vedno enako. Se stalno menja — včasih stanje 

naraste, čez nekoliko časa pa zopet zmanjša. Ta'ko n. pr. je bilo stanje 
v Podšentjurju (Izlake) pred kratkim doseglo število ca. 170 in čez 
kakih 14 dni padlo na približno 30. — Sv. Planina nad Trbovljami 
je sedaj prazna. Tam je bilo od 80—120 Wermanov. Točno število 
faš. oborožene sile je težko ugotoviti, ker se vrši stalna pregrupacija 
in menjanje v moštvu. Nekatere postojanke so izpraznili — n. pr. 
Kolovrat, kjer je bilo 35 policije. 

Vohunska služba: Okupator je pri vohunski službi zavzd drugo 
taktiko. Tako n. pr. nastanejo provale. Nad aretirancem se vrši naj
prvo pritisk in tudi batine ne izostanejo, ga pridobijo za sebe in ga 
nato izpustijo, da začne vohuniti za fašiste. Poleg tega mora dotični 
dobiti v gotovem času še namestnika. Ti vohuni gredo v gozdove 
iskat partizanska taborišča, se skrivajo po gospodarskih poslopjih 
in oprezajo, če se bo kdo od partizanov ali OF pojavil v vasi, in 
kje se bo oglasil, se preoblečejo in gredo v vasi po hrano, češ, da 
so partizani. Radi take taktike Nemcev se je tudi število vohunov 
povečalo. Ljudstvo je radi tega postalo skrajno previdno, zato tudi 
ne odpira vrat, če ni sigurno, kdo da je. Radi tega se napravi včasih 
kaka neugodnost, če se kreta po takšnem terenu kaka partizanska 
edinica, med katero ni nobenega znanca, ki bi ga ljudje poznali. 
Izvrši se malenkostna rekvizicija, ker kmet ali kdo drugi ne ve, ali 
so v resnici partizani ali špijoni, jih gre potem naznaniti. Ljudje 
so naMonjeni do partizanov, in jim pomagajo, če je med njimi le 
eden njim poznanih. 

Za Trbovlje in okolico ne moremo dati širšega poročila za nazaj, 
ker nam ni dovolj znanega. Gotovo bo pa dano od drugega tovariša, 
ki mu je o celotnem delu kaj več znanega.8 

Lahko pa rečemo, da je bila v Trbovljah in okolici dokaj do
bro organizirana OF. Kako je bilo z odbori in postojank[ami] OF 
ne vemo. 

8 Poročila za Trbovlje hi uspelo najti. 



Po provalah, ki so nastale v 1. 1941. po članu OK KP in sekre
tarju OF Ivanu Brglezu,9 so nastale velike aretacije in streljanja. 
Organizacija OF je bila zdo zrušena. Stanje se je pozneje popravilo. 
V poletju 1942, ko je bil ujet kurir Miloš (Jelen Ivan iz Trb.), so 
organizacije OF doživele v revirjih ponovne hude udarce. Kurir 
Miloš je izdal celo vrsto postojank OF. Z izdajanjem je začel v 
Trbovljah na postojanki tov. Keršič Frica-Gala10 (in še neke druge 
postojanke v okolici Trb.) Drugi dan je sledila postojanka sedanjega 
izdajalca Kneza Poldeta, tretji dan postojanka Sava-Tima in nato 
Huda Jama. Pri tej provali sta bila ustreljena na begu 2 člana OF 
(to nam je znano). Sledili so še dezerterji, pozneje izdajalci: Gračner 
Miro^Simon11 in Polak-Krvavi,12 oba iz Trbovelj. Oba sta stopila 
v službo okupatorja in izdajala. Od teh proval se jih je le nekoliko 
rešilo z begom v partizane. Organizacija OF je doživela občutne 
udarce in koliko je ostalo, še članov OF se niso upali udeleževati 
sestankov s tov. Galom. OF je bila zrušena, posebno pa še ko je bil 
izdan tov. Keršič Fric-Gal od Zagorjana Korbarja. Tov. Gal je bil 
težko ranjen in kmalu nato podlegel. Držanje dobro, izdal ni nič. 

Tudi v Trbovljah smo morali začeti iskati veze čisto na novo. 
Dobili smo stike s. posamezniki, vendar pa nam jih še ni uspelo 
organizacijsko povezati. Iskali smo veze tudi z okolico Trbovelj, kjer 
so nas pa neki popolnoma odvrnili, češ, da se bojijo izdajalstva. 
(Poslali smo tudi razno literaturo.) Odborov OF zaenkrat še ni, pač 
pa obstojijo posamezni stiki. Upamo in gledali bomo, da čimprej 
vpostavimo organizacijo OF in odbore ter poboljšamo osvobodilno 
gibanje v okrožju. 

PoHtično prevladuje vpliv OF, vendar pa je stanje slično kot 
v Zagorju — plašljivost med ljudmi. Individualno si še zaupajo, 
vendar pa jih je težko pripraviti, da bi aktivno sodelovali v gibanju. 

O beli gardi nismo zaenkrat dobili še nobenih podatkov. 
9 Ivan Brglez, sekretar MK KPS za Trbovlje od julija 1941. Nemci 

so ga 7. novembra 1941 ujeli na javki v Celju. V zaporu je klonil in 
izdal organizacijo v Trbovljah. Fašisti so ga maja 1942 ustrelili. Doku
menti ljudske vstaje v Sloveniji leta 1941, Prispevki za zgodovino delav
skega gibanja II, Ljubljana 1961, št. 1—2, str. 36, L. Požun, Revirska četa 
1941, istotam, str. 174. 

10 Fric Keršič-Gal, rudar iz Trbovelj, sekretar Okrožnega komiteja 
KPS za Revirje, ranjen in ujet v Zagorju. Umrl je po mučenju 21. de
cembra 1942. Proglašen je bil za narodnega heroja. Glej še: Dokumenti, 
knj. 5, dok. št. 40, str. 98 si. 

11 Gračner Miro-Simon, Buldo iz Trbovelj, borec I. Štajerskega ba
taljona. Dezertiral 29. junija 1942 iz Pddvrha pri Dobrovljah. Glej: Zbor
nik dokumentov in podatkov o narodnoosvobodilni vojni jugoslovanskih 
narodov — odslej Zbornik NOV, del VI., knj. 3, dok. št. 66. Dnevnik par
tizana I. Štajerskega bataljona; tu dnevniški zapis 29. junija 1942 ni ob
javljen v celoti. Dodatni podatki Vlado Habjan. 

12 Polak Albin-Krvavi iz Trbovelj, borec I. Štajerskega bataljona. 
Dezertiral skupaj z Gračnerjem 29. junija 1942 iz Podvrha pri Dobrov
ljah. Glej op. 11. 

8 



Mobilizacija: v revirjih je gotovo število rekrutov za faš. vojsko 
osvobojenih. Lahko se pa trdi, da Nemci v splošnem mobilizirajo, 
dočim mi slabo. 

Oborožena faš. sila: Skupno žandar, policije, Gestapo okrog 200 
— Werksuc 40—50. Stanje se od časa do časa menja.13 

Št. 2 

PISMO CENTRALNEGA KOMITEJA KPS DNE 1. MARCA 1943 
ZAČASNEMU SEKRETARJU CKKP ITALIJE UMBERTU MAS-
SOLI O VZDRŽEVANJU MEDSEBOJNIH ZVEZ IN SODELOVA

NJU TER O POLOŽAJU V SLOVENIJI1 

CENTRALNI KOMITET 
KOMUNISTIČNE PARTIJE SLOVENIJE 

Dne 1. III. 1943. 
T o v'a r i š u • Q u i n t u.2 

Dragi Quinto! -
Prilagam Ti sporočilo, ki nam ga je zate poslal Ded.3 Prosim 

Te, da daš takoj odgovor nanj. Ker imamo sedaj redno zvezo, lahko 
dajemo tudi Tvoje obširnejše poročilo (seveda, pri tem moraš mi
sliti na obliko, v kateri bo to sporočilo šlo in da predolgo vendarle 
ne bo). Predlagam Ti, da sestaviš svoje poročilo v krajše samostojne 
dele, ki jih bomo postopno oddali skupaj z našim tekočim mate
rialom. Da boš imel približno orientacijo o količini, vzemi za primer, 
da 1 tipkano stran pisarniškega papirja oddamo v 2—3 dneh. V pri
hodnjih dneh bomo dobili dodatek v času, tako bo potem šlo tudi več. 

Glavno pri tem je, da nam poročila redno pošiljaš in čim več. 
Mi se obvezujemo, da bo "šlo vse v redu. Lahko si siguren tudi kar 
se konspirativne strani tiče. Ker imamo zvezo sedaj sami v rokah, 
se torej ne boj, da bi poročila potovala. Kakor vidiš, se Ded najbolj 
interesira za vaša informativna poročila >o stanju v Italiji. Jaz sem 
Ti v tem pogledu že pred časom poslal pismo,4 v katerem sem Te 
obvestil o posebnem naročilu, ki smo ga dobili od Dede. Ne vem, 

13 Poročilo ni podpisano, niti datirano. Iz rokopisa je razvidno, da ga 
je pisal Vili Vresk-Urban. Po vsebini pa je možno sklepati, da je bilo 
pisano zgodaj spomladi 1943. 

1 Izvirna kopija je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. 
2 Umberto Massola. 
3 Šifra za kominterno. Kopija telegrama ni ohranjena. Glej Doku

menti, knj. 5, dok. št. 202, op. 3. 
4 Pismo Edvarda Kardelja z dne 12. decembra 1942, Dokumenti, knj. 

4, dok. št. 160, str. 169. 
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koliko si o tem tudi ustno obveščen od M.5 Če nisi, potem na vsak 
način nekako uredi, da prideš v osebni kontakt (ali nekdo od vaših 
tovarišev, ki bo dobil od Tebe pooblastilo, da se razgovarja.o teh 
stvareh) s sekretarjem PK KPS za Julijsko Krajino6 (ki smo ga mi 
poslali tja doli, je preverjen in se lahko vseskozi zaneseš nanj). Mi 
smo v teh ozirih že nekaj dosegli tudi v Italiji sami in bi naše 
sodelovanje brez dvoma lahko prineslo važne rezultate. 

Kar se zvez tiče, smo uredili tako: Ti vzdržuj stalni kontakt 
z Milo, ki nam bo po dogovorjeni poti pošiljala Tvoj material. Do
govorite se pa istočasno še za rezervno zvezo za primer, če bi se 
M. kaj zgodilo. Najbolje je, da se z M. dogovoriš tudi za šifro in 
pošiljaš važnejša Tvoja poročila šifrirana. Napiši šifro ločeno od 
ostale pošte in s kemično tinto, o kateri se ustno dogovori z M. 

Pošiljamo Ti poleg sporočila tudi odlomek iz sporočila za nas, 
ki se tiče ureditve radio zveze s Teboj. Mi bi Ti v tem pogledu lahko 
pomagali in Ti v najkrajšem času poslali majhen aparat, ki bi bil 
dovolj močan za zvezo z nami, a bi obenem ne potreboval toliko 
energije in priprav, da bi vas to spravljalo v nevarnost provale. 
Kolikor pa bi se prilike pri vas še poboljšale, bi lahko mislili tudi 
na vzpostavitev večjega aparata za Tvojo direktno zvezo z Dedom 
(kolikor bi se material še dal dobiti! Dobro bi bilo, da bi za mate
rialom tudi vi sami napravili organiziran lov). Sporoči nam, če lahko 
vzpostaviš malega goloba,7 kakor tudi, če imaš kader za delo na 
aparatu, oziroma želiš, da Ti ga mi pošljemo. Mi bi z aparatom vse
kakor poslali človeka, ki bi vam dal navodila, kako ga spraviti v tek. 
Poslali bi Ti v tem primeru tudi primerno šifro. 

Za enkrat pa naj velja kot Tvoja najbližja zveza M. V njeni 
bližini imamo mi sedaj majhen punkt za rad. zvezo z nami,8 ki bo 
v kratkem času gotov. Tega se do nadaljnega lahko poslužuješ tudi 
Ti, tako da bo zveza zelo hitra. Na punkt smo poslali preverjene 
ljudi in razen tega pošiljaj že šifrirana poročila, ki jih bodo oni 
v isti obliki oddali dalje nam. 

5 Mila-Milena Bajt, poročena Bizjak iz Gorice, ulica Rafut. Pri njej 
so imeli javko že prvi organizatorji narodnoosvobodilnega gibanja na 
Primorskem (Anton Velušček, Branko Babic). Povezana je bila z vod
stvom KP Italije. V italijanščino je prevajala tudi njim namenjena pisma. 
Njena sestra Marija Bajt, poročena De Ferri —, Ada, je vzdrževala ku
rirske zveze z vodstvom italijanske partije. Izjava Vendeline Pavlin. 

6 Branko Babič-Vlado, roj. 18. oktobra 1912 v Dolini pri Trstu, je 
končal trgovsko šolo. Leta 1930 je zbežal v Jugoslavijo. Živel v Mariboru 
in Banjaluki. Clan KP od 1935. Bil je član OK KPJ za Maribor in nato 
Oblastnega komiteja KPJ za Bosansko Krajino. Julija 1941 je odšel v 
partizane, 1942 je postal član OK KPJ za Kozaro. Decembra 1942 se je 
vrnil v Slovenijo in bil imenovan za sekretarja PK KPS za Slovensko 
Primorje do oktobra 1944, ko je odšel na politično delo v Trst. Življenje
pisi v arhivu CK ZKS. 

7 Radijska oddajna postaja. 
8 Glej Dokumenti, knj. 5, dok. št. 179. 
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Prosim Te, da vse te stvari vzameš kot zelo nujne, kajti Ded 
od nas zahteva, da Ti damo možnosti, da oddajaš svoje stvari. Po
hiti torej s svojimi poročili. Obenem nam pa takoj odgovori, če imaš 
možnosti za vzpostavo radpjskega] punkta, ali pa se misliš poslu
ževati našega najbližjega. 

Na koncu še nekaj političnih vprašanj in informacij. 
V Julijski Krajini smo dosegli precejšnje uspehe, zlasti na po

dročju partizanskega gibanja. Kakor Ti je najbrže znano, je itali
janska mobilizacija poslednjih mesecev končala s popolnim polomom 
in je odšla v partizane ogromna večina abvezancev. Dobili smo samo 
v Julijski Krajini okoli 150 novih partizanov. Znatno se je razvila 
tudi partijska organizacija in organizacija OF. Nedavno se je vršila 
pokrajinska konferenca,9 ki sta se je udeležila tudi 2 predstavnika 
italijanskega antifašističnega gibanja (za Fronte Nationale.. .).1 0 

Med PK KPS za Julijsko Krajino in sekretarjem KPI v Trstu (Da
vila)11 je bil napravljen sporazum za sodelovanje in skupno politično 
akcijo v Primorju.12 Dobro bi bilo, če [bi] tudi Ti poslal enega vode-
čih vaših tovarišev v Trst, da bi se stvari tam dokončno uredile. Po 
poročilih naših tovarišev, so italijanski tovariši v Trstu in Tržiču 
uporabljali v organizaciji nekak »Kettensistem-«, ki je seveda pre
prečeval vsako intenzivnejše delo Partije, zlasti pa vzgojo kadrov 
za Partijo. Naši so jim predlagali organizacijo v duhu boljševiških 
organizacijskih principov, kar so italijanski tovariši sprejeli. Po
trebno bi bilo, da tudi vi daste svoja navodila v tem smislu. S to
varišem Davillo je govoril tudi predstavnik našega CK, Luka,13 

ki se je nekaj časa mudil tam doli. Po njegovem mnenju je Davilla 
zdrav proletarski element, ki mu je pa treba dati vso podporo. 
V splošnem je med našimi in italijanskimi tovariši v Primorju 
ustvarjeno zelo tesno tovariško razmerje in se nam zdi, da bodo 
s skupnim delom lahko veliko dosegli na tem sektorju. Karakte
ristično je, da uživajo slovenski partizani tudi s strani italijanskega 
prebivalstva velike simpatije in podporo. Ker imajo tržaški itali
janski komunisti neke zveze s Kalabrijo, se je nedavno zgodilo, 
da so italijanski delavci v Kalabriji zbrali za naše partizane 5000 lir 
in jih poslali preko tržaških tovarišev. Dobro bi bilo te stvari močno 
razvijati in na tak način omogočiti tudi večji pritok Italijanov v 
partizane, kar bi vam omogočilo, da si — z začasno naslonitvijo na 
naše partizane — ustvarite italijansko partizansko vojsko, ki bo 
v vaših rokah v bodoče odigrala odločilno vlogo. Ne vem sicer, 

9 Glej Dokumenti, knj. 5, dok. št. 191. 
10 Pike v izvirniku. Pravilno ime za narodnoosvobodilno fronto je 

Fronte di Liberazione nazionale. 
11 Vincenzo Marcon. 
12 Glej Dokumenti, knj. 5, dok. št. 100. 
13 Franc Leskošek. 
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kako ta vprašanja postavljate vi, toda jaz mislim, da bi bilo za ves 
nadaljni razvoj v Italiji izredno važno, če bi vi uspeli zgraditi vsaj 
majhno oboroženo jedro, okoli katerega bi se kasneje v ugodnejših 
političnih okolnostih, grupirale. večje oborožene sile. Ce bo KPI 
imela v rokah tako oborožene sile, bo njena specifična teža v sploš
nem političnem razvoju Italije brez dvoma odločilnejša. To mož
nost pa KPI danes ima, če organizira italijanski antifašistični parti
zanski odred, ki bi se začasno naslanjal na naše položaje v Julijskih 
Alpah in na robu furlanske nižine, a bi zajemal Italijane iz severne 
Italije. Razume se, da bi bilo treba temu odredu dati najširšo poli
tično (antifašistično) osnovo. 

'Pri nas se stvari razvijajo, dokaj ugodno. V teku zime, zlasti 
pa prvih dveh mesecev v tem letu, smo svojo vojsko povečali za eno 
tretjino, a izgleda, da bo v kratkem podvojena. Naše brigade so 
dosegle tudi že prvi velik vojaški uspeh, ki predstavlja pravi pre
obrat v našem vojevanju. 3 naše brigade so v bitki na sektorju Kar
lovac ubile 700 Italijanov, 40 mul, a zaplenile 1 gorski top, 4 iriino-
mete, 4 težke mitraljeze, več sto pušk, 30 mul, ogromno municije, 
2000 odej in mnogo druge opreme. To je bila krvava in velika bitka, 
ki je pokazala, da so naše brigade postale sposobne tudi za večje 
operacije. Razbita je bila cela italijanska divizija. Boji se vrše po 
vsej Sloveniji in je za nas največji uspeh, da smo uspeli močno 
ojačiti akcije tudi na nemškem delu Slovenije, Tako je nedavno bilo 
v bitki pri Kamniku ubitih 214 Nemcev in veliko ranjenih. V krat
kem bomo pristopili k formiranju prve slovenske divizije, ki bo 
nov važen korak dalje o razvoju naše vojske. Tudi mednarodne 
pozicije naše borbe so se okrepile. Sovjetska zveza je vložila pri 
londonski jugoslovanski vladi uradni protest proti Draži Mihailo-
viću, pa tudi v Ameriki in Angliji se je javno mnenje obrnilo proti 
Draži Mihailoviču. 

Nam bi bile zelo potrebne informacije iz Italije o tamkajšnjih 
političnih procesih. Prosim Te, da nam skušaš v kratkem pismu 
nakazati osnovne karakteristike sedanjega položaja v Italiji, kakor 
tudi vse možne perspektive. ,Nas bi v prvi vrsti tudi zanimalo vpra
šanje o moči anglofilskih tendenc in o njihovem odnosu do KPI. 
To vprašanje je za nas važno zaradi tega, da se vemo orientirati 
glede možnosti kasnejše pomoči ali pa narobe — novih udarcev — 
ki bi jih lahko pričakovali od Italije, ki bo neposredno sledila Musso
lini j evi. 

Javi se nam potemtakem čimprej. 

Tovariški Te pozdravlja tudi v imenu tovarišev iz 
CK KPS 

Krištof14 

14 Edvard Kardelj. 
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št. 3 

IZJAVA KOMUNISTIČNE PARTIJE SLOVENIJE, SLOVENSKEGA 
SOKOLSTVA IN KRŠČANSKIH SOCIALISTOV DNE 1. MARCA 
1943 O OKREPITVI POLITIČNE IN ORGANIZACIJSKE ENOT

NOSTI OSVOBODILNE FRONTE POD VODSTVOM KPS1 

I Z J A V A 2 

KPS, slovensko Sokolstvo in krščansko socialistična skupina 
ugotavljajo, da je njihovo dosedanje sodelovanje omogočilo uspešen, 
v slovenski narodni zgodovini edinstven slovenski nacionalni upor 
in da zahtevajo bodoče naloge slovenske osvobodilne borbe njihovo 
še tesnejšo stmitev. Zato podajajo naslednjo izjavo. 

I. 

Aprilski zlom 1941 je bil hkrati moralnopolitični in organiza
cijski polom vse legalne slovenske politike, vseh uradno priznanih 
političnih strank, pa tudi reakcionarnega in protiljudskega,družbe
nega vodstva slovenske nacionalne usode. 

Po aprilskem zlomu so borbo za osvoboditev in združitev slo
venskega naroda nujno morale prevzeti nove sile. 

Ustanovni sestanek svobodilne fronte, ki so se ga udeležili za
stopniki Centralnega komiteta KPS, slovenskega Sokolstva, krščan
skih socialistov in slovenskih kulturnih delavcev, je že po svoji se
stavi izrazil temelje bodoče resnično nacionalne in ljudske slovenske 
politike. Sokolska skupina, ki se je že v predaprilski Jugoslaviji 
borila proti izkoriščanju Sokolstva v protinarodne in protiljudske 
namene, se je udeležila snovanja OF v smislu sokolskih narodno 
obrambnih nalog in smotrov ter je vključila slovensko Sokolstvo 
v Osvobodilno fronto, Krščansko socialistična skupina se je pridru
žila ustanovnemu sestanku OF kot izraz revolucionarno demokra
tičnih procesov med slovenskimi katoliškimi množicami, procesov, 
ki so se razvijali že v stari Jugoslaviji. Slovenska kultura je s svojim 
sodelovanjem manifestirala, da se hoče ob strani najdoslednejšega 

1 Izvirnik s popravki Borisa Kidriča in šapirografirana kopija sta 
v arhivu CK ZKS, kopija je tudi v arhivu Inštituta za zgodovino delav
skega gibanja v Ljubljani, fasc. 495. Dokument je objavljen v Zborniku 
dokumentov in podatkov o narodnoosvobodilni vojni jugoslovanskih na
rodov, del VI. krij. 5, dok. št. 70, str. 179, odslej Zbornik NOV. 

2 Nastala je v Polhograjskih Dolomitih, kjer je bil tedaj sedež 
vodstva narodnoosvobodilnega gibanja, zato je znana kot Dolomitska iz
java. Izjava ni datirana. Sprejeta je bila na seji Izvršnega odbora OF 
28. februarja 1943. Podpisana pa je bila naslednji dan, ker podpisniki 
niso imeli skupnega bivališča. 
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slovenskega nadonalnega in družbenega razreda — delavskega raz
reda Slovenije — boriti za osvoboditev in združitev slovenskega na
roda ter za srečno bodočnost delovnega ljudstva Slovenije. KPS je 
kot stranka prevzela avantgardno vlogo,v slovenskem narodnem 
osvobodilnem gibanju. 

Komunistična Partija Slovenije je kot sestavni del Komunistične 
Partije Jugoslavije edina stranka, ki je aprilski zlom ni kompromi
tiral, ki je ves čas svojega obstoja pravilno razumevala ter zastopala 
slovensko nacionalno vprašanje in ki je zavzela pravilno stališče ob 
vseh odločilnih prekrethicah za slovensko nacionalno usodo. Glede 
na to dejstvo, dalje glede na dejstvo, da je Komunistična Partija 
Jugoslavije sekcija Komunistične Internacionalne — svetovne stran
ke mednarodnega proletariata, najnaprednejšega družbenega raz
reda v zgodovini človeštva — in pa glede na dejstvo, da je Sovjetska 
zveza vzela v svoje roke usodo zatiranih narodov ter stvar vsega 
svobodoljubnega človeštva, je bila za obstanek in bodočnost slo
venskega naroda edina rešitev v tem, da prevzame Komunistična 
Partija Slovenije iniciativo za Osvobodilno frojito kot vsenarodno 
organizacijo za osvoboditev in združitev slovenskega naroda. V po
budi Komunistične Partije Slovenije se je tudi zrcalilo, da je druž
beno vodstvo slovenskega naroda po polomu predaprilske protiljud-
ske in protinacionalne politike prešlo na slovensko delovno ljudstvo 
z delavskim razredom na čelu. V dejanski slovenski politiki se je 
pričel tako uresničevati Cankarjev izrek: »Na tvojih plečih, na ple
čih delavca-proletarca, sloni bodočnost naroda, naroda proletarca.« 

Ustanovni sestanek OF slovenskega naroda je pravilno ugotovil, 
da je resnična, končna in trajna rešitev slovenskega narodnega vpra
šanja zajamčena le s popolnim zlomom imperialističnega sistema, 
ki že desetletja v tej ali oni obliki uklepa slovenski narod in z na
slonitvijo slovenskega naroda izključno na Sovjetsko Zvezo. Pra
vilnost teh ugotovitev je potrdil ves nadaljni razvoj tako slovenske 
narodne osvobodilne bort>e kakor svetovne osvobodilne vojne proti 
fašističnemu imperializmu in barbarstvu. 

OF je bila od vsega početka zasnovana in zamišljena kot vse-
narodna organizacija, v katero imajo ne glede na politične, svetovno
nazorske, tradicionalne in družbene razlike enakopravni dostop vsi 
Slovenci in vse zares patriotične slovenske skupine, ki jih ni omade
ževalo izdajstvo in sodelovanje z okupatorji. Vsenarodni značaj, ki ga 
zastopa OF, je omogočil združitev vseh pozitivnih slovenskih sil in je 
dokazal, da vodijo tako proletariat Slovenije kaikor ustanovne sku
pine OF zares pristni nacionalni motivi. 

Nastop bele garde, ki so jo spočeli in organizirali reakcionarni 
protinarodni in protiljudski, v predaprilski Jugoslaviji vladajoči 
krogi, kakor tudi izdajalska vloga tako imenovane sredine, ki je 
dejansko zgolj privesek bele garde, sta dokazala, da je protiljudska 
reakcija izdala slovenski narodni interes iz svojih razrednih razlogov. 
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Tudi s svoje plati sta potrdila pravilnost ugotovitve, da pripada 
družbeno vodstvo" slovenskega naroda proletariatu Slovenije in da 
je za slovensko nacionalno bodočnost pravilna samo pot, ki jo je 
že prehodil veliki ruski narod. 

n. _ . 
Enotnost osvobodilne borbe, ki jo bije slovenski narod na živ

ljenje in smrt, kakor tudi vsi drugi razlogi, našteti v zgornjih ugo
tovitvah, zahtevajo, da se Osvobodilna fronta dosledno razvija v 
smeri vse krepkejšega in enotnega vseljudskega gibanja slovenskega 
naroda. Upoštevajoč to temeljno potrebo slovenske osvobodilne 
borbe in slovenske nacionalne ter ljudske bodočnosti, soglašajo usta
novne skupine OF v naslednjih dejstvih: 

a) Osvobodilna fronta slovenskega naroda je enotna vseljudska 
politična in nacionalna organizacija slovenskega naroda. Vodi jo njen 
Izvršni odbor, ki predstavlja tudi enotno politično in organizacijsko 
vodstvo aktivistov Osvobodilne fronte. 

b) Avantgardna vloga v slovenskem osvobodilnem gibanju pri
pada glede na njen program, organizacijsko strukturo, strategijo in 
taktiko Komunistični Partiji Slovenije kot arvantgardi najnaprednej
šega slovenskega družbenega razreda — proletariata Slovenije. Vse 
tri skupine ugotavljajo, da sta KPS in njeno vodstvo avantgardno 
vlogo Partije s pravilno politično linijo in organizacijo osvobodilne 
borbe slovenskega naroda tudi dejansko izpričala. Nujna posledica 
vsega tega je, da se Komunistična Partija Slovenije, ki je zgrajena 
in vodena po organizacijskih in političnih načelih boljševizma in 
ki predstavlja kot celota ter z vsako svojo organizacijsko postojanko 
avantgardno središče osvobodilnega boja, širi, razvija in utrjuje 
vsepovsod na slovenskem ozemlju in na vseh področjih slovenskega 
javnega življenja. Vsak član Partije kot avantgardne organizacije 
je že avtomatično aktivist OF. 

Druge izmed ustanovnih skupin OF ne organizirajo samostojnih 
strank ali političnih organizacij. Ustrezajoče svojim nacionalnim, 
političnim in socialnim stremljenjem, ki so glede vseh temeljnih 
vprašanj istovetna s stremljenji KPS, ne čutijo in ne vidijo nobene 
potrebe za posebne lastne stranke ali politične organizacije. 

c) Slovensko Sokolstvo je zaradi svojega narodno vzgojnega 
značaja vse od ustanovitve OF priznavalo KPS kot edino politično 
stranko, ki more po svojem programu, organizaciji in disciplini v 
osvobodilni bortn in v bodočnosti voditi politično življenje sloven
skega naroda. Na tej osnovi je slovensko Sokolstvo v Osvobodilni 
fronti ustanovilo in ohranilo svoje razmerje do KPS ter ostaja pri 
svojem prvotnem sklepu, da ne organizira lastnih političnih akti
vistov. 

d) Razmerje med krščansko socialistično skupino in KPS je 
v skladu z dejanskim stanjem stvari in v interesu OF tako, da je 
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in ostane krščansko socialistična skupina izraz prehajanja sloven
skih katoliških množic na napredne nacionalne in družbene pozicije 
ter njihovega sodelovanja na takih pozicijah. Zaradi tega krščansko 
socialistična skupina ne organizira in ne bo organizirala posebne 
lastne politične organizacije. Ker bo Osvobodilna fronta organizirala 
enotno vzgojo za aktiviste OF, se krščansko socialistična skupina 
odreka sleherni posebni organizaciji lastnih aktivistov. Njeni akti
visti se obvežejo, utrjevati in širiti izključno OF slovenskega naroda. 
V OF kot vseljudski politični in osvobodilni organizaciji slovenskega 
naroda ima slovenski kristjan polno možnost svojega vsestranskega 
poUtičnega izživljanja. Vodstvo krščansko socialistične skupine kot 
nazorske sukpine ostaja idejno vodstvo prehajanja slovenskih kato
liških množic na napredne pozicije in njihovega sodelovanja na takih 
pozicijah. 

e) Kader aktivistov OF vodi v organizacijskem in političnem 
pogledu IOOF kot celota. Aktivisti odgovarjajo IOOF kot celoti. 
Posebni skupinskopolitičnoorganizacijski stiki s tem prenehajo {kar 
pa glede na točko b ne zadeva KPS kot stranke). 

f) Uvede se enotna vzgoja za aktiviste OF po smernicah in na 
temelju materiala, ki ga določi IOOF. 

g) Pri okrožnih odborih OF se osnujejo krožki aktivistov OF, 
ki imajo nalogo, da se bavijo z vzgojo aktivistov in da skujejo iz 
aktivistov organizacijsko, politično in moralno enoto. Kader KPS 
je dolžan posvetiti posebno skrb revolucionarni vzgoji .vseh akti
vistov. Stremeti mora za ustvaritvijo kar najpristnejšega vzdušja 
borbenega tovarištva. 

Vse tri ustanovne skupine dvignejo kader aktivistov OF s tem, 
na višjo razvojno podlago. Kader aktivistov OF postane kader iza
branih osvbbodilnih borcev, ki ga enotno vodi IOOF. 

Aktiviste OF postavlja IOOF. Za osvobodilne borce pomeni čast, 
biti sprejet med aiktiviste OF. 

Za KPS: 
Edo Kardelj 
Kidrič Boris 
Leskošek Franc 

Za slovensko Sokolstvo: 
Andrej Hribar* 
Drejče Jaklič4 

Za krščansko socialistično skupino: 
Edvard Kocbek 
Fajfar Tone 
Miha Borštnik5 

8 Jože (Josip) Rus. 
4 Franjo Lubej. 
5 Dr. Marijan Brecelj. 
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St. 4 

OKROŽNICA CENTRALNEGA KOMITEJA KP SLOVENIJE DNE 
1. MARCA 1943 POVERJENlSTVOM CK KPS IN OKROŽNIM 
KOMITEJEM KPS O TOLMAČENJU IN IZVAJANJU IZJAVE 

. Z DNE 1. MARCA 19431 

CENTRALNI KOMITET 
KOMUNISTIČNE PARTIJE SLOVENIJE 

1. marca 1943. 

POVERJENlSTVOM CK IN OKROŽNIM KOMITETOM KPS 

Skupna Izjava2 KES, slovenskega Sokolstva in krščansko socia
listične skupine z dne 1. marca 1943 je nastala na pobudo Central
nega komiteta naše Partije. Pri nekaterih krščanskih socialistih so 
se namreč na terenu pričele pojavljati težnje, ki so slabile Osvobo
dilno fronto in rahljale njeno enotnost. Pretila je nevarnost, da se 
Osvobodilna fronta iz enotnega vseljudskega gibanja vse bolj spre
minja v koalicijo. 

Pojavi, ki so dali Centralnemu komitetu naiše Partije misliti, 
da enotnost OF slabi in se rahlja, so predvsem naslednji: 

1. Lov za pozicijami s strani nekaterih krščansko socialističnih 
aktivistov, lov, kakršnega smo v prvih časih Osvobodilne fronte 
opažali le pri izrazito špekulantskih skupinah. 

2. Delavnost za OF je na terenu pri nekaterih njihovih akti
vistih zastala, opazili pa smo intenzivno delavnost za njihovo lastno 
skupino. 

3. Opaziti je bilo mogoče, da nekateri skušajo celo odbore De
lavske enotnosti izrabiti za utrditev lastne skupine — v nasprotju 
z načelnimi in praktičnimi nalogami, ki smo jih tem odborom skupno 
namenili. 

4. Vse jasneje se je v oblikovanju nekaterih aktivistov obliko
valo, ponekod že sovražno razpoloženje do Partije. Spuščali so se 
v »konkurenco« s Partijo. 

5. Linija nekaterih njihovih aktivistov na terenu je pričela 
hoditi navzkriž z ofidalno linijo Osvobodilne fronte. Izredno so 
popuščali oportunističnim tendencam med civilnim prebivalstvom in 
skušali tudi na ta način pridobiti med kmečkim ljudstvom separatne 

1 Izvirnik je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. Okrožnica je objavljena 
v Zborniku NOV, del VI., knj. 5, dok. št. 71, str. 183. 

2 Glej dok. št. 3. 
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simpatije za sebe. Zlasti se je to dogajalo v zvezi s prisilno mobi
lizacijo, ki jo je IOOF odredil glede na belogardistično in okupator
sko prisilno mobilizacijo. 

6. V zatrjevanju nekaterih njihovih aktivistov, da Partija ne 
zna voditi pravilne politike v odnosu do kmeta, da se je OF preveč 
naslonila na proletariat, se je zrcalilo tudi dejstvo, da skušajo iskati 
svojo lastno razredno bazo za lastno politično stranko, kar bi v 
praksi razbijalo slovensko ljudsko in s tem tudi narodno enotnost. 

Partijsko vodstvo je menilo, da je treba ves pojav pri krščan
sko socialistični skupini glede na njegov objektivni pomen, ki je 
seveda dostikrat različen od samih subjektivnih namer aktivistov, 
razmotri vati skozi prizmo porazov, ki so jih doživele pri nas dose
danje metode reakcije. Vse več bo namreč danes poskusov razbijati 
OF znotraj nje same. Reakcija bo poskušala na vseh koncih in krajih 
izrabiti slabe postojanke osvobodilnega gibanja v svoje namene. To 
se bo dogajalo zlasti sedaj, ko žanje njena neposredna borba na strani 
okupatorja neuspeh za neuspehom. Trenutno nam sicer niti na misel 
ne prihaja, -da bi, imela krščansko socialistična skupina kakšno ne
posredno zvezo z begunsko vlado v Londonu. Kljub temu pa je treba 
pojave v tej skupini razumevati tudi z vidika dejstva,,da je dose
danja politika londonskih beguncev propadla, da so se begunci zato 
morali nujno zateči k manevriranju in da je morala pričeti reakcija 
iskati svoje postojanke znotraj samega osvobodilnega gibanja. 

Sličen pojav — čeprav v drugačni obliki in z druge strani — 
je treba zabeležiti na Gorenjskem. Tam je objektivna situacija taka, 
da kljub poskusom bele garde intenzivno prihajajo v Osvobodilno 
fronto prav vsi družbeni sloji. Mi bi bili seveda veliki sektaši, če 
bi jih odbijali. Bili bi pa tudi slepi, če bi jim puščali pozicije, za 
katerimi stremijo in špekulirajo. Nekateri taki krogi so poskušali 
postaviti kar svoj Pokrajinski odbor OF za _Gorenjsko3 in doseči 
pri IOOF potrditev. IOOF je to seveda odbil, ni jim pa odklonil, 
temveč jim je odmeril izvestne gospodarske posle. 

Primer na Gorenjskem sicer ni neposredno povezan s pojavi 
v krščansko socialistični skupini, navajamo ga pa v osvetlitev naše 
trditve, da bo poskušala reakcija v raznih oblikah dobivati svoje 
postojanke znotraj samega osvobodilnega gibanja in da je treba 
omenjene pojave v krščansko socialistični skupini potemtakem ob
jektivno razmotrivati prav s tega vidika. 

Poudarjamo, da pri krščansko socialistični skupini stvar še ni 
prišla do kakih londonskih stremljen ali protisovjetskih pozicij. 
Se pred ponovnim sporazumom z nami so slej ko prej zavzemali 
stališče, da se mora slovenski narod nasloniti na Sovjetsko Zvezo. 
Vendar bi pa mi bili slepi, če ne bi opazili kam nekateri procesi 

3 Glej Dokumenti, knj. 4, dok. št. 153, op. 4, str. 158. 
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vodijo in kake posledice lahko nastanejo, če pravočasno ne reagi
ramo z vso ostrino. 

Obstajali sta dve možnosti za ureditev teh pojavov. Prva ugod
nejša možnost je bila, da krščansko socialistična skupina svojo prakso 
na terenu spravi v sklad s svojimi zatrdili na besedah, to se pravi, 
da se dejansko likvidira kot samostojna politična organizacija z 
lastnimi aktivisti, ki jo njene strankarske pobude že avtomatično 
silijo na krepitev strankarskih pozicij, s tem pa na slabitev OF, in 
da deluje izključno za širjenje in utrditev Osvobodilne fronte. Taka 
možnost je bila tembolj na dlani, ker se krščansko socialistična 
skupina ni udeležila snovanja OF kot stranka ali zgrajena politična 
organizacija, temveč je to storila kot gibanje, kot izraz prehajanja 
katoliških množic na napredne narodne in družbene pozicije. Jasno 
je, da je realizacija take možnosti v interesu enotnosti OF in nje
nega značaja enotne, vseljudske organizacije slovenskega naroda. 
Jasno je tudi, da se je naša Partija trudila doseči prav tako rešitev. 

Druga manj ugodna možnost, pa je bila, da krščanski socialisti 
spravijo svoje besede v sklad s svojo prakso na terenu, to se pravi," 
da se deklarirajo za posebno politično stranko. Jasno je, da bi ures
ničenje take možnosti oslabilo OF in jo spremenilo iz enotnega vse-
Ijudskega gibanja v koalicijo strank. Na tem mestu poudarjamo, 
da naša Partija tudi ob takem razvoju ne bi smela in mogla pre
kiniti s krščansko socialistično skupino. Osvobodilna fronta bi ostala 
tudi ob takem razvoju, predstavljala pa bi seveda v svojem bistvu 
zgolj še strankarsko koalicijo, kar bi silno oslabilo enotnost in udar
nost osvobodilne borbe. 

Kakor je iz Izjave razvidno, je Partiji uspelo doseči bazo za 
uresničenje prve možnosti. Ce bomo na tej osnovi pravilno delovali, 
tedaj predstavlja ta Izjava velik politični uspeh naše Partije. Iz 
stališča, ki ga je vodstvo krščansko socialistične skupine zavzelo do 
omenjenih pojavov, in iz njegove okrožnice št. 9,4 je razvidno, da 
je sodelovanje s krščansko socialistično skupino kot celoto povsem 
mogoče urediti na temeljih Izjave in da bi kakršen koli drug rezultat 
zrcalil naše sektaštvo. 

Ker nam je kot marksistom-leninistom popolnoma jasno, da 
posameznih etap naše borbe ni mogoče med seboj mehanično ločiti, 
je tudi povsem razumljivo, da nekatere točke sporazuma, kakršnega 
predstavlja Izjava, nujno segajo preko sedanje narodnoosvobodilne 
etape, čeprav gre samo za ureditev odnošajev v tej etapi in za čim 
ugodnejšo enotno borbo v tej etapi. 

Iz tega pa seveda tudi sledi, da je Izjava strogo internega zna
čaja, namenjena zgolj aktivistom ustanovnih skupin Osvobodilne 
fronte. Ta skupinski sporazum načelno seveda ničesar ne izpreminja 
na vsenarodnem karakterju Osvobodilne fronte, na strukturi Vrhov-

4 Glej dok. št. 5. 
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nega plenuma OF in na načelni možnosti, da v OF enakopravno 
sodeluje sleherna patriotična skupina, ne da bi se odpovedala svoji 
skupinski avtonomiji. Če bi mi zaradi tega sporazuma, ki je nastal 
med ustanovnimi skupinami OF_spreminjali in zožili samo linijo OF 
kot celote, bi seveda zagrešili izrazito sektaštvo in bi kaj takega 
lahko usodno vplivalo na nadaljni potek osvobodilne borbe. Razlogi, 
ki so dali Centralnemu komitetu pobudo za Izjavo, v bistvu ne se
gajo preko današnje narodnoosvobodilne etape, temveč so zakore
ninjeni v potrebi, da ostane OF enotna, vseljudska narodna organi
zacija slovenskega naroda, da se torej ne razvodeni v koalicijo. 

Dosedanja linija Osvobodilne fronte s stremljenjem vred, da 
pritegnemo v Osvobodilno fronto tudi kolebljive sredinske elemente, 
se torej z Izjavo od 1. marca v ničemer ne izpremeni. Pač pa nam 
ta Izjava omogoča graditi Osvobodilno fronto kot izrazito enotno 
vseljudsko organizacijo in zajamčiti v Osvobodilni fronti naši Partiji 
avantgardno vlogo. 

Kar se samih krčanskih socialistov na terenu tiče, jih je treba 
na osnovi Izjave prepričati o potrebi, da delajo izključno za Osvo
bodilno fronto in da se odpovedo skupinskemu separatizmu na 
škodo OF, lovu za pozicijami in utrjevanju lastnih postojank. Po 
drugi plati nam mora pravilno delo s poštenimi krščansko sociali
stičnimi elementi na temelju Izjave omogočiti, da jih približamo 
Partiji. 

Kot že rečeno, so določbe Izjave za vse aktiviste osnovnih sku
pin OF — obvezne. 

Praktični postopek za realizacijo Izjave naj bo v glavnih obrisih 
naslednji: 

1. Z aktivisti iz krščansko socialistične skupine in sokolstva je 
treba Izjavo temeljito predelati in jih prepričati o njeni pravilnosti. 
Stremeti je treba, da njena izvajanja tudi dejansko osvoje. Na 
osnovi Izjave je treba napraviti takoj praktične sklepe glede likvi
dacije tistih pojavov na terenu, ki gredo z izvajanji Izjave navzkriž 
na škodo Osvobodilne fronte. 

2. Pri Okrožnih odborih OF je treba takoj osnovati krožke 
aktivistov, na katerih se naj ob dobri predhodni pripravi partijcev 
predeluje ves praktični in teoretični politični material, hkrati pa 
daje aktivistom enotne smernice za neposredno delo na terenu ter 
zahteva od njih tudi neposrednega polaganja računov o izvršenem 
delu. 

3. Poudarjamo, da je od aktivnosti in dobre predhodne priprave 
partijcev, ki delajo v okrožnih odborih, odvisno, ali bodo aktivisti 
res delali po smernicah Okrožnih odborov, ali pa bodo — kot do
slej — kljub nasprotnim določilom Izjave vzdrževali separatne po
litične in organizacijske stike ter uveljavljali seperatastična politična 
in organizacijska stremljenja. 
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4. Partijci v Okrožnih odborih in seveda tudi v vseh drugih 
odborih OF morajo stremeti, da se bodo dejansko — s svojim delom, 
pravilnimi predlogi itd. — uveljavili kot središče osvobodilne borbe 
na terenu, kamor se bodo obračali tako prebivalstvo, kakor tudi vsi 
aktivisti OF. 

5. Kolikor se bodo aktivisti iz krščansko socialistične skupine — 
in partijci se morajo zares potruditi, da bo tako — pokazali iskrene 
v praktičnem izvajanju Izjave, kolikor bodo torej zares delali za 
širitev in utrditev OF, se je treba energično zoperstaviti slehernemu 
sektaštvu v odnosu do njih, omejevanju iniciative in občutkom za
postavljenosti. Na osnovi Izjave se morajo naši partijski' kadri iz
kazati kot resnični nesektaški vzgojitelji ter organizatorji vsega 
aktiva OF. Kolikor bodo pri nekaterih ostali zakoreninjeni omenjeni 
nezdravi pojavi, jih je treba v sami delovni praksi na osnovi določb 
Izjave razkrinkati in jih seveda kot aktiviste onemogočiti. 

Hkrati se je treba zavedati, da ima sovražnik v vzdušju zakrk
njenih separatistov in potuhnjenih sovražnikov naše Partije največ 
možnosti tudi v provokatorskem pogledu v kalnem ribariti. 

6. Stremeti je treba, da se tistim poštenim aktivistom nepartij-
cem,- ki se bodo Izjavi priključili v praksi, daje čim več partijske 
literature in da se jih na neprisiljen način pripravi zlasti do študija 
zgodovine ViKP(ib). Če so se partijci na terenu doslej predvsem 
pečali z zbiranjem aktivistov za neposredno osvobodilno borbo, se 
morajo odslej baviti tudi z marksistično-leninistično vzgojo aktiva 
Osvobodilne fronte. 

7. Poverjeništva CK in okrožni komiteti so dolžni Centralnemu 
komitetu takoj poročati o odmevu Izjave in o ukrepih, ki so jih' 
podvzeli. 

8. Poudarjamo ponovno, da je Izjava internega značaja, in da 
ne sme priti sovražniku v roke. 

Smrt fašizmu — svoboda narodu! 

2ig: Komunistična partija Slovenije 
Centralni komitet 

Za CKKPS: 
Peter5 

5 Boris Kidrič. 
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St. 5 

OKROŽNICA VODSTVA KRŠČANSKE SKUPINE V OSVOBODIL
NI FRONTI DNE 1. MARCA 1943 AKTIVISTOM KRŠČANSKE 
SKUPINE O ENOTNEM POLITIČNEM IN ORGANIZACIJSKEM 
VODSTVU OSVOBODILNE FRONTE IN OPUSTITVI LASTNIH 

AKTIVISTOV1 

O K R O Ž N I C A S T . 9 

AKTIVISTOM KRŠČANSKE SKUPINE V OSVOBODILNI 
FRONTI 

Razvoj osvobodilnega gibanja je pripeljal do nove višje stopnje, 
na kateri se bosta politično delo in politična vzgoja aktivistov iz
vajala enotneje, skupneje in močneje. V tem smislu bodo vsi akti
visti OF prejeli okrožnico, ki so jo izdala vodstva ustanovnih skupin 
in v kateri se razglašajo ter tolmačijo sklepi, obvezni za vse aktiviste 
ustanovnih treh skupin. S pričujočo okrožnico hoče vodstvo krščan
ske skupine osvetliti te sklepe s svojega stališča, ki smo ga skušali 
podati vedno, posebno pa v zadnji okrožnici (št. 7).2 V ta namen 
hočemo do konca utemeljiti naše stališče ter v krščanskih vrstah 
OF ustvariti poslednjo jasnost o današnjem svetovnem dogajanju 
in o zakonitostih slovenskega osvobodilnega boja. 

Ce hočemo pravilno razumeti omenjene sklepe in iz njih po
tegniti zaključke, ki bodo v skladu s potrebami slovenstva in z bi
stvom naše skupnosti, potem mora sleherni med nami doumeti smisel 
današnje krize človeštva in njegovega političnega, družbenega in 
vojaškega spora. Sleherni med nami mora dobiti pregled nad po
litičnim obsegom današnje krize in razumeti ves obseg današnjega 
spopada. Boj med dobrim in zlim, ki ga je mogoče zasledovati vso 
človeško zgodovino in ki predstavlja vir notranjega čiščenja in zuna
njega napredka, se dandanes bije z nezmanjšano silo. Ta spor iz
ražajo in bijejo v vsaki dobi konkretne zgodovinske sile. Zlo in 
dobro ne nastopata kot dva brezčasna načela, ampak kot stvarna sve
tova, utelešena predvsem v silah človeške družbe. Človek je namreč 
usodno povezan z družbo, zlo in dobro v človeku nastopata podalj
šana kot družbeno zlo in dobro. In zlo, ki ga razodeva današnja 
družba, je v tem, da človeka odtujuje samemu sebi. Sila, ki družbo 
razdvaja in zoperstavlja v sami sebi je egoizem kapitalizma in impe-

1 Osnutek s popravki Edvarda Kocbeka in šapirografiran izvod 
okrožnice sta v arhivu CK ZKS v Ljubljani. Na osnutku je na prvi strani 
v zgornjem levem kotu z rdečo barvo odtisnjen znak krščanske skupine 
v OF: Triglav in kladivo s križem. 

2 Glej Dokumenti, knj. 5, dok. št. 42. 
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rializma. Ce hoče človek najti svojo polnost, je treba zato v družbi 
odpraviti notranje nasprotje in ukiniti nečloveški značaj družbe, 
to se pravi: urediti gospodarske in družbene, temelje človeko
vega življenja. V ta namen pa mora v človeku zavladati jasnost 
o teh nasprotjih, človek mora premagati ta nasprotja le, če dobi čut 
za zgodovinsko spreminjanje in družbeni boj, če torej premaga v sebi 
kakršno koli statično pojmovanje življenja, vsako idealistično spe-
kulativnost, ki se izživlja odtrgano od stvarnih človekovih vprašanj, 
ter vzbuditi v sebi razgibanost, ki ima za cilj preobrazbo družbe in 
spremembo življenja. V takem pojmovanju je utemeljeno sodelo
vanje vseh pozitivnih sil današnjega sveta brez ozira na nazor. V tej 
točki se skladata stališče komunistov in stališče tistih kristjanov, 
ki so se iztrgali iz objema reakcije ter nepristnega in samoljubnega 
duhovnega razpoloženja. 

Sedanja vojna med fašističnimi silami na eni in med antifaši-
stičnimi silami na drugi strani ne pomeni več vojaškega spopada 
in njunih interesov, kar so dozdaj vojne po svojem značaju bile, 
ampak se je spremenila v odločilni boj med napredovalnimi in na-
zadovalnimi silami. Vojna se potemtakem spreminja v boj tistih 
osnovnih sil življenja, izraženih v družbi, ki človekova vprašanja do
konča odpirajo in ki ga bodo tudi dokončno rešile. Spopad med 
fašizmi in demokratičnimi silami narodov in ljudstev se neizbežno 
razvija v odločilen boj med socializmom in kapitalizmom. Na eni 
strani stoji razred posesti in oblasti, moralno oslabljen in pohtično 
iztrošen, na drugi strani pa razred izkoriščancev, pripravljen, da 
reši lastninsko vprašanje kot osnovno vprašanje in zgradi novi druž
beni ter življenjski red. S tem bo obstoj človeka kot posameznika 
zadovoljen, obenem pa urejena vsa medčloveška in mednarodna 
vprašanja. Čeprav more človek v moralnem smislu rešiti v svojem 
osebnem obsegu vsa življenjska vprašanja, vendar te osebne rešitve 
dobijo pravo tehnost šele z družbeno rešitvijo. Človeka je mogoče 
izoblikovati le v pravično urejeni in svobodni družbi. 

Vsakdo med nami si mora prisvojiti tiste zakonitosti, na katerih 
sloni taka družbena rešitev. Prvič velja spoznanje, da je proti sploš
nemu zlu, izraženemu v družbeni reakciji, mogoče zoperstaviti le do
sledno, radikalno rešitev. Najvažnejši značaj tega spora je njegova 
ostra in neizbežna alternativnost. Vsakdo je sicer opredeljen že 
objektivno po družbenih okoliščinah, vendar se more in mora od
ločiti še sam iz sebe. Drugo spoznanje pravi, da je edini in uspešni 
nosilec upora ter zmage nad starim redom svetovni proletariat in 
to zaradi svoje lastninske neobremenjenosti in moralne svobodnosti, 
predvsem pa zaradi silnih stvariteljskih energij, ki mu jih poraja 
globoka človeška prizadetost. Zato more veliki preobrat pohtičnega 
in družbenega značaja, ki mu pravimo revolucija, in ki naj ustvari 
novo družbo, izvršiti človeštvo le pod vodstvom svetovnega proleta-
riata. Tretje spoznanje pravi, da ima svetovni proletariat svoje 
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avantgardno jedro in s tem vodstvo družbeno naprednih sil v sve
tovni komunistični stranki. Te stvarne ugotovitve ne more omejiti 
ali zanikati nobena svetovnonazorska prizadetost. Komunizem je 
odkril gospodarske zakone razvoja moderne družbe in prvi najod
ločneje protestiral proti egoističnemu sVetu. Zato je postal živo in 
disciplinirano gibanje svetovnih delovnih množic, ki mu zaupajo 
in sledijo. Organiziranemu komunizmu, kot svetovni politični sili 
ni mogoče nič podobnega postaviti ob stran. So nazori z večjo tra
dicijo, so svetovne religije in je za nas edino zveličavna krščanska 
vera, toda nobenemu od teh svetovnih sil in gibanj se v današnji 
fazi človekovega razvoja ni posrečilo zbrati političnih in moralnih 
sil človeštva in osredotočiti človekovo zavest na nujnost družbene 
spremembe. 

Kako je družbena alternativa z vsemi omenjenimi zakonitostmi 
neizbežno postavljena pred sodobno človeštvo, vidimo najjasneje 
iz svojega slovenskega položaja. V najbolj kritičnem trenutku slo
venske zgodovine so odrekle vse tradicionalne stranke in uradna 
vodstva vseh tradicionalnih nazoroiv. Narodnoosvobodilni boj, ki 
so ga začele pozitivne sile slovenstva, združene v OF, je zaradi 
objektivnih družbenih pogojev postal boj za popolno osvobojenje 
slovenskega človeka. Ta boj je začelo slovensko delovno ljudstvo, 
pripadajoče raznim nazorom. Politični usmerjevalec in vodnik slo
venskega osvobodilnega boja pa je postala edina pozitivna slovenska 
stranka, slovenska Komunistična Partija. Odtod jasen in mogočen 
vzpon osvobodilnega gibanja, odtod jasne odločitve, jasne perspek
tive in pravilni prijemi. Slovenski narod se je, zbran okrog zaved
nega delovnega ljudstva, z orožjem v roki uprl okupatorju, izvršil 
obračun nad svojo preteklostjo ter postavil svoj narodni program 
na načelo samoodločbe. Ko si slovenski narod danes izbira obliko in 
smer politične usode, si izbira tudi družbeno bodočnost. Pri tem 
ravna jasno in odločno, kakor še nikoli v zgodovini. Narodne rešitve 
ne pričakuje od zapadnih demokracij, ampak od političnega in druž
benega reda Sovjetske Zveze. Slovenski narod dobro čuti, da za
padne demokracije ne premorejo niti jasnega prepričljivega po
litičnega gibanja in programa, ki bi pritegnil narode in jim odpiral 
pota, niti ne premorejo v sebi življenjske in vojaške sile, ki bi nav
duševala zatiranega človeka in podjarmljene narode. Zato Slovence 
nagonsko privlačuje življenska in moralna sila Sovjetske Zveze, iz
ražena v vojaških uspehih in v politični avtoriteti. V tem znamenju 
se danes v slovenskem narodu ločijo duhovi. Slovensko narodno 
vprašanje pozna samo dve rešitvi: ali svobodna zedinjena Slovenija 
v novi, pravični Jugoslaviji, naslonjeni na Sovjetsko Zvezo in na 
njen novi red, ali dosedanja Slovenija v čaršijski Jugoslaviji, po
vezani z egoističnim zapadom in s starim redom. V slovenskem 
življenjskem prostoru se za ta način uveljavlja zapoved neodložljive 
in točne odločitve. Tretjega izhoda ni. Kdor misli, da se ne more 
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odločiti in ga preganjajo utvare neke tretje odločitve, se s tem že 
odloča za reakcijo. 

Kar se nas, slovenskih katoličanov tiče, povzroča" družbeni pro
ces s svojim ostrim razpletom v nas tisto čiščenje, ki je posledica 
zgodovinske krivde katoličanov. Katoliško občestvo danes ne more 
nastopiti kot vodilna moralna in politična sila, vendar se mora vsak 
katoličan kot človek svojega določenega položaja odločiti v obsegu 
postavljene alternative. Ne samo, da katoličani že po naravi svojega 
nauka ne morejo nastopiti kot politični ali družbeni program, ampak 
tudi kot nosilci evangelijske resnice ne predstavljajo enotnega in 
človeško., čistega občestva.3 Katoličani se zaradi tega v političnih iri 
družbenih -vprašanjih nujno razhajajo. Eno izmed znamenj, spričo 
katerega se to razhajanje vrši najodločneje, je pojav komunizma. 
Spričo njega se katoličani tudi pri nas razhajajo v tri smeri. Prvi 
del 'katoličanov se je ostro obrnil zoper komunizem in se pri tem 
razkrinkal kot steber družbene reakcije, V takih kristjanih je vera 
popolnoma zamrla pod nujo družbenih interesov. Zato so se zlahka 
odločili za svet egoizma in sile, ki sta v popolnem nasprotju s 
krščansko ljubeznijo in pravico. Zato se povezuje na življenje in 
smrt z okupatorji, zato iščejo rešitve na zapadu, zato se oboroženi 
utrjujejo v slovenskih cerkvah in netijo državljansko vojno. Drugi 
del katoličanov hoče biti zvest krščanstvu s tem, da se v ocenjevanju 
komunističnega nauka postavlja zgolj na nazorsko stališče in pri 
tem usodno spregleda zgodovinske okoliščine, ki so komunizem rodile 
in zaradi katerih komunizem danes postaja edina rešilna sila iz 
sužnosti in trpljenja: Taki kristjani zamenjujejo idejno gledanje 
z življenjskim in zametajo opisane zgodovinske in družbene zako
nitosti. Zaradi takega neživljenjskega stališča se taki kristjani danes 
prej ali slej pridružijo reakciji, ki se rada poslužuje idejnih krink. 
Tretji del kristjanov predstavljajo katoliški Slovenci, ki so vstopili 
v Osvobodilno fronto in ki jih ne moti dejstvo, da osvoboditev, var
nost in napredek slovenskega naroda prinaša tista svetovna sila, 
ki po zgodovinski krivdi kristjanov veže svoje odrešilno delo na 
njim nasproten nazor, kajti v odločanju med rešitvijo naroda in 
med varnostjo vere se odločajo za narod, dobro vedoč, da z narodom 
rešijo človeka, njegovega duha in s tem njegovo vero. Ti kristjani 
se zavedajo, da v tej odločitvi ravnajo v skladu s koristmi pravega 
krščanstva, kajti vera bo rešena klerikalizma, Cerkev%pa lastninske 
miselnosti le v novem družbenem redu. 

Zakaj smo hoteli v tem kratkem pregledu še enkrat zarisati 
razloge naše politične odločitve? Ne samo zato, da vsem kristjanom 
v OF pokažemo potre'bo popolne jasnosti v vseh temeljnih vpraša
njih, ampak tudi zato, da pokažemo na vse posledice, ki iz opisanega 
stališča nujno izvirajo. Pri tem ne gre le za jasno stališče skupine 

3 V izvirniku nejasno izražena misel. 
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kot take, ampak za jasnost in odločnost slehernega kristjana v OF. 
To poudarjamo še enkrat zaradi tega, da med kristjani v OF zavlada 
enotnost pojmovanja in ravnanja. To smo dolžni storiti še posebej 
zato, ker kot kristjani pripadamo krščanskemu svetu, ki nas s svojo 
nejasnostjo in zgodovinsko obremenjenostjo še dostikrat zavaja. 
V Osvobodilno fronto smo vstopili z voljo, da postanemo pravi, po
litični in družbeni revolucionarji in da postanemo obenem pravi 
kristjani. V ta namen smo od vsega početka usmerjeni ne le zoper 
svetovno reakcijo kot tako, ampak še posebej proti krščanski re
akciji, to je proti klerikalizmu in katoliškemu duhovnemu imperia
lizmu. V OF smo vstopili z željo, da pomagamo pri razvijanju nje
govega vsestranskega razvoja in da sprejmemo vse zakonitosti, na 
katerih temelji. V OF smo vstopili s težnjo, da se tudi dejansko 
približamo vsem slovenskim borcem na revolucionarnih pozicijah 
in skupno z njimi izvedemo vse, kar je potrebno za popolno in neovi
rano osvoboditev slovenskega naroda. S tem smo sprejeli vse ob
veznosti, kakor izvirajo iz objektivnega značaja današnjega osvobo
dilnega boja sploh. 

Iz vsega tega je razvidno bistvo krščanske skupine v OF. Kri
stjani v OF nismo niti verska skupina, ki bi kakor koli obnavljala 
obliko Cerkva v malem ali pomnoževala število njenih verskih orga
nizacij. Nismo pa niti politična skupina, ki bi imela kakršne koli 
strankarske politične ali sploh politično organizacijske težnje in 
namene. Smo nazorska skupina, ki druži družbeno in politično na
predne kristjane zaradi njim skupnega sveta osebne resnice, katera 
jih hrani v vsem njihovem življenju in jim zaradi svoje totalnosti 
nalaga skupne in enake dolžnosti in pravice v zasebnem in javnem 
življenju. Kristjani v OF ne moremo in nočemo nastopati kot sku
pina, ki bi izvajala javen vpliv s pomočjo političnih sredstev. Krist
jani v OF prepuščajo neposredno vodstvo politično družabnega pro
cesa pravim današnjim političnim silam, sami pa se iz načelnih in 
zgodovinskih razlogov omejujejo le na čisto človeško dejavnost. 
To jim omogoča izživljanje njihovega duhovnega bistva. Vera nam
reč ni samo neko notranje življenje, ampak totalno izražanje osebne 
resnice, zadnja svrha kristjana je navzoča v vsakem njegovem 
dejanju in zasega vsega človeka. Krščanska skupina v OF pojmuje 
to osebno izživljanje v najsilovitejšem, to je v revolucionarnem 
bistvu duha. Toda takega delovanja kristjani v OF ne morjo in 
ne smejo izvrševati na način, ki ga prenaša iz neposrednega oseb
nega življenja na posredno izvajanje vpliva s pomočjo političnih 
sredstev. Kristjani v OF so izrazito protiklerikalno usmerjeni, to je 
usmerjeni proti politično-strankarskem pojmovanju krščanske moči. 
Zato krščanska skupina v OF ni in ne bo nikoli stremela po zunanji 
moči, izraženi v organiziranju javnega vpliva in v formuliranju 
lastnih posvetnih koristi ločenih od skupnih koristi osvobodilnega 
gibanja slovenskega naroda, pač pa 'bo svoje pripadnike vključevala 
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v okvir OF in bodočega slovenskega političnega reda. V tem smislu 
je naloga krščanske skupine v OF: 1. Oblikovati vse močne kristjane 
v revolucionarje in neposredno spajati preobrazbo človeka in sveta, 
2. dvigati slovenske, krščanske množice na pozicije novega reda, 
in 3. očiščevati krščanski svet ter krščanstvo kot tvorni činitelj vklju
čevati v novi red. Za dosego tega namena ohrani krščanska skupina 
le tiste organizacijske atribute, ki so potrebni vsakemu kulturnemu 
gibanju pri praktičnem izvrševanju njegovih nalog. 

S tem rešujemo tudi vprašanje dosedanje organizacije lastnih 
aktivistov, političnih delavcev v OF. Od vsega početka, ko so se 
politični delavci OF rekrutirali iz skupin in ko OF še ni v vsem 
obsegu sprejela vzgojo aktivistov v svoje roke, je krščanska skupina 
tiste aktiviste, ki so pripadali njenim vrstam, povezala v skupnost 
in jim z okrožnicami, poleg duhovnih, dajala tudi politične smernice. 
Pri tem je vodstvo skupine aktiviste stalno opozarjalo, da je nji
hovo delo krepitev OF in da nikoli ne smejo zapasti skušnjavi ter 
krepiti del na račun celote. Sčasoma pa se je vedno določneje kazala 
slabost take ureditve. Zaradi pomanjkanja trdnega skupnega vodstva 
in skupne ter enotne vzgoje, zaradi pomanjkanja skupnega okvira 
in rasti, ne samo, da ni prišlo do potrebnega človeškega zbližanja 
med aktivisti, ampak se je med njimi pojavljalo sektaštvo, nepra
vilna delitev dela in celo brezdelje. Vsaka skupina se je brigala le 
za svoje aktiviste in kjer ti zaradi osebne nezrelosti ali skupinskega 
sektaštva niso ustvarili pogojev skupnega dela in pravega tovarištva, 
tam so se med aktivisti najbližjih skupin pričeli odnosi koaliranih 
strank. Kar se naših aktivistov tiče, so se zaradi politične nezrelosti, 
preslabe revolucionarnosti in zaradi človeškega strahu pred drugimi 
tovariši, strahu, nevrednega pravega kristjana, nevarno pomikali 
nazaj na stare pozicije in ustvarjali nevarno strankarsko politično 
razpoloženje. Osnovni kader aktivistov OF je zaradi tega pričel iz
gubljati na svoji enotnosti in na svojem skupnem avantgardnem 
značaju. 

Potem, ko so vodstva ustanovnih treh skupin na podlagi pri
merov pretresla dejanski stan aktivistov OF, so prišla do zaključka, 
da je vprašanje aktivistov vseh skupin treba rešiti iz gledišča OF 

. kot celote, ne pa iz skupinskih vidikov. Vse skupine popolnoma 
prepustijo svoje aktiviste izvršnemu odboru OF, da jih enotno vodi, 
vzgaja ter jim dodeljuje delo. S tem se skupine odrekajo svojim 
lastnim aktivistom, razen KP, ki ima do lastnih aktivistov pravico 
in potrebo kot edina in vodilna stranka osvobodilnega gibanja. 

Vodstvo krščanske skupine sporoča svojim dosedanjim aktivi
stom ta pomembni sklep, kakor jim je sporočen v okrožnici vseh 
treh skupinskih vodstev.4. Vodstvo skupine ohranja do svojih dose
danjih aktivistov le tisti neposredni stik, ki izvira iz opisanega 

4 Glej dok. št. 3. 
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bistva skupine. Krščanski aktivisti so dolžni napredovati kot kristjani 
in revolucionarji in razvijati od sedaj naprej še večjo aktivnost. Vsa 
krščanska skupina bo vesela, če se bodo njeni dosedanji aktivisti 
izkazali kot spretni in zanesljivi politični delavci in omogočili, da 
se bo vodstvo skupine lahko s tem večjo vnemo posvetilo svojim 
pravim nalogam. 

Vse kristjane v OF pozivamo, da svoje delo uravnajo v skladu 
z duhom te okrožnice. Pri tem nas spremlja prepričanje, da nas 
bodo v našem delu podprli vsi Slovenci, obenem pa nas navdaja 
popolno zaupanje v Komunistično Partijo Slovenije, da bo z pre
vzemom odgovornosti, ki ji jo nalaga slovenski razvoj, izpolnila vse 
nade revolucionarnih kristjanov. 

Smrt fašizmu — svoboda narodu! 

Položaj, 1. marca 1943. 
Vodstvo krščanske skupine 

v Osvobodilni fronti 

Št. 6 

OKROŽNICA VODSTVA SOKOLSTVA V OSVOBODILNI FRONTI 
MARCA 1943 SOKOLSKIM AKTIVISTOM V OSVOBODILNI 

FRONTI1 

St. 5. 

VSEM NAČELNIKOM IN SOK[OLSKIM] TERENSKIM DELAVCEM 

Sokolstvo in OF. V dopolnitev okrožnice št. 22 in da odstranimo 
vsako nejasnost v pogledih na naše delo in odgovornost za to delo, 
dajemo bratom in sestram še sledeča pojasnila, ki naj jih vodijo pri 
njihovem aktivnem delu. 

Sokolstvo ima po svojih idejnih osnovah in po svojem dose
danjem delu značaj izključno vzgojne organizacije. Zato ni mogoče 
v okviru Sokola ali potom njega kakršnokoli strankarsko politično 
organiziranje. Zato tudi [v] OF nismo vstopih kot politič[na] stranka 
in tudi OF sama ne predstavlja politič[ne] stranke. Zadržali smo zna
čaj vzgojne organizacije in tvorimo skupno z ostahmi skupinami 

1 Kopija je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 495. 
2 Okrožnice uredništvu ni uspelo najti. 
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v OF vsenarodno osvobodilno gibanje, ki ima nalogo združiti vse 
zdrave narodne plasti v skupno 'borbo proti okupatorju in domačim 
izdajalcem. Ker ima sokolstvo kot vzgojna organizacija tudi borbeni 
značaj, saj je njegova naloga nastopati odločno proti vsemu, kar 
v narodu ni zdravega in proti zunanjim silam, ki ovirajo narodni 
razvoj, smatramo upravičeno, da je OF zdrav način nadaljevanja 
pravega sok[olskega] dela (glej članek sokolstvo in OF v brošuri 
št. I). 3 V zvezi s to ugotovitvijo pa nastopajo za nas tudi popolnoma 
jasno določene ftaloge. 

Prva naloga je, da vse zdravo članstvo (ono, ki ni obremenjeno 
z izdajalskim počenjanjem belogardističnih in mihailovičevskih pla
čancev) je vključeno v OF in da v tej skupnosti prevzame delo, ki 
odgovarja sposobnostim poedincev. 

Nadaljna naša naloga je, da čimvečji delež skupnega dela pre
vzamemo nase, ker samo tako zadostimo visokim zahtevam, ki nam 
jih nalaga sok[olska] pripadnost. 

Osvobodilna fronta, ki zajema najširše narodne plasti, predstav
lja dejansko višjo skupnost, enotno voljo naroda, kateri odgovar
jajo tako skupine, kakor poedinci za pravilno izvrševanje svojih 
nalog. Praktično se izraža to razmerje v odgovornosti podrejenih 
organov nadrejenim. Zato odgovarjajo za izvedbo sklepov in nalog 
bvartni zastopniki rajonskim odborom, raj. okrožnemu, okrož. po-
verjeništvu, vsi pa Izvrš. odboru OF. Ta odgovornost velja tudi za 
naše brate in sestre, ki prevzemajo delo v odborih OF. 

Ker so naloge v OF prvenstvenega značaja, jih morajo bratje 
in sestre točno izvrševati in v smislu okrožnice št. 44 ne smejo pre
vzemati nobenih drugih, posebno ne skupinskih nalog, to je npr. 
dela v sok. društvih, ki bi jih pri delu v kvartu, rajonu ali v okrož
ju ovirale. 

POUDARJAMO PONOVNO, DA VSI DELAVCI V OF ODGO
VARJAJO ZA SVOJE DELO PRVENSTVENO PO LINUI OF. Ven
dar s tem ne upade njihova odgovornost napram sok. skupnosti. 
Ce bomo morali ugotoviti, da kdo izmed bratov ali sester nemarno, 
brez volje in nedosledno vrši naloge v OF in ga zato ne bomo mogli 
smatrati za pripadnika naše skupnosti, bo moral prevzeti nase vse 
posledice, ki izvirajo iz odgovornostnega razmerja do sok. skupnosti. 
Odgovornost napram nadrejenim organom v OF izvira iz delovnega 
razmerja. Odgovornost napram sok. skupnosti pa iz idejnih osnov 
sokolstva. Zato morajo vsi bratje in sestre s svojim delom dokazati, 
da so idejno res prekaljeni sokoli in da se zavedajo odgovornosti 
kot sokoli in kot pripadniki OF. Dvojna odgovornost predstavlja 
sicer težje breme, toda je popolnoma razumljiva, ker drugače o 
sok. skupnosti sploh ne bi mogli govoriti. 

3 Sokol v borbi za svobodo, Ljubljana 1942. 
4 Okrožnica št. 4, brez datuma, je v arhivu IZDG, fasc. 495. 
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Praktično se izraža ta odgovornost sok. delavcev v OF napram 
sok. skupnosti v rednem in točnem izvrševanju nalog pod št. 1—9 
okrožnice št. 4. Razumljivo pa je, da morajo biti v smislu gornjih 
izvajanj vsi pod 1—9 določeni sestanki ali stiki urejeni tako, da 
v ničemer ne ovirajo skupnega dela v OF. 

Kakor že od vsega početka, velja za nas tudi danes pravilo, 
vse za OF, vse v okviru OF. Potom OF hočemo doseči tako združitev 
vseh zdravih narodnih sil, kakor smo jo hoteli doseči v svobodi po
tom sok. organizacije same. Zato pozivamo vse brate in sestre, da 
povečajo napore, da se zavedajo resnosti in odgovornosti svojega 
dela in da točno izpolnjujejo gornja in vsa prejšnja organizacijska 
navodila. 

Smrt fašizmu — svoboda narodu! 

ZDRAVO! 

Vodstvo sokolstva v OF.5 

St. 7 

PISMO CENTRALNEGA KOMITEJA KPS DNE 2. MARCA 1943 
POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA GORENJSKO O SKLI

CANJU PARTIJSKEGA POSVETOVANJA V DOLOMITIH1 

CENTRAIiNI KOMITET 
KOMUNISTIČNE PARTIJE SLOVENIJE 
2. marca 1943. 

POKRAJINSKEMU KOMITETU KPS ZA GORENJSKO 

Po zadnjih pismih, ki smo jih prejeli od vas, izgleda, da vam 
tov. Lenart2 ni dal točnih podatkov o organizaciji partijskega po
svetovanja,3 ki ga sklicujemo v teku marca pri nas. Da ne bo zmede, 
vam sporočamo še enkrat, kaj je treba v zvezi s tem ukreniti. Pred
vsem morate ločiti organizacijo skojevskega kurza, ki se bo pričel 
v najkrajšem času, od partijskega posvetovanja. 

5 Okrožnico je napisal Zoran Polič v Ljubljani. (Izjava Zorana Po
liča). Datuma ni. Po vsebini je moč sklepati, da je bila izdana po Dolo
mitski izjavi, marca 1943. 

1 Izvirna kopija je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. 
2 Jože Sluga. 
3 Glej Dokumenti, knj. 5, dok. št. 178. 
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Dnevni red partijskega posvetovanja bo približno sledeč: 

1. referat o političnem položaju, 
2. vojaško delo, 
3. organizacija, s koreferati: 

a) kadri, 
b) tehnika, 

4. masovno delo partije, s koreferati: 
a) organizacija OF, 
b) ZKM in ZSM, 
c) [Antifašistična žensjka zveza, • 
d) [Delavska enotnost] 

5. Varnostna [in obveščevalna službal 
Delegate na posvetovanje] .. .* 
Delegati naj pridejo najpozneje do 12. t. m. na teren Dolomit

skega odreda, da bodo mogli od tu pravočasno nadaljevati pot do 
mesta posvetovanja. Vse priprave za posvetovanje in potovanje 
delegatov je treba organizdrati naj konspirativne j še. Nihče ne sme 
vedeti, razen vas in delegatov, da se posvetovanje pripravlja. Ravno 
tako ne sme nihče vedeti, s kakšnim namenom delegati potujejo, 
ker bodo itak večinoma oboroženi, izjavljajte kurirjem in partiza
nom, da so to partizani, ki gredo po novomobildzirance ali kaj slič-
nega. Ko pridejo do Dolomitskega odreda, naj zahtevajo izključno 
komandanta kurirjev tov. Nandeta.5 

Se enkrat opozarjamo, da ne mešate organizacijo posvetovanja 
z organizacijo skojevskega kurza, za katerega ste dobili posebna 
navodila. 

Z oziroma na tako zvano »razbojniško mobilizacijo«, o kateri 
nam piše tov. Matija,6 vam sporočamo sledeče: 

1. Pravilno je, da vršite mobilizacijo s pomočjo patrulj, ki novo-
mobilizirance odpeljejo direktno iz vasi. Vendar morate pri tem 
paziti, da ne daste materiala beli gardi. Izgleda nam, da so patrulje 
pri izvajanju mobilizacije začele s pretiranim nasiljem. Pazite na 
vsak način, da se ne pretirava. 

2. Starih ljudi čez 40 let, ki bi fizično težko vzdržali napore 
partizanstva nima smisla mobilizirati. Posebno ne bolnih ljudi. Pišete 
nam, da nam mislite dva ali tri bolne, okrog 47 let stare novomo-
bilizirance poslati. Ravno tako kot vi, tudi mi ne bomo mogli z njimi 
kaj početi, zato je najbolje, če take ljudi, če je to mogoče, pustite 
domov. Saj tudi Nemcem ne bodo mnogo koristili. Ne smemo obre
menjevati naših partizanskih edinic z nepotrebnim balastom, ki jih 

4 Poškodovano besedilo, manjka nekaj vrstic. Iz ohranjenih okrož
nic drugim komitejem je razvidno, da gre za navodila o izbiri delegatov 
za posvetovanje. 

5 Franc Dobnikar. 
6 Maks Krmelj, glej Dokumenti, knj. 5, dok. št. 197. 
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k 0 °Y ira* p r ! Partizanskih akcijah, in ki lahko postane pozneje naj
boljši material za belo gardo. Zato tudi v izvajanju mobilizacije ne 
pretiravajte. To seveda ne pomeni, da ne bi smeli mobilizirati tudi 
starejših ljudi (preko 40 let), če oibstojijo možnosti, da postanejo 
dobri partizani. Vendar koncentrirajte pozornost predvsem na 
mlajše, krepke, borbene fante, ki odhajajo čim bolj prostovoljno v 
naše vrste. 

S tovariškimi pozdravi 

Smrt fašizmu — svoboda narodu! 

za CK: 

St. 8 

POROČILO SEKRETARJA OKROŽNEGA KOMITEJA KPS KAM
NIK VIKTORJA STRAŽIŠARJA DNE 2. MARCA 1943 POKRA^ 
JINSKEMU KOMITEJU KPS ZA GORENJSKO O POLOŽAJU 

V OKROŽJU1 

marec, april 1943.2 

Pok[rajinski] komite na Gorenjskem 

Delo na sektorju tega okrožja počasi napreduje v liniji Osvo
bodilne fronte. Sedaj se dela na sestavi rajonskih odborov OF in 
bo v kratkem sestavljen Okrožni odbor OF. Po sporazumu s tov. 
Jugom3 se je razdelilo to okrožje na 4 rajone in iz teh se sestavi 
Okrožni odbor OF. 

Teren po partijski Uniji se izboljšuje. Postavljen je en rajonski 
komite, drugi pa se bo sestavil. V najkrajšem času pa bo tudi kom
pleten okrožni komite, ker do danes ga še nisem mogel sestaviti, 
da bi imel trdno podlago in res odgovarjal svoji nalogi. 

Na tem terenu sem v zadnjem času postavil 4 kandidature, 
[kandidati] bodo večinoma v kratkem že sposobni za sprejem v par
tijo. 

J Izvirnik, napisan s svinčnikom, je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. 
S svinčnikom naknadno pripisal Oskar Savli, član Pokrajinskega 

komiteja KPS TA Gorenjsko. . 
* Dušan Kraigher, sekretar Pokrajinskega komiteja KPS za Štajer

sko. Glej Dokumenti, knj. 5, dok. št. 40, op. 29, str. 103. 
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Delo partije v bataljonu4 se dela po priloženem poročilu.5 

Na položaju 2/111. 43. 
Smrt fašizmu — svobodo narodu! 

Silvester6 

Št. 9 

DOPIS CENTRALNEGA KOMITEJA KPS DNE 3. MARCA 1943 
POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA PRIMORSKO O NABAV
LJANJU SANITETNEGA MATERIALA IN O AVTOMOBILSKI 

JAVKI ZA ZVEZO S PRIMORSKO1 

CENTRALNI KOMITET 
KOMUNISTIČNE PARTIJE SLOVENIJE 

3. marca 1943. 

POKRAJINSKEMU KOMITETU KPS ZA PRIMORJE 

Dragi tovariši, 
pošiljamo vam za našo vojsko .na Primorskem zdravnika tov. 

Petra.2 Tov. Petra pošiljamo preko zone tudi na vas, zato da se 
dogovorite z njim glede odhoda zdravnikov in drugega sanitetnega 
osobja iz Gorice v partizane.. Ravno tako tudi glede nabave sani
tetnega materiala za vas in nas. Tovariš Peter vam bo povedal, kaj 
mi najprej rabimo. (Mimogrede potrjujemo, da smo prejeli ves sani
tetni material, ki ga je nabavil tov. Martin.3) Tov. Peter naj tudi 
razdeli sanitetno orodje na dva potrebna dela, ostalo orodje pa naj 
pošlje k nam. Vi ga pa še nabavite za svoje nadaljne potrebe in 
še za nas. 

4 Kamniški bataljon. 
5 Poročilo verjetno ni ohranjeno. • 
6 Viktor Stražišar-Silvester, roj. 20. 4. 1906 na Javorniku, član KP 

od 1935 na Jesenicah. Leta 1940 je bil interniran v Ivanjici — Medju-
rečju. V partizane je odšel junija 1941. Organiziral je oboroženo vstajo 
na Gorenjskem decembra 1941. Bil je član OK KPS za Jesenice. Oktobra 
1942 je odšel v Kamniško okrožje, kjer je februarja 1943 postal sekretar 
OK KPS. Padel je julija 1943 v Radomljah pri Kamniku. Življenjepisi 
v arhivu CK ZKS, Jesen 1942, dok. št. 62, str. 182, dr. Miroslav Stiplov-
šek, Slandrova.brigada, Maribor 1971, str. 32. 

1 Izvirna kopija je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. 
8 Dr. Aleksander Gala, glej še Dr. Aleksander Gala-Peter, Partizan

ski zdravnik, Ljubljana 1972, str. 305 si. 
3 Ivan Kerševan. 
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Pošiljam vam dogovorjeno javko: to je gostilna v Podsmreki 
na levi s trani ceste med Brezovico in Ljubljano, nekako na pol pota. 
Javko ima dr. Peter. Poročilo, ki smo ga poslali od tam, še do danes 
nismo prejeli. Kontrolirajte, kje je to zastalo, proti krivcem pa ener
gično nastopite. Uredite sedaj takoj zveze po prevozniku iz Gorice 
in vojažko preko Vratoloma, tako da imamo po eni poti direktno 
zvezo s zono in PK. 

Prvi kontingenti rekrutov iz Pr imorske so že prispeli k nam. 
Dobili smo tudi žalostno vest, da je tov. Vojko 4 u m r l zaradi rane, 
ki jo je dobil. Popularizirajte ga, prikažite ga kot primorskega ju
naka in zavednega Slovenca, ki naj bo za vzgled vsem primorskim 
partizanom. Pošljite n a m po možnosti njegovo sliko in biografijo. 

Ali ste že kaj napredoval i z gradnjo s tanovanj? 4 8 Pohit i te ! 
Pred dnevi je Slovenec« priobčil, da je tov. Bračič 5 od vojnega 

sodišča obsojen na dosmrtno ječo. 

S tovariškimi pozdravi ! 

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

Za 
Centralni komitet 

Komunistične Part i je Slovenije: 
Luka6 

Št. 10 

IZJAVA VERSKEGA REFERENTA PRI GLAVNEM ŠTABU NOV 
IN PO SLOVENIJE DR. METODA MIKUŽA DNE 3. MARCA 1943 
ZA RADIO SVOBODNA JUGOSLAVIJA O IZDAJSTVU DRAŽE 

MIHAILOVICA1 

3. III. posl[ano] 4. III. 

DEDU. 2 — Prosim peredat j po RSJ sledujuščee zajavlenie. — 

Zajavlenie katoličeskogo svjaščenika ljubljanskoj eparhii i verois-
povednogo referenta pri Glavnom štabe slovenskoj NOV i PO, dr. 
Metoda Mikuža. — »Katolikam vsego mira. Uže počti 2 goda malenkij 

4 Janko Premrl, narodni heroj, je bil ranjen 15. februarja "1943 v 
spopadu z italijansko vojsko v Idrijski Beli. Umrl je v noči na 22. februar 
1943. Več glej I. Renko, Vojkov vod, Koper 1953 in Jesen 1942, dok. št. 60, 
op. 13, str. 173. 

4 a Misli na gradnjo skrivnih bunkerjev. 
5 Mirko Bračič. 
6 Franc Leskošek. 
1 Izvirnik v ruščini je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. Slovenski 

prevod brzojavke: 
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slovenskij narod vedet upornuju i uspešnuju borbu protiv okkupan-
tov, nanesših slovenskoj zemlje neslyhannoe v ee istorii gore. No 
slovenskij narod ešče živ, tak kak uničtožit ego nevozmožno. Slo
venskij svjaščennik, borjaščijsa za svobodu, zovet svoih brat jev v 
Hriste. Nesčastje i zlostj priveli k tomu, čto 'nekotorye o b m a n u t y e ' 
stali žer tvami ant inacyonalnyh reakcionnyh elementov, prinjav oru-
žie iz ruk okkupantov. I v Slovenii; gde narod uže bolee goda edino-
dušno borolsa protiv okkupantov, prestupnye bandy Draži Mihai-
lovića soveršili svoe predatel jskoe delo. Takim obrazom malenkij, n o 
geroičeskij narod vedet borbu na dvuh f rontah: protiv okkupantov 
i protiv sobstvennyh obmanutyh bratjev. Tak kalk v osvdboditelnoj 
borbe slovenskogo naroda rj adom s kommunis tami i drugimi svo-
bodoljubivymi Slovencami učastvujut i katoliki, to okkupanty i reak-
cionnye elementy kričat, čto eta borba ugrožaet katoličeskuju veru. 
Takimi djavolskimi manevrami vragam udalos zamamit i čast katoli-
českogo duhovenstva. I tak slučilos, čto ozverelye belogvardejskie 
bandy Draži Mihailovića ubi vaj ut svoih rodnyh bratjev, borjaščihsa 
za ist innuju svobodu, sžigajut ih doma, nasilstvujut žen i devušek. 

3. III. posl[ano] 4. III. 

DEDU. — Prosimo, da sporočite po RSJ naslednjo izjavo. 

Izjava katoliškega duhovnika ljubljanske škofije in verskega refe
renta pri Glavnem štabu slovenske NOV in PO dr. Metoda Mikuža. — 

»Katoličanom vsega sveta. Že skoraj dve leti se mali slovenski na
rod uporno in uspešno bori proti okupatorjem, ki so prizadejali njegovi 
domovini gorje, ki ga slovenska zgodovina ne pomni. Toda slovenski 
narod še živi, ker ga ni mogoče uničiti. Slovenski duhovnik, ki se bori za 
svobodo, kliče svoje brate v Kristusu. 

Zaradi nesreče in zlobnosti so nekateri zavedeni postali žrtve proti-
narodnih, reakcionarnih elementov in sprejeli orožje iz rok okupatorjev. 
Tudi v Sloveniji, kjer se je ljudstvo že več kot leto dni enotno borilo 
proti okupatorju, so zločinske bande Draže Mihailovića opravile svoje 
izdajalsko delo. Na ta način se mali, a junaški slovenski narod bori na 
dveh frontah: proti okupatorju in proti lastnim zavedenim bratom. Ker 
se v osvobodilnem boju slovenskega naroda skupaj s komunisti in dru
gimi svobodoljubnimi Slovenci bore tudi katoličani, vpijejo okupatorji in 
reakcionarni elementi, da ta boj ogroža katoliško vero. S temi peklen
skimi manevri se je sovražnikom posrečilo zamamiti tudi del katoliške 
duhovščine. In tako se je zgodilOi da podivjane belogardistične bande 
Draže Mihailovića pobijajo rodne brate, ki se bore za resnično svo
bodo, požigajo njihove domove, posiljujejo žene in dekleta. Vse to se do
gaja pod geslom križarskega pohoda proti komunizmu in celo v imenu 
Kristusa Kralja. Vse to počenjajo z okupatorskim orožjem in v okupator
skih uniformah. Pri tem predrzno zatrjujejo, da so .regularna jugoslo
vanska vojska'. 

Naj ves svet spozna, kako je reakcija lastnemu narodu zasadila nož 
v hrbet, kako se je povezala z okupatorji, da bi zadržala narod v 
suženjstvu. 

Naj ves svet spozna, kako zločinsko in peklensko poskuša reakcija 
postaviti katoliško vero v službo okupatorju. 
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Vse eto proishodit pod lozungom krestnogo pohoda prot ih kommuniz-
ma, i daže ot imeni Hrista Korolja. Vse eto oni delajut s oružiem 
okkupantov i v okkupantskih mundirah, naglo utverždaja, čto oni 
,reguljarnaja jugoslavskaja armija.'« 5. III. 3 »Pust ves mir uznaet, kak 
reakcija udari la svoj sobstvennyj narod nožem v spinu, kak ona 
svjazalas s okkupantami, ctoby uderžat narod v rabstve. Pus t ves mir 
uznaet, k a k prestupno i djavolski reakcija pytaetsa postavit katoli-
českuju veru na službu okkupantam. Pust ves mir uznaet, čto emi-
grantskoe jugoslavskoe pravitelstvo o proishodjaščem horošo osve-
domlenoj no ono molčit, tak kak dolžno molčat, ibo ono neset soot-
vetstvennost za zlodejanija belogvardejskih band, ibo v ee sostave 
i d o sih por nahoditsa luda Iskariot, Draža Mihailović. Pust ves mir 
uznaet, čto slovenskih katolikov ni muki ni smert ne otorvut ot 
brat jev kommunistov, tak" kak m y izo vsej duši ubezdenny, čto naše 
obščee osvoboditelnoe delo pravoe i čto ono sootvetsvuet trebova-
nijam katoličeskoj nravstvennosti . My znaem, čto n a m i v buduščem 
svoboda sovesti i veroispovedanija vpolne z&garantirovanna. Sloven-
skie katoliki v boevom sotrudničestve s kommunis tami uznali vsju 

Naj ves svet spozna, da emigrantska jugoslovanska vlada vse to 
dobro ve, a molči, ker mora molčati, kajti soodgovorna je za zločine belo-
gardističnih band, ker je njen član vse doslej tudi Juda Iskariot Draža 
Mihailović. 

Naj ves svet spozna, da slovenskih katolikov ne ločijo od bratov ko
munistov ne muke, ne smrt, kajti iz dna duše smo prepričani, da je naša 
skupna osvobodilna borba pravična in odgovarja zahtevam katoliške mo
rale. Vemo, da nam je tudi v prihodnje popolnoma zagotovljena svoboda 
vesti in vere. Slovenski katoličani so v bojnem sodelovanju s komunisti 
spoznali vso peklensko laž sovražnikov komunistične partije. 

Naj ves svet spozna, da so oči vsakega poštenega katoličana uprte 
na Vzhod k velikemu, genialnemu kovaču srečne prihodnosti zatiranih, 
posebno malih narodov, k Stalinu in nepremagljivi Rdeči armadi. 

Naj živi naš skupni boj, boj vseh poštenih katoličanov proti pogan
skemu fašizmu in rasizmu. Naj v naših dušah zaživi nepremagljiva ideja 
Kristusa Kralja, ideja velike združujoče ljubezni bratskega sožitja!« 

Doktor teologije Metod Mikuž, rimokatoliški. duhovnik ljubljanske 
škofije in verski referent pri Glavnem štabu NOV in POS. 

Birk 

Besedilo izjave je bilo napisano že sredi januarja 1943. Glej E. 
Kocbek, Tovarišija, Ljubljana 1949, dnevniški zapis 12. januarja 1943 
str. 308. 

Po izjavi dr. Metoda Mikuža je bila izjava razmnožena tudi za te
renske frontne organizacije in partizansko vojsko, vendar te izjave v 
slovenščini uredništvu ni uspelo najti. 

2 Šifra za kominterno. 
3 Datum je s svinčnikom napisala radiotelegrafistka Urška Satler-

Velušček-Micka, ki je brzojavko oddala v dveh delih 4. in 5. marca 1943. 
Ostale šifrerske označbe izpuščamo, ker so za razumevanje besedila 
nepomembne. 
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djavolskuju lož vragov Kommunističeskoj Partii. Pust ves mir 
uznaet, čto vzory každogo čestnogo katolika ustremleny k vostoku, 
k velikomu genialnemu kuznecu sčastlivogo buduščego ugnetennyh, 
a osabenno malenkih narodov, k Stalinu i k nepobedimoj Krasnoj 
Armii. — Da zdravstvuet naša sovmestnaja borba, borba vseh cestnyh 
katolikov protiv jazyceskogo.fašizma i rasizma! Pust v naših dušah 
zaživet nepobedimaja ideja Hrista — Korolja, ideja bolšoj soedinja-
juščej ljubvi bratskogo sožitja! Doktor teologii Metod Mikuž, rimo-
katoličeskij svjaščennik ljubljanskoj eparhii i veroispovednyj refe
rent pri Glavnom štabe NOV i PO Slovenii. — Birk.4 

St. 11 

POROČILO ČLANA OKROŽNEGA KOMITEJA KPS ZA KRAS 
AVGUSTA ŠPACAPANA DNE 3. MARCA 1943 KOMANDANTU 

SOŠKEGA ODREDA O ZVEZAH S FURLANIJO1 

! Javljam tovarišu komandantu 
Soškega odreda sledeča poročila.2 

Od zadnjega pisma,3 ki sem.ga poslal, pa do danes se je razvilo 
precej novega dela na več krajih, niti sam ne vem, kako s tem delom 
opraviti, zato pa prosim komando Soškega odreda, da mi čimprej 
pomaga z nasveti, ki jih tukaj opišem. 

Najprvo se dotaknem Furlanije in pa furlanskih elementov. 
Gre za novince, ki se odpravljajo na odhod v partizane. Za enkrat 
sem gotov, da jih je šest, ki že' čakajo. Novico sem pa tudi dobil, 
da jih bode gotovo okoli 26. Zaenkrat sem napravil tako, pisal sem 
na četo, naj mi pošljejo 8 tovarišev, ki mi bodejo pri tem pomagali. 
C^ti sem sporočil, da je s temi ljudmi treba takoj pričeti politični 
in vojaški pouk, saj za enkrat imamo tovariša Antonija4 in pa Fran-

4 Edvard Kardelj. V Kominterni šifra za Komunistično partijo 
Jugoslavije. 

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 
218. 

2 Pismo je prejel Pokrajinski komite KPS za Primorsko. .Glej dok. 
št. 15. 

3 Verjetno misli poročilo Pokrajinskemu komiteju KPS za Primor
sko z dne 15. februarja 1943. Glej Dokumenti, knj. 5, dok. št. 154. 

4 Antonio Dettori. 
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kota,5 kd se bodeta potrudila in sta že stara partizana. Stvar je pa 
ta, ki sem jo jaz za enkrat opazil pri četi, to je precej velik nacionalni 
duh na strani političnega in vojaškega vodstva. Za to napako se 
bojim, da bi nas ne stala kake hujše posledice. Kakor vidim, smo 
mi postali nekaki samoslovanski komunisti. Kaj pa drugi? Zato pa 
prosim, da je tukaj treba kake rešitve, posebno tu na mojem sek
torju, ki se veže z italijanskim in, slovenskim življem. Zaenkrat 
nisem napravil nobenih globokih vez s Furlani in pa s Slovenci, ker 
nisem poznal nobene linije, kako to napraviti, to pa samo radi naše 
nacionalne ibortbe. Kar sem pa napravil, sem napravil s~~pomočjo 
slovenskih delavcev, ki delajo v Tržiču in pa s pomočjo slovenskega 
odbora OF v Ronkih. Sporočiti je treba četi, da je treba poudarjati 
po vaseh — mitingih — samo borbo proti fašizmu, kapitalizmu in 
pa imperializmu, narod naj se pusti pri miru. Laha-Italijana je 
treba pri vsakem pogovoru pozabljati, udarjati pa na vse mogoče 
načine po fašizmu. Tudi to, da ne pozabim, ako bi Furlanijo dobro 
povezali z nami in pa, da ibi imeli kaj Furlanov po naših četah, bi 
bilo to precej dobro, zato, ker Furlani j a je precej bogata na živežu 
in to bi tudi nam precej koristilo. Pa ne samo pri živežu, imamo 
tudi ladjedelnico, imamo proge, ki so precej važnega pomena in dosti 
drugega. Tukaj bi se lahko vsak dan napadalo patrulje, ker zaenkrat 
se kretajo brez vse skrbi. 

Tukaj na nižjem Krasu je treba postavita karavlo, ker je mi
nilo en mesec, kar.se nahaja pri četi in ni več nič tukaj. Postaviti 
pa je treba najboljše tovariše, ker karavla mora biti trdna, ker je 
tudi zmiraj najbolj v nevarnosti, "zato pa morajo biti riajbolj kon
spirativni ljudje. 

Smrt fašizmu — Svoboda narodu. 
OOOKP6 za Kras 

Na položaju 3/3. 43. 
Strnad7 

5 Arturo Siega, kasneje nam. komandanta Rezijanskega bataljona. 
Podatek Danila Copija. 

6 Biti mora OK KPS. 
7 Avgust Spacapan, roj. 6. maja 1914 v Renčah, brivec, od leta 

1941 član KP. Od ustanovitve leta 1932 je bil sodelavec partijske teh
nike v Renčah, kjer so tiskali Delo in razne partijske letake. V letu 
1941 je delal pri tehniki v Gorici. Leta 1942 je bil mobiliziran v italijan
sko vojsko, od koder je že oktobra 1942 pobegnil v partizane. Bil je po-
litkomisar čete. Decembra 1942 se je udeležil prve pokrajinske partij
ske konference za Slovensko Primorje. Nato je bil član OK KPS za 
Kras do junija 1943, ko je postal član Okrajnega komiteja za Južno Pri
morsko, 23. avgusta leta 1943 je postal član OK KPS za Kras in Vipav
sko. Od aprila do julija leta 1944 je bil sekretar OK KPS za Baško, od 
julija do decembra 1944 pa član OK KPS za Zapadno Primorsko okrož
je. Od decembra leta 1944 do osvoboditve je bil pravni referent in se
kretar partijske celice pri Pokrajinskem načelstvu Narodne zaščite za 
Primorsko. Življenjepisi v arhivu CK ZKS. 
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St. 12 

NAVODILA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRIMORSKO 
DNE 4. MARCA 1943 OKROŽNEMU KOMITEJU KPS ZA BRDA 

V ZVEZI Z NASTANKOM FURLANSKE ČETE1 

Pokrajinski komitet KPS 
za Primorsko 

Na položaju, 4. marca 43. 

Okrožnemu komitetu KPS za Brda 

Na področju Vašega OK se je po poročilih,2 ki smo jih prejeli, 
zgodila stvar prvovrstne mednarodne važnosti: prihod furlanskih, 
to se pravi italijanskih fantov, v partizane. Ta dogodek je takega 
izrednega pomena, da vas moramo posebej opozoriti nanj in na 
naloge, ki za vas iz njega izvirajo. 

S prihodom večjega števila Furlanov v partizane se nudi mož
nost, da ustvarimo krepak zarodek italijanske partizanske vojske. 
Kakšnega pomena bo partizanska vojska enega največjih narodov, 
ki so se doslej pustili izrabljati za vojno proti Sovjetski zvezi in svo
bodoljubnim narodom, boste menda zlahka razumeli. Ce se parti
zansko gibanje razširi v Italiji, bo moglo pritegniti poleg še ne re-
krutiranih Italijanov tudi množice italijanskega vojaštva. To pa 
pomeni, da bo Italija postala nesposobna nadaljevati vojno ob strani 
Nemčije. Za naš in svetovni osvobodilni boj je torej tak razvoj do
godkov lahko odločilnega pomena. In da se tak razvoj takoj prične 
je v tem trenutku odvisno od vas — briških komunistov. 

Zaradi velikanskega pomena nastanka prve italijanske parti
zanske čete je dal Stab primorske operativne zone briškemu parti
zanskemu bataljonu nalogo, da napne vse sile, da se zarodek itali
janske partizanske vojske utrdi in razširi. Naložil 'mu je, da formira 
iz Furlanov samostojno četo, da ji pomaga pri oborožitvi in usposab
ljanju za boj z odstopanjem orožja in kadrov. 

Vprašanje odstopanja orožja Furlanom pa bi moglo naleteti 
na odpor pri naših partizanih. Zato vas na to vprašanje opozarjamo. 
Treba je mobilizirati partijsko organizacijo v bataljonu in po četah, 
da se ta odpor zlomi. Partijci morajo prepričati ostale partizane, da 
je nastanek italijanske partizanske vojske važnejše od boljše, ali 
slabše oborožitve ene slovenske čete. Sploh je treba odslej zasledo
vati preko partijske organizacije v briškem bataljonu vse delo bata-

1 Izvirna kopija je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. 
2 Pismena poročila niso ohranjena. 
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Ijonskega štaba in četnih komand v.pogledu pomoči furlanski četi. 
Poleg tega pa je t reba furlanski četi tudi direktno pomagati. Po
magat i ji je t reba gmotno z denarjem in z opremo (čevlji, p lahte itd.) 
in politično. Politična pomoč mora tati v tem, da sodelujete pri 
ustvarjanju parti jske organizacije v furlanski četi. Tej organizaciji 
je t reba z nasveti nudit i pomoč pr i delu in ji pomagati, da si najde 
stik z organizacijami K P I v Furlaniji . 

K e r nas vse k a r je v zvezi z furlansko četo zaradi njene važ
nosti izredno zanima, je vaša dolžnost, da n a m čim preje sporočite 
k a k o se ta četa razvija in kakšne so težave, ki j ih pr i pomoči tej četi 
srečujete. 

Ob tej priliki vas opozarjamo, da ste vi od vseh 12 primorskih 
okrožij edino, ki n a m v teh zadnjih mesecih niste poslali niti enega 
poročila. Brezpogojno zahtevamo, da pričnete iz rednim poročanjem. 
Brez tega je nemogoče voditi vaše delo. P r v o vaše poročilo naj vse
buje tudi čim več točnih podatkov o parti jski organizaciji v tjriškem 
batal jonu in vse k a r se tiče furlanske part izanske čete. 

Smrt fašizmu — svobodo n a r o d u ! 

Za P K K P S 
Primož3 

St. 13 

POROČILO SEKRETARJA OKROŽNEGA KOMITEJA KPS ZA 
KRAS AVGUSTA DUGULINA DNE 5. MARCA 1943 POKRAJIN
SKEMU KOMITEJU KPS ZA PRIMORSKO O POLOŽAJU V 

OKROŽJU1 

Na položaju 573. 43. J Komen 2 

Pošiljam P K tov. Pr imožu 3 naslednje sporočilo. 

1. Parti jci so 4, so v eni celici, in so predstavniki vaških od
borov. Rajonski komitet je eden. Za prihodnjič postavimo še dva. 
V okrožnem [komiteju] sva še zmeraj dva člana, po možnosti bomo 

3 Dr. Aleš Bebler. 
1 Izvirnik, zapisan s črnilom, je v arhivu IZDG v Liubliani fasc 

532. 
2 Jug. Komen. Oznaka pripisana naknadno pri urejanju pošte na 

Pokrajinskem komiteju KPS za Primorsko. 
3 Dr. Aleš Bebler. 
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dodali. Kandidatov je 5 in kandidat in j je 5. Sodelujejo v narodni 
organizaciji vaških odborov [OF] in NZ. 

Torej [izpolnjujejo] svojo parti jsko dolžnost. So nekoliko opor
tunisti, uvrščeni so po vaških odborih in rajonskih komite[jih.] 
Imajo razdeljeno delo, vsak od 4 do 5 odborov, vsak v svojem okrožju. 
Kandidat i vršijo svojo preizkušnjo, pokazali so požrtvovalnost za 
parti jsko linijo, so v vaških odborih. 

Kandidat in je imajo ženske organizacije in kur irske naloge. 
2. O F odbor je postavljen iz 6 članov, sestaja se mesečno. NZ je 

v vsaki vasi. A m p a k so še oportunističnih idej, češ da se je brez 
orožja nemogoče sovražniku [zoper]postaviti, kajt i teror je zmeraj 
hujši, ker so začeli nasilno postopati z l judstvom. V sredo p o napadu 
kamionov v bližini med Kazljami in Avberjem, ko je bilo 12 vojakov 
mrtv ih in več ranjenih, so skvadristi napadli Kazlje in ubili 8 do
mačinov, moške aretirali, vas skoro celo požgali, požigali so z za-
žigalnimi bombami. Kdor se je rešil, je' zbežal in kdor se ni mogel, 
je podlegel razbojniški tolpi, uničena živila in stanovanja. O po
škodbi prebivalstva ni še podrobnosti, ljudje so vsi zbegani, ker 
je vodja požigalčev izjavil, da kjer dobijo kakšno ,sled sodelovanja, 
da bodo vse pokončali. Zato niso ljudje aktivni, k a k o r bi morali biti. 
Govorijo, da če n e bo kmalu druge fronte, d a bodo slovenski narod 
popolnoma zatrli. Bela garda, je po sporočilih, izginila. Razpoloženje 
l judstva je vse za osvoboditev slovenskega naroda, in naslonitev na 
Sovjetsko Rusijo. Rekrutacija v part izane je oportunistična, [govore] 
da b o družina uničena, [in] d a bi se moral i tudi po Italiji bolj odločno 
boriti. 

Obračun pošljem sedaj samo k a m o r imam stike, ker med m a n o 
in tov. S t m a d o m 4 je začasno prekinjen stik. Obnovil se b o takoj, 
ko se dobi sposoben element. Priporočal bi, da bi zaradi tehničnih 
vzrokov n e operirali v okrožju Tomaja, kjer sem pripravil, k a r mi 
je naročil tov. Blaž.5 

denarja 4.360 
izdatki 300 
član. d.« 360 
vsota denarja [z računi] Lir 4.000. 

S m r t fašizmu — svoboda narodu 
tov. Maks 7 

4 Avgust Spacapan. 
5 Darko Marušič. Glej Dokumentij knj. 5, dok. št. 65, str. 104, op. 5. 
• Verjetno članski davek — partijska članarina. 
7 Avgust Dugulin. 
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Št. 14 

POROČILO ČLANA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA GO
RENJSKO OSKARJA SAVLIJA DNE 6. MARCA 1943 SEKRETAR
JU POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA GORENJSKO MAKSU 
KRMELJU O POLOŽAJU NA ŠKOFJELOŠKEM IN KRANJSKEM 

TERENU1 

Dragi Matija.2 

6. III. 43. 

Bil sem v kamniški vezi. Kamniški kurir je padel in zveze ni 
začasno nobene. Tudi zveze s Selškim bataljonom oz. Johanom8 (ki 
je trenutno na Kokrški strani) ni notoene. Ker je neki Bitenjčan po
begnil in stvar izdal, so prišli Nemci (600—700), napadli bataljon, po
bili 7 partizanov (5 starih, 2 nova), 11 jih ujeli, ostali pa so se raz-
bežali. Ena grupa 2 stara in 30 novih je taborila nato na Jelovici in so 
iz nje pobegnili vsi tisti, ki smo jih mobilizirali v občini Besnici. Kako 
je z ostalimi, ne vem. Izgleda, da ni nič hudega, in da se bodo kmalu 
zbrali, nakar bomo zopet vzpostavili zveze z njimi radi mobilizacije 
itd. Ker sem ostal brez zvez na vse strani, sem ostal trenutno na 
loškokranjskem terenu, po katerem Nemci precej špricajo skupaj 
z belo gardo. Imel sem sestanke z vsemi terenci in smo vse do skraj
nosti natančno predebatirali in predelali. Upam, da bo stvar šla sedaj 
boljše kot doslej. Zlasti v Kranju in tovarnah je bila cela zmešnjava. 
Eden je imel 40 zvez, drugi nobenih itd. Seveda so tega Nemci ujeli 
in ga na begu ustrelili. Dal sem natančne instrukcije, kako reorga
nizirati in razdeliti delo itd. Vsi terenci ti morajo v smislu teh 
navodil pošiljati natančna in podrobna poročila. 

Loške čete, izgleda še ni čez — vrag jo vzel! Štefanu4 sem naročil 
naj začne pobirati po vseh hribih s starimi in novimi močmi vred. 
Kolikor sem izvedel, so pobrali vse moške do 32 leta. Dobil je nalogo 
— takoj čez mejo. Istočasno smo uredili, da bo začela mobilizacija 
tudi drugod. 

Čemi ve5 in Benko6 so dobili nalogo, da takoj najdejo preko le-
galcev 2—3 postojanke na oni strani, da se presedlajo čez — če tudi 

1 Izvirnik, napisan s svinčnikom, je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. 
2 Maks Krmelj, roj. 23. februarja 1910 v Hotavljah, delavec, član 

KP od 1941. Leta 1941 je bil sekretar RK KPS Skofja Loka. Spomladi 
1942 je bil komisar 2. bataljona I. grupe odredov in decembra 1942 se
kretar PK KPS za Gorenjsko. Septembra 1944 je postal član IOOF. 
Zivljejnepisi v arhivu CK ZKS. 

3 Ivan Bertoncelj. 
4 Jože Merjasec iz Zg. Pimič, partizan v Škofjeloški četi. 
5 Anton Nartnik. 
• Beno Anderwald, ime podčrtano v izvirniku. 
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zaenkrat brez zvez s Kokrško četo (če je sploh kje), vzpostavijo legal
ne veze na staro stran in začnejo z delom. 

Jakob7 

St. 15 

NAVODILA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPŠ ZA PRIMORSKO 
DNE 7. MARCA 1943 OKROŽNEMU KOMITEJU KPS KRAS ZA 

FORMIRANJE FURLANSKIH PARTIZANSKIH ENOT1 

Pokrajinski komitet 
Komunistične partije Slovenije 
za Primorsko 

Na položaju, 7. marca 1943. 

Okrožnemu komiteju KPS za Kras 
tov. Strnad2 

Dragi tovariš Strnad! 
Prejeli smo Tvoje pismo od 3. 3. 43.,3 kjer sporočaš o furlanskih 

novincih. Že preje pa smo prejeli Tvoje obširno poročilo4 o delu. 
Danes ti odgovarjamo na oboje. 

1. Prihajanje furlanskih novincev v partizane je velikanskega 
pomena. S tem nastaja italijanska partizanska vojska, to se pravi 
vojska, ki je zaveznica naše partizanske vojske in torej tudi.zaveznica 
našega naroda. Če zmaga med Italijani partizanstvo, nas Italijani ne 
bodo več zatirali in ne bodo več nevarni naši svobodi in neodvisnosti 
temveč nasprotno, nas bodo še podpirali proti vsem drugim sovražni
kom naše svobode. V današnjem trenutku velike vojne proti zaščit-

7 Oskar Savli-Silvo, Jakob, roj. 14. februarja 1914 v Kopru, di
plomiral na Filozofski fakulteti, pred vojno prefekt v Učiteljskem domu 
v Mariboru. Leta 1941 je bil izgnan v Srbijo, kjer je v Zlatiboru septem
bra 1941 stopil v I. slovensko partizansko četo Ivana Cankarja. Pozneje 
je bil v zaščitni četi Vrhovnega štaba. Avgusta 1942 se je vrnil v Slo
venijo. Bil je v Tomšičevi brigadi, 14. oktobra 1942 je postal član PK 
KPS za Gorenjsko. Kasneje je bil predavatelj v partijski šoli na Pri
morskem. Življenjepisi v arhivu CK ZKS. 

1 Izvirnik je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 616. 
2 Avgust Špacapan. 
3 Glej dok. št. 11. 
4 Verjetno misli poročilo z dne 15. februarja 1943, glej Dokumenti, 

knj. 5, dok. št. 154. 
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niči malih narodov Sovjetski zvezi pa je nastanek italijanske parti
zanske vojske še posebno velikega pomena. Da odhajajo Italijani v 
partizane pomeni, da se ta narod noče več boriti proti Sovjetski 
zvezi, temveč za Sovjetsko zvezo in proti njenim sovražnikom — 
italijanskemu in nemškemu fašizmu. Ce se torej partizansko gibanje 
razširi po Italiji, bo Italija kmalu morala prenehati z vojskovanjem 
in bo Hitler izgubil svojega največjega zaveznika. Konec vojne in 
zmaga Sovjetske zveze ter svobodoljubnih narodov se bo približala. 

2. Iz vseh zgornjih razlogov je v našem lastnem interesu, to se 
pravi v interesu vseh narodov, ki se borijo proti fašizmu in za svojo 
svobodo, posebno pa v interesu Slovencev, ki smo sosedje Italijanov 
in, ki trpimo pod italijanskim fašizmom,, da se partizanstvo v Italiji 
čim hitreje razvije. Naša dolžnost je torej, da z vsemi silami podpi
ramo to gibanje. To se pravi: klicati moramo Furlane naj pridejo v 
partizane, pomagati jim moramo, kadar so se zato odločili, pomagati 
jim moramo, da organizirajo svoje, čisto furlanske partizanske čete, 
pomagati moramo tem četam, da pridejo do orožja, če je treba, jim 
moramo kot bratom celo odstopiti svojega orožja toliko, da lahko z 
njim dobijo novo orožje in se potem sami oborožujejo, pomagati 
moramo tem četam z našimi izkušnjami v partizanskem vojskovanju, 
učiti jih, kako se po partizansko tabori, giblje in napada, pomagati 
moramo tem četam, da se politično vzgajajo, pomagati jim, da si 
v četi organizirajo svojo partijsko organizacijo (celico) in skupino 
komunistične mladine itd. 

3. Zaradi važnosti tega vprašanja, mu moramo posvetiti največjo 
pažnjo. Zato Ti nalagamo v dolžnost, da storiš vse, kar je v Tvoji 
moči, da se čim preje formira furlanska partizanska četa in da se 
prične samostojno razvijati furlansko partizanstvo. Če zahteva to ve
liko časa in dela, pusti zaenkrat vse drugo in zagrabi z obema rokama 
to nalogo. Zavedaj se, da imajo furlanski partizani večji mednaroden 
pomen kakor vaša kraška slovenska četa. Kajti partizani-Furlani 
so pripadniki enega največjih narodov, ki jih je fašizem izkoriščal za 
svoje nazadnjaške in imperialistične cilje. Iz vaše prve furlanske čete 
se lahko v enem mesecu razvije cela furlanska vojska, kajti nobena 
pridiga ali agitacija ne zaleže toliko, kakor oseben primer. Ce pa se 
bodo furlanski partizani razširih po ceh Furlaniji, bo kmalu v ognju 
vsa severna Italija. K njim ne bodo prihajali le civili, ampak tudi 
vojaki. Začel se bo razkroj italijanske vojske. Slovenski partizani tega 
ne bi mogli doseči. 

4. Obrni se za pomoč h komandi vaše kraške čete in posebej 
h komisarju bataljona tov. Petru Savskemu.5 Oni so dobili od štaba 
zone povelje pomagati pri formiranju furlanskih čet. Tovarišu Petru 
pa smo pisah tudi kot partijcu pismo,6 da naj z vsemi silami pomaga. 

5 Jože Čerin. 
8 Pismo verjetno ni ohranjeno. 
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Dogovorite se skupno, kako boste zagrabili za to delo, ki je v tem 
trenutku pri vas najvažnejše. 

5. Tovarišev Antonija7 in Franka8 vam ne moremo poslati na
zaj, ker smo ju poslali k furlanski četi 50 mož, ki je nastala v Brdih.9 

6. Ker je zadeva s furlanskimi partizani tako važna, nam morate 
stalno poročati, kako se razvija. Mi moramo o tem poročati našemu 
Centralnemu komitetu in Komunistični Internacionali v Moskvo. 
Poročajte točno in obširno. Pričakujemo v kratkem prvega sporočila. 

Smrt fašizmu — svobodo narodu! 

Za: Primož10 

Št. 16 

POROČILO SEKRETARIATA OKROŽNEGA KOMITEJA KPS 
KANAL FRANCA CASERMANA DNE 7. MARCA 1943 POKRAJIN
SKEMU KOMITEJU KPS ZA PRIMORSKO O STANJU PARTIJSKE 
ORGANIZACIJE V ANHOVEM TER V KANALSKEM IN CEPO-

VANSKEM RAJONU1 

Okrožni komitet KPS 
Na položaju z dne 7. III. 43. 

Pokrajinskemu komitetu KPS za Primorsko. 

Dragi tovariš! 

Stanje komunistične partije v Kanalskem okrožju je sledeče: v 
delavskem centru v Anhovem je bila partijska celica, ki je bila po
polnoma neaktivna (oportunistična). Kontroliral sem jo in [to] ugo
tovil na podlagi dela, ki sem jim ga naložil. Bil sem primoran, da 
sem jih izključil iz partije, samo 2 tovariša sta še ostala v partiji, ki 
sta se z delom pokazala. S tema dvema tovarišema, ki sta ostala v 
partiji smo kandidirali še 4 tovariše. Na prvem sestanku, ki smo ga 
imeli, so stvar razumeli in priznali, da bo treba res delati, nakar so 
trdno obljubili, da bodo. 

7 Antonio Dettori. 
8 Arturo Siega. 
9 Četa takrat še ni bila formirana. Glej dok. št. 27. 

10 Dr. Aleš Bebler. 
1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 532. 
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Da se malo poživi, se bo napravi lo odbor »Delavske enotnosti«. 
Delavci v tovarni so zavedni Slovenci, a so zelo strahopetni, skli
cujejo se na itali janske delavce, da špijonirajo za fašiste. K o bo par
tija enkra t začela delovati, se bo prebilo t o navidezno. oviro. V to
varni dela tudi nekaj Furlanov, ki se bo dalo delati z njimi. V to
varni dela tudi precej žensk. Kasneje, ko se parti ja utrdi , bomo po
stavili žensko.ZKM in antifašfistično] žen[sko] društvo. 

V Kalskem rajonu so tri je partijci, ena parti jka bo odšla v par
tizane [in] se jo bo jako pogrešalo. J e najbolj aktivna. Sedaj se na
hajam v Kalskem rajonu in bom glede parti je potrebno uredi l : po
stavil aktive ženske ZKM. 

V Cepovanskem rajonu sta 2 partijca in 9 kandidatov. Do sedaj 
še nisem dobil od sekretar ja te kandidatske celice poročila o aktiv
nosti kandidatov. Kandidira l sem jih seveda na podlagi dela, ki so 
ga pokazali v OF. 

K e r je bolj mladih ljudi malo, ki so odšli v part izane ali pa 
bodo, so ostali bolj starejši, bo za mobiliziranje parti je t r d oreh, je 
pa tudi še nekaj starejših, ki bi prišli v poštev za kandidate, treba 
bo ženske kandidirat i . 

Toliko bi bilo poročila glede partije. Prosim, da mi daste kake 
predloge in pojasnila, da bomo čim bolj utrdi l i partijo, posebno pa 
prosim navodilo za Anhovo, kako bi najbolje utrdil i parti jo v tem 
delavskem centru: 

Smrt fašizmu — Svoboda narodu 

S tovariš, pozdravom 
Tesar F r a n c 2 

2 Franc Caserman, roj. 29. septembra 1913 v Cerknici, tesar
ski pomočnik, član KP od maja 1941. Bil je član RK KPS za Cerknico-
Begunje. V partizane je šel 30. aprila 1942 v Loški odred. Odšel na Pri
morsko. Tu je bil nam. politkom. Soškega odreda, poverjenik PK KPS 
za Primorsko, sekretar OK KPS za Kanalsko, Okrajnega komiteja za 
Severno Primorsko in OK KPS za Idrijsko—Cerkljansko. Po kapitula
ciji Italije je bil politkomisar Idrijskega odreda. Padel je 14. novembra 
1943 v Dolenji Trebuši. Življenjepisi v arhivu CK ZKS. 
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St. 17 

POROČILO OKROŽNEGA ODBORA OF KANAL DNE 7. MARCA 
1943 POKRAJINSKEMU ODBORU OF ZA PRIMORSKO O STANJU 

ORGANIZACIJE V OKROŽJU1 

Okrožni odbor OF za Kanal 
na položaju 7. l i l . 43. 

Poročilo kanalskega okrožja. 

Pokraj inskemu odboru OF za Primorsko 

Dragi tovariš ! 
13. II. 43. sem dobil nalogo, da skupno s tov. Francem 2 in 

to[v.] Borigojem 3. delam v tem okrožju, po direktivah, ki sva jih do
bila s tov. Francem 13. III. 43. od tov Luke 4 in tov. Ahaca. 5 

To okrožje je porazdeljeno na 5 rajonov ki so na splošno bolj 
slabo sodelovali. To je tudi zaradi tega, ker v tem okrožju sedaj 
ni nobene part izanske čete. S tov. Borigojem sva bila v čepovanskem 
rajonu 5 dni, d a sva delo malo poživila. Formirala sva rajonski odbor, 
ki ga prej ni bilo. Na novo sva postavila en terenski odbor, ki še kar 
dobro deluje. Največ partizanov s m o dobili iz tega rajona. 

Večina funkcionarjev terenskih odborov je šlo v. partizane, nekaj 
so j ih vzeli tudi fašisti, zaradi tega so sedaj terenski odbori bolj 
šibki. V tem rajonu smo formirali antifašistično žensko društvo. K a r 
se tiče bele garde, ni zaenkrat opaziti, d a bi se ukoreninila. Nahaja 
se sicer tukaj en človek, ki dela za belo gardo. Ukrenili bomo vse 
potrebno, da preneha z delom. 

Ljudje so po priliki navdušeni za O F in partizane, le sedaj, ko 
Italijani nekoliko bolj rogovilijo, je morala malo padla. 

Po navodilu tov. Ahaca sjno se največ časa zadržali v kanalskem 
rajonu (Anhovo). 

V Anhovem je samo en terenski odbor, ki je dosedaj slabo de
loval. S tov. Francom sva postavila še 4 terenske odbore v kanalskih 
okoliških vaseh, kjer do sedaj ni bilo odborov. Le posamezni akti
visti so delali za OF in zbirali denar. Na sestankih, ki smo jih imeli, 
so bili ljudje, ki si ne zaupajo med seboj. Sedaj smo prebili t isto 
skorjo, in izgleda d a bodo sedaj delali za OF. Aktivizirali smo ženske, 
pripravili smo teren za žensko antifašistično društvo. Tukaj smo pro
drli v neko vas, ki je bila do sedaj popolnoma neaktivna. V tej vasi 

1 Izvirna kopija je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 542. 
2 Franc Jakopič. 
3 Adrijan Kumar. 
4 Franc Leskošek. 
5 Dušan Pirjevec. 
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so bili ljudje, ki so bolj črno gledali na OF. Bili so pod nekakšnim 
vplivom belih, sedaj, ko so spoznali OF, so še kar precej aktivni. 
Imamo jih pa pod kontrolo. Tu se je pojavilo par sumljivih ljudi, 
ki jih pa obveščevalna služba zasleduje. Župnik iz Kala pa je neko
liko ponehal [delati] kot belogardist, [ker] je bil skupaj z dvema pošte
nima slovenskima župnikoma. Ljudje so v tem rajonu večinoma za 
OF. Ko so Italijani preselili ljudi iz okolice sv. Lucije, so ljudje 
tu bolj poparjeni. Potom literature in terenskih odborov, se bo mo
rala zopet v kratkem popravila. V kalskem rajonu je sedaj aktiv 
precej razbit, ostali so samo še štirje aktivisti. Postavili bomo ženske 
aktive. 

V banjškem rajonu je skoraj isto. Trije aktivisti so šli v parti
zane. Tam bomo v nekaj dneh zopet vse poživili. 

V grgarskem rajonu je nepovezanost, ni odborov, je pa nekaj 
aktivistov. Prek njih bomo organizirali OF. 

Po navodilih tov. Ahaca smo dobili tretjega člana Okrožnega 
odbora.6 Delal je že poprej na terenu, treba ga bo še malo vpeljati 
v delo. Je dober dečko in se zelo zanima za delo. Tov. Borigoja je 
poklical tov. Ahac, Franca tudi. Sedaj sem sam v tem okrožju z no
vim tovarišem. 

Ker se tukaj ne nahaja nobena part, četa bi prosil za patrolo 
3—4 mož. Ne za spremstvo, ampak za najpotrebnejše delo. 

To bi bilo sporočilo kanalskega okrožja OF, prosim tovariš, da 
mi pišeš in daš pismena navodila. Piši mi tudi kako naj sestavljam 
poročila. 

Smrt fašizmu — svobodo narodu !7 

št. 18 

ZAPISNIK JAVNEGA ZBOROVANJA ČLANOV GOSPODARSKE
GA KOLEKTIVA OF MOZELJ DNE 7. MARCA 1943 V MUHA VASI1 

ZAPISNIK 

javnega zborovanja članov gospodarskega kolektiva OF Mozelj v 
Muhavasi, dne 7. marca; 1943. 

Navzočih 70 članov kolektiva. 
Dnevni red: 
1. Poročilo tov. sekretarja OO 
2. Razdelitev zemlje in obdelovanje v letošnjem letu 

• Mirko Zimic, padel 15. avgusta 1944 v vasi Homec pri Livških ravnah. 
7 Podpisa ni. Poročilo je napisal Franc Caserman. 

Izvirna kopija je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 712. 
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3. Preskrba semen in orodja 
4. Nadzorstvo nad delom in kazni 
5. Slučajnosti 2 

k 1) Zbor otvori in vodi sekretar O. O. tov. Zalar, ki pojasni, da 
se zbor vrši iz gospodarskih razlogov, vendar m o r a najprej pojasniti 
pereča politična vprašanja. Opiše težko in neizprosno borbo, k a t e r o 
vodi OF in ki se zdaj bliža koncu, kajt i fašizem in hit lerizem zbirata 
sile za zadnji odpor. Omenja herojski napor iSovjetske zveze, da čim
prej uniči fašizem in pomore podjarmljenim narodom do svobode. 
Narod pa si mora tudi sam pomagati, zlasti je sedaj nujno potrebno 
delo na naših poljih, da se doseže čim več pridelka za civilno pre
bivalstvo in hrabro NOV. 

k 2) Sekretar T. O. Mozelj tov. P i r n a t Janez prečita odlok o raz
delitvi zemlje, obdelovanju, semenih in nadzorovanju dela, sprejet 
na skupni seji odbora OF Mozelj in TO Mozelj, Crni potok in Spodnji 
log, d n e 4. marca, 1943. s 

»Letos se dodeli Vsaki družini njive v obdelavo, dočim ostanejo 
t ravniki in senožeti v skupni lasti in obdelavi. Zemljišča bo delil 
odbor: od RO tov. Zalar, Košir, P i r n a t Jože in od TO P i r n a t Janez, 
Mule in Mohar. Razdelilo se bo interesentom sledeče: 

M u h a vas, dobi poleg lastnih njiv še njive na Škrilju, Škrilj dobi 
njive doma, enako Zdihovo in Kuhlarj i , Turkova draga dobi doma in 
v Varderbu, posestnika Herbst in Landič dobita v Ferdrengu, inte
resentom iz Bilpe se dodele njive na Lapinju, za kolektiv in preskrbo 
vojske ostane večina njiv v Ferdrengu in na Lapinju. Zemlja se bo 
obdelovala po n a č r t u : Vsi konji se stavijo na razpolago t; o. Ta pre
gleda v s e p o t r e b n o delo in odredi kje se bodo uporabljali konji. Vsi 
posestniki so obvezani najskrbneje obdelovati dodeljeno zemljo in 
poleg tega dati delavno moč na razpolago za kolektivno delo za p r e 
hrano ostalih l judi in vojske.« 

Po prečitanju da tov. sekretar odboru odlok v debato. Tov. Lin-
dič misli, da bi bilo bolje, če bi se dodelili tudi t ravniki in senožeti 
posestnikom na razpolago. Tov. sekretar pojasni, da je vsa živina 
last odbora radi tega je potrebno, da je ves pridelek sena kolektiven. 

2 Poleg gospodarskih vprašanj so na zborovanjih gospodarskega 
kolektiva obravnavali tudi vprašanje šolstva. V zapisniku zborovanja 
članov kolektiva rajona Mozelj z dne 28. marca 1943 zasledimo nasled
nji zapis: 

»Nujno potrebno je ukreniti nekaj za našo deco, ki je že dolgo brez 
pouka. Tov. sekretar Zalar predlaga, da se v Turkovi Dragi ustanovi za
silna šola za vso deco, ki naj bi imela iz varnostnih razlogov pouk le 
popoldne od 16 ure dalje. Učilo bi se le najpotrebnejše, da pridobi deca 
v vseh predmetih vsaj osnovne pojme. Predlaga, da bi mesto učitelja 
prevzel tov. Hrovat Ivo. Ta izjavi, da delo sprejme. Nakar tov. Debelja
ku naročijo, da pripravi učno sobo v Turkovi Dragi.« Zapisnik je v 
arhivu IZDG, fasc. 712. 

3 Seja je bila 3. marca 1943. Zapisnik je v arhivu IZDG, fasc. 712. 
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Nadalje se stavi vprašanje, kaj bo z obdelavo privatnih njiv. Po
jasni se, da bodo privatne njive dodeljene lastnikom, travniki in se-
nožeti pa ostanejo kolektivni. Tov Lindič predlaga, da se vrtovi in 
obobmejki ob njivah dodele interesentom že sedaj v uporabo za 
zeleno košnjo. Predlog se sprejme. Glede živine pojasni tov. sekretar, 
da se bo poleg konj uporabljalo tudi. krave za lažjo vožnjo. Sprejeto. 

k 3) »Semena nabavi RO, nekateri posestniki imajo že sami ne
kaj zaloge. Odborov ječmen se bo porabil le za kolektiv. Pira in oves 
se razdelita interesentom po ključu za petčlansko družino 30 kg pire 
in 20—25 kg ovsa. Nabavilo se_bo nekaj fižola in semena zelenjadnic 
ter isto razdelilo. Orodja je dovolj na razpolago, nekaj starega se bo 
popravilo.-« 

V debati se ugotovi, da se bo nekaj semen dobilo še pri doma
činih, krompir, piro, oves in fižol da bo dal odbor na razpolago. 
Soglasno se sprejme predlog, da se kolektivno izkoplje še krompir 
v Kačjem potoku, ženske bodo kopale, moški pa nosili preko ceste, 
dalje se prepelje z vozom. Sklene se zbirati tudi rabljeno orodje, 
katerega bosta tov. Juvan in Verderber popravila na Bilpi. 

k 4) Odborov predlog »Vse delo, tudi ono privatnikov se bo 
najstrožje nadzorovalo. Vsak član TO ima svoj sektor in odgovarja 
za vse delo sledeče: Verdreng in splošna kontrola: Pirnat Janez, 
Turkova draga Mule Ivan, Muha vas Mohar Franc, Skrilj za doma
čine: Ožbolt Franc, ostali del, Grebene Leopold. Kolektivno delo: 
člani TO Spodnji log in tov. Pirnat Jože, namestnik Debeljak Jože. 
Kontrolo s strani RO bodo vršili vsi ostali člani RO« 

Soglasno se sprejme ves odborov odlok o nadzorstvu nad delom. 
Isto tako se sprejmejo soglasno sankcije: Oni, ki ne bo dbdeloval do
deljene zemlje, se bo prvič z zaščito nagnal na delo, a če to ne bo 
pomagalo, bo odbor obdelal zemljo in odvzel nato 50 */» pridelka za 
kolektiv. Če pa kdo sploh ne bi hotel obdelovati dodeljene zemlje, 
ali se ne bi udeležil kolektivnega dela po odredbi odbora, bo priveden 
na delo z zaščito, a v slučaju ponovnega odpora, se bo sabotažo kaz
novalo s smrtno kaznijo. Sprejeto soglasno. Tov. Lindič vpraša kaj 
bo, če zboli edina delovna moč v družini. Pojasni se mu, da bo v 
tem slučaju skrbel za družino kolektiv, ki bo opravil tudi potrebno 
delo. Tov. Radmanovičeva vpraša, kaj bo z družino z malimi otroci. 
Tov. sekretar pojasni, da 'bodo žene na porodu očuvane pred delom, 
pozneje pa bodo po možnosti delale. 

k 5) Družinama Burger in Zupane se dodele njive na Lapinju. 
Na lastno željo se dodeli svet tudi tov. Slavku Pirnatu, mora pa sam 
vse obdelati. Sprejeto. Sestavi se seznam dela zmožnih oseb od 14. 
leta dalje, ki spadajo pod T. O. Mozelj. Popišejo se tudi vsi konji in 
vozne krave. 

Tov. sekretar Zalar zaključi zborovanje s pozivom, da se vsi člani 
kolektiva čvrsto oprimejo dela v korist naše vojske, nas vseh in 
domovine. 
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V Muhi vasi, dne 7. marca, 1943. 

Za Okrožni 
odbor OF: 

Za Rajonski 
-odbor OF: 

C. Dekval 

Za Terenski 
odbor OF: 
Pirnat Ivan 

A. Babnik 
[Ivo Zupane] 
Arko Filip 
Omerza Ivan 
Bauh Ivan 

Podpisi interesentov: 
Juvan Peter 
Prinčič Jože 
Melink Gvido 
Marija Kovač 

Fajfar Janez 
Roglič Milena 
Burger Ivan 
Štavdohar Jože 
Verderber Matija 

Št. 19 

PISMO ČLANICE POVERJENISTVA CENTRALNlEGA KOMITEJA 
KPS ZA LJUBLJANO LIDIJE SENTJURC DNE 8. MARCA 1943 
CENTRALNEMU KOMITEJU KPS V DOLOMITE O PROVALAH 

V LJUBLJANI1 

Dragi tovariši! 
8. 3. [1943.] 

Živimo še, čeprav nam leti vse vprek. Sedaj tudi okrožni in ra
jonski raznaš[alni] aparat in vse po vrsti! Vzroik? Verjetno rajonska 
provala Trnovo-Vič. »IS«2 je bil že 2 krat na poti k vam, sedaj spet 
ni nobenih izgledov. Mislila sem, da bo on poročal o vsem, a ker ni 
realnega termina, pišem. Pobrali so tudi Slobodina3 (pozna Povh4), 
verjetno F.5 žrtev. Ta se nam je izmuznil. Zakaj niste pravočasno po-

1 Izvirnik napisan s črnilom, je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. 
2 Milan Skerlavaj. 
3 Viktor Marchiotti, pomočnik glavnega intendanta v Ljubljani. 
4 Jože Draksler, roj. 10. avgusta 1896 v Dolu pri Hrastniku, knjigo

vodja. Bil je intendant Štajerskega bataljona in od avgusta 1942 inten
dant Glavnega poveljstva slovenskih partizanskih čet. Umrl je 22. apri
la 1971. Življenjepisi v arhivu CK ZKS. 

5 Ferdinand Robida, orožnik v stari Jugoslaviji. Povezan je bil s 
sektorjem za ekspedit, zveze in intendanco pri Centralni tehniki KPS 
v Ljubljani. Po aretaciji Branka Ivanuša, decembra 1942, je prenašal 
pošto med Dolomiti in Ljubljano. Povezal ga je Drago Čihak-Silvester, 
ki je bil poslan v Ljubljano iz Dolomitov novembra 1942 po nalogu Cen
tralne tehnike CK KPS, da bi organiziral kanal Ljubljana—Dolomiti. 2e 
januarja 1943 so se na tem sektorju začele aretacije aktivistov in 12. 
februarja 1943 je bil aretiran Drago Cihak-Silvester, ki je imel z 

51 



magali? Ves aparat za ekspfedit] in zveze bomo morali postavljati 
znova, prav tako okrfožno] tehn[iko] in graffični] (cyklo[stilni]) apa
rat. Sedaj pa priznam, gre res zares. Najhuje je, da si ljudje ne dajo 
dopovedati, da ne gre več po starem. Ves teden gradiš, na koncu 
pa ugotoviš, da nekdo spet vse poveže, pove in letajo po prostorih6 

kot na veselice. Analize napak ne mislim pisati, čeprav bi bilo mo
goče tudi koristno. Smo brez vsega tehn[ičnega] materiala in je šlo 
vse po gobe. Trenutno nismo v stanju (tehn. ovire) izstaviti niti 
enega dok[umenta]. V par dneh — in še to nič solidnega. Na žel[ezni-
ci] nastala provala radi 13 garderobe in revolverja. Obseg še neznan. 

Akcije za 8./III. slabše uspele — konference in sestanki se nada
ljujejo. 

Za poživitev oz. razmah, zlasti mladinskega gibanja, bomo praz
novali 24. [marca] praznik slovenske matere — posvečen vsem trpe
čim po internacijah, ječah, izgnanstvih.— in borečim doma. Proslave 
v šolah in domovih. — Tudi žene bodo sodelovale. Praktično: pomoč 

. trpečim in borcem za svobodo — Tak vrstni red radi širine, ki naj 
bi jo zajeli. 

Naj nekdo kontrolira, kaj počne Turkova sestra,7 ki je šla pred 
kratkim ven. V zvezi z njo afera — najbrže poročala Ana.8 Sedaj 
pisari vse mogoče privatne stvari po x linijah, a na javke naših 
kurirk. To je nemogoče in nedopustno! Poleg tega se usaja, da nekdo 
odpira pošto9 (obdolžuje kurirke tu) — to mora biti nekje drugje. In 
potem si mi tu belimo glave, odkod provale — a z našimi konspirar-
tivnimi zvezami se dela kot svinja z mehom. Prepovejte, da nova 

Robido direktne zveze. Aretiran je bil tik pred tem, ko je zaradi kom-
promitiranosti hotel oditi v partizane. Skupno je bilo aretiranih 43.ljudi 
s tega sektorja in javke, ki so bile z njim povezane. Glej Vojaško vojno 
sodišče v Ljubljani, proces 19. julija 1943 proti Vrhovcu in soobtoženim, 
v arhivu IZDG v Ljubljani. Vodstvo narodnoosvobodilnega gibanja v 
Ljubljani je pravilno domnevalo, da je Robida konfident. Glej še pismo 
Lidije Sentjurc 21. februarja 1943 Centralnemu komiteju KPS v Dolo
mite, v arhivu CK ZKS v Ljubljani. Pisma ne objavljamo, ker je zelo 
poškodovano in samo delno čitljivo. Robide za tem ni bilo mogoče več 
izslediti. Umaknil se je pod zaščito okupatorja. 

Kasneje je VOS odkrila, da je bil Robida gestapovski vrinjenec. 
Nosil je partizansko pošto šefu gestapovskega obveščevalnega centra v 
Ljubljani (hotel Miklič) majorju Kriigerju. Ta jo je dal preslikati in 
jo posredoval italijanski kvesturi. 

Verjetno je okupator na ta način odkril sedež vodstva narodno
osvobodilnega gibanja v Dolomitih. Možno je sklepati, da je od tu pri
šla pobuda za italijansko ofenzivo v Dolomite marca 1943. Podatek Ivo 
Svetina. 

8 Misli javke in druge ilegalne točke. 
7 Lizika Jančar, narodni heroj, padla 20. marca 1943 na Belem pri 

Dobravi. Njena pošta je padla v roke gestapu. Glej op. 5. Fotokopije te 
pošte je dobila italijanska policija, ki je skušala identificirati osebe 
omenjene v pismih — Varnostno obveščevalna služba je to odkrila. 

8 Zdenka Kidrič — obveščevalni sektor. 
9 Glej op. 5. 
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kurirka prenaša karkoli drugega kot našo pošto. Za intend, in tehn. 
material se morajo postaviti druge. Naj vendar Janez1 0 ali kdor je že 
za to odgovoren piše, kako to postavljate. Sedaj dejansko tu nihče nič 
ne ve, in tudi ni v stanju kontrolirati. Mija je1 1 kompromitirana (F.) 
in iščemo drugo. Razumite, da to moledovanje za obojestransko vza
jemno vpostavljanje ni sitnarjenje, a naše konspir. prilike enostavno 
ne prenesejo dela, kot ga neki x postavlja zunaj. Ovoji naj ne bodo 
ministerskega formata (intendanca). Tehn. tekstov je dovolj 2 izvoda 
in še to je 1 za rezervo. Več ne! 

Sicer je pismo malo živčno, pa ne zamerite. Bomo tudi mi spet 
prišh k sebi, čim bo možnost, da malo predahnemo, a tako perma
nentno kot smo sedaj v prov[ali], pa res še ne pomnim. 

Pišite! So sicer neki problemi v zvezi z VI.12 delom, menda bo 
že sama pisala. Zakaj ne odgovarjate »o pooblastilih IO« celjskemu 
grofu!13 

Pozdrav 
Joža14 

St. 20 

DOPIS POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRIMORSKO DNE 
8. MARCA 1943 SEKRETARJU OKROŽNEGA KOMITEJA KPS ZA 
VIPAVSKO DOLINO SREĆKU CEBRONU O ORGANIZACIJSKIH 

NAPAKAH V OKROŽJU1 

Pokrajinski komitet KPS 
za Primorsko 
Na položaju, 8. marca 1943. 

Tovarišu Zdravku2 

Dragi Zdravko! Najprej Ti moram sporočiti svoje neznansko ve
selje nad Tvojim listkom, ker sem iz -njega izvedel, da si živ. Kakor 
mene v jeseni, je namreč te dni vsa doljna Vipava pokopala Tebe 
in še osem tovarišev, s katerimi si imel sestanek baje nekje v Vrto-

r 10 Boris Kraigher. 
11 Milica Mravlje, kompromitirana po Ferdinandu Robidi. 
12 Vlasta — Mira Tomšič. 
13 Ivan Levar. 
14 Lidija Sentjurc. 

1 Izvirna kopija je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. Podčrtano bese
dilo je podčrtano v izvirniku. 

. •* Srečko Cebron. 
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vinu. Med padlimi naj bi bil tudi tov. Rudi,3 bivši komandant bata
ljona. Kaj je sploh na vsem skupaj resnica? 

Glede tvojega vprašanja o mojem povabilu, ste očividno vse sku
paj zmešali. Jaz zadnje čase nisem nikogar od vas vabil k sebi. Pač 
pa sem vam sporočil, naj -se zberete dne 6. t. m. zvečer v karauli 
št. 2 (ki je na vašem področju). Tja sem poslal patruljo s sporočilom, 
da potujte v karaulo št. 3 in spet tam so imeli navodila, kam vas 
spremiti. Imeli ste namreč potovati na partijsko konferenco za vso 
Slovenijo. No zdaj izgleda, da ste vse skupaj zamudili. Vzrok temu 
so naše slabe zveze v zadnjem času in pa nepazljivost, s katero ste 
čitali moje pismo. Če pa je za vas karaula dosegljiva v nekaj urah 
in gre isto noč patrulja na št. 3., bi morda lahko še poskusili. Morali 
pa bi biti vsaj 9. t. m. zvečer na št. 3. Zdi se mi da ne bo šlo več. 

Ko ste že tu, pa dajmo uredimo tukajšnje tekoče stvari. Glavno 
vprašanje pri vas se mi zdi organizacijsko. Politično je — kolikor 
sem informiran od vaših dveh poročil OK OF — vse v redu. Zato 
tudi nisem podrobno odgovarjal. Kakor rečeno pa je organizacijsko 
cela anarhija. 

1. Izgleda, da ste enostavno vrgli v en koš partijo in OF. Vaš 
OK OF sklepa tudi o partijskih vrpašanjih, sprejema člane v partijo 
itd. To je absolutno nedopustno. Tov. Filozof4 bo najbrž tisti, ki vas 
je zapeljal na ta pota. On je po mojem dober element, se mi je zdel 
primeren za konferenco OF in tudi zdaj za konferenco partije (prvo 
kot popularen, iz mas izrastel človek, drugo kot tovariš, ki se 
lahko razvije v dobrega partijca) — nikakor pa še ni primeren za 
člana OK KP. V zvezi s tem popuščanjem še neizgrajenim in par
tijsko nezakaljenim tovarišem, je pri vas OK OF edini, ki kaj poroča. 
Partijski OK, ki bi moral biti vodja okrožja pa molči in samo sopod-
pisuje OF poročila! Partijski OK se je vtopil v OK OF, namesto da bi 
ga vodil! Ali imate sploh še sestanke partijskega OK? Zelo bi me 
zanimalo vedeti!! 

2. Kljub temu, da je poteklo že več kot tri mesece od naše kon
ference, se delo v partijskem OK še vedno deli po teritoriju in ne 
po sektorjih dela (vojaški, mladinski itd.). Tov. Seržente,5 član OK 
KP je nekje onstran vode pozabljen od novega vodstva okrožja, ki ni 
partijsko! Ta isti Seržente, se je pojavil pred kakim tednom dni tu 
v moji bližini, pa ni počakal, da bi se bila sestala, temveč je spet 
nekam izginil in ga ne morem več najti. Čuden OK! 

3. Zveze so zadnje čase obupne. Prepričan sem, da je tudi v 
tem nekaj vaše krivde. Vzemimo vašo karaulo (št. 2). Ta je cele tedne 
čepela kot kup nesreče v svojem brlogu in se ni zmenila za to, da ni
ma več zveze čez vodo — češ, -čez vodo se ne da. Ko pa je prišel tja 

8 Martin Greif. 
4 Franc Lavrenčič. 
5 Ivo Kosovel-Borotin. 
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tov. Rato,6 iz CK SKOJ, je karaula po njegovem priganjanju takoj 
našla pot čez vodo in ga pripeljala k meni! Ali je v karauli kak 
partijec? Ali ste ga že izključili iz partije zaradi malomarnosti? 

