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Ob objavi devete knjige dokumentov organov in organiza- 
cij narodnoosvobodilnega gibanja v Sloveniji 

Z deveto knjigo dokumentov o delovanju osrednjih politi- 
čnih organov in organizacij narodnoosvobodilnega gibanja na 
Slovenskem - od začetka avgusta 1943 do kapitulacije Italije 
8. septembra 1943 -je zaključen načrtovani prvi del edicije 
virov Dokumenti ljudske revolucije v Sloveniji 1941-1945, ki 
od osme knjige dalje nosi naslov Dokumenti organov in or- 
ganizacij narodnoosvobodilnega gibanja v Sloveniji. V zborni- 
ku so objavljeni najpomembnejši dokumenti o delovanju, 
organiziranosti in ciljih osrednjih organov in organizacij na- 
rodnoosvobodilnega gibanja, katerih del je že v tem času za- 
čel preraščati v organe oblasti. Načrtujemo še izdajo nasled- 
nje edicije, ki bo zajela obdobje od kapitulacije Italije do kon- 
ca vojne maja 1945 in sicer po tematskem izboru. Tako so že 
v pripravi zapisniki osrednjih organov in organizacij NOB, to 
je Vrhovnega plenuma OF, Izvršnega odbora OF, Centralnega 
komiteja KPS, Upravne komisije za osvobojeno slovensko 
ozemlje, Predsedstva Narodnoosvobodilnega sveta za Primor- 
sko in Predsedstva SNOS. 

V tej knjigi objavljeni dokumenti so izbrani iz arhivskega 
gradiva Izvršnega odbora Osvobodilne fronte Slovenskega 
naroda, Centralnega komiteja Komunistične partije Slovenije 
ter pokrajinskih in drugih odborov Osvobodilne fronte ter 
komitejev Komunistične partije, iz fondov mladinskih organi- 
zacij in osebnih fondov in zbirk dr. Marijana Breclja, Zorana 
Poliča in Edvarda Kardelja. Njihova vsebina predstavlja na 
eni strani prizadevanja vodstev, kako v tem času pričakovan- 
ja kapitulacije Italije doseči in poudariti enotnost Osvobodil- 
ne fronte, kako razvijati odbore OF v organe ljudske oblasti, 
kako izvajati množično mobilizacijo v NOV itd., na drugi stra- 
ni pa dokumenti odražajo oblike organiziranosti boja proti 
beli in plavi gardi, načine razoroževanja italijanske vojske 
oziroma pridobivanja pripadnikov italijanske vojske za skup- 
ni boj proti nacistični Nemčiji in pripravo prebivalstva na mo- 
rebiten vdor nemške vojske v Ljubljansko pokrajino. 

Izbor in metodologija obdelave dokumentov je ostala ena- 
ka kot v prejšnjih knjigah. Ker zaradi obsega ni bilo možno 
objaviti vseh dokumentov, je bil potreben strog izbor. Objav- 
ljeni so predvsem dokumenti, ki načelno pojasnjujejo značaj 
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narodnoosvobodilnega boja, vlogo Osvobodilne fronte in Ko- 
munistične partije ter organizacij, ki sta jih ustanovili, torej 
dokumenti, ki govore o ukrepih političnih in oblastnih orga- 
nov narodnoosvobodilnega gibanja in dokumenti, ki osvetlju- 
jejo organizacijski razvoj Partije, OF in množičnih organizacij 
(AFŽ, mladine, DE itd). Tako so objavljena zlasti navodila, 
okrožnice, zapisniki konferenc, posvetovanj, sestankov in sej, 
poročila itd. Dokumenti so razvrščeni v kronološkem redu, v 
opombah je navedeno njihovo nahajališče, označena je 
ohranjenost in način zapisa, razrešena so ilegalna imena, 
šifre, kratice, pojasnila o danes že nerazumljivih pojmih, do- 
godkih itd. Navedene so kazalke kot opozorilo na vsebinske 
povezave dokumentov in na njihove objave, uporabljena lite- 
ratura, opozorila na poškodovane ali uničene dele besedila 
itd. Razreševanje ilegalnih imen je bilo zaradi vse množičnej- 
še udeležbe prebivalstva v organih in organizacijah narodno- 
osvobodilnega gibanja in zaradi časovne odmaknjenosti vse 
težje, zato so nekatera imena ostala nerazrešena. Dokumenti 
so objavljeni tako kot so napisani, dodana so le najnujnejša 
ločila, potrebna za razumevanje. Podčrtano besedilo v izvirni- 
kih je označeno s krepkim tiskom. 

Od izida prve knjige je preteklo že več kot štiri desetletja. 
V tem času so arhivi pridobili nekaj novega gradiva, zato ure- 
dništvo razmišlja o pripravi dodatne desete knjige, kjer bi 
objavili novo pridobljene dokumente, obenem pa bi lahko 
izpolnili tudi željo raziskovalcev, da bi objavili tudi tiste do- 
kumente, ki so bili v četrti knjigi samo citirani, objavljeni pa 
so bili v posebni knjigi "Jesen 1942", ki jo je izdal Inštitut za 
zgodovino delavskega gibanja leta 1963. V njej je objavljena 
korespondenca Edvarda Kardelja in Borisa Kidriča po itali- 
janski ofenzivi leta 1942. Te knjige danes skoraj ni mogoče 
več dobiti. 

Za izdajo dopolnilnega zvezka govori tudi slabo materialno 
stanje dokumentov iz obdobja narodnoosvobodilnega gibanja 
in razmeroma velik interes raziskovalcev zanj. 

V Ljubljani, oktobra 2003 Uredništvo 



ST. 1 

LETAK OSVOBODILNE FRONTE SLOVENSKEGA NARODA 
BODITE SLOVENCI - NE BODITE ZLOČINCI! (BELI IN 
PLAVI GARDI V PREMISLEK) IZ ZAČETKA AVGUSTA 

19431 

BODITE SLOVENCI - NE BODITE ZLOČINCI! 
/BELI2 IN PLAVP GARDI V PREMISLEK/ 

Zločinska fronta vseh okupatorjev se lomi. Jugoslavija, 
domovina svobodoljubnih narodov, že vstaja iz krvi, ki so jo 
partizani dve leti prelivali v borbi z nadmoćnim sovražnikom. 

Domači izdajalci se zavedajo, da je prišel odločilni čas, ko 
bodo ali zvijačno izkoristili na krvi in žrtvah zgrajene uspehe 
svobodoljubnega boja, ali pa propadli. Zato z mrzlično naglico 
kupujejo svoje vojake, jim lažejo o svojih namenih in jih prip- 
ravljajo za novo bratomorno klanje. 

Poglejte jih, kakšni so in kaj vam govore! Poglejte, kako jih 
neizprosna roka usode vodi v najstrašnejše brezdno zločins- 
tva! POGLEJTE JIH, KAKO so padli v objem NAJVEČJEGA 
KRVNIKA ČLOVEŠTVA - HITLERJA!" 

Voditelji bele garde so svojim legijonarjem izdali letak, v 
katerem   so   žolčno   napadli   še   včerajšnje   svoje   pajdaše 

1 Ciklostiran letak je v Arhivu Republike Slovenije, Oddelek za dislocira- 
no arhivsko gradivo (dalje ARS, Odd.) II, sign.: AS 1887, Zbirka narodnoo- 
svobodilnega liska, šk. •2. Letak ni datiran. Iz dopisa Izvršnega odbora OF z 
dne 5. avgusta 1943 poverjenišivu Izvršnega odbora OF za Ljubljano in teh- 
niki Urška 11 z dne 6. avgusta 1943 je razvidno, da so letak natisnili v zače- 
tku avgusta 1943 (ARS, Odd. II, sign.: AS 1670. lOOF, šk.434/1). 

1 Italijanski okupatorje na območju svoje 11. armade iz slovenskih pripa- 
dnikov ustanovil oborožene vojaške oddelke imenovane MVAC - Milizia volon- 
taria anticomunista (Prostovoljna protikomunistićna milica). Ljudje so te 
enote poimenovali bela garda oz. belogardisti po vzoru na protirevolucionarne 
enote, znane v državljanski vojni v Rusiji v letih 1918-1921. 

J S plavo oz. modro gardo so poimenovali pripadnike slovenskih četniš- 
kih odredov oz. jugoslovanske kraljeve vojske, ki so priznavali Dragoljuba 
Mihailoviča Dražo kot vrhovnega poveljnika in legitimnega predstavnika 
jugoslovanske begunske vlade v domovini. Imenovali so jih tudi mihajlovičev- 
ci. 

* Adolf Hitler (1889-1945). kancler nacistične Nemčije v letih 1933-1945, 
vodja NSDAP, eden od ustanoviteljev Osi Rim - Berlin - Tokio, Protikomin- 
ternskega pakta in Trojnega pakta. Pod njegovim vodstvom je Nemčija vodila 
osvajalno drugo svetovno vojno. 



mihajlovićevce in v katerem hinavsko pišejo o nevarnosti za 
vero in narod. Upali so si napisati celo tole: 

"Ne pusti se begati z domnevno nemško nevarnostjo, saj 
so sedanje veličastne spokorne procesije na Gorenjskem do- 
volj zgovorno pokazale, da nemški narod spoštuje vero in to 
nam je najvernejše jamstvo, da nam bo tudi s prihodom 
Nemcev ohranjena vera in z njo bo večno živelo tudi ime 
našega naroda!" 

Ali je mogoče podlejše izdajalstvo? Ali sedaj verujete na- 
šemu svarilu, da so vaši voditelji že v zvezi z Gestapom in da 
se boste morali boriti za Nemce? 

ALI BOSTE DOPUSTILI, DA VAS NAPRAVIJO ZLOČINCE 
NAD LASTNIM NARODOM? 

Slovenci v beli gardi, streznite se, preden vas prodajo naj- 
večjemu krvniku človeštva! Zavrzite voditelje, ki so pogazili 
narodno čast in danes pojejo slavo tistim Nemcem, ki so pred 
dvema letoma preganjali na Gorenjskem vso našo slovansko 
duhovščino in prepovedali vsako versko udejstvovanje. 

Toda vaša pot naj vas ne vodi v plavo gardo! 
Plava garda izziva državljansko vojno! 
Ali veste, da je vaš komandant major Novak5 dve leti živel 

pod zaščito Italijanov? Ali veste, da je Novak tesno povezan s 
tistimi bivšimi voditelji, ki so pripravili slovenskemu ljudstvu 
toliko gorja? Ali veste, da vam Novak laže o svojih četah na 
Gorenjskem, Primorskem, Štajerskem in Koroškem, četudi se 
tam bore samo partizani? Ali veste, da je italijanski topovski 
ogenj na Dolenjskem veljal partizanski ofenzivi, ne pa Nova- 
ku, ki se je varno pomikal pod zaščito italijanskih posadk? 

Kakor pozna zunanji svet izdajalca Mihajloviča6, tako po- 
zna tudi Novaka. Angleški padalec7, ki je prišel k Novaku, je 
prosil svojo oblast, da ga takoj odpokliče, ker večjega izdajs- 
tva, kakor je v plavi gardi še ni doživel. Anglija je odklonila 
vsako pošiljanje orožja majorju Novaku, češ, da bi ga uporabil 
za širjenje bratomorne vojne v korist okupatorju. 

6 Karel Novak, gencralštabni major jugoslovanske kraljeve vojske, orga- 
nizator četniStva v Sloveniji in poveljnik t. i. Komande za Slovenijo. Po kapi- 
tulaciji Italije je bil Mihailovičev delegat v Italiji. 

• Dragoljub Mihailoviü - Draža, srbski polkovnik jugoslovanske kraljeve 
vojske, od leta 1941 vodja čciniškcga gibanja in vojske v Jugoslaviji. Jugos- 
lovanska begunska vlada gaje leta 1941 povišala v generala, leta 1942 ime- 
novala tudi za vojnega ministra. 

7 Zdravko Lenšček, poročnik britanske obveščevalne službe. 



Ali boste vi slabši kot ta Anglež? Ali boste tudi ob odločilni 
uri narodnega vstajenja dvigali orožje proti narodu? 

MI VAS KLIČEMO! VERUJEMO, DA STE SE POŠTENJA- 
KI, DA BOLJ LJUBITE SVOJ NAROD, KOT PA DENAR, S KA- 
TERIM KUPUJEJO VAŠE DUŠE! 

Najvišji predstavnik angleške misije v Jugoslaviji g. Jo- 
nes0, ki se nahaja pri Glavnem poveljstvu slovenskih partiza- 
nov, vam je v svoji izjavi« jasno povedal; "ZDRUŽENI NARODI 
POZIVAJO VSE TUKAJŠNJE LJUDI, NAJ SE PRIDRUŽIJO 
PARTIZANSKIM SILAM, DA BI UNIČILI OKUPATORJE." 

POJDITE PO TEJ POTI! BELI IN PLAVI VODITELJI SE ŽE 
PREPIRAJO med seboj, kdo bo z vašo pomočjo dražje prodal 
slovenski narod. 

ZAPUSTITE JIH! PRIDITE Z OROŽJEM V NAŠE VRSTE, 
DA SKUPNO ZRUŠIMO OBLAST OKUPATORSKIH IN IZDA- 
JALSKIH PIJAVK! 

NE V ZLOČIN - V SVOBODO NAJ VAS VODI POT! 
ŽIVELA SLOGA IN ENOTNOST SLOVENSKEGA NARODA! 
ŽIVELA SVOBODA! 
ŽIVELA PARTIZANSKA VOJSKA! ŽIVELA SVOBODNA 

JUGOSLAVIJA! 
SMRT FAŠIZMU - SVOBODO  NARODU! 

OSVOBODILNA   FRONTA 
SLOVENSKEGA NARODA 

ŠT. 2 

POZIV IZVRŠNEGA ODBORA OF AVGUSTA 1943 POLITIČ- 
NI "SREDINI" V SLOVENIJI ZA VSTOP V OSVOBODILNO 

FRONTO SLOVENSKEGA NARODA1 

To pismo naslavljamo na Vas v izvrševanju naloge, ki nam 

< William Jones, kanadski major, vodja britanske vojaške misije pri Gla- 
vnem štabu NOV in PO Slovenije od junija 1943 do aprila 1944. 

* Proglas: Beli gardi (To the White guard), vsem oficirjem in moštvom be- 
le garde...William M. Jones D. C. M. & Bar, major, višji britanski zastopnik, 
je v slovenščini in angleščini objavil Slovenski poročevalec, leto IV, štev. 15, 
15. avgust 1943. Izdan je bil tudi kot letak. (ARS, Odd. •, sign.: AS 1887, 
Zbirka narodnoosvobodilnega tiska). 

1 Kopija je v ARS, Odd. 11, sign.: AS 1657, Brecelj Marijan, šk. 1. Doku- 
ment je brez naslovnika in brez podpisa. 



je bila tako od vsega začetka, kakor nam je še danes prva in 
najvažnejša, naloge, na katere nismo v svojem delu pozabili 
niti za trenutek: storiti vse, da se v času naše najtežje narod- 
ne preizkušnje strnejo vse politične in kulturne sile našega 
javnega življenja, vsi tisti slovenski ljudje, ki morejo in smejo 
še nositi naše slovensko ime. Posebej povdarjamo, da Vam 
pišemo to pismo danes, to v času, ko se je pričelo odigravati 
odločilno poglavje sedanje vojne in v času, ko je osvobodilno 
gibanje slovenskega naroda dobilo mogočno potrditev tako v 
naši jugoslovanski javnosti, kakor pri vsem zavezniškem sve- 
tu. Ta poudarek dajemo uvodoma le iz tega razloga, ker ho- 
čemo vam in vsej slovenski javnosti dokazati, da nas spremlja 
pri našem delu vsa resnost in globok čut odgovornosti in da 
se naša prizadevanja ustvariti dokončno enotnost v našem 
narodu ne ravnajo po konjunkturi za ali proti OF, kar nam 
tako radi očitajo nasprotniki. 

Najprej vas moramo [spomniti] dejstva, ki Vam je dobro 
znano in ki bo dokumentarično ohranjeno naši zgodovini. Ob 
ustanovitvi OF so predstavniki tistih skupin, ki so se že od 
vsega početka vodstveno pridružili osvobodilnemu gibanju, 
pozvali k sodelovanju prav vse tiste politične stranke, frakcije 
in skupine vse kulturne in strokovne skupine skratka vse 
tiste politične in družbene sile ter posameznike, ki so imeli 
vsaj osnovne pogoje združitve na osnovi obrambe naše naro- 
dne celote v času njene največje ogroženosti. Vprašanje ob 
katerega ste se ob tem dejstvu najprej spotaknili Vi in krog 
ljudi okoli Vas, je bilo vprašanje legitimacije, ki ste ga postav- 
ljali tako, češ s kakšno pravico stopajo na vodstvo ljudje, ki 
jim narod v naši preteklosti nikdar ni poveril takih nalog. Mi 
kulturni delavci, komunisti, sokoli in krščanski socialisti bo- 
mo imeli na to vprašanje lahek in tehten odgovor tako v bo- 
dočnosti, kakor ga imamo že danes. Komaj je tujec prestopil 
meje naše domovine, so se uradni predstavniki naše sloven- 
ske in jugoslovanske politike mahoma odvrnili od svojega 
naroda. Del njih se je umaknil v inozemstvo, ostali del je 
sprejel okupatorja za svojega zaščitnika, se mu poklonil in se 
mu ponudil v službo. Ostali redki naši javni delavci so popol- 
noma utihnili. Vedite, da smo to dejstvo občutili z vso gren- 
kobo, zakaj globoko in z vso resnostjo smo se zavedali potrebe 
čim trdnejše in številnejše narodne obrambe pred neizpros- 
nim fašizmom, tako resno, da nam je bila domovinska misel 
daleč pred grenkimi spomini na tiste jugoslovanske čase, ko 



so oficielni naši politiki tako brezobzirno zatirali pri nas vsako 
napredno voljo in njene nosilce. Ko so si ti ljudje iz vodilnih 
vrst naše pretekle politike sami zaprli vrata za seboj, nas je 
prva pot peljala k Vam. Prav vsakega, ki se pritepenemu tuj- 
cu ni udinjal in ki mu je preteklost ohranila pošteno ime, 
ugled in veljavo smo pozivali, da soodgovorno in soodločujoče 
stopi na čelo boja, ki gaje slovensko ljudstvo pričelo bojevati. 
Tudi ti pozivi so bili zaman in nujna posledica takega razgolo- 
tenja nosilcev naše oficielne politike na eni strani ter neodlo- 
čnosti in malodušnosti na drugi strani, je bila, da so prav 
tiste napredne sile v našem narodu, ki so bile v preteklosti 
nasilno odrivane od javnega življenja, prevzele vodstvo nujne- 
ga samoohranitvenega boja našega naroda. Prevzele so ga 
zato, ker so čutile, da je to očitna in neodložljiva domovinska 
dolžnost, sprejele so ga, ker so imele v sebi dovolj moralne 
sile, dovolj poguma in ker se niso ustrašile lastnih gmotnih in 
krvnih žrtev. Kriterija, komu naj pnpade narodno vodstvo v 
teh prelomnih časih, nismo postavljali niti mi, ki danes stoji- 
mo kot trdna celota v OF., niti poedina skupina ali posamez- 
nik med nami, postavilo gaje v resnici svobodoljubno sloven- 
sko ljudstvo, ki je borbo s sovražnikom sprejelo in se bojevalo 
z njim. In to ljudstvo je upravičeno sodilo po dejanjih in po 
doprinešenih nesebičnih žrtvah, zakaj to merilo ne more vara- 
ti. 

Ko pregledujemo svoje napore v smeri dosege enotnosti, 
sodelovanja in soodločanja vseh zavednih Slovencev v skup- 
nem osvobodilnem gibanju, Vas prav osebno spominjamo 
vseh številnih pozivov, ki smo jih na vse mogoče načine nas- 
lavljali na vas. Danes, ko nam je razvoj odprl jasnejše poglede 
v našo zgodovino preteklih dveh let okupacije in ko so nam 
omogočene konkretnejše perspektive za bodočnost, moramo 
ugotoviti, da je vaše neodločno in Osvobodilni fronti nasprot- 
no stališče v veliki meri škodovalo naši skupni slovenski stva- 
ri. Tak razmah bele garde, kakršen je nastal in z njo združena 
bratomorna vojna, je rezultat Vašega zadržanja. Če ne prej, 
ob pojavu bele garde pa je bila nedvomno Vaša dolžnost jasne 
opredelitve. Za Slovenca, odločitev vendar ni mogla biti težka. 
Na eni strani slovensko ljudstvo združeno v Osvobodilni fronti 
s svojimi jasnimi in nepopustljivimi narodno-osvobodilnimi 
cilji in z neugnano voljo doslednje borbe proti našemu smrt- 
nemu sovražniku nemškemu in italijanskemu fašizmu, na 
drugi strani tabor brezsramnih okupatorjevih hlapcev, njego- 
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vih oboroženih najemnikov, denuncijantov in narodnih izda- 
jalcev. Namesto, da bi dvignili glasen protest proti tej narodni 
sramoti v korist slovenske skupnosti in da bi belo gardo javno 
obsodili, ste molčali. Se več! Edine glasne besede za katere je 
zvedela slovenska javnost, so bile besede, ki so opravičevale 
nastop bele garde in metale odgovornost na Osvobodilno fron- 
to, češ ona jo je rodila. Namesto glasne obsodbe belogardisti- 
čnega pojava, je nastala iz Vaše strani glasna graja naše poli- 
tične organizacije in vojske, njenih grozodejstev, napak, očit- 
kov politično zavožene poti in bog ve kaj še vsega. Nujna pos- 
ledica takega Vašega zadržanja je bila ta, da je bela garda 
kljub svoji izdajalski poti, ki jo je nastopila, mogla privabljati 
v svoje vrste znatnejše število zaslepljencev in da se je pri 
dobrovernih, a nepoučenih naših ljudeh pričel ucepljati dvom 
v iskrenost našega osvobodilnega boja. Zaradi takega vašega 
zadržanja, je moralo slovensko ljudstvo doprinesti žrtve, ki 
mu jih sicer ne bi bilo treba. 

Že v prvih časih, ko ste še vzdrževali z nami stike, še jas- 
neje pa ob pojavu bele garde, ste javno očitali Osvobodilni 
fronti njeno ekstremnost in ekskluzivnost. Po vsem razumlji- 
vo je, da slovensko ljudstvo od temeljnih osnov svojega osvo- 
bodilnega boja ni moglo odstopiti, ker bi sicer prenehalo nas- 
topati v zgodovini kot narod in bi se predalo usodi, ki mu jo je 
določil okupator. Vrhovni plenum Osvobodilne fronte je že v 
zgodnji jeseni leta 1941 sprejel devet temeljnih programatič- 
nih točk2 tega boja. Te so Vam znane. Njih vsebina predstav- 
lja eksistenčni pogoj našemu narodu, je platforma, ki more 
združiti prav vse, ki pojmujejo obstoj narodne samostojnosti 
za nujno življenjsko vrednoto. To je bil in ostal okvir in smo- 
ter našega boja, nič več in nič manj. Če naj pomeni oborožen 
upor okupatorju, ki ga je OF postavila kot izhodišče osvobo- 
dilnega gibanja, že njeno ekstremnost in sicer kot negativno 
oznako našega početja, potem je OF' v resnici bila ekstremna 
in taka bo tudi ostala. Danes Vas vprašamo, kakšna bi bila 
usoda slovenskega naroda, da se ni dejansko uprl okupatorju 
z orožjem v roki? Kje bi bile zbrane tiste sile, ki naj bi pred- 

- Gre za temeljne točke Osvobodilne fronte slovenskega naroda. Glej Do- 
kumenti ljudske revolucije v Sloveniji, knjiga 1-7, Institut za zgodovino de- 
lavskega gibanja v Ljubljani, Ljubljana 1962 - 1989 nato Dokumenti organov 
in organizacij narodnoosvobodilnega gibanja v Sloveniji, knjiga 8, Arhiv Re- 
publike Slovenije, Ljubljana 2001 (dalje Dokumenti), knj. 1, dok. st. 111, str. 
255-256. 
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stavljale narod, ki hoče biti svoboden in samosvoj? Ki bi slo- 
vensko ljudstvo ubralo pota, ki so mu bila nasvetovana od 
takoimenovanih sredinskih politikov3, bi ga kot celoto peljala 
pot v belo gardo v prostovoljno sužnost okupatorja in izgubil 
bi vsako legitimacijo, ki mu jo more dati ime narod. Na koga 
pa naj bi se oslonili zavezniki in njihove armade ob času, ko 
bodo izganjale fašiste iz okupiranih držav in popravljale krivi- 
ce, ki so jih napravili ti in njihovi domači pomagači? Kdo bi 
bil tisti faktor na naših slovenskih tleh, ki bi mogel v smislu 
atlantske karte4 zastopati naše slovenske interese? Morda 
bela garda in njeni bolj ali manj skriti podporniki? Ne, prav 
gotovo ne! Zavezniška stvar je vsaj toliko resna in pravična, 
da ne bo podprla tiste, ki so se z ramo ob rami z okupatorji 
borili proti njim. Nikogar bi ne bilo in slovenskemu narodu bi 
zopet krojili usodo drugi po svojih potrebah in okusu. In to 
pot upravičeno, zakaj če se ne bi znašel v tako usodni prelo- 
mni dobi mu ne pritiče odločanje o svoji lastni usodi. In ali se 
Vam ne zdi dejstvo, da imamo danes svojo lastno slovensko 
in jugoslovansko armado, v kateri se borijo na deset in deset 
tisoči sinov vseh jugoslovanskih narodov, da imamo mogočno 
ljudsko politično gibanje s trdimi vodstvi, da so vsi južnoslo- 
vanski narodi povezani v brezkompromisnem boju proti oku- 
patorjem, rešilno in sicer ne le za posameznika in posamezne 
skupine, ki so vodstveno vključene v to borbo, ampak prav za 
vse in za slehernega Slovenca za vso našo Slovenijo in za Ju- 
goslavijo? Ali ne postanejo ob tem dejstvu smešni in malen- 
kostni vsi tisti predsodki in klevete o OF, o krvavih jamah, o 
borbi proti veri, o komunističnem terorju itd. itd. Misel, ki 
vodi vse slovensko ljudstvo združeno v OF in vse jugoslovan- 
ske narode je čista, je nesebična. Domovinska ljubezen in 
ljubezen do sočloveka jih je povezala v nepremagljivo vojno 
silo. Kdor ob takih pogojih, v kakršnih se bori danes naše 
ljudstvo, preliva kri in doprinaša iz dneva v dan strahotne 

J S «sredino« je vodstvo narodnoosvobodilnega gibanja označilo tako ka- 
toliške kol liberalne skupine in vplivne posameznike, ki so se v konfliktu med 
OF in nasprotniki narodnoosvobodilnega gibanja, posiavili na nevtralno 
stališče. 

4 Atlantska listina, izjava v osmih točkah o načelih ureditve povojnega 
sveta, ki naj bi živel v miru, pravičnosti in neodvisnosti ter o človekovih pra- 
vicah in ciljih vojne. Podpisala stajo 1. avgusta 1941 Winston Churchill in 
Franklin D. Roosevelt na krovu križarke «Avgusta« v zalivu Nove Fundlandijc 
v Atlantskem oceanu. 
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žrtve, jih daje in jih more dajati le za iskrene, nesebične in 
vzvišene smotre. 

Ljudje, ki se prištevajo k Vašim vrstam in ki se na Vas 
sklicujejo so in še vedno demagoško skušajo rušiti moč in 
ogled OF doma in v svetu na vprašanju Jugoslavije. Očitki 
nezdravega slovenskega separatizma in celo več tendenc OF, 
da bi Slovenijo kot komunistično enoto priključila bodoči ko- 
munistični Avstriji ali Nemčiji oz. vsaki nekaj od naše zemlje 
odstopila, se neodgovorno in rafinirano sporedno z belogardi- 
stično propagando širijo med nepoučenimi in zbeganimi. In Vi 
te očitke dopuščate, čeprav dobro veste, daje resnica povsem 
drugačna. Dobro veste, da je že v temeljnih točkah Osvobo- 
dilne fronte dokumentirana njena volja po sožitju vseh jugos- 
lovanskih narodov, da razkosanja jugoslovanske državne eno- 
te ne priznava, da so partizanske vojske naših narodov že od 
vsega začetka združene v skupni Narodno - osvobodilni vojski 
Jugoslavije, da je naša Osvobodilna fronta skupaj z Zemalj- 
skim antifašistićnim večem narodnog oslobodjenjem Hrvatske 
vključena v Antifašistički svet narodnog oslobodjenja Jugos- 
lavije kot skupna predstavnica osvobodilnih teženj celotne 
Jugoslavije, da je OF postavila svoje čete na Primorsko in 
Koroško in s tem že danes podrla krivične versajske mejnike, 
ki so našo Slovenijo tako brezobzirno presekali. Kljub temu, 
da bi Vam morala biti izdajalska vloga Draže Mihailoviča tako 
po naših domačih informacijah, kakor po poročilih iz inozem- 
stva, iz Moskve, Londona in VVashingtona na dlani, niste 
opustili povečevati njegov strupeni vpliv [na] našo javnost, s 
čemer ste razplamtevali plamen državljanske vojne v korist 
okupatorja iz dneva v dan bolj. Čeprav je OF dokumentarično 
dokazala sodelovanje mihajlovičevih oficirjev v Sloveniji z Ita- 
lijani in belo gardo ste ta dejstva namenoma zakrivali in pot- 
varjali ter skušali prikazovati Mihajlovičevce za tiste borce 
proti okupatorjem, katerim je dala naša begunska londonska 
vlada oficielen značaj. 

Naša Osvobodilna fronta je od vsega začetka stala na sta- 
lišču narodno osvobodilnega boja in tega okvirja nikdar ni 
prestopila. Cilji preprosti in jasni: izgnati okupatorja iz naše 
zemlje, priboriti si svobodo in uspostaviti tako stanje, da bo 
dana možnost demokratičnega odločevanja v pogledu zunan- 
jih odnošajev in glede ureditve notranje oblike življenja naše- 
ga naroda. Zato sodelujemo v tem boju združeni z vsemi zave- 
zniki, tako z Rusijo, Anglijo in Ameriko ter z narodi, ki se 
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okupirani od istega sovražnika bore za svobodo. Propaganda 
pa, ki je izhajala iz kroga Vaših ljudi, je hotela v škodo OF 
izvesti nasilno diferenciacijo med Slovenci in sicer na sovjet- 
ski in na anglo-amerikanski tabor. Hoteli ste na vsak način 
potisniti OF le na sovjetsko stran in še to z neko posebno od 
sedanje oblike ruskega življenja različno karakterizacijo, da bi 
tako prikazali OF kot razdiralko zavezniške skupnosti, ki naj 
zasleduje neke anarhistične cilje. Da je bilo tako ravnanje 
potuha v beli gardi in izrazito razkrojevalno delo tako v pogle- 
du slovenske osvobodilne stvari, kakor v pogledu lojalnosti do 
vseh treh zaveznikov, je povsem jasno. Da smo svoje načelno 
stališče do vseh zaveznikov tudi v praksi izvajali, je dokaz 
sedanji odnos zaveznikov do našega osvobodilnega gibanja in 
do Narodno-osvobodilne vojske Jugoslavije. 

Nočemo se spuščati v podrobno karakterizacijo Vašega 
zadržanja, hoteli smo le prikazati posledice, ki jih ima tako 
vaše početje na razvoj našega osvobodilnega boja in to prav v 
sedanjem času, ko zavzema Vaše delo konkretnejše oblike, ki 
naj bi sicer pred slovensko in zavezniško javnostjo zakrilo 
sledove protinarodnega značaja, dejansko pa vsebuje za slo- 
vensko skupnost prav take razkrojevalne elemente, kot jih 
ima pojav in delovanje bele garde. 