4. Ze neštetokrat sem vprašal, kaj je s partizanoma Edom (Mi
klavžem)7 in Primožem,8 ki sta prišla z menoj iz Jugoslavije in sta 
imela na vašem področju posebno nalogo. Ali sta sploh še živa? 

Ce vso to stvar premislim in če jo premisliš tudi ti, bova najbrž 
prišla oba do zaključka, da ustmen razgovor med nama ne bi bil 
odveč. Toda ne delaj zaradi tega kake neprevidnosti! Ne hodi brez 
patrulje, kjer je nevarno. Raje odloži za par dni in pridi s patruljo 
iz karaule št. 2, ki se ima javiti te dni pri naš. 

Ce prideš, obiša preje četo, ki je pri vas, sklici tam partijski se
stanek in postavi vprašanje neaktivnosti, odsotnosti vsakih akcij, ne-
konspirativno posečanje hiš, in sploh izredno slabe discipline. Prinesi 
mi poročilo, če je celica razumela te slabosti čete. Poskrbi, da se celica 
ozdravi in da preko nje ozdravi četa. Smatraj odslej delo v četi za 
eno glavnih nalog OK KP v okrožju. 

Smrt fašizmu — svobodo narodu! 

Za: Primož9 

St. 21 

OKROŽNICA OKROŽNEGA ODBORA OF CERKNICA DNE 
8. MARCA 1943 RAJONSKIM IN TERENSKIM ODBOROM O OR

GANIZACIJI NARODNE ZAŠČITE1 

Okrožni odbor OF 
Cerkniško okrožje 

Položaj, 8. 3. 1943. 

Rajonskim in terenskim odborom OF 
cerkniškega okrožja. 

Zadeva: N A R O D N A Z A S C l T A . 

Izredno važno je, da naše organizacije ter njihovi forumi sedaj, 
ko se razvijata novi polet OF in nova mobilizacija v partizane, pra
vilno razumejo in v praksi pravilno rešijo tudi vprašanje Narodne 
zaščite. 

6 Rato Dugonjić. 
7 Franc Klukej, rudar iz Zagorja. 
8 Jože Verbič iz Sel pri Ljubljani, padel. 
9 Dr. Aleš Bebler. 
1 Izvirnik je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 714. 
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Narodna zaščita je v razvoju oborožene akcije slovenskega na
roda proti okupatorjem in njihovim pomočnikom odigrala zelo po
membno vlogo. Po eni plati je aktivizirala slovenske narodne mno
žice, po drugi strani pa predstavljala množično predstopnjo za par
tizansko mobilizacijo. Hkrati je bila Narodna zaščita na osvobojenem 
teritoriju najpripravnejša oblika za oboroženo zaledje partizanskih 
čet, se pravi z drugimi besedami, za stalne partizanske straže na 
osvobojenih, oziroma kontroliranih teritorialnih področjih. 

Vloge Narodne zaščite sedanji razvoj osvobodilnega gibanja ni 
ukinil. Pač pa je glede na izpremenjene razmere potrebno modificirati 
značaj Narodne zaščite po posameznih prilikah in posameznih pokra
jinah. 

V tem pogledu se v smislu odredbe lOOF2 zahteva naslednje: 
1. V zvezi s prisilno mobilizacijo belogardistov, je treba že obsto

ječe ali pa znova organizirane čete NZ hitro pritegovati v partizane; 
prisegi, ki so jo položili zaščitniki pripisati tudi v tem pogledu vso 
potrebno važnost; razen tega je nujno, da se v vseh tistih krajih, ki 
so očiščeni okupatorjev in belogardistov, ki jih torej kontrolira naša 
vojska, ki pa so jih naše čete zaradi operacij drugod — zapustile, or
ganizirajo oddelki NZ z vlogo stalnih partizanskih straž; v te oddelke 
je treba pritegniti ženske in tiste moške, ki so sicer sposobni uporab
ljati orožje, niso pa sposobni stalnega partizanskega udejstvovanja. 

2. Kot doslej so čete NZ tudi v bodoče v vojaškem pogledu pod
rejene ustrezajočim partizanskim štabom narodno-osvobodilne voj
ske in partizanskih odredov. 

Rajonskim odborom OF se nalaga dolžnost in se zahteva vso od
govornost, da se bo NZ v zgornjem smislu čim uspešneje razvijala. 

Smrt fašizmu — svobodo narodu! 

V smislu smernic in zahtev IOOF slovenskega naroda. 

Za okrožni odbor OF 
cerkniškega okrožja: 
Viko Bobnar* 1. r. 

2 Glej Dokumenti, knj. 5, dok. št. 79. 
3 Ludvik Lovko. 
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St. 22 

POROČILO OKROŽNEGA ODBORA ZSM LJUBLJANA OKROG 
10. MARCA 1943 IZVRŠNEMU ODBORU OF O DELU MLADINE 
IN ORGANIZACIJSKEM STANJU ZSM PO RAJONIH, ŠOLAH IN 

DRUŠTVIH1 

IZVRŠNEMU ODBORU OSVOBODILNE FRONTE. 

Poročilo Zveze slovenske mladine. 

Tekom zadnjih treh tednov, odkar smo poslali naše prvo po
ročilo,2 je obstojalo naše delo predvsem v organizaciji mreže ZSM 
po šolah in na terenu. S tem smo tedaj nekako zaključili. Ni se 
nam pa posrečilo prodreti v širino in zajeti novih ljudi. Temu je 
krivo predvsem to, da so naši aktivisti precej okosteli, polni opor
tunizma in da se boje dela med množico. Zato smo si nadeli nalogo 
temeljito pregledati naše kadre, dvigniti nove ljudi in povsod po
bijati okostnelost. V ta namen smo pripravili vrsto političnih kon
ferenc, in sestankov. Da razgibljemo teren smo organizirali, za 
23. fefor.3 več politično kulturnih sestankov in nabiralno akcijo. 
Pošiljamo okrožnici,4 ki smo jih za ta dan izdali. Konference so 
nam dobro uspele, ni pa velikega uspeha pri nabiranju. Večina mla
dine je ves materijal oddala že prej, nismo je pa mogli pripraviti, 
da bi zbirali med simpatizerji. Podrobnejše poročilo o uspehu akcije 
bomo poslali, ko bo zaključena. Poleg tega je ZSM sodelovala tudi 
pri akciji NZ s trošenjem listkov in z napisno akcijo. Proslavi te 
obletnice je bila posvečena tudi »Mladina«,5 ki je za ta dan izšla 
v pomnoženi nakladi in so jo mladinci razširili s podtikanjem. 

Aktivizacijo mladine skušamo doseči tudi z nabiranjem in na
biralnimi akcijami kot v rajonu »Š«,6 o kateri poročamo v tretji 
številki »Mladina«. 

Tudi proslavi 8. marca smo posvetili večjo pozornost, zlasti 
še, ker je škoro še 3/4 naših aktivistov tovarišic. Na sestankih se je 
govorilo o Bihaškem kongresu, o SPŽZ, o vlogi žena v osvobodilnem 
gibanju, spomnili smo se padlih tovarišic, obenem pa je mladina 
sodelovala tudi pri napisni in listkovni akciji. Nabiralne akcije v 
proslavo tega dne še niso sprožili, ker še ni zaključena akcija za 
23. februar. 

1 Kopija je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 444. 
2 Poročilo verjetno ni ohranjeno. 
3 23. februar je obletnica ustanovitve Rdeče armade. 
4 Okrožnici verjetno nista ohranjeni. 
5 Mladina, leto I., štev. 3, konec februarja 1943. 
6 Šiška. 
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Kot prvi korak, da prodremo bolj v širino, nameravamo organi
zirati proslavo materinskega dne 25. t. m. in sicer javno (po šolah). 
Je to katoliški praznik, ki se že od nekdaj praznuje. Mi mu bomo 
dali nov pomen, spomin na matere v Sleziji, na Rabu, po zaporih 
in v internacijah, na matere partizanov in žrtev okupatorskega 
terorja. Naša dolžnost je, da jim povrnemo, kar so storile za nas, 
zato poostrimo borbo in jim s tem krajšamo trpljenje. 

Organizacija ZSM v našem okrožju izgleda sedaj takole: 

Organizacija na terenu: Redne stike imamo z vsemi 4 rajoni 
mesta, dočim z zunanjimi rajoni, ki tudi spadajo v naše okrožje 
nimamo zveze, razen s tov. Leonom.7 Po posameznih rajonih je 
stanje sledeče: 

RAJON ŠlSKA: Rajon šteje štiri kvarte, od teh je eden precej 
razbit, ker so se z aretacijo nekaterih tovarišev zveze pretrgale. 
Ga popravljamo. Snuje se 5. kvart. Novih ljudi v preteklih treh 
tednih niso pritegnili in je število aktivistov približno isto, to je 
ca 100. Rajonski odbor sam je sestavljen iz enega tovariša in dveh 
tovarišic. Od teh je bila ena tov. pri a'kciji 23. febr. legitimirana od 
belih in se skriva. Dve tovarišici, ki sta bili prej v RO, je iskala 
policija in se prav tako skrivata. 

RAJON VlC: Ta rajon je eden najslabše organiziranih. Šteje 
štiri kvarte. Z enim je zveza radi aretacije nekaterih tov. pretrgana. 
Število aktivistov se je v rajonu zvišalo od 30 na 50. RO šteje za
enkrat dve tovarišici. Ga bomo pa izpopolnili. 

RAJON CENTER: Rajon je razdeljen v štiri kvarte, v katerih 
je povezanih ca 80 mladincev. V RO sta dve tovarišici in en tov., 
ki je bil v tem času aretiran in nato izpuščen, a ga verjetno opa
zujejo. Tudi tovarišici sta nekoliko ogroženi, ena je kar padla v po
licijsko zasedbo, druga zaradi izdaje. Zato 'bomo tovarišici pre
mestili v drug rajon. Mesto njih pa dvignili v RO novega aktivista. 

RAJON MOSTE: Rajon ima 6 kvartov. Število aktivistov je 
nespremenjeno, t. j . ca 100. RO je izdelal točen pregled mladine v 
svojem rajonu in sicer je vse mladine ca 1200. Od tega je naših akti
vistov 100 in simpatizerjev belih in mihailovičevcev ca 200 (od tega 
okrog 50 organiziranih). Ostali so naši simpatizerji. Da ta mladina 
še vedno ni povezana, je krivda v odporu mladine do množičnega 
dela. Enak pregled mladine vršimo tudi po drugih rajonih in po 
šolah. 

Organizacija na šoli. Organizacija na šoli je napredovala. Uspelo 
nam je prodreti na učiteljišče, kjer smo že postavili šolski odbor. 
Tako imamo sedaj organizirane vse šole, razen notranje gimnazije 
na Rakovniku in dvorazredne trgovske šole. Prav tako še nismo 

7 Jože Kladivar. 
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prodrli v meščanske šole. Število aktivistov na šolah se je dvignilo 
na 180, od 130. Nadodbori, ki so sestavljeni iz sekretarjev moških 
in sekretarjev ženskih gimnazij ter strokovnih in trgovskih šol, so 
se dobro izkazali. Zastopniki posameznih šol dobijo pregled o delu 
na ostalih šolah, primerjajo razmere i način dela, obenem pa na
stane zdravo-tekmovanje med posameznimi zavodi. Izpopolnili smo 
tudi glavni šolski odbor, v katerega smo pritegnili tudi še dve tova-
rišici. Vendar pa šteje sedaj le tri člane, ker je bila ena tovarišica 
odtegnjena mladinskemu sektorju in dodeljena A2Z. V odboru so 
sedaj dve tovarišici in en tovariš. 

Organizacija na univerzi: ni zadovoljiva. V času od našega zad
njega poročila nam je sicer uspelo prodreti na pravno fakulteto, 
dočim s tehniko še nimamo zvez. Univerzitetni odbor se je izpo
polnil s tovarišem z jusa8 in šteje sedaj tri tovariše (zast. medicinske, 
pravne fakultete ter filozofije). Število aktivistov se je zvišalo na 35. 

Organizacija pri vajencih: Število vajencev stalno raste. So to 
mladi ljudje, polni navdušenja brez okostnelosti in oportunizma. 
So pa precej nekonspirativni in nimajo smisla za organizacijo. 
Vsled tega organizacija med njimi ne more dobiti trdnejše oblike 
in smo komaj uspeli postaviti vajeniški odbor, ki je sestavljen iz 
tovariša-krojača, tovariša trg[ovskega] vajenca in tovfariša] služi-
telja. Po strokovno nadaljevalnih šolah aktivistov še nimamo, ampak 
le posamezne grupe, ki jih vodi okrožje. 

Organizacija po športnih društvih: se še ni premaknila z mrtve 
točke. 

V okrožju samem se je izvršila sprememba. Dodeljen nam je 
bil tovariš-vajenec, ki nam pomaga pri organizaciji vajencev in je 
obenem vojaški referent. Poleg njega so v RO9 ZSM še dva tova
riša (eden urednik »Mladine«, drugi intendant) in ena tovarišica 
sekretarka. 

Smrt fašizmu — svoboda narodu! 
Za 

Z S M 
Urška10 

Ljubljana.11 

8 Ivo Pelicon. 
9 Napaka v izvirniku. Biti mora OO (okrožni odbor). 

10 Ančka Adamič — Andreja, Urška. 
11 Datuma ni. Iz vsebine je moč sklepati, da je bilo poročilo napisa

no med 8. in 15. marcem, najverjetneje 9. ali 10. marca. 
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Št. 23 

POROČILO ZAUPNIKA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA 
PRIMORSKO V SLOVENSKI ISTRI VIDKA HLAJA DNE 12. MAR
CA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA PRIMORSKO1 

PK-ju KPS za Primorsko! 
Položaj, 12. marca 1943. 

Dragi tov. Primož!2 

Prejel sem Tvoje pismo od 21. feb. 43.3 šele danes. 
Res je, meseci so že pretekli in niste imeli sporočila od mene. 

Ko sem prišel sem doli, sem imel smolo. Po sestanku z odbornikom 
OF dan pozneje, so dotičnega aretirali, kjer sem spal. Hotel sem 
k drugim tovarišem, toda vsak se me je bal sprejeti. Moral sem v 
četo. Tam sem počakal 20 dni, da sem dobil zvezo s karaulo, odkoder 
sem potem začel prodirati v vasi. 

Na sestanku s tov. Blažem4 dne 24. jan. 1.1.,5 sem mu osebno 
poročal kako in kaj. Ravno tako 21. feb. t. L, ker" zveze preko tov. 
Rudija6 nisem imel sedaj že tri tedne. 4. marca sem poslal pismena 
poročila7 preko Trsta, če si jih dobil pa ne vem. 

Kakor mi pišeš glede zvez, sem se že dosedaj trudil, da bi imel 
redno tedensko zvezo s tov. Rudom. Toda kurirji so vedno hote ali 
nehote delali zamudo. Vedno so se kapricirali, da, če ni pripravljena 
roba iz Trsta, da tako dolgo ne bodo prišli, čeprav sem jaz pošiljal 
pisma v četo, da tako ne sme biti. 

Iz Trsta sem dobil samo priloženo pismo8 glede ital. tovariša 
in pa 70 kom! 1. št. »PRIMORSKEGA POROČEVALCA« in en izvod 
1. št. »VESTNIKA« ter par izvodov »Delavske enotnosti«. Vse ostalo 
je moralo nekje obtičati ob priliki tukajšnjih aretacij. 

Sporočam: 

1. Stanje Partije: 7 celic (22 člahov, 10 kandidatov in 4 kandi-
datinje). 

Kar se tiče Partijske organizacije bom vložil ves trud, da pro-
drem med proletariat v okolici Trsta. Samo tukaj so, kot sem že 

1 Izvirnik je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 532. 
2 Dr. Aleš Bebler. 
3 Glej Dokumenti, knj. 5, dok. št. 186. 
4 Darko Marušič. 
5 Glej Dokumenti, knj. 5, dok. št. 158. 

„/r ! ^ ^ M a h n i č — R u d i ah Rudo, poverjenik PK KPS za Primorsko v Matenjskem okrožju. 
7 Poročila verjetno niso ohranjena. 
8 Prepis pisma Darka Marušiča iz Trsta z dne 5. marca 1943 je v 

arhivu IZDG, fasc. 532. 
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poročal 4. III., ostanki starih komunističnih organizacij, katere pri
padniki so velikanski sektaši, za kar je delo zelo otežkočeno. 

ZKM: moške mladine ni. Kar jo je bilo t. j . 1924, -25. in -26. let
nik so pobrali 8. marca t. L, ostalo je pa vse pri vojakih nazaj do 
letnika 1906; dekleta so nekatera zelo pridna, toda še malo poučena. 

2. Stanje OF: 12 odborov (4 rajonski). 
Ljudstvo je bilo do sedaj malo ali nič poučeno o OF, ni razlikovalo 
mihailovičevcev od partizanov, njim je vse »jugoslovansko«, kot 
pravi »VESTNIK« PK KPS št. 2. 

L j ud je. so pa tukaj zelo nezaupljivi, ker so jih bivši »voditelji« 
večkrat sami izdali ital. oblastem, tako da danes, kar jih ni v ital. 
vojski, jih je veliko število v konfinacijah in zaporih. 

Žene so se začele izkazovati pri delu in organizaciji. 
3. Regrutacijo v partizane: vršijo odbori OF, ker čete Narodnih 

zaščit še niso postavljene, ozir. odbor OF tvori tudi NZ (in pripad
niki OF). 

Jutri gredo 3 novi tovfariši] v partizane; 2 člana KPS, ki sta 
bila vpoklicana v ital. vojsko, kmeta in 1 ki je prišel na dopust iz 
italijanske vojske iz Calabrie. 

Od sedaj naprej bomo regrutirali s pozivnicami. Bodo to sta
rejši tovariši in tovarišice,.ki so v nevarnosti, da jih zaprejo. Samo 
v skrbeh so in sprašujejo, kaj bo z njihovimi družinami, ker bodo 
ostale brez gmotnih sredstev. Tukaj je zelo velika revščina, sami 
delavci in bajtarji. Dati jim bomo morali podporo, toda jaz bom 
imel premalo sredstev. Svetujte mi! 

4. Bela garda: pred več meseci so tudi tukaj začeli mihailovi-
čevd s propagando in organizacijo: V glavnem so organizirali župniki 
in kaplani, ki so pribežali semkaj pred Nemci z Gorenjske in Šta
jerske. Ko dobim točnejša poročila, bom poročal. 

5. Gibanje sovražnih sil: V večjem delu tega okrožja še ni 
»copri fuocco«.9 — Hodijo karabinjerske in vojaške patrulje po
dnevi in ponoči po 3—15. V nekaterih vaseh so gamizije 30—60 vo
jakov, katere pa vsak mesec menjajo; so to večinoma iz okolice 
Milana, Torina in Genove. So zelo nezadovoljni in sami sabotirajo 
službo. 

Začeli smo širiti ital. letake in časopis »La liberta« med vojaštvo. 
Glede tov. Luciana10 bom še naknadno pripisal ali gre v parti

zane; ali kakor se bo že z njim uredilo. Prilagam pa prepis pisma11 

od tov. Blaža. 
9 Zatemnitev. V tem primeru misli na policijsko uro, ki so jo ita

lijanske oblasti uvedle na okupiranem ozemlju in tam, kjer so čutili 
partizansko aktivnost. Podatek Julija Beltrama. 

10 Luciano Vivoda. Podatek Vidka Hlaja. 
11 Pismo verjetno ni ohranjeno. 
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Pred kratkim sem govoril z polit, internirancem, ki je prišel 
na dopust iz južne Italije. ProsU me je, če bi mu mi mogli preskrbeti 
vezo z ital. partizani v okolici Napoli-ja, iSalerna ali Materre ali 
pa s KPI. Je okrog 800 Hrvatov, Slovencev, Bolgarov in nekaj Po
ljakov, ki so pripravljeni iti v tistem kraju v partizane, ker jim je 
možno pobegniti. 

Neko zvezo smo dobili preko nekega tov. Italijana, toda dobro 
bi bilo, če bi mogli tudi vi kaj ukreniti; jaz imam javko za tam. 
Dotični tovariš je šel nazaj in jaz sem mu dal nekaj literature, kar 
sem jo imel. 

Danes sem ravno zbral ves materijal za lokalno tehniko. Samo 
za bunker je tukaj zelo neugoden teren. Nekaj časa bom moral imeti 
vso to robo po hišah. 

Smrt fašizmu — svobodo narodu! 

S tovariškimi pozdravi! 
Za Istrsko Okrožje KPS: 

Vidko12 

P. S. Prosil bi, da mi pošljete vsaj en izvod »Pravilnik za orga
niziranje NZ« » Niti iz Trsta, niti od tov. Rudota ne morem dobiti 
ker nimajo. 

Poročilo sem poslal po dveh poteh: Rudo in Trst.14 

St. 24 

POROČILO OKROŽNEGA ODBORA OF KOČEVJE DNE 12 MAR
CA 1943 IZVRŠNEMU ODBORU OF IN POVERJENISTVU IOOF 
ZA NOTRANJSKO, O POLITIČNEM POLOŽAJU V OKROŽJU1 

Okrožni odbor OF za Kočevsko okrožje 
12. marca 1943 12. poročilo 
na položaju. 

I. IZVRŠNEMU ODBORU OF Slovenskega naroda. 
II. Poverjeništvu IOOF za Notranjsko. 

PošUjamo Vam poročilo o politični situaciji v okrožju za posled
njih 7 dni: 

» n i n 1 ^ 1 ? ^ " ^ ' u 0 ! , 2 0 - j u n i j a 1 9 2 1 v P a z i n u - K o n «al je trgovsko 
nfepiS v S ^ C K ZKSmm g i b a n j e m ^ * P O V e Z a l Ž e ^ 1941- ^ i v l j e -

13 Misli pravilnik Narodne zaščite z dne 24 ianuaria 1942 PIPI Zbornik NOV, del VI, knj. 2, dok. št. 12. januarja 1942, glej 
14 Pripisano s črnilom. 

1 Izvirna kopija je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 712. 
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1. POLITIČNO STANJE V OKROŽJU: Morala naroda precej 
dobra. Najslabše v tem pogledu je v rajonu Stari trg ob Kolpi, to 
zato, ker je ta rajon skoraj popolnoma pod kontrolo Italijanov in 
kmetje so še vedno pod vplivom okupatorja. No, razpoloženje je 
tudi v tem rajonu za nas dobro. Pred kratkim se je vrnilo iz Pred
građa rajona Stari trg 18 moških iz internacije. Vas Predgrad je 
naša najslabša točka že od začetka. Ultraklerikalna vas in'sedaj ni 
izključeno da ne bi Bega poskušala akcijo tu. Rajonskemu odboru 
smo dali potrebna navodila in poslali smo precej propagandnega 
materiala intemirancem. Obenem smo angažirali bivšega župana 
Kapša, da stopi v zvezo z njimi, Kapš ima velik vpliv na Predgrad. 

V rajonu Banjaloka se interniranci drže zelo dobro. Naša akcija, 
da ne gredo v Kočevje na delo, je popolnoma uspela. Noben od 
intemirancev ni odšel v Kočevje na poziv Bege, katera jim je obe
tala, da jim bo našla delo v rudniku. 

2. ORGANIZACIJSKO, PROPAGANDNO IN POLITIČNO DE
LO: Organizacija odborov je v vsem izvršena, razen v rajonu Ko-
privnik, kjer nimamo rajonskega odbora. Sistem zaupnikov je ostal 
še v nekih vaseh ob Kolpi v rajonu Stari trg'. Te vasi so podjstalno 
kontrolo Italijanov, in je delo v teh krajih zelo težko. V rajonih 
Kočevska Reka in Banja Loka odbori niso imeli pogosto sej, temveč 
samo enkrat mesečno. Opomnili smo rajonske odbore, da morajo 
odbori vsaj dvakrat mesečno imeti seje. 

Organizacija Protifašističnih ženskih odborov počasi napreduje. 
Ustanovljeni so odbori v rajonu Kočevska Reka in Banja Loka, a 
v rajonu Mozelj je bil sestanek žena in deklet ter bo tudi v tem 
rajonu kmalu organiziran odbor. 

Odbori Narodne pomoči delujejo uspešno. Vsa akcija narodne 
pomoči je organizirana sedaj v cilju zbiranja hrane za vojaško 
ambulanto, ki jo je dobilo naše okrožje. 

Narodna zaščita je organizirana in oborožena samo pri okrožju. 
Ostali rajonski odbori nimajo zaščite, ampak pri vsakem odboru 
obstoje kurirske postaje. Naročili smo rajonskim odborom, naj za
čnejo organizirati zaščito. 

V Kočevju ima zaščita preko 502 članov, večinoma so to rudarji 
z rudnika. Največ interesa za zaščito kažejo delavci. 

Propagandnega materiala ne dobivamo dovolj". To kar okrožje 
dobiva, je komaj zadosti za Kočevje. Neobhodno je potrebno več 
literature, ker jo delavci vedno bolj iščejo. Okrožje samo razmnožuje 
literaturo in posamezne članke iz Poročevalca in Dela. Ali to je še 
vse premalo. Okrožje nima dovolj papirja za razmnoževanje. 

Od zadnjega poročila so bili politični sestanki: v rajonu Banja 
Loka 4, v rajonu Kočevska Reka 2, v rajonu Mozelj 3, v rajonu 

2 O 50 članih Narodne zaščite na rudniku poročajo že v poročilu 
z dne 5. marca 1943. Poročilo z dne 19. marca 1943 pa navaja" že 70 čla
nov. Obe poročili sta v arhivu IZDG, fasc. 712. 
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Stari trg ob Kolpi 3. Politično delo je še zmeraj zelo težko, ker 
Italijani kontrolirajo teren v celem okrožju, a partizanskih čet v 
okrožju ni. 

3. BELA GARDA IN NJENA AKCIJA — POSTOJANKE: 
V rajonih izven Kočevja ni bele garde. V Kočevju je nekaj bele 
garde, ali tudi v Kočevju njihova akcija ni uspela, kakor so si oni 
zamislili. Večina belogardistov v Kočevju je prišlo iz drugih krajev. 
Od domačinov je pristopilo okrog 32. Bela garda v Kočevju ni 
oborožena. Baje je za poveljnika odrejen neki Dežmanr bivši jugo
slovanski poročnik. Dežman je doma iz Ribnice, oziroma iz Gorice 
vasi. 

Na meji okrožja v Hinjah (Struško okrožje) je belogardistična 
posadka 80 mož. V Hinje pride večkrat belogardistična patrola iz 
Žužemberka, ki se pa spet vrača nazaj. 

Belogardisti v Kočevju uživajo popolnd zaščito Italijanov. Vodja 
bele garde Bižal kupuje z Italijani hrano za belo gardo. Pri tem 
Bižal psuje naše ljudi, ki mu nočejo prodajati hrano, da so komu
nisti, in da hrano čuvajo za cigane v gozdovih. 

4. ZADRŽANJE DUHOVŠČINE: V krajih izven Kočevja je 
zadržanje duhovščine nespremenjeno t. j . , kolikor ni za nas, je nev
tralno. Dekan Flajnik v Kočevju se še vedno drži rezervirano in je 
prenehal delovati za Bego. Nimamo še poročila.ali je prišlo do se
stanka med Flajnikom in članom našega rajonskega odbora v Ko
čevju. O tem bomo naknadno poročali. 

5. ZADRŽANJE ZUPANOV IN OSTALIH FUNKCIONARJEV: 
V občinah Kočevska Reka in Banja Loka so pasivni t. j . niso za nas 
ali niso niti proti nam. Tajnik Selan občine Banja Loka, ki je prej 
delal proti nam, je od decembra pasiven. 

Tajnik Rade v Starem trgu je nevtralen, in nam ne škoduje. 
Zupan — komisar Mihelič v Starem trgu je zadnji čas postal ne
zanesljiv in gre Italijanom na roke pri nakupu hrane. Njemu smo 
poslali opomin ter bomo naknadno poročali o uspehu. 

Za občino Mozelj še ni postavljen komisar po justifikaciji komi
sarja Pasterka. Sedaj se govori, da bo za komisarja postavljen neki 
Aber Ivan iz Mozlja, kateri je že od prej hitler j evskega mišljenja 
(sin je odšel v Nemčijo s Kočevarji). Aber je začel sedaj špijonirati 
naše ljudi in se prilizuje na vse načine Italijanom. Tudi njemu je 
rajonski odbor Mozelj poslal opomin, naj ne sprejme mesto komisarja 
in naj ne vohuni za našimi ljudmi. Baje je Aber izjavil da bo kot 
komisar kmalu likvidiral OF v občini Mozelj. Naknadno bomo po
ročali ali je Aber prevzel komisarstvo vkljub našemu opominu. 

Smrt fašizmu — svoboda narodu. 
Clan okrožnega odbora: Za okrožni odbor OF» 

3 Podpisa ni. Poročilo je napisal Alojz Zalar. 
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St. 25 

POROČILO OKROŽNEGA ODBORA OF KOČEVJE DNE 13. MAR
CA 1943 IZVRŠNEMU ODBORU OF IN POVERJENlSTVU IOOF 
ZA NOTRANJSKO O GOSPODARSKEM POLOŽAJU V OKROŽJU1 

Okrožni odbor OF za Kočevsko okrožje 

13. marca 1943 
Na položaju. 

I IZVRŠNEMU ODBORU OF Slovenskega-naroda 
II Poverjeništvu IOOF za Notranjsko 

Pošiljamo Vam na vpogled zapisnike: Skupne seje rajonskega 
odbora Mozelj, terenskih odborov OF Mozelj, Spodnji Log in Črni 
Potok2 in zapisnik seje — kolektivnega sestanka vseh članov kolek
tiva Mozelj.8 

Vse te seje so imele gospodarski značaj zaradi odloka o načinu 
obdelave in delitve zemljišč v tem letu. Politična vprašanja so se 
dotaknili z obrazložitvijo sedanje politične situacije in stanja naše 
Osvobodilne bonbe v smislu najnovejših direktiv^smernic IOOF. 

Preteklega leta je v rajonu Mozelj vse delo na polju opravljeno 
kolektivno in tudi prehrana ljudstva je kolektivna. Kolektivno ob
delovanje in prehrana je bila v preteklem letu uvedena zato, ker 
je italijanska ofenziva preprečila v tem rajonu vsako delo posamez
nika. Moral se je osnovati kolektiv, da se je na ta način zasigurala 
prehrana evakuiranega ljudstva in tudi prehrana vojaštva, v kolikor 
prihaja v rajon Mozelj. 

Letos je situacija drugačna. Žene in otroci so nastanjeni po va
seh in tudi starejši moški, tako da so v gozdovih ostali samo odbori 
in mlajši ljudje. Zaradi tega so na predlog članov okrožnega odbora 
tov. Zalarja in Panterja4 vsi odbori na skupni seji sprejeli odlok, 
da se letos razdele vsem zainteresiranim kmetom in delavcem zem
ljišča v obdelavo in izkoriščanje. Ta odlok je odobrila tudi skupščina 
vseh kolektivistov ter je odlok dobil zakonsko moč. Vsem je do
deljeno dovolj zemljišča tako, da bo lahko vsak pridelal toliko, koli
kor mu je potrebno za prehrano za leto dni. 

Za ljudi, ki so še v gozdovih in za prehrano vojske je dodeljen 
večji kompleks zemljišča, ki se bo obdelovalo kolektivno in prehrana 
teh članov kolektiva v gozdovih bo ostala še nadalje kolektivna. 

1 Izvirnik je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 712. 
2 Zapisnik z dne 3. marca 1943 je v arhivu IZDG, fasc. 712. 
3 Glej dok. št. 18. 
4 Jakob Pantar. 
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Vsa ta posestva so bila last bivših Kočevarjev-Nemcev, a sedaj 
so last ljudstva, t. j . odborov OF. Letošnje dodeljevanje posestev 
zainteresiranim delavcem in kmetom je začasnega značaja, ker so 
večinoma vsi begunci-evakuiranci, ki so zbežali iz svojih domov pred 
italijanskim terorjem in katerim so fašisti požgali domove in jih 
popolnoma oropali. 

Semena za setev bo nabavil rajonski odbor OF Mozelj, a po
samezniki imajo sami nekaj semena, tako da je tudi to vprašanje 
ugodno rešeno. 

Smrt fašizmu — svoboda narodu. 

Žig: Za okrožni odbor OF 
Okr. odbor OF sekretar 

Kočevsko okrožje Alojz Zalar 

St. 26 

POROČILO SEKRETARJA OKROŽNEGA KOMITEJA ZKM CERK
NICA ANTONA PREVCA DNE 14. MARCA 1943 CENTRALNEMU 
KOMITEJU KPS O ORGANIZIRANJU ZKM IN ZSM V OKROŽJU1 

OKZKM 
Cerkniško okrožje 

Položaj 14. III. 43. 

Centralnemu komitetu KPS 
na položaju 

Pošilja se naslednje poročilo o stanju ZKM v cerkniškem okrožju. 

Loška dolina. Število članov se je povečalo z novo formiranim 
aktivom v Ložu, kjer so 4 člani. Z ostalimi člani v Loški dolini se 
veze iščejo, kar je pa zelo otežkočeno. Predviden je aktiv v Babnem 
polju. Vseh članov v Loški dolini je okrog 30, kateri stanujejo največ 
v krajih, kjer je bela garda ali okupatorji. 

Cerkniška dolina. S postavitvijo aktivov v 2erovnici 4 člani, 
v Grahovem 3 člani in v Lipsenju 3 člani, se je formiral RK ZKM 
za Grahovo. V Zerovnid je pričakovati povečanje aktiva za 2 člana. 
V Dolfenjem] Jezeru se ni aktiv nič povečal. Člani aktivov iščejo 
stikov z dvema članoma iz Cerknice. Predvidena sta aktiva v 
Dol[enji] vasi in Zelšah. Cim bosta aktiva postavljena, formiramo RK 
ZKM za Cerknico. 

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. 
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Bloška planota. Član, ki je imel nalogo organizirati ZKM na 
Bloški planoti, je interniran. Iščemo novih možnosti za organiziranje 
ZKM na Bloški planoti. 

Stikov s Slivniškim bataljonom nismo imeli radi zapadlega 
snega. Poročilo pošljemo prihodnjič. 

Člani so se pokazali zelo agilni v izvrševanju danih jim nalog. 
Potom njih dobimo stalne podatke o številu bele garde in italijanskih 
posadk. Člani trosijo literaturo po vaseh, kjer so okupatorji in 
belogardisti. Aktiv v Ložu je nabral okrog 2500 nabojev municije 
za partizansko vojsko. Dali smo jim nalogo, naj organizirajo po vaseh 
ZSM. V kolikor so jo organizirali, sporočimo drugič. 

Prejeli smo list »Mladina«, kateri nam pride zelo prav pri naših 
sestankih in ga mladina zelo rada bere. Vso mladinsko literaturo 
pošljite na OK ZKM cerkniško okrožje št. 5, za tov. Dimača.2 

Smrt fašizmu — svobodo narodu 

Za OKZKM cerkniško okrožje 
Anton Dimač 

St. 27 

POROČILO POLITKOMISARJA III. BATALJONA SOŠKEGA OD
REDA JOŽETA ČERINA DNE 14. MARCA 1943 POKRAJINSKEMU 
KOMITEJU KPS ZA PRIMORSKO O POLOŽAJU V FURLANIJI1 

Tovariš! 
Kot si mi naročil, naj obiščem Furlanijo, sem tudi storil. Šel 

sem v Ronki s tov. Strnadom.2 

Informiral sem se: 1. Kje je tistih 40 novincev, o katerih Ti je 
že sporočil tov. Strnad.3 Toda ti ljudje niso šli v partizane: a) ker so 
se bali, kje naj se kretajo, b) ker niso imeli orožja, c) obljubili so, 
da bodo preje še bolj organizirali. 

2. Informiral sem se tudi o terenu, na katerem naj bi se četa 
kretala. Videl sem, da bi se četa tu bolj težko kretala, ker ni grmovja. 
Je pa par pozicij, kjer bi se lahko ustavili za dva do tri dni. Toda za 
kretanje je težko, ker sem gotov, da, ko bi se formirala njihova lastna 
četa, bi jih bilo kmalu na pretek. Toda slej ko prej bo treba vseeno 
začeti. 

535. 

2 Anton Preveč. 
1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 
2 Avgust Špacapan. 
3 Glej Spacapanovo poročilo z dne 17. marca 1943, dok. št. 33. 
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3. Zvedel sem, da ima tov. Antonio4 precej močno četo. Mislim, 
da bi bilo dobro, da bi šli Furlani najprej v njegovo četo, kjer bi 
se malo vzgojili in podučili in potem bi se ustanovile čete in »Ba-
taglione Matteoti«, kateri je pri srcu tov. Antoniju. 

Da se še ni formirala Furlanska četa je [vzrok] tudi to, ker še 
niso dobili nobene direktive za to. Zadnja direktiva je pisanje po 
zidu in slično. Tov. Fontanot5 pravi, da je prva direktiva z naše 
strani6 in da se mora preje pogovoriti o tem s komisarjem iz Milana 
ali Trsta. Dejal je tudi, da bo tega komisarja pripeljal enkrat gor 
in bo poiskal zvezo s teboj preko Antonia. Ko bo prišel, boste pač 
skupno ukrenili o teh zadevah. Poudarjaj pa vedno, kot sem jaz, 
naj gredo čimbolj preko Soče. Prodreti moramo v srce Italije. Ob
ljubil sem jim, da, ko bodo odločeni formirati četo, jim bo naš bata
ljon priskočil na pomoč z orožjem. Tega so bili veseli in so obljubili, 
da si s tem orožjem priborijo novega. 

Sploh sem opazil pri njih, da so borbeni, premišljeni in disci
plinirani. 

Rešiti smo morali potem tudi nekaj stvari, ki so že v teku: 
1. Nekje je 20 študentov, ki hočejo k partizanom. So Furlani in 

smo uredili tako, da se javijo pri tov. Antoniju. Potem bodo šli, 
kamor ibo potreba. 

2. Iz Gonarsa bode pobegnilo 18 mož. 7 Angležev in 11 srbskih 
oficirjev. Angleži so plačali. Vse te bo pripeljal avto in bodo dobili 
zvezo s tov. Antonijem, ker je najbližji. S Srbi bo treba biti previden, 
ker ne vem, če jih kdo pozna, da se ne zanese v naše vrste Mihailo-
vičevska banda. Od Antonija se jih pošlje po uvidevnosti vrhovne 
komande. 

3. Govorilo se je tudi o Monfalconu in o orožju v ladjedelnicah. 
Toda o vsem tem moram še govoriti preje s tov. komandantom tega 
bataljona. Ko bom videl, kaj on poreče, Te obvestim. 

O vsem, kar sem slišal v Furlaniji in videl ljudi, v katere sem 
dobil zaupanje, sem prepričan, da se bo slej ko prej formirala tudi 
Furlanska četa. Zveze imajo dobre z vojaštvom in sem prepričan, 
da bodo lahko vozili, samo začeti je treba. To pravijo tudi oni. 

Ker pa ne vem, kdaj se vrnem v Furlanijo, bo moral malo več 
pažnje tem krajem posvetiti tov. Strnad s katerim sem že govoril. 

Smrt fašizmu — Svoboda narodu! 

Na položaju 14. III. 43. 
politkomisar III. bat. 

Peter Savski.7 ~' 
4 Antonio Dettori. 
5 Glej Dokumenti, knj. 5, dok. št. 65, op. 48. 
6 Glej dok. št. 15. 
7 Jože Čerin. 
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St. 28 

BRZOJAVKA ČLANA POLITBIROJA CKKPJ EDVARDA KAR
DELJA DNE 15. MARCA 1943 KOMINTERNI O ZVEZAH IN OD

NOSIH Z VODSTVOM KP ITALIJE1 

DEDU2 — Posylaem telegrammu Kvinto,5 polučennu 13. fevralfl. — 
»30. oktflibra polučili telegrammu4 deda, poslannuio čerez CP Kompartii 
lOgoslavid. Privodim vam k svedeniio, čto Kviinto 23. iiola i semta s avgu
sta 1941. nahodatsa v svoej strane.5 Kvarta8 polučila svxzh s nimi v fe-
vrale 1942. Kvarto umer Čivitavekia 22. irona 1942. S svoego prieizda po 
iionb 1942. Kvinto poslal vam čerez slovensikuro partiK) 5 telegramm.7 

S fevrala 1941. — povtoraem sorok odin — my at vas boli>še ničego ne 
polučaem. Ne ponimaem, počernu ded utverždaet, čto on ot nas ničego 
ne polučaet. Počemu my ot vas ničego ne polučaem. Tak -kak protivu-

1 izvitnik v ruščini, je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. Slovenski 
prevod1-je naslednji: 

• . . , ,DEDU— Pošiljamo telegram Quinta, ki smo ga prejeli 13. febru
arja — [1943]. — 

»30. oktobra smo prejeli telegram deda, ki je bil poslan preko CK 
kompartije Jugoslavije. Sporočamo, vam, da je Quinto od 23. julija in dru
žina od avgusta 1941 v svoji deželi. Quarto je dobil zvezo z njimi febru
arja 1942. Quarto je umrl v Civitavecfiia 22. junija 1942. Od svojega pri
hoda po juniju 1942 vam je Quinto poslal preko slovenske partije 5 tele
gramov. Od februarja 1941 — ponavljamo enainštirideset — od vas ni
česar več ne prejemamo. Ne razumemo zakaj ded trdi, da od nas ničesar 
ne sprejema. Zakaj mi od vas ničesar ne sprejemamo. Ker so tu proti
slovja in zaradi nejasnega položaja, menimo, da je prav, da telegramov 
ne pošiljamo, dokler ne bomo od vas dobili direktive. — December 
1942. — Quinto.« 

K zgornjemu telegramu mi dodajamo, da smo mi vse Quintove tele
grame redno predajali Valdesu, ker takrat mi sami zveze z vami nismo 
imeli. Počasnost oddajanja je povezana z izrednimi težavami v vzpo
stavljanju zvez z Valdesom in Starim. Te zveze so bile večkrat preki
njene po nekaj mesecev. Naša zveza s Quintom je bila pretrgana od de
cembra, a sedaj je že vzpostavljena. Naši odnosi s Quintom so slabi, 
spremljajo jih neprestano nesoglasja, ki izvirajo iz povsem neopraviče
nih sumničenj in očitkov Quinta in Quarta na račun CK kompartije 
Jugoslavije. 

Naše izredne težave pri vzpostavljanju zvez so vzrok za nova Qu-
intova sumničenja, čeprav smo mu vse pojasnili. Če je potrebno vam 
lahko sporočimo vsebino nesoglasij, čeprav so po našem mnenju osnovni 
vzrok samo nekatere politične pripombe CK KPJ in Valterja, ki se na
našajo na italijanske tovariše in njihovo delo v času njihovega bivanja 
v Jugoslaviji. V teku zadnjih mesecev so bila ta nesoglasja vzrok sla
bih zvez s Quintom, čeprav so obstajale vse tehnične možnosti in če
prav je to zahteval skupni boj proti italijanskemu fašizmu. Mi smo pred
lagali Quintu, da bi delal za direktorja, ker je pri njih za to mnogo 
razlogov. Odgovoril je, da bo to-naredil šele takrat, ko boste .vi to od 
njega zahtevali. Prosimo vas, da posredujete, da se vzpostavi trajna 
zveza Quinta s KPJ (prek KPS). Mi bomo storili vse, da bi Quintu vzpo-
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rečifl eti suščestvuiot i v vidu neasnogo položeni« my sčitaem, čto my 
imeem pravo prekratiti, po&ylku telgramm, poka my ot vas ne polučim 
direktivy. — Dekabrb 1942. — Kvinto.« K vyseprivedennoj telegramme 
my dobavlaem, čto my vse telegrammy Kvinto akkuratno peredavali 
Valfcdesu,8 tak kak u nas togda sv^zej s vami ne bylo. Medlennostb ot-
pravki svazana s cerezvycajnymi trudnostami v vosstanovlenii svazej s 
ValBdesom i Starym.8 Svazd eti často prekraščaiotsa na neskolbko mes-
acev. Naša svazt s Kvinto byla prekraščenna s deteabra, no ona tepert 
vosstanovlenna.10 Naši otnošenia s Kvinto nehorošie, soprovozdaemye po-
stoannymi raznoglasiami, imevšimi svog istočnik sovsem v neopravdannyh 
podozreniah i uprekjih Kvinto i Kvaitty po adresu CK Kompartii Khi-
goslaivii. 

Naši čerezvyčajnye trudnosti v vosstanovlenii svazej služat Kvinto 
osnovaniem dla novyh .podozrenij, hcrta my emu vse obasaiili. Esli vy 
sčitaete nuznym, mi možem vam soobščito o soderžanii raznoglasdj, hota 

stavili aparat za neposredno zvezo z vami. Naš predstavnik pri Quintu 
je dobil podatke o položaju v Italiji, ki vam jih bomo sporočili v nasled
njih telegramih. Birk 

Sporočilo o spomladanskih spremembah v našem delu smo razumeli 
in z 20. marcem bomo začeli po novem. 

15. III. 
8 Šifra za Kominterno. 
* Umberto Massola, začasni sekretar KP Italije. 
4 Brzojavke uredništvu ni uspelo najti. 
5 V Italiji. Do poletja 1941 je Umberto Massola z ženo Francozinjo 

in otrokom živel v Ljubljani, kamor je prispel 9. junija 1940. Stanova
nje mu je priskrbel CK KPS pri Ivanu Zajcu v Zgornjih Gameljnah in 
nekaj časa pri Francki Dimnik v Polju. Podatki v arhivu CK ZKS, 
glej še Dokumenti, knj. 5, dok. št. 15, op. 8, dok. št. 108, op. 7 in dok. 
št. 202. 

8 Rigoletto Martini, od leta 1936 član zunanjega vodstva KP Ita
lije v Parizu. Leta 1938 predstavnik KPI pri Komintemi. Leta 1940 je 
prišel v Zagreb. 7. decembra 1940 je prišel v Ljubljano, obiskal Massolo 
in z njim nekaj časa bival pri Francki Dimnik v Polju. Ko se je vra
čal v Zagreb, je bil aretiran. Po nemški okupaciji je bil odpeljan v kon
centracijsko taborišče. Julija 1941 so ga jugoslovanski partijci osvobo
dili. Anton Velušček-Matevž je tedaj dobil nalogo, naj ga spremlja iz 
Zagreba v Italijo. Na poti so Martinija skupaj z ženo v bližini Novega 
mesta Italijani ujeli in zaprli. Posebno sodišče na Reki ga je s skupino 
iz Sušaka in Reke obsodilo na 24 let ječe. Umrl je v zaporu Civitavecc
hia leta 1942. Podatki v arhivu CK ZKS. 

7 V fondu CK KPS brzojavke niso ohranjene. 
8 Josip Kopinič, ki je vzdrževal radijskpo zvezo s Kominterno pri 

Vrhovnem štabu NOV in PO Jugoslavije. 
9 Josip Broz — Tito. 

1 0 O vzpostavljanju radijske zveze s Kominterno glej: Dokumenti, 
knj. 5, dok. št. 11., str. 33—35 in dok. št. 119, str. 349; Jesen 1942, dok. št 
1, op. 20, str. 11^12. 

1 1 Josip Broz — Tito. 
1 2 Obveščevalni sektor Kominterne. 
1 3 Branko Babic. 
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po našemu ih osnovnoj pričinorj avlaiotsfl toltko nekotorye ikritičeskie za
metki CK KPK) i Valfctera11 po aidresu italfaanskih toivariščej i ih raboty 
vo vrema ih prebyvanla v lOugoslavii. V tečenii poslednih mesacev eti 
raznoglasda .byli (pričinorj plohih svazej s Kvinto, hotH suščestvovali vse 
tehničeskie vozmožnosti i hotfl etogo trebovala sovmestnaa borbba protiv 
italBanskogo faišizma. My predložili Kvinto rabotatb dla direktora,12 tak 
kak u nih estb mnogo dannyh. On oitvetil, čto on eto sdelaet tolbko togda, 
kogda vy etogo potrebuete ot nego. Prosim vas posredstvovatb ustanovle-
niio ipro&ioj svazi Kvinto s KPK) (čeraž KPS). My sdelaem vse, čto by 
positroitb Kvinto aipparat dla neposredstvennoj svazi s vami. Naš pred-
stavitelb1* pri Kvimto polučil svedenia o položeni! v Italii, kotorye pere-
-daem v posleduioščei telegrammd. Birk.14 

Soobščenie o vesennih izmeneniah v našei rabote ponali i sa 20. marta 
my načinaem po novomu.15 

15. III.1« 

št.29 

OKROŽNICA OKROŽNEGA ODBORA ZVEZE SLOVENSKE MLA
DINE LJUBLJANA DNE 15. MARCA 1943 RAJONSKIM, KVART-
NIM, TERENSKIM, ŠOLSKIM, VAJENIŠKIM IN UNIVERZITET
NIM ODBOROM ZSM O PROSLAVI PRAZNIKA SLOVENSKE 

MATERE1 

OKROŽNI ODBOR ZVEZE SLOVENSKE MLADINE 

Okrožnica št. 2. 

Vsem rajonskim, kvar tn im in terenskim ter šolskim, 
vajeniškim in univerzitetnim odborom Z S M 

Borba mladine vsega sveta dobiva vedno ostrejšo obliko. Zlasti 
pa postaja vedno neizprosnejši boj sovjetske in jugoslovanske mla
dine. Tudi v naši Zvezi slovenske mladine moramo našo borbo proti 
fašistom okrepiti. Ker so doslej vsi naši odbori preozko pojmovali 
mladinsko delo, smo se v pretežni meri izživljali v koščenem, iz
ključno organizacijskem delu in smo pozabljali, da je prvi cilj naše 
organizacije — ustvarit i enotno močno mladinsko gibanje. 

1 4 Edvard Kardelj, šifra za zvezo s Kominterno. 
1 5 Stavek je pripisala s svinčnikom radiotelegrafistka Urška Sat-

ler-Velušček, ki je brzojavko oddala. 
1 6 Datum napisala s svinčnikom radiotelegrafistka Urška Satler-Ve

lušček. 
. 1 Izvirna kopija je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 444. 
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Da bi končno spravili našo Zvezo v tem oziru preko mrtve točke, 
moramo takoj pričeti z aktivizacijo vse slovenske mladine. Kot prvi 
korak k razgibanju mladine in k poostritvi bortie, bomo na široko 
praznovali 25. t. m. Praznik slovenske matere. To je splošen praznik, 
ki ga priznava ves svet in okupatorji ter beli izdajalci radi njega 
ne bodo mogli izvajati kakih protiukrepov. 

Ker imate do 25. t. m. še precej časa, poskrbite, da bo dan res 
dosegel svoj namen, t. j . aktivizacijo vse tiste mladine, ki naše delo 
sicer odobrava, pa še ni našla poti v Zvezo slovenske mladine, po 
drugi strani pa oslabitev sovražnikove propagande pri zapeljani 
mladini, ki je nasedla izdajalcem. -

Jedro'praznovanja morajo biti proslave po šolah, ki naj bodo 
25. t. m. v kakšnem odmoru javno po razredih. <Če bi 25. ne imeli 
pouka, priredite proslavo en dan prej. 

Prav tako proslavite dan po terenu, sklicujte mitinge, priredite 
proslave doma, v hiši i. t. d. 

Dan naj poteče v mobilizaciji vseh sil in sicer politično-kulturno. 
in akcijsko. 

S političnim delom morate dati doslej precej solzavemu dnevu 
novo, borbeno vsebino. Prikažite mladini, da je slovenska mati pod 
fašisti doživela trenutke največjega trpljenja, pa tudi največjega 
junaštva. Poudarjajte, da umira danes slovenska mati na Rabu in 
v Sleziji, da gara po nemških tovarnah. Da mora gledati, kako ji 
trgajo otroke iz naročja, kako ji pobijajo sinove in hčere. Da mora 
prestajati nešteto ponižanj, da jo fašistični banditi sramote, teptajo 
po njeni časti. In pokažite junaštvo tistih mater, ki so dalejdomovini 
take junake-borce, ki s skrčenimi pestmi stoje kot živa grožnja nad 
grobovi sinov-talcev, ki rešujejo iz gorečih hiš ožgane otroke, ki 
se s sekiro v rokah upirajo črnim in belim banditom," ki so pograbile 
puške in stopile med vrste svojih sinov. 

Iz te slike trpljenja in junaštva napravite borben zaključek, od
govor zdrave slovenske mladine. Če so matere za nas žrtvovale vse, 
je danes naša dolžnost, da jim skrajšamo ure trpljenja. Vse svoje 
sile moramo posvetiti borbi proti fašizmu, da bodo prišle nazaj ma
tere z Raba in Slezije, s poljskih polj in nemških tovarn. Da ne 
bodo več trepetale, da jim ne bodo več gonili otrok v smrt, da bodo 
v novih domovih lahko zaživele novo življenje. 

Da izpopolnite ta politični del proslav, dodajte nekaj kulturnega 
programa. Zapojte našo narodno pesem, pročitajte kaj iz Cankarja, 
iz Gorkega (Mati) ali od kod drugod. 

Istočasno sprožite tudi nabiralno akcijo. Parola pri njej naj bo: 
Pakete materam v izgnanstvo, opremo materam v borbi, podporo 
materam v bedi. Izberite mater kje^na Rabu, pripravite paket in ji 
ga pošljite. Materi vašega tovariša-partizana naberite nekaj denarja. 
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Piši te tudi pisma t r p e a m slovenskim materam, znanim in ne
znanim, kjerkoli so. Poiščite še sami več možnosti in prispevajte po 
svojih močeh, da ibo 25. marec res praznik vseslovenske mladine. 

Material (pakete, opremo) oddajte naravnost v taborišča i. t. d., 
če pa ne veste k a m z njimi, p a p r e k o mladinskih rajonov. Podpore 
v denarju ali živežu dajte m a t e r a m talcev in partizanov, ki nimajo 
sredstev, če pa nobene t a k e ne poznate, p a po redni poti n a okrožje. 
Pisma pošiljajte vsa okrožju. O proslavi naj pošlje vsak odbor do 
1. IV. izčrpno poročilo okrožju. 

SMRT FAŠIZMU — SVOBODA NARODU 

Ljubljana, 15. inarca 1943.. 
OKROŽNI ODBOR 

ZVEZE SLOVENSKE MLADINE 

...••.•:• • - • • • • S t . 3 0 . • 

BRZOJAVKA KOMINTERNE SREDI MARCA 1943 ČLANU PO-
LITBEROJA CK.KFJ EDVARDU KARDELJU O NAČINU BOJA 

PROTI DRAŽI MIHAILOVICU IN ČETNIKOM1 

Binku2 

Tot fakt, čto Mihailović vse že udaetsa verbovatb tisačami četnikov 
i brosatb ih protiv vaših voennyh častej i partizanskih otradov nesomne-
nno ukazyvaet ma neobhodimostb usilitb vsememo i vašu političeskuju ro
botu sredi mass v okupirovannyh territoriah i v častnosti sredi samyh 
četnikov. VedB Mihailović verbuet nemalo četnikov iz krestBan i melkoi 
buržuazii. Sledovalo bi točno [u] zmatb, kaMmi demagogičeskimi sredstva-
mi i lozunkami Mihailović verbuet liodei i bezpoščadno razoblačito eti 
sredstva i lozunki. Pri etom nado neustanno razasnatt i papularizirovatb 
programmu borby narodnoosvoboditelmoj armii. Očenb važno naradu 

1 Brzojavka v ruščini, ki jo je z roko napisal Boris Ziherl, je v ar
hivu CK ZKS v Ljubljani. Dokument je od vlage poškodovan in težko 
čitljiv. Slovenski prevod je naslednji: 

Birku 
Dejstvo, da Mihailović z uspehom novači tisoče četnikov in jih po
šilja proti vašim vojaškim enotam in partizanskim odredom, ne
dvomno kaže, da je skrajno potrebno pojačati vsestransko tudi vaše 
politično delo med množicami v okupiranih predelih in posebno med 
četniki. Mihailović novači dosti četnikov med kmeti in drobno 
buržoazijo. Treba bi bilo točno vedeti s kakšnimi demagoškimi 
sredstvi in gesli Mihailović pridobiva ljudi in neprizanesljivo raz-
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s voennymi udarami protiv četničeskih band shodno vremenno političeski 
razlagate, raskalyvate i perehvatyvate na svoio storonu zabluždaioščihsa 
četnikov. Nelza li vam v etih celih lučše ispolbzovatb vnutrennie radio-
veščanie i drugie sredstva propagandy. Prosim takže soobščitb nam vaši 
predloženia i poželania dla usilenla i ulučšenia etoj političeskoj roboty 
čerez radio Svobodna« K)goslavia. 

D e d s 

[13. III. 1943]4 

St. 31 

POROČILO OKROŽNEGA KOMITEJA KPS ZA BRDA DNE 
16. MARCA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA PRI

MORSKO O AKTIVNOSTI ČLANOV PARTIJE V BRDIH1 

Dragi tovar iš ! 

Poročila t i bodem poslal bolj natančno o organizaciji drugi teden. 
Danes bodem šel sam po Brdih in bodem bolj natančno ugotovil, 
kaj se je vse napravilo. 

Moram pa ti sporočiti, da našim part i jcem n e diši preveč v druge 
kraje, najraje so v Steverjanu ali v Cerovem. Napre j pa j ih je zmeraj 
t reba preganjati . Eden je bolan in pravi, da m u ni mogoče hoditi 
daleč naokrog. Drugi pa je dobil veze z bližnjimi furlanskimi vasmi* 

krinkavati ta gesla. Pri tem je treba neutrudno pojasnjevati in 
popularizirati program boja narodnoosvobodilne vojske. Zelo po
membno je hkrati z vojaškimi napadi proti četniškim bandam 
istočasno politično razkrajati, razbijati in pridobivati na svojo 
stran zavedne četnike. Ali lahko v ta namen bolje izkoristite no
tranje radijsko obveščanje in druga propagandna sredstva? Pro
simo, da nam sporočite tudi vaše predloge in želje za okrepitev 
in iziboljšanje tega političnega dela preko radia Svobodna Jugo
slavija. 

Ded 
(13. III. 1943) 

2 Edvard Kardelj, šifra za zvezo s Kominterno. 
3 Georgij Dimitrov. Šifra za Kominterno. 
4 Brzojavka ni datirana. Boris Ziherl. ki jo je sprejel, je besedilo 

napisal na hrbtno stran spremnega pisma k prispevku za Slovenski po
ročevalec, ki mu ga je Edvard Kardelj poslal dne 13. marca 1943. 

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu IZDG v Ljubljani, 
fasc. 532. 

2 O sodelovanju s furlanskimi partizani poroča sekretar Benedikt 
Simčič že v nedatiranem poročilu, verjetno v začetku marca 1943: » d e d e 
furlanskih fartizanov Ti je dal poročilo tovariš Maks (verjetno Avgust 
Dugulin, op. ur.), torej v tem je vse v redu. Delali bodemo skupaj, kar se 
bode dalo in čim bolje bode mogoče.« Poročilo je v arhivu IZDG, 
fasc. 532. 
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in sicer: Ločnik, Moša in Kopriva ter je na zadnjem sestanku stavil 
predlog, da bode šel tja, kar smo sklenili, da bi ne bilo napačno in je 
šel že včeraj. Je prav ali ne, pa odgovori. Ostala sva samo dva ozi
roma trije, ker kar je bilo kandidatov so.šli v partizane. Potrebno 
bi bilo rešiti vprašanje izključenega starega partijca. Po mojem je 
bila to velika napaka, da se je tega partijca izključilo. Ker ta partijec 
Gravnar (Matevž3 ga dobro pozna) je sposoben in delaven, najbrže 
najboljši v Brdih. Ako hočeš ti bodem poslal podatke o njegovi iz
ključitvi ter potem bodeš sodil. 

Postal sem tudi jaz ilegalec. Hoteli so me vzeti k vojakom. Ome
njeni Gravnar je moral tudi bežati, ker so ga hoteli aretirati, njega 
in sina. Namesto njega so pa aretirali njegovo ženo. 

V Steverjanu so naprosili naj pripravimo propagandne letake 
v italijanščini, da jih bodo vrgli med italijanske vojake, ker po Ste
verjanu se močno kretajo. Letaki naj bodo v tem smislu pisani, da 
partizani nimajo nič opraviti z vojakom ampak s fašistom. 

Poročevalca smo dobili, kakor tudi drugo. 

Smrt fašizmu — Svoboda narodu 

Brda 16-3-43 
Matic4 

St. 32 

POROČILO SEKRETARJA OKROŽNEGA KOMITEJA KPS KRANJ 
ANTONA NARTNIKA DNE 16. MARCA 1943 POKRAJINSKEMU 
KOMITEJU KPS ZA GORENJSKO O POLOŽAJU V OKROŽJU1 

Za okr[ožje] Kranj 
dne 16. 3. 1943. 

Poročilo o delu organizacije 

1. Mobilizacija je bila tukaj začasno prekinjena radi napada, 
katerega smo doživeli. Izgubili smo 26 ljudi, 7 mrtvih, 11 ujetih, ostali 
so pobegnili. Radi tega je morala precej padla, vendar pa smo takoj 
za tem dobili zopet nove prostovoljce. ' 

3 Anton Velušček. 
4 Benedikt Simčič. 
1 Izvirnik, napisan s svinčnikom, je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. 
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2. Kakor smo tudi izvedeli, je bivši dekan Skrbeč prišel v Kranj, 
da se je vozil po Kranju v gestapovski obleki, in da so imeli na Brdu 
skupno konferenco. Od tega časa se opaža, da Bela garda nastopa 
bolj oganizirano. Zdi se nam, da je potrebna hitra naša mobilizacija, 
sicer se je za bati, da ne bo Bela garda začela mobilizirati. 

3. Terenska organizacija pa dalje napreduje. Povsod kjer koli 
smo mi prodrli z OF, povsod tam se ni za bati bele garde in kjer 
smo prodrli z našo literaturo. Zato se čuti veliko pomanjkanje naše 
literature. Za okrfožje] Kranj, bi moralo redno prihajati najmanj 
tedensko 500 komadov. 

4. Odbori. Imamo po rajonih: Kranj 5 odborov, tovarne 12 od
borov, okolica 6 odborov, desni breg Save se čuti veliko pomanjkanje 
organizacije in mobilizacije. 

5. Jaz in Jakob2 sva že poskušala čez Savo in nisva dobila veze. 
6. Dobili smo vezo s Koroško in sicer legalno. Dobili smo že tudi 

par Korošcev v partizane. Nujno je, da se postavi naša veza s Ko
roško, ker bodo še prihajali novi partizani. Imamo človeka, kateri jih 
je pripravljen voditi do gotove točke. 

7. Sprejeli smo tudi več novih kandidatov in kandidatinj za par
tijo. Točno število še nimam ugotovljeno. 

8. Organizirali smo tudi več [odborov] ženske protifašistične 
zveze. Vse podrobnosti vam bodo poslali ostali teren[ski] delavci. 

9. Na desnem bregu Save se čuti velika potreba sposobnih in 
agilnih teren [skih] delavcev. 

10. Poročila Johana3 pa bo podal on sam ustmeno in še dopolnilo 
k mojim poročilom, sem mu jaz pojasnil bolj podrobno. 

Smrt fašizmu — svoboda narodu. 
'Černivc4 

2 Oskar Savli. 
3 Ivan Bertoncelj, ki je delal v radovljiškem rajonu. 
4 Anton Nartnik, rojen 6. maja 1903, stavbinski delavec v Kranju. 

Leta 1938 je bil tajnik sindikata stavbinskih delavcev in organizator 
štrajkov. Leta 1941 je postal član Rajonskega komiteja KPS za Kranj. 
Nato je odšel v partizane, v 2. bataljon I. grupe odredov. Leta 1942 je 
bil član in nato sekretar Okrožnega komiteja KPS Kranj, do novembra 
1943. Spomladi 1944 je bil kot inštruktor PK KPS za Gorenjsko poslan 
za sekretarja v Škofjeloško okrožje. Maja 1944 je odšel na višji partijski 
tečaj v Črnomelj. Na povratku s tečaja je 20. julija 1944 padel ob na
padu belogardistov pri Metnaju pri Stični. Življenjepisi v arhivu CK 
ZKS, Zbornik NOV, del VI, knj. 2, dok. št. 58, str. 147. 
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St. 33 

POROČILO ČLANA OKROŽNEGA KOMITEJA KPS KRAS AVGU
STA SPACAPANA DNE 17. MARCA 1943 POKRAJINSKEMU 
KOMITEJU KPS ZA PRIMORSKO O POLOŽAJU V FURLANIJI 

IN PRIPRAVAH ZA FORMIRANJE FURLANSKE ČETE1 

Pokrajinskemu komitetu Komunistične partije 
Slovenije za Primorsko, tovarišu Primožu.2 

Dragi tovariš Primož. 

Prejel sem tvoje pismo,* ki si mi ga pisal 7. marca 43. Na Tvoj 
ukaz sem hitro odrinil skupno s tovarišem Petrom.4 Došla sva že 
10. marca v FUrlanijo. 

Prej kot vse Ti moram sporočiti, kako je bilo s furlanskimi no
vinci, da zaenkrat še niso odšli. Jaz sem že prej bil s patrolo devetih 
tovarišev tam doli, ampak za enkrat sem moral priti prazen nazaj. 
Par dni poprej sem dobil kar štiri obvestila, da prvič jih bode 6, 
potem pa okoli 26, nato pa, da jih bode kar štirideset, tako pa na 
žalost ni nobenega. Stvar je ta, da tako hitro se niso mogli odločiti. 
Stvar je pa tudi ta, da oni niso dobili še nobenega ukaza s central
nega komiteta5 iz Milana da začno lahko formirati furlanske novince. 
Povedali so mi, da so zaenkrat dobili ukaz, da naj začno samo pisati 
po zidovih in da naj nabirajo živež. Mi smo pa potrdili, da kar gre 
zaradi novincev za v partizane, da bodo dobili prej ali slej prav gor 
tovo kak ukaz od njihovega višjega foruma. To pa prosim poskrbite 
tudi vi drugi. Meni se čudno zdi, da so v Brdih že furlanski partizani, 
in da tukaj pa bi ne smeli biti, ker mislim da tudi tam imajo ravno 
tisto vezo preko Udin in Milana. Poudariti pa moram to, da so mi 
zagotoviti, da se bode v kratkem formirala četa. Ako bode potrebno, 
da jim bodemo pomagali tudi z orožjem ali pa tudi z našimi tovariši. 
Samo še nekaj slabega- je tu, da tukaj na spodnjem Krasu bi se ne 
mogla kretati niti ena mala četa ker hribi niso poraščeni niti z naj
manjšimi grmiči. Sklenili smo, da naj se novince pošilja do Antonija,' 
ker tam on misli ustanoviti bataljon Matteotti in od tam naj bi 
pošiljal patrulje na akcije doli proti morju. Na onkraj Soče imajo tudi 
lep teren za se kretati in skoraj nobenih ovir, potem pa od Redipulje 
do morja je tudi Soča skoraj povsod prehodna, je po večini suha, 

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu IZDG v Ljubljani, 
fasc. 532. 

2 Dr. Aleš Bebler. 
3 Glej dok. št. 15. 
4 Jože Cerin. 
5 Začasno vodstvo Komunistične partije za severno Italijo. 
6 Antonio Dettori. 
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ker voda je odvzeta za namakanje polja. Prosim pojasnila ali se ti 
zdi tako prav. Glede tistih treh strojnic, ki smo jih imeli dobiti na 
Kras, so bile poslane ravno dvai dni prej preko Mirna in do Tolmina. 
Poslan je bil tudi precej velik zaboj zdravniškega orodja..Slo je tudi 
preko Mirna. Mislim da vam je že znano, kje so dobili to robo. V 
Ronkih pa imamo tudi shranjeno 670 kg koruze. Zaenkrat naj ostane 
tam, ker tu se še toliko ne rabi. 

V Ronkih imam tudi eno celico štiri partijcev. Te partijce sem 
povezal s furlanskimi komunisti, da bodo skupno delali. Tudi kurirke 
sem postavil, da bodem imel točne zveze s Furlani. Vsi imajo tudi 
vezo z Antonijotom, tako mislim, da bode šlo v redu. Sklenili smo 
tudi precej vojaških reči, katere Ti zaenkrat v pismu ne morem po
vedati. Povem Ti, da kar se tiče Furlanov, so precej organizirani, 
samo v ladjedelnici jih je okoli 1000 pa tudi več, vsi ti ljudje so pre
cej disciplinirani. Jaz mislim, ko se bode enkrat začelo delati, da 
bode tudi šlo, ampak vsak začetek je težak, tako tudi pri njih. 

Opisati Ti moram tudi malo o Doberdobu. Ko sem se vračal s 
patrolo iz Furlanije, sem se sestal tudi s tovariši iz Doberdoba, ker 
tudi tam jih je imelo iti nekaj k partizanom. Stvar je bila pa ta, da 
so nam dali nalogo, da jih moramo čakati, ko se odpeljejo z vozom 
na postajo, ker so imeli iti k vojakom. Bilo jih je okoli 20. To pa 
meni ni šlo v račun, ker od tistih 20 jih je bilo mogoče polovica za to, 
ko bi jih pa mi polovico vzeli, druge pa pustili, bi mogače s tem na
pravili kako napako. V vas samo pa ni mogoče priti, ker je precej 
vojaštva. K partizanom tukaj v teh krajih bi jih šlo dosti, ampak vsak 
bi hotel, da bi ga odpeljali s patrolo iz doma. Tu pa naši fantje ne 
morejo biti povsod, ker so precej oddaljeni in predno kaj zvedo, 
je že prepozno. Zato pa bi bila tu na spodnjem Krasu potrebna ena 
karavla, ker bi mi v kakem slučaju pomagala, najsibode v vseh re
čeh. Res je sedaj komandirju I Kraške čete precej težko poslati 
štiri ali pet fantov, ker je pomanjkanje orožja, ampak hitro ko orožje 
dobijo, naj se tudi odločijo. Pošljejo naj bolj konspirativne ljudi, 
ker spodnji Kras je precej nevaren. 

V Doberdobu so dobile tri družine grozilna pisma za denar eden 
10 000 Lir, drugi 6000 Lir, tretji pa 4000 Lir, zaenkrat sem to javil 
povsod, ako kdo dobi kaj takega, da se ne nese nikamor denarja, ker 
to je delo belogardistov, saj tudi po Ljubljanski pokrajini so delali 
ravno tako. Drugo novico sem slišal, ampak jo še ne potrjujem, da 
se je v Doberdobu že formirala ena četa belogardistov. Imajo tudi 
strojnico in se skrivajo v bližini Doberdobskega pokopališča, v neki 
kaverni in da imajo veze z italijansko policijo. Bolj podrobno o tem 
bom znal poročati drugič. To pa moram priznati, da Doberdob in 
Vrhi sta najslabši vasi na Krasu, saj sem moral že parkrat bežati od 
tam. Par dni od tega sem govoril z nekim duhovnikom, kot se vidi je 
precej dober. On našo borbo priznava ampak ima to napako, da trdi 
da tukaj na Primorskem ne bode se bela garda razvila nikoli. Prizna 

78 



da je bela garda v Ljubljanski pokrajini, a m p a k zagovarja posa
mezne voditelje bele garde, kot je bil ban Natlačen, kot je Kember-
lon 7 in pa K r a l j 8 iz Gorice. Prav i da Kemberlon in Kralj niso prav 
nič proti nam. Pravi da tukaj na Pr imorskem se oni ne bojijo komu
nizma, ker poznajo fašizem, a m p a k v Ljubljanski pokrajini fašizma 
niso poznali, so pa poznali komunizem^ Zato se je pa tudi t a m razvila 
bela garda. Prosim pojasnilo, k a k o se mora razkr inkat i Kemberlona 
in Kralja. 

Za e n k r a t končam to moje poročilo. 

Pošiljam parti jske pozdrave S t m a d . 9 

S m r t fašizmu — svoboda narodu. 

Na položaju 17.13. 43. 

" - • Š t . 3 4 

POROČILO POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRIMORSKO 
DNE 18. MARCA 1943 CENTRALNEMU KOMITEJU KP SLOVE

NIJE O POLOŽAJU NA PRIMORSKEM1 

Pokrajinski komitet K P S 
za Pr imorsko 
Na položaju 18. marca 1943. 

Centralnemu komitetu KPS 

Dragi tovariš i ! 
P o odhodu naše delegacije na posvetovanje 2 smo prejeli od vas 

pismo tov. Krištofa 3 s prilogami za tov. Quinta, 4 pismo tov. Franceta 5 

o automobilski javki in še eno o doktorju P e t r u 6 in tov. Gorjanu. 7 

7 Kemperle, glej Ivo Juvančič, Primorski narodni svet — Goriška 
sredina in OF-NOB, Primorski dnevnik, 5. avgusta 1970, št. 172—190. 

8 Dr. Janko Kralj, nekdanji krščanski socialist na Goriškem. Kas
neje je prešel na pozicije dr. Marka Natlačena. Umrl je leta 1944 v Rimu. 
Glej še op. 7. 

9 Avgust Špacapan. 
1 Izvirnik in nepopolna izvirna kopija sta v arhivu CK ZKS v 

Ljubljani. 
2 Misli na načrtovano partijsko posvetovanje v Dolomitih, ki ga 

zaradi sovražne ofenzive ni bilo. 
8 Edvard Kardelj, glej Dokumenti, knj. 5, dok. št. 202. 
4 Umberto Massola, glej dok. št. 2. 
5 Franc Leskošek-Luka, glej dok. št. 9. 
6 Dr. Aleksander Gala. Pismo z dne 3. marca 1943 je v arhivu IZDG, 

fasc. 535. 
7 Tone Curk. 
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Priložene so bile obveznice (6 blokov), navodila za VOS8 in nekaj 
literature (Žensko vprašanje, Dob, Poročevalca št. 7). Prispela sta dr. 
Peter in Gorjan. Oba sta pričela z delom, drugi začasno kot inštruk
tor Štaba zone pri briškem bataljonu, ki je bil zadnji čas najslabši. 

S pošto za Quinta sem trenutno v zadregi, ker ima z Milo* zvezo 
le Vlado,10 ta pa je v Trstu in se mi ne zdi dobro, da bi taka pošta 
romala za njim kdo ve skozi koliko rok. Moral bom počakati, da se 
vrne v Gorico. Zadeva je tem težja, ker sem se sam preselil v Stab 
zone.11. Preselitev sem imel že nekaj časa v načrtu, ker je trenutno 
delo v vojski zelo važno in so tudi zveze z okrožji v zadnjem času 
edino še vojaške. Preselil pa sem se zelo na naglo, ker bi bil sicer po
polnoma odrezan od sveta v svoji luknji. V goriški okolici je namreč 
prišlo do obsežne provale, ki je zajela zlasti kurirski aparat. Iz vasi 
Vogrsko na primer poročajo, da so ostali doma le še otroci in starke. 
Mimogrede vam kot zanimivost sporočam dogodek, kateremu so bili 
priče prebivalci te odlične vasi. 

Dne 10. marca se je ob 6 zvečer pripeljalo pet kamionov kara-
binjerjev in kvesture na Vogrsko. Ustavili so se v bližini hiše po
sestnika Petra Fornazariča, se tej hiši neopazno po jarku približali in 
jo v trenutku obkolili. Del kvesturinov je vdrl v hišo, zgrabil gospo
dinjo Olgo in jo pričel pretepati kričeč: »-V vaši hiši je skrit Pri
mož;12 pokažite kje je!« Hkrati so pričeli preiskovati hišo, trkali po 
zidovih, premikali pohištvo, sode, kotle in podobno. Med tem je na 
cesto prispelo še nekaj osebnih avtomobilov. Kakor se je pozneje 
izkazalo, je bil v enem tržaški prefekt v svoji lastni vzvišeni osebi. 
V njegovem spremstvu je bil človek, ki si je ves čas s šerpo zakrival 
obraz. Ta skupina ljudi je stala na cesti in poleg nje so vojaki po
stavili radio-oddajnik. Karabinjerji so po vasi lovili moške srednjih 
let in jih vodili pred prefekta. Človek s šerpo jih je pazljivo ogledo
val in dajal z glavo znamenje, da niso pravi. Preiskava v hiši Foma-
zaričev je trajala dve in pol uri. Okoli pol devetih zvečer je vsa itali
janska družba na avtomobilih Vogrsko zapustila, Odvlekli so s seboj 
cel kup domačinov in seveda tudi Fornazaričevo Olgo, ki je obupno 
kričala in ves čas ponavljala: »Ničesar ne vem.« 

Iz tega poročila je razvidno, da so bili gospodje trdno prepričani, 
da so na pravi sledi. Rezultat pa je zanje kaj žalosten. Ne le da niso 
dobili nikogar pomembnega, temveč so še izgubili glavno pomočnico, 
provokatorico Pavlo Anf iz Smarij pri Rihenbergu. Ta je namreč 
izkoriščala kot legitimacijo dejstvo, da se je pozimi pri njej skrival 

8 Glej Dokumenti, knj. 5, dok. št. 139 in 166. 
8 Milena Bajt, poroč. Bizjak iz Gorice, ki je imela zvezo z vod

stvom KP Italije, glej dok. št. 2. 
10 Branko Babic. 
11 Sedež PK KPS za Primorsko, ki je bil pri Petru Fornazariču na 

Vogrskem, so po 10. marcu 1943 preselili na sedež Primorske operativne 
cone v Tolminski Lom. 

12 Dr. Aleš Bebler. 
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oboleli črnogorski partizan Pope in uspelo ji je stakniti in izdati 
Italijanom enega od kanalov za pošto. Po njem se je hotela dokopati 
do PK. Bila pa je pravočasno razkrinkana in justificirana. 

Kot rečeno, sem zdaj pri Mirku.13 Kako bo v nadalje posloval 
PK se bomo morali še dogovoriti. Očividno bo treba organizirati novo 
taborišče, ki bi bilo skupno za PK in zono. To se mi zdi absolutno 
potrebno odkar so s p rastom vojske postale vojaške zadeve tako 
važne. Trenutno smo razbiti na deset.koncev. Vlado je, kakor rečeno 
v Trstu. Sel je pomagat pri formiranju nove skupne organizacije, 
za katero bomo uporabili zlasti Davilline14 ljudi, ob Blaževih15 pa le 
najbolj sigurne. Formiral se bo OK KPI z Davillo kot sekretarjem. 
V pomoč smo mu poslali bivšega sekretarja OK Idrija, Franca,16 kot 
člana OK z nalogo, da brez komandiranja vodi Davillo pri aktiviza-
ciji in reorganizaciji (celični sistem, masovno delo). Kadar bo stvar 
v teku in se bodo našli novi ljudje za ta OK, bi Franc lahko orga
niziral OK KPS za okolico. To pa še nekaj časa ne bo aktualno. 

O približnem obsegu naše rekrutacije v partizane ste poučeni. 
Informacije doktorja Petra o položaju na Notranjskem pa nam vzbu
jajo skrb za to maso neoborožencev, ki prihaja k vam. Ali jih lahko 
še pošiljamo? Rekrutacija se namreč še vedno nadaljuje v okrožjih, 
kjer ni bila izvedena (južni Kras, Cičarija, Istra). Najnovejše v tem 
pogledu bo Rezija, kar pomeni tudi velik politični uspeh. Ena naših 
tolminskih čet je namreč prodrla tja in so jo ljudje kar dobro spre
jeli. Misel o rekrutaciji s pozivnicami se jim je zdela sprejemljiva in 
so baje izjavljali: »Tisti vojski, ki nas bo prva poklicala, bomo zvesto 
služili.-« Odredili smo takoj široko rekrutacijo po preizkušeni me
todi. Ker imamo med tem že dokaj dobrih stikov v Benečiji, ostane 
nedotaknjen le še rajon Trbiž—Bela peč. Za Rabelj nam namreč po
ročajo, da je »ves za nas« in da bo prišlo še dosti novih rekrutov 
iz rudnika. 

Novo osvojene predele bo treba tudi pohtično organizirati. Zato 
mislim poslati v Benečijo in Rezijo po enega zaupnika PK. (V že 
organiziranih področjih smo zaupniški sistem likvidirah. V okrožju 
Materija, ki ga je Rudi1 7 odUčno organiziral, nastajajo kar trije OK. 
Področje je namreč ogromno in gre od Sežane do pod Snežnika. Ru
dija bomo uporabljali odslej kot inštruktorja PK.) 

Kakor sta vam poročala Ahac18 in Matevž19 smo si zamislili PK 
ZKM v sestavu Blaž (sekretar), Bojan,20 Nataša21 (partizanka). Upo-

13 Mirko Bračič, komandant štaba Primorske operativne cone. 
". Vincenzo Marcon. 
15 Darko Marušič. 
16 Jaka Platiša. . 
17 Rudi Mahnič. 
18 Dušan Pirjevec. 
19 Anton Velušček. 

.2 0 Bojan Stih. 
21 Alojzija Trošt, poroč. Podgornik. 
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raben bi bil tudi Borigoj.22 Nataše še nismo dosegli, 3ojan pa je že 
pričel z delom. Sestavil je okrožnice za OK-je in za bataljonske bi
roje, drugi teden pa gre v severni odred. Na tem delu bo mnogo 
boljši nego pri VOS. To je bilo jasno, po rezultatih v goriškem okrož
ju, kjer je med mladino odlično uspel, obveščevalne službe pa ni znal 
postaviti. Sploh je VOS za nas najtrši oreh. Poslali ste nam obširna 
navodila iz katerih sledi, da bi moral nastati ogromen aparat. Kdo 
naj ga organizira in vodi? Nihče od nas nima na tem področju niti 
toliko izkušenj, da bi spravil stvar vsaj za silo v tek. Ali nam ne bi 
mogli poslati inštruktorja po tej liniji, ki bi pomagal vsaj v začetku? 

Zadnji čas smo se mnogo bavili z rekrutacijo Furlanov, ker so 
se pričele kazati možnosti v tej smeri. Matevž vam je prinesel celo 
vest, da jih 50 že ima pri četah. Ta vest.se je izkazala za netočno. 
Prišla pa je nova od kraškega OK, da je tam (v okolici Tržiča) kakih 
25 Furlanov pripravljenih oditi k četam. Storili smo dvoje. Poslali 
smo obema v poštev prihajajočima OK (Brda in Kras) in obema ta
mošnjima bataljonoma obširna in podrobna navodila,23 da naj for
mirajo ločene furlanske enote, naj jim pomagajo z orožjem in kadri, 
naj jih usmerjajo zlasti v agitacijsko aktivnost (za začetek itd.). 
Hkrati smo poslala v Brda, kjer so možnosti največje, starega parti
zana — Italijana tov. Antonija.24 Briški bataljon je dal Antoniju 
patruljo štirih Slovencev iz Furlanije, ki govore furlanski kot ma
terin jezik, dal tej skupini 8000 lir in jo poslal na agitacijsko krožno 
potovanje po Furlaniji. Patrulja se ima vrniti s poročilom. (Fantje 
so si pripeli na pokrivala italijanske trobojnice z rdečo zvezdo.) — 
S Krasa še ni poročil. — Kolikor vemo, imate v brigadah še mar
sikaterega Italijana. Ali jih ne bi kazalo pobrati in jih poslati k nam? 

V vaših prejšnjih pismih ste sporočili, da odobravate našo sploš
no linijo. Mislim, da ste zlahka v njej opazili, da smo po navodilu 
tov. Krištofa polagali mnogo pažnje na tiste momente, ki diferenci
rajo sredino, (ljudska demokracija po vojni, popularizacija ZSSR, 
hladen odnos do oficialne Anglije, ostra kritika begunske vlade itd.) 
V tem duhu je potekal tudi plenum, kjer smo z istim namenom ostro 
obsodili staro primorsko vodstvo. 

Rezultati te politike so — kakor je bilo pričakovati — dvojni. 
Reakcionarni del sredine se je še fcolj oddaljil od nas. Imamo primere 
sredinskih skupinic, ki so bile do nas samo hladne, danes pa groze z 
denunciadjami. Po drugi strani pa opažamo večjo razboritost delov
nih množic. 

Ta zadnji moment, radikalizacija, se je zlasti pokazala v silno 
aktivnem spontanem boju proti beli gardi. Vzemimo primer. V vasi 

** Adrijan Kumar. 
25 Glej dok. št. 12; navodil, poslanih kraškemu okrožju, uredništvu 

ni uspelo najti. 
u Antonio Dettori. 
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Gradišče pri Prvačini se je v župniSču naselil eden tistih šestih ka-
planov-agitatorjev, o katerih smo vam že poročali, da so prišli z važe 
strand organizirati bego. Terenski odbor OF je na lastno pobudo or
ganiziral proti njemu nekak cerkveni štrajk, pozval je vaščane naj ne 
hodijo v domačo cerkev, dokler bo ta »nesnaga« v župnišču. In res 
je vsa vas kompaktno hodila tri cele tedne k maši, nauku itd. v Prva-
čino in je bila domača cerkev popolnoma zapuščena. Kaplan ni mogel 
opraviti ničesar in je vzel pot pod noge. Ko je RS J sporočil o četi 
bege, ki se v Zaplani pripravlja za na Primorsko, so širom pokrajine 
terenski odbori rešetali vprašanje in sporočali sklepe OK-jem. Po 
večini so seveda sklenili, le večjo opreznost. Toda ta opreznost je zdaj 
ponekod taka, da so vsi neznani tujci po vaseh v nevarnosti, da jih 
domačini enostavno pobijejo. Iz neke vasi poročajo, da so pobili že 
šest sumljivih oseb. Pri moji zadnji selitvi npr. smo se spopadli s 
patruljo bersaljerjev in se razkropili ter se iskali potem po hišah. 
S težavo so nekateri člani patrulje ljudem dokazali, da niso belo
gardisti. 

Dejansko oborožene bele garde še vedno nimamo. Vest, da so se 
na Krasu pojavile vaške straže, se je izkazala za neresnično. Alpini 
z rdečimi križi, ki so govorili slovensko in hrvaško, so izginih. .Nova
kovih banditov tudi še ni čutiti. V tem zadnjem pogledu je zanimiva 
informacija iz Trsta. Tam je namreč prefekt sklical 2Jborovanje »ge-
rarchov« (funkcionarjev) in jih obvestil da imamo na Primorskem 
zdaj dve vrsti partizanov, »komunistične-« in »nacionalne« (trik je 
torej točno dogovorjen z okupatorji). 

Edine preglavice, ki nam ji dela bega so denunciacije. Te pa 
se tako nevarno množijo, da sklepamo na splošno direktivo Kralj-
Kemperlove2 4 3 centrale naj ljudje javljajo karabinjerjem vse, kar 
vedo. Morali bomo bolj forsirati justifikacije. Skoda da smo v Gorici 
še vedno preslabi, da bi zadeli samo denuncijantsko centralo. — Žrtev 
tega vala denundacij je v zadnjem času posrtal tudi naš odlični 
funkcionar, član OK Ajdovščina, tov. Kosovel (Seržente).85 Hišo, 
kjer se je nahajal, so obkolili karabinjerji. Branil se je izvrstno in 
pobil sedem karabinjerjev, ter štiri ranil. Končno se je sam končal. 

Ka'kor vam je gotovo že pravil Ahac,- nama je delal Plenum2 6 

oziroma njegovi sklepi precej preglavic, tako glede sprejetja zastop
nika Italijanov, kakor glede ostre obsodbe Vilfana. (Ali smo preveč 
udarili?) Poročila iz okrožij, ki govore o kampanji, ki se je o teh 
vprašanjih izvedla, pa govore, da je šlo vse po sreči. — Prebivalstvo, 
ki je za nas, odobrava tudi te naše ukrepe, zlasti sprejem Italijana 
(Vilfana so ljudje pozabili). Tudi naša duhovščina pritrjuje. Nek žup
nik je izjavil: »V tem je lepota vaše politike.« Najbolj podrobno 
seveda poznam rezultate »plebiscita« v goriški okolici. Tu so vsi te-

M« Glej dok. št. 33, op. 7 in 8. 
25 Ivo Kosovel-Borotin, padel 7. 3. 1943 v Vrtovinu. Narodni heroj. 
26 Glej Dokumenti, knj. 5, dok. št. 191. 
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renski odbori na posebej sklicanih sejah odobrili sklepe Plenuma. 
Neposrednega efekta pri sredini še ne poznamo, pač pa ga slutimo. 

Največji odmev je imel sprejem Italijana v Gorici med Furlani. 
Tu so se po plenumu odprle in se še odpirajo nove možnosti za delo 
tov. Uga.27 Formiral je celo vrsto novih akcijskih odborov Fronte 
nazionale in tudi že svoj MK te fronte. Dali smo navodilo, da iz naj
boljših elementov formira celice KPS. 

Že zgoraj sem omenil, da smatram za potrebno premakniti te
žišče dela bliže k vojski. V tem smislu smo dali navodila vsem OK 
in tudi sam sem zagrabil za to delo. Za začetek organizirava z Mir
kom kurz komandirjev, ki bo imel v programu tudi serijo političnih 
referatov. Za politični del sestavljam sheme predavanj. Vprašanja 
bodo: naš osvobodilni boj (OF, partizanstvo); zakaj je propadla Jugo
slavija in kakšna naj bo nova (Bihač); Sovjetska zveza, njen ustroj, 
njeria zunanja politika; osvoboditev Primorja (Primorski plenum); 
bela garda, njen izvor, cilji, metode. 

Tov. Krištof sprašuje o položaju v Italiji sploh. Marsikaj zani
mivega vam je medtem povedal Matevž po vtisih Vlada in infor
macijah Quinta. Za primer, da je katero od sicer itak skromnih" 
informacij pozabil, naštejem kratko, kar konkretnega vemo. 

1. Razpoloženje prebivalstva označuje utrujenost od vojne in 
silen padec avtoritete režima. Proti vojni se govori povsod neženirano 
in ha ves glas v vlakih, gostilnah itd. tudi v prisotnosti fašistov v 
uniformah. Nihče nikogar zato ne aretira več. V vojski je padec 
discipline že zelo nevaren in se nam zdi malo verjetno, da bi šel v ' 
Rusijo nov ekspedicijski zbor. Pred kra/tkim se je zgodilo v Tolminii 
tole: Med vojaštvom se je raznesel glas, da so se Angleži izkrcali v 
Siciliji. Zavladalo je silno veselje. Vojaki sose vsuli v gostilne, pili in 
peli ter kričali: »Konec je te preklete vojne, gremo domov.« S težavo 
so jih oficirji prepričali, da je vest netočna. 

2. Borbenost množic se kaže v stalnih ustavitvah dela po obratih 
z raznimi zahtevami gospodarskega in varnostnega značaja (proti
letalska zaščita). Zlasti je ta aktivnost visoka v Milanu in Torinu. 
V tem zadnjem mestu je prišlo tudi do večje demonstracije pred 
občino. Mnogo je drobne sabotaže. 

3. V fašistični stranki skuša Mussolini preprečiti razkol ali raz
kroj z masovnimi izključitvami. V čistki, ki je končala novembra, so 
izključili kar 300 000 ljudi. Med izključene! je tudi znana fašistična 
figura Aldo Frnzi. Zadnjo krizo vlade tolmačijo kot odstranjevanje 
vseh pomembnih figur z važnih položajev. 

4. Malomeščanske in meščanske opozicionalne struje so oživele. 
V Milanu so se predstavniki socialistov demokratov in Giustizia e 
Liberta celo združili v nekak blok (brez nas). Ta formacija se je se-

27 Bruno Borghese. 
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veda bavila le ž načrtovanjem za »potem«. Naši pa so pod geslom 
Fronte nazionale sami organizirali množice. Zeli so pomembne uspe
he. Pod vtisom teh uspehov jih je omenjeni »blok« povabil na sode
lovanje. Pogajanja so imela pričeti nekaj dni po odhodu Vlada iz 
Milana. 

Prilagam rokopis »Našega boja«28 in prosim za kritiko. — Glede 
denarja se bomo potrudili. Kaj je z radiom? .Material iščemo. Prostor 
pripravljamo. 

Smrt fašizmu — svobodo narodu! 

S tovariškimi pozdravi 
• ' za: Primož 

Zig: Pokrajinski komitet KPS za Primorsko 

St. 35 

OKROŽNICA OKROŽNEGA ODBORA ZVEZE SLOVENSKE MLA
DINE LJUBLJANA DNE 18. MARCA 1943 ŠOLSKIM, VAJENI
ŠKIM, UNIVERZITETNIM, RAJONSKIM, KVARTNIM IN TEREN

SKIM ODBOROM ZSM O PRAZNOVANJU MLADINSKEGA 
TEDNA1 

OKROŽNI ODBOR ZVEZE SLOVENSKE MLADINE 

Okrožnica št. 3. 

VSEM ŠOLSKIM, VAJENIŠKIM IN UNIVERZITETNIM TER 
RAJONSKIM, KVARTNIM IN TERENSKIM ODBOROM ZSM 

Radio Slobodna Jugoslavija je objavil, da bo praznovala mla
dina vseh svobodnih narodov od 21. do 28. t. m. mladinski teden 
v znamenju mobilizacije vseh sil za poostritev borbe proti fašizmu. 
Tudi mladina, zbrana v ZSM, bo na isti način izvedla svoj mladinski 
teden. 

Radi večje možnosti organiziranja 'bomo začeli naš teden šele 
25. t. m. s »Praznikom slovenske matere« in bo teden trajal do 1. IV. 

Kot uvod v praznovanje bomo na široko proslavili »Praznik slo
venske matere« (glej okrožnico št. 2).2 Dan nam mora uspeti. Brez 
dvoma bo imel ugodne posledice, mladina se bo razgibala, vsi bodo 
govorili o akciji, o posebno uspelih proslavah itd. 

28 Ni uspelo najti nobenega izvoda Našega boja. Gl. še dok. 36, in 
dok. št. 53. 

1 Izvirna kopija je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 444. 
2 Glej dok. št. 29. 
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Naloga aktivistov ZSM pa je, da izkoristijo to mladinsko raz
položenje, da v tem tednu pomnože svojo politično" delavnost in 
da mladini ponovno tolmačijo pomen »Praznika slovenske matere.« 

Dalje prikažite mladini našo borbo povsem konkretno, povejte 
ji, da nas vodi ZSM v boljšo bodočnost. Tovariše in tovarišice, ki 
bodo odobravali naše delo, povezujte v skupine, osnavljajte nove 
in nove odbore. Glejte, da boste obdržali zvezo z mladino, ki jo bo 
»•Praznik slovenske matere« razgibal, in da boste njeno gibanje 
obdržali na isti višini. 

Nadaljujte akcije »Praznika slovenske matere«, poudarjajte 
borbeno enotnost mladine vsega sveta, pogovorite se na sestankih 
o naših splošnih mladinskih vprašanjih. 

Med tednom morate popularizirati na vse mogoče načine našo 
ZSM. Zato pišite ves teden po stenah razen splošnih parol še ZSM, 
Zveza Slovenske Mladine, i. t. d. Trosite tudi listke z istimi parolami. 

Pošljite poročila vsaj do 5. IV. okrožju. 

SMRT FASDOZMU — SVOBODO NARODU 

Ljubljana, dne 18. marca 1943. 
Okrožni odbor 

Zveze slovenske mladine 

St. 36 

NAVODILA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRIMORSKO 
DNE 20. MARCA 1943 SEKRETARJU OKROŽNEGA KOMITEJA 

KPS ZA VIPAVSKO (AJDOVŠČINO) SREĆKU CEBRONU1 

Pokrajinski komitet KPS 
za Primorsko. 

Na položaju dne 20. 3. 1943. 

Okrožnemu komitetu KPS za Ajdovščino. 

Tovarišu Zdravkotu.2 

Pošiljamo Ti rokopis prve številke »Našega boja«.3 Treba ga je 
razmnožiti v čim lepši obliki. Na naslovni strani mora vsekakor 
imeti tudi znak srpa in kladiva. Razmnožiti ga je treba za vas in 

1 Izvirna kopija prve strani pisma je v arhivu IZDG v Ljubljani, 
fasc. 532. 

2 Srečko Čebron. 
3 Glej dok. št. 34, op. 28. 
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za kraško okrožje. Ce še vedno nimate direktne zveze, ga lahko 
pošljete preko karaule št. 5 na naslov: OK Kras-Tovariš Maks4 ali 
Strnad.5 Naklado določite sami. Seveda ni treba, da je tako visoka 
kakor naklada »-Poročevalca«, vendar pa naj bo mnogo večja, kakor 
pa je število članov in kandidatov KPS v okrožjih. Po našem bi 
moralo dobiti vsako okrožje vsaj kakih 70 izvodov. 

Vaš zadnji »Poročevalec« in Vaša dva letaka so bili tehnično 
zelo slabi. Potrudite se na vsak način, da bo »Naš boj« čmvlepši 
in lahko čitljiv. 

Zadnjič smo Vam pisali6 v veliki naglici in v prepričanju, da 
se bomo v nekaj dneh o vsem ustno pogovorili. Medtem pa smo se 
preselili malo dalj od Vas in je oseben razgovor trenutno nemogoč. 
Zato dodajamo prejšnjemu pismu tele opadke: 

1. Na škodljivi vpliv tov. FUlozofa7 smo sklepali zlasti iz obeh 
Vaših letakov, ki sta bila zelo slaba. Prvi je postavljal vprašanje 
narodnega posojila kot kaka čifutska trgovska firma. Tako se to 
vprašanje ne sme postavljati. Podpisovanje posojila mora biti stvar 
narodne zavesti in le nanjo smemo apelirati. Ce zasleduje kdo pri 
podpisovanju tudi špekulantske cilje, je to njegova privatna zadeva. 
Drugi letak poziva Slovence, naj molijo za zmago. Mi ne nastopamo 
proti temu, da ljudje molijo za zmago, jih pa k temu tudi ne po
zivamo, ker vemo, da molitev pasivizira, ker vzbuja pri ljudeh 
upanje, da bo-osvoboditev namesto njih dosegla kaka zunanja nad
naravna sila. Zato ste gotovo opazili, da poziva k molitvi, ni bilo 
nikjer v naši literaturi OF, niti v publikacijah krščansko-sociali-
stične skupine. Kdo je te letake pisal? Ali jih je dobil OKKPS v 
kontrolo? Ce ne, kako so mogli iti v tisk brez njegove odobritve? 

Zaradi takih objav Vam do nadaljnega prepovedujem tiskanje 
lastnih leta'kov. Razmnoževati smete samo material, ki ga dobite 
od nas ali pa direktno od CKKPS, IOOF in Glavnega poveljstva. 

2. Med tem smo izvedeli, da je junaško padel član Vašega OK 
tovariš Borotin-iSeržente.8 Njegovo smrt je treba izkoristiti za mobi
lizacijo množic. Treba ga je popularizirati kot prvega odločnega 
borca za narodno svobodo v Vašem okrožju. Isto bomo storili tudi 
mi. Zato nam pošljite podatke o njegovem življenju in boju ter 
njegovo pravo ime (Kosovel?). 

V zvezi z izgubo tov. Borotina, je treba izpopolniti OK. Ta 
mora imeti odslej vsaj tri člane. Vzeti je treba tovariše ali tovari-
šice, ki so razmeroma najboljši, čeprav v začetku ne bodo zmago
vali dela. Tov. Zdravko jih bo moral pač vzgajati in jim pomagati. 

4 Avgust Dugulin. 
5 Avgust Spacapan. 
6 Glej dok. št. 20. 
7 Franc Lavrenčič. 
8 Ivo Kosovel, gl. dok. št. 34. 
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Glede samega tovariša Filozofa sporočite z obratno pošto, kako 
se je iakazal. Ali je on avtor obeh nesrečnih letakov? Ali so pri 
njem močni religiozni ostanki? Ali je kdaj študiral 4. poglavje 
Zgodovine VKP/B in kako je nanj reagiral? Ali in v koliko priznava 
avtoriteto Partije in njenih višjih forumov? Kakšno je Tvoje osebno 
mnenje o njegovi pritegnitvi v OK KPS. Predno ne dobimo od
govora na ta vprašanja, ga k delu OKKPS ne smeš pritegovati. 

Kakor vidiš, je Vaše Šmarsko svobodno ozemlje rodilo slabe 
rezultate. Očividno so se ob tej priliki vsi terenski delavci dekonspi-
rirali in so mogli agenti Questure zvedeti za ves aparat. (Tvoje opo
zorilo9 o sumljivi ženski iz Smarij, Pavli Anf, je prišlo pravočasno 
na mesto. Izkazalo se je, da je bila plačana provoikatorka, ki je 
imela nalogo izslediti PK KPS s pomočjo kanala za pošto. Bila je 
justificirana ,. .1 0 

St. 37 

DOPIS POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRIMORSKO DNE 
20. MARCA 1943 OKROŽNEMU KOMITEJU KPS ZA PIVKO 
O NABAVAH TEHNIČNEGA MATERIALA IN RAZMNOŽEVANJU 

LITERATURE1 

Pokrajinski komitet KPS 
za Primorsko. 
Na položaju dne 20. 3. 1943. 

Okrožnemu komitetu KPS za Pivko. 

Tovariš Tarzan.2 

2e nekaj časa je minulo od kar smo dobili od Tebe prvo težko 
pričakovano poročilo.3 Iz njega smo si mogli ustvariti vsaj približno 
sliko o položaju in delu v Vašem okrožju. 

Zelo nas je razveselilo odlično delo vaše tehnike. Vašo izdajo 
Primorskega Poročevalca stavljamo vsem drugim tehnikam za 
vzgled. Kakšna je bila naklada? Ali ste razmnožili tudi številko 3? 

Danes vam pošiljamo prvo številko Našega boja v prepričanju, 
da bo tudi ta izšel pri vas v najlepši obliki. Kot partijski list naj 

• Nedatirano pismo je v arhivu IZDG, fasc. 532. 
10 Podpisa ni, ker pismo ni ohranjeno v celoti. Napisal ga je dr. 

Aleš Bebler. 
1 Izvirna kopija je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. 
1 Niko Sturm, padel 27. februarja 1943. 
s Glej Dokumenti, knj. 5, dok. št. 177. 
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ima na prvi strani tudi znak srpa in kladiva. Razmnožiti ga je treba 
po naši novi razpodelitvi tudi za okrožje tovariša Rudija4 in za slo
vensko Istro. Vsako okrožje bi moralo dobiti vsaj 70 izvodov, Rudi-
jevo, ki je največje kakih 80, poleg pa je potrebno misliti tudi na 
čete. Tiskajte ga kakih 200 izvodov. Naslovi za ostali dve okrožja so: 
OK Materija: Tovariš Rudi Brkine preko 2. čete kraškega bataljona; 
OK Istra — tovariš Vidko5 preko tovariša Rudija Brkinca (2. četa 
kras. bat.). 

Vaše možnosti nabave tehničnega materiala so zelo dragocene. 
Tega materiala primanjkuje tudi pri nas in Vas zato prosimo, da 
v našem imenu govorite s tovarišem, ki Vam je organiziral nabave. 
Povejte mu, da kupimo neomejene količine tiskarskega in ciklostil-
skega papirja, črnila, matric in sanitetnega materiala. Predlagajte 
mu v našem imenu, da se posveti samo nakupu in transportu mate
riala in opusti svoje poklicno udejstvovanje. Mi bi ga v tem primeru 
finančno podpirali. Glede denarja: za te nalbavke smete uporabljati 
vse vaše dohodke. Cedmate možnosti kupiti več kakor imate denarja, 
Vam bomo mi poslali denar, sporočite koliko potrebujete. Razen tega 
vam pošiljamo priloženo nekaj obveznic, na katere se vam bo morda 
posrečilo dobiiti kako večje narodno posojilo. Na levi strani zadaj 
naj obveznico podpiše eden od Vas. 

Glede ostalih vprašanj iz Tvojega pisma, Ti lahko le bolj malo 
svetujemo, ker navajaš premalo konkretnih podatkov. Glede litera
ture in njenega prodajanja morate urediti stvar tako kakor je ure
jeno v drugih okrožjih. Literaturo morajo bralci plačevati, ker pa je 
tudi važno, da literatura cirkulira, napravite tako, da kupuje litera
turo skupina ljudi in da plača enkrat' eden drugič drugi ali da jo 
plača iz skupne blagajne terenski odbor, celica, mladinski aktiv itd. 
Edino partizanskim četam se daje literatura brezplačno. 

Ce ste v okrožju že razširili Primorskega Poročevalca št. 3 z 
materialom o primorskem pokrajinskem Plenumu OF, nam sporo
čite, kako je ljudstvo razumelo naš ukrep, da smo sprejeli v Plenum 
tudi zastopnika italijanske narodne manjšine na Primorskem. Ce se 
pojavljajo nacionalno-šovinistdčni pomisleki proti temu ukrepu, na
stopite odločno proti njim. Gradivo za pojasnjevalno delo Vam nudi 
prva številka Našega boja. 

V prihodnjem poročilu Vas prosimo, da sporočite, kako je se
stavljen OK KPS in OK OF. Ne navajajte pravih imen, pač pa nji
hovo politično karakteristiko in poklic članov obeh OK. 

Vaš sosednji OK OF Vam je baje poslal v pomoč tov. Vipavca.6 

Ta tovariš je zelo agilen in dober aktivist OF v Ajdovskem okrožju 
in Vam bo gotovo v marsičem pomagal. Opozarjamo le, da tov. Vi-

4 Rudi Mahnič-Brkinc. 
5 Vidko Hlaj. 
6 Stefan Nabergoj. 
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pavec ni član KPS in 'da zato njegove direktive v partijskih vpra
šanjih niso obvezne. 

Pričakujemo v kratkem novega in še bolj izčrpnega poročila 
z konkretnimi podatki (število članov KBS, število kandidatov, šte
vilo celic, število rajonskih odborov, vsote prejemkov in izdatkov, 
delo partijskih članov OF, število terenskih odborov OF, rajonskih 
OF, imena belogardističnih agitatorjev). 

Smrt fašizmu — svoboda, narodu! 
Primož7 

St. 38 

POBOCELO P O V E R J E N I K A P O K R A J I N S K E G A KOMITEJA KPS 
ZA PRIMORSKO V MATERIJSKEM OKROŽJU RUDIJA MAH-
NICA DNE 20. MARCA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS 

ZA PRIMORSKO O STANJU ORGANIZICIJE OF IN KP 
V OKROŽJU1 

Poročilo za čas od 1—20/3. 43 Položaj, 20/3. 1943 

Stanje OF v Materijskem okrožja: 

Organiziral sem 12 vasi in jih povezal med seboj. Delo je povsod 
strogo ilegalno — po večini so te vasi z ital. posadkami. Naš narod 
v teh vaseh je skoro ves za OF, tudi duhovščina se je pokazala od
lično, čeprav ni daleč od okuženega St. Petra. Vasi so povezane 
v rajon — sušiški. 

V par vaseh smo izvolili prve delegatkinje-ženske odbore PZZ. 
V sušiškem okrožju je tudi izvoljena delegatkinja partijka, ki bo 
nadaljevala z delom. 

Tudi glede mladine — ZSM se je pričelo z organiziranjem. Za
upnica2 2PZ za moje okrožje pa je padla herojske smrti, tako da so 
sami fašisti občudovali njeno junaštvo. Bila je učiteljica — Primorka. 
Slava ji! 

V tem času je rekrutiralo v partizane 6 novincev, 6 pa iz mojega 
in hrvaškega dela Istre, vsi so odpeljani v Jugoslavijo. Onih 71 no
vincev bi tudi mi odpeljali v Cankarjevo brigado, toda brez pravo
časnih direktiv je nemogoče vedeti kako in kaj. No, tovariši Hrvati 

7 Dr. Aleš Bebler. 
1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu IZDG v Ljubljani, 

fasc. 532. 
2 Tatjana Čehovin iz Senožeč, padla 13. marca 1943 v Kozjanah. 
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so jih v Drežnici sprejeli z muziko, morala je bila kot nikoli na višku. 
Zvežbali pa jih bodo tudi dobro in seveda oborožili. 

Glede tehnike ne morem poročati. Stroj dobim v kratkem, papir 
pa je težje dobiti. Hrvati ga še od nas skušajo dobiti. Hrvati prosijo 
za medicine — v neomejeni količini. Ako se more kaj storiti, naj 
se jih nabavi. So za civilno prebivalstvo. 

Narodni zaščitniki so skoraj vsi šli v partizane, službo vrše žen
ske, otroci. Vsled represalij ital. - oblasti — zaprli so precej starih 
mož — žensk, staršev novih partizanov, so tudi odbori zrahljani, 
tako da moramo povsod NOO-re ponovno izpolnjevati. Nekaj članov 
Rajonskih odborov so tudi aretirali-zaprli. 

Bele garde kljub intenzivnemu opazovanju v okrožju ni opaziti. 
Vsaj kar se oborožene bele garde tiče. 15 duhovnov, ki so imeli 
sestanek na Premu, so imeli verski sestanek — čakali so škofa, ki 
pa ni prišel. Pastirski list tržaškega škofa nekateri naši duhovni niso 
hoteli čitati. V organiziranih vaseh, če ne poznajo partizanov jim 
sploh nočejo dati niti vode, kaj šele event, belogardejcem. Razpolo
ženje napram beli gardi torej za nas zelo dobro. 

Ljudstvo je še vedno preplašeno, toda trdno proti okupatorju. 
V neki vasi so te dni, ko je bila velika preiskava — par divizij — 
požgali 7 hiš in zaprli zopet nekaj desetin ljudi. Iz edinice 3. čete 
3. bat.8 je padlo 6 tovarišev (nisem še popolnoma siguren). S tova
rišem sva se znašla sama v tej hajki, v navzkrižnem ognju po goljavi 
Brkinov in sam ne vem kako sva jo odnesla. »Razstrelamento« je 
bil od Reke in Trsta do ceste Sežana—Ribnica, kot sem čul, bodo šle 
sedaj 3 divizije v Vipavo in Kras. Pozor! 

Stanje Partije: 
V bistriškem rajonu je 1 tov. (sekretar RO), ki je sedaj zaprt, 

bil sprejet za Partijca (preje K[andidat]). Sedaj dela njegova žena, 
ki je bila sprejeta za K-njo. V sušiškem rajonu so bili sprejeti kot 
partijci 4 tov. (R[ajonski]-odbor) in 2 kandidata-nje. Tu je formiran 
rajonski komitet KP, ki z uspehom organizira in vodi delo. 

Iz 3. č. 3. bat. je odšel na Hrvaško politkomisar (ranjen v prsa), 
ki je bil Partijec. Točno stanje Partije v tej četi pošljem, ko zvem, 
kdo je padel pri preiskavi. 

ZKM — vsi mladinci so šli v partizane. V četah se bodo dalje 
gradili. Na terenu pa se bo ponovno povezalo in na novo sprejelo 
več deklet. 

Literatura: 
Iz Trsta sem prejel (osebno, ko sem bil tam) 2 kom. Vestnika 

št. 1 in 3, pisma od 15/12-42 do 20/3-43. Od PK — KPS pa: 8 Po-
3 3. bataljon Južnoprimorskega odreda. 
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slanic, 1 O kadrih, 3 Revoluc. vlada in vojska, 5 Stalinovih govorov, 
3 Delavske enotnosti, 1 Delo 4, 3 kom. Osnove leninizma, 3 II. Me
toda, 3-25 letnica -okt. revol. — KPJ. 1 Prim, poroč. od lil. 43 in 
1 Poročevalec za Prim, od novembra 42. Pisma od: 9/2, 12/2, 21/2, 
2 od 24/2 in 25/2, skupno 6 dopisov.4 

1./3.-43 saldo Lit. 1.310 Izdal 3. č. 3. bat. Lit. 100 
Nar. davek do 20/3 Lit. 3.003 Izdal 3. bataljonu Lit. 5.000 

Blagajna: 

.-43 saldo 
\ davek do 

Nar. posojilo Lit. 7.100 Izdal pomoč družinam Lit. 863 
Lit. 11.413 l i t . 5.963 

Saldo. 20/3-43 Lit. 5.450.— 

Članarino, partijski fond dosedaj nisem pobiral, bom pa vse 
uredil in poslal. 

Serije nar. posojila: a Lit 1.000.— od Lit 10.— 524/916166 
1.000.— " 529/242499 
1.000.— " 535/947063 
1,000.— " 564/895178 
1.000.— " 557/993266 
1.000.— " 41/218851 
1.100.— od Lit 1.— 

Lit. 7.100.— 485/559980, 162/715243, 
8/852935, 5/599257, 

176/732456, 357/413478, 
176/145885, 363/179964, 
362/898948, 536/192705, 
487/795239. 

Poročila bom pošiljal kot ukazano, toda karaule te dni ni in 
prosim, da se mi oprosti na zamudi. 1. četa pa je.tudi drugje na 
položaju, radi tega začasno odpade nasvetovana veza. Prosim za 
partijsko literaturo in ostali material ter po možnosti za »Borove 
pesmi« in bone — potrdila nar. posojila. 

Smrt fašizmu — svobođb narodu! 

S tovariškimi pozdravi 
Rudo Brkine5 

hrv. literatura. 

Pismi z dne 9. in 12. februarja 1943 verjetno nista ohranjeni-
pismo z dne 21. februarja 1943 glej Dokumenti, knj. 5, dok št. 187; okrož
nici z dne' 24. februarja 1943, glej Dokumenti, knj. 5, dok. št. 191 in št 
192; okrožnica z dne 25. februarja 1943, prav tam, dok. št. 196. 

5 Rudi Mahnič. 
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NAVODILA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRIMORSKO 
DNE 22. MARCA 1943 OKROŽNEMU KOMITEJU KPS KANAL 

ZA DELO V BENEŠKI SLOVENIJI1 

Pokrajinski komitet KPS 
za Primorsko. 

Na položaju 22. marca 1943. 

Okrožnemu komitetu KPS za Kanal! 

Tovarišu Tesarju!2 

Tovariš,3 ki ima zv^ze v Beneški Sloveniji, je določen za za
upnika P K K P S za Beneško Slovenijo. V zvezi s tem je trdba: 

1. Da se tovariš iz karaule št. 6 preko kurirske zveze z Briškim 
bataljonom poda v Brda ter tam stopi v stike z štabom bataljona, 
kakor z OKKRS za Brda in tam dobi vse podrobne podatke o ce
lotnem položaju v Beneški Sloveniji in o naših vojaških in civilnih 
stikih v tem okrožju. 

2. da si sestavi s pomočjo štaba bataljona partizansko patruljo 
iz 2 do 4 mož, ki naj ga spremlja na njegovo novo delovno področje 
in mu tam služi, tako za njegovo osebno varnost, kakor za rekruta-
cijo, eventuelne manjše partizanske akcije (Likvidacija denun-
ciantov). 

3. Pred odhodom moraš tovariša, kot instruktor PKKPS, po
učiti o vseh sektorjih dela, posebno pa mu dati nasvete, kako pričeti 
z delom v dosedaj popolnoma neobdelani pokrajini. 

Pri tem Te opozarjamo zlasti na naslednje: Čeprav naj bo to
variš poučen o vseh oblikah in sektorjih našega dela, naj ne prične 
z vsem naenkrat, temveč naj najprej prepotuje svoje okrožje in si 
poišče stikov v glavnih krajih, ne da bi ljudem, ki jih pri tem najde 
dajal pretežke naloge. Sele postopoma naj formira terenske odbore 
OF in šele, ko se posame-zniki iz teh odborov dobro izkažejo, lahko 
misli na njih sprejem v partijo. Seveda je v današnjih časih ta pro-

1 Izvirnik je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 532. 
2 Franc Caserman. 
3 Alojz Mavrič-Oton, rojen 26. 4."4919 v Debenjem pri Anhovem, de

lavec. Leta 1940 je odšel na delo v Berlin v tovarno vagonov. 12. junija 
1942 se je vrnil in povezal s partizani. Februarja 1943 je stopil v ilegalo 
in delal v BenečijL Član KP od marca 1943. Po kapitulaciji Italije je sto
pil v narodnoosvobodilno vojsko v Matajurski bataljon, ki je kasneje 
pripadal XVIII. SNOB. Do osvoboditve je bil v raznih partizanskih eno
tah na Primorskem, večinoma kot pomočnik politkomisarja. Življenjepisi 
v arhivu CK ZKS. 
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ces lahko hitrejši, kakor pa bi bil pred letom dni. Glede agitacije 
v Ben. Sloveniji, se nam zdi — v kolikor poznamo tamošnje prilike, 
da mora biti ta nekoliko drugačna, kakor v ostalih okrožjih. Zaradi 
upadle narodne zavesti je treba v Ben. Sloveniji bolj poudarjati 
socialni smisel naše narodne osvoboditve, z drugimi besedami, po
udarjati, da se danes slovenski narod bori za tako združeno Slove
nijo, v kateri bosta delavec in kmet uživala vse plodove svojega 
truda. 

Tovarišu je treba pojasniti poleg tega, da je za nas Ben. Slove
nija izredno važna zaradi tega, ker je to obmejno okrožje, ki se 
dotika z revolucionarnimi energijami prenasičene Furlanije. Zato 
mora v svojem delu imeti vedno pred očmi, da je treba naš vpliv 
razširiti tudi v Furlanijo, to se pravi, da je treba pomagati revolucio
narnim furlanskim množicam, da se dvignejo k neposredni oboro
ženi akciji proti fašizmu. IVE bomo tovarišu dostavljali tudi itali
jansko literaturo preko OK KPS Brda (Naj se dogovori z njimi za 
stalno zvezo). Tovariš naj poskuša iz partizanov briškega bataljona, 
ki obvladajo furlanščino organizirati agitacijske patrulje, ki bi pro
dirale v notranjost Furlanije. Kadar se bodo pojavili furlanski parti
zanski rekruti, ibo treba iz njih formirati samostojne furlanske parti-
zamske čete s svojo lastno furlansko komando in svojimi znaki 
(Italijanska trobojnica z rdečo peterokrako zvezdo). 

Prilagamo prepustnico štaba Primorske operativne zone in legi
timacijo PK KPS. Oboje izpolni na njegovo partijsko ime. 

Tovariš naj nam stalno poroča o svojem delu (tedensko), o svojih 
uspehih in težavah, ki jih srečuje. Pisma lahko pošilja preko OK KPS 
Brda ali štaba briškega bataljona na naslov Tovariš Sever4 preko 
tov. Mire karaule št. 6. 

Sporoči z obratno pošto,5 kdaj se bo tovariš nahajal na karauli 
št. [6], kjer bomo sfkušali govoriti z njim osebno. 

Smrt fašizmu — svoboda narodu! 
Primož6 

4 Šifra za Pokrajinski komite KPS za Primorsko. 
5 Odgovor Franca Casermana-Tesarja z dne 25. marca 1943 je v ar

hivu IZDG, fasc. 532. V njem sporoča, da bo Alojz Mavric ostal v kanal
skem okrožju nekaj dni zaradi priprav za delo v Benečiji. Na karavli 
št. 6 bo 4. aprila 1943. 

• Dr. Aleš Bebler. 

94 
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POROČILA ZAUPNIKA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA 
PRIMORSKO V SLOVENSKI ISTRI VIDKA HLAJA DNE 22. MAR
CA 1943 POKRAJINSKEMU-KOMITEJU KPS ZA PRIMORSKO 

O POLOŽAJU V OKROŽJU1 

Istrsko okrožje KPS 
PK-ju KPS za Primorsko! 

Položaj, 22. marca 1943. 
Dragi tov. Primož!2 

V zadnjih dneh se je delo naše organizacije precej poživilo, od
kar sem postavil redno poslujoče RK-je ter smo sprejeli nekaj žen 
v odbore, OF pridobiva vedno več na terenu. 

Ljudstvo dobiva počasi večjo korajžo; manjši strah pred re-
presaUjami. Vedno večje nezadovoljstvo raste med prebivalstvom 
radi večnih preiskav in rekvizicij. Gospodarju, kateremu ni priraslo 
niti 3 kg fižola, zahtevajo od njega 50 kg. Vojaške oblasti pa hočejo 
posekati vsa debla, ki so debelejša od 8 cm; s tem je ljudstvo še 
bolj razdraženo. 

Zveza s tov. Rudom8 stoji bolj na šibkih nogah. Ko so šli kurirji 
od mene gor,4 niso dobili zveze ne s tov. Rudom, ne s četo, ki je pa 
bila med tem napadena. Tov. Rudo bi moral postaviti bunker za 
kurirje ali nekaj sličnega. Zadnja poročila sem poslal preko tov. 
Rudota in preko Trsta..Sporoči mi, če si sploh kaj dobil! 

Stanje KP: 7 celic (22 članov, 10 kandidatov in 4 kandidatinje), 
(3 RK). • 

Z industrijskimi delavci sem imel prvi sestanek, na prihodnjem 
bom pa sprejel najboljše kot kandidate v KP. (Članarino pošljem 
prihodnjič.) 

ZKM: 1 aktiv (4 člani). Gre zelo počasi, ker mladine skoraj 
nikjer nič ni. V organizaciji bodo večinoma sama dekleta. 

OF: 12 odborov {4 rajonski). Isto stanje kot sem poročal 12. t. m.6 

Prizadevam si, da dobim zvezo z nekim tukajšnjim župnikom, 
ki je za OF in ima velik vpliv med-ljudstvom; ko bom dobil, Ti bom 
sporočil. 

NZ: isto kot sem poročal 12. t. m. 
1 Izvirnik je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 532. 
* Dr. Aleš Bebler. 
' Rudi Mahnič. 
4 V Brkine. 
5 Glej dok. št. 23. 
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Rekrutacija: Iz livorna je pribežalo 12 vojakov s tenentejem 
na čelu, ki pa je Slovenec, z namenom, da gredo v partizane. Bili so 
že odrejeni za Afriko, pa so pribežali v Trst, da poiščejo zvezo 
z nami. Tam niso nič dobili, pa so šli na Reko, tam ni bilo tudi nič 
in so se vrnili v Trst. Eden med njimi je pa prišel do našega tovariša, 
ki ga pozna in smo se informirali, da je zanesljiv, zato ga pošljemo 
v četo. Kaj je z ostalimi, še ne vem. Mogoče ste dobili kakšno spo
ročilo? 

Bela garda: Kot sem že zadnjič poročal, so tudi semkaj prišli 
mihailovičevi agentje (med njimi neki profesor iz Gorice), da si po
stavijo svoje postojanke. Poklicali so na sestanek tukajšnje župnike 
ter naše tovariše, ki so se [ga] seveda udeležili. Toda po tem sestanku 
jih niso več poklicali. Kakor izgleda jih ni bilo potem več tu, ali pa 
delajo v ožjem krogu in bolj tajno. Skušal bom tudi to ugotoviti. 

Sicer ljudje niso naklonjeni belogardistom, toda nevarnost je 
v tem, ker je ljudstvo nepoučeno in vse kar prihaja z one strani je 
»•jugoslovansko«. Zato si prizadevam, da dam čim več literature med 
ljudstvo ter na ta način vršim propagando, ker sam ne. morem biti 
na vseh sestankih. Radi tega mi pošljite vsaj po en izvod novih 
»•Poročevalcev« ali letakov, katere bom potem sam razmnožil. 

Gibanje sovražnih šil: V nekatere tukajšnje vasi so sedaj prišli 
vojaki po 40 do 50 mož, kot pojačanje karabinjerjev. 

V tej okolici je vse polno ovaduhov in fašističnih špijonov, ki 
stalno hodijo okrog, tako, da se podnevi ne morem nikamor pre
makniti. Ponoči so pa pojačane patrulje. Ustavljanje, legitimiranje 
in osebne preiskave so sedaj na dnevnem redu. 

Nezadovoljstvo-med italijanskimi vojaki. 
V neki tukajšnji gamižiji je 36 vojakov, večinoma iz južne Ita

lije. Ko je šlo nekaj vojakov v patrolo, so srečali našega kmeta, ki je 
šel v gozd. Ti se mu ponudijo, da mu bodo pomagali. Kmet privoli. 

Ko so nekaj časa sekali in cepili drva je prišel pogovor na da
našnje čase in na vojno. V tem zagrabijo puške, jih vržejo ob tla 
ter jih pohodijo rekoč: »Naj vrag vzame Mussolinija in njegovo 
bando! Zakaj smo mi danes tu, a naše družine doma gladujejo?« 

Do takih in shčnih scen pride večkrat. 
Pred par dnevi so pobirali civilistom orožje, katerega so imeli 

prijavljenega. Med njimi so tudi naši tovariši. Ko so to orožje pri
nesli na bližnjo karabinjersko postajo, je maresciallo nekatere poslal 
z orožjem domov rekoč, da jih on nima točno vpisane, oziroma so 
dotični dokumenti spackani in zamazani ter raztrgani in on da tega 
orožja ne sprejme. 
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Luciano6 je šel nekam proti Miljam, toda ni povedal kam. Tam 
pravi, da nismo drugega vredni, kot da bi nas postreljal, ali pa da 
nas Italijani zaprejo. 

Poročajte mi malo, kako je sedaj z borbami na Primorskem! 
Tukaj me ljudje sprašujejo, pa ne morem nič konkretnega povedati. 
Pravzaprav mi sporočite zunanje in notranje politični in vojni po-

Smrt fašizmu — svobodo narodu! 

S tovariškimi pozdravi 
za Istrsko okrožje KPS: 

Vidko7 

St. 41 

PISMO POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRIMORSKO DNE 
23. MARCA 1943 OLGI MOHAR O IMENOVANJU ZA ZAUPNICO 
POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS V OKROŽJU TRBIŽ IN NA

VODILA ZA DELO1 

Pokrajinski komitet KPS 
za Primorsko. 
Na položaju 23. marca 1943. 

Zaupnici PK KPS za okrožje Tnbiž 

Tovarišici Katji!2 

Draga tovarišica! Določena si za zaupnico Pokrajinskega ko
miteta KPS — in seveda tudi Pokrajinskega odbora OF — za 
okrožje Trbiž. 

Zaupnika določamo za tista okrožja v katerih še ni članov KPS, 
niti trdnih organizacij OF. Trbiž je naše zadnje tako okrožje. V 
okrožje spadajo poleg Trbiža še industrijski kraji Rabelj, Fužine ter 
vasi v Kanalski dolini do koder sega slovenski živelj. 

Izhodišče za delo v okrožju bo rudarsko mesto Rabelj, s katerim 
imamo že zelo dobre zveze. Iz Rablja je med drugim že prišlo 30 fan
tov v partizane. Sosednje tolminsko okrožje poroča, da je Rabelj 
»ves« za OF. Iz Rablja se bodo po terenu z lahkoto dobili stiki z Trbi
žem, kjer pa doslej še nimamo irikakih oporišč. Stik z Rabljem pa 

6 Luciano Vivoda. 
7 Vidko Hlaj. 
1 Izvirna kopija je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 532. 
2 Olga Mohar, iz Ljubljane. V Trbiž ni prišla, ker je bila na poti ob 

prehodu čez Sočo pri Kobaridu ranjena v nogo. Rana se ji je zastrupila 
in je umrla v bolnici pod Krnom. Izjava Albina Kovača; glej še Dr. 
Aleksander- Gala-Peter, Partizanski zdravnik, Ljubljana 1972, str. 366.. 
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boš dobila [preko] tiste čete Tolminskega bataljona v kateri so rabelj-
ski fantje. 

Kakor vidiš je naloga sicer težka, toda zanimiva. Prepričani smo, 
da boš kot dobra komunistka in proletarka v teh pretežno proletar-
skih krajih lahko našla kontakt z ljudmi in žela nagle uspehe. 

Na pot Ti dajemo, nekaj splošnih .nasvetov. Najprej se s področ
jem dobro seznani, ob išči po možnosti vse večje kraje in si ustvari 
sliko o okrožju in ljudeh, ki so na razpolago. Ne zahtevaj od prvih 
znancev, da bi čez noč postali tako borbeni kakor je ljubljanski pro
letariat. Postopoma pričenjaj ustvarjati organizacijo OF (terenske 
odbore), skupine AFŽ in skupine Zveze slovenske mladine. Sčasoma 
boš lahko aktiviste teh organizacij sprejela v Partijo in ZKM. 

Delavstvo večjih podjetij zlasti svinčenega rudnika v Rablju 
in lesne industrije v Trbižu je po narodnosti mešano, zato je treba 
po teh podjetjih organizirati Odbore delavske enotnosti (ODE) v 
katere se pritegujejo delavci vseh narodnosti, torej tudi Furlani in 
koroški Nemci. Pohtična osnova dela ODE mora biti splošno proti
fašistična. Isto velja za delo med prebivalc^nemško^koroških vasi. 

Zaradi takega značaja okrožja je treba tudi pri delu med čisto 
slovenskimi kmečkimi množicami, ki se organizirajo izključno v OF, 
paziti na odnos do drugih narodnosti. Ker je okrožje po večini slo
vensko in spada brez dvoma v bodočo združeno Slovenijo, je treba 
ostale prebivalce smatrati za narodno manjšino, v kolikor seveda ti 
niso prišli v okrožje kot agenti imperializma. Odnos OF do narodnih 
manjšin v pravem smislu besede pa je dosledno intemacionalističen, 
to se pravi, OF sodeluje s protifašisti drugih narodnosti in jamči po 
zmagi za manjšinske pravice pripadnikom manjšin. V tem pogledu 
je doslej najvažnejši dokument resolucija primorskega pokrajinskega 
Plenuma OF in najvažnejši ukrep pa sklep tega Plenuma s katerim je 
bil sprejet delegat italijanske protifašistične Fronte nazionale med 
goriškimi Furlani za zastopnika italijanske narodne manjšine v Pri
morski pokrajinski plenum OF3. Podobno bo prišlo v poštev tudi 
v Tvojem okrožju pri formiranju višjih forumov OF, zlasti okrožnega 
odbora, v katerega bo treba sprejeti zastopnike narodnih manjšin. 

Poseben problem v okrožju je, kakor izgleda precejšnje število 
italijanskih kolonistov, ki jih je fašizem naselil v Kanalski dolini, po
tem ko se je del Nemcev pa tudi nekaj Slovencev izselilo v Reich. Po 
svoji prirodi so ti ljudje raznarodovalni agentje italijanskega impe
rializma. Vendar naš odnos do njih ne sme biti šablonski in to iz 
dveh razlogov: prvič zaradi njihovega velikega števila, drugič, ker 
iz izkušnje vemo, da se med njimi — zlasti, če so Furlani — najdejo 
tudi borbeni protifašisti. Studiraj odnos našega prebivalstva do te 
priseljene množice in nam o tem vprašanju posebej poročaj ter stavi 
svoje predloge. 

8 Glej Dokumenti, knj. 5, dok. št. 191. 
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Okrožje Trbiž spada po stari razdelitvi Slovenije h Koroški. To 
je danes važno zato, ker se bodo tam našli bržkone stiki z avstrijsko 
Koroško (Ziljska dolina). Ta del Slovenije pa je politično najbolj za
puščen in bi bil zato velik uspeh, če ibi preko Tvojega okrožja OF 
prodrla v Ziljo. 

Pri prebujanju okrožja, zlasti pa pri prodiranju preko meja na 
avstrijsko Koroško, Ti bodo morali pomagati partizani, zlasti že 
omenjena rabeljska četa. Zato se še sedaj pri Tvojem potovanju v 
okrožje dogovori s komando bataljona in čete, da pošlje v okolico 
Trbiža vsaj agi taci jsko patruljo. 

Tvoje gibanje, kjer zaenkrat ni partizanov, bo moralo biti seveda 
ilegalno. Ker je okrožje razmeroma še mirno se boš najbrž zlasti 
kot ženska lahko gibala. Bodi pa seveda skrajno previdna in pazi 
nase. 

Zaradi nasvetov in tehničnih zvez se moraš med potjo v okrožje 
na vsak način srečati in pogovoriti z tovarišem Medvedom,4 sekre
tarjem sedanjega tolminskega okrožja. Zahtevaj zvezo z njim v 
štabu Severno primorskega odreda. Prilagamo propustnico in legi
timacijo in pričakujemo, da se oglasiš ze s poti, ko prideš na teren, 
pa da nam pričneš redno tedensko poročati. Naš naslov je: Tov. Sever 
karaula št. 6 preko štaba Severno prim[orskega] odreda. 

Smrt fašizmu — svoboda narodu! 

Primož Tratnik4 

St. 42 

OKROŽNICA POKRAJINSKEGA POVERJENlSTVA ZKM ZA 
PRIMORSKO DNE 23. MARCA 1943 OKROŽNIM KOMITEJEM KPS 
O ORGANIZIRANJU ZVEZE KOMUNISTIČNE MLADINE NA 

TERENU IN V VOJSKI1 

Pokrajinsko poverjeništvo ZKM 
za Primorsko 

Na položaju 23. marca 1943. 

OKROŽNIM KOMITETOM KPS 

Iz poročil, ki ste jih poslali Pokrajinskemu komitetu KPS je 
razvidno, da je ena glavnih slabosti političnega in organizacijskega 
dela, delo med mladino. Mladina je nedvomno eden izmed glavnih in 

4 Franc Savli. 
5 Dr. Aleš Bebler. 
1 Izvirna kopija je v arhivu IZDG, fasc. 591; v arhivu IZDG je 

ohranjena tudi kopija s podpisom sekretarja Blaža Robide — Darka Ma-
rušiča. 
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najzvestejših opornikov naše Partije v vojski kakor tudi v zaledju. 
Najboljši in najodločnejši borci, najbolj disciplinirani vojaki, kurir
ji in kurirke, tovariši in tovarišice, ki so najboljši delavci v zaledju 
— to so mladinci in mladinke. Prav zaradi tega je zelo važna naloga 
naše partije, da to borbeno razpoloženje mladine še bolj poglobi in 
razširi, da zajame v vrstah borcev za svobodo slehernega mladega 
človeka, da to mladino vzgaja in jo vodi ter jo za vedno odtrga 
od vseh današnjih in jutrišnjih poskusov, izkoristiti mladino kot po
močnika reakcije. 

Kako naj izvedemo to delo med mladino in kako naj ji nudimo 
pomoč, da izvede svojo organizacijo? 

Predvsem se moramo izogniti nevarnosti, da bi se sedaj vsa par
tijska organizacija posvetila izključno delu med mladino. Partija vodi 
mladino jo združuje v borbi za narodno osvoboditev in jo vzgaja pre
ko samostojne mladinske organizacije — Zveze komunistične mla
dine. ZKM je potemtakem organizacija s katero partija zbira okoli 
sebe mlado generacijo. Prva naša naloga je ob delu z mladino, da 
organiziramo v naših okrožjih ZKM. 

Iz poročil je razvidno, da je delo med mladino že pričeto, da ima 
svoje dohre pa tudi slabe strani. Opozoriti hočemo na nekatere strani, 
zato da bi se delo pravilno razvijalo. 

1. Zveza med Partijo in ZKM. 
Partija mora zgraditi samostojno organizacijo ZKM z njenimi 

temeljnimi edinicami (aktivi) in forumi (RK, OK). Partijska kontrola 
se vrši po najboljših komunističnih mladincih, kateri so člani Par
tije in ki se nahajajo v forumih ZKM. Vodstvo Partije Zveze ko
munistične mladine se ne sme vršiti po metodi direktiv v imenu Par
tije, marveč s pravilnim postavljanjem stvari in prepričevanjem. V 
vsakem OK KPS mora biti tovariš, ki je odgovoren za delo med mla
dino in ki je istočasno tudi v OK ZKM, ki ga tudi vodi (kjer OK ZKM 
še ne obstoje jih je treba postaviti) mu predaja partijske direktive 
v zgoraj omenjenem smislu. Istočasno pa je OK ZKM odgovoren za 
svoje delo Pokrajinskemu poverjeništvu ZKM za Primorsko. Na ta 
način je organizacija komunistične mladine osamosvojena a obenem 
je zagotovljena tudi kontrola s strani Partije. Ta način je treba 
uresničiti tudi v rajonskih komitetih ZKM. 

2. Iz prejetih poročil je dalje razvidno, da se je pričela organi
zirati ZKM ozko, sestavljena iz malega števila mladincev in mladink. 
ZKM ne sme biti prosta kopija Partije, ne sme biti ozka organizacija 
komunistične mladine, ZKM mora biti široka in množična revolucio
narna organizacija mladine, to je v današnjem času, ko naša Partija 
organizira in vodi narodno vstajo in si je pridobila zaupanje in 
ljubezen najširših ljudskih množic in mladine, povsem možno. Ven
dar pa je treba pri sprejemu v ZKM posvečati pažnjo, da imajo njeni 
člani vendarle dobre lastnosti, ki so porok, da se bodo lahko razvili 
v dobre mlade komuniste in tudi imajo željo, da to postanejo. 
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3. Paziti je dalje treba, da se ZKM ne bo spremenila v organi
zacijo v kateri mladina samo bere in razpravlja o nekaterih vpra
šanjih, a vsi problemi današnje narodno-osvobodilne borbe ostajajo 
izven dela organizacije. Studijsko delo (dviganje teoretičnega in po
litičnega znanja) je zelo važno, toda organizacije ne smemo pretvo
riti v izključno študijsko. Glavna naloga ZKM je, da z vsemi silami 
sodeluje v današnji borbi proti fašizmu in da organizira ostalo mla
dino, ki ni komunistična. ZKM se mora trdno povezati z ostalo mla
dino in mora postati njen dejanski vodnik. To pa bo lahko postala 
samb tedaj, če usmeri vse napore za enotnost mladine v borbi proti 
fašizmu, to je glavna haloga naših mladinskih komunističnih orga
nizacij. 

4. ZKM mora delovati kot trdna in disciplinirana organizacija. 
Ce to ob skmem začetku ni mogoče, je treba stremeti za tem, da 
takia'postane. Vsak sestanek mora imeti določen dnevni red, na vsa
kem sestanku morajo člani poročati o svojem delu od prejšnjega 
sestanka in dobiti nove naloge. Delo mora biti porazdeljeno, da noben 
komunistični mladinec ne ostane brez določenega dela. Če mladinec 
ne izvrši zaupane naloge je treba izvesti kritiko. Vendar ta kritika 
ne sme biti osebno karanje, marveč mora stremeti za tem, da se 
tovariš popravi ih poboljša. 

5. Edina organizacijska oblika ZKM je aktiv. Vsak aktiv mora 
vršiti sestanke dveh vrst: praktične na katerih se razpravlja o kon
kretnem delu in teoretične, kjer se komunistični mladinci vzgajajo 
s predelovanjem literature. 

Vsak aktiv izbere svojega sekretarja, ki je odgovoren za delo 
aktiva višjemu forumu.ZKM. 

6. Glavna naloga ZKM je, kakor smo že omenili, da organizira 
in vodi v aktivno 'borbo vso mladino ne glede na politično in ver
sko prepričanje. To pa bo najlažje in najsigumeje dosegla ako po 
vseh krajih ustvari skupine Zveze slovenske mladine in preko teh 
aktivizira mladino v boju proti fašizmu. 

iZSM ne sme biti mrtva organizacija, ki bi obstojala samo na pa
pirju. Njene naloge so mnogotere. Ce bodo naši komunistični mla
dinci posvetili temu vprašanju dovolj pozornosti, bo ZSM v kratkem 
času zajela ogromno večino mladine na Primorskem. 

V vseh vaseh in mestih je treba organizirati skupine ZSM, ki 
naj izvolijo svoje odbore. Skupine ZSM morajo povesti v borbo vso 
mladino. Delo skupin ZSM je: Politične konference in mitingi, raz
deljevanje literature, nabiranje hrane in obleke in drugih predmetov 
za vojsko, kurirska služba, mobilizacija mladink za bolničarke, orga
nizacija sestankov, kjer se pojejo protifašistične pesmi, ustvarjanje 
delovnih grup, ki ibodo pomagale partizanom pri rušenju cest, tele
fonskih drogov itd., organiziranje vojaških vaj, obveščevalna in var
nostna služba itd., itd. 
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Organiziranje in aktiviziranje ZSM mora biti glavna naloga 
ZKM. Zato je treba tej nalogi posvečati vso pozornost. S tem delom 
se bo ZKM vedno bolj širila, ker se bodo v njene vrste vključevali 
najboljši in najborbenejši mladinci in mladinke ZSM. 

7. Vse gornje direktive veljajo tako za vojsko kakor za teren. 
Ce se torej na vašem področju nahajajo partizanske čete, je dolž
nost Okrožnega komiteta KPS, da organizira ZKM po četah. Partijske 
celice v četah morajo določiti tovariša, ki bo odgovoren za delo 
ZKM. Isto morajo storiti bataljonski partijski biroji. 

Poleg te okrožnice vam pošiljamo še okrožnico PK SKOJ za 
Slovenijo.2 Obe predajte tovarišu, ki je določen od OK KPS za delo 
ZKM. Pošljite nam takoj odgovor na vsa vprašanja, ki so v okrožnici 
postavljena. 

S svoje strani nam opišite splošno organizacijsko stanje in delo 
med mladino ter Vaše ukrepe ob direktivah, ki so vam sporočene 
v tej okrožnici. Pošto za nas pošiljajte na naslov Tov. Sever karaula 
št 6 

Smrt fašizmu — svobodo narodu! 
za Pokrajinsko poverjeništvo ZKM 

za Primorsko 
Štih Bojan 

2ig: Pokrajinski komitet KPS za Primorsko 
Primož Tratnik* 

St. 43 

NAVODILA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRIMORSKO 
DNE 24. MARCA 1943 OKROŽNEMU KOMITEJU KPS IDRIJA1 

Pokrajinski komitet KPS 
za Primorsko. „ 
Na položaju 24. marca 1943. 

Okrožnemu komitetu za Idrijo. 
Tovarišu Cirilu!2 

Odkar je od vas odšel prejšnji sekretar vašega okrožja tovariš 
Franc,* nismo dobili od vas nobenih poročil. Zato smo malo zaskrblje
ni, ali se je delo nadaljevalo potem, ko smo morali od vas odpokli-

2 Glej Dokumenti, knj. 5, dok. št. 150. 
3 Dr. Aleš Bebler. 
1 Izvirnik je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 532. 
8 Franc Bezeljak-Ciril, Ambrož, rojen 21. oktobra 1913 v Idriji, kro

jač, član KP od novembra 1942. Aprila 1943 je bil aretiran. Po kapitu
laciji Italije je odšel ponovno v partizane. Življenjepisi v arhivu CK 2KS. 

3 Jaka Platiša, glej Dokumenti, knj. 5, dok. št. 65, str. 204, op..8. 
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cati najboljšega tovariša. Zato vas prosimo, da se z obratno pošto 
oglasite in nam opišete sedanji položaj v okrožju. 

Gotovo ste dobili Primorskega poročevalca št. 3, ki vsebuje gra
divo o primorskem pokrajinskem plenumu OF. 3 a Ker so bili na tem 
plenumu ostro obsojeni stari primorski politični voditelji in je bil 
delegat Fronte Nazionale sprejet kot zastopnik italijanske narodne 
manjšine v Plenumu, nas zelo zanima, kakšen odmev je imel ta 
Plenum med ljudstvom. Ne pozabite v poročilu torej omeniti, kako so 
ljudje sprejeli sklepe našega Plenuma, če je bela garda [hotela] skle
pe tega Plenuma izrabljati in če so naši aktivisti znali braniti te 
sklepe. 

Na vašem področju se giblje dosti partizanskih čet in vas zato 
opozarjamo, da morate skrbeti tudi zanje, treba jih je zalagati z lite
raturo in pomagati pri izgradnji partizanske organizacije v četah. 

Iz radia Slobodna Jugoslavija in naše prejšnje okrožnice4 ste 
izvedeli, da pripravlja bela garda v Ljubljanski pokrajini prihod ne
katerih izbranih čet na Primorsko, kjer naj bi nastopili pod krinko 
»nacijonalnih-K partizanov. Zavedajte se, da bo vaše okrožje-prvo, kjer 
se bodo pojavili, in da je zaradi tega odločilnega pomena, kako bodo 
sprejeti. Zato je treba naglo izpopolniti obveščevalno službo in pa 
dobro poučili ljudstvo kakšni »nacionalni« partizani so belogardisti. 

Vsled odhoda večine fantov v partizane ali italijansko vojsko 
posvetite več pažnje organizaciji žen in mladine —, pri tem pa vas 
opozarjamo na napako, ki so jo delali v nekaterih drugih okrožjih, 
da so namreč pozabili na razliko med terenskimi odbori OF in 
odbori protifašistične fronte žen in odbori Zveze slovenske mladine 
ter so smatrali, da se ustanavljajo enakovredni moški, ženski in mla
dinski odbori OF. Pravilno pa je seveda smatrati edino terenske od
bore OF za predstavnike dn voditelje ljudstva ter zarodke nove na
rodne oblasti. Zato [so] terenski odbori OF sestavljeni iz najboljših 
ljudi ne glede na njihov spol in starost. Odbore in skupine Protifaši
stične odbore žen in Zveze slovenske mladine pa je treba smatrati 
za pomožna množična društva. 

Smrt fašizmu — svoboda narodu! 
Primož* 

P. s. 
Stab Soškega odreda nas obvešča, da je prejel iz vašega okrožja 

poročilo, da pripravljajo Italijani večje preselitve prebivalstva iz 
tega okrožja. Ce bi se pričelo kakršnokoli preseljevanje prebivalstva, 
je treba smatrati kot glavno sredstvo proti temu oborožene nastope 
naših partizanov proti italijanskemu vojaštvu, ki bi vršilo tako pre
seljevanje. 

3a Glej Dokumenti, knj. 5, dok. št. 191. 
4 Glej Dokumenti, knj. 5, dok. št. 196. 
5 Dr. Aleš Bebler. 
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St. 44 

PISMO POLITKOMISARJA IV. OPERATIVNE CONE IN CLANA 
POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA ŠTAJERSKO DUŠANA 
KVEDRA Z DOLENJSKEGA DNE 25. MARCA 1943 NA SEDEŽ 
IV. OPERATIVNE CONE NA ŠTAJERSKO O VTISIH S POTI PO 

DOLENJSKEM IN BELI KRAJINI1 

25. 3. 43. 
Dragi tovariši! 