Brez dvoma ste prepričani, da je bela garda kot političen 
in vojaški faktor na slovenskem doigrala. Razumljivo je, da 
bodo hoteli vsi tisti, ki so v njej in ob njej najti izhoda. Ta 
izhod vidijo v tkzv. sredinski politični grupaciji, v 
Mihajlovičevi plavi gardi, kakor jo imenujejo. Jasno je, da 
morejo nastopati kot nosilci te sredinske politike ljudje, ki jih 
preteklost vsaj v nacionalnem pogledu ni popolnoma kom- 
promitirala. In Vi, ki bi imeli sedaj najboljšo priliko izvršiti 
odločilen korak za uničenje belogardizma, s čemer bi prihra- 
nili slovenskemu ljudstvu dober del nadaljnjega trpljenja in 
krvi, Vi prevzemate vodstveno politično vlogo v tej sredini. 
Vsakemu od Vas smo dolžni z vso resnostjo pribiti naslednje: 
Delo, ki ga je pričela pri nas razvijati takoimenovana sredina 
naslonjena na takoimenovano Mihajlovičevo-četniško vojsko, 
vodi nujno v državljansko vojno. Kakor more biti to dejstvo za 
naš narod tragično, tako je gotovo da bo slovensko ljudstvo 
zbrano v OF in v njegovi Narodni - osvobodilni vojski to vojno 
sprejelo in zmagalo v njej. 

Mi, ki že poldrugo leto tu zunaj na slovenskih bojiščih ne- 
posredno spremljamo dogodke, vemo, kaj je in kaj more pos- 
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tati plava garda. Dobro nam je znano izdajalsko delo majorja 
Novaka5, njegovo tesno sodelovanje z Italijani, razporejanje 
oficirjev bivše jugoslovanske vojske po italijanskih in belogar- 
dističnih postojankah, ki se je vršilo pod njegovim vodstvom, 
dobro nam je znana njegova "ilegalnost", ki se izraža v tem, 
da ne mine večer, da se ne bi na njegovem stanovanju shajali 
italijanski oficirji in belogardistični vojaki. Vemo, da živi ma- 
jorjev pomočnik kapetan Debeljak5 v najtesnejšem sodelovan- 
ju z Italijani, vemo za krvniško početje kapetana Borštnarja7 

in dobro nam je znano, kdo so različne Strniše8, Lesjaki9 itd. 
Taka in podobna naša lastna opažanja je v polni meri potrdil 
tudi njihov bivši tov. kapetan Vasiljevič10, ujetnik iz Suhorja. 
Vojska armadnega generala in vojnega ministra Draže 
Mihajloviča sestoji po naših podatkih iz 105 mož, to je nam- 
reč tista vojska, ki se trudi s fingirano ilegalo predstavljati se 
ljudstvu kot redna jugoslovanska vojska. V resnici pa so ti 
ljudje do nedavnega stanovali mirno v Iški vasi pod neposre- 
dno zaščito italijanskih in belih posadk. Za poletni čas, so si 
izbrali taborišče nad Zgornjim Igom in se trudijo izkoriščati to 
svoje letovanje za dokaz ilegalnosti pred Italijani: V resnici pa 
jim vozijo hrano iz Ljubljane, na italijanskih kamionih, prire- 
jajo zborovanja pod italijansko zaščito (n. pr. na Igu), na teh 
zborovanjih nastopata Žitnik11 in dr. Marjan Zaje1- iz Ljublja- 
ne, ob belem dnevu se vozijo po glavnih cestah z motorji in 
avtomobili na agitacijska potovanja itd. - pri vsem tem pa 

S Karel Novak. 
ft Janko Debeljak - Giovanni, stotnik jugoslovanske kraljeve vojske, pove- 

ljnik enot MVAC v Novem mestu. 
7 Verjetno Pavel Vošncr - Vidmar, Bojan, kapetan jugoslovanske kraljeve 

vojske, poveljnik 1. bataljona Legije smrti (MVAC) v Roviah, avgusta 1943 
prešel k čelnikom. 

* Marjan Sterniša - Pribina, jugoslovanski žandermerijski poročnik, čel- 
niški obveščevalec v Ljubljani, od aprila 1943 pri čslnikih v Polhograjskih 
Dolomitih, nato na Dolenjskem kot častnik v dolenjskem in osrednjem četni- 
škem odredu. 

* Josip Lesjak, kapelan jugoslovanske kraljeve vojske, namestnik Karla 
Novaka. Novembra 1942 gaje ustrelil v Bizoviku bizoviški poveljnik MVAC 
Gabrijel Capuder. 

IU Dobrivojc Vasiljevič - Iztok, kapetan jugoslovanske kraljeve vojske, po- 
veljnik 3. bataljona Legije smrti na Suhorju pri Metliki. 

11 Rudolf Žitnik - Ris. obrtnik, podpredsednik ljubljanskega odbora JNS 
in član banovinskega odbora. Med vojno sodeloval s Karlom Novakom, pri 
njem zastopal sokolsko linijo. 

11 Dr. Marijan Zaje, odvetnik v Ljubljani, tajnik banovinskoga odbora 
JNS, član direktorija časopisa Jutro in Sokolskoga vojnega sveta. 



hočejo prepričati ljudi, da jih Italijani preganjajo ter da so oni 
pravi borci za kralja Petra13 in Jugoslavijo. Okolica v kateri 
žive jih dobro pozna in označila jih je povsem pravilno z nazi- 
vom "prebarvana bela garda". Vsi ti propadli slovenski ljudje 
in najožji sodelavci z okupatorji Novaki, Debeljaki, Borštnarji, 
Zajci, Žitniki, Pestotniki14, Bevciis itd. se pri svojem razdiral- 
nem delu sklicujejo na Vas in Vi jim služite kot moralna opo- 
ra pri tem delu. Izrabljajo Vaše ime in poslužujoč se najne- 
mogočejših laži vrše tako propagando tudi v belogardističnih 
postojankah in postavljajo v njih svoje zaupnike, da bi zapel- 
jane slovenske ljudi ponovno zapeljali, to pot brezdvomno 
usodno. Na ta način in iz takih elementov nameravajo rekru- 
tirati svojo vojsko, trudijo si prav s fingirano ilegalnostjo pri- 
dobiti zaupanje zapadnih zaveznikov, toda ne zato da bi jim 
dejansko vojaško pomagali ampak zgolj zato, da bi postavili 
slovenski Narodno-osvobodilni vojski vojaško protisilo, ki naj 
bi zaščitila njihove brezobzirne oportunistične koristi proti 
ogromni večini slovenskega naroda. Vi jih v tem skrajno ne- 
moralnem delu podpirate in dopuščate, da se pod Vašim po- 
kroviteljstvom še danes širijo o OF vse mogoče laži in izmiš- 
ljotine, ki naj OF omajajo njen ugled in dvignejo veljavo izda- 
jalskih Mihajlovičevskih političnih in vojaških razdiralnih 
poizkusov. Dejstvo, da je naša Narodno-osvobodilna vojska s 
ponosom in odločno zavrnila ponudbo italijanskih parlamen- 
tarcev za premerjc hočejo izkrivljati v naše sodelovanje z oku- 
patorjem in to tisti ljudje, ki zaščiteni v italijanskih gnezdih 
že dve leti prejemajo od njih judeževe srebrnike in brezobzir- 
no morijo naše ljudi. Partizanske zmage nad fašisti proglašajo 
ti brezumniki za uspehe njihove "regularne jugoslovanske 
armade" in to tisti, ki pri istih bojih sodelujejo z okupatorjem 
z orožjem v roki proti našim partizanom. Prisotnost vojaških 
zastopnikov Angloameriškega Vrhovnega štaba za bližnji 
vzhod pri Vrhovnem štabu NOVJ in pri vseh Glavnih povelj- 

is Petar 11. Karadjordjević, jugoslovanski kralj, sin kralja Aleksandra 1. 
Karadjordjcvića in romunske princese Marije. Na prestol je prišel 27. marca 
1941 po vojaškem prevratu skupine oficirjev, po okupaciji zapustil domovino 
in živel v Londonu. Podpiral četniško gibanje Draže Mihailovića. 

• Dr. Pavel Pestotnik, gospodarstvenik in politik. Med drugo svetovno 
vojno je nasprotoval narodnoosvobodilnemu gibanju in Osvobodilni fronti in 
je sodeloval pri ustanovitvi Sokolskcga vojnega sveta in njegove vojaške for- 
macije Sokolske legije. 

15 Ing. Ladislav Beve, starosta Sokola 1 Tabor v Ljubljani, član direktorija 
JNS. od julija 1941 član Sokolskcga vojnega sveta in Sokolske legije. 
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stvih izrabljajo zase. Major Joneslb, ki načeljuje anglo- 
ameriški delegaciji v našem slovenskem štabu naj [bi bil] pri 
njih. To zločinsko neodgovorno pristopanje zasleduje edini 
smoter: zaščiti najsebičnejše osebne in klikarske interese, 
zabrisati svojo odgovornost pred lastnim narodom in pred 
zavezniškim svetom četudi za ceno državljanske vojne, pre- 
slepiti ob 12. uri vsaj zapadne zaveznike, da so njih smotri 
zgolj nacionalni in v zavezniškem smislu obče koristni in da 
je le krivda OF, da ni prišlo do strnitve vseh protiokupatorju 
borečih se sil tako na Slovenskem, kakor v Jugoslaviji sploh. 
In to nemoralno in razdiralno delo podpirate s svojim zadrža- 
njem Vi sami in Vaša odgovornost je zato večja, ker bi mogli 
prav Vi s svojo jasno odločitvijo za našo skupno slovensko 
stvar v znatni meri onemogočiti, če že ne popolnoma uničiti 
njihovo delovanje. 

Danes pribijamo pred Vami ponovno dejstvo, ki jih ne mo- 
re niti sedanjost, niti jih ne bo mogla izkriviti naša bodoča 
zgodovina. Boj proti OF ni in ne more pomeniti nikdar boja 
proti stranki, proti kaki politični struji ali frakciji, ker OF ni 
in ne more biti stranka, struja ali skupina. OF je izraz vsega 
svobodoljubnega slovenskega sveta in je zato vsenarodno 
osvobodilno gibanje in bo tako tudi ostalo. Boj proti njej je boj 
proti slovenskemu ljudstvu. Dejstvo je, da se od prvega dne 
okupacije borijo proti nemškemu in italijanskemu fašizmu 
neizprosno in dosledno le tiste narodne sile, ki so združene v 
OF, in nihče drug. Dejstvo je, da je naše ljudstvo postavilo v 
najtežjem času in prvič v zgodovini svojo lastno vojsko in jo 
povezalo z vojskami svojih bratskih južnoslovanskih narodov 
v številčno veliko nepremagljivo silo, ki stoji kot trden zavez- 
nik velikih zavezniških armad. Postavilo je prvič v svoji zgo- 
dovini politično obrambno organizacijo na temelju borbene 
enotnosti vseh ljudskih plasti, prosto tujega in domačega 
jerobrstva. Prav ta dva fakta sta prvič v zgodovini predstavila 
slovenski narod svetu v taki notranji moči, da mu svobodne 
in samostojne bodočnoeti ne bo mogel nihče več kratiti. Dejs- 
tvo je nadalje, da je dobila ta naša osvobodilna borba nedvo- 
mno priznanje vsega zavezniškega in ostalega svobodoljubne- 
ga sveta in to kljub vsem naporom, ki so jih v nasprotni smeri 
razvijale protinarodne sile pri nas doma in v tkzv. jugosl. lon- 
donski vladi. Izjave, ki smo jih v zadnjem času slišali po lon- 

'* William Joncs. 
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donskem in ameriškem radiu, v polni meri potrjujejo to dejs- 
tvo tako s strani zavezniških političnih faktorjev, kakor tudi s 
strani njiho\'ih vojaških organov. Uradni razglas, ki ga je 23. 
VII. 1943.17 priobčil radio Kairo in preko njega tudi londonski 
radio, da je namreč vrhovno poveljstvo anglo-ameriške arma- 
de za bližnji vzhod stopilo v redne stike z jugoslovanskimi 
partizani, onemogoča vsako nasprotno propagando 
Mihajlovičevega tabora.- 

To so dejstva po katerih je vsekakor mogoče pravilno pre- 
sojati delo in pomembnost Osvobodilne fronte, dejstva na 
katera edina sme pošten Slovenec osloniti svojo odločitev. 

Ko tako presojamo naš notranji položaj in splošni razvoj 
sedanje svetovne vojne, se sprašujemo, kako je mogoče, da 
ljudje, ki trdijo, da jim še ni zamrl čut odgovornosti za usodo 
lastnega naroda, še vedno iščejo poti mimo Osvobodilne fron- 
te. Zaključek mora biti samo tak: kdor do danes ni spoznal 
vse moralne upravičenosti in pravilnosti poti, ki jo hodi slo- 
vensko ljudstvo strnjeno v OF, ta tega kratkomalo noče spoz- 
nati. In pri tem ne more biti nobenega opravičila več. Razlogi, 
ki odmikajo ljudi od osvobodilnega boja ali ki jih celo usmer- 
jajo proti njemu, so proti narodu, porojeni iz egoističnih in 
našega narodnega občestva sovražnih teženj. Vi, ki se danes 
postavljate dejansko na vodstvo tako imenovane sredine, ki je 
po svojem sestavu in po svojem delu izrazito naperjena proti 
OF, na drugi strani pa v podporo nazadnjaških razdiralnih 
sil, Vi, ki dopuščate da se okupatorjevi hlapci sklicujejo na 
vas kot na svojo moralno oporo, vi bi se morali danes do kraja 
zavedati tega svojega položaja. Dosedanje Vaše zadržanje po- 
meni izrazito potuho takemu notranjemu zaostrovanju, ki 
more nujno končati le v državljanski vojni. To ugotavljamo 
brez vsakih političnih strasti, zakaj tako je stanje, ki ga kot 
posledica Vašega ravnanja zaznamujejmo v mestih in zunaj. 
Slovensko ljudstvo je tako prežeto z voljo priboriti si resnično 
svobodo in toliko je že žrtvovalo zanjo, da bo brez dvoma 
zmagovito preneslo tudi to preizkušnjo, ki mu jo pripravljate. 
Zavedati se pa morate, da sodbe nad razdiralci slovenske 
skupnosti ne bo moglo in ne bo smelo opustiti. 

• Glej Novu mednarodna priznanja NOV in OF., Radio-vestnik Osvobo- 
dilne fronte slovenskega naroda, leto II, 28. julija 1943 (ARS. Odd. Il, sign.: 
AS 1887, Zbirka narodnoosvobodilnega tiska). 
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Postavili smo pred Vas stvari take kakršne so in tako ka- 
kor jih gleda boreče se slovensko ljudstvo. Mislimo, da je pri- 
šel skrajni čas, da se zaveste odgovornosti in dolžnosti, ki jih 
imate do naše slovenske skupnosti. Prav sedaj imate še mož- 
nost onemogočiti poizkuse vseh tistih narodnih izdajalcev, ki 
se trudijo ob spremenjeni situaciji zakriti zunanji videz svoje- 
ga razdiralnega dela in najti za javnost sprejemljivejšo obliko 
svojega uveljavljanja. Edini korak, ki ga danes edino še lahko 
storite v korist Slovenca, je odločen pristop k OF k borečemu 
se slovenskemu ljudstvu. Mi Vas odločno pozivamo k tej od- 
ločitvi. Zavedajte se, da nas naša prizadevanja vodijo mimo 
vsakih osebnih in skupinskih interesov in da naslavljamo ta 
poziv na Vas v izvrševanju naloge, ki smo jo uvodoma povda- 
rili. 

ST. 3 

AKCIJSKI NAČRT ŠTAJERSKE SKUPINE V OSVOBODILNI 
FRONTI SLOVENSKEGA NARODA IZ PRVE POLOVICE AV- 

GUSTA 19431 

Peter VP 

AKCIJSKI  NAČRT 
ŠTAJERSKE  SKUPIN E*. 

Namen Stskje: 
I.     Da enotno opredeli svoje zadržanje v taktičnem in po- 

litičnem ozira v času do osvoboditve Slovenije; 

> izvirna kopija je v ARS. Odd. II, sign.: 1670, ÍOÜF, šk. 435/1. Oznaka 
VP (Vrhovni plenum) in ime Peter (Boris Kidrič) sla bili napisani na sedežu 
Izvršnega odbora OF. 

1 Gre za skupino beguncev s Štajerske, ki so leta 1941 pred nacističnim 
terorjem pribežali v Ljubljano oziroma Ljubljansko pokrajino. V njej so bili 
ljudje različnih političnih in svetovnonazorskih usmeritev. Skupina se je 
julija 1941 vključila v Osvobodilno fronto slovenskega naroda. V Vrhovnem 
plenumu OF jo je predstavljal dr. Makso Šnudcrl. Skupina je dejansko delo- 
vala do kapitulacije Italije. Glej Makso Šnudcrl, Dnevnik 1941-1945 I. V 
okupirani Ljubljani. Založba Obzorja Maribor. 1993, str. 606 (dalje šnudcrl, 
Dnevnik I). 
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II. Da določi skupni nastop in enotne smernice za delo v 
času osvoboditve; 

III. Da se že sedaj sporazume po glavnih političnih smer- 
nicah za delo po osvobojenju. 

I. 
Štajerska skupina priznava, da je edino pravilna in za 

Slovence upoštevna ona smer, ki se brezkompromisno pos- 
tavlja proti okupatorjem in ki stoji na stališču Združene Slo- 
venije v federativni Jugoslaviji. Zato odklanja in obsoja: 

1. one razne politične skupinice, ki so se zvezale po raz- 
merju nekdanjih političnih strank, da skupno snujejo polit, 
načrte in si že vnaprej po stari navadi v naprej dele vplivna 
mesta oblasti, ki pa nimajo prav nobene zaslombe v narodu. 
(N.pr.: Slovenska zaveza3 in podobno.) Te skupine so škodlji- 
ve, ker kolikor toliko odjemajo sile onim pozitivnim in aktivis- 
tičnim skupinam, ki edine resnično predstavljajo in zastopajo 
koristi slovenskega naroda, ter vnašajo med politično manj 
orientirane ljudi zmedo4. 

2. tako-zvano skupino "Mihajlovičevcev" (Plavih), ki se 
deloma le s simpatijami, deloma pa dejansko združujejo na 
terenu (n. pr. major Novak5 na Igu), kjer se zbirajo deloma 
naivni, in z zatrjevanjem z "ilegalo" in jugoslovenstvom pri- 
vabljeni oficirji in drugi. Ta skupina je oborožena in prehran- 
jevana od Italijanov, sodeluje torej z okupatorjem, ki bi jih ne 
podpiral in trpel, ako bi mu to ne služilo v okupatorske na- 
mene; 

3. "bela garda" to je Slovenska proti-komunistična mili- 
ca, ki je pod katoliškimi in slovenskimi gesli organizirana 

-1 Slovenska zaveza je bila vrhovni politični organ slovenskih protirevolu- 
cionamih strank in skupin med drugo svetovno vojno. Ustanovljena je bila 
na pobudo slovenskega dela jugoslovanske londonske begunske vlade ter na 
vztrajanje majorja Karla Novaka, predstavnika generala Draže Mihailoviéa v 
Sloveniji. Londonska begunska vlada je slovensko zavezo priznala za vrhov- 
nega političnega zastopnika Slovencev v domovini. Poleti 1942 je Slovenska 
zaveza podprla organiziranje prolirevolucionarnih Vaških straž in se v tem 
smislu sporazumela z italijanskimi okupacijskimi oblastmi. Londonska be- 
gunska vlada je svetovala sporazum s partizansko stranjo. Leta 1942 do 
resnejših stikov ni prišlo. Tudi poskus sporazuma s posredovanjem Lojzeta 
Udeta spomladi 1943 ni uspel. 

4 Beseda "zmedo" je pripisana s črnilom. 
5 Karel Novak. Bil je v lški vasi in ne na Igu. Glej Tone Fcrcnc, Dies irac. 

Četniki, vaški stražarji in njihova usoda jeseni 1943. Ljubljana 2002 (dalje 
Fcrenc, Dies), str. 100 in si. 
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vojaška sila, oskrbovana in oborožena in taktično ter operati- 
vno vodena po Italijanih v borbah proti slovenskim partiza- 
nom. Ta je prelila mnogo slovenske krvi, pustošila po deželi, 
množestveno zapirala Slovence (Božič 1942 v Ljubljani)6 in 
bogokletno izrabila vero. Eden njih komandantov je javno 
izpovedal politični cilj: Združena Slovenija pod protektoratom 
Italije in najbolj katoliške dinastije Savojske7. Bela garda v 
vseh zmernih in ekstremnih odtenkih, ideoloških, političnih 
in vojaških oblikah pomeni zgodovinsko največje izdajstvo 
slovenskega naroda. Zato bo Štsk z vsemi silami sodelovala 
pri zatrtju te skupine in kaznovanju krivcev. 

4. Štajerska skupina priznava, da je OF edini resnični 
predstavnik slovenskega naroda, ki edini zastopa interese 
slovenskega naroda in se bori za njega svobodo. 

Za čas, dokler traja povezanost vseh skupin v OF, med 
katere spada tudi Štsk zastopana po delegatu8 [v) V[rhovnem) 
Plenumu osvaja programatične izjave Vrhovnega štaba naro- 
dne osvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije in 
Antifašističnega sveta narodnega osvobojenja Jugoslavije od 
8. II. 1943*, ki se glase: 

Narodno osvobodilno gibanje v Jugoslaviji je obče narodno 
gibanje, v katerem sodelujejo vsi pravi patrioti, neglede na 
politično in versko prepričanje in narodnost. To gibanje ima 
za smoter: 
1. Osvobojenje države izpod okupatorja ter priboritev neod- 
visnosti in resnično demokratičnih pravic za vse narode v 
Jugoslaviji; 
2. Nedotakljivost zasebne lastnine in popolna možnost last- 
ne pobude v industriji, trgovini in kmetijstvu. 

'' V Ljubljani so belogardisti s pomočjo italijanskega okupatorja od 21. do 
23. decembra 1942 izvedli množične racije (kasneje imenovane božične racije) 
proti privržencem narodnoosvobodilnega gibanju. Skupaj so aretirali okrog 
1500 Ljubljančanov in jih zaprli v poseben zaporni oddelek belgijske vojašni- 
ce v Ljubljani, ki so ga upravljali belogardisti. 

7 Gre za italijansko kraljevo dinastijo. 
« Dr. Makso Snudcrl (1895-1979), pravnik, politik, literat. Bilje odvetnik 

V Mariboru. Politično je pripadal Samostojni demokratski stranki. Po nemški 
okupaciji aprila 1941 je zbežal iz Maribora v Ljubljano. Glej op. 2 zgoraj. 

4 Gre za izjavo o značaju narodnoosvobodilnega gibanja Jugoslavije, ki 
stajo podpisala Josip Broz Tito in dr. Ivan Ribar. Glej Zbornik dokumenata i 
podataka o narodnooslobodilačkom ratu jugoslovcnskih naroda. Tom II, 
knjiga 8; Dokumenta Vrhovnog štaba NOV Jugoslavije 1943, Beograd 1959 
(dalje Zbornik NOV/11), dok. št. 22, str. 36-39. 
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3. Nobenih korenitih izprememb v pogledu družabnega10 

življenja in dejavnosti, izvzemši nadomestitev nazadnjaških 
občinskih uprav in žandarjev, ki so se postavili v službo oku- 
patorja, z narodno osvobodilnimi odbori, ki imajo zares de- 
mokratsko ljudski značaj. Vse važnejše ukrepe tako v pogledu 
družabnega življenja kakor tudi v državni organizaciji bodo po 
končani vojni reševali predstavniki ljudstva, ki jih bo zares 
svobodno izbralo ljudstvo samo. 
4. Narodnemu osvobodilnem gibanju, ki se bori za svobodo 
ljudstva in za demokratske pravice, je tuje sleherno nasilje in 
nezakonitost; 
5. Oficirjem, ki stopajo v narodno osvobodilno vojsko, je za- 
jamčen njihov čin in položaj, ki ustreza njihovi sposobnosti; 
6. Narodno osvobodilno gibanje v celoti priznava nacijonalne 
pravice Hrvatov, Slovencev in Srbov, kakor tudi Makedoncev, 
Črnogorcev in drugih. To gibanje je prav tako hrvatsko kakor 
je srbsko in slovensko. Po tem takem tvori jamstvo, da bodo 
nacionalne pravice priborjene vsem narodom Jugoslavije. 
Kot svoje sprejema tudi temeljni program OF11, ki se glasi: 
1. Proti okupatorjem je treba vršiti neizprosno oboroženo 
akcijo. 
2. Ta akcija predstavlja izhodišče za osvoboditev in združitev 
vseh Slovencev. 
3. Stoječ na stališču naravne in usodne skupnosti jugoslo- 
vanskih narodov, ne priznava OF razkosanja Jugoslavije in 
deluje z vsemi silami za slogo in enotnost njenih narodov. 
Hkrati stremi k povezanosti slovenskega naroda pod vods- 
tvom velikega ruskega naroda na temelju pravic slehernega 
naroda do samoodločbe. 
4. Z osvobodilno akcijo in aktivizacijo slovenskih množic, 
preoblikuje OF slovenski narodni značaj. Slovenske ljudske 
množice, ki se bore za svoj narod in človeške pravice ustvar- 
jajo nov lik aktivnega slovenstva. 
5. Vse skupine, ki sodelujejo v OF, so se obvezale, da bodo 
lojalne v medsebojnih odnosih. 
6. Po narodni osvoboditvi prevzame oblast na Slovenskem 
OF. 

10 Mišljeno je družbenega. 
11 Temeljne locke Osvobodilne fronte slovenskega naroda. Glej Doku- 

menti, knj. 1, dok. št. 111, str. 255-256. 
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7. Po narodni osvoboditvi uvede OF dosledno ljudsko demo- 
kracijo. Vsa vprašanja, ki presegajo okvir narodne osvobodit- 
ve, se bodo reševala na dosleden ljudski demokratični način. 
8. V skladu s slovesnimi izjavami Churchila12, Roosevelta13 

in Stalina11, bo po svoji narodni osvoboditvi o notranji uredit- 
vi Združene Slovenije in o svojem zunanjem odnosu odločal 
slovenski narod sam. OF bo to elementarno pravico slov. na- 
roda uveljavila in branila z vsemi sredstvi. 
9. Narodna vojska na slov. ozemlju raste iz slov. narodnih 
osvobodilnih partizanskih čet in narodnih zaščit, kamor se 
pozivajo %'si Slovenci. 

Vsi člani Štsk so dolžni sodelovati po teh načelih in prido- 
bivati svoje sorojake. Izključeni so pa iz te skupnosti disiden- 
ti, ki so prešli bodisi k belim ali pa k drugim političnim sku- 
pinam. 

Vsi oni pa, ki jim to dopuščajo prilike, naj se pridružijo 
edinicam N. O. vojske. 

II. 
Čim nastopi čas, se bo Štsk zbrala, po možnosti oborožila 

in enotno šla na Štajersko, po možnosti bo pridružila temu 
kak odred N. O. vojske. Organizatorične podrobnosti o tem so 
določene posebej. 

Vsi člani so zavezani, pokoriti se enotnemu poveljstvu, ki 
se bo izvolilo na prvem možnem sestanku zbora Štsk, in zav- 
zeti za prvi čas mesta, ki bodo določena. 

V političnem oziru se bodo takoj postavili v vsaki občini 
Nar. os vb. odbori kot organi OF, ki prevzame centralno oblast 
v Sloveniji na osnovi gornjih določil. Vsi člani Štsk so dolžni v 
tem pravcu sodelovati in prevzeti ona mesta, ki bodo vsake- 
mu določena. 

V kolikor so v Štsk zastopniki raznih krajev, se že zdaj 
formira jedro krajevnih nar. os. odborov. (Maribor, Celje, Ptuj, 
Brežice, Konjice itd.), ki se izpopolnijo na mestu z domačini. 

'-' Sir Winsion Churchill, britanski politik, predsednik vlade Velike Bri- 
tanije od leta 1940 do 1945. 

• Franklin Delano Roosevelt, predsednik ZDA od leta 1932 do 1945. 
14 Josip Visarionovič Džugašvili Stalin, sovjetski politik in državnik, ge- 

neralni sekretar Centralnega komiteja Vsczvcmc komunistične partije (bolj- 
ševikov) SZ od 1922 do 1953, v drugi svetovni vojni vrhovni poveljnik sovjet- 
skih oboroženih sil. 
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Iz delegatov teh krajevnih narodno osvobodilnih odborov 
se bo ustvaril osrednji narodno osvobodilni odbor za Štajer- 
sko, ki bo reprezentiral vso pokrajino v OF. Dotlej je zastopa- 
na v OF po svojem delegatu v plenumu. 

Kot nujne ukrepe, ki se morajo storiti takoj po oblastnih 
organih OF smatramo sledeče: 

1. Postaviti je v vseh krajih narodne zaščite, ki bodo izvr- 
ševale stražno službo in eksekutivo N00 in OF. 

2. Pozvati je pod orožje zadostno število fantov in mož, da 
se zastraži vsa javna imovina, zlasti pa prehodi preko meje. 

3. Ako orožja ne bo najti zadosti v vojaških skladiščih, se 
naj oborože zaščiti z vsakim zasilnim orožjem. 

4. Razglasi naj se izjemno stanje in nagli sod za vsa de- 
janja javnega nasilja, prisvajanja tuje imovine, upora zoper 
oblast itd. V ta namen se v sedežih okrožnih sodišč postavi 
izjemno sodišče, ki sodi po načelih naglih sodov. 

5. V vseh občinah se do vpostavitve NOO po potrebi pos- 
tavijo komisarji. 

6. Vsem neslovenskim industrijskim, rudniškim, trgov- 
skim podjetjem, prometnim ustanovam, hišni in zemljiškim 
posesti in vsakršni drugi imovini se postavijo takoj komisarji, 
ki upravljajo to imovino pod nadzorstvom OF in ki so odgo- 
vorni izjemnemu sodišču za poštenost pri svojem poslu. 

V prvem proglasu se postavi pod zaporo vsa imovina nes- 
lovenskih lastnikov, vsi bančni računi, vloge, terjatve itd. 

Pri vsej nepremični imovini se takoj zaznamuje v zemljiš- 
kih knjigah prepoved odsvojitve in obremenitve v javno korist. 

7. Odredi se izgon vseh nemških državljanov v roku 24 
ur. Kot nemške državljane je šteti tudi vse pripadnike nekda- 
nje manjšine, ki so vsi sprejeli nemško državljanstvo. Izvzeti 
so nemški državljani slovenske narodnosti. Nemcem enako 
postavljeni so Italijani, Madžari, pripadniki Paveliča15 in noto- 
rični nemčurji. Nedovoljeni povratek takih elementov spada 
pod pristojnost izjemnega sodišča. 

8. Odredi se zaplemba vse imovine takih izgnanih tujcev 
v korist "fond za nujne reperacije" in to na podlagi naredbe 
Gauleiterja Ueberreitarja od 23. 5. 1941 za okrepitev nemš- 

15 Ante Pavelić, vodja ustašev, poglavnik 10. oprila 1941 ustanovljene 
Neodvisne države Hrvaške (NDH). 
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tva10, kjer se samo zamenjata označba slovenske in nemške 
narodnosti. 

9. Razveljavijo se vsi zakoni in naredbe okupatorskih ob- 
lasti razen one ad. 917, in se uveljavi pravno stanje izza 6. 4. 
194L, toda v skladu z v točki L, citiranimi načeli OF. 

10. Uveljavi se moratorij, za dobo treh mesecev za vse za- 
sebne dolgove, razen za terjatve iz službenega razmerja in 
preživnine. 

Na nedoločen čas se pretrga tek vseh rokov, materialnih 
in formalnih, javnega in zasebnega prava, za trgovskega in 
meničnega, enako vse zastara in se ta čas ne šteje v priposes- 
tovanje ali v pridobivanje in izgubo pravic zaradi poteka roka. 

11. Nedopustne so do nadalnjega odsvojitve nepremičnin 
razen po dedni poti. 

12. Neveljavne so vse od okupatorskih oblasti izrečene od- 
ločbe v pogledu veljavnosti razvedbe ali ločitve zakona, vse 
odločbe v pogledu cerkve ali vere. 

13. Neveljavne so vse odredbe glede odvzema premoženja 
Slovencem in sme vsakdo samolastno takoj vzpostaviti prejš- 
nje stanje in postaviti na cesto vsakogar, ki bi se nahajal na 
njegovi lastnini. Vendar pa nihče ne sme samolastno za svojo 
odškodnino okupirati stvari, ki niso njegove. 

14. Takoj morajo izginiti vsi napisi in drugi sledovi okupa- 
torjev, kakor spomeniki, spominske table itd. 

15. Na Štajerskem se takoj spremeni časopis Marburger 
Zeitung18 v slovenski list, ki bo objavljal tudi uradne objave 
pokrajinskega NOO. 

16. Takoj se ustanovi urad za nujne reparacije s posebnim 
fondom. Vsi, ki so bili oškodovani po okupatorjih, se pozove- 
jo, da takoj prijavijo svojo škodo z navedbo možnih dokazov. 

Iz imovine dosežene iz likvidacije nemške, italijanske in 
madžarske imovine, (toč. 8) se ustanovi fond za njene repara- 
cije. Iz tega fonda se nujno povrne oškodovancem najnujnejša 
škoda, to je: 

lb Gre za odredbo Dritte Verordnung über die Festigung Deutschen Vol- 
kstums in der Untersteiermark (Odredbo o okrepitvi nemške narodnosti na 
Spodnjem Štajerskem), vom 23. Mai 1943. Verordnungs - und Amtsblatt des 
Chefs der Zivüvcrwaltung in der Steiermark 23. 6. 1941, st. 26, str. 201-204. 

17 Ni jasno, za katero odredbo gre. 
1,1 List: Marburger Zeitung, Amtliches Organ des Steirischen Hcimatbun- 

des (glasilo Štajerske domovinske zveze), Maribor 1941-1945. 
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a. V kolikor ne bo državnih sredstev, se izvede takoj ra- 
patriacija beguncev in deportirancev. 

b. Postavijo se zasilna bivališča za brezdomce. 
• Se ustanove javne kuhinje in oskrbovališča za žene, 

otroke in onemogle. 
č.    Se zgrade porušeni in požgani domovi. 
d. Po teh najnujnejših ukrepih se izplačuje oškodovanim 

odškodninski zneski, ki se ugotove v posebnem postopku z 
vso naglico in brez birokratizma. 

e. Čim bo urejena odškodnina za stvarno škodo, naj se k 
reparacijam prijavijo izgubljeni zaslužki odnosno dobički. 

17. Urad za nujne reparacije mora zbrati material za ugo- 
tovitev vse narodne škode, vštevši preživnine vdovam in siro- 
tam ubitih in padlih v svrho prijave reparacij, naprem prema- 
ganim državam. 

18. Z uredbo je treba takoj regulirati delavske mezde in 
plače državnih in zasebnih uradnikov. 

19. Vse šole se takoj odpro, izda se uredba, po kateri lah- 
ko oni učenci, ki tekom vojne niso mogli študirati, lahko ab- 
solvirajo dva razreda v enem letu, dokler ne pride na ono, kjer 
bi bil, če bi ga ne bila ovirala vojna. 

To so samo nekateri najnujnejših ukrepov, ki tukaj niso 
niti popolni, niti izčrpni.1'1 

ŠT. 4 

ZAPIS SEJE IZVRŠNEGA ODBORA OF DNE 2. AVGUSTA 
19431 

Seja IOOF 2. VIII.  19432. _ Mankajo: KrištoP, Andrej4, 
Gašper5. 

" Akcijski načn je sestavil dr. Makso Šnuderl. Glej Šnuderl, Dnevnik 1, 
str. 544. 

' Izvirnik je v ARS, Odd. II. sign.: AS 1670, IOOF, sk. 432/1. 
' Glej še Edvard Kocbek, Listina. Dnevniški zapiski od 3. maja do 2. 

decembra 1943, Slovenska Matica 1982 (dalje Kocbek, Listina), str. 190-191. 
3 Edvard Kardelj. 
* Josip Rus. 
s Tone Fajfar. 

27 



Politična in vojaška situacija tov. Peter6 poroča o politi- 
čnem položaju na vojaških akcijah pri Žužemberku in pri 
Sela Šum berk". Nadalje o predlogih glede razmestitve vojske 
in o političnih ukrepih, ki naj se izdajo. 

Sklep: 1. Odobri se načrt Glavnega štaba glede razporedi- 
tve vojske8. 

2. Politično organizacijo na terenu je treba pospešiti 
in osposobiti za prevzem oblasti. 

Miha •.* 

ŠT. 5 

NAVODILA IZVRŠNEGA ODBORA OF DNE 2. AVGUSTA 
1943 OKROŽNEMU ODBORU OF ZA KOČEVJE ZA MOBI- 

LIZACIJO OB PRIČAKOVANI KAPITULACIJI ITALIJE1 

Izvršni odbor Dne 2. avgusta 1943 
Osvobodilne fronte 
slovenskega naroda 

" Boris Kidrič. 
7 V dneh od 24. do 26. julija 1943 so enoic 14. in 15. divizije NOV in PO 

Slovenije napadale močno utrjeno italijansko postojanko Žužemberk na 
Dolenjskem. Postojanko sta napadli Gubčeva in Cankarjeva brigada, Tomši- 
čeva in Scrcerjcva pa sla ju zavarovali. Po hudih bojih se je italijanska vojska 
skupaj z belogardisti umaknila ¡z postojanke v utrjeno župnišče v Zafari. Dne 
30. julija 1943 so iste enote napadle prav tako močno utrjeno italijansko in 
bclogardistic.no postojanko Scia pri Šumberku, a je nisfi uspele zavzeti. V 
bojih, ki so trajali do 1. avgusta 1943, so padli načelnik Glavnega štaba NOV 
in PO Slovenije Milovan Šaranovič in namestnik političnega komisarja Ivan 
Kavčič ter komandant 15. divizije Dragan Jevtič. Več glej Narodnoosvobodil- 
na vojna na Slovenskem 1941-1945. Ljubljana 1978, tretja izdaja (dalje NOV 
1941-1945), str. 487-489. 

» Gre za načrt osredotočenja vseh sil narodnoosvobodilne vojske na Do- 
lenjskem in Notranjskem, ki bi bile ob predvideni kapitulaciji Italije, sposob- 
ne razorožiti italijansko vojsko na tem ozemlju. Glavni štab NOV in PO Slo- 
venije je na to območje iz Primorske, Gorenjske in Štajersko poklical še Gra- 
dnikovo, Prešernovo in Slandrovo brigado. Te sile je usmeril predvsem proti 
železniškim progam Ljubljana - Postojna in Ljubljana - Karlovac. Glej prav 
tam, sir. 492 in si. 

• Dr. Marijan Brecclj. 
» Izvirnik je v ARS, Odd. •, sign.: AS 1706, Okrožje Kočevje, šk. 712/1. 

Dopise z enako vsebino je Izvršni odbor OF poslal še okrožnim odborom OF 
Bela krajina. Novo mesto, Cerknica, Ribnica - Velike Lašče, Vrhnika, Stična, 
Grosuplje in povcrjenišlvu /lOOF/ za Ljubljano. Glej kopijo navodil v ARS, 
Odd. Il, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 434/1. 
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St. 239/43 - • - 

Okrožnemu odboru OF za Kočevje 

Dodatno k okrožnici 36/432 - 0 - in k našem dopisu od 
31. VII. ti.3 naročamo sledeče: 

1. Vsi naši Okrožni odbori morajo s pomočjo vseh naših 
političnih predstavništev in v zvezi z komandami NZ ter z 
Okrožnimi komisijami VOS-a pričeti izvajati mobilizacijo vseh 
za borbo sposobnih moških predvsem v krajih, ki so zasedeni 
od Italijanov in zamreženi. 

2. Treba je takoj stopiti v stik z odborniki OF odborov, s 
komandanti NZ in s predstavniki VOS-a v teh krajih ter sku- 
paj z njimi določiti čas in način odhoda mobilizirancev iz po- 
sameznih krajev. 

3. Uporabiti je treba stike z Italijani in event, z belogardi- 
sti, zato, da se omogoči izhod iz teh krajev. Pri tem je potreba 
pa seveda paziti, da za priprave sovražnik ne izve in da ne 
prepreči izvedbo mobilizacije. Posebno na blokih morate prip- 
raviti pogoje za prehod. Odhod iz teh krajev izvajajte bodisi 
posamično, bodisi v večjih ali manjših skupinah kakršne so 
pač prilike. 

4. Skušajte vsekakor mobilizirance oborožiti z orožjem, 
ki ga boste dobili od Italijanov in belih, na podlagi stikov, 
katere smo vam nasvetovali da jih takoj vzpostavite. Na novo 
mobilizirane pa seveda odpremite ven ne glede na to ali so 
oboroženi ali niso. Skrbite pa za to, da bodo z osebno opremo 
preskrbljeni. 

5. S pomočjo zvez z našimi brigadami oz. s posameznimi 
oddelki, ki se bodo nahajali na terenu prav v svrho pomoči 
pri tej mobilizaciji, kakor tudi z odredi in terenskimi četami 
ter s TV postojankami, napotujte mobilizirance na določena 
mesta. 

6. Ponovno poudarjamo, da vzpostavite čim hitrejšo zve- 
zo z nami in da nam sproti - če le mogoče dnevno - pošiljate 
poročila o vojaškem in političnem položaju. 

' Okrožnica Izvršnega odbora OF dne 31. julija 1943 ob bližajoči se itali- 
janski kapitulaciji. Glej Dokumenti, knj. 8, dok. št. 134. str. 433-436. 

:l Dopis Izvršnega odbora OF dne 31. julija 1943. Prav lam, dok. fit. 135, 
sir. 436-438. 
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Pošiljamo vam: letak "Že zopet vas prodajajo"4, ki ga raz- 
množite in razširite med belogardiste in na terenu sploh. Po- 
šiljamo vam tudi letak namenjen italijanskim vojakom5, ki ga 
enako razmnožite in širite med njimi. 

Izpoljnujte točno vsa naša navodila in nam o vsem poro- 
čajte! 

Smrt fašizmu - svobodo narodul 
Za: 

Zig: org. tajnik: 
OSVOBODILNA FRONTA Miha'' 
SLOVENSKEGA NARODA 
IZVRSNI ODBOR 

ST. 6 

OKROŽNICA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS DNE 2. AV- 
GUSTA 1943 OKROŽNIM KOMITEJEM KPS O NALOGAH V 
ZVEZI Z ZLOMOM FAŠIZMA IN RAZKROJEM BELE GAR- 

DE1 

Centralni komitet 
Komunistične Partije Slovenije 

Dne 2. avg. 1943 

Okrožnemu komitetu KPS 

Z ozirom na položaj, ki je nastal v zvezi s kapitulacijo 
Mussolinija2 ter z njim zvezanega kraha italijanskega fašizma 

4 Ciklostiran letak: Že zopet vas prodajajo /beli gardi V premislek/ Dvaj- 
set let so... Osvobodilna fronta slovenskega naroda, je v ARS, Odd. II, sign. 
AS 1887, Zbirka narodnoosvobodilnega tiska, šk. 83. 

•'• Verjetno gre za letak: Soldati, Ufficiali Halianil 1 banditi tedeschi... 
Fronte liberatore nazionale sloveno (ARS, Odd. Il, sign.: AS 1887, Zbirka 
narodnoosvobodilnega tiska. šk. 87). 

* Dr. Marijan Brecelj. 
i Izvirna kopija je v ARS, Odd. I, sign.: AS 1487, CK KPS, šk. 8, a.e. 184. 
' Dne 24. julija 1943 je Veliki fašistični svet izrekel nezaupnico Benitu 

Mussoliniju kot vrhovnemu poveljniku italijanske vojske in odločil, da mora 
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na eni strani ter razkroja bele garde ter njeno prehajanje na 
pozicije plave garde na drugi strani, je treba, da Okrožni ko- 
mitet takoj organizira dobre zveze preko svojih rajonskih ko- 
mitetov in direktno zvezo z nami. Zveza mora biti dnevna, po 
potrebi tudi možna dvakrat na dan. 

Poročati morate vse dogodke, ki se odvijajo v vašem okro- 
žju, špecielno pa one, ki se v okup. centrih. Zato morate or- 
ganizirati stalno in dobro zvezo z kraji, v katerih se nahajajo 
it. vojaki in bega. 

V sedanjih trenutkih moramo biti stalno obveščeni o 
vsem, kar se dogaja, da lahko z navodili in protiukrepi takoj 
reagiramo. Zato se tudi CK naj ne razbija brez nujne potrebe, 
temveč naj bo skupaj in organizira dobre zveze z rajoni in 
ostalimi spodaj navedenimi faktorji, s katerimi je potrebno, 
da je v stalni zvezi: 

1. Predvsem je treba točno zasledovati razkroj bega in 
organiziranje plave garde. 

2. Zasledovati Italijane v odnosih do belih in plavih in 
narobe. 

Ostati v kontaktu z bega posadkami, vršiti med njimi pro- 
pagando za vstop v partizane. Povedati jim, da jih hočejo beli 
voditelji, ki so videli, da je bega propadla zopet zapeljati k 
plavim. 

Dokazati jim, da je Mihajlovič3 izdajalec, bega oficirji in 
plavi oficirji izdajalci, oni pa žrtve. 

Povedati, jim, da bodo vsi amnestirani, če se priključijo 
partizanom. 

Če se nočejo priključiti partizanom, naj predajo orožje 
nam in gredo domov in naj se ne priključijo plavim. Če bi jih 
pa hoteli na silo mobilizirati, naj se priključijo nam. Če jih 
bodo plavi pozivali na prisego kralju, naj jim objasnijo, da je 
kralj Peter II.4 dezerter, da je on prelomil prisego narodu in s 
tem odvezal prisego naroda in vojske. In ga ni več dolžna pos- 
lušati/' Za svobodo naroda seje pa mogoče boriti edino v par- 

vrniti vso oblast kralju Vittoriu Emanuelu Ili. Naslednji dan. 25. julija 1043. 
ga je dal kralj aretirali in konfinirati. sestavo nove vlade pa zaupal maršalu 
Pietru Badogliu. 

-1 Dragoljub Mihailović - Draža. 
1 Peler 11. Karadjordjcvić, jugoslovanski kralj. 
1 Centralni komite KPS je ¿c naslednji dan. 3. avgusta 1943, okrožnim 

komitejem KPS poslal dopis, da "v dopisu od 2. avgusta objasnijo odstavek: 
Cc jih bodo plavi pozivali na prisego kralju... s tem. daje bivša jugoslovanska 
vojska prisegla narodu, da bo branila narod, narod se pa danes brani samo v 
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tizanskih vrstah na strani zaveznikov Anglije in Amerike in 
Sovjetske Zveze. 

Če bi plavi želeli kje razgovore, se lahko neoficielno in ne- 
obvezno z njimi razgovarja, da vidimo kaj hočejo, toda obe- 
nem je treba voditi proti njim politično najostrejšo borbo: raz- 
krinkovati jih kot izdajalce, sodelavce okupatorjev in plačance 
iz Londona, ki so v službi najogabnejše reakcije v Jugoslaviji. 
Razkrinkati jih pred ljudstvom kot sleparje in lažnjivce, ki 
trosijo vesti, da sodelujejo s partizani in da vodijo oni kot ju- 
goslovanska vojska borbo proti okupatorju in da so uspehi 
partizanov njihovi uspehi. V ostalem so glede njih dobile edi- 
nice naše vojske svoje direktive. O razgovorih z njimi ne obve- 
ščajte javnosti. 

Osobito je treba iskati zveze z italijanskimi oficirji in voja- 
ki, katerim je treba predočiti njihov obupni položaj doma v 
Italiji, kakor njihov obupni položaj na našem ozemlju, kako 
postajajo orožje nemškega fašizma in kako nemški fašizem 
pobija njihovo ljudstvo, družine, brate, sestre v domovini. 
Povedati jim brezupno početje zločinskega generala Badoglia6, 
ki podpira nemški fašizem in s tem uničuje lastni narod, ker 
zavlačuje sklenitev separatnega mira. Ker ta zločinski general 
ne sklene miru, Angleži bombardirajo njihova mesta itd. Ob- 
jasnite jim, da so v Italiji velike demonstracije, generalni 
štrajki ter da so v italijanskih mestih že osnovani narodni in 
vojaški komiteti, ki že prevzemajo oblast. Da vojaki na poziv 
svoje komande niso hoteli streljati v demonstrante. 

Povejte jim, naj oni pristopijo k nam, da se bomo skupaj 
borili proti skupnemu sovražniku - nemškemu fašizmu. 

Naj uničuje vse mostove, ceste, električne centrale, kolod- 
vore, komunikacije, skratka vse kar bi moglo služiti nemškim 
okupatorjem, če jih pa za to ni mogoče pridobiti, pa naj nam 
izroče vse orožje in municijo, mi jim garantiramo njih življenja 
in svoboden povratek v domovino, kjer bodo razočarani nad 
grozodejstvi nemškega fašizma nad italijanskim narodom in 
njihovimi družinami. 

Vse partijske organizacije so dolžne pošiljati svojim višjim 
forumom informacije o zgoraj navedenem in delati po teh na- 

partizanskih vrslnh na sirani zaveznikov Anglije, Amerike in Sovjelske Zve- 
ze". Kopija dopisa je v ARS, Odd. I, sign.: AS 1487, CK KPS, a.e. 185. 

6 Pietro Badoglio, maršal italijanske vojske, od 25. julija 1943 predsed- 
nik italijanske vlade. Glej op. 2 zgoraj. 
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vodilih. O vsem tem pa nam mora OK obvezno dnevno poro- 
čati in organizirati dobre zveze. 

Storite vsak na svojem mestu svojo dolžnost! 
Smrt fašizmu - svoboda narodu! 

Za: 

ST. 7 

PISMO [SEKRETARJA MESTNEGA ODBORA OF SLOVEN- 
SKEGA NARODA ZAGREB MIHE KOVAČA] DNE 2. AVGUS- 

TA 1943 ČLANU POLITBIROJA CENTRALNEGA KOMITEJA 
KPJ EDVARDU KARDELJU* 

Dragi tov. Krištofih 2. 8. 43. Tov. Brka3 mi je sporočil, da 
bi moglo priti do sestanka s Teboj in naj se pripravim za pot. 
Isto mi je javil tudi tov. Petrač4 preko Črnivca5. Želel sem si 
tega sestanka, ker čutim, da bi samo ustmeni razgovor mogel 
vzpostaviti boljši kontakt. Upam, da bo do tega sestanka še 
prišlo, ker ga tudi Brka želi, za danes Te pa prosim sledeče: 
priloženo Ti pošiljam statut'1 vrhovnega foruma za tukajšnjo 
oblast, pa Te prosim, da pri IO predlagaš odobrenje. Tako 
odobrenje nam je nujno potrebno, da moremo našemu delu 
dati popolno legalno obliko in to že z ozirom na odnos nap- 
ram beli gardi in mihajlovičevcem. V dveh dolgih poročilih 
(eno v jeseni, eno pa spomladi) sem ti opisal tukajšnji položaj, 
pa Te prosim, da mi potrdiš sprejem teh poročil, ker nimam s 
tvoje strani na to nobenega odgovora, a niti obvestilo, da Ti je 
to bilo izročeno. Uredi, da mi se odobrenje pošlje čimprej. Če 
bi IO želel spremembe v statutu, te sprejemamo vnaprej, kar 
je samo po sebi7 

Člani iniciativnega odbora so podpisani na statutu, pa 
predlagam, da jih IO sprejme in odobri. Za boljšo zvezo pa 

1 Izvirnik je v ARS, Odd. i, sign.: AS 1487. CK KPS, a.c. 478. 
J Edvard Kardelj. 
* Ivan Krejačić - Stevo. 
4 Milan Skerlavaj. 
• Ing. Franc Čućck - Čcrnivcc. 
6 Statut ni priložen. 
7 Očitno manjka konec stavka. Tekst je namreč na lističu, ki je bil zgoraj 

in spodaj odrezan. 
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predlagam sledeče: Tu imamo dobro oddajno in sprejemno 
(Vald.s je pregledal skice) pa bi mogli vzpostaviti zračno zvezo. 
Rabili bi pa čas, valovno dolžino in šifro. Ta zveza bi tudi Hr- 
vatom mogla služiti, če bi bila potrebna. Dela najboljše na 
področju 44-55 met. (44, met., 47, 48, 49, 52 in 53 met pose- 
bej). Nam bi taka zveza ogromno koristila, pa Te prosim, da 
se predlog sprejme in nujno čimprej nas o tem obvesti. - Za 
kurirsko zvezo pa Te prosim, poveri nalogo okrog boljše orga- 
nizacije te zveze vsaj za začetek tov. Črnivcu, - in sicer z vsem 
polnomočjem, ki je s tem v zvezi.- 

S. F.-S. N. 
S tov. pozdravi0 

Pozdrave tudi od tov. Brke in Vald. 

ST. 8 

PISMO ČLANA IZVRŠNEGA ODBORA OF ZORANA POLIČA 
DNE 2. AVGUSTA 1943 ČLANU POVERJENIŠTVA IZVRŠ- 
NEGA ODBORA OF ZA LJUBLJANO DRAGU PUSTIŠKU1 

2. avgusta, 1943. 

Dragi Zidar!2 

Razvoj dogodkov in možnost novih presenečenj mi nare- 
kuje, da se ti javim, četudi od tebe še nisem prejel novih ves- 
ti. 

Mislim, da tudi vi prav budno spremljate dogodke in se 
pripravljate na vsako eventuelno presenečenje. Sicer ta izraz 
niti ni pravilen, ker ne gre za presenečenje glede dogodkov, 
temveč le glede časa. 

Zlom fašizma nam odpira dejanski samo eno možnost, to 
je zasedbo po Nemcih. Vprašanje nemške moči pa je kako bo 

* Josip Kopinić - Váleles. 
'' Pismo ni podpisano. Verjetno ga je pisal Miha Kovač, sekretar Mestne- 

ga odbora OF slovenskega naroda Zagreb (podatek dr. Toneta Fcrcnca). 
1 Izvirna kopija je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1743, Polič Zoran. 
1 Drago Pustiáck - Salvo. 
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ta zasedba izgledala. Zdi se mi, da se bodo Nemci zadovoljili 
le z važnejšimi kraji in z komunikacijami. Toda tu smo še mi! 

Iz sedanjega stališča Italijanov bi sklepali, da skušajo na 
vsak način ohraniti napram Nemcem videz, da se še vedno 
odločno bore proti partizanom. To jim je potrebno dokler ima- 
jo svoje vojaštvo izven domovine in dokler še ni sklenjeno 
premirje, ki bo dokončno odločilo usodo italijanske vojske. 
Zato ustvarjamo videz odpora tako na deželi, kjer se srdito 
bore, kakor tudi v Ljubljani, kjer izdajajo posebne naredbe, ki 
naj vzdržujejo red med civilnim prebivalstvom oz. kakor se to 
pravi v politični terminologiji, naj vzdržujejo strah. 

Kakor sem ti že zadnjič poročal3 so se naši fantje dobro 
borili. Pregleda celotnih borb še nimamo. Vsekakor je dosežen 
lep uspeh že s samim dejstvom, da se je belih in Italijanov 
polotil precejšen strah. Tudi naši topici so kar dobro opravili 
svojo nalogo. Žužemberk so naši po par dneh zapustili, ker ni 
imelo smisla da bi se pustili bombardirati z vseh strani. 
Ogenj topov in bomb je bil peklenski, toda brez posebne ško- 
de. 

V novi situaciji ki nastaja boste morali paziti, da pravoča- 
sno ukrenete vse kar je potrebno, da bo Ljubljana tudi v tej 
zadnji fazi storila svojo dolžnost. Dobili ste skupna navodila4, 
katera skušajte na vsak način izpeljati. Sedaj velja, da mora 
vsak storiti kar največ. Če treba naj ljudje puste službe, koli- 
kor jih še imajo. Treba je mobilizirati vse. Ljudje ki so sposo- 
bni za vojsko ali pa za kakršnokoli drugo delo naj pridejo ta- 
koj ven. Tudi vi vsi se pripravljajte na pot. Če bodo Nemci 
zasedli Ljubljano morate ven vsi! Predhodno pa opraviti vse 
kar je v navodilih! 

Silno važen je sedaj tudi odnos do ostalih skupin izven 
OF. Porabite vsako priliko, da jim prikažete nepravilnost nji- 
hovega stališča in po drugi strani odločno udarjajte po vsem, 
kar bi oni hoteli poizkušati proti OF. Mislim pa, da so sedaj 
dovolj zbegani in ne vedo kam. Porabite to priliko in saj neka- 
tere odtrgajte od tistih elementov, ki so se že prodali Nemcem. 

s Glej pismo z dne 28. julija 1943 v Dokumenti, knj. 8, dok. št. 120, str. 
398-400. Glej še dok. št. 4. op. 7. 

4 Gre za navodila Izvršnega odbora OF dne 29. julija 1943 in političnega 
sekretarja Izvršnega odbora OF Borisa Kidriča dne 31. julija 1943 poverjeniš- 
tvu Izvršnega odbora OF v Ljubljano. Glej Dokumenti, knj. 8, dok. št. 123. 
str. 406-408 in dok. št. 136, sir. 439-441. 
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Zasledujte sredince, ki iščejo zveze z Nemci in jih razkrinka- 
vajte. Samo na ta način jih boste lahko onemogočili. 

Akcije, ki jih boste sedaj pripravili, morajo uspeti. Zato se 
potrudite. Važno je, da zbijete ljudem osnovni strah, ki ga 
ima vsak soldat pred bitko. 

Izrabite poročila, ki jih daje londonski radio, ki sedaj dne- 
vno poroča o partizanih. Dalje temeljito izkoristite izjavo oz. 
poziv, ki ga je naslovil Jones beli gardi5. Sredinski elementi, 
ki bodo vsled tega iskali stika z vami, ne smejo naleteti na 
odbijanje. Tudi zmerni beli, ki se niso umazali naj imajo mož- 
nost, da se rešijo, če sprejmejo pogoje, ki jim jih postavlja 
osvobodilna borba. 

Silno važno pa je, da redno poročate o dogodkih v Ljublja- 
ni. Kar je važnejših vesti sporoči tudi Soči6, da jih sporoči po 
nujni pošti. 

Pismo za Slavkota7 sem prejel in tudi oddal. 
Naši ljudje naj bodo sedaj posebno odločni. Sedaj je čas, 

da odvrnete vse omahljivce pa tudi pristaše od Pestotnika8 in 
tov. Njihova pot mora nujno voditi v sodelovanje z Nemci ali 
pa morajo položiti orožje. 

Dežela je glede naše stvari vedno boljša. Ljudje že komaj 
čakajo, da pridejo v vas partizani ali da dobe v roke našo lite- 
raturo. 

Javljajte hitro kako uspevajo poedine akcije! 
Prav prisrčne pozdrave vsem našim, vsem tvojim in tebi! 

Smrt fašizmu - svobodo narodu 

ZDRAVO!9 

•'• Proglas majorja Williama Joncsa Beli gardi (To ihe White guard) glej 
dok. št. 1, op. 10. 

'• Mira Tomšič - Vlasta. 
7 Alojz Vrhovcc. 
8 Pavel Pestotnik. 
4 Pismo ni podpisano. Pisal gaje Zoran Polič. 
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ST. 9 

OKROŽNICA POKRAJINSKEGA KOMITEJA ZKMJ ZA PRI- 
MORSKO DNE 2. AVGUSTA 1943 OKROŽNIM KOMITEJEM 

KPS IN ZKMJ NA PRIMORSKEM O ORGANIZIRANJU IN 
DELU MLADINE1 

Pokrajinski komitet ZKM 
za Primorsko Na položaju, 2. avgusta 1943. 

Okrožnim komitetom KPS in ZKM 

Iz poročil, ki ste jih poslali Pokrajinskemu komitetu KPS 
je razvidno, da je ena izmed glavnih slabosti političnega in 
organizacijskega dela, delo med mladino4 Mladina je nedvom- 
no eden izmed glavnih in najzvestejših opornikov naše partije 
v vojski kakor tudi v zaledju. Najboljši in najodločnejši borci, 
najbolj disciplinirani vojaki, kurirji in kurirke, tovariši in to- 
varišice, 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 narodno svobodo slehernega 
mladega človeka, da to mladino vzgaja in jo vodi ter jo za ve- 
dno odtrga od vseh današnjih in jutrišnjih poskusov, izkoris- 
titi mladino kot pomočnika in žrtev reakcije. 

Kako naj izvedemo to delo med mladino in kako naj nu- 
dimo pomoč, da izvede svojo organizacijo? 

Pred vsem se moramo izogniti nevarnosti, da bi se sedaj 
vsa partijska organizacija posvetila izključno delu med mla- 
dino. Partija vodi mladino, jo združuje v borbi za narodno 
osvoboditev in jo vzgaja preko samostojne mladinske komu- 
nistične organizacije - Zveze komunistične mladine. ZKM je 
potemtakem organizacija, s katero zbira Partija 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 dobre pa tudi slabe strani. Opozoriti hočemo na 
nekatere strani zato, da bi se delo pravilno razvijalo. 

' Izvirna kopija je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1659, Oblastni (Pokrajinski) 
komite ZKMJ za Slovensko primorje, šk. 559/1. 
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1. Zveza med Partijo in ZKM 
Partija mora zgraditi samostojno organizacijo ZKM z nje- 

nimi temeljnimi edinicami (aktivi) in forumi (RK OK). Partij- 
ska kontrola se vrši po najboljših komunističnih mladincih, 
kateri so člani Partije in ki se nahajajo v forumih ZKM. Vods- 
tvo Partije Zveze komunistične mladine se ne sme vršiti po 
metodi direktiv v imenu Partije, marveč s pravilnim postav- 
ljanjem stvari in prepričevanjem. V vsakem OK KPS mora biti 
tovariš, ki je odgovoren za delo med mladino in kije istočasno 
tudi v OK ZKM, ki ga tudi vodi (kjer OK ZKM še ne obstoje jih 
je treba nemudoma vzpostaviti) mu predaja partijske direkti- 
ve v zgoraj omenjenem smislu. Prav tako pa je OK ZKM odgo- 
voren za svoje delo PK ZKM za Primorsko, od katerega dobiva 
vsa navodila in direktive. Na ta način je organizacija komuni- 
stične mladine osamosvojena, a ob enem je tudi zagotovljena 
kontrola s strani Partije. Gornji način je treba uresničiti tudi 
v Rajonskih komite tih ZKM. 

2. Iz prejetih poročil je dalje razvidno, da se je pričela or- 
ganizirati ZKM ozko sestavljena z malega števila mladincev in 
mladink. ZKM ne sme biti prosta kopija Partije, ne sme biti 
ozka organizacija komunističnih mladincev in mladink, ZKM 
mora biti široka in množična revolucionarna organizacija 
mladine. To je v današnjem času, ko naša Partija organizira 
in vodi narodno vstajo in stoji na čelu narodnoosvobodilne 
borbe slovenskega naroda in ko si je pridobila zaupanje in 
ljubezen najširših ljudskih množic in mladine, povsem mož- 
no. Vendar pa je treba pri sprejemu v ZKM paziti, da imajo 
njeni člani vendarle dobre lastnosti in težnje, ki so porok, da 
se bodo lahko razvili v dobre mlade komuniste in tudi imajo 
željo da to postanejo. 