Slučajno sem na poti srečal tov. Bregarja, 2 ki mi bo preskrbel, 
da bom lahko oddal naprej t o pismo. 

Stvar se je že pri prehodu takoj drugače zasuknila: Na tej s t rani 
so se namreč odnosi tako zaostrili, da zaenkrat n i izgleda, da bi se 
s tvar lahko vršila.3 Te dni se bo definitivno odločilo. V tem času, pa 
mi je Matija 4 odredil, da naprav im turne jo po Pokra j ini ' in se sezna
nim s tukajšnjimi izkušnjami. 

Bil sem V tehniki Stična in uredil naše Zveze. Zelo so n a m naklo
njeni in lahko pričakujemo, da bomo od njih dobili vse, k a r le mo
rejo dati. Obiskal sem nato ZDO. Odredi so tukaj številčno zelo 
skrčeni, ker je večina bila prekomandirana v brigade. Na poti v bri
gade bi skoraj zaglavili. Tukaj namreč spijo izključno po hišah. Tako 
tudi mi. P r i tej priliki so bili pač Italijani že v vasi, ko smo mi "še 
sedeli na peči. K a r je nas, smo odnesli, Dolenjci so imeli 10 žrtev. 
Bil sem tudi v VDO. Obiskal sem Hrvate za Gorjanci v 2. hrv. zoni. 
Želeli bi t u d i zveze p r e k o Kozjega z Zagorskim odredom. J u t r i 
bom šel v 13. u d a r n o proletersko brigado iz Korduna, k i se nahaja 
v bližini. Obširno sem [sej razgovarjal s tov. Ribar j em 6 iz CK K P J . 
Po njegovem je naš teren najtežji v celi Jugoslaviji. Kljub zaostalemu 
položaju, nam izreka priznanje. S P e t r o m 7 še n i m a m zveze in ne vem, 
če ga b o m sploh lahko videl. Edini s kater im se[m] tu, je Bolko.8 On 
ima razumevanje za naše probleme. 

Matiji sem postavil vprašanje pojačanja našega sektorja. Za
enkrat absolutno ni misliti na kako pomoč, niti najmanjšo. Opreti 
se m o r a m o samo na lastne sile. Odvisne .neoborožene lahko pošljemo 
semkaj . Tudi v orožju n e dobimo pomoči, ker je tu ogromno neobo-
roženih. Saj je t e dni prišlo 1000 Primorcev, 2000 j ih je na poti. Naše 
Gorenjce, so deloma oborožili, vendar se vrne jo enkra t pozneje. Zato 

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu IZDG v ^ Ljubljani, 
fasc. 330. 

2 Tone Marinček. 
3 Misli partijsko posvetovanje, glej Dokumenti, knj. 5, dok. št. 178. 
4 Ivan Maček. 
5 Misli osrednjo Slovenijo, t. i. Ljubljansko pokrajino. 
s Ivo Ribar-Lola. 
7 Boris Kidrič. 
8 Dr. Jože Brilej. 
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ni treba na njih sploh računati. Simon9 je prispel sem, sedaj je v 
brigadah in po izjavi Matije ostane tu. Zato ne računajte nanj. Ža
lostna dejstva, toda računati moramo na tnje. 

Brigade so izvedle kolosalne akcije. Že prejšnje mesece so likvi
dirale nekaj silno utrjenih bg in italij. posadk. (Pleterje pri Kostanje
vici, Dob pri Mirni, Ajdovec pri Dobmiču itd.). Zavzeli so te po
stojanke večinoma brez težkega orožja. Naj bo to v pouk našim opor-
tunističnim modrijanom, ki trdijo, da je brez težkega orožja nemo
goče napadati »bajte«. Prejšnji teden je bila naša splošna ofenziva 
na Suho Krajino, najbolj zadrto bg. leglo. Naši so do tal požgali ves 
severni del S[uhe] Krajine. Ubitih je 300 Italij., 80 bg. Zaplenjeni 
1 težki in 1 lahki bacač, 6 težkih mitraljezov, 4 puško[mitraljezi], 
200 pušk, ogromno opreme. Stvar se nadaljuje. Brigade čistijo No
tranjsko. 

Ko človek vidi te uspehe, ga kar sram postaja, radi nemogočega 
vojaškega oportunizma na naši strani. V obrambi smo se dobri, toda 
v ofenzivi smo obupni. Brezpogojno je treba zavzemati postojanke-
Začeti z malimi. Mitralježki ogenj v okna, minerji naj minirajo zi
dove. Tako tli delajo. Treba je izvesti lov na nemške patrole. Minirati 
vlake. Vse premalo je tega!. ' 

Mnogo več pažnje bo treba posvetiti terenskemu delu. Glavna 
naša napaka je, da premalo aktiviziramo legalne aktiviste s terena, 
predvsem žene, mladino: Tu je delo res masovno. 

Meni in vsem spremljevalcem ta pot zelo koristi, imeli bomo še 
mnogo povedati, ko se vrnemo. Povsod srečujem bivše naše iz II. gru
pe. Tudi Iskra10 je, niso ga dobili Italj. Pero1 1 je pobegnil in je v 
brigadah. 

To je v glavnem. 
Pozdrave! 

Tomaž12 

Pozdrave od tov. Silasa13 

Tovariše, ki ste jih delegirali, bomo vsled razmer nekoliko za
držali za malo časa! Malo se bodo razgledali, pa vedeli ob povratku 
marsikaj povedati. V interesu naše borbe ste dolžni paziti na sebe! 

Iskrene pozdrave vsem 
Bolko14 

9 Janko Sekirnik. 
10 Franc Zdešar, bil je ranjen na pohodu 11. grupe odredov v bitki 

pri Jančah. Umrl po vojni. 
11 Jiirij Slopko iz Velike Nedelje. Podatek ni točen. Nemci so ga 

7. novembra 1942 ujeli na Dobrovljah in sredi novembra 1942 ubili na 
Tolstem vrhu pri Celju. Podatek Ivana Ferleža. 

12 Dušan Kveder. 
13 Rudi Knez. 
".Pripisal lastnoročno dr. Jože Brilej. 
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Ravno danes sva prišla s Tomažem skupaj pa sva se malo po
govorila, kar bi želel tudi z vama govoriti. Povedal mi je, da sta 
živa in zdrava, kar me veseli. Želim vam mnogo uspehov. Pozdra
vim tudi ostale, tov. Maroka, Gustelna15 itd. 

Nose16 

Lepe pozdrave Tonetova Danica17 

V kratkem Vas pridem obiskat! 
Bregar Tone 1 8. 

St. 45 

PISMO PREDSTAVNIKA OKROŽNEGA KOMITEJA KPS ZA KO
ROŠKO ING. PAVLETA ŽAUCERJA DNE 25. MARCA 1943 SE
KRETARJU POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA ŠTAJERSKO 
DUŠANU KRAIGHERJU O ORGANIZACIJSKIH VPRAŠANJIH 

NA KOROŠKEM1 

Na položaju, 25. III. 1943. 
Tov. Jug! 2 

Pričakoval sem malo obširnejšega odgovora na moje poročilo.8 

Toda če boš prišel sem na Koroško z novimi direktivami z Dolenjske
ga, bo stvar s tem urejena. Ce že ne pošljete novih terencev, pridi sem 
in se prepričaj, koliko se da napraviti pod danimi okoliščinami. 

Glede Atene4 vztrajam pri svojem mnenju, da je potrebnejša 
na našem terenu, kakor v Savinjski [dolini]. Vidva s Tomažem5 pa 
enkrat dokončno določita, na katerem terenu naj dela. Prepričan 
sem, da boš tudi Ti mojega mnenja, če boš tu, na licu mesta spo
znaval potrebe tega terena. 

Tudi kar se tiče mojega delokroga in moje odgovornosti, je po
trebno, da se ustmeno pogovorimo. 

15 Franc Rozman. 
18 Jože Nose-Tone Span, pripisal lastnoročno. 
17 Danica Svetek-Marinček, pripisala lastnoročno. 
18 Pripisal lastnoročno Tone Marinček. 

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. 
! Dušan Kraigher. 
5 Misli poročilo z dne 21. februarja 1943, glej Dokumenti, knj. 5, dok. 

št. 188. 
4 Ela Letonja. 
5 Dušan Kveder. 
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Na terenu ni nič novega; odmev vojaške akcije je zelo dober. 
Ljudje nas sprejemajo sedaj s še večjimi simpatijami. 

S.f.. — s.n.! 
Matjaž6 

P. s. Tehnika zaradi premikanja čete ne funkcionira. Poslane lite
rature in prop, materiala sem bil zelo vesel in pošlji še in še. Potre
bovali bi pa posebej prop, materijal za Koroško (a la »Prim. Slo
vencem«) in pa letake Korfoškim] Slov[encem],7 ki sem dobil samo 
enega. 

St. 46 

NAVODILA OKROŽNEGA KOMITEJA KPS MATERIJA—BI
STRICA DNE 25. MARCA 1943 RAJONSKIM KOMITEJEM IN 

ZAUPNIKOM KPS ZA DELO NA TERENU1 

OKROŽNI KOMITET KPS Materija—Bistrica 
Položaj, dne 25/3 1943. 

Vsem rajonskim komitetom in zaupnikom KPS Materija—Bi
strica! 

Dragi tovariši, 

Priloženo Vam pošiljamo nekaj literature in sicer: 
Partijsko, ki jo morate študirati na sejah rajonskih komitetov, 

celicah in kandidatskih skupinah. Partijska literatura je zelo velike 
važnosti za vzgojno političen dvig vsakega poedinca. Zato je treba 
polagati mnogo več pažnje na reden študij doslej vse poslane partij
ske literature. Literaturo pa je treba tudi skrbno čuvati na takih 
mestih, da ne bi pri preiskavi italijanskih] oblasti njim padla v roke, 
na drugi strani pa da se ne dogodi več primer, da so jo »pes ali 
miši razgrizle«; 

specialno literaturo za duhovščino in sicer: »Slovenska revo
lucija«2 in okrožnico dr. Metoda Mikuža, verskega referenta pri 
Glavnem poveljstvu slovenskih partizanskih čet.8 To literaturo naj 
rajonski odbori OF dobro prouče, nakar naj jo takoj in sigurno do-

6 Ing. Pavle Zaucer. 
7 Glej Dokumenti, knj. 5, dok. št. 7, op. 4. 
1 Izvirna kopija je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 633. 
2 Slovenska revolucija je bilo periodično glasilo krščanskih socia

listov v OF. 
5 Misli pismo dr. Metoda Mikuža primorskim duhovnikom z dne 

20. februarja 1943, glej Dokumenti, knj. 5, dok. št. 181. 
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stavijo vsem župnikom (dekanom) v'rajonu. Sploh pa je treba du
hovščini v bodoče dostavljati vso literaturo OF; 

literaturo OF, 'ki jo boste prav tako preštudirali in potem raz
delili v Vašem rajonu. Se enkrat, posvetite več pozornosti literaturi, 
njenemu deljenju, kajti literatura igra v našem osvobodilnem gi
banju zelo važno vlogo! Naročajte terenskim odborom in odbori 
čitateljem, da jo ne sežigajo ali spravljajo na varna mesta, kjer bi 
počakala »osvoboditve«, temveč, da jo vsak poedinec dobro in paz
ljivo prečita in odda naprej. Pri tem pa naj se ne pozabi na pobiranje 
prispevkov za vsak izvod, kajti sami dobro veste, da so pri nabavi 
papirja in tiskanja stroški, ki jih je treba nadoknaditi. V Vaših de
narnih obračunih naj bo odslej točno označeno, koliko ste prejeli za 
poslano Vam literaturo. Partijsko literaturo boste odslej naprej 
tudi plačevali po cenah, ki bodo označene na posameznih pri
merkih, V splošnem Vam dajemo nekaj navodil pri Vašem delu: 

Rajonski odbor OF mora biti vedno polnoštevilen. Poleg tega pa 
je treba vzgajati namestnike, ki bodo lahko vsđk čas nadomestili 
v partizane odišle ali zaprte člane. 

Narodno osvobodilni odbori (terenski odbori) so še vsled iz
vršene rekrutacije in raznih aretacij močno zrahljali. Te odbore mo
rate čimpreje izpopolniti in sprejeti v nje nove člane, ki bodo oprav
ljali poverjeha dela. V vsaki vasi Vašega rajona mora biti kompleten 
terenski odbor 4 do 5 članov, odnosno članic. Ni izgovora, da je vaš 
slaba, da so ljudje nezaupljivi in slično. Vedno se dobi kak zanesljiv 
in pošten Slovenec, ki si bo v dotični vasi že znal najti sodelavca. 
Vsled stalnih represalij italijanskih oblasti, je.tudi pri,teh odborih 
treba vzgajati namestnike, ki lahko aretirane člane takoj zamenjajo. 
Terenski odbor pa naj ne bo samo po imenu in številu, temveč vlijte 
vsakemu poedinemu članu zavest in pomen njegovega dela za našo 
osvoboditev. Sedaj ko sta na Primorskem formirana dva odreda 
z več bataljoni in pa Udarna brigada Andreja Lahajnerja,4 bo potreb
no dobavljati našim partizanskim edinkam več hrane, obleke, obutve, 
zdravil, javljati dnevno poročila o beli gardi in domačih izdajalcih,' 
potrebno bo na splošno večje in širše delo. Na to naj se pripravijo 
in takoj začno z delom vsi terenski odbori Vašega rajona, sam Ra
jonski odbor pa naj vodi in kontrolira vse delo, daje nasvete pri 
delu in popravlja napake. Tovariši v rajonskih odborih, pokažite več 
samoiniciative! Narod, naša vojska to zahteva od Vas! 

Davek — posojilo — tudi na zbiranje davka in narodnega po-
sojila posvetite več skrbi. Rajonski in terenski blagajniki naj vsak 

«^t 4 D B r i | ? a ^ a A n d r e J a Laharnarja ni bila formirana. Več glej: M. Lu-
r ^ i w ^ i T w611?* narodnoosvobodilne vojske Slovenije in njihovega 
št T-2 1 S s? S 254 a P r i s - P e v k i z a zgodovino delavskega gibanja V, 1965, 
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mesec redno pobero, vsak v svojem kraju narodni davek. Od pre
možnejših slojev iščite posojila. Vsak zaveden Slovenec bo z veseljem 
dal posojilo, če mu dopoveste, koliko lahko koristi našemu osvobodil
nemu gibanju njegova suma, ki jo bo vpisal kot posojilo, katero 
se obrestuje. Na drugi strani pa mu je odzveta skrb kam z de
narjem, ki ga je danes težko plasirati v gospodarske dobrine. Narod 
naj ne nalaga denarja v ital. banke in s tem služi smrtnemu sovraž-' 
niku fašizmu, temveč naj~ga posoja nam, s tem se reši skrbi in .sra
mote, ki jo bo vsak doživel kdor hrani denar doma in misU, da bo po 
osvoboditvi za ničvredne lire prejel našo dinarsko valuto. Pri tem 
delu pa naj rajonski in terenski blagajniki ne pozabljajo pobirati 
prispevke za partijski fond. Ko se pobira prispevke za partijski fond, 
se obenem močno dviga ugled in popularnost naše Partije, ki je dala 
temelje našemu osvobodilnemu gibanju in povedla mase v oborožen 
boj proti okupatorju in ima radi tega največ zaslug za uspehe, ki smo 
jih dosegli v borbi proti okupatorju. 

Prispevke za partijski fond in partijsko članarino morate strogo 
ločiti v blagajniških obračunih. Vsako postavko navedite posebej, 
kajti partijska članarina in prispevki se pošiljajo CK KPS brez 
vsakih odbitkov. 

Narodna Zaščita 

S to pošto pošiljamo tudi pravilnike Narodne Zaščite,5 dočim so 
nekateri rajonski odbori OF te pravilnike že prejeli. Naj Vam ne 
leže ti pravilniki v arhivu, temveč njih vsebino oživotvorite v Vašem 
rajonu. Ne čakajte, da samo okrožni odbor OF organizira vode in 
čete NZ. Kot boste iz pravilnika videli, so naloge NZ raznovrstne, 
pri katerih se lahko aktivizira ne samo mladeniče in može, temveč 
tudi otroke, dekleta, žene in celo starčke! Ne smete misliti, ako smo 
izvršili mobilizacijo fantov, mož in deklet, da sedaj ni nobenega 
»pripravnega za to službo«. Se se ddbe sposobni tovariši-ce, ki bodo 
naloge Narodne zaščite lahko z uspehom opravljali. Z druge strani 
pa je treba obrniti pozornost na mesta z ital[ijanskimi] posadkami,, 
kjer bodo Narodni zaščitniki-ce, opravljali važno delo tako v pogledu 
deljenja ital[ijanskih] letakov, pribavljanja municije in orožja, vesti, 
demoralizacije italijanske] vojske i. si. Torej na delo! Več vaških 
vodov povežite v četo, postavite komandirja in politkomisarja, ki 
naj bosta vneta pristaša OF. Čete NZ naj ne izpuste iz vida vršenje 
sabotaž (rušenja telef., telegrafskih vezi, električnih vodov, cest, mo
stov itd.). V Vaših tedenskih poročilih morate stalno poročati o stanju 
NZ v Vašem rajonu, koliko vodov in čet ste formirali, karakteristiko 
poveljujočega kadra, kakšne in koliko akcij so čete (vodi) NZ iz
vršile, navesti je treba tudi številčno stanje voda-čete in oborožitev 

5 Glej Zbornik NOV, del VI., knj. 2, dok. št. 12. 
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iste. Zavedati se morate da je Narodna zaščita del naše Osvobodilne 
vojske in kot taka ima velikanski pomen. 

Kurirska služba 

je ena izmed služb NZ. Nji doslej žal niste posvetili dovolj 
pažnje. Taka organizacija, kot je naša OF, ne more uspešno delovati, 
ako ne prejema pravočasno, redno in točno obvestila njenih organov. 
Zato se zahteva, da odslej naprej pošiljate Vaša poročila tedensko 
enkrat na javke, ki Vam jih bomo javili naknadno. Da pa bodo ta 
poročila res redno prihajala, je treba da vzgojite kader popolnoma 
zanesljivih kurirjev-irk, ki naj bodo pri svojem delu skrajno pre
vidni. Potom kurirjev mora biti vsak rajon, vsaka poslednja vas 
med seboj povezana (nošenje sporočil, literature itd.). 

Obveščevalna služba in bela garda. 

Obveščevalna služba ni bila v vseh rajonih na oni stopnji, kot bi 
dosedaj že lahko bila. Rajonski obveščevalci naj se potrudijo, da to, 
eno najvažnejših služb privedejo v red. Za uspešni boj proti izda
jalski beli gardi je nujno potrebno, da so naše organizacije in parti
zanska poveljstva točno in vselej pravočasno obveščena o pojavih 
in gibanju bele garde. Obveščevalci pri terenskih odborih morajo 
imeti z Vami dobre in hitre zveze, da Vam vsa opažanja o beli gardi 
takoj sporoče. Razume se, da je dolžnost vsakega aktivista OF, da 
poroča svoji organizaciji o stanju bele garde in domačih izdajalcih. 
Obveščeni ste že o pojavu bele garde na Primorskem (v okolici Gorice 
so ti banditi pomešani med alpini v alpinskih uniformah z rdečimi 
križi na klobukih, na Krasu so se pojavile Bele vaške straže, dočim 
na Zaplani pri Vrhniki — »Ljubljanska provinca*, se zbirajo ti beli 
banditi za pohod na Primorsko). 

Za uspešen boj proti beli gardi je nadalje potrebno politično — 
objasnjevalno delo med množicami o vlogi in namenih bele garde. 
V ta namen še poslužujte že prejete in na novo poslane literature 
(Velika laž o D. Mihailoviču). Pri tem je treba tudi popularizirati 
stališče OF in KPS do vere. Ti dve izjavi Vam še posebej pošiljamo. 
Vodje in hujskače bele garde morate razkrinkavati pred ljudmi 
ter jih brezpogojno fizično iztrebiti. To delo naj opravi NZ, tam 
kjer pa so partizanske patrole, bodo one storile potrebne mere. 
Proti družinam iztrebljenih bandi tov pa ne izvajati .nasilja. Zapeljane 
belogardiste je treba podučiti in izpustiti, še preje pa se jim mora 
pobrati orožje. 

Rekrutacija 

Vse kar se že lahko mobilizira naj se čim preje izvrši s pomočjo 
partizanskih patrol in NZ. Kako je treba v takih primerih postopati, 
ste že obveščeni. 
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Protifašistična ženska zveza 
Iz hrvaške literature »Primorka« laho vidite, da je treba našim 

ženam posvetiti mnogo več pažnje kot se je to storilo do danes. 
2enske, posebej rečeno na Primorskem, so se v naši borbi pokazale 
zelo vredne, sposobne, da, nekje celo bolj kot moški. Za to naj ra
jonski odbor OF izbere rajonsko zaupnico PZZ, ki bo s pomočjo 
rajonskega in terenskih odborov organizirala v vsaki vasi Ženski 
odbor PŽZ. Delo takega odbora je kaj raznovrstno, pod geslom: 
»Vse za našo vojsko, z dobro povezanim in organiziranim ozadjem«! 

Zveza Slovenske Mladine (ZSM). Potruditi se moramo, da orga
niziramo tudi vso našo pošteno slovensko mladino. Srbski pregovor 
pravi: »Na mladima svet ostaje.« Tej resnici ne moremo ugovarjati. 
Brez skrbno vzgojene mladine, narod nima bodočnosti. Posebno v 
današnjih dneh mora stati vsak mladenič, vsaka mladenka trdno na 
braniku! Zato, dragi tovariši, povežite vso mladino Vašega rajona 
pod okrilje »Zveze slovenske mladine«. Posebno pozornost obrnite 
na dekleta, ki naj si izbrišejo za vedno iz glave pohajkovanje z ital. 
vojaštvom, oficirji in karabinerji. Ital. vojak bo vedno in povsod 
gledal da služi interesom fašizma, zato napovejte takim dekletom 
politično-prepričevalen in moralen boj. Z druge strani pa mobili
zirajte v našo vojsko vse, kar more nositi orožje. Pred očmi naj Vam 
bo, kar se deklet in žena tiče, pohvala našega vrhovnega komandanta 
tovariša TITA, ki jo je izrekel tovarišicam partizankam! 

Zveza Komunistične Mladine ([ZKM) naj bo v Vašem rajonu res 
avantgarda slov. mladine. Na prvem partijskem sestanku določite 
iz svoje sredine partijca, ki bo prevzel skrb za organiziranje Komu
nistične mladine. Slovenska mladina in Komunistična mladina ne 
smete mešati, zato preštudirajte v Delu št. 4. članek: »Za razčiščenje 
nekaterih pojmov glede mladinskega gibanja.« 

Rajonski komitet KP odnosno rajonski zaupnik KP odgovarja 
za .delo v vsakem rajonu. Voditi mora politično-organizatorično delo 
v rajonih in ne samo v eni vasi. Da bo RK KPS kos svojim nalogam, 
mora imeti tedensko sejo, na kateri je treba obravnavati in reali
zirati vse zaključke, ki se tičejo dela v rajonu. Sekretar RK pred
laga partijcem dnevni red sestanka. Evo takega primera: 

1. politična situacija (v svetu in doma), 
2. delo v rajonu (rajonski in terenski odbori OF), 
3. delo na organiziranju NZ (rekrutacija), 
4. stanje in gibanje bele garde (domači izdajalci), 
5. delo s PŽZ, 
6. delo z mladino, ZSM in.ZKM, 
7. delo v »Slovenski narodni pomoči« (interniranci, zaprti), 
8. organizacijsko vprašanje komiteta (sprejem novih članov), 
9. politično vzgojno delo celice (študij literature), 

10. Agitacija in propaganda (letaki in slično). 
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Z masami povezane dobre aktiviste OF, če izpolnjujejo prole-
tarski ali polproletarski položaj in inst inktivno razredno zavest, 
lahko sprejmete za člane Part i je brez kandidature, za ostale pa naj 
bo kandidatura krajša, k a r zavisi pač od vsakega pr imera. Kandi
date povežite v kandidatske skupine in j ih vzgajajte. Strogo pa 
m o r a t e paziti, da se v naše vrste ne vrinejo tuji elementi, k i bi 
razkrajali naše delo. E n k r a t na teden pa imejte sestanek, kjer boste 
študirali parti jsko l i teraturo. Gradit i m o r a t e sebe in obenem vzga
jat i nove kadre. Se enkrat dobro proučite: O kadrih, Delo št. 4,6 

pa naj Vam. bo sta lno pred rokami. Novo parti jsko l i te ra turo: »Vloga 
in pomen. III. Internacionale v zgodovini«,7 poglavje iz knjige »Iz 
vprašanj leninizma« 8 naj si vsak partijec in kandidat dobro vtisne 
v spomin. Tudi članek »Položaj žene v SSSR« ki je namenjen za 
organizacijo PŽZ kot nekaka pomoč, naj vsak član pazljivo prečita. 
Tudi hrvaško parti jsko l i teraturo dobro študirajte. 

Pozor! P r i Vašem delu, najsibo parti jsko ali O F ste premalo 
konspirat ivni ! Da očuvate kadre in da bo naše delo čim uspešnejše, 
bodite pr i vsakem najmanjšem poslu strogo konspirat ivni ! P r a v 
tako morate učiti konspiracije t u d i vse aktiviste OF v vašem rajonu. 

Nadalje Vas obveščamo, da se je sredi februarja 1.1. ob pri
sotnosti poverjenikov IOOF za Pr imorsko vršila prva konferenca 
O F za Primorsko. 9 Konferenca se je konstituirala v s ta len organ OF 
za Primorsko, v ^PRIMORSKI POKRAJINSKI PLENUM OSVOBO
DILNE FRONTE SLOVENSKEGA NARODA«. Podrobnejše podatke 
in pa resolucije p lenuma boste čitali v naslednji številki Primorskega 
poročevalca. 

Dragi tovariši, n a Vaših mitingih, s e s t a n k i h . . . zahtevajte da 
zavezniške sile Anglija in Amerika vzpostavijo drugo f ronto! Vzkli
kajte našemu vodji, genialnemu strategu tovarišu Stalinu, Komu
nistični Parti j i Jugoslavije, PSNOJ-u, vrhovnemu k o m a n d a n t u naše 
vojske tovarišu TITU, nepremagljivi delavsko-kmečki Rdeči Armadi, 
našemu bratskemu ruskemu narodu, Osvobodilni Front i slovenskega 
naroda, našim padlim prvoboritel jem itd. 

Smrt fašizmu — svobodo n a r o d u ! 

S tovariškimi pozdravi za OK K P S : 

)43. 
Godina Albin — Vojo Slavic 1 2 

* Organizacijske in kadrovske naloge Partije, Delo, št. 4, julij 1942. 
V. I. Lenin: Tretja internacionala in njeno mesto v zgodovini, 1943 
Glej Dokumenti, knj. 5, dok. št. 61, op. 2. 

9 Glej Dokumenti, knj. 5, dok. št. 191 in 192 
1 0 Rudi Mahnič. 
1 1 Priložena je bila literatura. 
" Pripisal ob prejemu Albin Godina z rdečim svinčnikom na hrbtni 

strani okrožnice. 
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NAVODILA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS DNE 28. MARCA 
1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA PRIMORSKO ZA 
IZVEDBO POKRAJINSKEGA PARTIJSKEGA POSVETOVANJA1 

Centralni komitet 
KOMUNISTIČNE PARTIJE SLOVENIJE 
Dne 28. IH. 1943. 

POKRAJINSKEMU KOMITETU KOM. PART. SLOVENIJE 
za PRIMORSKO 

Dragi tovariši! 

Kakor vam je znano nam je sovražnik preprečil, da bi izvedli 
zasnovano partijsko posvetovanje.2 Prepričani smo, da ste že sami 
vašim delegatom objasnili vse potrebno v zvezi z njihovim neuspe
lim potom. Zaenkrat nimamo namena v krajšem času znova skli
cati posvetovanje, ker so razmere take, da ni jamstev, da bi po
novitev izpadla boljše od prvega poskusa. Sklicali pa bomo posve
tovanje takoj, kakor hitro bodo za to dani splošni pogoji. 

No, ker so problemi, ki smo jih postavili na dnevni red posve
tovanja izredno važni in ker stojimo v vsakem pogledu pred od
ločilnimi spopadi s sovražniki slovenskega naroda in demokratičnih 
ljudskih množic, smatramo za nujno potrebno, da se izvedejo iz-
črpnejša posvetovanja v pokrajinskem obsegu po vsej Sloveniji. Na 
dnevnem redu teh posvetovanj, ki naj bodo zares v prvi vrsti po
svetovanja, a ne konference s poročili vodstva, ki naj se torej na
slonijo v prvi vrsti pa poročila delegatov iz okrožij in rajonov in 
na njihove težave ter analizo njihovih uspehov in napak, naj bi bil 
približno naslednji: 

1. Referat partijskega vodstva o političnem položaju (medna
rodnem in notranjem) ter o nalogah KPS v tej zvezi. 

2. Poročila tovarišev iz okrožij in rajonov ter podrobni pretres 
teh poročil. 

3. Naloge partijskega množičnega dela — referat partijskega 
vodstva. 

4. Naloge Partije v pogledu vojaškega dela in vodstva splošne 
oborožene narodne vstaje. (Ta referat dajte kot drugo točko dnev
nega reda.) 

1 Izvirna kopija je v arhivu CK ZKS v Ljubljani, nepopoln izvirnik 
je tudi v arhivu IZDG, fasc. 532. 

2 Glej Dokumenti, knj. 5, dok. št. 178. 
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V zvezi s prvim referatom vas opozarjamo na naslednje pro
bleme, ki jih je treba popolnoma razčistiti z delegati: 

1. na področju mednarodno političnih odnosov je treba nagla
siti aktivno delavnost sovražnikov ljudstva v vseh imperialističnih 
državah, da bi sedanjo vojno, ki se je začela kot imperialistična, 
dokončno prenesli na področje borbe imperialističnih sil proti Sov
jetski zvezi in proti antiimperialističnim silam vsega sveta. To pri
zadevanje se vrši tako na področju vojne strategije m taktike (za
tegovanje z drugo fronto, slaba aktivnost v Severni Afriki, aktivna 
politična in drugačna pomoč izdajalcem kova Darlan, Draža Mihai-. 
lovič, minimalna letalska aktivnost proti Hitlerju na zahodu Evrope 
in cela vrsta drugih znakov) kakor tudi na področju mednarodne 
politike (podpiranje antisovjetskih in drugih reakcionarnih tendenc 
begunskih vlad, sistematični poskusi rušiti rastoči ugled Sovjetske 
zveze v ljudskih množicah vseh narodov, antisovjetske izjave itd). 
Taka politika oživlja in akti vizir a po vseh državah in tudi po fašiz
mu okupiranih deželah vse reakcionarne sile v, boju proti resnično 
demokratičnim ljudskim silam in seveda tudi proti Sovjetski zvezi. 
Prirodno je, da se taki elementi v okupiranih deželah vse bolj na
slanjajo na okupatorje. Tako se spreminja zgoraj označena politika 
v direktno pomoč Hitlerju in njegovim vazalom. Na drugi strani 
je treba podčrtati rastoča imperialistična nasprotja med Anglijo 
in Zedinjenimi državami Sev. Amerike, ki hočejo iztrgati iz rok 
Anglije gospodstvo nad svetom in potisniti Anglijo na podrejeni 
položaj. Kolikor jasneje postaja, da je Hitler vojno izgubil, toliko 
bolj se ostre vsa ta nasprotja in toliko bolj postaja vojna proti 
Hitlerju za imperialistične elemente samo sredstvo za realizacijo 
imperialističnih ciljev in stopa sam cilj uničenja Hitlerja na podre
jeni položaj. Pred svobodoljubne sile vsega sveta, a zlasti pred komu
niste se potemtakem postavljajo na tem področju zlasti naslednje 
naloge: 

bdeti in čuječno zasledovati sleherno fazo sedanjega razvoja 
in zlasti aktivnost sovražnikov ljudstva proti Sovjetski zvezi in anti
imperialističnim silam, 

naglašati uničenje Hitlerja in njegovega »novega reda« kot 
osnovni cilj sedanje vojne, 

boriti se proti vsem tistim, ki iščejo tej vojni drugačnih ciljev, 
zlasti proti tistim, ki hočejo Hitlerja izkoristiti kot orožje za oslabitev 
ZSSR in svobodoljubnih sil, 

(boriti se resnično za učvrstitev anglo-sovjetsko-ameriškega bloka 
na bazi aktivne oborožene borbe proti Hitlerju, 

iboriti se z vsemi sredstvi za vzpostavitev druge fronte v Evropi. 
Jasno je, da vsa ta dejstva vplivajo tudi na notranje politično 

stanje v Jugoslaviji in Sloveniji. Aktivirali so se na tej bazi vsi 
reakcionarni elementi. V tej zvezi je treba naglasiti zlasti 3 momente: 
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1. bela garda, ki se politično razvija na vsem področju Slovenije 
in se bo brez dvoma še bolj aktivizirala tudi na področju izven 
Ljubljanske pokrajine vzporedno s tem, kolikor bo izgubljal na svoji 
moči okupator. Treba je okrepiti v Primorju politično akcijo proti 
beli gardi z razkrinkovanjem konkretnih pojavov in ljudi, a isto
časno odločno z orožjem zadušiti vsak pojav in poskus oboroženega 
oformljenja kakršnih koli belogardistično-mihailovičevskih for
macij. 

2. Sredina, ki izpoveduje v glavnem oficialno londonsko smer 
je v zvezi z mednarodnimi procesi, postala direkten zaveznik bele 
garde in zbiratelj vsega tistega, kar se je šele v zvezi z novimi pro
cesi začelo aktivizirati proti ljudstvu. -

3. v sami OF so se tendence na posebno oformljenje malome
ščanskih skupin — zopet na nekakšni sredinski platformi — močno 
okrepile in bodo poslej predstavljale vedno večjo nevarnost. Jasno 
je, da bodo te tendence šle za tem, da bi se likvidiralo hegemonijo 
delavskega razreda in avantgardno vlogo naše Partije v slovenskem 
narodno-osvobodilnem gibanju. 

Nastal je potemtakem čas, ki je za politiko naše Partije najbolj 
poln vsakršnih nevarnosti. Treba je čuječno paziti, da se prepreči 
tako razvoj oportunističnih kakor šektaških tendenc v politiki naših 
partijskih organizacij. Naša politika mora biti do skrajnosti gibka, 
v največjem soglasju z vsemi objektivnimi spremembami, ki nasta
jajo na terenu. V zvezi z zgoraj naštetimi momenti naglašamo zlasti 
naslednje: 

1. Treba je razbijati tendence, da v Primorju bfela garda nima 
tal. Točno je, da imate vi več možnosti, kakor kateri koli del Slo
venije, da že sedaj razbijete belogardistično akcijo v taki meri, da 
ne bo mogla dobiti trdnejših tal. Toda ves naš partijski in OF-ovski 
aktiv si mora biti na jasnem, da bo reakcija oživela tudi na Primor
skem. Ni dvoma, da si bo tudi tam poskušala dobiti oporišča in orga
nizacijska središča po cerkvenih farovžih. Zato posvetite največjo 
pažnjo politični obdelavi duhovnikov in sicer v tem smislu, da jih 
pritegnete k aktivnemu delu na terenu in pritegnite jih tudi v voj
sko. Skratka, prizadevajte si, da jim ne daste možnosti prikrivanja. 
Objasnujte primorskim množicam primere belogardistične akcije 
v Ljubljanski pokrajini in tudi ne prikrivajte izdajalske vloge veli
kega dela duhovščine. Organizirajte javne izjave primorske duhov
ščine proti belogardistični akciji duhovščine v Ljublj. pokr. Naloga 
partijskih in of-ovskih organizacij je, da na vsakem koraku tolmačijo 
masam belogardistično izdajo in pri tem seveda — glede na speci
fični položaj pri vas — poudarjajo zlasti mihailovičevščino kot jedro 
belogardistične izdaje. 

2. Sredino politično odločno razbijajte. Pri tem je seveda treba 
imeti pred očmi.dejstvo, da se primorska sredina še ni imela časa 
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razviti do take skrajnosti kakor ona v Ljubljanski] p[okrajini]. 
Naglašajte torej v svoji borbi nujnost enotne akcije tudi s to sre
dino. Smatramo, da boste — glede na razvojno stopnjo vaše borbe — 
lahko pritegnili k OF in Partiji še marsikake elemente, ki slede 
danes še sredini. Mi smo prestregli slučajno neko pismo primorskih 
sredincev (Besednjak in neki duhovniki), ki zelo drastično izraža 
sedanje razpoloženje primorske sredine. V pismu obsojajo »kranjsko 
belo gardo, so vznemirjeni zaradi moči »rdečih« v Primorju, a si 
medsebojno zagotavljajo, da ne bodo dopustili državljanske vojne 
tudi za ceno, če je treba trpeti »rdeče« in še večji njihov razvoj, češ, 
odločali končno itak ne bodo oni, a velesile. Kakor koli morate po
temtakem imeti stalno pred očmi, nepretrgano tendenco sredine, da 
preide na odkrite belogardistične pozicije, je vendarle vaša dolžnost, 
da ta proces s pravilno politiko čim bolj zadržite in sredino samo 
čim bolj diferencirate. 

3. Procesom v OF je treba posvečati največjo pažnjo. Razvi
jajte odnose v duhu okrožnice, odnosno izjave,3 ki so jo podpisale 
osnovne tri skupine v OF. O tukajšnjih procesih v OF smo vas že 
obvestili. Izjava je nedvomno ta proces zadržala, toda nikakor ne 
more likvidirati same tendence, ki gre na likvidacijo vodilne vloge 
KP v slovenskem osvobodilnem gibanju. Nujno potrebno je zaradi 
tega, da okrepite Partijo v samem osvobodilnem gibanju. Kakor 
koli ste pravilno udarili po sektaštvu prejšnjega PK, ste premalo 
zavarovali Partijo pred nevarnostjo desnega odklona, ki se je tudi 
dejansko pojavil. Izraža se zlasti v skrivanju Partije pred masami, 
v dejstvu, da premalo objasnjujete množicam, da je prav Partija dala 
največ za osvobodilno borbo slovenskega naroda, da brez Partije 
ne bi bilo in ne more biti OF. Prav tako premalo nastopa Partija 
kot taka v množicah. Sodelovanje Partije v OF nikakor ne pomeni, 
da Partija lahko nastopa izključno samo preko OF. Dolžnost Partije 
je, da razbije klevete o komunizmu, da pokaže ljudskim množicam 
svoj pravi obraz, da na primeru ZSSR pokaže svoje cilje. Potrebno 
je potemtakem okrepiti partijsko propagando. Na drugi strani je 
treba budno zasledovati- aktivnost tistih elementov, ki poskušajo 
znotraj enotnega vseljudskega gibanja OF ustvariti diferenciacijo 
na raznih malomeščanskih platformah, Zdi se nam, da gre v tej smeri 
tudi delovanje tov. Nuškina (Bregarja4), s katerim se je treba po-
razgovoriti v duhu Izjave, ki ste jo sprejeli. Odločno morate vztra-

5 Glej dok. št. 3. 
4 D r - fjance Skerl-Bregar, roj. 14. 3. 1909 v Stožicah pri Ljubljani, 

profesor v Mariboru. Leta 1941 se je povezal z. OF. Od avgusta 1942 je bii 
v Uegah. Decembra 1942 je odšel na Primorsko, kjer je bil član POOF 
Vrnil se je junija 1943 in julija 1943 postal urednik Slovenskega poro
čevalca, nato vodja TANJUG za Slovenijo. Od novembra 1944 je bil 
^ V ™ t l z a n s k e g a Znanstvenega inštituta. Življenjepisi v arhivu 
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jati na tem, da je OF enotno vseljudsko gibanje, v katerem ni po
trebno, da so po istem kopitu kakor v L[jubljamski] p[okrajini] ure
jeni odbori po pariteti treh skupin. Uprite se vsakemu poskusu 
diferenciacije. 

Opozarjamo vas pa istočasno, da to nikakor ne sme privesti do 
sektaških nastopov ali zmanjševati širino OF. Po sektaških odklonih 
je treba udarjati z vso ostrostjo, ker so še vedno ostali najbolj 
nevarna oblika naših napak na sedanji etapi naše osviabodilne borbe. 

Vzporedno s tem postavite organizacijska vprašanja Partije. 
Komunisti si morajo biti na jasnem, da — kakor ni celotne OF brez 
vodilne vloge KP — tako tudi ne more biti dosledne of-politike brez 
partijske organizacije na terenu. Težite za tem, da formirate partij
ske organizacije povsod tam, kjer ste utrli pot OF. Partijska organi
zacija mora postati motor delovanja OF. Ce ne boste dosegli tega, 
bodo organizacijo OF izkoristili razni sredinski elementi. 

Te partijske organizacijske naloge zlasti obdelajte v zvezi z 
drugo točko v dnevnem redu, ki smo vam ga zgoraj predlagali. Na 
podlagi poročil okrožnih in rajonskih delegatov podrobno prediskuti-
rajte tako politične probleme v duhu zgoraj naznačene linije kakor 
tudi organizacijska vprašanja. Udarjajte po sektaštvu v pogledu 
sprejemanja v Partijo. Zlasti naslonite terensko organizacijo na 
ženske. Pri zdravih in vdanih kadrih zmanjšajte (kandidatski rok na 
minimum. 

V zvezi s tretjo točko dnevnega reda zlasti obdelajte vprašanja 
funkcioniranja terenskih odborov OF, organizacijo mladine, ženske, 
financ, agitacije in propagande, Slovenske Narodne pomoči itd. Ena 
osnovnih nalog glede OF mora biti, da postanejo terenski odbori 
OF bolj politični organi, bolj organi borbe in oblasti, kakor so do
slej. Zoperstavite se tolmačenju terenskih odborov,zgolj kot organov 
za organiziranje pomoči partizanom in podobno. Dalje obdelajte 
vprašanje antifašističnih mladinskih konferenc po vaseh, rajonih in 
okrožjih, na katerih naj se volijo odbori Zveze slovenske mladine. 
Obdelajte v tej zvezi vprašanje SKOJ-a, ki naj bo jedro, najaktiv
nejša sila v tej Zvezi slovenske mladine. ZSM naj ne bo grajena 
na kaki pariteti, četudi mora zajeti vso mladino, ne glede na po
litično prepričanje. Gradite jo kot enotno antifašistično-mladinsko 
gibanje, ki si naj na konferencah voli svoje odbore. Gradite jo od 
spodaj navzgor. Poddbno delajte na organizaciji žena. Prirejajte po 
vaseh, rajonih in okrožjih antifašistične ženske konference in na 
njih volite ženske antifašistične odbore. Njihova naloga naj bo orga
nizacija političnega dela med ženskami v duhu borbe proti fašizmu, 
borba za OF, organizacija pomoči partizanski vojski, terensko na
biralno delo itd. Organizirajte sistematično akcijo za zbiranje finanč
nih sredstev za našo vojsko itd. Prav tako organizirajte organizacijo 
Slovenske narodne pomoči za zbiranje vseh mogočih materijalnih 
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sredstev. Podrobneje obdelajte vprašanja agitacije in propagande 
(ustne in pismene), zlasti vprašanje lokalnega tiska itd. 

V zvezi s četrto točko je zlasti važno vprašanje utrditve disci
pline, vojaškega duha v četah, ofenzivnega duha v operacijah itd. 
Posebno pažnjo posvetite nadaljni mobilizaciji. Novomobilizirance, 
ki jih ne boste mogli oborožiti, še nadalje pošiljajte nam po kanalih, 
ki so določeni. Nikarte se prepuščati ugotovitvam, da je mobilizacija 
končana, kajti možnosti so brez dvoma še vedno velike, ker je treba 
dejansko mobilizirati ves narod. Kolikor bodo dopuščale potrebe 
in možnosti nabavljanja orožja, mobilizirajte tudi ženske in mladino 
mlajših letnikov, ki je že sposobna nositi orožje. Skratka, vprašanje 
mobilizacije za nas nikoli ne more biti rešeno. Obrnite se tudi na 
italijanske antifašiste in jih mobilizirajte. Formirajte iz njih posebne 
partizanske italijanske oddelke v tistem smislu, kakor smo vam že 
sporočili. Podrobno se bavite na posvetovanju z vprašanjem dela 
partije v vojski, ki mora postati bolj intenzivnoj ne skrivaj, ampak 
mora vsak partizan vedeti, da je Partija v vojski najmočnejši steber 
njene moči in udarnosti. Obdelajte tudi vprašanje taktike naših 
partizanskih oddelkov na Primorskem. Držite zlasti dve osnovni 
liniji: ofenzivnost proti sovražniku in borba za orožje. Treba je v 
partizane globoko zasidrati miselnost, da je samo tista bitka uspešna, 
ki daje orožje. Drugačnih bitk se je treba izogibati. Zlasti izbega-
vajte obrambne bitke. Bodite gibljivi in se ne pretirano držati tere
nov, ker bi nam to politično lahko bolj škodovalo kot pa koristilo, 
kolikor bi stalno življenje na istem terenu skoncentriralo sovražni
kove represalije. Prav tako bodite glede razporeditve sil gibljivi. Ne 
glede na to, da je seveda prekmalu govoriti o prehodu od odredov 
k brigadi, morate to možnost vendarle imeti pred očmi. Kolikor bo 
sovražnik poskusil proti vam »koncentrirati večje sile in kolikor se 
bo posluževal taktike postopnega utrujanja posameznih čet in bata
ljonov, ki so izolirani drug od drugega, boste nujno morali preiti 
k večji koncentraciji, eventualno tudi k ustvaritvi brigade. Na vsak 
način pa oba odreda skoncentrirajte v primeru kake velike ofenzive 
proti vam po vzoru lanske v Ljubljanski pokrajini. Praksa je pokaza
la, da skoncentriranemu odredu odnosno brigadi taka ofenziva sploh 
ne more do živega. Pa tudi ne glede na te možnosti, smatramo, da je 
vsekakor koristno in potrebno, da od časa do časa skoncentrirate 
večje edinice, eventualno ves odred, za večje akcije proti sovražniku. 
Zdi se nam, da bi take začasne koncentracije lahko prinesle znatne 
uspehe zlasti sedaj v začetku, ko sovražnik na vašem terenu še 
nima dovolj izkušenj o bojevanju proti partizanom. Vse te probleme 
prediskutirajte tako na posvetovanju kakor tudi s štabom zone in 
s partijskimi organizacijami v vojski. 

To bi bile na kratko naše pripombe k diskusiji, ki jo postavite 
na dnevni red posvetovanja. K zgornjemu naknadno pripominjamo 
še dve stvari: 
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1. Pri sredini imejte pred očmi tudi dejstvo, da zlasti na Pri
morskem najbrže ne bo igrala vloge »kolebljivca« med belo gardo 
in OF, ampak da bo svojevrstna posebna garnitura reakcije, ki bo 
kot taka zbrala okoli sebe vso reakcijo, skratka ki bo kot taka stopila 
na čelo borbe proti OF. Ta eventualna razlika med sredino v Lj. po
krajini, kjer se je postopno preselila na belogardistične pozicije iz 
nekdanjih pozicij kolebanja med belo gardo in OF in ono v Primor
ju je važna za našo politično linijo, ker je jasno, da bo tudi sredinska 
platforma na Primorskem drugačna od tiste v Ljub. pokr. Imejte 
pred očmi možnost, da primorska sredina formira in zbere vso re
akcijo celo na platformi »nevtralnosti« do OF (kar se da razvideti 
tudi iz pisem, ki smo jih prestregli) ter obsojanja bele garde. V tem 
primeru je še celo važno, da se držite linije, ki smo jo spredaj ozna
čili, t. j . da te elemente z aktivnostjo spravite do javne opredelitve 
svojega stališča in do aktivizacije. Ni dvoma, da se bo primorska 
sredina v tem primeru znašla v mnogo težjem položaju kakor ona 
v Lj. pokr. 

2. Ponovno vas opozarjamo na to, da ne bi ponavljali napak v 
pretiravanju kar se tiče borbe proti sovražnim elementom. Zavedajte 
se, da reakcija izkorišča proti nam vsako najmanjšo možnost, a naj
bolj se dajo v tem smislu izkoristiti nepravilne likvidacije. Vzposta
vite torej močno kontrolo v tem pogledu, kakor tudi kar se rekvizicij 
itd. tiče. Ne dovolite četam in bataljonom pravice likvidacij, razen 
samo v najnujnejših in popolnoma dokazanih primerih. 

Izkoristite (posvetovanje tudi za organizacijo mreže VOS-a. Na
vodila ste dobili. Ako se pri vas še nahaja Marko Belin,5 mu nudite 
največjo podporo v njegovem delu na organizaciji VOS-a. Zlasti vas 
opozarjamo, na vašo dolžnost, da organizirate obveščevalno službo 
v Italiji, ki ne bo služila samo nam, ampak celotni stvari borbe proti 
fašizmu. V tem smislu ima Marko Belin podrobne instrukcije. 

Končno še nekaj posebnih pripomb. 
1. Spor o odgovornosti, ki je nastal pri vas, smatramo za po

polnoma neosnovan. Odgovoren je pred CK tako tov. Primož6 kot 
instruktor, kakor tudi PK s svojim sekretarjem na čelu. Sklepi mo
rajo biti kolektivni. Tov. Primož ne more prinašati sklepov, ki bi 
jih ne odobril PK, a PK se mora o vseh stvareh posvetovati s tov. 
Primožem. 

2. . . . 7 

3. Stab Gorenjskega odreda bo v kratkem poslal k vam tov. 
Krajca Jožeta, dosedanjega bataljonskega politkoma na Gorenjskem. 
Tov. Kraje je zvest partije, toda utrujen zaradi dolgotrajnega sodelo
vanja pri gorenjskih partizanih. Ker je precej sposoben, ga pošiljamo 

5 Tone Pirjevec, padel 26. aprila 1943 na Golobarju. 
6 Dr. Aleš Bebler. 
7 Izpuščamo pet vrstic (osebno karakteristiko). 
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v a m n a razpolago za terensko delo. Gorenjski tovariši ga smatrajo 
za sposobnega prevzeti mesto sekretar ja kakega OK Part i je . 

4. Pošil jamo v a m Ladota Krčana, 8 dosedanjega namestnika po
litikom Dolomitskega odreda. J e dober agitator in propagandist, 
slabši organizator, kot vojaški poveljnik p a slabši. Predlagamo vam 
ga za politično delo n a terenu in v vojski, eventualno kot nekakega 
inštruktorja PK. J e politično precej razvit in sposoben. 

5. Ostali tovariši, ki vam j ih pošiljamo, so odrejeni za tehniko. 
Lahko jih p a uporabite po svoji uvidevnosti, če jih na tehničnem 
področju n e potrebujete. 

Pošiljajte n a m kolikor n a m največ morete, denarja. Organizirajte 
posojilno akcijo. V k r a t k e m vam bomo poslali nove bone, toda ne 
čakajte n a njih. P r a v tako ukreni te vse potrebno glede nabave mate
riala v duhu razgovorov, ki ste j ih imeli s tov. Luko. 9 

Javite se n a m čim preje in čim pogosteje. 

S tovariškimi pozdravi 1 0 

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

Z a : Centralni komitet KOMUNISTIČNE P A R T I J E SLOVENIJE 

8 Franc Perovšek, roj. 2. decembra 1922 v Šmarju pri Ljubljani. 
Clan KP 1941. Novembra 1941 je odšel v partizane v Grosupeljsko četo. 
Julija 1942 je bil politkomisar Kočevskega odreda in nato namestnik po-
litkomisarja III. grupe odredov. Od septembra 1942 je bil v Dolomitskem 
odredu. Marca 1943 je odšel na Primorsko, kjer je bil namestnik polit-
komisarja v Južnoprimorskem odredu in kulturnoprosvetni referent v 
Gradnikovi brigadi. Novembra 1943 je bil poslan na Gorenjsko kjer je 
postal član PK KPS. 3. januarja 1945 je bil ponovno poslan na Primor
sko kot sekretar OK KPS za Južno Primorsko. Življenjepisi v arhivu 
CK ZKS. 

9 Franc Leskošek. 
1 0 Podpisa ni. Pismo je pisal Edvard Kardelj. 
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St. 48 

POROČILO VOJAŠKEGA REFERENTA PRI OKROŽNEM ODBO
RU OF ZA VIPAVSKO ŠTEFANA NABERGOJA DNE 29. MARCA 
1943 POKRAJINSKEMU ODBORU OF ZA PRIMORSKO O POLO

ŽAJU V OKROŽJU1 

Vipavski okrožni odbor 
Janez2 vojaški referent 

Poročilo 
Pokrajinskemu odboru Primorske 

tov. Primožu.3 

Izdaja črnega Martina4 je naše delo popolnoma razbila. Tajnik 
Peter,5 ki je tako menjal svoje ime je ostal na mestu, da obnovi 
delo na svojem in Ivo Borotinovem6 področju. Blagajnik Jurko 7 je 
bil prisiljen zapustiti svoje delo in oditi, ker so mu bili za petami. 
Ekonom Grenki8 ostane na svojem mestu, da vrši službo naprej, ker 
izdaja ni segla v njegovo področje. Vojaški referent Janez (tako 
spreminja svoje ime) je odšel v bataljon, kjer deluje kot inštruktor. 
Obenem vodi razdeljevanje literature v kolikor prihaja od one strani 
za okrožje in pa deluje še na terenu v kolikor se da, ker je na nje
govem področju organizacija skoro popolnoma propadla. Namestnik 
vojaškega referenta je tudi v četi kot namestnik politkomisarja 
2. Vip[av3ke] čete, obenem pa deluje na terenu kot obveščevalec in 
pomočnik bat. intendanta. Namestnik ok[rožnega] ekonoma Lipa9 

je po-izdaji zaprt, pravtako nameravana okrožna obveščevalka.10 

2. Tehnika. Tov. Jovo11 je prevzel razmnoževanje literature, ki 
sta jo pripravila Zdravko in Vipavec. Bival je v posebnem prostoru12 

1 Izvirnik je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 532. 
2 Štefan Nabergoj-Vipavec, Janez, Zivko. 
3 Dr. Aleš Bebler. 
4 Ivan Kerševan. 
s Srečko Čebron-Zdravko, Peter. 
8 Ivo Kosovel, glej dok. 34. 
7 Dore Kartel j . 
8 Franc Lavrenčič-Filozof, rojen 5. 5. 1905 v Podragi pri Gorici, 

kolar. Oktobra 1941 je postal tajnik vaškega odbora OF v Podragi, po
leti 1942 pa tajnik ROOF za Zgornjo Vipavsko. Po kapitulaciji Italije je 
bil sekretar OK KPS za Vipavsko, nato član OK KPS za Vipavsko, član 
PO OF za Primorsko in predsednik OOOF za Vipavsko. Po reorgani
zaciji okrožij leta 1944 je bil referent za izgradnjo oblasti in kasneje 
predsednik okrožne volilne komisije za Srednjo Primorsko. Življenjepisi 
v arhivu CK ZKS. 

9 Gabrijel Cernic, umrl 1962. Podatek Srečka Čebrona. 
10 Slavka Malik-Hočevar. 
11 Jakob Krašovec iz Trbovelj. 
12 Tehnika je bila v bunkerju pri Žgurjevih v Podragi. Podatek An

tona Semeniča. 
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in je prevzel po navodilu Vipavca poduk v komfunističnih] celicah 
za kandidate in kandidatdnje v dotičnem kraju, k e r je tov. Grenki 
prezaposlen z ekonomskimi posli. Toda tov. Jovo se je vdal pi jači . . . 1 3 

S tem je vprašanje tehnike zopet na mrtvi točki. Prostor na Gočah, 1 4 

kjer je bil v glavnem kraj Zivkotovega dela je črni Mart in pokazal 
kvesturi. Razbili so p a r a d a n o 1 5 in zaplenili nov radio aparat, preko 
200 matric, mnogo papirja in drugega tehničnega materiala. P r e k o 
40 tisoč listov ciklostil papir ja so zaplenili v drugem kraju, ker je 
tudi Mart in vedel zanj. Sedaj razpolaga naša tehnika še z dvema 
prostoroma, 25 čistih in 20 nat ipkanih matr ic (Slovenski krist jan 
v boj zoper belo gardo, Dokument i o izdaji bele garde, Pesmarica 

. in Radiovestnik, ki je sedaj že zastarel), 1 radio aparatom na tekočo 
elektriko in modernim rotacijskim strojem z nekaj črnila. Stroj 
pa ima utrgano mrežo, k a r pa je v evidenci za popravilo. Oni dupli-
kator n a valjar, ki je bil brez valjarja, so tudi zaplenili, na prvem 
prostoru.. Na prvem prostoru so zaplenili tudi dva pisalna stroja. 
K sreči je najboljši še v dobavi, eden je pa bil na drugem prostoru, 
tako, da lahko še naprej t ipkamo. Ta stroj pa smo prepustil i š tabu 
batal jona Simona Gregorčiča, ker za matrice ni pr ipraven. 

3. Morala med l judstvom je zaradi izdaje in s t em v zvezi z la
škimi izseljevanji celih vasi, padla samo pr i prizadetih. Pa še pri 
tistih le pri večini, k a r je bilo že prej res naših, so naši tudi ostali. 
Med njimi so vsi kandidat i in kandidatinje kom. part, doslej vzdržali 
vsa mučenja in onečaščenja v tržaških zaporih. To je bil naš prvi 
kader, zmožen samostojnega dela in popolnoma zanesljiv in p r e d a n 
naši stvari. S tega vidika je veleizdaja Mart ina povzročila nepoprav
ljivo škodo za te kraje. Doslej so Lahi izselili 4 vasi. Nameravajo jih 
pa še druge. Požiga j o pa vasi ne več. Pač pa meje. Pripravl jajo se 
n a ras t re lamento 1 6 na Nanos. Perspekt ive za bodoče delo so precej 
ostre okrog najnujnejšega, izgraditi našo vojsko, ji stati pri vsem 
popolnoma na strani s p r e h r a n o in preskrbovanjem ter obveščanjem, 
držati dosedanjo organizacijo in jo ispopolnjevati v kolikor se bo 
še dalo, delati zaloge živeža in se ravnat i po direktivah POP-a, 1 7 

v kolikor j ih bomo dobivali. 
4. Vso pošto za Vfipavski] G[krožni] 0[dbor] je najbolje dostav

ljati v štab bataljona Simona Gregorčiča v roke Janeza (Vipavca). 
Med nami velja dogovor, da sme vsakdo od nas odpirati, čitati in 
odgovarjati n a pošto naslovljeno na koga izmed nas, potem pa od
govor (če ga zna napisati, če ne, pa piše po informacije ah pošlje 

1 3 Izpuščamo 4 vrstice. 
14 Bunker je bil pri Bencinovih na Gočah. Podatek Antona Seme-

niča. 
1 5 Vmesna stena. 
1 6 Čistka. 
1 7 Pokrajinski odbor |OF] Primorske. Odgovor Pokrajinskega od

bora OF za Primorsko z dne 6. 4. 1943, ki ostro kritizira položaj v okrož
ju, je v arhivu IZDG, fasc. 542. 
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pismo naslovniku) potem pa pošlje pismo in kopijo odgovora na
slovniku. To je posebno priročno zaradi hitrega odgovarjanja, ker 
bom jaz (Janez) v štabu bataljona in bom imel največ možnosti, pro
sto odgovarjati. 

5. Ker je na Pivki tov. Tarzan1 8 padel ravno v tisti vasi, kot 
sem jaz nameraval na terensko organizatorno delo, pač sedaj ne 
morem. Bom pa s Periinom19 v stalni zvezi in mu bom pomagal vsaj 
v kolikor bo v bližini. 

6. Denar sedaj največ uporabljamo za pošiljanje Perunu, ki 
nam je obljubil ddbavo čokolade in konzerviranega mesa za suho 
hrano bataljona. 

7. Naši fantje, ki se nahajajo po raznih garnizonih laške vojske, 
stavijo predlog, da se jim da zveza v Vidmu (Udine) in da se jih od 
tam transportira v čete. Do Vidma bi sami prišli. Pač pa bi jim bilo 
treba dati pozivnice. Jaz sem že na to željo naših fantov po raznih 
garnizonih ponovno opozoril, pa nisem od Pokrajinskega odbora 
prejel nobenega odgovora. Meni je to sicer vseeno, samo, da se kaj 
ukrene. Stavim torej to stvar še enkrat in, če se da kaj ukreniti, naj 
se ukrene.20 

Na položaju, dne 29. marca 1943. 

Smrt fašizmu — Svoboda narodu! 
Janez 

St. 49 

POROČILO ZAUPNIKA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS V 
MATERIJSKEM OKROŽJU RUDIJA MAHNlCA DNE 31. MARCA 
1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA PRIMORSKO O 

STANJU ORGANIZACIJE KP IN OF V OKROŽJU1 

Položaj, 31/3-43 
Poročilo za čas od 21.—31./3.—43. 

Stanje Partije: 
Dne 22/3 sem izvedel na sestanku organizacijo celic v RK. — 

V okrožju so sedaj 3 RK in 2 zaupnika RK. Člani RK so skoro vsi 
v RO — OF. Nekateri kandidati so bili sprejeti za člane Partije. 

532. 

18 Niko Sturm, padel 27. februarja 1943 v Sajevčah pri Senožečah. 
19 Viktor Hajne. 
20 Glej Dokumenti, knj. 5, dok. št. 31. 

1 Izvirnik, napisan s črnilom je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 
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V 3. č. 3. b. Jfužno] Pfrimoskega] 0[dreda] so nastale sledeče iz-
premembe: padel je 1 partijec, 1 kapdidat, dočim je ranjeni polit-
kom., tudi partijec, odšel na zdravljenje v Hrvaško. 

ZKM: 

Na terenu brez bistvenih sprememb. V 3. č. 3. b. J. P. O. je padel 
sekretar ZKM in še 2 druga kfomunistična] omladinca. Kot sem že 
poročal, pri preiskavi 13/3 je padlo 6, ranjenih tudi 6 tovarišev. Eden 
tovariš je padel par dni preje. Naši pa so ubili kapitana milicije in 
okroglo 40 banditov. 

OF: 

V tem času je bilo organiziranih 5 vasi v Podgradskem rajonu 
Vasi so povezane med seboj. V okrožju pa sem imel več mitingov 
bilo je treba dati ljudem zopet »morale«. Rajonski odbori so bili pre
cej razredčeni vsled aretacij. Prav tako terenski. Treba [je] ponovne 
obnove, kar je v večji meri že storjeno. Izkoristil sem par dni in pre
pisal nekaj literature — partijske in OF ter dal splošne smernice 
za delo RK in RO. En primerek prilagam, Težkoče so ravno glede 
literature — partijske. Videl sem krasne stvari, ali ne dobim nič 
VestnLk 2, Delo 5, Lj. Pravica 1, 2 še do danes nisem prejel, pač pa 
izposodil. Za duhovnike sem literaturo prejel, prav tako »Položaj 
žene v SSSR« in članek »Vera in komunizem«, »Veliko laž« tudi. 

P2Z in ZSM: 

V 3 rajonih so delegatke, ki že z uspehom organizirajo naše žene. 
Tudi glede ZSM se je začelo z delom. Imam hrv. literaturo, prosil 
bi pa za slov. Saj.so doma ostale itak samo — povečini — ženske, ki 
tvorijo jedro terenskih OF in tudi Partije. 

Bela garda: 

se v mojem okrožju še ni pojavila. So domači izdajalci, ki se 
čistijo — popravljajo v kolikor niso .bili podučeni, tudi teh je zelo 
malo. Seveda, proti Beli gardi se povsod agitira, pozimi — v za
četku, pa so se me ljudje kar »bali« radi ostrih in dokumentiranih 
nastopov proti belim 'banditom. Duhovščina je vsa (razen nekaj 
izjem) na naši strani in priznati se jim mora njihov .delež. 

Tehnika: 

uredil jo bom, najti moram sodelavca. Prosim za tov. Borota,2 

ki ni borec, se pa razume na take stvari. Stab J. P. O. bo tudi o tem 
pisal. 

2 Franc Segulin. 
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Razpoloženje ljudstva: 
povoljno, narod se je malo pomiril. Bole ga naše žrtve, veseli 

se pa naših zmag. Jokal je, ko so »požigalci« požigali Brkinske goz
dove in. nanesli milj. škodo. Je pa na visoki stopnji napram OF. 
Protestira proti angl. vladi radi »-druge fronte«. Tov. iStalin in Rdeča 
armada pa so na ustnih vsakega domačina, trikrat na dan. 

NZ: 
se nadalje organizira in povezujejo ostanki (ženske). Drugače 

pa se je pokazal viden napredek (kurirska služba se je popravila). 
Talko n. pr. so v Materijskem rajonu premestili vse alpine, med 
katerimi je bila naša propaganda dobra, ker so jih osumili kot — 
nezaupljive in prijatelje ribelov.3 

Ko prejmem Vestnik št. 2 (v katerem so nove direktive) bom 
skušal dati obširnejša poročila. Samo videl sem ga na brzu ruku, 
ker se je dotičen tovariš bal, da mu ga »ukradem«. Prosim za več 
primerkov. Delo št. 5, Ljudska pravica 1, 2, Poglavja iz »Vprašanj 
leninizma« sem doslej v redu prejel. 

Blagajniško poročilo bom dal ob mesecu kot po navadi. 
Čestitam tovarišu Primožu srečno rešitev, pravzaprav uspešno 

rešitev! 
Smrt fašizmu — svobodo narodu! 

priloga. 
za Materijsko-Bistriski OK 

Rudo Brkine4 

3 Partizanov, ribelle it. = upornik. 
4 Rudi Mahnič, glej Dokumenti, knj. 5, dok. št. .65, str. 205, op. 17. 
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St. 50 

OKROŽNICA POKRAJINSKEGA POVERJENlSTVA ZVEZE KO
MUNISTIČNE MLADINE ZA GORENJSKO IN KOROŠKO DNE 
1. APRILA 1943 OKROŽNIM IN RAJONSKIM KOMITEJEM KPS 
IN AKTIVISTOM ZKM O ORGANIZIRANJU IN NALOGAH ZKM 

IN ZSM1 

Pokrajinsko poverjeništvo ZKM. 
za Gorenjsko in Koroško 

Okrožnica št. 1 

Vsem Okrožnim in Rajonskim komitetom KPS ter vsem aktivistom 
ZKM!. 

Z odlokom Pokrajinskega Komiteta Zveze Komunistične Mladine 
Jugoslavije je imenovano poverjeništvo ZKM za Gorenjsko in Ko
roško. Naloga tega poverjeništva je, da v najtesnejšem sodelovanju 
s KPS povsem samostojno organizira ikomunistično mladino na tem 
področju. Ker so dani vsi objektivni pogoji za uspešen razvoj našega 
pokreta, so dolžni vsi partijski in mladinski aktivisti posvetiti temu 
največjo pažnjo, ker bi sicer ostala naša mladina izven naših vrst in 
tako pasivna za našo borbo. Samo pri popolnem razumevanju vseh 
merodajnih činiteljev, se bo mogla dosedaj zanemarjena mladinska 
organizacija razviti do zadovoljive višine. V ta namen bo PP ZKM 
izdalo v kratkem obširnejše navodilo, ki bo obravnavalo večino orga
nizacijskih in načelnih vprašanj naše organizacije. V tej okrožnici pa 
se zaenkrat dotikamo le nekaj stvari, ki jih je treba nujno upoštevati. 

1.) Vsi partijski forumi, tako OKji in HKji so dolžni takoj po
stavita v svojih področjih odgovorne aktiviste, katerih naloga je ta
kojšnje organiziranje ZKM in ZSM, po direktivah, ki so jih že pre
jeli,2 oziroma jih še bodo od PP. Za svoje delo bodo odslej odgovarjali 
po mladinski liniji svojim nadrejenim forumom ZKM, kjer pa teh še 
ni, pa direiktno PP. Vsi partijski aktivisti so jih dolžni pri njihovem 
delu najkrepkeje podpreti in jih ne izrabljati za vsa mogoča dela, kar 
bi jih nujno oviralo pri vršenju njihovih lastnih nalog. 

2.) Ves denar, to je prostovoljna članarina ZKM, njih prispevki 
za osvobodilni fond, potem denar zbran od ZSM, ki se je doslej obra
čunaval skupno z ostalim denarjem KPS oz. OF, se mora odslej po
šiljati na PP. Ce pa je že odposlan, oziroma porabljen za namene 
KPS ali OF naj se pošlje o njem točen obračun. Isto velja tudFza 

1 Izvirnik je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 444. 
Glej Dokumenti, knj. 5, dok. št. 147. 
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denar, dobljen za mladinsko literaturo. Imovina ZKM oz. ZSM se 
bo odslej uporabljala za njene lastne potrebe, sporazumno s PK KPS 
ža Gorenjsko. Poslovanje mora biti vestno in točno, da bomo imeli 
stalen točen pregled o delu naših aktivov. 

3.) Vsa poročila, ki so jih dolžni mladinski aktivisti pošiljati 
redno vsak teden ali vsaj vsake 14 dni svojemu OK ZKM, kjer pa 
teh še ni pa direktno na PP, naj vsebujejo vse kar zahteva okrožnica 
PK ZKM od 15. II. 1943.,s ki je priložena. V rajonih pa, kjer še ni 
mladinskih aktivistov, naj ta poročila odpošljejo tamkajšnji par
tijski aktivisti. Poročilo mora biti povsem samostojno, nikakor pa ne 
samo kot kratek prepis običajnega poročila na OK ali PK. 

4.) Kljub okrožnici4 PK ZKM o nujnosti dopisovanja za »Mladi
no« še vedno nismo prejeli ničesar. Ker bomo začeli izdajati lasten 
mladinski list, je še posebno važno, da s tem takoj začnete. Prepri
čani smo, da bi lahko prejeli vsak teden toliko dopisov kolikor je 
na Gorenjskem pismenih mladincev. Torej začnite že vendar. Dopise, 
kakor tudi poročila in denar pošiljajte na naslov: za Pokrajinsko po-
verjeništvo ZKM. Mi jih bomo potem porabili za naš mladinski list, 
oziroma jih poslali dalje na redakcijo »Mladine«. 

Torej takoj na delo! 

Smrt fašizmu — svoboda narodu! 

Položaj, 1. IV. 1943. 
z a P P Z K M : 

Vinko,5, sekretar 

St. 51 

PISMO POKRAJINSKEGA POVERJENlSTVA ZVEZE KOMUNI
STIČNE MLADINE ZA GORENJSKO IN KOROŠKO DNE 1. APRI
LA 1943 SEKRETARJEM RAJONSKIH KOMITEJEV KPS O ORGA

NIZIRANJU MLADINE V RAJONIH1 

Dragi tovariš! 

Priložene okrožnice2 ti bodo v glavnem pojasnile vse. V pismu 
pa, ki ti ga pišem, te pa ponovno pozivam, da zastaviš vse sile, za 
izboljšanje oziroma ustvaritev mladinske organizacije tako ZKM 

3 Glej "Dokumenti, knj. 5, dok. št. 150. 
4 Glej Dokumenti, knj. 5, dok. št. 151. 
5 Vinko Hafner. 
1 Izvirnik je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 444. 
2 Glej dok. št. 50 in Dokumenti, knj. 5, dok. št. 150 in 151. 
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(Skoj) kot tudi ZSM v tvojem rajonu. Sedaj, ko si mobiliziral toliko 
drugih tovarišev za v partizane, boš dobil med njimi sigurno ka
kega primernega, ki ga boš lahko v svojem področju postavil za od
govornega za mladinsko delo. To stori brez odlašanja. Saj veš koliko 
je mladine, ki še vedno ni pritegnjena v naše vrste, zato je namen 
samostojne mladinske organizacije, da jo pridobi za naš pokret, kar 
nam bo nedvomno ogromno koristilo. 

Tovariša, ki ga boš v svojem rajonu določil za mladinsko delo, 
podpri v vsakem oziru s točnimi navodili in nasveti, ter vodi nad nje
govim delom trajno kontrolo. Glej, da ne 'bo opravljal vse mogočih 
stvari, ki ne spadajo k njegovim nalogam, da se bo lahko posvetil 
izključno svojemu delu. Nujno je, da je dotični vsaj skojevec, če pa 
še ni, ga takoj obdelaj in sprejmi. Ce se bo izkazal, ga sprejmi čim-
preje v Partijo. Mladim ljudem, ki jim boš postavljal kandidaturo 
za KP jih sprejmi mesto tega v ZKM, kar se itak smatra za kandi
datno dobo, saj je v tem oziru dana za Skoj široka starostna meja od 
14.—24. leta. Poleg tega pazi, da 'bo dotični tovariš odpošiljal redna 
poročila, kot to zahteva okrožnica. Vzgajaj ga v najstrožji disciphni 
m pazi na linijo njegovega dela. Prav tako je tvoja naloga in naloga 
dotičnega mladinskega aktivista, da bo v vsakem odboru OF, ki ga 
postavljaš, zastopnik mladine, ki bo imel za seboj res dobršen del 
tamkajšnjih mladih sil. 

Bodi pozoren zlasti na žensko mladino. Ta je najbolj številna 
pa tudi močno revolucionarna. Poleg tega ji je bolj kakor moški, 
zagotovljen obstoj v legalnosti, kar jamči za trajno uspešno terensko 
delo. Seveda vseh se takoj ne da pritegniti v Skoj, pač pa v ZiSM, 
zato začni takoj z organiziranjem samostojnih mladinskih osvobo
dilnih odborov, ki bodo nedvomno bolj aktivni, kakor iz starejših 
aktivistov. 

Prepričan sem, da če boš v vsakem oziru izpolnil svojo dolžnost, 
in po svojih močeh začel z organiziranjem mladine, 'bo v tvojem 
rajonu ZKM, kakor tudi ZSM dosegla zavidljivo višino. Z obratno 
vezo mi takoj sporoči kakšne so možnosti za razvoj mladinske orga
nizacije na tvojem področju in kaj si že storil v tej smeri. Javi mi 
takoj tudi tovariša, ki ga misliš, oziroma je že določen za to delo 
v tvojem rajonu. Tudi na dopise ne pozabi! 

Smrt fašizmu — svoboda narodu! 

Položaj, 1. IV. 1943. 
za Pokrajinsko poverjeništvo ZKM: 

Vinko,8 sekretar 
3 Vinko Hafner. 
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St. 52 

NAVODILA OKROŽNEGA KOMITEJA KPS MATERIJA—BISTRI
CA, DNE 3. APRILA 1943 RAJONSKEMU KOMITEJU KPS MA

TERIJA1 / 

Okrožni Komitet KPS 
Materijs-ko-Bistriški 
Položaj, 3/4 1943. 

_ Rajonskemu, Komitetu KPS — Materija. 

Dragi tovariši, 

Potrjujemo sprejem poročil2 od 30/3. t. 1. iz katerih vidimo, da 
Vaše delo uspešno napreduje. V Vašem bodočem poročilu, prosimo, 
da navedete poleg ostalih podatkov tudi stanje NZ v Vašem rajonu. 

' Kar se poročil Partije tiče, prosimo da javite celoten odbor RK, 
kakor celotno stanje partijcev in kandidatov (stari in novi) — koliko 
partijskih celic (skupno z RK) in koliko kandidatskih skupin imate 
v RK. V ostalem, se ravnajte po navodilih, ki smo Vam jih poslali. 
Prejem vsakega našega dopisa, kakor tudi literature potrdite! Temu 
dopisu prilagamo še nekaj partijske literature, ki jo razdelite na 
celice in skupine. Leninovo »Žensko vprašanje« naj vsaka celica — 
skupina dobro preštudira, posebno pa delegatinja PZZ skupno s 
»Položajem žene v SSSR«, ki naj služi delegatinji. pri delu. 

Nekaj odgovorov: 
1. Člani celic KPS — RK ali sploh kandidatskih skupin so lahko 

različnega spola in starosti. 
2. PZZ — v odbor pride 3—5 žendk — predsednica, tajnica, bla

gajnica itd. Pomagajo delu terenskih OF odborov, zbiranje hrane, 
zdravil, perila itd., pomoč interniranim družinam, važnost polagati 
na enakopravnost žensk v vseh pogledih (primer Rusije), da se dvigne 
politični nivo žensk in slično. 

3. 2 % od zaslužka za članarino partijcev, za partijski fond pa 
se pobirajo prispevki od simpatizerjev Partije, aktivistov OF in sa
mih partijcev-kandidatov. Zneski so neomejeni. N. pr. Ljubljana je 
dala neki mesec več za fond, kot pa za nar[odni] davek in posojilo OF. 
Vidi se tu popularnost Partije. 

4. Poročila mora RK-KPS tedensko pošiljati. Sporoča pa o vsem, 
kar ve in zna, kar lahko poroča. Ako je nemogoče dobiti poročilo te
renskega iz neke vasi vsak teden, se poroča pač takrat, ko se ga 
prejme. 

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu IZDG, fasc. 633. 
2 Poročila verjetno, niso ohranjena. 
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5. Z ostalimi poročili smo soglasni in zadovoljni. 
Vaš Rajonđki odbor OF bo, kot vidimo, formiral »RO Križišče«. 

Razveseljiva vest. Prosimo, da se potrudite, da bo ROOF dobro for
miran ter da bo tudi stvarno delal. Novi ROOF naj prevzame organi
zacijo sledečih krajev: Herpelje, Kozina, Klanec, Prešnica, Podgorje, 
Nasirec, Pesek, Jezero, Gročana, Vrhpolje, Rodik, Kačice, Ledenica, 
Pared, Dane in Bazovica! En izvod od zadnje literature — navodil 
bomo lahko mi prispevali! V bodoče pa vso literaturo, ki jo bomo 
pošiljali preko Vas. Novo RO naj ima vezo z Vami, Vi pa jo imejte 
z nami. 

V Vaš blagajniški obračun vstavite lit 550.—, ki smo jih že pre
jeli iz Gradišča kot davek. 

Rajonski odbor naj si polagoma ustvari tehniko! Prav tako novi 
RO Križišče. Bližina Trsta Vam omogoča da se nabavlja v neomejeni 
količini papir za razmnoževanje, ves tehnični material, pisalni stro
ji itd. Denar naj gre iz davka, dočim posojilo, part, fond in članarino 
redno — vsakih 14 dni odpošiljajte na javko. 

Vaš rajon — Materija naj obsega: Materija, Bač, Polžane, Mar-
kovščina, Gradišče, Ritomeče, Kovčice, Orehek, Mrše, Slivje, V. Loče, 
Hotična, Gradiščica, Antviže, Brezovica, Rožice, Tublje in Slope. 

Kar se Partije tiče na teritoriju RO Križišče, naj do nadaljnjega 
podpada pod RK Materija, dokler novi ROOF res ne pokaže samo
stojnosti v delu. 

Nič ne poročate o Zvezi slovenske mladine in Zvezi Komunistične 
Mladine? 

Kaj dela tov. Pipah,8 ga boste lahko za kaj uporabili? 
Vsa Vaša poročila kopirajte in kopije vedno dobro shranite! Bo 

prišel čas, ko bo jih potrebno iznesti. 
Vse vasi Vašega in novega rajona imejte vedno dobro povezane 

in vse naj gre preko Vas (davek — fond, posojilo i si.). 
Za pojasnila smo Vam vedno rade volje na razpolago. 

Smrt fašizmu — svoboda narodu! 

S tovariškimi pozdravi 
za OK KPS Materij a-Bistrica 

Rudo Brkine4 

priloge.5 

3 Jožef Strnad-Pipan, roj. 17. marca 1897 v Idriji, mizar, član KP 
od 1935. Bil je borec Savinjske čete od 24. 7. do 15. 11. 1941. Novembra 
1941 sta z ženo Faniko Stmad zaradi njegove bolezni odšla na Primor
sko, kjer sta se vključila v narodnoosvobodilno gibanje v okrožju Brkini. 
Delala sta v Baču pri Materiji. Aretiran je bil skupaj z ženo 10. 10. 1944. 
Zaprt je bil v Trstu, nato v Mauthausnu, Gussnu, kjer je umrl. Življenje
pisi v arhivu CK ZKS, Med Mrzlico in Dobrovljami, Celje 1955, str. 130. 

4 Rudi Mahnič. 
5 Priložena je bila literatura. 
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P. s. 
Potrjujemo prejem lit 4.630.—, cigaret, kakor tudi Vaših do

pisov od 18., 19. in 20./ marca t. I.6 

Tovarišici Vrhniki, kakor tudi najnujnejšim, lahko dajete pod
pore, toda črpajte jih samo iz nabranega davka. 

Pošiljamo literaturo, članek »Vera in Komunizem« naj zadrži 
Vaša celica, ostalo oddajte RO Križišče, .partijsko pa novo osnovanim 
celicam in skupinam. 

St. 53 

POROČILO POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRIMORSKO 
DNE 4. APRILA 1943 CENTRALNEMU KOMITEJU KPS O PRI
STANKU ZAVEZNIŠKIH PADALCEV IN O POLOŽAJU NA PRI

MORSKEM1 

Pokrajinski komitei KPS 
za Primorsko 

Položaj, 4. aprila 1943. 

Centralnemu komitetu KPS 

Dragi tovariši, 

Od našega zadnjega pisma2 se je k nam vrnila vsa naša delegacija 
za posvetovanje in sicer najprej tovariši iz okrožij z Ahacem,3 končno 
pa tudi težko pričakovani Matevž.4 Z Ahacem je prišel tudi Marko 
Belin.5 Tov. Matevž nam je prinesel pismo tov. Krištofa6 z novimi 
smernicami. 

Najvažnejši dogodek pri nas je seveda pristanek treh padalcev, 
o katerem po kompetenci poroča podrobneje tov. Mairko. Zaradi tega 
vprašanja pošiljamo tokrat našo" pošto z direktnim kurirjem, ki ima 
nalogo, da počaka na odgovor. Seveda imamo pri tem v mislih samo 
odgovor na vprašanje o padalcih, ki ga daste lahko v nekaj dneh. 

* Dopisi verjetno niso ohranjeni. 
1 Izvirnik je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. 
2 Glej dok. št. 34. 
3 Dušan Pirjevec. 
4 Anton Velušček. 
5 Tone Pirjevec. 
• Edvard Kardelj, glej dok. št. 47. 
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O izjavah padalcev je sestavljen podroben zapisnik, ki se n a m 
zdi zelo važen. Fant je so ga .podpisali popolnoma jbrez pritiska, in so 
tudi vse izjave dali sami od sebe, celo brez nagovarjanja, temveč, 
kakor da se samo po sebi razume, da se svojim l judem vse pove. 
Na vse naše delajo sploh izvrsten vtis. 

Dodati imamo z naše s t rani torej le to, kar se tiče naših na
črtov z njimi. Te načrte sporočamo prvič kot predlog, drugič pa kot 
informacijo za primer, da bi zaradi tehničnih ovir m o r a h na vaš 

. odgovor čakati dal j časa. V tem zadnjem pr imeru se n a m zdi napač
no, puščati možnosti, ki j ih nudijo padalci, neizkoriščene. 

Naš načrt je v bistvu ta le : dati padalcem tehnično možnost, da se 
javijo tistim, k i so j ih poslali, j ih ob veste o srečnem pristanku, da 
pa zamolče, da so prišl i .v stik s part izani. N a t o pa bi j im svetovali, 
da oddajo sporočila, k i b i zasledovala trojni cil j : 

1) Povečano aktivnost angleške aviacije proti fašistični vojni 
industri j i in drugim vojnim n a p r a v a m na Pr imorskem; v to svrho bi 
oddajali pravi lne informacije o Tržiču, Trstu i. t. d., ki jih; zahteva 
Inteligence Service. K e r je v današnji svetovni situaciji pomoč an
gleške vojaške sile pozitivna, se n a m zdi, da. ne more 'biti politično 
napačno, če mi tudi praktično t a k o pomoč omogočamo. 

2) Odmetavanje novih padalcev in orožja iz »prvega batal jona 
kral jeve garde«. P o našem mnenju je v interesu našega boja, da 
moštvo tega batal jona pr ide n a bojišče zdaj, ko je fašizem treba 
šele zlomiti, in ne »potem«. Poleg tega je odmetavanje oziroma pri
stajanje manjših Skupin pr i nas v današnji situaciji brez nevarnosti, 
ker bi j ih absoribirali, kakor smo absorbirali prve, medtem ko bi 
pomenil ta isti 'bataljon nevarnost, če bi kdaj nastopil v celoti in pod 
svojim reakcionarnim vodstvom. V to svrho bi oddajali take infor
macije, ki bi pr i reakcionarni londonski gospodi vzbudila upanje, 
da se da tu organizirati četniški antipart izanski bataljon. 

3) Pr is tanek s padalom prof. Ivana Rudolfa, kot političnega vod
je takega četniškega bataljona. Prepričani smo, da bi spričo njego
vega razpoloženja in pod vtisom dejstev, da njegova »vojska« pre
haja k part izanom, zlomili tudi njega. Ce p a ga ne bi, bi bil naš 
ujetnik. V prvem večji, v drugem manjši uspeh, uspeh p a vsekakor. 
V ta n a m e n bi m u sporočili, da je teren še neobdelan in m u nudili 
politične m o ž n o s t i . . . 6 a 

Iz vseh teh razlogov nismo izgubljali niti t r e n u t k a in smo pr i-
čeli z organizacijo oddajališča. 6 b Upamo, da bo v nekaj dneh gotovo. 

Kakor rečeno, dajte, če le morete vaše mnenje in navodila ku
rirju, ki čaka na odgovor. 

6 a Izpuščamo 12 vrstic podrobnosti o načrtu. 
6 b Oddajališče so imeli na Rodežu nad Desklami (podatek ing. D. 

Hartnerja). 
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Mislimo seveda tudi na to, da se bo dal angleški aparat upo
rabljati tudi za naše medsebojne zveze. Kako daleč so priprave z 
vaše strani? 

Zadnji mesec so se vrstile nove težke izgube v našem osnovnem 
srednjem kadru. Naš najboljši funkcionar na severu, sekretar OK 
Tolmin, tov. Tone Medved7 je podlegel rani, dobljeni v hajki. Padel 
je od sovražnikovih krogel tov. Tarzan,8 sekretar OK Pivka. Aretiran 
je sekretar OK Brda, tov Dike.9 Vštevši smrt tov. Serženteja,10 člana 
QK Ajdovščina, o kateri smo vam že pisali, torej 5 zelo težko na-
domestljivih izgub. 

Prirastek pa je slaboten. Z one strani je prišla k nam edino tov. 
Katja,11 ;ki je v pisemcu tov. Janeza12 označena kot tipkarica. V raz
govoru z njo pa se je izkazalo, da je za tukajšnje prilike pravi »veli
kan učenosti« in smo jo poslali v Trbiž kot zaupnico PK za novo 
okrožje, seveda z nalogo, da organizira OK (s Trbižem smo dobili prvi 
trden stik — padla je zadnja trdnjava!). Tov. Ladota Krčana1 3 rabi 
vojska. Tov. Krajca z Gorenjske še ni. Iz nižjega partaktiva smo 
dvignili odličnega tovariša,14 ki je doma na robu Benečije in ima tam 
dosti stikov. Imenovali smo ga za zaupnika za okrožje Beneška Slo^ 
venija. Oba nova zaupnika sta po našem mnenju posrečeno izbrana 
in sta šla z velikim veseljem na delo. 

Število okrožij pa s tem postaja spet večje. Kakor smo že ome
nili, je bilo treba razdeliti okrožje Materija. Mesto Gorica bo moralo 
prav tako postati samostojno okrožje, iker se je izkazalo, da drugače 
ne gre (tehnične težave gibanja iz in v mesto, nesposobnost naših 
najboljših aktivistov, ki so seveda vsi doma po vaseh, da bi uspevali 
v mestu i. t. d.). 

Ta okolnost je vzrok, da je postala nujna reorganizacija, ki smo 
jo imeli že nekaj časa v mislih. Pokazalo se je namreč, da večina 
naših OK kot transmisija od nas do množic ne posluje kakor bi bilo 
treba. Med glavnimi vzroki je bilo in je danes v še večji meri po
manjkanje osebnega stika z okrožnimi funkcionarji, iki je pri obsež
nosti ozemlja zelo težavno, (potovanje od nas do sedeža OK Istra po 
karavlah traja tri tedne!) Zato so postali potrebni vmesni organi, ki 
smo jih po .dolgih razmišljanjih nazvali Okrajne komitete. Organizi
ramo tri take komitete in sicer za jug, center in sever. Za komitete 
smo porabili nekaj dosedanjih inštruktorjev PK, enega namestnika 

7 Franc Savli. 
8 Niko Sturm. 
9 Benedikt Simčič. 

10 Ivo Kosovel. 
11 Olga Mohar, glej dok. št. 41. 
12 Boris Kraigher, pismo v rokopisu z dne 10. marca 1943 je v ar

hivu IZDG v Ljubljani, fasc. 532. 
13 France Perovšek. -
14 Alojz Mavrič-Oton. 
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bataljonskega komisarja, ostali tovariši pa [so] vzeti iz Okrožnih 
komitetov. Okrajni komiteti so sestavljeni takole: 

1 Sever sekretar tov. Tesar15 (doslej inštruktor PK) 
tov. Jaka 1 6 (doslej sekretar OK Bača) 
tov. Skalar17 (doslej član OK Tolmin) 

2 center sekretar tov. Janko 1 8 (doslej sekretar OK Gorica) 
tov. Emil19 (doslej namestnik komisarja I. ba

taljona S[evemo] P[rimorskega] 0[dreda] 
tov. Zdravko20 (doslej sekretar OK Ajdovščina) 

3 jug sekretar tov. Rudo21 (doslej inštruktor PK, preje se
kretar OK Materija) 

tov. Maks22 (doslej sekretar OK Kras) 
tov. Vidko23 (doslej sekretar OK Istra) 

Področje okrajnega komiteja za sever se krije s področjem Se-
vemo-primorskega odreda, področje Okrajnega komiteta za center 
s področjem Jfužno] P[rimoskega] 0[dreda] razen Kraškega bata
ljona, področje južnega Okrajnega komiteta pa s področjem Kraš
kega baitaljona. Taka razdelitev bo olajšala sodelovanje Okrajnih 
komitetov z odgovarjajočimi štabi omenjenih formacij, to sodelovanje 
pa bo olajšalo Partiji organizacijo v četah (kar zdaj povsod postav
ljamo v ospredje). 

Prepričani smo, da bo ta reorganizacija rodila dobre sadove. Z 
Okrajnimi komiteti bo mogoč pogostejši osebni stik, prav tako bo 
mogoč pogost osebni stik med Okrajnimi in Okrožnimi komiteti. 

Hkrati delamo zlasti na tem, da zgradimo pomožne forume. 
PK ZKM je sestavljen po navodilih tov. Luke.24 Pričel pa je z delom 
edini tov. Bojan,25 ker je tov Blaž26 brez jiaše vednosti odšel v Trst, 
odkoder ga še nismo mogli poklicati, in je tov. Mira27 po važnem 
poslu na potovanju, ni pa še obveščena o njeni novi funkciji. 

Glede PK AF2 smo v veliki zadregi. iNašle bi se prav dobre 
članice takega komiteta, ne vidimo pa voditeljice. Zato smo sklenili 
pospešiti gradnjo organizacije od zdolaj, kjer se bodo imeli priliko 
pokazati najboljši ženski elementi. 

15 Franc Caserman. 
18 Albin Kovač. 
17 Ferdo Kravanja. 
18 Julij Beltram. 
19 Emil Filipčič. 
20 Srečko Cebron. 
21 Rudi Mahnič. 
22 Avgust Dugulin. 
23 Vidko Hlaj. 
24 Franc Leskošek. 
25 Bojan Stih. 
26 Darko Marušič. 
27 Slavka Kronegger-Bračič. 
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Vprašanje VOS-a se premika z mrtve točke, odkar je prišel k 
nam tov. Marko Belin. Imeli smo seveda velike preglavice pri izbiri 
vodilnega kadra. Največja težava je seveda sam načelnik pokrajin
ske komisije. Imeli smo in imamo samo enega 'kandidata in sicer 
dosedanjega Part. orga. SPO tov. Strelo.28 Tega bo pa vojska ravno 
v današnjem času zelo, zelo pogrešala. Zato smo se dolgo obotavljali, 
končno pa smo sklenili, da ga vendarle moramo dati na to novo delo, 
zlasti zaradi informacije iz ostale Italije, za vas in za Deda.29 V zvezi 
s tem pa je še vprašanje samega tov. Marka. Tov. Matevž je prinesel 
obvestilo, da bo po vašem zadnjem sklepu tov. Marko ostal za stalno 
tukaj. Tov. Marko pa vztraja pri trditvi, da mora tu biti pomota ali 
pa nesporazum. Prosim pojasnila. Pripominjamo pa, da bi nam bilo 
silno ustreženo, če bi mogel tov. Marko za stalno ostati tukaj. Zdi 
se nam, da je v današnji situaciji delo načelnika pokrajinske ko
misije tu pri nas (z ozirom na Italijo) važnejše od dela načelnika 
GOOGP,80 v vsakem slučaju pa se bo za to drugo funkcijo lažje na
šlo nadomestek pri vas, kakor za prvo pri nas. Saj poznate našo rev
ščino v kadrih. Tu moramo omeniti še to, da odhaja tov. Strela brez 
pravega veselja na obveščevalno delo, tako, da je tov. Marko že pre
mišljal ali ne bi kazalo poiskati koga drugega. Tega drugega pa 
ne vidimo. Zaradi tega kolebanja vam v današnjem poročilu tov. 
Ahac predlaga, da tov. Strelo imenujete za njegovega namestnika, 
tov. Marko pa vam sporoča, da še ni našel nikogar za glavno funkcijo. 
Potem ko sta bili njuni poročili803 napisani, smo sklenili, da mora 
tov. Strela pričeti z delom. V najugodnejšem primeru, da se bo na
šel zanj nadomestek v vojski in da ostane tov. Marko pri nas, bosta 
pač delala oba, kar za ogromno dela, ki jih čaka, itak ne bo preveč. 

Pošte za tov Quinta31 še vedno nismo uspeli spraviti dalje nego 
do Gorice. Od tam nam sporočajo, da ne morejo najti zveze s kurirko 
Milo32 in se niti ne ve za njeno usodo. Vzrok temu je ena največjih 
goriških proval, kar smo jih doslej doživeli. Ker je ta provala malo 
posebne vrste, o njej nekaj besed. Provalo je povzročil tov. Jurij 
Nuškin .. .3 3 

Splošni politični položaj se zadnji čas pri nas ni mnogo spre
menil. Bela garda mnogo robanti, čeprav najbrž ne toliko, kakor iz
gleda po poročilih iz okrožij. Ves zadnji čas se nam namreč dogaja, 
da se poročila o nastopih oborožene bege izkažejo pozneje za netočna. 
Naša kampanja je zbudila ljudsko čuječnost do take stopnje, da ima 

28 Drago Flis, namestnik politkomisarja Severno-primorskega od
reda. 

29 Šifra za kominterno. 
30 Biti mora GOC GP, Glavni obveščevalni center Glavnega povelj

stva. 
sca Poročili verjetno nista ohranjeni. 
31 Umberto Massola, glej dok. št. 2. 
32 Milena Bajt, poročena Bizjak iz Gorice. 
33 Dr. France Skerl. Izpuščamo 48 vrstic podrobnosti o provali. 
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zdaj strah včasih prevelike oči. Kolikor toliko sigurno je le to, da je 
prišlo kakih 20 banditov iz Zaplane, da so ti zagrešili prve provo
kacije in da bega organizatorji živahno stikajo glave in denunci
raj o. Dr. Kralj je bil baje v Rimu na važnih pogovorih. Neki laški 
major se je izrazil, da je zanje Kralj važnejši kakor vojaške posadke. 
Morda je v Rimu prišlo do končnega dogovora o oboroževanju. 

O vojaškem položaju Vam tokrat piše tov. Ahac zelo obširno,34 

zato tega ne bomo obravnavali. 

'Na podlagi pisma tov. Krištofa z dne 28. III. 1943. smo sprejeli 
celo vrsto sklepov, ki smo jih pričeli po malem že izvajati. Glede po
svetovanja pa predvidevamo, velikanske tehnične težave. Hajke so 
na dnevnem redu in se pri teh hajkah preiskujejo tudi hiše. Razen 
tega se nam zdi bistveno važno, da se množice naglo seznanijo z na
šimi stališči in da se organizacijski ukrepi naglo izvedejo. Spričo vo
jaškega položaja in obsežnosti našega teritorija pa bi od trenutka 
sklicanja posvetovanja, pa do trenutka, ko bi se delegati iz rajonov 
vrnili, poteklo dva meseca. In še je dvomljivo, če bi se posvetovanje 
sploh moglo v miru vršiti. Iz vseh teh razlogov smo sklenili, prirediti 

. raje tri okrajna posvetovanja, vsa tri seveda s prisotnostjo vsaj ene
ga člana PK. 

V zvezi z vašim pismom še to. Informacije, na podlagi katerih 
ste sklepali o desnem odklonu (zamolčevanje vloge Partije i. t. d.) so 
bile po našem mnenju močno pretirane. O potrebi popularizacije Par
tije je bilo obširno govora v resoluciji I. Part, konference,35 direktivo 
smo ponovno poudarili po sklepu PK v začetku januarja in dali 
okrožnim odborom nova navodila v tem vprašanju;36 najzgovornejši 
dokaz, da tega ne pozabljamo pa je prva številka »Našega boja«. 

Res, da tega morda še niste prejeli, ker ga nikjer ne omenjate! 
Rokopisni izvod je bil poslan kot priloga k našemu zadnjemu pismu, 
datiranemu 18. III. Tudi predprejšnje naše pošte37 ne omenjate. Ta 
je vsebovala »Primorskega poročevalca« št. 3. V tej številki je bila 
objavljena resolucija Primorskega pokrajinskega plenuma OF. Ker 
bi o tej resoluciji zelo radi vedeli Vaše mnenje, prilagamo ponovno 
to številko »Primorskega poročevalca«. Prve številke »Našega boja« 
pa nimamo pri roki, ker je v tisku, rokopisni izvodi pa so nam 
pošli. Poleg tega predlagamo dva zadnja proizvoda naše tehnike in 
sicer ponatis zadnje številke »L'Unita« in ponatis Kardeljevega član
ka »Komunisti in vera«. (V tisku imamo članek »Komunisti in pri
vatna lastnina« in »Komunisti in kmetje«, oboje kot brošure.) 

34 Poročilo verjetno ni ohranjeno. 
35 Glej Dokumenti, knj. 4, dok. št. 144, str. 135. 
36 Ohranjena je okrožnica z dne 16. januarja 1943 o političnem 

izobraževanju kadrov, glej Dokumenti, knj. 5, dok. št. 61. 
37 Pismo verjetno ni ohranjeno, pravtako Naš boj. Glej dok. št. 34. 
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Vedno pozabljamo vprašati o tov. Bratku.3 8 Tov. Luka je spo
ročil, da zaenkrat še ni sklepa o eventuelni.. .8 9 Eden naših skle
pov v zvezi z Vašim zadnjim pismom je bil, da mora postati 
naše delo po liniji Agitpropa bolj načrtno in da mora pričeti 
redno poslovati komisija Agitpropa pri PK. Tu prihaja ravno Bratko 
v poštev. Cez zimo se je trudil, toda zveze so bile slabe in zato ni 
mogel mnogo koristiti. Zdaj gradimo novo, boljšo kolonijo in bi naj
brž lahko mnogo več pomagal. Ali ga lahko zaposlimo? 

Pišem celo vrsto novih stvari, med drugim prvomajsko številko 
»Našega boja«, v katerem bodo prišla do izraza Vaša nova navodila. 
Zamišljamo si jo mnogo bolj popularno in bolj agitacijsko nego je 
bila prva. . . . . . . 

Tov. Vlado40 je še vedno v Trstu. Oglasil se je le z kratkim list
kom,41 v katerem sporoča, da ima vtis, da bosta Davila42 in Franc 4 3 

kar dobro vozila skupaj. Obeta si naglih rezultatov. Govori pa o teža
vah, ki jih predstavlja sektaštvo in oportunizem starega Davilinega 
kadra. Obiskati misli Vlado še dve južni okrožji, kar se nam ne zdi 
posebno varno za njega. Prav tako se bojimo, da se ne bi kaj zgodilo, 
ko se bo vrnil v Gorico in se morda oglasil na kakem naslovu, ki se 
je v zadnji provali kompromitirah 

Smrt fašizmu — svoboda narodu! 

2ig: Pokrajinski komitet KPS 
za Primorsko 

za: Primož 
Ahac 
Matevž 

P. S.: 
Medtem so prispeli k nam tipkarica tovarišica Zorka,44 ki je že 

pri delu in trije tehniki za ciklostilske točke in sicer tov. Jodi,45 Očka46 

in Krpan.4 7 Tov. Jodija bomo zaposlili v tehniki Ajdovščina, tov. 
Očko v tehniki Pivka. Tov. Krpanu >pa smo poverili nalogo, za ka
tero ste ga vi določili, to je nabave in ekspedicije materiala k vam. 
Zato ga bomo poslali na Pivko, kjer se je med tem nabralo precej 
tehničnega materiala, ki ga je treba samo ekspeditirati. Sporočite, 
kadar bo treba menjati smer pošiljk. 

38 Ivan Bratko. 
39 Izpuščamo tri besede. 
40 Branko Babic. 
41 Pismo verjetno ni ohranjeno. 
42 Vincenzo Marcon. 
43 Jaka Platiša. 
44 Zorka Kravos. 
45 Lado Trobevšek. 
46 Just Miklavc. 
47 Stane Majcen. 
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St. 54 

PISMO ORGANIZATORJA OF NA KOROŠKEM MATIJE VERD-
NIKA DNE 5. APRILA 1943 SEKRETARJU OKROŽNEGA KOMI
TEJA KPS JESENICE KARLU PREŽLJU O ORGANIZIRANJU OF 

MED SLOVENCI NA KOROŠKEM1 

na položaju dne 5/IV. 43. 
Tovariš Stanko! 2 

I. Delo poteka tu zelo počasi, veze imam v dveh vaseh, toda 
odbora pa zaenkrat še nisem postavil, ker so ljudje zelo ustrašeni. 
Upam, da ga bom prihodnji teden. Literaturo prevzemajo in se sploh 
zanimajo za celo našo borbo, toda ne upajo sodelovati. 

H. V C[elovcu] je postavljen odbor OF, kateri že nekoliko dela. 
Dal sem jim navodila, da po možnosti dobijo v vsakem kvartu po 
enega zaupnika, kateri bi v tistem kvartu delal. 

III. Po informacijah katere sem dobil iz C[elovca] se nahaja 
tukaj skupina učifteljev] Slov[encev],3 kateri so medsebojno povezani 
in vrše agitacijo med slov. kmeti. Tudi glede njih sem naročil, da 
vzpostavijo odbore OF ter da delajo po navodilih in smernicah OF. 
Poslal sem jim tudi literfature]. Upam, da bom v kratkem času prišel 
z enim izmed njih skupaj, med njimi se nahaja učiftelj] iz J. Ra.4 

IV. Ker se čuti potreba po terenskem delavcu na onstran Dra
ve, to je med C[elovcem] — B[eljakom], na katerem terenu živi v ve
čini sam zaveden slovenski živelj, sem naročil, da se dobi mesto za 
enega našega ter[enca]. V kolikor sem že zvedel, je prostor in veze že 
preskrbljeno, natančno. Ti bo pa povedal še tov. Pavelj,5 ker imam 
danes zopet vezo in bom dobil točne infformacije]. 

V. Glede sestanka delegatov,6 Ti bo isto povedal Pavelj, ker tudi 
tega bom danes zvedel. 

1 Izvirnik, napisan s svinčnikom, je v arhivu IZDG v Ljubljani, 
fasc. 649. ' 

2 Karel Preželj-Stanko, sekretar OK KPS Jesenice, s katerim je 
Matija Verdnik vzdrževal stalno kurirsko zvezo. 

3 Ni jasnog katero skupino misli. Z narodnoosvobodilnim gibanjem 
je bila povezana skupina slovenskih učiteljev iz St. Vida pri Celovcu 
(podatek ing. Pavla Zaucerja) in skupina slovenskih učiteljev iz Spitala 
na Dravi (podatek Hansa Verdnika). 

4 Verjetno Danilo Viher, umrl leta 1971. Pred vojno je poučeval na 
meščanski šoli na Jesenicah. Po okupaciji so ga Nemci poslali na delo v 
Spital na Dravi. Z narodnoosvobodilnim gibanjem je bil povezan preko 
Ančke Puc na Jesenicah. 

5 Boris Praprotnik iz Potokov pri Jesenicah, kurir Matije Verdni
ka. Umrl je po vojni. 

8 Uredništvu ni uspelo ugotoviti, kakšen sestanek misli. 
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VI. Javke tu zaenkrat ne morem postaviti, ker ljudje s katerimi 
imam vezo so večinoma del[avci] in so preko dneva v tov[arnah], a 
žene ne vejo. Postavil jo bom v C[elovcu], upam pa, da jo bom lahko 
v kratkem tukaj. 

VII. Tovariša Z.7 kateri se nahaja v C[elovcu] bom v slučaju nje
govega vpoklica pridržal pri sebi. 

VIII. Glede ter[enskega] del[a] je moje mnenje tako, da sam ne 
pomenim nič in da je nujna potreba po razširitvi terenskega dela 
na čim večje področje. 

IX. Prilagam obe skici od planinske koče v kateri se nahajajo 
deke8 to je v P[oden talu], natančno bo razvidno iz teh skic in špe-
cialke. 

X. Prejel sem denarno posojilo v znesku 1050 RM. in to iz 
Leobna 900 RM in Celovca 115. Pošiljam ti 1000 RM. 

XI. Imel sem vezo iz Leobna, v katerem delajo Slovenci, a so po
vezani, nekateri celo člani KPW,9 ker je pa tam že nemški teritorij, 
sem jim samo naročil, da naj zbirajo za nas posojilo ter partizanske 
potrebščine in da delajo po direktivah KP za Slovence. Kateri bi pa 
bili vpoklicani, naj odidejo takoj v partizane in sem jim postavil 
tudi vezo. 

XII. Obračun za poslano literaturo bom poslal prihodnjič, ker 
še nisem vso razpečal, prosim, da mi pošiljaš poročila novejših da
tumov. 

XIII. Pošiljam Ti 5 maitric, ene čevlje ter sanitetni mat. 
XIV. Glede mojih vez na Jesenicah sem imel samo z Ivanom10 

in Jh. 1 1 Ne vem, od kod je to prišlo ven? Vedel je za to tudi stric 
Zvonko.12 Prosim, da zatušaite vse glasove, da se nahajam jaz tukaj, 
pazi tudi na četo. 

7 Stanko Zupan, trgovski pomočnik iz Jesenic. Iz zaporov v Begu
njah je bil poslan v delovno taborišče Kraut na Koroškem. Od tu je bil 
dodeljen na delo v neko trgovino v Celovcu. Povezal se je s terenskimi 
delavci na Koroškem in jih oskrboval s hrano in drugim materialom. 
Ko so mu bili Nemci na sledi, je odšel v ilegalo. Ko je čakal na dogo
vorjeno zvezo je bil aretiran in poslan v koncentracijski taborišči Da
chau in Mauthausen, nato v zapore v Gradec. Tu je leta 1945 izginila za 
njim sled. 

8 Verjetno misli material, ki ga je preskrbel Stanko Zupan iz Ce
lovca. Stanko Zupan je bil odkrit, ko je ža partizane pripeljal pošiljko 
odej in pisalni stroj. 

9 Verjetno misli organizacijo KP Avstrije na Dunaju. 
10 Ivan Kocjan, mesar iz Jesenic. Glej kopijo pisma Matije Verd-

nika, jeseni 1942 Ivanu Kocjanu v arhivu CK ZKS. 
11 Jože Homan, mož Matijeve sestre Kristine. S sestro je Matija 

vdrževal zvezo po Ivanu Vovku-Tomiju. 
12 Pepi Razinger — Stric. Borec Cankarjevega bataljona, ranjen v 

Bohinju in je bil takrat verjetno v bolnici na Mežaklji: Poleti 1943 je bil 
vodič Koroške čete. Zaradi sodelovanja z gestapom je bil justificiran. 
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XV. Glede svojih staršev se ne čutim krivega v nič drugem 
kot v tem, da se borim proti fašizmu, kateri izvaja reakcijo. 

• X 7 ^ Fe7diČ13 m e ^ V i d e 1 ' a m e n i t i o s e b n o n e Pozna, ker sem ga jaz videl zadnjič je to svojih 10 l[et]. 
Prejmite Vsi skupaj iskrene tov. pozdrave 

Smrt fašizmu — Svoboda narodu. 
Moti14 

,, + ^Po™ 1 «- v Selcah, Selška dolina se.nahaja en nem. žandar 
katen zeh vezo, pod parolo Peter, imenuje se Petrič. 

Št. 55 

NAVODILA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS DNE 6 APRILA 
1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA GORENJSKO ZA 

MOBILIZACIJO IN ORGANIZACIJO ZVEZ1 
n 

Centralni komitet 
Komunistične Partije. 

6. IV. 1943. 
Pokrajinskemu komitetu KPS 
za Gorenjsko. 

1. Prejeli smo Vaše pismo, s katerim potrjujete Matijin2 in 
Lenartov3 prihod. 

2. Izvajajte z vso doslednostjo in aktivnostjo linijo, za katero 
smo se dogovorili tako glede političnih, kakor glede vojaških zadev 
s tovarišema Matijo in Lenartom. Najnovejši razvoj doma in v svetu 
popolen neuspeh nemško-italijanske ofenzive proti centralnim silam 
naše vojske na jugu in zelo pomembni uspehi slovenskih brigad samo 
potrjujejo pravilnost naših zaključkov ter ddepov. 

K-™J-3 A vS u s4.Ff l : d i e J e b i l v s l u ž b i gestapa na Jesenicah. Po rodu je bil 
Korošec iz Bistrice v Rožu kot Matija Verdnik. Obstojala je najbrž 
možnost da bi se Ferdič vrnil med aktiviste na Koroškem J 

i«, . ] ^ a t 1 ^ . Verdnik, Moti je bilo njegovo fantovsko in prvo ilegalno 
S n f • P a r t l Z a n f3 G o r e n i s k e m je imel ilegalno ime Stajzi, na S -
Kem pa :e prevzel ime svojega očeta Tomaž. Podatek Hans Verdnik-
Janko in Ivan Vovk-Tomi, isto za opombe št. 2, 4? 7? 8 11 12 in 13 

» Izvirna kopija je v arhivu CK ZKS v LjubijaAi ' 
2 Maks Krmelj. 
3 Jože Sluga. 
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3. Mnenja smo, da je mobilizacija v partizane še vedno vaša 
temeljna naloga, ki ji morate posvetiti največ pažnje in aktivnosti: 
Zavedajte se, da ste kljub uspehom relativno malo mobilizirali. Re
zultatov vaše mobilizacije' tudi s primorskimi rezultati ni mogoče 
prav primerjati. Novim metodam nemške mobilizacije se boste uspeš
no zoperstavili le tedaj, če boste sami izvajali splošno mobilizacijo 
tako kakorsmo se dogovorili s tovarišema Matijo in Lenartom. Prav 
posebej še pripominjamo, da mora vaša mobilizacija zajeti vso Go
renjsko in se ne omejevati zgolj na okraje, ki so vam najlažje do
stopni. 

Ce boste svojo dolžnost glede mobilizacije zares izpolnili, boste 
ogromno pripomogli — celoti. V tem pogledu pripominjamo, da so 
brigade oborožile že vse nove mobilizirance, katere smo jim poslali. 
Iz priloženega poročila o upehih naših brigad lahko razvidite, kako 
silna vojska se v brigadah kuje za vso Slovenijo — tudi za vas. 

Mnenja smo, da je nepravilno, če novim mobilizirancem, ki jih 
pošiljate čez, delate iluzije, da gredo samo po orožje in da se bodo 
oboroženi vrnili že v nekaj dneh ali vsaj tednih. Taka metoda se 
običajno zelo hitro maščuje in se je maščevala tudi v Dolomitih. 
Iz Dolomitov je po hajki dezertiralo več Gorenjcev z orožjem vred 
nazaj na Gorenjsko. Mnenja smo sicer, da bodo iskali Gorenjski 
odred in se na gorenjskih tleh dalje borili, toda hkrati je treba ve
deti, da je pri takih ljudeh in njihovih povratnih poteh mogoče 
marsikaj. Ljudem je torej treba povedati, ko jih pošiljate čez, to kar 
je bistveno: da brigade z borbo osvajajo orožje in da so one naša 
udarna vojska, ki bo izbojevala slovenskemu ljudstvu svobodo 
povsod — tudi na Gorenjskem. To seveda ne pomeni, da morate 
nove mobilizirance strašiti, kako bodo 'za vse večne času ostali izven 
Gorenjske. Ob tej naši pripombi nam gre namreč le za to, da ne 
vzbujate ljudem iluzij, ki jih že v nekaj dneh pričenjajo demorali
zirati, in ki jih zna uspešno uporabiti tudi sovražnik v svoji agita
ciji proti naši mobilizaciji. 

Uspehe brigad in popolen neuspeh nemške ofenzive v Bosni po
pularizirajte širom Gorenjske. To vam bo politično zelo mnogo po
magalo pri mobilizaciji. 

4. Mobilizirati morate prav vse,.tiste, ki jih nemška mobiliza
cija ogroža neposredno, in tiste, ki jih ne ogroža neposredno. Ljudem 
je treba znova razkrinkati nemške trike, ki so jih že tolikokrat do
živeli na lastni koži ob tej ali oni priliki. 

5. Za odpošiljanje mobilizirancev organizirajte na vsak način 
tiste nove kanale, o katerih smo zadnjič govorili. Mi smo tja tudi 
poslali ljudi, ki se bodo na tamošnjem terenu pobrigali za organi
zacijo prehodov in stopili v zvezo z vami. V tem pogledu pripomi
njamo dvoje: da bodo tudi tam brigade, ki bodo sposobne spreje
mati nove mobilizirance; da pa morate razen te možnosti transportom 
osigurati vaše lastno oboroženo spremstvo za daljšo pot čez in čez, 
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recimo kam globoko na Notranjsko ali na Dolenjsko, kajti v mnogih 
primerih se bo lahko dogodilo, da vam ne bo na razpolago ničesar 
razen vodnika. 

6. Naši pismeni in organizacijski stiki z vami bodo od slej pre
cej težji in počasnejši, na starem mestu4 bomo sicer ohranili punkt, 
ki bo skušal vzdrževati tudi zveze z vami. Kljub temu se pa morate 
truditi, da ustvarite in osigurate tudi za pismene in organizacijske 
stike pot po novem ozemlju, o katerem smo zadnjič ustno govorili. 

Smrt fašizmu — Svoboda narodu! 

Za Centralni komitet KPS. 
Peter5 

St. 56 

NAVODILA CENTRALNEGA KOMITEJA KOMUNISTIČNE PAR
TIJE SLOVENIJE DNE 6. APRILA 1943 POKRAJINSKEMU KO

MITEJU KPS ZA PRIMORSKO1 

Centralni komitet 
KOMUNISTIČNE PARTIJE SLOVENIJE 

Dne 6. aprila 1943. 

POKRAJINSKEMU KOMITETU KPS ZA PRIMORSKO 

Pošiljamo z začasno nalogo na vaše področje tovariša Jako2 in 
Ceneta,* a za stalno tov. Danila Sorovića ter še nekaj tovarišev, ka
terih karakteristiko vam pošiljamo v prilogi. 

1. Tov. Jaka in Cene vam bosta ustno razložila karakter naloge, 
s katero smo ju poverili in sicer je naloga tov. Jake predvsem vo
jaška, medtem ko smo tov. Ceneta poslali predvsem zato, da vam 
politično objasni razloge in cilj reorganizacije, h kateri smo pri
stopili. Mi smo vsa vprašanja v tej zvezi podrobno prediskutirali in 
prišli do popolnoma enotnega mnenja. Naloga, s katero sta torej 
prišla tovariša k vam je za vas obvezna in jo je treba čim hitreje 

4 Misli Dolomite, pismo je bilo napisano pred odhodom v Kočev
ski Rog. 

5 Boris Kidrič. 
1 Izvirnik je v arhivu CK ŽKS v Ljubljani. 
2 Jaka Avšič. 
s Cene Logar. 

142 



izvesti. Dajte tovarišem vso vašo pomoč in tudi potrebne ljudi, ki 
bodo pomagali politično cementirati formacije. 

2. Partijsko in politično OF delo je treba popolnoma prenesti 
na oblike, kakršnih se je treba posluževati na terenu, ki ga ima 
popolnoma v rokah sovražnik. Treba je vse zveze itd. urediti na 
globoko ilegalen način preko legalnih ljudi, a ilegalni.kader naj se 
zakonspirira na samem terenu, t. j . brez partizanske zaščite ali ra
čunanja na partizanske intervencije. Nas je izkušnja na tukajšnjem 
sektorju poučila, da je tako v škodo političnemu kakor vojaškemu 
delu, kakor hitro se naša terenska politična organizacija in njene me
tode preveč naslanjajo na naše vojne formacije. Razen tega so se 
sedaj splošne razmere tako spremenile, da nam je nujno potrebna 
izgraditev močne udarne pesti, ki bo sposobna stvari obrniti v prid 
OF v trenutku, ko se bodo začele krhaiti sile fašizma na mednarodnih 
frontah. Vi sami veste, da ima Slovenije v vojaškem pogledu še ne-
izčrpane rezerve mobilizacije, ki jih bo vsekakor nujno potrebno 
odpreti v interesu čim večje okrepitve naše vojske. 

3. Kar se samih prednosti brigad tiče, dovolj zgovorno govore 
rezultati trimesečne akcije brigad, ki so v tem času zaplenile okoli 
800 pušk, 19 takoj uporabnih minometov, veliko količino težkih in 
lahkih mitraljezov, ogromno municije itd. Ni treba še posebej na-
glašati, da se je lik partizana v brigadi popolnoma spremenil in da 
so brigade danes izredno udarna sila. Danes so oboroženi vsi prti-
zani v brigadah, torej vsi, ki so prišli z vaše strani, vsi novomobi-
lizirani Gorenjci in vsi Štajerci. To zadnje še zlasti naglašamo, zaradi 
tega, ker v zadnjem pismu3 a izražaite skrb za te novomobilizirane 
in izražate izvestno tendeco omejevanja mobilizacije zaradi te skrbi. 
Imejte pred očmi, da problem oborožitve sedaj na tukajšnjem terenu 
sploh ne predstavlja več nobenega resnega problema in ni nobenega 
dvoma, da lahko v najkrajšem času že pričakujemo tudi oborožitev 
s težjim orožjem. Danes imajo vse naše brigade posebne edinice z 
metalci min in težkimi mitraljezi. Njihova manevrska sposobnost 
je zelo velika in tudi poveljniški kader je sedaj precej prebran in 
ustaljen, tako da naše brigade že predstavljajo za sovražnika izredno 
nevarno orožje. Pokazalo se je to zlasti v zadnjih bojih v Suhi 
Krajini in v Ribniški dolini ter v Jelenovem žlebu, kjer so bili naši 
uspehi izredno veliki. Saj je samo v teh borbah imel sovražnik naj
manj 500 mrtvih, a zaplenjenih je bilo samo v teh bojih okoli 250— 
300 pušk. Zlasti poučen je bil primer v Jelenovem žleibu, kjer so naši 
popolnoma obkolili velike italijanske enote, ki so napadale naše, te 
enote popolnoma razbili, pognali v panični beg z bojišča. Naši so na 
bojišču našli 135 trupel, koliko so jih pa odpeljali Italijani, ni znano. 
Skratka vsi ti primeri odločno zahtevajo od nas, da izvršimo po
trebno reorganizacijo tudi na vašem sektorju. Poleg tega pa je še 

»a Glej dok. št. 34. 
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politični moment: politična slabost vašega terena bi imela lahko 
težke posledice v primeru velike italijanske ofenzive, ki bi potekala 
slično kakor je potekala lanska ofenziva v Lj[ubljaniski] pokr[ajini]. 
Zato je rešitev v smislu naših sklepov tembolj potrebna. 

4. Kot komandanta ene obeh formacij, ki bodo nastale vam po
šiljamo tov. Danila Sorovića, doslej načelnika štaba Dolomitskega 
odreda. Za drugega komandanta smo predlagali tov. Kajtimira.4 Do
bro bi pa bilOj če bi za njihove namestnike mogli dati domačine — 
Primorce. 

5. Takoj je treba začeti tudi z intenzivno politično delavnostjo. 
Treba je formirati partijsko organizacijo v smislu, kakor se bosta 
z vami dogovorila tov. Cene in Danilo. Dajte v formacije čim boljše 
politične kadre, kajti nobenega dvoma ni, da bodo te formacije naj
boljša šola kadrov, ki jih boste lahko kasneje pritegnili na politično 
delo na teren. 

6. Glede uporabe formacij vam bodo naše namene razložili tova
riši, ki jih pošiljamo. Pripominjamo, da so to zaenkrat samo splošne 
perspektive v zvezi z občim operacijskim načrtom, vendar do nadalj-
nega naj formacije ostanejo na vašem terenu in naj tu bodo čim 
aktivnejše. Prepričani smo, da bodo lahko — zlasti spočetka — do
segle zelo velike uspehe in se v kratkem povečale in dobro oborožile. 

7. Kar se terenskih potreb tiče, se dogovorite s tovariši, vendar v 
naslednjem okviru: 

a. v formacijah je treba povezati vse, razen nekaj malega, kar 
bomo nakazali v naslednji točki. Kolikor bo na terenu še potrebna 
začasno enaa l i druga edinica, se bo ta. izdvojila iz bridade in vršila 
na določenem sektorju svoje naloge. Te edinice se bodo menjale. Ko
likor bi formacije odšle, potem vam bomo dali instrukcije, kaj se 
lahko od brigad zadrži. Formacij, ki so doslej obstojale, pa ni treba 
zadrževati. Kolikor bi nam kasneje kakršni koli razlogi narekovali 
večjo razčlenitev, potem lahko to tudi še naknadno naredimo s pri
merno razporeditvijo. V primeru večjih italijanskih ofenziv ali kon
centracij, naj se edinice umaknejo v smeri, o kateri se boste dogo- " 
vorili s tovariši. 

b. za vaše potrebe na terenu zadržite 10—15 mož, dobro izbranih, 
ki bodo opravljali najnujnejše stvari na področju vaših zvez. 

c) sistem karaul za enkrat zadržite, vendar vzporedno ustvar
jajte nov sistem zvez. V karaulah zaposlujte minimalno število ljudi. 

8. Vaše partijske zveze prenesite na strogo ilegalni aparat, pre
ko legalnih ljudi. Organizirajte — v kolikor bo gibanje takih kurir
jev oteženo, tudi tu nekak sistem »karaul«, vendar na zelo konspi-
rativen način. Uporabljajte zlasti ženske. Maksimalno izkoristite še 
možnosti gibanja, ki pri vas še obstoje. Ilegalce zakonspirirajte na 

4 Albert Jakopič. 
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samem terenu, t. j . brez naslanjan j a na partizane. Smatramo, da je v 
tem pogledu pri vas še najugodnejša situacija v tem pogledu. Mnogo 
težji je ta problem v Lj. pokr., kjer smo bili prisiljeni preiti k takim 
oblikam povezanosti v izredno težkih prilikah in v okolnosti precej 
težkega umikanja z nekaterih terenov. Trdovratno vezanje naših po
litičnih kadrov na terenu na partizane, nas je prav v zadnjem času 
stalo celo vrsto naših najboljših aktivistov (med drugim sta. padla 
Maks Stermecki in Stefan Jereto6). Zadržite z vso odločnostjo pri vas 
to tendenco, ki bi vas utegnila kasneje — pri vojaških premikih — 
stati precejšnjih žrtev. Zavarujte ves aparat z najstrožjo.konspira
cijo. Zgradite primerne pogoje za vašo tehniko, ki naj bo popolnoma 
neodvisna od vojske. 

9. V istem smislu se zakonspirirajte tudi vi. Storite to čim prej, 
da vas dogodki ne bi prehiteli. Poskrbite, da si boste okoli sebe 
ustvarili tako mrežo aktivistov, ki bodo omogočili prenašanje vaših 
navodil po vsej Primorski. Težite za tem, da bi bili to čim bolj legalni 
ljudje, ali pa vsaj taki, ki imajo lažje pogoje gibanja. Dobre ilegalce 
razporedite po terenu. Lažje boste prihajali v stik s temi ilegalci in 
jim dajali politična navodila preko, morda politično slabših, a le
galnih ljudi, kakor pa če se boste obdali z ilegalci, ki se ne bodo 
mogli gibati/ Skratka: ilegalni kader čim bolj sta'bilizirajite na te
renu, a vse zveze in obči instruktorski aktiv izfbirajte med legalnimi 
odnosno pollegalnimi aktivisti. 

10. Za zvezo e nami čim prej postavite goloba.6 Mi vam ga bomo 
te dni poslali skupaj s potrebnimi ljudmi. Goloba zadržite vi, ne gle
de na gibanje vojske. Za vojsko pa bomo še posebej poslali italijanski 
baterijski oddajnik (3 so doslej zaplenile naše edinice), s katerim 
boste v zvezi vi in eventualno tudi mi direktno, kolikor bo aparat 
dovolj močan, če ne pa preko vas. Zgradite tudi čim več samo
stojnih tehničnih punktov. Zlasti tri 'bilo izredno koristno, če bi 
mogli organizirati nekaj močnih punktov na tolminskem sektorju, 
ki bi vsaj deloma lahko oskrbovali z literaturo tudi Gorenjce. Pri 
njih je namreč silna težava s pridobivanjem materiala, zlasti papirja, 
pa tudi drugi pogoji so precej težki. Mi smo jih doslej oskrbovali z 
dolomitskega sektorja, kar bo sedaj odpadlo iz raznih razlogov, poleg 
tega pa je tudi pri nas zaradi zapore Ljubljane izredno pomanjkanje 
materiala in bomo morali omejiti naklado izdaj naših tehnik. 

11. Končno še nekaj pripomb y zvezi z vašim zadnjim politič
nim poročilom s podpisom tov. Primoža7 ter lista »Naš boj«. Iz teh 
materialov, zlasti pa iz nekaterih ustnih poročil (tov. Rato8 itd.) ima-

5 Dušan Jereb-Štefan, glej dok. št. 68. 
6 Radiooddajna postaja. 
7 Dr. Aleš Bebler. 
8 Rato Dugonjič. 
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mo vtis, da pri vas postaja nevarnost desnega odklona precej resna. 
Za to govore naslednji fakti: 

a) skrivanje lica Partije, ki je zlasti nevarno v vojski. Tov. Rato 
nam je navajal celo vrsto primerov, v tem smislu. Karakteristična 
sta v tem pogledu tudi dva pozdrava OK KPS za Tolmin na naslov 
Vrhfovnega] štlaba] in Gl[avnega] št[a.ba) Slovenije, ki niti z eno be
sedo ne omenjata Kompartije, ampak se izgubljata v splošnih frazah 
ter postavljata Gl. štab kot politično vodstvo slovenskega naroda. 
V pozdravu VS niti z eno besedo ne omenja tov. Tita (ne glede na to, 
da taki pozdravi OK-ov sploh nimajo smisla, če to ni naslonjeno na 
množice). Politkomisarji se kratkomalo boje omenjati besedo Kom-
partija v vojski. Ce je to že od vsega začetka bilo škodljivo, je tem 
bolj škodljivo danes, ko pred nami stoji nujna naloga zagotoviti 
enotnost vodstva ne samo v splošnem političnem, ampak tudi v kon
kretnem organizacijskem pogledu. Ni nobenega dvoma, da tako enot
nost lahko zagotovi izključno pravilna vodilna vloga Partije v osvo
bodilnem gibanju. V tem smislu je bila napravljena tudi »izjava« treh 
skupin,8 ki ste jo sprejeli. Ne da bi zoževali širino OF in v smislu, 
kakor smo vam zadnjič pisali, je treba to vodilno vlogo osigurati in 
maksimalno popularizirati Partijo kot voditelja osvobodilnega gi
banja. 

b) Imamo dalje vtis, da niste dovolj dosledni v izvajanju linije 
čuvanja karakterja enotnega vsenarodnega gibanja OF na Primor
skem. Čitali smo zadnja Nuškinova10 pisma, ki. jih je pisal svojemu 
vodstvu in smo ugotovili, da on dejansko dela v smeri diferenciranja 
OF gibanja na posamezne skupine. Nismo z vaše strani opazili nobe
nega odpora takim tendencam, nasprotno imamo vtis, da forsirate 
odkrivanje kršč[anskih] socfialistov] itd. tam, kjer jih sploh ni. Ni ni
kakor potrebno, ne, izredno škodljivo je, dopustiti, da se katoliške 
množice na Primorskem, ki so se zbrale okoli KPS sedaj prično for
mirati kot posebna kršč, soc. skupina. Preprečite potem takem vse 
poskuse take diferenciacije in obdržite forme enotnega gibanja pod 
vodstvom OF. Smatramo, da je oblika OF, kakršna je v zadnjem 
času nastala pri vas, t. j . oblika neposrednega vodstva tega gibanja 
s strani Partije na sedanji etapi najpravilnejša oblika, ker onemogoča 
reakciji, da bi se vezala na kogar koli. Na vsak način torej zadržite 
to obliko in dajte naj ostrejši odpor tistim, ki bi hoteli to stanje spre
meniti. S tov. Cenetom se pogovorite o rezultatih Izjave v Lj. pokr. 
Videli boste, da je tu ta proces prišel že izredno daleč in da bi lahko 
imel nepregledne posledice, če ga ne bi odločna intervencija Partije 
zaustavila. Vi, ki imate najugodnejše pogoje tak proces že od vsega 
začetka zatreti, morate torej toliko budneje paziti na vse škodljive 

9 Glej dok. št. 3. 
10 Dr. France Skerl. 
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poskuse. Poudarjamo seveda še enkrat, da naj širina OF s tem v no
benem pogledu ne bo oškodovana. Primer naj bo politika naše Partije 
v Bosni, ki je zelo široka, četudi vse osvobodilno gibanje neposredno 
vodi Kompartija. 

c) Tretje vprašanje je bela garda. Imamo vtis, da vi podcenjujete 
to nevarnost, dasi je izredno velika, zlasti v svoji mihailovičevski 
6bliki. V vašem »Našem boju-« čitamo v članku A[leša] B[e!blerja], da 
bela garda na Primorskem nima pravih osnov, ker tam ni slovenske
ga finančnega kapitala itd. in, da je možnost njenega nastanka edi-
nole v »strahopetcih-K, lumpenproletariatu, prodandh itd. Smatramo, 
da tako postavljanje vsebuje precej nevarno tendenco, tendenco k 
zanikanju obstoja socialnih izvirov bele garde na Primorskem, ten
denco po zmanjševanju njene nevarnosti, tendenco po omejevanju 
bele garde kot izključnega priveska okupatorjem, kar nikakor ne 
drži. Po našem mnenju obstoje na Primorskem dva važna izvira, 
iz katerih se lahko v najkrajšem času pojavi nevarno belogardistično 
rovarjenje: 

1. buržoazni element v mestu in po vaseh (trgovec, mali indu
strijalec in zlasti kulak), ki je anglofilsko nastrojen insovraži ZSSR. 

2. Zlasti pa duhovščina, ki kljub sedanji sredinski vlogi in kljub 
več ali manj iskrenemu sodelovanju enega dela z OF, predstavlja brez 
dvoma tisto osnovo, na katero bo reakcija jutri postavila svoje karte. 
Mi smo vam to sporočili že v našem zadnjem pismu1 1 in to pot ne 
bomo ponavljali. Kakor koli je treba okrepiti borbo za odtrganje du
hovščine od bele garde in sredine (zlasti sredine!!) in sicer na ta 
način, da čim bolj zaktivizirate duhovnike-simpatizerje OF na kon
kretnem delu za OF in partizane, tako je treba biti na drugi strani 
buden nasproti vsem pojavom, ki bi se lahko razvili jutri v odprto 
nevarnost za OF. Ponovno vas opozarjamo, da se bo primorska sre
dina bržčas razvijala v obliki »naklonjenosti« nasproti OF, a ob po
polni pasivnosti ter povezovanju z mihailovičevskimi elementi. Ima
mo podatke, da poročilo mihailovičevske bande, ki se je odpravila 
na Primorsko med drugim navaja, da so tam zaenkrat »težke prilike« 
in da se morajo njihovi aktivisti za enkrat »še skrivati v okviru OF 
in za delo OF«. Bodite do skrajnosti budni, četudi vas ta budnost 
seveda ne sme zapeljati k sektaštvu. Mi smatramo, da mora biti os
novno merilo za iskreno predanost OF odnos posameznih pripadni
kov ali simpatizerjev OF do Kompartije. Nihče ne more in ne sme 
biti deležen vašega zaupanja, ki je v odnosu do Kompartije neiskren. 

d) Končno še pripomba manjšega značaja. V »Našem boju« ste 
objavili obsežen članek D[ušana] P[irjevca] o odnosu do italijan
skega antifašizma. Kakor koli je članek teoretično pravilen, sma
tramo, da politično za enkrat še ni umestno tako močno siliti s tem 

" G l e j dok. št. 47. 
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vprašanjem v ospredje, vse dotlej, dokler italijansko antifašistično 
gibanje ne postane dovolj močno in dokler praktično ne.podpre 
naše osvobodilne boi^be. Ce se mase ne morejo prepričati o tem, kar 
vi pišete o italijanskem antifašizmu, potem je seveda tako močno 
naglašanje tega vprašanja lahko samo škodljivo. To sicer ne pomeni, 
da je vaše stališče napačno, nasprotno, vi nadaljujte v isti smeri, ven
dar ne dopuščajte, da to postane centralno politično vprašanje na 
Primorskem, ki bi ga buržoazija izkoristila proti vam z razpihova
njem šovinističnih čustev. Dokler italijanski antifašisti vidno ne pod-
pro osvobodilne borbe Slovencev na Primorskem, toliko časa pre
tirano naglašanje tega sodelovanja lahko samo otopi ostrino sovraš
tva proti italijanskemu imperializmu. 

Nujno potrebno je, da vsem tem vprašanjem posvetite najvfečjo 
pažnjo in odstranite vse napake, ki bi se na terenu v tem smislu 
pojavljale. Na drugi strani s temi pripombami seveda nikakor nočemo 
reči, da je sektaštvo na vašem terenu likvidirano. Kar najodločneje 
se je treba boriti proti vsem tistim pojavom, ki zožujejo širino OF 
odnosno prehitevajo splošne procese (npr. prezgodnje zaostrevanje 
s sredino, ki kljub reakcionarnim vrhovom še vedno ni diferencirana 
in jo bo pospešila edinole naša pravilna politika). 

Tovariš Cene se bo takoj po opravljeni nalogi vrnil nazaj na naš 
teren. Izkoristite to priliko in nam pošljite čim izčrpnejše poročilo. 

Mi se v kratkem preselimo na nov teren1 2 in bomo poslej sploh 
bolj v stalnem gibanju. Zato na naš dosedanji teren ni treba več 
pošiljati nobene pošte, pač pa v smeri, ki vam jo bo povedal tov. Ce
ne. Stremite za tem, da bodo v tej smeri zveze čim bolj regularne. 

Obveščeni smo, da je odšlo na vaš teren okoli 100 mihailovičev-
cev pod komando bivšega žandarmerijskega kapitana Marjana Strni
še. Smeri njihovega gibanja: Nanos, Snežnik, Gorica. Imajo radio od
dajno postajo in so z njo zvezani s svojo centralo v Ljubljani. Izgleda 
da s to tolpo niso šli samo vojaki, marveč tudi politični delavci. 
Posvetite vso pažnjo njihovemu razkrivanju. Pazljivo poslušajte 
Slobodno Jugoslavijo, ker vam bomo v slučaju nujne potrebe preko 
nje dajali podatke, odnosno opozorila. 

Podrobnejše poročilo o stanju v ostalih pokrajinah Slovenije 
vam pošljemo s prihodnjo pošto, ko bomo — v zvezi z našim poto
vanjem — imeli več podatkov. 

Javljajte se nam čim redneje. 
Prilagamo karakteristiko dveh tovarišev, ki jih lahko uporabite 

ali v tehniki; prvega (Petra13) pa tudi lahko na poHtičnem poslu. 
12 Vodstvo narodnoosvobodilnega gibanja se je aprila 1943 preselilo 

iz Dolomitov v Kočevski Rog. 
13 Angel Kosovel. 

148 



Verjetno, da bi lahko deloma uporabili na političnem poslu tudi 
Aleša,1 4 ki je sicer za tehniko primernejši . 

S tovariškimi pozdravi 

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

Krištof15 

Žig: Centralni komitet 
Komunist ične parti je Slovenije 

St. 57 

PISMO ČLANA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS VIKTORJA 
STOPARJA DNE 6. APRILA 1943 ČLANU POLITBIROJA CK KPJ 
EDVARDU KARDELJU O MOŽNOSTIH POTOVANJA IZ DOLO

MITOV NA KOČEVSKO1 

6. IV. 1943. 
Dragi Krištof!2 

Pismo od 3. IV.3 prejel, ter ti takoj odgovarjam na željene pr 
d a t k e : . -

1.) Potovanje s tega terena 4 je za sedaj dobro oskrbljeno; ter je 
možnosti h i t rega potovanja napre j , ker j e vedno [v]saj eden vodnik 
na razpolago za potovanje ljudi. Nevarnost i ni, toda slučaj lahko na
nese, da se vam zgodi isto kakor meni. Sedaj se nahaja v okolici 
Mokrca Tom[šičeva] brigada ter je okupator in bega tam zaposlena.43 

1 4 Martin Kokalj, rojen 10. novembra 1908 v Cerknem, trgovski po
močnik. Od 1930 do 6. nov. 1941 je delal v Železniški nabavni zadrugi 
v Ljubljani. Clan KP od 1939. Delal je v društvu »Svoboda« kasneje je 
bil tajnik društva »Vzajemnost« v Dravljah. Delal je v partijski organiza
ciji železničarjev in v Rajonskem komiteju Šiška kot tehnik. Ker ga je 
iskala policija, je novembra 1941 odšel v ilegalo in opravljal isto delo 
kot ilegalec. Bil je intendant za OK Ljubljana in skrbel, da je zbrano 
blago oddajal intendancd Glavnega poveljstva. Maja 1942 je odšel v 
partizane in bil do junija 1942 v intendanci Glavnega poveljstva, julija 
1942 je odšel v brigado Toneta Tomšiča, kjer je bil do oktroba 1942 
politkomisar čete. Novembra 1942 do marca 1943 je bil v Centralni teh
niki KPS. Od tam je 3. aprila odšel v Pokrajinsko tehniko na Primor
sko, kjer je v glavnem skrbel za nabave. Decembra 1944 je prevzel vod
stvo Pokrajinske tehnike za Primorsko, Življenjepisi v Arhivu CK ZKS. 

1 5 Edvard Kardelj. 
1 Izvirnik, napisan s svinčnikom, je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. 
2 Edvard Kardelj. 
3 Pismo verjetno ni ohranjeno. 
4 Misli pot iz Dolomitov proti Rogu. 
4 a Podčrtano naknadno s svinčnikom. 
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T{omšičeva] bfrigada] bo verjetno ostala na tem terenu 3—4 tedne. 
Potovanje je nevšečno na tem, da c*b celi poti ni edinic, pri katerih 
bi se hranil, ampak je potrebno nositi hrano s seboj. Ce ljudje niso 
izmučeni, je možnost priti do brigad v štirih nočeh. Podnevi se ne 
potuje. Cankarjeva in Gubčeva brigada so na področju Novo mesto. 

2.) Najino bivanje tu 5 ni nemogoče in upam, da bo možnost se 
še nekaj časa zadržati na tem prostoru. Moje mišljenje pa je, da bo 
delo bolje napredovalo če bomo v zvezi z ljudmi t. j . brigadami, kakor 
pa biti edino navezani na pisemske kontakte. Edina prednost je, da 
je od tukaj najboljši kontakt s Primorsko in Gorenjsko. 

3.) Z tov. Ratom6 smo dogovorjeni za stalno pisemsko zvezo, on 
je odšel do Matije,7 ki se nahaja nekje na Dolenjskem in je tam 
tudi Lola.8 Po akciji v Suhi Krajini se Matija ne nahaja pri bri
gadah. 

4.) Z opremo se ni treba preveč baviti, ker nisva niti mislila da 
nam jo vi pošljete, ampak sva pisala radi tega, da vam javimo na
jino smolo. 

S tovariškimi pozdravi 

Smrt fašizmu — svobodo narodu! 
Viktor« 

St. 58 

PISMO ČLANA CENTRALNE TEHNIKE KPS JANEKA SUBICA 
DNE 6. APRILA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA PRI

MORSKO O VZPOSTAVLJANJU RADIJSKE ZVEZE1 

Tovariši! 

Pošiljamo vam tudi radiotehnika in telegrafista, ki imata s seboj 
tudi oddajni aparat s sprejemnikom. Mi smo vam že pred več kot 
1 mesecem poslali tov. Harija,2 ki je imel nalogo najti primeren pro
stor za oddajanje ter organizirati tudi kanal za nabave radio mate
rijala iz italijanskih mest, kajti pri nas ga sploh ni več mogoče dobiti. 

5 Viktor Stopar in Stane Kavčič sta bila takrat v bunkerju pod 
Ljubljanskim vrhom, ob stari cesti med Vrhniko in Logatcem. (Po
datek Viktorja Stoparja.) 

8 Rato Dugonjič. 
7 Ivan Maček. 
8 Ivo Ribar. 
9 Viktor Stopar. 
1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu CK ZKS v Ljubljani; do

kument je objavljen v Zborniku NOV, II., knj. 9, dok. št. 18, str. 4. 
2 Ing. Hartner Drago, glej Dokumenti, knj. 5, dok. št. 179. 
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Če je Hari vsaj nekaj od naročenega izvedel in, če boste tudi vi z 
vaše strani skrbeli, da bodo radio tehniki imeli vsaj najnujnejše na 
razpolago, bo radio zveza med vami in nami hitro vzpostavljena. 
Šifro je prinesel k vam že tovariš Hari, glede tehničnih pogojev (čas, 
valovna dolžina, klici) pa smo se domenili s tovarišema Džidžijem3 

(radiotehnik) in Andrejem4 (telegrafist), ki to pot z najvažnejšim ma
terijalom prihajata k vam. Nekaj malenkosti, ki se pri vas sigurno 
dobe, bo treba še kupiti, tako da računam, da bo zveza v kakih 14 
dneh lahko vzpostavljena. Pošljite čimpreje točno poročilo o tehniki, 
zlasti pa radiotehniki na naslov: »Janez — Gregor — točka IS«, 
kajti le tako bomo primorsko tehniko postavili kot treba. 

Džidži je član Partije od novembra 1942. leta. Je sposoben za 
vsako tehnično delo, paziti in stalno opozarjati pa ga bo treba h kon
spiraciji. Je tudi dober vojak. Bil je dolgo časa član ljubljanske var
nostne, zadnje mesece pa miner v Dolomitskem odredu. Pri radio
tehniki ga zaposlite kot tehnika. 

Andrej je član Partije od julija 1942. Do pred kratkim je bil 
odredni intendant (DL.O), zadnji čas pa smo ga kot bivšega jugo-
sl[ovanskega] vojaškega telegrafista pritegnili v radiotehniko. Je zelo 
vesten, tako, da so bili z njim do sedaj še povsod zadovoljni. 

Pazite na šifro in pogoje, da ne pride do provokacije!!! 

Smrt fašizmu — svobodo narodu! 

Za centralno tehniko: 
Gregor5 

6. IV. 1943. 
Sever preko Jelenovega žleba 
točka 56 

3 Silvo Hrast. 
4 Andrej Babnik. 
5 Janek Šubic. 
6 Oznaka za kurirsko zvezo; pripisano naknadno ž drugo pisavo. 
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Št. 59 

PISMO NAMESTNIKA KOMANDANTA IV. OPERATIVNE CONE 
IN ČLANA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA ŠTAJERSKO 
PETRA STANTETA DNE 6, APRILA 1943 POLITKOMISARJU 
IV. OPERATIVNE CONE IN ČLANU POKRAJINSKEGA KOMI
TEJA KPS ZA ŠTAJERSKO DUŠANU KVEDRU NA DOLENJSKO, 

O POLOŽAJU NA ŠTAJERSKEM1 

Na položaju dne 6. 4. 1943. 

Tovariš Tomaž2 in ekipa. 

Sprejel sem Tvoje pismo, ker sem se nahajal ravno na tem sek
torju. Tov. S tane 8 se še ni vrnil iz potovanja, ravno tako tudi tov. 
Jug. 5 Tov. Stane se suče po s tarem terenu in mi je že poslal kurir ja 
s kater im naj bi jaz prišel za njim, če s m a t r a m da lahko zapustim 
ta teren. Veze s pohorskim batal jonom še ni dobil in izgleda, da je 
tudi n e bo dobil. Položaj na Koroškem je baje zelo dober, manjka 
n a m samo kadrov. Četa je naras la na 45 članov, kater i so vsi obo
roženi. Sedaj sem poslal tov. Lenarta 6 z 12 tov[ariši]. Njega smo se
veda poslali n a avstrijsko Koroško. Poročila še nisem dobil. 

Tov. Jug se nahaja n a terenu in vrši kontrolo. Pisal 7 mi je, da je 
bil položaj n a terenu obupen, radi slabe naše kontrole. Pritožuje se 
n a Savinjsko dolino, češ, da je vladala t a m velika anarhija. Sedaj 
se pomika proti gornji Savinjski. Tudi z revirji ni bil nič kaj zado
voljen. 