3. Paziti je dalje treba, da se ZKM ne bo spremenila v or- 
ganizacijo v kateri mladina samo bere in razpravlja o nekate- 
rih vprašanjih, a vsi problemi današnje narodno osvobodilne 
borbe ostajajo izven dela organizacije. Študijsko delo (dvigan- 
je teoretičnega in političnega znanja) je zelo važno, toda orga- 
nizacije ne smemo pretvoriti v izključno študijsko. Glavna 
naloga ZKM je, da z vsemi silami sodeluje v današnji sveti 
domovinski borbi proti fašističnim okupatorjem in da 
organizira vso ostalo mladino, ki ni komunistična ter jo 
povede v borbo. ZKM se mora trdno povezati z ostalo mladi- 
no in mora postati njen dejanski vodnik. To pa bo lahko pos- 
tala samo tedaj, če usmeri vse napore za enotnost mladine v 
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borbi proti fašizmu.  To je glavna naloga naših mladinskih 
komunističnih organizacij. 

4. ZKM mora delovati kot trdna in disciplinirana organi- 
zacija. Če to ob samem začetku ni mogoče, je treba stremeti 
za tem. Vsak sestanek mora imeti določen dnevni red, na 
vsakem sestanku morajo člani poročati o svojem delu od 
prejšnjega sestanka ter dobiti nove naloge. Delo mora biti 
razdeljeno tako, da noben komunistični mladinec ne ostane 
brez določene naloge. Če mladinec ne izvrši zaupane naloge, 
je treba izvesti kritike. Vendar ta kritika ne sme biti osebno 
karanje marveč mora stremeti za tem, da se tovariš popravi in 
poboljša. 

Edina organizacijska oblika ZKM je aktiv. Vsak aktiv mo- 
ra vršiti sestanke dveh vrst praktične na katerih se razpravlja 
o konkretnem delu in teoretične, kjer se komunistični mla- 
dinci vzgajajo ob predelovanju literature.. 

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

5. Glavna naloga ZKM je kakor smo že omenili, da orga- 
nizira in vodi v aktivno borbo proti fašizmu vso mladino ne 
glede na politično in versko prepričanje. To bo ZKM najlažje 
in najsigurneje dosegla, ako po vseh krajih ustvari skupine 
Zveze slovenske mladine in preko teh aktivizira vso mladino v 
narodnoosvobodilni borbi. ZSM ne sme biti mrtva organizaci- 
ja, ki bi obstojala samo na papirju. Njene naloge so mnogote- 
re. Če bodo naši komunistični mladinci posvetili temu vpra- 
šanju dovolj pozornosti, bo ZSM v kratkem času zajela vso 
mladino na slovenskem Primorju. V vseh vaseh in mestih je 
treba organizirati iz kmečke delavske in intelektualne mladi- 
ne skupine ZSM, ki naj izvolijo svoje odbore. Skupine ZSM 
mora(jo) aktivno povesti v borbo vse svoje mladince in mla- 
dinke. Delo skupin ZSM je politične konference in mitingi 
mladine. Razdeljevanje literature, dopisovanje v mladinske 
liste, nabiranje hrane in obleke ter drugih predmetov za našo 
vojsko, kurirska služba, mobilizacija mladink za bolničarke, 
organizacija sestankov, kjer se pojejo proti fašistične pesmi, 
organizacija delavnih grup, ki bodo obdelovale zemljo interni- 
ranih sorojakov, organizacija sabotažnih grup, ki bodo poma- 
gale pri rušenju cest, telefonskih drogov, izvedbe napisnih 
akcij, organizacija vojaških vaj, varnostna in obveščevalna 
služba itd. itd. itd. 
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Organiziranje in aktiviziranje ZSM mora biti glavna naloga 
ZKM. Prav tako pa naj komunistične mladinke aktivno sode- 
lujejo in pomagajo v Slovenski protifašistični ženski zvezi 
(SPZZ). S tem delom se bo ZKM razširila, ker se bodo (v) njene 
vrste vključevali najboljši in najborbenejši mladinci in mla- 
dinke. 

6. Vse gornje direktive veljajo tako za teren kakor za voj- 
sko. Če se torej na področju vašega okrožja nahajajo parti- 
zanske edinice, je dolžnost okrožnega komiteta Partije, da 
organizira ZKM po četah. Partijske celice v četah morajo dolo- 
čiti tovariša, ki bo odgovoren za delo v ZKM. Isto morajo stori- 
ti bataljonski partijski biroji. 

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 pošiljajte preko OK KPS. 

Smrt fašizmu - svobodo narodu! 

za Pokrajinski komitet ZKM 
za Primorsko: 
Štih Bojan 

ŠT. 10 

POROČILO OSREDNJE GOSPODARSKE KOMISIJE PRI 
IZVRŠNEM ODBORU OF DNE 3. AVGUSTA 1943 IZVRŠ- 

NEMU ODBORU OF O GOSPODARSKEM POLOŽAJU V KO- 
ČEVSKEM IN RIBNIŠKEM OKROŽJU1 

Osrednja gospodarska komisija        pr. 4. avg.43.  št. 148. 
pri IO OF. Na položaju 3. Vili. 43. 

Izvršnemu odboru Osvobodilne fronte 
tov. Mihi B.a 

Pretekla ds'a tedna sem se mudil v kočevskem in ribniš- 

' Izvirnik je v ARS, Odd. 1!. sign.: AS 1670, lOOF, šk. 435/1. Številka Hi 
in datum prejema sta registratami oznaki Izvršnega odbora OF. 

2 Dr. Marijan Brccclj. 
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kern okrožju zaradi organiziranja gospodarskih komisij3 in 
vam o tem mojem delu sporočam sledeče: 

1. V kočevskem okrožju, ki razpolaga z dovolj aktivisti 
OF in je ta organizacija prilično dobro zajela široke ljudske 
mase, je bilo moje delo z upostavitvijo gospodarskih komisij 
(okrožne in rajonskih) uspešno. Le rajon Stari trg ob Kolpi, ki 
je organizacijsko slab, nudi v tem oziru slabšo sliko, vendar 
bo tudi tu po dogovoru z okrožnim odborom OF, položaj kma- 
lu izboljšan. Okrožna in rajonske gospodarske komisije so 
takoj pristopile k organizaciji vaških gospodarskih komisij. 
Prebivalstvo kaže na splošno dobro razumevanje za naše tež- 
nje. Ker pa je kočevsko okrožje razmeroma redko naseljeno, 
ter nima trgovskih in industrijskih centrov razen Kočevja, tu 
kljub tej ugodni situaciji ni pričakovati kakih večjih uspehov 
gospodarske pomoči. Letina kaže sicer dobro, vendar je v po- 
sameznih rajonih zelo različna. V rajonu.Stari trg bo verjetno 
možno odkupiti nekaj žita, dočim bo kasneje krompirja, fižola 
in koruze v vseh na razpolago za našo vojsko. Tudi medu in 
raznih produktov (sira, žganja, i.t.d.) se bo nekaj dobilo. Ta- 
koj je možno odkupiti še starega fižola, medu in sira in je 
nujno da se tamošnje komisije oskrbi s potrebno gotovino, 
ker so prodajalci tega blaga mali gospodarji, ki denar nujno 
potrebujejo za svoje izdatke, četudi Bone v načelu ne odklan- 
jajo. 

V rajonu Banja Loka je veliko pomanjkanje soli. Prebivals- 
tvo se oskrbuje z njo največ iz Hrvaške in jo mora zelo drago 
plačevati, največ za zamenjavo blaga predvsem koruze, ki jo 
plačujejo Hrvati celo že po Lit. 20.- za kg., zamenjujejo jo pa 
za sol v razmerju 2 kg. koruze za 1, kg. soli. Da se prepreči 
izkoriščanje naših ljudi s takim prekupčevanjem je nujno, da 
se skuša ta problem povoljno urediti v korist tamošnjega pre- 
bivalstva in naše vojske. Bližnje partizanske patrole, kakor 
tudi naše politične oblasti skušajo po svojih močeh do skraj- 
nosti omejevati to kupčijo in je bilo že nekaj blaga prekupče- 
valcem zaplenjenega. Vendar vse to prizadevanje ne more 
imeti pravega uspeha, dokler se tamošnje prebivalstvo ne bo z 
naše strani oskrbelo s potrebno soljo in drugimi artikli, ki ga 
navaja k takemu kupčevanju. V kolikor pa imajo posamezniki 

3 Glej okrožnico Izvršnega odbora OF dne 10. julija 1943 o ustanovitvi 
Osrednje gospodarske komisije pri Izvršnem odboni OF in organizaciji gos- 
podarskih komisij po okrožjih in rajonih v Dokumenti, knj. 8, dok. št. 44, str. 
170-172. 

41 



pri tem le dobičkarske namene, bo pa potrebno izdali stroge 
protiukrepe. 

Mesto Kočevje, ki nam je že doslej nudilo možnost raznih 
dobav, se z ozirom na naša sedanja stremljenja zelo ugodno 
razvija in nam dobavlja preko svojih kanalov kar zadovoljive 
količine raznega, predvsem tehničnega materiala. 

2. Ribniško okrožje je bilo z mojim organizacijskim delom 
mnogo manj uspešno. Na sestanku, ki sem ga imel z okrož- 
nim sekretarjem in rajonskimi odbori OF ter na podlagi nji- 
hovih poročil, sem ugotovil, da to okrožje razpolaga z zelo 
pičlim kadrom naših aktivistov, ki ne zmorejo niti svojih nuj- 
nih politično-organizacijskih nalog, tako da v svoji sredi ni- 
majo na razpolago moči za naša gospodarska stremljenja in 
organizacijo. Ker pa je to okrožje precej bogato na poljskih 
pridelkih in ima trgovske kraje Ribnico, Sodražico in Velike 
Lašče, s katerimi imajo aktivisti razmeroma slabe stike brez 
dobrih kanalov, bo nujno, da za našo gospodarsko pomoč 
poiščemo za to sposobnih gospodarskih organizatorjev, ki bi 
jih dodelili okrožnemu in rajonskemu odboru Ribnica. Na 
ribniško okrožje OF je prišel pred par dnevi tov. Vinko Knol, 
ki vrši tam predvsem administrativne posle. Ker je ribničan, 
se mi zdi primerno, da bi tega tov. kooptirali v okrožje, kjer bi 
prevzel funkcijo referenta pri okrožni gospodarski komisiji, 
seveda če ni proti njemu kakih drugih pomislekov. Tov. Maj- 
nik4, ki je zdaj na naši bazi in je pred okupacijo služboval kot 
učitelj v Ribnici, uživa tam in v okolici splošno priljubljenost 
in ugled, pa bi bil po mojem mnenju za stike z Ribnico in or- 
ganizacijo kanalov, lahko zelo koristen. Njega bi imenovali v 
rajonsko gospodarsko komisijo Ribnica, seveda če tudi proti 
njemu ni kakih posebnih pomislekov, ker je že deloval v tem 
okrožju kot aktivist OF. Če bi navedenima tovarišema ne mo- 
gli dovoliti teh funkcij, potem prosim, da se skuša to zadevo 
drugače in nujno urediti, ker bi sicer ribniško okrožje za nas 
ne bilo dovolj izkoriščeno. 

Smrt fašizmu - svobodo narodu! 

Za:   Žig: Aleš5 

Osrednja gospodarska komisija pri 100F Petračb 

4 Anion Majnik. Glej Dokumenti, knj. 5, dok. št. 73, op. 9, str. 240. 
5 Stefan Trobiš. 
" Milan SUcrlavaj. 
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ST. 11 

OKROŽNICA OKRAJNEGA KOMITEJA KPS ZA JUŽNO 
PRIMORSKO DNE 3. AVGUSTA 1943 PARTIJSKIM ORGA- 
NIZACIJAM ZA JUŽNO PRIMORSKO O NALOGAH OB PRI- 

ČAKOVANI ITALIJANSKI KAPITULACIJI1 

OKRAJNI KOMITET ZA JUŽNO PRIMORSKO 
Položaj, dne 3. avgusta 1943. 

Vsem partijskim organizacijam za Južno Primorsko! 
Dragi tovariši! 

V zvezi z naglim razvojem dogodkov na naših tleh in v 
drugih deželah, kakor tudi v zvezi z našimi prejšnjimi dopisi 
povdarjamo, da so naše naloge sledeče: 

1. razgibati vse organizacije OF pod vodstvom Partije, 
2. dvigniti kadre na višjo stopnjo ideološke graditve, 
3. izvršiti mobilizacijo v našo narodno vojsko, 
4. izvesti kampanjo o žetvi, 
5. razviti zavest odgovornosti, kritike in samokritike v 

vseh partijskih komitetih in celicah, 
6. povečati budnost naših organov, 
7. povečati boj proti beli gardi, modri gardi, domačim iz- 

dajalcem in reakcionarnim klikam angleške pete kolone, 
8. organizirati obveščevalno službo. 

Množice moramo razplamteti in jih vključiti v borbo za 
dokončno osvoboditev našega naroda. Od nas, komunistov, je 
odvisno, kako bomo razgibali množice na splošen odpor proti 
okupatorju. To bomo dosegli s pravilnim delom, ki naj bo 
neumorno. Vsaka tesnogrudnost bi pomenila korak nazaj. 
Vključimo v organizacijo vse poštene Slovence, pritegnemo v 
OF vse sredince in take, ki so dosedaj omahovali, razkrin- 
kujmo pa poslednje zakrknjence! 

« Izvirnik je v ARS, Odd. I, sign.: AS 1497, Zbirka gradiva komitejev KPS 
in odborov OF na Primorskem, šk. 3. Okrožnico je Okrajni komite KPS za 
južno Primorsko s spremnim dopisom skupaj s pozivom na italijanske župa- 
ne (Al Podestà Italiano!) dne 6. avgusta 1943 razposlal sekretarjem okrožnih 
komitejev (ARS, prav tam). 
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Z vsemi silami se vrzite na delo med italijanskim vojaš- 
tvom. Naša tehnika vam pošlje potrebne letake. Oddelki Na- 
rodne zaščite naj povsod in v vsakem času vrše sabotažne in 
druge akcije. Za vzgled naj vam bodo naši zaščitniki iz okolice 
Trsta, ki so izvršili več odlično uspelih sabotaž! Posnemajte 
jih! 

Povečajte vpisovanje posojila svobode, pobiranje narodne- 
ga davka, prispevkov za partijski fond. Povečajte kader legal- 
nih in ilegalnih političnih delavcev. Ne izpuščajte iz vida delo 
med ženami: SPŽZ, mladino: ZSM, ZKM. Jačajte pomen odbo- 
rov OF kot naše politične oblasti! 

Izvajajte smernice našega Pokrajinskega komiteta, ne od- 
stopajte od naše linije, ki je tudi linija OF, bodite enotni. Us- 
pehi, tako vaši, kakor tudi uspehi naših zaveznikov, predv- 
sem Sovjetske zveze, prvoboriteljice za neodvisnost potlačenih 
narodov, naj vas ne uspavajo. Delujte še bolj, da bo sovrag 
preje strt! 

Skrbite za hitre, redne in točne zveze med našimi organi- 
zacijami. Poročila pošiljajte redno. Literaturo prejemate v do- 
voljni količini, vaši raznašalci naj poskrbe, da se za njo pobe- 
ro prispevki. 

Tovariši, smelo na delo! 
Smrt fašizmu - svobodo narodu! 

Žig: OKRAJNI KOMITET 
KPS ZA JUŽNO 
PRIMORSKO 

Za: 
Rudo Brkine2 

ŠT. 12 

PROPAGANDNO OBVESTILO ŠT. 3 REFERENTA ZA PRO- 
PAGANDO PRI IZVRŠNEM ODBORU OF EDVARDA KOC- 
BEKA DNE 4. AVGUSTA 1943 OKROŽNIM ODBOROM OF 

ZA PROPAGANDO1 

* Rudi Mahnič. 
1 Izvirna kopija je v ARS, Odd. 11. sign: AS 1670, IOOF, šk. 441/11. 
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Referent za propagando 
pri IOOF Dne 4. avgusta 1943. 
slovenskega naroda 

PROPAGANDNO OBVESTILO ŠT. 3. 
(Vsem okrožnim odborom za propagando) 

I. Bela garda in Mihajlovićevci so tik pred razkrojem. Naša 
dolžnost je, da ta proces razpadanja med njimi z vsemi silami 
pospešimo. 

Predvsem morate vedeti, da je v beli gardi, ki je do nedav- 
nega vsaj na zunaj združevala vse reakcionarne kroge od kle- 
rikalnih do liberalnih, prišlo do javnega razkola. Če so preje 
med njimi tlela osebna trenja, so v zadnjem času izbruhnili 
med njimi tudi dejanski spopadi in javni napadi v letakih. 
Tako se je major Novak2 zaletel v letaku v klerikalno belo gar- 
do, klerikalci pa so mu odgovorili z novim letakom, kjer pozi- 
vajo slovenske legionarje k uporu zoper mihajlovićevce, očita- 
joč jim, da so jim ukradli radijske zveze z londonsko vlado in 
njenega zastopnika, ki je bil njim namenjen. Obe frakciji 
gresta svojo logično doslednjo pot. Medtem, ko se 
mihajlovićevci pozivajo na kralja Petra3 in hočejo staro Jugos- 
lavijo, so šli klerikalci svojo izdajalsko pot dalje in navezali 
stike z Gestapom4, pripravljajoč ljudi na prihod Nemcev 
kot njihovih zaščitnikov in prikazujoč nemško zasedbo 
Ljubljanske pokrajine5 kot rešitev za slovenski narod in 
vero. S tem se je bela garda do kraja razgalila in zato boj pro- 
ti njej zaradi tako očitnega izdajstva ni težak. Zato osredotoči- 
te propagandno delo na vse belogardistične vrste in prikažite 
njihovim preprostim ljudem veleizdajalsko vlogo njih voditel- 
jev. Vse belogardiste pozovite, da se takoj in brezpogojno prik- 

' Karel Novak. 
3 Peter 11. Karadjordjević. 
* Nemška Tajna državna policija - Geheime Staatspolizei. 
* Ljubljanska pokrajina (Provincia di Lubiana), upravna cnoia pod itali- 

jansko zaecdbcno oblastjo, nastala po okupaciji in razkosanju slovenskega 
ozemlja aprila 1941. Obsegala je ozemlje osrednje Slovenije (Ljubljana, Do- 
lenjska, Notranjska, Kočevska. Bela krajina). Merila je 4.544 kvadratnih km 
s 339.000 prebivalci, lialijanski okupatorje 3. maja 1941 razglasil priključi- 
tev tega ozemlja h Kraljevini Italiji. Na čelu pokrajine je bil Visoki komisar s 
sedežem v Ljubljani. 
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Ijučijo našim vrstam. V ta namen smo sestavili letak, ki ga 
prilagamo". Razmnožite ga in razširite. 

Posebno pozornost pa posvetite mihajlovičevcem. Major 
Novak in njegova »redna jugoslovanska vojska« sicer v nobe- 
nem slučaju ne štejeta več od 200 vojakov na Slovenskem, 
vendar je treba po tem pojavu udariti z vso silo, da ga v kali 
zatremo. Razkrinkajte do kraja njihovo sodelovanje z Itali- 
jani, ki ga tako skrivajo, obenem pa njihovo začasno in tak- 
tično prijaznost do partizanov. Kjer koli se pojavijo četice te 
»vojske«, jih pozovite k brezpogojni predaji in k strnitvi vseh 
vojaških sil v eno samo enotno vojsko, ki je od zaveznikov 
priznana kot edina zavezniška vojska na našem ozemlju. Če 
plavogardisti tega našega poziva nočejo upoštevati, postanejo 
narodni izdajalci z vsemi posledicami. Kar se majorja Novaka 
tiče, pribijajte, da je prejel od londonsko-jugoslovanske vlade 
milijon lir denarja, da pa mu je Anglija odklonila pošiljanje 
orožja, češ, da bi ga uporabil za širjenje bratomorne vojne. 
Porabite izjavo nekega padalca7, ki je bil pri njem in ki pravi, 
da večjega izdajalca še ni videl. To izjavo je dotični poslal tudi 
angleškemu poveljstvu v Kairo. Posvetite vso pozornost tudi 
temu, da beli ne bi prehajali med plave. 

II. Važno je, da veste in uporabite dejstvo, da je Ljubljana 
znova stopila na čelo narodne razgibanosti. V nedeljo 1. avg. 
t.l. so se vršile v Ljubljani velike demonstracije8, ki se jih je 
udeležilo nad 12.000 ljudi in ki so bile mogočen dokaz strje- 
nosti vseh slovenskih ljudi v OF. Demonstracije so bile v svo- 
jem pričetku omejene le na zahteve, da se izpustijo interni- 
ranci, pa so se kmalu razvile v spontane politične demonstra- 
cije. Ljudje so zahtevali mir, vzklikali naši OF, komandantu 

* Letak: Že zopet vas prodajajo (beli gardi v premislek). Dvajset let so... 
Osvobodilna fronta slovenskega naroda je v ARS, Odd. H, sign.: AS 1670, 
lOOF, šk. 441/11 in sign.: AS 1887, Zbirka narodnoosvobodilnega tiska, šk. 
83. 

7 Verjetno Venceslav (Véncelj) Fcrjančič - Adam. 
" Misli demonstracije dne 1. avgusta 1943 pred sodnimi napori na Miklo- 

šičevi cesti v Ljubljani, kjer seje zbralo okrog 10.000 Ljubljančanov ¡n zahte- 
valo izpustitev imemirancev in jetnikov. To so bile najmočnejše demonstraci- 
je v okupirani Ljubljani. Italijanska oblast je aretirala več demonstrantov. Od 
teh jih je 24 še istega dne obsodila in že ponoči odpeljala z izrednim tran- 
sportom v zapore v Italijo. Več glej Marica Ccpe, Od protestnih komemoracij 
do množičnih demonstracij. Junaška Ljubljana 1941-1945. Druga knjiga 
(druga izdaja), Ljubljana 1985 (dalje Čepe, Od protestnih), str. 189-220. 
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TITU9, našim partizanom, svobodni Jugoslaviji itd. Padali pa 
so tudi vzkliki svobodni Italiji in skupni borbi zoper hitleri- 
zem. Vojaštvo, ki so ga poslali na ulice, da demonstrante 
razžene, ni izvršilo svoje naloge. Vojaki so celo pozdravljali 
naše ljudi, nekateri oficirji so jim celo ploskali, tankisti so jim 
mahali iz s\'ojih linic. Ker niti karabinerji niso hoteli izvrševati 
povelj svojih predpostavljenih, sta bila kvestor in nek pol. 
višji uradnik prisiljena sama razganjati množice. To priča, da 
je Ljubljano znova zajel val množičnega upora. Vsi pogoji so 
dani, da se ta upor še stopnjuje. 

Kjerkoli morete, posnemajte Ljubljano in organizirajte 
demonstracije v katerih pridobivajte simpatije italijanskih 
vojakov za skupen odpor proti Nemcem. Tudi sicer ne zamu- 
dite nobene prilike, da bi italijanskim vojakom predočili polo- 
žaj, ki jim narekuje, naj se tudi proti volji svojih oficirjev 
povežejo s partizani, ki jim garantirajo, svoboden odhod v 
domovino, če jim izročijo orožje in municijo. 

Smrt fašizmu - svobodo narodu! 

Za IOOF: 
EDVARD KOCBEK l.r. 
referent za propagando 

ST. 13 

BRZOJAVKA ČLANA POLITBIROJA CENTRALNEGA KO- 
MITEJA KPJ EDVARDA KARDELJA DNE 4. AVGUSTA 

1943 VRHOVNEMU POVELJNIKU NOV IN PO JUGOSLAVI- 
JE JOSIPU BROZU - TITU O POLOŽAJU V SLOVENIJI1 

TITU2-4. VIII. 1943. 

"' Josip Broz - Tito, marèa] Jugoslavijo, generalni sekretar KPJ in vrhovni 
komandant NOV in POJ. 

1 Izvirnik v srbohrvaškem jeziku je v Hrvalskem državnem arhivu v Za- 
grebu. Dokument je objavljen v zborniku Izvori za istoriju SKJ, serija •, Tom 
If, Dokumenti centralnih organa KPJ, NOR i revolucija 1941-1945, knj. 12, 
Beograd 1989 (dalje Dokumenti KPJ. knj. 12), dok. št. 95, str. 282-283. 
Slovenski prevod je pripravil uredniški odbor za Zbrana dela Edvarda Kardel- 
ja, 7. knjiga (rokopis v knjižnici Inštituta za novejšo zgodovino v Ljubljani). 

1 Josip Broz. 
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Vrnil sem se na Hrvaško3. Glede na spremenjeno situacijo 
v Sloveniji in pomanjkanje vodilnega kadra bo potrebno, da 
kmalu zopet odidem tja. Kidriča smo poslali v Ljubljano, da 
pripravi generalni štrajk in oboroženo vstajo4; CK je zaradi 
tega oslabljen. Sporoči, če se strinjate. Če Ti prideš, se bom 
lahko takoj vrnil, ker pot od slovenskega do hrvaškega štaba 
traja 4 dni. Smatram, da so razmere in delo v Hrvatski v pos- 
lednjem času dobro krenile naprej in moja nenehna navzoč- 
nost tukaj ni potrebna. 

Namesto Angela5 predlagam za komandanta slovenskega 
glavnega štaba Rozmana Franca (32 let, delavec, član Partije 
od 1936, v Španiji je bil kapetan, tam je končal oficirski tečaj, 
v partizanih od 1941. leta, bilje komandant Štajerske opera- 
tivne cone, imamo ga za najboljšega komandanta v Sloveniji). 
Sprememba je nujna zaradi večjih operativnih nalog in dviga 
komandantove vloge. Angelo gre v CK za organizacijska vpra- 
šanja. Odgovorite nujno. Sporoči, ali se lahko ta sklep objavi 
s Tvojim podpisom in v stilu Tvojih navadnih sličnih povelj. 

Zaradi velikih nemških koncentracij v Primorju, Gorenjski 
in Koroški smo bili prisiljeni v večji meri koncentrirati sile 
okrog Ljubljanske pokrajine. Eno primorsko in eno štajersko 
brigado smo vključili v diviziji0. Na terenu smo pustili manjše 
odrede. Ena divizija se bo čimprej cela premestila v Primorje. 
Formirani sta 2 diviziji, vsaka s tremi brigadami. Dve brigadi 
sta ostali zunaj divizij7, iz njiju in iz ene nove brigade se bo 
kasneje formirala tretja divizija. Brigade imajo povprečno od 
600 do 800 borcev. Mobilizacija je nepretrgana, obstajajo še 
zelo velike možnosti. Prizadevamo si zapreti pot Italijanom in 
jim odvzeti orožje. 

3 Edvard Kardelj je konce julijo 1943 odšel z Baze 20, s sedeža osrednje- 
ga vodstva slovenskega narodnoosvobodilnega gibanja v Kočevskem Rogu na 
Hrvaško in je 4. avgusta 1943 prispel v Otočac v Liki. 

4 Boris Kidrič naj bi po sklepu Centralnega komiteja KPS odšel v Ljublja- 
no, vendar tega sklepa pozneje niso izvedli. Glej Dokumenti, knj. 8, dok. št. 
131. str. 425 in pismo E. Kardelja dne 12. avgusta 1943. dok. št. 39. 

• Ivan Maček. 
0 Gradnikovo brigado, v katero so prej vključili večino borcev ukinjene 

Gregorčičeve brigade, so začasno vključili v 14. divizijo in Šlandrovo brigado 
v 15. divizijo NOV in PO Jugoslavije. 

7 Misli najbrž Gregorčičevo brigado, za katero še ni vedel, da jo bodo 
ukinili in Prešernovo brigado, ki sojo začasno vključili v 14. divizijo NOV in 
PO Jugoslavije. 
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V Sloveniji je splošni polet OF in razpad bele garde. 
Mihailovićevci ustanavljajo posebne odrede v gozdovih, ven- 
dar še vedno v sodelovanju z Italijani. Do zdaj jih je skupno 
okrog 200, vendar bodo še narasli. Od nas zahtevajo pogajan- 
ja, da ne bi napadali drug drugega. Mi smo zavrnili takšno 
bazo, zahtevamo, da se priključijo partizanom ali odidejo do- 
mov. Nove sredinske skupine zahtevajo vstop v OF. Na tej 
osnovi smo okrepili mobilizacijo v partizane. V Ljubljani smo 
mobilizirali 15 novih zdravnikov (4 smo poslali Hrvatom8, če 
vi pridete bliže, vam jih bomo poslali nekaj). Ker je v Ljubljani 
položaj zrel za generalni štrajk in oboroženo vstajo v ugodnem 
trenutku, smo tja poslali Kidriča0. Za primer nemškega vdora 
v Ljubljano smo ukazali odpor in nato izpraznitev mesta ter 
mobilizacijo vseh moških10. Povezujemo se z italijanskimi 
oficirji11. 

Konec julija so Angleži spet vrgli v Primorje trojko, vendar 
so se nato opravičili GS Slovenije, ker so to storili brez njego- 
vega dovoljenja12. Nato predlagajo, da bi vrgli še nekoliko 
trojk z radijskimi aparati, ki bi jih lahko uporabljali tudi mi. 
Pristajajo na to, da bi bile trojke pod nadzorom in celo povelj- 
stvom partizanskih štabov. Postali so zelo vljudni, kažejo ne- 
navadno zanimanje za Primorje, zaradi česar smo mi posebno 
oprezni in poskušamo, da ga čimprej vojaško okrepimo in da 

8 Nn Hrvaško so s Kardeljem odšli zdravniki: dr. Lado Milavcc, dr. Cirila 
Maselj, dr. Franc Novak, dr. Robert Kukovec in dr. Milan Pcrušck. 

'' Glej op. 4 zgoraj. 
•° Glej zapis seje lOOF dne 29. julija 1943 (Dokumenti, knj. 8, dok. št. 

119, str. 396-397), okrožnico lOOF dne 29. julija 1943 (prav lam, dok. št. 
121, str. 400-404). navodila [OOP povcrjenišlvu lOOF za Ljubljano dne 29. 
in 31. julija 1943 (prav tam, dok. št.123, sir. 406-408 in št. 136, ülr. 439- 
441) in pismi Borisa Kidriča Miri Tomšič dne 29. in 30. julija 1943 (prav 
lam, dok. št. 125 in 131, str. 411 in 425). 

11 Misli na pogajanja med odposlanci generala Guida Cerullija, poveljni- 
ka pehote italijanske divizije «Isonzo« iz Novega mesta in partizanskimi funk- 
cionarji. Prišlo je do irch sestankov, 9. in 30. maja in nato še 12. avgusta 
1943, kjer so se pogajali predvsem o zamenjavi jetnikov in o oskrbi, negi ter 
zamenjavi ranjencev. Vendar se niso sporazumeli. Več glej: Ivo Pirkovič, 
Diplomacija v gozdu. Tedenska tribuna, 30. maja 1957. št. 23 - 4. julija. 
1957, št. 27 in Bogdan Osolnik, 2 ljubeznijo skozi surovi čas. Založba Borec, 
Dolenjska založba, Ljubljana 1989, str. 190. 