Midva z Marokom 8 se trudiva, da bi spravila batal jone čim prej 
v odločno ofenzivo, k a r pa ne gre t a k o hitro, kot b i si človek mislil. 
Savinjski bataljon je največji problem. Ta je bil v k r a t k e m tr ikrat 
razbit in ga je Marok sedaj ponovno sestavil in s a m šel z nj im na 
položaj. Danes imam zvezo z Marokom, pa bom videl k a k o je uspel. 

1 Izvirnik je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 330 
2 Dušan Kveder. 
3 Glej dok. št. 44. 
4 Franc Rozman. 
5 Dušan Kraigher. 

T-* 6 , 0 ^ C u-f t e rk'.™J- 1 2 - m a r c a 1912 v Lobniku nad Železno Kaplo. 
L,eta 1939 je bil mobiliziran v nemško vojsko. Oktobra 1942 je zbežal v 
partizane. Bil je v Koroškem odredu in nato v Kamniškem bataljonu. 
?og£ J s P . ? m l a d l 1 9 4 3 ^ bil z 12 tovariši poslan na Koroško. Konec marca 
ia43 je bil imenovan za komandanta novoustanovljenega Koroškega ba
taljona. V napaidu na Mežico v noči 3. na 4. april je bil smrtno ranjen 
taj]e5Pdokft. 159 s t T i Ž i v l j e n j e p i s i v " ^ C K Z K S > Dokumenti, 

7 Pismo z dne 21. marca 1943 je v arhivu IZDG, fasc. 330 
8 Alojz Kolman. 
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K[amniški] B[ataljon] se je neverjetno dobro in hi t ro popravil. Na
pravil je par zelo dobrih vojaških akcij. Likvidiral je žandarmeri jsko 
stanico v Ihanu, pri čemer je zaplenil 26 pušk, 1 šnelfajerco, 2 pištoli 
in ostalo opremo. Samo Z[asavski] B[ataljon] je prokleto slab. Njemu 
še ni uspela niti ena vojaška akcija, kljub temu, da je bilo vse dobro 
pripravljeno. Napad na kontrolni avto se je popolnoma ponesrečil 
in smo imeli mi dva mrtva, zaplenili pa nismo nič. Sedaj je bila ena 
krasna akcija na špijone v Ponovičah. Akcija je bila izvršena s po
močjo, oziroma s sodelovanjem enega od špijonov. Tako so prišli brez 
vsakega strela v stanovanje, kjer so spali gestapovci in špijoni. Vsega 
skupaj j ih je bilo 16. Dobili so vse v postelji, kjer so spali in bi j ih 
bili l ahko podavili, če bi hoteli. P r i najboljši volji ne vem, kaj so 
delali, da niso uspeli in so se vrnil i brez uspeha. Sedaj se izgovar
jajo, češ, da niso bile točne informacije in tako dalje. Vidi se pa, da je 
glavna hiba pri vodstvu. 

Minerski vod je stopil v akcijo in je že iztiril dva vlaka in t o 
enega tovornega in enega vojaškega. Sedaj bom jaz osebno sodeloval 
v Krajnčevem bataljonu, tako da bom videl, kje je vzrok neuspehu. 
Kljub temu, da imam precej dela, se bom pozanimal s t em bata
ljonom. 

Tehnika še ne klapa in tudi radijskih vesti n imamo. P e t e r 9 bi 
bil moral pr i t i s celo ropotijo sem, pa ga za hudiča nismo mogli 
dobiti tako dolgo, da se je sam ubil z mino. Sedaj pa nobeden n e ve, 
kje ima svojo ropotijo. Vendar pa upam, da bomo v k r a t k e m imeli 
tehniko skupaj. 

Sodeč po tvojem pismu, še ne misliš kmalu prit i nazaj. Jaz sem 
itak vedel, kako je, če prideš enkra t tja. Ti praviš, da vam bo ko
ristila ta turneja. Jaz ti seveda rad verjamem, ali za turneje ne vem, 
če je današnji čas primeren, k o se nahajamo v spomladanski ofen-

"zivi in sam dobro veš, kako n a m primanjkuje kadrov. Ravno danes, 
ko se vrši splošna mobilizacija in, ko je potrebna največja aktivnost, 
kakor na vojaškem, tako tudi na političnem polju, bi bilo zelo ko
ristno, da bi se čim preje vrnili vsi na svoje položaje. 

K a r se tiče vojaškega oportunizma, ne tajim, da ga ni, vendar 
se pa ne morem strinjati s tabo, da bi napadal i »bajte« po dolenjskem 
sistemu. Ti sam dobro veš, da mi n imamo t a k š n e sile, s k a t e r o bi 
lahko preprečili pojačanja, katera pri vsakem n a p a d u nujno pridejo 
in to v najkrajšem času. Na Dolenjskem si pač lahko privoščijo, da 
napadajo postojanko po dva dni, ker lahko s silo, ki jo imajo pre
prečijo vsako pojačanje. 

To pa seveda ne pomeni, da se bomo mi izogibali postojank, ni
kakor ne. Spričo vse večje demoralizacije med nemškimi postojan-

9 Dane Forčesin iz Ljubljane, radiotelegrafist. Gestapovski vrinje-
nec mu je v žep suknjiča nastavil bombo, ki ga je ubila. Bomba je bila 
namenjena Petru Stantetu-Skali. Podatek Ivana Tlakerja, glej še 
Zbornik NOV, del VI, knj. 5, dok. št. 84, str. 214. 
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kami, se bomo lahko posluževali tistih sil, ki so pripravljene sodelo
vati z nami in bomo na ta način lahko mirno prihajali v njihove 
postojanke. Treba bo pač temeljito izkoristiti vsako priliko, pred 
vsem pa s pojačanim političnim delom pripraviti ugodne terene za 
čiščenje postojank. Zato še enkrat povdarjam, da se čim prej vrneš 
s svoje »turneje«, ker ste vsi zelo potrebni tukaj. 

Jaz sem hotel poslati eno skupino neoboroženih tovarišev pre
ko,10 pa so mi jih kurirji poslali nazaj, češ da je prehod nemogoč, 
radi belih. Pozanimaj se ti tam, kako je, ker mi bomo tudi v bodoče 
prisiljeni pošiljati neoborožene tovariše preko, ker vseh, katere bomo 
mi tu mobilizirali pač ne bomo mogli oborožiti. Da bi pa ostali tu, 
je pa zopet nemogoče, ker bi bila prevelika masa brez orožja. Mobi
lizacija zavzema vse večji obseg in bomo prisiljeni pošiljati trans
porte preko. 

Glede ostalih akcij, boš pa itak videl v vojnem poročilu, katerega 
sem ravno sedaj poslal. Tudi za mojo privat pošto te prosim, če jo 
dobiš v roke, da izročiš naslovljenki. 

Pozdravi vse tovariše iz Tvoje ekipe, posebno pa seveda mojo 
»•varovanko«. 

Pozdravi tudi tov. Matijo,11 Bolkota12 in ostale. 
Tovariški pozdrav. 

S M R T F A Š I Z M U S V O B O D A N A R O D U ! 

Stante Peter — Skala 
Oprosti [zaenkrat vsem] 
napakam, ker se šele učim na stroj pisati.13 

10 Misli preko Save, na Dolenjsko. 
11 Ivan Maček. 
12 Dr. Jože Brilej. 
13 Pripisano s črnilom. 
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Št. 60 

POROČILO ZAUPNIKA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA 
PRIMORSKO V BENEŠKI SLOVENIJI ALOJZA MAVRICA DNE 
6. APRILA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA PRIMOR

SKO O PRVIH STIKIH V BENEŠKI SLOVENIJI1 

S. Benečija2 

Na položaju dne 6. 4. 43. 

Pokrajinskemu Komitetu KPS 
za Primorsko. 

Dragi tovariš! 

Sporočam, da sem pristopil na ta novi sektor mojega dela. S šta
bom bataljona3 sem prišel v stike, in sem dobil vse, kar sem potre
boval, ampak z OK KPS 4 pa nisem prišel v stike, ker ga ni več, je 
prišel v roke črnim volkovom. 

Natančnih podatkov nimam. 
Za moje delo sem dobil precej dobre podatke; dobil sem že 

nekaj stikov s temi ljudmi, imajo dobro mnenje za OF. Upam, da bo 
šlo Napravil, sem tudi 2 sestanka na tej strani vode,5 kjer hočem 
ustanoviti terenske odbore, da bomo tudi mi bolj lahko napredovali 
v naši stvari. 

Prosim, da čim prej je mogoče, mi pošljite literaturo, italijansko 
in slovensko, ker drugače bode bolj težko prodirati naprej. 

Smrt Fašizmu — Svoboda Narodu 
Oton.6 

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 
532. 

2 Sever. Benečija. Pripomba napisana na Pokrajinskem komiteju 
pri urejanju pošte. 

3 Briški bataljon. 
4 Moral bi potovati preko Kanalskega okrožja. Glej dok. št. 39. 

Verjetno pa je šel preko Tolminskega okrožja, kjer je bila sredi marca 
na področju sedeža Okrožnega komiteja italijanska hajka. V hajki je bil 
ranjen sekretar Franc Savli, ki je ranam podlegel. 

5 Misli reko Idrijco, ki je predstavljala vzhodno mejo Beneške 
Slovenije. 

s Alojz Mavric. 
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Št. 61 

f 0 ™ ^ 0 O K R o Z N E G A KOMITEJA KPS CERKNICA DNE 
6. APRILA 1943 CENTRALNEMU KOMITEJU KPS O ORGANIZA 

CIJSKEM STANJU PARTIJE IN POLOŽAJU V OKROZ^j? 

OK KPS / Cerknica 

Položaj, 6/IV. 1943. 

CPKPS 
_ na položaju 

. Poroča se sledeče: 

P ^ ^ T ^ ^ ^ Z
T

0 ^ r 0 m n a P 0 t r e b 0 s m o reorganizirali in očistili 
Partijo. V rajonu Loške doline so od 7 dosedanjih terencev ostali 

Stanko S S 0 ^ ^ " P a r t i z a n o v - ZdaJ tvorijo RK KPS tov 
Stanko (Ludvik)* sekretar m čl[anica] tov. Ivanka (Jelkah I z parti
zanov smo poklicali tov. Mirkota* kandidata HP, (po poklicu sobo-

S r S ~ , * S 1 ^ 0 m a i Z D a n p r i L o ž u ) Previden je za čl. RK 
Dosedanje 4 terenske smo razdelili: tov. Bogota« v SlFivniškil batalion 
(dv. logor) tov. Miloša« in Dašo' v udam" brigadi i H o v . S m i S 

RK K K i n ^ n ^ ^ t ? 6 b i l a p o t r e b n a : a ) s k u P i n a terenskih (čl. 
H S M O O O f ) . ^ bila preveč številna in neelastična v svojem 

r P i L ) P r e i n a 0 a ^ V , n a - V 0 S t a l i h r a j 0 n i h s e P r a v t a k o nahajamo S reorganizaciji m čiščenju Partije. 
Notranjski odred: Partija je bolj šibka, številčno in kvalitetno 

Posebno v 2. m 3. četi. Delovanje Partije je zelo slabo. Pripomniti 
moram da je novi kader bolj slab v tem odredu. S svojim delcm 

P a Z o n ! ? 1 r i^^'/f, ^ f l i i n S p r e j e l i k a k e ^ n o v e š a eiana v 
Partijo Delali bomo kolikor bo največ mogoče po partijski liniji. -
Tov^ Kokalj Edvarda je Partbiro NO izključil iz Partije radi neaktiv-

bljane111 ^ * ^ ^ ~ T 0 j e n e k i S l a V i S t ~ p r o f e s o r ^ Lju-

Sflivniški] bataljon (civ. logor): Iz tega logorja je nekaj partijcev 
poslanih v brigade, politkomfisarja] smo zamenjali. Težavnost tega 
bataljona je vedno večja, grozi nevarnost, da se ne bi začel predajati 
kar (bi zelo slabo vplivalo na političnem polju. Problem prehrane re-
sujemo na edini način, ki je možen. NekoUko smo že številčno zmanj-

• i sSS^SSSdX RS0111' je v " " ^ C K ZKS v L^b"ani-
3 Ivanka Zigmund. 
4 Mirko Sepec. 
5 Franc Leveč. 
6 Tone Sumrada iz Podgore 

v n e ^ k ^ ^ ^ S 0 < * * N ^ leta 1943, umrla 
8 Anica Mohar. 
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šali logor in sicer razdelili po skupinah po rajonih, oziroma, kjer je 
pač kaj možnosti za prehrano. Na partijskih sestankih se vedno 
povdarja pomen Partije, kakšen mora biti član KP in predelava se 
partijska literatura. 

Kar se tiče zaveznikov imamo v OOOF zastopnika sokolstva 
(Andrej Lapajne),9 ki je popolnoma lojalen sodelavec, drži pravilno 
linijo OF v svojem delu. Krščanskih socialistov funkcionarjev v na
šem okrožju sploh nimamo. Izjavo10 vseh treh skupin smo predelovali 
v smislu okrožnice CK KPS od 1. marca1 1 1.1. Neugodnih pojavov 
med zavezniki pri nas ni bilo. (Andreju Lapajnetu smo partijsko lite
raturo nudili na razpolago že več časa in se z vnemo zanima za stvar 
in pravilno razumeva našo avandgardno vlogo.) 

Splošna situacija v okrožju: Organizacija OF je še vedno največji 
del usmerjena na zaupnike in pa na ženske. Postavili smo le par no
vih terenskih odborov OF. — Razpoloženje ljudi se zelo hitro me
njava, dobro pa slabo, in to z ozirom na mednarodni položaj, parti
zanske akcije, zelo mnogo pa je odvisno od terorja bega. Ljudstvo 
ne zna dovoljno kljubovati terorju bega, vendar pa se je tudi temu 
nekoliko prilagodilo. — Bela garda se je številčno precej povečala. 
Po naši mobilizaciji, v kolikor smo jo vršili je reagirala bega, oboro
žila precej moštva na novo. Postavili so dve novi belogardistični 
postojanki (v Loški dolini v Danah in v Dol. Jezeru pri Cerknici). 
Stanje se vedno bolj zaostruje. — 

Tehnika bi zdaj delovala dobro, težkoče so v tem, da ne pri
hajajo teksti redno in ne literatura. . 

ZKMJ: na tem sektorju se je v zadnjem času delo precej izbolj
šalo, okrožni ZKM je še dovolj aktiven, postavljeno je 5 aktivov s par 
RK. Vseh članov ZKM je 23. So precej aktivni vsi ti v ilegalnosti, 
potom mladincev se dobro dela na terenu. Z drugimi funkcijonarji-
legalci pa so težave. — 

Prosim sporočila, če spadajo stanice za vezo na področju našega 
OK k nam s partijskim delom. 

V enem naših poročil smo predlagali za sprejem v KP tov. Do-
reta Petra iz Kremence, ki je bil 1.1. po nalogu CK KPS izključen. 
Zdaj pa se je pokazal zelo aktiven in delaven, prosim če ga lahko 
sprejmemo v KP. 

Smrt fašizmu — svobodo narodu! 

Za: 
OK KPS / Cerknica 

Ljubo Skalar12 

9 Andrej Janežič. 
10 Glej dok. št. 3. 
11 Glej dok. št. 4. 
12 Alojz Mlakar. 
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Št. 62 

NAVODILA OKROŽNEGA KOMITEJA KPS MATERIJA—BISTRI
CA DNE 6. APRILA 1943 ALBINU GODINI OB IMENOVANJU ZA 
ČLANA OKROŽNEGA KOMITEJA KPS MATERIJA—BISTRICA1 

OK KPS 
Materija —Bistrica 

Položaj, 6/4 1943. 

Dragi tovariš Vojo.2 

V zvezi z našimi razgovori z dne 4/4 1.1. si od danes, 6/4 1.1. ko
optiran za 

člana Okrožnega Komiteta KPS 
za Materijsko-Bistriško okrožje. 

Vse Tvoje posle, ki se tičejo Partije (sekretar celice RK) oddaj 
drugim, (po možnosti tov. Vladu8), sam pa spadaš v OK-KPS. S tem 
ni rečeno, da nimaš dolžnosti prisostvovati rednim sejam RK, na
sprotno, delo celice RK boš kot član OK kontroliral in s Tvojimi na
sveti izboljševal ter popravljal napake. 

V Tvoje delovno področje OF pa spada vse, kar si dosedaj oprav
ljal. 

Razen tega boš vodil delo v Materijskem, Rodiškem in Hruškem 
rajonu in to kar se tiče OF in Partije. Za te tri rajone boš Ti od sedaj 
naprej odgovoren. 

Organiziraj: da bodo vsi ti trije rajoni med seboj dobro pove
zani, da boš Ti prejemal vso pošto, denar in si. ter dajal odgovore 
ter direktive, kar se OF in Partije tiče. 

Vedno, vsak teden, boš moral biti v zvezi z ostalimi člani 
OK-KPS, kot smo se dogovorili. Poročila rajonov boš nam dostavljal, 
kot rečeno. Tvoje pismene direktive kopiraj z 2 kopijama, ena za 
Tvoj, eno za OK-arhiv, ki jo boš nam dostavljal. Prav tako bomo mi 
dostavljali Tebi kopije ostalih dopisov, ki se tičejo teh 3 rajonov. Kar ' 
se Hruškega rajona tiče poveži se s tov. Nino [m] Mr konj o,4 ki je 
zaupnik RK, dokler ne formira svoj RK. 

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 
633. 

2 Albin Godina. 
3 Franc Grm. -
4 Danilo Cek. 
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Glede RodiSkega rajona pa že itak imaš direktive, v ostalem pa 
boš sam videl kaj je treba storiti, da se čim bolje vse organizira. 

Smrt fašizmu — svobodo narodu! 

Sekretar OK-KPS 
Rudo Brkine5 

P. S. 
Part. član. naj znaša 5 % 
Pisalni stroj kupite, dajte narediti š, ž, č, namreč samo kljukico 

«•"« in dostavite na javko! Cena ne igra vloge. 

St. 63 

POROČILO SEKRETARJA OKROŽNEGA KOMITEJA KPS ZA 
IDRIJO FRANCA BEZELJAKA DNE 7. APRILA 1943 POKRAJIN

SKEMU KOMITEJU KPS ZA PRIMORSKO O POLOŽAJU 
V OKROŽJU1 

Okrožni komitet KPS 
za Idrijo. 

Na položaju 7. aprila 1943. 

Pokrajinskemu komitetu KPS 
za Primorsko. 

Sprejel sem vašo pošto.2 Oprostite, ker nisem poslal še nič po
ročila. To je bilo vsled nezadostnih zvez. Tov. Franc3 mi namreč ni 
dal nobene veze z vami. Vprašal sem pri bataljonđkem politkomisar-
ju, Jakcu,4 pa tudi on ni nič vedel. Torej vas prosim, da mi sporočite 
vsako eventuelno spremembo vašega naslova, ker le tako vam bom 
lahko točno poročal. 

Po odhodu tov. Franca se delo ni ustavilo, pač pa je zastalo v 
času vsakodnevnih aretacij, ki so se vršile v zadnjih treh tednih 
preteklega meseca. Sedaj je spet vse v teku. 

5 Rudi Mahnič. 
1 Izvirnik je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 532. 
2 Glej dok. št. 43. 
3 Jaka Platiša, bivši sekretar OK KPS Idrija, ki ga je konec febru

arja 1943 PK KPS poslal v Trst. Glej dok. št. 34. 
4 Karel Nardin. 
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V našem okrožju je položaj tak: Partijska organizacija se raz
vija zadovoljivo. Po odhodu tov. Franca smo postavili v Idriji 4 v 
okolici pa 2 novi celici. V Idriji je partijcev 27 v okrožju pa 11. Se
stanki se dosedaj niso mogli vršiti redno, ker je bilo vsako gibanje 
močno otežkočeno. V zadnjem času pa je napetost malo pojenjala, 
tako da gre delo spet naprej. 

O. F. je močno utrjena pri nas. Edina kraja v našem okrožju, ki 
ne sodelujeta sta Zavratec in Godovič. Tja pa bo zelo težko prodreti, 
ker so po večini sami fanatični klerikalci. Če kje, bo tam našla bega 
oporo. V drugih krajih pa so ljudje že precej prekaljeni. Tudi na poli
ciji se drže dobro. .Nobeden še ni nič izdal, četudi so aretirali okrog 
170 oseb iz našega okrožja. Je pa nekaj drugih izdajalcev, ki jih bomo 
likvidirali, čim bo priložnost. 

Glede organizacije žen in mladine, pa je stvar taka: Protifaši
stična fronta žen je zelo delavna. Samo v Idriji je 129 članic. Zveza 
slovenske mladine pa sploh ne obstaja pri nas. To pa iz enostavnega 
razloga: Kar je bilo moške mladine je vse odšlo, ali v partizane ali 
v Italijo, kar pa je žensk so pa v protifašistični zvezi žen. j e pa tudi 
zelo nevarno delati z mladino ker jih je mnogo vzgojenih v faši
stičnem duhu. 

Primorskega poročevalca št. 3, katerega omenjate, nismo dobili. 
O Primorskem pokrajinskem plenumu5 smo izvedeli potom partiza
nov. Tudi to, da je bil prisoten delegat ital. manjšine, in da se strinja 
z programom OF. 

Med ljudstvom to ni napravilo najboljšega vtisa. Ljudje pravijo, 
da hočejo videti dejanja od italijanske strani, ne pa samo besed. 
Ne morejo zaupati Italijanom, pa četudi so komunisti. To mišljenje 
bo zelo težko iztrebiti, ker je bilo ljudstvo že prevečkrat razočarano 
v svojih upih. 

Glede prihoda »nacionalnih partizanov«6 smo ukrenili vse po
trebno, da ne bodo dobili opore nikjer, z izjemo v zgoraj omenjenih 
krajih. 

Smrt fašizmu — svoboda narodu! 

ZA OKKP V IDRIJI 
Ciril7 

p. s; 
Tov. Franc mi ni povedal, če in kam moram pošiljati poročila 

o denarnem in materialnem stanju pri nas. Prosim, da mi sporočite. 
5 Glej Dokumenti, knj. 5, dok. št. 191. 
6 Misli oddelke bele garde. Glej Dokumenti, knj. 5, dok št 196 
7 Franc Bezeljak. 
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St. 64 

POROČILO OKROŽNEGA KOMITEJA KPS KANAL DNE 9. APRI
LA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA PRIMORSKO, 

O POLOŽAJU V OKROŽJU1 

Okrožni Komitet KPS 
za Kanal z dne 9. IV. 43. 

Pokrajinskemu Komitetu KPS za Primorsko. 

Dragi tovariš 

Stanje KP za to okrožje je sledeče: je v celem okrožju 10 partij
cev in 20 kandidatov, formirali smo en RK, kateri še kar dobro de
luje. V enem rajonu je tudi že pripravljeno, in ga bomo takoj po
stavili, da bo začel delovati, (v rajonu) k[amor] so prišli na novo vo
jaki, in postavljajo zasede in patruljirajo, je trenutno delo otežko-
čeno. 

Delavce v tovarni so mobilizirali za delo v tovarni, so pod vo
jaško komando, so stalno v tovarni, na dan imajo 8 Lit plače, tako, 
da je ostal samo še 1 tovariš, da lahko dela, je partijec. 

Po okrožnici,2 ki smo jo prejeli, o potrefoi o ZKM, smo začeli 
z delom, postavili 4 aktive, po največ ženske mladine, se kar dobro 
pokažejo v delu, se bo lahko v kratkem postavil RK za mladino. V 
dveh rajonih je še kar dobro razvita partija, zato bo tudi glede 
mladine lažje delo, v kraju kjer so vtaknili moške v prisilno delo, 
bomo skušali čim več pritegniti z ZKM. Je mladina še kar precej 
navdušena za delo. Da bomo mladino čim bolj zgradili, nam je po
trebno 60 komadov mladinskega lista »Mladina« izgleda da delo z 
mladino, ZKM in (Slovensko mladino, ne bo težko. En primer: ena to-
varišica je povabila na sestanek 4 tovarišice stare 17—18 let. Bile so 
bolj boječe. Na sestanku smo jim razložili vse potrebno [in] so še kar 
dobro razumele. Začele so takoj z delom, z zbiranjem hrane itd. 

OF terenski odbori so največ sestavljeni iz žensk, ponekod so 
razbiti, ostali so le še po 1 ali 2 člana, da zbirata hrano, kadar so 
v bližini partizani in pobirata davek. Da bo partija povsod delovala, 
bodo tudi vpostavljeni odbori. 

Denarja imamo 15.000 Lit, ga je pa tudi nekaj po rajonskih bla
gajnah, za nabavo potrebščin, dobili smo nekaj materjala za tehniko, 
izgleda da se ga bo dalo po malem dobivati. Ali smemo nakupovati 
hrano, maslo, fižol i. t. d.? Trije naši aktivisti so se vrnili iz Gorice. 

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 
532. 

2 Glej dok. št. 42. 
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Bela garda se tudi ni razširila. 2 župnika sta dala ven belogar-
distične letake, sta jih delila med nekaj ljudi. Belogardistična litera
tura belim nič ne zaleže, ljudje ki so jo dobili, jo skoraj niso prečitali 
(edino njihovo delo je ki ga je opaziti). Stalno se napovedujejo pre
iskave od Italijanov, pa, da so tam in tam internirali družine, ki so 
šli v partizane njihovi sinovi. 

Italijani pošiljajo patrulje in postavljajo zasede, nakar so ljudje 
postali ponekod vsled tega boječi. 

Sedaj se nahaja tu četa. Napravili smo celične sestanke. Partijci 
v četi so precej aktivni in vlada v četi red in disciplina. Četa je iz 
briškega bataljona. 

To bi bilo pomočilo našega OK. 

Smrt fašizmu — Svoboda narodu 

S tovariškim pozdravom 
Tesar Frenk3 

St. 65 

POROČILO VOJAŠKEGA REFERENTA OKROŽNEGA ODBORA 
OF ZA VIPAVSKO (AJDOVSKO) DNE 9. APRILA 1943 POKRA
JINSKEMU ODBORU OF ZA PRIMORSKO O DELU V OKROŽJU1 

Okrožni odbor OF za Ajdovščino 
Na položaju, dne 9. aprila 1943. 

Pokrajinskemu odboru OF za Primorsko 

v roke tov. P R I M O Ž A 2 

ali M A T E V Ž A . 3 

Na pismo, ki ga je tov. Janez4 pisal dne 29. p. m.5 v imenu 
Ofkrožnega] O[dbora] Ajdovskega okrožja, je Janez prejel odgovor od 
6. t. m.,6 danes in takoj odgovarja naslednje. 

5 Franc Caserman. 
1 Izvirnik je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 532. 
1 Dr. Aleš Bebler. 
s Anton Velušček. 
4 Štefan Nabergoj. 
5 Glej dok. št. 48. 
* Pismo verjetno ni ohranjeno. 
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1. Glede kriti'kastrstva in osti proti Vam je isključno moja (Ja
nezova) pogreška pri stiliziranju pisma, oziroma poročila. Toda dej
stva povem jaz taka, kakor obstajajo in nisem nikoli mislil na to, da 
pišem predpostavljnemu, ampak le nadrejenemu forumu, ki se mu 
sme vse odkrito povedati. Ce je to nepravilno, bom pač odslej bolj 
pazil pri stiliziranju poročil. Imel sem pa dovolj vzroka, da sem tako 
nastopal, saj se je zveza za moje delo s strani takrat odgovornih 
funkcionarjev sabotirala celih 6 tednov, kar je povzročilo veliko 
škodo in zaostanek v našem delu za našo narodno osvoboditev. Mi
slim, da sem s svojim delom doslej dovolj dokazal, da zaslužim po
polno zaupanje in, da je bilo moje zasliševanje pred partizansko po
roto junija lanskega leta, pri katerem mi je bila izražena zaupnica 
dovolj jasen dokaz, da se proti moji osebi dela zahrbtno, ker se mi 
v ozadju ne zaupa. Moje bivanje z Zdravkotom (sedaj Petrom)7 je 
privedlo do tega, da postanem kandidat za KP in me je Zdravko 
predlagal skupno s tov. Grenkijem8 tudi za takojšen sprejem v KP. 
Kakor je razvidno iz naslednje točke, tov. Zdravko ni prejel na to 
nobenega navodila. Neprejemanje direktiv, kar je razvidno iz na
slednje točke, je ustvarilo v meni vtis, da se še dalje ne zaupa 
moji osebi, radi česar sem dostavil opazko v zadnjem pismu. Torej 
odslej bo v tem pogledu vse v redu, posefbno še, ker se naš 0[krožni] 
Ofdbor] dobro zaveda discipline. 

2.[a] Do 14. p. m. sem bival skupno z Zdravkotom. Ker- tov. 
Zdravko kot tajnik OO ni prejel do tega časa nobenega odgovora na 
naše poročilo o okrožni konf. niti kakega drugega pisma ali navodil 
razen nekaj literature za študijske sestanke kandidatov KP ter še 
eno okrožnico Vsem 0[krožnim] O[dborom]9 in, ker tov. Grenki na 
skupnem sestanku Primorskega pokrajinskega plenuma ni mogel 
podrobno vsega povedati, je nameraval priti tov. Zdravko v osebni 
stik s tov. Primožem, da se o vsem pogovorita in razčistita vse za
deve z našim okrožjem. Toda to mu^ ni bilo mogoče, ker je Vipava 
narasla, brvi so Lahi podrli, mostovi so pa bili strogo zastraženi. 
Ko pa je prišla veleizdaja Črnega Martina,10 pa je bilo že prepozno. 
Pač pa je tov. ZdraVko bil do 25. januarja v stalni pismeni zvezi s 
tov. Primožem. Torej naš OO ni prejel v zadnjih dveh mesecih od 
POP razen razgovora (le par besed po navedbi tov. Grenkija). tov. 
Grenkija s tov. Primožem nobene stvari, niti naštetih okrožnic, niti 
navedeni pismi tov. Primoža,11 niti kakih tiskovin Glavnega povelj
stva. IOOF, CKKPS, ali Vaših lastnih. Ker nismo tako imeli možnosti 

7 Srečko Čebron. 
8 Franc Lavrenčič, Filozof, Grenki. 
9 Ohranjeni sta okrožnici z dne 3. januarja 1943, glej Dokumenti, 

knj. 5, dok. št. 12 in 13. 
10 Ivan Kerševan. 
11 Ohranjeni sta pismi z- dne 8. in 20. marca 1943, glej dok. št. 20 in 

dok. št. 37. 
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spoznati pravo linijo dela, smo se držali splošnih že prej dobljenih di
rektiv. Ce je pa tov. Zdravko prejel za OO kake stvari po 14. p. m. ne 
vem podpisani, ker od takrat traja Laška ofenziva po naših krajih 
v še poostreni obliki in nisem mogel z njim vzdrževati take zveze, da 
bi meni in tov. Grenkiju, poslal tak material. Zadnji teden sem pa 
brez zveze s teren[sko] obveščevalno postajo, ker traja po dolini 
ofenziva in je dohod skrajno težaven, največkrat pa nemogoč. Kakor 
hitro bo mogoče dobiti zvezo s tov. Zdravkotom, bom prejel od njega 
gradivo v kolikor ga je on prejel in je mojemu resoru namenjen. 
Svojo samostojnost smo pa pokazali prav s tem, da smo kljub pre
kinitvi zveze s POP-om12 delo uspešno vodili na vseh področjih, če
prav ni imela 2. Vip[avska] četa, ki je operirala na našem področju 
in vršila mobilizacijo niti enega ali dveh mitraljezov, niti ni bilo na 
mestu štampiljke za pozivnice, tako, da je ostalo nekaj nujnih denun-
ciantov, ki jih ni bilo mogoče likvidirati na lahek način, po pozivnice 
smo pa poslali k 3. bataljonu.13 V kolikor nam je teh pozivnic na ško
do spočetka manjkalo, v toliko jih je bilo po mobilizaciji na pretek, 
ker je dal tov. Zdenko14 izdelati posebno štampiljko. 

b) Vprašanje rekrutačije iz garnizij sem postavil v osebnem 
razgovoru s tov. komandantom P[ri<morske operativne] zone Brači-' 
čem in sem se prepričal, da ni lahko. 

3. Razumem pa, da zadeve s črnim Martinom ne poznate pra
vilno. On ni bil »slučajni« pasant preko našega področja, temveč ba
taljonski obveščevalec 1. bat. »Simona Gregorčiča«. Postavil ga je 
tov. Rudi,15 komandant tega bataljona. Naredbo o tem ima sedaj 
v rokah komandant cone tov. Bračič. Izdajal se je za komandirja 
udarne čete, ki da bo sedaj ustanovljena, zato, da si on ogleduje 
teren. Bival je v 2. karavli in hodil s kurirji. Tako je tudi vedel za 
začasno spravljeni ciklostilni papir, ker so vse tehnične stvari prena
šali kurirji od Peruna1 6 do karavle 2. in preko, do bližine namemb
nega kraja. Za bunker,1 6 3 kjer se je nahajala začasna tehnika je 
pa vedel po dotični družini, ki mu je zaupala, ko je na prehodu tam 
bivdl. Prav takrat se je urejal poseben prostor [za tehniko]1 6 b (dotični 
je bil organizacijski bunker, ne pa za tehniko in je bila tehnika le na 
prehodu, ker oni prostor še ni bil urejen). Omenjam še to, da so mu 
ljudje jako zaupali, ker se je izdajal za bodočega izrednega funkcio
narja in ker je imel kot bat [al jonski] obveščevalec posla s ter[ensko] 
obveščevalno centralo. Odločno pa zanikam, da bi bili nekonspirativ-
ni, ker je najnovejši pojav Jovo dovoljen dokaz, da za provale na 
našem področju nismo krivi mi. Najmanj pa jaz (Janez), ki sem za 

12 Pokrajinski odbor Primorske. 
18 Južnoprimorskega odreda. 
14 Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravega imena. 
15 Martin Greif. 
16 Viktor Hajne. 
16a Bunker pri Bencinovih ma Gočah. Podatek Antona Semeniča. 
16b Bunker pri Zgurjevih v Podragi, Podatek Antona Semeniča. 
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tehniko odgovarjal. Na našem področju se je dogodilo nekoliko ne
pravilnosti s strani partizanov. Mi smo jih popravljali, popraviti 
jih pa nikoli ne bomo mogli. 

4. Tehnika je bila sedaj odlično opremljena. Da pa nismo več 
producirali, je krivda v tem, da- smo dobili rotacijski stroj šele eden 
teden pred izdajo. Še sedaj je natipkanih 25 matric za razmnoževanje. 
Primorski poročevalec ima naslov še od prej, ko nam je komandant 
zone tov. Bračič vzel stil za pisanje naslova in sem na hitro jaz še 
prej napisal dve matrici, predno sem zvedel za novi naslov.17 Starega 
pa potem nisem brisal. Dva letaka smo izdelali po nujni potrebi. Ce 
sta ponesrečena, je pač Vaša sodba. Pri nas sta dosegla svoj namen 
le delno, ker je ravno ob izidu obeh prišla izdaja. Ravnali pa smo se 

- po nekoč dobljenem navodilu, naj izdajamo tudi svojo literaturo. 
Izdali smo, kar je bilo v naši moči sestaviti! Poročevalec št. 3 in 4 
ter Našega boja št. 1 sploh nismo prejeli, kamoli razmnožili. Tudi 
Poročevalec št. 2 je razmnožen še v bunkerju (le za I. rajon je uspelo, 
da se ga razdeli). Zalotila nas je ofenziva, raztrganje vezi s padcem 
Ivota Borotina,18 izdaja in pa raztrganje mreže na rotacijskem stroju. 
To še sedaj ni popravljeno, pač pa je mreža že nabavljena. Naklade 
tiskovin nismo sporočili spočetka, ker nismo imeli zveze, pozneje ni
smo izdajali ničesar, nazadnje pa smo sporočili obenem s poslano 
literaturo v priloženem pismu tudi število izvodov 400 do 500. Veseli 
me, da potuje sedaj na našo tehniko nov tovariš,19 da uredi, če se bo 
kaj dalo urediti. On bo že o tem poročal. Pomagali mu bomo z vsem! 

5. Ker traja sedaj na našem okrožju, prav tako kakor po celi 
pokrajini ofenziva, je verjetno, da tov. Zdravko ne bo dobil spo
ročila, ali pa zelo pozno. Ali je mogoče, če mu tudi mi ne moremo 
javiti in ga do sem pripeljati, da pride namesto njega tov. Janez, 
ki je že v štabu 1. bat. »Simona Gregorčiča-«. Tov. Zdravko bi pri
šel kakor hitro bo mogoče. 

6. Ker do naše konference 0[krožnega] 0[dbora] v Zgornji Vi
pavi nismo imeli nobenih navodil glede denarja, smo ga uporabljali 
po najboljših namenih. Pozneje smo pričakovali direktiv na posebno 
opozorilo v našem poročilu s konference.20 Ker tega nismo prejeli, je 
ostalo pri prejšnjem. Denar smo oddajali tov. Perunu, ki v glavnem 
dobavlja tehnični in specialni material. Obračun je poslal po tov. 
Tarzanu,21 toda tov. Tarzan je padel z obračuni in nekaj denarja. 
Ostali denar smo uporabljali za dobavo čevljev, nahrbtnikov in dru
gih potrebščin. Obračuna pa blagajnik nima, kajti tov. Ivo Borotin 

17 Naslov Primorski poročevalec se ni spreminjal. Večkrat pa so spre
menili podnaslov. 

18 Ivan Kosovel. Glej dok. št. 34. 
19 Viktor Ilovar, ki je bil od decembra 1942 do aprila 1943 vodja 

dklostilne tehnike Soškega odreda. 
20 Glej Dokumenti, knj. 5, dok. št. 104. 
21 Niko Sturm, zaupnik Pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko 

na Pivki, padel 27. februarja 1943. 
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je padel, preden je predal obračun in uvedel blagajnika v delo. Na 
našem področju (rajoni 1 do 3 in 8 ter 9) smo izročali denar rajonskim 
ekonomom ter od njih prejemali obračune, toda te obračune je imel 
namestnik okrožnega ekonoma tov. Lipa,22 ki jih je imel nalogo izro
čiti okrožnemu blagajniku. Ta Lipa je pa sedaj zaprt in obračunov 
ne moremo poslati naprej Vam, ker kopij nismo delali, ker to dotlej 
ni bila navada. Sedaj smo poslali tov. Perunu 40 000 L za konzerve in 
usnje, kar je v dobavi in deloma že uporabljeno ob priliki transpor
tov novincev preko meje. Na trge 2 2 a pritiskamo glede denarja, toda 
prav veleizdaja črnega Martina nam je začasno naše direktne stike 
z njimi zavrla, ker nam je pobrala ves uveden kader za to delo in del 
uvedenega kadra od obveščevalne službe. Ko bomo prejeli večje 
vsote, Vam jih bomo poslali, ker izgleda, da tako želite. Pripominjam 
pa, da bomo sedaj rabili mnogo denarja za prehrano čet, ki se bodo 
kretale na našem področju. 

7. Posebno poročilo glede tov. Jovota,23 Ker še nisem prejel po
ročila od tov. Medveda,24 ki je obljubil točno poročilo očividca, pi
šem to vnaprej. Tov. Jovo je prišel kot izvedenec za tehniko v za
četku februarja v moj organizacijski bunker, katerega sem namenil 
začasno za tehniko, dokler ni urejen poseben prostor v ta namen. 
Prepustil sem mu ves dotedanji tehnični material in naloge. Toda 
valjar od duplikatorja je manjkal, zato ni mogel razmnožiti dotlej 
natipkanih matric. Ker sam ni znal tipkati, da bi tipkal nove matrice, 
učiti se pa tudi ni hotel, uradnico, katero smo najeli pa nismo mogli 
pridobiti za tako delo, ampak je rajši ostala v četi in odšla s trans
portom v brigade, sem matrice tipkal še nadalje jaz, v kolikor sem 
pač utegnil. Naročil sem ves tehnični material za uporabo in rezervo 
in ko je vse to prišlo je tov. Jovo rotacijski stroj in en del materjala 
odnesel s pomočniki na poseben bolj konspirativen prostor, kjer se 
še sedaj nahaja. Ker jaz nisem mogel biti povsod, od tov. Zdravkota 
sem pa prejel nalogo organizirati celice kandidatov KP, sem predal 
to nalogo za 1. rajon tov. Jovotu kot partijcu.25 Ker je naša edinica 
medtem menjala bivak, nisem še mogel ugotoviti posledic. Ko bom 
vse to ugotovil, bom poslal bolj izčrpno poročilo. 

8. Kako potreben je bil moj odhod v edinico, vidim šele sedaj, 
ker bi sicer še naprej ostal naš 0[krožni] 0[dbor] brez zveze, ki je 
s terena nismo mogli več dpbiti. Tukaj-je-pošta bolj redna in upam, 
da bo sedaj to v redu. Pač pa me tukaj sprašujejo, ali bom ostal v 
edinici, ali bom šel nazaj na teren. Jaz sem v štabu bataljona kot in
štruktor prav sedaj Ob reformiranju in uvajanju novega vojaškega 
reda nujno potreben, toda svoje terenske funkcije ne bi rad zamenjal 

22 Gabrijel. Černic. Podatek Srečka Čebrana. 
22a Verjetno trgovce. 
23 Jakob Krašovec. 
24 Anton Semenič. 
25 Izpuščamo 5 vrstic. 
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z vojaško. Na terenu je moj namestnik. Prosim torej za direktive v 
tem pogledu. Tov. Zdravko mi je povedal, da se mora vojaški refe
rent zanimati za delo v edinicah. Obenem pa prosim tudi čimprejšnje 
rešitve glede mojega sprejema v KP. Če ostanem kandidat, namreč 
ne morem vršiti tiste nadzorovalne službe in sodelovati na par
tijskih posvetovanjih. Na terenu jaz sedaj ne morem delati, ker 
traja ofenziva in je mobilizacija zaključena. O Narodni zaščiti sedaj 
ni več govora, vprašanje organizacije žen pa je v glavnem izvršeno 
na zadovoljiv način. Le vprašanje obveščevalne službe pride še v 
poštev, ker je pa to samostojna funkcija, ki ne spada v moj referat, 
jo vršimo sedaj po padcu Ivota Borotina vsi po svojih močeh, tako, 
da smo vedno obveščeni o rastrelamentih in njihovih pripravah. 

Izpopolnitev OO se bo izvedla na zasilen način, kakor hitro bo 
mogoče dobiti za dotično mesto sposobno moč. Zelo mi je žal, da so 
po izdaji Martina zaprli že za to delo izvežban kader. Ker ne vem, 
kod je šel tisti tovariš za našo tehniko, bi želel prirti ž njim »v osebna 
stik preko Vas, če lahko posredujete to zvezo. Sedaj ko bo ozelenelo, 
bo mogoče delati zopet v tistem prvotnem bunkerju, tako da bo za 
slučaj, da bi tisto vas, kjer je sedaj bunker res izselili, kakor je na
povedano. 

10. Doslej so Italijani izselili vasi Goče, Erzelj, Planino, Gaberje, 
Senabor, Belo. Napovedana je izselitev še nekaterih drugih vasi. Po 
mojem mnenju bodo izselili vse tiste vasi, kjer ni vojakov. Ljudje se 
po novih odredbah lahko selijo le v isti občini (podestatu). Namen 
izseljevanja še ni znan. Ljudstvo je, umevno, zaradi tega zelo pre
plašeno in se boji podpirati partizane. Bele garde pa razen dveh še 
nedoločenih pojavov ni in tudi nevarnosti ne, ker ima ljudstvo o beli 
gardi najslabše mnenje in jih smatra za povzročitelje vsega zla, kar 
smo dosegli s pravilnim postopanjem v političnem pogledu in raz
krinkavanjem njihovega zločinskega počeitja. 

11. Zaradi naraščanja edinic smo posegli po tistih, ki bi sicer 
radi imeli svobodo, nočejo pa zanjo ničesar žrtvovati, itako, da gre 
patrola v hišo in s primerno razlago in namigovanjem na našo oblast 
dobi nekaj živeža. 

12. Ker omenjenega gradiva nismo prejeli, prosim, da se nam [ga] 
dostavi vsaj v izvlečku. Ce je mogoče, pa naj se razišče, kje je vzrok, 
da nismo prejeli poslane pošte. Ker je propadla tudi pošta PK je sicer 
možno, da ena ali druga pošta propade, tokrat je pa propadla sploh 
vsaka za celo dobo! Prosim v imenu ostalih tovarišev, da se drži 
čim tesnejši stik, da se za slučaj sile najdemo. Za kontrolo pa naj 
se uvede potrdila o prejemu pošte. 

Smrt fašizmu — Svobodo narodu! 

Za OOOF za Ajdovsko okrožje 
Vojaški referent 

Janez 
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Št. 66 

POROČILO ZAUPNIKA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA 
PRIMORSKO V SLOVENSKI ISTRI VIDKA HLAJA DNE 10. APRI
LA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA PRIMORSKO O 

POLOŽAJU V SLOVENSKI ISTRI1 

OK KPS za slov. Istro. 

Položaj 10. aprila 1943. 

PK KPS — tov. Primožu Tratniku!2 

5 tov. Vladom3 sva se sestala in Ti bo — ali je že, on poročal 
o mojem delu.4 

Jutri imam sestanek OK. Natančneje sporočim.naknadno. 
V prilogi denarno stanje okrožja. 
'Pred par dnevi so mi aretirali člana RK, enega med najboljšimi 

sodelavci. Je popolnoma izoliran, da ne moremo dobiti stika z njim. 
V par vaseh so bile preiskave potom blokad; dobili niso nič. 

(radi orožja.) ' 
Pred par dnevi je šlo 7 novincev v partizane (3 so bili že preje 

šli, pa ker niso dobili zveze so se bili vrnili; — 2 sta iz Trsta). Sedaj 
so na Rudotovi5 karauli in gredo jutri naprej na onstran meje, ker 
nimajo zveze z našim bataljonom. — Med njimi je tudi tov. Lu
ciano (Mario)6 — sdcer, kot so mi kurirji sporočili, so nemale težave 
z njim. 

Bela garda: Spet so se pojavili sumljivi ljudje, najbrž so organi
zatorji bele garde. Kot so [enega od njih] zasledovali v neki vasi, bodo 
to ljudje od gor, ker stavek, ki ga je dotični izgovoril, je bil v ljub
ljanskem narečju. Ga zasledujemo in po možnosti, ko bo spet prišel, 
ga bomo legitimirali in aretirali. Kakšen bo rezultat, bom sporočil. 

Kako je s pošto, ali jo dobivate redno od mene? Jaz imam sedaj 
precej redno zvezo s Trstom in tov. Rudotom. Za naprej do drugih 
javk ali karaul, pa ne vem. 

Ko boste poslali letečo — politpropagandno patrolo, kot sva go
vorila s tov. Vladom, naj se javi na Rudotovi karauli, kjer počaka 
mojega sporočila, kako in kaj. 

1 Izvirnik je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 532. 
8 Dr. Aleš Bebler. 
3 Branko Babic. 
4 Glej dok. št. 69. 
6 Rudi Mahnič. 
6 Luciano Vivoda. 
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V kratkem dobim zvezo preko tov. Rudota s hrvaškim terenom, 
ki meji na mojega. 

Smrt fašizmu — svobodo narodu! 

1 priloga7 

250.— Lir preko Trsta 
Za istrsko okrožje KPS: 

S tovariškimi pozdravi 
Vidko8 

Istrsko okrožje KPS. 

Položaj 10. aprila 1943. 

Pokrajinskemu komitetu KPS. 

Blagajniško poročilo: Marec 1943. 

1. marca 43. saldo 
31. marca 43. davek OF 
31. marca 43. nahrbtniki in druga roba 

za četo • 
31. marca 43. prehrana kurirjev, novincev 
31. marca 43. saldo 

1. aprila 43. saldo 

Članarina 20 članov KPS — za marec 43. 
katere v prilogi pošiljam. 

Smrt fašizmu — svobodo narodu! 

Za istrsko okrožje KPS: 
Vidko 

Lir 

Lir 

523.— 
2.666.— 

3.189.— 
1.059.50 

Lir 250.— 

1.165.50.— 
669.— 

1.059.50 
3.189.—Lir 

7 Blagajniško poročilo je v arhivu IZDG, fasc. 532. Napaka v seštev
ku izdatkov v originalu. 

8 Vidko Hlaj. 
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St. 67 

POROČILO POVERJENIKA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS 
ZA PRIMORSKO V MATERIJSKEM OKROŽJU RUDIJA MAHNI-
CA DNE 10. APRILA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS 

O POLOŽAJU V OKROŽJU1 

OK KPS — Materija — Bistrica 
Položaj, 10/4. 1943. 

Poročilo za čas od 1—10/4. 1943. 

Stanje Partije: 
Okrožni komitet je formiran, sestoji iz 3 članov. V materijskem 

RK-u so bili sprejeti 3 novi kandidati, povezani v kandidatsko, sku
pino. V bistriškem RK~pa 1 kandidat in 1 kandidatka, prav tako je 
v podgradskem rajonu bil sprejet 1 kandidat. Partijci in kandidati 
povsod pridno študirajo literaturo, na delu pa so se dozdaj pokazali 
najboljši. Stanje Partije v 3. č[eti] 3. bat[aljona] JPO je nespremenje
no v toliko, da smo izvedeli, da je mrtev še en partijec — politkom. 
hrvaške istrske čete, ki je bila skupno s 3. četo. 

ZKM: ^ 
Stanje nespremenjeno v četi (ki je sedaj skupaj z bataljonom 

na spremljanju novincev), na terenu se nadaljuje z organiziranjem 
posebno ženske mladine, ki je še ostala doma. 

Stanje OF: 
Organizira se nov rajon — rodiško-herpeljski. Izpopolnjujejo se 

terenski in rajonski odbori z novimi močmi. Delo je otežkočeno radi 
stalnih preiskav manjšega obsega. Po poročilih pa se pričakuje velika 
preiskava. 

P Z Z : 
V vseh rajonih se PZZ-i posveča največ pažnje. Snujejo se ženski 

odbori, nekateri od njih že povoljno delujejo, so glavna opora teren
skim. Od tehnike CK sem prejel »Leninovo žensko vprašanje«, tako, 
da je za vsak rajon prišlo po par izvodov, ki 'bodo veliko koristili 
pri delu. ^ 

Z S M : 
moške mladine skoro ni, ostala pa se povezuje. Manjka pa mla

dinske literature. Otroci so se pokazali kot dobri prenosilci vesti, 
1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 

532. 
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tudi pisem, zbiralci hrane itd. Pesmi znajo na pamet, nek 6 letni 
je celo ital[ijansko] učiteljico naučil pesem »Oj Marjane«. 

N Z : 
stanje ni dosti izpfemenjeno. Pristopilo je nekaj novih, posebno 

v novoorganizirajočem rajonu. Vodi-čete vrše akcije pri ital[ijanskem] 
vojaštvu — deljenje letakov, demoraliziranje vojakov in si. Kar se 
rekrutacije tiče, je bila izvršena februarja. Novinci so v 6. udarni 
brigadi, ki nosi ime »Smrt«. Hrvati so jih zelo pohvalili kot discipli
nirane, pa tudi odhčne borce, kajti večina od njih je že v borbah. Ti 
novinci pišejo domov pisma, polna hvale o naši vojski. So vsi navdu
šeni, pa. polni- mržnje do fašistov. Preko moje karavle gredo sedaj 
novinci iz Istre, v par dneh jih bo šlo 6 na Hrvaško, kajti veze z ba
taljonom ni, pri sebi imam pa od 3. čete samo ranjene. Po civilnih 
kurirjih sem poslal pošto za bataljon in upam, da 'bo veza kmalu 
vzpostavljena. Veza s Tfrstom je v redu, s Hrvati tudi, ni pa zadnji 
čas bila najboljša radi že javljenih dogodkov. 

Razpoloženje ljudstva: , 
ni opaziti bistvenih izprememb. Narod se drži dobro, komaj 

čaka videti naše borce in stalno povprašuje po njih. Strah pred po
žigi je malo ponehal. 

Bela garda: 
nje še dosedaj v okrožju ni kot oborožene sile. Izdajalci se dobe. 
Potrjujem prejem pisma tov. sekretarja PK Vlada2 od 30/3. 

Poročila bom po nalogu pošiljal preko Trsta, dosedaj sem poslal po
ročila: od 15/12-42—31/1-433, od 1/2—15/2,4 od 16—28/2,5 od 1—20/3,9 

od 21—31/37 in današnje. Ako PK ni vseh prejel, javite mi, da po
šljem prepis. V nekaterih poročilih je bil tudi denar. 

Z današnjo pošto pošiljam 2 zemljevida, ki jih ne rabim in nekaj 
hrvaške literature. 

Blagajniški obračun pošljem 20/4. 
Smrt fašizmu — svobodo narodu! 

S tovariškimi pozdravi 
za OK — KPS — Brkini 

Rudo Brkine8 

priloge 
2 Branko Babic, pismo verjetno ni ohranjeno. 
3 Poročilo je bilo napisano 7. februarja 1943, glej Dokumenti, knj. 

5, dok. št. 132. . 
4 Poročilo je bilo napisano 18. februarja 1943, glej, Dokumenti, knj. 

5, dok. št. 173. 
5 Poročilo verjetno ni ohranjeno. 
6 Glej dok. št. 38. 
7 Glej dok. št. 49. 
8 Rudi Mahnič. 
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POROČILO SEKRETARJA OKROŽNEGA KOMITEJA KPS NOVO 
MESTO FRANCA CERNETA DNE 10. APRILA 1943 CENTRALNE
MU KOMITEJU KPS O ORGANIZACIJSKEM STANJU PARTIJE 

V NOVOMEŠKEM OKROŽJU1 

Poročilo št. 6. 
Na terenu, dne 10. IV. 194'3. 

CENTRALNEMU KOMITETU KOMUNISTIČNE PARTIJE 

za 
SLOVENIJO. 

Poročilo št. 6 oddano padlemu tov. Štefanu,2 nismo še ugotovili 
ali je bilo oddano, zato pošiljam drugič isto poročilo št. 6. 

Novomeški OK šteje 66 članov Partije in 33 kandidatov. Kan
didati so ibili povečinoma mobilizirani, posebno pa v predelih ob 
Krki proti Novem mestu, kjer je bilo ugotovljeno, da je bilo mobili
ziranih 22 kandidatov. Poleg tov. Štefana, ki je bil v poverjeništvu, 
so med tem časom padli'še štirje partijci. Tov. Stefan je padel od ita
lijanske krogle na Velikem Lipovcu. Od tega števila so padli trije v 
Dolenji Straži,3 ravno tako od italijanske krogle. Med temi se je na
hajal tudi tov. Rok,4 ki je bil kot ranjenec ujet in po polurnem za
slišanju ustreljen. V Skocjanu je bil ujet tov. Medved Jože ki je bil 
čez teden dni ustreljen v Brezovici pri St. Jerneju. Vsi so se zadržali 
junaško in kot partijci častno padli. 

V tem času smo izgubili 7 kandidatov oziroma kandidatk. Pri 
Dolenji Straži je bila ujeta tovarišica Mica Novljan5 članica okrož-

1 Izvirnik je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. 
2 Dušan Jereb-Stefan, rojen 26. januarja 1908 v Ljubljani, ve

terinar v Novem mestu, študiral je na Dunaju in Zagrebu. Od leta 1940 
je bil član OK KPS za Novo mesto, po odhodu Vinka Kristana marca 
1941 je postal sekretar OK KPS. Bil je prvi sekretar OO OF za Novo 
mesto leta 1941. Organiziral je ilegalno partijsko tehniko. S svojim de
lom je postavil osnovo osvobodilnemu gibanju na Dolenjskem. Zaradi 
kompromitiranosti je po nalogu CK KPS novembra 1941 odšel v Ljub
ljano, kjer je deloval kot član OK KPS in sekretar OO OF za Ljubljano. 
Julija 1942 je bil poslan na osvobojeno ozemlje na Dolenjsko, kjer je 
postal ponovno sekretar OO OF za Novo mesto, 8. 12. 1942 pa sekretar 
Poverjeništva IO OF za Dolenjsko. V začetku marca 1943 je s skupino 
40 aktivistov odšel s Trške gore proti Žužemberku. V Velikem Lipovcu 
so jih 12. marca obkolili belogardisti. Dušan Jereb je padel, ko je kril 
umik tovarišem. Proglašen je bil za narodnega heroja. Življenjepisi v 
arhivu CK ZKS. 

3 Glej Dokumenti, knj. 5, dok. št. 203. 
4 Maks Stermecki, februarja 1943 je padel v zasedo v Straži in bU 

nato v Vavti vasi ustreljen. Več glej Jesen 1942, dok. 58, op. 13, str. 166 
5 Marija Ambrožič. 
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nega odbora Novomeškega. Po govoricah sklepam, da se sedaj na
haja v Ljubljani. Iz Šentpeterskega RK-ja je bil s skupno z že ime
novanim partijcem Medvedom ujet tudi tov. Becele Viktor (kandi
dat), ki je bil ravno tako ustreljen čez teden dni. Dva člana celice 
Trebelno in sicer kandidata tovariša Pavliha Jože in Pungarčar Jože 
sta padla od belogardistične krogle. Tov. Pungarčar j u so se belogar
disti predstavili v naših partizankah ter ga nagovorili s tovarišem,-
da-H je on služil pri Štajerski grupi. On jim je v dobri veri pri
trdil, ker se je faktično tudi boril pri partizanih na Štajerskem in 
v borbi izgubil prste na roki ter se izkazal kot hraber partizan in 
dober delavec na terenu. Pozvali so ga naj gre h komandantu, a ko je 
dospel do mišljenega komandanta, je sprevidel njihovo podlo igro 
ter se skokoma pognal v beg, pri čemer je bil ustreljen. 

Ujet je bil kandidat tov. Oli6 v Gorjancih ter odpeljan v inter
nacijo, nadalje sta bila ujeta dva v Dobindolu t. j : Mirnopeški RK. 

Člani Novomeškega OK so razporejeni kakor sledi: 
Sam OK šteje tri člane. 
V Okrožnem odboru je tov. Vid,7 ki je obenem tudi član OK-ja. 
V mladinskem okrožju sta dva člana. 
Okrožni obveščevalec 1 član. 
Za Novo mesto AF2 1 članica. 
V Novomeški okrožni tehniki so 4 člani. 
V RK Trebnje—Trebelno—Smarjeta so skupno trije člani in sicer 

tov. Kantor,8 Vnbinc9 in tov. Anti.10 

V teh RK-jih so 4 celice s 14 člani Partije. 
V RK Gorjanci je ena celica s 4-mi člani. 
V RK-ju Mirna Peč—Toplice so 2 celice s 5-imi člani. 
V Novem mestu je 6 cehe s 20-<timi člani. 
Novomeška okrožna tehnika je poverjena tov. Tarasu1 1 ki skrbi 

za dobavo materiala in razpošiljanje literature. Članica AF2 tov. 
Meta12 skrbi za povezanost ženskega dela v Novem mestu. 

Po izgubi tov Roka iz OK smo ostali'brez kadrovika, ker tov. Rok 
je že imel izbranih nekaj podatkov o partijcih pa jih najbrže ni po
slal. To delo bomo prevzeli sami člani OK-ja. 

Ker se na našem terenu ponavljajo dnevno hajke Italijanov in 
belogardistov, je delo naših aktivistov precej otežkočeno, vendar vrše 
svoje delo vestno in požrtvovalno. 

Na celičnih sestankih se obravnava in študira naslednja litera
tura: 

6 Jožef Olovec. 
7 Ing. Jože Levstik. 
8 Jože Kočar. 
9 Vekoslav Perpar. 

10 Anton Sesek. 
11 Nace Majcen. 
12 Fanika Košir. 
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VKP (ib), v kolikor jo še imamo; Problemi Leninizma; Diktatura 
proletariata; Agrarno vprašanje; Stranka itd. 

Kandidati Novomeškega OK so razporejeni naslednje: 
V RK-ju Trebnje—Trebelno—Šmarjeta je 14 kandidatov. 
V RK-ju Mirna peč—Toplice je 24 kandidatov. 
V RK-ju Gorjanci je 5 kandidatov. 
V Novem mestu je 8 kandidatov. 
Kandidati so predvsem iz OF ter se dejansko že udeležujejo 

na terenu kot aktivisti OF. Dana jim je naloga pridobivanja novih 
kandidatov in simpatizer j ev za Partijo. Na njihovih celičnih sestankih 
se predeluje, oziroma študira vsa literatura. V zadnjem času, z ozi-
rom na belogardistične hajke, so bili pritegnjeni v vojsko, ker je bilo 

.njihovo delovanje in življenje stalno ogroženo. 

V Z[apadno] D[olenjskem] 0[dredu] je partijsko stanje sledeče: 
1. četa ima 8 partijcev, 7 kandidatov, 6 SKOJ-evcev, 
2. četa ima 17 partijcev, 8 kandidatov, 20 SKOJ-evcev, 
3. četa ima 6 partijcev, 4 kandidate, 7 SKOJ-evcev, 
4. četa ima 8 partijcev, 4 kandidate, 10 iSKOJ-evcev. 
Stanje se pa vedno spreminja, ker se_ premeščajo kadri z ene 

edinice v drugo. Graditev partizanov je v odredu razporejeno v več 
sektorjev. Ti so: vojaški sektor, politični sektor, študijski sektor, skrb 
za higijeno. Za vsak tak sektor je odgovoren en partijec v celici. 
Stanje kadrov v odredu se je sicer izboljšalo, vendar ga bo treba 
še dvigniti. 

Stanje na stanici za vezo tega področja se stalno spreminja, a po 
zatrdilu tov. Bregarja13 se odslej ne'bo več spreminjalo. Ko prejmem 
vse podatke, bom sporočil. 

Smrt fašizmu — svobodo narodu! 

Sekretar OK Novo mesto: 
Klement.14 

13 Tone Marinček. 
14 Franc Černe. 
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PISMO SEKRETARJA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA 
PRIMORSKO BRANKA BABICA IZ TRSTA DNE 11. APRILA 1943 
POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA PRIMORSKO O DELU 

Z ITALIJANSKO PARTIJSKO ORGANIZACIJO1 

11.4.1943. 
Dragi tovansi! - -

2e dolgo je od kar nimam zveze. Prav gotovo ste deloma infor
mirani, kaj je temu vzrok! Jaz sem s svoje strani vse poskusil, da bi 
se ta zveza upostavila, ali na žalost do danes nisem uspel. Ne vem kaj 
ste z vaše strani ukrenili. 

S padcem Sonje2 so bile začasno pretrgane vse vezi z Gorico za
hvaljujoč izdajstvu Sonje in drugih, ki so v zvezi z njo padli notri. 
Vse kar je Sonja vedela v zvezi z njeno kurirsko službo, je padlo. 
Edino tov. Ada3 in Ugo4 sta še [do] sedaj zunaj, ne vem pa še, če bo 
pri tem ostalo. Zadnje upanje je direktna zveza z vami — Ivanka5 je 
padla z njeno aretacijo. Sedaj vam .pa pošiljam pošto z dveh strani 
v upanju, da bo vsaj ena pot držala. 

Ko je Mira6 prišla sem dol z nalogo, da me poišče in izroči pošto 
za mene, sem se takrat nahajal v Istri in sem šele teden dni pozneje 
zvedel, da me pričakuje. Cim sem zvedel, sem se napotil v Gorico, 
čeravno sem slišal za aretacije v zvezi z izdajstvom Sonje. Ko sem 
prišel v Gorico sem padel z blokade v blokado, namreč povsod kamor 
sem prišel, je policija tiste družine odpeljala in opazovala hiše. Ko
maj sem se izmotal iz te težke situacije. Vrnil sem se v Gorico in 
preko tov. Zmaga7 poiskal Miro, ki pa je na vso smolo prejšnji dan 
odpotovala. Sicer pa sem vam že prej, ko se je to s Sonjo zgodilo, 
pisal dvakrat po redni poti, ampak nisem dobil odgovora. Ne vem, 
če ste pisma prejeli. 

Med tem časom, ko se nahajam tukaj, je moje delo v glavnem 
bilo posvečeno Italijanom, namreč italijanski partorganizaciji v Trstu, 
Miljah, posebno pa v Monfalconu so zelo močne skupine italijanskih 
tovarišev. Vsega skupaj se lahko računa 550—600 ljudi, ki [so] orga-

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 
532. Izvirni prepis, narejen na Pokrajinskem komiteju KPS za Primor
sko in poslan Centralnemu komiteju KPS~, je v arhivu CK ZKS v Ljub
ljani. 

2 Sonja Saksida. 
3 Marija Bajt poroč. De Ferri. Aretirana je bila maja 1943. Po

datek Vandeline Pavlin. 
4 Bruno Borghese. 
5 Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravega imena. 
6 Darinka Kogoj. 
7 Alojz Zupančič. 
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nizirani v takozvane grupe. Samo v Monfalconu okrog 400. Seveda 
vsi ti niso člani Partije. Za člane Partije se smatra okrog 400. Delo 
teh skupin je bilo do sedaj ozko in sektaško, samo med seboj so se 
včasih sestajali, v mase pa niso šli. Torej, vse delo je bilo sektaško. 

- Kakšne politične linije sploh niso imeli. Zdaj smo začeli na široko in 
energično izvajati reorganizacijo teh skupin. Kar je res elementov 
za Partijo organizirati jih na principih Partorganizacije — celice, 
R. K., itd. — ostale pa v kandidate ali pa na liniji F[ronte] Nazpona-
le d'Azione]. Pri tej reorganizaciji bo seveda sposobnih za Partijo 
morda samo okoli 50 »/o tistih, ki jih sedaj smatrajo za Partijo, torej 
okrog 200 članov. Dosedaj smo formirali Mfestni] K[omite] za Trst in 
Monfalcone in komitet del Litorale kot najvišji partijski organ za 
te kraje. Pri tej organizaciji smo naleteli na velik odpor od strani 
starih opprtunističnih elementov, posebno pri izvajanju partijske 
linije na bazi Fr[onte] n[azionale] d'A[zione]. Seveda smo borbo proti 
tem elementom postavili zelo ostro do njihove likvidacije. Stvar je 
sedaj v razvoju in upam, da se bodo prve težave z reorganizacijo 
Partije, kakor tudi v izvajanju partijske linije, kmalu prebrodile. 
Ce bomo uspeli utrditi Partijo v teh centrih (okoli 80.000 proletar-
cev), uspehi se morajo prav kmalu pokazati. V zvezi s to zadevo sem 
bil tudi pri italijanskih tovariših v Italiji in sem jim predočil važnost 
Trsta in okolice. Oni so se z vsem strinjali z našim dosedanjim delom 
in obljubili pomoč. 

Poleg tega sem bil tudi v Istri z Vidkom.8 Delo je tam še precej 
zaostalo, so pravzaprav šele prvi začetki, sicer pa je Vidko udaril v 
prve temelje še precej dobro, posebno kar se tiče Partorganizacije. 
Razpoloženje za nas — OF — je absolutno, lahko se reče, da je Istra 
po političnem razpoloženju prebivalstva, popolnoma rdeča. Seveda 
sem Vidka opozoril, naj ne sektaši. Organizirali smo okrožni partijski 
in OF odbor. Dosedaj je okrog 60 »/o vasi organiziranih v OF. Ma
sovnega razpoloženja za v partizane še ni. Poedinci se javljajo tu 
pa tam. V Istri še ni »Copri fuooo«9 in vsi letniki od 1907 navzdol 
so še doma. 

V Materiji z Rudijem10 pa nisem bil, ker so ravno takrat veze 
z njim bile pretrgane radi rastrelamentov. Njemu sem se javil pis
meno z gotovimi navodili. S Krasom bom te dni dobil stik in se tudi 
z njim o vsem pogovoril. 

Jaz bi pravzaprav s tem jtukaj za sedaj odpravil, če ne bi imel 
pred seboj potovanja v Italijo. Zato, čim prejmete moje pismo, po
šljite mi stvari, ki jih je imela Mira za mi izročiti, da se potem, ko 
bom še to.odpravil, oglasim pri vas. Sporočite mi obširno, kako je 

8 Vidko Hlaj. 
9 Zatemnitev. Glej dok. št. 23, op. 9. 

10 Rudi Mahnič. 
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z vami in. kaj je tam novega pa vaše predloge in mišljenje. Kaj je 
z stricem Markom1 0 3 in njegovo štacuno? 

Franc1 1 je še vedno živ in zdrav v Trstu, kjer se ne počuti prav 
dobro. Žaluje za svojim starim mestom. Postal je član K[pmitato] del 
Littorale.12 Davilla,21a ki je sedaj sekretar Kfomitato] del Littorale, se 
počasi privaja novemu sistemu dela in mislim, da se bo dobro razvil. 
Blaž13 je še vedno v Trstu, kjer pravzaprav nič ne dela in čaka na 
vezo, da pride do vas. Te dni ga bom nagnal na vsak način tja gor. 
Situacija v Trstu med Slovenci je pa zelo težka. Vse kar je dobrega, 
je notri, ostalo je pa silno preplašeno in zelo težko je z njimi delati. 
Blaž je toliko časa delal v Trstu, da je vse spravil na kant.1 4 

Sedaj pa še nekaj za informacijo. V Turinu, Milanu in okolici 
je pred 15 dnevi končal velik štrajk dfelavcev, ki je trajal okoli 10 dni. 
Vsega skupaj je,v Piemontu in Lombardiji stavkalo okoli 300 000 de
lavcev. V samem Turinu čez 100 000, kjer so celo tramvaja štrajkali, 
v Milanu okoli 150 000, ostalo pa v provinci. Štrajk je najprej začel 
v Turinu, potem pa se je razširil na vse ostale kraje. Vsa podjetja; 
niso stavkala naenkrat in celih 10 dni, ampak eno prej, druga pozne
je, eno po par, druga po par dni, vse skupaj pa je trajalo okoli 
10 dni. Stavka je bila v glavnem ekonomskega značaja, tu pa tam je 
prišlo tudi do protivojnih demonstracij — za mir in neodvisnost 
Italije. Prišlo je tudi do spopadov policije in skvadristi. Stavka je na 
ekonomskih zahtevah v glavnem uspela. 

Tovariši v Italiji pridajajo tej stavki ogromen značaj. Pravijo, 
da je vse prebivalstvo z ogromnimi simpatijami spremljalo borbo 
delavcev. Celo vojaki iz kasarn, kjer so bili v pripravljenosti ža vsak 
slučaj, so pisali mnogo pisem delavcem, naj vztrajajo v borbi in, če 
bo treba, da bodo njihove puške služile delavcem ne pa nasprotno. 
Tovariši pravijo, da je borba presegla okvir same ekonomske borbe 
in da stvar prehaja že na politično polje. Pravijo, da je v kratkem 
pričakovati novih resnejših dogodkov v zvezi z razvojem borbe-proti 
fašizmu, — da je to prva iskra bodočega plamena. Važno je še po
sebno to, da je stavka ibila organizirana in cel čas vodena od Kom-
partije. Oni želijo, da bi se to javilo naprej in, da bi o tem govoril 
radio Moskva in London. Zato sporočite čim prej na merodajno me
sto. Cim dobim L'Unita, ki govori o tem štrajku, vam pošljem. 

Se enkrat vas prosim, da pošto, ki jo je Mira imela s seboj za 
mene, pošljete čim prej, ker najkasneje do 18. t. m., bi jo moral imeti 

1 0 a Andrej Kumar, vodja Pokrajinske tehnike KPS za Primorsko. 
11 Jaka Platiša, glej dok. 34, op. 16. 
12 Obalni komite, glej dok. št. 34. 
12a Marcon Vincenzo — Davilla. 
18 Darko Marušič. 
14 Ocena ni točna. Glej Milica Kacin, Tržaška mladina v narodno

osvobodilnem boju, Prispevki, letnik I. 1960, št. 2, str. 144—145. 
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v svojih rokah. Najbolj sigurno bi bilo, da bi [jo] do prve zveze s 
patrolo prinesla Mira. 

Pišite obširno o vsem. 
Tovariške pozdrave! 

S. f. — s. n.! 
11. IV. 1943 

V. — O . 1 5 

P. S. Na kuverto naslovite »Za Juga«. 

St. 70 

POROČILO SEKRETARJA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS 
ZA GORENJSKO MAKSA KRMELJA DNE 12. APRILA 1943 CEN
TRALNEMU KOMITEJU KPS O POLOŽAJU NA GORENJSKEM 

IN KOROŠKEM TER PADCU TEHNIKE V MlSACAH1 

Pokrajinski komitet 
za Gorenjsko 

Položaj 12./IV. [1943] 

Centralnemu komitetu KPS 
Tov. Ivanu2 

Ponovno smo dobili opomine, od nekega gestapa in to hitro 
eden za drugim, da bodimo previdni, da so se dogovorili gestapovci in 
voditelji bele garde na Gorenjskem, da bodo Nemci spustili belo 
gardo iz Italije na Gorenjsko, pod pogojem, da prevzamejo vodstvo 
te bande nemška policija, in da mislijo potem nas uničiti. Se celo 
nekaj več so pogruntali, v tem času, ko bodo ti banditi gorenjske 
partizane hajkali, pa bodo Nemci izvedli splošno mobilizacijo na 
Gorenjskem. Ta gestapovec je tudi povedal, da so imeli že več se
stankov z njimi, da jim ne zaupajo, zgledi pa so sedaj vendarle taki, 
da bo nekaj resnice na tem. Ta naš novi tovariš je začel pošiljati 
municijo in obljubil je tudi, da bo poslal nekaj pištol. 

Kakšne nevarnosti bi utegnile nastati s tem za nas Gorenjce v 
slučaju, da bi res izvedli ta peklenski načrt, bi s tem napravili dosti 
škode, ne toliko partizanski vojski, ki je dosti boljša od teh banditov, 

15 Vlado — Branko Babic. 
1 Izvirnik, napisan s svinčnikom, je v arhivu CK ZKS v Ljub

ljani. 
2 Edvard Kardelj. 
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pač pa bi se lahko zgodilo, da hi Nemci res pričeli z mobilizacijo, 
naše čete pa bi bile s ta lno v hajki in n e bi mogle izvajati nobene 
mobilizacije. P o t e m še eni način manevr iranja s temi bandi t sk im! če
tami bi n a m l a h k o ogromno škodoval, da se vrtijo s svojimi četami 
okrog meje, t a k o da b i n a m zaprli vsak prehod v Italijo. Mogoče je 
to vse skupaj prazen strah, vendar pa se ne sme zamižati in kar 
mimo tega naprej hoditi. V slučaju, da imate tudi pr i vas kakšne 
informacije o premikanju te bande, n a m to čim prej sporočite. Obe
nem pa tudi pošljite kakšne direktive, kako naj bi v takem slučaju 
postopali. 

V zadnjem času, smo spet zgubili nekaj parti jskega kadra. 
Ok[rožna] tehnika za Jesenice je padla, 2 a bila je v enem hlevu (bun
ker), v njej so bili tov. Preželj S tanko 3 iz Jesenic, član P K Gorenj-

*a Misli tehniko »Meto«, ki je bila v bunkerju pod Pečnikovim 
hlevom v Mišačah pri Kropi. Delala je za Jeseniško in Kranjsko okrož
je. O njeni usodi in delu je v poročilu o tehnikah i\a Gorenjskem, s kon
ca 1943, napisano-naslednje: »V začetku leta 1943 se je nahajala na te
renu OK Kranj okrožna tehnika, ki je bila prvotno grupna tehnika. 
V začetku je bil v tehniki tov. Bodin (Adolf Arigler op. ur.) in kurir 
Ivko, pozneje pa je Bodina zamenjal tov. Bine, ki je prišel iz OK Jeseni
ce. Tehnika je padla 8. aprila [1943]. Pri tem sta našla smrt oba tehnika. 

Izdelala je sledeče: 
20. jan. Partizanske pesmi 
30. jan. Letak: »K orožju Slovenci!« 
31. jan. Letak: »Resnica o nacionalizmu 

in nacionalistih!« 
2. febr. Slovenski poročevalec 
5. febr. Radio poročila 
6. febr. Letak: »K orožju Slovenci!« 

10. febr. Slovenski poročevalec 
12. febr. Narod v ječi 
12. febr. Radio poročila 
14. febr. Naša žena 
17. febr. Radio poročila 
22. febr. Radio poročila 
27. febr. Ljudska pravica 
2. marec Radio poročila 
4. marec Letak: Slov. ljudstvu ponosne Gorenjske 
8. marec Radio poročila 

10. marec Slovenski poročevalec 
11. marec Letak: »Prebivalstvu jeseniškega okrožja.« 
13. marec Radio poročila 

Skupaj 
Koliko je izdelala in kaj je izdelala tehnika v času od 13. marca do 8. 
aprila, ne vem, ker je pri tej priliki padel tudi arhiv, cenim pa ca. 
10.000 strani.« Poročilo je v arhivu IZDG, fasc. 660. 

3 Karel Preželj-Stanko, rojen 1908, član KP od 1939. Po okupaciji 
je bil.avgusta 1941 aretiran in odpeljan v Begunje, odkoder je pobegnil 
v partizane. Od oktobra 1942 je bil sekretar OK KPS za Jesenice; leta 
1943 je bil član PK KPS za Gorenjsko. Padel je 8. aprila 1943 ob nemškem 
napadu na tehniko v Mišačah pri Podnartu. Življenjepisi v arhivu 
CK 2SKS. 
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ske, tov. Bine, tehnik4 in kurir.5 Bilo je vse skupaj izdano. Prišlo j e 
ponoči 15 žandarjev in so nametali v bunker bomb. Poleg tega pa 
so v zasedi ustrelili še enega člana jeseniškega OK.6 Tako da je spet 
nastala precejšnja luknja. 

V zvezi s to provalo pa je še nekaj hujšega. Tov. Stanko je imel 
pri sebi javko z a l i ruskih ubežnikov, ki so bilLnekje na [Korošjkem 
in so se imeli sestati nekje v Julijskih Alpah. To so Nemci dobili v 
roke. Kaj je sedaj s temi ljudmi prav nič ne vemo ali so prišli čez 
ali še ne. V slučaju, da so še na oni strani, je vse v redu. Smo takoj 
ukrenili vse potrebno, da ta javka nima nobene vrednosti več. 

V Kokrški bataljon je pribežalo s Koroške več Slovencev z njimi 
pa tudi dva Rusa, eden je podoficir po poklicu mehanik, doma iz 
Moskve, drugi iz Stalingrada. 

Iz Stražišarjevega bataljona smo tudi dobili sporočilo, da so 
prišli 4 nemški vojaki s Koroške, med njimi dva Korošca in dva 
Avstrijca, so pa vsi štirje partijci. 

Naš tov. Jaka7 se je tudi vrnil, bil je vse naokrog. Po Lenarto- -
vem8 rajonu pripoveduje, da je napravil več škode kot pa koristi, 
je precej prahu med temi advokati in fabrikanti, katere je postavil 
kot pokrajinsko vlado, sedaj pa na enkrat ni s tem nič.9 Ko se tov. 
Lenart vrne, bomo to stvar še malo bolj od blizu pogledali, kaj je 
sploh mislil, ko je tako delal. Tov. Jaka je bil tudi v Kam[niškem] 
OK, kjer se je srečal s tov. Skalo,10 kjer pa je tudi ugotovil, da na 
Štajerskem tudi ne gre tako, kot ibi bilo želeti. So pač težave v 
pomanjkanju kadrov kot povsod. 

Delavec, ki je sedaj na Koroškem, pripoveduje, da so začeli z 
mrzlično naglico delati železobetonske bunkerje. Na Koroškem in 
proti Tirolski delajo linije. Kaj hočejo s tem? Pa tudi pri nas na Go
renjskem je vojaška komisija ponovno pregledala vse bunkerje. Na 
Koroško je odšla ena četa v smeri Velfikovca] naredila je tudi že 
nekaj akcij, tudi 4 denunciante je pobila. Poslali pa bomo še eno četo 
v smeri Beljak in to v najkrajšem času. Sedaj so zaprli staro jugo-
slovansko-avstrijsko mejo med Gorenjsko in Koroško, Za nekaj časa 
ne more nobeden čez, seveda je to samo začasno. 

Nemške vojaške sile so se po nekaterih krajih zopet skrčile, na 
drugih postojankah pa pojačale. Našo Poljan[sko] so pojačali za okrog 
5.0 mož. 

4 Viktor Jurkas. 
5 Ivko Pogačnik 
8 Streljali so na Ivana Bertonclja, a ni bil zadet. Izjava Ivke 

Kriznar. 
7 Oskar Savli. 
8 Jože Sluga, rajon Medvode. 9 G l e i Dokumenti, knj. 5, dok. št. 165, in Dokumenti, knj. 4, dok št 

153, op. 4, str. 158. 
10 Peter Stante. 
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. Vendar pa ne hodijo več tako z malimi patrolami po hribih. Tako 
da so začeli partizani po hribovskih vaseh veseljačiti kar po dnevi. 

Jaka bi rad vedel kaj je z njegovo brošuro (Kaj hoče OF)1 1 ki je 
poslana že v začetku marca, v pregled, ali jo lahko izdela in izda. 

Smrt fašizmu — svoboda narodu! 
. Matija12 

Št. 71 

BRZOJAVKA ŠTABA PRIMORSKE OPERATIVNE CONE DNE 
12. APRILA 1943 VRHOVNEMU ŠTABU BRITANSKIH IMPERIAL

NIH OBOROŽENIH SIL V LONDONU1 

Stab 'Primorske operativne zone 
Slovenske narodno-osvobodilne vojske 
in partizanskih odredov 

Na položaju, 12. IV. 1943. 

Vrhovnemu štabu britanskih imperialnih oboroženih sil 
L o n d o n 

Vaši padalci, ki so pristali na področju naše operativne zone2 

v Goriški provinci nam dajejo možnost direktne in redne zveze z 
vami. Kot del Narodno-osvobodilne vojske in partizanskih odredov 
Jugoslavije se edinice naše operativne zone bore proti italijanskemu 
fašizmu znotraj starih meja kraljevine Italije in sicer v slovenskih 
predelih provinc Gorica, Trst in Udine. 

Kot vaši zavezniki bomo postopoma kakor sami prejemamo, da
jali vašim padalcem vse naše lastne informacije o oboroženi itali
janski sili. Hkrati se obračamo na vas, kot na naše zaveznike, da nam 
pomagate v naši borbi. Najbolj nujno potrebujemo: lahko automat
sko orožje in težke minometalce z municijo, metalce plamena, bri-
zantni eksploziv s priborom za miniranje, baterijske radio sprejemne 
in oddajne postaje za telefonijo z rezervnimi baterijami in sanitetni 
material. 

11 Misli brošuro, Jakob (Oskar Savli), Kaj je in kaj hoče Osvobodilna 
Fronta slovenskega naroda. 

12 Maks Krmelj. 
1 Izvirna kopija je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. 
2 Glej dok. št. 53. 
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Sporočite čas spuščanja materiala, mi vam bomo potem javili 
signale in prostor, ki ga bomo zaščitili z našimi brigadami. 

Smrt fašizmu — svoboda narodu! 

Za štab Primorske operativne.zone: 

Politični komisar: Komandant: 
Dušan Pirjevec 1. r. Mirko Bračič 1. r. 

St. 72 

POROČILO ŠTABA IV. OPERATIVNE CONE NOV IN POS Z DNE 
12. APRILA 1943 GLAVNEMU POVELJSTVU O POLOŽAJU NA 

KOROŠKEM IN ŠTAJERSKEM1 

STAB IV. OPERATIVNE ZONE 
SLOVENSKE NARODNOOSVOBODILNE VOJSKE 

IN PARTIZANSKIH ODREDOV 

Položaj, 12. IV. 1943. 

R A P O R T 
GLAVNEMU POVELJSTVU SLOVENSKE NARODNOOSVOBO-

DILNE VOJSKE IN PARTIZANSKIH ODREDOV 

Po konferenci terenskih in partizanskih aktivistov KP na pod
ročju Savinjskega odreda (20. in 21. febr. 1943),2 sva odšla tov. Stane3 

s štabno zaščito, tov Jug4 pa preko terenskih delavcev na Štajersko. 
Tov. Stane je dvakrat iskal bataljon ali vsaj posamezne partizane Po
horskega bataljona na samem Pohorju. Pri tem bi se skoro pripetilo, 
da bi »se našel« s tajnimi policisti (okrog 150 Nemcev in Slovencev), 
ki so preoblečeni v partizane in pod firmo P[ohorskega] B[ataljona] 
iskali njega. Tovariš Stane se je hotel ž njimi sestati, pa so ga kmetje 
pravočasno opozorili, da so ti. »partizani« skrajno sumljivi. Pri rekvi
riranju hrane so se sklicevali na Staneta in zahtevali z njim zvezo, 

1 Izvirnik je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 330, objavljen je v 
Zborniku NOV, del VI, knj. 5, dok. št. 91, str. 228. 

2 Konferenca je bila pri kmetu Osoletu nad Dešnom pri Moravčah. 
Na njej so sodelovali Franc Rozman-Stane, komandant IV. operativne 
cone, Dušan Kveder-Tomaž, politični komisar IV. operativne cone, Dušan 
Kraigher-Jug, sekretar PK KPS za Štajersko, Vera Slander-Lojzka, kot 
zastopnik Poverjeništva PK ZKMJ za Štajersko in drugi. 

3 Franc Rozman. 
4 Dušan Kraigher. 
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kmetje pa so sicer Staneta poiskali, vendar ne zato, da bi ga izdali, 
marveč zato, da so ga opozorili na nevarnost in dobili navodila, kako 
naj se vedejo. 

Nato je šel tov. Stane na Koroško, napravil s koroškimi parti
zani akcijo na Mežico in reorganiziral bataljon. 

Tov. Jug je medtem dvakrat obiskal revirske aktiviste, dvakrat 
spodnjesavinjske (Zabukovica) in zgomjesavinjske ter se na Koroš
kem 8. IV. sešel s tov. Stanetom. Oba sta medtem poslala vsak po eno 
kratko poročilo5 tov. Skali,6 ki je ostal na našem zimskem terenu.7 

I. KOROŠKA: 
a) Iz male edinice (11 mož), ki se je v novembru po odredbi 

štaba (tov. Tomaža8 in Skale) zasidrala na Koroškem, je po priteg
nitvi Korošcev, ki bi morali v »Arbeitsdienst«9 ali na fronto, in nekaj 
dezerterjev iz nemške vojske, v zgodnji pomladi nastal bataljon, 
za enkrat v jačini polbataljona. Bataljonu se je pridružilo nekaj par
tizanov iz Kamniškega bataljona, med njimi tov. Lenart1 0 (Korošec, 
dezerter iz nemške vojske, izredno zaveden in sposoben vojaški 
kader), ki je bil postavljen za komandanta bataljona. Zal je bil pri 
mežiški akciji težko ranjen. 

Koroška edinica, ki je bila premajhna za izvrševanje kakih vo
jaških akcij — razen čiščenja terena — je preko zime pomagala tov. 
Pavletu11 pri obdelovanju terena in prodirala v globino avstrijske 
Koroške. Pod vodstvom tov. Pavleta, ki je bil še pred to edinico po
slan na koroški teren, in tov. Mileta,12 četnega politkoma, se je edi
nica tudi sama politično in vojaško izgrajevala. V zadnjem času sta 
pri tem pomagala tov. Bor13 (bivši politkom Sfavinjskega] 0[dreda] 
in tov. Izak14 (politkom S[avinjskega] B[ataljona]. 

Tov. Stane je organiziral bataljon, postavil za komandanta tov. 
Lenarta, za nam. komandanta tov. Lojza15 (ki je po ukoru obljubil 
temeljito poboljšanje), za politkoma tov. Bora, za nam. politkoma pa 
tov. Mileta, ki je zaradi pomanjkanja kadrov obenem politkom čete. 
Izgledi za novo mobilizacijo v najkrajšem času so dobri. Bataljon je 
oborožen s puškami, slabše pa z avtomatskim orožjem. Po mežiški 

5 Pismo Dušana Kraigherja z dne 21. marca 1943 o razmerah v re
virjih in Savinjski dolini ter splošnem položaju na Štajerskem je v 
arhivu IZDG, fasc. 330. Ker je v poročilu povzeta vsebina pisma, ga ne 
objavljamo. Pismo Franca Rozmana je v arhivu IZDG, fasc. 330. 

6 Peter Stante. 
7 Na Moravškem. 
8 Dušan Kveder. 
9 Reichsarbeitsdienst — Državna delovna služba. 

10 Franc Pasterk. 
11 Ing. Pavle Žaucer-Matjaž. 
12 Milan Mrzel. 
13 Boris Čižmek. 
14 Franc Povh. 
15 Lojze Vresk. 
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akciji je še nekaj orožja v rezervi, pa tudi za nabavo novega orožja 
so dobri izgledi. Nekaj partizanov iz Ko[roškega] Bfataljona] je bil 
tov. Stane prisiljen poslati na Pohorje. Novinci iz KoB so v glavnem 
dobri partizani, zlasti dobro pa se izkažejo dezerterji iz nemške 
vojske. 

KoB ima ogromno operativno področje, ima izvršiti lepe vojaške 
akcije, čistiti teren, mobilizirati" nove domačine, pa tudi Poljake, 
Ruse, Francoze itd., poiskati zvezo z že obstoječimi grupami dezer-

. terjev iz nemške vojske in jih vključiti v našo partizansko vojsko ter 
hkrati pomagati terenskim aktivistom prodirati v globino Koroške. 
Bataljon se bo moral zaradi ogromnega operativnega področja, zlasti 
zaradi mobilizacije novih partizanov, večkrat razdehti in operirati 
v manjših edinkah, pa se spet združiti. Seveda morajo biti vse edinice 
bataljona neprenehoma v tesni zvezi s štabom bataljona. 

b) S tov. Pavlom nisva mogla priti v stik niti tov. Stane, niti tov. 
Jug. O delu na terenu lahko poročava samo toliko, kolikor sva zve
dela v bataljonu in videla na samem terenu. 

Tov. >Pavle je obdeloval teren: Bistra, Kopriva, Meža, Topla, 
okolica Crne. Ljudje povsod poznajo in upoštevajo partizane ter po
sebej Pavla, dajejo informacije, podpirajo, so zelo nacionalno za
vedni. Naleteli smo večkrat na ljudi, ki so 'bili užaljeni, ker smo jih 
opomnili, da ne smejo naznaniti. Tov. Pavlu pomaga neki zaupnik, 
legalec, ki ima mnogo znanja in zvez. Ni pa "organiziranih nobenih 
odborov, niti OF, niti mladinskih, niti ženskih, ni nobenih partijskih 
kandidatov, razen že omenjenega zaupnika: Tov. Pavle svojega dela 
ni prilagodil ugodnemu terenu, marveč je delal tako, kot smo lani 
nameravali delati v mnogo težjih razmerah v Savinjski dolini. Ven
dar bo spričo dejstva, da obstoji razmeroma dobra spontana pove
zanost med ljudmi, lahko zamujeno hitro popraviti in obdelati teren 
v organizacijski smeri ter dvigniti agitacijo in propagando na višjo 
stopnjo. V zadnjem času prodira tov. Pavle v center Crno, Mežico, 
Pre val je, Guštanj. 

Tovariš Lojz je napravil s patrolo tri pohode v Matkin kot, Lo
garsko dolino, okolico Solčave, Luč itd. Postavil je povsod zaupnike 
in mobiliziral nekaj partizanov. 

Tov. Janez,16 Kmetov17 brat, je 18. II. odšel v okolico Železne 
Kaple. Četa je bila na tem terenu dvakrat še pozimi. Tudi tu so 

16 Vlado Letonja. 
" Jože Letonja-Kmet, Golob, rojen 7. februarja 1914 v Velikem 

vrhu (Šmartno ob Paki), elektromonter, delal v rudniku Zabukovica 
Aktivno je delal v delavskih organizacijah. Po okupaciji je odšel v ile
galo m 6. julija 1941 v partizane. Bil je prvi komandir v Savinjski četi 
bpomladi 1942 je delal kot aktivist na terenu. Poleti 1942 je postal se
kretar Okrožnega komiteja KPS za Savinjsko okrožje. Padel je 6. septem
bra 1942 v Podplanini pod Krnesom. Med Mrzlico in Dobrovliami Celie 
1955, str. 250 si. ~ ' 
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ljudje dobri in delo uspešno. Tu so bili odkriti neki »tumparji«18 od 
katerih je bil eden kot sovražnik likvidiran, eden, stari komunist 
(KPA), tov. Gašper19 .pa zdaj pomaga Janezu. Obenem je obljubil, da 
bo poiskal zvezo s KPA. 

Na Koroškem iščejo, najrazličnejši ljudje zvezo z nami, celo Ge
stapo in razni bivši izdajalci, ki bi si radi rešili življenje. 

Na Koroškem silno manjka terenskih aktivistov. Zato sva: 
1. kritizirala Matjaža, ker se vedno pritožuje zaradi pomanjka

nja kadrov, ni pa ničesar storil za to, da bi si jih sam vzgojil; 
2. sva se odločila, da je treba poslati na Koroško nekatere ljudi, 

ki se v Savinjski dolini zaradi tamošnjih težkih razmer me znajdejo 
in se v glavnem izgubljajo v skrbi za očuvanje golega življenja 
(Vrankar,20 Buč,21 Mrazek22). Čeprav se doslej niso izkazali, upava, 
da bodo na novem, lažjem terenu koristili. Razen njih gre na Ko
roško tudi tov. Jamski,23 ki je bil do pred kratkim v litijskem 
okrožju. 

Na Koroškem zelo povprašujejo po naši literaturi. Potrebna bi 
tudi bila slična 'brošura kot jo je IO OF izdal za primorske Slovence.24 

Potrebovali 'bi tako brošuro v veliki nakladi. Da vam bo mogoče kaj 
takega napraviti, sva poskrbela za. to," da so bili na hitro roko sestav
ljeni dopisi in poročila o položaju in delu na Koroškem ter vam 
vse to pošiljava. 

Tov. Silvester25 je na svojo roko tov. Kost j i26 iz Kamniškega ba
taljona izjavil, da gre z Lenartom kot bataljonski politkom. Naročil 
mu je, naj pošlje čimprej do„ njega kurirja s poročilom, da bo 
nato poslal direktive za delo. 

Ugotavljava:. 
1. terenskih delavcev, ki so jih svoj čas Gorenjci poslali na Ko

roško ni več. Padlo je vse, kar so imeli povezanega, razen že ome
njenega Gašperja. 

2. Tov. Pavle in partizani, ki so bili jeseni poslani na Koroško, 
so se tu ddbro usidrali, prodrli daleč v avstrijsko Koroško in ustva
rili-temelj za razmah partizanstva in sploh za razgiban je Koroške. 

3. Zelo koristno bi bilo, da bi tudi Gorenjci skušali prodirati 
na Koroško, zlasti od Jesenic v Ziljsko dolino. Misliva pa, da je v 

18 Skrivači. ' 
19 Karel Prušnik. 
20 Rudi Cilenšek. 
21 Ivan Farčnik. 
22 Anton Zmavc. 
23 Lavoslav Eberl, po izdaji zastrupljen pod Uršljo goro in umrl 7. 

novembra 1943. 
24 Glej Dokumenti, knj. 5, dok. št. 7, op. 4. 
25 Viktor Stražišar. 
26 Stane Bizjak. 
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interesu stvari potrebno, da se vsi terenski aktivisti in vse partizan
ske edinice, ki bi prišle na Koroško, podrede že obstoječemu od nas 
postavljenemu odgovornemu odboru, ki obstoji zaenkrat iz Pavla 
in Bora. 

Prosimo, da to stališče pismeno odobrite in sporočite Gorenjcem. 
Cim bodo stvari dozorele, nameravamo predlagati, da se ustanovi 
poverjeništvo IO OF za Slovensko Koroško in predloži kandidate 
za tak odbor. 

Tov. Silvester je bil navzoč na konferenci aktivistov Savinjsko 
kamniškega področja, kjer je bilo sklenjeno, da tov. Kostja zaradi 
nekaterih svojih lastnosti ne prihaja v poštev za kako funkcijo v 
Koroški edinici ali na terenu, da pa gre z Lenartom kot tolmač in 
tehnik. V Silvestrovem postopanju vidiva poskus intrigiranja zlasti 
zato, ker je bilo že na konferenci, kjer je poudarjal, da partizani 
Kamniškega bataljona niso zadovoljni s priključitvijo IV. zoni, raz
vidno, da po nepotrebnem spravlja na dan stare spore med drugo 
in prvo grupo, ki so nam lansko leto toliko škodovali. 

K položaju na Koroškem še pripominjava, da nas čakajo še težki 
časi, kajti Nemce silno boli naše prodiranje v Avstrijo in priredijo 
ob vsakem našem odločnejšem koraku v tisto smer hujše in dolgo
trajnejše hajke kot so bile od lanske jeseni dalje kjer koli drugod. 

II. POHORJE: 

[A] Tov. Stane na Pohorju ni našel nobenih sledi za partizani. 
Zimskega taborišča, za katerega ve približno kje se nahaja, ni šel 
iskat, ker je bilo tam še preveč snega in, ker so ga tam preganjali 
tajni policisti. Imel je tudi spopad z žandarmerijo. Taborišče, kjer so 
bili pohorci 7.1. napadeni, kaže sledove težkih bojev.263 Borba je tra
jala pet ur. Napadalo je več tisoč sovražnikov. Taborišče so močno 
obstreljevali z minami in mitraljezi. Bilo je dobro utrjeno — prava 
trdnjava s kavemami, strelskimi jarki in bunkerji. Verjetno so v za
upanju na utrdbe in ob pomanjkanju informacij o jačini sovražnika 
predolgo vztrajali na položajih. Vendar tam verjetno ni bilo toliko iz
gub, kot trde Nemci, ker je teren za prebijanje obročev zelo ugoden. 
Nemci so imeli okrog 60 mrtvih in mnogo več ranjenih. 8.1, so morali 
drvarji voziti nemške, 9. I. pa nemške in partizanske žrtve v dolino. 
Izjave delavcev so zelo različne, deloma očividno zlagane (n. pr. da je 
peljal 28 mrtvih partizank, v bataljonu pa jih je bilo komaj 10). 
Govore o 10, o 30 in celo o 80 padlih (kolikor jih je <bilo v taborišču). 
•Neki kmet trdi, da je bilo po tej borbi pri njem okrog 40 izmučenih 
in izstradanih partizanov, ki so pravili, da gredo v toplejše kraje. 
Neki kmet je pravil, da je bil pri njem komisar Rado,27 Id je pravil, 
da gredo na Gorenjsko. 

2 6 a Glej: F. Filipič, Pohorski bataljon, Ljubljana 1975 27 Zdravko Cebular. 
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Ljudje so jokali za partizani. Nekateri ne verjamejo, da bi [jih 
bili] Nemci zares uničili, in pričakujejo, da se bodo pokazali iz pohor
skih votlin. Nekateri še vedno križari j o po Pohorju in jih iščejo, 
iskali pa so jih tudi rekruti nemške vojske, ki niso hoteli v vojsko. 
Nekateri s fronte povprašujejo, če na Pohorju spet »-Ptički pojo«, 
češ da bodo dezertirali iz vojske. 

Prav zaradi tega je tov. Stane poslal iz KoB malo edinico, dobro 
oboroženo in s par dobrimi kadri, na Pohorje kot jedro za novo 
mobilizacijo in za zbiranje morebitnih lanskih izgubljencev. 

Kot veste iz prejšnjih poročil je bil Po[horski] Bfataljon] naš 
najboljši bataljon. Upali smo, da bomo iz njega črpali največ novih 
vojaških in političnih kadrov. Komandir te edinice tov. Bogdan,28 

prej zaščitnik, rudar iz Zagorja. Politkom. je tov. Harkov,29 bivši 
komandir čete na Pohorju. Tja gre tudi tov. Branko,30 bivši koman
dant bataljona z nalogo, da z novo mobiliziranimi formira bata
ljon. Poslan pa bo tja tudi zaščitnik Franci3 1 kot do<ber politični 
kader. 

Za Pohorje, za Koroško in za vso zono bi nujno potrebovali 
sanitetno osebje, zlasti zdravnika. Sporočite nam tudi, če smemo 
pošiljati ranjence, ki so potrebni nujne operacije, na Vaše področje, 
kolikor bi bili sposobni za pohod. 

B) Na vsem Saleško-mislinjskem področju je bil v zadnjem času 
en sam aktivist, tov. Kristl.32 Politični kadri iz Pohorskega 'bataljona, 
ki so bili določeni za teren, so bili do bitke 7. I. 43. še v bataljonu in 
doživeli z njim isto usodo. O njih ni ndbenega sledu. 

Šoštanj je hitlerjevsko gnezdo. Svoj čas je bilo v Šoštanju precej 
levičarjev in antifašistov, toda hitlerjevci so vse pospravili. Šele v 
zadnjem času so v Savinjski dolini dobili vezo z nekimi zavednimi 
Slovenci iz Šoštanja. Ob zadnjih rekrutacijah, ko so se hitlerjevski 
funkcionarji na kolodvoru poslavljali od rekrutov »prostovoljcev«, 
so ti demonstrirali, češ zakaj pa vi ne greste na fronto, ko ste tako 
navdušeni. Komisar Hauke je še pred odhodom vlaka zginil in konec 
je bilo slovesnosti. 

V Velenju ni nobenih zvez, pač pa nekaj pri kmetih v okolici. 
Tja gre sedaj organizirat tov. Izak, 'ki je domačin. 

Tov. Kristl ima severno od Velenja proti Slovenjgradcu dokaj 
dobro organiziran teren, nekaj terenskih zaupnikov in mnogo sim-
patizerjev. Terenskih odborov ni. Posredne zveze ima tudi s trgovci 
in obrtniki iz Slovenjgradca, ki je precej zavedno mestece. Kristlova 
napaka je bila, da še je preveč naslanjal na bogatejše sloje, ki ob 
pojačanem terorju popuščajo. 

28 Ivan Roje, padel 15. oktobra 1944 pri Trebnjem na Dolenjskem. 
29 Vincenc Janko. 
30 Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravega imena. 
31 Jože Mekinda. 
32 Anton Ulrih. 
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V področju med Slovenjgradcem in Dravogradom doslej ni nihče 
delal. Isti položaj je na levem bregu Drave. Na omenjeni teren bo šel 
tov. Kristl z nekim zavednim domačinom, — partizanskim novincem.' 

V okolico Ruš je bila že lansko leto poslana tov. Jasna,33 s ka
tero letos ni nobene zveze. Po nekih vesteh je padla. 

V Maribor in okolico sta šla politkomisar Kostja34 in Don.35 

Kostja je padel. Don, ki politično ni zgrajen, pa je likvidiral tam 
nekaj izdajalcev in mora biti še na terenu. Zveze z njim še ni, go
tovo pa bo poiskal novo pohorsko edinico, ko bo zvedel za njo V 
Mariboru ima tudi Betka3« iz Savinjske doline neko še neizrabljeno 
zvezo. 

Povsod se zelo čuti pomanjkanje partizanov, in partizanskih akcij. 
V Saleško-mislinjskem okrožju je bila v zadnjem času organizirana 
tehnika, doslej najpopolnejša na Štajerskem.37 

III. SAVINJSKA DOLINA: 

Ker je bil tov. Strgar3 8 v zadnjem času pri vas, ste gotovo o po
ložaju in delu na tem področju poučeni. Dodala bi le nekaj osebnih 
vtisov. Tov. Strgar je mnogo preveč popustljiv, premalo energičen 
Da sta mlada aktivista Kocjan (Marjan Roth) in Harkov (Ivan Slan
der) padla v zvezi z znano Hermino30 tako globoko, da sta si z rekvi-
zicijami pri izdajalcih in pri zavednih Slovencih kopičila zaloge 
živil, dragocenosti in denarja, politično pa nista delala, je kriva ne
zadostna kontrola s strani sekretarja. Kocjan in Harkov sta pri neki 
rekviziciji padla. 

Položaj se tudi v Savinjski dolini boljša v skladu s položajem 
na fronti. Dober odmev je imel tudi pojav partizanov, čeprav male 
edinice v teh krajih meseca marca. Bilo je celo nekaj nove mobiliza
cije. 

Zveze s Celjem se povoljno razvijajo. Zal nimamo nikogar, da bi 
ga poslali v okolico Celja. 

M Linka Ksela. Decembra 1942 je bila poslana na terensko delo v 
okolico Ruš. 10. januarja 1943 bi se morala vrniti v Pohorski bataljon 
skupaj s Francem Osojnikom-Kostjo, ki je bil poslan na terensko delo 
na Dravsko polje in Jakom Pihlerjem-Donom, ki je delal na celjskem 
področju. Ker je Franc Osojnik, ki je imel javko za Pohorje, padel 8 ja
nuarja pa je bil uničen Pohorski bataljon, je Linki Ksela uspelo dobiti 
zvezo s Pohorjem šele maja 1943. Nemci so jo v uradnih poročilih o padcu 
Fohorskega bataljona uvrstili med padle. Podatki Linke Ksela 

v,-. l F S a n c 0 s o J n i k > decembra 1942 odšel na ptujsko področje in bil 
ubit 29. decembra 1942 v Grajeni blizu Ptuja. 
. 35 Janko Pihler, v začetku aprila 1943 je bil v Mariboru ujet in 4 
juhja 1944 obglavljen v Gradcu. '' 38 Julka Cilenšek. 
o ^•, 1^ i š l^ e n a i e n a i b r ž tehnika Cankar, formirana januarja 1943 v 
bv. Miklavžu nad St. Jurijem ob Taboru v Savinjski dolini 38 Albin Vipotnik. 

39 Hermina Zagožen. 
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V Savinjskem okrožju se že od lanske jeseni organizira tehnika 
tov. Hribarja Franca (Savinjska), vendar še sedaj ne funkcionira 
v redu. 

IV. REVIRJI: 
Na področju Hrastnik—Huda jama ima tov. Ribič40 precej zvez. 

On je tudi edini aktivist, ki si je preko zime vzgojil dva pomočnika.41 

V Hrastniku ima zaupnika rudarja,42 ki je bil v zadnjem času spre
jet v Partijo. V Hudi jami je več partijskih kandidatov. Dobila se je 
zveza na Zidani most. 

V Trbovljah in Zagorju pa je stvar mnogo slabša. V zadnjem 
času so tam spet selili nekaj družin. Urban (Vilč)43 zelo slabo pro
dira v revirje. Nadomestila zanj nimamo. Nemci izvajajo na revirje 
najhujši pritisk. Toda kljub pritisku, kljub temu, da se več dela, 
da se na več mestih koplje kot prej, je produkcija precej manjša kot 
v Jugoslaviji. To je posledica dejstva, da so rudarji premalo hranjeni, 
deloma pa tudi posledica drobne sabotaže. Več kot prej pa se izkoplje 
v Zabukovici, Velenju in drugih rudnikih, kjer so zaposleni rudarji, 
ki imajo neke kmetije in ki so zato bolje hranjeni. Vedno več je v 
rudnikih zaposlenih pri zunanjem delu žensk. 

Nemci so v zadnjem času začeli s kampanijo za štednjo premoga. 
Po nekih informacijah je skoro polovica vse produkcije premoga v 
Rajhu iz štajerskih rudnikov, ker so v Porurju Angleži precej razbili. 
Zato je zelo važna naša naloga organiziranje sabotaž v rudnikih. 

Nemška »totalna mobilizacija« je vrsta terorističnih in propa-
gandističnih ukrepov, ki naj paraliziraj© odmev porazov na fronti. 
Razen tega pa seveda na novo mobilizira za vojsko in Arbeitsdienst. 
Najnovejša nemška vojska je v najslabšem smislu mnogonacionalna. 
Zanimivo je, da so v Franciji za neke posle v armadi, ki ščiti obalo, 
mobilizirali celo ruske ujetnike. Slovenski mobiliziranci so »prosto
voljci« na katere stari vojaki in celo oficirji pljujejo, češ, da so krivi, 
da še ni konec. Celo za »elitne« SS oddelke sedaj že prisilno mobili
zirajo tudi koroške Slovence. 

Literatura, ki smo jo v zadnjih mesecih dobili, nam je zelo 
dobrodošla. Priporočamo se za več izvodov vsake stvari. Nima smisla, 
da bi centralna tehnika razdeljevala material med okrožja in vojaške 
edinice, ker se prilike neprenehoma menjajo. Nalogo razdeljevanja 
bo prevzela tehnika v naši zimski bazi. 

S tov. Sergejem,44 Martinom45 in Vojkom46 še vedno nimamo 
nobene veze. 

40 Lojze Ribič-Tone. 
41 Maks Jakopič-Jur in Dušan Poženel-Džuro. 
42 Verjetno Jakob Klemen. 
43 Vili Vresk, glej Jesen 1942, dok. št. 117, str. 309, op. 8. 
44 Sergej Kraigher. 
45 Tone Znidarič-Stefan. 
46 Ivan Nemec. 

189 



Ponovno vas prosim, da nam pošljete čim več bonov (obveznic). 
Ljudje povprašujejo po njih, posebno na Koroškem. Marke nimajo 
nobene veljave. 

S tov. Stanetom greva spet vsak po svoji poti. Po vrnitvi dele
gacije od vas pa se sestanemo vsi skupaj. 

Smrt fašizmu — svobodo narodu! 

Komandant: Za politkomisarja: 
Rozman Franc Dušan Kraigher 

St. 73 

ZAPISNIK SEJE OKROŽNEGA IN PODOKBOŽNEGA ODBORA OF 
ZA BELO KRAJINO DNE 12. APRILA 19431 

Z A P I S N I K 
posvetovalne seje okrožnega in podokrožnega odbora za Belo Krajino. 

Poročilo podokrožja OF Črnomelj 

Aktivist Sokol;2 

Delo v našem podokrožju je bilo sledeče: 
V samem mestu Črnomlju obstoji mestni odbor OF, za poedine 

vasi v neposredni bližini mesta se formira zunanji mestni odbor, 
ki še ni kompleten, pa vendar posluje. Odbora sta .povezana med
sebojno. Delo mestnega odbora [je] slabo. Davek in obračun nista 
odposlana. Člani odbora ne nabirajo ničesar. Glavna ovira je stališče 
tov. M.,3 ki trdi, da je sestajanje nevarno, da naj se sestanki vršijo 
samo po možnosti. Tov. Jože Kovač je bil opominjan, naj se odbor 
sestaja in normalno opravlja svoje delo. Dva člana odbora sta dobra. 
Denar, ki je bil v mestu nabran, je odbor porabil po lastni volji 
v svrho podpore. Tov .. .* izvrši samo kar se mu naroči, lastne inici
jative pa nima. Iz Črnomlja ne prihaja ničesar, razen cigaret. Litera
turo stalno odpošiljamo. Literaturo čitajo, toda lastnih prispevkov 
ni, ker si ne upajo. Morda bo z zunanjim mestnim odborom boljše. 

1 Izvirna kopija je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. 
2 Ivan Jezeršek-Sokol. 
3 Uredništvu imena ni uspelo ugotoviti. 
4 V izvirniku manjka ime. 
5 Miran Brinar. 
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Po odhodu tov. Brinarja5 in Kržišnika6 iz mesta je nastala nedelav
nost, ker slednja nista vzgojila člane k aktivnosti. Propaganda Mi-
hailovićevcev v mestu je nevarna, morala popušča. Boni OF se ne 
priznavajo. 

Z S M v Črnomlju je edina kolikor toliko delavna. Nabirajo 
hrano in sanitetni material. Terenskim odborom je naročeno, da 
preko mladine prodremo v Črnomelj. 

Obveščevalna služba v Črnomlju dobro funkcionira. 

S P 2 Z je neaktivna. ' 
Kontrola na rampi je rigorozna in dostop silno otežkočen. 

Rajon Črnomelj — okolica. 
Ima 9 terenskih odborov, v štirih vaseh so zaupniki. Delo samega 

rajonskega odbora je zelo dobro. Vršijo se mitingi, politične konfe
rence, kontrola delavnosti terenskih odborov. Masovno čitanje naše 
literature se vrši v štirih vaseh. V ostalih vaseh je prebivalstvo stalno 
obveščeno o vseh aktualnih stvareh. Literatura prihaja v vse vasi, 
tudi v one v neposredni bližini Črnomlja. 

Mesečno plačevanje nar[odno] osv[obodilnega] davka dobro 
funkcionira. Vsaka hiša redno plačuje davek. 

Delo rajonskega odbora za poslednja dva meseca: Vsa emonska 
zemlja je razdeljena, njive zastonj, za vinograde se računa najem
nina 2 5 % pridelka, plačljiva ob letini. Za luksuzne vinograde se 
plača osnovna najemnina (emonska) plus 10—30% osnovne na
jemnine. 

Z S M : 9 terenskih odborov ZSM in rajonski odbor. Mladina 
je aktivna. Pripravlja se mladinska prireditev. Nekatere vasi, n. pr. 
Dobliče kontroliramo samo preko mladine. Mladinski mitingi po va
seh se vršijo v prisotnosti odgovornega člana rajonskega odbora OF. 
Mladina zbira sanitetni material, rjuhe, hrano, pobira tudi narodno
osvobodilni davek. 

S P 2 Z. Tov. Francka7 je po vseh vaseh v rajonu priredila žen
ske mitinge. Mitingi so bili obiskani. Ljudje poslušajo in soglašajo, 
ali se branijo organizacije. Žene so na delo pripravljene. V nekaterih 
vaseh pa ne sprejemajo funkcij. Vzrok: nepravilno postavljanje 
vprašanja od strani pol[itične] delavke. Tov. Francki smo stvar 
pojasnili, videli bomo kak bo uspeh v bodočnosti. 

Belogardistično nastrojenega je nekaj v Talčjem vrhu in Sneč-
jem vrhu. Nekateri so pobegnili v Črnomelj. Rekvizicija je izvršena 
pri Ferdetfberju na Belčjem vrhu, iz njegove hiše so štirje pri beli 
gardi. Na Talčjem vrhu je rekvirirano pri Bruletu, kjer sta dva 

6 Anton Kržišnik. 
7 Francka Sobar. 
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sina pri beli gardi. Govori se, da bo prebivalstvo iz te vasi izseljeno 
in se bo tam nastanila okupatorska oziroma belogardistična posadka. 
V tem slučaju bo nujna potreba, da se uniči šola in izpraznjena hiša, 
predno se sovražnik vseli. 

V ostalih vaseh je veliko nerazpoloženje proti beli gardi. V Črno
melj smo prej izdajali propustnice tudi ljudem, ki so hodili po svoje 
obroke, sedaj pa bomo to omejili samo na najzanesljivejše. 

V vasi Bistrici je prebivalstvo oportunistično, politično stanje 
slabo, vkljub prizadevanju. Mnogi so odšli v Črnomelj. Beli so vas 
zažgali. 

Izdali smo zabrano izvoza vina. 

Tov. Oče':8 Prepoved izvoza vina bomo opustili, ker kmetje ra
bijo denar, a kontrolo je težko vršiti. 

Tov. Jezeršek: Za vsak liter vina v izvozu je plačan narodni 
davek. Davek pobirajo terenski in rajionski odbori. Ce nam iz mesta 
ne bodo pustili ničesar, ne bomo dovolili niti uvoza vina. Uredili 
bomo tako, da nekaterim osebam v Črnomlju ne bomo dovolili 
uvoza. 

Tov. Oče: V kolikor to lahko kontrolirano izvajate, soglašam. 
Tov. Jezeršek: Naša zaščita je oborožena. Na mitingih ne po

trebujemo vojaških, temveč civilne patrulje. Se v Kočevju smo držali 
miting pod stražo 6 zaščitnikov. 

Mobilizacija ni pobrala aktivistov OF. Mobilizacija je dobro od
jeknila, samo se vojaške oblasti niso držale naših navodil. Ferderber 
in Brule sta uživala preveč zaupanja, potem sta pa pobegnila v 
Črnomelj. Ljudje se razburjajo, ker so nekateri bega banditi ušli. 

Izvršili smo tudi delno reorganizacijo — razmejitev rajonov. 
Vasi Butoraj, Zorence in Lahinjo smo priključili črnomeljskemu 
rajonu. Te gorske vasi so prej pripadale dragatuškemu rajonu, a 
bolj gravitirajo na črnomeljski rajon in ima Maverlen z njimi boljši 
kontakt. 

Dragatuški rajon. 

Ima 14 terenskih odborov, v treh vaseh so zaupniki. Tovariši 
tega rajona sami vršijo kmečke konference. V vsaki vasi je pri
rejen miting ali sestanek vsaj vsakih 10 dni. Ter[enski] odbori sami 
zbirajo hrano in pobirajo davek, ki je doslej pobran 50%. Rajon 
je precej izčrpan, ker se v njem često zadržuje partizanska vojska. 
Za literaturo je poskifoljeno povsodi. Sam Dragatuš je slabo kontro
liran, politično stanje je zelo slabo. Naša obveščevalka iz Dragatuša 
je odpeljana od belih, s čemer se je stanje še poslabšalo. Prebivalstvo 
ni belogardistiono, temveč italijanofilsko do poslednje hiše. Žene 
izdajo vse. Nam zaupljivih ljudi ni. Mladina, posebno dekleta, je 

8 Ivan Novak. 
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pokvarjena. Učiteljica je tudi pokvarjena in je opustila vsako delo. 
Rajonski odbor ne more dobiti nikakega kontakta. Poskušamo pro
dreti po mladinski liniji. 

Rajonskemu odboru Draga tuš smo iz viniškega rajona pridelili 
4 vasi: Novo in Staro Lipo, Gornji in Dolnji Suhor, ker bomo tako 
s te strani lažje prodrli. Obe Lipi politično slabo stojita, iz njih je 
17 belogardistov. 

Dalnje slabe vasi tega rajona so: Dragovanja vas. Tu so sicer 
postavljeni terenski odbori od dobrih aktivistov, toda splošno stanje 
je kljub temu slabo. Podrobnejših poročil še nimam. Prebivalstvo 
je plačalo narjodno] osv[obodilni] davek. Rajonski odbor smatra, da 
se bo položaj popravil. 

Slaba vas je tudi Golek. Tu je terenski odbor, ali, ljudje pre
težno inklinirajo beli gardi, vendar so tudi dobri med njimi. Prej 
je tu bilo organizirano masovno čitanje naše literature, po obisku 
bele garde pa se ljudje boje, pod vplivom belih elementov. Izvesti 
bi se morala aretacija dveh žena in treh moških. 

Tov. Oče: Zakaj ste čakali z aretacijo? 
Tov. Jezeršek: V D O aretacije ni izvršil istočasno, ko je aretiral 

eno osebo. Ko so to aretirali, so nekateri izmed ostalih pobegnili. 
Oni ne spe v hišah, treba bi Ibilo obkoliti vas. Partizani pa so bolj 
gledali za vinom in klobasami, kot za belogardisti. 

Izgubili smo obveščevalca iz Dragatuša. Sedaj je obveščanje 
slabo. Cele vasi so prešle v ilegalnost, vse prebivalstvo spi zunaj. 

Z S M odbori so v 7 vaseh — to je 30 '"/o. Delo mladine je zelo 
živahno, vasi gostujejo ena pri drugi. Na sestanku čitaj o, pojejo, 
vršijo se tudi nabiralne akcije za bolnice. Težkoča je, da še nismo 
uspeli sestaviti rajonskega odbora ZSM. Starši mladini posebno de
kletom, ovirajo delo. 

S P 2 Z. Edini SPZZ odbor je v vasi Pusti Gradec. Postavljeno 
je rajonskemu odboru, da se ti odbori postavijo. Žene so priprav
ljene, odbori bodo postavljeni, ko pride naša aktivistka na teren. 

Dragatuški rajon, bo kljub slabemu centru, dober. Dobro se 
postavlja odgovornost za delo med aktivisti, kljub belogardističnim 
oviram. 

Mobilizacija je dobro uspela, borci so dobri, dezerterjev ni. 
Belogardistična organizacija je samo v Dragovanji vasi, Goleku 

in Novi Lipi. Na Belčjm vrhu so belogardisti ubili enega zaščitnika, 
v Stari Lipi pa zaprli sekretarja ter[enskega] odbora. 

Po mobilizaciji se je organizacija prenesla na zanesljive starejše 
moške in ženske. Po nekih vaseh imamo samo zaupnike. Priznavajo 
sicer OF, toda so neaktivni. 

V vseh opisanih rajonih so pionirji pod vodstvom odborov 
ZSM. Pionirji so organizirali pašo partizanske živine na Maverlenu. 
Sodelujejo pri mladinskih prireditvah. 
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Građaški rajon. 

•Poročilo tov. Stanka.9 

Građaški rajon ima 20 terenskih odborov, v štirih vaseh so za
upniki. Tu so namreč moški internirani in je skoro nemogoče vzpo
staviti odbore. 

Tov. Mica:10 Sestavite jih iz žen. 

Tov. Stanko: Na terenu med Kolpo in progo je delo silno otež-
kočeno. Neprijateljske posadke so silno goste. Mitinge je nemogoče 
prirejati. 

Na Krasincu je bil sestanek, prišli so fašisti in požgali 17 go
spodarjev in jim uničili vse. En naš pristaš je bil ubit, trije pa ra
njeni. V vasi Boršt so istočasno fašisti ranili dva pristaša OF. Vsi 
prizadeti so bili podporni člani OF. 

Patruliranje belih in okupatorja se vrši podnevi in ponoči ob 
nenapovedani uri. Fašisti se plazijo v copatah. Mitinge je težko pri
rejati, ker so ljudje prestrašeni radi velikega terorja. Ce neprijatelj 
opazi luč v oknu, strelja. Vendar pa kljiib terorju morala prebival
stva ni najslabša. Literatura se čita skupno, kjer je to mogoče, sicer 
pa posamič. ^ 

Mobilizacija: Iz Gribelj se je v partizane javilo prostovoljno 
30 ljudi. Naša patrola jih je obvestila, naj se pripravijo. Bilo pa je 
izdano in okupator je izvedel represalije. Fašisti so prostovoljce po-
lovili in prisilno mobilizirali v belo gardo. Vsega so dobili 16 naših 
prostovoljcev, dva sta jim utekla. Aretirani so bili strašno pretepeni. 
Tudi ostali prisilno mobilizirani za belo gardo bežijo ob- vsaki pri
liki. Tako se je vrnilo domov 17 prisilnih belogardistov, 'ki se ne 
vračajo z dopusta nazaj. Samo 11 jih je ostalo v beli gardi. 

Prebivalstvo ne podlega beli propagandi, ni opažati znakov belo-
gardistične nastrojenosti. Pač pa je mnogo sredine. Ostalo prebival
stvo je večinoma na naši strani. Sredino, važno za nas, smo pridobili 
in navezali na terenske odbore. 

SP2Z: Odbor je formiran samo v Gradacu. Kmečke žene so 
težko dostopne radi strahu pred postojankami okupatorja. 

ZSM: ima 21 terenskih odborov, ustanovljen je tudi ZSM ra
jonski odbor. Pionirji so povezani z ZSM. 

Sele od avgusta 1942 se opaža politično zanimanje, ker se je šele 
tedaj začela podrobnejša organizacija. Ce bi se prej začela, bi bilo 
več uspeha. 

Tov. O č e : Naloga vseh odborov je, da po potrebi delajo tudi 
izven svojega terena, če dotično ozemlje ni dostopno odgovornim 
odborom. 

9 Stanko Šmid. 
10 Mica Slander. 
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Tov. M i c a : Žene iz Šercerjeve brigade so dobile nalogo, da 
prirejajo ženske mitinge na tem področju. 

Tov. O č e : Kaj dela terenski odbor? 
Tov. S t a n k o : Rejonski odbor se sestaja vsaMh deset dni. 

S svojim delom posega v vasi, kjer še ni organizacije. Pobira na
rodni davek, nabira hrano, dostavlja literaturo. 

Tov. O č e : Kaj pa politično delo? 
Tov. S t a n k o : Politični sestanki se vršijo, v kolikor je mo

goče dobiti ljudi. Mitinge je težko prirejati, prirejajo se sestanki. 
Obdelujejo se naloge OF, kmečko vprašanje, gradiva za kmečke 
konference. 

Viniški rajon. 

Poročilo tov. T o n e t a.11 

Rajonski odbor ni kompleten, ker je bil en član pred kratkim 
ubit. Terenskih odborov je 17. Izvršili so sledečo razdelitev. Vinica 
rajon (12 terenskih odborov) in Sinji Vrh podrajon (5 terenskih od
borov). 

Tov. O č e : Čemu je to bilo potrebno, čemu podrajon? 
Tov. T o n e : Sinji Vrh je premajhen, da bi tvoril nov rajon, 

zato je ustanovljen podrajon. 
Tov. J e z e r š e k : Tehnične potrebe so zahtevale tako rešitev, 

ki je najprimernejša. Podrajon nima politične oblasti kot rajon. 
'Razdelitev olajšuje kontrolo in brzino izvajanja direktiv. V celoti 
je 17 terenskih odborov. 

Tov. T o n e : Z S M ima 8 terenskih odborov. 
Vinica: V Vinici je odbor oportunističen. Zadnji mesec je pri

spevke (hrano, sanitetni material) do neke mere nabral, dočim na
rodnega davka ni izterjal. Plačan je samo mali del davka. Mnogo 
govora, a malo napravijo. Samo ob času naših vojaških akcij je 
stanje dobro, drugače pa takoj zavlada oportunizem. 

Sinji Vrh: Tudi tukaj je nabrano nekaj materiala, hrane in za 
saniteto. Vse je bilo oddano 13. hrvaški brigadi. Zahtevali smo kon
trolo nad to oddajo. 

Izvršili smo rekvizicijo pri belogardistih na Hrastu. Kakšen bo 
odziv še ne vemo. Imamo več slučajev pojava bele garde. Rekvizicije 
je prva mera, če bo potrebno, bomo pozneje podvzeli potrelbne mere. 
Nekaj aretiranih smo izpustili. 

" Anton Dvojmoč, rojen 18. avgusta 1919 v Dolnjem Prekopu, de
lavec v opekarni Kanižarica. Član KP od avgusta 1941. Bil je sekretar 
RK KPS Čmomelj-okolica,. član OK KPS za Belo Krajino in član 
OBKOM za Štajersko. Življenjepisi v arhivu CK ZKS. 

13' 195 



Tov. J e z e r š e k : Tov. V.12 je premalo aktiven ih je famili-
jaren v svojih postopkih, kar ima slabe posledice. 

Tov. T o n e : Na Hrastu je bil napovedan miting, pa tov. V. 
ni prišel. Drugod so se mitingi vršili jeseni. Sedaj pa živi prebival
stvo v strahu, boječ se okupatorskih represalij. Pobiranje narodnega 
davka se vrši po krožkih. Skupina znanih ljudi oddaja davek znancu, 
ki nabira. Čitanje literature se tudi vrši po sistemu krožkov, ker 
je masovno čitanje neizvedljivo. 

Vasi Cekovci in Vukbvci so zelo dobre in v njih ni izdajstev 
in so popolnoma v naših rokah. Sinjevrški podrajon je samo naš. 
Tu se igrajo odprte karte: Kdor ni z nami, je proti nam! Sredine ni! 

Mesečni plenumi so se vršili po vseh rajonih razen v Viniškem. 
Na plenumih so se aktivisti izjasnjevali o uspehih in napakah našega 
dela. Obravnavale so se težkoče pri delu, način prodiranja v mase, 
nujnost kmečkih političnih konferenc, povezanost terenskih z ra
jonskimi odbori in važna konkretna vprašanja. Vršila so se posveto
vanja, a kot zadnja točka se je obravnaval material za kmečke kon
ference. 

Kmečke konference so bile povsod sprejete z odobravanjem. 
Ljudje so povsod prepričani, da si izboljšanje položaja morajo sami 
priboriti. Nujnost povezanosti delavske in kmečke borbe so kmetje 
dobro razumeli. 

Iznašala se je kritika naše literature. Mnenje: Morala bi vse
bovati več popularizacije naših partizanskih uspehov, pisana bi 
morala biti bolj popularno. Važna je brzina dostave. Ljudje žele 
predvsem najnovejših vesti. 

Na plenumih se ljudje spoznavajo med seboj, s čimer se dviga 
zavest o moči organizacije OF. Plenumi se vrše skrajno konspi
rativno. 

12. april 1943.19 

Dodatno poročilo S P 2 Z. (do 5. maja 1943.)14 

Rajon Črnomelj mesto. 
V Črnomlju mestu je sedaj postavljeni odbor SPŽZ, ki je zelo 

delaven. Nahrani material pa radi slabih vez težko prihaja iz mesta. 
Težkoča je tudi, da med ženami v mestu obstoja bega organizacija. 

Rajon Črnomelj okolica. 

Vršili so se ženski mitingi v 15 vaseh, ponekod celo po večkrat. 
Odziv je bil v vseh vaseh polnoštevilen. Žene so z velikim zanima-

18 Janez Vitkovič. 
" Datum je pripisan naknadno. 
14 Pripisano naknadno. 
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njem sledile razlagi in pokazale močno voljo do dela in zanimanje 
za organizacijo. V večini vasi je bila prav živahna diskusija. Izjema 
je bila v vasi Dobliče, kjer se je miting dvakrat vršil, a je žene 
morala zbirati partizanska patrola. V diskusiji so padli klici: »Dajte 
nam može iz internacije, vsega gorja so krivi partizani.« 

Odbore je kljub razpoloženju težko postaviti, ker se žene branijo 
funkcij iz strahu pred Italijani in belogardisti. Rajonski odbor je po 
daljših težavah (odbijanje funkcij) sestavljen. Treba bo več politič
nega dela med ženami, za kar bi bila potrebna zgrajena politična 
delavka. Postavljene so zaupnice v treh vaseh. 

Žene povsod zbirajo za bolnico in partizane. 
Literatura za žene, po mnenju aktivistk in po željah samih žena, 

naj bi vsebovala mnogo gradiva o okupatorskem in bega nasilju 
nad slovenskih narodom, ker to najgloblje zadene našo ženo in 
mater. Stil naj bo enostaven, brez tujk, da bo lažje dostopen kmečki 
ženi. 

St. 74 

POROČILO ZAUPNIKA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA 
PRIMORSKO V BENEŠKI SLOVENIJI ALOJZA MAVRICA DNE 
12. APRILA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA PRI

MORSKO O DELU V BENEŠKI SLOVENIJI1 

S Benečija2 

Na položaju 12 - 4 - 43. 
Pokrajinskemu komitetu KPS 

za Primorsko 

Sporočilo. 
- Dragi tovariš! 

Jaz sem do danes pridobil nove tri tov. in dve tov., ki upam, 
da mi bodo pridobili tudi še druge ljudi. Zgledajo precej zavedni, 
so priznali našo OF, da je res pravi cilj. Obljubili so mi, da prvič, 
ko bom prišel, bomo napravili sestanek za celo vas. Ta teden, če 
bo le mogoče, bom napravil sestanek v dveh vaseh, da se bodo tudi 
na tem sektorju Slovfenske] Benfečije] ljudje povezali. 

Poizvedel! smo tudi za druge osebe, ki bodo v kratkem pri
dobljene. Prekoračiti je bilo malo težko, ali zdaj upam, da bo že 

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 532. 
2 Sever. Benečija. Pripomba napisana na Pokrajinskem komiteju pri 

urejanju pošte. 
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šlo bolj lahko. Prav od oddaljenih krajev nimam še nobenih stikov, 
ampak upam, da v kratkem bom prikoračil tudi bolj daleč. Novi 
tovariši me vprašujejo [za] italijansko literaturo, tako prosim, da 
mi pošljete, prej ko je mogoče in tudi kake lepe in važne knjige 
za mene. 

Smrt Fašizmu Svoboda Narodu. 
Oton3 

St.75 

POROČILO SEKRETARJA OKROŽNEGA KOMITEJA KPS KO
ČEVJE JOŽETA KOPITARJA DNE 12. APRILA 1943 CENTRAL
NEMU KOMITEJU KPS O REORGANIZACIJI RAJONSKIH OD
BOROV OF IN POJAVIH KONTRAREVOLUCIJE V OKROŽJU1 

Okrožni komitet KPS 
za Kočevje. 

Na položaju, dne 12. aprila 1943. 

Centralnemu komitetu KPS 
Na položaju. 

Poročilo: 

Sedaj smo začeli v našem okrožju z reorganizacijo rajonskih 
odborov OF. V vsak rajon[ski] odbor smo delegirali po enega člana 
partije, ker drugače ni mogoče, da bi ti odbori bili aktivni. Tovariša 
Erno2 in Gregor3 pregledujeta in kontrolirata delo rajonskih od
borov. Obiskala sta sedaj naslednje: Kočevska Reka, Banjaloka, 
Stari Log, Stari trg in Mozelj. V vseh teh rajonih je zelo velika 
pasivnost, kljub temu so pa pošiljali redno poročila o svoji veliki 

3 Alojz Mavric. 
1 Izvirnik je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. 
2 Albert Svetina. 
8 Jože Kopitar-Gregor, Oven, rojen 10. marca 1905 v Bukovici pri 

Kamniku. Delavec, član KP od 1938. Zaradi revolucionarnega dela je bil 
leta 1932 obsojen na 2 leti in pol robije, ki jo je prebil v Sremski Mi-
trovici. Organiziral je selitev partijske tiskarne iz Tacna v Vnanje Go
rice. Za to tiskarno je odgovarjal od oktobra 1940 do maja 1941. Po oku
paciji Jugoslavije je bil od junija 1941 sekretar RK Vič in od maja 1942 
do junija 1942 sekretar OK KPS za Ljubljano-okolico. Nato je odšel v 
partizane, v Krimski bataljon. Od 17. decembra 1942 do oktobra 1943 je 
bil sekretar OK KPS za Kočevje, nato do marca 1945 sekretar OK KPS 
za Ribnico oz. Ribnico—Notranjsko. Marca 1945 je bil imenovan za taj
nika pripravljalnega odbora sindikatov. Umrl je 3. 3. 1976. Življenjepisi 
v arhivu CK ZKS. 
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aktivnosti. Partijcem, ki so delegirani v te odbore, smo dali vsa 
potrebna navodila o delu in odgovornosti za vse delo. Rajon Stari 
Log, Koprivnik so povečini s praznimi [vasmi], v Starem Logu je 
nekaj malega ljudi. V tem odboru so sami partijci, kateri so pa bolj 
važni za razne važne zveze, ker so ravno na takem punktu. Preko 
tega odbora smo po partijski liniji dobili zvezo s Kočevjem, ki se 
bodo kmalu utrdile in razširile. 

V celem našem okrožju vlada veliko razpoloženje za OF in parti
zane ter imamo polno možnosti dela na tem sektorju. Za organizi
ranje bele garde pa v našem okrožju ni možnosti. Po partijski liniji 
smo dobili dne 3. IV. 1.1. sporočilo, da se je vršil sestanek za usta
novitev bele garde v Kočevju. Temu sestanku so prisostvovali sledeči 
belogardisti: Rozman, bodoči komandant, ki je v službi Emone, Ha-
velka, uradnik OUZD in Curk. Sestanek se je vršil na poveljstvu 
Fašija s komandantom podpolkovnikom. Sprva nameravajo samo 
pokreniti akcijo za pobiranje podpisov za pristop k beli gardi. 

V zadevi kapetana Miloviča4 so se pa dobile naslednje informaci
je, da se stalno druži z nekim tajnim policistom, s katerim stalno za
hajata v gostilno Kržišnik. V kolikor ga informator pozna, je ne
zanesljiv in bi bil stik z njim z dano parolo lahko nevaren. Ko do
bimo več informacij o beli gardi, bomo takoj poročali. 

'Pri nas se sedaj nahaja tudi tov. Zvone,5 inštruktor od Pover-
jeništva ZKM. Izgledi za organiziranje mladine so dobri, samo 
aktivov ni mogoče dobiti, ker je najboljša mladina šla v partizane, 
druga pa se je med ofenzivo razibežala, nekaj pa je bilo uničene. 
Poleg tega se je pa mladinsko vprašanje vseskozi zanemarjalo. 

Sedaj bomo najboljše kandidate sprejeli v Partijo, s tem se 
bo delo naše Partije ojačalo in bo omogočeno vršiti to, kar je naša 
naloga. 

Italijani so sedaj izpraznili trg pri Banjaloki, govori se, da bodo 
izpraznili Kočevsko Reko, Banjaloko in Spodnji Log.6 

SMRT FAŠIZMU — SVOBODA NARODU 

Za okrožni komitet KPS 
za Kočevje 

Gregor 
4 Biti mora Mamilović. Že 19. marca poroča Okrožni odbor OF za 

Kočevje da: »se je pojavila neka nova organizacija, verjetno mihailovi-
ćevska, katero vodi bivši kapetan jugoslovanske vojske Mamilović-«. Po
ročilo je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 712. 

5 Tone Debevec. 
6 Zadnji stavek je pripisal s črnilom Jože Kopitar. 
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St. 76 

POROČILO ČLANA OKROŽNEGA KOMITEJA KPS ZA KRAS 
AVGUSTA ŠPACAPANA DNE 12. APRILA 1943 POKRAJINSKE
MU KOMITEJU KPS ZA PRIMORSKO O MOŽNOSTIH MOBILI-

v ZACIJE V FURLANIJI IN O POLOŽAJU NA KRASU1 

- C Kras 2 

Dragi tovariš ! 

Sporočam Ti da 10.. marca sem dobil l i teraturo, enako sem tudi 
dobil direktive ZKM, 3 dobil sem tudi opomin radi mojega slabega, 
netočnega poročila. Upam in zagotovim, da v bodoče se bodem držal 
vseh navodil, katere izda glavno poveljstvo O F in K P S . 

Hočem sporočati kako l i teraturo sem dobil. 26 izvodov Komu
nisti in vera, 17 izvofdov] o Draži Mihailoviću Velika laž, 5 Slovenska 
revolucija, 9 Predragi duhovniški sobratje. 2 Poslanica Pr imorskim 
Slovencem, 1 proglas Slovenci, 1 Slovenski krist jan v boj zoper b[elo] 
g[ardo], 1 Ustava, 1 Mladina, 1 Narod v ječi, 1 Slovenski poročevalec 
štev. 3., 1 Narodima Jugoslavije, 1 Govor Stalina, 2 Dokumenti, 
1 Partizan, 2 Ljudska pravica, 2 Knjižnica Glavnega poveljstva Slo
venske n a r o d n e osvobodilne vojske in part izanskih odredov štev. 1, 
45 Primorski poročevalec od 25. januarja. 

Na 10. marec sem poslal zadnje poročilo,4 ka tero je govorilo 
o furlanskih partizanih, o beli gardi in o nekater ih članih parti je. 
Javili mi niste nič, da ste kaj dobili, zato pa prosim drugič, k a d a r 
mi pišete, opišite mi tudi, kaj od mene dobite in kdaj . 

Sedaj hočem pa poročati nekaj o Furlanij i . 3. aprila sem se 
sestal z delegatom itali janske manjšine n a Primorskem, 5 kot ste mi 
poročali, da je bil n a zadnji konferenci. Razgovor katerega smo 
imeli je bil radi part izanskih novincev, posebno pa, da bi se tudi 
enkra t prej kot vse drugo, začele akcije. Te p a najsi bodo civilne, 
s tem oblast napravi reakcijo n a t o bodo mogoče bolj prisiljeni bežati 
v part izane. Zaenkrat novincev za v part izane ni. Zagotovili pa so 
mi, da pr i prvem poklicu k vojakom, se j ih bode precej odzvalo. 
Sklenili s m o pa to, da n a Kras se j ih ne bode sprejemalo, torej oni 
naj odhajajo proti Brdom, od t a m imajo t u d i bolj pr ik ladno za pro
dirat i po Furlanski planoti tja do morja, ako bi bili oni na Krasu b i 
tega ne mogli delati, ker so velike vojaške zapreke t a m ob Soči t ja 
do morja. Drugo je pa to, d a bi bilo tudi radi živeža bolj slabo, k e r 

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 532. 
8 Center. Kras. Oznaka pripisana naknadno, verjetno pri urejanju 

pošte na Pokrajinskem komiteju. 
8 Glej dok. 42. 
4 Zadnje poročilo je bilo napisano 17. marca 1943, glej dok. št. 33. 
5 Bruno Borghese-Ugo. 
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njih mora podpirati furlansko ljudstvo, ako bi bili na Krasu, bi 
bilo bolj težavno, ker tu bi morali taboriti daleč od Furlanije, zato 
pa je prevažanje živeža težko. To sem pa sklenil, da dva do tri jih 
tudi lahko sprejmejo naše čete, potem pa se jih odpošlje [tja] kamor 
so drugi. Dajte mi vedeti, ako se vam zdi tako prav? 

Kar se tiče organizacije na spodnjem Krasu, imamo postavljene 
tri rajone, spodnji, srednji in pa višji rajon, ki sega do Komena, 
to se pravi do komenske ceste, ki pelje iz Rihenberga do Trsta. 

Spodnji rajon sestoji iz pet odborov OF: Ronki, Vrhi, Dol, pa 
Medjevača.53 Članov je vključenih 24, 6 žensk, 18 moških, partijci so 
štirje, [od teh] ena partijka. Kandidatov je šest. Partijska celica je 
v Furlaniji, ki sem jo povezal s furlanskimi komunisti, tako da se 
bode eden naših zmiraj sestajal z njimi. 

Srednji rajon sestoji iz šestih vasi, Lokvica, Log, Sela, Kostanje
vica, Temenica, Vojščica. Pod kontrolo Vojščice je tudi vas Klanec 
pa tja do Brestovice. Od Brestovice pa tja do tržaškengoriške ceste 
ima kontrolo vas Sela, to pa do tedaj, dokler ne postavim četnti 
rajon. Kontrolo nad Koritami in pa Novo vasjo ima Log. V Novi 
Vasi se je vse razbilo. iNad Opatjim Selom je kontrola iz Lokvice. 
Nad Novelom je kontrola iz Temenice. V Opat jem Selu se je tudi 
vse podrlo. Novelo pa je bilo zmeraj povezano s Temenico sedaj pa 
naj bode- Temenica posebej, Novelo pa dobi nov odbor, tako da se 
sami naučijo delati. Članov ima ta rajon 42, 17 žensk, 25 moških, 
kandidatov je 6 moških in ena ženska. Tajnika rajona sem zgubil, 
bil je partijec. 

Tretji rajon sestoji iz 5 vasi, Škrbina, Lipa, Sveto, Rubije in 
Pedrovo. Članov je 14, med njimi tudi 4 ženske, kandidata sta dva, 
partijca pa 2. Škrbina kontrolira Šibelje, Rubije, Sveto, ker v teh 
vaseh je vse razbito. Tajnik rajona je partijec. 

Glede vaške zaščite: bila je postavljena v treh vaseh tretjega 
rajona, ampak na žalost mi noče uspevati, ker namesrto, da bi delala 
kot so predpisi, ne dela nič, pa za povedati bolj jasno tudi res ni 
mogoče, ker je zmiraj vojaštvo in pa policija notri. Kar se tiče pa 
ljudstva, je na splošno dobro. Samo te sestanke je najbolj težavno 
delati, ker policija stalno preiskuje hiše, najsibo ponoči ali podnevi. 
Tudi zunaj je precej rtežavno za sestanke, ker se vidi od povsod, ker 
je cel okraj gol. Vsakega človeka, ki ga vidijo, da gre kako drugo 
pot, pa imajo že opraviti z njim, posebno ako pride iz kake druge 
vasi, je.precej aretiran, ali zato, ker ni pri vojakih, ali pa zato ker jim 
ni znano kaj drugje išče. To po pravici povem, da težave so jako 
velike, da bi bilo, kot je bilo pred par leti, bi prav gotovo teklo kot 
švicarska ura, tako se pa na žalost dela, kakor se more. Nekaj časa 
se moram stalno skrivati zunaj, ker v vas je nemogoče iti. Policija 
dela tako, da vsako noč obkoli kako vas pa jo dobro preišče kaki-

5 a V originalu navedena imena samo štirih vasi. 
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krat tudi tri do štiri krat zaporedoma. Obenem pa stalno čakajo 
okrog vasi in pa po cestah. Moral sem že večkrat bežati. Tudi na
paden sem bil. To je bilo na 10. marec. Sli smo ponoči po cesti jaz, 
tovariš komisar Peter6 pa tovariš Mirko;7 prišli smo na tri korake 
pred njimi, bilo jih je 19. Začeli so streljati kakor neumneži in pa 
bombe metati na nas. Jaz sem bil nekaj malega ranjen po obrazu 
od bombe, kar je bilo pa najbolj žalostno, zgubil sem eno lovsko 
puško, čepico in pa samokres tipa Stajer. Radi tega pa pričakujem 
zasliševanje in pa kazen od vaše strani, ker fo vem in se sramujem, 
da kaj se pravi partizanu orožje zgubiti. O tem pa naj pove tudi 
komisar Peter, kako je bilo, ker dobro ve, v kakem položaju sem 
se nahajal. Sedaj pa imam samo dve bombi, upam pa da si najdem 
sam drugo orožje. 

Dragi tovariš, posebno pažnjo hočem dati ZKM. Dobil sem 
okrožnico, ki pojasnjuje kako organizirati ZKM. Do sedaj jaz tega 
nisem delal, da bi vključeval v ZKM, ampak sem delal tako, da 
sem zbiral mlade tovariše in mlade tovarišice ter jih organiziral 
v osvobodilne odbore po številu šest oseb. Vsakemu .sem dal svoje 
delo, katero je moral ali ga mora srtrogo vršiti. Izvolilo se je politič
nega tajnika, vojaškega referenta, obveščevalca, tehničarja, blagaj
nika in ekonoma. Za obveščevalko postavljam zmiraj tovarišico, 
ker je obenem tudi kurirka. Na sestankih teh odborov, ako sem 
jaz zraven, se uči zmiraj Lenina, Marksa, Engelsa, Stalina in kaj 
je Sovjetska zveza, kakšen je njen ustroj. Tajniku naročam, naj se 
zbirajo na sestankih ter študirajo literatuno ali pa, da se kaj naučijo 
na pamet. Vsak član mora organizirati okrog sebe, ako je mogoče, 
tudi do šest ljudi, tako da imajo vsi po malo dela. Iz teh najboljših 
požrtvovalnih in predanih naši stvari, se jih izbira kot kandidate, 
ako so vredni pa pozneje za v partijo. Pri starih delam ravno tako. 
Kako hočem pa delati pri ZKM, kako ali se jih vključi v nekake 
celice ali v skupine, kako naj se kličejo te skupine, vseeno ZKM ali 
kako drugače ako bi se delalo celice, koliko, po šest oseb ali manj? 
To mi dajte dobro pojasniti. 

Radi čete: tudi tam bi rad vedel, kako je treiba delati, kako 
postavljati celice, kako postavljati ZKM ali se v ZKM postavi vse 
mlade tovariše in tovarišice. Rad ,bi tudi vedel od koliko in do koliko 
let se jih lahko včlani, kakor pri četi, tako tudi na terenu. Do sedaj 
nisem pri četi nič gledal, ako prav kdaj sem hotel reči radi raz-
brzdanosti in nediscipliniranosti partizanov. Vsakokrat sem udobil 
odgovor, da naj na terenu gledam, kako bodem delal. To je že prav 
da se moramo v današnji borbi vsi boriti, ampak samo to rečem, 
da partizani ne poznajo nobene autoritete ne pri komandirjih, ne 
pri komisarjih, kakor tudi pri terenskih delavcih. Jaz sem zmiraj 

• Jože Čerin. 
7 Lado Pahor iz Kostanjevice. Nemci so ga spomladi 1944 aretirali 

in ubili. Podatek Avgusta Spacapana. 
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poudarjal disciplino in disciplino, ampak ne pomaga nič, sem že 
dostikrat poudaril, da radi pomanjkanja discipline in pa radi po
manjkanja kontrole nad patruljami, ki se kretajo po terenu, prav 
radi te pomanjkljivosti nas bode še mnogo stalo in to naj si bode 
aretacij ali pa žrtev. Samo par primerov, ki jih tukaj zapišem .. .8 

Partizan pa mora znati vse, partizan mora delati in se kretati kakor 
zaukazuje okrožnica9 previdnost in kako se mora partizan kretati 
in skrivati. Ta navodila bi rad dobil od vašega poveljstva, enako 
naj jih tudi dobi ves tretji bataljon, komisarji in komandirji. Ta 
navodila naj strogo izvršujejo. Ljudje govorijo, da je bilo precej 
izdajstva tudi na gornjem krasu, tja do Vipave, da so naši partizani 
začeli precej izdajati, da so izdali sami partizani našo oddajno po
stajo. Taki glasovi pa pridejo v vsako vas in v vsako hišo. [Nad] vsem 
tem se pa ljudje zgražajo in po pravici povedano, kar je nekaj časa 
se ljudje bojijo partizanov, se bojijo dajati hrano, ker rečejo, da 
potem jih pa ovadijo. Zato pa prosim, poskrbite tudi vi drugi za to, 
da pride enkrat temu konec, ker take stvari se našim belogardistom 
precej dopadejo in s tem pa oni prodirajo v naše vasi. Gotovo bodete 
rekli, da kaj je treba o tem toliko čečkati, amak jaz tu vidim precej 
važnosti. 

Tukaj za enkrat ni nobene čete, še manj pa kake karavle, ki 
sem že davno prosil zanjo, tako ako je kaki novinec za spraviti 
k četi, se moram jaz ukvarjati ž njim. 

Radi literature, kadar jo prinesejo, naj jo prinesejo do Lipe, 
ne pa tja do malega Dola. Ta literatura naj bode razdeljena zame 
posebej, za Maksa10 pa posebej. Kadar mi pošljete kako okrožnico, 
pošljite meni in pa Maksu vsakemu svojo, ker jaz in Maks se ne 
kretamo skupaj. 

Glede tehnike do sedaj nisem še nič napravil, ker za enkrat 
nimam nobenega takega prostora, prostor sem že davno iskal, ampak 
tu ni takih, kjer bi pa kaj bilo, so ljudje pa v strahu. Hitro, ko kaj 
takega dobim, se bodem takoj poslužil vse kar je najbolj potrebno. 
Prostore je pa treba na nov način delati, ker Italijani za stare vedo, 
kako se jih je delalo. 

Tukaj po nekaterih vaseh prihaja Uteratura bele garde. Ta lite
ratura pravi da je naš glavni poveljnik primorskih partizanov Ne
mec, kliče se Haumer. Kaj bi bilo za napraviti s tistimi, ki to litera
turo širijo? Pa radi podpisov, ki se morajo podpisati, ako se kakega 
usmrti, koliko jih mora biti? Ali ti podpisi morajo biti pravi ali 
pa kako izmišljeno ime? 

Vprašam [za] nekaj podatkov radi prvega maja? 
8 Izpuščamo 42 vrstic primerov iz vojaških enot. 
9 Verjetno misli na navodila Štaba Soškega odreda z dne 4. oktobra 

1942, glej Zbornik NOV, del VI, knj. 4, dok. št. 55, str. 159. 
10 Avgust Dugulin. 
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Tukaj pošiljam tudi obenem denar, svota znese L 2.682, dvatisoč-
šestodvainosemdeset. 

V Furlaniji bi radi vedeli ali ste dobili 3 strojnice težke, tipa 
Breda, skupaj tudi 3000 metkov. Potem so poslali zdravniško orodje 
v vrednosti okrog 20 tisoč L. Ta materijal so poslali preko Mirna. 
Dajte mi sporočat, kje so ta materijal dobili. 

Se nekaj podatkov o vojaštvu. 

Lipa — na Trsteniku fašistov okrog 40 
Komen — vse vojaške moči okrog 1000 
Temenica — vojakov 30, karabinerjev 30 
Opat je Selo — karabinerjev 25 
Opat je Selo — skvadristov 75 
Ivanji Grad — vojakov 25 
Klariči — vojalkov 25 
Nova Vas — Na hribu, [Kuril] — fašistov 20 
Doberdob — vojakov 20, karabinjer j ev 4 
Ronki — avijatičarjev 300 
Ronki — karabinjerjev in pa druge moči okoli 200 

Prosim pošljite vsem četam pojasnila: radi zrakoplovstva, ker 
zrakoplovi letajo po Krasu in tudi drugod ter stalno opazujejo ali 
bi videli kako partizansko kretanje. Posebno kadar je kak napad 
na partizane, oni v tisti okolici stalno opazujejo ter pošiljajo po
liciji potom oddajalne postaje vse podatke, kje kaj vidijo. Tudi temu 
načinu se partizani smejejo ker mislijo, da ni res. Ampak jaz imam 
točne informacije, da je to res in za partizane je tudi precej nevarno. 

Končam to moje poročilo s partijskim pozdravom, ki ga pošilja 
tovariš 

S t m a d " ' 

Smrt fašizmu — svoboda narodu. 

Na položaju 12/4. 1943. 
11 Avgust Špacapan. 
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St. 77 

DOPIS AGITPROPA CENTRALNEGA KOMITEJA KP HRVATSKE 
DNE 13. APRILA 1943 KOMISIJI ZA AGITACIJO IN PROPAGAN
DO CENTRALNEGA KOMITEJA KPS V ZVEZI Z IZMENJAVO 

PARTIZANSKEGA TISKA1 

AGITPROP CENTRALNOG KOMITETA 
KOMUNISTIČKE PARTIJE HRVATSKE2 

AGITPROPU CENTRALNOG KOMITETA KOMUNISTIČKE 
PARTIJE 

Slovenije 
Dragi drugovi, 

Nakon duljeg vremena ponovno smo dobili mogućnost da vam 
se ukratko javimo i pošaljemo nešto našeg zadnjeg materijala.8 

Med j u ostalim šaljemo vam i sve brojeve našeg dnevnika koje smo 
počeli izdavati u toku same ofanzive, to jest od njezinog prvog dana. 

Zadnje vrijeme šaljemo i za vaše brigade takodjer. Drug nam je 
Lola4 pokazao vaš materijal, pa vas molimo da nam pošaljete vaša 
zadnja/izdanja, a mi čemo vam redovito slati sva naša, dok ne uspo
stavimo direktnu vezu. 

Smrt fašizmu —• sloboda narodu 

drugarski komunistički pozdrav 
ZA AGITPROP CKKPH 
Kultura5 

13. IV. 43. 
1 Izvirnik je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. 
2 Naslov pošiljatelja je tiskan. 
3 Iz seznama, ki je ohranjen v arhivu CK ZKS, z dne 13. IV. 1943, 

je razvidno, da so poslali: 
1) Izdajničko i reakcionarno vodstvo HSS-a i narodno-oslobodilačka 

borba, 2 kom. 
2) Vladimir Nazor — »Druže Tito vodi nas pobjedi«, 2 kom. 
3) »Nacionalno pitanje u Jugoslaviji« (iz Proletera), 8 kom. 
4) »Nacionalno pitanje u Jugoslaviji« i »Borba protiv okupatora 

prvi i najvažniji zadatak« — Tito (iz Proletera). 
5) »Vjesnik« št. 19, 1 kom. 
6) »Vjesnik« št. 1, 1943, 1 kom. 
7) Naša je pilana proradila, 3 kom. 
8) O kadrovima, 3 kom. 
9) Ljenin — Revolucionarna vojska i revolucionarna vlada, 3 kom. 

10) 1 komplet »Dnevnih vješti« do štev. 72. 
4 Ivo Ribar-Lola. 
5 Otmar Krejačić. 
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St. 78 

N A R E D B A Š T A B A I V . O P E R A T I V N E C O N E D N E 1 3 . A P R I L A 1 9 4 3 

O REKVIZICIJAH1 

STAB IV OPERATIVINE Z O N E 
N A R O D N O O S V O B O D I L N E V O J S K E 

I N P A R T I Z A N S K I H O D R E D O V 

Na položaju, 13. 4. 1943. 

N A R E D B A 

Po odloku2 naše zakonite slovenske oblasti Izvršnega odbora 
OF so razlaščeni vsi izdajalci slovenskega naroda in vsi slovenskemu 
narodno osvobodilnemu gibanju sovražni tujci (Nemci in Italijani), 
ki imajo kako imovino v okupirani Sloveniji. Razlaščena imovina je 
last slovenskega naroda. O njeni uporabi odloča OF slovenskega 
naroda. 

V skladu s tem odlokom in v skladu z vojaško potrebo, da se 
sredstva za vzdrževanje vojske in oblasti jemljejo okupatorju in izro
čajo slovenski narodni oblasti, Osvobodilni Fronti in slovenski na
rodno osvobodilni partizanski vojski, so rekvizicije, ki jih partizanske 
edinice delajo pri izdajalcih slovenskega naroda in pri okupatorjih. 
Vendar doslej ni bilo dovolj kontrole niti nad tem, kje in kaj se je 
rekviriralo, niti nad tem, kdo in kako je plen uporabil. Ker ni bilo 
dovolj kontrole, so se sem in tja dogajale napake, ki škodujejo ugle
du slovenskega narodno osvobodilnega gibanja. 

Stab IV — operativne zone zato 
odreja: 

I. O vsaki v smislu navedenega odloka izvršeni rekviziciji se 
mora poslati višji komandi poročilo s točno navedbo plena. 

II. Vse rekvirirane dragocenosti se morajo po redni poti pošiljati 
štabu zone. Vse dragocenosti, ki so bile že doslej zaplenjene, se mo
rajo takoj zbrati in s prvo zanesljivo zvezo odposlati. 

III. O vsaki zaplembi denarja se mora še posebej poročati, večje 
vsote takoj odposlati štabu in redno pošiljati točne mesečne obračune 
o porabi denarja. Pri obračunih je treba navesti, koliko denarja je 
bilo zaplenjenega, koliko nabranega. 

O vseh večjih rekvizicijah in o porafci denarja pred 1. 4. 43. so 
dolžne vse edinice do konca tega meseca poslati kolikor .mogoče točno 

1 Izvirnik je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 328. 
2 Glej Dokumenti, knj. 1, dok. št. 150, str. 316. 
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skupno poročilo. O rekvizicijah in porabi denarja po 1. 4. 43. pa je 
treba pošiljati natančna redna poročila v smislu navedenih točk. 

Kršitve te naredbe se bodo najstrožje kaznovale. Kdor poneveri 
narodno imovino, je zločinec, ki zasluži smrt. 

S m r t f a š i z m u — s v o b o d o n a r o d u ! 

Komandant: za politkomisarja: 
Rozman Franc — Stane Dušan Kraigher — Jiig 

St. 79 

DOPIS NAMESTNIKA POLITKOMISARJA IN KOMANDANTA 
IV. OPERATIVNE CONE DUŠANA KRAIGHERJA IN FRANCA 
ROZMANA DNE 13. APRILA 1943 POLITKOMISARJU IV. OPERA

TIVNE CONE PETRU STANTETU S POTI PO KOROŠKEM1 

STAB IV. OPERATIVNE ZONE 
SLOVENSKE NARODNO OSVOBODILNE VOJSKE 
IN PARTIZANSKIH ODREDOV 

Na položaju, 13. 4. 43. 

Dragi tovariš Skala,2 

Na svojih potovanjih sva se 8. .t. m. sešla na Koroškem. Poslala 
sva Ti že prej vsak svoje kratko poročilo.3 Obširnejše poročilo — 
raport4 za Glavno poveljstvo Ti pošiljava v prepisu. Hkrati Ti po
šiljava tudi naredbo im dnevno povelje5 za 1. maj, ki ju za Savinjski 
odred razmnoži in sopodpiši (saj nimaš ničesar proti). Izroči jih v 
prepisih tudi terenskim aktivistom, čeprav so Gorenjci. Pošlji tudi 
Uubanu.6 Isto velja za naredbo o rekvizicijah.7 

Skrbi, da bo poročilo za Glavno poveljstvo čim prej odšlo dalje, 
dodaj poročilo Savinjskega odreda in kar je pač važnega tam pri Vas. 

1 Izvirnik je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 328. 
2 Peter Stante. 
3 Glej dok. št. 72, op. št. 5. 
4 Glej dok. št. 72. 
5 Naredba z dne 13. aprila 1943 in Dnevno povelje sta v arhivu 

IZDG v Ljubljani, fasc. 328. 
8 Vili Vresk. 
' Glej dok. št. 78. -
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Pošlji n a m a vse, k a r je prišlo od Glavnega poveljstva ali CK-ja 
ter prepis poročila Savinjskega odreda, ki ga boš poslal Glavnemu 
poveljstvu. 

Za e n k r a t ni potrebno, da bi Ti hodil sem, k e r sva pereče stvari 
uredila in nameravava, čim opraviva nekaj poslov, prit i tja, da se 
vsi skupaj pogovorimo. Upava, da se bosta dotlej vrnila tudi že 
tov. Tomaž 8 in Lojzka.9 Odredi tovarišu M a r o k u 1 0 in Cirilu, 1 1 naj do 
prihoda tov. Staneta 1 2 pr ipravi ta točno poročilo o stanju batal jona 
(efektiv, oborožitev, municija, neoboroženi itd.). S tov. Aleksandrom 1 3 

bomo uredili, čim pride tja tov. Stane. 
Sporoči, k a k o je s tehniko in radijem. Ce kaj manjka, bi morda 

lahko tov. Stane prinesel od tod. 
Literatura, ki jo je prinesel tov. Slave,1 4 ni bila nič urejena in se 

ni moglo ugotoviti, za k a m je namenjena. Ali je Savinjska dolina 
dobila posebej? 

Čim pride kur i r iz Kozjanskega, uredi redno zvezo z edinico. 
Li terature potrebujemo v neomejenih količinah. Pošiljamo Ti 

priložen ključ za razdelitev materiala. Seveda pa je t reba malo raz
likovati kak mater ia l pr ide in koliko ga je. Pred razdeljevanjem je 
t reba za nas pet (štab in Lojzka) rezervirati od vsake stvari po en 
kos. Ce je propagandne l i terature več, je je t reba nekaj dati štabni 
zaščiti, ki ima precej pri l ike za propagando. Razdeljuje naj se v 
tamošnji tehniki, č e je bil mater ia l že na oni strani razdeljen, naj se 
to ne upošteva, marveč naj se na novo deli. Za vojaške edinice in 
odgovarjajoči teren naj se pošljeta dva zavoja, vendar običajno sku
paj, da imajo n a terenu možnost spreminjati. 

Predlog za ključ 
Kamniško okrožje 
Revirsko okrožje . 
Savinjsko okrožje 
Celje . .... . . . 
Koroška 
Saleško-mislinjsko okrožje 
Rezerva 

8 »/o 
8 "/o 
8«/o 
6 »/a 

12<>/o 
8o/0 

20 0/,, 

Ka[mniški] b[ataljon] 5 "/o 
Zfasavski] b[ataljon] 5 o/o 
S[avinjski] b[ataljon] 5 % 

Kor[oški] b[ataljon] S10/« 
Po[horski] ba[taljon] 5 % 
Kozfjanski] b[ataljon] 50/0 

70o/o + 30 0/0 = 100 «/0 

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

K o m a n d a n t : 
Franc Rozman 

8 Dušan Kveder. 
9 Vera Slander. 

1 0 Alojz Kolman. 
u Mitja Ribičič. 
12 Franc Rozman. 
1 3 Milan Cadež. 
14 Slave Pinter. 

Za politkomisarja: 
Dušan Kraigher 
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St. 80 

POROČILO SEKRETARJA OKROŽNEGA ODBORA OF VRHNIKA 
ADOLFA MALAVAŠICA DNE 15. APRILA 1943 IZVRŠNEMU OD
BORU OF O ORGANIZACIJI OSVOBODILNE FRONTE IN AKTIV

NOSTI BELE GARDE V OKROŽJU1 

pr. 19. IV. 432 - , 
1. 

Izvršnemu Odboru Osvobodilne fronte. 

Vrhniško okrožje obsega rajone Vrhnika, Logatec, Horjul in Bo
rovnica, sedaj je priključen še rajon Dobrova. Vrhniški rajon ima 
3 terenske odbore, in sicer dva v trgu Vrhnika in enega na Stari 
Vrhniki. V Logaškem rajonu so 4 ter[enski] odbori in to v Logatcu, 
Hotedrščici, Kalcah in Uncu. V Borovniškem rajonu so ter[enski] 
odbori v Kamniku in Preserju. Horjulski rajon ima ter[enske] odbore 
v Vrzdencu, Podolnici in Zaklancu, v teh krajih so v ter[enskih] od
borih ženske, ker moški so vsi internirani. Za rajon Dobrova pa do 
danes še nisem dobil poročila, zato ne vem, kako je stanje tam. 

Razširjevanje naše literature je glavno propagandno sredstvo, 
katerega se poslužujemo. Mitingov ali večjih sestankov ne moremo 
prirejati radi postojank bege. Propagando vršimo ustno preko po
sameznikov. Zadnji čas smo si zadali nalogo organizirati ŽPZ in ZSM. 
Ustanovili smo odbor ŽPZ in odbor ZSM na Vrhniki. Kjer je možno 
pridobivamo nove člane sami, kjer pa to ni mogoče pa po aktivistih, 
ki so še legalni na terenu. V Borovnici se je tudi organiziral odbor 
ŽPZ, mladinskih organizacij pa za enkrat ni mogoče organizirati. 

Prebivalstvo v Borovnici in okolici je zelo oplašeno vsled izdaj
stva partizana Ambroža, katerega so prijeli Italijani. Veliko ljudi 
so ob tej prihki zaprli. Prav tako so sedaj na Vrhniki zaprli več ljudi, 
med katerimi je tudi ena naših aktivistk. Prebivalstvo je sedaj zelo 
oplašeno in nam je trenutno delo zelo otežkočeno. 

Postojanke bege v Okrožju Vrhnike so v sledečih krajih: Vrh
niki, Stari Vrhniki, Ligojni, Zažarju, Horjulu, Korenu, St. Joštu, 
Rovtah, Zaplani, Sv. Treh kraljih, Petkovcu, na Planini, Hotedrščici, 
Grčarevcu, Planini, Lazah, Verdu, Borovnici, Kamniku, Podpeči, 
Bevkah, Drenovem griču in Dobrovi. 

Propaganda bege je v tem, da trdijo, da so partizani že skoro 
uničeni in da se bodo ostali vsi javili. Trdijo tudi, da se oni borijo 

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu IZDG v Ljubljani, 
fasc. 435. 

2 Datum in številka 1 v desnem zgornjem kotu sta pripisana ob 
prejemu pošte na sedežu IO OF. To je bilo prvo pismo, ki je prispelo 
na IO OF po preselitvi iz Dolomitov v Kočevski Rog. 
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za slovenski narod, in proti komunizmu, kateri je sovražnik vere. V 
splošnem pa izvajajo zelo velik teror nad prebivalstvom, kar ima 
pri nekaterih neodločnežih uspeh, da jih pridobijo zase. 

Na Vrhniki so sedaj razdelili približno 40 pozivov med fante 
od 17—20 let, od katerih se je pa odzvalo samo 6. To pa radi izjave 
italijanskega oficirja, da vstop v belo gardo je prostovoljen, ne pa 

. obvezen. Sedaj so trem fantom, ki so vsled te izjave nagovarjali še 
druge, naj se ne javijo, zadali nalogo, da mora vsak od njih dobiti 
2 prostovoljca, drugače jih bodo pa dali v internacijo. Kako se bo 
to končalo, bom drugič poročal. 

Smrt fašizmu — svoboda narodu! 

Na položaju 15. 4. 43. 
Za okrožni odbor OF Vrhnika 

Zaje Adolf3 

St. 81 

BRZOJAVKA NAMESTNIKA KOMANDANTA GLAVNEGA ŠTA
BA JAKE AVSlCA SREDI APRILA 1943 VRHOVNEMU ŠTABU 

ANGLEŠKE IMPERIALNE VOJSKE1 

Telegram tov. Branka Hrasta2 

Vrhovnemu štabu angleške imperialne vojske! 

•Nahajam se na inšpekcijskem potovanju vojaških edinic Pri
morske operativne zone Slovenske narodno-osvobodilne vojske, ki 
operirajo na teritoriju kraljevine Italije v slovenskih provincah Trst, 
Gorica in del Udin. Izkoriščam izredno priložnost, ki mi jo daje zveza 
vaših padalcev telegrafistov, da stopim v stik z Vrhovnim štabom 
angleške imperialne vojske. Zavezniško pomoč v orožju, ponuđeno 
preko vaših padalcev, bi naši dve brigadi, ki operirata v zaledju 
italijanske vojske nujno potrebovali in z njo še v večji meri nanašali 
izgube italijanski vojski v skupno korist zavezniških oboroženih sil. 
Naši partizani premagujejo nadčloveške napore, samo da pridejo do 
orožja. Njihova bojevitost in pripravljenost za prenašanje vseh 

3 Adolf Malavašič. 
1 Izvirna kopija je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. 
2 Jaka Avšič, naknadno napisano s svinčnikom. 
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irtev že s slabim orožjem in primitivniini sredstvi zadajata itali
janski vojski velike skrbi ter zaposlujeta in vezeta razmeroma velik 
del italijanske vojske. Naša obveščevalna služba vam bo dajala na 
razpolago dragocena poročila. Kooperacija naših sil na komunikacijah 
v naši operativni zoni in sodelovanje pri morebitnih drugih opera
cijah bi bilo gotovo koristno za čimhitrejšo dosego zmage, ki jo pod
jarmljeni narodi Evrope tako težko in željno pričakujejo. Mi potre
bujemo moderno oborožitev za cca 2.i000 mož. Za naš partizanski 
način bojevanja najbolj potrebujemo: lahke mitraljeze, brzostrelne 
puške, eksploziv za rušenje in lahke aparate za radio-telefonijo. V 
stanju smo, da popolnoma osiguramo mesto, kamor bi se orožje 
spustilo, določili bi ga takoj, ko bi nam vi določili čas spuščanja 
orožja. Verjetno, da bo to mogoče izvesti na istem terenu, kjer so 
bili spuščeni padalci, po katerih smo v zvezi z vami. Prosim, da po
šiljko orožja čimpreje ustvarite, da bi žrtve, ki jih naši borci dajejo 
za skupno zavezniško stvar bile na čim večjo škodo skupnega so
vražnika.8 .-

St. 82 

POROČILO SEKRETARJA OKROŽNEGA KOMITEJA KPS KAM
NIK VIKTORJA STRAŽISARJA DNE 16. APRILA 1943 POKRA
JINSKEMU KOMITEJU KPS ZA GORENJSKO O "POLOŽAJU -V 

OKROŽJU1 

Na položaju, 16. IV. 1943. 

Pokrajinski komite KPS za Gorenjsko. 

Delo na našem sektorju napreduje. V glavnem se sedaj dela na 
mobilizaciji, ki pa ne uspeva tako, kot bi pač morala, ker so precej 
velike ovire radi vez, katere imamo na vseh straneh obljubljene, a 
nikjer ne delujejo. Od nobene strani ni nobene patrulje, da [bi] pre
vzele novince, kakor se je preje govorilo, da je .to vse že urejeno, 
a sedaj ni od nikjer nobene patrulje. Mobiliziranci zahtevajo od nas 
orožje, ki ga jim pa žal ne moremo dati in tudi drugih ukrepov ne 

3 Ohranjena kopija brzojavke ni podpisana in ne datirana. Iz po
ročila Pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko dne 27. aprila 1943 Cen
tralnemu komiteju KPS je razvidno, da je bila oddana s podpisom Jake 
Avšiča kot podpolkovnika bivše jugoslovanske vojske. Odposlana je bila 
verjetno 13. aprila 1943. 

1 Izvirnik je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. 
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moremo izvršiti. Zato je nujno potrebno, da se ta zadeva čimpreje 
uredi. Tov. Jakob2 je pri svojem odhodu to še posebej- povdaril, da 
bo to sigurno urejeno. 

Na našem sektorju so se sedaj pojavile provale na terenu, ki do 
sedaj še niso zaključene, in ne vem, kakšen obseg bodo še zavzele. 
Radi teh proval je delo na terenu trenotno otežkočeno, ali upam, da 
se bodo že prebrodile. 

Glavno poročilo bo podal tov. Jakob, ki se je sedaj mudil na 
našem sektorju. 

S m r t f a š i z m u S v o b o d a n a r o d u . 

Za OK 
Silvester3 

St. 83 

POROČILO SEKRETARJA OKROŽNEGA KOMITEJA KPS ZA 
SLOVENSKO ISTRO VIDKA HLAJA DNE 16. APRILA 1943 PO
KRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA PRIMORSKO O POSTAVITVI 

OKROŽNEGA KOMITEJA IN O POLOŽAJU V OKROŽJU1 

Istrski OK KPS. 

Položaj 16. aprila 1943. 

Pokrajinskemu Komiteju KPS za Primorsko. 

Dragi tov. Primož.2 

Dne 11. IV. 1943 se je vršil prvi sestanek OK z novopostavlje-
nimi člani. 

S tega sestanka Vam pošiljamo izraze 'brezmejnega zaupanja v 
Vas in Vaše delo. Obljubljamo, da bomo zastavili vse svoje moči, da 
bomo čimprej dovršili naše skupne naloge, katere stoje danes pred 
nami. 

Okrožni komitet je sestavljen iz 4 članov: 
sekretar: to mesto sem prevzel jaz; 

2 Oskar Savli. 
3 Viktor Stražišar. 
1 Izvirnik je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 532. 
2 Dr. Aleš Bebler. 
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tehnika: tov. Iskra.3 — Možakar štiridesetih let, poštenjak, dela
ven, borben. Sodeloval je v Oktoberski revoluciji 1917. leta z boljše-
viki v borbi proti Kozakom na Donu; 

obveščevalec: tov. Marko.4 — Mož 35 let, pošten, delaven, borben, 
samoiniciativen; 

vojaška vprašanja, NZ: tov. Luka.5 Mož 35 let, delaven, borben, 
samoiniciativen. 

Na sestanku smo obravnavali o splošnem političnem in vojaškem 
položaju zunaj in doma. Postavili smo sklepe o reorganizaciji našega 
okrožja in o nalogah posameznih funkcionarjev. 

Razpoloženje množic: spontano gibanje. — Iz bližnje vasi je 
pred par dnevi »umrl« v ječi eden naših ljudi. Ko so ga pokopavali 
doma, se je tega pogreba udeležila večja množica domačinov, ki so 
obsipali njegov grob z venci iz rdečih rož. Drugi dan so fašisti are
tirali 26 oseb, ki jih pa še do danes niso izpustili. 

Partija: 7 celic (19 članov, 10 kandidatov in 4 kandidatinje) 3 
RK- ĵi. Sedaj gledam na to, da te člane in kandidate postavim na 
višji ideološki nivo, da jih partijsko strogo discipliniram in odpravim 
sektaštvo, ki je tako zelo razpaseno v tem delu Primorja. S tem pa 
seveda ni rečeno, da ne bomo sprejeli novih članov-ic in kandidatov. 

Osvobodilna fronta: 15 odborov (4 rajonski), okrožni v osnutku. 
Ljudstvo se z vsakim dnem bolj oklepa OF, kljub terorju in strašenju 
fašističnih oblasti. Nimajo pa tistega smisla za organizacijo in orga
niziranje. Hoče vedeti le vsak zase, ker se boje eden drugega, samo, 
da naj jaz pridem na sestanek ali po denar ali robo! Pa se bodo že 
navadili. 

Majhne težave so v tem, ker ne znajo ljudje ne citati, ne pisati, 
niti slovensko, niti italijansko, tako, da se morajo sedaj učiti, na kar 
jih jaz silim na vsakem koraku, posebno mlajše. 

Antifašistična fronta žen: 2 odbora. So zelo vestne v izvrševanju 
svojih nalog. Niso pa še dosti politično poučene. Nuditi jim bo treba 
precej literature, posebno tiste, ki je njim namenjena. 

NZ: postavljen je en vod (2 oborožena z 2 Steyer pištolama) 

Bela garda: Kot sem sporočil prejšnji teden,6 je spet pokazala 
malo večjo aktivnost. Jih zasledujemo. Neki župnik, ki je pribežal iz 
Štajerske, se je začel udejstvovati. 

Razno: Na majhnem severovzhodnem delu mojega okrožja so ita
lijanske oblasti prepovedale vožnjo s kolesi. 

8 Ivan Cah. 
4 Vincenc Kocjančič. 
5 Franc Ivančič. 
• Glej dok. št. 66. 
7 Vidko Hlaj. 
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Karabinjerji so začeli hoditi okrog v civilnih oblekah, oboroženi 
samo s pištolami in bombami. Ravno tako patruljirajo karabinjerji 
v vojaških oblekah in ne več v karabinjerskih uniformah. 

Smrt fašizmu — svobodo narodu! 

S tovariškimi pozdravi 
za Istrski OK KPS: VidkoT 

Priloga.8 

100.— Lir (en sto) 
Preko Trsta 

St. 84 

PISMO SEKRETARJA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA 
PRIMORSKO BRANKA BABICA DNE 17. APRILA 1943 POKRA
JINSKEMU KOMITEJU KPS ZA PRIMORSKO S POTI PO BRKI

NIH IN SLOVENSKI ISTRI1 

Dragi tovariši! , 

Pošiljam pošto od Rudota2 in Vidkota,8 kakor tudi nekaj dru
gega materijala. 

11. t. m. sem Vam pisal obširno o vsem4 in zahteval, da mi čim
prej pošljete materijal, ki ga je imela zadnjič Mira5 s seboj. Poslal 

8 Priloženo je bilo naslednje sporočilo: 

Istrsko okrožje 
Položaj 16. aprila 1943 

Pokrajinskemu plenumu OF za Primorsko 
Pošiljam kot narodno posojilo OF 

lir 100,— (en sto) št. serije: 002 in 844706. 

Smrt fašizmu — svobodo narodu! 

Za Istrsko okrožje OF: 
Vidko 

Sporočilo je v arhivu IZDG, fasc. 532. 
1 Pismo je napisano s črnilom na hrbtni strani poročila Vidka Hlaja 

iz Istre z dne 10. aprila 1943. Izvirnik je v arhivu IZDG v Ljubljani, 
fasc. 532. 

2 Rudi Mahnič, glej dok. št. 67. 
s Vidko Hlaj, glej dok. št. 66. 
4 Glej dok. št. 69. 
5 Darinka Kogoj. 
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sem Vam dve enaki pismi po dveh poteh. Upam, da ste vsaj eno pre
jeli. — Pošljite čimprej materijal za Italijane. 

Denar, ki ga pošilja; Vidko, sem jaz vzel. Glede patrulje, b kateri 
omenja, je stvar namreč o tem, da se mu pošlje ena patrulja 5 par
tizanov, čvrstih, ki bi na terenu Vidkota vršila manjše akcije (likvi
dacije raznih špijonov in izdajalcev) in obenem politično propa
gando. Takšna patrulja bi za tisti kraj imela velik pomen. To mora 
štab odreda dati nalog bataljonu, ki tam operira, da stavi na razpo
lago Vidkotu takšno patrolo. 

Pošiljam Vam imena nekih tovarišev, ki so prisost[vo]vali [one
mu] procesu,6 o katerem je CK informiran. Ta imena sem dobil od 
Italijanov, s pripombo, da je mnogo teh tovarišev, ki so sedaj zunaj, 
v službi policije. Imena teh tovarišev pošljite CK (odnosno pismo). 

Ostalo Vam bo Blaž7 ustmeno poročal. 

Tov. pozdravi. 

S. f. — s. n. 
[17. IV. 1943]8 

Vlado9 x 

6 Misli II. tržaški proces, decembra 1941. Podatek Branka Babica. 
7 Darko Marušič. 
8 Levi spodnji rob dokumenta, kjer je bil najbrž napisan datum, 

je uničen. S svinčnikom je naknadno napisan v levem zgornjem kotu 
datum 17. 4., verjetno že takrat, ko je bil datum še čitljiv. 

9 Branko Babic. 
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Št. 85 

PISMO ČLANICE POVERJENIŠTVA CENTRALNEGA KOMITEJA 
KPS ZA LJUBLJANO LIDIJE SENTJURC DNE 18. APRILA 1943 
CENTRALNEMU KOMITEJU KPS O POLOŽAJU V LJUBLJANI1 

Dragi tov. ! 

1. Janezovo pismo 2 3. IV., Bgd. 8 p i smo S a in »13«4 (1, a omenja 3) 
ter Mihino 5 pošiljko tehnike prejeli šele 17./IV. Kje je zamuda? 6 Tu 
zagotavljajo, da gre v redu. Ali vi mojo pošto dobivate? P o t r d i t e : 
moja pisma, naše izdaje, bone. Čim to uredimo, pošljem denar, ki ga 
naroča Luka, 7 oz. ga bo P e t e r 8 prinesel, k a r bo morda najboljše. 

2. Pošljite za vse nova naročila, res naročila ! Sanit. bomo po
slali te dni, vi pazite in ured i te ! Preskrbite, da se n e bo spet izgulbilo. 
To je za vraga ! Pošljemo tudi instrumentar i j . Za dr. 9 bomo sicer 
pritisnili, a dobro bo, če pošljete nekaj pismenega. Poslali bomo tudi 
B[o]gd[anu] s t r o j ! Naročite, da ga dobite res vi. Z naše strani bo 

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. Do
kument je od vlage in plesni močno poškodovan. 

l a Datuma ni. Sodeč po vsebini, je pismo pisano med 18. in 20. apri
lom, najverjetneje 18. aprila 1943. 

2 Boris Kraigher, pismo verjetno ni ohranjeno. 
* Boris Ziherl, Bogdan, Janko, rojen 25. septembra 1910 v Trstu. 

Pred vojno je bil študent. Leta 1929 je bil sprejet v SKOJ, novembra 1930 
pa v KP. Leta 1930 je organiziral ilegalno ciklostilno tehniko pri Satler-
jevih v Savijah. Leta 1932 je postal član Pokrajinskega komiteja KP za 
Slovenijo, odgovoren za Notranjsko. Delal je tudi med študenti na ljub
ljanski univerzi. Leta 1933 je bil aretiran in pred sodiščem za zaščito 
države obsojen na štiri leta robije. Prebil jo je v Sremski Mitrovici, od
koder se je vmil junija 1937. Za tem je nadaljeval študij na pravni fa
kulteti in februarja 1941 absolviral. Bil je član Komisije za agitacijo in 
propagando pri CK KPS. V letih 1939 in 1940 je bil partijski instruktor 
v Kranjskem okrožju. Sodeloval je v ilegalnem partijskem tisku in le
galnih naprednih časopisih (Književnost, Sodobnost idr.). Po okupaciji 
Jugoslavije je nadaljeval z delom pri Komisiji za agitacijo in propagando 
CK KPS in sicer do januarja 1943 v Ljubljani, nato pa na osvobojenem 
ozemlju, kjer je Komisijo tudi vodil. Urejal je Slovenskega poročevalca, 
Ljudsko pravico in Delo. Od julija 1943 do maja 1944 je vodil politično 
šolo CK KPS v Kočevskem Rogu. Avgusta 1944 je odšel na Vis, kjer je 
postal član propagandnega oddelka Vrhovnega štaba NOV Jugoslavije. 
Od oktobra 1944 pa je delal v Beogradu v agitpropu CK KPJ. Umrl je 
11. februarja 1976. Življenjepisi v arhivu CK ZKS. 

3 a Pismo verjetno ni ohranjeno. 
4 Milan Skerlavaj-Trinajstič, pismo verjetno ni ohranjeno. 
5 Ing. Lojze Roječ. 
• Glej dok. št. 19. 
7 Franc Leskošek. 
8 Mirko Pleško. Glej dok. št. 107, op. 2a. 
9 Zdravniki. Glej še Dokumenti, knj. 5, dok. št. 19. 
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sigurno in v redu izvršeno. Vsa naročila pošljite preko mene, oz. 
meni, da lahko kontroliram. 

3. Tu grmi dalje. Včeraj »mostec«93 (13) — spet točno na prostor. 
Izgleda, da govori tudi Stane.10 Udrli so se v zemljo, sploh ne mo
remo do njih. Tako bo šlo do Adama, kot kaže. V »Cinko«11 so imeli 
arhiv vse pošte, zapisnike sej (!!), na osnovi hranjenih »IZ« pisem, ki 
kažejo dalje — raziskujejo. Pobrali neko dekle12 iz učit. knjigarne, 
češ, da daje »IS« navodila, kako priti do nje, pa spet javke itd. Stra
hota konspiracije. Sicer pa vse te podrobnosti za vas niso važne. Mi 
smo pripravljeni na vse in tudi temu primemo dobre volje. Sicer 
[smo pa že] preboleli. Zadnjič sem javila za . . .13. Slo je vse, sam 
pa jo je nekako pobrisal, ko so iskali spodaj. 

4. Položaj v Dolomitih je, kot vse izgleda, resen. Se še [nihče 
ne oglasi]. Henrika14 so »baje pobrali, baje tudi Radovana.15 Neka sku
pina hoče k nam. Pobrigajte se z vaše strani, da ev. ugotovite. Jure 1 6 

se je po skoro tri tedenskem presledku spet oglasil — krivi nas za 
zamudo. [Izgleda, da kurirji, ki hodijo notri, prinašajo one zunaj 
okoli in se izgovarjajo na nas. Isti slučaj je bil z ono od Gregorja,17 

ki smo jo po cele ure lovili, da smo jo ujeli. Pazite na tozadevne »ci
viliste«, ki se izgovarjajo.] 

5. Poverjeništvo v tej kombinaciji poživljeno in dobro. Sredinski 
politiki skušajo igrati spet dvolično vlogo, perejo se bega, a istočasno 
seveda za Miha.18 Sploh je aktivnost Miha zadnje čase večja. Bega 
izdaja povodenj literature s starimi [bljuvotina]mi. A za Ljublj[ano] 
bega res ni problem. Sovraštvo brezmejno. Zastava še vedno v cen
tru pozornosti, ker zaprti frančiškani. Italijani (fašisti) so besneli in 
hoteli požgati klošter, postreliti aretirance (200) itd. Kvestura pre
prečila, (vir verodostojen). 

6. Center zanimanja prihod Nemcev. Razne variacije. Okupacija, 
kontrola ali samo operativni štab. Zadnje dni jih je precej tu, izpraz
nili so zanje [hotela] Slon in Union. V Italij. krogih mišljenje, da 
bodo Lahi kmalu odšli. Miha se Nemcev bojijo kot neposredne ne
varnosti. Strniša baje pri neki ileg. skupini v bližini Žužemberka. 
Mogoče je to lansiranje, a verjetno drži, ker so ga pred ca. desetimi 

»a Misli bunker v hiši Rezke Javoršek v Bernekerjevi ulici 19. 
10 Stane Božič, član ekipe za gradnjo bunkerjev. Zaradi hudega mu

čenja je nekatere stvari priznal. Kasneje je odšel v partizane. 
11 Ilegalno cinkografijo v Adamič-Lundrovi ulici na Kodeljevem so 

Italijani odkrili 3. aprila 1943. 
12 Mila Mohar-Pavla. 
13 Uničeno besedilo, nečitljiva ena beseda. 
14 Vlado Miklavc, narodni heroj, padel 25. maja 1944 v Drvarju. Po

datek ni točen, odšel je iz Dolomitov v Kočevski Rog z zaščitno četo CK 
KPS. 

15 Franc Rihar. 
16 Milan Apih. 
17 Gregor-Janek Subic. . 
18 Mi-ha, pristaši Draže Mihailovića. 
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dnevi srečevali na ulici. Transporti za ofenz. so bili zadnji, bojo 
ustavljeni. Zadnje dni večja koncentracija Lahov v Ljublj. (Vse te 
vesti sem mametala, ker ne vem, če vam bo Ana19 že pisala poročilo.) 
Brigita20 se spravlja na obisk. 

7. Naše delo gre. Udarci v tehniki se na ostalem delu ne čutijo. 
Tudi panike ni, le za stanovanje je težko. Nas to ubija, a živimo le; 
človek se vsega privadi. Delo seveda trpi oz. smo spet vsi od jutra do 
mraka na cesti. Organizacijsko nobenih bistvenih sprememb, niti v 
partiji, niti OF in masovnih organizacijah. Kadri pa se seveda stalno 
menjavajo, ker so stalne aretacije (bolj slučajne). Mladina se [je] zelo 
poživila, na srednjih in vajeniških šolah (zlasti gremijalnih), po ma
ter [inski] proslavi precejšnji polet. Priprave za 1. maj. A2Z in SNP 
izvedle akcije proti ukinitvi paketov (uspešno) in za velikonočni pa
ket ter proti »ropanju« paketov, neizročanju denarja itd.21 Zadnje še 
brez rezultata. Masovne demonstracije in delegacije. Ni pa še bilo 
dobro pripravljeno, zlasti množičnost premajhna. Za poživitev dela 
pri AŽZ je nujno, da se koordinira vaše delo z našim. Vzpostavite 
zveze, oz. javite kam naj se naš inici[ativni] odbor obrne. Z N[ovim] 
mfestom] je nekaka privatna zveza, ki išče direktiv od nas. Zakaj 
M. R.,22 če res kot delegatka poslana na Hrv., ne piše vtisov in po
ročila? Opomnite! Tudi dopisi za Mladino so nemogoči. Povodenj 
praznih besed in mnogo papirja. Naj organizacije dajo podrobnejša 
navodila oz. že same prerešetajo, kaj je dobro, kaj ne. Gre radi pre
našanja. 

8. Finančno smo še vedno na istem. Rinemo, a to je tudi vse. 
SNP požre ogromno denarja ca 250.000 [Lir] mesečno in se res ne da 
nikjer nič odvzeti, kvečjemu dodati. 

9. Za usnje je tu že grozna težava. Obstoji menda realna možnost 
rekvizicije usnja v Mokronogu po Lahih. (?!) Tu počno isto, da za 
najmanjši prestopek rekvizicija. Radi Slobodina23 (Ferdo!24) rekvi
rirali vse trgovine z usnjem, ki kakorkoli vezane z njegovim ime
nom. Poiskusite sami kaj ! Pošljite naročilo kaj naj ev. skušamo še 
nabaviti. Dobili smo precej lepenke (strešne), bomo poslali. Radio 
material se menda dobi v Z[a]g[re]bu. Naši imajo tam še precej de
narja. Pošljite naročilo njim! Tu vse to [oropano]. Tudi sanitete bi 
lahko [nakupili. Treba] se je le dogovoriti radi prevzema. Naj to 
uredi «13«. Prepričana sem, da se to da. Ce gre do nas, bo do vas 
sigurno tudi šlo. Le vsesti se mora nekdo na to, pa gre vse, in ne 
popuščati, oz. se je treba vtakniti v vsako podrobnost, Če hočemo, 

19 Zdenka Kidrič. 
20 Dr. Vito Kraigher. Mišljen je odhod v partizane. 
21 Glej Marica Čepe, Komemoracije in demonstracije v letu 1943 

Ljubljana v ilegali, knj. IV. 1970, str. 125 si. 
22 Mara Rupena. 
23 Viktor Marchiotti. 
24 Ferdinand Robida, glej dok. št. 19. 
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da gre. To bi lahko uredil »13« z Viktorjem25 v Z[a]g[re]bu in onim 
Nacetovim človekom26 pri vas. Javite, če ste kaj uredili, sicer se bom 
stvari lotila jaz, le pošljite naročila. 

10. SP itd. bomb izdajali sami, gre pa za vaša poročila, uvodnike 
ter ev. oficielne izjave. Naš SP postaja slab. »L. P.« bomo sicer izdali, 
a vseh ostalih publikacij najbrže še ne bomo mogli. Tu je potreba 
po rednem izhajanju SP, Mladine, Žene. To bomo morali kriti, bro
šure [le] izredne, LP, pa seveda kot redno publikacijo, če ne bo spet 
kak hudič vmes. Sedaj imamo ljudi, ki ne znajo slovensko (napake so 
strahotne) in jih moramo učiti še slovnice. Vsi stari kadri sedijo, 
izdala Ivanka27 (13). Mislim pa, da smo tiidi v tem pogledu že na 
konju. Anjo28 je zelo dober, je užitek delati z njim, vseh napak 
prejšnjega dela se počasi otresamo, tudi napak politike [kadrov] . . .29 

; 11. Lukova30 žena31 je v bolnici, nekako vnetje, nič' hudega. Bo 
verjetno dalj časa trajalo. Stana3 2 je spravljena, se dobro drži, mi
slim, [da] ne bo nič hudega. Miha33 je pisal (datum 30. X. [1942]) 
prilično nestrpno pismo za vas. Sporoča, da je poslal preko zvez 
it[alijanskih] tovarišev sporočilo vaim — potrdite če ste prejeli. Veči
noma ni dobra tovarišija, od naših le nekaj dobrih fantov. Italijan
ski] kom [uništi] zelo oportunistični. Stike ima tudi s tistima dvema iz 

25 Verjetno ing. Ivo Stojkovič, ki je v Zagrebu nabavljal material 
za pirotehniko. Bil je povezan z vodjo pirotehničnega sektorja Centralne 
tehnike v Ljubljani Franjom Cučkom-Čemivcem. 

26 Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravega imena. 
27 Ivanka Alič, Krojaška ulica 1, javka tehnike in skladišče litera

ture ter tehničnega materiala. 
28 Ciril Lukman-Andrej, Anjo, rojen 7. februarja 1919 v Polja

nah pri Skofji Loki, kovinar, član KP od leta 1940. V partizane je odšel 
septembra 1941 v Kamniško četo. Pozimi se je zaradi bolezni vrnil v 
Ljubljano, kjer je postal sekretar RK KPS Šentpeter od marca do junija 
1942. Nato je bil pritegnjen v Centralno tehniko KPS, kjer je odgovarjal 
za pirotehnični sektor, za opremo za tiskarne in ciklostilne tehnike in za 
delavnice. 22. decembra 1942 je bil aretiran ob padcu ilegalne tiskarne 
Jama. Po izpustitvi iz zapora februarja 1943, je marca 1943 postal vodja 
Centralne tehnike KPS. Oktobra 1943 je odšel na Dolenjsko, kjer je bil 
namestnik vodje Centralne tehnike do decembra 1943, ko je odšel na Pri
morsko, kjer je prevzel vodstvo Pokrajinske tehnike za Primorsko. Fe
bruarja 1945 je bil zaradi bolezni poslan v Bari in od tam v Zadar, kjer 
je organiziral tiskarno Tone Tomšič, ki je po padcu centralnih partizan
skih tiskarn v Kočevskem Rogu tiskala za potrebe Slovenije. Umrl je 
24. 2. 1975. Življenjepisi v arhivu CK ZKS. 

29 Uničeno besedilo, nečitljivi dve vrstici. 
30 Franc Leskošek. 
31 Marija Leskošek, aretirana je bila 26. 10. 1942 v Petačevem bunker

ju v Obrjah pri Tomačevem. 
32 Marija Škerlavaj se je izognila aretaciji ob provali cinkografije 

na Kodeljevem 3. aprila 1943. Pričakovala je otroka in živela ilegalno v 
Ljubljani. 

33 Miha Marinko, zaprt v kaznilnici Castellfranco. 
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trž[aškega] procesa o božicu 1941, od katerih pozna Ivan3 4 enega35 

osebno in je istega poklica kot njegov (Ivanov) brat. Zvezo [ima] tudi 
s tistim pravim boljševikom,36 deleg. Kfomunistične] I[ntemacionale] 
na ILivomskem] kongresu KPI, ki pa je strogo izoliran. Tam tudi 
[Kukanja, Tončič], anglofilsko — Miha propaganda. Zeli vesti od nas, 
zlasti pa hoče vedeti kaj je z Mico.37 Drugo pismo 5./11 [194!3] tudi 
za vas — ki pa menda piše isto — »tukaj že dolgo.. . )

3 8 ki je bil3 8 a. 
Zeli odgovor preko italijanske druščine, ker bi se rad prepričal, če 
ima tisti (oportunist!) res zveze. Drugo pismo j e . . .39. Njegovo skrb
nico40 so sedaj zaprli <radi njega) — še nismo uspeh prodreti do nje
ga. OstaU nič posebnega — sedaj se vsi oglašajo, hočejo direktiv za 
konec, javke, direktive za delo itd. Nekaj sicer naredimo, mnogo ne, 
ker se od nas nima nihče časa baviti s tem. Jaz dospem komaj, da 
imam pregled nad vsem v tukajšnjih arestih, ko se nam zveze sproti 
podirajo. To tu je važno, ono sicer tudi, mogoče bi šlo res kaj pre
ko . . .41 Pišite če boste kaj storili. Vsekakor pišite nam, če je Mica še 
živa in mu bom skušala javiti. Ali Štajerci (Tomaž)42 kaj vedo o 
Andreju?43 Tu se širijo govorice, da so obkolili Pohorce (pobili 30). 
Če je Tomaž še pri vas, prosim, da mi javite, če je Raj ko4 4 še živ. 

12. Prilagam nekaj pesmi, ki so ddbre, seznam odposlanega] 
blaga, ki menda ni bil priložen. 

13. Se enkrat konkretna naročila za vse: sanit. intend, in [itehn.] 

S..f. — s. n. Pozdrav 
Joža45 

jPrežiha46 že 1 teden zaslišuje CJSPo47 — spet strogo izoliran. Ne
varnost predaje. Vsi drugi že na sodišču (3 tedne), eni še v Spetru.48 

34 Edvard Kardelj. 
35 Albin Dujc, zobozdravnik. Večina obsojencev na tržaškem procesu 

je prestajala kazen v Castellfrancu. 
38 Imena se Miha Marinko ne spominja, glej M. Marinko, Moji spo

mini, Ljubljana 1971, str. 300. 
37 Mica Slander. 
38 Uničeno besedilo, nečitljiva ena beseda. 
3 8 3 Izpuščamo šifro. 
39 Uničeno besedilo, nečitljive tri besede. 
40 Danica Lipušček, kurirka Slovenske ljudske pomoči, ki je Mihi 

Marinku v zapor Castellfranco pošiljala pakete s hrano. 
41 Uničeno besedilo, nečitljiva ena beseda. 
42 Dušan Kveder. 
43 Sergej Kraigher. 
44 Jože Menih, rojen 1922 leta v Hrastniku, dijak. Padel je 8. janu

arja 1943 kot politkomisar Pohorskega bataljona. 
45 Lidija Sentjurc. 
4 6 Prežihov Voranc-Lovro Kuhar, slovenski pisatelj. Bil je član 

finančno gospodarskega odbora OF v Ljubljani. Aretiran je bil 8. janu
arja 1943. Glej Dokumenti, knj. 5, dok. št. 37, op. 3, str. 93. 

47 Nemška tajna državna policija (Geheime Staatspolizei). 
48 Misli zapore v Sentpeterski kasarni. 
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St. 86 

POROČILO SEKRETARJA POKRAJINSKEGA POVERJENIŠTVA 
ZKM ZA GORENJSKO VINKA HAFNERJA DNE 19. APRILA 1943 
SEKRETARJU POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA GORENJ
SKO MAKSU KRMELJU O NEKATERIH ORGANIZACIJSKIH 

VPRAŠANJIH NA GORENJSKEM1 

Položaj, 19. IV. 1943. 
Tovariš Matija!2 

V svojem zadnjem pismu,3 ki sem Ti ga poslal po mojem raz
govoru z tov. Kostom,4 ki je prispel od Tebe, sem Ti že pisal zakaj 
nisem prispel k Tebi. Torej prišel bom sigurno na sejo, ki ste jo 
skupno določili. Do tedaj pa bom imel še en sestanek PP 5 potem 
bom pa skupno s tov. Kostom prispel k Tebi. Sicer bom pa delal 
kakor Ti pišem v pismu, torej ne bom odločal ničesar kar bi ne bilo 
v skladu z našim skupnim delom, ravnal se bom točno po navodilih 
PK ZKM. Podrobnosti bomo uredili na seji. 

Prilagam Ti dve okrožnici,6 ki sem jih izdal. Mislim, da se 
strinjaš z njimi. Obširnejšo okrožnico za organiziranje ZKM in ZSM 
bomo pa izdali v sporazumu z vami. Tudi kar se tiče izdajanja 
samostojnega mladinskega lista, sem Ti že podrobno pisal. Med tem 
sem prejel zadosti dopisov, da bo s 1. majem izšla 1. številka in sicer 
na ca 500 izvodih za celo Gorfenjsko] in Korfoško]. Pozneje, če bo 
pokazala potreba in pa možnosti izdajanja pa lahko tudi več. Kar 
se tiče vsebine, mi lahko mirno zaupaš, da bo odgovarjala tako po 
liniji, kakor tudi po vrednosti vsebine. Bo to kakor boš videl res 
povsem mladinski Ust. Sicer pa ima po odločitvi PK ZKM Pokra
jinsko poverjeništvo ZKM vso pravico do samostojne redakcije. Sicer 
sem Ti pa v zadnjem pismu že več pisal o tem, podrobno pa se bomo 
še pomenili. 

Mislim, da TTje že Kosta poročal o polomiji, ki sta jo ustvarila 
Biček7 in Stane.7 3 Jasno je, da ne moremo iti mirno preko tega. 

Sedaj se nahajam brez vsakih poštenih vez tukaj pri Kranju. 
Uredil sem zadevo z nekim orožjem, tako, da smo dobili vsaj sigurno 
3 komade. Glede mobilizacije ni bilo tukaj skoraj nič storjenega in 
niso do sedaj tu mobilizirali še nič. Upam, da bo sedaj stvar uspeš-

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. 
2 Maks Krmelj. 
s Pismo verjetno ni ohranjeno. 
4 Stane Bizjak. 
5 Pokrajinsko poverjeništvo ZKM. 
6 Okrožnici verjetno nista ohranjeni. 
7 Franc Biček. 
'a Stane Kersnik. 
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nejša. Sicer p a delam tukaj , dokler ne dobim vez za nazaj, ki so j ih 
povsem prekinili, k a r pač morem za O F , K P in ZKM. Dalo bi se 
v Kranju naredi t i dosti več kot je pa storjenega. Sedaj pa naši 
terenski dolžijo belo gardo za svoje neuspehe. 

Upam, da se je J a k a 8 že vrni l s potovanja. Pred nedavnim je 
bil tudi tukaj in izgleda, da je posamezne aktiviste dobro aktiviziral, 
v organizaciji sami pa zmede ni odpravil, temveč kvečjemu povečal. 
Na oni s t rani pa Črnivec 9 nadal juje s strel janjem manjših in večjih 
kozlov. V roke ga pa n e morem dobiti. Tudi z Mihom Kranjcem 
(Kavčičem) se bom mogoče dobil šele nocoj. Ta je n a m r e č že dalj 
časa prekinil s tukajšnjimi l judmi vsake osebne veze, k a r nujno 
ovira tukaj delo. Pošilja le nekake okrožnice, da j ih dele med akt i
viste, ki pa ne odgovarjajo v vsakem oziru. Tudi o tem se bomo po
drobno pomenili. 

Najbrž so Ti že poročali o nesreči z Johanovo. tehniko. 1 0 Sicer 
še ne vem točno kako je bilo, vendar izgleda, da gre za točno izdajo 
pa čeprav se širijo tudi druga mnenja. Nujna bo sedaj upostavitev 
nove tehnike, pa čeprav šibke za Jesfeniški] OK ali vsaj nekje on
stran Save. Dotlej pa naj ostale tehnike delajo s polno paro. Saj 
materi jala ne manjka. Tudi za barvo, matr ice in papir sem tu odkril 
nove vire. Veš, Kranj bi bil po mojem mnenju lahko naša najboljša 
trdnjava, tako jo p a bolj kot mi obdelujejo belogardisti. 

K a r se tiče organiziranja VOS OF so na terenu odlični pogoji, 
samo začeti je treba. 

.Tov. Stankotu 1 1 bo sedaj delo v njegovem OK-ju gotovo precej 
otežkočeno. Na vsak način bo treiba poslati gori nekaj aktivistov. 
Tukaj bom verjetno mobiliziral k a k e štiri odlične fante, k i bodo 
sigurno v k r a t k e m času porabni za vsako delo in j ih bomo lahko 
porabili za tisti konec. Sicer se b o m o pa še pomenili. 

Torej nasvidenje ob času, ki ste ga določili. Vesel sem, da ste 
se srečno izmazali. Pozdravl jam tudi Lenar ta 1 2 in Jaka. 

S m r t fašizmu — svoboda n a r o d u ! 
Vinko 1 3 

8 Oskar Savli. 
9 Anton Nartnik. 

1 0 Tehnika »Meta« pri Mišačah na Gorenjskem. Glej dok. št. 70. 
1 1 Karel Preželj, sekretar OK KPS Jesenice, padel v tehniki pri Mi

šačah v noči na 8. april 1943, glej dok. št. 70. 
1 2 Jože Sluga. 
1 3 Vinko Hafner. 
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St. 87 

POROČILO OKROŽNEGA KOMITEJA KPS ZA BRDA DNE 19. 
APRILA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA PRIMOR

SKO O POLOŽAJU V OKROŽJU1 

19. IV. 43. . 
Dragi tovariš! s Brda2 

Dolgo časa je že minulo od kar ni od vas nobenega glasu. Skrbi 
nas kako je z vami? 

V tem času so pri nas v Brdih tudi velike spremembe. Izgubili 
smo več naših tovarišev in tovarišic. Nastale so velike težkoče, in 
mnogo dela na terenu. Sovražnik je tudi tukaj postal besen (sedaj 
je malo ponehal.) 

Naša celica se sestoji samo iz treh članov Slavko,3 Boris4 in 
Janez.5 Sestajamo se redno vsak teden in se trudimo z velikimi teža
vami. Se povrhu temu sem jaz ponovno slab z mojim želodcem. 

V tem času moram reči, tov. Boris, da je bil najbolj aktiven in 
požrtvovalen, kljub temu, da ga že več tednov zasleduje italijanska 
oblast. Prodrl je v tovarno in ele&trarno v Podgori, dobil stik z 
Ločnikom, Vidmom, Trstom in z vojaki samimi i. t. d. Obračajo se 
tudi razni iz Gorice do nas, pravijo da so zgubili vezo z vami. 

Mi smo vam pisali že večkrat, pa ni bilo nobenega odgovora. Zato 
bi želeli, da 'bi nas prišel obiskat sam osebno in to čim prej. Trudimo 
se v prvi vrsti, kako <bi prišli do svoje tehnike, da bi tiskali posebno 
za Furlanijo letake. Pisali smo vam v prejšnjih pismih,6 ako nam 
morete preskrbeti in poslati: 

1. Enega tovariša, da bi nam bil v pomoč na terenu (po možnosti 
zmožen furlanskega jezika.) 

2. Letake v italijanskem jeziku bi bilo še vedno potrebno vreči 
za vojaštvo in za Furlane. Dajte nam jih poslati! 

Čutili smo veliko potrebo za vreči nekaj parol med vojaštvo 
in med Italijane. In skovali smo 3000 različnih parol in vrgli 14. in 
15. IV. 43. Vržene so bile za vojake v Kojskem, Medani, Podgori, 
v Gorici, Ločniku in .naprej po vaseh proti Tidmu. Odmev sijajen. 
Čutimo potrebo, da se jih še vrže. 

Več se pogovorimo ustmeno. 

S. F. S.N. S l a v k 0 

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 
532. 

2 Sever. Brda. Pripisano, verjetno ob urejanju pošte na Pokrajin
skem komiteju KPS za Primorsko. 

3 Ludvik Vitez. 
4 Cvetko 2ižmond. Nemci so ga ujeli v Gonjačah v Brdih in po mu

čenju ustrelili na Kojskem. 
5 Albert Mikluš iz Oslavlja pri Gorici. 
6 Poročila verjetno niso ohranjena. 
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St. 88 

POROČILO SEKRETARJA OKROŽNEGA KOMITEJA KPS KRANJ 
ANTONA NARTNIKA DNE 19. APRILA 1943 POKRAJINSKEMU 
KOMITEJU KPS ZA GORENJSKO O POLOŽAJU V JESENIŠKEM 

IN KRANJSKEM OKROŽJU1 

dne 19. 4. 1943. 
Tovariš Matija2 

Poročam ti, da sem dobil vezo tudi z jeseniškim terenskim. Po
ročajo mi o položaju na Jesenicah in, [da] je bilo zadnje čase aretira
nih okoli 200 ljudi. Največja krivda je pri tem, da naše edinice niče
sar ne delajo. Jeseničani so se zabili, namesto da bi delali akcije. 
Ljudje so jih podpirali in potem seveda so jih sami izdali, kdo jih je 
podpiral in na ta način je padlo toliko ljudi v zapor. Kakor vam je že 
gotovo, znano je padel tudi OK sekretar3 za Jesenice. Boste morali 
nastaviti drugega. 

Kar se tiče mobilizacije, to ne bo šlo drugače, kakor da se da 
tukaj sem dobro vojaško vodstvo, da bodo tukaj celo stvar pre-
organizirali in dvignili moralo in poslali nekaj pomoči. Tukaj je 
nekaj zelo dobrih partizanov, samo [njihovo] vodstvo je popolnoma 
zanič, zelo je nujno da bi prišel en tovariš od Štaba.4 Zelo se mi 
zdi čudno, zakaj Stab pusti desni5 breg Save tako v nemarnosti, ko 
je vendar veliko večjega pomena, kakor levi breg. Tukajšnji parti
zani niso sploh pod nobeno komando in pod nobeno kontrolo, zato 
ni čudno, da se tukaj teren tako zanemarja in da partizani delajo 
po svoje, kakor sami hočejo. Velike so tukaj napake še od lanskega 
leta, ko se ni med ljudmi vodila nobena propaganda in se z ljudmi 
ni pravilno postopalo in to se nam sedaj tudi maščuje, da fantje ne 
gredo v partizane. Mi smo zadnje čase s pomočjo kokrške skupine 
napravili po večjih vaseh take propagandne akcije, kar je zelo dobro 
odjeknilo, ker poprej so se nas ljudje bali. Seveda je bela garda vse 
take in slične stvari izrabila v svoje namene, v svojo korist. 

Kar se tiče terenskega dela je tukaj precej težko, ker tukajšnji 
terenfski] delavci dosedaj niso napravili popolnoma nič, čeravno so 
že po 6 mesecev na terenu, so vsi skupaj sami lenuhi. Potrebno bi 
bilo vse potegniti s terena pa nimam nobenih drugih ljudi, da bi 
jih poslal na teren in, da bi bili poznani med ljudmi. Izvzeta sta 
tukaj samo dva, to sta Benko6 in Tarzan,7 [do]čim ostali trije sploh 

1 Izvirnik, napisan s svinčnikom, je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. 
2 Maks Krmelj. 
3 Karel Prežel j-Stanko, glej dok. št. 70. 
4 Stab Gorenjskega odreda. 
5 Napaka, mišljen je bil levi breg Save. 
6 Beno Anderwald, sekretar rajonskega komiteja KPS za Kranj. 
7 Vladimir Peraič. 
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ne odgovarjajo. Zato sem jaz mnenja, da ni drugega izhoda, kakor, 
da se tukaj organizirajo močne in pa sposobne partizanske edinice 
in pa dobro vodstvo, da bojo tako napravile potrebne akcije. Tako 
se bo zopet dvignila morala v dolinah in tudi na ta način izvedla 
mobilizacija, ker drugače, če ne bo tega, bomo izgubili zopet naše 
najboljše moči, in bojo zopet dobili Nemci. 

Smrt fašizmu — svoboda narodu! 
Černivc8 

Št. 89 

PISMO ČLANA POLITBIROJA CENTRALNEGA KOMITEJA KPJ 
IVA RIBARJA-LOLE DNE 20. APRILA 1943 CENTRALNEMU KO
MITEJU KPS Z OCENO POLITIČNEGA IN VOJAŠKEGA POLO

ŽAJA V SLOVENIJI1 

Drugu BEVCU2 I CKu KPS. — 20. april 1943. g. 

Dragi drugovi! 

Usled nemogućnosti da se održi nakazano part, savetovanje KPS 
i neuspeha u moja tri pokušaja da se nadjem s drugom Bevcom, 
primoran sam da prije mog polazka na dugo putovanje prema 
Vrhovnom štabu j na ovaj način rezimiram moja zapažanja i utiske 
stečene za vreme moga boravka v Sloveniji. Istina, ja sam osnovne 
medju istima več saopštio u mojim razgovorima sa članovima vašeg 
biroa, drugovima Janezom3 i Angelom,4 koji su vam ih sigurno pre-
neli, ali ipak smatram za potrebno da to učinim i ovim putem. 
Materijal na osnovu koga vam pišem ovo pismo su vaši izveštaji5 

koje je Angelo još u januaru trebao da odnese do VSa, zatim moja 
lična zapažanja iz dvomesečnog 'boravka na vašem terenu (za vreme 
kojeg sam razgovarao sa vašim rukovodi otima iz Bele Krajine, Novo-
meškog i Stiškog okružja, iz vojske, Štajerske i delimično Notranj-

8 Anton Nartnik. 
1 Izvirna kopija je v Arhivu za radnički pokret v Beogradu, foto

kopija je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. 
2 Edvard Kardelj. 
3 Boris Kraigher. 
4 Ivan Maček. 
5 Glej Dokumenti, knj. 5, dok. št. 46 in 62 in Jesen 1942, dok. št. 207, 

str. 531, dok. št. 208, str. 575, dok. št. 209, str. 589. 
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ske) i razgovora sa drugovima Angelom, Janezom, Arsom6 i Ratom,7 

te napokon vaša literatura koju sam pomno razgledao. — 
1) — OPŠTA LINIJA KPS. — Izvan je sumnje da je svojom 

taktikom izgradnje i jačanja OF-e KPS uspela da razplamti oslobo
dilačku borbu u Sloveniji i proširi partizanski pokret na sve delove 
vaše zemlje. Ovo, izvan sumnje, predstavlja veliki i stvaran politički 
uspeh koga bi bilo vrlo pogrešno ma u čemu podcenjivati. Samo za
hvaljujući politici OF i njenog jačanja i učvršćenja, KPS je uspela 
da preodoli teške posljedice prošlogodišnje ofanzive i svih namera 
i pokušaja neprijatelja da nas izolira. 

Istina je, kao što nam je pisao drug Bevc u svome januarskom 
pismu, da bi bilo nepravilno pokušavati da se sva iskustva iz Bosne 
i Hrvatske mehanički prenose na vaš teren. O tome sam potpuno 
ubedjen posle mog boravka u Sloveniji. Medjutim, bilo bi isto tako 
pogrešno ne pogledati razvoj u Sloveniji u svetlosti naših osnovnih 
iskustava u drugim zemljama Jugoslavije, i gledati ga isključivo 
iz uže slovenske perspektive. A takva opasnost postoji kod vas, 
i njeni odrazi primjećuju se čak i u vašoj centralnoj štampi. 

Kao osnovna opasnost u ovom pravcu primjećuje se u Sloveniji 
ta da su narodne mase — čak i one obuhvaćene OFom — u daleko 
manjoj mjeri neposredno vezane uz našu Partiju, nego što je to 
slučaj na drugim terenima. Uzrok ovakvom stanju stvari (koje je 
nepobitno) treba po mom mišljenju tražiti u dve osnovne činjenice: 
a) U činjenici da se KPS u očima masa ne pojavljuje u prvom redu 
kao rukovodilac narodno-oslobodilačke borbe i u vezi s njom, i 
b) U slabosti rada na učvršćivanju i proširivanju organizacionih baza 
naše Partije na terenu. Mislim da je potrebno zadržati se detaljnije 
na ove dve stvari. 

Vaša partiska literatura i aktivnost srednjeg i nižeg partkadra 
na terenu ne ide uporno linijom da masama, na reči i djelu, pokaže 
KPS kao rukovodioca današnje narodno-oslobodilačke borbe, kao 
kičmu OFa, kao snagu koju prije svega i stalno preokupiraju pro
blemi i pitanja današnje borbe, (kako se to radi u Hrvatskoj, Bo
sni itd.) već naprotiv dozvoljava da ne samo mase već i dobar broj 
Ofovskih i naših mladjih aktivista na praksi shvate Partiju kao 
snagu koja, istina, rukovodi OFom, ali je u glavnom snaga koju 
interesu j u problemi sutrašnjice — za razliku od OFa, kao glavne 
snage današnje borbe. Ovakvo shvatanje, koje je potpuno pogreš
no — jer je KPS zaista rukovodilac OFa i današnje oslobodilačke 
borbe — odražava se tako da se mase ne vezuju neposredno uz našu 
Partiju i njenu današnju politiku onako brzo i jako kako je to slučaj 
npr. u Bosni, pojedinim krajevima Hrvatske itd. Na terenu Ljub
ljanske pokrajine naišao sam na mnogo primjera ovakvih — svesnih 

• Arsa Jovanović. 
7 Rato Dugonjić. 
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ili nesvesnih — shvatanja, koja su išla tako daleko da su se po negde 
naši aktivisti bojali da pred mase izlaze u ime KP da se »ljudi ne 
bi uplašili«, i tako nasjedali težnjama nekiih aktivista KS 8 koji su 
stalno težili baš za tim da se istupa »s obzirom na reakcionamost 
masa« (kako oni kažu) samo u ime OF a KP pretstavlja kao »snaga 
sutrašnjice« kojoj je danas glavno »uzgoj kadrova«. (Ovi citati su 
manje-više doslovno preneseni sa jednog sastanka OFovskih akti
vista podokrožja Toplice u Dolenjskoj kojem sam prisustvovao). Kao 
što sam gore rekao, često i vaša partaska literatura pogoduje svojim 
tonom i linijom ovakvim shvatanjima: ona je u mnogo većjoj meri 
nego ona kod nas puna opštih pitanja (odnos komunista prema svo
jini, selu, crkvi itd.), mnogo je manje aktuelizirama. Uzmite za pri
mjer 7-novembarski broj »Dela« i 7-novembarski 'broj naše »BoUbe«. 
U »Borbi« je dosledno čitava 25-godišnjica Oktobra povezana najuže 
s današnjicom i oslobodilačkom antifašističkom borbom: u »Delu« 
je to učinjeno samo u Proglasu i Bevcovom članku i to na opšti na
čin, dok se inače govori o .SSSRu na stari način (»Uteletvorenje ge
nijalnih misli Marksa-Engelsa-Lenjina-Staljina« itd.), dakle opće
nito. Ovakav stil i linija naše part, agitacije i propagande ne mogu 
postići bitni cilj vezivanja masa za našu Partiju 'baš u vezi s današ
njom narodno^oslobodilačkom bortjom. 

U uskoj vezi sa gornjim pitanjem je i slabost rada na učvršći
vanju organizacionih baza naše Partije na terenu. U tom smislu, 
danas smatram da je organizacioni iz vesta j druga Janeza upućen 
CK KPJ (onaj koji je Angelo nosio) previše »ružičast« i premalo 
samokritičan. Istina, uspeh je što ste vi pod vrlo teškim uslovima 
raskomadanosti Slovenije i terora, uspeli da održite osnovne partiske 
veze i punktove u svim delovima vaše zemlje. Ali, koliko sam mogao 
da vidim, gotovo svuda, izuzev Bele Krajine, vrlo su slabe partorga-
nizadje na terenu: one u većini slučajeva nisu sastavljene od do
maćih ljudi, koji tu žive i rade, već od naših terenskih aktivista — 
članova KP, koje ste vi poslali na te terene. Naši aktivisti često ne 
znaju da odvoje i povezu pitanje organizacione izgradnje KP i OFa 
na terenu. Masovne antifašističke organizacije, Savez omladine i 
AF2 organizaciono gotovo uopće nisu postavljene. Sve ovo ne do
prinosi učvršćenju naše Partije, podizanju njenih kadrova, učvr
šćenju našeg uticaja u OFu, već naprotiv nosi u sebi velike opasnosti 
za budućnost. 

U vezi sa gornjim, smatram da je jedan od glavnih problema 
naše opće linije u Sloveniji: neposrednije pokazati iKRS 'kao ruko
vodioca današnje borbe slovenskog naroda i OFa, i upornije i siste-
matskije raditi na izgradnji naše Partije i(i masovnih antifašističkih 
organizacija koje se nalaze pod njenim rukovodstvom) na terenu. 

8 Krščanski socialisti, 
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Ovo smo pitanje postavili i sa drugovima Janezom i Angelom i oni 
su se složili samnom. 

Drugo osnovno pitanje, koje je aktuelno u liniji KPS je vaš 
stav po pitanju Jugoslavije. Drug Tito i naš CK su u tom pogledu 
izrazili bojazan od izvesnog separatizma koji je počeo da se pojav
ljuje kod vas i stavili mi u dužnost da vam nato obratim pažnju. 
Činjenica je, da vi do osnivanja AVNOJa u Bihaću, niste ni u part-
propagandi ni na praksi posvećivali dovoljno pažinje pitanju borbene 
saradnje naroda Jugoslavije i izgradnje njihove zajedničke buduće 
zajednice. Sto više, često se je dogadjalo da je vaš glavni udar bivao 
uperen (mislim na partkadar, a ne na vaš CK) na bivšu Jugoslaviju 
i na Jugoslaviju uopće, jer se tu nije pravila dovoljno jasna razlika. 
I u slučaju osnivanja AVNOJa vi ste, za razliku od Hrvata i drugih 
naroda Jugoslavije, istupili kao posebna celina koja delegira u 
AVNOJ svoje pretstavnike — dok su pretstavnici svih ostalih naroda 
bili izabrani i pozvani od Vrh. Štaba. U Ziherlovoj brošuri o propasti 
Jugoslavije9 zaključak je potpuno sektaški — koje je mišljenje iz
razio i sam drug Tito, pošto ju je pročitao. U svojoj brošuri »Dve 
vojske itd«.10 Kidrič govori da je stvaranje jedinstvene Narodno-
oslobodilačke vojske Jugoslavije iz raznih nacionalnih NOVojski, 
»samo vojaška potreba« itd. Postoji još mnogo ovakvih primjera. 
Istina, u vašoj agitaciji i propagandi posle Bihaća opaža se znatna 
razlika ali je potrebno to forsirati na liniji proglasa AVNOJa i po
znate izjave AVNOJa i VSa, u agitaciji i na djelu, u toliko više što 
je baš separatizam težnja KSa i sličnih. Političko i vojničko po
vezivanje s Hrvatima i slične mjere, posjete vaših aktivista oslobo-
djenom području u Hrvatskoj itd. — sve to treba da budu praktične 
mjere na putu uklanjanja ostataka »separatističke« opasnosti. Slo-
vensko-Hrvatska vojna saradnja, koju smo postavili i orgamizovali, 
pokazala je u tom pogledu već velike rezultate i treba ju brižljivo 
negovati i razvijati. 

Na kraju, par reči o opštim pitanjima naše linije, kako ih je 
drug Bevc dodirnuo u svom pismu drugu TUtu. Isto onako, kao što 
je pogrešno primenjivati automatski iskustva iz Bosne itd. na Slo
veniju gde su drugi uslovi i prilike, isto je tako — i još više — ne
pravilno uporedjdvati taktiku KPF[rancije], KPItalije ili KPD 1 1 sa 
taktikom • KPJ. Potpuno su dmgojačdji uslovi, stepen zrelosti anti
fašističkog pokreta, snaga* i uticaj KP u Nemačkoj, Francuskoj ili 
Jugoslaviji. Otuda moraju postojati i razlike u postavljanju taktič
kih problema KP. Inače, što se tiče potrebe proširenja narodno-
oslobodilačke fronte, značaja AVNOJa, ocene opasnosti HSSa i in-

9 Boris Ziherl, Zakaj je propadla Jugoslavija, Ljubljana 1942. Arhiv 
IZDG v Ljubljani. 

10 Boris Kidrič, Dve vojski, dva značaja in dva namena, 1943. Arhiv 
IZDG v Ljubljani. 

11 Komunistična partija Nemčije. 
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tervencije, jasno je da drug Bevc ima pravo, i to su i naši stavovi 
i mišljenja. 

To su najglavnije stvari koje sam zapazio u pitanjima linije 
KPS, a koje se osnivaju i na ličnim utiscima ostalih drugova koji 
su bili kod vas i napomenama druga Tita koje sam dobio pred od
lazak. Ispraviti i precizirati iu tim pitanjima liniju KPS, naročito 
u praksi naših terenskih aktivista, znači znatno doprkieti da se već 
postignuti uspjesi i vaša plodonosna i pravilna politika OF učvrste 
i prošire i — osiguraju za dalje etape naše borbe. To je i uslov da 
bi sporazumi, slični onom zadnjem kojeg ste postigli sa vašim savez
nicima u OFu,12 doveli do stvarnog uspeha. 

2) — PITANJA NAŠEG RADA U VOJSCI I VOJNE ORGANI
ZACIJE. — Održavanje partizanskog pokreta na ćelom vašem te
renu, što vam je uspelo i posle velike prošlogodišnje ofamzive, bez 
sumnje je veliki uspeh. Ali, potrdmo je još jednom naglasiti da bi 
proces reorganizacije vaših snaga bio znatno brži 'da se je postupilo 
po direktivi druga Tita o koncentraciji i prebacivanju vaše glav
nine na hrvatsku stranu u toku prošlegodišnje ofanzive. U tom po
gledu mislim da činjenice koje smo mogli zapaziti na vašem terenu 
ne menjaju suštinu naše kritike koja vam je poznata. Isto tako po
trebno je naglasiti da kada vam je već poznata ova kritika, nije 
pravilno pisati o prošlogodišnoj ofanzivi na način kako je to učinio 
Kidrič u svome članku »Velika Partizanska Snaga« Objavljenom u 
vašem partijskom organu »Delo«. 

Glavna opasnost koju smo pmmjetili u vašim inače po ljudstvu 
dobrim i za borbu sposobnim vojnim jedinicama jeste postojanje 
»trule demokracije«. O tome problemu mnogo sam govorio sa dru
gom Mačekom i ostalim vašim rukovodiocima u vojsci, i postavili 
smo ga kao centralno pitanje na partijskoj konferenciji13 rukovo
dioca iz svih vaših brigada, koju smo održali u Dolenjskoj. Vaša 
prošlogodišnja pravilna i uspešna kampanija protiv »vojvodstva« 
dovela je do drugog ekstrema: do »trule demokracije« i opadanja 
autoriteta starešina, koji su se plašili da ne ispadnu »vojvode«. Tu 
treba danas položiti težište aktivnosti naših part, organizacija u 
vojsci, čije je glavni zadatak da iz naših vojnih jedinica stvore 
čvrste, disciplinirane i za borbu sposobne formacije naše narodne 
vojske. 

U vezi s gornjim potrebno je već jednom izvršiti prekretnicu 
u aktivnosti naših part, organizacija u vojsci, koje još uvijek nisu 
našle svoj pravi sadržaj rada. U tom pogledu mislim da je potrebno: 

1. Odrediti jednog člana vašeg GK koji će biti specijalno od
govoran za part, rad u vojsci i uopšte staviti taj rad i razvitak naših 
kadrova u vojsci pod stalniju i neposredndju kontrolu CK KPS. 

12 Glej dok. št. 3. 
13 Podatkov o konferenci uredništvu ni uspelo najti. 
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2. Uspostaviti u vašim brigadama politodjele koji će biti legalni 
organi štabova brigada, a preko kojih će vaš CK biti u mogućnosti 
da neposredno pomogne jačanju našeg rada u vojsci. O funkcijoni-
sanju ovih politodjela govorili smo detaljnije sa drugovima Janezom 
i Mačekom. 

3. Potrebno je jače odvojiti vojnu i partijsku liniju u vojsci. 
U tom smislu potrebno je da Glavno Poveljstvo postane zaista 
rukovodstvo vaše vojske, a da CK ne interveniše bez njega i preko 
njega u njegovim stvarima. Komandant Glavnog Poveljstva treba 
da zaista radi samo kao komandant, a ne istovremeno i po partijsko-
organizacionim pitanjima u jedindcama. Glavno Poveljstvo treba 
popuniti potrebnim osobljem, a druga Saranovdća postaviti za na
čelnika Štaba, kako smo se već sporazumili. 

Po pitanju partizanskih odreda potpuno se slažem sa vašim 
gledištem da su pri današnjim slovenskim prilikama odredi nužni 
i potrebni pored brigada. Njih treba održati, ali ne pretjerivati u 
njihovom brojnom stanju na štetu brigada. 

Uslovi našeg ratovanja u Sloveniji zaista su vrlo teški i složeni. 
Jasno je da kao reon aktivnosti naših glavnih udarnih snaga t. j . 
naših brigada za danas još uvijek dolazi na prvo mjesto Ljubljanska 
pokrajina. Perspektiva uspešnog ubacivanja brigada na teritoriju 
pod njemačkom okupacijom ili u Primorsku nije još uvijek po 
našem mišljenju aktuekio. S druge strane, baš s obzirom na vašu 
situaciju vojna saradnja s hrvatskim snagama od velike je važnosti 
ne samo za Hrvate, već i za vas, kako u vojničkom, tako i u po
litičkom pogledu. Planovi za ovu saradnju i perspektive, koje smo 
utvrdili na zajedničkom sastanku u Bosiljevu od velikog su značaja, 
i treba da budu izvršeni i produbljeni u budućnosti. 

Sa hrvatske strane u tom pogledu postoji puno razumjevanje 
i već su preduzete odgovarajuće mjere. Veza, izmedju vašeg Glav
nog Štaba i GŠHfrvatske] treba da bude uža i stalndja nego do sada/ 
Dodajem da je potrebno radi pravilnog razvoja vaše vojske da 
Glavno Poveljstvo bude uvek bliže vašim brigadama, nego je to do 
sada bio slučaj i da se pitanje politkomesara već jednom riješi. 
Apsolutno je nemoguće da drug Kidrič istovremeno o'bavlja poslove 
politkomesara i sekretarja »-lOOF« i treba ga razrešiti jedne od ovih 
dužnosti. 

Vaša vojska narasla je i znatno napredovala u taku zadnjih 
mjeseci. Pitanje rada naših partijskih organizacija u njoj, podizanje 
kvaliteta i autoriteta komandnog kadra, i organizacija rada Glavnog 
Poveljstva su ona pitanja koja treba riješiti da bi se taj razvoj 
učvrstio i osigurao. Što se tiče mobilizacije novog ljudstva nastojte 
da ju što šire vršite, i u koliko ne možete da svo ljudstvo obuhvatite 
i naoružate, šaljite ga u hrvatske jedinice. 
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Ponavljam izričitu napomenu druga Tita da za sva dalja ime
novanja i eventualne promjene u Glavnom Poveljstvu morate imati 
prethodno odobrenje i odgovarajuću naredbu Vrhovnog štaba. 

3. POLITIKA KADROVA. — Iz svega onoga što sam mogao 
zapaziti na vašem terenu izlazi da se vaši veliki gubici u kadrovima 
dobrim delom mogu protumačiti vašim tvrdim i često nepravilnim 
insistiranjem na »ostajanju na terenu«, čak i u Situacijama kada se 
to jasno pokazivalo ne samo kao opasno, već i kao :neplodno1 Stavovi 
o čuvanju kadrova koje je drug Tito izneo još u predprošlom broju 
»Proletera« jasni su i nedvosmiselni. Bolje je da negde i naš rad trpi 
izvjesno vrijeme, nego da izgubimo dragocijesne kadrove. Vaše in
sistiranje na ostajanju na terenu u vezi je sa vašim opštim gledištem 
da je privremeno napuštanje terena uvijek ravno ne samo vojničkom, 
već i političkom porazu. Ovo je medjutim potpuno netačno. Pogrešno 
je i uporedljivati naše vojničko povlačenje iz Srbije sa onim iz Crne 
Gore i Hercegovine, kao što to čini drug Bevc u pomenutom pismu 
našemu CK-̂ u. 

Potrebno je, jednom rijeou posvetiti više pažnje problemu po
dizanja upoznavanja i čuvanja naših kadrova nego je to do sad kod 
vas bio slučaj. 

4. — OMLADINA. — Po ovom pitanju drug Rato vas je upo
znao sa našom linijom i učinio što je bilo moguće na postavljanju 
rada. Napominjem da je veliki propust vašeg rukovodstva što ovom 
pitanju niste posvećivali gotovo nikakvu pažnju, dok je tadašnji 
sekretar omladine drug Viktor14 potpuno podbacio. Novo sastavljeni 
PK iSKOJ-a treba što prije osposobiti za rad. On će biti u vezi sa 
predstavnikom GK SKOJ-a drugom Mrgudom,15 koji ostaje u Hrvat
skoj i njemu će podnositi svoje izveštaje. 

Na isti način postavlja se i pitanje AFŽ-a, koji kod vas praktično 
još ne postoji kao organizacija. 

To su osnovna pitanja na koja sam hteo da vam i ovim putem 
obratim pažnju poslije mog boravka u Sloveniji. Želim vam da u 
vašem radu, pod uslovima koji su zaista vrlo teški i složeni, po
stignete dalje uspjehe, koji će se osjetiti ne samo u Sloveniji već 
čitavoj Jugoslaviji. 

S drugarskim pozdravom 

SMRT FAŠIZMU — SLOBODA NARODU! 

Delegat CKKPJ: 1 6 

14 Viktor Stopar, glej Dokumenti, knj. 5, dok. št. 48. 
16 Slavko Komar. 
16 Podpisa ni. Pismo je pisal Ivo Ribar-Lola. 
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St. 90 

POROČILO OKROŽNEGA ODBORA OF KOČEVJE DNE 20. APRI
LA 1943 IZVRŠNEMU ODBORU OF O POLITIČNEM POLOŽAJU 

V OKROŽJU1 

3. V. 1943? 8. 
Okrožni odbor OF za Kočevsko okrožje 
20. aprila 1943 
na položaju 

I. Izvršnemu odboru OF Slovenskega naroda 
II. Poverjeništvu IOOF za Notranjsko 

Pošiljamo tedensko poročilo o politični situaciji v okrožju. 

I. POLITIČNA SITUACIJA IN RAZPOLOŽENJE NARODA: 
Politična situacija se zadnjih sedem dni ni bistveno spremenila. 
V rajonu Banjaloka takozvani sredinski elementi, ki so večinoma 
interniranci so še vedno rezervirani, vendar se sedaj ne sestajajo 
skupaj, katoor je bilo to spočetka, ko so se vmili iz internacije. Sedaj 
sprejemajo radi našo literaturo. V rajonu Stari trg se interniranci 
držijo dobro. 

Zastopnik Vzajemne zavarovalnice mizar Jurkovič iz vasi Krko-
vo, rajon Banjaloka, ki je sumljiv, da bi eventuelmo služil kot orga
nizator Bege v tem rajonu, se sedaj drži zelo rezervirano. Na videz 
je neaktiven, a smo zvedeli, da se njegova hčerka, ki je delavka v 
predilnici v Kočevju stalno druži z belogardisti v mestu. Ta hčerka 
pride vsakih 14 dni na obisk domov, zmirom z Italijansko zaščito. 
Ni izključeno, da ona prinaša neka navodila svojemu očetu od Bege 
iz Kočevja. 

V mestu Kočevju je politična situacija nejasna, ker nimamo 
točnih poročil, a z rajonskim odborom že 12 dni nimamo zveze. Od 
rajonskega odbora iz Starega Loga smo sprejeli poročilo, da je v 
Mahovniku pri Kočevju neki terenski odbor OF,3 ki posluje brez 
vednosti Okrožja in verjetno tudi brez vednosti rajonskega odbora 
Kočevje. Zahtevali smo poročilo o tem. Po poročilu iz Starega Loga 
je situacija za nas dobra v mestu, samo da se zapaža premalo aktiv
nosti naših organizacij. 

Razpoloženje ljudi za našo akcijo je dobro povsod in se vsaki 
dan zboljšuje. 

1 Izvirnik je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 435. 
2 Datum in številka v desnem zgornjem kotu sta bila napisana ob 

prejemu poročila na sedežu IOOF. 
3 Podatek ni točen. V Mahovniku je bil pravilno postavljen terenski 

odbor OF. Podatek dr. Antona Hočevarja. 
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II. ORGANIZACIJSKO, PROPAGANDNO IN POLITIČNO 
DELO: Vsled nujne potrebe in razširitve OF med ljudstvom se je 
pristopilo k reorganizaciji skoraj vseh rajonskih odborov. Kakor 
smo v poslednjem poročilu4 sporočili so reorganizirani rajonski od
bori: Bamjaloka, Kočevska Reka, Stari trg in Mozelj. Reorganizacijo 
odborov so ljudje dobro sprejeli. 

V mestu Kočevju je tudi potrebna reorganizacija rajonskega 
odbora. Sekretar tega odbora je zadnja dva meseca zelo neaktiven. 
Po poročilu rajonfskega] odbora Stari Log v mestu niso organizirani 
vsi naši ljudje. Je mnogo naših simpatizer j ev, ki nimajo še pojma 
o naši organizaciji. Ker so pri rajonskem odboru Stari Log tudi 
aktivisti Stiškega okrožja, ker jim je sedaj delo v njihovem okrožju 
onemogočeno, so ti aktivisti v sporazumu z našim okrožjem pre
vzeli delo v Kočevju, ker je iz Starega Loga boljša zveza z mestom, 
kakor jo ima okrožje. Stari Log javljaj da je uspelo sedaj organizirati 
terenski odbor železničarjev, ki tdo_sedaj niso bdli povezani v orga
nizacijo. 

Okrožje bi bilo že prevzelo reorganizacijo tega rajonskega od
bora, kar je nujno potrebno, da se postavi drug sekretar, ki bi agil-
neje delal, a so člani rajonskega odbora, kakor tudi člani okrožja za 
sedaj mišljenja, da počakamo s tem z ozirom, da ima sedanji se
kretar velik ugled pni uradništvu in meščanih ter .bi njegova za
menjava v sedanjem času bila za nas škodljiva. Vprašanje pa je 
pereče in se bo moralo na vsak način čimpreje rešiti, ker so podatki, 
da sekretar zahaja tudi na sestanke, katere imajo mihadlovičevci, 
a o tem ne.obvešča okrožja. 

Sedaj se dela na organizaciji ženskih protifašističnih odborov. 
Nekaj odborov je že organiziranih v rajonu Banjaloka. V kratkem 
bomo o tem bolj natančneje poročali. 

•Ker Italijani sedaj manj kontrolirajo teren, se je začelo z bolj 
obširnim političnim delom po rajonih. V zadnjem tednu je bilo 
v okrožju 8 političnih sestankov in mitingov, večina v rajonu Banja 
Loka. Za prihodnji teden bo delo še pojačano. 

III. BELA GARDA IN NJENE POSTOJANKE: V rajonih izven 
mesta Kočevje ni Bege, niti ni zapaziti po rajonih akdj belogardistov. 
V mestu Kočevju sedaj ni oborožene Bege, pač pa imajo še zmirom 
sestanke Dežman, bivši poročnik, sedaj uradnik pri Emoni, direktor 
predilnice Havelka in Bižal. Govori se, da bodo začeli z agitacijo po 
hišah za vpis v Bego, ali dosedaj še niso začeli. 

Glede grupe Mihailovičevcev, ki se. sestajajo v gostilni Nikolič 
nismo dobili nikakršnih novih podatkov, ker poslednjih 10 dni ni
mamo zveze s Kočevjem. 

V mestu Kočevju je splošno zelo nejasna situacija. Izgleda da 
obstoje tri razne grupe. Ena je grupa mihailovičevcev, katero ver-

4 Poročilo z dne 11. aprila 1943 je v arhivu IZDG, fasc. 435. 
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jetno vodi bivši kapetan Mamilovič in tej grupi pripada nekaj urad
nikov in trgovcev. Druga grupa je Bega, katero sedaj vodi bivši 
poročnik Dežman, a tretja grupa bi bila samozvani terenski odbor 
v Mahovniku. Nismo mogli ugotoviti, če obstoje kake zveze med 
navedenimi grupami. Izgleda pa da sedanji sekretar3 našega rajon
skega odbora, ve za vse te grupe in verjetno ima tudi zveze z njimi. 

Zadevo v Kočevju bomo mogli šele tedaj temeljito preiskati, 
ko bomo dobili osebne zveze s sekretarjem terenskega odbora de
lavcev na rudniku. 

Kakor je sedaj situacija, je skoraj izključeno, da bi Bega v na
šem okrožju mogla organizirati kako trdno postojanko, ker so ljudje 
večinoma nerazpoloženi proti Begi a to največ zaradi zveze Bege 
z Italijani. To zvezo splošno obsojajo. 

IV. ZADRŽANJE DUHOVŠČINE IN URADNlSTVA: Izven me
sta Kočevje je duhovščina pasivna in ni proti nam, nekateri so naši 
simpatizerji. To zadržanje duhovnikov so ljudje dobro sprejeli, ker 
ne delajo proti nam, vendar zahtevajo, da se tudi duhovniki bolj 
angažirajo v Osvobodilni borbi. 

V Kočevju se dekan Flajnik in katehet dr. Eržen sedaj sestajata 
z mihailovičevci in, kakor imamo vesti, sta prekinila zvezo z Bego. 

Uradništvo v Kočevju je večinoma pasivno za nas. Proti nam 
odkrito nastopajo: srezki načelnik dr. Bratina, šolski nadzornik 
PeterUn in inženir Zidanšek n a . rudniku. Bratina in Peterlin sta 
mihailovičevca, a Zidanšek pripada Begi in je italijanofil. 

V. TEROR ITALIJANOV IN BELOGARDISTOV: Od zadnjega 
poročila ni sprememb. 

Vse Italijanske posadke so od preteklega tedna pasivne, ter je 
redek slučaj da gre kakšna patrola ven. Ojačujejo utrdbe in ne
katere posadke so zmanjšane. Interesantno je, da imajo vse posadke 
vse pripravljeno za odhod. Magacine hrane in municije so odpeljali 
v Kočevje in vse kaže da mislijo Italijani zapustiti manjše posto
janke. 

Smrt fašizmu — svobodo narodu! 

2ig: Za okrožni odbor OF 
Okr. odbor OF sekretar: 

Kočevsko okrožje Alojz Zalar 

Clan okrožnega odbora: 
Fantar 

5 Dr. Anton Hočevar. 
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Št. 91 

POROČILO ZAUPNIKA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA 
PRIMORSKO V MATERIJSKEM OKROŽJU RUDIJA MAHNlCA 
DNE 20. APRILA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA 

ZA PRIMORSKO O POLOŽAJU V OKROŽJU1 

OK KPS Materij a-Bistrica 
Položaj, 20/4 1943. ' . 

Tovarišu Primožu2 PK KPS za Primorsko! 
Poročilo za čas od 10—20/4 1943. 

Stanje Partije: 
Formiran je nov RK — Podgrad. V njega so prišli s sekretarjem 

4 partijci. Na novo je bil v tem rajonu sprejet 1 kandidatkin se je 
povezal v kand. skupino. 

Z K M : 
nespremenjeno. Za praznovanje 1. maja smo dali direktive vsem 

RK. Vse celice — kand. skupine naj praznujejo ta dan v znamenju 
zadnjega udarca slavne d[elavsko]-k[mečke] Rdeče Armade in naše 
Jugoslovanske vojske, vsi RK-i naj pošljejo resolucije, Partija naj 
po rajonih organizira tekmovanje vseh odborov OF, PŽZ, ZSM, ZKM 
v zbiranju prispevkov za partijski fond, cigaret za slovenske udarne 
brigade itd., zakurijo naj se kresovi, vzklika naj se tov. Stalinu, 
tov. Titu, partiji itd., mečejo naj se po cestah letaki, listki z napisi. 
V Partijo naj se sprejmejo najboljši aktivisti OF, v smislu že danih 
direktiv, sploh naj se dviga ugled Partije in njena popularnost. 

Stanje OF: 
Sprememb ni. Izdajalski pes Nedeljko3 je zopet obiskal par vasi, 

med aretirane! zopet nekaj naših najboljših aktivistov OF. Za Veli
konočne praznike smo poslali čestitke vsem dekanom — župnikom, 
prav tako odborom OF. Duh kolektivnosti se je pri poljskih delih 
odlično pokazal. Kmetje so pomagali eden drugemu, posadili skoro 
vse njive, tudi one od aretiranih družin. Okrožni odbor OF pa je 
razdelil internirancem precej paketov, odnosno poslal, družinam, ki 
so bolj revne pa dal denarno pomoč. 

P Z Z : 
odbori po rajonih že delujejo, posebno na pomaganju pri kmeč

kih delih, pomoči, internirancem itd. Snujejo pa se povsod še novi 
odbori. 

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 
532. 

2 Dr. Aleš Bebler. 
3 Cvetko Grilanc, glej Dokumenti, knj. 5, dok. št. 87, op. 4a in 5, 

str. 277. 
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Z S M : 
mladina je prav tako agilna, res je, malo jo je še doma. Te dni 

smo odpremili na Hrvaško 9 novincev, 5 iz Vidkove4 Istre, 4 pa iz 
Idrijskega in vipavskega . . .5 

Veze z odredom, 'bataljonom — četo nimam. Karavla št. 1 pa je 
te dni bila izdana in vsa razbita, kurirji ne vem kje so sedaj. Poslal 
sem za vezo! Od PK — tov. Primoža nisem od februarja6 prejel ni-
kakih direktiv, niti literature, tudi za tov. Vidka ne. Poslano je bilo 
precej nove literature, kot je omenil tov. Vlado,7 ali izgleda, je izgub
ljena. 

Bela garda: 
jo še ni opaziti. V sušiškem rajonu pa so Italijani-karabinjerji 

sami lepili po vaseh belogard. letake. Ljudstvo jih ni čitalo, potem so 
jih sežgali. 

Razpoloženje ljudstva: 
dobro. Za Veliko noč nas vaibijo na vse strani. Povsod hočejo 

da pridemo. Prokleta ital. drhal pa požiga malo drevje v Cičariji, 
na drugi strani ceste Trst—Reka. Srd proti okupatorju je pri narodu 
vsak dan večji. 

Blagajna: 

Davek od 20/3—20/4. 
Posojilo od 20/3—20/4 
Partijska članar[ina] 
Partijski fond 
Stari saldo 1/4 

, 

Prejemki: 
12.000.— 
1.200.— 

105.— 
435.— 

5.450.— 

Podpore družinam 
internir[ancev] 
Tov. Vddku 
3. četi — bolnikom 
kurirjem 
RO — OF za orožje 
Nabava materiala za 

' tehniko in za 3. četo 
3. bat. 
Saldo 20/4—43 

Izdatki: 

4.500.— 
5.000.— 
2.990.— 

300.— 
500.— 

1.150.— 
4.750.— 

19.190.— 
21/4 Saldo 4.750 

Lar 540.— za part, član in fond prilagam. 

Smrt fašizmu — svobodo narodu! 

19.190.— 

priloge: denar + hrv. literatura. 

Za Brkinski OK KPS 
Rudo8 

4 Vidko Hlaj, sekretar Okrožnega komiteja KPS za Istra 
5 Izpusčamo tri vrstice. 
6 Glej Dokument, knj. 5, dok. št. 187. 
7 Branko Babic. 
8 Rudi Mahnič. 
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Št. 92 

P O R O Č I L O Č L A N A O K R O Ž N E G A K O M I T E J A K P S Z A T O L M I N 
S K O FERDA KRAVANJE DNE 20. APRILA 1943 POKRAJINSKE
MU KOMITEJU KPS ZA PRIMORSKO O POLOŽAJU V OKROŽJU1 

20/IV/43. 
Poročilo OKKPS za Tolminsko. 

Prebivalstvo se vedno bolj oklepa OF, tako da je OF pri nas v 
širino in globino tako močna, da bi bil vsak poskus bele garde orga-
niziraiti gotove elemente proti OF, takoj obsojen na pogin. Torej, 
do enega širšega gibanja bele garde do sedaj še ni prišlo. So gotovi 
elementi, ki so se fašizmu popolnoma predali. To pa sklepamo iz tega, 
ker je prišlo v zadnjem časiu do večjih aretacij, posebno v centrih kot 
sta Tolmin in Kobarid. Sicer je med temi aretirane! tudi nekaj ljudi, 
ki sploh niso sodelovali v OF. 

Prebivalstvo je radi teh aretacij precej preplašeno, še posebno 
radi tega, ker so z aretiranci prav 'banditsko postopali. Da so z are
tirane! tako brutalno postopali, se sklepa iz dejstva, da so v Trnovem 
pri Kobaridu partizani aretirali in hoteli likvidirati enega italijan
skega špijona. Toda justifikacije niso temeljito izvedla, obsojenec je 
ostal živ in ko so ga vrgli v Sočo, se je rešil. Takoj drugi dan so 
prišli karabinjerji v Trnovo, kjer so vaščane pretepali, a 12 moških 
odpeljali v Kobarid in jih tam mrcvarili. To justifikacijo bi morala 
izvršiti 2. četa II. bat. SPO. 

Mihailovič in Jugoslovanska vlada v Londonu vedno bolj izgub
ljata simpatije prebivalstva. Posebno je Mihailovič prav dobro raz
krinkan in srd ljudstva prihaja proti njemu vedno bolj do izraza. 

Z ozirom na dejstvo, da je begunska vlada v Londonu, je raz
krinkavanje te vlade nekoliko otežkočeno. Dobro je samo to, da ta 
jugoslovanska vlada zagovarja in podpira izdajalca Mihailoviča, ker 
tako prebivalstvo vidi, da nekaj ni v redu! 

Kar se Anglije tiče, močno izgublja simpatije, njej se namreč 
pripisuje krivda, da fašizem še ni strt, kar se pa Sovjetske zveze tiče, 
se pač ne more [ujpirati navdušenju prebivalstva zanjo. Vsi pričaku
jejo rešitve od vzhoda, v združitvi Slovanstva in v pravi ljudski 
demokraciji. 

Odnos prebivalstva do partizanov je prav dober. Radi represalij 
od strani okupatorja so proti akcijam. Toda, če slišijo o'kaki uspešni 
akcijd, so zelo navdušeni. 

Z Benečijo imamo stalne veze. Pred 3 tedni smo imeli z njimi 
sestanek, kateremu je prisostvoval tudi komandant SPO. Razprav
ljali smo o razširitvi protifašističnega gibanja. V tem smislu smo jim 

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 532. 
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dali nekaj konkretnih navodil. Govorili s m o o mobilizaciji Fur lanov 
in Benečanov za v njih S q u a d r e Mobile (tako se namreč imenujejo 
it[alijan^ki] partizani), izgledi za toolj masoven dotok v te Squadre 
Mobile so bolj slabi, to pa zato, ker ne znajo organizirati bolj n a 
široko, pravijo, da toi bilo to zanje kot terenske delavce nevarno, 
da bi bili razkr inkani . Povedali smo jim, da, če se tega bojijo, naj 
gredo v ilegalnost in tako bodo imeli še večje uspehe. 

Pred 14 dnevi sem se ponovno sestal z enim Benečanom. Govo
rila sva pred vsem o Antoniju. 2 Tovariš mi je povedal, da oni ne 
mara jo delati z njim, k e r Antonio nima p r a v e orientacije, k a r se 
dela tiče. Določila sva en 'kanal za prenašanje blaga. Za nabavo istega 
sem mu dal L 21.000. Nadalje sva razpravljala o organizaciji protifa
šističnega gibanja pred vsem v Benečiji dn Reziji, kjer že imajo tudi 
neke veze, toda po mojem mnenju bolj šibke. 

Tudi mi z naše s t rani poskušamo prodret i v Benečijo in Rezijo, 
toda uspehov je malo, tako da sploh n i izgledov, da bi kaj kmalu 
p r o d r h v te kraje. Za nas je pa važno, da se t a m razmere čim prej 
uredijo. Zato bi jaz predlagal, da bi v Benečijo in Rezijo poslali i ta
lijanske terenske delavce. Oni bi dosti prej uspeli, ker tamkajšnje 
prebivalstvo se čuti bolj italijansko. Seveda bi t i terenci dobivali od 
nas navodila in bi delali pod našo kontrolo. Jaz pač v tem pravcu, 
dokler n e dobim navodil od P K KRS, ne ibom nič podvzel. 

Za Benečijo in Rezijo so potrebni letaki v italijanščini. Posebno 
j im je t reba pojasniti kaj da so »ribeli« in kakšen je njihov namen. 

Politkomisar S P O tovariš Cveto Močnik-Florjan je predlagal, 
da bi se za Baško, Briško in Tolminsko območje postavila, ena teh
nika, k a r je tudi že tov. Ahac 3 odobril. Mi že dalj časa nabavl jamo 
tehnični material , t r e n u t n o imamo dva razmnoževalca, 2 pisalna 
stroja, 150 matric, večjo količino papir ja itd. Z delom se bo pričelo 
v nekaj dneh. Vodja tehnike je tov. Miško. 4 

Do sedaj še nisem obiskal vseh čet v Tolminskem okrožju. Kot 
sem opazil, so organizatorji K P napačno razumeli parolo, da se mora 
vra ta v Part i jo čim -bolj na široko odpreti. V drugi četi II. bat. SPO 
je 16 članov parti je in baš ta četa je v pogledu discipline, kolektiva 
in odnosa med tovariši ter konspiracije p r a v slaba. Na parti jo se 
ne polaga zadostne pažnje. In p a sploh jaz mislim, da je proti par
tijskim pravilom imeti v celici k a r 16 članov. 

V 4. četi II. bat. SPO so pred zborom obsodili tovariša, ki je 
kradel tovarišem in kolektivno blago, n a smrt, toda politkomisar 
II. bat. SPO tov. Janez 5 ga je pomilostil. To je bilo popolnoma na
pačno. Saj so tega tov. že večkrat dobili pri kraji. S tem, da so ga po-

2 Antonio Dettori. 
3 Dušan Pirjevec. 
4 Mirko Skočir. 
5 Janez Kranj c. 
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milostili, so kršili predvsem partizanski zakon. Tudi stražarje so že 
večkrat dobili, ko so spali, toda kaznovali so jih vedno milo. 

Potrebna je odločna partizanska disciplina. 
Kar se partije na terenu tiče, smo še vedno bolj šibki. Vzrok 

je prvič ta, da je pri vsaki aretaciji kak partije ali kandidat, nekateri 
so šli v partizane, manj zgrajeni so šli k vojakom. Drugič oni akti
visti OF, četudi so simpatizer j i partije, ne marajo postati člani par
tije zato, ker pravijo, da je vseeno ali so člani ali ne, da bodo vse
eno .dali vse svoje moči za naše osvobodilno gibanje pod vodstvom 
OF. Mi jim pač dopovedujemo, da to ni vseeno, če so člani par
tije ali če niso, ker je baš partija vzela bodočnost našega naroda 
in delovnega ljudstva v svoje roke itd. 

Z ZKM ne ibo posebnih težkoč. Težkoče do sedaj smo delali sami, 
ker smo bili preozkosrčni. Tov. Medved6 je zahteval v tem pogledu 
tako konspiracijo, da se sploh ni dalo na široko zagrabiti. Na meni 
poverjenem terenu7 imamo 11' članic, drugje v našem okrožju jih ni. 
Člani ZKM se teoretično, kakor tudi praktično gradijo. 

V ZSM imamo 49 članov. Tudi članice ZSM so v splošnem 
aktivne. Samo mladinske literature manjka. Tudi članov ZSM je 
samo toliko, kolikor sem jaz organiziral. Za ZKM in ZSM smo določili 
mesečno članarino [po] 2 l[iri]. To pa zato, da se čutijo bolj organizi
rane in vezane. Mladinskih rajonskih in terenskih odborov nimamo. 
V tem smislu vsaj jaz nisem dobil še nobenih navodil. 

Osvobodilna fronta je pri nas organizacijsko, se lahko reče, pre
cej močna. Res je sicer, da niso vsi terenski moški odbori več celi 
t. j . 5 članski, toda dela se nemoteno, kjer pa terenskih odborov ni, 
imamo pa zaupnike. 

Peter Skalar8 

6 Franc Savli, sekretar OK KPS za Tolminsko, umrl 18. marca 1943. 
Podlegel je rani, ki jo je dobil 12. marca 1943, ko sta z Mirkom Skočir-
jem, ob iskanju prostora za tehniko, padla pri Čerčah v italijansko hajko. 
Glej dnevnik Mirka Skočirja v arhivu IZDG. fasc. 218. O njegovi smrti 
poroča Ferdo Kravanja v pismu Pokrajinskemu komiteju KPS za Pri
morsko dne 30. marca 1943. (Arhiv IZDG, fasc. 532.) Glej še: Dokumenti, 
knj. 5, dok. št. 65, op. 30, str. 207. 

7 Ferdo Kravanja je delal na kobariškem terenu. 
8 Ferdo Kravanja. -
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PISMO ČLANICE POVERJENlSTVA CENTRALNEGA KOMITEJA 
KPS ZA LJUBLJANO LIDIJE SENTJURC DNE 21. APRILA 1943 
CENTRALNEMU KOMITEJU KPS O POLOŽAJU V LJUBLJANI1 

21./IV. [1943] 
Dragi tovariši! 

1. Danes prejeli 3 Jan[ezova]? in 1 B[o]gd[novo],s »IS«4 pismo, 
SP in naročila za Helo5 in Anjota.6 Kje pošta vandra, mi je uganka, 
mogoče prekinjene zveze?7 Tudi vi naše pošte očividno ne dobivate 
v redu. Treba bo obojestranske kontrole. 

2. Pošiljam s Petrom8 200.000 [Lir] in hr[vaške] k[une]. Oboje 
potrdite, denar pismeno, v slučaju, da hr[yaške] k[une] ne morete 
vnovčdti, vrnite takoj! Trenutno smo v takem stanju, da bi »poplava-« 
v Ljublj. ogrozila naše nadaljnje možnosti, zato polovico pošilj[amo] 
vam, čeprav bi seveda porabili lahko sami. Poleg hajke proti trgov
cem nas hudičevo mikasti permanentna provala v tehniki, kjer je bilo 
toliko nekonspiracije, da je kako uspešno iskanje provokatorja ne
mogoče, čeprav bom že osivela radi tega mozganja. Katere stvari 
so že šle, sem javila, po mojem bo šlo vse, vprašanje je, še koliko časa 
nas mislijo »pacati«. Lahko si mislite, kak je naš položaj in, da po
stajamo skoro že fatalisti. Danes je izginila povrh' vsega še moja 
kurirka9 in zelo verjetno 200.000, ki bi jih morala predati Petru in 
150.000, ki smo jih selili na »varno«. Ce me ne bi že enkrat opozorili 
na mojo subjektivno reakcijo, bi se vam ob temle zjokala, tako pa 
torej samo suho dejstvo. Krivda? Ce smo vsak dan s celimi kupi mi 
vsi stalno na cesti, vsak dan v novem stanovanju, vam bo najbrže 
razumljivo. Če bo torej tehle 200.000 [lir] privandralo srečno, pre
moremo konkretno KP še 200.000 lir. Za ostalo (350.000) pa jaz ni
mam iluzij, če pa le ne bi bilo, bom seveda takoj javila. Okoliščin ne 
bom iskala, razen če izrecno želite, pa javite. (Sploh se okrog mene, 
povsem razumljivo, prilično zgoščuje.) Oni podvigi, o katerih sem 
nekoč sporočila, pa se nikamor ne premaknejo. 

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. Do
kument je od vlage in plesni močno poškodovan. 

2 Boris Kraigher, pisma verjetno niso ohranjena. 
3 Boris Ziherl, pismo verjetno ni ohranjeno. 
4 Milan Skerlavaj, pismo verjetno ni ohranjeno. 
3 Vida Tom-Lasič, radijski sektor. 
6 Ciril Lukman, sektor tehnike. 
7 Glej dok. št. 19., op. 5. 
8 Mirko Pleško. Glej dok. št. 107 op. 2a. 
9 Rozalija Menih-Barbka. 
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3. . . . 1 0 

4. Točnih podatkov o položaju v D[oloinitskein] 0 [dredu] še ni
mamo, na j ay ki se enostavno nihče ni oglasil. J a z sem poslala tisto 
»mojo« k u r i r k o in je našla samo »Vero«,1 1 ki je 1 dan po porodu 
bežala iz izdanega bunk[erja]. Će bo, k o pr ide sem, povedala kaj 
bistvenega, javim. Potrjujejo pa se vesti, da je padla tehnika. 1 2 Tudi 
J u r e 1 8 se ne javlja. Iz Belgijske p a javljajo, da je t a m k o m a n d a n t 
D. O.1 4 zelo izoliran in zastražen, nekaj zajetih v Poljanski 1 5 kasarni . 
Do njih ne moremo. Nujno je, da sami k o n t r o h r a t e ; zlasti vprašanje 
tehnike mora biti nekako rešeno. Jav i la sem isto Luki, 1 6 a ne vem, 
če ga je pismo še zateklo. 

5. Od P K Skoja novejših poročil in tudi stikov ni. S m a t r a m o pa 
mi za nujno, da ostane tovariš J e r n e j 1 7 tu, vseh redakcij sami ne 
bomo mogli izvršiti, k o imamo s S P tako slabe izkušnje. Za Ljuiblj. 
je redno izdajanje nujnost, že t a k o imamo tehn. ovire in ne s m e m o 
dopustiti, da bi bile še redakcijske. Poleg tega je v organizacijskem 
pogledu t r e n u t n o nenadomestl j iv. Ce je koopt i ran v P K [SKOJ], naj 
bo kot tak na delu v Ljublj. Spričo udarcev, k i j ih doživljamo v 
Ljublj. in najbližji okolici, m o r a biti naše delo podesetorjeno, če 
hočemo vzdržati mora lo in s samimi slaibimi kadr i to ne bo šlo.. 

6. Se enkra t opozarjam na možnost dobav mater ia la za vašo 
radiotehniko iz Z[a]g[re]ba, ni pa s t e m seveda rečeno, da se tudi mi 
n e bomo potrudil i . Po oni pošiljki 1 8 ne mislite, da smo vsega zmožni 
in upoštevajte konkretne objektivne in subjektivne okoliščine. 

7. Obetajo spet bega racije. Ono o razorožitvi je veljalo menda 
samo za nekatere »civiliste«, sicer pa je teh črnih kap t u k o t smeti. 
Opaža se tudi koncentracija vojaštva v Ljublj. — patrul je vse večere 

1 0 Izpuščamo odstavek (26 vrstic), ki govori o domnevnih vzrokih 
proval. 

1 1 Vera Potočnik. 
1 2 Misli bunker v Čepljah v Dolomitih, kamor so preselili tiskarno iz 

Kozarij (Podmornica). Italijani so ga odkrili predno je tiskarna pričela 
delati. Glej: Slavko Krušnik, S »podmornico« dvakrat po suhem. TV-15, 

-20. maja 1970, str. 9. 
1 3 Milan Apih. 
1 4 Franc Rihar. 
1 5 Misli Domobransko kasarno na Poljanski cesti, sedaj Kasarna 

Maršala Tita. 
1 6 Franc Leskošek. 
1 7 Mitja Vošnjak, rojen 3. 2. 1923 v Ptuju, dijak. V Ptuju je bil od 

leta 1938 med aktivnimi člani SKOJ. Po okupaciji je odšel v Ljubljano, 
kjer se je vključil v osvobodilno gibanje. Leta 1942 je postal sekretar 
okrožnega odbora ZMS za Ljubljano in sekretar OK SKOJ za Ljubljano. 
Bil je urednik Mladine, Naše poti, Slovenskega pionirja in spet Mladine. 
Življenjepisi v arhivu CK ZKS. 

1 8 Aprila 1943 je nabavno-odpremni sektor Centralne tehnike od
poslal iz Ljubljane 2 vagona materiala za tehnike in intendanco. Glej 
Ciril Lukman-Anjo, Po težkih preizkušnjah v nove naloge, Ljubljana v 
ilegali, knj. IV, Ljubljana 1970, str. 456. 
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pregledavajo in legitimirajo. Ana19 govori celo nekaj o blokadah. 
Kako jih bomo oz. bi jih v teh okoliščinah pretolkli pa je seveda ? 
[vprašanje]. 

8. Kontrolirajte, oz. uredite vprašanje pošiljk sanitete. Na naši. 
strani je urejeno in že funkcionira. Dr.20 pa se . . .2 1 in rešujemo spo
re! Pritiskamo, rezultatov še ni. Tisoč izgovorov. Kaj ko bi vd poslali 
enostavno mobilizacijski odlok! 

9. Tov. Silva22 tu ne bi 'bila nepogrešljiva, a so jo o priliki zadnje 
tehn. provale pobrali in jo misldjo predati Nemcem. Ce pa se le mo
tim, kar skoro izključujem, bom pa še javila. 

10. Rad[ijski] bilteni so in bodo redni (da se ne zarečem!) — 
lahko po njih kontrolirate, če ste vso pošto prejeli, ker sicer so vaša 
potrdila »vso vašo poš[to] prejeli« prilično problematična. 

11. Danes ponovno ženske demonstracije — nezadovoljivo — 
uspeha deputacije še ne vem. Pritisk za rešitev omenjene vloge radi 
internirancev. 

12. Proces Prežih preložen. Mara23 torej še tu. Pošto lahko J.24 

pošlje. Te dni je prišla iz Benetk neka tovarišica radi novega pro
cesa. Podrobnega poročala nimam, v splošnem nič posebnega. 

13. Urh2 5 . . .2B manjše težave — več bo javila Vlasta.27 Moram 
oba opozoriti, da pišeta. 

14. Pošiljajte redno oficielne izjave in podpisane članke: O ka
kem [tiskanem] SP (napoveduje Bogdan) ni duha ne sluha. 

Tov. pozdrav 
Joža28 

19 Zdenka Kidrič. Obveščevalni sektor. 
20 Verjetno zdravniki. 
21 Izpuščamo štiri besede. 
22 Silva Cilenšek, aretirana marca 1943, maja 1943 so jo Italijani 

predali Nemcem v begunjske zapore. 
23 Mira Ružič. 
24 Janez — Boris Kraigher. 
2 5 Zoran Polič. 
26 Izpuščamo tri besede. 
27 Mira Tomšič. 
28 Lidija Sentjurc. 
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POROČILO ZAUPNIKA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA 
PRIMORSKO V MATERIJSKEM OKROŽJU RUDIJA MAHNIĆA 
DNE 21. APRILA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA 

PRIMORSKO O POL02AJU V OKROŽJU1 

Okrožni Komitet KPS — Materij a-Bistrica 

Položaj, 21. aprila 1943. 

Tovarišu Primožu2 — PK KPS! 

Dragi Primož, 

Koristim priliko, da Ti poleg mojih rednih poročil, ki jih po
šiljam vsakih 10 dni ali preko karaule št. 1 ali preko Trsta, dam 
kratek pregled stanja v našem okrožju. 

Stanje Partije: 
v materijskem rajonu: deluje rajonski komitet, so 2 partijski 

celici in ena kandidatska skupina. Članov Partije je 8, kandidatov 5. 
Razmerje med moškim in ženskim kadrom je enako; 

v Cičkem rajonu: deluje rajonski komitet, je ena partijska in 
1 kandidatska skupina. Partijci so 4, kandidata sta 2. Prevladuje 
moški kader; 

v Sušiškem rajonu: deluje rajonski komitet, je ena partijska in 
1 kandidatska skupina, partijcev je 5, kandidati so 3. Razmerje — 
večina moških; 

v Brkinskem rajonu: deluje rajonski komitet, je 1 partijska in 
1 kandidatska skupina, partijci 4, kandidata 2. Večina je ženskega 
kadra; 

v Kraškem rajonu: deluje rajonski zaupnik, partijec in ena par
tijka; 

v Zvezi komunistične mladine je deset mladink in en mladinec. 
Partijska literatura je poglavje za sebe. Od 15. decembra do 

danes sem prejel od C K K P S Leninovo »Žensko vprašanje« od Tebe 
pa Vestnik PK št. 1, poglavja »Iz vprašanja Leninizma« do »Stran
ke«,23 Delo št. 4, O Kadrih, Revolucionarna vojska in [revolucionarna] 
vlada, Stalinove govore, proglas KPJ povodom 25 letnice Oktoberske 
revolucije. Naknadno sem dobil še nekaj izvodov Dela št. 5 od pa
trole, ki se vrača iz Slovenije. Ostala partijska literatura, ki je sigur
no na poti in katere mora biti precej, do danes še ni prispela niti 

1 Izvirnik je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 532. 
2 Dr. Aleš Bebler. 
2a Glej Dokumenti, knj. 5, dok. št. 61, op. 2. 
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za nas, niti za tov. Viidka,3 ki tudi joka za literaturo; Vzrok je veza, 
ki vsled preiskav, razbitja kara vie št. 1, do sedaj ni mogla dobro 
delovati. Tovariš Urban4 Ti bo o tem podrobneje povedal. Mi 
imamo dobro vezo s tov. Vidkom, Istro i(hrv.) in samo Hrvaško. Od 
tam smo dobili nekaj literature, tudi partijske, ki jo bomo sedaj pre
vedli v slovenščino, posebno knjižico »-Učenje o partiji«. V marcu sem 
pretipkal nekaj partijske literature, tako da je 'bilo priskočeno za silo 
na pomoč, kajti ena glavnih nalog je, da se partijci-kandidati teore
tično dobro poduče. Sedaj, ko imam stroj, ako boš odobril tudi Urba
novo in moje mišljenje glede tehnike, pa bo stvar kar dobro funk
cionirala. 

Partijoi-kandidati so povečini člani rajonskih odborov OF, njenih 
množičnih organizacij PŽZ, ZSM, ipa tudi komisarji in komandir
ji NZ. 

Stanje OF: 
do sedaj je formiranih popolnoma 5 in delno dva rajonska odbo- . 

ra OF. Vsak rajon ima po 10 do 15 vasi. Večina vasi okrožja je orga
niziranih, šibki smo po vaseh nad II[irsko] Bistrico, kjer je skoro v 
vsaki vasi ital[ijanska] posadka. Toda tudi tu bomo prodirali in te 
vasi organizirali, delo napreduje počasi potom vez iz vasi v vas. Vasi 
v hrilbdh so kompaktne, to se je pokazalo baš sedaj, ko se delo na 
poljih izvaja, rekel bi skoraj povsod, kolektivno, njiva po rijivi. 

P2Z deluje tudi že v mnogih vaseh. Vsi rajoni, odnosno odbori, 
imajo rajonsko zaupnico, ki vodi delo. Ženske pa so itak »povsod«, 
kajti one so še doma. 

ZSM se tudi organizira tam, kjer je še kaj mladine, to je bolje 
po vaseh ob glavni cesti in progi.JVečina mladine pa je šla februarja 
v partizane. Dosedaj smo rekrutirali okoli 90 novih partizanov, ki 
smo vse odpremili na Hrvaško, le nekaj iz okrožja v Slovenijo. Na 
Hrvaškem so v 6. in 14. ufdarni] brigadi; Hrvati jih visoko cenijo kot 
borbene in disciplinirane. Večina teh novincev je prestala že več 
borb, domov pišejo lepa pisma, ki so zelo zanimiva. 

Narodna zaščita: 
ostanke vodov in čet — ženske zaščitnice in starejši moški, smo 

povezali v nove vode in čete. Vsak terenec je obenem zaščitnik, vrši 
pa svojo dolžnost vestno in točno. Kot že javljeno, pozimi so vodi 
izvršili par akcij — rušenje telefonskih vez, vodovoda. Ti mladinci 
so sedaj pač v brigadah in na Hrvaškem še bolj rušijo in ubijajo! 

Bela garda: 
z orožjem se še ni pojavila. Domači izdajalci se dobe, več jih je 

že leglo v grob, enega so iztrebili ravno te dni, tov. Urban je bil de-
3 Vidko Hlaj. 
4 Dr. Marijan Dermastia. 
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ležen odeje. Italijanska podivjana drhal pa je lepila po sušiškem 
in kraškem rajonu letake v slovenščini proti partizanstvu (prišli so 
iz Ljubljane). Ljudstvo jih je popljuvalo in sežgalo. Je pa še vedno 
nevarnost, da se pojavi bela garda, zato se pa deluje z vsemi močmi 
za razkrinkavanje iste. Literature sem dclbil še precej (Laž o D. Mi-
hailoviću), pa tudi literatura za duhovnike je prišla prav. Imamo 
enega župnika, »tenente fašistov«, ki pa se že preobrača, čeravno trdo 
in počasi. Naše »injekcije« delujejo dobro. Duhovščina pa je po večini 
zelo dobra, zavedna in je precej pripomogla k našemu delu. Okrožni 
odbor OF je poslal vsem dekanom in župnikom velikonočne čestitke. 
Maše za partizane pa se tudi vrše, ne samo po f arah, tudi po vaških 
cerkvah, posebno so bile takrat, ko smo doživeli veliko predskavo, 
ko je padlo 7 naših in cca 40 ital. psov. Naši tovariši so se sami 
ustrelili. 

Te dni so obupani kvesturini in ostala golazen preiskali velik 
del Cičarije in požgali gozdičevje, napravljene je precej škode, kajti 
vse je že 2ačelo zeleneti. Spet smo jim padli v klopko, toda brez vsa
kega strela se je čin odigral, so se raje »lačni želodci« polegli blizu 
nas in preklinjali. Rimski ipožigalci — kokošarji, kradejo koder mo
rejo, nekoč so prišli v vas z mulo, da bodo natovorili krompir, v za-
smeh jim je pa ndk fantič dal dva napol gnila krompirja! 

Razpoloženje ljudstva: 
je dokaj dobro, narod prenaša vse težave in nesreče mirno, srd 

je vsak dan večji, intemiranci, ki so se zrevolucionirali bolj kot 
drugi, pa nas vedno pozdravljajo in pišejo domačim, naj s podvoje
nimi silami delujejo za politiko OF. Na pr. sedaj za Veliko noč nas 
hočejo po vsej sili imeti v vsaki vasi. Organizirali smo, da se je inter-
nirancem poslalo hrane, najrevnejšim pa se je dala denarna pomoč. 

Tehnika: 
stroj končno imam, tov. Urban ,pa je s seboj pripeljal tudi teh

nika,5 ki sva ga zadržala pri meni s tov. Borom,6 o katerem sem Ti 
že pisal. Ako odobriš naš postopek, bo tehnika v kratkem času za
čela z delom. Materijal je naročen, tov. Vidku sem poslal 5.000.— lir v 
ta namen. Imela bi z Vidkomi skupno tehniko. Čakam Tvoj odgovor. 

Blagajna: 
Obračune sem poslal vsak mesec. Tebi sem poslal skupno 

12.000.— Ur, te dni pa preko Trsta 540.— za partpjsko] član[arino] in 
fond. Dohodki se gibljejo kot si videl iz obračunov od 10 do 14 tisoč 
lir mesečno. Sedaj bomo denar porabljali za nabavo materijala za 
tehniko in pa za brigade (medicine, sol, dbutev itd.) Precej izdatkov 

5 Vinko Vrščaj. Podatek dr. Marijana Dermastie. 
* Franc Segulin. 
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je bilo za ranjence, ki sem jih imel 6 po številu, kajti trebalo je 
boljše hrane, vina in dr. 

Kot vidim, partijska poročila glede čet, bataljona in odreda do
bivaš direktno, zato tu ne navajam podrobnosti. V smislu direktiv 
v Delu št. 4 pa bom zahteval da vsaj bataljon, ki operira na tem sek
torju tudi OK-u pošlje pregled dela. Dokler je bila tu četa, sem 
vodil kontrolo, upam, da se bo sedaj bataljon, ki je bil na vseh stra
neh, zopet zbral in potem bo delo lažje. Bil sem pa par dni izven mo
jega okrožja, v bataljonu, skupno s tov. Tarasom.^ in sem opazil, da 
je partija v bataljonu izpod.8 Bo treba zagrabiti za delo. Naj se reši 
stvar, ali je OK odgovoren za delo v bataljonu, odredu ali PK, kot je 
bilo dosedaj. 

Prepričan sem, da si prejel vsa dosedanja poročila, če jih nisi, 
javi, pošljem prepise. 

Od konca februarja nisem prejel nobenih direktiv,9 mogoče je 
pošta kje zastala? Glede praznovanja 1. maja smo ukrenili vse po
trebno, da se ta dan proslavi povsod čim bolj slovesno, v največji 
mržnji proti fašističnim zatiralcem. 

Sedaj, ko bodo veze zopet redno funkcionirale, ko bodo vspostav-
Ijene nove karaule, sem prepričan, da bo naša pošta šla hitro naprej, 
da se ne bo jezil PK radi naših poročil, niti mi radi literature in di
rektiv. 

Okrožni odbor Osvobodilne fronte slovenskega naroda želi pri 
tej priliki Pokrajinskemu odboru OF in.Poverjendšitvu IOOF za Pri
morsko srečno Veliko noč. 

Smrt fašizmu — svobodo narodu! 

S tovariškimi pozdravi 
za OK KPS — Materija: 

Rudo10 

P. S. 

Prosim, dragi Primož, ako imaš 
mogoče na razpolago Borove pesmi.11 

7 Milan Trobec. 
8 Nedokončno izražena misel v izvirniku. Verjetno je mišljeno »pod 

nivojem«. 
0 Glej Dokumenti, knj. 5, dok. št. 187. 

10 Rudi Mahnič. 
11 Misli zbirko Matej Bor, Previharimo viharje, izd. Glavno povelj

stvo slovenskih partizanskih čet, 1942. 
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PISMO ČLANA POLITBIROJA CENTRALNEGA KOMITEJA KPJ 
EDVARDA KARDELJA DNE 22. APRILA 1943 ČLANICI POVER-
JENIŠTVA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS ZA LJUBLJANO 

LIDIJI SENTJURC Z NAVODILI ZA DELO1 

Draga Joža!2 

Nahajamo se že v novem bivališču,4 to je smer, kamor je šel Ju
lij5 in kjer se je lani dogodil/tisti znani »zos«.6 Torej: »Po dorogam 
znakomim . . .«6a Prosim Te, da se to pri vas ne razve in kontrolirajte, 
kadar bodo prišle kake vesti do vas v tem pogledu. Pričakujemo 
Tvojega poročila, zaito Ti danes ne bom bogve kaj pisal. Najprej par 
političnih vprašanj: 

1. Gotovo ste opazili do neke mere spremenjen ton RS J v odnosu 
do D[raže] Mfihailoviiča] in Londona. Smatramo,- da je to v zvezi 
s pripravami za ofenzivo itd., ki predpostavlja utrditev zveze med 
ZSSR in Anglijo. V našem notranjem političnem delu seveda ta mo
ment ne more imeti odločilne važnosti vse do tedaj, dokler bodo 
agenti londonske vlade sodelovali z okupaitorji. Razkrinkovanje teh 
agentov je v tem okviru potemtakem potrebno kakor doslej. Pač pa 
nas to novo dejstvo opozarja na to, da moramo vsekakor računati na 
neke nove manevre londonske vlade. Po naših podatkih so se sem 
pa tja že začeli pojavljati majhni mihailovičevski oddelki s partizan
skimi kapami in znaki, ki jih ščitijo in hranijo legalne 'belogardi-
stične posadke, a se sami drže relativno pasivno. Ni izključeno, da 
v teh četah ustvarjajo mihailovičevci zase nove rezerve za nov po
ložaj. Spremljajte budno poročila in ton RSJ in se ravnajte po njem. 
V vsakem primeru pa glejte, da boste kolebanja, ki bodo nedvomno 
v zvezi s spremenjenim kursom londonske vlade nastala v naciona
lističnih vrstah, izkoristili za OF. Prepričani smo, da gre za poga
janja med Anglijo in SSSR. Kolikor bo v tej zvezi rešeno vprašanje 
Jugoslavije, bomo gotovo opozorjeni in vam bomo to sporočili. Pri
mer Sikorskega6b kaže, da se vrše sedaj z begunskimi vladami v 
Londonu obračuni pred začetkom večjih akcij. Kako bo izgledal spo-

1 Izvirna kopija je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. Dokument je ob
javljen v Zborniku NOV, del. II, knj. 9, dok. št. 123, str. 154. 

2 Lidija Šentjurc. 
3 Pripisano z rdečim svinčnikom pri urejanju pošte na bazi Cen

tralnega komiteja KPS. 
4 Kočevski Rog. 
5 Milan Skerlavaj. 
6 Misli italijansko ofenzivo avgusta 1942, ko je bilo v Kočevskem 

Rogu obkoljeno vodstvo narodnoosvobodilnega gibanja. 
6a Rusko; »Po znanih poteh ...« 
"b Vladislav Sikorski, predsednik poljske begunske vlade v Lon

donu. Umrl je 4. julija 1943 v letalski nesreči. 
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razum z jugoslovansko vlado je težko predvidevati, ni pa izključeno, 
da bofdo] kapitulirali pred zahtevami ZSSR. In še to je v tej zvezi 
važno, da kaže spremenjeni ton nasproti Londonu in D [raži] M[ihai-
loviču] na verjetnost, da bo pritisk Anglije in Amerike proti osi 
(»druga fronta«) verjetno prav na Balkanu. Potemtakem se v tej 
smeri orientirajte. To dejstvo nam nalaga potrebo največje širine 
v pogledu OF, vendar na bazi, o kateri sem vam zadnjič pisal. »Iz
java«7 ne sme 'biti povod za kako sektaštvo! Tudi ne smete opustiti 
nadaljnje napore za diferenciacijo »sredine«, vendar se pri tem 
predvsem orientirajte na mase te sredine, a ne na gospode v njenih 
vrhovih, ki se očitno povezujejo z belo gardo. 

2. Na bazi »Izjave« uredite odnose s k[rščanskimi] s[ocialisti] in 
sokoli. Poslali smo vam štajerskega Francka8 v Poverjeništvo. Vem, 
da ste bili razočarani, toda storili smo to iz dveh razlogov: prvič, 
ker smo smatrali, da so vaše sumnje proti njem neutemeljene, a tisto, 
zaradi česar smo ga mi dali aretirati, se je kasneje pokazalo prav 
tako za neosnovano. Drugič so naši razgovori z njim v zvezi z »Iz
javo« pokazali, da bo on bolj kakor kateri koli ljubljanskih k[rščan-
ski] s[ocialistov] branil stališče Izjave. Precej smo govorili z njim. 
Jasno je, da mi zanj ne moremo jamčiti, smartramo pa, da boste z 
njim laže orali kot z Doretom.9 Tega dajte eventualno v GO OF. 
»Izjavo« odločno sprovedite, vendar istočasno glejte, da boste to na
pravili na tak način, da ne boste zaostrili medsebojnih odnosov, 
ampak jih utrdili, kar je tudi namen Izjave. Sporočite nam ta'koj re
zultate diskusije, kakor tudi samemu IO[OF], kolikor bi se poedinci 
ne strinjali. Kar se sokolov tiče smatramo, da so podatki, ki jih je 
o njih prinesel Gregor10 (zlasti ostra sodba Aninega odbora11) pre
tirane. Ne izključujemo sicer, da bi se tudi tu pojavljali taki procesi, 
vendar smatramo, da niso tako globoki, da bi resno ogrožali dose
danje razmerje. To tem bolj, ker imamo mi v tukajšnjih sokolih, 
zlasti pa prav v vseh na samem terenu zelo močno oporo in se niso 
doslej nikjer pojavile tendence na slaibitev povezanosti z našo Partijo. 
Kajpak s tem nočem reči, da je čuječnost odveč, vendaf ne delajte 
preranih sklepov, ki bi dejansko ustvarili krizo v odnosih. Zavedati 
se je treba, da bi bila taika kriza izredno škodljiva in zlasti povsem 
— nepotrebna, kajti primer zunaj je pokazal, da se s sokoli dejansko 
da ustvariti zelo tesen odnos. — Ne pozabite delati s plenumaši, 
kakor tudi z ostalimi našimi postojankami. 

3. V zvezi z gornjimi vprašanji je nujno potrebno, da pride ven 
Marko12 (sokol). Po mojem je večji del nesporazumov v zvezi s.<tem, 

7 Glej dok. št. 3. 
8 Franček Majcen. 
» Fedor Košir. 

10 Janek Subic. 
11 Varnostno-obveščevalna služba. 
12 Zoran Polič. 
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ker se Marko slabo počuti v ljubljanski ilegalnosti. Razen tega tudi 
njegovi tovariši pritiskajo, da bi prišel ven. Zato ga čim hitreje 
morete pošljite ven, prej kakor kateregakoli od naših, ker bo sicer 
očitek, da se dovolj ne pobrigamo. V zvezi z Markovim odhodom re
organizirajte Poverjeništvo. Dovolj je, če sestoji iz vsega treh ljudi. 
Tudi ni treba dati temu prevelikih pravic. V osnovnih vprašanjih se 
obračajte kar na IO[OF]. Ta ibo imel tudi direktno zvezo z OO [OF 
za Ljubljano] in temu tudi naročite, da pošilja poročila tudi IOOF 
in ne samo poverjeništvu. Poverjeništvo naj bo samo splošno pred
stavništvo. 

4. K[rščanski] sfocialisti] pri nas prosijo, da bi jim poslali po
datke o položaju njihovih v zaporih (Savo13 itd.). Stori to v prihod
njem pismu. 

5. Iz priloženega pisma za Ano14 vidiš, da tudi njo in njene kli
čemo takoj ven. Storite vse, kar je potrebno in mogoče, da pridejo 
čim prej k nam. Tudi vidiš, za kaj gre — da ne ponavljam — pa 
se dogovori z Ano o vsem potrebnem. 

6. Nujno potrebno bi bilo izvesti rekrutacijo za partizane v Lju
bljani. Poskušajte najti kake imožnosti za odpravljanje mobiliziranih 
iz mesta. Pogovorite se tudi s Frančkom za neka mesta pod žico. Ce 
imate kak načrt za večjo ekspedicijo, za katero bi oila potrebna zu
nanja pomoč, sporočite. Mi smo mnenja, da bi bila to zelo tvegana 
stvar in da bi bilo mnogo bolje, če ibi se dalo konspirativno urediti. 

7. Na vsak način uredite zvezo s Primorsko. Kakor je nam zna
no, je ta zveza zelo lahka. 

8. Pošlji maksimum denarja, ki ga zmoreš in sicer čim prej! Kaj 
je z boni? Za med bi prišli! 

9. Julija smo dali na nabavni sektor, on bo z vami zvezan. Po
magajte mu, kolikor največ morete. 

10. Pri nas nič posebno novega. Brigade vodijo manjše borbe 
na Dolenjskem, v Beli Krajini in okoli Krima, kar ste gotovo čuli, 
saj so se sprehajali partizani pred vašo žico in pili pri Mokar ju pivo. 
Na Notranjskem so precej nakresali bele in jih okoli 20 pobili, 
vendar podrobnejših podatkov še nimamo. Mnenja smo, da bodo 
prihodnje mesece (brigade še aktivnejše in z večjimi rezultati. Kadar 

13 Tone Toman, Matko, Savo, rojen 19. maja 1901 v Kamni gorici — 
Jesenice. Pred vojno je bil v Franciji, kjer je deloval tudi v delavskih 
organizacijah. Po vrnitvi v Ljubljano je postal član vodstva Jugoslovan
ske strokovne zveze. Bil je delavec v tovarni Zmaj. Julija 1941 je postal 
član Poverjeništva IOOF za Ljubljano kot predstavnik krščanskih socia
listov, novembra istega leta tudi član Glavnega odbora Delavske enot
nosti. Bil je tudi član odbora Ljudske pomoči. Dne 26. marca 1943 je bil 
aretiran, obsojen na dosmrtno ječo in poslan v Italijo. Po vrnitvi v 
Ljubljano 26. marca 1944 je odšel 19. julija 1944 v partizane. Od sep
tembra 1944 je bil član IOOF, načelnik Odseka za socialno skrbstvo pri 
Predsedstvu SNOS in član Nadzorne komisije pri IOOF. Umrl je 6. ok
tobra 1965. Življenjepisi v arhivu CK ZKS. 

14 Zdenka Kidrič, glej dok. št. 96. 

249 



nam pošiljate poročila o italijanskih pripravah za ofenzive, se zave
dajte, da prevzamete veliko odgovornost, kajti te vesti imajo lahko 
največje vojaške posledice. Sicer pa tudi o tem pišem Ani in si doibro 
preberite te stvari. 

11. Jaz bom prihodnje dni odšel na dolgo potovanje,15 približno 
tja, odkoder sem lani prišel. Če imate kaka sporočila v zvezi s tem, 
zlasti kake podatke, ki bi zanimali naše tamošnje tovariše, potem 
takoj sporočite. 

Prilagam Ti pismo za Pepco16 in njene domače. Prosim, če od
daš. Pismo za P[epco] prevedite in pošljite, ali pa dajte mojim doma
čim, ki bodo poslali dalje. Prosim Te tudi, da Br.17 stopi vprašat, 
če je med tem kaj pošte zame. Ali imate kake vesti od njih? Kako 
je z mojim malim?18 Glede iia to, da bom mogoče za dalj časa odšel, 
Te prosim, da poskrbiš, da bo za oba v redu, kolikor je pač mogoče. 

S prisrčnimi tovariškimi pozdravi 

SMRT FAŠIZMU — SVOBODA NARODU! 
Ivan19 

St. 96 

PISMO ČLANA POLITBIROJA CENTRALNEGA KOMITEJA KPJ 
EDVARDA KARDELJA DNE 22. APRILA 1943 SEKRETARKI CEN
TRALNE KOMISIJE VOS V LJUBLJANI ZDENKI KIDRIČ O OD

POKLICU IZ LJUBLJANE1 

~ A ,2 22! IV. 1943. 
Draga Ana!2 

Pišem Ti iz našega novega bivališča.3 Zvezo ima Joža4 in je — 
vsaj po zatrdilih Julija5 itd. — mogoča skoraj vsakodnevno. V vsa
kem primeru je potrebno tudi z vaše strani pritiskati, da bo ta veza 
redno in čim bolj pogosto funkcionirala. To pot se oglašam samo 
na kratko, ker pričakujemo Tvojih poročil. Ker smo pustili arhiv 
na starem mestu,6 zato ne zameri, če ne odgovarjam morda na ne-

15 Misli na sedež Vrhovnega štaba NOV in PO Jugoslavije. 
18 Pepca Kardelj, ki je bila v zaporu v Italiji. 
17 Breda — Valerija Šubic. 
18 Borut Kardelj, roj. 1940, ki je bil ilegalček v Ljubljani. 
19 Edvard Kardelj. 

1 Izvirna kopija je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. 
2 Zdenka Kidrič. 
3 Misli Kočevski Rog. 
4 Lidija Sentjurc. 
5 Milan Škerlavaj. 
8 V Dolomitih, arhiv so nepoškodovan izkopali po osvoboditvi. 
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katera Tvoja vprašanja, ki si jih postavila v prejšnji korespondenci, 
ker se jih ne spomnim, Ce je kaj aktualnega, potem Te prosim, da 
jih ponoviš še enkrat. 

1. Sklenjeno je, da ti takoj prideš ven. Sla boš na nek popol
noma drug posel, kakor je ta, ki si ga doslej opravljala, namreč v 
vodstvo Antifašistične žeriske zveze za Slovenijo, ki ga zunaj formi
ramo in ki je deloma že začelo funkcionirati. Potrebuje samo sekre
tarja. Ti in še ena tovarišica bi bili istočasno članici Centralnega 
odbora AFZ s centrom v Bosni. V Ljubljani se takoj dogovori za 
formiranje Ljubljanskega mestnega odbora AFZ in za zvezo z njim. 
Dodajam, da je ta naš sklep dokončen in, da se Ti takoj -spravi na 
novi posel. Uredi tako, da boš šla čim prej mogoče na pot. Ta naš 
poziv naj velja brez kakih nadaljnjih vprašanj kako in kaj. Kako 
priti sem, se dogovori z Jožo. Cilj isti kamor je šel Julij. 

2. Takoj naj gresta na pot tudi Brigita7 in Stefan,8 ki jih bomo 
zunaj uporabili približno na istem poslu, ki sta ga doslej vršila. 
Tudi zanju naj ta poziv velja brez nadaljne diskusije. Bilo bi dobro, 
če bi mogli biti zunaj vsaj v kakih 10 dneh, dokler sem še jaz tudi 
tu, ker grem potem na dolgo potovanje.9 Rad bi se pa prej z vami, 
ali vsaj z enim od vas, obširno pogovoril, talko da bi šel z jasnejšo 
sliko na pot. 