1J Gre za pristanek skupine padalcev 18. oz. 19. julija 1943, ki jo je vodil 
Zdravko Lenšček, poročnik britanske obveščevalne službe. Več glej: Pavel 
Dobrila, Prvi slik slovenskih partizanov z vojsko Velike Britanije. Prispevki za 
zgodovino delavskega gibanja, XIII/1973, št. 1-2, (dalje Dobrila, Prvi slik), 
str. 207 si. 

49 



pritiskamo proti Trstu. Za trojke smo v duhu Tvojih navodil 
Hrvatom13 pristali, vendar smo poudarili, da delajo pod našim 
nadzorom in da nehajo pošiljati beli gardi. 

Beve14 

ST. 14 

PISMO ČLANA IZVRŠNEGA ODBORA OF ZORANA POLIČA 
DNE 4. AVGUSTA 1943 ČLANU POVERJENIŠTVA IZVRŠ- 
NEGA ODBORA OF ZA LJUBLJANO DRAGU PUSTIŠKU1 

Položaj 4. I1. 1943 

Dragi Zidar!3 

Zdi se mi potrebno, da ti sporočim par misli, ki naj vam 
pomagajo pri vašem delu. 

Razvoj dogodkov je prišel danes v svojo končno fazo. Kot 
sem ti že zadnjič dejal4, je težko napovedati, kedaj bo vse 
zgrmelo. Dejstvo je samo, da se lahko vse razvija z bliskovito 
naglico. 

Če samo pomisliš, da vam je bilo mogoče prirediti take 
demonstracije5 v tisti Ljubljani, ki je dala toliko ljudi v konfi- 

" Misli navodili vrhovnega komandanta NOV in PO Jugoslavije Josipa 
Broza • Titu dne 23. aprila in 23. maja 1943 Glavnemu štabu NOV in PO 
Hrvatske, da britanska vojaška misija pri Glavnem šlabu NOV in PO Hrvat- 
ske s svojo radijsko postajo lahko vzdržuje zvezo s Kairom in da partizani 
lahko sprejemajo zavezniško pomoč v materialu. Drugih sporazumov pa naj z 
njimi ne delajo. Zbornik NOV/11, •••. 9. dok. št. 142, str. 176 in dok St. 213, 
str. 291. 

» Edvard Kardelj. 
1 Izvirna kopijaje v ARS, Odd. U, sign:. AS 1743. Polič Zoran. 
' Pomota. Biti mora avgust (8), kar je razvidno iz vsebine pisma in iz 

spremembe ¡legalnega imena Salvo (Drago Puslišck) v Zidar. Glej pismo Dra- 
ga PusliSka dne 21. julija 1943 Zoranu Poliču v Dokumenti, knj. 8, dok. št. 
101, str. 348. 

•'> Drago Pustišek - Salvo. 
4 Glej pismo Zorana Poliča dne 28. julija 1943 Dragu Pustišku v Doku- 

menti, knj. 8. dok. št. 120, str. 398-400. 
5 Misli na demonstracije pred sodnimi zapori v Ljubljani dne 1. avgusta 

1943. Glej dok. št. 12, op. 8. 
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nacijo, zapore in partizane, ti to marsikaj pove. Predvsem, da 
je izginil strah, ki je doslej oviral ljudi pred sprostitvijo in pa 
da okupator ne čuti dovolj moči, da bi nastopil proti masi. 
Sedaj je odvisno samo od vas ali boste to razpoloženje pravil- 
no izkoristili. Mi vam od tu pošiljamo sicer navodila, ki jih 
morate izvesti, ker so v skladu s celotnim razvojem, ne poz- 
namo pa vaših posebnih prilik, katerim morate znati svoje 
akcije vedno prilagoditi. Skoraj bi lahko dejal, da predstavlja- 
jo naša navodila minimum, kar je treba izvesti. Da morete 
imeti situacijo popolnoma v rokah, je nujno potrebno, da ste 
pa sedaj res v stalnem stiku. Situacija se lahko menja od ure 
do ure. Tudi naša navodila bodo šla vsa skupno direktno na 
Sočo6. Zato ti sam posebej ne bom pisal o kakih navodilih, ki 
bi se tikali skupnosti, kakor ti to tudi doslej nisem. Poudar- 
jam pa to posebej samo zato, da vidiš kako nam je važno, da 
ste res v stalnem stiku. Seveda pa vam bomo stvari, ki bi se 
naj izvedle v sokol, krogu, tudi v bodoče sporočali. Smatramo 
pa z ozirom na dogodke, da morate sedaj uskladiti vse svoje 
delo in razviti najvišjo aktivnost pri skupnem delu. Za 
sokjolski] oz. nacionalni) krog bo važno v tej eri, da razmno- 
žite letake, ki smo vam jih dostavili in pa ev. brošurco7, ki jo 
je prejela Soča. O tej brošuri se pomeni s Sočo. 

Za večjo ekspeditivnost vašega dela bi bilo morda dobro, 
da pritegnete k podrobnemu delu tudi Žaneta8. Justin'J je 
verjetno itak že zelo aktiven. Tako bi vas bila kar dobra druš- 
čina. 

Važno bo, da pravilno zagrabite priprave za ev. evakuacijo. 
Ta problem smatrajte za zelo resen. Vojake, juriste, gospodar- 
stvenike, i. dr. potrebujemo že sedaj. 

Politično morate usmeriti svoje delo sedaj predvsem proti 
plavim in v tej zvezi proti JNSIU, Pestotniku in tovarišem. Beli 
so mislim dokončno doigrali. Posebno pa s svojim zadnjim 
letakom, v katerem poudarjajo, da je svoboda vere in s tem 
svoboda narodnega imena zajamčena tudi če pridejo Nemci. S 

11 Mira Tomšič - Vlasta. 
7 Uredništvo ni ugotovilo za katere letake in brošuro gre. 
" Viktor Repič. 
» Vladimir Krivic. 
10 Jugoslovanska nacionalna stranka. Ustanovljena leta 1933, zastopala 

je stališče unitarnega in integralnega jugoslovanstva. Med slovenskimi politi- 
čnimi strankami so seji pridružili liberalci. Leta 1930 je bil za predsednika 
izvoljen general Petar Živkovič, za tajnika Albert Kramer. Marca 1941 je 
stopila v vlado. 
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tem so jasno razkrili, da so z Nemci že povezani - sem jim bo 
pa mislim le malokdo sledil. Tudi Novak11 je izdal letak proti 
belim. 

Značilno za plave pa je to, kar smo pravkar izvedeli, da je 
padalec13, ki je bil pri Novaku, sporočal v Kairo, da večjega 
izdajalca kakor je Novak še ni bilo in da prosi naj ga takoj 
odpokličejo. 

Po najnovejših napovedih pričakujemo te dni večjih do- 
godkov in to v precejšnji bližini. Če bo steklo dobro, bo tudi 
nam kmalu dobro. 

Naši fantje so v zadnjih dneh na več krajih nasekali Itali- 
jane, ki besno streljajo z vsemi topovi in bombardirajo, da je 
kar prijetna pesem. V ospredju poročil pri SI. Jug.13 je Pri- 
morska. Posveča ji cele odstavke in obravnava vsako najma- 
njšo akcijo. 

Bil sem na obisku pri Stjenki14. Počuti se prav dobro in 
pozdravlja svoje domače. ...15 Tudi jaz ga pozdravljam. Vse- 
kakor ga obiščite, morda 2ane ali pa Rado1*1, pa tudi mali s 
Trnovega17. 

Toliko zanimivega bi ti še hotel pisati, toliko problemov bi 
rad načel, toda vem da so pred vami težke naloge, ki se jim 
morate vsi posvetiti. Tudi mi imamo sedaj več dela. Toda 
vkljub temu ti bom še redno pisal, posebno če bo za nas kaj 
interesantnega. 

Andrej10 je odšel na Hrvaško! Pozdravi njegove domače! 

" Karel Novale. 
'-' Verjetno Vcnccslav (Vencelj) Ferjančic. 
13 Gre za Radio Slobodna Jugoslavijo. Radijska postaja Slobodna Jugos- 

lavija je bila organizirana v Sovjetski zvezi, v Moskvi na pobudo Komunistič- 
ne internacionale (Kominlernc) in odloka Centralnega komiteja KPJ, da bi 
jugoslovansko javnost obveščala o narodnoosvobodilni borbi v Jugoslaviji. 
Prva oddajajo bila 11. novembra 1941, zadnja pa 1. marca 1945. Več glej: 
dr. Mladen Stefanovič, Istorijski izvori o medjunarodnom priznanju narodno- 
oslobodilačkc borbe u Jugoslaviji. Osvrt na emisije Radio-staniec «Slobodna 
Jugoslavija. 1941-1945, Arhivist XXXI, Beograd 1981, št. 1-2, str. 33-44. Po 
podatkih Vide Tom - Lasič je bila postajo v Tbilisiju, imenovali pa sojo zveza 
z Moskvo. Glej: Vida Tom - Lasič, Kliče vir. vir, vir, Založba Borec, Ljubljana 
1966. 

i* Pavle Boje. 
15 Šifrirano besedilo, ki se glasi: »Dobil sem se s hčerko prof. Jerasa (Jo- 

sipa). Pozdravlja očeta in ga poziva, da pride ven.« Besedilo je razrešil Zoran 
Polič. 

<" Rudolf Rudolf. 
17 Verjetno Vladimir Krivic. 
lH Josip Rus. 
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Prav prisrčne pozdrave vsem in držite se dobrol 

ZDRAVO!19 

ŠT. 15 

POROČILO OKROŽNEGA ODBORA OF RIBNICA - VELIKE 
LAŠČE DNE 4. AVGUSTA 1943 IZVRŠNEMU ODBORU OF 

O POLOŽAJU V OKROŽJU! 

O.O.O.F. za Ribnico pr. 10. avg. 43. št. 161 
Vel. Lašče Na položaju, dne 4. avg. 1943. 

IZVRŠNEMU ODBORU OSVOBODILNE FRONTE. 
POROČILO O SITUACIJI V OKROŽJU. 

Letake, katere ste nam poslali'J, smo dali razmnožiti v par 
tisoč izvodih in iste takoj razposlali v vse rajone. Iz terena 
nam poročajo, da je bil efekt letakov z ozirom na belogardiste 
odličen. O letakih razpravljajo belogardisti sami in uvidevajo 
pravilnost vsebine teh letakov. Po zadnjih poročilih so belo- 
gardisti pripravljeni izvrševati tudi sabotaže, katere delno že 
izvajajo, izgledi pa so, da se bo vse to še stopnjevalo, zaenkrat 
pa niso še tako močni, da bi pričeli z odlaganjem orožja in 
dezertacijami. 

Z ozirom na letak o Jonesovi izjavi3 so ljudje že o tem po- 
učeni, še predno smo jim dali letake. To pa zato, ker je letake 
prehitela naša ustna propaganda. 

19 Pismo ni podpisano. Pisal gn je Zoran Polič. 
1 Izvirnik je v ARS. Odd. H, sign,: AS 1670, ÎOOF, šk. 435/1. Številka 161 

in datum prejema sta registraturni oznaki Izvršnega odbora OF. 
' Izvršni odbor OF je dne 31. julija 1943 okrožnim in podokroznim odbo- 

rom OF z dopisom poslal letak za italijanske vojake «Soldati Iliüiunil Musso- 
lini • rovesciato...«, proglasa majorja VVilliama Jonesa »Beli gardi (To the 
white guard)...« in italijanskim vojakom »Alle forze armate italiane...« ter letak 
Izvršnega odbora OF «Zaslepljenim Slovencem...«. Glej Dokumenti, knj. 8, 
dok. št. 135. str. 437-438. 

3 Gre za izjavo kanadskega majorja Williame Jonesa o narodnoosvobo- 
dilnem gibanju in partizanski vojski. Izjavo je objavil Slovenski poročevalec, 
leto IV, št. 13, 5. julij 1943, str. 6-7 (ARS. Odd. II, sign.: AS 1887, Zbirka 
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Letake za italijansko vojaštvo in za belogardiste in ostale 
tekste letakov, ki smo jih prejeli včeraj, smo takoj dali raz- 
množiti v več tisoč izvodih. 

Okrožnice št. 32/43-0-4, 34/43-0-\ 36/43-0-6, in ostale 
tri vrste okrožnic od Osrednje gospodarske komisije7 smo 
prejeli, jih skupno s posameznimi rajoni predelali in pristopili 
takoj k delu v smislu istih. 

Pred kratkim se je mudil tukaj član odbora Osrednje gos- 
podarske komisije tov. Aleš8, kateri je prišel v naše okrožje z 
namenom, da pomaga pri organizaciji gospodarskih komisij, 
pri okrožju in rajonih. Ker pa nimamo na razpolago ljudi, ki 
bi prišli v poštev kot referenti in člani teh gospodarskih komi- 
sij, niti v okrožju, niti rajonih, nam istih ni bilo mogoče pos- 
taviti. Z ozirom na res veliko važnost teh gospodarskih komi- 
sij, smo pristopili takoj k delu in organizaciji istih. S tovari- 
šem Alešem, pa smo se dogovorili, da nam pošlje oziroma 
posreduje pri vas, da dobimo čimprej okrožnega referenta. 

Ob priliki, ko se je nahajala pri nas sekretarka gl. odb. 
SPŽZ za Slovenijo tov. Mara4, smo se dogovorili, da nam bo 
poslala tovarišico, ki bo sekretarka inic. okrožnega odbora 
SPŽZ našega okrožja. Ker je to nujno, radi razširitve dela, vas 
prosimo, da nam to tovarišico čimprej pošljete. 

Prejšnji teden sta se nahajala tu tovariša Ivan10 in Gus- 
telj11, člana glavnega inic. odbora ZSM za Slovenijo. 

narodnoosvobodilnega tiska). Izdan je bil tudi leiak (ARS, Odd. I, sign.: AS 
1548, Zbirka letakov 1919-1945). Prepis izjave je objavljen v Dokumenti, knj. 
8, dok. št. 20, str. 75. 

4 Okrožnica Izvršnega odbora OK dne 14. julija 1943 o povečanju politič- 
ne aktivnosti na terenu (Dokumenti, knj. 8, dok. št. 62. str. 218-223). 

" Okrožnica Izvršnega odbora OF dne 18. julija 1943 o splošni gospodar- 
ski kampanji (Dokumenti, knj. 8, dok. št. 85, str. 294-298), 

ft Okrožnica Izvršnega odbora OF dne 31. julija 1943 o bližajoči se itali- 
janski kapitulaciji (Dokumenti, knj. 8, dok. št. 134, sir. 433-436). 

7 Gre za okrožnico Izvršnega odbora OF dne 10. julija 1943 o ustanovitvi 
Osrednje gospodarske kpmisije (Dokumenti, knj. 8, dok. št. 44. str. 170- 
172), navodilo Osrednje gospodarske komisije dne 10. julija 1943 za organi- 
zacijo vaških gospodarskih komisij (Dokumenti, knj. 8, št. 46, str. 173-175) 
in predlog Osrednje gospodarske komisije dne 20. julija 1943 za vzpostavitev 
okrožnih, rajonskih in vaških gospodarskih komisij (Dokumenti, knj. 8, dok. 
št. 94, str. 323-325). 

» Stefan Trobiš. 
4 Mara Rupena. 
10 Ivan Oorjup. 
11 Gabrijel Gašperšič. 
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Postavila sta inic. okrožni odbor ZSM za Ribnico-Lašče. 
Odbor je sestavljen iz: sekretar Pavle12, člani Dane13 in Jože14. 

Tov. Gustelj in Ivan sta imela miting v rajonu Loški Potok, 
za mladin(o) sestanke pa v Loškem Potoku in Sodražici. 

Rajon Ribnica: Zvedeli smo za sestanek modre garde, ka- 
terega so se udeležili nje pristaši iz Ribnice, in to: Dežman15, 
bivši jugoslovanski podpolkovnik, dalje Arko Ivan (Logar), 
Rakič16 - biv. jug. poručnik, vodilni belogardist v Ribnici no- 
tar Sonc17, Peterlin Filip trgovec, in še nekaj drugih, ki pa 
nam še zaenkrat niso znani, upamo pa, da jih bomo v krat- 
kem spoznali. Vsebina sestanka, ki se je vršil v Ribnici dne 
28. VII. nam je še neznana. Izvedeli pa smo, da so prejeli tis- 
karske potrebščine. Stike imajo direktno z Ljubljano. Posreči- 
lo se nam je, da smo dobili stik s temi modrogardisti potom 
našega človeka, kateremu se je posrečilo vriniti se v njihove 
vrste. 

Zadnjič se je belogardistični dekan Demšar18 zgražal nad 
početjem belogardistov, kar kaže, da se polagoma kakor vsi 
ostali izmika beli gardi. Stari belogardistični propagator žup- 
nik Skul10 pa še vedno in povsod z vnemo propagira za be-go. 
Pri nobeni pridigi ne pozabi »partizansko - komunističnih 
morilcev«. Dočim je pri zadnji pridigi izjavil kaplan Mate20 iz 
Gorice vasi dobesedno tole: »..Slovani so Čehi, Poljaki, Srbi, 
Hrvati in drugi, največji slov. narod pa so Rusi. Tudi mi Slo- 
venci smo Slovani, kakor sta bila sv. Ciril in Metod. Bolj ka- 
kor kdaj koli prej pa moramo ljubiti brate Slovane sedaj, pa 
čeprav pridejo iz našega vzhoda«. 

Posebno od zadnjih svetovnih dogodkov se opaža, skoraj 
popolen padec morale tako pri Italijanih, kakor pri begi. Sko- 
raj vsi Italijani so veseli padca Musolinija21 in govorijo o kon- 
cu vojne. Izjema pa je bega iz Brez, ki še naprej silno terorizi- 

u Pavle Boje - Stjenka. 
'•' Franc Murok. 
14 Jože Dulmin. 
15 Josip Dežman, podpolkovnik, jugoslovanske kraljeve vojske, najprej 

poveljnik bele garde v Kočevju, od junija 1943 v Ribnici. Glej Dokumenti, knj. 
7, dok. št. 176, op. 10, sir. 515. 

16 Miodrag Rakič. 
1! Viktor Sonc, notar. 
'" Viktorijiui Demšar, dekan v Ribnici. 
" Karel Skulj, župnik v Dolenji vasi pri Ribnici. 
10 Franc Šaleški Mate, od leta 1939 župni upravitelj v Mozlju. 
J1 Glej dok. št. 6, op. 2. 
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•• ljudi. Ljudje pa so naravnost besni na bego iz Brez in od 
nas zahtevajo, da moramo likvidirati vse bele v Brezah z lju- 
dmi in imovino vred. Skoraj ne morejo več prenašati silnega 
terorja. To bi bilo tudi za nas zelo koristno, ker bi se uspeh 
dela dvignil v mnogih vaseh najmanj za 500%. V Sušjah smo 
organizirali odbor OF. Tudi v Lipovcu in Blatah imamo zaup- 
nika. 

Iz zapora iz Ljubljane so prišli domov 3 člani ter. odb. 
Ljudje so se kar gnetli okrog 7 ruskih rešencev, ki so se izgu- 
bili od transporta ob priliki napada Italijanov in bege in prišli 
v vas Rakitnico. Ljudje so jih mnogo izpraševali o življenju in 
ureditvi v Rusiji. Predvsem so jih izpraševali o duhovnikih in 
cerkvah v Rusiji. Mnogi so se jezili na lažnjivega župnika 
škula, ki jim je podajal popolnoma drugačno sliko o verskem 
življenju v Rusiji, kakor pa so jih slišali od ruskih rešencev. 

Sodraški rajon: Dne 23. VII. je bil sestanek modre garde 
pri sv. Gregorju. Na tem sestanku so bili: dr. Tičar, zdravnik 
iz Sodražice, bivši kapetan Adamič, bivši podporučnik Mikolič 
Edo, ing. Šalihar, ki je bil zaposlen v Sodražici pri regulaciji, 
in Lovšin Rudolf, gostilničar in mesar v Sodražici. Kaj so raz- 
pravljali ni znano. Dobili smo poročilo, da imajo ti sodraški 
modrogardisti vezo z Ribnico, kjer je center. Po tem sestanku 
nismo zaznali nikakega sestanka več. 

V vasi Jelovec smo dobili zaupnika, kateri zelo agilno dela 
v vseh smereh za OF. Izgledi so, da bo tam formiran kmalu 
odbor OF. Ravno tako tudi v Sodražici sami, kjer za enkrat v 
glavnem delata zelo agilno odbora SPŽZ in ZSM. Že večkrat 
smo se sestali s posamezniki iz Sodražice. Sestali smo se za- 
dnje čase tudi s prejšnimi sredinci, ki so se ponudili za po- 
moč naši OF. Nekaj so tudi že prispevali, poskuša pa se razvi- 
ti ta prvi uspeh do maksimuma. S tem bomo tudi dosegli, da 
bo pokret postal masoven. V Zamostecu se je raj. odb. SPŽZ 
razširil, kakor tudi v Sodražici, kjer se je posebno povečal 
tudi ZSM. 

Prodrli smo v Sinovico in tam razdelili literaturo. Ljudje 
imajo, kakor smo opazili, zelo dobro mnenje o nas. Tudi po 
drugih vaseh okrog sv. Gregorja dobijo sedaj našo literaturo. 
Sicer pa se ob vsaki priliki razlaga ljudem pomen OF oblasti 
za bodoče življenje, kakor tudi za sedanjost. Ljudje kažejo 
zato mnogo razumevanja. Z belogardisti na Sedlu imamo in- 
direktne stike potom našega zaupnika. Kmalu bodo pa osebni 
sestanki z njimi. Morala belogardistov in Italijanov je zadnji 
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čas popolnoma padla. Sodraški župnik22 še vedno po svoji 
stari navadi žigosa OF in partizane, in ne opazi, kako se ves 
položaj preobrača. 

Ko so ljudje kosili na lazih v Travni gori, smo to izkoristili 
tako, da smo se z njimi vedno sestajali. Za to pa so izvedeli 
tudi belogardisti in Italijani, kateri so z ozirom na to potem 
zelo pogosto patrulirali po pašnikih in Travni gori. 

Rajon Loški Potok: Tu se vrše večkrat sestanki z belo- 
gardisti. Dale so se jim naloge o sabotaži in razkrajanju mo- 
rale med belogardisti, kar tudi vedno izvršujejo. To pa tako, 
da propagirajo pokret OF in njeno partizansko vojsko, vcep- 
ljajo malodušje in strah med belogardiste, sabotirajo pa tako, 
da kvarijo municijo in so tudi že prinesli nam na našo pobu- 
do bombe in nekaj italijanske in francoske municije. Sicer pa 
postavljam prednje vedno večje naloge. Pri ljudeh smo dobili 
tri puške mauzer, katere smo že oddali. 

Zelo dober je župnik iz Trave23 za našo stvar. On in njego- 
va kuharica sta poslala vsak svoje pismo v smislu resolucije o 
zadevi dr. Mikuža24, na škofa. Župnik se tudi večkrat izrazi v 
svojih pridigah in tudi drugje pohvalno o partizanih, večkrat 
pa udari po begi. 

Na Travi obstoji odbor OF, samo še povezan ni med seboj, 
dočim pa agilno dela po naših direktivah. V tem rajonu se 
vrše večkrat mitingi pri katerih je prisotno mnogo ljudi. Pri 
vsakem mitingu je prisoten tudi kdo od okrožnega odbora. 
Tudi ZSM in pionirji so zelo aktivni in vedno delajo po svojih 
močeh. Za obletnico pobitih vaščanov iz Travnika25, ki so jih 

'-'* Franc Majdič, župnik v Sodražici. 
23 v Travi ni bilo župnije, ker je kraj s podružnično cerkvijo Sv. Lovrenca 

(požgana julija 1942) sodil v župnijo Draga, kjer je bil lela 1943 župnik Franc 
Lončar. 

M Dr. Metod Mikuž. Ljubljanski škof dr. Grcgorij Rozman mu je odvzel 
pravico opravljanja verskih obredov (a divinis suspensus est), ker je kot ver- 
ski referent Glavnega štaba NOV in PO Slovenije opravljal duhovniško službo 
v partizanski vojski. Suspenz je dne 10. junija 1943 objavil Ljubljanski ško- 
fijski list, leto LXXX, št. 5, str. 32. Izvršni odbor OF je dne 2. julija 1943 izdal 
okrožnico odborom OF in političnim delavcem OF o organiziranju protestnih 
zborovanj, sestankov, mitingov in sprejemanja resolucij proti suspenzu, 
naslovljenih nn ljubljanskega škofa. Glej Dokumenti, knj. 8, dok. št. 12, str. 
48-50. 

*• Italijanske okupacijske oblasti so dne 31. julija 1943 v Zdolah pri Loš- 
kem Potoku in v Loškem Potoku ustrelile 16 domačinov. Glej Tone Ferenc, 
Ubija se premalo. Obsojeni na smrt - talci - ustreljeni v Ljubljanski pokrajini 
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pobili Italijani ob lanski ofenzivi, smo organizirali nekako 
proslavo demonstrativnega značaja. Ta dan so praznovali 
ljudje iz Travnika kot svoj praznik. Na ta dan so se vršila vaš- 
ka zborovanja. 

Rajon Vel. Lašče: Do nedavnega ni bilo v tem rajonu ni- 
kakih pomembnejših uspehov, v pogledu dela za korist OF-. 
Zadnji čas se je pa tudi tu opazil napredek. Tako se je v Go- 
lem vršil sestanek OF. V vaseh Cente in Osredek smo imeli 
sestanek ZSM, razen tega pa smo imeli še več sestankov z 
zaupniki iz vasi: Male Lašče, Podlog, Rašica, Kokakve, Mala 
Slevica in Dvorska vas. Tudi v Vel. Laščah in Škrilih sta pos- 
tavljena odbora OF, ki se širita. 

Na sestankih smo govorili o organizaciji OF v najširšem 
smislu in njenih ciljih. Govorilo se je tudi o zunanje, kakor 
tudi notranje političnih vprašanjih. Predvsem pa smo podcr- 
tavali pomen naše sedanje borbe in pomen ter koristi dela na 
terenu z ozirom na sedanje in bodoče čase, kar so naši odbori 
OF in zaupniki vsi z veseljem sprejemali in odobravali. 

Uspeh teh sestankov se je pokazal hitro v nabiralnih akci- 
jah, ki so še dobro uspele, kakor tudi v odnosih ljudi do nas. 
Večkrat se sestanemo z ljudmi, ki delajo na polju in se nas 
sedaj nič več ne bojijo, ampak se prav prijazno zadržijo nap- 
ram nam in prijazno govorijo z nami. Na Robu in Turjaku 
imamo zaenkrat samo zaupnike toda kmalu se bodo tu orga- 
nizirali terenski odbori. Literatura gre v vse kraje rajona in jo 
ljudje radi čitajo, posebno Kmečki glas25. V Vel. Laščah so 
imeli letaki »Slovenskemu narodu«'27 odličen odmev. Narodni 
davek plačuje zaenkrat samo 10 ljudi v Vel. Laščah, v več 
drugih vaseh pa nas ljudje podpirajo s hrano. Poslali smo v 
Vel. Lašče pismo trem denarnim težakom28, odgovora pa še 
nismo prejeli. 

Delamo tudi mnogo na propagandnem polju. Razkrinku- 
jemo plavo gardo kar ljudje to dobro razumejo in jih pravilno 

1941-1943. Dokumenti. Ljubljana 1999 (dalje Ferenc, Ubija se premalo), sir. 
271. 

•"' Lisi Kmečki glas. Vestnik Osvobodilne fronte Slovenskega naroda. Pr- 
va številka je izšla 1. junija 1943 (ARS, Odd. 11, sign.: AS 1887, Zbirka naro- 
dnoosvobodilnega liska), 

'•" Gre za proglas Izvršnega odbora OF Slovenskemu narodu konec julija 
1943 ob padcu Mussolinija. Glej Dokumenti, knj. 8. dok. št. 141, str. 450- 
453. 

JB Izvirna kopija pisma Okrožnega odbora OF Ribnica - Velike Lašče je v 
ARS, Odd. II, sign.: AS 1670, 100F, šk. 435/1. 
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žigosajo kot preoblečence bege in »prefarbance«. Belogardisti- 
čni komandant je izjavil, da so se pojavili nove vrste partizani 
(mislil je modrogardiste), ki jih ne smejo belogardisti streljati. 
Kakšnih sestankov ali drugih pojavov plave garde nismo opa- 
zili. Belogardisti so videti precej poparjeni zadnji čas. Na Ro- 
bu so odpustili 7 belogardistov, starih nad 40 let. Belim iz 
Skril in Golega, ki so v postojankah na Pijavi gorici in Igu 
smo poslali letake »prisilno mobiliziranim«29, ki so jih tudi 
zanesljivo prejeli. Uspeh teh letakov še ni znan. 

Radi na Igu raztrošenih letakov »Radio Boletinno«30 so Ita- 
lijani in beli 18. VII. odpeljali na Ig pred cerkev ljudi iz Skrilja, 
Golega in Iške vasi, kjer so jim govorili: župnik Milavec31, žu- 
pnik Kljun32 in komandant bege Smrekar33. Posebno župnik 
Milavec je robantil na ljudi in zmerjal partizane z garjavci, 
kurjimi tatovi in ušivci. Ljudje, ki so jih pozneje izpustili, so 
bili zelo ogorčeni, posebno na bego. Cez par dni je bega nag- 
nala iste ljudi spet na Ig pred cerkev, kjer jim je govoril fašist, 
toda v lepši obliki kakor domači izdajalci. Nekako opravičeval 
seje nad grozodejstvi, ki so bila izvršena v tistih vaseh. Govo- 
ril je, da so vsega krivi tega partizani in ne Italijani, kateri so 
zelo dobri in hočejo samo pomagati slovenskemu ljudstvu. 

Bela garda iz Roba je aretirala 6 ljudi v Krvavi Peči, ker so 
jim naši terenci pomagali pri delu na polju. Govorili so areti- 
rancem, da naj bodo prijazni s partizani in tudi lahko jim 
dajo hrano, ne smejo pa citati njihove literature in jim ničesar 
verjeti. Naročili so jim tudi, da ne sme nihče partizanom iz- 
dajati bele garde in njih početja. V ponedeljek, dne 26. VII. so 
belogardisti na Golem ujeli tri ilegalce: Dolščaka3*, Bezgarja 
in brata35 od zdravnika Dr. Brceta. Odpeljali so jih v Skocjan. 
Kaj so z njimi pozneje nam ni še znano. 

Rajon Barje: Od tu dobimo poročila o delu na terenu, ki 
je na precej nizki stopnji in je šele delo tu v vsakem pogledu 
očividno v svojem prvem začetku. Dali pa srno ondotnim akti- 

Jl' Uredništvu ni uspelo najti letaka. 
•îu Bolcttino radio per gli appartenenti delle forze militari Italiane della 

Provincia di Lubiana (Dolenjska) 1943 (ARS. Odd. 11, sign.: AS 1887. Zbirka 
narodnoosvobodilnega tiskaj. 

-11 Ciril Milavec, župnik V Želimljah. 
w Ivan Kljun, župni upravitelj v vasi Skrilje (Golo). 
M Morda Anton Skubic, komandant bele garde na Igu. 
3< Franc Dolščak. 
•>5 Ivan Berce. Njegov brat Franc Berce je bil upravnik partizanske bolni- 

šnice Krvavice v Iškem Vintgarju. 
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vistom vse potrebne direktive in navodila za čim hitrejše delo. 
Z ozirom na to nam poročajo, da bodo pričeli takoj z boljšim, 
intenzivnejšim in širšim delom. Poročajo, da je v %'aseh: Črna 
vas, Zgornji Studenec, Iška cesta, Hauptmance, Orio selo delo 
zelo napredovalo. Ljudje so dostopni za nas in so nam precej 
naklonjeni. V Črni vasi so organizirani pionirji, ki so zelo ak- 
tivni. Tam so tudi trije duhovniki (minoriti), ki so nam zelo 
naklonjeni. Z njimi so bili svoj čas v stiku partizani. 