3. V Ljubljani uredite svojo dotiro zameno in dobre zveze. Dajte 
tem tovarišem instrukcije, naj svoj posel razvijejo čim bolj po liniji 
posebnih sektorjev. S podatki, ki smo jih v zadnjih časih dobivali 
od vas, si mi nismo mogli mnogo pomagati. Povečini so bili precej 
majhne vrednosti. Pritisnite na tovariše, da bodo v smeri razvoja-
specialnih sektorjev, ki ste ga vi že pravilno začeli, toda najbrže 
premalo odločno vztrajali na njem, zastavili svoje glavno prizade
vanje. Opozorite jih, da naj v svojem delu predvsem zbirajo in pre
verijo podatke, kombinacije pa naj delajo samo toliko, kolikor se 
opirajo na konkreten material. 

4. Posebej opozori sekretarja Centralne komisije [VOS] — ki 
ga nam takoj predlagajte — na njegovo dolžnost do direktorja.10 

V tem pogledu je potrebno, da svoje delo razvije tudi preko sloven
skih meja in naj zasleduje zlasti industrijo (vojno) in gibanje so
vražnika. Zelo važni bi bili n. pr. še nadalje spiski transportov, ki 
ste jih vi parkrat poslali, samo čim bolj izčrpni naj bodo, tako da 
se iz njih da napraviti neko definitivno statistiko o gibanju. Dobro 
bi bilo poskusiti, če se da slično napraviti tudi za gibainje transportov 
preko Zidanega mosta (nemških), Jesenic itd. 

5. Opremite se čim bolje. Pri tem računajte na dve stvari: da 
zunaj ne boste dobili nič in, da boste morali biti neprestano na poti 

' Dr. Vito Kraigher. 
8 Edo Brajnik. 
9 Misli na odhod na sedež Vrhovnega štaba NOV in PO Jugoslavije. 

10 Obveščevalni sektor pri Kominterni. 
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in vse vlačiti s seboj. To se pravi, robe za svojo uporabo malo, toda 
tisto čim bolj trpežno. In čim manj malenkosti! Poskusite dobiti 
kake nepremočljive dežne plašče. Zlasti so važni dobri čevlji! 

6. Pošljite nam takoj po obratni pošti vaše poročilo, ki naj bo 
čim bolj izčrpno. Tudi sicer nam piši o Tvojih vtisih o položaju v 
Ljubljani. 

S prihodom pohitite! Pozdravi oba ostala tovariša! 

S prisrčnimi tovariškimi pozdravi 
Ivan" 

St. 97 

DOPIS IN BLAGAJNIŠKI OBRAČUN ZA MAREC 1943 OKROŽ
NEGA ODBORA OF KOČEVJE DNE 22. APRILA 1943 IZVRŠNEMU 

ODBORU OF1 

3. V. 1943 
9.2 

Okrožni odbor OF za Kočevsko okrožje 

22. april 1943 . . v 

na položaju. 

IZVRŠNEMU ODBORU OF SLOVEiNSKEGA NARODA. 

V prilogi Vam pošiljamo mesečni dbračun okrožja in obračune 
rajonskih odborov Mozelj in Kočevska Reka.3 Za ostale rajone nismo 
sprejeli obračunov ter smo jih zahtevali. 

Narodni davek se ne pobira v nobenem rajonu, ker ljudje ni
majo denarja, temveč dajejo davek v hrani, in se večinoma daje 
za prehrano vojske, ker ima okrožje na osđcrbi vojaško ambulanto 
udarne brigade Ljube Sercerja. 

Splošno je denarno stanje vseh rajonov zelo slabo in tudi okrožje 
nima zadosti denarja. Sedaj smo dobili iz Kočevja 10.000 lir4 po-

11 Edvard Kardelj. 
1 Izvirnik je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 435. 
2 Datum in številka 9 v zgornjem levem, oz. desnem kotu sta bila 

pripisana ob prejemu pošte na sedežu IOOF. 
* Obračuna rajonov Mozelj in Kočevska Reka sta v arhivu IZDG, 

tasc. 435. 
4 Za primerjavo vrednosti posojila glej dok. št. 120, op. 20. 
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sojila od te vsote smo kupili nekaj obutve za bose ljudi, a nekaj 
pomoči smo dali rajonskim odborom. 

Smrt fašizmu — svobodo narodu. 

Zig 
Okr. odbor OF 

Kočevsko okrožje 

Za okrožni odbor OF 
sekretar 

Alojz Zalar 
Clan okrožnega odbora: 

Pantar 

št. Datum: 

18. 1. 3. 43. 
19. 4. 3. 43. 

št. Datum: 

26. 
27. 
28. 
29. 

1. 3. 43 
1. 3. 43 
2. 3. 43 
7. 3. 43 

OBRAČUN 
Okrožnega odbora OF za kočevsko okrožje 

za mesec marec 1943. 

Dohodki: 

Prenos iz meseca februarja 1943 
Zamenjava 1 partizan, bona v gotovino 
Dobrovoljni prispevek trgovca Klemenca 

Izdatki: 

Prenos iz meseca februarja 1943 
Baterije za zaščito in kurirje 
Izdatek za miting na Krkovem 
Dotacija Raj. odboru OF Mozelj 
Podpora članom OO Zaščite in kurirjem 
za I. polovico marca 1943, 
Saldo na račun za april 1943 

Okrožni odbor OF za kočevsko okrožje, 
dne 15. aprila 1943. 

l i r c 
169.000.— 

200.— 
1.450.— 

170.650.— 

l i r c 
158.750.— 

198.— 
40.— 

1.500.— 

1.125.— 
9.137.— 

170:650.—5 

Blagajnik: 
C. Dekval 

Zig 
Okr. odbor OF 

Kočevsko okrožje 

Sekretar: 
Alojz Zalar 

5 Seštevek napačen v originalu. 
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St. 98 

ZAPIS SKLEPOV SEJE IZVRŠNEGA ODBORA OSVOBODILNE 
FRONTE DNE 23. APRILA 19431 

Seja IOOF, dne 23. aprila 1943.2 

Navzoči: Saša,3 Peter,4 Krištof,5 Andrej,6 Drejče,7 Gašper,8 Miha.9 

I. Posvetovanje aktivistov z Notranjske, Dolenjske in Bele Kra
jine se določi na 27. IV. 1.1. Spored: Saša — Uvodni nagovor (ob 
dveletnici OF, historični pregled). Referati: Krištof (zunanji in no
tranji politični pregled ter utemeljitev pravilnosti Izjave),10 A.ndrej 
(Izjava kot izraz političnih stremljenj Sokolov, pomen enotnega po
litičnega vodstva), Gašper (historiat KS, njihovo razimerje do KPS 
in Izjave), Peter (organizacija OF, ZSM in P2Z), koreferati: vsi člani 
IOOF. 

II. Sklep: Poverjeništvi IOOF za Notranjsko in Dolenjsko se 
ukineta. 

Sklep. Ustanovi se Institut inštruktorjev IOOF. Osebe se do
ločijo na posvetovanju. 

Sklep. Organizacijo zbora aktivistov (v okrožnici11 imenovani 
aktivistični krožki) prevzamejo okrožja, podokrožja in rajoni, pri 
IOOF prevzame skrb in iniciativo referent. 

III. Notranja razdelitev dela v IOOF: 
Saša — predsednik, 
Peter — sekretar, 
Pavle12 — propaganda, 
Andrej — kader, 
Drejče — mladina, 

1 Izvirnik je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 432. 
2 To je prva redna seja IOOF po prihodu iz Polhograjskdh Dolomi

tov v Kočevski Rog. S tem datumom se začne sklenjena serija zapisov 
sklepov na sejah Izvršnega odbora, ki jih je zapisoval organizacijski taj
nik dr. Marijan Brecelj. 

3 Josip Vidmar. 
4 Boriš Kidrič. 
5 Edvard Kardelj. 
8 Jože Rus. 
7 Franjo Lubej. 
8 Tone Fajfar. 
9 Dr. Marijan Brecelj-Miha B. 

10 Dolomitska izjava, glej dok. št. 3. 
11 Misli Dolomitsko izjavo, glej zgoraj. 
18 Edvard Kocbek.' 
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Gašper — ženske, 
Luka13 — vojska, 
Marko14 — aktivisti, 
Krištof — odnosi z jug. narodi, 
Miha — organizacijsko tajništvo (in začasno do prihoda 

Marka aktiviste) 
IV. Organizacija dela in^ razmestitev. 

B. Kidrič Miha B. 

St. 99 

OKROŽNICA OKROŽNEGA KOMITEJA KPS MATERIJA - BI
STRICA DNE 23. APRILA 1943 RAJONSKIM KOMITEJEM Z NA

VODILI ZA DELO NA TERENU1 

Okrožni Komitet KPS — Materij a-Bistrica 

Položaj, dne 23. aprila 1943. 

Vsem rajonskim Komitetom KPS! 

Dragi tovariši, 

V.prilogi Vam pošiljamo nekaj partijske in OF literature. Za 
nekatere rajone prilagamo tudi par izvodov literature, ki je name
njena izključno duhovščini. Partijsko literaturo: Delo št. 5 in Ljud
sko pravico št. 3 naj partijske celice kakor tudi kandidatske skupine 
študirajo na rednih vzgojnih sestankih. Dela št. 5 smo Vam poslali 
toliko izvodov, da jih bodo lahko dobile ne samo celice, odnosno 
đkupine, temveč tudi poedimci. Partijska literatura naj Vam ne leži 
po skritih mestih, temveč jo proučujte intenzivno,' seveda pa ni 
s tem rečeno, da ni treba pri tem polagati pozornosti, da ne pade 
izdaj alsko-i tali jamski roki v pest. Naš pairtijski kader je mlad, zato 
mora marksistično literaturo tem bolj študirati, da si pridobi po
trebno znanje in pa komunistično borbenost, vztrajnost, ki je pri 
našem delu eno osnovnih načel. 

OF literaturo prečrtajte in potem oddajte naprej našim akti
vistom. Pri tem, ne pozabljajte poibirati naročnine za poedine izvode, 
tako partijske kot OF. Izvodi nimajo tiskane cene radi običaja ali 

1S Franc Leskošek. 
14 Zoran Polič. 

1 Izvirna kopija je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 532. 
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lepote, temveč zato, da se denar za primerek res inkasira. RK-ji naj 
na to polagajo več pozornosti. 

Pri našem delu smo, dragi tovariši, premalo konspirativni, t. j . 
govorimo stvari, o katerih ne bi smel nihče drug vedeti, samo oseba, 
kateri je taka tajnost zaupana. RK-ji naj poduče svoje tovariše, 
aktiviste OF, da ne razširjajo po vaseh panične in neresnične vesti, 
kot se je to.te dni zgodilo v nekem rajonu. Take vesti slabo vplivajo 
na ljudstvo, poleg tega pa so še neresnične. O kretanju partizanskih 
edinic, patrol, pa sploh najodločnejše prepovedujemo vsakomur, da 
bi okrog pravil, kje se nahaja naša edinica ali patrola. Te dni smo 
bili izdani samo po neprevidnosti naših sodelavcev, naše delo pa 
bi silno tcpelo, ako bi naš kader bil uničen. 

Našo okrožnico2 vsem rajonskim komitetom od konca marca 
t. L, kot izgleda, niso vsi rajonski komiteti proučili. To vidimo prvič 
iz poročil, ki nam ne prihajajo redno, kot bi morala. Tovariši, brez 
rednega obveščanja je delo nemogoče, zavedajte se tega in poročajte 
redno in točno! Poročila pa, ki jih prejemamo, so nezadostna. Zato 
odslej poročajte takole: 

1. Stanje organizacij Partije (celice, skupine, točno število par
tijcev, kandidatov) število moških posebej, žensk posebej. Pri tem 
ne navajati samo številk, temveč čim več podrobnosti o delu po-
edincev itd. 

2. Stanje OF in množičnih organizacij Ženske Protifašistične 
Zveze, Zveze Slovenske Mladine, Zveze Komunistične omladine, 
Slovenske narodne pomoči. Pri tem navedite točno število terenskih 
odborov, koliko članov ima vsak poedini odbor, kako deluje, kaj bi 
bilo potrebno ukreniti za boljše in uspešnejše delo itd. Delo rajon
skega odbora OF pa mora biti najpodrobnejše obeleženo. 

3. Bela Garda, njeno delo in odmev med ljudstvom. Pozornost 
je treba obrniti na domače izdajalce! 

4. Razpoloženje prebivalstva, spontana gibanja itd. 
5. Gibanje in ukrepi sovražnika (vojaštva, karabinerjev, kve-

sture). 
6. Narodna zaščita. 
Rajonski komiteti KPS so prejeli od nas Vestnik št. 23 od 25/12 

pr. 1. V tem vestniku je podrobno razloženo, katere so naše po
manjkljivosti pri delu, kakor tudi napake, in ta Vestnik je treba 
detajlno proučiti in se po njem ravnati. 

Ena naših poglavitnih napak je ta, da se preabremenjujemo 
s »funkcijami«. Prepričani smo, da se v vsakem rajonu da dobiti 
toliko poštenih in zavednih Slovencev, ki bi bili srečni, ako bi jih 
povabili na sodelovanje. Tako pa imamo še danes slučaje, kjer je 
na primer samo eden aktivist OF v kaki vasi vse, samo on tvori 

2 Glej dok. št. 46. 
5 Vestnik Pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko. Izšli sta dve 

številki, 10. in 25. decembra 1942. Razmnoženi sta bili na pisalni stroj. 
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celoten odbor; Razumljivo je, da tak naš sodelavec, čeprav je na
vdušen in odličen delavec, ne zmore vsega dela. Ne zna pa si najti 
sodelavcev, ki bi mu pri delu pomagali, s čemer bi ise on znatno 
razbremenil in svojo funkcijo iboljše opravljal. Zato, tovariši, tej 
napaki več skrbi, da se čim preje odpravi. Pa ne samo po terenskih 
in množičnih odborih, temveč ta napaka se je pojavila tudi v rajon
skih odborih. Eden ali dva člana tvorita rajonski odbor, mesto da 
bi bilo v njem najmanj peit do osem članov. Naše delo pri tem znatno 
trpi, če pa še tak sodelavec pade v zapor-intemacijo, ali mora oditi 
v partizane, potem traja precej časa, da dobimo namestnika ali 
vzgojimo nov kader, katerega pa bi vsak rajonski odbor že moral 
imeti zgrajenega. Torej, prvo kar bomo storili: izpopolnili bomo 
naše terenske in množične odbore po vaseh.ter rajonske odbore OF. 
Pri sprejemanju v te odbore pa ne biti ozkosrčen, temveč treba je 
pritegniti na delo vsakega, ki pokaže voljo do sodelovanja. Žen
skemu spolu pa je pri tem treba posvetiti največ pozornosti! 

V nekaterih rajonih se Partija lepo razvija, vzporedno s tem 
tudi vse naše delo. Nekateri rajoni, čeprav imajo odličen teren, pa 
so glede stanja naše Partije zelo šibki. To moramo na vsak način 
popraviti! Direktive glede sprejemanja članov imate v zadnji okrož
nici, po njih se ravnajte. Vso pažnjo posvetite res pravim proletar-
cem, ki jih boste lahko našli povsod. Kraji, kjer so tovarne, delavnice 
in drugi obrati, morajo postati središča partijskega gibanja, ne pa 
[da] so še do danes za nas mrtvi ^kapital. 

Glede praznovanja 1. maja smo Vam v kratkem že poslali direk
tive. RK-ji naj takoj povedejo kampanjo, da bo 1. maj res kar na 
najbolj slovesen način praznovan. Kjer je le mogoče, naj se zakurijo 
kresovi. K prazmovanju naj se pritegne posebno vsa mladina, ki 
naj zbira prispevke v denarju, cigaretah in zdravilih. Povsod riaj.se 
trosijo letaki. Celice in kandidatske skupine naj imajo svečane seje, 
s katerih naj pošljejo resolucije. Prilagamo cirkular OK-ja,4 ki se 
ga poslužite pri tej proslavi. RK, ki bo pokazal naj'boljši uspeh, bo 
prejel darilo OK, krasno izdelano slovensko zastavo. Dragi tovariši, 
na delo! 

Smrt fašizmu — svobodo narodu! 

S tovariškimi pozdravi 
za OK-KPS: 
Rudo Brkine5 

priloge 
4 Okrožnica Okrožnega komiteja KPS Materija-Bistrica vsem rajon

skim komitejem z dne 23. aprila 1943 o praznovanju 1. maja je v arhivu 
IZDG, fasc. 532. 

5 Rudi Mahnič. 
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St. loo 

POROČILO OKROŽNEGA KOMITEJA KPS ZA TOLMINSKO DNE 
23. APRILA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA PRI

MORSKO O ORGANIZACIJI PARTUE IN POLOŽAJU 
V OKROŽJU1 

Položaj 23. 4.1943. 
Okrožni komitet KPS , 

za Tolmin 

Pokrajinskemu komitetu KPS 
za Primorsko. 

Pošiljamo Vam politično in organizacijsko poročilo našega okrož
ja. Kakor ste že izvedeli je sekretar OKKPS tov. Medved2 padel. 
Po njegovi smrti je nastala trenutna dezorganizacija, ki so pa jo 
povečale še provale v Tolminu, Kobaridu in nekaterih drugih vaseh. 
Vendar se je stanje sedaj že precej izboljšalo. 

Partija: partija je številčno bolj slaba in organizacijsko precej 
razbita vsled aretacij. V Tolminskem rajonu so 4 partijci, v Koba-
riškem 17, med njimi 4 žene, v Bovškem 20. V vsakem rajonu je 
tudi nekaj kandidatov predvsem iz vrst žen. Formiranih je celic3 

in RKKPS za Kobarid. 
Partijci zgledno delujejo v odborih OF, njihovo delo je uspešno. 

Vodijo se tudi študijski sestanki na katerih se predelava partijska 
literatura, zlasti Delo št. 4 in 5. Partijci sicer še niso dobro pod
kovani, vendar njihovo zgrajevanje napreduje. Tudi sami se sesta
jajo na študijske sestanke. So požrtvovalni in izpolnjujejo direktive. 
Opazili smo le en primer nediscipline. Tovariša smo opozorili in 
upamo, da se bo popravil. 

Partije dosedaj nismo popularizirali, ker je tovariš Medved de
jal, da mora ostati vse strogo konspirativno, zato je ibilo sprejetih 
v partijo tudi malo število članov. Kolikor jo ljudje poznajo, gojijo 
proti njej dobro razpoloženje, vendar pa se bojijo sprejema v KP, 
ker mislijo, da bodo naloge za njih pretežke in jih ne bodo mogli 
izvršiti ali pa se boje nevarnosti ob izvrševanju teh nalog. Podvzeli 
[smo] široko popularizacijo partije in sprejemanja novih kandidatov 
in članov. 

ZKM je bila prav tako ozko razširjena in konspirativno po
stavljena, po direktivah, ki smo jih prejeli od Pok[rajindkega] po-

1 Prepis, napisan verjetno na Pokrajinskem komiteju KPS za Pri
morsko, je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 532. 

2 Franc Savli, glej dok. št. 92, op. 6. 
3 V izvirniku manjka število celic. 
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verjeništva ZKM,4 ibomo razširili organizacijo. Upamo da borno 
lahko kmalu postavili OK ZKM. Doslej imamo v kobariškem rajonu 
16 članov in nekaj v Tolminskem. Proval v partijo doslej ni bilo, 
izgubili smo nekaj partijcev ob italijanskih represalijah in ob od
hodu v vojsko ali partizane. 

Kar se tiče partije je najslabša v bovškem rajonu in Rablju, 
dasiravno so ljudje tam najboljši. To pa vsled tega, ker ni bilo 
človeka, ki bi tam organiziral. Sedaj bo tam delal tov. Borotin.5 

OF: V tolminskem in kobariškem rajonu je OF prodrla v vse 
vasi, izvzerte so le tni vasi na področju Beneške Slovenije. Slabše 
je organizacijsko stanje v bovškem rajonu in okoli iRablja, kjer so 
organizirali teren le partizani. Zadnja provala v Tolminu, Kobaridu, 
Trnovem in drugih vaseh nam je pobrala večino odborov ali pa so 
odbori zelo okrnjeni. Vzrok provaM v Tolminu je Tamara.6 Za Ko
barid in Trnovo pa neki Italijan, ki so ga hoteli partizani likvidirati, 
vrgli so ga v Sočo pa je ostal živ, potem je vse izdal. Italijanske 
represalije so bile živalske. 

Političnih mitingov in večjih sestankov zadnji čas nismo imeli. 
Tudi sami odbori OF še niso navajeni, da .bi bolj samostojno delali. 
Pod vplivom naše propagande pa se zavedajo, da so nosilci in za
rodek nove ljudske narodne oblasti. 

Literature smo doslej prejemali bolj malo, ljudje pa so jo zelo 
brali. Sedaj smo uredili skupno s štabom SPO tehniko, ki bo delala 
za Tolminsko, Briško in Baško okrožje in za SPO. Mesto in material 
je že preskrbljen in v kratkem bo izdala letak, ki ga je napisal to
variš Cene Logar. 

Material bo tudi v bodoče prihajal.7 

Imamo sedaj tudi že nekaj odborov AF2 in ZSM, vendar je vse 
šele v početku. 

Politično razpoloženje ljudstva je povoljno. Povsod se oklepa 
OF in sodeluje v gibanju, sledijo politiki OF. Plenum8 pa so raz
lično sprejeli, vendar niso izvajali nikakih posledic, sedaj smo jim 
povsod pojasnili. Letaki belih doslej niso imeli uspehov. Nekateri 
propadli ljudje po vaseh sicer stikajo skupaj glave in mislimo, da 
so zadnje denuncijacije njihovo delo. Prebivalstvo se sicer boji are
tacij in represalij, vendar ne dolži OF ali partizanov krivde. 

* Glej dok. št. 42. 
5 Franc Čopi. 
• Tončka Rutar, dijakinja, Italijani so pri njej dobili pošto. Pri za

slišanju so jo strahovito mučili. Glej pismo Cveta Močnika Albinu Ko
vaču z dne 5. aprila 1943 v arhivu IZDG, fasc. 561. 

7 Misli na delo nabavnega sektorja za tehnični material in material 
za vojsko, glej pismo Dušana Pirjevca z dne 20. januarja 1943, Dokumenti, 
knj. 5, dok. št. 83. 

8 Glej Dokumenti, knj. 5, dok. št. 191. 
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Zelo pa so ljudje proti Mihailoviču, begunski vladi, a tudi proti 
pravi angleški vladi, češ da je ona kriva, da gre tako počasi v Tunisu. 
Vsi so za Rusijo. 

Od začetka so se ljudje tu nekoliko bali radi vere, toda sedaj 
jim je ta strah popolnoma izginil in nimajo belogardistični duhov-, 
niki velikega vpliva. Kaj posebnega o kakem ustanavljanju. <bele 
garde doslej še nismo opazili. Pojavljajo se sicer letaki, kako so jih 
ljudje v Bovcu sprejeli pa še ne vemo. 

Imamo zvezo tudi z Benečijo, s KPI. Pomagali nam bodo pri 
nabavljanju raznega tehničnega materiala. Prihodnjič bomo zopet 
imeli sestanek pa bomo poslali podrobnejše poročilo. 

Prilagamo tudi pismo tov. Skalarja9 o položaju. 

Smrt fašizmu — svoboda narodu! 

St. 101 

NAVODILA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS DNE 24. APRILA 
1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA GORENJSKO1 

Centralni komitet KPS 
24. 4.1943. 

Pokrajinskemu komitetu KPS za Gorenjsko. 

1.) Matijino2 in Lenartovo3 pismo od 6. 4. 1943.4 smo prejeli. 
2.) Z vašimi pripravami za prvomajsko akcijo se strinjamo. Pro

simo vas, da nam poročate, kako je akcija potekla. 
3.) Kar se literature tiče, vam bomo pošiljali koncepte kot do

slej. Prihajali pa bodo ti koncepti k vam seveda kasneje kot so pri
hajali doslej. Vendar glejte, da bo »Poročevalec« izhajal redno 'ki 
z aktualno vsebino. Zato glede »Poročevalca« niste obvezani, da po-
natiskujete naše koncepte v celoti. Uporabljajte iz naših konceptov 
uvodne ter druge pomembne članke in seveda tudi vojna poročila 
Glavnega poveljstva. Pod vse članke, ki jih ponatisnete iz naših 
konceptov, obvezno napišite: »Ponatisnjeno iz Centralne izdaje Slo-

9 Ferdo Kravanja, glej dok. št. 92. 
1 Izvirna kopija je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. 
* Maks Krmelj. 
3 Jože Sluga. 
4 Pismo verjetno ni ohranjeno. 
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venskega poročevalca«. Drugi aktualni gorenjski material za »Po
ročevalca« sestavljajte sami. Na vrhu takega »Slovenskega poroče
valca«, ki ga izdajate vi, napišite obvezno in ob vsaki številki: 
»Gorenjska izdaja« .(če ga boste namreč z vsebino kaj polomili, boste 
tako tudi formalno nosili odgovornost vi). Kolikor bo le mogoče, vam 
bomo pošiljali tudi gotove literature. Vendar se nanjo trenutno ne 
zanašajte, kajti stare baze5 ni več. Zato oskrbite na vsak način lastno 
izdelavo in izdajanje. 

4.) V tem pogledu je tudi izredno važno vaša zveza z Zgb.8 

Poiskusite preko te zveze oskrbeti čim več tiskarskega in drugega 
potrebnega materiala za lastno tehniko. Kun vam trenutno ne mo
remo poslati, bomo pa poskrbeli, da vam jih dobavimo. Vsekakor 
se potrudite tudi sami, da zamenjate marke v kune. 

• 5.) Prav je, da ste vzpostavili zvezo s Prim[orsko]. Tudi pisma 
pošiljajte sedaj za enkrat vsak izvod po treh poteh: preko Prim., 
preko stare baze in preko Štajerske. Napišite na vsak izvod, po 
kateri poti ste ga poslali. Gre nam namreč za kontrolo. Kar se stare 
baze tiče, jo mislimo sploh v vojaškem pogledu likvidirati. Doživela 
je težke udarce. Nekje v njeni bližini bomo pustili samo karavlo, 
ki bo imela nalogo, da se z vami poveže. Preko stare baze torej 
prej ne boste mogli pošiljati, dokler se ne bo z vami povezala. S Šta
jersko se povežite za vsako ceno. Ustvarite pisemski kanal do nas 
preko njih. Pošljite preko njih čimprej pošto, da kontroliramo, če 
bo zadeva funkcionirala. Zveze med njimi in nami so dobre. 

6.) Naš naslov je »točka 20 preko točke 15«. Drugega ne pišite 
na zunanjo kuverto ničesar. Na notranjo kuverto pa napišite, komu 
je pismo namenjeno — CKju ali IOOF. Naslov Glavnega štaba bo 
drugi kcrt naš naslov in ga bo odredu sporočil štab. 

7.) Prosimo vas, da čimprej pošljete dalje osvobojene ruske 
ujetnike. Njih, kakor tudi vse druge osvobojence drugih narodnosti 
pošiljajte do nadaljnega na Stdb Dolenjske operativne zone. Za 
Stab Dolenjske operativne zone bo vodja transporta izvedel na točki 
14. Do točke 14 se pride preko normalnih poti .po karavlah. Opozar
jamo pa posebej, da sme iz konspirativnih razlogov do karavle vse
lej samo vodja (transporta, ki mora biti zaupna oseba. Ostali udele
ženci transporta ne smejo vedeti za karavle, niti za njihov prostor. 

8.) V zadnjem pismu7 smo vas ponovno opozorili, .da je mobili
zacija vaša poglavitna naloga, delujte z vsemi sredstvi v tej smeri. 
Vsem lažnjivim in tendenčnim vestem, ki naj bi ovirale našo mobili
zacijo, se zoperstavite z učinkovito in sistematično proti agitacijo. 

9.) Glede bega — organizatorjev velja, kar smo zadnjič go
vorili z Matijo in Lenartom. Razkrinkujte med ljudstvom. Kar je 
zares razkrinkano — Ukvidirajte (.pri čemer se seveda ogibajte pre-

5 Glej dok. št. 93, op. 12. 
8 Zagreb. 
7 Glej dok. št. 55. 

261 



tiravanja). Mislimo, da je vse, kar ste našteli v zadnjem pismu — 
zrelo za likvidacijo. 

10. Preidite na sistematično organiziranje VOSa v smislu na
vodil,8 ki jih imate, in zadnjih razgovorov z nami. Zavedati se mo
rate, da je na sedanji stopnji najprimernejši čas za sistematično 
organizacijo VOSa na Gorenjskem. Poročajte nam, — seveda konspi
rativno — kaj ste že ukrenili. 

11. One specialne obveščevalne podatke, o katerih smo že go
vorili z Matijo, nam morate na vsak način pošiljati. 

12.) Veseli nas napredek OF in ženske ter mladinske organi
zacije. Glede ženske in mladinske organizacije menimo, da je treba 
vsekakor preiti k snovanju iniciativnih odborov. Izkušnja na Hrvat
skem in na Dolenjskem je pokazala, da se taki odbori zelo obnesejo. 
Če stvar organiziramo samo spodaj, brez iniciativnih pokrajinsikih 
in okrožnih, da, celo rajonskih odborov, se po naši izkušnji ne pre
makne prav naprej. (Na volitve seveda še dolgo ne bomo mogli 
preiti.) Organizirajte torej Pokrajinski iniciativni odbor za Gorenj
sko in sicer tako za žensko kakor za mladinsko organizacijo. V od
bor dajte predvsem legalne in delovoljne aktiviste in aktivistke, ki 
imajo možnosti zvez in nadaljnega organiziranja. Iniciativne odbore 
snujte tudi po okrožjih. Iniciativnim odborom dajte čimveč lastne 
iniciative. Partijski komiteti in OF odbori naj izvajajo nad njihovim 
delom potrebno kontrolo in naj jim seveda nudijo vso potrebno 
pomoč z resničnim angažiranjem partijskih in OFovskih organizacij 
po žendki in mladinski liniji. 

13.) Posvetite kar največ pažnje Koroški. Utrdite zveze s Ko
roško, tako pisemske in organizacijsike, (kakor glede pošiljanja ma
teriala. Pošiljajte nam čim pogosteje poročila s Koroške, kakor 
tudi čimveč takih agitacijskih in propagandnih podatkov, ki jih 
lahko uporabljamo v naši literaturi. 

S m r t f a š i z m u — S v o b o d o n a r o d u ! 

Za Centralni komitet KPS: 
Peter9 

8 Glej Dokumenti, knj. 5, dok. št. 166. 
9 Boris Kidrič. 
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NAVODILA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS DNE 24. APRILA 
1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA PRIMORSKO1 

Centralni komitet KPS 
24. 4.1943. 

Pokrajinskemu komitetu KPS za Primorsko. 

1. Tovariša Rastka,2.ki vam prinaša to pismo, pošiljamo prav 
do vas, da se tako vzpostavi novi kanal med vami in nami. Potrebne 
podatke vam bo dal Rastko ustno. Prosimo vas, da tudi s svoje 
strani kontrolirate Rastka in njegovo pot. Povdarjamo, da se morata 
Urban3 in Rastko vrniti z povsem vzpostavljenim kanalom. Odveč 
bi bilo še posebej naglašati, kako važne so prav sedaj solidne in nagle 
zveze med vami in nami. 

2. Ukrenite — prosimo — vse potrebno tudi z vaše strani, da 
bo med Gorenjsko in nami.funkcionirala zveza preko vašega terena. 
Gorenjci nam poročajo, da imajo do vas dva kanala. Prosimo vas, 
da nam čimprej poročate, kaj ste ukrenili v tem pogledu. 

3. Našo staro bazo4 smo likvidirali, doživela je hude udarce. 
Tudi čet ni več tam, dali smo samo navodilo, da organizirajo karavlo, 
ki se naj poveže z vami in Gor[enjsko]. Te zveze pa bodo vendarle 
samo rezervnega značaja, redno morate uporabljati nove kanale. 

4. Naš naslov je »točka 20. preko točke 15.« Na zunanje kuverte 
ne pišite ničesar drugega, pravi naslov napišite na notranjo kuverto. 
Štabni naslov je drugačen in ga bo Glavno poveljstvo javilo zoni. 

5. Sporočite, če sta dospela do vas tov. Jaka5 in Cene,6 in kako 
izvajate vojaške, organizacijske in politične naloge, ki vam jih pri
našata ustno in pismeno.7 

6. Kvaliteta dobrega dela rekrutov, ki ste jih poslali sem, je na 
zelo nizki stopnji. Pošiljali ste celo ljudi," ki so toliko invalidni, da 
za kako borbo sploh niso sposobni. Razen tega se je delalo ljudem 
iluzije, da je tukaj pravi raj in da gredo samo po puške. Brez dvoma 
je vam jasno, da je vse to nedopustno in škodljivo. Gre pa zato, 
da nedopustnost in škodljivost tega postopanja objasnite nižjim 
političnim in vojaškim forumom. 

1 Izvirnik je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 532. 
2 Rastko Bradaškja. 
3 Dr. Marijan Dermastia. 
4 Misli bazo vodstva narodnoosvobodilnega gibanja v Dolomitih. 
5 Jaka Avšič. 
6 Cene Logar. 
7 Glej dok. št. 56. 
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7. Menimo, da morate prav sedaj kar naj aktivneje delovati po 
liniji množične ženske in mladinske organizacije — kot smo že go
vorili z vašimi delegati. V tej zvezi pripominjamo, da je treba glede 
ženske in mladinske organizacije takoj preiti k snovanju iniciativnih 
odborov. Izkušnja na Hrvatskem in na Dolenjskem je pokazala, da 
se taki odbori zelo obnesejo. Ce stvar organiziramo samo spodaj, 
brez iniciativnih pokrajinskih in okrožnih, da, celo rajonskih od
borov, se po naši izkušnji zadeva ne pomakne prav naprej. (Na 
volitve odborov seveda še dolgo ne bomo mogli preiti). Organizi
rajte torej pokrajinski iniciativni odbor za 'Primorsko, tako za žen
sko kakor za mladinsko organizacijo. V odbor dajte predvsem le
galne in delavoljne aktivistke ter aktiviste, ki imajo možnosti zvez 
in nadaljnega organiziranja. Iniciativne odbore snujte tudi .po okrož
jih. Iniciativnim odborom dajte čim več lastne iniciative. Partijski 
komiteti in OF odbori naj izvajajo nad njihovim delom potrebno 
kontrolo in naj seveda nudijo vso potrebno pomoč z resničnim anga
žiranjem partijskih in OF organizacij po ženski in mladinski liniji. 

8. Poročajte — seveda konspirativno — kako napreduje organi
zacija VOS-a po pismenih in ustnih navodilih,8 ki ste jih dobili. Po
novno naglašamo, da so za nas in Deda9 sila važni oni specialni obve
ščevalni podatki, glede katerih smo govorili z Matevžem10 in glede 
katerih je imel nalogo tudi Marko Belin," ko je šel k vam. To linijo 
je treba na vsak način izgraditi. Poročajte, koliko je že storjenega. 

9. Ko pride k vam Stane1 2 v zadevi zraka,13 se naj vrneta takoj 
Džiži14 in Andrej,15 ker ju nujno rabimo. Potujeta naj po običajni 
poti. 

10. Prosimo vas, da nam čim prej pošljete podrobno poročilo 
glede vseh delovnih popmšč. 

11. Mara,16 Urbanova žena, se naj takoj vrne. 

Smrt fašizmu — svoboda narodu! 

Za Centralni komitet KPS: 
Peter17 

8 Glej Dokumenti, knj. 5, dok. št. 139 in 166. 
9 Šifra za kominterno. 

10 Anton Velušček. 
11 Tone Pirjevec. 
12 Stane Vrščaj. Podatek dr. Marijana Dermastie. 
13 Radijska zveza. 
14 Silvo Hrast. 
15 Andrej Babnik. 
16 Mihaela Dermastia. 
" Boris Kidrič. 
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St. 103 

PISMO ORGANIZACIJSKEGA SEKRETARJA CENTRALNEGA 
KOMITEJA KPS BORISA KRAIGHERJA DNE 24. APRILA 1943 
POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA PRIMORSKO O POSTA

VITVI ZVEZE Z GORENJSKO1 

Dragi tovariši, 24. IV. 43. 

poleg Petrovega2 pisma3 za Vas, Vam pošiljam pismo za PK-
Gorenjske.4 Poskrbite, da pride pismo v resnici v roke Gorenjcem 
in da vzpostavite reden kanal z Gorenjsko, ker so nam naše zveze 
na tej strani popolnoma propadle. S to 'nalogo je bil poslan k Vam 
tudi Urban.5 Cim stvari uredi naj se vrne. Njegova žena naj gre na 
vsak način takoj nazaj k nam,'ker ima tu določeno važno delo in 
je odšla na pot z Urbanom brez našega odobrenja. 

Poleg Staneta6 smo poslali k Vam tudi tov. Vinka,7 z nalogo 
da zamenja tov. Staneta na njegovem poslu. Poleg Điđija8 in An
dreja,9 ki so jih pomotoma poslali k Vam iz Dolomitov, naj se vrne 
torej tudi Stane, ker te ljudi mi nujno rabimo. Vam bosta Hari1 0 

in Vinko popolnoma zadostovala. 

Smrt fašizmu — Svoboda narodu 

S tovariškimi pozdravi — Janez1 1 

P. S. — 29. IV. 

Stane se je vrnil ker ni mogel čez mejo, na poti k Vam pa je 
tov. Vinko. Velja torej to-le: Andrej in Điđi morata na vsak način 
nazaj k nam — na točko 20 preko točke 15. Vinko, čim pride, ostane 
pri Vas. Staneta ne bomo pošiljali. Za zvezo veljajo pogoji, ki jih 
nosita Điđi in Andrej. Cim dobite zvezo, jih bo treba spremeniti, ker 
so zmenjeni slaibo. Valovna dolžina, naznačena na aparatu, namreč 
ne velja, ker je bil aparat popravljen in so neke tuljave pre vi te, zato, 
da more služiti za razmere, ki veljajo pri Vas (električne), dočim je 

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. 
2 Boris Kidrič. 
3 Glej dok. št. 102. 
4 Glej dok. št. 101. 
5 Dr. Marijan Dermastia. 
6 Stane Vrščaj. 
7 Vinko Vrščaj. 
8 Silvo Hrast. 
9 Andrej Babnik. 

10 Ing. Drago Hartner. 
11 Boris Kraigher. 
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veljalo označeno valovno območje za aparat prej, ko je bil narejen 
samo na tok 220. Zato bo treba pozneje valovno dolžino spremeniti. 

Pošiljamo 100 bonov a 100.— L, ker Vam več ne moremo. Po
šljite takoj potrdilo o prejemu, pa morda tudi nekaj denarja. 

Janez 

St. 104 

PISMO ORGANIZACIJSKEGA SEKRETARJA CENTRALNEGA 
KOMITEJA KPS BORISA KRAIGHERJA DNE 24. APRILA 1943 
POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA ŠTAJERSKO O VZPO
STAVLJANJU ZVEZE IN ODPOKUCU POLITKOMISARJA IV. 

OPERATIVNE CONE DUŠANA KVEDRA S ŠTAJERSKEGA1 

Dragi tovariši, 24. IV. 43. 

pošiljam Vam pismo za PK — Gorenjske.2 Ker nam je naša 
stara zveza propadla, se na vsak način potrudite, da vzpostavite z 
Gorenjsko sigurno zvezo. 

Vso pošto za nas naslavljajte izključno samo: »Na točko 20 preko 
točke 15«. Nobenih imen in naslovov na kuverte. Če je kaj poseb
nega, napišite na drugi, notranji kuverti točnejši naslov. Ta naslov 
velja za CK in IOOF. Za Gl. poveljstvo bodo oni sporočili svoj naslov 
štabu zone. 

Tov. Tomaž3 — politkomisar zone — naj pride takoj k nam. 
Svoje posle naj izroči namestniku, ker se ne bo več vrnil na staro 
mesto. Prevzel bo pri nas zelo važno nalogo, na njegovo mesto pa 
bomo v najkrajšem času s točnejšimi navodili poslali njegovega na
slednika — verjetno tov. Bolka.4 

Več zaenkrat iz konspirativnih razlogov in zaradi čakanja na 
potrdilo naših sklepov glede te reorganizacije v vojski s strani 
V[rhovnega] S[taba], še ne moremo sporočiti. Na vsak način naj se 
tov. Tomaž odpravi takoj na pot. 

Smrt fašizmu — svoboda narodu 

S tovariškimi pozdravi 
za CK: Janez5 

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu IZDG v Ljubljani, 
fasc. 328. 

2 Glej dok. št. 101. 
8 Dušan Kveder. 
4 Dr. Jože Brilej. 
5 Boris Kraigher. 

266 



St. 105 

NAVODILA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRIMORSKO 
DNE 24. APRILA 1943 NOVOUSTANOVLJENEMU OKRAJNEMU 

KOMITEJU KPS ZA SEVERNO PRIMORSKO1 

Pokrajinski komitet KPS 
za Primorsko. 

Na položaju, 24. IV. 1943. 

Okrajnemu komitetu KPS za severno Primorsko. 

Kakor smo ustno že obvestili tovariša Tesarja,2 se formira 
Okrajni komitet za severno Primorsko3 v sestavi: tovariš Tesar (se
kretar), tovariš Jaka (Baski),4 tovariš Skalar.5 Področje komiteta 
je področje dosedanjih okrožij: Bača, Tolmin, Brda, Trtriž. Da bi ta 
komitet od vsega početka pravilno zastavil delo, dajemo tele splošne 
informacije in splošna navodila: 

1.) Politični položaj se je v mednarodnem merilu v zadnjih me
secih znatno spremenil. Oslabitev vojaške sile fašističnih sil je v 
glavnem posledica veličastnih zmag Rdeče Armade v pretekli zimi. 
Nova ruska ofenziva, ki se bo sprožila po 1. maju t. L prihaja za 
fašistično Nemčijo mnogo prenaglo, da bi mogel Hitler vsaj nadokna
diti svoje izgube v pretekli zimi. S približevanjem ruskega sunka, ki 
bi lahko pomenil smrtni udarec za hitlerjevo armado pa postajajo 
mednarodne sile reakcije bolj živahne in je opažati njihovo aktiv
nost zlasti v njihovi aktivni pomoči izdajalcem, kakršen je naš Draža 
Mihailovič in slovenska bela garda (ter na mednarodnem političnem 
področju, kjer zadržujejo ostvaritev druge fronte, rušijo ugled Sov
jetske Zveze, podpirajo reakcionarne begunske vlade itd. Prirodno 
je, da se ti reakcionarni elementi v okupiranih deželah, vedno tesneje 
naslanjajo na okupatorja. Končni cilj vseh teh reakcionar j ev je, da 
bi sedanjo vojno pretvorili v vojno proti Sovjetski zvezi in svobodo
ljubnim silam evropskih narodov. V zasledovanju tega končnega 
cilja se za enkrat trudijo Sovjetsko Zvezo in svobodoljubne sile 
oslabiti s tem, da izzovejo razkol demokratičnega tabora. 

V boju proti tem reakcionarnim silam moramo potemtakem mi 
zlasti stremeti za nasprotnim ciljem, to se pravi za okrepitvijo enot
nosti demokratičnega bloka. Povdarjati moramo njegov skupen cilj: 
uničenje Hitlerja in njegovega novega reda, poudarjati moramo 

1 Izvirna kopija je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 532. 
2 Franc Caserman. 
3 Glej dok. št. 53. 
4 Albin Kovač. 
5 Ferdo Kravanja. 
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našo voljo po doslednem boju ob strani vsega demokratičnega bloka 
proti Hitlerju, povdarjati moramo našo željo po večji skupni vojaški 
aktivnosti tega bloka in zlasti zahtevati otvoritev druge fronte v 
Evropi. — V zvezi s tem Vas opozarjamo, da je treba (tako in edino 
tako delati proti peti koloni v demokratičnem taboru, nikakor pa 
ne s tem, da bi napihovali pred množicami njeno delovanje ali celo 
prenašali glavno ostrino našega politično agitacijskega dela iz pod
ročja boja proti fašizmu ija področje boja proti angleški in ameriški 
peti koloni. 

Tudi v slovenskem merilu se je položaj zadnje mesece v marsi
čem izpremenil. Velike zmage slovenske Narodno osvobodilne vojske 
(glej priloženo poročilo Glavnega poveljstva)6 so bile pravcata pre-
okretnica našega vojskovanja. Nova oborožitev, številčni porast in 
vojaška sposobnost naših brigad je danes taka, da se z lanskoletno 
ne da primerjati. Ti posabni vzroki so skupno z mednarodno poli
tičnimi vzroki izzvali večjo aktivnost reakcije v treh pogledih: 

Bela garda je postala aktivnejša zlasti tam, kjer še ni izčrpala 
vseh svojih možnosti in to zlasti na Primorskem. Treba je prvič 
razbijati iluzije, da se na Primorskem ne more razviti bela garda 
do večje moči, kakršna je njena današnja moč in da ne more nikakor 
priti do domačih belogardističnih čet. Primorska buržoazija in re
akcionarna duhovščina še niso storili vsega kar bi mogli. Neaktiv
nost naših partizanskih čet v zadnjih mesecih in represalije okupator
jev so ravno v tem trenutku ustvarile tako razpoloženje med mno
žicami, da ima .bela garda zelo ugoden teren. Zaradi vsega tega ne 
smemo v boju proti beli gardi popuščati, marveč ta boj stopnjevati 
s povečano delavnostjo zlasti v politično pojasnjevalnem delu. Pri 
tem opozarjamo, da ni treba sramežljivo prikrivati izdajalske vloge 
velikega dela duhovščine v Ljubljanski pokrajini. Sploh je naši du
hovščini treba posvečati več pažnje, posečati je treba župnišča tudi 
v imenu Partije (in ne samo OF), poskušati je treba doseči javne 
izjave duhovnikov proti beli gardi itd. Pri vsem tem ne smemo po
zabiti na Draža Mihailoviča, ki je centralna figura izdajalske re
akcije v Jugoslaviji in, ki je po najnovejših vesteh tudi v Ljubljanski 
pokrajini postal zbirališče osnovnega jedra belogardistične izdaje. 

Sredina, ki je na Primorskem posebno močna, pomeni veliko 
nevarnost za zmago ljudstva, ker bi mogla v primernem trenutku na
stopiti kot še neizrabljena in nekompromitirana rezerva reakcije. 
Zato je treba izrazito nevtralnim elementom v mestih in vaseh posve
čati veliko pažnjo. Treba se je truditi, da take ljudi pridobimo. Če pa 
ostanejo gluhi za naše strpne in lojalne ter potrpežljive poskuse, da 
bi se angažirali za osvobodilni boj, jih je treba razkrinkavati kot 
stavkokaze in pomočnike okupatorja. Naglašamo, da je tudi v tem 

6 Glej Zbornik NOV, del VI, knj. 5, dok. št. 86, str. 216. 

268 



taboru močno zastopana duhovščina. Opozarjamo pa, da morate pa
ziti, da ne bi tako v zvezi z bojem proti beli gardi, kakor v zvezi 
z napori, da se razkroji sredina, zapadli v sektaštvo. (Študirajte še 
enkrat članek tovariša Kardelja »Komunisti in vera«.) 

Enotnost OF je trn v peti reakciji. Zato poskuša z vsemi silami, 
da bi to enotnost omajala zlasti s tem, da bi ustvarila znotraj OF 
Partiji sovražne organizacije. V tem pogledu je zlasti važno vedeti, 
da so v Ljubljanski pokrajini vlogo take organizacije igrali krščanski 
socialisti. Tudi na Primorskem smo že imeli poskus ustvariti nekaj 
podobnega. V zvezi s tem Vas obveščamo, da je prišlo do sporazuma7 

med KPS in ostalimi skupinami, ki sodelujejo v OF, po katerem ima 
edino Partija pravico in dolžnost, da se organizira kot stranka. 
Aktivisti OF — pristaši drugih skupin se združujejo v skupne akti-
vistične krožke. Pri naših posebnih razmerah na Primorskem, kjer 
smo doslej v glavnem uspeli ustvariti OF kot enotno (gibanje okoli 
Partije, je treba to enotnost ohraniti. Preprečevati je treba, da bi 
drugi pristaši OF organizirali svoje posebne organizacije. 

Ta zadnja naša naloga nam v političnem pogledu nalaga dolž
nost, da pojasnjujemo množicam, da je Partija dala največ za osvo
bodilno borbo slovenskega naroda, da brez Partije ne bi moglo biti ne 
OF, ne partizanstva, da je Partija danes hrbtenica slovenskega narod
nega odpora itd. Poudarjamo, da so naše partijske organizacije tako 
na terenu, kakor v vojski to svojo nalogo v veliki meri zanemarjale. 
V skrbeh za enotnost OF so marsikje vlogo Partije pred množicami 
skrivale. Razumljivo je, da je tako skrivanje škodljivo in v današ
njem trenutku še prav posebno nevarno, kajti v zvezi z zgoraj orisa-
nim novim položajem, bodo napori reakcije šli zlasti za tem, da se 
Partiji, iztrga iz rok vodilna vloga v današnjem boju. 

2.) Politične naloge v glavnem jasno izvirajo iz zgoraj orisanega 
političnega položaja. Poudarili bi tu le še eno trenutno zelo važno 
politično nalogo, ki obstoji v rezkem povišanju naše splošne vojaške 
aktivnosti. V četah, ki se pravkar organizirajo v brigade in v tistih, 
ki se bodo začasno nahajale izven brigad, je treba dvigniti borbenega 
duha. Treba je doseči, da bodo te čete iz sedanje defenzivnosti, v ka^ 
teri izgubljajo moralo in moštvo, prešle v svojo pomladansko of en-, 
živo, to se pravi, da bodo odslej neprestano napadale sovražnika in 
potisnile njega v defenzivo. Razumeti moramo, da je to trenutno ena 
najvažnejših političnih nalog in da bo rešitev te naloge izpodnesla 
tla za belogardistično agitacijo in propagando, ker bo primorskim 
množicam dvignila duha. Glede Narodne zaščite je treba razbiti 
mišljenje, da ni več koga organizirati vanjo, ker, da je vse za orožje 
sposobno moško prebivalstvo ali v naši ali v laški vojski. Za naše 
vojskovanje je značilno ravno to, da ono pomeni uporniško gibanje 

7 Glej dok. št. 3. 
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in da so zaradi tega v takem vojskovanju uporabne tudi žene, de
kleta, starejši moški, nedoletna mladina itd. Ravno Narodna zaščita 
je tista oblika organizacije in vojaškega udejstvovanja, ki nudi vsem 
naštetim kategorijam možnost neposrednega boja proti okupatorju. 
Zato se je treba truditi, da se tudi po odhodu moških organizirajo 
čete Narodne zaščite nia vsem ozemlju in da te stopnjujejo svojo 
aktivnost vštric s pomladansko ofenzivo partizanov. To stopnjevanje 
naj gre zlasti v smeri pomoči partizanskim četam in samostojni 
sabotažni aktivnosti (trganje telefonskih žic, nastavljanje na ceste 
predmetov, ki kvarijo pnevmatike italijanskim avtomobilom, zasipa
vanje in podiranje cest itd.). 

Nekatere posebne naloge izvirajo pri nas tudi iz dejstva, da smo 
neposredni sosedje Italijanov in da imamo celo v nekaterih sloven
skih krajih močne skupine italijanskih delavcev. Glede tega opo
zarjamo na dejistvo, da je stališče OF v pogledu odnošajev do ita
lijanskega naroda isto, kakor stališče Kompartije, to se pravi do
sledno internacionalistično. Iz tega izvira za nas in naše organizacije 
OF ter partizanske čete naloga, da pomagamo italijanskemu narodu 
in zlasti italijanskim delovnim množicam v njihovem boju proti itali
janskemu fašizmu in da pritegujemo množice italijanske narodne 
manjšine na slovenskem Primorskem k našemu boju proti narod
nemu zatiralcu. V zvezi s tem je treba razkrinkavati slovensko re
akcijo, zlasti mihailovičevce, ki sodelujejo in podpirajo fašistične 
italijanske razbojnike, hkrati pa grozijo italijanskemu narodu, to se 
pravi italijanskim delovnim množicam z maščevanjem. Treba je po
jasnjevati, da je njihov cilj, da se slovenski narod odvrne od svojega 
zaveznika — italijanskih antifašistov. 

3.) Organizacijske naloge: 
a) Na Vašem področju, ki obsega vso Primorsko na desnem bre

gu Idrijce in Soče, so doslej poslovali trije Okrožni odbori in sicer: 
baški, tolminski in briški. Skušali smo organizirati tudi še trbiškega 
in beneškega. Dejansko pa je položaj v tem pogledu dovolj žalosten, 
ker smo prav v zadnjem času izgubili tovariša Medveda,8 ker je 
aretiran ves briški OK in ker je naša zaupnica za trbiško okrožje 
tovarišica Katja9 ranjena in nesposobna za delo. Pač pa je poslan v 
beneško okrožje nov zaupnik,10 ki je prispel na mesto in pričel 
z delom. Prva stvar bo torej pri Vas v tem pogledu, da se na novo 
formirajo Okrožni komiteti. Pri tem ni nujno, da ostane nespreme
njena dosedanja razdelitev na okrožja. Nasprotno, zdi se nam, da bo 
v zvezi z neobhodnostjo, da se v nove OK pritegnejo manj izkušeni 
tovariši, koristno, če se nekatera prevelika okrožja razbijejo na dva 
dela. V mislih imamo zlasti tolminsko okrožje, kjer bo najbrž kazalo 

8 Anton Savli. 
9 Olga Mohar, glej dok. št. 41, op. 2. 

10 Alojz Mavric. 
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ustvariti novo okrožje, ki 'bi obsegalo severni del dosedanjega in za
jelo tudi Rezijo. Glede okrožij, kjer še ni nikakih organizacij ali kjer 
tudi pri najboljši volji ne bo najti primernih legalnih tovarišev na 
terenu, bo treba vzeti za OK ali vsaj za sekretarja OK ilegalce iz 
vojske. Dogovorite se o tem s štabom zone oz. štabi brigad in briškega 
bataljona (ki ostane začasno izven brigad in na svojem dosedanjem 
terenu). 

b) Na nova področja je treba prodirati zlasti z organizacijami 
OF, pri tem pa ne pozabljati, da se mora takoj nato Partija organi
zirati povsod, kjer si OF ustvari pozicije. Glede partijske organizacije 
na splošno je treba stremeti za tem, da se za večja področja, rajone 
in torej tudi okrožja formirajo več-članski odbori in da se sistem 
zaupnikov sme uporabljati le za začetek in za čim krajši čas. Glede 
sprejemanja v Partijo Vas opozarjamo na dejstvo, da je sektaštvo 
v tem pogledu še vedno globoko zakoreninjeno in, da ga je treba 
zato še vedno pobijati ter pogumno sprejemati v Partijo poštene in 
razredno zavedne aktiviste OF in partizane. Zlasti je to važno v 
organizacijah OF, ki morajo povsod dobiti svoja partijska jedra, z 
drugimi besedami — aktivisti OF se morajo povezati med seboi kot 
partijci. Le tako bo zavarovana enotnost OF in bodo v naprej pre
prečeni poskusi, da se vodstvo OF Partiji odvzame. 

c) Glede organizacije OF je treba poudariti zlasti slabost, da se 
terenski odbori OF še vedno smatrajo bolj za nekake partizanske po
možne organizacije, kot za novo narodno oblast. Značilne so v tem 
pogledu napake storjene v enem izmed južnih okrožij, kjer so me
tali v en koš terenske odbore OF, odbore AF2 in odbore ZSM ter jih 
v zvezi s tem nazvali moške, ženske, starinske in mladinske odbore 
OF, med tem ko je jasno, da sta AF2 in ZSM množični pomožni orga
nizaciji — terenski odbor OF pa oblast. V zvezi s tem značajem teren
skih odborov je treba vanje sprejemati najbolj ugledne in aktivne 
tovariše, ne glede na njihov spol in starost. Doseči je treba, da bo 
množica videla v njih svoje predstavnike. Naj nam bo za vzgled de
lovanje terenskih odborov v Ljubljanski pokrajini, ki je bilo tako, da 
se je prebivalstvo obračalo na nje tudi v takih primerih, v katerih 
bi se sicer obračalo na občinske odbore ali celo na sodišča. 

d) Razpresti je treba mladinske in ženske organizacije. V da
našnjem trenutku, ko večine mož ni več doma, nam bodo ravno te 
organizacije dale možnost, da prodremo in aktiviziramo nove mno
žice. Razumeti je treba, da do teh množic pridemo lažje preko teh 
posebnih organizacij, kakor neposredno preko OF. Poleg drugega 
nam te organizacije nudijo možnost, da mobiliziramo mladino in žene 
kot plasti, ki se v narodnoosvobodilnem boju borijo tudi za svoje 
lastne zadeve. Mladina pravilno pričakuje, da ji bo narodna osvo
boditev odprla pot v življenje, ji dala možnost dela in izobrazbe, 
možnost ustanovitve lastne rodbine itd., žene pravilno pričakujejo, da 
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jim bo narodna osvoboditev dala politično, gospodarsko in družabno 
enakopravnost z možmi. Tu se nam torej odpirajo novi viri energij. 
Treba je seveda zagrabiti za delo med ženami in mladino malo dru
gače kakor med moškimi, treba je več raznovrstnosti v agitacijskem 
delu in ne samih političnih debat. Treba je organizirati npr. mladin
ske in ženske konference, mladinske zabavne večere itd. — V zvezi 
z delom med mladino in. ženami je važno tudi, da se strogo pazi na 
načela notranje demokracije v naših organizacijah in da se odbori v 
teh organizacijah vedno volijo. — Najboljše elemente iz AF2 je treba 
pritegovati v Partijo, najboljše elemente iz ZiSM pa sproti povezovati 
v ZKM, ki mora biti jedro in najaktivnejša sila v ZSM. Tu omenjamo 
še to, da je članstvo v ZKM smatrati hkrati za kandidaturo v Kom-
partijo, to pa pomeni dvoje: prvič, da naj se dobri mladinci in mla
dinke, ki bi .bili primerni za kandidate Partije raje vključujejo v 
ZKM, kjer imajo več možnosti masovnega dela, kakor v kandidatskih 
skupinah in drugič, da naj se dobri aktivisti ZKM sprejemajo v Par
tijo brez kandidatskega staža. — Pri mobilizaciji žen in mladine nam 
bo pomagala tudi organizacija Slovenske narodne pomoči, ki naj 
sistematično zbira sredstva in predmete za pomoč jetnikom, konfi-
nirancem in njihovim družinam, kakor tudi vsem drugim žrtvam 
fašističnega terorja (pogorelcem). Da bo pomoč tem žrtvam od nas 
organizirana in zato kolektivna, da je ne bodo nudili le sorodniki 
žrtve, temveč cele vasi preko naših organizacij, bo velikega politič
nega vzgojnega pomena in nam bo pomagalo dvigniti padlo moralo. 

e) Finance so. bile v zadnjem času zelo zanemarjene v skoraj 
vseh OK, danes, ko ne bo imel vsak OK na svojem področju kake 
čete, ki se bodo združile v brigade in bo moral PK z denarjem zalagati 
te premične brigade, bo ta nered še v posebnem nasprotju z situa
cijo. Zato je treba uvesti red v vse okrožne tolagajne in doseči, da se 
bodo neprimerno večja denarna sredstva stekala v blagajno PK. 
Tudi v zbiranju sredstev je treba vnesti več sistema in je treba zlasti 
premožnim trkati na vrata s predlogi, da podpisujejo posojila. Tu 
omenjamo, da bo v zvezi z bojem proti beli gardi in z delom za 
razkroj sredine zelo primemo sredstvo za razkrinkovanje prikritih 
sovražnikov in pritegovanje doslej nevtralnih elementov (ki so zlasti 
številni med premožnimi sloji) predlaganje podpisovanja posojil. 
Okrajnemu odboru stavljamo zato na razpolago nekaj obveznic. 

f) Okrožni odbori so se doslej vsi trudili postaviti svoje okrožne 
tehnike in skoro povsod imamo zarodke ciklostilskih točk. Okrajni 
odbori, ki bodo imeli neprimerno več možnosti v svojem obsežnem 
področju, bodo torej z lahkoto organizirali za začetek vsaj eno res 
brezhibno poslujočo in res produktivno ciklostilno točko. Zato naj 
takoj ob pričetku svojega poslovanja za to delo zagrabijo in določijo 
tovariša odgovornega da to prvo točko spravi v tek in mu nudijo vso 
potrebno pomoč. 
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4.) Tekoča vprašanja v Vašem okraju so mnogotera, navajamo le 
najvažnejša. 

a) Del Vašega okraja še ni mobiliziran v partizane. Mobilizirana 
niso področja: severni del naše Koroške (Trbiž, Kanalska dolina), 
Rezija, Beneška Slovenija. Na teh področjih bo treba skupno s parti
zanskimi četami mobilizirati vsaj tiste letnike, ki smo jih v začetku 
pomladi mobilizirali drugod. 

b) Mobilizirati je treba v partizane tudi italijanske antifašiste 
tako iz slovenskih krajev kakor iz obrobne Furlanije. Prejšnji briški 
OK ter briški bataljon sta dobila v tem pogledu obširne direktive" 
in je prišlo celo že do formiranja prve italijanske partizanske patru
lje. Naš cilj pa mora biti, da v najkrajšem času formiramo krepak 
zarodek italijanske partizanske vojske, zarodek, ki bo sposoben sa
mostojnega življenja in razvoja. Opozarjamo, da je razpoloženje v 
Furlaniji zelo ugodno, da marsikje Furlani sodelujejo s partizani in 
da je že omenjena patrulja prebredla že celo Furlanijo v eni smeri. 
Treba je še nadalje in v vseh smereh povečati naše napore v tej 
smeri. Zaradi te iste naloge je puščen briški bataljon začasno izven 
brigad. Treba je torej delati zlasti opirajoč se na ta bataljon. 

c) V baškem okrožju so se pojavila trenja med terenskimi de
lavci in partizanskimi funkcionarji. Vprašanje samo je že razčiščeno, 
vendar opozarjamo ponovno na te vrste napak, ki lahko izvirajo bo
disi iz vojvodskih tendenc med vojaškimi funkcionarji, bodisi iz ne
razumevanja vojaških potreb s strani terenskih funkcionarjev. Tako 
eno kot drugo je treba pobijati s tem, da vzgajamo pri enih kakor 
pri drugih zdrave medsebojne odnošaje, posamezne konkretne sporne 
točke pa obravnavamo po partijsko, to je na sestankih funkcionarjev 
kot partijcev. 

d) V delavskih krajih, kjer je delavstvo po narodnosti mešano 
(Rabelj, Trbiž), je treba v podjetju organizirati Odbore Delavske 
enotnosti, kanior je treba pritegovati borbene elemente vseh narod
nosti. Najboljše med njimi je treba na slovenskem ozemlju pritego
vati v KP Slovenije (v Furlaniji in v bodočih furlanskih partizan
skih četah se seveda organizira KP Italije). V močno mešanem trbiš-
kem okrožju bo najbrž kazalo pritegniti tudi v OK OF zastopnike 
narodnih manjšin (po vzgledu naše Pokrajinske konference OF). 

e) Trbiškemu okrožju smo poslali v pomoč agitacijsko-organiza-
cijsko patruljo partizanov z nalogo, da okrožje razgiblje. Poleg vseh 
drugih nalog ima to okrožje tudi še to nalogo, da najde zveze in 
prodre preko današnje državne meje v Ziljsko dolino. Zona namerava 
tja poslati celo eno partizansko četo. 

5.) Nasveti za Vaše delo. Vaše bivanje na terenu ne bo smelo 
biti več v toliki meri naslonjeno na partizanske čete kakor doslej. 

11 Glej dok. št. 12. 
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Prvič se bodo te čete neprimerno češče premikale s svojimi briga
dami, drugič pa kaže izkušnja, da to ni priporočljivo. Treba je najti 
drug način bivanja, ki bo glede varnosti temeljil bolj na konspi
raciji, kakor na obrambi z orožjem. Tudi Vaše zveze z okrožji in nami 
ne bodo mogle biti samo in niti ne pretežno vojaške. Treba bo zato 
sistematično graditi civilne ilegalne kanale. V tem oziru bo treba 
Vaše bodoče kurirje in kurirke naučiti neprimerno več konspiracije, 
kakor so jo doslej poznale. Verjetno bo kazalo uvesti sistem civilnih 
karavl, toda ne v hišah, temveč zunaj (določena mesta, do koder ena 
kurirka prinese pismo ali material in kjer ga dvigne druga). 

Glede nujno potrebnih osebnih stikov med Vami in Vašimi no
vimi okrožnimi funkcionarji, Vas opozarjamo na staro slabost vseh 
naših dosedanjih OK, ki so neprestano romali po svojem okrožju in 
jih zato ni mogla doseči niti naša pošta, niti njihova pošta iz rajonov 
ter So bili zato nesposobni voditi organizacijo celotnega okrožja, 
temveč so ji lahko samo s svojim obiskom malo pomagali. Da ne bi 
zapadli v to napako, si najprej organizirajte enega takoj uporabnega 
in več rezervnih centralnih punktov, kjer bo moral biti .vedno pri
soten vsaj en član Vašega komiteta. Uporabljajte za osebne stike 
tudi metodo klicanja okrožnih funkcionarjev k sebi. Pri takem načinu 
dela bo seveda pisemska zveza dobila večji pomen in bo treba zato 
od vsega početka učiti nove OK, da Vam bodo redno poročali; z Vaše 
strani pa uvesti prakso, da na njihove dopise redno odgovarjate. 

Nam morate poročati redno tedensko, tudi če v tistem tednu 
niste dobili kakih novih poročil iz svojih okrožij.. Izčrpnejša poročila 
iz okrožij nam pošiljajte v vpogled. 

Smrt fašizmu — svobodo narodu! 

Žig: Pokrajinski komitet KPS Primož12 

za Primorsko Ahac13 

12 Dr. Aleš Bebler. 
13 Dušan Pirjevec. 
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Št. 106 

PISMO ČLANA POLITBIROJA CENTRALNEGA KOMITEJA KPJ 
EDVARDA KARDELJA DNE 26. APRILA 1943 POKRAJINSKEMU 
KOMITEJU KPS ZA PRIMORSKO O ZBOLJŠANJU ZVEZ Z VOD
STVOM KOMUNISTIČNE PARTIJE ITALIJE IN O POSTAVITVI 

RADIJSKE ZVEZE1 

26. IV. 1943. 
Dragi tovariši! 

V prilogi pošiljam: 1. telegram Deda,2 ki se tiče Quinta3 in 2. mo
je pismo4 Quintu. Oboje prevedite v italijanščino in takoj pošljite 
Quintu. Italijanskemu prevodu telegrama priložite tudi ruski tekst. 

Uredite vse potrebno, da boste imeli zvezo s Quintom in nam 
redno dostavljajte vse njegove stvari. Dogovorite se za radio-zvezo. 
Tam imate sedaj aparat in ljudi. Nemudoma nam sporočite v kakš
nem stadiju je sedaj delo v tem pogledu. Andreja5 in Djidjija6 smo 
potklicali nazaj, ker ju rabimo, (a vi imate Harija7 in Staneta,8 če je 
ta že prišel do vas). Seveda, če sta vam še nujno potrebna, ju zadržite. 
Glavno je, da spravimo stvar v tek. 

Uredite tudi zveze z Ljubljano. V Rimu je naš človek.9 Z njim 
morate vzpostaviti zvezo, ki jo dobite v Ljubljani (obv[eščevalna] 
sl[užba]). Javke ste, upam, dobili! Zunanja javka (Kožarje)10 ne' 
velja. 

Prisrčne tovariške pozdrave 
Krištof11 

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. 
2 Šifra za kominterno. Telegram verjetno ni ohranjen. Gre za te

legram, ki.so ga Pokrajinskemu komiteju KPS za Primorsko že poslali, 
a ga zaradi pretrganih zvez ni bilo mogoče poslati vodstvu KP Italije. 
Glej Dokumenti, knj. 5, dok. št. 202, op. 3. 

3 Umberto Massola. 
4 Pismo verjetno ni ohranjeno. 
5 Andrej Babnik. 
• Silvo Hrast. 
7 Ing. Drago Hartner. 
8 Stane Vrščaj. 
9 Dr. Franček Kos. 

10 Misli na bivšo javko, ki so jo uporabljali, ko je bil sedež vodstva 
narodnoosvobodilnega gibanja še v Polhograjskih Dolomitih. 

11 Edvard Kardelj. 
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St. 107 

PISMO ČLANICE POVERJENISTVA CENTRALNEGA KOMITEJA 
KPS ZA LJUBLJANO LIDIJE ŠENTJURC DNE 26. APRILA CEN

TRALNEMU KOMITEJU KPS O POLOŽAJU V LJUBLJANI1 

Dragi tovariši! 

1. Vašo pošto dobili.2 Kje je naša, t. j . moja, ne vem. Pisala 
sem redno, vsaj 2 X tedensko. Poiščite. Sicer [ni bilo] nič, kar bi bilo, 
"ogromne važnosti, a tekoče le. Pišite vsaj nekatere odgovore. Zakaj 
niste dali Petru 2 a vsaj teksta za letak, uvodnik, ali karkoli in nekaj 
oficialnega bo vsekakor moralo iziti. Tu bo izšla: Dfelavska] E[not-
nost] (prilično dobra) in letak (ne najboljši s podpisom KPS), Slo
venski] Pforočevalec] — predprvomajski — za majskega čakamo na 
nekak tekst. Saj to ni življenjske važnosti, ali pri teh prilikah je to 
le potrebno. 

2. Moja kurirka se je z vso tisto zadevo vsedla.8 Izgleda po vsem, 
da jo je pokazala že pred ca. 1 mesecem padla kurirka.8 3 Pika. Danes 
izgleda, da je šla tudi Vida4 (član OKaja), pravtako najsigurnejše 
po oni kurirki, jaz pa visim. A po vsem izgleda (Ana!5), da me mi
slijo ujeti. Zato je moje ime za vsak promet v bodoče nemogoče. 
Pa naj bo Pika, ali karkoli. 

3. Primorci se še niso javili. Sporočite, oz. podrezajte, če vam 
je to mogoče. 

4. Za potovanje bomo uredih. V bodoče naj velja: linijo, oz. 
možnosti vemo mi sami, vsaj tako dobro kot 13,6 pri mas je ves ta 
čas samo problem dokumentov. Ker nimamo prostora, gre še vedno 
vsak teden vsaj eden.7 Sedaj tudi povsod kopljejo,8 znane so jim že 
vse kamuflfaže] in načini, skratka vse. Ce še kaj stoji, izgleda, da 
povsem slučajno in lahko vsak hip zgrmi. Razbijamo si glave za 

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. Do
kument je od vlage in plesni zelo poškodovan in besedilo težko čitljivo. 

l a Datuma ni, ker je dokument poškodovan, je možno, da je iz
brisan. Pismo je datirano po datumu pripisa. 

2 Glej dok. št. 95. 
2 a Mirko Pleško, sodelavec Centralne tehnike KPS v Ljubljani, v 

sektorju za zveze. Vzdrževal je zvezo po železnici med Ljubljano in se
dežem vodstva narodnoosvobodilnega gibanja v Kočevskem Rogu. 

s Misli na 350 000 Lir, ki so jih našli ob aretaciji Rozalije Menih-
Barbke, glej dok. št. 93, op. 9. 

3 a Danica Lipušček, glej dok. št. 85, op. 40. 
4 Tončka Durjava. 
5 Zdenka Kidrič. Obveščevalni sektor. 
6 Milan Skerlavaj. 
7 Misli aretacije aktivistov. 
8 Misli na iskanje bunkerjev in drugih skrivališč. 

276 



nove možnosti, a tu ostanejo problem prostori. Te zadnje stvari 
seveda zelo »blažilno« vplivajo na ljudi, zato upam, da razumete 
položaj in okoliščine našega dela »-na puf-«. Sicer pa kot vidite po 
rezultatih, smo tehniko zvozili, če ne odlično, vsaj dobro za te prilike 
in zapuščino, sposobni smo spet izdajati kot normalno in je sedaj 
v delu Suha Kraj. v plamenih9 in Jelenov žleb.10 Od zaostalih pu-
blpkadj] bomo še videli, kaj je še aktualno. 13 piše, da je poslal na
ročila. Med pošto jih ni. Prosim lepo, naj naročila nekdo kontrolira 
oz. naj veljajo to kot edina t. j. 'skupna naročila, a ne da prihaja z 
Vseh vetrov. To je za nas nujno in imam najrajši, da nekdo podpiše, 
če je to možno. Glede Zag[re]bau pa je meni stvar nejasna. Ce 
zahtevate na ta posel tov. Cemivca,12 ne vem kaj naj potem išče tam 
še 13, če pa misli 13 tja, pa mu Cemivc da zveze z Mihom18 in ostane 
Cernpvc] na svojem poslu tu. 

5. Za rekrutacijo v partizane velja po našem samo Petrova 
pot1 4 (seveda ne ona po kateri [je] šel 13). Vse ostale kombinacije bi 
prišle v poštev le, če lbi bili tu izgledi za bega ali italij[ansko] mobili
zacijo. 

6. 2e ves teden vozijo domov transporte internirancev. Pravijo, 
da mislijo poslati vse. Prišla tudi Kimlova15 žena16 in Vesna.17 To . . . 1 8 

Erria,19 ki so jo pomotoma privlekli iz Benetk, ne poroča o naših nič 
posebnega. Opremili smo jo dodobra z vsem (10.000 Lit, knjigami, 
zdravili, poročilom in ostalimi dobrotami, torej naj Ivan2 0 ne skrbi!) 
Dali ji ibomo tudi orig. Ivfanovo] pismo, če ne bo med tem odšla. 

7. Mihi21 je pismo v tej obliki nemogoče poslati in tudi s to vse
bino. Ce bi Mica22 napisala »normalno« pismo bi lahko šlo origi
nalno, tako pa ne gre. Ono kurirko,2 2 3 ki jo omenjam spredaj, so pri
jeli radi pisem in pošiljk Mihi. Ce nam bo sedaj ponovno ratalo, pa 
še ne vem. 

9 Misli brošuro Bogdana Osolnika; Suha krajina v plamenih, Ljub
ljana 1943, Arhiv IZDG. 

10 Misli brošuro: Mate (Dušan Bravničar), Boj v Jelenovem žlebu, 
Ljubljana 1943. Arhiv IZDG. 

11 Misli nabavo materiala za pirotehniko. 
" Ing. Franjo Cucek. 
, s Ing. Lojze Roječ. 
" Misli na odhod iz Ljubljane po železnici. 
15 Fedor Kovačič. 
19 Darinka Kovačič. 
17 Vesna Stranic. 
18 Izpuščamo eno vrstico in pol. 
19 Erna Muser ni bila poslana nazaj v beneške zapore. Do decembra 

1943 je bila zaprta v Ljubljani, nato pa so jo poslali v koncentracijsko 
taborišče Rawensbriick v Nemčiji. 

20 Edvard Kardelj, glej dok. št. 95, op. 16. 
11 Miha Marinko.-
22 Mica Slander. 
22a Glej op. 3 a. 
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8. Radovan23 je v belgijski, v Poljanah ca 30 zajetih partizanov. 
Kaj je s Pajom,24 še vedno ne vem. 

9. Zveze z Juretom2 5 so sicer dobre, a ne morem od njega dobiti 
javke, čeprav bi pogoji dostave materij[ala] bili sedaj z naše strani 
naravnost odlični. Luka2 6 se je javil z naročilom. 

10. Glede onega usnja »-za porka Madoha«,27 pa ni tako enostav
no. Je to vojaška roba, zastražena. Mi vodimo o tem računa, a kot 
sem že javila, mislite na možnosti tudi vi. Najbrže za vaše prilike 
stvar ne bi bila tam (MKg)28 tako zelo komplicirana, najbrže manj 
kot pa tukaj za naše razmere. Kot sem že javila: mi tu-ne mislimo 
zabušavati, a graditi gradove na nas, ne smete, ker ni položaj niti za 
stotinko lažji, kot je bil, a imam vtis, da ostale vire ne izkoriščate 
dovolj, oz. ne gradite dovolj na nje. 13 jaz ne bom še posebej 
odgovarjala, naj to uredi Janez2 9 z njim. 

1 1 . . . . s o 

12. Domov je prišla tudi Ida8 1 (Skoj). Če bi prišla vam prav, oz. 
bi jo rabili, jo vam odstopimo. 

13. V zvezi z Ivfanovim] pismom in odhodom IJrha,82 ter vrnitvi 
Doreta33 k NZ, ter Brankino3 4 službo, bi bilo mogoče najboljše re
organizirati stvar v Ljubij[ani] tako, da bi postavili širši ©[krožni] 
0[dbor], magari z nekakim sekretariatom, ki bi imel v nujnih pri
merih pooblastilo poverjeništva. Tako bi se izognili temu obupnemu 
birokratskemu poslovanju in »obiskovanju« in bi res prišli do ljudi. 
Naš skupen predlog in ev. predlog poverjfenštva] IO bi poslali, čim se 
natančneje pogovorimo. Potem bi vsaj lahko rekli, da nekaj delamo. 
Vlastino35 delo s plenfumaši] pa itak še ostane. Razmislite pred
hodno še vi o tem. OO bi bil potem: Vlasta, Franček,36'Jošt,87 Mar
jan 8 8 in ev. Dore ali Milan.39 Z odhodom Urha . . .4 0 Zvonko41 [se po 
arestu sploh] še ni ničesar lotil. 

23 Franc Rihar. 
24 Pavle Zibelnik. 
25 Milan Apih. 
26 Franc Leskošek. 
27 Jože Draksler, glej dok. št. 19, op. 4. 
28 Tovarna usnja v Mokronogu. 
29 Boris Kraigher. 
30 Izpuščamo 11 vrstic besedila o konspiraciji in nesolidnosti na 

sektorju zvez. 
81 Ida Szabo-Kovač. 
32 Zoran Polič, glej dok. št. 95. 
33 Fedor Košir. 
34 Jelica Vazzaz. 
35 Mira Tomšič. 
3 8 Franček Majcen. 
37 Leopold Krese. 
38 Ing. Bogdan Žagar. 
39 Drago Pustišek. 
4 0 Izpuščamo eno vrstico. 
41 Viktor Repič. 
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14. Zadeva K[rščanski] S[ocialisti]: Ferdo4 2 je, kot veste, vse 
izdal. Po »najdbah« v vaših bunkferjih] so ljudi, ki so jih imeli tu 
zaprte nazadnje le srečno povezali in so nato vsi: intendanca in expe-
dit svoje delo lepo priznali. A-ra43 in P-de44 pa sedita še vedno le v 
zvezi s kurirko. Držijo se dobro, so še vsi v belgijski. Nekje zunaj 
so našli tudi vse vaše slike in pa skupinske in so tu povećavali. 

15. Polit[iani] položaj bi karakterizirala z nekakšnim povečanim 
oportunizmom in čakanjem. Mi-ha zelo intenzivno delajo in radi 
oportunizma celo nekaj dobivajo med purgari j o, seveda radi ver
jetnosti angleške invazije. Vera v moč slov. naroda in OF malo pada, 
nekako mislijo na Angleže in se jih istočasno bojijo. Te znake opa
žamo seveda le v najbolj purgarski sredini — periferija je borbena 
in zdrava. Proti temu se skušamo boriti — kampanja [konfe]renc za 
dveletnico in 1. maj — mnogo je odvisno, kako bo akcija za 1. maj 
uspela. Prilično mero dodaja k vsemu temu strah [pred] Nemci. Na 
drugi strani pa vidite, da so naše akcijske možnosti in sposobnosti 
dokaj večje — masovne organizacije po 5 mesečnem delu le dobivajo 
mesto, ki ga morajo imeti, zlasti AZZ in ZSM. SNP pa bomo sedaj 
pomladili z novimi delavnejšimi kadri. Perspektive za ustvarjanje 
in širjenje OF so še vedno ugodne. Tudi D[elavska] E[notnoist] beleži 
vidne uspehe.-Pišite vaše mnenje o razvoju položaja. 

16. Iz Aninega poročila boste najbrže videli, da so bile ver
jetnosti za ofenz[ivo] prilično velike (vsaj ona mi je pisala kot nujno 
in sigurno), da pa so se potem stvari zasukale. Ozadje in vse ostalo 
bo javila Ana. 

17. Podrobnejše o položaju mas[ovnih] org[anizacij] bosta pisala 
Vlfasta] in Ju.4 5 in tudi poslala kopijo poročila ZSM, ki ga je [Vlasta] 
poslala PK. (Poslala sem jo Ju., da jo pošlje vam.) Ali ostane za Jer
neja4 6 naše mnenje? 

18. Bučko47 in ostali so dobri in bodo že kmalu pravi pionirji. Ta
kole nekako [jezo] na gilovce48 že kuhajo, pa še marsikaj drugega 
znajo povedati. 

19. Pa še vzdih: denar! 

in prisrčne tov. pozdrave 

sf. — sn. 
Pika4 9 

42 Ferdinand Robida, glej dok., št. 19, op. 5. 
43 Aleksandra — Jožica Toman. 
44 Polde — Stane Kovač. 
45 Justin — Vladimir Krivic. 
48 Mitja Vošnjak, glej dok. št. 93. 
47 Borut Kardelj, roj. leta 1940, ki je bil ilegalček v Ljubljani. 
48 Člani fašistične mladinske organizacije GILL (Gioventu Italiana 

del Littorio di Lubiana, slov.: Italijanska liktorska mladina v Ljubljani). 
49 Lidija Sen t jure. 

279 



26717. 
Torej še enkrat: pošte mora biti toliko, da boste imeli kontinuirane 

rad[ijske] biltene. iPrilagam Urhovo pošto za Andreja.50 Ivana prosim, 
da zanesljivo sporoči, če kaj ve, kaj je s sinom oz. bratom5 1 tistih, 
kjer je poleti stanoval. Slišali so, da je padel, pa so vsi iz sebe in 
tako tudi naše šanse niso najboljše.52 

St. 108 

OKROŽNICA OKROŽNEGA ODBORA ZVEZE SLOVENSKE MLA
DINE LJUBLJANA DNE 26. APRILA 1943 ŠOLSKIM, VAJENIŠ
KIM, RAJONSKIM IN TERENSKIM ODBOROM ZSM O PRIPRA

VAH NA PROSLAVO PRVEGA MAJA1 

OKROŽNI ODBOR ZVEZE SLOVENSKE MLADINE 

Okrožnica štev. 4. 
Ljubljana, 26. aprila 1943. 

VSEM ŠOLSKIM, VAJENIŠKIM, RAJONSKIM IN TERENSKIM 
ODBOROM ZSM 

Prvi maj je že desetletja praznik dela, praznik borbe za pravico. 
Letos je ta največji skupni praznik vsega človeštva dobil še širši 
ohseg, pa tudi udarnejšo vsebino. V znamenju pomnoženih naporov 
za poslednji odločilni udarec po fašizmu je letos prvi maj v borbi 
združil ves svet, narode vseh zavezniških držav, yse zasužnjene na
rode, pa tudi vse poštene sile v samih fašističnih državah. 

Praznik dela bomo praznovali z delom, z neizprosno borbo, z 
neuklonljivim odporom. Puške v rokah naših partizanov 'bodo pele 
svoje smrtonosne pesmi, vsi, ki smo doslej stali ob strani v tej borbi, 
se bomo priključili našim junakom, okrepili bomo vrste naše Narod-
no-osvobodilne vojske, Partizanskih odredov in Narodne zaščite, 

58 Jože Rus. 
51 Marko Romih. 
52 V stanovanju Romihovih, Pot na Drenikov vrh 1, Ljubljana, je 

bil bunker, v katerem je bival Edvard Kardelj junija 1942 pred odhodom 
na Kočevsko. Bunker so nato uporabljali člani Poverjeništva CK KPS 
za Ljubljano. Leta 1945 je bila pri Romihovih radiooddajna postaja za 
zvezo z vodstvom narodnoosvobodilnega gibanja v Beli Krajini. Vodila jo 
je Vida Tom-Lasič. 

1 Izvirni kopiji sta v arhivu CK ZKS in arhivu IZDG v Ljubljani, 
fasc. 444. 
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Našim borcem pa bomo pomagali tudi z opremo, z denarjem, pa tudi 
tako, da bomo iz vseh ljudi, ki so danes še omahljivci, zgradili od
ločne, borbene aktiviste. 

Ljubljanska mladina mora storiti za prvi maj svojo dolžnost. 
Vse sile mora vložiti v našo borbo, pomagati partizanom na vse na
čine, s puškami v rokah, pa tudi s čevlji in obleko. Da bomo res 
lahko aktivizirali vse naše sile, bomo razen samega prvega maja orga
nizirali še svoj teden dela. V tem tednu, ki traja od 1. do 8. V. mo
ramo povezati našo vsestransko aktivnost v enotno, mogočno akcijo. 

Razen akcij v okviru NZ, razen vstopa v vrste naših borcev, 
bomo v tem tednu prav posebno okrepili še politično in nabiralno 
aktivnost. 

Vsem aktivistom moramo točno razložiti ogromen pomen prvega 
maja. Po vsem terenu, pa tudi med tovariši, ki še niso v naših vrstah, 
bomo organizirali vrsto prvomajskih sestankov, o katerih bomo po
šiljali točna poročila. Na nobenem sestanku naj ne manjkajo tele 
točke dnevnega reda: 

1.) Stvaren pomenek o najnujnejšem delu, predvsem o naši na
biralni akciji. Kako bomo dosegli največje uspehe. 

2.) Referat o vsestranskem pomenu 1. maja. 
3. Referat o vojaško-političnem položaju doma in po svetu. 

Okrepitev pogojev za bližnjo zmago. 
4.) Recitacija borbenih revolucionarnih pesmi (M. Bor itd.). 
5.) Petje 1. maju primernih revolucionarnih pesmi. 
Po lastni uvidevnosti dodajte še nove točke, teh petih pa ne 

izpuščajte. 
Nabiralno akcijo razvijte povsod. Zbirajte vse: čevlje, obleko, 

perilo, plašče (dežne), opasače, nahrbtnike, sanitetni material. Dobro 
je vse, moško ali žensko. Ta akcija ne sme imeti značaja prošnje, pač 
pa zahteve. Slovenska osvobodilna vojska vse to rabi, naša dolžnost 
je, da ji damo. Zločin in izdaja je shranjevanje materiala za povojne 
čase. Vsak sme obdržati le omejeno število čevljev, obleke itd., ki jo 
najnujnejše rabi za letos poleti. Zimske opreme ne sme obdržati 
nihče. Pri nabiranju pojdite res v širino. Material zbirajte na števil
nih manjših skladiščih. 

O vseh akcijah poročajte sproti. Točna, izčppna in napisana 
sklepna poročila pa morate do 10. V. dostaviti okrožju. 

Vsi vodilni aktivi, tako vsi rajonski, šolski itd. odbori so odgo r 

vomi, da bodo vse akcije v redu izvedene in da bomo dobili v do
ločenem času točna poročila. 

SMRT FAŠIZMU — SVOBODA NARODU 

Prilagamo oporne točke2 za 
referat o pomenu 1. maja. Okrožni odbor ZSM 

2 Točke so napisane na hrbtni strani okrožnice. 
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OKROŽNI ODBOR ZVEZE SLOVENSKE MLADINE 

OPORNE TOČKE ZA REFERAT O POMENU 1. MAJA 

1. maj v preteklosti. Najstarejši delavski praznik. Dan poostrene 
borbe za pravico, dan enotnosti vseh zatiranih. Porast delavske sile 
od leta do leta, silna moč enotnega, organiziranega delavstva. 

1. maj danes — Zajetje večje širine, povezanost vsega poštenega 
sveta, vedno večja borbenost, ojačane priprave za poslednji napad, 
ogromen delež delavstva pri dosedanji borbi, vedno večja vloga 
delavstva v narodno-osvobodilnem boju. 

1. maj — predvečer najhujših udarcev proti fašistom, okrepljen 
vojaški položaj zaveznikov, iniciativa v njihovih rokah, ofenziva 
upornih zatiranih narodov, pogoji bližnje zmage. 

1. maj — predvečer zmage zaveznikov in zloma fašistov, vedno 
večja enotnost v taboru ASA,8 razkol v Osi, diplomatska zavezniška 
ofenziva v nevtralnih državah, vse svetovno mnenje na strani ASA. 
Reakcija^ fašizma 1.) obupni poizkusi za ohranitev sile in morale, 
2.) poizkus, rešiti se odgovornosti za zločine. 

1. maj — dan mobilizacije, splošno geslo — vse za fronto, za 
zmago. Okrepljeno delo po bojiščih in v tovarnah, zahteva po drugi 
fronti. Vse napore za takojšnjo zmago. 

Mi in 1. maj. Naša vojaška in politična ofenziva. Zlom fašistične 
ofenzive na osvobojeno ozemlje, naši silni uspehi v Bosni, Hercego
vini, Sandžaku, Liki itd. Uspehi naših slovenskih brigad. Povezanost 
ljudstva z NOV, vojaška in politična enotnost narodov Jugoslavije 
se krepi, PSNOJ. Nasprotnik4 v razkroju. Radi težkih porazov pod
pora iz zavezniškega tabora vedno manjša. Pomanjkanje poveza
nosti z "ljudstvom in idejne osnove. Razkol med klero-fašisti in mi-
hailovičevci. 

Naše naloge. — Ojačati borbo. Vse poštene, še nevtralne ljudi 
pritegniti v OF, v ZSM. Aktivizirati simpatizerje. Mobilizirati vse 
sile za borbo in za delo v zaledju. Udarjati okupatorja, sabotaža, 
skrb za našo vojsko, dviganje naše zavesti. 

Z zaupanjem zremo v bodočnost. Bliža se zmaga, bliža se svo
boda. Vemo, da si sami kujemo svojo usodo. V borbi si ustvarjamo 
bodočnost, sadov naše borbe nam ne 'bo nihče jemal. Zato ne, ker 
bomo in smo že tako močni, da jih lahko sami zaščitimo in zato ne, 
ker nam pravico do samoodločbe jamčijo vsi zavezniki. 

3 Antantne sile. 
4 Kontrarevolucija. 
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PISMO VODJE TEHNIKE OKROŽNEGA KOMITEJA KPS SKOPJA 
LOKA MILOŠA ZIHERLA DNE 26. APRILA 1943 SEKRETARJU 
POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA GORENJSKO MAKSU 
KRMELJU O DELU V TEHNIKI IN RAZDELJEVANJU LITERA

TURE1 

26. aprila 1943. 
Tovariš Matija!2 

Naročeno delo za 1. maj sem izgotovil in pošiljam par izvodov. 
Koncept za prvomajski proglas sem prejel šele v soboto23 od tov. 
Dona3 (vsaj mislim, da je od njega, podpisan je bil s »-T. I.«). Mate
rial bo odposlan jutri 27. t. m. zjutraj, ker pač med prazniki ni mo
goče odnesti. Letakov sem napravil 2000 izvodov, kot je bilo naro
čeno. Spravil sem na pol strani, čeprav težko, ker imam samo papir 
malega formata. Na drugi strani sem moral izpustiti stavek: »Kaj 
zahteva od vas letošnji prvi maj«, drugače ne bi mogel spraviti 
teksta na pol strani. Ce bi imel papir velikega formata, bi lahko 
spisal vse. 1000 izvodov sem poslal, kot je bilo naročeno, na OK Kranj 
in upam, da bodo o pravem času prejeli. Sicer je malo pozno, vendar 
se bodo terenski potrudili, da najdejo vezo s Kranjem. V slučaju, da 
nikakor ne bi za časa mogli dostaviti v oddaljenejše rajone, sem 
naročil, naj raztrosijo tudi one letake v rajonih, kjer jih imajo že. 
Na noben način ne sme priti noben letak v izgubo. 

Izdelal sem tudi 3000 listkov z gesli, kot mi jih je dal tov. Le
nart.4 Prilagam serijo teh listkov. Razdelil sem jih na loški in med-
voški rajon po sledečem ključu: 

loški rajon 35 0/o 
medvoški rajon 
Radovan5 2 5 % 
Kosec6 20 %> 

1 Izvirnik je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 660. 
2 Maks Krmelj. 
2a 24. aprila 1943; na ta dan je tehnika začela delati, ker prej niso 

dobili gradiva. Datum 27. aprila 1943, ki je doslej veljal za začetek, je 
verjetno povzet po poročilu Miloša Ziherla z dne 8. septembra 1943, ko 
je zabeležil, kdaj je natiskano literaturo oddal. Glej spodaj op 12 a. Mi
loš Ziherl je v tehniko prišel 14. aprila 1943. Glej pismo Miloša Ziherla 
Jernaču-Jožetu Kavčiču z dne 15. aprila 1943. Arhiv IZDG, fasc. 660. 

3 Edo Bregar. 
4 Jože Sluga. 
5 Avgust Barle-Ambrož. 
6 Janez Kalan. 
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Poleg tega pošiljam še v Kamnik 10 »/o in v Pajotovo7 in Vojte-
hovo8 četo po 5 %. 

Ta ključ smo napravili z Jemačem9 in Lenartom. 
Tov. Don mi piše, naj pošljem Bodinu10 ključ za loški rajon 

oziroma OK, ker pa ne vem, kje se Bodin nahaja,1«3 mislim pa, da 
blizu Tebe, sem napisal ključ kar v tem pismu. 

Drugače je tu sedaj vse v redu, le radio aparata še nimam, zato 
ne pošiljam poročil. Bo pa tudi.radio v kratkem na mestu. Veze 
odlično delujejo in materijal dobivam v redu. V tem pogledu smo 
popolnoma samostojni in ni treba ničesar pošiljati. Prostor sam je 
zelo zakonspiriran in upam, da bo tudi ostal. Delo prav lahko zma
gujem, zato ni potrebna nikaka pomoč. Bil bi mi tu samo v napoto, 
ker je prostor izredno majhen, koristil bi mi pa tu lahko samo Go-
razd1 1 s stenografijo, vse drugo prav lahko opravim sam, ker ne 
pride v poštev niti kuhanje, niti pranje, temveč izrecno tehnično 
delo. Sicer pa delam z velikim veseljem in ne more biti toliko^dela, 
da bi ga ne zmogel. 

Prepisujem tudi VKP (b) in sicer sem pričel tu s tretjim po
glavjem, ker sem prvega in drugega (tretjič) prepisal že gori18 in 
mora biti v oni tehniki, če ga ni Don že poslal v čete. 

Imam tudi šapirograf in mi bo prav koristil pri izdelovanju 
raznih okrožnic, da ni treba večkrat pretipkavati. Sicer pa je mogoče 
izdelati na njem le kakih 30, največ 40 izvodov. Sedaj razmnožujem 
v 30 izvodih partizanske pesmi,123 ki jih prirejam za klavir. Mislim, 
da je to potrebno, ker ljudje večinoma ne poznajo napevov, na ta 
način pa se jih bodo naučili oni, ki igrajo klavir, od njih pa drugi. 
Ko bom dovršil, bom poslal en izvod Tebi. Mogoče bi jih ponatisnili 
na oni strani,13 ker se mi zdi, da nimajo nikogaiS ki bi jih napisal, 
saj sem edini tega poklica v partizanih. Tam imajo tudi več možnosti, 
razmnožiti jih v masi, ker se to ne da delati na ciklostil. V poštev 
bi prišel le opalograf. 

Tovarišica Marjanca14 mi je sporočila, da je bila pri zdravniku, 
in da ima vnetje živcev v glavi, slabo srce in slepič. Mislim, da je 

' Bogdan Rajković, komandir Zirovske čete. Podatek Bogdana Raj-
8 Anton Pezdir, komandir čete Poljanskega bataljona. Podatek Ivke Knznar. 
• Jože Kavčič. 

10 Adolf Arigler. 
"a Tehnika je bila v hišnem bunkerju v Škofji Loki 
11 Niko Kavčič. 
12 Misli tehniko Pokrajinskega komiteja KPS za Gorenjsko pri Po

ljanah, ki jo je vodil Edo Bregar-Don. 
»2a Partizanske pesmi za klavir, 30 izvodov, skupaj 240 strani je 

Miloš Ziherl izdelal 29. aprila 1943. Glej poročilo o delu okrožne tehnike 
Skofja Loka 27. 4 do 8. 9. 1943 v arhivu IZDG, fasc 660 

13 Misli Centralno tehniko KPS. 
14 Anica Susteršič-Pervanja. 
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za njo že poskrbljeno, da bo na varnem, ker na onem mestu, kjer je 
sedaj, ne more dolgo ostati. Hiša je že preveč kompromitirana. 

Ce je prispelo kaj nove literature, bi prosil, da mi jo pošlješ. 
Tudi »Poročevalca« nisem čital že ves čas, odkar sem ga razmno
ževal, sicer ima pa mogoče Jernač kaj literature zame, ker priča
kujem pošte od njega. 

Smrt fašizmu-— svoboda narodu! 
Miloš15 

St. 110 

POROČILO POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRIMORSKO 
DNE 27. APRILA 1943 CENTRALNEMU KOMITEJU KPS O VO

JAŠKEM IN POLITIČNEM POLOŽAJU NA PRIMORSKEM1 

Pokrajinski komitet 
za Primorsko 

Na položaju, 27. IV. 1943. 

Centralnemu komitetu KPS 

Dragi tovariši! 

Vsa naša pošta za Vas se nam je po kakih desetih dneh vrnila 
s stare meje in Vam jo lahko šele danes zopet pošiljamo vsaj z malim 
izgledom, da bo prišla čez mejo. K prejšnjemu poročilu2 dodajamo: 

1.) Glede padalcev smo morali, kakor smo že od vsega začetka 
predvidevali sami zavzeti stališče, ker so si med tem oni organizirali 
oddaj ališče in so morali odposlati prve telegrame. Med tem smo 
v neprestanih medsebojnih diskusijah prišli na diametralno nasprot
nega, mnenja, kakor pa smo ga sporočili v prejšnjem pismu. PrišU 
smo do zaključka, da zelo problematična eventuelna pomoč v orožju 
ali pa pristanek profesorja Rudolfa3 od daleč ne morejo odtehtati 
politične koristi, ki jo lahko imamo od te zveze, če po njej nastopamo 
pred zavezniki, kot to, kar smo. Zato smo dali padalcem zaporedoma 

15 Miloš Ziherl, umrl v partizanski bolnišnici Sant Ferdinand pri 
Barletti v Italiji 4. februarja 1945 za tuberkulozo, ki jo je dobil v bun
kerjih na Gorenjskem. 

1 Prva in druga stran izvirnika sta v arhivu CK ZKS v Ljubljani, 
izvirni kopiji istih strani pa v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 532. 

2 Glej dok. št. 53. 
8 Ivan Rudolf. 
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tri telegrame in sicer: telegram štaba POZ,4 telegram tovariša Branka 
Hrasta5 in telegram tov. Primoža.6 Vse tri vam prilagamo v prepisih. 
K telegramu tov. Hrasta omenjamo, da ga je podpisal s pravim ime
nom in starim činom, prosil pa nas je, da Vam sporočimo, da vstraja 
pri svoji želji, da se v Sloveniji njegovo ime še ne objavlja. Pre
pričani smo, da smo zadeli pravo. Prihodnji telegrami ibodo naslov
ljeni Inteligence Service-u in bodo vsebovali zgolj vojaške infor
macije o italijanski oboroženi sili. Nato pa vsekakor pričakujemo, 
da bomo mogli dobiti Vaše direktive. 

2.) Upamo namreč, da bo v kratkem posloval naš golob,7 ki ga 
pripravljamo s tovarišem Džidžijem.8 Verjetno je, da se Vam bomo 
oglasili, še predno boste prejeli to pismo. 

3.) Prišla sta k nam tovariš Hrast in Cene9 z direktivami o ta
kojšnjem formiranju brigad. Imeli smo že napisano odredbo o for
miranju ene brigade, po Vaši direktivi pa skušamo formirati dve. 
Delo pa gre zelo počasi od rok. Vzrok temu so neprestane hajke v 
katerih se trgajo zveze med četami. Kljub največjim naporom ni-
ihamo danes še niti enega bataljona zbranega. 2e preje so bili v 
skupnem taborišču ostanki dveh južnih bataljonov (kar ni bilo v 
spremstvu neoborožencev). Iz tega smo ravno mislili osnovati našo 
prvo brigado. Vendar zdaj že deset dni ne moremo najti zveze s tem 
taboriščem in smo dobili samo kratko pismeno obvestilo, da so se 
v

v ^ a ; ' k i š e t e e e t e d e l o m a razkropile. Izven našega skupnega biva
lišča so zdaj vsi naši vojaški funkcionarji in še tov. Hrast. Upamo, 
da se bo končno vendarle posrečilo premakniti stvar z mrtve točke! 
Splošna direktiva, ki smo jo dali, je, da naj funkcionarji štaba POZ 
in na novo imenovani štabi brigad poiščejo prve čete, ki jih na terenu 
najdejo ter z njimi in okoli njih koncentrirajo ostale. — Ta nepo-
voljen položaj glede možnosti takojšnje koncentracije pa ne po
meni, da bi bil splošen vojaški položaj nepovoljen. Naši napori, da 
se čete zaktivizirajo so rodili prve sadove in smo imeli nekaj lepih 
akcij, tako naprimer: dne 18. aprila na cesti blizu St. Viške gore 
kjer so naši zaplenili dva puškomitraljeza in 11 pušk, pobili pa 
13 Italijanov. Imeli smo tudi celo vrsto defenzivnih bojev z dobrim 
rezultatom. Zanimivo je v tem pogledu defenzivna bitka pri Fonih 
nad Tolminom dne 6. t. m., kjer je 31 partizanov skozi 8 ur odbijalo 
italijanske napade. Oboroženi so bili z 21 vojaškimi in 7 lovskimi 
puškami, brez mitraljeza. Lahi so v teku boja dvakrat dobili pomoč 
iz doline in razpolagali proti koncu boja s tremi minometalci, 3 tež-

* Glej dok. št. 71. 
5 Jaka Avšič, glej dok. št. 81. 
• Dr. Aleš Bebler. Brzojavka verjetno ni ohranjena. Zaradi dolžine 

jo tehmcno ni bilo mogoče oddati. Glej dopis Pokrajinskega komiteja 
KPS za Primorsko CK KPS 18. maja 1943 v arhivu IZDG, fasc. 532 

7 Radiooddajna postaja. 
8 Silvo Hrast. 
9 Cene Logar. 
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kimi mitraljezi in velikim številom puškomitr al jezov in brzostrelk. 
Rezultat pa je tale: Italijanov je padlo 105, naših 7. Kar pa se nam 
zdi za moralo moštva najbolj značilno je tole: kontrola porabljene 
municije v četi je pokazala, da so v vsem boju naši porabili 200 na
bojev in 10 bomb!! In to je bila četa novincev, ki so bili prvič v boju! 
Podobna uspešna defenzivna bitka se je vršila tudi v bližini St. Viške 
gore (ubitih 40 črnih srajc) 17. t. m. pa pri Slapu (za več kamijonov 
ranjenih). Značilno za vse te defenzivne boje je, da naši držijo po
ložaje do noči in se nato večji del srečno pretolčejo. 

4. Splošen političen polžaj se bo, upamo, s povečano aktivnostjo 
čet naglo izboljšal. Bil pa je zadnje tedne izrazito slab. Neaktivnost 
naših čet, hajke, masovne aretacije in preseljevanje iz osamljenih 
kmetij, požigi, vrsta proval — vse to je močno izpodkopalo moralo 
ljudstva, kar je bela garda skušala z vsemi silami izrabljati zase. 
Pojavili so se v znatnih količinah belogardistični letaki (besedilo 
prilagamo).10 Tudi organizacijska aktivnost bele garde je narasla. 
V farovžih vre. Beli zaznamujejo nekaj uspehov na terenu. Pri
hajajo vesti o tem ali onem doslej našem župniku, ki se je pasivi-
ziral ali celo stopil v stik z belimi. 

5.) Naše organizacijsko delo je- močno otežkočeno, ker je v po
slabšanem splošnem položaju treba več naporov za našo lastno var
nost in prehrano. Vendar se nam je posrečilo, da smo se zbrali in 
pričeli s skupnim delom: Primož, Matevž,11 Blaž,12 Andrej.13 Vlado14 

je izven nevarnosti, v kateri je bil zaradi Nuškinove15 provale in 
je spet v Trstu. Bil je med tem v Milanu (o tem posebej). Nadaljuje
mo s formiranjem Okrajnih komitetov in smo uspeli postaviti doslej 
severnega in osrednjega. Za formiranje južnega bo moral nekdo od 
ftas na lice mesta, verjetno bo to tov. Blaž, ki bo potovanje izrabil 
tudi zato, da po liniji ZKM razgiblje celo vrsto okrožij. — Sklicano 
je partijsko posvetovanje za centralni okraj. 

6.) Kakor rečeno je bil Vlado pri Quintu,16 zaradi pretrgane 
jsveze med nami in med Vladom pa ni imel s seboj pisma tov. Kri
štofa.17 Sploh ne vemo še točno vsebine njegovih razgovorov z 
Quintom. Poslal nam je doslej edino le nekaj novih L'Unita in nekaj 
splošnih informacij o položaju v Italiji. Najvažnejša informacija je, 
da se je italijanski proletariat povzpel že do masovnih stavkovnih" 
gibanj. Začetkom marca se je vršila stavka, ki je bila v Torinu skoraj 
splošna, v Milanu pa delna. Stavkalo je skupno samo v Torinu nad 
stotisoč delavcev med drugimi so bile v stavki tudi nekatere vojne 

10 Priloge verjetno niso ohranjene. 
11 Anton Velušček. 
12 Darko Marušič. 
15 Ivan Bratko. 
14 Branko Babic. 
15 Dr. France Škerl. 
18 Umberto Massola. 
17 Edvard Kardelj, glej dok. št. 2. 
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tvornice in sicer najvažnejše: Pirelli (kavčuk), Breda aeronavtica, 
Caproni (težki bombniki), Fiat Mirafiori itd. V Milanu je med dru
gim štrajkal tudi tramvaj. Stavka je trajala ponekod samo nekaj ur, 
ponekod pa tudi več dni in se je povsod zaključila z uspehom (zvi
šanje mezd, skrajšan delavnik). Posledica štrajka je med drugim 
tudi Mussolinijev dekret o splošnem zvišanju mezd objavljen v li
stih. — Treba bo torej ponovnega potovanja, bodisi spet samo tov. 
Vlade, bodisi tov. Mile,18 če jo končno najdemo. (Se vedno ne vemo 
za njeno usodo). 

7.) Nuškinova provala se je od prvih 30 aretirancev razširila 
na 150. -Propadlo je skoro vse do zadnjega, kar smo imeli v mestu 
Gorici. Provala se je tako močno razširila, ker so se na splošno ljudje 
slabo držali. Po naknadnih točnejših podatkih smo ugotovili le še 
eno zanimivost. Italijani niso aretirali nobenega duhovnika, čeprav 
so imeli o njihovi zvezi z Nuškinom točne podatke. Ni izključeno, da 
obstoja zveza med temi dogodki in obiskom goriškega nadškofa 
Margottija pri Mussoliniju, o katerem poročajo listi. 

8.) V nekaterih južnih okrožjih imamo znatne nove organiza
cijske uspehe. V samem Trstu, poroča tov. Blaž, sta Davilla19 in 
Franc2 0 razširila organizacijo in imata v samem mestu 20 celic. 
Ona dva tvorita vodstvo Comitato litorale, to je nekaj podobnega 
kakor naši Okrajni komiteti za okrožja Koper, Trst, Tržič, Gradi
ška. — V Čieariji in Istri se po malem nadaljuje mobilizacija v parti
zane. Zaradi transportov pa so tamkajšnje terenske organizacije iz
gubile stik z bataljonom in pošiljajo svoje novince na Oboroževanje 
v hrvaško 5. zono.21 Novinci, ki so bili tja poslani že pred dvema me
secema, se oglašajo domačim z zelo povoljnima vestmi o hrvaških 
brigadah. 

9.) Vrnilo se je k nam 82 novincev, ki so bili poslani v naše 
brigade in so bili tam od zdravnikov škartirani. Na povratku so bili 
na Pivki razbiti in tavajo zdaj v majhnih skupinah vsak proti svo
jemu domu. Stvar je seveda vplivala porazno. Ali se ni dalo storiti 
kaj boljšega? — Tu imamo poleg tega še vedno zadnji neoborožen 
transport, ki je že nekaj tednov v raznih hajkah in pravzaprav ne 
vemo, kako je z njim. Dogovorih smo se s štabom zone in tov. Hra
stom, da mu bodo šli nasproti čim zberejo količkaj znatno silo in 
da ga vzamejo v zaščito brigad. — Partizanska zveza z Gorenjsko 
je zopet vpostavljena in kolikor toliko redna. — K nam sta pribežah 
za nekaj dni dve gorenjski četi zaradi hajke na njihovi strani, sta 
se pa spet vrnili. 

18 Milena Bajt, poročena Bizjak. Bila je aretirana maja 1943. Po
datek Vandeline Pavlin. 

19 Vincenzo Marcon. 
m Jaka Platiša. 
21 Glej dok. št. 94. 
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10. V Vaših zadnjih pismih je bilo nekaj kritičnih opazk. V zvezi 
z njimi imamo pripomniti: 

a) Glede pomanjkljivega poudarjanja vloge Partije smo sporo
čili svoje mnenje deloma že v prejšnjem pismu. Med tem pa smo 
na seji iPK vprašanje ponovno obravnavali in smatramo, da je bila 
Vaša opazka opravičena in pravočasna. Sprejeli smo primerne sklepe. 

b) Glede članka o beli gardi: je formalno pravilen, ker obrav
nava razlike.. .22 

St. I l l 

NAVODILA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRIMORSKO 
DNE 27. APRILA 1943 NOVOUSTANOVLJENEMU OKRAJNEMU 

KOMITEJU KPS ZA JUŽNO PRIMORSKO1 

Pokrajinski komitet KPS 
za Primorsko 

Na položaju, 27. aprila 43. 

Okrajnemu komitetu KPS za Južno Primorsko 
sekretarju tov. Rudiju Brkincu2 

Dragi tovariš Rudi! 

Po sklepu Pokrajinskega komiteta KPS se vrši obsežna reorga
nizacija naših partijskih organizacij.3 Najvažnejše zate je formi
ranje treh okrajnih komitetov (za južno, osrednjo in severno Pri
morsko). Ti si določen za sekretarja Okrajnega komiteta za južno 
Primorsko. Vprašanje ostalih članov tega komiteta je treba še rešiti. 
Zaradi ekspeditivnosti je poverjena določitev teh članov tov. Blažu,4 

sekretarju PK ZKM za Primorsko, ki Ti prinaša to pismo in, ki naj 
se ob tej priliki posvetuje s Teboj. V poštev prihajajo sedanji okrož
ni funkcionarji na jugu (tov. Vidko,5 Maks,6 Stmad 7 itd.) ali morda 
tudi kaki tovariši iz vojske (tov. Boro?)8 — to seveda v soglasju s 

22 Konec dokumenta ni ohranjen. Poročilo je pisal dr. Aleš Bebler. 
1 Izvirna kopija je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 532. 
2 Rudi Mahnič. 
3 Glej dok. št. 53. 
4 Darko Marušič. 
5 Vinko Hlaj. 
6 Avgust Dugulin. 
7 Avgust Spacapan. 
8 Franc Segulin, ubit v tržaški rižarni 1945 leta. 
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štabom bataljona. Vendar, imata tov. Blaž in Ti pravico vzeti iz 
vojske kakega tovariša, če je popolnoma izven dvoma, da je pri
mernejši za teren. Upamo, da ne bo sporov. 

Predno preidemo na splošne direktive in nasvete Ti še po
trjujemo prejem Tvojih poročil za čas od 1.—20. marca,8 za čas od 
21.—31. marca1 0 in za čas od 1.—10. aprila.11 Tem poročilom je bilo 
priloženo poročilo tov. Vidka od 10. aprila12 ter Tvoj cirkular rajon
skim komitetom od 25. marca.13 V zadnjem času smo prejeli tudi 
še nekaj poročil tovarišev Maksa in Strnada. Le Pivka se ne oglaša. 
Zaradi reda pa o vseh teh poročilih iz Tvojega okraja ob koncu 
pisma. 

Južno Primorski okraj obsega, kakor vidiš, ves Kras, to je do
sedanja okrožja Istra, Materija-Bistrica, Kras in Pivka. Vse to pod
ročje spada odslej v kompetence novega okrajnega odbora in nam 
ta odbor odslej odgovarja za partijsko in OF- delo na vsem tem 
področju. Splošni položaj in posebne prilike pri vas Vam nalagajo 
mnogotere naloge, o katerih vam bo ustmeno govoril tov. Blaž. Zato 

' bomo tu bolj kratki. 
14 

3. Organizacijske naloge 
a.) Pričeti je treba vsekakor s tem, da se postavijo novi okrožni 

komiteti Partije. Pri tem ni obvezna dosedanja razdelitev na okrožja 
Istra, Kras, Pivka in Materija. Nasprotno, zdi se nam, da bo nujno 
razdeliti področje na nekaj več okrožij, zlasti zato, ker boste morali 
postavljati v okrožne komitete manj izkušene nove tovariše, ki ne 
bodo zmogli dela v tako velikih okrožjih, kakor sta bili dosedanji 
okrožji Kras in Materija-Bistrica. V zvezi s tem opozarjamo na to, 
da je nedopustno, da bi sistem zaupnikov dovoljevali v taki meri, 
kakor je bila to doslej navada. Treba je stremeti za tem, da se čim 
hitreje povsod postavijo vsaj dva do tri članski OK, čeprav vsi člani 
niso sposobni za tako funkcijo. Smatramo, da se na tak način 
najhitreje vzgaja funkcijonarski naraščaj, kar je v današnjem času 
ostrih represalij nujno potrebno. Pri formiranju teh komitetov upo
rabljajte v večji meri kakor doslej žene oziroma dekleta. 

b.) Rekrutacija v Partijo se nam zdi še vedno na splošno zelo 
sektaška. Treba je torej sektaštvo v tem pogledu še vedno ostro 
pobijati ter pogumno sprejemati v 'Partijo poštene in razredno za
vedne aktiviste OF in partizane. Za organizacijo OF je naravnost 

0 Glej dok. št. 38. 
10 Glej dok. št. 49. 
11 Glej dok. št. 67. 
12 Glej dok. št. 66. 
13 Okrožnica verjetno ni ohranjena. 
14 Izpuščamo 1. točko: politični položaj in 2. točko: politične na

loge. Besedilo se popolnoma ujema z besedilom 1. in 2. točke navodil 
Okrajnemu komiteju za Severno Primorsko z dne 24. aprila 1943 Glej 
dok. št. 105. 
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nujno potrebno, da dobijo svoja partijska jedra, z drugimi besedami, 
da se aktivisti OF med seboj povežejo kot partijci. Le tako bo za
varovana enotnost OF in bodo v naprej preprečeni poizkusi, da se 
vodstvo OF Partiji odvzame. — Večina naših partijskih forumov 
še vedno ne razume naloge, da dela v četah. Partijske celice v četah, 
ki se gibljejo na področju nekega OK, so odgovorne temu OK in 
on je odgovoren za njihovo delo. Nerazumevanje je seveda tudi na 
strani partijskih funkcionarjev v vojski, ki ne razumejo, da so pod
rejeni tem OK. Ce bi 'bilo iz obeh strani razumevanje tega organi
zacijskega pravila, se ne bi moglo zgoditi, da se n. pr. član OK Kras 
tovariš Strnad obrača na nas s pritožbami proti bivši Kraški četi, 
temveč bi kot nadrejeni partijski funkcionar sklical četno celico in 
tam pošteno prijel komandirja, komisarja in druge partijce kot pod
rejene. Večina vaših čet se bo zdaj s terena umaknila in se bo pri
ključila brigadi Simona Gregorčiča. Vendar bo pri vas za stalno 
ostala četa kakih 30—40 mož, nekaj karavl in patrulj. Potrudite se, 
da bo vsaj v pogledu teh partijsko delo brezhibno in disciplina par
tijcev v teh četah na višini. 

. . .1 5 

e.) Finance so bile v zadnjem času povsod precej zanemarjene. 
Iz južnih okrožij razen od tovariša Strnada PK že dolge .mesece 
ni prejel niti lire. Danes, ko bomo morali mi zalagati z denarjem 
dve brigadi in prispevati preko OK k vzdrževanju dolenjskih bri
gad, v katerih je nad 1000 Primorcev, je tako stanje nevzdržno. 
Zato je treba uvesti red v vse okrožne blagajne in doseči, da se 
bodo neprimerno večja denarna sredstva stekala v blagajno PK. 
Tudi v zbiranju sredstev je treba uvesti več sistema in izvesti novo 
kampanjo narodnega posojila. Tu omenjamo, da je v današnji fazi 
boja proti beli gardi in še bolj v zvezi z delom za razkroj sredine 
predlaganje posojila doslej nevtralnim elementom, ki so zlasti šte
vilni med premožnimi sloji, zelo primerno sredstvo za njihovo pri-
tegovanje oziroma za razkrinkovanje prikritih sovražnikov. Okraj
nemu odboru stavljamo zato na razpolago nekaj obveznic. Po do
govoru s tov. Blažem boste del denarja, ki bo namenjen nam, dajali 
na razpolago enemu naših intendantov, ki deluje na področju vašega 
okraja. 

f.) Okrožni odbori so se doslej vsi trudili postaviti svoje okrožne 
tehnike, vendar imamo povsod samo zarodke takih tehnik. Okrajni 
odbor bo imel neprimerno več možnosti na svojem obsežnem pod
ročju in bo torej z lahkoto organiziral za začetek vsaj eno res brez
hibno poslujočo dklostilsko točko. Vaš OK Pivka ima svojo točko 
popolnoma opremljeno, manjkalo je le personala in vodstva. Vzemite 

15 Izpuščamo točko c: organizacija OF in točko d: mladinske in 
ženske organizacije. Besedilo se ujema z besedilom točk c in d v dopisu 
Okrajnemu komiteju za Severno Primorsko, glej op. 14 zgoraj. 
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stvar energično v roke, postavite odgovornega človeka za, to teh
nično točko in ji določite delo. 

4.) Tekoča vprašanja. V Vašem okraju so mnogotera: navajamo 
le najvažnejša, o ostalih pa se boste pogovorili ustmeno s tovarišem 
Blažem. 

a) Na periferiji Vašega okraja, to je v okrožju Trst in Tržič, 
ki ne spadata k Vam, se postavlja vprašanje rekrutaeije Italijanov 
v partizane. To rekrutacijo je treba forsirati, novince pa preko zvez, 
ki jih ima tovariš Strnad v Furlaniji, odpravljati v Brda oz. v fur
lanske čete, kadar bodo te nastale. 

•b.) Ponekod na jugu uporabljate za terenske odbore OF naziv 
Narodno osvobodilni odbor, opozarjamo Vas na razliko. Narodno 
osvobodilni, odbori so odbori, ki se javno volijo na osvobojenem 
ozemlju. Dokler nimamo teh možnosti, pridržujemo naziv terenski 
odbor OF. 

c.) Cirkular Okrožnega komiteta za Materijo-Bistrico,15a ki je si
cer prav dober, ki postavlja vsa vprašanja od prvega do zadnjega po
polnoma pravilno, ki pravilno poudarja tako važna vprašanja kot so: 
partijski fond, nadaljevanje rekrutaeije v partizane in obveščevalno 
službo, ima vendar eno pomanjkljivost, v njem je premalo poudar
jeno, 02iroma komaj omenjeno pod točko 8. dnevnega reda RK spre
jemanje novih članov v Partijo, med tem, ko je popularizacija Partije 
omenjena le mimogrede v zvezi s partijskim fondom. Te pomanjk
ljivosti je treba odpraviti z novim cirkularjem. Partija mora raz
širiti svoje vrste in odkrito pokazati svoj obraz množicam. 

d.) Poročanje iz južnih okrožij ni na višini. Najbolj se je po
trudil zadnji čas tovariš Strnad, ki nam je z obširnim poročilom 
dal res jasno sliko o položaju na zapadnem Krasu. Vidkova spo
ročila so strašno skopa. Tovariš Taras,16 novi zaupnik na Pivki, na
daljuje tradicijo tovariša Tarzana17 in sploh ne poroča. Poročila za 
okrožja Materija-Bistrica, od koder bi bilo največ poročati, pa so 
bolj podobna izpolnjevanju vprašalnih pol, kakor pa poročilom. Po
ročila morajo biti taka, da se iz njih vidijo glavni problemi našega 
političnega in organizacijskega dela, da se pri vsakem vprašanju 
poudari to, kar je bistvenega itd. Skratka, iz poročila mora biti raz
vidno, kako se bori in živi vsa množica prebivalstva, kaj misli, kako 
na njo vplivamo mi, kako nasprotniki itd. Izogibajte se suhoparnosti. 

e.) Nove rekrute bo najbrž pri Vas treba še nadalje pošiljati 
na Hrvaško. Kako pa izgleda z njihovim vračanjem? Ali imate kak 
dogovor z 5. zono? Ali naj se mi nanjo obrnemo? Koliko je točno 
naših novincev šlo do sedaj tja? , 

f.) Da se Vaš novi okrajni komitet krepko poveže z novimi 
okrožnimi komiteti in da utrdi politično linijo, ki jo dajemo v za-? 

15a Glej dok. št. 46. 
18 Milan Trobec. 
17 Niko Sturm. 
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četku tega pisma, je potrebno, da se v doglednem času skliče okrajno 
partijsko posvetovanje. O prisotnosti enega člana PK se dogovorite 
s tovarišem Blažem. 

5.) Nasveti za Vaše delo. Vaše bivanje na terenu ne bo smelo 
biti več v toliki meri naslonjeno na partizanske čete, kakor doslej. 
Bivanje terenskih funkcionarjev pri četah se nasplošno ni dobro 
izkazalo. Treba je najti drug način 'bivanja, ki bo glede varnosti 
temeljil bolj na konspiraciji, kakor na obrambi z orožjem. Tudi Vaše 
zveze z okrožji bodo morale biti pretežno civilne. Vzgojite kader 
res konspirativnih kurirk s civilnimi kurirskimi karaulami izven 
hiš." — Glede nujno potrebnih osebnih stikov med Vami in okrož
nimi funkcionarji, Vas opozarjamo na staro slabost vseh naših nižjih 
forumov, ki so neprestano romali po svojem okrožju in jih zato ni 
mogla doseči niti naša pošta, niti njihova pošta iz rajonov. Zato so 
bili nesposobni voditi svojih organizacij, temveč so jim mogli le pri 
obiskih malo pomagati. Da ne bi zapadli v to napako, si najprej 
ustvarite dobro zakonspirirano centralno točko, kjer mora biti potem 
vedno prisoten vsaj en član Vašega komiteta. Da se Vam ne bi bilo 
treba preveč premeščati, kličite od časa do časa okrožne funkcio
narje-k sebi na razgovor. Pri takem načinu dela bo seveda pisemska 
zveza dobila večji pomen in bo treba zato od vsega početka učiti 
nove OK, da Vam bodo redno sporočali. Z Vaše strani pa uvesti 
prakso, da na njihove dopise redno odgovarjate. — Tista poročila 
iz Vaših okrožij, ki dajejo dobro sliko o položaju, prilagajte Vašim 
poročilom za nas, da se tudi mi z njimi seznanimo. 

Po ponovni diskusiji med nami se nagibamo k temu, da postane 
član Okrajnega komiteta tovariš Strnad, doslej član OK Kras, ki je 
zadnje čase pokazal odlične rezultate dela. 

Smrt fašizmu — svobodo narodu! 

Žig: Pokrajinski komitet KPS 
za Primorsko 
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POROČILO SEKRETARJA OKRAJNEGA KOMITEJA KPS ZA 
SREDNJO PRIMORSKO (CENTER) JULIJA BELTRAMA DNE 
27. APRILA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA PRI
MORSKO O NABAVAH, STANJU PARTIJE V OKROŽJU IN 

BELOGARDISTICNIH LETAKIH1 

OKKPS za Center 
Položaj, 27.4.43. 

Dragi tov. Sever !2 

Po zadnjem razgovoru s tov. Matevžem,3 ki se je vršil 23. aprila 
1.1. sem se vrnil na moje prejšnje mesto. Govoril sem s Savo4 ter 
mu naročil nabavo raznih stvari, kakor mi je tov. Matevž svoječasno 
naročil. Obljubil je, da bo tudi ustregel vsemu, razen daljnogledov, 
ker ni možna nabava. Tov. Sava se nahaja še vedno tam nekje v 
bližini, toda izgubil je skoroda vsako vez in skoro vse ožje sodelavce. 
Obljubil pa je, da bo skušal dobiti nove. 

Po izjavah tov. Save je tu precej blaga, kar bom v glavnem 
navedel: 50—60kg podplatov, dve črni in dve rjavi koži, ustrojeni; 
10 parov čevljev domačega izdelka, dva dežna plašča. 

To blago leži tu mrtvo; prosim, sporočite, kam se to blago pošlje; 
potrebno je toliko bolj, ker se dotično blago nahaja na ne povsem 
varnem kraju. 

Po dobljenih poročilih, bi Sava moral imeti 50—'60.000 L (to 
sem tudi tov. Matevžu povedal),' ker pa je na ukaz tov. Vladota5 

Sava poslal v Gorico L 60.000 in.je še od ostalega nekaj uporabil, 
mu ostaja še L 32:000. 

Naša blagajna se je tudi po zadnji provali6 precej zmanjšala, 
kar je samo po sebi umevno. Res je, da so ljudje malo moralno 
pobiti, pa se že opaža rastoče upanje in zaupanje v našo osvobodilno 
stvar. Par akcij pa bo zopet vse v redu! Potem bo pa tudi več de
narja (visoka morala, visok denar!!) Poslali bomo v najkrajšem času 
nekaj denarja (kakih 30.(000 L), nekaj pa zase obdržite. Razposlali 
smo nekaj podpore raznim družinam in zaprtim po raznih zaporih 
(okrog 6.000 L) kar smatram za potrebno in mislim, da to odobruješ. 

Aretacije so se ustavile: izgleda, da se bodo zadovoljili s to 
»malenkostjo«! Provala je zasegla samo gornji del, južni je ne
dotaknjen. 

Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 532. 
Šifra za Pokrajinski komite KPS za Primorsko. 
Anton Velušček. 
Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravega imena. 
Branko Babic. 
Glej dok. št. 93. 
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Kar se tiče tvojega materiala v bunkerju, ti bo dal točnejše 
podatke Stric Marko,7 spravili smo vse iz enega bunkerja v drugi. 
Samo dva pršuta (šunki) katere sem obljubil t. Ma[te]vžu, da bom 
gori poslal in, ki so bili tam, je vzel Stric Marko za kaitere odgovarja. 

Bela garda: Začeli so metati listke na debelo in precej pogosto. 
Enega sem dal tov. Matevžu. Na letake tistega kova, ljudje ne dajo 
nič. V zadnjem času so se pojavili letaki, ki poživljajo fante v parti
zanih domov! Da boš bolje razumel, ti prilagam ravnokar prejeto 
poročilo8 iz katerega lahko sklepaš in odrediš potrebno. 

Letake trosijo sin in hči od Brica iz Dornberga. Mislim, da je 
dovolj jasen dokaz o njegovi »-iskrenosti«. Moje mišljenje je, naj 
se ne debatira in razpravlja o njegovih »osebnih razgovorih« in 
»bolnosti«, ker ljudje zahtevajo dejstev.. .9 

Partija: Sprejeli smo 4 nove partijce, ki imajo za seboj relativno 
dolgo dobo kandidature. Upati je, da se bodo dobro obnesli. Tako 
se je številčno stanje dvignilo za štiri člane. Tako imamo v tem 
okrožju, brez goriške celice, 9 (devet) članov. 

Žensk do danes nimamo še v Partiji. Sicer to ni »poročilo«, 
le mimogrede sem omenil. Poslali bomo obširno poročilo, ko bom 
pregledal teren in postavimo nekaj konkretnega. 

Nadaljno velja specijalno za Matevža. Ura »Zenit« žepna, je še 
vedno pri Savi. »Karmela« je doma še vedno, če ima še tisto uro, 
mu bomo poslali skupno z drugim materialom. 

Za prvi maj, bomo tudi kaj malega napravili. Zalibog nimamo 
potrebnega materiala, da bi proslavili primerno Praznik dela. 

Nadaljno poročal. ^ 
Mene išči na Karauli št. 5. 
Pozdravljam 

Smrt fašizmu — Svoboda narodu! 

Juli Janko10 

P.r. 
Zadnje poročilo11 sem poslal tov. Vladotu pred 20 dnevi. Nobe
nega odmeva. 

'7 Andrej Kumar. 
8 V pismu z dne 27. aprila 1943 Franc Zižmond-Ivan, Janku-

Juliju Beltramu med drugim sporoča, da »so se spet pojavili lepaki, ki 
obljubljajo Slovencem pravice in da fantje, ki so pri partizanih, naj se 
vrnejo, da ne bodo nič kaznovani, da bodo njih družine izpuščene na 
svobodo«. S tem v zvezi opozarja na možnost dezertiranja iz partizan
skih enot. Pismo je v arhivu IZDG, fasc. 532. 

9 Izpuščamo 4 vrstice. 
10 Julij Beltram. 
11 Poročilo verjetno ni ohranjeno. 
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PISMO ČLANICE POVERJENIŠTVA CENTRALNEGA KOMITEJA 
KPŠ ZA LJUBLJANO LIDIJE ŠENTJURC DNE 28. APRILA 1943 
CENTRALNEMU KOMITEJU KPS O POLOŽAJU V LJUBLJANI1 

Dragi tovariši ! - 28./IV. [1943] 

Od vas še pećino nič glasu. Sicer tudi ni nič bistveno novega, 
vendar v zvezi s poročili, ki j ih pošiljam, k r a t k o sporočilo. Sedaj je 
že sigurno, da se je Vida 2 vsedla in nastaja problem nadomestila v 
OKaju. s Rešili bomo verjetno nekako tako, da pr i tegnemo nekoga, 
ki dela na sektorju mas[ovnih] organizacij v OK. — V zvezi s svojim 
zadnjim predlogom.reorganizaci je 4 poverjen[ištva], oz. ©[krožnega] 
O[odbora] dodatek, d a bo najbrže tu obstalo n a nekakem formalnem 
poverjeništvu, ki pa bo torišče svojega dela imelo tudi v rajonih in 
najtesnejši pomoči OO. To velja zlasti za F r a n c k a 5 in Vlasto.6 Soktoli] 
pa v zvezi z Urhovim 7 odhodom še niso dali svojih pr ipomb. Glede 
izjave, v kol ikor v a m jo n i sporočila že Vlasta, samo grobo konsta
tacijo. K[rščanski] Sfocialisti] so pod vplivom Frančkovih tolmačenj 
stvar prilično dobro sprejeli, čeprav je prvotno bilo čutiti nekako 
t iho opozicijo. Mogoče je edina izjema še Dore, 8 ki pa molči. Slabše 
jo sprejemajo . . .* je tu vprašanje Sok[olov] le bolj problematično kot 
pa to omenja oz. dopušča Ivan. 1 0 Saj ne gre za bogve kakšno kam
panjo. Večja nevarnost je, da se spričo »njihove« neaktivnosti vrinejo 
med nje razni Miha elementi, k a r p a stalno demantira j o, ker nočejo 
priznati, da imajo te sepa . . . 1 1 z nekakšnimi sok[olskimi] desetinami. 
Mi smo o tem popolnoma prepričani, k e r nekater i aktivisti [njihove 
skupine] t o obsojajo in odklanjajo. Kdo te sestanke organizira? — 
verjetno bivši načelniki in prednjaki, do kater ih mi ne moremo pro
dreti. Naši sodelavci pa so poli[tično tako strahSvito dezin]teresirani, 
da j im sploh niče[sar n e moremo t a k o ] . . .12 dopovedati, da bi vsaj z 
majhnim elanom prenesli na teren. Tako se razni bivši funkcio
narji (Moste, Šiška) nekako polaščajo vodilne vloge. In v t e m je 

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

2 Tončka Durjava. 
3 Okrožni komite KPS za Ljubljano. 
4 Glej dok. št. 107. 
5 Franček Majcen. 
6 Mira Tomišič. 
7 Zoran Polič. 
8 Ferdo Košir. 
9 Uničeno besedilo, nečitljiva tretjina vrstice. 

1 0 Edvard Kardelj. 
1 1 Uničeno besedilo, nečitljivo pol vrstice. 
1 2 Uničeno besedilo, nečitljiva ena beseda. 
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naša slabost. Tako npr. prodirajo med nje teorije o sporazumu z DM 
in v zvezi s prekinitvi jo odnosov s poljsko vlado odpor do tega, češ, 
da se SZ pripravl ja na sporazum z Nemci. Te teorije so razvijali že 
od vsega začetka konflikta, k o s m o jih sicer uspešno tolkli, a so se 
sedaj znova pojavili (Bajič1 3 itd.) Da se n e razumemo napačno: ne gre 
za nevarnost, gre za pojave, in dejstvo, da temu nasedajo celo akti
visti sokfolske] skupine. V splošnem pa ljudje tolmačijo pravilno. Za
nimivo je celo to, da se ljudje, k i so bili še pril ično pod vplivom 
OJNS, z vso vehemenco priključujejo našim stališčem in tolčejo 
poljski imperializem do. Ukraj[ine], ki ga O J N S skuša zanikati. Na 
drugi [strani pa se pr i voditeljih O J N S (. . . ) 1 4 pojavlja želja, celo 
iščejo [nekatere ljudi, od kater ih hočejo dobiti c e l o ] . . : 1 5 [ugotovitev,] 
da ni čas, da b i sodelovali z okupatorj i . . . 1 6 naroda brez njihove 
vednosti k d o sodeluje itd. (.. . , " da ne pišem istih stvari kot Vl[asta] 
— dosti o tem!) [Najbrže vam je] Ana 1 8 že javila, da se je o Vel. noči 
vršil n e k a k sestanek na Bledu, da je Gamb. 1 9 skušal ali celo že dobil 
stike z raznimi voditelji in desidenti OF (Puc, Adlešič, Ravfnikar in 
dr.), da se mnogo govori o nekaki slovenski republiki, [ki bo ©kli
cana] . . . 2 0 priključena itd. Toda to so le [govorice] . . . 2 1 n imamo. Si
cer p a n i bistvenih sprememb v odnosu okup[atorjev] do nas, že cel 
teden so cestne racije — v splošnem kot vse izgleda se bojijo partiz. 
napada na Ljubljano. [Da je kurs] milejši pa dokazuje odnos do . . . 2 2 

v zvezi z odkri t imi b[unkerjij, ponekod niti ne demoliraj o vsega (!), 
kar bi preje bilo povsem jasna stvar. — Se t o : Pa jo 2 3 je t u na Polja
n a h in še ca. 20 ljudi. 

1 3 Dr. Stoj an Bajič. 
1 4 Nečitljiva kratica. 
1 5 Nečitljiva ena beseda. 
1 6 Nečitljiva ena beseda. 
1 7 Nečitljivi dve besedi. 
1 8 Zdenka Kidrič. Obveščevalna služba. 
1 9 Gastone Gambara, poveljnik XI. Armadnega zbora. 

- 2 0 Nečitljivo četrt vrstice. 
2 1 Nečitljivo četrt vrstice. 
22 Nečitljiva ena beseda. 
23 Pavel Zibelnik, rojen 9. januarja 1910 v Podutiku pri Ljubljani, 

kolarski pomočnik, v KP od leta 1937. S komunistično partijo je sodelo
val že od leta 1934. V svojem stanovanju na Zapuški ulici 23 je imel 
tehniko, kjer je razmnoževal partijsko literaturo. 9. novembra 1934 je 
bila tiskarna odkrita. Obsojen je bil na leto zapora in poslan v Srem-
sko Mitrovico. Po prihodu iz zapora je delal v strokovnih organizacijah, 
pri Vzajemnosti in Delavsko kmečkem gibanju. Leta 1937 je odšel v 
Zagreb, kjer je razpečeval partijsko in pollegalno literaturo. Leta 1941 
je bil interniran v Ivanjici-Medjurečju. Ob kapitulaciji je odšel v ile
galo. Bil je zadolžen za zbiranje in skladiščenje orožja. Julija 1941 je 
odšel v partizane v Sercerjevo četo. Nato je vzdrževal zvezo (kanal) za 
material in literaturo med Ljubljano, Dolomiti in Gorenjsko, ter vodil 
prek meje aktiviste. Novembra 1942 je bil vodja tehnike Glavnega po
veljstva na Hruševem v Dolomitih (pri Gajičevih). Ob napadu Italija
nov aprila 1943 je bil zajet in nato odpeljan v zapore v Italijo. Po ka-
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1324 sprašuje radi nekega »inšpektorja«. Njegove' navedbe so 
točne v kolikor jih omenja 13. Prosim, javite mu. 

Za golobe25 bi mi tu lahko nekatere stvari naredili, važno je, da 
javite konkretne želje, pa da vidimo če imamo material. 

Prosim potrdite tudi prevzem sanitete, ki mora že prihajati do 
vas. 

Ker sem zgoraj večkrat prekinjala, sem pozabila opozoriti, da bi 
za tukajšnje prilike bilo zelo priporočljivo, če bi napisali oficialen 
ali vsaj podpisan komentar k Poljsko-sovj. sporu. Za [utrjevanje 
autoritete OF in IO] postaja to zelo važno (namreč oficialne stvari), 
katerih že nekaj mesecev pogrešamo. Petrov2 6 uvodnik o [sredini in] 
demanti pa žal za 1. majsko štev. [nima in ne 'bo imel takega] efekta, 
jasno, ker je star že 2 meseca [in bi drugo bilo celo boljše izkori]stiti. 
Sicer je pa skrajni čas, da krizo [SP nekako] rešimo. 

Pripravljamo se tudi na ideološko vzgojo, tako part, kadra kot 
OF. Teme so z ozirom na razne skupine različne. Poverj [eništvo] se 
je odločilo za OF najprej za sledeči dve temi: 1. Razvoj OF in vloga 
KPS (vključno razvoj v Jugosl[aviji] in formiranje sil današnjega 
osv. gibanja, program OF — zbiranje, množično širjenje, OF oblast 
— vojska itd.). 2. Razredno ozadje bega (vključno mednarodna situa
cija). Za 1. maj pa malo historiata delfavskega] gibanja do sile, ki jo 
danes predstavlja SZ in KP. 

Sf. — sn. 
Prisrčne tov. pozdrave 

Pika2 7 

pitulaciji Italije je stopil v Južnoprimorski odred, aprila 1944 pa je po
stal partijski sekretar pri Pokrajinski tehniki KPS za Slovensko Pri
morje, kjer je ostal do osvoboditve. Podatki Pavel Zibelnik in Življe
njepisi v arhivu CK ZKS. 

24 Milan Skerlavaj. 
25 Radiooddajna postaja. 
28 Boris Kidrič. 
27 Lidija Sentjurc. 
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NAVODILA OKROŽNEGA KOMITEJA KPS MATERIJA-BISTRICA 
DNE 28. APRILA 1943 SEKRETARJU RAJONSKEGA KOMITEJA 

KPS ZA ClCARIJO DANILU ČEKU1 

OKROŽNI KOMITET KPS Materija-Bistrica 

Položaj, 28. aprila 1943. 

Tovarišu sekretarju Cičkega RK-ja KPS! 

Dragi Nino,2 

Razveselilo me je Tvoje poročilo3 od 20. t. m. Kot vidim, Tvoj 
RK sestoji iz 6 članov, kar je za delo v rajonu kot je Tvoj ravno 
pravilno. Razen nalog, ki jih člani opravljajo na terenu pri delu za 
OF, razdelite na prihodnji seji RK-ja sledeče naloge: vzgojno, ki se 
tiče teoretičnega poduka članov komiteja; oganizacijsko, (sprejem 
novih kandidatov, partijcev, njih kontrola prTdelu itd.) in nalogo za 
vzgojo komunistične mladine, pod okriljem Zveze komunistične 
mladine. Ena izmed naših šibkih strani je ravno pri naši mladini. 
Ni dovolj organizirana, nimamo niti organizacije Slovenske mladine 
(ZSM), še manj pa Zvezo komunistične mladine. Moško in žensko 
mladino od 14 do 24 leta je treba organizirati najpreje v ZSM, iz te 
pa ustvariti kader ZKM. ZKM pa bo nadalje pomagala pri organiza
ciji ZSM. 

V RK, Ti potemtakem, ni treba več kooptirati novih članov. 
Nove partijce poveži v partijsko celico, celica.naj izbere sekretarja 
in sekretar take nove celice naj bo v zvezi s sekretarjem ali kakim 
drugim članom RK-ja. 

Glede tov. Gregorčiča33 ti, žal ne morem nič stvarnega poročati. 
Stvar tov. Djidjija4 iz Trsta, ki je sedaj interniran, bo urejena 

preko Trsta, kamor sem že poročal. Stvar mi je popolnoma znana. 
Tov. Dušan,5 ki ga poznaš, mi je dal točno adreso; bil je z njim 
v Zagrebu. Skušal bom poizvedeti glede sina našega aktivista iz H.6 

Samo dvoje je mogoče, ako ni interniran v Srbiji ali Sleziji, se na
haja v partizanih. Po mojem, bo najbrže v partizanih, kajti Tržič 
se je dobro odrezal pri prvi rekrutaciji v letu 1941. 

1 Izvirnik je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 633. 
2 Danilo Cek. 
3 Poročilo verjetno ni ohranjeno. 
3a Uredništvu ni uspelo ugotoviti, za koga gre. 
4 Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravega imena. 
5 Anton Prime. 
8 Verjetno Hrušica pri Tržiču na Gorenjskem. 
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Stroške Tvojega in bodočih potovanj si zaračunaj in odbij ob 
priliki pošiljanja blagajniškega obračuna, ni pa treba detajlno ozna
čevati, niti imenovati legalnih imen, kot si to v tem dopisu storil, 
kajti kaj bi bilo, da pade pismo nepozvan emu v roke? Legalna imena 
se lahko javijo samo ustmeno! 

Veselijo me uspehi, ki si jih dosegel pri organiziranju ženske Pro
tifašistične zveze. Ta množična in druge množične organizacije OF 
v Tvojem rajonu se bodo najbolje pokazale ob proslavi 1. maja, ko se 
bo povsod zbiralo prispevke za partijski fond, cigarete in zdravila za 
naše udarne brigade. 

Upam, da si se te dni sestal s članom OK-ja tov. Vojom Slavi-
čem7 in da sta uredila vsa pereča vprašanja našega dela. 

Pošiljam Ti nekaj literature, ki jo naj RK obdela, potem pa raz
deli med naše ljudi. Tudi Ljudsko Pravico, čeprav je partijska, lahko 
deliš med simpatizerje partije. Prejšnjo pošiljko partijske literature 
»Delo št. 5-« upam da si v redu prejel. 

Smrt fašizmu — svobodo narodu! 

S tovariškimi pozdravi 
za OK-KPS: 

literatura Rudo Brkine8 

kapija tov. Voju Slaviču. 

Št. 115 

PISMO SEKRETARJA PQVERJENISTVA CENTRALNEGA KO
MITEJA KPS ZA LJUBLJANO VLADIMIRJA KRIVICA DNE 
29. APRILA 1943 ČLANU POLITBIROJA CENTRALNEGA KOMI
TEJA KPJ EDVARDU KARDELJU O POLOŽAJU V LJUBLJANI1 

Dragi Ivan!2 29./4. [1943] 

Tvoje pismo z dne 22/43 smo dobili. 
[1.) Francka4] smo bili veseli, takoj po prvem [razgovoru z njim], 

in smo še vedno. Veliko je doprinesel [k izboljšanju ljublj.] ozračja. 
Takorekoč je rešil . . .5 

7 Albin Godina. 
8 Rudi Mahnič. 
1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. Do

kument je od vlage močno poškodovan. 
2 Edvard Kardelj. 
3 Glej dok. št. 95. 
4 Franček Majcen. 
5 Izpuščamo 8 vrstic delno nečitljivega besedila. 
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Ostali vodilni sokoli pa so se pasivizirali že preje. Situacija z ' 
njimi je zunaj drugačna kot tu. Prvič zunaj absolutno nič nimajo 
in vedo da ne bodo imeli. Drugič so to drugačni ljudje. Tretjič jih 
imate vedno blizu sebe. 

3. Situacija se je tu zelo popravila zadnji mesec. Zlasti je dvi
gnila razpoloženje zastava.6 Kolebavci so spet trdno na strani OF. 
Najhujši jamrači glede konca zdaj pravijo: radi še ipočakamo na 
konec, samo da bo temeljit!! To je vsekakor napredek pri teh ljudeh. 
Belogardisti so zelo poparjeni [radi] razvoja-položaja. (Značilno je, 
da te belogardist, ki te je 2 leti srečeval in vselej pri tem mršil obraz, 
zdaj pozdravi. Imam dva taka [slučaja] zagrizenih bg [voditeljev iz 
univerze] in to v okolici, kjer bi me z lahkoto »oddali« [Italijanom 
na policijo!!] — taka je danes njihova hinavščina. [Druga stvar je] 
z mihailovičevci. Ti poskušajo, [kot vse izgleda] — podatkov točnih 
[zaenkrat nimamo še — z novimi] načini. V Šiški se je [pojavila »no
va« skupina] pod geslom: »proti bg, proti [partizanom, proti] mihaW 
lovičevcem«—pod [»sredinskimi« parolami torej.] 

4 Sektaštva v »angleškem [vprašanju« še vedno nismo] prebrodili: 
Vrnilo se je [cca 800 internirancev, ki to] še krepe (boje.se invazije!). 

Naši glavni napori.[so usmerjeni trenutno na] omasovljenje na
ših [»masovnih« organizacij (ZSM, AŽZ,] SNP), utrditev discipline v 
P[artiji] in vzpostavo teh[ničnega aparata ter polit, vzgojo.]. 

Partizanske; žene so z [demonstracijo v D. M. v Polju7] izsilile 
povrnitev [krušnih kart, ki so jim jih vzeli na] predlog župnika 
Ketteja!! 

Oprosti, da pišem le na kratko. Pisal bom v kratkem daljše po
ročilo! 

SF — sn! 
Tov. pozdrav[lja vse] 

- Mali8 

Kocbekovi pismi sta izredno učinkovali!! 
6 11. aprila 1943 je član Narodne zaščite Vilko Kopecky-Ibro obe

sil na zvoniku fračiškanske cerkve v Ljubljani slovensko zastavo s pe
terokrako zvezdo. To je bil protest ob drugi obletnici italijanske zasedbe 
Ljubljane. 

7 Devica Marija v Polju, danes Polje. 
8 Vladimir Krivic. 
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St. 116 

PISMO POVERJENIKA CK KPS ZA PRIMORSKO DR. ALEŠA 
BEBLERJA DNE 29. APRILA 1943 ČLANU POKRAJINSKEGA 
KOMITEJA KPS ZA PRIMORSKO DUŠANU PIRJEVCU O STA

LIŠČU DO POMEMBNEJŠIH VPRAŠANJ PRI DELU1 

Na položaju, 29. IV. 1943. 
Dragi Ahac!2 

Prejeli smo vso pošto s severa, ki je šla skozi Tvoje roke, dan 
popreje pa precej pošte z juga. Ker čaka Tvoj kurir na odgovor, se 
omejujemo na najnujnejša obvestila. 

1.) V pošti z juga, ki Ti jo večji del prilagamo, je bilo tudi nekaj 
manjših listkov, iz katerih je sledilo,, da je Istok3 našel oba bataljona 
skupaj v Trnovskem gozdu in da se je nameraval dne 21. t. m. z 
njimi premakniti proti severu v določeni smeri. V tej pošti sta nas 
Istok in Lado4 prosila, naj v naši bližini pripravimo hrano in vodnike. 
Ta pošta pa je prišla s tako zamudo, da je tovariš Majko,6 ki je šel 
obveščat terence, da naj pripravijo hrano, pri. njih izvedel, da sta 
prispela bataljona že prejšnjo noč in s prvim mrakom odšla na 
Vašo plat. V taborišču je našel še ne pogašen ogenj. Iz tega sklepamo, 
da sta se z bataljoni srečala vsaj tovariša Hrast6 in Kajtimir.7 

2.) S Tvojimi opazkami ob koncu Mirkovega8 pisma se strinjamo. 
Le glede Briškega bataljona se nam zdi, da je treba Mirkovo posto
panje brez soglasja s Teboj, Hrastom in nami grajati le s formalne 
plati, v bistvu pa morda ukrep ni tako slab, če tiči za njim namera, 
da se briški teren izprazni od večjih edinic le začasno in da se tja 
čimpreje odpošlje reformiran bataljon z novimi kadri in vsemi pozna
valci terena, oziroma političnimi delavci, ki so tam nujno potrebni. 
Vsekakor pa je tudi v tem primeru potrebno, da se takoj odpošlje v 
Brda močnejša organizacijska patrulja, da ne zastane politično delo 
(tam trenutno ni OK-ja), da se ne prekinejo zveze s Furlanijo, da 
obdrži VOS izhodišče za svoje delo itd. 

3.) Glede Ziljske doline pa smo popolnoma Tvojega mnenja, da 
naj odide tja čimjbreje četica, o kateri piše tovariš Mirko, da je po
stala mojster v kretanju po visokih gorah. 

1 Izvirna kopija je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 532. 
2 Dušan Pirjevec. 
3 Ivan Turšič. 
* Franc Perovšek. 
5 Stanko Ferjančič iz Podboršta pri Podnanosu. Padel 27. januarja 

1944 v partijski šoli v Cerknem. Podatek Ivana Renka. 
8 Jaka Avšič. 
7 Albert Jakopič. 
8 Mirko Bračič, pismo verjetno ni ohranjeno. 
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4.) V Tvojem pismu pišeš, da pričakuješ tovariša Tesarja9 in 
Rudija.10 Oni pa so odšli od tu v Vaši smeri že dva dni pred južnimi 
bataljoni. Če se ni kaj posebnega zgodilo, sta oba že pri Tebi. (Od 
tu so odšli točno na Velikonočno nedeljo 25. zvečer; vodil jih je 
tovariš Radko11 in jih izročil patroli kar avle št. 21.) 

5.) Za tovariša Ceneta12 prilagamo pismo,13 kakor smo se tudi 
že menda dogovorili. 

6.) Iz poročil je razvidno, da misli tolminska tehnika razmnože
vati nek duševni proizvod z naslovom >hNaše meje« z dodatkom, ki 
ga je napisal tovariš Cene. Kakšna kozlarija je spet to? Čigavo 
maslo je vse skupaj? — Dopovej funkcionarjem, ki vodijo tehniko, 
najbrž bo to tovariš Skalar,14 da naj zlasti razmnožujejo material, 
ki ga dobijo od nas in naj sami pišejo lastne krajše letake le v pri
meru, da morajo na kak važen krajeven dogodek nujno odgovoriti 
in so zveze z nami slabe, tako, da bi se stvar mogla preveč zakasniti. 
— V današnjem trenutku je najvažneje, da se razmnožijo: letak za 
1. maj 1 5 (čeprav bo prišel med ljudstvo prepozno), Proglas štaba zone 
Italijanom (priložen);16 — če ne dobijo, ko bodo to delo končali, no
vega Poročevalca, naj razmnožijo: članek Komunisti in kmetje (Ljud
ska pravica št. 3.), članek tovariša [Stalina]17 Nacionalno vprašanje, 
lahko bi ponovno razmnožili tudi članek Komunisti in vera, če so 
ga dobili premalo, ali pa, če ga sploh niso dobili. — Proglas zone 
Italijanom naj se razširi tudi med vojaštvom. 

7.) Glede rekrutacije Furlanov in dela v Furlaniji sploh, se mi 
zdi, da je treba enkrat za vselej pribiti sledeče: Furlanija je izven 
kompetence naše vojske in naše Partije. Če mi določamo tovariše ali 
patrulje za delo v Furlaniji, delamo to v pomoč KPI. Tovariši, ki jih 
tja pošiljamo, so torej na furlanskem terenu odgovorni organizacijam 
KPI, če take najdejo. Tisti, ki ga določimo za odgovornega naše pa
trulje, je odgovoren pred nami za to, da bo v zgornjem smislu ravnal. 
Za novega odgovornega naše ali naših rekrutacijskih patrulj je 
treba določiti tovariša 'Spartaca18 in povedati Antoniu,19 da naj dela 

9 Franc Caserman. 
10 Martin Greif. 
11 Ciril Pelicon. 
12 Ćene Logar. 
13 Kopija z dne 29. aprila 1943 je v arhivu IZDG, fasc. 532. 
14 Ferdo Kravanja. 
15 Ciklostiliran letak: Primorski Slovenci! Letos praznujemo 1. maj, 

ki ga je izdal Primorski pokrajinski komite KPS, je v arhivu CK ZKS 
v Ljubljani. 

1 8 Ciklostiliran letak: Italijani! L'esercito nazionale sloveno..., ki 
ga je izdal štab Primorske operativne cone, je v arhivu CK ZKS v 
Ljubljani. 

17 Glej Dokumenti, knj. 5, dok. št. 61, op. 2. 
18 Armido Fontanot. 
19 Antonio Dettori. 
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v soglasju s tovarišem Spartacom. Prilagamo pismi20 za oba. — Dru
ga plat vprašanja pa je seveda bistvo direktiv oziroma vsebina direk
tiv, ki jih dajejo furlanske organizacije KPI svojim terenskim de
lavcem in ki jih dajemo mi našim italijanskim patruljam. Treba je 
razložiti Spartacu pa tudi Antoniu, da morata s prepričevanjem do
seči, da bodo furlanske terenske organizacije pričele odločno z de
lom za formiranje furlanskih čet. Kot argument naj uporabljata 
splošne direktive, ki jih daje radio Moskva na vseh jezikih s tem, da 
poveličuje partizanstvo, da poziva k oboroženemu boju proti fa
šizmu itd. Kjer naletita na dejstvo, da kak nadrejen forum KPI ni 
dal svojim podrejenim organizacijam direktive za formiranje čet, naj 
prepričujeta tovariše o tem, da ta nadrejeni forum ni dal take direk
tive, ker ni verjel, da so mase zrele za to najvišjo obliko boja proti 
fašizmu, da pa bo vsak višji forum in zlasti Centralni komitet KPI 
z navdušenjem pozdravil in podprl italijanske partizanske čete, kjer 
koli bodo te nastale po iniciativi komunistov, ki so spoznali, da so 
množice v njihovem kraju že zrele za to obliko boja. —r Poleg 
vsega tega naj se povdarjajo pooblastila21 za formiranje furlanskih 
čet, ki ga je dal CK KPI našemu PK KPS. 

8.) Iz večine poročil iz okrožij severa imamo vtis, da ta okrožja 
niso nikoli dobila januarske okrožnice IOOF o ustanovitvi AFŽ.22 

Zato Ti jo za Okrajni odbor prilagamo. 

Smrt fašizmu — svobodo narodu! 2 3 

20 Pismi verjetno nista ohranjeni. 
21 Glej Navodilo Centralnega komiteja KPS z dne 20. novembra 

1942 Pokrajinskemu komiteju KPS za Primorsko, Jesen 1942, dok. št. 
159, str. 409 in pismo Centralnega komiteja KPS z dne 31. decembra 
1942 Pokrajinskemu komiteju KPS za Primorsko, Dokumenti, knj. 4, 
dok. št. 213, str. 292. 

22 Glej Dokumenti, knj. 5, dok. št. 84. 
23 Podpisa ni. Pismo je pisal dr. Aleš Bebler. 
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Št. 117 

POROČILO SEKRETARJA OKR02NEGA KOMITEJA ZKM SKOP
JA LOKA FRANCA KAVClCA DNE 29. APRILA 1943 POKRAJIN
SKEMU POVERJENISTVU ZKM ZA GORENJSKO IN KOROŠKO 

O MLADINSKI ORGANIZACIJI V OKROŽJU1 

29. IV. 43. 
Poročilo 
Za Sk. Loško okrožje. -
Mladinska organizacija. 

Pokrajinskemu poverjeništvu ZiKM 
za Gorenjsko in Koroško 

Škofjeloško okrožje je razdeljeno na 5 rajonov. In sicer: 
poljanski rajon št. 1 
selški rajon št. 2 
škofjeloški rajon št. 3 
medvoški rajon št. 4 
smledniški rajon št. 5 

Rajon št. 1. Za ta rajon sem pooblastil tov. Jakoba2 (člana PK) 
da postavi mladinca-ilegalca, ki bo odgovoren za mladinsko delo. Ker 
pa še nimam točne slike glede stanja organizacije je nujno, da bom 
osebno ugotovil stanje in dal vsa potrebna navodila in naloge. 

Rajon št. 2. V tem rajonu sem postavil za organizacijo mladine 
tov. Mišota.3. Ta je imel veliko veselje do dela, bil je zelo požrtvo
valen in nesebičen tovariš. Za rajonskega sekretarja je bil postavljen 
4. aprila 1.1. Med zadnjo »hajko« t. j . 22. aprila pa so ga ujeli Nemci 
že opeklega v goreči hiši. Bili so izdani. Za svoje delo še nima na
slednika. 

Rajon št. 3. Sekretar ZKM za ta rajon je določen od 2. aprila 
1.1. Vpeljal sem ga^v organizacijo in. mu dal načrt razdeljenega ra- . 
j ona. Povezal sem ga z mladino, oziroma mladinskimi aktivisti ter 
sekretarji občinskih ZSM odborov, kateri so bili že preje postavljeni. 
Dal sem mu veze, s katerimi se lahko okoristi pri svojem delu. Sedaj 
dela samostojno. Dal sem mu poleg drugih, naloge za delo odborov, 
za dostojno proslavitev 1. maja — delavskega praznika. V tem ra-. 
jonu so pričeli z dopisovanjem za »Mladino« in za »Mlado pest«. Pri
loženo je poročilo sekretarja ZKM tov. Mirota.4 

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. 
2 Oskar Savli. 
3 Janko Mišic, podatek Franca Kavčiča. 
4 Lojze Berčič. 
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Rajon št. 4. Dosedaj se je v tem rajonu mladinsko delo zane
marjalo. To pa ne po krivdi tov. Ivana, 5 ki je postavljen za to delo, 
a m p a k vsled tega, ker so ga t a m izkoriščali za vsa mogoča dela. 
Hodil je na veze, ki bi j ih morali opravljati kurirji, bil dolgo časa pri 
skupini, ki je imela nalogo mobilizirati in j im pr i t e m pomagal. Tov. 
Radovan 6 m u sprva ni šel na roko v taki meri, kot bi to lahko storil. 
Ni m u dal nobene praktične veze t. j . veze, ki bi jo lahko praktično 
dobro izkoristil. Na Ivanovo zahtevo je potem vendar dobil tov. do
mačina, 7 ki m u sedaj pomaga pri organiziranju mladine. V tem ra
jonu sem se osebno prepričal o stanju. Tov. Ivan se je že dobro vpe
ljal in mu domačini zaupajo, tako, da ima vse možnosti za nadaljnje 
organiziranje. Dal sem m u tudi nalogo, da postavi odgovornega za 
mlad. delo v II. delu svojega rajona, ki je sedaj po novi razdelitvi 
postal samostojen rajon. Tov. Ivanu sem dal vsa potrebna navodila 
za organizacijo ZSM odborov in ZKM aktivov. Dal sem mu nalogo 
za dostojno proslavitev 1. maja. Organiziral bo dopisovanje za mlad. 
časopis iz svojega rajona. 

Tov. Desan 8 je postavljen za sekretarja bat. biroja ZKM. Njemu 
sem dal navodila za delo v četnih aktivih, ter naloge, ki j ih morajo 
ti aktivi opravljati. Poročila mi še ni poslal, čeprav sem m u ponovno 
pisal zanj. 

S m r t fašizmu — svoboda n a r o d u ! 
Veljko.1 0 

Priloženo: 
poročilo rajona št. 3. 
poročilo rajona št. 4.9 

5 Ivan Založnik. 
6 Avgust Barle, sekretar Rajonskega komiteja KPS v Medvodah. 
7 Pomagala sta mu Niko Bizant in Ludvik Tramte. Izjava Franca 

Kavčiča-Veljka. 
8 Veno Doljak. 
9 Poročila verjetno niso ohranjena. 

1 0 Franc Kavčič. 
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Št. 118 

ZAPISNIK ZBORA AKTIVISTOV OF NA PUGLEDU DNE 
28. APRILA DO 30. APRILA 1943 OB PRILIKI IZJAVE TREH 

OSNOVNIH SKUPIN V OSVOBODILNI FRONTI1. 

POSVETOVANJE AKTIVISTOV O F OB PRILIKI IZJAVE TREH 
OSNOVNIH S K U P I N . 1 3 

28. aprila ob 2 h popoldne: 2 

Kot predsednik posvetovanja je tov. Pr imož 3 pozdravil vse akti
viste: 

Kot predsednik pozdravl jam vse aktiviste tovariše iz pokraj ine 
zasedene po Italijanih. V predsedstvo pred lagam: 

za Izvršni odbor — tov: Janeza 4 kot člana C[entralnega] k[omi-
teja KPS] 
tov. N a n d e t a 5 kot vojaškega zastopnika 
tov. Rajka 6 in P e r a 7 zastopnika srbskega in črnogorskega 
bratskega naroda 
tov. Tineta, 8 Zalarja 9 in Maro, 1 0 kot najdelavnejše aktiviste 
iz Ljubljanske pokraj ine 

Predlagam naslednji dnevni red: 

1. Govor predsednika Izvršnega odbora OF tov. Josipa Vidmarja 
in pozdravi zastopnikov 

2. Politični referat Edvarda Kardelja, člana Izvršnega odbora 
O F ter člana sekretar iata Centralnega komiteja K P J in K P S ; 

1 S svinčnikom napisani zapiski Alenke Lušin in neugotovljenega 
udeleženca posvetovanja, ki sta zabeležila začetek posvetovanja in go
vor Edvarda Kardelja, so v arhivu CK ZKS v Ljubljani; tam je tudi os
nutek referata Edvarda Kardelja, napisan s črnilom. Osnutek je od vla
ge močno poškodovan in težko čitljiv. 

•a Glej dok. št. 3. 
2 Zborovanje se je pričelo 28. aprila 1943 popoldne in se končalo 30. 

aprila 1943 zvečer. 1. maja so udeleženci zborovanja na Pugledu skupaj 
proslavili še 1. maj. O poteku zborovanja glej dok. št. 98, Marjan Bre-
celj, Zborovanje na Pugledu, Slovenski zbornik, Ljubljana 1945, str. 60 
si., Edvard Kocbek, Tovarišija, Ljubljana 1949, str. 426 si., M. Mikuž 
Pregled zgodovine NOB v Sloveniji, II, str. 253 si. 

3 Edo Turnher. 
4 Boris Kraigher. 
5 Ivan Kavčič. 
• Rajko Tanaskovič. 
7 Pero Popivoda. 
8 Janez Stanovnik. 
9 Alojz Zalar. 

1 0 Mara Rupena. 
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kot koreferenta nastopita tov. Jože Rus, član Izvršnega odbora 
OF ter predstavnik sokolov v OF ter 
tov. Tone Fajfar, član Izvršnega odbora OF in predstavnik 
krščanskih socialistov v OF. 

3. Organizacijski referat tov. Borisa Kidriča, sekretarja Izvrš
nega odbora OF. 

Pozivam tovariše, da zapojejo Naprej zastava Slave in Interna-
cionalo. Podajam besedo tov. predsedniku Josipu Vidmarju. 

v 

Govor Josipa Vidmarja:11 

Tovariši in tovarišice! 

Pri pričetku današnjega posvetovanja ali zborovanja aktivistov 
Osvobodilne fronte poudarjam, da je njegov namen in smisel utrditev 
in še tesnejša strnitev naše narodno-osvobodilne organizacije. Zaradi 
tega se mi zdi prav in dobro, če za uvod k temu posvetovanju vnovič 
in skupaj premislimo in si čim bolj osvestimo, kaj je Osvobodilna 
fronta, kaj pomeni in prinaša gibanje in snovanje, ki ga označujemo 
s tem imenom in ki mu vsi služimo z besedo in dejanjem, z bojem 
in s svojimi življenji. Dobro in umestno pa je to naše skupno raz
mišljanje o Osvobodilni fronti še tem bolj zaradi tega, ker praznuje 
ta pokret ravno te dni pomembno obletnico. Včeraj12 sta namreč 
minili dve leti, kar je bila v Ljubljani na sestanku zastopnikov 
Komunistične Partije, Sokolov, krščanskih socialistov in kulturnih 
delavcev, sklicanem po Komunistični partiji, zasnovana in ustanov
ljena Osvobodilna fronta kot vsenarodna organizacija takojšnjega 
upora proti okupatorjem in boja za dokončno osvoboditev ter zdru
žitev vseh Slovencev in vsega slovenskega ozemlja v Združeno Slo
venijo, ki bi v bodoče imela vso pravico do resnično demokratičnega 
samoodločanja o svoji nadaljni usodi. 

V tej prvotni zamisli Osvobodilne fronte, ki je ostala do danes 
neizpremenjena, so predvsfem važne tri stvari, ki jih je treba zlasti 
v današnjem času prav posebno poudariti. To so njena vsenarod-
nost, njena narodna osvobodilna volja in njena zamisel o demokra
tični suverenosti slovenskega naroda. V sedanjih dneh ko stojimo 
sredi dogodkov, ki bi jih skoraj že lahko označili z besedo držav
ljanska vojna, je posebno važno, da se zavedamo vsenarodnega zna
čaja Osvobodilne fronte. Ne sme nas begati ali nas celo spravljati 

. 11 Besedila govora Josipa Vidmarja ni v zapiskih. Objavljamo ga 
po brošuri J. Vidmarja, Beseda o Osvobodilni fronti, ki jo je izdal IOOF 
in jo hrani arhiv IZDG. 

12 Točen datum ustanovitve Osvobodilne fronte je 26. april 1941, 
glej Fr. Skerl, Kdaj je bila ustanovljena Osvobodilna fronta. Borec 1957, 
str. 185—186. 
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v dvome dejstvo, da imamo nasprotnike, organizirane in dovolj šte
vilne nasprotnike. Takoj po ustanovnem sestanku je šlo.začetno jedro 
Osvobodilne fronte na delo. Pričelo je z razgovori in konferencami 
z najrazličnejšimi obstoječimi strankami, frakcijami in skupinami. 
Nobena skupina ni bila preneznatna in frakcija nobene stranke ni 
bila izključena ali prezrta — pri tem zbiranju moči. Pogoja za spre
jem v Osvobodilno fronto sta bila za vse samo dva: prvič pristanek 
na osnovni program in drugič dostojna politična preteklost. Po tej 
poti je ustanovno vodstvo v tednih in mesecih pridobilo za vstop 
poleg prvotnih skupin, poleg Komunistične partije, krščanskih socia
listov, Sokola in kultiirnih delavčev še dvanajst večjih političnih 
skupin, med njimi Socijalistično stranko, celotno Kmečko stranko, 
samostojno Demokratsko stranko, Zvezo kmečkih fantov in deklet, 
frakcijo nekdanje Slovenske ljudske stranke itd. itd. Če si predsta
vite vse te organizacije boste sprevideli, da so tvorile ogromno in 
gosto mrežo, razgrnjeno preko vsega slovenskega ozemlja, v katero 
je bil dejansko zajet ves slovenski narod. Samo v Ljubljani je živo 
delovalo nič manj kakor štiristo raznih odborov in krožkov Osvo
bodilne fronte. Za primer, kako skrbno je bilo vodstvo v svojem 
prizadevanju za mobilizacijo vseh vrednih sil v narodu, naj vam po
vem, da se je s številčno neznatno skupino mlade JNS pogajalo dolge 
mesece z vso strpnostjo in obzirnostjo in da prav gotovo ni krivda 
Osvobodilne fronte, če se ta frakcija naposled le ni vključila v njene 
vrste. Vodstvo pa ni vztrajalo in se trapilo s to skupino toliko časa 
iz strahu pred njo ali iz brige za čim večjo oblast, temveč v tem in 
v vsakem primeru je stremelo samo za tem, da 'bi narodno osvobo
dilni stvari ohranilo sleherni, drobec zdrave in pozitivne energije, 
in še, da ne bi nobenemu častnemu in vrednemu Slovencu zapiralo 
poti do dela za našo veliko stvar. 

Osvobodilna fronta je torej prepregla vso Slovenijo in zajela 
vse naše ljudske množice. Jasno pa vam mora biti, da nikakor in 
pod nobenim pogojem ni marala in ni smela sprejeti v svoje vrste 
strank; ki so se v jugoslovanski preteklosti osramotili in omadeže
vali s prodajanjem slovenskih narodnih interesov vladajoči beograj
ski čaršiji ali ki so celo tej čaršiji in svojim interesom na ljubo 
podpirali peto kolono na naši zemlji ali celo sami bili peta kolona 
za naše sedanje okupatorje. V ti dve sramotno zaznamovani skupini 
nesprejemljivih je Osvobodilna fronta utemeljeno štela vodstvi obeh 
dotedanjih vodilnih političnih strank JRZ in JNS, ki sta bili iz Osvo
bodilne fronte vnaprej in nepreklicno izključeni. Če danes pogledamo 
belo gardo, bomo našli v njenem vodstvu prav te ljudi, ki jih je 
Osvobodilna fronta odklanjala, in sicer so ustanovitelji bele garde 
ne zaradi tega, ker jih je Osvobodilna fronta odklonila nekoč, temveč 
zaradi tega, ker nikdar niti ne bi pristppili, ker so ji morali biti 
sovražni, kakor so bili od nekdaj sovražni vsem resničnim interesom 
slovenskega naroda. Ti ljudje in njihovi hlapci ter zaslepljene! danes 
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niso z nami, marveč so proti nam. Ali je zato Osvobodilna fronta 
manj vsenarodna? Kdo so ti ljudje? Prejeli so denar t podporo in 
orožje od okupatorja, se pravi, od smrtnih sovražnikov našega na
roda. Plačani izdajalci so. Ali je manj vsenarodno neko gibanje, ki 
v svojih vrstah nima in noče imeti narodnih izdajalcev? 

Druga poglavitna stvar v osnovah Osvobodilne fronte je njena 
narodna osvobodilna volja in njena rešitev slovenskega narodnega 
vprašanja. Spomnite se ideoloških in političnih bojev v Jugoslaviji, 
bojev zaradi narodnega vprašanja; spomnite se nekdanjih jugoslo-
venov, samoslovencev, slovenoborcev, avtonomistov in kar je še 
imen, ki so ostala iz tistih dni. Zavedni in častni Slovenci so se tedaj 
morali boriti za priznanje slov. narodne individualnosti ne samo 
z Beogradom, temveč tudi z domačimi jugosloveni, ki so nam na
rodno samobitnost, tem bolj pa pravico do samoodločbe odrekali in 
prepovedali, ki so se povzpeli celo do tega, da so nam odrekli in 
prepovedali ime slovenski narod. Bili smo zanje samo — rod. Potem 
je prišla vojna, prišel razpad Jugoslavije, sramotni nastanek »-samo
stojne« Hrvaške in marsikomu je postalo jasno, da je slovenski narod 
prepuščen sam sebi in da si mora pomagati sam. Samoodločba je 
nenadoma postala nujna. Osvobodilna fronta, ki se je osnovala takoj 
po okupaciji, je pravilno in brez slehernega pristrastja za ta ali oni 
tabor in povsem v skladu z resničnostjo opredelila stališče sloven
skega naroda tako do narodne samobitnosti, kakor do jugoslovanstva 
in do Jugoslavije. V njenih osnovnih točkah18 stoji povsem jasno: 
»Stoječ na stališču naravne in usodne skupnosti južnoslovanskih na
rodov, ne priznava Osvobodilna fronta razkosanja Jugoslavije in 
deluje z vsemi silami za slogo in enotnost njenih narodov. . . Po 
osvoboditvi bo o notranji ureditvi Združene Slovenije in o svojih 
zunanjih odnosih odločeval slovenski narod sam.« V teh kratkih ge
slih je izraženo tisto praivo slovenstvo in jugoslovanstvo, ki ga vsakdo 
izmed nas čuti v svojem srcu. Med nami ni pravica slovenskega na
roda do samoodločbe, ki je pravica slehernega naroda, več vprašanje. 
Jasno je, da čutimo krvno sorodstvo s svojimi južnimi brati, s Hrvati, 
Makedonci, Črnogorci, Srbi itd., toda zavedamo se svoje temeljne 
pravice, priznamo jo tudi vsakemu izmed teh narodov in isto pri
znanje zahtevamo od njih tudi zase. V tem je osnovna razlika med 
staro in bodočo Jugoslavijo in Jugoslavijo bihaškega Antifašističnega 
Veća narodnega osvobojenja Jugoslavije. Zaradi te razlike smo se 
z mirnim srcem vključili v bihaško Jugoslavijo, če jo smem tako 
imenovati, in se je naša vojska vključila v Narodno-osvobodilno 
vojsko Jugoslavije, kajti Jugoslavija in njena vojska stojita glede 
narodnostnega vprašanja na stališču, na katerem stojimo tudi mi, 
namreč: »po osvoboditvi bo o svojih notranjih in zunanjih odnošajih 
odločal vsak južnoslovanski narod sam.« 

13 Glej Obvestilo vodstva Osvobodilne fronte o temeljnih točkah 
Osvobodilne fronte, Dokumenti, knj. 1, dok. št. 111. 
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Toda Osvobodilna fronta je šla v svojem programu še dalje in 
se je dotaknila še širšega, slovenskega vprašanja ter izjavila, da 
»stremi k povezanosti slovanskih narodov pod vodstvom velikega 
ruskega naroda na temelju pravice slehernega naroda do samood
ločbe«. S tem določilom je opredeljena vsa narodna osvobodilna volja 
Osvobodilne fronte. Ta volja je nova, revolucionarna in ustreza vsem, 
tudi najglobljim naravnim zahtevam in pravicam slovenskega naro
da, ne da bi hotela omejevati življenjske interese kateregakoli druge
ga naroda in ne da bi hotela ali bila pripravljena omejevati nas same. 

Ko prehajam k tretji osnovi Osvobodilne fronte, k njeni tezi 
o demokratični suverenosti slov. naroda, moram spregovoriti o ne
kem dejstvu, ki je značilno za zgradbo Osvobodilne fronte. To dej
stvo pojasnjuje marsikaj v njeni zgodovini in je bistveno vplivalo 
i na njeno vsenarodnost i na njeno miselnost in zaradi njega je tudi 
misel o demokratični suverenosti našega naroda povsem jasna in 
verodostojna. 

Značilnost, ki jo imam v mislih, bi na kratko lahko označili z be
sedami: vloga Komunistične.partije v Osvobodilni fronti. 2e prvi, 
ustanovni sestanek Osvobodilne fronte, je bil sklican na pobudo 
Komunistične partije. Ravno tako se je Komunistična partija po 
svojem zastopniku ne le udeleževala vseh sestankov in pogajanj, 
marveč je večidel te sestanke tudi vodila. Dala je osvobodilnemu boju 
na razpolago vso svojo organizatorsko izkušenost, vso svojo organi
zacijo samo, vso svojo tehniko in vse svoje znanje glede ilegalnega 
in konspirativnega politic, delovanja. Toda dala mu je še mnogo več. 
Osvobodilna fronta, kakor je nastala, je bila zamiselno in nazorsko 
zelo pisana združba, dasi jo je vso prešinjala osvobodilna volja. V ta 
ideološki tako pisani sestav je mogla samo Komunistična partija 
s svojo ostro začrtano, na sociološki znanosti temelječo, napredno 
politično miselnostjo vnesti jasno enotnost. Njena miselnost je v na
rodnostnem pogledu najbolj svobodoljubna in revolucionarna. Primer 
Sovjetske Zveze, o kateri je ameriški državnik Harimann1 4 dejal, da 
je vzorno rešila vprašanje sožitja tolikih narodov, nam je to nazorno 
dokazal. Sovjetsko dejstvo je meščanstvu in izobraženstvu odprlo 
oči, proletariat pa je ravnotako pridobilo za narodnoosvobodilni boj, 
ga zaposlilo z narodnostnimi težnjami ter vzbudilo v njem zaupanje 
do našega novega nacionalizma, čeprav je bil nacionalizem vse doslej 
vedno samo eno izmed sredstev vladajočih v razrednem boju zoper 
delovne množice. 

A vloga komunistične partije med nami ni bila samo notranje 
politična, temveč je imela tudi zunanjepolitični pomen. Komunistična 
partija Slovenije je stranka z enakim programom, kakor ga ima 
vladajoča stranka v Sovjetski zvezi. Naravno je, da je njeno delo 
med nami vzbudilo zanimanje v vladajoči stranki v SSSR in s tem 

14 William Averell Harriman, ameriški politik, član Demokratske 
stranke. V letih 1943—1946 je bil ambasador v Moskvi. 
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tudi v državnem vodstvu Sovjetske Zrveze. In kaj pomeni za nas 
zanimanje in celo naklonjenost največje vojaške velesile, ki že dve 
leti skoraj sama nosi vse breme velikega spopada med osjo in za
vezniki, čutimo že danes po zanimanju in priznanju vsega sveta, a 
še vse drugače bomo, o tem smo trdno prepričani, to naklonjenost 
čutili pri mirovnih pogajanjih, pri katerih se bo naša narodna usoda 
dokončno urejala za dolgo, dolgo bodočnost. 

Poleg sedanjosti pa je treba naposled pri presojanju deleža 
Komunistične partije v našem osvobodilnem boju upoštevati tu^i 
bodočnost. Predsednik čehoslovaške vlade dr. Beneš je lansko leto 
dejal po londonskem radiju, da bodo Evropo po tej vojni pretresale 
socialne revolucije, v primeri s katerimi so bile revolucije po prvi 
svetovni vojni prave malenkosti. Kdor gleda malo dalje, bo sprevidel, 
da morajo imeti tako strahoviti dogodki, kakor je sedanja vojna, 
mogočen vpliv na vso socialno zgradbo evrop. družbe. Kdo naj slo
venski narod v tej bodoči nevihti privede do zaželjenega cilja? Zakaj 
slov. narod bo moral svojo svobodo uveljavljati in graditi sredi 
evropskega potresa, kar bo mogel storiti le, če bo tudi za bodoče 
čase ohranil skupnost, ki je pod vodstvom Komunistične partije-
nastala v naši sedanji Osvobodilni fronti. Jaz, ki sam nisem partijec, 
to lahko mirno izrečem, ne da M se bil kdaj odrekel samostojni po
litični presoji. Toda ravno ta mi za slovensko bodočnost zmeraj 
znova kaže samo tisto pot, ki jo svetuje in ubira Komunistična par
tija. Naša prednja straža je, naša udarna četa v boju za svobodo. 
Z njeno ljudsko miselnostjo pa nam je dokončno zajamčena tudi res
nično demokratična suverenost slovenskega naroda. 

Tovariši, tovarišice! 

Vse, kar sem vam doslej govoril o Osvobodilni fronti je njena 
logika, njena razumnost. Toda razumnost in logika niti zdaleka še 
nista celotna Osvobodilna fronta, zakaj Osvobodilna fronta ni samo 
program — marveč je življenjska resničnost, življenjska «polnost, je 
čustvo in kri, je trpljenje in navdušenje, je žrtvovanje, umiranje, je 
ustvarjanje in je zgodovina. Ko govorim te glasne besede, bi rad, 
tovariši in tovarišice, da bi se zdajle v tej skupnosti do kraja za
vedali vse velike resničnosti našega osvobodilnega boja, tega, kar 
delamo in kar živimo. Primerjajmo svojo dobo in svojo nalogo z dobo 
in nalogami naše preteklosti. Tisoč tristo let živi ta narod nesvoboden 
in zatiran na tej čudoviti in nevarni zemlji. Tisoč let živi pod pri
tiskom surove sile večjih narodov razdrobljen in razdeljen na razne 
dežele pod raznimi gospodi. Pride svetovna vojna, z njo rahlo upanje 
na osvoboditev. Toda v tej vojni smo se Slovenci morali boriti na 
strani naših zatiralcev, za naše zatiralce in mir nam je kajpak pri
nesel razočaranje. Ostali smo razdeljeni na štiri države. Naposled 
izbruhne druga, sedanja svetovna vojna. Zasveti nam z novo mož
nostjo novo upanje. Toda država, v kateri živi večina Slovencev in 
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ki jo imamo za svojo narodno državo, se zruši pod prvimi udarci 
sovražne sile, razpade, sovražnik jo zasede in slovenski narod ostane 
praznih rok v šapah podivjanih fašističnih zveri. Obupnejšega po
ložaja si ni moči misliti. — Tedaj se zgodi čudež. Mahoma se sloven
ski narod zave, da je sedanji svetovni spopad nemara zadnja prilika 
za dosego svobode in združitve. Zave se svojega dostojanstva in 
tega, da si mora pomagati sam. Narod, ki je tisoč let prelival kri 
za nasilne tujce, narod, ki se je zdel drugim in celo sam sebi rojen 
skoraj samo za hlapčevstvo, ta narod je v najslabših možnih okol-
nostdh, praznih rok, zapuščen od svojega dotedanjega vodstva, raz
trgan med tri do zob oborožene in načrtno podivjane fašizme, sklenil 
oborožen upor in boj zoper okupatorja. In da je čudež popolnejši, 
doseza v tem svojem uporu uspehe. . 

Italijanski časnikar je to kretnjo, ta dvig imenoval blazno ju
naštvo, mi pa vemo, da v našem osvobodilnem boju ni nič blaznosti 
marveč samo tista neugonobljiva moč, M se rodi v velikih zgodo
vinskih trenutkih in v narodih, ki so zreli,, prebujeni in odločeni 
ne zamuditi poslednje prilike za dosego svobode. Tako smo torej 
storili to blazno junaško dejanje in smo iz niča, dejansko iz niča 
samo na zavesti ljudstva gradeč, ustvarili svojo partizansko vojsko 
prvič v zgodovini in to v najstrašnejšem trenutku našega narodnega 
življenja. Prva slovenska vojska po trinajststoletjih, naša vojska 
ki se bori za nas, za našo usodo, za našo bodočo svobodo. Razgledi 
ki se samo zaradi tega dejstva odpirajo pred nami, so nad vse obe
tajoči. Osvobodili se bomo in dosegli, kar želimo, zakaj s svojo od
ločitvijo pred dvema letoma smo se od enega najbrezpravnejših in 
najmanj spoštovanja vrednih narodov mahoma povzpeli med tiste 
ne po številu, temveč po duhu velike narode, ki jih svet spoštuje in 
ki jih ob uri obračuna ne bo mogel ne upoštevati. 

In zdaj preskočimo še nekaj desetletij ter poglejmo v_ bodočnost. 
O čem in o kom bo govoril bodoči slovenski politik, kadar bo na
vduševal Slovence za velika dejanja? O čem in o kom bo govoril 
slovenski romanopisec in dramatik? Prepričan sem, da o našem osvo
bodilnem 'boju kot največjem poglavju naše zgodovine, o nas, o vsem 
tem, kar mi ta leta, te mesece, te dni delamo, kar zdajle živimo, 
kar smo trpeli, kar smo pri tem čutili in česar ,smo se v tej naši 
borbi zavedali. Posredovali bodo zanamcem duha, ki živi v nas, to 
junaško blaznost in jim jo kazali kot najvišji polet naše narodne 
volje, da bodo iz nje črpali moč za svoje svetlejše naloge. To in 
prav nič manjšega ne ustvarjamo in ne živimo danes. To je Osvobo
dilna fronta. Kdaj šo Slovenci delali kaj večjega? 

In še na eno dejstvo bi vas pred zaključkom rad na kratko opo
zoril, tovarišiće in tovariši. Vsak narod ima može, kd svetijo kakor 
zvezde stalnice na njegovem nebu, da mu kažejo pota in najvišje 
smotre. V svoji kulturni preteklosti imamo tri take može: Prešerna, 
Levstika in Cankarja. Imamo Prešerna z njegovim velikim in otož-
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nim snom o bodočem slovenstvu, živečem svobodno v svobodni in 
strpni družini narodov, o ponosnem slovenstvu, ki bo prežeto z lju
beznijo do domovine. Imamo Levstika, ki se je boril in bil za ljudsko 
in dramatično, pošteno in značajno politiko, dokler se ni zrušil pod 
udarci, pod udarci, ki so padali po njem od tako imenovanih ali 
bolje rečeno samozvanih poUtičnih prvakov in prvoboriteljev. In 

_imamo Cankarja, ki je s krvavo bolečino v srcu smešil tradicionalno 
pohlevnost in hlapčevstvo slovenskega človeka, pohlevnost in hlap
čevstvo, ki ju je tako točno zadel v odgovoru svojega Schwitza, 
von Schwitzhofna cesarici Tereziji na vprašanje, kakšne narodnosti 
je: »Oprostite, veličanstvo, iz Kranjske sem.« Vse njegovo smešenje 
je imelo namen osvestiti Slovence, jim dati samozavest, ponos in 
pogum. Ali se vam ne zdi, da je vpliv Osvoib. fronte na Slovenskem 
uresničil, kar je Cankar skušal doseči s svojo ironijo? Ali ni danes 
slov. človek samozavesten, ponosen dn pogumen. Ali sploh more biti 
drugačen, če se prav zaveda, kar se v tem narodu dogaja, če se za
veda veličine, ki jo je v tem zgodovinskem trenutku pokazal? Ali 
ni Osvobodilna fronta resnično prerodila slovenskega človeka, kakor 
si je to določila v eni izmed osnovnih točk svojega programa? Ali 
ni Osvobodilna fronta v slovensko politiko vnesla premočrtne, zna
čajne in poštene, ljudske ter demokratične politike, za katere se je 
boril Levstik? In ali ni v slovenskih ljudskih množicah prebudila 
domovinske ljubezni, katero je tako vroče zahteval od svojih rojakov 
Prešeren? In naposled, ali ni še danes gotovo, da bo Osvobodilna 
fronta uresničila tudi njegov veliki sen o svobodnem slovenstvu 
v družini svobodoljubnih in strpnih narodov ali vsaj v družini na
rodov, ki bodo morali slovenski narod spoštovati in mu priznati 
pravico do svobode? Ali ni tedaj Osvobodilna fronta izvršiteljica 
in izpolniteljica oporok in največjih narodnih zahtev teh velikih 
naših mož? Ali ni duh, ki preveva našo Osvobodilno fronto, njihov 
duh? . 

Kdor še količkaj dvomi o tem, naj pomisli še to, da so današnji 
nasprotniki Osvobodilne fronte zakoniti potomci in nasledniki prav 
tistih ljudi, ki so nekoč zasramovali Prešerna, ki so Levstika obsodili 
z znanim stavkom: »Pogine naj pes!« in ki so v prvih dneh tega sto
letja sežigali Cankarjevo prvo knjigo. Jasno je torej, da so naši geniji 
z nami in da smo mi z njimi. Tudi to je Osvobodilna fronta. 

. Tovariši in tovarišice, Osvobodilna fronta pa je tudi kri, je 
žrtev, trpljenje in za marsikoga tudi smrt. Zdi se mi, da ne smem 
skleniti tega svojega nagovora, ne da bi se spomnilvseh tistih, ki 
so dali življenje za našo sveto narodno osvobodilno stvar. V njih 
počastitev vas pozivam, da vstanete in se poklonite njihovemu spo
minu z enominutnim molkom. 

Toda za tistega, ki je samega sebe posvetil velikemu smotru, 
smrt ni strašna, temveč je poveličanje. Maksim Gorki je nekje za
pisal, da zmage ne pribore tisti, ki ostanejo, temveč tisti, ki padejo. 
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Njihov delež pri osvoboditvi slovenskega naroda je največji. Dali 
so življenje za največjo nalogo, ki je bila kdaj dana kakemu sloven
skemu pokolenju. Mi moramo za to nalogo živeti in delati in biti 
pripravljeni sprejeti za njo vsako žrtev. Prva naša dolžnost je, ne
prestano dramiti v našem srcu zavest o veličini naših dni in o veli
čini cilja, ki je pred nami. Zavedajmo se, da nas bodo najbolj veliko
dušni in naj plemenitejši zanamci v svojih sanjah zavidali za to našo 
nalogo, če jo bomo dobro izpolnili, dn da nas bodo bridko sodili, če 
jo bomo zanemarili. Utrujenost nam ne sme biti opravičilo. Zakaj 
sodili nas ne bodo samo oni, sodili nas ne bodo s strašnimi obsod
bami naši mrtvi tovariši, temveč soditi se bomo morali tudi sami. 
So trenutki v življenju vsakega človeka, ko se nenadoma zave svoje 
vrednosti in nevrednosti in grenko je spoznati, da si bil nevreden 
pred najvišjo nalogo v zgodovini svojega naroda. Storimo tedaj vse, 
da je bomo vredni, da bomo resnično osvobodilni borci, v katerih 
živi in snuje genij naših velikih mož, genij naroda, ki se je po tisoč 
tristo letih suženjstva v najtežjih okolnostih odločil doseči svobodo 
in si tako ustvariti pogoje za izpolnitev iposlanstva, ki sluti in čuti, 
da ga nosi v svojih človeških globinah. 

Predsednik: Culi ste govor predsednika Izvršnega odbora OF tov. Jo
sipa Vidmarja. Besedo dobi tov. Peter.1 5 

Peter". Dovolite, da vas ob službeni odsotnosti glavnega .poveljnika 
NOV in POS Ivana Mačka, pozdravim v imenu Glavnega po
veljstva .'. .1 6 

Predsednik: Besedo dobi tov. Hajko: . . . 1 7 

Predsednik: Besedo dobi tov. Pero, kot zastopnik črnogorskega po
kreta : 1 8 

Ob 1/2l6h nadaljevanje posvetovanja z referatom Edvarda Kar
delja.19 Referat Edvarda Kardelja:20 

Tovariši, govoril bom le o Izjavi, ki jo je izdal Izvršni odbor 
v imenu naših treh osnovnih skupin. Izgleda,- da je to sovpadanje 
Izjave, z 2. obletnico OF le slučajno, dejansko pa ni popolnoma slu
čajno. Dve leti, ki jih je preživela 0 !F, sta bili dovolj, da so se v slo-

15 Boris Kidrič. 
16 Nadaljnje besedilo ni zapisano. 
17 Besedilo pozdrava ni zapisano. 
18 Besedilo pozdrava ni zapisano. 
19 Edvard Kardelj referata ni končal prvi dan. Govoril je še nasled

nji dan 29. aprila 1943 dopoldne. Izjava Edvarda Kardelja. 
20 Govor Edvarda Kardelja je rekonstruiran po njegovem osnutku 

in ohranjenih zapiskih, glej op. 1. Rekonstrukcijo je Edvard Kardelj 
pregledal in avtoriziral decembra 1972. Tedaj je povedal, da rekonstruk
cija ni popolna, ker je na zborovanju podrobno govoril tudi o medna
rodnem položaju, a si tega v osnutku ni pisal. Podobno je še z nekate
rimi drugimi točkami, ki so v osnutku samo naznačene in ne izdelane 
ter so tudi v zapiskih samo deloma zabeležene. 
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vensfci osvobodilni borbi pokazale vse tendence in možnosti, ki jih 
lahko zajame tako gibanje kot je OF. Tov. predsednik IOOF je v., 
svojem referatu podal ogromne rezultate, ki jih je dosegla osvobo
dilna borba v teh dveh letih. Niso bili le idilični napori, nista bili 
potrebni le energija -in požrtvovalnost, bilo se je treba politično 
boriti proti okupatorjem, domačim izdajalcem, proti lastnim na
pakam in okostenelim oblikam, Id žive v mas samih. Izšli smo iz 
majhnega naroda, ki je imel težko zgodovino, in ko smo se borili 
proti okupatorju in domačim izdajalcem, je vsakdo čutil, da so tudi 
ti zastareli ostanki v nas samih tisti sovražnik, ki nam je udarjal 
v hrbet. Ko je OF nastala, ni bila vlita iz enotne kovine; bila je 
elementaren in spontan upor nekega naroda, ki je sledil ^svojim 
vodečim avantgardnim silam narodnoosvobodilnega boja; poleg tega 
je bila koalicija cele vrste grupacij, ki so vstopile — čeprav z raz
ličnih idejnih izhodišč — v ta boj proti okupatorju. Uporni duh 
vsega naroda je vnesel v politično strukturo slovenske družbe novo 
diferenciacijo in je zajel vse demokratične in progresivne dele te 
strukture. In prav ta isti upor celega naroda je moral v teku svojega 
razvoja stopiti te elemente koalicije z vseljudskim elementom bo
jevne skupnosti, a obenem je v OF ustvarjena dejansko tista notra
nje enotna sila, ki omogoča, da gibanje kot celota reagira na vsako 
povelje teh osnovnih skupin, ki so tvorile politično jedro tega vse-
Ijudskega političnega in oboroženega gibanja. V vseh vojnah je po
trebno čvrsto enotno vodstvo, ki mora imeti avtoriteto. Tem bolj 
razumljivo je, da je potrebna absolutna avtoriteta v takem gibanju 
malega naroda, kot je naše osvobodilno gibanje, ki se je razvilo in 
ki deluje v najtežjih pogojih, ki si jih je lahko zamisliti. 

Ta boj za enotnost naše osvobodilne borbe, je ,brez dvoma, poleg 
borbe proti sovražniku in" izdajalcem, imel IOOF stalno pred očmi. 
V načelu je to bilo že v začetku postavljeno. Človek bi rekel, da 
smo sedaj v položaju, ko je treba te stvari ponovno postaviti od 
vsega začetka, kajti praksa je morala načelo potrditi ali pa ga za
vreči. Pri tem moramo imeti pred očmi, da se ljudske množice uče 
samo na svojih najpakah. Od izkušnje do izkušnje smo napredovali. 
Vsa zgodovina dveh let OF je pravzaprav izkušnja, kot jih naš na
rod še ni imel. Te izkušnje so vodile ljudske množice iz dneva v dan 
na naprednejše pozicije, ki edine lahko doprinesejo zmago. V teh 
dveh letih smo marsikaj doživeli in se marsikaj naučih. Toda ni 
dvoma, da se je istočasno, ko smo se mi učili, učil tudi sovražnik. 
Menjal je obliko bojevanja, menjal je svojo taktiko. Bilo bi naivno ' 
od nas pričakovati, da se tako gibanje kot je OF, kot je borba slo
venskega naroda in socialni prevrati, ki vse to spremljajo, da se vse 
to da poenostaviti. Vsi reakcionarni ostanki so skušali oživeti, vse je 
poskušalo oživeti istočasno s silami ljudstva. V OF je bila še vedno 
prisotna tendenca držati se starih potov koalicije, čeprav je bila v 
vsem kadru OF globoka težnja po resnično enotni borbi za svobodo 

316 



slovenskega naroda in za jasno formulirane cilje OF. Vendar je pre
teklost vplivala na nas in nas skušala zavajati na stranpota. Na razvoj 
so vplivale močne spremembe na področju mednarodnih odnosov. V 
prvi etapi je bilo treba uničiti fašizem. Ko je bil zlom fašizma očiten, 
je sledilo vprašanje, kaj po zlomu fašizma. V Ameriki so se že po
javile reakcionarne sile, ki poskušajo dati pečat vsemu razvoju 
sedanje dobe. Vidimo, da je na tej osnovi pri nas oživela bela garda, 
sredina in mihailovičevci, ki se vsi zanašajo na te mednarodne 
tokove. Na tej osnovi smo mi začutili močnejši pritisk reakcije na 
OF. Izvršni odbor OF je moral neprestano spremljati take pojave 
in tudi procese znotraj OF, kot je spremljal politiko bele garde. 
Izkušnja vseh dosedanjih revolucionarnih borb kaže, da sovražnik 
nikoli ni odnehal, da je vedno skušal ojačati svoje pozicije, vedno 
je skušal izkoristiti razpoke. Leta 1941, ob rojstvu OF, je vodstvo 
treh skupin opredelilo linijo OF in sicer na daljšo perspektivo. Nismo 
računali le na borbo proti okupatorju, ampak smo morali računati 
tudi na vodstvo, ki bo vodilo borbo in v toku te osvobodilne vojne 
ustvarilo iz OF tako čvrsto enoto, da bo vodila množice enotno 
v borbo za nacionalno svobodo, pa tudi za socialno-revolucinarne 
zahteve množic; ki tvorijo jedro OF, se pravi za socializem. Glede 
na to je bilo treba razvoj v OF usmerjati k temu cilju. Šlo je za to, 
da je naša zmaga zajamčena, če ustvarimo v toku narodnoosvobo
dilne vojne tako vodstvo, ki bo znalo voditi borbo za te cilje. Na 
tej osnovi je zrasla Izjava treh osnovnih skupin. Izjava ureja odnose 
med skupinami v vodstvu in na terenu. V načelnem pogledu je 
bila ta stvar urejena ob ustanovitvi OF. Izjava pomeni korak na
prej, ne v načelnem, pač pa v konkretnem organizacijskem pogledu 
večje enotnosti našega dela na terenu. 

Da bi določili politično linijo OF v sedanjem trenutku je pred
vsem nujno potrebno spregovoriti o sedanjih mednarodnih političnih 
tokovih in o njihovih konsekvencah za politiko in razvoj OF kot 
osnovne gibalne sile osvobodilne borbe ter s tem v zvezi o nekih 
vprašanjih naše taktike v sedanjem trenutku. Razen tega je nujno 
potrebno postaviti tudi par vprašanj, ki so bolj teoretičnega značaja. 

Ko govorimo o slovenskem nacionalnem vprašanju in ko opre
deljujemo poti naše sedanje osvobodilne borbe, moramo razlikovati 
tri etape v njegovem razvoju: 

a) razdobje revolucionarnega prebujenja, zvezanega z družbe
nim prevratom na prelomu iz fevdalizma v kapitalizem — t. j . 1848. 
leto 

b) razdobje njegovega parlamentarnega razvoja v zvezi s pre-, 
hodom kapitalizma na »mirne« tračnice razvoja 

c) razdobje imperializma, nekako z začetkom 20. stoletja — 
zvezano z imperialistično stopnjo razvoja kapitalizma.. 

Narodno vprašanje je postalo. splošno vprašanje zatiranih na
rodov, ko ni bilo več rešitve nacionalnega vprašanja brez zrušitve 
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imperializma. Ideja slovenske nacionalne svobode ni bila sama po 
sebi odločujoč faktor; odločale so gibalne sile, ki so nosile to idejo 
oziroma jo uresničevale. Leta 1848 so se borili za slovensko nacio
nalno svobodo ljudje, ki niso mogli drugače postaviti tega vprašanja, 
kot na revolucionaren način. (Prešeren). Vodstvo te revolucije pa je 
bilo v rokah cehovske buržoazije (Bleiweis), ki je bila potegnjena 
v ta boj. Ta cehovska buržoazija je bila povezana s kapitalizmom, 
zato ni mogla priti Prešernova ideja na dan. Lahko bi primerjali 
politiko tedanje dobe z današnjo belo gardo, v toliko, kolikor hočejo 
belogardisti množice vpreči v voz fašizma. Su'klje21 je to stvar dobro 
karakterizira!: »Za nas je najnevarnejši pojav — socialno vpraša
nje.« S pojavom delavstva je ta strah reakcionarnih slojev privedel 
do drobtiničarske politike. V tretjem imperialističnem razddbju se 
vprašanje postavlja na novo podlago. Majhni narodi niso imeli mož
nosti, da bi se s svojimi silami osvobodili. Niti ena teh malih držav 
dejansko ni bila nikdar svobodna. Nacionalno vprašanje se je po
javilo kot del vprašanja o zmagi proletariata. S tem pa je seveda 
nastala bistvena razlika. Prej je bilo vodstvo v rokah buržoazije, 
sedaj ima vodstvo delavski razred. Ta dejstva nam predvsem kažejo, 
da je treba posvetiti pozornost temu, kdo vodi borbo za nacionalno 
svobodo in v kakšnih oblikah se vodi. Vprašati se moramo o na
slednjih elementih tega gibanja: 

1) O avantgardi osvobodilnega gibanja 
2) O gibalnih silah tega gibanja 
3) O strateških in taktičnih rezervah (možnosti na katere se 

lahko opre) 
4) O glavnem sovražniku, ki ga je treba imeti jasno pred očmi 
5) Kakšne strateške in taktične rezerve ima sovražnik osvobo

dilnega gibanja, na kaj se lahko opre. 
Pri nas je bilo mnogo ideologov, ki so pisali o nacionalnem vpra

šanju, toda resnično ustvarjalna je samo tista ideja, ki se nasloni 
na konkretne družbene sile in opredeli sile, ki lahko izvojujejo to 
zmago. Ne gre samo za cilj, za vprašanje svobode, ampak tudi kdo 
boj vodi, da bomo lahko ta cilj realizirali. Rešitev slovenskega na
cionalnega vprašanja, je vprašanje samo najnaprednejših sil na
roda. Mi ne bi mogli doseči ničesar, če bi mislili, da lahko to zmago 
pribori samo neka suma ljudi. Gre za to, ali je posameznik zraščen 
z gibanjem delavskega razreda, z demokratičnimi gibanji kmečkih 
in malomeščanskih množic, z najprogresivnejšimi težnjami inteli
gence, ali pa so ti posamezniki del reakcionarnih grup, tistih, ki so 
vezane na obstoj imperializma. 

Gotovo je, da razlika ne obstoji v geslih, pač pa v tem, kdo je 
na eni in kdo na drugi strani, po kakšni poti gre eden, po kakšni 
poti pa drugi proti tem ciljem. V slovenskem narodu niso mogle 

21 Dr. Fran Suklje (1849—1935), slovenski liberalni politik. 

318 



zmagovati naprednejše ideje o nacionalni osvoboditvi {Prešeren, 
Levstik), ker so imele vodstvo v rokah družbene sile kakršne je 
predstavljal Bleiweis. Predvsem zato je bil poražen! 

P r e d svetovno in neposredno po svetovni vojni so bile gibalne 
sile revolucionarnega boja relativno razviti proletariat, močno kmeč
ko gibanje, močna diferenciacija k m e t a (Krek). 2 2 Na tej etapi je bil 
Cankar, p o svojem političnem gledanju celo generacijo pred svojim 
časom. Vodstvo pa je bilo v rokah buržoazije in delno socialne demo
kracije, ki je predstavljala reformistični blok proletariata in male 
buržoazije. Zato slovenski narod n i mogel doseči svobode. Ce pa 
gledamo s tega stališča nazaj, potem n a m te naše politične figure 
zažive. Če iz teh osnov gledamo na naše lastne naloge, n a m te jasneje 
stopijo pred oči. 

Poskušajmo opredeliti odnos sil v slovenskem narodu po sve
tovni vojni. Zaradi pomanjkanja časa in večje jasnosti bom stvari 
nekoliko poenostavljeno prikazal. 

Utrdi tev yersajske Jugoslavije 1920—1921 je bila zmaga reak
cije nad l judskimi silami. Majniška deklaraci ja 2 3 in vseslovensko 
gibanje pre je je izražalo enotno težnjo slovenskih l judi po svobodi. 
P o zlomu Avstrije je hotelo l judstvo zavarovati to svobodo. Sloven
ska reakcija, ki je nastopila proti t e m težnjam se ' je naslonila n a 
velikosrbsko reakcijo in s tem zadušila botfbo slovenskega ljudstva. 
Pod velikosrbsko hegemonijo smo imeli t r i grupacije — kler ikalno 
stranko, n a p r e d n o s t ranko in slovensko socialdemokratsko s tranko 
(1920—21). Komunist ična s t ranka je bila tedaj še precej pisana skup
nost ljudi in stremljenj, ki je skušala dati delavskemu razredu in 
slovenskemu n a r o d u nove odgovore v novi situaciji, toda j ih ni našla, 
zato se j e sama znašla v težkih bojih frakcij. Slovensko ozemlje, ki 
ni pripadlo Jugoslaviji, je bilo razdeljeno med tr i imperialiste. Ali 
je obstojalo nacionalno osvobodilno gibanje? Nedvomno! Izgledalo 
je sicer, d a je zadušeno, a je v vseh delih obstojalo v vseh l judskih 
plasteh. Povsod tam, kjer se je kmet bori l za kmečke pravice, se je 
to kazalo tudi kot nacionalno osvobodilno vprašanje. Močno je bilo 

2 2 Dr. Janez Evangelist. Krek (1865—1917), duhovnik in profesor bo
goslovja v Ljubljani, utemeljitelj krščanskega socializma na Slovenskem. 

2 3 Majniška deklaracija je bila programska zahteva jugoslovan
skih poslancev iz Slovenije, Istre in Dalmacije, zbranih v Jugoslovan
skem klubu, ki so jo predložili dunajskemu parlamentu 30. maja 1917. 
V njej so zahtevali »naj se vsa ozemlja monarhije v katerih prebivajo 
Slovenci, Hrvati in Srbi zedinijo pod žezlom habsburške — lotarinske 
dinastije, v samostojno od vsakega gospostva tujih narodov neodvisno 
in demokratično zasnovano telo«. Ta izjava je vzbudila močno vse-
slovansko deklaracijsko gibanje, ki se je mimo prvotnega cilja, nekakšne 
jugoslovanske države v okviru Avstro-Ogrske, spremenilo v revolu
cionarno, demokratično zahtevo po miru in koncu vojne. Po vsej Slo
veniji so zbirali podpise, ki naj bi potrdili zahteve majniške deklaracije 
in prirejali množična zborovanja in tabore. Glej J. Pleterski, Prva od
ločitev Slovencev za Jugoslavijo, Ljubljana 1971. 
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osvobodilno gibanje na Primorskem, kmečki poudarek je imelo naše 
osvobodilno gibanje na Koroškem. Plebiscit na Koroškem smo iz
gubili zaradi naše reakcionarne gospode. Vsa ta gibanja so bila 
spontana težnja, vendar niso znala, dobiti voditelja, ki bi jih povezal 
v enotno smer. 2e takrat se je začel kazati odpor in manifestirati 
tiste sile, ki so sedaj jedro OF. V prvi vrsti iKP. Na drugi strani 
so nastale globoke razpoke, vse odločnejše se diferencira delavski 
element, ki dobiva izrazito politično podobo. Ne samo delavci, ampak 
tudi kmetje so se začeli diferencirati (a drugače kot delavci). Diferen
ciacija se pojavi med inteligenco, ki je bila zajeta v gibanju Slo
venske ljudske stranke. Vzporedno s to diferenciacijo se razvija 
diferenciacija tudi v naprednih krogih. Zajela je inteligenčne kroge, 
se pokazala zlasti" v sokolskih krogih. Poti vseh teh osnovnih elemen
tov so se stekale v isto smer. Komunistična partija je po 6. januarju2 3 3 

stremela za tem, da se ti tokovi strnejo. Nastali so že stiki. V zadnjih 
letih pred to vojno je dobilo to sodelovanje že precej konkretne 
oblike. Prav iz teh treh osnovnih procesov je zrasla OF. 

Drugi moment je mednarodno politični moment. Večkrat se to 
vprašanje podcenjuje. Slovenskega nacionalnega vprašanja, delav
skega vprašanja in vprašanja zloma imperializma, ne moremo gle
dati izolirano od splošnega dogajanja. Kakor hitro bi pozabili na to, 
bi lahko doživeli težke poraze. Se več, naša. notranja politika je danes 
celo bolj v znaku zunanje političnih momentov kot notranjih. Kot 
primer take zaprte notranje politike je bela garda, ki živi izključno 
od svoje preteklosti. Ni dvoma, da je to eden tistih momentov, da je 
njen polom neizbežen. 

Prva svetovna vojna je vnesla v imperialistična svet nekaj bi
stveno novega. Drug poleg drugega sta se jela razvijati svet so
cializma in svet imperializma. To dejstvo je postalo osnoven vzrok 
krize, ki se je pričela s prvo svetovno vojno in zlasti z rusko oktobr
sko revolucijo. Razvoj obeh teh svetov je moral določiti ta povojna 
dogajanja. Sovjetska zveza je bila praktična preizkušnja revolucio
narne vloge mednarodnega proletariata. Kar bo v Sovjetski zvezi 
nastalo, bo ves svet gledal in sodil ali so te težnje pravilne ali ne. 
Sedanja vojna je pokazala sposobnost Sovjetske zveze za življenje 
in sposobnost njenega sistema, tako kot se je kapitalizem pokazal, 
da je obsojen na razpad. 

Ves imperialistični svet je. imel po svetovni vojni težnjo za 
borbo proti Sovjetski zvezi. Vrstili so se poskusi oboroženega odpora 
proti Sovjetski zvezi v letih 1920—1921. Tiste kapitalistične države, 
ki so bile leta 1918 poražene in one, ki so bile zapostavljene, so bile 
mnogo bolj polne nasprotij od drugih. Prirodno je, da se je prav 
v teh deželah razvil fašizem, fašistična oblast, kot najbolj reakcio
narna diktatura najbolj imperialističnega dela finančne buržoazije. 

S3a 6. januar 1929, proglasitev diktature kralja Aleksandra. 

320 



Dve tendenci sta bili bistveni za te fašistične imperialistične 
dežele: 

1) Kot najbolj reakcionarna oblika imperial izma so bile te de
žele na čelu vseh antisovjetskih kampanj in vojnih pr iprav. Tu so 
imele te dežele stično točko z ostalimi, takozvanimi »demokratič
nimi-« velesilami. Na tej osnovi je bila zasnovana »miinchenska« po
litika, 2 4 žr tvovana Cehoslovaška itd. 

2) Na drugi s t rani so imperialistična nasprot ja nasproti demo
krat ičnim državam pomagala Sovjetski zvezi in vsem svobodoljubnim 
silam, da so lahko odgodile vojne, če j ih že niso mogle preprečit i . 

Ne samo Sovjetska zveza, v istem položaju so bili mali narodi . 
Drastično se je pokazalo, k a m se b o ta imperializem začel razvijati. 
Veliki del Evrope in zlasti mali narodi naj. bi se takorekoč začeli 
spreminjati v kolonije industri jsko najmočnejših oziroma »izvolje
nih« velikih držav. Na tem je gradil Hit ler svojo teorijo o »Herren-
volku«.2 5 Pojavi se prenašanje industri je. Kazale so se tendence 
narode ekonomsko podvreči, j im onemogočiti razvoj. Nove oblike 
imperializma so pokazale, da ves nadaljni razvoj imperializma gre 
po poti popolnega uničenja svobode malih narodov. Politika malih 
narodov je zato izrazito antiimperialistična. V tej borbi proti impe
rializmu lahko najdejo t i narodi oporo samo v Sovjetski zvezi. To 
dejstvo je tudi za našo osvobodilno borbo najvažnejše. V borbi majh
nih narodov je t reba gledati v koliko slabijo ta osvobodilna gibanja 
celoten imperialistični sistem in v koliko ga krepijo. 

27. aprila 19412 6 je bila ustanovljena OF, pred napadom Nemčije 
na Sovjetsko zvezo. Jasen dokaz, da je O F zrasla pred n a p a d o m na 
antiimperialistični bazi. Slovenska Osvobodilna fronta se naslanja 
na vse antiimperialistične sile, k i s t reme za osvoboditev. Ta notranja 
in zunanja politična vprašanja so-odrejala prakt ično politiko OF. Če 
bi potemtakem hoteli napravit i shematičen načrt : glavni sovražnik 
je konkretna oblika fašizma — mednarodni imperializem — fašistični 
okupator. Naslanja se ta sovražnik lahko n a reakcijo ali na proti-
Ijudske elemente. P r i nas je znal okupator te rezerve dobro izkori
stiti. Če bi analizirali to be-ga gospodo, ugotovimo, da n e gre le 

2 4 Politika popuščanja nacistični Nemčiji. 29. septembra 1938 je bil 
v Miinchnu sklenjen sporazum med Veliko Britanijo, Francijo ter na
cistično Nemčijo in Italijo, brez prisotnosti Češkoslovaške, po katerem 
je Nemčija zasedla del češkoslovaškega ozemlja. 

2 5 »Gospodujoče ljudstvo«. Po nacistični rasni teoriji so pripisovali 
nordijski rasi najboljše lastnosti, zaradi katerih je bil nordijec »nadčlo
vek« (»Ubermensch«) in poklican, da drugim gospoduje. V Mein Kampfu 
lahko preberemo, da je »Arijska nordijska rasa (je) nositeljica vse kul
ture, prava predstavnica vsega človeštva, zato je božja volja, da nemški 
narod ohrani svojo rasno čistost. Germanska rasa je več vredna kot vse 
druge, in boj proti tujcu, proti Židu, proti Slovanu je svet boj«. Adolf 
Hitler, Mein Kampf. Citirano po: Marc Hillel, V imenu rase, str. 17. 
Več glej: T. Ferenc, Nacistična raznarodovalna politika v Sloveniji v 
letih 1941—1945, str. 26. si. 

2 6 Glej zgoraj, op. 12. 
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za buržoazno gospodo, ki se je slepo udinjala okupatorju, ampak 
skuša okupatorja izkoristiti za to, da bo osvobodilne sile doma zatrla 
in znova sedla na oblast. Ce za trenutek pustimo db strani družbeno 
vlogo delavskega razreda in s tem tudi njegovo vlogo v narodno
osvobodilnem gibanju, potem je poleg njega najvidnejša gibalna 
sila osvobodilnega gibanja predvsem kmečko ljudstvo. Ves odpor 
kmečkega človeka tudi za njegove socialne in kulturne zahteve se 
izraža predvsem v nacionalnem gibanju. Ko govorimo danes o na
cionalno osvobodilnem gibanju," moramo zato imeti našo akcijo v 
kmečkih množicah za našo prvenstveno nalogo. Nikdar preje se ni 
kmet udeležil takih revolucionarnih borb, kot se jih je udeležil sedaj 
v nacionalnem osvobodilnem gibanju slovenskega naroda. Toda pri 
tem ni treba pozabiti, da nacionalno vprašanje ni samo kmečko vpra
šanje, ampak zadeva tudi proletariat, zadeva maloburžoazijo skoraj 
na isti način kot kmeta, zadeva inteligenco in končno tudi buržoazne 
kapitalistične vrhove, čeprav na drugi način in z drugimi cilji. Po
temtakem narodnoosvobodilno gibanje lahko zajame najbolj širok 
obseg. Tr^ba je opredeliti mesto, ki ga zavzemajo te sile. 

1) Vprašanje nacionalne buržoazije.. Ta samo deloma sodeluje. 
Pri kolonialnih narodih (v Indiji in na Kitajskem) se buržoazija 
še aktivno udeležuje nacionalnih bojev. Pri nas so ti časi minili. 
Buržoazija je prišla preveč v nasprotje ne le z delavskim razredom 
ampak tudi s kmetom in demokratično inteligenco, da bi brez skrbi 
gledala kako se ljudske množice dborožujejo in postavljajo demo
kratske zahteve. Zato buržoazija samo deloma sodeluje. Ločimo lahko 
dve razdobji: Do osvobojenega teritorija je sodeloval precejšen del 
slovenske buržoazije. Ko pa so se na osvobojenem teritoriju pokazale 
revolucionarne težnje ljudskih množic, se je del buržoazije začel 
umikati. Ravno v tem času nam je ibela garda skočila v hrbet. 

2) Drugo je vprašanje kmeta. Kmet sam po sebi ni enoten po
jem. Mali in srednji kmetje in vaški bogataši so plasti, ki v eko
nomskem in socialnem pogledu nimajo enotnih interesov. Zato maj
hen in srednji kmet teži k delavskemu gibanju. Vaški bogataš pa 
predstavlja oporo mali buržoaziji. Majhnega kmeta veže njegova 
zemlja, privatna lastnina z reakcionarno buržoazijo, na drugi strani 
pa zavest, da prav za prav strada, da ni pravi lastnik, da so pravi 
lastniki zadružne zveze in banke, to ga povezuje s proletariatom. 
Ni mogoče zamisliti uspeha osvobodilnega boja brez ustvarjalnega 
sodelovanja kmetov. Notranja razdvojenost onemogoča, da bi bilo 
neko samostojno kmečko gibanje samo vodnik tega osvobodilnega 
boja, je pa dober borec za njegove cilje. Praktični primer: Bela 
garda, ki je nastala kot reakcija vaške in mestne buržoazije in se je 
naslonila na cerkveno hierarhijo, je pritegnila zlasti dober del sred
njega in malega kmeta, ki je začel omahovati deloma pod pritiskom 
nasilja, deloma zaradi notranje socialne in politične diferenciacije. 
Potemtakem v nacionalnem osvobodilnem gibanju, ki naj db konca 
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realizira vse nacionalne cilje, ki naj zagotovi to svobodo, je lahko 
na čelu samo delavski razred. Kajti njegovi razredni interesi so 
najbolj neposredni nosilec nacionalnih interesov. 

To bi bile osnovne gibalne sile v slovenskem osvobodilnem gi
banju. Slovenski proletariat kot voditelj mora biti čvrsto povezan 
s kmečkimi množicami in delovno inteligenco. To je jedro celega 
osvobodilnega gibanja, ki zagotavlja uspeh. Dolžnost Izvršnega od
bora Osvobodilne fronte in vseh aktivistov je ta, da vso to zvezo 
krepi, da se v svoji taktiki ravna po vidikih učvrščevanja te enotnosti. 

Poleg tega moramo upoštevati tudi »rezerve«; oziroma posredne 
zaveznike našega narodnoosvobodilnega boja. Take »rezerve« ali 
objektivni zavezniki osvobodilnega gibanja so predvsem: 1) Dejan
sko ima pri nacionalni osvoboditvi interes tudi del buržoazije. Ni 
dvoma, da so deli buržoazije, ki lahko sodelujejo. 2) Razna nasprotja 
nastajajo v taboru reakcije. Cim intenzivnejši je polet osvobodil
nega gibanja, tem bolj se zaostrujejo nasprotja v reakcionarnem 
taboru. Dolžnost aktivistov OF je, da ta nasprotja poglabljajo s tem, 
da razkrivajo izdajstvo. V kratkem razdobju ste lahko videli, da je 
Izvršni odbor često menjal taktiko do teh krogov. Hotel je napraviti 
pritisk na tiste kroge, ki niso povsem na pozicijah nacionalne izdaje 
m ki se dajo nevtralizirati ali trajno ali vsaj začasno pridobiti. Lenin 
pravi: kdor ni razumel, da mora osvobodilno gibanje v vsakem tre
nutku izkoristiti vsako pomoč, ta ni ničesar razumel o vodstvu re
volucionarnega gibanja. Znati vse razpoke v reakcionarnem taboru 
poglabljati, je tudi ena naših dolžnosti. Borba, ki jo vodimo je pre
težka, da bi si mi s trenutnimi uspehi delali iluzije in če mi' ne bomo 
v teh časih znali izkoristiti vsako tako razpoko v prid osvobodil
nemu gibanju, bomo bitko izgubili. Izvršni odbor je znal tako politiko 
uresničevati — dokaz so rezultati vse naše dosedanje borbe. 

Poleg notranjih imamo tudi zunanje rezerve. Ena glavnih zu
nanjih rezerv je pomoč Sovjetske zveze, ki jo daje vsem zatiranim. 
Ko je Nemčija napadla Sovjetsko zvezo, smo instinktivno začutili, 
da je čas za vstajo in mobilizacijo vseh sil. Druga zunanja rezerva 
je pomoč, ki jo dobivamo pri drugih antiimperialističnih in osvobo-

-dilnih gibanjih. Ta pomoč je bila res majhna, a postaja vedno večja 
in bo v najvažnejšem trenutku postala morebiti odločilna. Tretja 
zunanja rezerva so tudi nasprotja v imperialističnem taboru, ki so 
privedla tudi do skupne antihitlerjevske koalicije zahodnoevropskih 
držav z SSSR. 

Iz vseh teh dejstev izhajajo konkretna vprašanja naše politične 
strategije in taktike. 

Vzemimo najprej strategijo. V nekem posebnem smislu namreč 
lahko govorimo o strategiji naše narodnoosvobodilne borbe, kolikor 
je povezana z vprašanjem imperializma in splošne borbe proti temu. 
Potem naša strateška etapa obsega razdobje uničenja imperializma 
na naših tleh sploh. 
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Važnejša kot to, so trenutno taktična vprašanja. Doslej je bilo 
več taktičnih razdobij: 

Prva etapa pred Hitlerjevim napadom na Sovjetsko zvezo. (Zbi
ranje antiimperialističnih sil v Sloveniji s skupnim jedrom v Osvo
bodilni fronti; poudarek je bil na antiimperialistični liniji. OF je 
tedaj ostro napadala angleški imperializem.) 

Druga etapa je bila po napadu Nemčije na Sovjetsko zvezo (od 
1941 do spomladi 1942). Maksimalno razširiti in učvrstiti osvobodilno 
gibanje, dati kar največjo širino Osvobodilni fronti, čeprav je to šlo 
na škodo poglobitve njene enotnosti glede demokratičnih in socialnih 
ciljev borbe. Ta širina je bila takrat nujno potrebna, da je gibanje 
dobilo visoko množično podlago ter notranji zagon in si ustvarilo 
materialno osnovo. 

Tretja etapa — osvobojeno ozemlje. Z nastankom osvobojenega 
ozemlja so v ospredje stopile težnje delovnega ljudstva, ki je bilo 
jedro in bojevna armada OF. Večji poudarek na socialnem vprašanju. 
Treba je bilo dati poudarek, da je zdaj to ljudska oblast. 

Četrta etapa bi karakterizirala ofenzivo okupatorja in mesece 
po ofenzivi. Kolebljivi elementi so odpadli, oziroma jih je bilo treba 
čvrsteje povezati na OF. (Oktobrski proglas Izvršnega odbora OF 
na sodelovanje z OF27.) 

Peta, sedanja etapa, ki jo karakterizira na eni strani ofenziva 
naših brigad ter na drugi strani dogodki na* mednarodni fronti in 
mednarodni položaj kaže, da borba proti fašizmu prehaja v odločilno 
fazo. OF je treba okrepiti, da bo močna za borbo v naslednjih mese
cih. Ne gre tu za okupatorja, ampak sedaj, ko bodo reakcionar ji 
oživeli, bodo poskušali z raznimi manevri razbiti in demoralizirati 
OF in to moramo preprečiti. Dolžnost vodstva in aktiva OF je, da 
prisluškuje tem premikom v ljudskih množicah in da takoj reagira 
s primernim odgovorom.. Treba je biti povezan z množicami — in 
kot pravi Lenin — ne prehitevati in ne zaostajati. To pravilo je treba 
pravilno tolmačiti, da ne bi zaradi zaostajanja mas, zaostali mi sami. 
Napredek množic je odvisen od nas. Ne smemo biti samo opazovalci, 
smo vodniki in ustvarjalci. Ne smemo preskakovati etap, ampak iz 
teh etap, na katerih so množice, voditi te množice naprej od izkušnje 
do izkušnje na naprednejša stališča. Treba je neprestano razkrinka-
vati vse pojave reakcionarne miselnosti, ki vodi v izdajo.narodno
osvobodilnega boja, neprestano objasnjevati vsak korak, ki ga na
pravi OF in vsak pojav analizirati. Rdeča nit je: učiti mase na nji
hovih lastnih izkušnjah. 

V Suhi krajini n. pr. ne moremo mi priti k tem masam in zahte
vati širjenje literature, ampak moramo najprej iskati osebne stike, 
da dobimo pregled nad splošnim stanjem. Glavno je, da nikjer stvari 

27 Glej Proglas Vrhovnega plenuma OF (Slovenskega narodnoosvo
bodilnega odbora) dne 6. novembra 1942, Jesen 1942, dok. št. 81, str. 
232 si. 
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dokončno ne prekinemo, da nobene pozicije ne zamudimo. Vprašanje 
bele garde: zavedati se moramo, da je ni mogoče poraziti čez noč, 
ampak da je potrebno čakati na boljše pogoje za njeno končno vojno 
uničenje. Lansko leto, ko je bega nastopila, smo mi bili ostro proti 
nastopu bega. Ker je bilo ljudstvo kolebljivo v tem pogledu, je naš 
oster nastop imel namen pokazati omahljivcem, da OF ni poražena. 
Pokazalo pa se je, da je treba spremeniti taktiko in začeti z večjim, 
političnim, delom in ne samo z orožjem. Voditi mase od izkušnje do 
izkušnje, do naprednejših oblik in ciljev akcije, to je naša dolžnost. 
Da bi to mogli, nam mora biti jasna slika celotnega gibanja,. naš 
bojevni načrt. Kaj govori ta načrt: Treba je zavzeti največjo širino 
v OF, pritegniti tudi dele buržoazije; če nič drugega, da jih vsaj 
nevtraliziramo in da izkoristimo vse tiste rezerve, ki nam jih nudi 
objektivno stanje v slovenski družbi. Potrebno je zlasti veliko po
zornost posvečati kmečkim in malomeščanskim množicam, ker je to 
eden osnovnih izvirov vojske narodnoosvobodilnega gibanja. To, da 
mi govorimo o avantgardni vlogi proletariata, ne pomeni, da mi pod
cenjujemo kmečko gibanje. Nasprotno. Zavedati se moramo, da je 
kmečki element močno podvržen kolebljivosti, ki sam po sebi ni 
v stanu borbe privesti h kraju, medtem, ko bi.buržoazni deli — ob 
naši slabosti lahko gibanje celo privedli na reakcionarne pozicije. 
Zato je v toku borbe v skladu s plošno linijo osvobodilne borbe in 
z izkušnjami ljudskih množic potrebno utrjevati vodilno vlogo pro
letariata, utrjevati nezlomljivo zvezo med delavci in kmeti, treba 
je'ustvariti enotno osnovo OF, ae koalicijo. Prenehati je treba v 
organizacijah OF ljudi deliti na komuniste, krščanske socialiste, so
kole itd. V prvi etapi je bilo to važno, sedaj pa je treba pridobivati 
v OF delavce, kmete, slovensko inteligenco. Ne koalicija vase zaprtih 
grup ampak mi, slovensko ljudstvo kot celota bomo izbojevali svo
bodo. Ce bi s te poti skrenili, bi ojačali reakcijo in povzročili v ljud
skih množicah kolebanje. Čim bi ljudske množice začutile razpoke 
v OF, bi nastal razkroj osvobodilnega gibanja, ki bi mu sledil po
raz. Lsta linija naše taktike mora veljati tudi v našem odnosu do 
zunanjega sveta. Svet bojuje danes enotno borbo, mi bojujemo samo 
en del v tej borbi, ki uničuje fašizem. Nacionalno zatiranje je samo 
ena oblika socialnega zatiranja. Nacionalno osvobodilno gibanje ne 
more biti izolirano gibanje, ampak se mora nanašati na boj proti 
glavnemu sovražniku socializma. Samo uničenje imperializma lahko 
zavre proces kolonizacije zatiranih narodov, lahko osigura nacionalno 
svobodo. Edino Sovjetska zveza je lahko dejanska avantgarda malih 
in zatiranih narodov v borbi za svojo svobodo. Za nas pridejo v po-
štev vsi tisti momenti, ki utrjujejo položaje Sovjetske zveze in rušijo 
imperialistični sistem. 

•To so osnovna vprašanja, na katerih je zgrajena Izjava osnovnih 
treh skupin. Da bi njen nastanek razumeli, se je treba dotakniti 
razvoja OF oz. razmerja njenih osnovnih skupin. OF je nastala iz 
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procesov, ki so se jasno kazali že v Jugoslaviji. Prvo organizirano 
sodelovanje teh tokov je nastalo še v jugoslovanskem okviru tik pred 
vojno, utrdilo pa se je ob napadu na Sovjetsko zvezo. V slovenskem 
narodu so se odigravali globoki socialni procesi. Ves slovenski narod 
je težil ne samo k razbijanju hegemonije srbske januarske diktature, 
ne samo proti okupatorju, ampak se je hotel tudi socialno osvoboditi. 
Ta socialna osvoboditev je bila osnova za enotnost. Pri krščanskih 
socialistih oz. pri sokolih se je pokazala jasna težnja iti v smeri 
socializma. Stmitev teh procesov je bila prirodna stvar, če je hotel 
proletariat doseči svoje pravice. To je ustvarilo Antiimperialistično 
zvezo. Pri tem je treba poudariti še eno stvar. Naše posvetovanje je 
posvetovanje teh treh osnovnih skupin, poleg teh treh osnovnih 
skupin se je OF razširila in je zajela mnogo širše. To jedro je bilo 
jamstvo, ki je slovensko osvobodilno gibanje spremenilo v nezajez-
Ijiv tok. Prirodno je, da je na tej osnovi morala zrasti avantgardna 
vloga Komunistične partije. Čemu? KP je manifestacija te revolucio
narne vloge delavskega razreda. V njej~ je tisti organiziran napor raz
redno zavednega delavnega človeka, da prebije verige imperialistič
nega sistema in se pretolče k novim oblikam sveta. V tem naporu 
se izraža najprogresivnejša družbena tendenca in volja. Vsaka 
stranka brani razredne pozicije nekoga. KP brani razredne pozicije 
proletariata. Zaradi zgodovinske vloge proletariata in zaradi njegove 
vloge v narodnoosvobodilni vojni je prišla do izraza vodilna vloga 
partije. Prišlo je v vseh vprašanjih do sporazuma. Prehod ljudskih 
množic OF na progresivne pozicije, za katere se je borila KP, skupaj 
z drugimi skupinami OF, pomeni, da so. postale te skupine enota. . 
Na tej skupni poti je potrebno čvrsto, enotno vodstvo. Stranke same 
ne opredeljuje ime, ampak njena socialna oziroma razredna vsebina. 
S tem da so osnovne tri skupine priznale vodečo vlogo delavskega 
razreda, so dejansko tudi opredelile vlogo KP Slovenije kot avant
gardne sile v OF.2 8 

Koreferat Jožeta Rusa:2 0 

Koreferat Toneta Fajfarja:30 

Krščansko socialistična misel, ki je konec preteklega stoletja 
vzvalovila predvsem srednje evropskega katoličana, naj bi po prvotni 
zamisli prežela vse javno življenje kristjanov, ne glede na razrede 

28 Tu se končajo zapiski na zboru aktivistov. Glej op. 1. 
29 Besedila koreferata uredništvu ni uspelo najti. Jože (Josip) Rus je 

o vsebini svojih izvajanj na zboru zapisal naslednje: 
»Moj govor na Pugledu, na zboru aktivistov OF konec aprila 1943 

se je nanašal na naslednjo vsebino: 
Ko smo v začetku januarja 1941 dobili v vodstvu Ljubljanske sokol

ske župe sporočilo, da žele predstavniki Komunistične stranke v Slo
veniji z nami razgovor, je v sokolski organizaciji v Sloveniji pripravlje
nost za sodelovanje temeljila na mnogih izkušnjah v samostojnem in 
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in plasti, katerim so pripadali. Temeljna kamna sta bila demokracija 
in socialno pojmovanje družbe. Na tej osnovi so ustanavljali tudi 
katoliške politične stranke. 

Toda krščansko-socialne stranke niso dolgo vzdržale prvotne 
zamisli. Vedno močneje je začel v njih prevladovati krščansko kapi
talistični element, s svojimi reakcionarnimi prizadevanji. Tako se je 
v srednji Evropi razvilo iz splošnega krščansko^socialnega klerikalno 
gibanje. Na slovenskem je bil razvoj nagel: že v prvih desetletjih 
našega stoletja je klerikalizem v katoliškem političnem življenju 
prevladal, krščansko-socialna misel pa si je ohranila položaje le med 
proletariatom in ostala njegova last do današnjih dni. 

Klerikalizem je v svojem bistvu totalitaren. Podrediti si hoče 
vsa področja javnega življenja, predvsem pa hoče popolnoma obvla
dati ljudske množice. Slovenskemu klerikalizmu se je to skoraj v 
polni meri posrečilo. Meščanstvo in kmečko ljudstvo sta mu postala 
poslušni orodji. Njegovim stremljenjem se je uprlo edino le delav
stvo, ki je idejo krščanskega socializma razumelo kot zamisel demo
kratičnega političnega življenja in pravičnega urejevanja družbenih 
razmerij. 

Ločevanje v krščanskem slovenskem taboru med klerikalizmom, 
ki so ga zastopale meščanske in gruntarske plasti, ter med krščanskim 
socializmom, ki so ga ohranile in branile krščanske delavske množice,, 
se je začelo že zelo zgodaj ter je raslo vse do začetka svetovne vojne, 
ki je razvoj začasno zavrla. — Po svetovni vojni se je diferenciacija 
nadaljevala. 

osamljenem boju proti režimski fašistični politiki in politiki obstoječih 
političnih strank JRZ in JNS od leta 1935 dalje.. 

2e v letu 1936 je sokolski organizaciji v Sloveniji grozil razpust 
od režimskih vodstev v Ljubljani in Beogradu. Ljubljanska župa je 
sprejela boj za obstanek. To protifašistično gibanje z vodstvom v Ljub
ljanski župi je tekom petih let dosledne in vstrajne dejavnosti postalo 
v sokolski organizaciji tako enotno in bojevito, da je bilo izključeno vsa
ko popustljivo stališče. Prepričali smo se do kraja, da nobena stranka 
ali politična skupina nima ne idejnih, ne moralnih pogojev za politično 
bojno vodstvo proti fašizmu. 

Ob času razgovorov so bili cilji in posledice režimske politike po
polnoma očitni. Zato je bilo na razgovoru doseženo popolno soglasje za 
sodelovanje brez pridržkov tako z ene kot druge strani. 

To' sodelovanje je vodilo do ustanovitve OF, ki je popolnoma zado
voljila cilje sokolske organizacije. V OF se je sodelovanje nadaljevalo s 
strani sokolskih predstavnikov z isto doslednostjo, kar je ugotavljala tudi 
dolomitska izjava. 
Ljubljana, 15. 12. 1972 Josip Rus« 

Izjava v rokopisu je v Arhivu IZDG v Ljubljani. 
30 Osnutek koreferata Toneta Fajfarja je v arhivu CK ZKS. Ob

javljen je v Borcu 1966, št. 1, str. 1, si. Tone Fajfar, Kako se je kovala 
enotnost Osvobodilne fronte in v knjigi Tone Fajfar, Odločitev, Ljub
ljana 1966, str. 260—268. 

327 



Konec svetovne vojne je delavskim množicam prinesel okrepitev 
razredne zavesti, ki je črpala svoje korenine iz velike ruske sociali
stične revolucije, katere idejo je oznanjala zlasti mlada in bojevita 
komunistična stranka. Socialna demokracija, dotedanja legitimna 
oznanjevalka in razlagalka Marxovega dialektičnega materijalizma, 
je prešla na meščanske družbene pozicije, dočim je komunizem vne
sel v proletariat ostro razredno pojmovanje in načelnost ter borbeno 
revolucionarnost. Prva posledica razredne razgibanosti je bilo okrep
ljeno stremljenje delavstva po enotnem nastopu. In tako moremo 
zaznamovati že prva povojna leta poizkuse za zbližanje delavstva 
raznih nazorov, poskuse, ki so izšli ravno iz vrst krščanskih socia
listov. Ti prvi napori sicer niso prinesli mnogo uspeha, toda to ni 
oplašilo krščanskih socialistov pri njihovem združevalnem prizade
vanju. Po dvajsetih letih so bila njihova prizadevanja kronana z 
uspehom: danes predstavlja slovenski proletariat trdno enoto in silo, 
ki ji je razvoj naložil najtežjo in najodgovornejšo nalogo v slovenski 
narodni in družbeni zgodovini. 

Po vojni se je območje krščansko socialističnega gibanja omejilo 
skoraj izključno na delavstvo. Uveljavilo se je v glavnem v sindikalni 
organizaciji »Jugoslovanski strokovni zvezi« ter v njeni sporedni 
mladinski organizaciji. Dočim je pred vojno pomenila delavska orga
nizacija le nekak odsek splošnega katoliškega gibanja se je po vojni 
začela osamosvajati in dobivati vedno bolj razredni značaj. Nedelav-
ski element v vrstah KS je vedno bolj izginjal, ker med njimi ni 
več našel ugodnih tal za svoje kompromisarske ali celo nazadnjaške 
težnje. Tako je že leta 1925 odletel dr. Gosar, za njim pa v naslednjih 
letih še mnogi manj pomembni ljudje klerikalnega kova. 

Doba Aleksandrove diktature je začasno omejila stremljenje 
klerikalizma po totalni podreditvi delavskega gibanja. Vendar se je 
prav v tej dobi začela radikalna delitev duhov v socialnem vpraša
nju. Izšla je okrožnica Pija XL »Quadragesimo anno« z načrtom kor-
porativizma, ki je vzbudila med KS nezaupanje in odpor. Dotlej 
so namreč veljale v KS-ičnem gibanju načela enciklike »Rerum no-
varum«, ki so pomenila krščanskemu delavstvu širok temelj vse
stranskega razrednega udejstvovanja, dočim je pomenila »Q. a.« re
akcionaren korak v fašistično smer. Slovenski klerikalizem se je 
nove okrožnice takoj oprijel z vso gorečnostjo, hoteč s tem omajati 
razredno borbenost kršč. delavstva ter ga zapeljati v omledno kom-
promisarstvo. SkUcujoč se na avtoriteto Cerkve in papeža so hoteli 
prisiliti KSe, da sprejmejo načela »Q. a.« kot obvezen program svo
jega gibanja. 

Toda razredni razvoj med KSti je šel že predaleč, da bi klerika
lizem s tem zadnjim napadom znotraj naših vrst prodrl. Leta 1933 
sta odletela zadnja dva izrazita klerikalna zastopnika dr. Ahčin in 
dr. Miha Krek. 
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Naslednja leta so pomenila za KSe dobo notranjega utrjevanja 
in pospešenega razvoja razredne zavesti. Na zunaj so potekala v 
trdem sindikalnem boju s kapitalizmom, kjer je pokazalo KSično 
delavstvo čudovito odpornost in vztrajnost. V to dobo sovpadajo 
novi uspešnejši poizkusi za enoten delavski nastop, pri katerih je 
iniciativno sodelovala zlasti KPS. 

Doba tzv. »ljudske fronte« je prinesla revolucionarni vzgoji 
KSega delavstva nov zalet. Tesno medsebojno sindikalno sodelovanje 
je pripravljalo ugodna tla tudi za skupne politične nastope komu
nistov in krščanskih socialistov. Prvi uspehi 'so se pokazali pri raznih 
občinskih volitvah v delavskih revirjih, zlasti pa pri državnozbornih 
volitvah leta 1938, ko so KSi na celi črti stopili iz rezerve ter s tem 
dokončno prelomili z uradno klerikalno politiko. 

Zadnja tri leta pred polomom so potekala v znamenju odločnega 
napora socialno reakcionarnega razreda, da stre v ljudstvu vsa de
mokratična stremljenja ter si ohrani priviligiran položaj. Očitno je 
bilo, da se reakcija ne namerava ustaviti na pol poti, temveč, da je 
odločena iti do skrajnosti po zgledu sorodnih fašističnih držav. Faši-
zacija, ki sta jo pripravljala in uvajala Stojadinović in Cvetković 
ob izdatni podpori vseh meščanskih strank, posebno slovenskih kleri
kalcev, je naletela na odločen odpor edino le med delavstvom. Zato 
so bili razumljivo prvi in najhujši udarci fašistične reakcije name
njeni delavskemu razredu. Doživeli smo izgon zakonitih razrednih 
zastopstev iz vseh delavskih ustanov, nato pa razpuščanje delavskih 
sindikatov, zadnjega borbenega izraza delavskega razreda. Režim je 
ustanovil fašistične sindikate ter jim s prisilnimi sredstvi pridobival 
članstvo. 

Delavstvo poučeno po podobnih zgledih iz fašističnih držav, je 
spoznalo, da se začenja odločilen boj z reakcijo. Zato ni pomišljalo, 
ampak je borbo na vsej črti sprejelo. Krščanski socialisti so poleg 
KPS v tej borbi prednjačili. V času tega boja proti fašizaciji se je 
izvršilo v vrstah KSov še zadnje čiščenje. Odpadli so zadnji ostanki 
oportunistične in nazadnjaške miselnosti. 

Izbruh druge svetovne vojne je prinesel delavstvu spoznanje, da 
prihaja odločilen čas za usodo proletariats. Druga svetovna vojna 
ne sme več končati z zmago imperializma, ampak s prodorom so
cialne revolucije. 

Krščanski socialisti smo nagonsko začutili nastop novega odlo
čilnega razdobja, zlasti pa začutili potrebo po povezavi in strnitvi 
vseh revolucionarnih sil. Revolucionarno spoznanje je preželo že 
skoro vse KS delavstvo. Napraviti je bilo treba le korak k izpovedi 
tega spoznanja. 

Ta korak smo napravili v poletju leta 1940 na dveh sestankih 
v Laškem, ki so se jih udeležili najvidnejši predstavniki KS delavstva 
iz vse Slovenije, poleg njih pa tudi nekateri izobraženci, ki so bili 
duhovno povezani s KSsti. Ne bi teh sestankov posebej omenjal, ko 
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ne bi pomenili v KSčnem gibanju zgodovinske prelomnice, ki je 
ustvarila pogoje, da smo se ESsti v nadaljnem razvoju tako odločno 
in brez oklevanja odločil za OF. Na konferenci smo KSi zavrgli do
tedanje oficielne cerkvene doktrine o delavskem vprašanju zavrgli 
kompromisarstvo v ciljih delavske borbe, odklonili vsakršno sodelo
vanje z meščansko kapitalističnimi silami, ki bi v resnici bilo le pod
pora za nadaljevanje protiljudske oblasti, postavili kot svoj cilj brez
razredno družbo, do katere moremo priti le skozi socialno revolucijo 
in diktaturo proletariata. Naše mesto bodi poslej ob KP kot edini 
resnični avantgardni sili revoludonamega proletarijata. Smatramo, 
da za nas krščanstvo ne sme biti nikaka ovira pri doseganju nave^ 
denih stremljenj, pač pa kot krščanski verniki črpamo iz svojega na
zora tiste moralne sile, ki so navdihovale socialno dejavnost prvih 
kristjanov. — N a teirt sestanku smo tudi v vsej doslednosti zavrgli 
klerikalizem, ki je s svojim delovanjem napravil poleg velikanske 
narodne in družbene škode nepopravljiv kvar tudi slovenskemu 
krščanstvu samemu. Soglasni smo bili v tem, da je za pravo življenje 
krščanstva nujno potrebna v bodoči družbi ločitev Cerkve od države. 
Na podlagi teh dognanj smo skleniti zbližati se s KP. 

Kmalu za tem je prišlo do stika z zastopniki OKKPS. Pojasnili 
smo jim naše gornje stališče in izrazili željo po čim tesnejšem so
delovanju. Takoj smo pristopili k novo ustanovljenemu »-Društvu 
prijateljev SZ« ter sodelovali pri velepomembni podpisni akciji, 
v kateri so desettisoči Slovencev mainifestirali svoje prijateljstvo do 
SZ in njenih idej. — Po tovarnah, rudnikih in obratih smo ustanav
ljali odbore delavske enotnosti, ki so vlivali novih odpornih sil mno
žicam slovenskega proletariata. Intenzivno smo sodelovali s komu
nisti pri protidraginjski akciji. Začelo se je dejansko zlivanje vseh 
sil slovenskega proletariata. — Ta doba pred zlomom Jugoslavije 
je bila odločilna za usodo slovenskega delovnega ljudstva in vsega 
naroda, ker so se že tedaj zbrale osnovne sile, ki so dale potem slo
venskemu osvobodilnemu gibanju obliko in vsebino. 

Razvoj druge imperialistične vojne in temu ustrezajoč potek 
dogodkov v Jugoslaviji, nam je čedalje bolj dokazoval, da se naglo 
približuje uničujoča nevarnost ne le delovnemu ljudstvu, ampak tudi 
narodu samemu. Med tem ko je osvajalski hitlerizem in fašizem 
stregel po življenju vsem malim narodom, je vladajoča meščansko-
kapitalistična plast pripravljala proti volji ljudstva kapitulacijo pred 
narodnim sovražnikom ter izdajstvo nad življenjem svojega.naroda, 
v edini težnji, da si na ta način ohrani oblast nad ljudstvom. 

Edina sila, ki se je uprla izdajalski delavnosti vladajočih plasti, 
je bil proletariat, ki je na ta način prevzel vodstvo tudi v narodnem 
obrambnem boju. Usoda proletariata in naroda se je neločljivo po
vezala. Pojma socialne in narodne svobode sta postala nerazdružna. 
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To resnico smo krščanski socialisti izpovedali v »Delavski pravici«31 

za novo leto 1941, tri mesece pred zlomom Jugoslavije, ko smo že 
javno čutili, da pripravlja Cvetkovićev režim izdajo v prid imperia
lističnega fašizma. 

Krščansko-socialistično delavstvo smo te zadnje mesece Jugo
slavije intenzivno pripravljali na prihajajoče naloge. Tiskovna cen
zura nam je sicer onemogočila javno pripravo v tisku, zato smo raz
vili način osebnih stikov, zaupnih posvetovanj in pismenega obče
vanja. 

Tik pred izbruhom vojne smo ob belgrajski revolti dvignili v 
»Delavski pravici« še zadnji odločen klic po zavezništvu s SZ. Toda 
bilo je že prepozno: izdajalska delavnost protiljudskih režimov in 
vojska je v enem tednu povzročila uničenje jugoslovanske države. 

»Biti ali ne biti, je zdaj vprašanje.« Ta Shakespearjev izrek je 
v vsej strahotnosti vstal pred nami. Nastopil je čas, ko naj se do 
kraja preizkusi življenjska sila slovenskega ljudstva. Mnogi so tiste 
dni obupali nad lastnim ljudstvom, kateremu je za hip zmedla glavo 
fašistična socialna demagogija. 

In v tem obupa polnem trenutku so se v Ljubljani zbrali za
stopniki slov. kulture, Sokola, krščansko-socialističnega delavstva 
in KP ter na pobudo tovarišev komunistov ustanovili Osvobodilno 
fronto. 

Kršč. socialistično delavstvo je takoj v celoti šlo na osvobodilno 
delo. Navezali smo stike — v kolikor niso obstojali že prej — s sorod
nimi izobraženci iz kulturnega kroga »Dejanja« ter z akademsko 
mladino, ki se je zbirala okoli A[kademski] K[lub] »Zarje«. K skup
nemu delu so takoj pristopili tudi izobraženci in kmetje, ki jih je tra
dicija in skupna težnja vezala s krščansko socialističnim delavstvom. 

Tako je nastala »•krščanska skupina v OF«, ki je skupaj s Sokoli 
in KP postala temeljna enota slovenskega osvobodilnega gibanja. 

Od vsega početka je bila jasno začrtana vloga krščanske skupine: 
da pridobi slovenske krščanske množice za osvobodilno gibanje. Po
klicani smo bili, da v krščanskem ljudstvu uničujemo staro naveza
nost na reakcijo, predvsem da se rešimo vezi klerikalizma. Naša 
naloga je bila, da vlijemo krščanskim množicam nova revolucionarna 
družbena spoznanja, ki so postala gibalna sila osvobodilnega gibanja. 

Narodno osvobodilna borba nam je približala nekatere osnovne 
družbene resnice, ki so dale smer vsemu poznejšemu razvoju v OF. 
Potrebno je, da ta spoznanja danes znova navedemo, ker se zdi, 
da komu med nami niso še do konca jasna. 

1. Dejstvo, da sta med tremi osnovnimi skupinami OF dve iz
razito proletarski, ni slučajnost, ampak le potrjuje pravilnost sloven
skega družbenega razvoja, ki je naložil proletariatu odlučujočo od-

31 Delavska pravica, glasilo krščanskega delovnega ljudstva, izda
jatelj Jugoslovanska strokovna zveza, Ljubljana, od 1. junija 1928 do 
marca 1941. 
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govornost. Brez slovenskega proletariata ne bi bilo OF, ne bi bilo 
osvobodilnega gibanja in verjetno bi bil slovenski narod zapisan 
uničenju. Nastop proletariata je tudi naravna posledica zgodovin
skega razvoja, v katerem je moralno in tvarno propadel dotlej vla
dajoči meščansko-kapitalistični razred, dočim se kmečki razred za
radi svoje duhovne in materialne odvisnosti od prvega še ni razvil. 
kot celota, ki bi bila zmožna revolucionarnih naporov. 

2. Gibalna sila proletariata je pri nas in po vsem svetu Komu
nistična partija. Brez nje danes ne bi bilo Sovjetske zveze, ne bi bilo 
niti ene sile, ki bi bila sposobna uničiti barbarstvo fašizma. Brez nje 
tudi slovenski proletariat ne bi bil nikdar sposoben naporov osvobo
dilne vojne, brez junaške in borbene iniciative KP bi slovenski narod 
bil danes razorožen in brez milosti prepuščen popolnemu uničenju. 
Komunistično partijo po pravici, imenujemo avantgardo proletariata. 
Kot taka je na podlagi svoje delavnosti in pobude postala tudi avant
garda osvobodilnega gibanja. 

3. Slovensko osvobodilno gibanje polaga temelje novemu narod
nemu življenju. Narodni obstoj in razvoj hočemo zagotoviti s popolno 

. narodno in socialno osvoboditvijo. Oblike novega narodnega življenja s 
ustvarjamo že danes. OF bodi danes, kakor za prihodnost, oblika in 
izraz slovenske ljudske demokracije. OF ni in ne bo nikdar koalicija 
strank, ampak enotno gibanje vseh Slovencev. Kot taka bo po uspeš
nem osvobodilnem boju prevzela oblast, ona bo zaplodila novo živ
ljenje v zedinjeni in svobodni Sloveniji. OF bo torišče bodočega slo
venskega političnega, gospodarskega, kulturnega razvijanja, ona bo 
nosilka prave ljudske demokracije. Da postane OF v resnici spo
sobna za izvrševanje teh velikih nalog smo dolžni delati vsi. OF mora 
objeti vse narodne množice in jih mobilizirati k skupnemu delu. Akti
visti OF, glejte, tu je naša velika narodna naloga, ki ji morate po
svetiti vso skrb! Delo za utrjevanje OF je delo za blaginjo sloven
skega naroda v najširšem obsegu. 

Mislim, da moramo ta tri osnovna spoznanja danes, ko ob drugi 
obletnici osvobodilnega boja utrjujemo temelje OF, imeti živo pred 
očmi. Dala nam bodo odgovor na vse dvome in težave, ki se pojav
ljajo pri našem skupnem delu, pripomogla nam bo tudi k iskreni 
osebni odločitvi, ki je današnji čas terja od vsakega Slovenca, zlasti 
pa od vsakega aktivista OF. 

Posebno tehtna so ta spoznanja za aktiviste krščanske skupine' 
ker zanje obstaja večja nevarnost, da podleže j o svojemu delovnemu 
terenu, ki je še poln klerikalnih korenin. Zaradi tega krščanski so
cialisti ne smemo jemati teh spoznanj površno, ampak dosledno, 
upoštevajoč vse posledice. 

Kakšna bodi torej vloga krščanske skupino v OF? Taka, kakor 
smo jo spoznah od vsega početka: Delo za pridobivanje krščanskih 
množic za OF ter za revolucionarno stališče. 
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To je velikanska naloga, najpomembnejša, kar jih je slovenski 
kristjan prevzemal nase. Tako delo je opravljalo KS delavstvo že 
mnogo let, ne da bi kdaj začutilo potrebo na lastnem strankarsko 
političnem oblikovanju. Tudi danes KSi ne čutimo nikake potrebe 
po lastni strankarski obliki, ker smatramo OF za skupen politični 
izraz novega slovenskega življenja. Vsi slovenski kristjani se morajo 
zato vključiti v OF — in delo za ta cilj je naloga krščanskih akti
vistov. 

Vprašanje KP kot stranke je obravnaval že tov. Kardelj, zato. 
ga ne bom posebej načenjal. 

Dotaknil se bom še pomisleka, ki utegne motiti koga iz vrst 
krščanskih aktivistov: kaj z vero, s krščanstvom? Ali nismo krščanski 
aktivisti še posebno dolžni skrbeti za reševanje krščanstva med Slo
venci? Kot kristjani ne moremo iti neprizadeto mimo tega vprašanja. 
Danes vsakega pravega kristjana upravičeno razjeda ta skrb. Skozi 
desetletja smo se borili proti pačenju krščanstva, ki ga je v sloven
sko krščansko družbo zanesel klerikalizem. Danes se znova borimo 
za pravi izraz krščanskega človeka, ki ga strahotno onečašča belo-
gardistična klerikalna reakcija z duhovščino na čelu. 

Odgovor na skrb za usodo krščanstva je sijajno postavil tov. Edi 
Kocbek v pismu evropskim katoličanom :32 Danes se borimo za narod 
kot posodo duhovnih vrednot. Če bo uničena posoda, bo uničeno tudi 
slovensko krščanstvo. Ce ohranimo posodo, ohranimo Slovencem 
možnost vsestranskega duhovnega življenja. Narod je uničljiv — 
krščanstvo v človeški duši neuničljivo. Zato če bi bili postavljeni 
pred odločitev: ali narod ali vera, bi se morali, odločiti za prvo. 

Danes se borimo za ohranitev naroda. Od soudeležbe kristjanov 
pri tem boju je odvisna tudi usoda slovenskega krščanstva. Krščan
stvo na Slovenskem se bo ohranilo, če se bo odtrgalo od propadajo
čega družbenega reda ter se dvignilo k revolucionarnim družbenim, 
spoznanjem. Skrb za usodo krščanstva nas mora torej še posebej 
priganjati k revolucionarni vzgoji slovenskih kristjanov. V tem je 
ves odgovor na zaskrbljenost glede usode krščanstva. 

Če bomo gledali na stvarnost preprosto in z odprtimi očmi, se bo
mo vedno lahko odločili pravilno, mirno in sigurno. Ne bomo se vda
jali mrzličnemu iskanju neke izvirnosti in zatekanju v filozofiranje. 
Vsa življenjska vprašanja se postavljajo danes pred nas v vsej jasno
sti, ki navdihuje zadržanje slovenskih ljudskih množic. Kdor išče da
nes osebnega pomirjenja v iskanju neke modroslovske izvirnosti, pri 
tem pa zapira oči pred naravnim spoznanjem, posnema svetopisemske 

32 Kopijo pisma hrani Edvard Kocbek. Pismo so pripravili na Iz
vršnem odboru OF in ga poslali Poverjeništvu IOOF za Ljubljano, ki 
ga je posredovalo priorju kartuzije Pleterje Josipu Edgar ju Leopoldu-
Lavovu, da bi ga odnesel v Vatikan. J. E. Leopoldu-Lavovu to ni 
uspelo. Podatek Edvarda Kocbeka in J. E. Leopold-Lavov, Kartuzija 
Pleterje in partizani 1941—1945. Spomini, Ljubljana 1953, str. 86—95. 
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modrijane, ki jim je 'bilo zaprto in neznano, kar je bilo dostopno in 
razumljivo malim in preprostim ljudem. 

Zakaj sem smatral za potrebno, da vam. osvetlim revoludonami 
razvoj v slovenskem kršč. socialističnem gibanju? Da pokažem na 
pravilnost razvoja, na katerega daje odgovor tudi izjava osnovnih 
skupin v OF, s katero smo potrdili enotnost in zagotovili njeno 
uspešno uveljavljanje v bodočnosti. 

Ne maram posebej razpravljati o važnosti in pravilnosti na
gibov, ki so vodili predstavnike teh osnovnih skupin pri delu za 
objavo izjave. Poudariti pa moram, da poleg potrditve stvarnega 
stanja pomeni naša izjava tudi plod mnogoletnih stremljenj sloven
skega proletariata, predvsem tudi tistega, ki je pripadal krščansko 
socialističnemu gibanju. Iz prejšnjega zgodovinskega pregleda smo 
videli, kako se je skozi desetletja vleklo skozi naše gibanje, kakor 
nit stremljenje po skupnosti, kako je KSično delavstvo od stopnice 
do stopnice napredovalo k revolucionarnosti, ki ga je usposobila, da 
je združilo svoje sile s silami vsega proletariata in zlasti z rijegovo 
avantgardo — Komunistično partijo. Izjava je torej plod skoraj pol-
stoletnega razvoja na eni strani, na drugi pa temelj za novo veli
častno izgrajevanje bodoče slovenske družbe. 

Končni poziv, ki-ga želim vsaditi v srce vsakega izmed nas, tako 
krščanskega aktivista, Sokola ali komunista kakor vsakega Slovenca 
sploh, bodi .posvečen skupni zavesti, da se ne borimo za interese 
krščanskega socializma ali sokolstva ali komunizma, ampak za živ
ljenje svojega naroda, življenje, ki obsega vse nas brez razlike. Vsi 
imamo skupen, enoten cilj. Tako naj bo tudi naša borba skupna in 
enotna. Ta duh naj preveva tudi naša človeška razmerja in naj 
ustvari med nami vsemi najpopolnejše tovarištvo, ki ga nobena sila 
ne bo mogla omajati. Od naše medsebojne zvestobe in zvestobe skup
nemu cilju, ki je ne trpljenje, ne smrt niti ne zmagoslavje ne bodo 
mogli razrušiti, je odvisno življenje našega naroda. 

Razprava Edvarda Kocbeka:33 

»Zborovanje temelji na Izjavi. Izjava pa ureja razmerje med sku
pinami, predvsem med partijo in krščanskimi socialisti. Zato se ogla
šam kot kristjan in hočem najprej priklicati v spomin dvoje dejstev. 

Najprej dejstvo, da kristjani sodelujemo s komunisti. V teku pre
teklih dveh let smo že skoraj nekam pozabili na ta zanimivi pojav, 

33 Prispevek, s katerim je Edvard Kocbek odprl razpravo na posve
tovanju drugi dan popoldne po referatu E. Kardelja in koreferatih Jo
žeta Rusa in Toneta Fajfarja, objavljamo po njegovi knjigi Tovarišija, 
dnevniški zapis z dne 29. aprila 1943, str. 427. do 431. To je edini znani 
prispevek v diskusiji drugi dan posvetovanja, čeprav je bilo diskutantov 
po podatkih E. Kocbeka lepo število. Svoj prispevek je E. Kocbek napi
sal in ga je na zborovanju prebral, vendar se je zapis izgubil. V svoj 
dnevnik ga je zapisal neposredno po posvetovanju. Izjava Edvarda Koc
beka. 
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ki je edinstven v dosedanji zgodovini revolucionarnih naporov. Mi
slim, da je pametno, če si ga danes znova predočimo. Prepričan sem, 
da pomenja višjo stopnjo v razvoju nove Evrope. 

Potem pa si hočem priklicati v spomin dejstvo, da je poleg ob
jektivnega pogoja za sodelovanje deloval na obeh straneh tudi sub
jektivni moment in da je ta enkrat za vselej slovesno izrazil, da ne 
gre le za taktično sodelovanje, temveč za globlje, na celi črti pošteno 
sodelovanje dveh odkritih in svobodnih partnerjev. 

Slišali ste poročilo o nastajanju skupine krščanskih socialistov. 
Slišali ste, da naša skupina ni od danes niti od včeraj. Že od vsega 
svojega početka je kazala v dve smeri, v smer naprednega slovenstva 
in v smer očiščenega krščanstva. Posebnost našega nazorskega zna
čaja je torej v tem, da smo predstavniki tistih tvornih sil v krščan
stvu, ki hočejo priti do novega, pozitivnega razmerja do sveta in 
življenja. Pri tem se dobro zavedamo, da smo izpovedovale! abso
lutne resnice, ki je totalno zahtevna do resničnosti in ki kljub temu 
upošteva polnost in smiselnost življenja. 

To moram povedati še določneje. Mi smo tisti del slovenskih 
kristjanov, ki na življenjska vprašanja ne gleda le taktično in lojalno, 
temveč spoznava njihovo avtonomnost, njihove izvirne zakonitosti in 
si hoče v osvobodilni vojni prisvojiti znanstveno zakonitost družbeno
političnega področja. Smo na stališču, da moramo kot izpovedovale! 
absolutne resnice dobiti stvarno razmerje do svoje zgodovinske dobe 
in v njej zvesto izpolniti vse dolžnosti, kakor nastajajo za družbeno 
naprednega in politično pozitivno stremečega človeka. Stopili smo 
še en korak dalje in sprejeli marksizem-leninizem kot družbeno
politično metodo ter z njo vred sprejeli strategijo in taktiko osvobo
dilnega boja, kakor ju pojmuje slovenska komunistična partija. 

To smo storili tem laže, ker smo v sebi oživeli staro in vedno 
veljavno krščansko načelo, da poznanje večnih resnic kristjanu še 
ne podeljuje pravilnih gospodarskih, družbenih in političnih spoz
nanj. Kristjan more kot vernik spoznati le zaklad verskih resnic, 
ne more pa neposredno iz njih samih izvajati nobenih veljavnih 
družbenih in političnih smernic. Zgodovinske resnice je torej kristjan 
dolžan spoznavati prav tako kakor drugi ljudje, to se pravi iz člo
veškega izkustva in objektivnega znanja. 

Zato je po našem slovenski kristjan dolžan udeleževati se osvo
bodilnega boja in pomagati ustvarjati novo narodno zgodovino 
skupno z vsemi tistimi Slovenci, ki jih objektivna družbeno-politična 
analiza danes določa za.ustvarjalce pravice in napredka. S takim 
priključevanjem borcem osvobodilnega gibanja nastopamo prav tako 
proti negativnim duhovnim silam v krščanstvu samem. 

Iz tega sledi, da nismo nazorska skupina, ki bi hotela kristjana 
kot človeka angažirati le v stremljenju po resnici, temveč ga hoče 
angažirati čimbolj konkretno tudi kot borca za pravico. Kot živi 
kristjani hočemo postati tudi polni ljudje, in kot polni ljudje hočemo 
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"ostati nedeljivi kristjani, v siloviti borbi za pravico nočemo opustiti 
svoje notranje resnice. Nam ni mogoče resnico ločiti od pravice in 
obratno. Na svoj način hočemo doseči totalnost naprednega izraza. 

Kako bomo to storili? Tako, da bo naš nazorski izraz ostal ne
posreden le v tistih zadevah življenja, kjer gre za osebno in duhovno 
kulturo kot tako, povsod drugje pa bo postal posreden, izrazil se 
bo v obliki objektivnih zakonov in avtonomnih ustanov. To, kar nas 
oddaljuje od verskega klerikalizma in razlikuje od njega, je ravno 
nazorsko posredno nastopanje v tistih življenjskih vprašanjih, ki 
človek v njih nastopa kot človek in kjer gre za njegova osnovna 
vprašanja. 

Razumeti nas morate, da s to kvantitetno delitvijo ne mislimo 
niti kvalitetno zmanjšati svoje verske in nazorske tvornosti niti 
zmehanizirati svojega družbeno-političnega delovanja. Važno je, da 
poudarim posebno drugo: nikakor nočemo le mehanično sprejeti 
nova življenjska spoznanja, nikakor se nočemo le mehanično udele
ževati novega javnega življenja. Nočemo, da bi nam bila zaradi na
zora zaprta pot do sproščenega aktivizma in do iniciativnega udele
ževanja pri novih družbenih in političnih procesih. 

Razlikovanje med nazorsko neposrednim in posrednim izživlja
njem rešuje kristjana pred statiko in dogmatiko, pred usodnim kon
servativnim duhom. Resnični kristjan, ki je obenem napreden druž
beni in politični aktivist, stopa v isti smeri hkrati proti razodetju 
in proti brezrazredni družbi, z istimi koraki se približuje temu, čemur 
pravimo komunizem, in temu," kar imenujemo kraljestvo božje na 
zemlji. Če mora človek v kristjanu dobiti občutek za spremembe 
v življenju, mora kristjan v človeku začutiti še posebej določno raz
merje do moralnega in duhovnega napredovanja. 

Nič ni torej bolj potrebno kakor to, da si kristjan objektivna 
spoznanja tvorno prisvoji, da si jih vključi v svoj osebni svet in jih 
poveže s svojo duhovno vsebino. Danes še posebej, ko se na novo 
med seboj oplajata duhovni in snovni svet, če smem tako reči, ko 
mora zaradi blagra človeštva nastati novo skladje med večnimi res
nicami in novimi razvojnimi spoznanji, ko mora priti do nove sinteze 
človeškega duha. To misel izrekam z vsem poudarkom, kajti prav 
krščanska nazorska skupina hoče sodelovati v vsem naravnem in 
zgodovinskem obsegu pri ustvarjanju te sinteze. To poudarjam še 
posebej zato, ker marsikdo nazorske pravice človeka in občestva pre
ozko razume in jih celo nasilno zanika. 

Sodimo, da more priti do enotnosti naprednega človeštva prej 
z izražanjem raznih osebnih resnic v okviru koristi delovnega člo
veštva kakor z redukcijo človeškega nemira na en sam nazor. Mi 
smo sprejeli marksizem-leninizem kot najprimernejšo in najučinko
vitejšo, metodo na družbeno-političnem področju in hočemo to me
todo uporabljati čimbolj objektivno in znanstveno. Hočemo pa na 
drugi strani ostati verni svoji osebni resnici in krščanskemu nazoru, 
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ki se ne omejuje le na aktualni čas, temveč na ves čas ustvarjanja 
socializma in prihodnosti sploh. Za vas moramo pomeniti več od 
zanimivega poskusa sožitja metafizičnega nazora in aktualistične 
prakse. Za nas je to zaželena prilika, da dokažemo razvidnost in pra
vilnost marksistične revolucije ne samo na podlagi znanstvenih za
konov, temveč tudi z etično logiko, kakor jo vsebuje krščanstvo od 
apostola Pavla, preko Auguština in Tomaža Akvinca do modernih 
svetnikov in filozofov. Med odrešenjskim in revolucionarnim ob
močjem bo sicer vedno vladala kvalitetna razlika, ne sme pa med 
njima nikoli več zavladati absurdno razmerje. 

Iz kristjanov hočemo ustvariti prepričane revolucionarje in to 
s pravilno osvetljavo krščanskih resnic v človeku in svetu na eni 
in z vključevanjem časovno razvojnih spoznanj v krščansko koncep
cijo na drugi strani. Kakor je naravno, da ustvarja komunist v sebi 
prepričanega revolucionarja z dialektičnim materializmom, tako bi 
bilo povsem naravno, da bi postal kristjan revolucionar s svojo 
krščansko blagovestjo. Prepričani smo namreč, da do revolucionarne 
polnosti in intenzivnosti ne pridemo le po eni nazorski poti, temveč 
po sleherni poti resnično etičnega in časovno naprednega doživljanja 
človeka in sveta. 

Ce posnamem svoje misli, lahko rečem dvoje: 
Najprej to, da želimo kot nazorska skupina pomagati ostvariti 

tak življenjski red, ki bi v njem moral sleherni njegov nosilec ob
vezno in enotno reševati vsem ljudem skupne družbene in politične 
naloge in ki bi v njem mogel prav tako neobvezno in svobodno iz
ražati svoje duhovne in kulturne nazore. 

Potem pa to, da krščanska skupina prav zaradi družbenopolitične 
problematike, ki je tesno spojena s krščansko nazorsko problematiko, 
sega odločno preko okvira samega osvobodilnega boja, kajti cilji 
krščanske skupine bodo doseženi šele v evropskem obsegu, in šele 
s tistim duhovnim presnavljanjem, ki bo po vsej priliki nastopilo 
šele po končani družbeni osvoboditvi. 

To so bile moje načelne misli, rad bi jim dodal še nekaj tehnič
nih, praktičnih pripomb. 

Stopamo v novo dobo osvobodilnega aktivizma, v kateri komu
nistična partija prevzema še večjo odgovornost. Pred njene člane 
se od danes naprej postavljajo še večje dolžnosti. Dotikam se le ti
stih, ki se tičejo tudi nas. Izražam željo vseh svojih tovarišev, da bi 
med aktivisti zavladalo zaupljivo razmerje. Vsega dela se želimo 
udeleževati kot pravi partnerji. Nočemo biti le podrejeni učenci, re
volucionarji druge ali tretje kategorije. Hočemo spoznati vse znanje 
in izkustvo diamata, pridobiti si hočemo vso intenzivnost in spo
znanja, ki jih posreduje osvobodilni boj. Hočemo biti polnokrvni 
aktivisti, brez omejevanja gradiva ali razvidnosti. Videti hočemo vse 
perspektive in se zavedati vseh posledic. Nočemo le prigodnih analiz, 
le taktično posredovanega znanja, le splošne učenosti in modrosti. 
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Nihče naj si med nami ne šteje socioloških in političnih spozna v 
za svojo osebno zaslugo, za svojo osebno last in skrivnost. Nihče med 
vami naj ne ima članstva v partiji za zaslugo in avtomatično odliko, 
nihče med nami ne sme čutiti inferiornosti zato, ker iz formalnih 
razlogov ne more postati član partije. Želim, da bi današnje zboro
vanje postalo mejnik tudi v tem praktičnem dnevnem življenju. Zato 
pojdimo na delo z zaupanjem v človeka, z upoštevanjem dobre volje 
na obeh straneh, in med osnovnimi aktivisti Osvobodilne fronte bo 
nastalo tisto vzdušje zaupanja in enotnosti, brez katerih si osvobo
dilnega gibanja ni mogoče zamisliti.-« 

St. 119 

PISMO SEKRETARJA POKRAJINSKEGA KOMITEJA ZKMJ ZA 
SLOVENIJO STANETA KAVClCA DNE 30. APRILA 1943 POVER-
JENISTVU POKRAJINSKEGA KOMITEJA ZKM ZA PRIMORSKO 

O GLAVNIH NALOGAH MLADINSKIH ORGANIZACIJ1 

Poverjeništvu 
PK ZKMJ 

Primorska! 
Dragi tovariši! 

Sporočamo Vam, da vse do danes še nismo dobili od Vas nobe
nega poročila, čeravno je že 6 tednov od našega zadnjega sestanka 
s tovarišem Blažem!!!2 

Dajemo Vam, nekaj splošnih navodil in direktiv za vaše bodoče 
delovanje. 

Eno izmed najvažnejših vprašanj, naše organizacije in mladin
skega gibanja leži v tem, da bo ZSM dovolj široko in pravilno po
stavljena. Vsako zoževanje naše linije, vsako sektaštvo, je brez 
dvoma velika napaka, katere prave posledice se pa bodo pokazale 

34 Besedila ostalih prispevkov v diskusiji drugi dan posvetovanja 
popoldne uredništvu ni uspelo najti. Prav tako ne gradiva tretjega dne 
posvetovanja, t v j . referata Borisa Kidriča in razprave po njegovem re
feratu. Boris Kidrič je po izjavah nekaterih udeležencev govoril prosto, 
brez napisane ali koncipirane predloge. Iz tega časa je študija Borisa 
Kidriča, Dve leti Osvobodilne fronte (glej dok. št. 122), ki sicer ne po
daja organizacijske strukture Osvobodilne fronte, pač pa historiat nje
nega nastanka, razvoja in delovanja v letih 1941—1943, kar je bila ver
jetno tudi tema njegovega referata na zboru aktivistov. 

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu IZDG v Ljubljani, fasc. 
559. 

2 Darko Marušič. 
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pri prvih poizkusih reakcije pri vas. Brez dvoma pa so že, ponekod 
pa bodo še nastale take prilike in pogoji, v katerih ne bo mogoče 
delati množično in na legalni način. Zato je treba vezati mladino na 
organizacijo s konkretnimi akcijami in nalogami. Vsak mladinec, ki 
napiše parolo, vrže naš letak, zbira denar, informacije ali na kakr
šen drugi način pomaga naši narodno-osvobodilni borbi — je član 
Zveze Slovenske Mladine. (Raz&n denunciantov in provokatorjev, ki 
se bodo skušali vriniti v naše vrste). Razumljivo, da je prva dolžnost 
in to sveta dolžnost vsakega člana ZSM, da se strinja z politiko KPS 
in OF. Tako postavljena ZSM je dovolj široka; nikakor pa ne bo 
izpolnjevala svojih nalog, če bi se vsi njeni člani omejili samo na 
konkretne akcije brez političnega — kulturnega in socialnega študija 
in udejstvovanja. Prilike v katerih ni mogoče [imeti] sestankov ni
kakor niso prilike, v katerih ne bi bilo mogoče izpolnjevati omenje
nih nalog. Vaša dolžnost je torej, da se uvede posamično in načrtno 
studiranje literature v vseh tistih krajih, kjer ni mogoče množično — 
masovno ali celo legalno. Širjenje organizacije na podlagi konkretnih 
nalog in akcij po eni strani, ter posamično — ozko, studiranje litera
ture po drugi strani to je pravilna oblika dela ZSM, ki pa je tudi 
dorasla vsakemu terorju in vsem zahtevam konspiracije. To obliko 
dela uvedite povsod, kjer ni mogoče legalno — skupinsko — masovno 
delo. Kjer pa prilike dopuščajo legalno ali pollegalno delo pa je jasno, 
da boste izbrali in ostali pri tem načinu dela. 

Krepiti nacionalno zavest, ustvarjati nov, do včeraj še primorski 
mladini nepoznan slovenski patriotizem in domovinsko ljubezen, to 
so stvari, ki se še vedno premalo poudarjajo in popularizirajo. 
Ustvariti moramo nov lik Slovenca, novega patriota; mlada genera
cija ima vse možnosti in zato mora ona prva postati ta lik — lik 
svobodnega in z pravo domovinsko ljubeznijo prežetega Slovenca. 
Vedno in povsod poudariti naše bratstvo z mladino z juga, popula
rizirati to bratstvo vedno kot temeljni kamen naše zmage in glavno 
rezervo naših moči. Zavedati se moramo, da je ZSM del Ujedinje-
nega Saveza Antifašistične Omladine Jugoslavije. USAOJ — je naj
višja v orožju in boju skovana mladinska organizacija vse jugoslo
vanske mladine, ki se bori proti fašizmu in prenaša njegov teror! 
Popularizirajte USAOJ — kot najvišjo manifestacijo našega edin-
stva, naših moči, naših zahtev po svobodi — samoodločbi in enako
pravnosti ter zedinjenju! 

USAOJ — vidi v bratski sovjetski mladini svojega bojnega to
variša, vidi da samo zveza in sodelovanje z njo sedaj in po vojni — 
to je tista sila in garancija, ki nam je porok, da naša borba in naše 
žrtve niso zaman. 

Opozoriti pa Vas hočemo, da pri vseh teh problemih nastaja 
ta nevarnost, da zaidete v — skrajnost, iz katere lahko nastane — 
šovinizem! Že pri nas v »Ljubljanski« [pokrajini] bi bilo to za naš 
razvoj škodljivo, da niti ne govorimo o tem, da ni marksistično — 
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leninistično, toda pri Vas bi šovinizem lahko postal katastrofa, ki bi 
imela zelo resne posledice. Za vso italijansko mladino, ki je fašistično 
nastrojena je jasno naš odnos — borbeni odnos. Porajajo pa se že 
vidni znaki razkroja pri italijanskemu narodu. Te razpoke moramo 
mi večati, nezadovoljstvo podpihovati. Zato je treba imeti do vseh 
contra-fašistov lojalen odnos, v kolikor seveda niso pripadniki kakš
ne druge imperialistične struje. V vseh vprašanjih, ki se nanašajo 
na odnos in sodelovanje z italijansko mladino — se obračajte na 
PK KPS — zaradi hitrejšega odgovora. Sporočajte pa jih tudi nam. 

ZKM 

Tovarišu Blažu je bilo na zadnjem sestanku sporočeno vse kar 
je treba — za pravilno in trdno organizacijo ZKM. Najvažnejše je 
pač to, da pri pridobivanju novih članov ne nastopate sektaško, da 
postavite partijo na pravo mesto in v pravo luč. Prikazati partijo 
kot organizatorico naše borbe proti fašizmu, kot tisto silo, ki je 
za to borbo največ darovala, največ daje in to borbo vodi. To je 
pravilna platforma — za populariziranje partije. Prikazati ZSSR kot 
glavno silo, ki se bori proti »hitlerj evemu novemu redu« proti faši
stičnim barbarom in, ki prinaša osvoboditev vsem zatiranim in za
sužnjenim narodom in pravico delovnemu ljudstvu. To je osnova za 
popularizacijo ZSSR. Upam, da Vam je znan sporazum CK z zavez
niki od 1. 3. 43.3 Ce še niste o vsebini informirani, se obrnite na 
PK KPS. Da je glavna naloga Komunističnih mladincev organizirati 
ZSM in preko nje organizirano pomagati narodno osvobodilni borbi 
— to mora vedeti vsak najmlajši skojevec! Sporočite nam, kakšen 
imate odnos in kako gledate na italijansko-komunistično mladino? 
Upam da ni sektaški ali celo šovinističen. Zdi se nam, da primorska 
mladina o ruskem komsomolu zelo malo ve. Zato popularizirajte 
komsomolce in njihova junaška dela. 

Zavedati se moramo, da vse delo precej odvisi od kadrov. Zato 
morate že takoj sedaj posvečati temu vprašanju zelo veliko pozor
nosti. Partija se bije s sovražnikom na življenje in smrt. V tej borbi 
je že izgubila ogromno svojih najboljših kadrov. Res da jih je na
domestila s sto in sto novimi mladimi močmi. Ampak partija ima še 
velike naloge in težko pot pred seboj. Ona rabi nove in nove moči, 
in naša sveta dolžnost je, da jih njej dovajamo, biti moramo na to 
ponosni in tudi delati s ponosom. Ni mogoče, da bi mi to važno na
logo izvršili dobro, če ne bomo vodili pravilne kadrovske politike. 
Zato takoj napravite karakteristiko vseh funkcionarjev OK ZKM in 
OK ZSM. Prirejajte po okrožjih kurze, konference mladincev — na 
ta način boste spoznali še mnogo mladih, toda talentiranih moči. 
Z ozirom na to vprašanje, bo PK v kratkem izdelal načrt za sistema-

5 Glej dok. št. 3. 
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tično in nacrtno spoznavanje in izgrajevanje kadrov. Do tedaj pa 
sporočite, kaj in kako ste Vi napravili! 

Organizacija ZKM v vojski naj se razvija v smislu okrožnice 
CKSKOJ-a,4 ki jo prilagamo 1 izvod, katerega pa razmnožite za 
vse aktive v vojski. 

Organizacija Z SI. M: Zaveiiati se morate, da se pred vas stav-
Ijajo nove in težke naloge. Pri izvrševanju teh nalog pa se nam stav-
Ijajo na pot tudi velike težave. Ena izmed največjih težav so zveze 
med Vami in nami. Posledice slabih zvez se kažejo v pomanjkanju 
direktiv, literature, brez katere v sedanjem času pri vas ne more 
biti uspešnega dela. Zato je treba da stremite po osamosvojitvi, ki 
se naj bi izvedla v naslednjih dveh točkah: 

a.) Da formirate pri Poverjeništvu — lastni agit-prop, ki bi. imel 
nalogo — skrbeti za potrebno literaturo, jo deloma pisati sam, pre
vajati, ponatiskovati i. t. d. Za ta agitprop — boste morali dobiti 
2 ali 3 tovariše, po možnosti intelektualce — ali literate — študente 
— ki so ali Skojevci ali kandidati ali člani partije. Posvetujte se v 
tem oziru z PK. 

b.) Kot nujna posledica formiranja agitpropa bi bila — lastna 
tehnika. Mogoče bi bilo treba samo tehniko PK-ja okrepiti pa bi šlo. 
Vsekakor pa morate dobiti možnost, da se tiska vse kar izdamo mi, 
kar bi izdal Vaš agitprop in sicer v toliki nakladi kolikor rabi Pri
morska. To sta dve nalogi, ki sta zelo važni in nujni! Upamo da jih 
boste v najkrajšem času izvedli. 

Najvažnejša organizacijska naloga ZKM, je postaviti okrožne 
komitete, napraviti jih voditelje mladinskih množic. Tem komitetom 
dati nalogo: širite ZKM in ZSM, formirajte rajonske komitete in 
aktive. Člani aktivov — naj organizirajo odbore ZSM. Poročajte o 
načinu postopka pri organiziranju. 

In kongres?5 Kaj ste napravili zanj? Se vedno vstraja PK na 
tem, da se bo vršil. 

Izšla je brošura: »Nova vloga mlade generacije v narodno osvo
bodilni borbi in naloge Komunistične mladine.« Sporočite, koliko 
in kdaj ste jo dobili! 

Zberite vse časopise, stenske liste, brošure, ki so izšle pri Vas, 
pa nam jih pošljite vsake po 1 izvod. 

4 Okrožnica z dne 14. januarja 1943, glej Zbornik NOV, del II, knj. 
7, dok. št. 117, str. 363. Izvirnik v srbohrvaščini in ciklostiliran sloven
ski prevod sta v arhivu CK ZKS v Ljubljani. 

5 Misli verjetno mladinski kongres, ki naj bi med drugim izvolil 
slovensko mladinsko vodstvo. Za ta kongres je bil zadolžen sekretar PK 
SKOJ Stane Kavčič, za priprave na Primorskem pa je dobil navodila 
Darko Marušič, ko je prišel marca 1943 v Dolomite na partijsko posve
tovanje. Podatki Viktorja Stoparja. 

I. kongres ZSM je bil nato šele 10. oktobra 1943 v Kočevski Reki. 
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Takoj po prejemu tega pisma nam pošljite poročilo o Vašem do
sedanjem delu. 

Poročilo naj bo sestavljeno takole: 
1.) Odgovori na točke iz okrožnice od 15. 2. 43.6 

2.) Razpoloženje naše, italijanske in fašistične mladine. 
3.) Vaš odnos do KPI — do italijanske komunistične mladine, 

do italijanske mladine sploh. 
4.) Ali ste dobili od PK direktive za delo in odnos do italijanske 

mladine, kakšne so te direktive. 
5.) Kakšen je Vaš finančni položaj. 
6.) Sporočite o prvem maju in njegovi proslavi. 
7.) Koliko dopisov za »Mladino« ste poslali. 
8.) Kongres 

V nadaljnem poročilu pa nam poleg sedaj navedenih točk tudi 
odgovorite: 

a.) Kaj je z organiziranjem Agitpropa? 
b.) Organizacija tehnike 
c.) Politika kadrov. 

Naš naslov je spremenjen in sicer: 
Mladen — točka 15 

S tovariškimi pozdravi 
za: PK — ZKM 

Djuro7 

Smrt fašizmu — Svobodo narodu! 

Na položaju 30. aprila 1943. 

6 Glej Dokumenti, knj. 5, dok. št. 150. 
7 Stane Kavčič. 
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St.1 13.010 .po 
13.002 p o 
13.013 p o 
13.012 p o 
13.011 .po 
13.016 p o 
11.079 p o 
11.082 p o 

100.— 
200.— 
200.— 
200.— 
150.— 
100.— 
100.— 
100. — 

ček 10.184 po 10.000.-

St . 2 t 11.571 po 2.000.— 
10.124 p o 500.— 
10 125 p o 100.— 
10.156 po 10.000.— 
11.456 p o 100.— 
11.457 p o 100.— 
11.458 p o 100.— 
11.460 p o 350 — 
11.467 p o 250.— 
30.565 po 1.000.— 

196-288.701 
422-328.838 
145-309.949 
185-544.946 
365-005.786 
428-039.308 
429-312.270 
428-558.381 
431-602.547 
211-324.373 
428-786.589 
429-459.354 
002-854.597 
430-528.397 
430-528.221 
428-315.828 
449-434.252 
209-875.006 

po 200.-
p o 100.-
•po 100.-
p o 100.-
po 100.-
po 100.-
p o 100.-
p o 100.-
po 100.-
p o 100.-
ipo 100.-
po 100.-
p o 100.-
p o 100.-
po 99.-
p o 100.-
p o 100.-
p o 100.-

«. 

se besedo 

dne t*M» 

'•''•:'.'•"'"";.; P R I Z N A N I C A 
Glavni odbor ^SLOVENSKE NARODM' i'OMOf I" potrjiijir 
prejem L::.... '.i'.:.' -'(z besedo .-....:.•,:•.:.:.. ). kij''1 b" 
uporabil xa denarno in nmtenalno pomor najpotrebnejiini 
žrtvani okapatorskef?« nasilja. 

fine 

1. Priznanica Slovenske narodne pomoči 

2 Rajonski odbori . 
8 Števi lo odborov. T u so mišl jeni k v a r t n i odbori . 
4 Števi lo plačnikov. 
5 N a r o d n i davek. Glej Odlok SNOO o n a r o d n e m d a v k u z d n e 16. 

s e p t e m b r a 1941, D o k u m e n t i , k n j . 1, dok. št. 42, str. 121. 
6 P r i z n a n i c e Slovenske n a r o d n e pomoči (faksimile 1). T a s redstva 

so uporabi l i za p o m o č najbol j p o t r e b n i m ž r t v a m okupatorskega nasil ja. 
7 Prostovol jni pr i spevki . 
8 Posoji lo svobode. Glej Odlok SNOO o posoji lu svobode z d n e 16. 

s e p t e m b r a 1941, D o k u m e n t i k n j . 1, dok. št. 43, str. 122. F i n a n č n o gospo
d a r s k i odbor Osvobodi lne f ronte j e izdal konec a p r i l a 1942 obveznice 
posoji la svobode za p o t r e b e s lovenske p a r t i z a n s k e vojske. O s n u t e k za 
obveznice j e izdelal ing. a r h . M a r i j a n Tepina, t i ska l j ih j e ing. Z o r a n 
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/.// 

D.iluin 

bnuiljoit 

(/rupe 

Glavno poveljstvo siovi-iiskih partizan-kili cet 

~ S E (> B V K 7. IT J R •sV- •* "••' - *' *-

/-'/ 

! l u / I' M" r™ i 
A *£/ Jirnri-f'o.ijml.' 

Obovwucu le izdal FinMtno - gonpodi/ mki 

odsek Okrožnega odbora Osvobodiine fronte 

v Ljubljani, 

Ljubljana, dne . . . . 

/ " ~ " \ 

'U 

,'9^2, 

2. Obveznica Glavnega poveljstva slovenskih partizanskih čet 

Turna v tiskarni bratov Turna v Mostah v Ljubljani (faksimile 2). Poleti 
1942 je Finančno-gospodarski odbor OF izdal bone po 50, 100 in 1000 Lir. 
Osnutek zanje je izdelal arh. Vlasto Kopač, klišeje Zlato Močnik, tiskali 
pa so jih prav tako v tiskarni bratov Turna (faksimile 3). Arh. Vlasto 
Kopač je izdelal tudi osnutek bona za 500 Lir., za katerega je Zlato 
Močnik že izdelal kliše, vendar bon ni bil tiskan. Podatki arh. Vlasta 
Kopača, glej še Dokumenti, knj. 2, dok. št. 103, str. 302 (kjer je podatek 
o avtorju osnutka obveznic napačen) in Slovenska partizanska plačilna 
sredstva, izd. Narodna banka Slovenije, Ljubljana 1977. 

9 Podpore. 
1 0 Razni izdatki. 
1 1 Šiška. 
1 2 Bežigrad. 
1 3 Center. 
14 Kolodvor—Sentpeter. 
1 5 Poljane. 
1 8 Moste. 
1 7 Vič. 
1 8 Železnica. Organizacija OF med železničarji je imela značaj 

rajona. 
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1 

3. Bon Finančno-gospodarskega odbora OF za 100 Lir 

" Emigranti. Matični odbor beguncev s Štajerske, Prekmurja in 
Gorenjske, ki so pred nemškim in madžarskim nasiljem pribežali v 
Ljubljano. Odbor je imel značaj rajona. Več glej Marica Čepe: Matični 
odbori Osvobodilne fronte, Ljubljana v ilegali, knj. III, 1969, str. 375. 

2 0 Številke obveznic posojila svobode. Za primerjavo vrednosti vpla
čanega posojila navajamo nekaj podatkov o takratnih plačah na ozemlju, 
ki so ga zasedli Italijani. Italijanski okupator je zamenjal dinarje v raz
merju 2,63 dinarja za 1 liro. Tako so znašale plače nekvalificiranih delav
cev 130 do 150 lir, kvalificiranih delavcev 180 do 254 lir, najvišja delavska 
plača (nadzorniki) je bila 330 lir. Začetna plača uradnika z nižjo izobrazbo 
okoli 450 lir, z visoko izobrazbo pa okoli 500 lir. Učitelji so dobivali 380 do 
760 lir. Najvišja plača je znašala 1600 lir. Podatki Franca Ostanka, Marije 
Plevnik, Rajka Razpotnika in Jakoba Tovornika. 

2 1 Serijske številke lirskih bankovcev. Zaradi pomanjkanja obveznic 
so uporabljali za obveznice tudi eno- ali dvolirslce bankovce, kot obvez
nice za 100 oziroma 200 Lir. Bankovce so razpolovili, polovico je hranil 
blagajnik, polovico pa plačnik posojila. 
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St. 121 

POROČILO SEKRETARJA OKROŽNEGA KOMITEJA KPS ZA 
SAVINJSKO DOLINO ALBINA VIPOTNIKA SPOMLADI 1943 O 
STANJU PARTIJSKE ORGANIZACIJE IN ŠTEVILČNI MOCl OKU

PATORJA V OKROŽJU1 

Poročilo! 

Stanje organizacije K P za Sav[injsko] okrožje. 

Ilegalci n a terenu. 

1. Vipotnik Albin 
2. Cilenšek J u l k a 
3. Cilenšek Rudi 
4. Raček P a n k r a c 
5. Reberšek Vili 
6. Hr ibar F r a n c 
7. Farčnik Ivan 
8. Sušter Viktor 
9. Letonja Ela 

10. Zmauc Anton 
11. Zmauc F r a n e 
12. Zagožen Hermina 
13. Cilenšek Nada 
14. Mirnik Matija 
15. 

Strgar 
Betka 
Vrankar 
Matevž 
Rado 
Savinšek2 

Buč3 

Miha4 

Atena 
Mrazek5 

Franci 
. 

Božena« 
Zvezda7 

Robida8 

Člani KP 
Ženske 

— 

1 
— 
— 

— 
— 
— 

1 
— 
— 

1 
1 

Moški 

1 
— 

— 
1 

— 
— 

kandidat 
— 1 

PadU člani KP 
Ženske Moški 

• 

" 
10 

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. Po
ročilo ni datirano. Po vsebini je mogoče sklepati, da je pisano spomladi 
1943. Primerjaj Dokumenti, knj. 5, dok. št. 206. 

2 Franc Hribar-Savinjšek, tekstilni mojster v tekstilni tovarni v 
Preboldu, član Komunistične partije od leta 1932. Leta 1934 je bil na pro
cesu v Celju obsojen na dve in pol leti robije. Prestal jih je v Mariboru 
in Sremski Mitrovici. Bil je organizator narodnoosvobodilnega gibanja v 
Preboldu. Leta 1941 so ga ujeli Nemci in poslali v Mauthausen. Konec 
leta 1942 se je vrnil in postal borec I. Štajerskega bataljona. Leta 1944 
je šel na Moravsko kot predavatelj v partijskih tečajih. Za tem je spet 
delal v Savinjski dolini. Umrl je po vojni. Podatki Vlado Habjan. 