Belogardisti patrulirajo po vaseh in terorizirajo ljudi. V 
Črni vasi so poizkušali izvršiti nasilno mobilizacijo, pa jim ni 
uspela. Velika večina ljudi sovraži belogardiste. Sicer pa je pri 
njih (belih) zadnje čase morala zelo padla. 

Modrogardistov je v Iški vasi okrog 40 s štabom, 45 pa jih 
je odšlo proti Krimu. Ljudje sovražijo modrogardiste, čeprav 
se ljudem zelo prilizujejo. Obnašajo se prav pokroviteljsko, 
lepo so oblečeni, nekateri so v civilu, nekateri pa v vojaških 
uniformah. Nosijo tudi jugoslovanske šajkače, z jugoslovan- 
sko trobojnico in kokardami. 

Splošno: Dobili smo in imamo sedaj stalno vezo z Hrvaš- 
kimi političnimi delavci iz okrožja Čabar. Zaenkrat smo z nji- 
mi v pisemskih stikih, v kratkem pa se bomo z istimi sestali 
in osebno dogovorili z njimi glede naših zvez ki jih imamo s 
Čabrom in od koder nam tisti ljudje (Slovenci, kar jih je v 
Čabru), pošiljajo hrano in druge potrebščine, kajti ti ljudje 
pravijo, da dajo rajši nam Slovencem in, da imajo rajši z nami 
vezo, kot pa Hrvatom. Z ozirom na to so nam hrvaški polit, 
delavci pisali, da oni tega brez njihovega predhodnjega dovol- 
jenja ne dovolijo, kar pa se bomo bolj točno glede tega na ses- 
tanku dogovorili in uredili, v skladu s tov. Hrvati tako, da bo 
za nas [in] njih prav. 

Pri belogardistu od sv. Gregorja smo rekvirirali radio apa- 
rat, pri učiteljici iz Hudega Konca blizu sv. Gregorja pa smo 
ga vzeli in ji dali reverz. Oba aparata, sta na električni tok in 
smo jih oddali sigurnim našim ljudem na teren, odkoder bo- 
mo dobivali redno poročila od njih vsak dan, in iste oddajali 
po vsem okrožju. 

Na vseh sestankih, zborovanjih, mitingih in posameznimi 
stiki z ljudmi, nam isti stalno govorijo in skoraj bi lahko dejal, 
da nam ukazujejo, da ja ne bomo pozabili belogardistov in 
izdajalcev Slov. naroda poklicati na odgovor in jih tudi kazno- 
vati. 
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Skoraj že z vsemi postojankami belogardističnimi v okro- 
žju, imamo bodisi direktne ali indirektne stike, med katerimi 
tudi organiziramo naše odbore, katerim dajemo stalna navo- 
dila in direktive o njihovem delu med vrstami bege. Z ozirom 
na razvoj zunanje, kakor notranje političnih dogodkov, pola- 
gamo tudi na to veliko pažnjo, ter stavljamo belogardistom 
vedno večje naloge, oziroma da takoj odložijo orožje, ali pa da 
gredo v partizane, ker da jim je to edina rešitev. 

Z ozirom na zadnje notranje, kakor zunanjepolitične do- 
godke se je razpoloženje ljudi v vsem okrožju silno dvignilo. 
Ljudje vedno pričakujejo novih dogodkov, partizanov in sko- 
rajšnje svobode. V zadnjem času se opaža utrditev oblasti OF, 
katero smatrajo ljudje za upostavitev po svobodi. Strahovito 
pa se boje prihoda Nemcev, katere pričakujejo. V mnogih kra- 
jih izjavljajo, da bodo šli v hribe in se ne dajo mobilizirati v 
nemško vojsko. To bomo skušali izkoristiti za partizansko 
mobilizacijo. Nasprotno pa je morala belogardistov in njih 
privržencev na skrajno nizkem nivoju. 

V vseh rajonih našega okrožja se opaža nezaupanje ljudi 
do modrogardistov. Mi jih razkrinkujemo na vsakem koraku. 
Po zadnjih poročilih smo slišali, da modrogardisti izjavljajo, 
da se ne bodo borili proti nikomur sedaj, samo »kadar bo 
čas«, bodo prevzeli oblast. Izjavljajo, da se bodo sedaj samo 
politično utrjevali. 

Smrt fašizmu - svobodo narodu. 
Priloga:36 

8 resolucij za: Fajdiga Janez 

Zig: Ribniško - Laščanski 
okrožni odbor OF 

Pripomba:37 

Ravnokar smo zvedeli, da je v Loškem Potoku odložilo 10. 
belogardistov orožje. 

•>" Prilog ni. 
17 Pripisano s črnilom. Pripisal Ivan Fajdiga - Janez. 
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ST. 16 

PISMO POKRAJINSKEGA TEHNIKA ZA GORENJSKO 
ADOLFA ARIGLERJA DNE 6. AVGUSTA 1943 SEKRETAR- 
JU POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA GORENJSKO IN 
KOROŠKO MAKSU KRMELJU O ORGANIZIRANJU TEHNIK 

V JESENIŠKEM OKROŽJU1 

Položaj, dne 6. avgusta 43. 

Dragi tov. Matija!2 

Poročilo3 o svojem delu sem vam poslal legalnim potom. 
Ker ne vem ali ste poročilo prejeli ponavljam v kratkem. Iz 
Kokre sem odpotoval 16. julija ter prispel 19. julija v bataljon 
na Jelovico. Tam sem izbral 4 tovariše - tipkarje in 1 kurirja. 
2 tipkarja sem poslal Gorazdu4. Naslednjega dne sem prišel 
do tov. Ivota (Gabra)5. Tam so imeli pripravljeno že vse razen 
razmnoževalca, matric in barve. Toda iz prostora so se morali 
umakniti. Postavil sem rajonskega tehnika ter mu dal navodi- 
la kako oziroma kje naj postavi prostor. Že takoj pri svojem 
prihodu do Ivota sem preko njega uspostavu ilegalno terensko 
vezo, ker so bile vojaške veze zaradi koncentracije čet na Je- 
lovici prekinjene. Tov. Božota0 sem čakal skoraj teden dni. V 
tem času sem postavil legalno vezo s PK. 

Pred 3 dnevi je prišel tehnik, ki sem ga določil že 19. julija 
na Jelovici. Imam pa še tudi 1 tehnika, katerega sem dobil v 
rajonu Jesenice pri tov. Milanu7, pri kateremu sem bil v času, 
ko sem čakal Božota. 

Torej sedaj imam v rajonu pripravljen prostor in 2 tehni- 
ka. 9. avgusta bo dostavljen pisalni stroj in papir ter se bo 
pričel pretipkavati VKP/b/. 

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v ARS, Odd. I, sign.: AS 1489, Oblastni 
komite KPS za Gorenjsko, a. s. 1700. 

1 Maks Krmelj. 
* Poročilo z dne 10. julija 1943. Glej Dokumenti, knj. 8, dok. št. 49, str. 

182-184. 
4 Niko Kavčič. 
5 Valentin (Tine) Sušnik, sekretar Rajonskega komiteja KPS Bohinj. 
6 Anton Ambrožič, sekretar Rajonskega komiteja KPS Gorje - Bled. 
• Franc Tornine, sekretar Rajonskega komiteja KPS Jesenice I. 
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Kakor sem vam omenil v svojem zadnjem poročilu so dani 
vsi pogoji, da se postavi tehnika v obeh rajonih v najkrajšem 
času. Ovira pa je pomanjkanje razmnoževalca, ki se nahaja v 
rajonu Žirovnica in Radovljica. Z njimi pa še ni ilegalnih vez 
po katerih bi dobili razmnoževalec. 

3. oziroma 4. avgusta sta se oglasila pri tov. Božotu Igor8 

(okrožni sekretar) in Felix9. Imeli smo sestanek, kjer smo 
sklenili, da se morajo nemudoma upostaviti terenske kurir- 
ske veze. Vendar to ne bo mogoče urediti v najkrajšem času 
zaradi pomanjkanja kurirjev. Toda z ureditvijo tega problema 
bo istočasno rešen problem preskrbe tehnike10 s razmnože- 
valci oziroma s teh. materialom. 

Dokler ne bo urejena dobava ciklostila bom ostal pri tov. 
Božotu, kjer bom dal tovarišema tehnikoma navodila za teh- 
nično delo. Če mi bo tov. Ivo sporočil, da je prejel ciklostil iz 
kakšne tehnike Loškega okrožja bom odšel takoj k njemu, 
kjer bom naučil delati tovariša na ciklostil. Sedaj pretipkavajo 
v tehniki tov. Ivota VKP /b/. 

Če bo kaj novega bom takoj sporočil, posebno če bo nekje 
vse pripravljeno, da boste poslali potrebne tekste. 

S tovariškim pozdravom 
Bodin» 

Smrt fašizmu - svobodo narodu! 

ST. 17 

PISMO INŠTRUKTORJA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS 
ZA SEVERNO SLOVENIJO VIKTORJA STOPARJA DNE 7. 

AVGUSTA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA 
GORENJSKO IN KOROŠKO1 

s Anton Petcmel. 
-' Kristijan Ribnikar - Feliks. 
10 Misli okrožno tehniko KPS za jeseniško okrožje, ki je začela delali 20. 

avgusta 1943. Glej poročilo sekretarju PK KPS za Gorenjsko in Koroško Mak- 
su Krmclju dne 27. avgusta 1943 in Pregled izdelanih tiskov v tej tehniki od 
21. avgusta do 30. oktobra 1943 (ARS, Odd. H, sign.: AS 1636. Oblasmi 
komite KPS za Gorenjsko, šk. 660/lV.V). 

11 Adolf Arigler. 
1 Izvirnik, napisan s črnilom je v ARS, Odd. U, sign.: AS 1636. Oblastni 

komite KPS za Gorenjsko, šk. 660/V. 
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Dragi tovariši! Položaj 7. VIII. 1943. 

Dobil sem pismo od 10/VIP, ter okrožnico aktivistom3, 
prepis pisma od Načeta4, ter poročilo IOOF3. 

Ker PK za Severno Slovenijo ni bilo znano, da je priključe- 
no OK. Kamnik k Štajerski0 sem postavil radi boljšega dela, 
da se okrožje deli v dva dela. Po vašem poročilu pa sedaj lah- 
ko uredimo to zadevo tako, kakor bo tukajšnjim razmeram 
najbolj odgovarjalo. Nam je mogoč zelo tesen kontakt z tem 
okrožjem, ter ga bomo lahko stalno kontrolirali. Radi boljšega 
dela pa bi bilo zelo dobro, da vi obdržite še nadalje kontakt z 
tem okrožjem in preko njega z nami. Pošljite nam tudi od 
vsake literature, ki jo vi izdajate saj po eden ali dva komada 
do nas. 

Sedaj se je pojavilo zopet novo vprašanje o razmejitvi z 
vami. Pred odhodom iz Lj. province7 in po informacijah tukaj- 
šnjega PK-ja sem bil prepričan, da je Koroška pod kontrolo 
Štajerske, zato tudi nosi naziv PK za Severno Slovenijo. Poleg 
tega deluje na Koroškem Okrožni komitet, ki je povezan z 
nami in koroški bataljon, ki tudi spada pod IV. Oper. zono. 
Vem pa, da imate tudi vi svoje aktiviste, s katerimi imate 
stalne stike. Za Koroško je to zelo dobro, da ima zveze na dve 
strani - posebno ker je bila dolgo zanemarjena pa potrebuje 
mnogo podpore. Edino nerodno je pri celi stvari, da si uradno 
lasti Koroško PK. Štajerske in vi. CK smo vprašali, da nam 
razjasni to razmejitev - istočasno smo poslali predlog za ure- 
ditev Koroške. Predlog je: da se vsi aktivisti podrede enemu 
okrožnemu komitetu a ta komitet enemu PK-ju; ali pa, da se 
ustvari Oblastni komitet z večimi OK-ji pod vodstvom enega 

' Pismo Pokrajinskega komiteja KPS za Gorenjsko in Koroško. Glej Do- 
kumenti, knj. 8, dok. št. 48, str. 180-182. 

•' Verjetno okrožnica Izvršnega odbora OF dne 14. julija 1943 o povečan- 
ju politične aktivnosti na terenu. Glej Dokumenti, knj. 8, dok. št. 62, sir. 
218-223. 

4 Ivan Miklavc. 
•'• Verjetno poročilo poverjenišiva Izvršnega odbora OF za Gorenjsko in 

Koroško dne 9. julija 1943 Izvršnemu odboru OF. Glej Dokumenti, knj. 8, 
dok. št. 41, str. 160-166. 

'• Glej pismo Pokrajinskega komiteja KPS za Gorenjsko in Koroško dne 
10. julija 1943 (Dokumenti, knj. 8, dok. št. 48, str. 180). 

; Ljubljanska pokrajina ( Provincia di Lubiana). Glej dok. št. 12. op. 5, 
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PK-ja. Geografsko bi Kor. bolj spadala k nam, vi pa razpola- 
gate z močnejšim kadrom. Rešitev pa bo verjetno CK v naj- 
krajšem času poslal. V slučaju, da podredi CK Koroško k Šta- 
jerski, ne pretrgajte zvez z njo, ampak nadaljujte s pomočjo 
vašim aktivistom, da bi naenkrat ne ostali os[amlje]ni, dokler 
se vsa povezava ne izvrši. 

Zelo dobro je, da ste tako energično udarili po ljudeh ka- 
kor so Nace in Miran8, ker je tukaj nastala že cela zmeda radi 
direktiv in nalog, ki so prihajala od vseh strani. Pozimi sem 
bil prisoten pri razgovoru med Lenartom9, Krištofom10 in Pet- 
rom11, kjer so se urejevali problemi OF, a sedaj sem bil prep- 
ričan, da je poslana v zadnjih mesecih nova direktiva, zato 
nisem uredil stvari direktno pri Miranu ampak sem pisal vam 
in CK-ju. Pozneje sem zvedel od VOS-a, da Miran govori o 
zbranih 50000 RM, ki so jih poslali direktno na CK za odkup 
Prežihovega Voranca12 iz zaporov. Tudi to sem javil naprej. 

O padcu tov. Silvestra13 nisem mogel zvedeti več kakor to: 
daje odšel na obisk k bolnikom. Bolnica je bila izdana, ter so 
pri napadu na njo vsi tovariši izgubili življenje skupaj z Silve- 
strom. 

S tovariškimi pozdravi 
Smrt fašizmu - svobodo narodu! 

Viktor14 

rešeno.15 

" Slavko (Miroslav) Kvartič. 
4 Jože Sluga. 
'» Edvard Kardelj. 
11 Boris Kidrič. 
I" Lovro Kuhar, slovenski pisatelj. Bil je član finančno gospodarskega 

odbora OF v Ljubljani. Areliran je bil 8. januarja 1943 in zaprt v sodnih 
zaporih v Ljubljani. Več glej Janko Jare, Lovro Kuhar - Prežihov Voranc v 
italijanskih zaporih leta 1943. Letopis Muzeja narodne osvoboditve LRS, II, 
1958, str. 55 - 80 (dalje Jare, L. Kuhar). 

U Viktor Strazišar. Padel 18. aprila 1943 na Kolovcu. Glej Dokumenti, 
knj. 6, dok. št. 9, op. 6, str. 33. 

iJ Vikior Stopar. 
i* Pripisano z drugo roko. 
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ST. 18 

PISMO POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRIMORSKO 
DNE 7. AVGUSTA 1943 OKRAJNEMU KOMITEJU KPS ZA 

JUŽNO PRIMORSKO O UKINITVI OKRAJNIH KOMITEJEV1 

Pokrajinski komitet KPS 
za Primorsko Na   položaju,   dne   7.   8. 

1943. 

Okrajnemu komitetu KPS za južno Primorsko. 

Dragi tovariši! 
Po sklepu PK KPS za Primorsko so vsi Okrajni komiteti2 

odpravljeni. Mesto okrajnih komitetov se formirajo okrožni 
komiteti. 

Da izvedemo čimpreje organizacijo v Vašem okraju, Vas 
vabimo, da pridete takoj po prejemu tega pisma na karavlo P 
III3. Pričakujemo Vas okoli 20. t.m. Če je kdo od Vas odsoten 
in bi ga morali čakati več kot pet dni, naj pridejo tisti izmed 
Vas, ki so na mestu. 

Smrt fašizmu - svobodo narodul 
Zig: Za PK KPS za Primorsko 
POKRAJINSKI KOMITET org. sekretar 
KPS ZA PRIMORSKO Matevž" 

1 Izvirna kopija je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1638, Oblastni komile KPS za 
Slovensko Primorje, šk. 532/1V. 

' Pokrajinski komite KPS za Primorsko je zaradi težav z vodenjem velike- 
ga števila (17) okrožij na Primorskem aprila 1943 ustanovil iri okraje z 
okrajnimi komiteji KPS za severno, srednjo in južno Primorsko kot vmesne 
organe med pokrajinskim in okrožnimi komiteji. Le Okrožje Trst je ostalo 
zunaj okrajev in gaje neposredno vodil Pokrajinski komite KPS za Primorsko 
(Dokumenti, knj. 6, dok. al. 53, str. 133-134). Več glej: Vida Deželak, Organi- 
zacijski razvoj Komunistične partije Slovenije 1941-1943. Magistrska naloga, 
Ljubljana 1985, (dalje Deželak, magistrska naloga), str. 248-255. (Knjižnica 
Inštituta za novejšo zgodovino). 

3 Kurirska postaja P-3 je bila pri Senožečah. Glej Rado Zakonjšek, Parti- 
zanski kurirji, Ljubljana 1985 (dalje Zakonjšek, Partizanski kurirji), str. 200- 
208. 

* Anton Velušček. 
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P.S. 
Obveščamo Vas, da je tovariš Zdravko5, bivši sekretar OK 

v Ajdovščini kooptiran v OK za Gorico in okolico. Tovariš 
Zdravko, ki je bil na poti k Vam, smo ga poslali tovarišu Jan- 
kotu6, sekretarju OK za Gorico in okolico. 

ST. 19 

PISMO KOMISIJE ZA AGITACIJO IN PROPAGANDO PRI 
POKRAJINSKEM KOMITEJU KPS ZA PRIMORSKO DNE 7. 
AVGUSTA 1943 VODJI OKRAJNE TEHNIKE KPS ZA JUŽ- 

NO PRIMORSKO LADU TROBEVŠKU1 

Agitprop pri PK KPS 
za Primorsko Na položaju, 7. avgusta 1943. 

Dragi tovariš Jodi!2 

Pošiljamo Ti v tisk »Primorskega Poročevalca« št. 83, »De- 
lavsko enotnost« št. I4 in štiri letake5. Delaj v naslednjem 
vrstnem redu: Najprej letaki, nato PP, nato DE. Letake in PP 
natiskajte za področje južnega okraja v čim večji nakladi. Zla- 
sti pošljite čim več italijanskih letakov v Trst. V Tržič pošljite 
preko P 13• 1000 izvodov it. letaka (za tov. Maksa7)4. Delav- 

'"• Srečko Ćebron. 
» Julij Bcltram. 
1 Izvirnik je v ARS, Odd. Il, sign.: AS 1731, Partizanske tehnike in tis- 

karne, šk. 35/11. 
1 Lado Trobevšck. 
•' List Primorski poročevalec. Glasilo Osvobodilne fronte slovenskega na- 

roda na Primorskem, leto II., št. 8, 10. avgust 1943 je v ARS, Odd. Il, sign.: 
AS 1887,  Zbirka narodnoosvobodilnega liska. 

* List Delavska enotnost. Glasilo delavstva v Osvobodilni fronti (primor- 
ska izdaja), leto II, št. 4 (junij -julij), prav tam. 

* Uredništvo ni ugotovilo za katere letake gre. 
* Kurirska postaja P-13 je bila na Krasu pri Komnu. Glej Zakonjšek, Par- 

tizanski kurirji, str. 305 in si. 
? Avgust Dugulin. 
* Cel stavek (od V Tržič...) je v izvirniku pripisan z roko pod tekstom. 
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sko enotnost pa boste po odločitvi PK-ja tiskali za vso Primor- 
sko in to v naslednji nakladi: 

Trst mesto in okolica 250 izvodov 
Kras, Tržič 150 izvodov 
Gorica, Anhovo 150 izvodov 
Idrija 150 izvodov 
Rabel, Tolmin 50 izvodov 
30 karavlam po 2. izv. 60 izvodov 
PK KPS 10 izvodov 

skupaj 820 izvodov 

DE pošljite za Gorico na naslov P XI4, za Idrijo P V10, za 
Tolmin-Rabel P 2711. Prilagamo glavo za Delavsko enotnost. 

Glej, da boš spravil PP na 6 strani, DE pa na 8 strani. Će 
bi ti primanjkovalo prostora izpusti kako manj važno krajšo 
stvar. Če boš pa imel prostora odveč pa ga izpolni s citati iz 
proglasa Vseslovanskega odbora, s primernimi gesli itd. 
Eventualne tiskovne napake popravi sam. 

Dobil sem Tvoje pismo, za katerega se Ti prav lepo zahval- 
jujem. Odgovoril Ti bom v kratkem, ker trenutno se mudi s 
pošto. Verjetno je, da se v kratkem vidimo. 

Delaj silno hitro, ker se mudi. Stvari hitro zastarijo. V par 
dneh dobiš novega PP. 

Smrt fašizmu - svobodo narodu! 
Tovariško Te pozdravlja 

Andrej'* 

ŠT. 20 

ZAPISNIK SEJE PLENUMA OKROŽNEGA ODBORA OF ZA 
KOČEVSKO DNE 7. AVGUSTA 19431 

9 Kurirska postaja P-11 je bila pri Ozcljanu. Gicj Zakonjšek, Partizanski 
kurirji str. 293-299. 

10 Kurirska postaja P-5 je bila na Brinovcm griču (Predmeja). Glej prav 
tam str. 222-231. 

11 Kurirska postaja P-27 je bila na Kobarjškcm. Glej prav tam, str. 259- 
261. 

,J Ivan Bratko. 
' Izvirnik je v ARS, Odd.ll, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 435/1. 
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ZAPISNIK IOOF 

SEJE plenuma OKROŽNEGA ODBORA O.F. za 
kočevsko okrožje na položaju dne 7. avgusta 1943. 

Navzoči člani tov.: Zalar2, Polič3, Trobiš4, Zmago5, Klarič", 
Panter7, Jordan Marija in Dekval8. 

Dnevni red: 1. Prečitanje važnejših dopisov. 
2. Odobritev sklepov sekretarijata Okrožnega 

odbora. 
3. Poročila iz rajonov: Banjaloka, Kočevje mes- 

to, Kočevska Reka, Mozelj in Stari Trg. 
4. Poročilo AFŽ in ZSM. 
5. Agitprop, radio, letaki, novo delo. 
6. Blagajniško poročilo in direktive. 
7. Gospodarski referati. 
8. Politična situacija z direktivami. 
9. Slučajnosti. 

K točki 1. -Sekretar tov. Zalar prečita važnejše dopise, ki 
so došli v času od zadnje seje. Kočevju mestu, ki ni dobilo 
zadnjih okrožnic, se iste takoj pošljejo. Tov. Aleš je bil imeno- 
van za člana Osrednje gospodarske komisije, ostane pa še 
član O. O. Referent za agit-prop tov. Borut-' je bil odpoklican 
k 1. O. v drugi misiji. K okrožnici IO10 pripomni, da do sedaj 
še nima poročil od RO, da bi jim bilo mogoče stopiti v stik z 
italijanskimi posadkami. Prečita novi dopis IO in štiri leta- 

'' Alojz Zalar. 
-1 Radko Polič. 
« Slcfan Trobiš - Aleš. 
s Viktor Mokorelj - Zmago. 
6 Jože Klarič. 
7 Jakob Pan lar. 

11 Ciril Dekval. 
4 Milan Mcgušar. Izvršni odbor OF gaje v soglasju s Centralnim komite- 

jem KPS zaradi znanja stenografije poklicni v agitprop za sprejemanje radio- 
poročil. Glej pismo Okrožnega komiteja KPS za Kočevsko dne 31. julija 1943 
v Dokumenti, knj. 8, dok. št. 139, str. 447-448 in pismo Centralnega komite- 
ja KPS dne 2. avgusta 1943 Okrožnemu komiteju KPS za Kočevsko v ARS, 
Odd. 1, sign.: AS 1487, CK KPS. a.c. 2514. 

"' Gre za okrožnico Izvršnega odbora OF dne 31. julija 1943 ob bližajoči 
se italijanski kapitulaciji. Glej Dokumenti, knj. 8. dok. št. 134, str. 433-436. 
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ke11. Glede mobilizacije mladeničev v krajih, zasedenih po 
Italijanih se sklene takoj razposlati tozadevne letake, obenem 
z onimi za Bego in ital. posadke. Uredi se dnevna veza z IO, 
razen dneva, ko vrši to TV. Sekretarijat je poslal voj. komandi 
popis škode v vseh vaseh okrožja, razen koprivniškega rajo- 
na, ki je nenaseljen. S popisom tega rajona se poveri RO Stari 
Trg. 

K točki 2. -Prečitajo se sejni zapisniki12 sekretarijata O. O. 
V seji 15. 7. je bil reorganiziran sekr. OO., kooptiran je bil 
tov. Polič Radko. Plenum OO. je bil izpopolnjen s tov. Zma- 
gom iz Kočevske Reke in tov. Jordan Marico za AFŽ. Izpopol- 
njeni so bili R.O. Banjaloka, Kočevska Reka in Mozelj. Na 
sejah 22. in 30. 7. so se obravnavala poročila iz rajonov. -V 
debati pojasni tov. Klarič nekatere točke zapisnikov. Z nad- 
zorstvom tihotapljenja je sedaj zaposlena terenska četa. Glede 
zapisnika druge seje pripomni, da mobilizacija v Kuželju ni 
bila izvedena in so sedaj tozadevni pregovori s hrv. komando. 
V tretjem zapisniku je več netočnosti: Za Jurkoviča13 trdi, da 
do sedaj ni dokazov za njegovo zvezo z bego. Deljenje rajona 
na tri sektorje je bilo mišljeno tako, da v vseh treh stalno de- 
lajo tov. Klarič, Feliks14 in Fajfar15, sedaj pa je to izpremenje- 
no v toliko, da hodijo vsi skupno po vsem rajonu. Glede Ed- 
varda Miheliča pripomni, da je že dolgo politični delavec v 
rajonu in ga OO. ne more na novo imenovati, temveč le njego- 
vo funkcijo potrditi. Poročila 00. o delu v rajonih naj bi bila 
bolj objektivna. -Tov. Polič pripomni, da je bil dopis, poslan 
tov. Klariču, sestavljen na podlagi poročila, da je odklonil 
možnost vseh sabotažnih akcij v rajonu. Zadeva pa se je do 
danes v debati že pojasnila, kakor tudi vse ostale sporne toč- 
ke. Predlaga, da se da tov. Klariču zadoščenje s tem, da se 
mu izda pohvalo za vestno politično in organizacijsko delo v 
rajonu. Tov. Trobiš pripomni, da je dobil na zborovanju akti- 
vistov banj. rajona najboljši vtis o delu v rajonu in se pridru- 

11 Gre za navodilu Izvršnega-odbora OF dne 31. julija 1943. Glej Doku- 
menti, knj. 8, dok. št. 135, str. 437-438. 

14 Zapisniki sej sekretariata Okrožnega odbora OF za kočevsko okrožje 
dne 15., 22. in 30. julija 1943. Glej Dokumenti, knj. 8, dok. št. 76, str. 255- 
258, št. 106, str. 358-360 in št. 132, str. 426-430. 

u Jurkovic, mizar v Krkovem, zastopnik Vzajemne zavarovalnice. 
» Feliks Razdrih. 
,s Ivan Kristan. 
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žuje predlogu, enako tudi tov. Zmago in Marija. Predlog je bil 
soglasno sprejet. 

K točki 3. Za banjaloški rajon poda poročilo tov. Klarič. V 
rajonu deluje 12 terenskih odborov, t.o. Fara je bil razpuščen 
radi nedelavnosti in je tam sedaj zaupnica. Politični položaj se 
je v zadnjih dneh po dobrih vesteh o vojnem položaju zelo 
izboljšal. V Fari je župnik16 proti nam, vpliva pa na ljudi le 
indirektno. Aktivisti bodo sedaj dnevno obdelovali slabe vasi 
Krkovo, Faro in soseščino. V rajonu ni ne Bege, ne modre 
garde. Glede dezerterjev v Jakšičih se sklene, iste poloviti in 
izročiti brigadi, ker so vsa pogajanja brezuspešna. 

Za mesto Kočevje poroča tov. Trobiš. Po izjavah iz mesta 
ni bilo mogoče prirediti mitingov za sprejetje protestnih izjav 
glede ver. ref. tov. Mikuža17. Organizacija v mestu deluje zelo 
dobro, kar se vidi po materijalnih dajatvah, katere pošiljajo 
ter so samo v preteklem tednu poslali blaga v vrednosti 
25.000 Lir, poleg tega pa še zelo lepe prispevke v denarju. 
Sodelujejo v mestu vsi. 80% je aktivno udeleženih. Rudnik je 
tudi zelo razgiban. Dobro dela ter[enska] org|anizacija| v Ma- 
hovniku, kjer je sedaj skoro 100 članov, v Klinji vasi pa je 
uspeh gospodarsko zelo šibek. V Kočevju se dobe vedno novi 
sodelavci, med drugimi se je ponudil tudi znani Mamilovič10. 
Ni pa mogoče prodreti v Staro Cerkev radi ostre kontrole Be- 
ge. R. O. za okolico Kočevja še ni ustanovljen.- 

Za rajon Kočevsko Reko poda poročilo tov. Zmago, ki po- 
roča, da ima rajon 8 terenskih odborov, kjer so zajete cele 
vasi, in dva, kjer obstoja le odbor, poleg teh pa v 5 vaseh za- 
upnike. Organizacija je dobra, med ljudmi pa je premalo trd- 
ne volje. Zelo je poživljeno delo v Osilnici in Bosljivi Loki. Do- 
bili so tudi dobre stike s Čabrom. Akcija za našo vojsko zelo 
dobro uspeva. Bege in modre garde ni, delo za O. F. je maso- 
vno. Ustna propaganda se zelo širi, imajo tudi stik z ljudmi za 
žico. Treba je zajeti edino še Gotenico. Vse delo je odvisno od 
požrtvovalnosti javnih delavcev. 

Za rajon Mozelj poroča tov. Zalar, da so vasi, ki so v kole- 
ktivu dobre, one ob Kolpi pa slabe radi nezrelosti ljudi, ki se 
pečajo predvsem s tihotapstvom. Vezi z naseljenci in evakui- 

W Andrej Stare, župnik v Fari. 
1• Dr. Metod Mikuž. Glej dok. št. 15, op. 21. 
1,1 Ferdinand Mamilovič, kapelan jugoslovanske kraljeve vojske, vodja 

skupine četnikov v Kočevju. Glej Dokumenti, knj. 6, dok. št. 90, str. 233- 
234. 
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ranci so dobre in je splošna situacija v rajonu dobra. Bege ni 
in ljudje niso dostopni za njeno propagando. 