5 Ivan Farčnik-Buč, rojen 22. junija 1909 v Prekopi pri Vranskem, 
ključavničar v tekstilni tovarni v Preboldu. Od avgusta 1941 je bil borec 
v Savinjski četi in nato v I. Štajerskem bataljonu. Poleti 1943 je bil 
sekretar RK KPS za Vransko. Nato je bil poslan na Koroško. Kot borec 
v Tomšičevi brigadi je 7. maja 1945 padel blizu Sel v boju z Vlasovci. 
Glej Med Mrzlico in Dobrovljami, Celje 1955 in V. Habjan, Resničen 
konec terenca Buča, Invalidski vestnik, št. 17, 1961, str. 2—3. 
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Legalni člani 

1. Pečnik Anton 
2. Lapajne Franc 
3. Lukanc Avgust 
4. Letonja Jože 
5. Uranjek Ivanka1 3 

Člani 
Ženske 

sekretar OK9 — 
član OK10 — 
član OK11 — 
Kmet sek. OK12 — 

(prestavljena v Celje) 1 
6. Sprajc Peter1 4 — 
7. Rot Marjan-Kocjan15 — 
8. ? f Gusti" 
9. Mrak 

10. Raček Bernard1 8 

11. Petja« 

Legalci člani KP 

Razpotnik Avgust 
Tratnik Stefan 
Kandidat[i] KP 

padel — 
partizan čl. KP 1 7 — 
partizan SKOJ — 
partizan SKOJ — 

V zaporu ustreljeni 
Ženske Moški 

— 1 
— 1 

11 
Izključena (še na svobodi) 1 2 

V lagerju Ženske Moški 
520 _ 

KP 
Moški 

1 
1 
1 
1 

— 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

-

Padli člani KP 
Ženske Moški 

4 Šošter Viktor-Dobroveljski Miha, rojen 26. marca 1903 v Prekopi 
pri Vranskem, zidar. Leta 1941 je bil med prvimi organizatorji narodno
osvobodilnega gibanja v Prekopi in od avgusta 1941 borec v Savinjski 
četi. Leta 1942 je bil štabni kurir Štajerske grupe odredov. Umrl je 1. 
oktobra 1967. Glej Med Mrzlico in Dobrovljami. 

5 Anton Žmavc-Mrazek, gozdni in lesni delavec iz Bočne. Ob ka
pitulaciji Jugoslavije je bil Žagar v Gornjem gradu. V osvobodilno giba
nje se je vključil leta 1941. Sodelovala je vsa njegova družina, zlasti sta
rejši sin. Bil je borec v Savinjskem bataljonu. Padel je sredi maja 1943 
ob nemškem napadu na Menino planino. Glej F. Fijavž, Zgornja Savinj
ska dolina, Naš tednik, Celje, marec 1975, 21. in 22. nadaljevanje. 

8 Nada Cilenšek, dijakinja, padla decembra 1944. Glej Dokumenti, 
knj. 5, dok. št. 206. 

7 Matija Mirnik-Zvezda iz Drešinje vasi, aktivist OP, od septembra 
1942 je bil borec v Savinjski četi. Padel je julija leta 1943. Več glej: Li-
boje, 25-letnica svobode 1929—1954, str. 83 si. ' 

8 Anton Kotnik-Robida je bil med prvimi "organizatorji narodno
osvobodilnega odpora v Preboldu. Z ženo Jožico je delal v tehniki nad 
Preboldom, ki je nekaj časa tiskala vse letake tudi za Celjsko okrožje 
in deloma za Revirje. Glej Med Mrzlico in Dobrovljami, str. 84, 139, 
176—179. 
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Gril Franc-Kovač, 2 1 v St. Pavlu (Kapla vas) bil član OK, ranjen 
padel policiji v roke, ter postal izdajalec največjega kalibra. Radi 
njegove izdaje je bilo ustrel jenih najmanj 100 ljudi, mnogo pa od
pel j anih v lager. 

M i m i k Franc-Marko 2 2 je dezertiral od partizanov. Doma iz Pe-
trovč (Drešinja vas) je zdaj v nemški službi, skupno s Kovačem vo
hunita za part izani. Provale radi njega ni bilo, k e r ničesar n e ve. 

V odboru OF sta ostala samo dva. Drugo je šlo delno v part izane 
delno pa je popadlo pod kroglami okupatorja. Postavljeni so skoro 
po vseh vaseh zaupniki O F s kater imi i m a m o stalne stike, s kater imi 
snujemo odbore OF. V Celju je formiran 5 članski odbor Delavske 
enotnosti. 

Najslabše stoji srednji del Sav. dol., t o je okrožje St. Pavla. To 
pa radi Kovačevega izdajstva. 

9 Anton Pečnik, tekstilni delavec v tekstilni tovarni v Preboldu je 
bil med prvimi organizatorji narodnoosvobodilnega gibanja v Preboldu 
in sekretar OK KPS Celje. Bil je borec v I. Štajerskem bataljonu. Ko 
so borci I. Štajerskega bataljona odšli v prezimovališča, je Anton PecmK 
na terenu organiziral OF. Padel je 14. novembra 1941, ko je bil izdan se
stanek, ki ga je sklical na Bregu št. 37 pri Polzeli. Glej Med Mrzlico m 
Dobrovljami, str. 99—101, 108. .. . . . 

1 0 Franc Lapajne, rojen 18. februarja 1902 v Idriji. Organiziral je 
narodnoosvobodilno gibanje v Zabukovici. Z ženo Anico je odšel v par
tizane julija 1941. Bil je borec v I. Štajerskem bataljonu. Padel je po 
izdaji 14. novembra 1941 na Bregu pri Polzeli. Vir: glej zgoraj! 

1 1 Avgust Lukanc iz Sešč" je bil med prvimi organizatorji narodno
osvobodilnega boja v Preboldu. Kot kurir Franca Rozmana-Staneta je 
26 oktobra 1941 padel v nemško zasedo na Dobrovljah. Podlegel je mu
čenju gestapovcev v noči na 27. oktober 1941. Glej Med Mrzlico in Do
brovljami str. 95—97 in Poročilo orožniškega okrožja Celje političnemu 
komisarju za okrožje- Celje, dne 12. novembra 1941 o boju na Creti, Pri
spevki za zgodovino delavskega gibanja, 1961, str. 132. 

1 2 Glej dok. št. 72. „ , . „ , . 
" Ivanka Uranjek, rojena 7. aprila 1921 v Grizah pri Celju, učite

ljica Od leta 1938 je bila članica SKOJ, organizirala je narodnoosvobo
dilno gibanje v Zabukovici. Aretirana je bila 27. julija 194} ko bi mo
rala oddati literaturo in navodila skupini aktivistov v Krškem. Ustre
ljena je bila 30. julija 1941 v Dobovi pri Brežicah. Glej Med Mrzlico in 
Dobrovljami, str. 244. . *„K„„ 

14 Peter Sprajc, verjetno mišljen mlajši, ileg. Slave, rojen 1. febru
arja 1924 gozdni delavec. Bil je borec v Savinjski četi. Z Rudijem Ci-
lenškom sta organizirala radioobveščevalno službo, glej Med Mrzlico in 
Dobrovljami, str. 130 in 139. 

Peter Sprajc starejši, ileg. Jur, rojen 17. januarja 1901, gozdni dela
vec je vodil ciklostilno tehniko v Zabukovici in nato v Ojstnski vasi in 
na Dobrovljah. Padel je kot borec I. Štajerskega bataljona na brežiškem 
pohodu 1. novembra 1941 pri Sv. Hemi v bližini Slivnice. Vir kot zgoraj 
in L. Požun, Revirska četa leta 1941. Prispevki za zgodovmo delavskega 
gibanja, 1961,1—2, str. 162. T_ 

» Marijan Rot, rojen 10. decembra 1917 v Ljubljani, klepar v Kaplji 
vasi št 29 Pri njem so leta 1941 razmnoževali trosilne lističe. Bil je 
aktivist v Savinjskem okrožju. Padel je 5. februarja 1943 z Ivanom Slan-
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Stanje oborožene sile v Savinjskem okrožju 

Celje 
7,alec 
Griže 
Zabukovica 
St. Pavel 

Polic 

cen 1000 
150 

24 
24 

110 
Podlog (transformator) 
St. Jur 
Vransko 
Braslovče 
Rečica ob Paki 
Mozirje 
Nazarje 
Rečica 
Gornji Grad 
Ljubno 
Luče 
Radmirje 
Šmartno 
Bočna 
Lipa 

100 
100 

60 
20 
30 

200 
80 
70 
70 
60 
— 

— 
— 

V septembru 42. 

. Zand. 

__ 

— 

— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

-
— 
— 

Ver-
man 

_ 

60 
-

60 
— 
60 
70 
60 
40 
60 
— 
60 
70 
70 
70 
70 
25 
25 
25 

Verk-
šuc 

_ 

20 
_ . 
12 

' 

__ 

12 

— 

_ 

— 

Polic. 

cca 200 
6 
4 

18 
20 
— 
20 
20 
18 
12 
12 
10 
10 
25 
60 
10 

Februar 43. 

Zand. 

„ , 

. 
— 

_ 

Ver-
man 

_ 
^_ 

,̂ _ 
— 

_ 

^_ 

Verk-
šuc 

__ 

20 
___ 
12 

_— 
_ 

12 
___ 

__ 

445 44 

To je približno stanje. Točno stanje je težko ugotoviti, k e r se 
vedno spreminja. 2 3 

drom v Magdaleni pri Preboldu. Dokumenti, knj>5, dok. št. 206, Med 
Mrzlico in Dobrovljami, str. 84, 139, 240. 

1 8 Ivan Kozmelj-Strukeljca, Johan, Jovan, Gusti. Križec pred ime
nom in opomba »padel« sta pripisana kasneje. Rojen je bil 28. dec. 1907 
na Taboru pri 2alcu, mizar. Zaradi nezaposlenosti je odšel v Ljubljano 
in nato v Kragujevac v Vojnotehnični zavod. Aprila 1941 se je vrnil v 
Savinjsko dolino, kjer je bil med organizatorji narodnoosvobodilnega gi
banja. Pri njem je bila javka, sam pa je bil obveščevalec za Savinjsko 
dolino. Od poletja 1942 je bil politkomisar v Moravski četi. Po novem letu 
1943 je sodeloval pri pripravah za konferenco KPS za severno Slovenijo. 
Ko je po nalogu sekretarja PK KPS Dušana Kraigherja odšel po aktivi
ste iz Savinjske doline, je padel 11. februarja 1943 v Zaplanini nad Vran
skim. Glej V. Habjan, Revolucionarnemu času v ponos, TV-15, 21. junija 
1979, št. 24, str. 13, Dokumenti, knj. 5, dok. št. 206. ' 

1 7 Ivan Mrak iz Prebolda. Bil je borec v Savinjski četi. Padel je 
konec avgusta 1941 na Zvajgi nad Preboldom. Podatek V. Habjan. 

1 8 Bernard Raček-Nadi, mesar, brat Pongraca Račka, oba sta bila 
med organizatorji narodnoosvobodilnega gibanja v Zabukovici. Bernard 
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St. 122 

STUDIJA BORISA KIDRIČA DVE LETI OSVOBODILNE FRONTE 
S mSTORIATOM NASTANKA, RAZVOJA IN DELOVANJA OSVO
BODILNE FRONTE SLOVENSKEGA NARODA V LETIH 1941 

DO 1943» 

Boris Kidrič 

DVE LETI OSVOBODILNE FRONTE 
historiat 

Cim so poteptala Slovenijo po krivdi prot inarodnih beograjskih 
in slovenskih oblastnikov hunska kopita nemških, itali janskih t e r 
madžarskih osvajalcev, je dala Komunistična Part i ja Slovenije pobu
do, na j se združijo ne glede n a politično, nazorsko, družbeno in t ra-
d i d o n a l n o opredeljenost VSE slovenske sile v obrambo narodnega 
obstanka t e r za osvoboditev in združitev svojega naroda. 

K o se je Komunist ična part i ja Slovenije odločila za t a k o pobudo, 
jo je vodila naslednja zavest: 

1. Da ji n jeno pobudo nareku je njena nacionalna dolžnost. 
2. D a je K P S kot sestavni del celotne K P J edina slovenska s t ran

ka, k i je ves čas svojega obstoja pravi lno razumevala slovensko na-

Raček je bil borec v Savinjski četi od poletja 1941. Padel je avgusta 
leta 1941 ob akciji na železniško progo med Šoštanjem in Šmartnim ob 
Paki pri Penku. Podatek Lojzeta Požuna. 

1 9 Marijan Cater-Petja, rojen 1. januarja 1926 v Migojnicah, frizer
ski vajenec. Padel je na Koroškem v Koprivni 17. novembra 1942. Glej 
Olga Kastelic-Marjetka, S partizani po Štajerskem in Koroškem, Slo
venke v NOV, Ljubljana 1970, str. 658. 

2 0 Glej Med Mrzlico in Dobrovljami, str. 204. si. 
2 1 Franc Gril-Kovač, Cemberlen, v izdanem bunkerju je 18. de

cembra 1941 ranjen padel Nemcem v roke in je nato klonil, glej Med 
Mrzlico in Dobrovljami, str. 219 si. 

22 Franc Mirnik-Marko iz Drešinje vasi, rojen 1921, pred vojno je 
živel v Splitu. Bil je mornariški podnarednik. Marca leta 1942 je odšel 
v partizane s skupino skojevcev iz Petrove. Maja leta 1942 je po bitki na 
Boču padel v nemško zasedo. Ranjenega so Nemci ujeli in odpeljali v 
celjski Stari pisker. Po strašnem mučenju je klonil. Podatek Franca 
Godlerja. 

2 3 Podpisa ni, dokument je verjetno le osnutek poročila. Iz rokopisa 
je razvidno, da ga je pisal Albin Vipotnik, ki je bil po smrti Jožeta Leto-
nje-Kmeta sekretar OK KPS za Savinjsko dolino. Poročilo ne podaja pre
gleda stanja spomladi 1943, ampak navaja večino aktivistov, ki so v Sa
vinjski dolini delali od leta 1941 in mnogi od njih so tedaj že padli. Možno 
je, da za njihovo usodo sekretar A. Vipotnik ni mogel izvedeti, saj je za
radi izredno težkih razmer živel in delal v globoki ilegali. Isto velja tudi 
za podatke o številčni moči okupatorja. 

1 Studija je izšla v samostojni brošuri, Boris Kidrič, Dve leti Osvo
bodilne fronte. Historiat. Izdal jo je IOOF leta 1943. 
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rodno vprašanje, dosledno zastopala slovenske narodne koristi in 
ki ji je dal dejanski razvoj v vsakem pogledu prav. 

3. Da so se z aprilskim zlomom uradne slovenske stranke do 
kraja razgalile ter doživele svoj organizacijski, politični in moralni 
piolom. 

4. Da je delavski razred Slovenije kot najnaprednejši slovenski 
družbeni razred zgodovinsko poklican, zbrati v najusodnejšem raz
dobju slovenske zgodovine okrog sebe kar najširše narodne množice, 
razviti doslej nesluteni slovenski patriotizem in postati udarno 
jedro svojega naroda. 

5. Da se morata proletariat Slovenije ter njegova avantgarda 
KPS nujno in po vseh svojih močeh boriti za ENOTNOST SLOVEN
SKEGA NARODA, če hočeta izpolniti svoje poslanstvo v nacionalni 
vojni za osvoboditev in združitev Slovencev. (Komunistični Partiji 
Slovenije je bilo sicer že v naprej jasno, da bo protiljudska reakcija 
iz svoji razrednih pobud poskušala razbiti borbeno slovensko na
rodno enotnost, toda hkrati se je zavedala da se je protiljudska re
akcija izrodila v suho vejo na zdravem narodnem telesu in da je skrb 
za usodo slovenskega naroda prešla na slovensko ljudstvo z delav
skim razredom na čelu.) 

Praktično so Komunistični Partiji Slovenije njeno pobudo in 
uspešno borbo za uresničenje take pobude omogočila naslednja 
dejstva: 

1. Da se je njena politika, ki jo je pod vodstvom Centralnega 
Komiteta KPJ izvajala v predaprilski Jugoslaviji, izkazala za pra
vilno. 

2. Da je s pravilnim delom v strokovnih organizacijah ter s pra
vilnim odnosom do krščansko socialistične skupine že za predapril-
ske Jugoslavije dejansko vzpostavila enotnost delavskega razreda 
Slovenije. 

3. Da je v duhu direktiv CK KPJ že nekaj mesecev pred zlomom 
Jugoslavije ustvarila akcijsko enotnost s tistimi skupinami, ki se niso 
strinjale s protinarodno in protiljudsko notranjo ter zlasti zunanjo 
politiko beograjskih vlad. Te skupine so predstavljali predvsem 
krščanski socialisti in demokratično krilo v Sokolu. 

4. Da je pridobila za svojo zunanje-pohtično zasnovo, za na
slonitev Jugoslavije in slovenskega naroda na SSSR, že v poslednjih 
mesecih predaprilske Jugoslavije najpomembnejše predstavnike slo
venske kulture. 

5. Da je v gibanju Društva prijateljev Sovjetske zveze.že za stare 
Jugoslavije zajela desettisočglave slovenske množice iz različnih druž
benih slojev. 

6. Da so ji ustvarili krepko tradicijo v borbi za ljudske množice 
in njihovo enotnost, ji dali dragocene izkušnje ter vzpostavili trajne 
postojanke taki pokreti, kakršna sta na primer bila slovenska ljudska 
fronta ter delavsko-kmečka zveza. 
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7. Da je imela že v predaprilski Jugoslaviji izredne izkušnje ile
galnega dela ter da je ostala po zlomu edina stranka, ki je razpo
lagala z razpredeno in-utrjeno organizacijsko mrežo ter s krepkim 
nelegalnim aparatom po vsej Sloveniji. 

Sedemindvajsetega aprila 19412 se je vršil ustanovni sestanek 
Osvobodilne fronte slovenskega naroda. Sklical ga je Centralni komi
tet KPS, udeležili so se ga predstavniki CKKPS, demokratičnega 
krila' v Sokolu, krščansko socialistične skupine in slovenskih kultur
nih delavcev. Ustanovni sestanek OF je potekal v najmračnejših 
dneh slovenske zgodovine. Po deželi je trenutno uspevala hitlerjevska 
demagogija, v Ljubljani so visele italijanske in hitlerjevske zastave, 
tisti, ki so se pred kratkim še penili od nacionalističnih fraz, so se 
sedaj že vdinjali okupatorju, navzven je izgledalo, da je naš narod 
izgubil vso perspektivo. Kljub temu se je ustanovni sestanek Osvo
bodilne fronte na predlog Komunistične Partije Slovenije zedinil, v 
naslednjih točkah: 

1. Da je uspehe hitlerjevske demagogije med slovenskimi ljud
skimi množicami zakrivila protiljudska politika nekdanjih oblast
nikov in da so ti uspehi le prehodnega značaja, da pa je na vidiku 
množično gibanje za osvoboditev in združitev zasužnjenega in raz
kosanega slovenskega naroda. 

2. Da se bodo nosilci protiljudske oblasti v predaprilski Jugo
slaviji razkrili tudi v osvobodilnem boju kot protinarodni in peto-
kolonski elementi. 

3. Da sta usoda in bodočnost slovenskega naroda kar najtesneje 
povezani z usodo in bodočnostjo velikega ruskega naroda ter vse 
Sovjetske Zveze. 

4. Da je treba pričeti takoj z zbiranjem slovenskih množic na 
temelju borbe za osvoboditev in združitev slovenskega naroda. 

Nikakor ni bil slučaj, da so se poleg zastopnikov CK KPS udele
žili ustanovnega sestanka Osvobodilne fronte prav zastopniki slo
venske kulture, demokratičnega krila v Sokolu in krščansko sociali
stične skupine. 

Po svoji duhovni in človečanski višini, kakor po globini svojih 
ljudskih korenin dragocena, hkrati pa v pristnem pomenu besede 
demokratična dediščina, ki so jo slovenski kulturi zapustili Prešeren, 
Levstik in Cankar, je nujno terjala, da se zavedni del slovenske kul
ture v razdobju, ko je šlo za biti ali ne biti slovenskega naroda, pri
druži dosledni narodno osvobodilni borbi, kakršno je zamislila in 
sprožila predstraža najnaprednejšega slovenskega družbenega raz
reda. 

2 Pravilni datum je 26. april 1941, glej F. Skerl, Kdaj je bila usta
novljena Osvobodilna fronta, Borec, 1957, str. 185—186. 
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Krščansko socialistična skupina, ki so jo družbeno progresivne 
pobude slovenskega krščanskega delavstva vodile v vse ostrejšo opo
zicijo proti reakcionarni klerikalni politiki, je s svojim razvojem že 
v predaprilski Jugoslaviji dokazala, da izraža prehajanje slovenskih 
katoliških množic na napredne narodne in družbene postojanke. Dej
stvo, da je krščansko socialistična skupina od vsega začetka sodelo
vala v Osvobodilni fronti, je že samo ob sebi nudilo učinkovito proti
utež poskusom klerikalne reakcije, odtegniti osvobodilnemu gibanju 
katoliške množice. Hkrati se je ne glede na svojo trenutno politično 
in taktično vrednost razvilo v slovenski in celo evropski dokaz, da 
je mogoče tvorno sodelovanje med komunisti in katoliškimi ljud
skimi množicami, kakor tudi njihovimi naprednimi predstavniki. 

Demokratično krilo v Sokolu je izražalo nacionalni in plebejski 
odpor osnovnih slovenskih sokolskih in nacionalno usmerjenih plasti 
režimskemu ter narodno izdajalskemu ravnanju uradnih sokolskih 
vrhov in zakupnikov oficialnega nacionalizma. Z vzpostavitvijo so
delovanja med demokratičnim Sokolstvom in delavskim razredom 
je doseglo tudi svojo zunanjo potrditev zgodovinsko dejstvo, da so 
prvoboritelji narodne svobode postale ljudske množice, da pa je 
protiljudska reakcija končnoveljavno krenila na narodno izdajalska 
pota. 

Sestav ustanovnega jedra OF je ustrezal slovenski tradiciji — 
tako v nazorskem kakor v zgodovinsko političnem pogledu. Zrasel 
iz opozicije proti dotakratni hlapčevski, drobtiničarski in konec konca 
odkrito izdajalski uradni slovenski politiki, je hkrati zrcalil prvo 
združitev in pogoje za nadaljne združevanje vsega pozitivnega, kar 
je bilo v slovenski preteklosti, z novo, prelomno slovensko bodoč
nostjo. 

Prva perioda slovenskega osvobodilnega gibanja je perioda med 
zlomom Jugoslavije in nemškim napadom na Sovjetsko Zvezo. To 
razdobje predstavlja predvsem pripravo za bodočo množično in obo
roženo osvobodilno borbo. 

Se pred nemškim fašističnim napadom na Sovjetsko Zvezo je 
Osvobodilna fronta po vseh slovenskih središčih povezala predstav
nike svojih ustanovnih skupin in izvedla med slovenskim ljudstvom 
vrsto političnih sestankov ter konfernc, kar je silno dvignilo po
teptano slovensko narodno zavest, zajezilo hitlerjevsko demagogijo 
in ustvarilo pogoje za bodočo množično borbo. Hkrati so ti sestanki 
omogočili Komunistični Partiji Slovenije, da je dobila tesen stik z 
vsemi tistimi slovenskimi patrioti, ki jim je bilo doslej delo KPS tuje, 
ki jih je pa narodna katastrofa okrenila na borbeno pot. 2e v tem 
razdobju svojega razvoja je pričela Osvobodilna fronta izdajati tudi 
svoj tednik »Slovenski poročevalec«, čigar redno izhajanje je oskrbel 
nelegalni aparat KPS. 
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Hkrati je dala KPS pobudo za konferenco delavske enotnosti.* 
Konference delavske enotnosti so se udeležili predstavniki CK KPS, 
krščanskih socialistov in svobodnih strokovnih organizacij. Delavski 
enotnosti so se kasneje priključili tudi predstavniki socialistov. S tem 
je bila delavska enotnost v vsakem pogledu vzpostavljena. Delavski 
razred se je udeležil Osvobodilnega gibanja kot kompaktna celota. 

Na temelju analize Centralnega komiteta KiP Jugoslavije je KPS 
pravilno slutila, da bo fašistična Nemčija v kratkem napadla Sov
jetsko Zvezo. Zato ji je bilo tudi jasno, da bo skoraj napočil čas, ko 
bo oborožena akcija proti okupatorju moralno in tvarno mogoča. 
KPS je zaradi tega že v prvem razdobju Osvobodilne fronte pri
pravljala osnovne tehnične, organizacijske in kadrovske pogoje za 
nastop slovenskega partizanstva. 

Ko je fašistična Nemčija napadla Sovjetsko Zvezo,4 je napočila 
druga perioda slovenskega Osvobodilnega gibanja — razdobje izra
zitega množičnega poleta Osvobodilne fronte in oborožene akcije 
slovenskega partizanstva. 

V borbi bratskega ruskega naroda in z legendarnim junaštvom 
prežetih sovjetskih armad je zrl slovenski narod že od vsega po
četka tvarno in materialno jamstvo za zmago svojega lastnega pra
vičnega boja. .Napoved ustanovnega sestanka Osvobodilne fronte, 
da sta usoda in bodočnost slovenskega naroda kar najtesneje po
vezani z usodo in bodočnostjo Sovjetske Zveze, je postalo živo spo
znanje slovenskih narodnih množic. Slovenijo je zajela izrazita po
litična aktivizacija. V »Ljubljanski provinci« so prodrli politični se
stanki skoraj v sleherno vas. Osvobodilna fronta je organizirala svoje 
okrožne in rajonske odbore, med samimi ljudskimi množicami pa so 
rasli z neugnano silo terenski odbori OF, BODOČI ORGANI NOVE 
SLOVENSKE NARODNE IN LJUDSKE OBLASTI. 

Množični razmah Osvobodilne fronte je ustvaril podlago za slo
vensko pratizanstvo. Zavedati se je namreč treba, da bi bilo v Slo
veniji glede na gostoto prometnih žil in vseh vrst komunikacij ter 
glede na izredno gostoto nemških in italijanskih posadk partizansko 
gibanje popolnoma nemogoče, če ne bi imelo krepkega ter množič
nega političnega zaledja. Tega sta se CK KPS in IOOF prav dobro 
zavedala ter sta se zato že od vsega začetka trudila, da nudita oboro
ženi borbi slovenskega naroda kar najširše pohtično zaledje. Razvoj 
je njuno prizadevanje v celoti potrdil. 2e prve slovenske partizanske 
skupine, ki so bile še povsem diverzantskega značaja, so dobile po 
zaslugi Osvobodilne fronte podporo slovenskih narodnih množic. 
Kljub stotisočglavi okupacijski armadi so ostale na svojem ozemlju 

3 O tej konferenci ni ohranjenih nobenih zapisov. Glej Miroslav 
Luštek, Delavska enotnost in Osvobodilna fronta, Prispevki za zgodo
vino delavskega gibanja, Lj. 1966, letnik VI, št. 1—2, str. 310. 

4 Nemčija je napadla Sovjetsko zvezo 22. junija 1941. 
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in se z nadaljnim razvojem množične boribe tudi same razvile v Na
rodno Osvobodilno vojsko in partizanske odrede Slovenije. 

Ko se je z nemškim napadom na Sovjetsko Zvezo pričel izrazit 
množični polet Osvobodilne fronte, sta CK KPS in IOOF znova po
vabila v Osvobodilno fronto prav vse slovenske skupine in organi
zacije ne glede na njihovo politično, nazorsko ali tradicionalno opre
deljenost. Odklonila sta zvezo edino s tistimi, ki sodelujejo z okupa
torji. KPS se ni prav nič bala tako širokega sodelovanja z drugimi 
skupinami. Proti izigravanju slovenskega osvobodilnega boja s strani 
katerih koli in kakršnih koli političnih špekulantov se je zavaro
vala tako, da je takojšnjo oboroženo akcijo predlagala na prvo mesto 
v akcijskem programu Osvobodilne fronte. Pri tem so jo podpirali 
vsi zares patriotski predstavniki drugih skupin. V OF se je združilo 
osemnajst različnih političnih, kulturnih in drugih skupin ter organi
zacij. OF je zato tudi s formalne plati postala edini upravičeni pred
stavnik slovenskega naroda. 

Ker je OF neugnano rasla v širino in globino, so poskusili po
litični špekulantje razbiti borbeno slovensko enotnost tako, da so vna
šali v Osvobodilno gibanje najrazličnejše »načrte za bodočnost« ter 
se trudili zanetiti papirnato diskusijo, ki naj bi izpodrinila dejansko, 
oboroženo osvobodilno borbo. KPS in druge ustanovne skupine v OF 
so take poskuse odločno pobijale. Dosegle so, da so se vse v OF vklju
čene skupine zedinile na stališču, naj vprašanja, ki presegajo okvir 
narodne osvoboditve, rešuje po narodni osvoboditvi in v teku samega 
osvobodilnega boja pristna demokracija. 

Petokolonska reakcija, ki so ji načelovali Natlačen, Ehrlich, 
Pucelj in drugi izdajalci prokletega imena, se je trudila zavreti osvo
bodilno gibanje med srednjimi sloji. Zato je prikazovala OF kot iz
razito komunistično tvorbo, vse sodelavce KPS pa kot ljudi, ki jim 
bo KPS pripravila usodo Kerenskega. Petokolonska reakcija bi bila 
rada razbila enotnost osvobodilne borbe z razvnemanjem razrednega 
boja. KPS je ta poskus preprečila, ker je neusmiljeno razkrinkala 
njene namene in njeno izdajalstvo, podesetorila svoje napore za bor
beno narodno enotnost, svojim sodelavcem v OF pa z dejanskim pri
merom na vsakem koraku dokazovala svojo lojalnost. 

Tretja metoda, s katero so poskusili protiljudski elementi izpod-
kopavati Osvobodilno fronto, je bila agitacija za Dražo Mihailovića. 
To je bilo takrat, ko Mihailovićevi zločini slovenskemu narodu še 
niso bili znani in ko je Mihailovič še marsikje v Sloveniji veljal za 
narodnega junaka. Bilo je to v pozni jeseni 1. 1941. OF je tedaj orga
nizirala množično politično borbo, da razkrinka Mihailovića in na
mene, ki so jih imeli z njim protiljudski, bivši oblastniki. Slovenski 
narod je skoraj enodušno obsodil Mihailovičevo izdajstvo. Mihailovi
ćevi poskusi, da si ustvari v Sloveniji svoje oddelke, so ^klavrno pro
padli. Pošteni slovenski oficirji so Mihailovića odklonili in se opre
delili za Osvobodilno fronto. Okupatorji so jih zato poslali v konfi-
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nacijo. Mihailovićevim agentom majorju Karlu Novaku, Debeljaku, 
Vošnarju, Strniši in drugim izdajalcem, ki so pljunili na svojo oficir
sko in patriotsko čast, se je posrečilo osnovati bedne tolpe »redne 
jugoslovanske vojske« šele leto dni kasneje, po ofenzivi 60.000 Itali
janov in 20.000 Nemcev. Okupatorji so bili sedaj tisti, ki so za »redno 
jugoslovansko vojsko« nasilno mobilizirali najbolj zaostale ljudske 
elemente. »Redna jugoslovanska vojska-« Draže Mihailovića je v Slo
veniji dobila ime »Milizia Volontaria Anticomunista«. Ta »vojska-«, 
ki muči zavedne Slovence, požiga slovenske domove in posiljuje slo
venske žene po nalogu svojih italijanskih komandantov, doživlja da
nes isto usodo kot okupatorske armade: vse globje jo razjeda de
moralizacija. Njeni pripadniki — zaved[e]ni in prisilno mobilizi
rani — spoznavajo, da je stvar njihovih izdajalskih poglavarjev — 
izgubljena stvar. 

Borba, ki jo je konec 1941 in na začetku 1942 OF politično boje
vala proti Mihailovićevemu vplivu v Sloveniji, je sprožila med slo
venskim narodom vrsto vprašanj in zahtevala, da jih OF razčisti. 
Tat borba je razkrinkala velikosrbske hegemonistične tendence v Lon
donski jugoslovanski vladi, po drugi plati pa slovenskim narodnim 
množicam razjasnila, da se bo slovenska reakcija odločila tudi za 
skrajni separatizem in razne habsburgovske srednjeevropske kon
cepcije, -če ji le bosta dovoljevali mednarodna in domača politična 
situacija. Sad te borbe je bila tudi formulacija tretje izmed Temelj
nih točk OF, ki jo je plenarna seja Vrhovnega plenuma OF takole 
oblikovala: »STOJEČ NA STALIŠČU NARAVNE IN USODNE 
SKUPNOSTI JUZNOSLOVANSKIH NARODOV NE PRIZNAVA 
OSVOBODILNA FRONTA RAZKOSANJA JUGOSLAVIJE IN DE,-
LUJE Z VSEMI SILAMI ZA SLOGO IN ENOTNOST NJENIH NA
RODOV. HKRATI STREMI K POVEZANOSTI SLOVANSKIH NA
RODOV POD VODSTVOM VELIKEGA RUSKEGA NARODA NA 
TEMELJU PRAVICE SLEHERNEGA NARODA DO SAMOOD
LOČBE.-« 

Odveč bi bilo še posebej poudarjati, da je ta formulacija, ki jo 
je Osvobodilna fronta sprejela že konec 1941, danes še prav posebno 
pereča. Osvobodilna fronta se je izkazala kot edina pristna jugoslo
vansko usmerjena sila na Slovenskem. Jugoslovanska zasnova je 
prvič med Slovenci dobila jasno in povsem napredno smer, neraz-
družno povezano z borbo za narodno enakopravnost in za narodno 
pravico do samoodločbe. Jugoslavija, zgrajena na taki zasnovi, ki je 
hkrati zasnova vse Narodno osvobodilne vojske in njenega legendar
nega vrhovnega komandanta, tovariša TITA, bo resnična domovina 
svobodnih in svobodoljubnih južnoslovanskih narodov. 

Četrta metoda, s katero je poskusila petokolonska reakcija razr 
biti borbeno narodno enotnost, je bil njen napor, razdehti po svobodi 
hrepeneče Slovence na tiste, ki »so za London-« in na one, ki »so 
za Moskvo«. OF je tako delitev preprečila s poudarkom, da je za-
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veznica skupnega zavezniškega tabora Sovjetske Zveze, Velike Bri
tanije, Severne Amerike in vseh drugih svobodoljubnih narodov ter 
držav. Hkrati je kot predstavnica enega najmanjših slovanskih na
rodov naglasila, da usodo svojega naroda veže na usodo velikega 
in slovanskega ruskega naroda ter da je naslonitev na Sovjetsko 
Zvezo za slovenski in za vse druge južnoslovanske narode jamstvo 
narodne osvoboditve in trajne narodne svobode. Zunanje politična 
zasnova Osvobodilne fronte doživlja znova in znova svojo potrditev. 
Zanimanje zavezniškega inozemstva za slovenski narod in njegovo 
osvobodilno gibanje se je danes izredno povečalo. Sleherni od veli
kih zaveznikov, ki se bori za zlom nemškega in italijanskega faši
stičnega imperializma, se namreč lahko zaveda, da ga na tako važ
nem srednjeevropskem križišču, kakršnega predstavlja slovensko 
ozemlje, v boju proti fašizmu že podpira in ga bo v bližni bodočnosti 
še krepkeje podpirala neposredna borba slovenskega osvobodilnega 
gibanja. 

V razdobju, ko je bojevala politični boj proti Mihailovićevemu 
vplivu v Sloveniji, je zajela Osvobodilna fronta najširše slovenske 
narodne množice. Njeni terenski, rajonski in okrožni odbori so prav 
povsod delovali. Slovenski narod je sabotiral odredbe okupatorjev 
in izpolnjeval navodila IOOF. Osvobodilni fronti je prostovoljno pla
čeval narodni davek. Samo v Ljubljani je Osvobodilna fronta nabrala 
mesečno po štiristotisoč lir za narodni davek. Moški, ki še niso šli 
v partizane, so vstopali v Narodno zaščito. Narodna zaščita je postala 
pravi izvor za partizansko rekrutacijo. Hkrati je OF organizirala 
svojo Varnostno in obveščevalno službo, ki je neusmiljeno zasledo
vala in trebila petokolonce. Justifikacije petokoloncev so se v Ljub
ljani dogajale ob belem dnevu, kar je silno dvignilo moralo, med 
belogardistične izdajalce pa zasejalo tak strah in trepet, da so za
čeli emigrirati v Italijo. OF je postala prava pravcata »-država v 
državi«. 

Razume se, da stanje »države v državi«, ki je tudi v evropskem 
obsegu tako edinstveno, da bi zaslužilo posebno obravnavo, ni moglo 
dolgo trajati. Oblast je pač lahko samo ena. Šlo je za vprašanje, ali 
bo okupator stri novo narodno oblast Osvobodilne fronte, ali pa bo 
Osvobodilna fronta prešla v dejansko narodno ustajo. 

Tak je bil položaj na začetku pomladi 1942. Italijanski okupator 
je bil tedaj zaradi množičnega poleta OF vsepovsod v defenzivi. Nje
gova politika je med slovenskim narodom doživela popoln neuspeh. 
V taki politični stiski so udarci slovenskih partizanskih čet razme
roma lahko prisilili okupatorja, da je pričel zapuščati svoje posto
janke in se umikati v utrjena središča ob velikih prometnih žilah. 

Na tem mestu je treba naglasiti, da bi bila osvoboditev pretežne 
večine »Ljubljanske province«, ki smo jo dosegli pomladi 1942, spričo 
gostote okupatorskih posadk, izredno gostih komunikacij in priklad
nosti slovenskega terena za operacije motoriziranih enot, samo s par-
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tizanskimi udarci nemogoča. Da so slovenske partizanske čete lahko 
pognale okupatorja v beg, je istočasno zasluga Osvobodilne fronte 
slovenskega naroda, zasluga pravilne linije in politika CK KPS in 
IOOF, linije in politike, ki je ustvarila v deželi tako stanje, da ni 
vedel okupatorski vojak ne za uro in ne za hišni vogal, odkoder ga 
bo zadela maščevalna krogla razjarjenega slovenskega ljudstva. 

Osvoboditev pretežne večine »Ljubljanske province«, ki je odprla 
tretjo periodo v razvoju OF, je bila najvišja manifestacija slovenske 
narodne zmogljivosti v najhujšem obdobju slovenske narodne zgodo
vine. V štirih dneh se je aprila 1941 sesul na slovenskih tleh odpor 
regularne jugoslovanske armade. Partizanska vojska Slovenije, se
stavni del Narodno osvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugo
slavije pa je branila svobodni slovenski teritorij skoraj.štiri mesece! 

Na osvobojenih slovenskih tleh je Ovsobodilna fronta uvedla 
pristno ljudsko demokracijo. Na temelju odloka IOOF so skoraj vse 
vasi osvobojenega ozemlja izvolile Narodno osvobodilne odbore. 
IOOF je pripravljal tudi kongres voljenih delegatov Narodnih osvo
bodilnih odborov in voljenih predstavnikov partizanske vojske Slo
venije. Kongresa bi se udeležilo več kot 600 delegatov, preprečila pa 
ga je sovražna ofenziva. Hkrati je na osvobojenih slovenskih tleh 
zraslo množično mladinsko in množično žensko gibanje. Veleposest
niška zemlja, ki so jo imeli v posesti pripadniki okupatorskih narod
nosti ali pa domači petokolonci, je bila brezplačno in z inventarjem 
vred razdeljena med delavne kmete. IOOF je organiziral gospo
darsko oskrbo vojske in zaledja. Med drugim je bila zgrajena vrsta 
sušilnic za sadje in predelovalnic sadja. 

Prav tedaj, ko bi bilo moralo ljudstvo na osvobojeni slovenski 
zemlji pobrati plodove svojega dela in bogate letine, je svobodni 
teritorij napadla velikanska sovražna premoč. Ofenziva proti sloven
ski partizanski vojski je bila sestavni del splošne fašistične ofenzive 
v Evropi. Slovenske partizane je napadlo šestdeset tisoč italijanskih 
in dvajsettisoč nemških vojakov, oboroženih z najmodernejšim avto
matskim orožjem, z artilerijo, avijacijo, tanki in motoriziranimi 
enotami. Narodno osvobodilna vojska Slovenije je vzdržala, čeprav 
smo začasno izgubili svobodni teritorij. 

Strahotna so bila nasilstva, ki so jih počenjali okupatorji nad 
slovenskim prebivalstvom. Požgane vasi, odgnani moški, pomorjeni 
otroci, posiljene ženske, vsi vpijejo po maščevanju nad krvavimi 
rimskimi in berlinskimi rablji. K strahotam, ki so jih nagromadili 
okupatorji, so se pridružile strahote belogardistično-mihailovićevskih 
zarotnikov proti slovenskemu narodu. Ta strahopetna in podla svoj at, 
ki se je v dobi klasičnega poleta OF, kljub italijanski in nemški za
ščiti, tresla pred pravično kroglo slovenske narodne justice ter 
vršila na skrivaj svoje izdajalsko početje, si je upala, ko je bilo osvo
bodilno gibanje v fazi trenutnega upada in umika pred silno sovraž-
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nikovo premočjo, z orožjem na dan proti lastnemu narodu in njegovi 
svobodi. 

Nastopila je četrta perioda v razvoju OF, perioda prvega boja 
proti zunanjemu sovražniku in notranjim izdajalcem, perioda, ko je 
veljalo vzdržati in v najtežjih delovnih pogojih pripraviti nov polet. 

Belogardistično-mihailovićevsko vodstvo se ni zanašalo samo na 
svoje tolpe, mobilizirane in oborožene z italijansko in nemško po
močjo. Vedelo je namreč, da je vojaška vrednost njegovih tolp nizka, 
da ne bo mogla dolgo kljubovati visoki zavesti in morali slovenskih 
partizanov. Vedelo je, da se bo državljanska vojna, ki jo je zločinsko 
zanetilo prav tedaj, ko bi moral slovenski narod nastopati najbolj 
enotno, konec konca končala v njegovo pogubo. 

Vedoč vse to, so belogardistično-mihailovićevski izdajalci pričeli 
tudi s politično ofenzivo. Znova so poskusili razdvojiti Osvobodilno 
fronto, odtegniti ji srednje sloje, zlasti pa izolirati Komunistično 
Partijo Slovenije. CK Partije je na njihov poskus pravočasno odgovo
ril. Na njegov predlog je Izvršni odbor Osvobodilne fronte izdal 
oktobra 1942 proglas slovenskemu narodu,5 v katerem je razkrinkal 
netilce državljanske vojne, pozval na borbo proti državljanski -vojni 
in njenim organizatorjem ter pokazal pot, kako je mogoče državljan
sko vojno zadušiti že v začetkih njenega razvoja. Proglas IOOF je 
znova povabil tiste sredinske skupine, ki so dotlej omahovale, naj 
pristopijo k Osvobodilni fronti in naj doprinesejo svoj delež za dobro
bit in svobodo slovenskega naroda. 

Linija, ki jo je sprejel IOOF, se je izkazala v celoti kot pravilna. 
Kljub težkim udarcem, ki jih je slovenskemu osvobodilnemu gibanju 
zadala premoč sovražne ofenzive, je ostala Osvobodilna fronta trdna 
in enotna. Niti ena izmed 18 skupin ni izpadla. Novembra6 meseca 
1942 se je vršila plenarna seja plenuma OF, ki je izrazil zaupanje 
Izvršnemu odboru Osvobodilne fronte in Glavnemu poveljstvu par
tizanske vojske Slovenije. Politična ofenziva italijansko-nemških oku
patorjev in belogardistično-mihailovićevskih izrodkov je doživela 
odločilni poraz. 

Čeprav je bilo belogardistično-mihailovićevsko izdajstvo zgodo
vinsko in moralno nesposobno, da bi zmagalo v svoji kajnovski ter~ 
judeževski borbi proti osvobodilnemu gibanju in čeprav je doživljalo 
poraze že v prvih odločilnih političnih in vojaških spopadih, pa je 
bila škoda, ki jo je v četrti razvojni periodi OF prizadejalo sloven
skemu narodu, vendarle velikanska, da nepopravljiva. Bratomorno 
je bila prelita slovenska kri, ko je čas kategorično terjal najtrdnejšo 
narodno enotnost. Italijanski okupator, čigar policijski organi so bili 

5 Glej Proglas Vrhovnega plenuma OF (Slovenskega narodnoosvo
bodilnega odbora) dne 6. novembra 1942, Jesen 1942, dok. št. 81, str. 
232 si. 

8 Peto zasedanje Vrhovnega plenuma OF je bilo 6. novembra 1942 
v Ljubljani. 
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v razdobju klasičnega poleta OF skoraj brez moči, je dobil z belo 
gardo uspešni policijski aparat, ki je uganjal svoj vohunski in izda
jalski posel odkrito, brez sramu. Žrtev za žrtvijo je padala v roke 
ovrovskih in gestapovskih rabljev. Oborožene belogardistične tolpe 
so v Ljubljani izvajale celo racije in množične aretacije namesto ita
lijanskih zatiralcev. Znova je bilo potrjeno staro pravilo, da je oku
pator nemočen v boju proti osvobodilnemu gibanju, dokler ga ne 
podpra domači izdajalci, oziroma — kar je točneje — dokler si do
mači izdajalci ne upajo odkrito na dan, temveč izdajajo na skrivaj, 
tresoč se pred pravično kaznijo. ZGODOVINA BO MORALA UGO
TOVITI, DA IMA BELOGABDISTICNO-MIHAILOVICEVSKA IZ
DAJALSKA SVOJAT NA SVOJI VESTI NA TISOČE IN DESET-
TISOCE SLOVENSKIH INTERNIRANCEV, OBSOJENCEV IN PRE
GNANCEV, NA STOTINE IN TISOČE PADLIH, USTRELJENIH, DO 
SMRTI IZMUČENIH SLOVENCEV IN SLOVENK, NA STOTINE 
POSILJENIH DEKLET iN 2ENA, NA STOTINE POMORJENIH 
OTROK IN POZGANIH DOMOV. 

Z nadčloveškimi napori so ilegalni delavci v »Ljubljanski pro
vinci-« zdržali četrto periodo OF. Bodrila jih je zavest, da je prav 
tedaj, ko je bilo njihovo življenje najtrše, doživela svoj krepki zamah 
in razmah Narodno osvobodilna vojska — najsilnejši in najveličast
nejši plod slovenskega osvobodilnega gibanja. Z BRIGADAMI je 
namreč dobil slovenski narod svojo udarno pest, jamstvo svoje osvo
boditve in svoje bodočnosti. 

Razvoj je dokazal, da je imelo vodstvo osvobodilnega gibanja 
prav tudi v strateško političnem pogledu. Ko se je namreč Osvobo
dilna fronta po trenutnem upadu svojega prvega klasičnega in za vso 
Slovenijo matičnega poleta borila v »Ljubljanski provinci« proti 
sovražnemu pritisku za svoj novi razmah, je hkrati že pokrenila 
polet na Primorskem, Gorenjskem in Štajerskem. Slovenske dežele, 
ki so doslej predstavljale nekako rezervo, so razvile množično osvo
bodilno borbo. Ze v zimi 1942/1943. in v zgodnji pomladi 1943. je 
vzkipelo na Primorskem in Gorenjskem množično gibanje, podobno 
prvemu klasičnemu v »Ljubljanski provinci«. Istočasno je Štajerska 
premagala posledice strahotnega nemškega pritiska in razvila začetke 
svojega poleta. Hkrati je Osvobodilna fronta na Koroškem vzposta
vila svoje prve politične in vojaške postojanke. 

Osvobodilno gibanje se je zajedlo globoko v nemško zaledje. 
Na Primorskem je bila partizanska mobilizacija izvedena do 

kraja. Belogardistično in mihailovičevsko vodstvo sta morali priznati, 
da sta »zamudili trenutek«. Partizanska mobilizacija na Gorenjskem 
in Štajerskem se je krepko zoperstavila nemški mobilizaciji sloven
skih mož in fantov ter razveseljivo pomnožila domače partizanske 
edinice. Hkrati so slovenske udarne brigade dobile z Gorenjske in 
Štajerske nov dotok. 
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Razen v »Ljubljanski provinci« ni mogla bela garda nikjer dru
god pognati množičnih korenin. Narodne množice so enotno sledile 
svoji Osvobodilni fronti. Zato pa so se belogardistični agenti na Go
renjskem in Štajerskem na ukaz svojih ljubljanskih poglavarjev tem
bolj besno podali na odkrit gestapovski posel in se zadovoljili, ko 
jim je gestapo neposredno usmeril vse njihovo ravnanje. 

Ko se je fašizem spomladi 1943. znašel v splošni defenzivi, se je 
odprla peta razvojna perioda OF, perioda vsesplošnega poleta osvo
bodilnega gibanja. Polet na Primorskem, Gorenjskem in Štajerskem, 
se je zlil v eno z novim poletom v »Ljubljanski provinci«, ki se je 
pričel odvijati ob močnem razkroju belogardističnih vrst. 

Zborovanje aktivistov OF iz »Ljubljanske province«,7 ki ga je 
IOOF sklical ob dve letnici Osvobodilne fronte, je prav na začetku 
novega razmaha utrdilo enotnost med ustanovnimi skupinami OF. 
Tako je nova širina, s katero posega OF v razkroj belogardistične 
množične podlage, dobila hrbtenico. Prav ta pa danes jamči Osvobo
dilni fronti njeno sposobnost razbiti poskuse protinarodne reakcije, 
da presedla na nove, formalno manj izdajalske »sredinske« posto
janke z »novimi« gesli in »novimi« možmi. 

Velikanski je moralno politični kapital, ki ga ima OF med ljud
skimi množicaimi. Zlasti danes čutimo to, ko se je množice znova 
elementarno oklepajo in sodelujejo pri njenem ponovnem razvoju 
v narodno oblast. In ta razvoj, ki ga je treba po vseh močeh pospeše
vati ter z njim težiti, ne glede na vprašanje, ali gre za osvobojeno ali 
neosvobojeno ozemlje, je bistvene važnosti. Predstavlja namreč te
meljni pogoj, da bosta slovenski narod in njegova Osvobodilna fron
ta obvladala odločilne dogodke, ki so lahko že zelo blizu, čeprav mo
ramo biti pripravljeni tudi še na trde preizkušnje. 

Krepiti in razvijati našo vojsko, razvijati in utrjevati narodno 
oblast OF — tako se morata danes glasiti osnovni gesli slehernega 
slovenskega patriota. 

7 Glej dok. št. 118. 
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MIROSLAV LUSTEK (1916—1971) 

Sredi priprav za 5. knjigo »Dokumenti ljudske revolucije v Slo
veniji« je marca 1971 umrl njen odgovorni urednik MIROSLAV 
LUSTEK. 

Miroslav Luštek je bil pred vojno učitelj. Končal je učiteljišče 
in pet semestrov studija pedagogike na Filozofski fakulteti v Ljub
ljani. Učiteljeval je v Javorniškem rovtu in na Bučki. Bil je zavzet in 
napredno usmerjen in se je že 1. 1941 vključil v narodnoosvobodilno 
gibanje. Spomladi 1942 so ga okupatorji odgnali najprej v taborišče 
Gonars in nato Renicci. Odtod je po kapitulaciji Italije odšel med 
italijanske partizane. Še pred koncem vojne se je priključil našim 
partizanskim enotam. Po vojni je opravljal vojaške in politične dolž
nosti. Leta 1953 se je zaposlil v Muzeju narodne osvoboditve in leta 
1959 v Institutu za zgodovino delavskega gibanja. V tem času se je 
posvetil preučevanju novejše zgodovine, zlasti zgodovine NOB, sode
loval je tudi pri objavljanju virov. Tudi po upokojitvi je delal pri 
pripravi zbornikov Dokumenti ljudske revolucije. Bil je ves čas nji
hov odgovorni urednik. Za njegovega življenja so izšle 4 knjige. Peta 
knjiga, ki smo jo z njim začeli pripravljati, je bila končana po nje
govi smrti. Pričujoča, šesta knjiga, je pripravljena po načelih, ki smo 
jih z njim oblikovali. 

V Ljubljani, decembra 1979 
Rozalija Lukman, Marija Oblak-Čami 
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KRATICE 

AVNOJ 

AZ2 
BG 
CK 
DE 
DM 
DLO 
PGO 
GOCGP 
GŠ 
GUF 

GILL 

HSS 
IOOF 
JPO 
JNS 
JRZ 
JSZ 
KID 
KoB 
KPA 
KPI 
KPJ 
KPS 
KS 
LP 
LP 
MIHA 
MK 
NSDAP 

NZ 
ODE 
OF 
OK 
OO 
OUZD 
PK 
PO 
PoB 
PP 
RK 
RSJ 
SDS 
SNOV in PO 

SNP 

SP 
SPO 
SO 

(tudi PVNOJ, PSNOJ) Antifašističko vječe narodnog 
oslobodjenja Jugoslavije (tudi Protifašistično v. n. o. J., 
Protifašistični svet n. o. J.), 
glej SPZZ 
(tudi bega, b. g.) bela garda, belogardističen. 
Centralni komite 
Delavska enotnost . 
Draža Mihailović, mihailovićevci. 
(tudi DO) Dolomitski odred 
Finančno-gospodarski odsek 
Glavni obveščevalni center glavnega poveljstva 
Glavni štab (NOV in PO Slovenije) 
Gioventi universitaria fascista (Fašistična univerzitetna 
mladina) 
Gioventu Italiana del Littorio di Lubiana (Italijanska 
liktorska mladina v Ljubljani) 
Hrvatska seljačka stranka. 
Izvršni odbor Osvobodilne fronte (slovenskega naroda) 
Južno primorski odred 
Jugoslovanska nacionalna stranka 
Jugoslovanska radikalna zajednica 
Jugoslovanska strokovna zveza 
Kranjska industrijska družba 
Koroški bataljon 
Komunistična partija Avstrije 
Komunistična partija Italije 
Komunistična partija Jugoslavije 
Komunistična partija Slovenije 
Krščanski socialisti 
(LdP, L. P.) Ljudska pravica 
Ljudska pomoč 
(tudi Mi-ha) mihailovićevci, pristaši Draže Mihailovića 
Mestni komite 
Nationalsozialistische deutsche Arbeiterpartei ( = Nacio-
nalsocialistična nemška delavska stranka) 
Narodna zaščita 
Odbori Delavske enotnosti 
Osvobodilna fronta 
Okrožni komite 
Okrožni odbor 
Okrožni urad za zavarovanje delavcev (v Ljubljani) 
Pokrajinski komite 
Pokrajinski odbor 
Pohorski bataljon 
Pokrajinsko poverjeništvo 
Rajonski komite 
Radio slobodna Jugoslavija 
Srbska demokratska stranka 
Slovenska narodnoosvobodilna vojska in partizanski 
odredi 
SLP, Slovenska narodna pomoč, Slovenska ljudska po
moč 
(SPor) Slovenski poročevalec 
Severnoprimorski odred 
Soški odred 
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SPZZ — (PŽZ, AŽZ, ŽPZ, AFŽ) Slovenska protifašistična ženska 
zveza (Antifašistična ž. z.) 

SS — Schutzstaffel (zaščitne enote NSDAP) 
TO — (t. o.) Terenski odbor 
UBTT — Udarna brigada Toneta Tomšiča 
VDO — Vzhodnodolerijski odred 
VKPB — (VKP/b) — Istorija vsesojuznoj komunističeskoj partii 

(bol'ševikov) — Zgodovina vsezvezne komunistične par
tije (boljševikov) 

VOS — Varnostno obveščevalna služba 
VŠ — Vrhovni štab (NOV in PO Jugoslavije) 
ZDM — Zveza delovne mladine 
ZDO — Zapadnodolenjski odred 
ZKMJ — (SKOJ) Zveza komunistične mladine Jugoslavije 
ZSM — Zveza Slovenske mladine 
ZZD — Zveza združenih delavcev 
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R E G I S T E R 

Aber I v a n — 64 
A d a m i č A n č k a - U r š k a — 59 
Adlešič dr. J u r a j — 297 
Afr ika — 96, 114 
Ahčin dr . M a r j a n — 328 
Ajdovec — 105 
Alič I v a n k a — 219 
Ambrož ič Mari ja-Mica — 172 
A m e r i k a , glej Z d r u ž e n e d r ž a v e 

A m e r i k e 
A n d e r w a l d Beno-Benko — 42, 224 
Anf P a v l a — 80, 88 
Angli ja, glej Vel ika Br i tan i ja 
A n h o v o — 45—47, 93 
Apih M i l a n - J u r e — 217, 241, 278 
Arig ler Adolf-Bodin — 179, 284 
A r k o Fi l ip — 51 
Artv iže — 130 
Avber — 41 
AVNOJ (PSNOJ) — 112, 228, 282, 

310 
Avstr i ja — 186 
Avstro-Ogrska — 319 
Avšič J a k a - B r a n k o H r a s t — 142, 

210, 211, 263, 286, 288, 302 

B 

Babic B r a n k o - V l a d o — 10, 70, 80, 
81, 84, 85, 137, 168, 171, 175, 178, 
214, 215, 236, 287, 288, 294, 295 

B a b n i k A. — 51 
B a b n i k A n d r e j — 151, 264, 265, 275 
B a b n o pol je — 66 
Bač pr i Mater i j i — 130 
Bajič dr . S to jan — 297 
Bajt Mar i ja-Ada — 10, 175 
Bajt Milena-Mila — 10, 80, 135, 288 
B a l k a n — 248 
Banja Loka — 64, 199 
Banja L u k a — 10 
Bar i — 219 
B a r l e Avgust-Ambrož (Radovan) — 

283, 306 
B a r l e t t a (Itali ja) — 285 
Baško — 238 
Bata l joni NOV in P O 

— 1. štajerski — 5, 8, 57, 347, 349 
— Briški — 39, 80, 82, 93, 94, 

155, 162, 271, 273, 302 
— C a n k a r j e v — 139 
— K a m n i š k i — 33, 152, 183, 185, 

186, 208 

— K o k r š k i — 180 
— Koroški — 152, 184, 208 
— Kozjanski — 208 
— K r a š k i — 89, 134 
— K r i m s k i — 198 
— M a t a j u r s k i — 93 
— M a t e o t t i — 77 
— P o h o r s k i — 152, 182, 187, 188, 

208, 220 
— Pol janski — 284 
— Rezi janski — 38 
— Saivinjski — 152, 183, 208, 348, 

349 
— Simon Gregorčič — 122, 164, 

165 
— SlivnišM — 67, 156 
— Tolminski — 98 
— Zasavski — 152, 208 

Bavec Stanko-Ludvik Rojic — 156 
Bazovica — 130 
Bebler dr. Aleš-Pnimož — 40, 45, 

55, 60, 77, 80, 85, 88, 90, 94, 95, 99, 
102, 103, ill9, 121, 125, 137, 145, 
147, 162, 163, 168, 212, 235, 236^ 
243, 246, 274, 286, 287, 289, 302, 304 

Becele Viktor — 173 
Begunje n a G o r e n j s k e m — 139, 179 
Bela — 167 
Bela k r a j i n a — 104, 225, 227, 249, 

254, 280 
Belčji v r h — 19,1, 193 
Bel jak — 138, 180 
Belo pr i Dobravi — 52 
B e l t r a m Ju l i j - Janko — 61, 134, 294, 

295 
B e n c i n a (posestnik) — 122, 164 
Benečija, glej Beneška Sloveni ja 
Beneš dr. E d v a r d — 312 
B e n e š k a Sloveni ja — 81, 93, 94, 

133, 155, 197, 237, 238, 259, 260, 273 
B e n e t k e — 242, 277 
Beograd — 216, 310, 327 
Berčič Lojze-Miro — 305 
Berl in — 93 
Bertoncel j I v a n - J o h a n — 42, 76, 180 
Besednjak dr. Enge lber t — 116 
Besnica — 42 
B e v k e — 2 0 9 
Bezel jak Franc-Cir i l (Ambrož) — 

102, 159, 160 
Biček F r a n c — 221 
Bihać — 84, 228 
Bi lpa — 49, 50 
Bi s t ra — 184 
Bis t r ica (Črnomelj) — 192 
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Bistr ica v Rožu — 140 
Bizant Niko — 306 
Bizjak Stane-Kost ja — 185, 186, 221 
Bižal (obč. ta jnik) — 64, 233 
Bled — 297 
Bloška p l a n o t a — 67 
Boč — 351 
Bočna -r- 348, 350 
Bohinj — 139 
B o r Mate j — 246, 281 
Borghese Bruno-Ugo — 84, 175, 200 
Borovnica — 209 
Borš t — 194 
Bosil jevo — 230 
B o s n a — 141, 147, 226, 228, 251, 282 
Božič S t a n e — 217 
Bračič Minko — 34, 81, 84, 164, 165, 

182, 302 
B r a d a š k j a R a s t k o — 263 
B r a j n i k Edo-Stefan — 251 
Bras lovce — 350 
B r a t i n a dr . (srez. nač.) — 234 
B r a t k o I v a n - A n d r e j — 137, 287 
B r a v n i č a r Dušan-Vel jko (Mate) — 

277 
B r d a — 45, 74, 75, 77, 82, 93, 200, 

223, 238, 292, 302 
B r d o pni K r a n j u — 76 
Brecel j dr. M a r j a n - M i h a — 16, 254, 

255, 307 
B r e g a r Edo-Don — 283, 284 
Brezovica •pri L jubl jani — 34 
Brezovica p r i Mater i j i — 130 
Brezovica p r i Št. J e r n e j u — 172 
Brežice — 349 
B r i g a d e N O V J 

— 1. S N O U B »Toneta Tomšiča-« 
— 43, 149, 150, 347 

— 2. S N O U B »Ljube Sercerja« — 
195, 252 

— 3. S N O U B » I v a n a G r a d n i k a « 
— 120 

— 4. SNOUB »Mati je Gubca« — 
150 

— 5. S N O U B » I v a n a Cankar ja« 
— 90, 150 

— 6. u d a r n a h r v a š k a — 244 
— 13. u d a r n a p r o l e t a r s k a — 104, 

195 
— 14. u d a r n a h r v a š k a — 244 
— 18. SNOUB »Bazoviška« — 93 
— Andrega L a h a m a r j a 108 
— S i m o n a Gregorčiča — 291 

Bri le j dr. Jože^-Bolko — 104, 105, 
154, 266 

B r i n a r Mirari — 190 
B r k i n i — 91, 125, 130, 214 

Broz Josip-Tito (Stari, Valter) — 
69—71, 111, 112, 146, 205, 228, 229, 
231, 235, 357 

B u č k a — 363 
Bukovica — 198 
B u r g e r I v a n — 50, 51 
Butora j — 192 

Cah I v a n - I s k r a — 213 
C a s e r m a n F r a n c - T e s a r — 45, 46, 

48, 93, 94, 134, 162, 267, 303 
CasteUfranco — 219, 220 
Cek Dani lo-Nino M r k o n j a — 158, 

299 
Celje — 8, 105, 188, 208, 347—350 
Celovec — 138, 139 
C e n t r a l n a komisi ja VOS — 250, 251 
C e n t r a l n a t e h n i k a K P S , glej T e h 

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 t s k e — 

205 
C e n t r a l n i k o m i t e K P Ital i je — 9, 

77, 304 
C e n t r a l n i k o m i t e K P Jugoslaivije — 

69—71, 104, 216, 227, 231, 352, 355 
C e n t r a l n i k o m i t e K P Sloveni je — 

9, 11, 12, 17, 20, 21, 30, 32—34, 45, 
51, 52, 70, 79, 87,109, 113, 119, 120, 
131, 140, 142, 149, 156, 157, 163, 
172, 175, 178, 198, 205, 208, 211, 
214, 216, 217, 225, 229, 240, 243, 
247, 260—266, 276, 285, 286, 296, 
304, 307, 330, 353, 355, 356, 359, 
360 

C e n t r a l n i k o m i t e S K O J — 5 5 , 231, 
341 

C e r k n i c a — 46, 66, 157 
C e r k n i š k a dol ina — 66 
C e r k n o — 149, 302 
Cerovo — 74 
Cilenšek J u l k a - B e t k a — 188, 347 
Cilenšek Nada-Božena — 347, 348 
Cilenšek R u d i - V r a n k a r — 185 347 

349 
Cilenšek Si lva — 242 
Civi tavecchia — 69 
CveUković Dragiša — 329, 331 
C u r k Tone-Gor jan — 79, 80 

Čadež Mi lan-Aleksander — 201 
Č a t e r M a r j a n - P e t j a — 348, 351 
Cebron Srečko-Zdravko — 53, 86, 

87, 121, 134, 163^-167 
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Čebular Zdravko-Rado — 186 
Čehovtn Tatjana — 90 
Cehoslovaška — 321 • 
Čekova — 196 
Čepe Marica — 218, 346 
Čeplje — 241 
Čerče — 239 
Čerin Jože-Peter Savski — 44, 67, 

68, 77, 202 
Čeme FrancTKlement — 172, 174 
Čemic Ga'brijeH.ipa — 121, 166 
Čete NOV in PO 

— 1. Slovenska Ivana Cankarja 
— 43 

— 2. vipavska — 121, 164 
— Furlanska — 39, 40, 44, 45, 68, 

77 
— Grosupeljska — 120 
— Istrska (hrvaška) — 170 
— Kamniška — 219 
— Kokrška — 43 
— Koroška — 139 
— Kraška — 44, 78, 291 
— Loška — 42 
— Moravska — 350 
— Babeljska — 99 
— Savinjska — 130, 184, 347—351 
—i Šercerjeva — 297 
— Škofjeloška — 42 
— zaščitna Vrhovnega štaba — 

43 
— Zirovska — 284 

Čičarija — 81, 236, 245, 288 
Čihak Drago-Silvester — 51 
Cižmek Boris-Bar — 183, 186 
Čopi Danilo — 38 
Čopi Franc-Borotin — 259 
Č m a — 184 
Črna gora — 231 
Črnomelj — 76, 190—192 
Čuček ing. Franjo-Černivc — 219, 

277 

D 

Dachau — 139 
Dalmacija — 319 
Dane — 130, 156, 157 
Darlan Jean Francois — 114 
Debeljak (major) — 357 
Debeljak Jože — 49, 50 
Debenje — 93 
Debevc Tone-Zvone — 199 
Ded, glej Kominterna 
Dekval Ciril — 51, 253 
Dermastia dr. Marjan-Urban — 244, 

245, 263, 265 

Dermastia Mihaela-Mara — 264, 265 
Deskle — 132 
Dešen — 182 
Dettori Antonio — 37, 45, 68, 77, 78, 

82, 238, 303, 304 
Dev. Marija v Polju (zdaj Polje) — 

301 
Dežman (jug. por.), — 64, 233, 234 
Dimitrov Georgi — 74 
Dimnik Francka — 70 
Dob — 105 
Doberdob — 78, 204 
Dobindol — 173 
Dobliče — 191, 197 
Dobnikar Franc-JSTande — 31 
Ddbova — 349 
Dobmič — 105 
Dobrova — 209 
Dobrovlje — 8, 105; 349 
Dolenja Straža — 172 
Dolenja Trebuša — 46 
Dolenja vas — 66 
Dolenije Jezero — 66, 157 
Dolenjska — 104, 106, 142, 150, 152 

do 154, 172, 187, 219, 227, 229, 249, 
254, 262, 264 

Dolina pri Trstu — 10 
Doljak Veno-Desan — 306 
Dolnja Prekopa — 195 
Dolnji Suhor — 193 
Dolomiti, glej Polhograjski Dolo

miti 
Dol pri Hrastniku — 51 
Don (r.) — 213 
Dorenberk — 295 
Doreta Peter — 157 
Dragatuš — 192, 193 
Dragovanja vas — 193 
Draksler Jože-Povh — 51, 278 
Drava — 138, 188 
Dravlje — 149 
Dravograd — 188 
Dravsko polje — 188 
Drenov grič — 209 
Drešinja vas — 348, 349, 351 
Drežnica — 91 
Drvar — 217 
Dugonjić Rato — 55, 145, 146, 150, 

226, 231 
Dugulin Avgust-Maks — 40, 41, 74, 

87, 134, 203, 289, 290 
Dujc Albin — 220 
Dunaj — 139, 172 
Dur java Tončka-Vida — 276, 296 
Dvojmoč Anton-Tone — 195, 196 
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E 

Eberl Lav&slav-Jamskd — 185 
Ehrlich dr. Lambert — 356 
Erzelj — 167 
Eržen dr. (katehet) — 234 
Evropa — 114, 211, 268, 312, 321, 

327, 335, 359 

Fajfar Janez — 51 
Faijfar Tone — 16, 254, 255, 308, 326, 

327, 334 
Fardnik Ivan-Buč — 185, 347 
Ferdič Avgust — 140 
Ferdreng — 49, 50 
Ferenc dr. Tone — 321 
Ferjan&č Stanko-Majko — 302 
Ferlež Ivan-Milan — 105 
Filipčič Emil — 134 
Finzi Aldo — 84 
Flajnik Peter — 64, 234 
Flis Drago-Strela — 135 
Foni — 286 
Forntanot Armido-Spartaco — 303, 

304 
Forčesin Dane-Peter'— 153 
Fornazarič Olga — 80 
Fonnazarič Peter — 80 
Forte Karlo-Marko Selin — 6 
Francija — 189, 228, 249, 321 
Furlanija — 12, 37, 38, 40, 44, 67, 68, 

77, 78, 82, 94, 200, 204, 223, 273, 
292, 302, 303 

Fužine — 97 

G 

Gaberje — 167 
Gajič (posestnik) — 297 
Gala dr. Alelksander-Peter — 33, 34, 

79—81, 97 
Gambara Gastone — 297 
Genova — 61 
Glavni štab NOV in PO Hrvatske 

— 230 
Glavni štab NOV in PO Slovenije 

— 34—37, 51, 87, 107, 146, 149, 
163, 182, 200, 207, 208, 210, 230, 
231, 246, 260, 263, 266, 268, 297, 
315, 360 

Glavno poveljstvo, glej Glavni štab 
NOV in PO Slovenije 

Goče — 122, 164, 167 
Godina Albin-Vojo Slavic — 112, 

158, 300 
Godler Franc — 351 

Godovič — 160 
Golek — 193 
Golobar — 119 
Gonars — 68, 363 
Gonjače — 223 
Gorenjska — 18, 33, 61, 119, 120, 

127, 133, 140, 141, 150, 178—180, 
186, 221, 222, 262, 263, 265, 266, 
285, 288, 297, 299, 346, 361, 362 

Gorica — 10, 33, 34,. 38, 79, 80, 83, 
84, 96, 110, 121, 133, 135, 137, 148, 
161, 175, 181, 210, 223, 288, 294 

Gorica vas — 64 
Goriška pokrajina — 181 
Gorjanci — 104, 173 
Gornji grad — 348, 350 
Gornji Suhor — 193 
Gosar dr. Andrej — 328 
Gračner Miro-Simon — 8 
Gradac — 194 
Gradec (Graz, Avstrija) — 139, 188 
Gradišče (Brkini) — 130 
Gradišče (Dorenberk) — 83 
Gradiščica — 130 
Gradiška (Italija) — 288 
Grahovo — 66 
Grajena — 188 
Gravnar (posestnik) — 75 
Grčarevec — 209 
Grebene Leopold — 50 
Greif Martdn-Rudi — 54, 164, 303 
Griblje — 194 
Gril Franc-Kovač — 349, 351 • 
Grilanc Cvetko-JSTedeljko — 235 
Griže — 349, 350 
Grm Franc-Vlado — 158 

. Grupe odredov: 
— Prva — 42, 76 
— Druga — 105, 348 
— Tretja — 120 

Gussen — 130 
Guštanj (zdaj Ravne na Koroškem) 

— 184 

H 

Habjan Vlado — 8, 347, 350 
Hafner Vinko — 127, 128, 221, 222 
Hajne Viktor-Perun — 123, 164 do 

166 
Hanriman Averell William — 311 
Hantner ing. Drago-Hari — 132, 150, 

151, 265, 275 
Hauke (nem. komisar) — 187 
Havelka (dir. predilnice) — 233 
Herbst (posestnik) — 49 
Hercegovina — 231, 282 
Hemaus Albert-Hugo — 5 
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Herpelje — 130 
HilM Marc — 321 
Hdnje — 64 
Hitler Adolf — 44, 114, 267, 268, 321, 

324 
Hlaj Viđko — 60—62, 89, 95, 97, 134, 

168, 169, 176, 212, 214, 215, 236, 
244, 245, 289, 290, 292 

Hoćevar dr. Anton — 232, 234 
Homan Jože — 139 
Homec — 48 
Horjul — 209 
Hotavlje — 42 
Hotedršica — 209 
Hotična — 130 
Hrast — 195, 196 
Hrast Silvo-Džidži — 151, 264, 265, 

275, 286 
Hrastnik — 189, 220 
Hribar Franc-Savinjšek — 189, 347 
Hrovait Ivo — 49 
Hruševo — 297 
Hrušica — 299 
Hrvaška — 91, 171, 218, 226, 228, 

231, 236, 244, 262, 264, 292, 310 
Huda jama — 8, 189 

Idrija — 102, 130, 160, 349 
Idrijca — 155, 270 
Idrijska Bela — 34 
Idrijsko — 236 
Ihan — 153 
Ilič Vladimir-Lenin — 323, 324 
Ilirska Bistrica — 244 
Ilovar Viktor — 165 
Indija — 322 
Istra — 60, 81, 89, 90, 95, 168, 171, 

175,176, 214, 236, 244, 319 
Italija — 9, 10, 12, 39, 41, 44, 46, 62, 

68, 70, 71, 84, 93, 102, 119, 121, 135, 
176—179, 181, 210, 249, 285, 287, 
297, 298, 321, 358, 363 

Ivančič Franc-Luka — 213 
Ivanjica — 33, 297 
Ivanji grad — 204 
Ivanuš Branko — 51 
Izlake 7 
Izvršni odbor OF — 13, 15, 16, 18, 

29, 42, 56, 57, 62, 65, 87, 163, 185, 
206, 209, 230, 232, 248, 249, 252, 
254, 261, 266, 304, 307, 308, 315 do 
317, 323, 324, 333, 355, 356, 358 do 
360, 362 

Izvršni odbor OF za Primorsko — 
112 

Jakopič Albert-Kajtimir — 144, 302 
Jakopič Franc — 47, 48 
Jakopič Maks-Jur — 189 
Jančar Lizika — 52 
Janče — 105 
Janežič Andrej-Lapajne — 157 
Janko Vincenc-Harkov — 187 
Jaivomik — 33 
Javomiški Rovt — 363 
Javoršek Rezka — 217 
Jelen Ivan-Miloš — 6, 8 
Jelenov žleb — 143, 277 
Jelovica — 42 
Jereb DuSan-Stefan — 145, 172 
Jesenice — 33, 138^140, 179, 185, 

224, 249, 251 
Jezeršek Ivan-Sokol — 190, 192, 

193, 195, 196 
Jovanović Arsa — 226 
Jugoslavija — 10, 13, 14, 24, 51, 55, 

69, 71, 84, 90, 104, 114, 181, 198, 
216, 226, 228, 231, 247, 268, 282, 
298, 310, 319, 326, 330, 331, 348, 
352—354, 357 

Julijska krajina — 11 
Julijske Alpe — 12, 180 
Jurkas Viktor — 180 
Jurkovič (mizar) — 232 
Juvan Peter — 50, 51 
Juvančič Ivo — 79 

Kacdn Milica — 177 
Kačji potok — 50 
Kal — 48 
Kalabrija — 11, 61 
Kalan Janez-Kosec — 283 
Kamna gorica — 249 
Kamnik — 12, 33, 198, 284 • 
Kamnik (Vrhnika) — 209 
Kanalska dolina — 97, 98, 273 
Kanižarica — 195 
Kaplja vas — 349 
Kardelj Borut-Bučko — 210, 279 
Kardelj Edvard-Krištof (Bevč, Birk, 

Ivan) — 9, 12, 16, 35, 37, 69—71, 
73, 74, 79, 82, 84, 120, 131, 136, 149, 
178, 220, 225—229, 231, 247, 250, 
252, 254, 255, 269, 275, 277, 280, 
287, 296, 300, 307, 315, 333, 334 

Kardelj Pepca — 250 
Karlovac — 12 
Kartel j Dore-Jurko — 121 
Kastelic Olga-Marjetka — 351 
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Kavčič Franc-Vel j ko — 305, 306 
Kavč ič Ivan-iNande — 307 
K a v a č J o ž e - J e m a č — 283, 284 
Kavčič Niko-Gorazd — 284 
Kavčič Stane-Djuro — 150, 338, 341, 

342 
Kazl je — 41 
K e m p e r l e (org. bega) — 79, 83 
K e r s n i k S t a n e — 221 
K e r š e v a n I v a n - M a r t i n — 33, 121, 

122, 163, 164, 166, 167 
Kerš ič Fr ic-Gal — 8 
K e t t e (župnik) — 301 
Kidr ič Bords^Peter — 13, 16, 21, 104, 

142, 228, 230, 254, 255, 262, 264, 
265, 298, 308, 315, 338, 351 

Kidr ič Z d e n k a - A n a (Marjeta) — 52, 
218, 249, 250, 276 

Ki ta j ska — 322 
K l a d i v a r Jože-Leon — 58 
K l a n e c — 130 
Klairiči — 204 
K l e m e n J a k o b — 189 
K l u k e j F r a n c - E d o (Miklavž) — 55 
K n e z P o l d e - F r a n c e — 6, 8 
K n e z Rudi-Silas — 5, 6, 105 
K o b a r i d — 97, 237, 258, 259 
Kocbek E d v a r d — 16, 22, 36, 254, 

307, 333, 334 
Kocjan I v a n — 139 
Koojančič Vdncenc-Marko — 213 
Kočaj: Jože-Kantor — 173 
Kočevje — 63, 64,192, 199, 232—234, 

252 
Kočevska R e k a — 64, 199, 341 
Kočevski Rog — 142, 148, 149, 209, 

216, 217, 247, 250, 254, 276 
• Kočevsko — 149, 280 
Kodel jevo — 217, 219 
Kogoj D a r i n k a - M i r a — 175—178, 

214 
K o j s k o — 223 
Kokal j E d v a r d — 156 
Kokal j Mart in-Aleš — 149 
K o l m a n Alojz-Marok — 106, 152, 

208 
K o l p a — 63, 194 
K o m a r Slavko-Mrgud — 231 
K o m e n — 40, 204 
K o m i n t e m a — 9—11, 14, 34, 36, 37, 

45, 69—71, 73, 74, 135, 251, 264, 275 
K o m u n i s t i č n a par t i j a Avstr i je — 

139, 185 
K o m u n i s t i č n a par t i j a F r a n c i j e — 

228 
K o m u n i s t i č n a p a r t i j a I ta l i je — 10 

do 12, 40, 62, 69, 70, 80, 220, 228, 
260, 273, 275, 303, 304, 342 

K o m u n i s t i č n a p a r t i j a Jugoslavi je 
— 14, 37, 69, 92, 112, 228, 243, 351 

K o m u n i s t i č n a p a r t i j a Nemči je — 
228 

K o m u n i s t i č n a p a r t i j a Sloveni je — 
13—,16, 24, 28, 69, 71, 84, 87, 90i 
97, 107, 110, 113, 126, 146, 200, 
225—229, 269, 273, 276,. 298, 311, 
326, 329, 339, 351—356, 360 

Kopač a r h . Vlasto — 335 
Kopecky Vi lko-Ibro — 301 
K o p e r — 43, 288 
Kopinič Josip-Vaides — 69, 70 
K o p i t a r Jože-tGregor (Oven) ^- 198, 

199 
K o p r i v a (Capriva, Ital i ja) — 75 

. K o p r i v n a — 184^ 351 
K o r b a r (izdajalec) — 8 
X o r d u n — 104 
K o r e n o — 209 
K o r o š k a — 76, 99, 106, 107, 138 do 

140, 152, 178, 180, 182—187, 190, 
207, 208, 221, 262, 273, 320, 347, 
351, 361 

K o s dr. F r a n č e k — 275 
Kosovel Ange l-Peter — 148 
Kosovel Ivo-Borotim (Seržehte) — 

54, 83, 87, 121, 133, 165, 167 
Kostanj evioa n a K r a s u — 202 
Kostanjev ica n a K r k i — 105 
Košir Alojzij — 49 
Košir F a n i k a - M e t a — 173 
Košir Fedor-Dore — 248, 278, 296 
K o t n i k Anton-Robida — 347, 348 
K o t n i k Jožica — 348 
Kovač A l b i n - J a k a — 97, 134, 259, 

267 
Kovač Jože — 190 
Kovač M a r i j a — 51 
Kovač Stane-iPolde — 279 
Kovač Viktor-Matevž — 5 
Kovačič D a r i n k a — 277 
Kovačič F e d o r - K i m l — 277 
Kovčice — 130 
Kožarje — 241, 275 
Kozina — 130 
Kozjane — 90 
Kozjansko — 208 
Kozje — 104 
Kozmel j I v a n - G u s t l — 348, 350 
Kragu jevac — 350 
K r a i g h e r Boris-Janez — 53, 133, 

216, 225—228, 230, 240, 242, 265, 
266, 278, 307 

K r a i g h e r D u š a n - J u g — 32, 106, 152, 
182—184, 190, 207, 208, 350 

K r a i g h e r Sergej-Andrej — 189, 220 
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K r a i g h e r dr. Vdto-Brigrta — 218, 
251 

K r a j e Jože — Iil9, 133 
K r a l j F r a n c — 5 
K r a l j dr. J a n k o — 79, 83, 136 
K r a m a r Vinko-tfCrištof — 5 
K r a n j — 42, 76, 221, 222, 283 
K r a n j c J a n e z — 238 
K r a n j c Miha-Kavčič — 222 
K r a s — 38, 77, 78, 81—83, 91, 110, 

176, 200, 203, 204, 290, 292 
K r a s i n e c — 194 ,_-
Krašovec J a k o b - J o v o — 121, 122, 

166 
K r a v a n j a F e r d o - S k a l a r — 134, 237, 

239, 260, 267, 303 
K r a v o s Z o r k a — 137 
Kreač ić O t m a r - K u l t u r a — 205 
K r e k dr . J a n e z Evangel i s t — 319 
K r e k dr. M i h a — 328 
K r e m e n c a — 157 
K r e s e Leopold-Jošt — 278 
K r i m — : 249 
K r i s t a n V i n k o — 172 
Kriv ic Vladimir-Justdn — 279, 300, 

301 
K r i ž n a r I v k a — 180, 284 
K r k a — 172 
K r k o v o — 232, 253 
K r m e l j Maks-Mati ja — 31, 42, 140, 

141, 178, 181, 221, 224, 260—262, 
283 

K m — 97 
K r n e s — 184 
Kronegger-Bračič S lavka — 134 
K r o p a — 179 
K r š k o — 349 
Kri iger (nem. major) — 52 
K r u š n i k Slavko — 241 
Krž i šn ik A n t o n — 191 
Kse la L i n k a - J a a n a — 188 
K u h a r Lovro, glej P r e ž i h o v V o r a n c 
K u h l a r j i — 49 
K u m a r Adri jan-Borigoj — 47, 48, 

82 
K u m a r Andre j-s t r ic M a r k o — 177, 

295 
K v e d e r D u š a n - T o m a ž — 104—106, 

152, 182, 183, 208, 220, 266 

L a h i n j a — 192 
L a p a j n e A n i c a — 349 
L a p a j n e F r a n c — 348, 349 
L a p i n j e — 49, 50 
Lasič J e l k a - H e l a — 240, 280 

L a š k o — 329 
Lavov Leopold E d g a r — 333 
Lavrenčič Franc-Filozof (Grenki) — 

54, 87, 88, 121, 122, 163, 164 
L a z e — 209 
Lenin, glej Ilič V lad imir 
Lesikošek F r a n c - L u k a — 11, 16, 34, 

47, 79, 120, 134, 137, 216, 219, 241, 
255, 278 

Leskošek M a r i j a — 219 
Letonja Ela-Atena — 106, 347 
L e t a n j a JoženKmet (Golob) — 184, 

348, 351 
Leton ja Vlado — 184 
Leveč Franc-Bogo — 156 
Levst ik ing. Jože-Vid — 173 
Ligojna — 209 
L i k a — 282 
Lindič (posestnik) — 49, 50 
L i p a — 203, 204, 350 
Lipsenj — 66 
l i p u š č e k D a n i c a — 220, 276 
L i v o m o — 96, 220 
Livške r a v n e — 48 
L jub l jana — 30, 34, 51, 52, 59, 70, 86, 

97, 116, 120, 129, 145, 148, 149, 153, 
156, 172, 173, 216—220, 240, 241, 
245, 249—252, 275—280, 296, 297, 
300, 301, 308, 309, 319, 327, 331, 
345, 346, 349, 350, 353, 358, 360, 
361, 363 

L jub l janska pojkrajina — 78, 79, 
103, 104, 110, 115—119, 144—,146, 
226, 230, 268, 269, 271, 307, 355, 
358, 359, 361, 362 

Ljubl janski v r h — 150 
L j u b n o — 350 
L o b n i k — 152 
Ločnik — 75, 223 
Logar C e n e — 142, 144, 146, 148, 

259, 263, 286, 303 
Logarska dol ina — 184 
Logatec — 150 
L o m b a r d i j a — 177 
L o n d o n — 18, 177, 181, 237, 247, 248, 

357 
Loška d o l i n a — 66, 157 
Lovko Ludvik-Viko B o b n a r — 56 
Lož — 66, 67, 156 
Lube j Franjo^Drejče Jakl ič — 16, 

254 
L u č e — 184, 350 
L u k a n c Avgust — 348, 349 
L u k m a n Oiri l-Andrej (Anjo) — 219, 

240, 241 
Lušin A l e n k a — 307 
L u š t e k Miroslav — 108, 355, 363 
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Maček Ivan-Matija (Angelo) — 104, 
105, 154, 225—230, 315 

Magdalena pri Preboldu — 350 
Mahnič Rudi-Rudo (Brkine) — 60, 

62, 81, 89, 90, 92, 95, 112, 125, 130, 
134, 159, 168—1711, 176, 214, 235, 
236, 243, 246, 257, 289, 300 

Mahovnik — 232, 234 
Majcen Franček-Franček — 248, 

249, 278, 296, 300 
Matfcan Nace-Taras — 173 
Majcen Stane-Krpan — 137 
Malavašič Adolf-Adolf Zaje — 209, 

210 
Mali doa — 203 
Malik-Hočevar Slavka — 121 
Mamilović (jug. kaip.) — 199, 234 
Marchiotti ViktornSlobodin — 51, 

218 
Marcon Vincenzo-Davila — 11, 81, 

137, 177, 288 
Margoti (škof) — 288 
Maribor — 10, 43, 116, 188, 347 
Marinček Tone-Bregar — 104, 106, 

174 
Marinko Miha — 219, 220, 277 
Markovec — 156 
Markovščina — 130 
Marx Kari — 328 
Martini Rigoletto-Quarto — 70 
Marušič Darko-Blaž — 41, 60, 61, 

81, 99, 134, 177, 215, 287—293, 338, 
340, 341 

Massola Umberto-Quinto — 9, 69 
do 71, 79, 80, 84, 135, 275, 287 

Materija — 130, 176 
Materra (Italija) — 62 
Matkov kot — 184 
Mauthausen — 130, 139, 347 
Mavric Alojz-Otom — 93, 94, 133, 

155, 197, 198, 270 
Mavrlen — 192, 193 
Medana — 223 
Medjurečje — 33, 297 
Medved Jože — 172, 173 
Mekinda Jože-Franci — 187 
MeMnk Gvido — 51 
Menih Jože-Rajko — 220 
Menih Rozalija-Bai^ka — 240, 276 
Menina planina — 348 
Merjasec Jože-Stefan — 42 
Mestni komite KPS 

— Trbovlje — 8 
- — Trst — 176 

— Tržič (Monfalcone) — 176 
Mestni odbor OF Črnomelj — 190 

Metnaj — 76 
Meža — 184 
Mežaklja — 139 
Mežica — 152, 183, 184 
Migojnice — 351 
Mihailović Dragoljub-Draža — 12, 

34—36, 68, 73, 110, 114, 200, 217, 
237, 245, 247, 248, 260, 267, 268, 
356—358 

Miklavc Just-Očka — 137 
Miklavc Vlado-Henrik — 217 
MiMuš Albert-Janez — 223 
Mikuž dr. Metod — 6, 34—37, 107, 

307 
Milano — 61, 68, 77, 84, 85, 177, 287, 

288 
Milije — 97, 175 
Miren — 78, 204 
Mimik Franc-Marko — 349, 351 
Mimiik Matija-Zvezda — 347, 348 
Mišače — 178, 179, 22 
Mišic Janko-Mišo — 305 
Mlakar Alojz-Ljubo Skalar — 157 
Močnik Cveto-Florjan — 238, 259 
Močnik Zlato — 345 
Mohar Anica-Smilka — 156 
Mohar Franc — 48, 50 
Mohar Mila-Pavla — 217 
Mohar Olga-Katja — 97, 133, 270 
Mokre — 149 
Mokronog — 218, 278 
Monfalcone, glej Tržič 
Moravče — 5, 182 
Moravsko — 5, 183, 347 
Moskva — 45, 177, 180, 304, 311, 357 
Moste — 296, 345 
Moša (Mossa, Italija) — 75 
Mozelj — 48, 64 
Mozirje — 350 
Mrak Ivan — 348, 350 
Mravlje Milica-Mija — 53 
Mrše — 130 
Mrzel Milan-Mile — 183 
Muhavas — 48, 50, 51 
Mule Ivan — 48, 50 
Miinchen — 321 
Muser E m a — 277 
Mussolini Benito — 84, 96, 288 

N 

Nabergoj Stefan-Vipavc (Janez) — 
89, 90, 121—123, 162, 165, 167 

Nanos — 122, 148 
Napoli — 62 
Nardin Karel-Jakec — 159 
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Nartnik Anton-Cemivc — 42, 75, 
76, 222, 224, 225 

Nasirec — 130 
Natlačen dr. Marko — 79, 356 
Nazarje — 350 
Nazor Vladimir — 205 
Nemčija — 39, 64, 98, 228, 267, 277, 

321, 323, 324, 355 
Nemec I van-Vojko — 189 
Nose Jože-Tone Span — 106 
Notranjska — 62, 81, 105, 142, 216, 

225, 226, 249, 254 
Novak Ivan-Očka — 192—195 
Novak Karel — 357 
Nova Lipa — 193 
Nova vas — 204 
Novo mesto — 70, 150, 172—174, 

218 

O 

Oblastni komite KPJ za Bosansko 
kraijino — 10 

Oblastni komite KPS za Štajersko 
— 195 

Obrje — 219 
Odredi NOV in PO 

— Dolomitski — 31, 120, 144, 150, 
241 

— Gorenjski — 119, 141, 224 
— Idrijski — 46 
— Južnoprimorski — 91, 120, 124, 

134, 164, 170, 298 
— Kočevski — 120 
— Koroški — 152 
— Loški — 46 
— Notranjski — 156 
— Savinjski — 182, 183, 207, 208 

. — Sevemoprimorski — 99, 134, 
— 237, 238, 259 
— Soški — 37, 46, 67, 103, 165, 203 
— Vzhodnodolenjska — 104, 193 
— Zagorski — 104 
— Zapadnodolenjski — 104, 174 

Ojstriška vas — 349 
Okrajni komiteji KPS za: 

— Južno Primorsko — 38, 289, 
293 

— Osrednjo Primorsko — 289, 
294 

— Severno Primorsko — 46, 267, 
289—291 

Okrajni odbori OF 
— Ljubljana — 172 
— Novo mesto — 172 

Okrožja: 
— Ajdovščina — 89, 162 
— Baško — 259, 267, 273 

— Beneška Slovenija — 133 
-r- Briško — 259, 267 
— Celjsko — 348 
— Cerknica — 55, 66, 67 
— Goriško — 82 
— Istrsko — 62, 89, 95, 97, 214, 

290 
— Jesenice — 179, 224 
— Kamniško — 208 
— Kanalsko — 45, 47, 48, 94, 155 
— Kočevsko — 65, 66, 252 
— Kranjsko — 75, 76, 179, 224 
— Kraško — 87, 290 
— Litijsko — 185 
— Matemjsko — 60, 81, 89, 90, 

123, 133, 158, 235, 290 
— Novomeško — 172, 225 
— Pivka — 290 
— Revirji — 208, 348 
— Savinjsko — 189, 208, 349, 350 
— Stnško — 225, 233 
— Struško — 64 
— Škofjeloško — 76, 305 
— Tolminsko — 97, 99, 155, 238, 

259, 267, 270 
— Trbiž — 97, 99, 267, 273 
—• Vrhniško — 209 
— Saleško-^nislinjsko — 188, 208 

Okrožni komite KPI za Trst — 81 
Okrožni komite KPJ za Kozaro — 

10 
Okrožni komiteji KPS za: 

— Ajdovščino — 83, 86, 133, 134 
— Baško — 38, 134 
—'Belo krajino — 195 
— Brda — 39, 74, 82, 93, 94, 133, 

223, 270, 273 
— Brkinsko — 171, 236 
-^ Celje — 349 
— Cerknica — 156, 157 
— Gorico — 134 
— Idrijo — 81, 102, 159, 160 
— Idrijsko-cerkljansko — 46 
— Istro — 95, 97, 133, 134, 168, 

169, 212, 214, 236 
— Jesenice — 33, 138, 179, 222, 

224 
— Južno Primorsko — 120 
— Kamnik — 32, 33, 180, 211 
— Kanal — 45, 46, 93, 161 
— Kočevje — 198, 199 
— Kranj — 75, 76, 224, 283 
— Kras — 37, 38, 40, 43, 77, 82, 

87, 134, 200, 291, 293 
— Ljubljana — 149, 172, 249, 296 
— Ljubljana-okolica — 198 
— Maribor — 10 
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—' Mater i ja-Bis tr ica — 107, 112, 
129, 134, 158, 170, 235, 243, 246, 
255, 257, 292, 299, 300 

— Novo m e s t o — 172—174 
— P i v k o — 88, 89, 133, 291 
— Ribnišfeo-notranjsko — 198 
—• Savinjsko do l ino — 184, 347, 

351 
— Škof jo Loko — 76 
— TodmiLn — 133, 134, 146, 155, 

237, 239, 258 
— Vipavsko dol ino — 53, 121 
— Z a p a d n o Primorsiko — 38 

Okrožni k o m i t e Z K M 
— Cerknica — 66, 67 
— Ljubl jana — 241 
— Skofja Loka — 305 

Okrožni odbori O F 
—i Baško — 270 
—• Bela k r a j i n a — 190 
— B r d a — 270 
— Cerknica .— 55, 56 
— K a m n i k -^ 5 
— K a n a l — 47, 48 
— Kočev je — 62, 65, 66, 232, 234, 

252, 253 
— Ljubl jana — 343 
— M a t e r i j a — 245 
— Mozelj — 49, 51 
— Novo m e s t o — 173 
— P i v k a — 89 
— Tolmin — 270 

' — Trbovl je — 8 
— Vipavsko — 121, 122, 162, 165, 

167 
— V r h n i k a — 209, 210 

Okrožni o d b o r ZSM za Ljubl jano 
— 57, 71, 73, 85, 86, 241, 280—282 

Olovec Jože-Oli — 173 
O m e r z a I v a n — 51 
O p a t j e se lo — 204 
O p e r a t i v n e cone: 

— Č e t r t a — 104, 152, 182, 186, 206, 
266 

— Dolenjska — 261 
— D r u g a h r v a š k a — 104 
— P e t a h r v a š k a — 288, 292 
— P r i m o r s k a — 39, 44, 80, 81, 94, 

164, 181, 182, 210, 211, 286, 303 
O r e h e k — 130 
Oslavl je — 223 
Osojnik Franc-Kost ja — 188 
Osole (posestnik) — 182 
Osolnik Bogdan — 277 
O s t a n e k F r a n c — 346 
Ožbolt F r a n c — 50 

P a h o r LadoJMirico — 202 
P a n t a r J a k o b — 65, 234, 253 
P a r i z — 70 
P a s t e r k (it. komisar) — 64 
P a s t e r k F r a n c - L e n a r t — 152, 183 
PavfMha Jože — 173 
P a v l i n V e n d e l i n a — 10, 175, 288 
Pazin — 62 
Pečriik A n t o n — 348, 349 
PeMcon C i r i H t a d k o — 303 
Pelicon I v o — 59 
P e r a i ć V l a d i m i r - T a r z a n — 224 
P e r o v š e k F r a n c e - L a d o K r č a n — 

120, 133, 302 
P e r p a r Vekoslav-Vrbinc — 173 
P e t e r i m (šol. n a d z o r n i k ) — 234 
Petkovec — 209 
P e t r i č (nem. orož.) — 140 
P e t r o v c e — 349, 351 
P e z d i r Anton-Vojteh — 284 
P i e m o n t e — 177 
P i h l e r Jaka^Don — 188 
P i n t e r Slave — 208 
Pir jeveč Dušan-Ahac — 47, 48, 81 

83, 131, 135—137, 147, 182, 238, 
259, 274, 302 

Pir jeveč T o n e - M a r k o Bel in — 119, 
131, 135, 264 

P i r n a t J a n e z — 49—51 
P i m a t Jože — 49, 50 
P i r n a t Slavlko — 50 
P i v k a — 123, 137, 165, 288, 290, 292 
P l a n i n a — 209 
P l a n i n a p r i Vipavi — .167 
Pla t i ša J a k a n P r a n c — 81, 102, 137, 

159, 160, 177, 288 
Pleš — 5 
P leško Mirko-Peter — 240, 276 
Ple ter je — 105, 333 
Pleterskd J a n k o — 319 
P l e v n i k M a r i j a — 346 
P o d b o r š t — 302 
P o d e n t a l — 139 
P o d g o r a — 156 
P o d g o r a p r i Gorici — 223 
Podgor je — 130 
P o d n a n o s — 302 
P o d n a r t — 179 
Podokrožni odbor i O F 

— Črnomel j — 190 
— Topl ice — 227 

P o d p e č — 209 
P o d p l a n i n a — 184 
P o d r a g a — 121, 164 
P o d s m r e k a — 34 
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Podšent j i i r — 7 
P o d u t i k — 297 
P o d v r h — 8 
P o g a č n i k I v k o — 180 
P o h o r j e — 182, 184, 186—188 
P o k r a j i n s k a komisi ja VOS za P r i 

m o r s k o — 135 
Pokrajinsfci k o m i t e K P J za Slove

ni jo — 216 
Pokrajimsiki k o m i t e K P S za: 

— Goren j sko — 30, 32, 42, 43, 75, 
76, 120, 127, 140, 178, 179, 211, 
221, 224, 260, 265, 266, 283, 284 

— Ju l i j sko k r a j i n o — 10, 11 
— K o r o š k o — 106 
— P r i m o r s k o — 10, 33, 34, 37, 39, 

40, 43, 45, 46, 53, 60, 67, 74, 77, 
79—81, 85, 86, 88, 90, 91, 93 do 
95, 97, 99, 102, 113, 119, 123, 
131, 142, 150, 155, 159, 161, 165, 
168—170, 175, 197, 200, 211, 212^ 
214, 223, 235, 237—239, 243, 256, 
258, 263, 265, 267, 274, 275, 285, 
286, 289, 293, 294, 302—304, 340 

' — Šta jersko — 32, 104, 106, 152, 
182, 266, 350 

Pokra j insk i k o m i t e S K O J za Slo*-
veni jo — 126, 127, 231, 241, 338, 
341, 342 

Pokra j insk i odbori O F za: 
— Goren j sko — 18 
— P r i m o r s k o — 4 7 , 97, 116, 121 do 

123, 162, 164, 246 
P o k r a j i n s k o načels tvo N Z za P r i 

m o r s k o — 38 
P o k r a j i n s k o pover janiš tvo Z K M za: 

— Goren j sko in Koroško — 126, 
127, 221, 305 

— P r i m o r s k o — 99, 100, 102, 134, 
258, 259, 289 

PiOlak Albin-iKrvavi — 8 
Polhogra j sM Dolomiti — 13, 30, 51, 

52, 79, 141, 142, 148, 149, 209, 217, 
241, 250, 254, 265, 297, 341 

Polič Z o r a n - U r h (Marko) — 30, 
242, 248, 249, 255, 278, 296 

Pol i tb i ro C K K P Jugoslavi je — 69, 
73, 149, 225, 247, 250, 275, 300, 307 

P o l j a n e — 180, 219, 284 
Pol je — 70 
Polzela — 349 
P o l ž a n e — 130 
Ponoviče — 153 
P o p i v o d a P e r o — 307, 315 
Ponur je T - 189 
P o t o č n i k Vera — 241 
Potoki — 138 

Pover jeniš tvo CK K P S za Ljubl ja
n o — 51, 216, 240, 247, 276, 280, 
296, 300 

Pover jeniš tvo IO O F za: 
— Dolenjsko — 172, 254 
— Ljubl jano — 249, 333 
— N o t r a n j s k o — 62, 65, 232, 254 
— Bnimorsko — 246 
— Slovensko K o r o š k o ^- 186 

Pover jeniš tvo RK Z K M J za: 
— Primorslko — 338 
— Šta jersko — 182 

P o v h F r a n c - I z a k — 183, 187 
Poženel Dušan-Džuro — 189 
Požun Lojze — 8, 351 
P r a p r o t n i k Boris-Pavel — 138 
P r e b o l d — 347—349 
R r e d g r a d — 63 
P r e d s e d s t v o S N O S — 249 
P r e k m u r j e — 346 
P r e k o p a — 347, 348 
P r e m — 91 
P r e m r l Janko-Vojko — 34 
P r e š n i c a — 1 3 0 
P r e v a l j e — 184 
P r e v e č A n t o n - D i m a č — 66, 67 
Prežel j K a r e l - S t a n k o — 138, 179, 

222, 224 
P r e ž i h o v V a r a n e — 220, 242 
P r i m e A n t o n - D u š a n — 299 
Primorge, glej Slovensko p r i m o r j e 
P r i m o r s k a — 33, 34, 43, 46, 78, 79, 

83, 89, 93, 97, 103, 111, 116, 118 do 
120, 130—132, 145—150, 200, 219, 
230, 249, 261, 264, 268—270, 285, 
320, 341, 361, 362 

Pr inč ič Jože — 51 
P r u š n i k K a r e l - G a š p e r — 185 
P r v a č i n a — 83 
P t u j — 188, 241 
P u c A n č k a — 138 
P u c dr. D i n k o — 297 
Pucel j I v a n — 356 
P u g l e d — 307, 326 
P u n g a r č a r Jože — 173 
Pus t i G r a d e c — 193 
Pus t i šek Drago-Milan — 278 

R 

R a b — 58, 72 
Rabel j — 81, 97, 98, 259, 273 
R a č e k B e m a r d - N a d i — 348, 350, 351 
R a č e k Pongrac-Matevž — 347, 350 
R a d m a n o v i č (posestnik) — 50 
R a d m i r j e — 350 
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Radomlje — 33 
Rajfamč Bogdan-Pajo — 284 
Rajoni: 

— Banja Loka — 63, 232 
— Banjšice — 48 
—i Bežigrad — 345 
— Bistrica — 91 
— Borovnica — 209 
— Bovec — 258, 259 
— Brkini — 243 
— Cepovan — 45—47 
— Cičarija — 243 
— Cmomelj-mesto — 196 
— Čmomelj-okolica — 191, 192, 

196 
— Dobrova — 209 
— Draigartuš — 192, 193 
— Gradac — 194 
— Grgar — 48 
— Horjul — 209 
— Hrušica — 158 
— Kal — 45, 46, 48 
— Kanal — 47 
— Kobarid — 258, 259 
— Kočevska Reka — 63 
— Kolodvor-Sentpeter (Ljublja

na) — 345 
— Kopnivnik — 63, 199 
— Kras — 243, 245 
— Ljubljana-center — 58, 345 
— Logatec — 209 
— Loška dolina — 156 
— Loški (Sk. Loka) 283, 284 
— Materija — 125, 130, 158, 243 
— Medvode — 283, 305 
— Moste (Ljubljana) — 58, 345 
— Mozelj — 49, 63 
— Poljane (Sk. Loka) — 305 
— Poljanski (Ljubljana) — 345 
— Rabelj — 259 
— Rodica — 158, 159 
— Selca — 305 
— Smlednik — 305 
— Stari log — 199 
— Stari trg ob Kolpi — 63, 64, 

232 
— Sušica — 91, 236, 243, 245 
— Šiška — 58, 345 
— Škof ja Loka — 305 
— Tolmin — 258, 259 
— Vič — 51, 58, 345 
— Vinica — 193, 195, 196 
— Vrhnika — 209 

Rajonski komiteji KPS: 
— Bistrica — 170 
— Brkini — 243 
— Cerknica-Begunje — 46 
— Cičarija — 243, 299 

— Čmomelj-okolica — 195 
— Gorjanci — 173, 174 
— Kobarid — 258 
— Kranj — 76, 224 
— Materija — 129, 170, 243 
— Medvode — 306 
— Mirna peč — 173, 174 
— Podgrad — 170, 235 
— Sušica — 91, 243 
— Sentpeter (Ljubljana) — 219 
— Šiška — 149 
— Škof ja Loka — 42 
— Smarjeta — 173, 174 
— Trebelno — 173, 174 
— Trebnje — 173, 174 
— Vič — 198 
— Vransko — 347 

Rajonski komiteji ZKM: 
— Cerknica — 66 
— Grahovo — 66 

Rajonski odbori OF: 
— Banja Loka — 198, 233 
— Cepovan — 47 
— Kočevje — 232, 233 
— Kočevska Reka — 198, 233, 

252 
— Kranj — 76 
— Križišče — 130 
— Mozelj — 51, 64—66, 198, 233, 

252, 253 
— Podgrad — 124 
— Rodice-Herpelje — 170 
— Stari log — 198, 232, 233 
— Stari trg ob Kolpi — 63, 198, 

233 
— Trbovlje — 5 ' 
— Zagorje — 5 
— Zgornje Vipavsko — 121 

Rauh Ivan — 51 
Ravnikar (minister) — 297 
Rawensbriick — 277 
Razinger Pepd-Stric — 139 
Razpotaik Avgust — 348 
Razpotnik Rajko — 346 
Reberšek Vili-Rado — 347 
Rečica o b P a k i — 350 
Rečica ob Savinji — 350 
Redipulja (Redipuglia, Italija) — 77 
Reka — 70, 91, 96, 236 
Renče — 38 
Reniccd — 363 
Renko Ivan — 51 
Repič Viktor-Zvonko — 278 
Revirji — 183, 189 
Rezija — 81, 238, 271, 273 
Ribar Ivo-Lola — 104, 150, 205, 225, 

231 
Ribič Lojze-Tone — 189 
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Ribičič Matja-Ciril — 208 
Ribnica — 64 
Ribnica (Pivka) — 91 
Ribniška dolina — 143 
Rihar Franc-Radovan — 217, 241, 

278 
Rihemberg (zdaj Branik) — 80 
Rim — 79, 136, 275 
Ritomeče — 130 
Robida Ferdinand-Ferdo — 51, 52, 

218, 279 
Rodež — 132 
Roglič Milena — 51 
Roje Ivan-Bogdan — 187 
Roječ ing. Lojze-Miha — 216, 277 
Romih Marko — 280 
Ronki — 38, 67, 78, 204 
Roth Marjan^Kocjan — 188, 348 
Rovte — 209 
Rozman Franc-Gustel — 106 
Rozman Franc-Stane — 152, 182 do 

184, 186, 187, 190, 207, 208, 349 
Rožice — 130 
Rudolf prof. Ivan — ,132, 285 
Rupena Mara — 218, 307 
Rus Jože-Andrej Hribar — 16, 254, 

280, 308, 326, 327, 334 
Ruše — 188 
Rutar Tončka-Tamara — 259 
Ružič Mira-Mara — 242 

S 

Sajevče — 123 
Saksida Sonja — 175 
Salemo — 62 
Sandžak — 282 
Satler Urška-Mdca — 36, 71 
Sava (r.) — 7, 76, 154, 222, 224 
Sava-Tinna — 8 
Savinjska dolina — 106, 152, 183 do 

185, 187, 188, 208, 347, 349—351 
Savije — 216 
Segulin Franc-Boro — 124, 245, 289 
SeMmik Janko-Simon — 105 
Sela — 347 
Sela pri Ljubljani — 55 
Selan (Obč. tajnik) — 64 
Sdlca — 140 
Selška dolina —r 140 
Semenič Anton-Medved — 121, 122, 

164, 166 
Senabor — 167 
Senožeče — 90, 123 
Sežana — 81, 91 
Sicilija — 84 
Siega Arturo^Franoo — 37, 38; 45 

Sikorsky Vladislav — 247 
Simčič Benedikt-Matic (Dike) — 74, 

75, 133 
Sinji vrh — 195, 196 
Skočir Mirko-Mirko — 238, 239 
Slap ob Idrijci — 287 
Slavje — 130 
Slivnica — 349 
Slope — 130 
Slopko Jurij-Pero — 105 
Slovenija =— 9, 10, 12, 14, 15, 24, 35, 

36, 43, 54, 94, 98, 99, 104, 113—115, 
141, 143, 148, 219, 225—227, 230, 
231, 243, 244, 286, 308—310, 319, 
324, 326, 327, 329, 333, 351—353, 
356—359, 361 

Slovenj Gradec — 187, 188 
Slovensko primorje — 11, 38, 84, 

115, 116, 119, 213 
Sluga Jože-Lenart — 30, 140, 141, 

180, 185, 186, 222, 260, 261, 283 
Snečji vrh — 191 
Snežnik — 81, 148 
Soča (r.) — 68, 77, 97, 200, 237, 259, 

270 
Solčava — 184 
Sovjetska zveza, glej Zveza sovjet

skih socialističnih republik 
SpOit — 351 
Spodnji log — 199 
Srbija — 43, 231, 299 
Sremska Mitrovica — 198, 210, 297, 

347 
Stalingrad — 180 
Stanovnik Janez-Tine — 307 
Stante Peter-Skala — 152—154, 180, 

183, 207 
Stara Lipa — 193 
Stara Vrhnika — 209 
Stari log — ,199 
Stari trg ob Kolpi — 64 
Stermecki Maks-Rok — 145, 172, 

173 
Stična — 76 
Stiplovšek dr. Miroslav — 33 
Stojadinović dr. Milan — 329 
Stojkovič ing. Ivo-Viktor — 219 
Stopar Viktor — 149, 150, 231, 341 
Stoždce — 116 
Stranic Vesna — 277 
Straža — 172 
Stražišar Viktor-Silvester — 32, 33, 

185, 186, 211, 212 
Strle Zinka-Daša — 156 
Strnad Fanika — 130 
Stmad Jože-Pipan — 130 
Strniša Marjan — 148, 357 

379 



SuKa k r a j i n a — 105, 143, 150, 277, 
324 

S u š a k — 70 
Sv. Luci ja (zdaj Most n a Soči) — 

48 
Sv. Miklavž — 188 
Sv. P l a n i n a (izdaj P a r t i z a n s k i v rh) 

— 7 
Sv. Tri je kral j i (zdaj V r h n a d Rov-

tami) — 209 
Svetek Danica-Maninček — 106 
Svetima Alber t-Erno — 198 
Svet ina I v o — 52 
Szaibo-iKovač I d a — 278 

Šaranović Milovan — 230 
Savli F r a n c - M e d v e d — 99, 133, 155, 

239, 258, 270 
Savli O s k a r - J a k o b (Silvo) — 32, 42, 

43, 76, 180, 181, 212, 222, 305 
S e n t j u r c Lidi ja-Joža (Pika) — 51 do 

53, 216, 220, 240, 242, 247, 250, 276, 
279, 296, 298 

Sepec M i r k o — 156 
Sešče — 349 
Šešek Anton-Ant i — 173 
Šiška — 57, 296, 301 
Skeri. dr. F r a n c e - B r e g a r (Nuškin) — 

116, 135, 146, 287, 288, 308, 353 
Sker lava j M a r i j a — 219 
Sker lava j Milan-Juldj — 51, 216, 

240, 247, 249—251, 276,.298 
Skocjan — 172 
Skofja Loka — 219, 284 
Skrbeč (dekan) — 76 
S l a n d e r I v a n - H a r k o v — 188, 349, 

350 
Slamder Mica — 194, 195, 220, 277 
S l a n d e r Vera-Lojzka — 182, 208 
Slezdja — 58, 72, 299 
Š m a r j e (Branik) — 80, 88-
Smar je-Sap — 120 
Š m a r t n o ob P a k i — 350, 351 
Smid S t a n k o — 194, 195 
S o b a r F r a n c k a — 191 
Sorović Dani lo — 142, 144 
Šoštanj — 187, 351 
S p a c a p a n Avgust-Strnad — 37, 38, 

41, 43, 67, 68, 77, 79, 87, 200, 202, 
204, 289—293 

Spita l n a Dravi — 138 
Spra jc P e t e r - J u r — 349 
Spra jc P e t e r - S l a v c — 348, 349 
St. J o š t — 209 
St. J u r i j o b T a b o r u — 188, 350 

St. P a v e l — 349, 350 
St. P e t e r (zdaj P ivka) — 90 
St. Vid p r i Celovcu — 138 
St. Viška gora — 286, 287 
Šta jerska — 61, 104, 173, 180, 182, 

183, 188, 213, 225, 261, 266, 346, 
361, 362 

S t a v d o h a r Jože — 51 
Stever jan — 74, 75 
S t i h Bojan — 81, 82, 102, 134 
S t u r m Niko-Tarzan — 88, 123, 133, 

165, 292 
Subic Jamek-Gregor — 150, 151, 217, 

248 
Subic Valeri j a-Breda — 250 
Sukl je dr . F r a n — 318 
S u m r a d a Tone-Miloš — 156 
Šušte i-Viktor-Miha — 347, 348 
Sušterš ič-Pervanja Anica-Mar janca 

— 284 

T a b o r p r i Žalcu — 350 
Tacen — 198 
Talčji v r h — 191 
Tanasković Ra jko — 307 
T e h n i k e : 

— Ajdovščina — 137 
— » C a n k a r « — 188 
— C e n t r a l n a R P S — 51, 149, 150, 

219, 276, 284 
— O k r o ž n a Jesenice — 179 
— O k r o ž n a Novo m e s t o — 173 
— P i v k a — 137 
— P o k r a j i n s k a za P r i m o r s k o — 

149, 177, 219, 298 
— St ična — 104 
— Skofja L o k a — 283, 284 

T e m e n i c a n a K r a s u — 204 
T e p i n a ing. a r h . M a r j a n — 344 
Terensk i odbor i O F : 

— C r n i p o t o k — 49, 65 
— Hotedrš ica — 209 
— K a l c e — 209 
— K a m n i k p r i Borovnici — 209 
— Logatec — 209 
— Mozelj — 49—51, 65 
— PodOlnica — 209 
— P r e s e r j e — 209 
— Spodnj i log — 49, 50, 65 
— S t a r a V r h n i k a — 209 
— U n e c — 209 
— V r h n i k a — 209 
— Vrzdenec — 209 
— Z a M a n e c — 209 

Tiro l ska — 180 
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T l a k e r I v a n — 153 
T o l m i n . — 78, 84, 237, 238, 258, 259, 

286 
Tolminsk i L o m — 80 
T o m a č e v o — 219 
T o m a j — 41 
T a m a n Joždca-Aleksandra — 279 
T o m a n Tone-Savo — 249 
Tomšič Mira-Vlasta — 53, 242, 278, 

296 
Topla — 184 
T o r i n o — 61, 84, 177, 287 
T o v o r n i k J a k o b — 346 
T r a n t e L u d v i k — 306 
T r a t n i k Stefan — 348 
Trbiž (Tarvisio, Itali ja) — 81, 97, 

133 273 
Trbovl je — 5, 7, 8, 121, 189 
T r e b n j e — 187 
T r n o v o o b Soči — 237, 259 
Trnovsk i gozd —- 302 
Trobec M i l a n - T a r a s — 246, 292 
Trobevšek Lado-Jodi —.137 
T r o š t Alojzi ja-Nataša — 81, 82 
Trat — 10, 11, 60, 62, 68, 80, 81, 83, 

91, 95, 96, 130, 132, 134,; 137, 159, 
168, 169, 171, 175—177, 181, 214, 
216, 223, 236, 243, 245, 287, 288, 
292, 299 

T r š k a gora — 172 
Tržič — 299 
Tržič <MJo«nfaloone) — 11, 38, 68, 82, 

132, 175, 176, 288, 292 
Tulblje — 130 
T u r n a ing. Z o r a n — 344, 345 
T u n i s — 260 
T u r k o v a d r a g a — 49, 50 
T u m h e r Edo-Pr imož — 307 
Turš ič Ivan-Iztok — 302 

U 

Udine, glej Videm 
U k r a j i n a — 297 
U l r i h Anton-Kri s t l — 187, 188 
U r a n j e k I v a n k a — 348, 349 
Urš l ja gora — 185 

V a r d e r b — 49 
V a t i k a n — 333 
V a v t a v a s — 172 
Vazzzaz J e l i c a - B r a n k a — 278 
Velenje — 187, 189 

Velika B r i t a n i j a — 12, 82, 112, 114, 
237, 247, 248, 321, 358 

Vel ika Nedel ja — 105 
Vel ike Loče — 130 
Veliki Lipovec — 172 
Veliki v r h — 184 
Velilkovec — 180 
Velušček Anton-Matevž — 10, 70, 

75, SI, 82, 84, 131, 135, 137, 162, 
264,287,294,295 

Verbič Jože-Pr imož — 5 5 
Verd — 209 
V e r d e r b e r Mat i ja — 50, 51 
V e r d n i k H a n s - J a n k o — 138 
V e r d n i k Krisitina — 1 3 9 
V e r d n i k Mati j a-Moti (Tomaž) — 

a 3 8 — 1 4 0 
V i d e m (Udine, Ital i ja) — 77, 123, 

181, 210, 223 
V i d m a r Josip-Saša — 254, 307, 308, 

315 
Viher Dani lo — 138 
Vilfan Jože — 83 
Vinica — 195 
Vipava (r.) — 163 
Vipava (dolina) — 53, 91, 203 
Vipavska dol ina — 38, 236 
Vipotnik Albin-Strgar — 188, 347, 

351 
Vis — 216 
Visarionovič Josip-Stal in — 35, 37, 

92, 112, 125, 235, 303 
Vitez Ludvik-Slavko — 223 
Vitkovič J a n e z — 196 
Vivoda L u d a n o - M a r i o — 61, 97, 

168 
V n a n j e gorice — 198 
Vogrsko — 80 
Vošnar (četnik) — 357 
Vošnjak M i t j a - J e m e j — 241, 279 
Vovk I v a n - T o m i — 139, 140 

"Vransko — 347, 348, 350 
Vrato lom — 34 
Vresk Lojze — 183 
Vresk Vi l i-Urban — 5, 9, 189, 207 
V r h i — 78 
V r h n i k a — 110, 150, 209, 210 
Vrhovni p l e n u m O F — 19, 20, 83, 

84, 324, 357, 360 
Vrhovni š tab b r i t a n s k i h i m p e r i a l 

n ih oboroženih sil — 181, 210 
Vrhovni š tab NOV i n P O J — 70, 

146, 216, 225, 228, 231, 250, 251, 266 
Vrščaj S t a n e — 264, 265, 275 
Vrščaj Vinko — 245, 265 
Vrtovin — 53, 54, 83 
Vukovci — 196 
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Zatoukovica — 183, 184, 189, 349, 
350 

Zadar — 219 
Zagorje ob Savi — 5—8, 187, 189 
Zagožen Hermina — 188, 347 
Zagreb — 70, 172, 218, 219, 241, 261, 

277, 297, 299 
Zajc Ivan — 70 
Zalar Alojz — 49, 50, 64—66, 234, 

253, 307 
Zalazmik Franc-Leoh — 6 
Založnik Ivan — 306 
Zaplana (Dolomiti) — 83, 110, 136, 

209 
Zaplana (Vransko) — 350 
Zavratec — 160 
Zdešar Franc-Iskra — 105 
Zdihovo — 49 
Združene države Amerike — 12, 

112, 114, 248, 317, 358 
Zelše — 66 
Zgornja Vipava — 165 
Zgornje Gameljne — 70 
Zgornje Pirniče — 42 
Zibelnik Pavle-Pajo — 278, 297, 298 
Zidani most — 189, 251 
Zidanšek ing. — 234 
Zigmund Ivanka-Jelka — 156 
Ziheril Boris-Bogdan (Janko) — 73, 

74, 216, 228, 240 
Ziherl Miloš — 283—285 
Ziljska dolina — 99, 185, 273, 302 

Zimic Mirko — 48 
Zlatibor — 43 
Zlafto polje — 5 
Zorence — 192 
Zupan Stanko — 139 
Zupane Ivo — 50, 51 
Zupančič Alojz-Zmago — 175 
Zveza sovjetskih socialističnih re

publik — 12, 14, 18, 24, 39, 41, 44, 
49, 812, 84, 112, 114, 116, 129, 147, 
227, 237, 247, 248, 267, 297, 298, 
311, 312, 320, 321, 323—326, 330 do 
332, 340, 352—356, 358 

Žagar ing. Bogdan-Marjan — 278 
Žalec — 350 
Zaucer ing. Pavle-Matjaž — 106, 

107, 138, 183—186 
Zažar — 209 
Železna Kaipla — 152, 184 
Zerovnica — 66 
Zgur (posestnik) — 121, 164 
Zižmond Ovetko-Boris — 223 
Zižmond Franc-Ivan — 295 
Zmavc Anton-Mrazek — 185, 347, 

348 
Zmavc Franc-Francl — 347 
Znidarič Tone-Stefan (Martin) — 

189 
Žužemberk — 64, 172, 217 
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VSEBINA 

St. 1 Poročilo člana Okrožnega komiteja KPS za revirje Vilija 
Vreska zgodaj spomladi 1943 o položaju v okrožju 5 

St. 2 Pismo Centralnega komiteja KPS dne 1. marca 1943 začas
nemu sekretarju CK KP Italije Umbertu Massoli o vzdrže
vanju medsebojnih zvez in sodelovanju ter o položaju v 
Sloveniji 9 

St. 3 Izjava Komunistične partije Slovenije, slovenskega sokol-
stva in krščanskih socialistov dne 1. marca 1943 o okrepitvi 
politične in organizacijske enotnosti Osvobodilne fronte pod 
vodstvom KPS 13 

St. 4 Okrožnica Centralnega komiteja KP Slovenije dne 1. marca 
1943 poverjeništvom CKKPS in Okrožnim komitejem KPS 
o tolmačenju in izvajanju izjave z dne 1. marca 1943 . . . . 17 

St. 5 Okrožnica vodstva krščanske skupine v Osvobodilni fronti 
dne 1. marca 1943 aktivistom krščanske skupine o enotnem 
političnem in organizacijskem vodstvu Osvobodilne fronte in 
opustitvi lastnih aktivistov 22 

Št. 6 Okrožnica vodstva sokoistva v Osvobodilni fronti marca 1943 
sokolskim aktivistom v Osvobodilni fronti 28 

Št. 7 Pismo Centralnega komiteja KPS dne 2. marca 1943 Pokra
jinskemu komiteju KPS za Gorenjsko o sklicanju partijskega 
posvetovanja v Dolomitih . 30 

Št. 8 Poročilo sekretarja Okrožnega komiteja KPS Kamnik Vik
torja Stražišarja dne 2. marca 1943 Pokrijinskemu komiteju 
KPS za Gorenjsko o položaju v okrožju 32 

Št. 9 Dopis Centralnega komiteja KPS dne 3. marca 1943 Pokrajin
skemu komiteju KPS za Primorsko o nabavljanju sanitetnega 
materiala in o avtomobilski javki za zvezo s Primorsko . . . 33 

Št. 10 Izjava verskega referenta pri Glavnem štabu NOV in PO Slo
venije dr. Metoda Mikuža dne 3. marca 1943 za radio Svobod
na Jugoslavija o izdajstvu Draže Mihailovića . . . . . . . . 34 

Š t 11 Poročilo člana Okrožnega komiteja 'KPS za Kras Avgusta 
Špacapana dne 3. marca 1943 komandantu Soškega odreda o 
zvezah s Furlanijo 37 

Št. 12 Navodila Pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko dne 
4. marca 1943 Okrožnemu komiteju KPS za Brda v zvezi z 
nastankom Furlanske čete . . . . • 39 

Št. 13 Poročilo sekretarja Okrožnega komiteja KPS za Kras Avgu
sta Dugulina dne 5. marca 1943 Pokrajinskemu komiteju KPS 
za Primorsko o položaju v okrožju 40 

Št. 14 Poročilo člana Pokrajinskega komiteja KPŠ za Gorenjsko 
Oskarja Šavlija dne 6. marca 1943 sekretarju Pokrajinskega 
komiteja KPS za Gorenjsko Maksu Knhelju o položaju na 
škofjeloškem in kranjskem terenu 42 

Št. 15 Navodila Pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko dne 
7. marca 1943 Okrožnemu komiteju KPS za formiranje fur
lanskih partizanskih enot < 43 
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St. 16 Poročilo sekretariata Okrožnega komiteja KPS Kanal Franca 
Casermana dne 7. marca 1943 Pokrajinskemu komiteju KPS 
za Primorsko o stanju partijske organizacije v Anhovem ter 
v kanalskem in čepovanskem rajonu 45 

Št. 17 Poročilo Okrožnega odbora OF Kanal dne 7. marca 1943 Po
krajinskemu odboru OF za Primorsko o stanju organizacije 
v okrožju . 47 

Št. 18 Zapisnik javnega zborovanja članov gospodarskega kolektiva 
OF Mozelj dne 7. marca 1943 v Muha vasi 48 

Št. 19 Pismo članice poverjendštva Centralnega' komiteja KPS za 
Ljubljano Lidije Šentjurc dne 8. marca 1943 Centralnemu ko
miteju KPS v Dolomite o provalah v Ljubljani . . . ' . . ' . . 51 

Št. 20 Dopis Pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko dne 8. marca 
1943 sekretarju Okrožnega komiteja KPS za Vipavsko dolino 
Srečku Čebronu o organizacijskih napakah v okrožju . . . . 53 

Št. 21 Okrožnica Okrožnega odbora OF Cerknica dne 8. marca 1943 
rajonskim in terenskim odborom o organizaciji Narodne za
ščite . 55 

Št. 22 Poročilo Okrožnega odbora ZSM Ljubljana okrog 10. marca 
1943 Izvršnemu odboru OF o delu mladine in organizacijskem 
stanju ZSM po rajonih, šolah in društvih 57 

Št. 23 Poročilo zaupnika Pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko 
v slovenski Istri Vidka Hlaja dne 12. marca 1943 Pokrajin
skemu komiteju KPS za Primorsko 60 

Št. 24 Poročilo Okrožnega odbora OF Kočevje dne 12. marca 1943 
Izvršnemu odboru OF in poverjeništvu IOOF za Notranjsko 
o političnem položaju v okrožju 62 

Št. 25 Poročilo Okrožnega odbora OF Kočevje dne 13. marca 1943 
Izvršnemu odboru OF in poverjeništvu IOOF za Notranjsko 
o gospodarskem položaju v okrožju 65 

Št. 26 Poročilo sekretarja Okrožnega komiteja ZKM Cerknica Anto
na Prevca dne 14. marca 1943 Centralnemu komiteju KPS 
o organiziranju ZKM in ZSM v okrožju 66 

Št. 27 Poročilo politkomisarja III. bataljona Soškega odreda Jožeta 
Cerina dne 14. marca 1943 Pokrajinsikemu komiteju KPS za 
Primorsko o položaju v Furlaniji 67 

Št. 28 Brzojavka člana Politbiroja C K K P J Edvarda Kardelja dne 
15. marca 1943 Komintemi o zvezah in odnosih z vodstvom 
KP Italije 69 

Št. 39 Okrožnica Okrožnega odbora Zveze slovenske mladine Ljub
ljana dne 15. marca 1943 irajonskim, kvartnim, terenskim, 
šolskim, vajeniškim in univerzitetnim odborom ZSM o pro
slavi prazmika slovenske matere 71 

Št. 30 Brzojavka Kominterne sredi marca 1943 članu Politbiroja 
CK KPJ Edvardu Kardelju o načinu boja proti Draži Mihai-
loviču in četnikom . . • 73 

Št. 31 Poročilo Okrožnega komiteja KPS za Brda dne 16. marca 1943 
Pokrajinskemu komiteju KPS za Primorsko o aktivnosti čla
nov partije v Brdih 74 

Št. 32 Poročilo sekretarja Okrožnega komiteja KPS Kranj Antona 
Nartnika dne 16. marca 1943 Pokrajinskemu komiteju KPS 
za Gorenjsko o položaju v okrožju 75 

Št. 33 Poročilo člana Okrožnega komiteja KPS Kras Avgusta Špaca-
pana dne 17. marca 1943 Pokrajinskemu komiteju KPS za 
Primorsko o položaju v Furlaniji in pripravah za formiranje 
Furlanske čete . 77 
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Št. 34 Poročilo Pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko dne 
18. marca 1943 Centralnemu komiteju KP Slovenije o polo
žaju na Primorskem 79 

Š t 35 Okrožnica Okrožnega odbora Zveze slovenske mladine Ljub
ljana dne 18. marca 1943 šolskim, vajeniškim, univerzitetnim, 
rajonskim, kvartnim in terenskim odborom ZSM o praznor 
vanju mladinskega tedna 85 

Št. 36 Navodila Pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko dne 
20. marca 1943 sekretarju Okrožnega komiteja KPS za Vipav
sko (Ajdovščino) Srečku Čebronu 86 

Št. 37 Dopis Pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko dne 20. mar
ca 1943 Okrožnemu komiteju KPS za Pivko o nabavah tehnič
nega materiala in razmnoževanju literature 88 

Št. 38 Poročilo poverjenika Pokrajinskega komiteja KPS za Primor
sko v Materijskem okrožju Rudija Mahniča dne 20. marca 
1943 Pokrajinskemu komiteju KPS za Primorsko o stanju 
organizacije OF in KP v okrožju . 90 

Št. 39 Navodila Pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko dne 
22. marca 1943 Okrožnemu komiteju KPS Kanal za delo v Be
neški Sloveniji 93 

Št. 40 Poročila zaupnika Pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko 
v slovenski Istri Vidka Hlaja dne 22. marca 1943 pokrajin
skemu komiteju KPS za Primorsko o položaju v okrožju . . 95 

Št. 41 Pismo Pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko dne 23. mar
ca 1943 Olgi Mohar o imenovanju za zaupnico Pokrajinskega 
komiteja KPS v okrožju Trbiž in navodila za delo . . . . . 97 

Št. 42 Okrožnica Pokrajinskega poverjeništva ZKM za Primorsko 
dne 23. marca 1943 Okrožnim komitejem KPS 6 organiziranju 
Zveze komunistične mladine na terenu in v vojski . . . . . 99 

Št. 43 Navodila Pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko dne 
24. marca 1943 Okrožnemu komiteju KPS Idrija 102 

Št. 44 Pismo politkomisarja IV. operativne cone in člana Pokrajin
skega komiteja KPS za Štajersko Dušana Kvedra z Dolenj
skega dne 25. marca 1943 na sedež IV. operativne cone na 
Štajersko o vtisih s poti po Dolenjskem in Beli krajini . . . 104 

Št. 45 Pismo predstavnika komiteja KPS za Koroško ing. Pavleta 
Zaucerja dne 25. marca 1943 sekretarju Pokrajinskega komi
teja KPS za Štajersko Dušanu Kraigherju o organizacijskih 
vprašanjih na Koroškem 106 

Št. 46 Navodila Okrožnega komiteja KPS Materija—Bistrica dne 
25. marca 1943 rajonskim komitejem in zaupnikom KPS za 
delo na terenu 107 

Št. 47 Navodila Centralnega komiteja KPS dne 28. marca 1943 Po
krajinskemu komiteju KPS za Primorsko za izvedbo pokra
jinskega posvetovanja 113 

Št. 48 Poročilo vojaškega referenta pri Okrožnem odboru OF za Vi
pavsko Štefana Nabergoja dne 29. marca 1943 Pokrajinskemu 
odboru OF za Primorsko o položaju v okrožju 121 

Št. 49 Poročilo zaupnika Pokrajinskega komiteja KPS v Materijskem 
okrožju Rudija Mahniča dne 31. marca 1943 Pokrajinskemu 
komiteju KPS za Primorsko o stanju organizacije KP in OF 
v okrožju 123 

Št. 50 Okrožnica Pokrajinskega poverjeništva Zveze komunistične 
mladine za Gorenjsko in Koroško dne 1. aprila 1943 okrožnim 
in rajonskim komitejem KPS in aktivistom ZKM o organizi
ranju in nalogah ZKM in ZSM 126 
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St. 51 Pismo Pokrajinskega poverjeništva Zveze komunistične mla
dine za Gorenjsko in Koroško dne 1. aprila 1943 sekretarjem 
rajonskih komitejev KPS o organiziranju mladine v rajonih 127 

St. 52 Navodila Okrožnega komiteja- KPS Materija—Bistrica, dne 
3. aprila 1943 rajonskemu komiteju KPS Materija . . . . •. 129 

Št. 53 Poročilo Pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko dne 
4. aprila 1943 Centralnemu komiteju KPS o pristanku zavez
niških padalcev in o položaju na Primorskem 131 

St. 54 Pismo organizatorja OF na Koroškem Matije Verdnika dne 
5. aprila 1943 sekretarju Okrožnega komiteja KPS Jesenice . 
Karlu Prežlju o organiziranju OF med Slovenci na Koroškem 138 

St. 55 Navodila Centralnega komiteja KPS dne 6. aprila 1943 Po
krajinskemu komiteju KPS za Gorenjsko za mobilizacijo in 
organizacijo zvez 140 

St. 56 Navodila Centralnega komiteja Komunistične partije Slove
nije dne 6. aprila 1943 Pokrajinskemu komiteju KPS za Pri
morsko 142 

St. 57 Pismo člana Centralnega komiteja KPS Viktorja Stoparja dne 
6. aprila 1943 članu politbiroja CK KPJ Edvardu Kardelju 
o možnostih potovanja iz Dolomitov na Kočevsko 149 

St. 58 Pismo člana Centralne tehnike KPS Janeka Šubica dne 
6. aprila 1943 Pokrajinskemu komiteju KPS za Primorsko o 
vzpostavljanju radijske zveze 150 

St. 59 Pismo namestnika komandanta IV. operativne cone in člana 
Pokrajinskega komiteja KPS za Štajersko Petra Stanteta dne 
6. aprila 1943 politkomisarju IV. operativne cone in članu 
Pokrajinskega komiteja KPS za Štajersko Dušanu Kvedru na 
Dolenjsko o položaju na Štajerskem 152 

St. 60 Poročilo zaupnika Pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko 
v Beneški Sloveniji Alojza Mavrica dne 6. aprila 1943 Po- . 
krajinskemu komiteju KPS za Primorsko o prvih stikih v 
Beneški Sloveniji 155 

Št. 61 Poročilo Okrožnega komiteja KPS Cerknica dne 6. aprila 1943 
Centralnemu komiteju KPS o organizacijskem stanju partije 
in položaju v okrožju 156 

Št. 62 Navodila Okrožnega komiteja KPS Materija—Bistrica dne 
6. aprila 1943 Albinu Godini ob -imenovanju za člana Okrož
nega komiteja KPS Materija—Bistrica 158 

Št. 63 Poročilo sekretarja Okrožnega komiteja KPS za Idrijo Franca 
Bezeljaka dne 7. aprila 1943 Pokrajinskemu komiteju KPS 
za Primorsko o položaju v okrožju 159 

St. 64 Poročilo Okrožnega komiteja KPS Kanal dne 9. aprila 1943 
Pokrajinskemu komiteju KPS za Primorsko o položaju v 
okrožju . 161 

St. 65 Poročilo vojaškega referenta Okrožnega odbora OF za Vipav
sko (Ajdovsko) dne 9. aprila 1943 Pokrajinskemu odboru OF 
za Primorsko o delu v okrožju 162 

Št. 66 Poročilo zaupnika Pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko 
v slovenski Istri Vidka Hlaja dne 10. aprila 1943 Pokrajin
skemu komiteju KPS za Primorsko o položaju v slovenski 
Istri • 168 

St. 67 Poročilo poverjenika Pokrajinskega komiteja KPS za Primor
sko v Materijskem okrožju Rudija Mahniča dne 10. aprila 
1943 Pokrajinskemu komiteju KPS o položaju v okrožju . . . 170 

Št. 68 Poročilo sekretarja Okrožnega komiteja KPS Novo mesto 
Franca Cerneta dne 10. aprila 1943 Centralnemu komiteju 
KPS o organizacijskem stanju partije v Novomeškem okrožju 172 
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St. 69 Pismo sekretarja Pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko 
Branka Babica iz Trsta dne 11. aprila 1943 Pokrajinskemu ko
miteju KPS za Primorsko o delu z italijansko partijsko orga
nizacijo 175 

St. 70 Poročilo sekretarja Pokrajinskega komiteja KPS za Gorenj
sko Maksa Krmelja dne 12. aprila. 1943 Centralnemu komi
teju KPS o položaju na Gorenjskem in Koroškem ter padcu 
tehnike v Mišačah 178 

St. 71 Brzojavka štaba Primorske operativne cone dne 12. aprila 1943 
Vrhovnemu štabu britanskih imperialnih oboroženih sil v 
Londonu 181 

St. 72 Poročilo štaba IV. operativne cone NOV in POS z dne 
12. aprila 1943 glavnemu poveljstvu o položaju na Koroškem 
in Štajerskem 182 

St. 73 Zapisnik seje Okrožnega in podokrožnega odbora OF za Belo 
krajino dne 12. aprila 1943 190 

St. 74 Poročilo zaupnika Pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko 
v Beneški Sloveniji Alojza Mavrica dne 12. aprila 1943 Po
krajinskemu komiteju KPS za Primorsko o delu v Beneški 
Sloveniji -. . 197 

St. 75 Poročilo sekretarja Okrožnega komiteja KPS Kočevje Jožeta 
Kopitarja dne 12. aprila 1943 Centralnemu komiteju KPS 
o reorganizaciji rajonskih odborov OF in pojavih kontra
revolucije v okrožju 198 

St. 76 Poročilo člana Okrožnega komiteja KPS za Kras Avgusta 
Spacapana dne 12. aprila 1943 Pokrajinskemu komiteju KPS 
za Primorsko o možnostih mobilizacije v Furlaniji in o po
ložaju n a Krasu 200 

Št. 77 Dopis Agitpropa Centralnega komiteja KP Hrvatske dne 
13. aprila 1943 komisija za agitacijo in propagando Centralnega 
komiteja KPS v zvezi z izmenjavo partizanskega tiska . . . 205 

Št. 78 Naredba štaba IV. operativne cone dne 13. aprila 1943 o re-
kvizicijah 206 

Št. 79 Dopis namestnika politkomisarja in komandanta IV. opera
tivne cone Dušana Kraigherja in Franca Rozmana dne 
13. aprila 1943 politkomisarju IV. operativne cone Petru Stan-
tetu s poti po Koroškem 207 

Št. 80 Poročilo sekretarja Okrožnega odbora OF Vrhnika Adolfa 
Malavašiča dne 15. aprila 1943 Izvršnemu odboru OF o orga
nizaciji Osvobodilne fronte in aktivnosti bele garde v okrožju 209 

St. 81 Brzojavka namestnika komandanta Glavnega štaba Jake 
Avšiča sredi aprila 1943 Vrhovnemu štabu angleške imperial
ne vojske .•• 210 

Št. 82 Poročilo sekretarja Okrožnega komiteja KPS Kamnik Viktorja 
Stražišarja dne 16. aprila 1943 Pokrajinskemu komiteju KPS 
za Gorenjsko o položaju v okrožju 211 

Št. 83 Poročilo sekretarja Okrožnega komiteja KPS za slovensko 
Istro Vidka Hlaja dne 16. aprila 1943 Pokrajinskemu komiteju 
KPS za Primorsko o .postavitvi Okrožnega komiteja in o po
ložaju v okrožju 212 

Št. 84 Pismo sekretarja Pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko 
Branka Babica dne 17. aprila 1943 Pokrajinskemu komiteju 
KPS za Primorsko s poti po Brkinih in slovenski Istri . . . . 214 

Št. 85 Pismo članice poverjeništva Centralnega komiteja KPS za 
Ljubljano Lidije Sentjurc dne 18. aprila 1943 Centralnemu 
komiteju KPS o položaju v Ljubljani 216 
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St. 86 Poročilo sekretarja Pokrajinskega poverjeništva ZKM za Go
renjsko Vinka Hafnerja dne 19. aprila 1943 sekretarju Po
krajinskega komiteja KPS za Gorenjsko Maksu Krmelju o 
nekaterih organizacijskih vprašanjih na Gorenjskem . . . . 221 

St. 87 Poročilo Okrožnega komiteja KPS za Brda dne 1943 Pokrajin
skemu komiteju KPS za Primorsko o položaju v okrožju . . 223 

St. 88 Poročilo sekretarja Okrožnega komiteja KPS Kranj Antona 
Nartnika dne 19. aprila 1943 Pokrajinskemu komiteju KPS za 
Gorenjsko o položaju v jeseniškem in kranjskem okrožju . . 224, 

Št. 89 Pismo člana politbiroja Centralnega komiteja KPJ Iva Ri-
barja-Lole dne 20. aprila 1943 Centralnemu komiteju KPS 
z oceno političnega in vojaškega položaja v Sloveniji . . . . 225 

Št. 90 Poročilo Okrožnega odbora OF Kočevje dne 20. aprila 1943 
Izvršnemu odboru OF o političnem položaju v okrožju . . . 232 

Št. 91 Poročilo zaupnika Pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko 
v Materijskem okrožju Rudija Mahndča dne 20. aprila 1943 
Pokrajinskemu komiteju KPS za Primorsko o položaju v 
okrožju 235 

Št. 92 Poročilo člana Okrožnega komiteja KPS za Tolminsko Ferda 
Kravanje dne 20. aprila 1943 Pokrajinskemu komiteju KPS 
za Primorsko o položaju v okrožju 237 

Št. 93 Pismo članice poverjeništva Centralnega komiteja KPS za 
Ljubljano Lidije Šentjurc dne 21. aprila 1943 Centralnemu 
komiteju KPS o položaju v Ljubljani 240 

St. 94 Poročilo zaupnika Pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko 
v Materijskem okrožju Rudija Mahniča dne .21. aprila 1943 
Pokrajinskemu komiteju KPS za Primorsko o položaju v 
okrožju 2 4 3 

St. 95 Pismo člana politbiroja Centralnega komiteja KPJ Edvarda 
Kardelja dne 22. aprila 1943 članici poverjeništva Centralnega 
komiteja KPS za Ljubljano Lidiji Šentjurc z navodili za 
delo 247 

Št. 96 Pismo člana politbiroja Centralnega komiteja KPJ Edvarda 
Kardelja dne 22. ,aprila 1943 sekretarki Centralne komisije 
VOS v Ljubljani Zdenki Kidrič o odpoklicu iz Ljubljane . . 250 

Št. 97 Dopis in blagajniški obračun za marec 1943 Okrožnega od
bora OF Kočevje dne 22. aprila 1943 Izvršnemu odboru OF . . 252 

Št 98 Zapis sklepov seje Izvršnega odbora Osvobodilne fronte dne 
23. aprila 1943 • 2 5 4 

St. 99 Okrožnica Okrožnega komiteja KPS Materija—Bistrica dne 
23. aprila 1943 rajonskim komitejem z navodili za delo na 
terenu 255 

Št. 100 Poročilo Okrožnega komiteja KPS za Tolminsko dne 23. aprila 
1943 Pokrajinskemu komiteju KPS za Primorsko o organizaciji 
partije in položaju v okrožju 258 

St. 101 Navodila Centralnega komiteja KPS dne 24. aprila 1943 Po
krajinskemu komiteju KPS za Gorenjsko 260 

Št. 102 Navodila Centralnega komiteja KPS dne 24. aprila 1943 Po
krajinskemu komiteju KPS za Primorsko 263 

St. 103 Pismo organizacijskega sekretarja Centralnega komiteja KPS 
Borisa Kraigherja dne 24. aprila 1943 Pokrajinskemu komiteju 
KPS za Primorsko o postavitvi zveze z Gorenjsko 265 

Št. 104 Pismo organizacijskega sekretarja Centralnega komiteja KPS 
Borisa Kraigherja dne 24. aprila 1943 Pokrajinskemu komiteju 
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KPS za Štajersko o vzpostavljanju zveze in odpoklicu polit-
komisarja IV. operativne cone Dušana Kvedra s Štajerskega 266 

St. 105 Navodila Pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko dne 
24. aprila 1943 novoustanovljenemu Okrajnemu komiteju KPS 
za severno Primorsko 267 

St. 106 Pismo člana politbiroja Centralnega komiteja KPJ Edvarda 
Kardelja dne 26. aprila 1943 Pokrajinskemu komiteju KPS 
za Primorsko o zboljšanju zvez z vodstvom Komunistične 
partije Italije in o postavitvi radijske zveze 275 

St. 107 Pismo članice poverjeništva Centralnega komiteja KPS za 
Ljubljano Lidije Šentjurc dne 26. aprila Centralnemu komi
teju KPS o položaju v Ljubljani 276 

St. 108 Okrožnica Okrožnega odbora Zveze slovenske mladine Ljub
ljana dne 26. aprila 1943 šolskim, vajeniškim, rajonskim in 
terenskim odborom ZSM o pripravah na proslavo prvega 
m a j a • • . 280 

St. 109 Pismo vodje tehnike Okrožnega komiteja KPS Skofja Loka 
Miloša Ziherla dne 26. aprila 1943 sekretarju Pokrajinskega 
komiteja KPS za Gorenjsko Maksu Krmelju o delu v tehniki 
in razdeljevanju literature 283 

Št. 110 Poročilo Pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko dne 
27. aprila 1943 Centralnemu komiteju KPS o vojaškem in po
litičnem položaju na Primorskem 285 

St. 111 Navodila Pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko dne 
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