Ker je sekr. R.O. Stari Trg odsoten, poda poročilo za ta ra- 
jon tov. Polič. Rajon je ves naseljen in izrazito slovenski. Ra- 
zmere v rajonu pa so slabe, ker niso bili člani RO na mestu. 
Nimajo terenskih odborov, ki bi delali, niti agilnih zaupnikov, 
niti AFŽ. Odborniki so dobili 14 dnevni odlog, da razvijejo vse 
delo za uspeh, sicer bo treba v rajonu temeljite remedure.19 

K točki 4.- Za SPŽZ(AFŽ) poroča tov. Marija Jordan. Or- 
ganizacijsko niso še vse žene povezane. Raj. Kočevska Reka 
ima 1 raj. inic. odbor od 6 članic in 11 vaških odborov z 42 
članicami. Odbori so zelo aktivni. Rajon Banjaloka ima 1 raj. 
ifniciativni] odbor, in 4 vaške odbore. Rajon Mozelj ima 1 raj. 
in. odbor. Po poročilih obstoji v rajonu Stari Trg 1 raj. i. od- 
bor. V mestu Kočevju je 1 mestni odbor od 6 članic, ki dobro 
deluje. Za 22. tm. je pripravljena konferenca za volitev okrož- 
nega inicijativnega odbora. 

Sekretarka ZSM je odsotna, zato poročajo o tej organizaciji 
terenski sekretarji. V banjaloškem rajonu je 11 delavnih inic. 
odborov, dva pa ne delujeta radi aretacij. Posebno je delavna 
ženska mladina. Kočevska Reka ima 1 raj. inic. odbor in 7 
inic. v[aških] odborov. Mladina je vsa zajeta razen v Kočevski 
Reki, kije okupirana. Imajo redne tedenske sestanke. Kočevje 
ima inic. odbor, organiziranih je 80, število še narašča. Mla- 
dina je zelo zavedna in agilna. Imajo redne sestanke, sodelu- 
jejo pri listih, dele literaturo itd. V Starem Trgu imajo 2 odbo- 
ra ZSM, oba sta aktivna. Ostalo mladino bi se dalo tudi zajeti, 
treba pa bo še dela v tem smislu. V rajonu Mozelj je mladina 
zajeta, treba pa je še dela. Kot zastopnika 00. na mladinski 
konferenci 8. tm. se delegira tov. Klariča. 

K točki 5.- Za agitprop poroča tov. Polič. Nujno potreben 
je odboru lasten radioaparat. Eden je sedaj v popravilu. Mon- 
tirali ga bodemo pri 00. in v lastni tehniki razmnoževali ra- 
dijski vestnik. Ustanovil se bo tudi lasten list za okrožje. Ure- 
dništvo prevzame tov. Polič. Ime lista bo »Nova Kočevska«20 ali 

19 Mišljeno je popravilo, sanacija. 
30 Uredništvo ni našlo lista ''Nova Kočevska*. Mogoče gre za brošuro 

Radka Polica, Kočevsko, ki jo je izdala Agitacijsko-propagandna komisija pri 
Izvršnem odboru OF za kočevsko okrožje. Kot svoj prvi izdelek jo je izdelala v 
poletju 1943 ustanovljena Tehnika lviea 12 pod Gotcniškim Snežnikom. Več 
glej Jože Krall, Partizanske tiskarne na Slovenskem I, Osrednje tiskarne. 
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slično.  Dosedanji referent tov. Borut je bil odpoklican,  pri 
notranjih poslih bo odslej pomagal tov. Dekval. 

K točki 6.- Blagajniško poročilo poda tov. Dekval. Finanč- 
no stanje se je zadnji mesec izboljšalo, vsled dotoka podpor in 
prostovoljnih prispevkov iz mesta Kočevja. Blagajniška knjiga 
izkazuje skupno v računu bonov dohodkov 176.000 Lir in 
izdatkov 162.950 Lir, saldo 13.050 Lir, v računu gotovine pa 
skupnih dohodkov 69.685 Lir in izdatkov 59.130 Lir, tedaj 
saldo 10.555 Lir. Prispevki iz mesta Kočevje gredo preko tov. 
Trobiša, katerega trud vzame odbor pohvalno na znanje. Ra- 
jonskim odborom se po potrebi nakazujejo dotacije, iz katerih 
naj skrbe tudi za zadostne podpore aktivistom. 

K točki 7.- Gospodarski referat poda tov. Trobiš. V rajonu 
Stari Trg se organizirajo vaške gospodarske komisije, v banja- 
loškem rajonu obstoji 7 vaških g. komisij, v rajonu Kočevska 
Reka 5 in v rajonu Mozelj 3. Gosp. komisije naj kupujejo čim- 
več živil za zaloge in potrebe O. G. K. Pri nakupih naj se sku- 
ša vnovčiti čim največ bonov. 

K točki 8.- O politični situaciji seje v glavnem razpravljalo 
že pri poročilih iz rajonov. Važno je sedaj, kako zagrabiti nas- 
talo situacijo. Sabotaže se pridno vrše po vsem okrožju. Kjer 
je možno so stopili v stik z ital. vojaki. Pripravlja se stik z vo- 
jaki v Kočevju. Upoštevati je, da so pri nas še povsod stare 
posadke in ni čutiti nobene izpremembe pri njih. Politični 
delavci naj zastavijo vse sile, da sedaj, koje skrajni čas, pris- 
topi čim največ moških k partizanom. Tudi narodna zaščita bi 
se morala organizirati po vseh rajonih. Organizirala naj bi se 
na isti način kot lani za sabotažna dela in drugo službo. Pri 
terenskih in rajonskih odborih je postaviti vojaške referente. 
OO. bo imel sedaj redno zvezo z IO. in z vsemi RO. 

K točki 9.- Glede škofove prepovedi tov. Mikužu poročajo 
tov. odborniki: V rajonu Kočevska Reka je bilo sprejetih 8 
resolucij na javnih zborovanjih, v rajonu Banjaloka so bile 
resolucije povsod enako dobro sprejete in je bilo sestavljeno 
poročilo za obe fari skupaj. 

Smrt fašizmu - svobodo narodu! 

Člani odbora: Sekretar: 
Polič Radko     C. Dekval     J. Pautar   Alojz Zalar 

Knjižnica NOV in POS 40/1, Ljubljana 1972 (dalje Krall, Partizanske tiskarne 
I), str. 57-58. 
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ŠT. 21 

POROČILO OKROŽNEGA KOMITEJA KPS CERKNICA DNE 
7. AVGUSTA 1943 CENTRALNEMU KOMITEJU KPS1 

Okrožni komitet KPS Na položaju 7/8 

Cerknica CK. K.P.S. 

Sporočamo vam, da smo prejeli vaše okrožnice z dne 30. 
julija 432. ter 2. avgusta 433. Glede poročil vam bodemo pošil- 
jali z vsako vezo, ki jo imajo naše točke. Rajonski komiteti so 
že toliko samostojni, da bodo vodili delo rajonov OF. Stanje 
(bege) (Italijanov) po padcu italijanskega fašizma4 je nasled- 
nje: Bega je prepričana, da nebode zmagala, toda oni belo- 
gardisti, ki imajo na vesti zločine ter organizatori (bege) izva- 
jajo še zmirom pritisk na ostale za razne hajke. Izgledi so ta- 
ki, da bodo vsi prisilno mobilizirani stopili v naše vrste, a or- 
ganizatori na (Modro) stran, ter tudi njih komandanti. Seveda 
je precej odvisno od tega, v kakšnih okoliščinah bo nastopil 
krah Italijanskega imperija, ter kakšne odnose bodo imeli 
sedaj Italijani do njih. Opaža se sovražno razpoloženje itali- 
janskih vojaških oblasti in vojakov do mih. do bege. Italijan- 
ska vojska je zelo zdemoralizirana, ter apatična, toda velikih 
izprememb za enkrat še ni opaziti. Z propagando delamo po 
navodilih, tako z (bego) kakor z italijansko vojsko. Uspehe 
zaenkrat še ni opaziti. Po različnih izjavah italijanskih voja- 
kov in oficirjev so svoje odnose proti partizanom poboljšali a 
proti (begi) in modri gardi poslabšali. Italijanska vojska se je 
zadnji čas izselila iz več svojih utrjenih postojank ter se zadr- 
žuje po različnih vaseh ne da bi kaj hajkali, tudi so šli Italija- 
ni iz kasarn Vel. Bloke ter so sedaj v vasi (Bloška Polica). Mo- 

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v ARS, Odd. 1, sinn.: AS 1487, CK KPS, 
Etc. 2474. Oklepaji v besedilu so že v izvirniku. 

' Okrožnica CKKPS o nalogah v zvezi s padcem fašizma. Glej Dokumenti, 
knj. 8, dole. št. 128, str. 418-421. 

» Glej dok. št. 6. 
4 Glej dok. št. 6. op. 2. 
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dra garda je zadnji čas tudi začela propagando za četnike, 
vendar računamo, da se jim ne bo posrečilo potegniti za seboj 
večje mase ljudi. Bojazen ljudi, da bodo prišli Nemci je velika. 
Ta parola je prišla med ljudi takoj po padcu Musolinija. 

Smrt fašizmu - svoboda narodu! 
Za: 
Krištof Novšak5 

Žig:* 

ST. 22 

OKROŽNICA IZVRŠNEGA ODBORA OF DNE 8. AVGUSTA 
1943 OKROŽNIM, RAJONSKIM IN TERENSKIM ODBOROM 

TER AKTIVISTOM OF O REORGANIZACIJI SODSTVA1 

Izvršni odbor 
Osvobodilne fronte Dne 8. avgusta 1943. 
slovenskega naroda 

št. 38/43 - 0 - 

OKROŽNICA 
vsem okrožnim, rajonskim in terenskim odborom ter akti- 

vistom OF. 

Naša vojska je izvedla temeljito reorganizacijo sodstva. Po 
vseh brigadah in odredih so postavljena posebna sodišča, ki 
bodo vršila sodstvo v vseh primerih, kakor so navedeni v »Po- 
ročevalcu«2- 

s Jože Koščak. 
"Žigjo nečitljiv. 
1 Izvirna kopija je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1670. lOOF, sit. 433/11., 
J Glavni štab NOV in PO Slovenije je 5. avgusta 1943 izdal odlok o pos- 

tavitvi brigadnih in odrednih vojaških sodišč. Odlok je objavil tudi Slovenski 
poročevalec, leto IV, št. 15, IS. avgust 1943 (ARS Odd. Il, sign.: AS 1887, 
Zbirka narodnoosvobodilnega tiska), objavljen je v Dokumenti o varnostno 
obveščevalni službi OF, Narodni zaščiti in pravosodju 1941-1945, Republiški 
sekretariat za notranje zadeve SR Slovenije, Ljubljana 1976 (dalje Dokumenti 
VOS), dok. št. 10, str. 209. 
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S tem bodo tudi naša sodišča dobila dokončno obliko, v 
kateri bodo lahko v celoti zadovoljila zahteve, ki jih razvoj 
naše borbe stavlja nanje. 

V zvezi z reorganizacijo sodišč pa nastajajo posebne nalo- 
ge tudi za vse naše odbore. Sodišča bodo mogla v redu in 
pravično poslovati le, če bodo imela vedno točne in zanesljive 
podatke o ljudeh, ki naj jih sodijo. Zato morajo vsi odbori, če 
bodo zaprošeni, takoj dajati vse potrebne podatke in sicer 
neposredno tistemu sodišču oz. organu, ki je zaprosilo posla- 
lo. 

Vsi odbori pa morajo tudi sami skrbeti za to, da bodo zlo- 
činstva kakor so navedena v članku3 »Reorganizacija naših 
sodišč«, (ki je priključen odloku o sodiščih objavljenem v »Po- 
ročevalcu«) takoj v kali zadušena in sicer s tem, da vse prime- 
re, ko kdo zagreši katero izmed tam naštetih kaznivih dejanj 
ali pa dejanja, ki ga smatra odbor sam za strogo kazniva, 
takoj javijo preko redne obveščevalne zveze na terenu in to z 
navedbo vseh podatkov, prič in sploh materiala, ki bo omogo- 
čil sodišču izčrpno postopanje. Od vestnosti poslavanja vseh 
odborov bo odvisna hitrost in pravičnost poslavanja sodišč. 

Z reorganizacijo sodstva pa ne bodo v ničemer zmanjšane 
pravice naših terenskih odborov, da vse manjše spore in kaz- 
niva dejanja razrešujejo še nadalje sami. Tako se vojaška so- 
dišča ne bodo pečala s civilnimi spori, to je n. pr. s spori gle- 
de mej, motenja posesti in drugo, kakor tudi ne z manjšimi 
tatvinami (do 10.000.- Lit), z žaljenjem časti in podobno. Vse 
to morajo še naprej reševati terenski odbori kot predstavniki 
slovenske narodne oblasti, v lastnem delokrogu. 

Naloga vseh odborov pa je tudi ta, da vse civilno prebivals- 
tvo seznani z namenom, organizacijo in poslovanjem vojaških 
sodišč in sicer po podatkih, kijih dobe v »Poročevalcu« in pa v 
tej okrožnici. Ljudstvo mora razumeti, kako nujna je temeljita 
organizacija sodstva, zakaj so potrebna v teh časih vojaška 
sodišča in pa to, da je ureditev našega sodstva drugačna, 
kakor je bila v preteklih letih. Po naši ureditvi sodeluje in 
mora sodelovati pri sodstvu ljudstvo. Za manjše spore in kaz- 
niva dejanja je sploh pristojen terenski odbor, ki predstavlja v 
določenem kraju vse tamkajšnje prebivalce, za večja kazniva 

;1 Članek: Zoran Polič (ćlan IOOF, načelnik oddelka za sodstvo pri Glav- 
nem štabu NOV in POS), Reorganizacija našega sodstva je objavil Slovenski 
poročevalec, leto IV, it. 15. 15. avgust 19433 (ARS, prav tam). 
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dejanja pa je zopet potrebno, da ljudstvo preko svojih teren- 
skih odborov samo zbere potrebne podatke. Tako imajo naša 
sodišča, četudi so za nekatere stvari pristojna le vojaška so- 
dišča, mnogo bolj ljudski značaj, kakor pa so jih imela dose- 
danja sodišča. 

Z vestnim zbiranjem podatkov in s pravilnim obveščevan- 
jem bodo omogočali odbori, da bo poslovanje vojaških sodišč 
vedno na višini in da bo opravičilo zahteve, ki jih na ta sodiš- 
ča stavimo. 

S sedanjo ureditvijo sodstva stopamo korak naprej v or- 
ganizaciji našega novega življenja. Izpolnimo pri tem delu vsi 
svojo dolžnost in dokazali bomo, da se da tudi sodstvo izvajati 
pravično, nepristransko in v občo narodno korist. 

Smrt fašizmu - svobodo narodu! 
Za lOOF: 
org. tajnik: 
MIHA BORŠTNIK l.r." 

ST. 23 

OKROŽNICA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA GO- 
RENJSKO IN KOROŠKO DNE 8. AVGUSTA 1943 OKROŽ- 

NIM IN RAJONSKIM SEKRETARJEM PARTIJE ZA REDNO 
POŠILJANJE POROČIL1 

Pokrajinski komitet KPS Položaj, dne 8. 8. 1943. 
za Gorenjsko in Koroško 

Štev.: 474 

Dragi tovariš! 

1.)  Sprejel si brošure: »NOO in Partija«2, sprejel si »Partij- 

4 Dr. Marijan Brccelj. 
i Izvirna kopija je v ARS, Odd. •, sign.: AS 1707, Okrožje Kranj, šk. 

672/•. 
2 Brošura: Jakob /Oskar Savli/, Narodnoosvobodilni odbori in Partija, 

junij 1943 (ARS, Odd. 11, sign.: AS 1887, Zbirka narodnoosvobodilnega tiska, 
št. 237). 
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sko šolo«3 in »Vprašanja - direktive«4. Po vsem tem pa od tebe 
še nismo sprejeli odgovora na »Vprašanja - direktive« četudi je 
od tega minilo že lepo število tednov. Spričo vsega tega, kar 
smo napisali v zgoraj imenovanih šolah in direktivah je po- 
polnoma odveč izgubljati o tem kaj več besed. Nobene možno- 
sti in nobenega sredstva več nimamo, da bi te primorali na to, 
da nam pošlješ; 1.) celoten odgovor na »Vprašanja - direkti- 
ve«, (odgovor na vsa vprašanja ali pa nič) 2.) tedenska poroči- 
la na PK in OK. Po vsem tem smatramo, da se kot sekretar 
komiteta ne zavedaš svoje odgovornosti in da imaš z ozirom 
na današnje prilike izrazito nepartijski, oportunističen odnos 
do višjih forumov. Iz dejstva, da nismo sprejeli od tebe odgo- 
vora na »Vprašanja - direktive« in da ne pošiljaš rednih te- 
denskih poročil sklepamo in smo prepričani, da tudi ostalih 
svojih dolžnosti ne vršiš kakor bi moral - ter da ne pošiljaš 
odgovorov in poročil, ker nočeš pokazati, svoje nedelavnosti 
in da bi prikrival svojo nedelavnost. 

Z ozirom na vse to ti sporočamo, da ti bomo poslali naj- 
prej ukor in tudi ne bomo oklevali z izklučitvijo iz Partije - če 
se ne boš držal »Vprašanj - direktiv« in pošiljal tedenska po- 
ročila na PK in OK radi slabih zvez dvakrat (v poročilih odgo- 
vori tudi kaj si ukrenil glede naše zadnje direktive glede spre- 
jema v Partijo itd.)5 

Smrt fašizmu - svoboda narodu! 

Za PK KPS: 
Matija l.r.6      Jakob 1. r.7 

Važno: Mobiliziraj z vsemi silami. V vsako vas. ulico, od- 
delek NOO, NZ, ZSM, SPŽZ.« 

•l Navodila šl. 1 Partijska šola za terenske delavec Pokrajinskega komite- 
ja KPS za Gorenjsko in Koroško dne 1. julija 1943. Glej Dokumenti, knj. 8. 
dok. št. 5, str. 17-27. 

* Okrožnica šl. 2 "Vprašanja -'direktive* Pokrajinskega komiteja KPS za 
Gorenjsko in Koroško dne 3. julija 1943. Glej Dokumenti, knj. 8, dok. št. 18, 
str. 63-67. 

s Okrožnica Pokrajinskega komiteja KPS za Gorenjsko in Koroško dne 
14. julija 1943. Glej Dokumenti, kiij. 8, dok. š(. 68. sir. 233-235. 

6 Maks Krmclj. 
7 Oskar Savli. 
s Na hrbtni strani pripisano z roko. 
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ST. 24 

POROČILO ČLANICE POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS 
ZA SEVERNO SLOVENIJO MICE SLANDER DNE 8. AVGU- 
STA 1943 CENTRALNEMU KOMITEJU KPS O ORGANIZI- 
RANJU ODBOROV SPŽZ IN O SPLOŠNEM POLOŽAJU NA 

ŠTAJERSKEM1 

CK Slovenije 

Tovariš Luka!2 

Kratko poročilo sem poslala tov. Marjeti3, vendar mislim 
da je potrebno, da tudi vam pošljem ..• poročilo. Kakšnih 
hitrih in kolosalnih uspehov vam ne morem pokazati. Pozna- 
na vam je situacija tukaj; dober policijski aparat, provale, 
izdajalstvo, manjše partizanske edinice, ponekod majhna 
aktivnost partizanov, na drugi strani pomanjkanje kadrov in 
to samostojnih - vse to je vzrok da ne gre s hitrejšim tempom 
naprej. Ljudje so radi provai in pritiska tako preplašeni, da se 
še bojijo odborov (Sav. dol.). Vprašanje žensk in mladine seje 
v splošnem zanemarjalo. V glavnem so se omejile le na zaup- 
nike kljub temu, da so nekatere vasi popolnoma naše in je 
možno ustvariti odbore. Ravno tako se je zanemarjalo vpra- 
šanje financ. Tu se je pričelo nekaj delati in so nas bogatejši 
sloji pripravljeni podpreti. (Rabimo bone in obveznice). 

Razpoloženje ljudstva je z zadnjimi dogodki dobro, vidijo 
razpad fašizma in so vse bolj pristopni. Bela garda ne bo ime- 
la kakšnega posebnega uspeha. So kraji, kjer se ljudje prav 
začudijo kaj je to in ne morejo verjeti, da je še nekdo tretji 
vmes. Po takih neokuženih krajih ne širimo letakov o bega. 

V partizane se zelo javljajo samo, da pride naša vojska po 
nje, v drugem primeru se bojijo za svoje družine in se pustijo 

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v ARS, Odd. 1, sign.: AS 1487, CK KPS, 
a.e. 2098. Dokument je objavljen v zborniku Slovenke v narodnoosvobodil- 
nem boju, 1. Borce, Ljubljana 1970, (dalje Slovenke v NOB), str. 778-780. 

' Franc Leskošek. 
1 Zdenka Kidrič. 

* Nečitljiva ena beseda. 
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mobilizirati za sovj. fronto. Vedno še naznanjajo kretanje par- 
tizanov, kar nam mnogokrat ovira kretanje (zasede itd., v eni 
noči sem dvakrat padla v zasedo v Sav. dol.). Od tega jih od- 
vajamo. Tudi Nemci že v mnogocem popuščajo. V splošnem 
se kaže zadnje čase večja razgibanost. 

Drobnejše poročilo o mojem delu: 
Litijsko okrožje: Najprej sem se ustavila tukaj. To okrožje 

je izmed vseh najboljše. Odbori mladine in OF že dalj časa 
obstojajo in to skoraj po večini vasi. Takoj smo pristopili k 
povezovanju žen. Žene so navdušeno sprejele in se je v času 
10 dni ko sem bila tam postavilo precej odborov. Zadnjih po- 
ročil nimam. Takih žen kot so tukaj še nisem videla; korajžne, 
požrtvovalne, posebno dekleta. Vasi so trdno povezane in 
pravijo: »Mi smo vsi kot eden«. Bega ne bo nič opravila tukaj, 
klub temu, da so agentje precej postopali tu okrog. 

Savinjsko okrožje: Tu se nahajam mesec dni, vendar ne 
morem pokazati kakih posebnih rezultatov. Gornja Sav. je 
boljša od spodnje. Tu imamo par odborov, izgledi so, da bomo 
v kratkem še napredovali. V Dobrovljah, Sv. Jur ob Taboru in 
vasi tu okrog so pripravljene. Sv. Pavel je čisto odtrgan od 
nas. Provala Grila - Kovača5, člana OK-ja, katera je po površ- 
nih podatkih štela 100 ubitih in 100 izseljenih - nam je po- 
polnoma onemogočila približati se ljudem. Ne zaupajo niko- 
mur. Poznali so ga kot komunista. Poleg tega sta še dva par- 
tijca Kocjan6 in Harkov7 (padla) delala same rekvizicije, politi- 
čno pa prav nič kar je še bolj odbilo ljudi od nas. Posadka je 
močna, domačih psov je pa tudi dosti. To so po večini tujci, 
kateri so že daljša leta delali v tovarni (platnena gospoda). 
Kmetje se dobro držijo. Kar je bilo najboljšega je popadalo ali 
bilo izseljeno. Zabukovca, Žalec in okolica so dobre. Pri Pet- 
rovčah in Žalcu imamo par AFŽ odborov, drugih odborov ni, 
samo dobre vasi. Julka8 se skoraj sama preklja po tem tere- 
nu, zato ne more biti vse najboljše urejeno. Pridna je, vendar 
zelo živčna in nestrpna. Ima veze tudi s Celjem, katero se 

ä Franc Gril • Kovač) Ćcmbc'rlcn. V izdanem bunkerju je 18. decembra 
1941 ranjen padci v roke nemški vojski in pod pritiskom klonil. Več glej Med 
Mrzlico in Dobrovljaini, Celje 1955, str. 219 in si. 

" Marijan Rol. Padel 5. februarja 1943 v Magdaleni pri Preboldu. Glej 
Dokumenti, knj. 6, dok. si. 121. op. 15, sir. 34•-350. 

7 Ivan Slander. Padel 5. februarja 1943 v Magdaleni pri Preboldu. Glej 
prav lam. 

* Julka Cilenšek - Betka. 
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popravlja. Želijo si vez z nami in zahtevajo mnogo literature. 
Odborov ni. Treba bo najti človeka, ki bo ponovno povezal in 
org. odbore. Te dni imam sestanek s par ženskami. Upam, da 
bomo v kratkem uspeli Celje razgibati. 

Kozjansko: Skala'-' je pred kratkim prišel od tam, vendar 
se še nisva dobila. Štefan10 dela na tem terenu in ga ravno 
sedaj pričakujemo, da se po vašem nalogu javi pri vas - tako, 
da mije ta teren popolnoma neznan. 

Koroška: Sergej11 je gori in ravno tako pride te dni. Je pa 
dobro organiziran, kar pa se žensk tiče ni do sedaj bilo nare- 
jenega nič. Poročilo pošljem pozneje, ko bom ta kraj sama 
obiskala. 

Revirji: Posamezni stiki. Pričakujejo naše vojske, da jih 
reši okov, sami pa ne mignejo nič. Mrhe klaverne so. Zagorje 
edino je dobro. Vili Urban12 dela v Trbovljah in mi je rekel, da 
ne bom opravila nič, kar pa ne drži. Imamo stike s te strani, 
tako da se mi bo vsaj nekaj posrečilo. Sile pa zaenkrat ne bo. 
Te dni se je za nameček izcimila še ena provala Trbovlje - 
Celje, katere obseg mi še ni znan. 

Šaleška dolina: Nimam še stikov z našimi aktivisti. Velen- 
je in Pesje dobro, Šoštanj ni najslabši, odborov ni. 

Maribor: Nobenih stikov. Računala sem na Kovačevo13, 
katera je s Sergejem hodila tam okrog, ona pa je padla. Do- 
bim pa stike preko Celja. 

Ptuj: Štefka1-' se nahaja tam. Pride v kratkem, potem bo- 
mo pa videli kaj je tam in kaj se bo dalo narediti. 

Prekmurje: Nič - nobenih vez. 
Pohorje in okolica: Slabe veze. Treba bo poslati ljudi. 
Kamniško okrožje: Ker četa po vašem sklepu spada k 

nam mislim v kratkem poslati eno tov. iz kamniškega batal- 
jona15, katero sem v ta namen že pripravljala. Je odlična žen- 
ska, zdaj komisar ene čete in upam, da se vodstvo brigade ne 
bo upiralo. 

* Peter Strnite. 
10 Tone (Anton) Žnidarić. 
» Sergej Kraigher - Andrej. Glej dok. št. 50. 
" Vili Vresk - Urban. 
,a Mirna Kovač - Barčka. Marca 1943 jo je aretirala nemška policija v 

Mariboru. Odpeljana jc bila v koncentracij.sko taborišče Auschwitz, kjer je 
ostala do konca vojne. 

• Cvetka Praprotnik, kurirka Pokrajinskega komiteja KPS za Štajersko. 
15 Ivanka Bevk - Mica. 



Bila sem tudi v bataljonih, ter uredila vprašanje žensk v 
vojski. 

Manjka nam žensk aktivistk. Iz legalk zaenkrat ne bomo 
mogli mnogo iztisniti ker si ne upajo imeti širših vezi. Vsega 
skupaj imamo dve aktivistki s Štefko v Ptuju in če bi še te 
dali samo za žensko delo nimamo potem za vse ostalo delo 
nič. Bomo že razgibali ženske in nam ne bo manjkalo za to 
delo. Škoda je Tončke Čečeve16. Ubita ni, nekje je internirana. 
Držala se je odlično. Razkazovali so jo po celjskih ulicah vso 
razbito in vsaka hitlerjanska psica jo je tolkla - ona pa je vsa 
krvava rjovela in vsklikala parole. Uradi pošljejo svoje usluž- 
bence v takih slučajih na ulico, da potem svinjarijo nad na- 
šimi ljudmi. 

Vsi aktivisti imajo nalogo organizirati žene, vendar so to 
povečini tako mladi v delu, da ne bo kakega posebnega uspe- 
ha. Ženam se pa le lažje približajo žene. Z aktivisti gornje in 
spodnje Sav. doline imamo 2x mesečno sestanke ter jih na 
teh sestankih tudi teoretično vzgojujemo. 

Kot smo se domenili, da bi pripeljala nekaj žensk na vašo 
stran, nam to zaenkrat ni mogoče. Ko se bomo bolj utrdili in 
vzgojili več kadra bo lažje za daljši čas pogrešati ljudi. Mnogo 
je zastalo delo, ker ni celoten PK delal. Jug17 se je sam ubijal 
in še čuda, da je sploh kaj. Podvojili bomo sile, da Štajersko 
spet spravimo na noge. 

Ker ne bom IO SPŽZ poslala posebnega poročila Vas pro- 
sim, da tov. Marjeto obvestite o dosedanjem mojem delu in 
prosim za nadaljna navodila. 

Smrt fašizmu - svobodo narodu! 

8. 8. 43. Mica.18 

ST. 25 

10 Tončka Ćcč, sekretarka Okrožnega komiteju KPS za Kozjansko. V noči 
na 29. avgust 1942 jo je na sestanku aktivistov kozjanskega okrožja v Topo- 
lovera pri Planini ranjeno zajela nemška policija. Odpeljali so jo v koncentra- 
cijsko taborišče Auschwitz, kjer je 3. novembra 1943 umrla. Narodna hero- 
jinju. 

17 Dr. Dušan Kraigher. 
18 Mica Slander Marinko. 
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NAVODILO POKRAJINSKEGA INICIATIVNEGA ODBORA 
SPŽZ ZA PRIMORSKO DNE 8. AVGUSTA 1943 ZA DELO IN 

ORGANIZIRANJE OKROŽNIH IN RAJONSKIH ODBOROV 
SPŽZ NA PRIMORSKEM1 

VSEM OKROŽNIM IN RAJONSKIM ODBOROM SPŽZ 
Kaj in kako naj delajo okrožni in rajonski odbori SPŽZ? 

Cela primorska pokrajina je organizacijsko podeljena na 
okrožja. Vsako okrožje mora imeti okrožni odbor SPŽZ. Ta 
odbor naj tvori 8-10 tovarišic najboljših iz celega okrožja. Te 
tovarišice naj se sestanejo in izberejo okrožno tajnico. Nadalje 
pa morajo imeti redno sestanke vsakih štirinajst dni. Te ses- 
tanke vodi tajnica okrožnega odbora. Na teh sestankih se 
točno dogovorite kaj vse boste delale v bodočih štirinajstih 
dneh. Razdelite si celo okrožje tako, da bo šla ena sem, druga 
tja in tako vseh osem do deset tovarišic (okrožnega odbora) 
lahko v štirinajstih dneh obide celo okrožje. Tajnica mora 
voditi točen pregled, v katerem delu okrožja bo delala ena in v 
katerem delu okrožja bo delala druga tovarišica. Preje kot 
boste delale kaj drugega poglejte koliko večjih krajev (mest in 
trgov) je v okrožju. V vseh večjih krajih moramo takoj postavi- 
ti močno organizacijo SPŽZ. Nadalje poglejte na koliko rajo- 
nov je podeljeno vaše okrožje. To vam bodo povedali okrožni 
sekretarji OF in vam bodo tudi pri delu pomagali, v vsak ra- 
jon naj gre ena ali dve tovarišici okrožnega odbora in takoj 
postavite rajonski odbor, ki naj šteje pet do šest tovarišic iz 
dotičnega rajona. Čim boste postavile rajonski odbor boste šle 
skupno z rajonskimi odbornicami po vaseh in imele skupne 
sestanke žena in deklet. Naloge med odbornicami rajonskega 
odbora so podeljene prav tako, kot v vaških odborih (tajnica, 
blagajničarka itd.). 

Na sestankih govorite o naši ženski organizaciji SPŽZ, o 
nujnosti sodelovanja žena v narodno osvobodilni borbi, čitajte 
literaturo, pojte naše pesmi, pred vsem pa prečitajte priloženo 
okrožnico z naslo4'om »Drage tovarišice«2. Potem se pa lepo po 

^ Izvirna kopija je v ARS, Odd. I, sign.: AS 1503, Zbirka gradiva SPŽZ. 
Dokument je objavljen v zborniku Slovenke v NOB I, str. 771-772. 

2 Verjetno okrožnica Pokrajinskega odbora SPŽZ za Primorsko dne 17. 
maja 1943 okrožnim odborom SPŽZ in aktivistkam okrožij na Primorskem o 
organiziranju žena. Glej Dokumenti, knj. 7, dok. št. 56, str. 156-157. 
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domače pogovorite o vsem kar ste slišale in čitale. Po konča- 
nem govoru naj žene in dekleta izberejo odbor SPŽZ za svojo 
vas. 

Imejte redne sestanke okrožnih in rajonskih odborov in to 
vsakih štirinajst dni. Rajonska tajnica bo zbirala poročila 
vaših odborov celega rajona in sklicala sestanek rajonskega 
odbora SPŽZ. Na teh sestankih bo tajnica skupno z ostalimi 
tovarišicami rajonskega odbora pregledala poročila celega 
rajona in v enem skupnem poročilu za ves rajon poročala 
tajnici okrožnega odbora SPŽZ. 

Kaj poročajo rajonske tajnice okrožnim odborom SPŽZ? 
Dokler še nimate toliko prakse, da bi pisale samostojna 

poročila odgovarjajte na sledeča vprašanja: 
1. Koliko tovarišic je v rajonskem odboru? 
2. Kdaj smo imele sestanek rajonskega odbora? 
3. Ali smo bile vse na sestanku? 
4. Ali so v vseh vaseh našega rajona postavljeni odbori 
SPŽZ? 
5. Koliko večjih krajev (mest, trgov) je v našem rajonu? 
6. Ali imamo v teh krajih našo organizacijo? 
7. Kdaj bomo priredile rajonsko konferenco? 
8. Koliko denarja smo nabrale tekom 14 dni za OF v našem 
rajonu? 
9. Koliko hrane, obleke, čevljev smo nabrale v 14 dneh? 
10. Koliko bolniškega materiala smo nabrale? 
11. Koliko dopisov za ženski list smo zbrale iz celega rajona? 
12. Koliko papirja nakupile in oddale za naše časopise? 
13. Koliko sadja smo posušile, vkuhale ter shranile za našo 
vojsko? 
14. Ali smo napravile skrivališča za žetveni pridelek? 
Rajonske tajnice morajo dobiti točna poročila vaških odborov, 
ker edino takrat bodo lahko pošiljale prava poročila. Ta poro- 
čila pošiljajo okrožnim tajnicam. Okrožne tajnice naj pišejo 
poročila na ista vprašanja samo s to razliko, da one poročajo 
za celo okrožje. Okrožne tajnice pošiljajo redno in točno poro- 
čila vsakih 14 dni Pokrajinskemu Inicijativnemu odboru 
SPŽZ za Primorsko. 

Pokrajinski Inicijativni odbor SPŽZ 
Na položaju, 8.8. 1943. za Primorsko. 
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ST. 26 

POROČILO SEKRETARJA OKROŽNEGA KOMITEJA KPS 
JESENICE ANTONA PETERNELA DNE 8. AVGUSTA 1943 

POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA GORENJSKO IN 
KOROŠKO O POLOŽAJU V OKROŽJU1 

Dragi tov.! 

Pošiljam vam tedenski pregled o izvršenem delu v okrožju 
oz. v rajonih. 

1.) Ker smatram, kot najbolj važno zadevo v našem orga- 
nizacijskem delu dobre veze, sem stoječ na tem stališču, dal 
vsem sekretarjem tozadevna navodila. Najprej sem upostavil 
vezo rajonov Bohinj - Gorje Bled. Po tej vezi sem prispel do 
tov. Božota'^. Tu sem z njim zopet preštudiral, kje in kako je 
potrebno vpeljati medrajonske veze. Od tu sem šel k tovarišu 
Milanu3, pri katerem sem našel tudi tov. Pavleta4 in njegove 
ter[enske] delavce. Z Milanom in Pavletom smo se najprej 
dogovorili o ureditvi medsebojnih vez, nato pa sem njima v 
glavnih obrisih pojasnil naloge bodočega dela, ter predlagal, 
da se skupno podrobno pogovorimo in ugotovimo način kako 
naj organiziramo in pritegnemo ljudi v našo osvobodilno gi- 
banje, da bodo pričeli tudi aktivno sodelovati. Na podlagi tega 
smo sestavili dnevni red in sklicali skupaj vse v bližini se na- 
hajajoče terenske delavce. Tovarišem sem kot prvo nujnost 
predlagal oz. zahteval vpostavitev medsebojnih vez, kot drugo 
nujnost pa, disciplinsko izvršavanje navodil in derektiv od 
nadrejenih forumov, ter točno in redno pošiljanje tedenskih 
poročil. Nato pa sem jim očrtal in podal naloge katere imajo 
kot terenski delavci. Podrobno sem jih poučil o načinu orga- 
nizacijskega dela ter jih opozoril naj se pri tem poslužujejo in 
opirajo na teorijo iz brošure Nar. osv. odb. in Partija5 ter par- 

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je V ARS, Odd. II, sign.: AS 1636, Oblastni 
komite KPS za Gorenjsko, šk. 660/IV-5. 

a Anton Ambrožič, sekretar Rajonskega komiteja KPS Gorje - Bled. 
3 Franc Tornine, sekretar Rajonskega komiteja KPS Jesenice. 
* Ivan Krivec - Kostja, Pavle, sekretar Rajonskega komiteja KPS Kranjska 

Gora. 
* Glej dok. št. 23, op. 2 
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tisko šolo6. Sploh pa naj čimbolj študirajo partisko in OF. 
literaturo. Pri delu naj se pa poslužujejo načina kateri se je 
oz. se bo izkazal kot najboljši in najbolj uspešen. Ravno tako 
sem dal smernice in podrobna navodila tov. Božotu in Ivotu7, 
ter vsem ter. del. s katerimi sem prišel v dotiko. 

2.) Pri tov. Božotu sem našel tov. Bodina8, kateri se naha- 
ja tukaj radi ureditve tehnike. Dogovorili smo se, da postavi- 
mo zaenkrat dve tehniki in to pri tov. Božotu in Ivotu. Kakor 
hitro bo pa mogoče pa tudi v drugih rajonih. Tov. Milanu bom 
preskrbel pisalni stroj, da bo razne okrožnice in sploh potre- 
bne stvari lahko sam razmnoževal. Poizkušal bo tudi sam 
dobiti kakšen stroj. Glede pošilk literature smo se dogovorili, 
da se bomo razen odredne veze posluževali terenskih vez. Tov. 
Ivo ima vezo z Božotom in preko njega z Mitjom4 in Štefa- 
nom10 in obratno. Božo ima vezo z Milanom in preko njega z 
Pavletom in Tomažem" oz. Koroškim rajonom in obratno. Te 
veze so dvakrat tedensko. Podrobnosti se bomo dogovorili na 
sestanku kateri se bo v kratkem vršil. Pri tem sestanku bo 
prisostvoval tudi tov. Bodin, da se dogovorimo glede števila 
potrebne literature in njene dobave. 

3.) Po informacijah, katere sem prejel od tov. Pavleta, ne 
obstoja v njegovem rajonu trenutno noben odbor O. F. Izgledi 
pa so, da se v kratkem postavita dva NOO. V celem se nahaja 
v rajonu 6 zaupnikov O. F. in to štirje moški in dve ženski ter 
dva zaupnika Z. S. M. Na moje vprašanje zakaj je tako maj- 
hno število naših somišljenikov, ter če so ljudje nemčuri ali 
belogardisti so mi odgovorili, daje večina ljudi naših oz. proti 
hitlerjevskega mišljenja, vendar na nas gledajo skrajno neza- 
uplivo. Kot vzrok navajajo številne žrtve in aretacije ob april- 
ski provali, pri kateri so Nemci večino naših ljudi pozaprli, 
drugi pa vsled strahu pred nemškim terorjem in še več iz 
strahu pred izdajstvom nemčurjev ne upajo več sodelovati. 

Drugi vzrok pa je baje to, ker naša partizanska vojska v 
tem sektorju ni pokrenila nobene vojaške akcije, ali akcije, 

" Glej dok. šl. 23. op. 3. 
7 Valentin Sušnik - Ivo. Gaber, sekretar Rajonskega komiteja KPS Bo- 

hinj. 
" Adolf Angler. 
4 Ivan disperili, sekretar Rajonskega komiteja KPS Žirovnica in član 

Okrožnega komiteja KPS Jesenice. 
111 Stanko Grčar, član Rajonskega komiteja KPS Radovljica. 
» Matija Verdnik. 
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katera bi imela naroden značaj, oz. da bi se izvršila po želi 
ljudstva (n.p. kazenska rekvizicija, izselitev ali usmrtitev pri 
kakem denuncijantu ali nemčurju), pač pa je napravila več 
nepravilnih prehranjevalnih akcij in rekvizicij pri naših lju- 
deh. Nedavno je tov. Stric12 in njegov brat Barbo13 vdrl v kočo 
nekega pastirja, kateri je bil naš človek in podpornik, ter mu 
vse izropala. Razen tega je tam v bližini zaklal baje neko juni- 
co, vzel oba stegna vse drugo pa pustil. Vse take stvari skraj- 
no slabo odjeknejo v dolini, kjer na nas že itak gledajo z ne- 
zaupanjem. Torej, radi takih in podobnih primerov je zelo 
onemogočeno in otežkočeno naše organizacijsko delo. 

V rajonu Bohinj je trenutno postavljenih 14 NOO. 9 odbo- 
rov Z. S. M. in 2 aktiva Z. K. M. Drugih točnih podatkov in 
število particev mi ni znano, ker še nisem prejel poročila. 

Rajon Jesenice: V rajonu je postavljen en vaški NOO in en 
tovarniški NOO en odbor S. P. Z. Z., 2 odb. Z. S. M. in dva 
aktiva Z. K. M. Število particev v rajonu je: pet ilegalcev in 7 
legalcev. Partici legalci so 4 moški in 3 ženske. Kandidatov je 
1 ilegalec in 6 legalcev. Legalni kandidati so 4 moški in dve 
ženski. Organizacijsko delo v rajonu je šele v poletu ter bo 
treba organizacije O. F. šele zgraditi iz novih ljudi. Izgledi so 
pa baje, da se bo položaj v tem oziru za nas izboljšal, ter da 
bo v doglednem času postal ta rajon naša »trdnjava«. 

Da je pa danes org. na tako slabih nogah, je baje največ 
kriv tov. Gabrin14. Taje namreč hotel s terorjem, katerega je 
izvajal nad pristaši in simpatizeri O. F. zgraditi organizacijo. S 
tem postopkom jih je pripravil tako daleč, da se niti na vezo 
niso več upali k njemu. Ako pa je še kdo prišel na vezo, je pa 
zopet prišel iz strahu, ker ga drugače lahko Gabrin še ustreli. 
(Se je baje večkrat izrazil proti katermu, češ jaz te imam pra- 
vico ustreliti ako ne prideš na vezo itd.) 

V tem pogledu sem terenske delavce poučil, da morajo 
ljudi z lepo besedo pridobivati in se sploh dostojno obnašati 
napram njim. Poiskati pa morajo čim več stikov ter raznih vez 
z ljudmi, da zopet pridobijo zaupanje ljudskih množic. Po 
informacijah, katere sem prejel od ter|enskih] del[avcev], je 
velika večina ljudi naših oz. simpatizerjev O. F., vendar se 

M Anton Razingcr. 
'•> Uredništvu ni uspelo ugotovili osebnega imena. 
14 Franc Bcnigar. 
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aktivno ne upajo sodelovati v organizaciji in to največ radi 
provale in izdajstev. 

Rajon Gorje Bled: V rajonu je postavljenih 13 vaških N00 
in 4 odb. S. P. Z. Z. Odborov Z. S. M. ni nobenega pač paje 8 
članov Z. K. M. kateri pa tudi niso povezani med seboj. V ra- 
jonu je 8 particev ilegalcev in 36 particev legalcev. Od legalcev 
je 20 moških in 16 ženskih particev. Kandidatov je 31 legal- 
cev in to 22 moških in 9 ženskih kan. V rajonu obstajata dve 
partijski celici. Tov. Božotu sem dal sedaj točna navodila, 
kako je treba sestaviti celice, biroje, vaške in občinske NOO, 
kako jih medsebojno povezati, kakšno delo da morajo vršiti in 
kako vršiti kontrolo nad njimi. Dal sem mu nalog, da mora 
čim več žensk postaviti v NOO, ker ima dosti partij k pa ima 
samo v enem NOO žensko zastopnico. Z. S. M. je v rajonu 
zato slabo organizirana, ker je Božo tov. Ladota15 upotreboval 
za vse org. O. F. in ne samo za Mladino kakor bi bilo pravilno. 
To sem mu sedaj prepovedal in zahteval da tov. Lado vodi 
samo svojo mladinsko organizacijo, pač mu pa morajo pri tem 
pomagati vsi ter. del., ter mu iti v teh ozirih na roko. 

Iz rajonov Žirovnica in Radovlica nimam še nobenih poro- 
čil, pač bo pa v parih dneh postavljena veza s tov. Mitjem na 
kar bom sam odpotoval k njemu. 

4.) Glede tov. Pavleta sem mnenja, da je premehak in 
predober do ljudi. Zaradi tega ga prehitro pregovorijo in pre- 
tentajo, ter ga celo pripravijo do tega, da ne zna oz. ne najde 
besede kakor bi bilo treba. Je pa drugače discipliniran in pos- 
lušen, vendar smatram, da kot tak ni sposoben uspešno vodi- 
ti rajona. Tudi sam prosi, da se ga izmenja. 

Torej, jaz mislim iz vrst ter. del., kateri se bo izkazal za 
sposobnega in discipliniranega organizatorja izbrati enega kot 
rajonskega sekretarja. Tov. Pavle bi mu pa kot star in izkušen 
partijec pomagal pri njegovem delu z nasveti itd. Pri tov. Pav- 
letu se nahaja kot ter. del. tov. Aleksander (Jovo)lb, kateri pa 
nima pri ljudeh nobenega vpliva, pač ga pa nekateri ljudje 
naravnost sovražijo. To pa zaradi brata, katerega so ujeli 
Nemci in je imel pri sebi dnevnik, na podlagi katerega so 
Nemci potem aretirali in zaprli veliko ljudi. Sedaj pa ljudje 
tudi njemu nič ne zaupajo in kot takemu mu [je] sploh one- 
mogočeno uspešno delo na terenu. Jaz mislim, da ga bo naj- 

15 Valentin Slivnik. 
•* Ivan Dolžan. 
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boljše izmenjati in poslati v četo, kakor hitro se drugi terenci 
seznanijo z ljudmi in spoznajo teren glede kretanja. Ako se bo 
pa odnos ljudi do njega spremenil, pa to ne bo več potrebno, 
ker drugače izgleda, daje pošten in zanesliv fant. 

Tovariš Milan se je sedaj, kakor izgleda podal z vso vnemo 
na delo samo aleo ne bo popustil. Je vesten, discipliniran in 
dober organizator, samo v nekaterih ozirih je imel svoje pred- 
sodke. Ko sem mu glede organizacijskega dela obrazložil vse 
podrobnosti, je vse dobro prejemal in pravilno razumel. 
Upanje imam, da bo dobro vodil rajon, posebno še, ker mu bo 
tov. Feliks17 pomagal z nasveti in predlogi. 

Tov. Božo pa gleda v organizatorskem delu preveč enos- 
transko. O podrobnem delu se po mojem mnenju ne razume 
dosti oz. delal je to napako, ker ni med organizacijo prave 
povezanosti. Mislim pa, da bo sedaj to popravil, sva se nam- 
reč o tem tudi domenila. V splošnem je pa, kakor izgleda, 
zavzel pravilno linijo in je znal pritegniti v. organizacijo razno- 
vrstne ljudi. Ima pa to napako, ako se mu nekaj razlaga, da 
vse potrdi. Ko sva govorila in sem mu svetoval to ali ono tak- 
tiko in obliko org. dela, mi je na vse pritrdil, ja, ja saj sem jaz 
tudi tako ravnal itd. Ko sem ga pa čez nekaj časa vprašal, če 
me je razumel in kako misli nadaljevati delo, ni znal pravilno 
odgovoriti. Tudi na mladino ni polagal posebne pozornosti in 
jo preveč podcenjeval. 

Glede naloge, katero ste mi dali v izvršitev, bom skušal 
rešiti povolno, vendar vidim, da nimam tiste sposobnosti, 
kakor bi jo potreboval, da bi z uspehom izvršil svoje delo. V 
načrtu imam sedaj, da najprej obiščem vse raj. sek. in se ko- 
likor toliko seznanim z danimi okoliščinami in pogoji organi- 
ziranja, potem bom pa na podlagi poročil, katere bom preje- 
mal od ter. del. oz. rajonskih sekretarjev, dajal navodila in 
popravljal morebitne napake ter. del. ali sekretarjev, bodisi 
pismeno ali ustmeno kakršne bodo pač okoliščine. 

5.) Glede tov. Strica komandanta Koroškega bataljona, me 
je tov. Milan prosil, da se ga kam premesti. On namreč nima 
ugleda pri ljudeh in nam s svojo navzočnostjo škoduje pri 
delu in pokretu. Je baje pravi anarhist. Glede njega sem tudi 
pisal na odred naj kaj pokrene glede njega. Torej storite kakor 
se vam vidi potrebno in pravilno. 

17 Kristijan Ribnikar. 
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Prosim, da mi pošljete kaka navodila glede mobilizacije in 
novomobilizirancev. Tukaj je namreč nastal problem kam z 
njimi. Stvar paje ta: Jaz sem ter. del. in raj. sek. dal nalogo, 
da morajo čim več ljudi pripraviti do tega da gredo v partiza- 
ne, (prostovoljno). Sedaj so prišli k tov. Milanu štirje tov. dva 
izmed njih sta ostala pri njem kot ter. delavca, dva so pa pe- 
hali sem in tja. Da bi jih poslali naprej po odredni vezi je ne- 
mogoče, ker jih ne sprejmejo kuriri, na terenu oz. pri teren- 
skih delavcih zopet ne morejo biti, ker bi se na ta način vse 
kompromitiralo in bi tudi ti ne mogli izvrševati dela kakor 
treba in bi torej trpela organizacija. Komandiri vodov pa se 
izgovarjajo, da so prejeli od odreda derektive in navodila, da 
nimajo z mobilizacijo in novomobiliziranci ničesar opraviti. 
Tako so postali pravi »brezdomovinci« jaz sem sedaj zahteval, 
da se jih takoj pošlje v četo oz. vod. Če jih bodo poslali nazaj 
bom pa sam šel do njih in jih prijel tako kakor je treba. Ven- 
dar prosim, da tudi vi oz. odred glede tega kaj pokrene. 

Raj. sek. oziroma terenci so me prosili, naj jim dam pozive 
Osvobodilne fronte za vstop v partizane. Prosim če imate kaj 
zaloge, da mi jih pošljete 200-300 kom. 

Na poti iz Bohinja k Božotu sem se na potu seznanil s tov. 
Marjanom18, kateri je baje bil sekretar četne celice 2. čete 1. 
bat. (to ne vem natančno kje). Tega tov. je baje tov. Kosta1!) 

izključil iz Partije zaradi neke mobilizacije. Pravzaprav je tako, 
da sam ne ve ali je član partije ali ni. Kosta je namreč takrat 
dejal vsi stari partici ste izključeni. Glede tega je Marjan 
mnenja, da se mu godi krivica, ker se počuti, da ni storil ni- 
česar takega kar bi lahko smatral, da je nepravilno ravnal. 
Tudi Božo in drugi stari partizani so mnenja, da njegova iz- 
ključitev ni pravilna. Tovariš Marjan je bil kakor povedo hra- 
ber, požrtvovalen, poslušen in sploh najboljši partizan. Res je 
bil in to še v Jugoslaviji precej velik »falot«, pri partizanih seje 
pa baje neverjetno popravil. Torej, sporočite mi prosim glede 
njega kako in kaj je ukreniti, ako imate o njem kakšne poda- 
tke. 

Kakor se tukaj nekaj šušlja ste doživeli oz. je bila nekje v 
Poljanski dolini prava polomija20. Baje je vjet štab zone in 

1,1 Uredništvo ni uspelo ugotoviti pravega imena. 
19 Stane Bizjak. 
20 Misli napad na Žirovski vrh. Zadnje dni julija 1943 sta se 2. in 3. ba- 

taljon Prešernove brigade z brigadnim štabom napotila proti Notranjski, da bi 
izpolnila ukaz Glavnega štaba NOV in PO Slovenije o vključitvi v 14. divizijo 
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brigade in ogromno mrtvih in ujetih. Prosim, da mi kaj sporo- 
čite. 

Tovariške pozdrave 
Smrt fašizmu - svoboda narodu! 

Položaj, dne 8. 8. 1943. Igor21 

rešeno'-" 

ST. 27 

PISMO PREDSEDNIKA IN ORGANIZACIJSKEGA TAJNIKA 
IZVRŠNEGA ODBORA OF JOSIPA VIDMARJA IN DR. MA- 
RIJANA BRECLJA DNE 9. AVGUSTA 1943 PRIORJU SA- 
MOSTANA PLETERJE JOSIPU LEOPOLDU EDGARJU LA- 

VOVU1 

Dne 9. avgusta 1943. 

Spoštovani! 

NOV in POS. Na Blegošu se jima je pridružil še bataljon Gorenjskega odreda, 
ki naj bi na Gorenjsko prinesel orožje. 31. julija 1943 so prišli na Žirovski 
vrh in čakali, da se jim pridruži še 1. bataljon brigade. Taje prišel šele 2. 
avgusta in poročal, da je opazil na poti okoli Zirovskega vrha redke nemške 
zasede. Nemška polieija pa je medtem že obkolila Žirovski vrh z vsemi razpo- 
ložljivimi možmi. Skupno je sodelovalo okoli 1.300 mož. Poizkus partizanske- 
ga preboja 2. avgusta iz tega obroča se ni posrečil. Nemški okupator je v 
tridnevnem boju zadal brigadi hud poraz. Po nemških podatkih je padlo 55 
borcev, 93 so jih ujeli, zaplenili so orožje. Ta poraz je brigado močno oslabil. 
Brigada, ki je ob ustanovitvi v Davči dne 12. julija 1943 štela S50 borcev, se 
je zbrala z le okrog 350 borci na območju Polhograjskih Dolomitov: 150 se jih 
je zateklo v Gorenjski odred. Dne 7, avgusta 1943 je brigada odšla na Not- 
ranjsko. 

•" Anton Pctcrnel. Do srede julija 1943 je bil sekretar OK KPS Skolja Lo- 
ka, ko ga je Pokrajinski komite KPS za Gorenjsko in Koroško poslal v jeseni- 
ško okrožje za sekretarja OK KPS. Prvo poročilo o položaju v okrožju je poslal 
že 1. avgusta 1943 (ARS, Odd. I, sign.: AS 1489. Oblastni komite KPS za 
Gorenjsko, a. š. 2506). Glej še: Ivan Križnar, Jeseniško okrožje med nacistič- 
no okupacijo in narodnoosvobodilnim bojem, Knjižnica OF/22. Ljubljana 
2000. str. 241 in si. 

** Pripisano z drugo roko. 
1 Izvirnu kopija je v ARS, Odd, H, sign.: AS 1657, Brecelj Marijan, šk. 1. 
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Vaše pismo2 z obema prilogama (pripombe g. F.3 in pape- 
ževo božično poslanico4) smo prejeli. Najlepša Vam hvala. 
Zelo nas veseli, da ste povsem pravilno razumeli naše stališče 
in naše težnje, ki smo Vam jih predložili. Iz Vašega poročila je 
tudi razvidno, da ste se v veliki meri potrudili prikazati naša 
stremljenja v pravilni luči tistim, ki nas najmanje in najtežje 
razumejo. 

Naš tov. dr. Metod Mikuž je sprejel škofov preklic suzpen- 
zije5 pro foro interno6 na znanje in se Vam ob tej priliki za- 
hvaljuje za Vaš trud. Težko mu je le to, da so postavljene take 
klavzule, ki mu bodo marsikdaj preprečevale vršiti verske 
obrede. Mi, dr. Metod Mikuž pa še posebno, želimo z g. ško- 
fom sestanka. Če ni, kakor pravite, principielno odklonil di- 
rektnega razgovora, Vas prosimo, da poizkušate uresničiti 
sestanek v Vašem domu ali v njegovi bližini, ki bo Vam in 
nam dostopno. 

Zelo so nam dobrodošle karakteristike posameznih skupin 
v vrstah naših klerikov, posebno sedaj, ko jih s posebnimi 
sestavki ponovno vabimo k sodelovanju oz. jih pozivamo, da 
se odvrnejo vsaj od bele garde in mihajlovičevcev. 

Kar pa zadeva poročila oz. pisma v Vatikan, Vas prosimo, 
da po možnosti odpremite kar to pismo, ki ga imate sedaj v 
rokah. Izvršite korekture na podlagi zadnjega razgovora kar 
sami. Mi pripravljamo ves dokazni material. Ne bi ga pa radi 
izročili preje, predno ni izpopolnjen vsaj v taki meri, v koliker- 
šni nam gaje mogoče v teh prilikah zbrati. 

Obračamo se na Vas s ponovno prošnjo. Spričo razvoja 
sedanjih dogodkov nujno potrebujemo čim več dokaznega 
materiala o izdajalskem delu Mihajlovičevega komandanta za 
Slovenijo majorja Novaka. Za te podatke nas prosi Vrhovni 

* Pismo priorja samostana v Pleterjah Josipa Leopolda Edgarja Lavova 
verjetno ni ohranjeno. Vsebina pisma je navedena v knjigi Edvarda Kocbeka, 
Listina, str. 195. Glej še Edvard Kocbek, Zbrano delo, sedma knjiga (prvi del) 
Listina / Prve objave, DZS, Ljubljana 2000, str. 227 in opomba 757. To pis- 
mo omenja v svojih spominih ludi'prior J. E. Leopold - Lavov Kartuzija Ple- 
terje in partizani 1941-1945. Spomini, Založba Obzorja 1977, str. 109. 

3 Dr. Janez Fabijan, duhovnik, profesor teologije, duhovni vodja katoliš- 
kega akademskega društva »Zarja«. 

* Verjetno govor papeža Pija XII. na sveti večer leta 1942 (Ljubljanski 
škofijski list, leto LXX1X, Ljubljana 31. decembra 1942, št. 12). 

s Glej dok. št. 15, op. 24. 
0 Latinsko: za notranjo uporabo. 
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štab anglo - ameriške armade za Bližnji vzhod, s katerim ima 
naša angleška misija7 redne zveze in kateremu je podrejena. 
Ker ste imeli priliko dalje časa opazovati delo bele garde in 
mihajlovićevcev ter njihovo sodelovanje z okupatorji in ker 
Vam je gotovo znano tudi ravnanje majorja Novaka samega, 
Vas prosimo, da nam te podatke sporočite. Opremite jih pro- 
sim z vsemi oznakami, ki bodo na najboljši način izpričale 
verodostojnost poročila (točna imena, kraji, datumi itd.) Ra- 
zumljivo je, da Vam je zajamčena popolna diskrecija in da je 
vsaka možnost kakršne koli nevšečnosti za Vas že v naprej 
preprečena. Prosimo Vas, da tej naši želji čim preje ustrežete. 

Odgovor oddajte po isti poti kakor zadnjič. 
Hvala Vam za obisk, ki ste ga napravili pri L.8 družini. 

Vljudno Vas pozdravljava 
J. V.* 
DBM.1() 

ST. 28 

PISMO ČLANA POKRAJINSKEGA ODBORA OF ZA PRI- 
MORSKO DR. JOŽE VILFANA DNE 9. AVGUSTA 1943 PO- 

KRAJINSKEMU ODBORU OF ZA PRIMORSKO1 

9. 8. 1943. 

Pokrajinskemu odboru OF za Primorsko. 

Dragi tovariši! 

Pri svojem dosedanjem mujenju v goriški okolici sem nale- 
tel na nekaj vprašanj, na katera ne vem zanesljivega odgovo- 
ra. 

' Gre za britansku vojaško misijo pri Glavnem šlabu NOV in PO Sloveni- 
je, ki jo je vodil kanadski major William Joncs. 

» Ivan Levar. 
i Josip Vidmar. 
10 Dr. Marijan Brecclj. 
' Izvirnik, napisan s črnilom na listih iz zvezka, je v ARS. Odd. Il, sign.: 

AS 1734. Pokrajinski odbor OF za Slovensko primorje, šk. 541/1. 
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I. Prvo teh vprašanj je reorganizacija terenskih odborov, 
kjer obstoje, oz. postavitev takih odborov. Pred odhodom s PK 
sem po naročilu tov. Primoža2 sestavil koncept okrožnice, ki 
se tega tiče. Žal sem moral oditi preden je bil koncept prede- 
lan. 2e pri predelavi bi se bilo najbrže pokazalo, da se mora 
pri reorganizaciji pojaviti vprašanje, ali moramo vztrajati na 
takojšnji in popolni reorganizaciji, kakor je zamišljena, ali pa 
moramo iskati prehodnih oblik. Danes sem prepričan, da so 
prehodne oblike potrebne. Tisti, ki delajo v goriški okolici, 
pravijo, da so danes pogoji dela mnogo boljši kakor n. pr. 
pred dvema mesecema, da je pred vsem znatno popustil nad- 
zor in pritisk oblasti. Vendar je strah ljudi še neverjeten in je 
še splošno razširjena praksa »varovalne barve« v občevanju s 
karabinerji etc. in domačimi nezanesljivci. Pa tudi objektivno 
je po mojem mnenju še nemogoče dekonspirirati terenski 
sekretariat pred vsemi pripadniki OF v vasi oz. ga postaviti na 
čisto volilno podlago. Enako ni mogoče izvesti sestajanja vse- 
ga terenskega odbora. Prevelika je še možnost izdaje in repre- 
salij. Se preveč močna je oblast in ljudje jo še preveč čutijo. 
Značilno se mi v tem oziru zdi, daje izvzemši sporadične pri- 
mere padec Mussolinija šel mimo brez vsakih akcij. Zvedel 
sem samo za tri, štiri primere, da so posamezniki, brez direk- 
tiv ali sodelovanja krajevnih organizacij, rušili fašistične em- 
bleme. Subjektivni in objektivni faktor sta tudi v tem primeru 
zvezana, subjektivni po svojem razvoju zaostaja in s tem tudi 
objektivnega zadržuje, treba je forsirati subjektivnega, toda 
mislim, da ni oportunizem, če iščemo primernih prehodnih 
oblik. Kakšne naj bi bile te prehodne oblike? 1) Nekakšni »vo- 
lilni možje«. Obstoječi terenski odbor, ki postane sekretariat, 
naj pritegne večje število pripadnikov OF, na katere se zanese 
in ki so se izkazali. Vse sklepanje se v naprej vrši na tem raz- 
širjenem forumu, ne več samo med prejšnjimi odborniki. Se- 
kretariat mora imeti zaupanje razširjenega foruma, mora biti 
od njega postavljen. 2) Razdelitev kraja na več delov. Vsakega 
teh delov prevzame eden članov razširjenega foruma, ki zbira 
na redne sestanke svoje sosede in ki pred njimi popularizira 
sklepe foruma bodisi izrecno kot sklepe OF bodisi brez te oz- 
načbe. 3) V izredno popularnih primerih - n. pr. pomoč pri 
obdelovanju zemlje obsojencev in internirancev - posvetovan- 
je in sklepanje z udeležbo vse vasi, ne da bi se to izrecno oz- 

' Dr. Aleš Bebler. 
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naćevalo kot zbor terenskega odbora. 4) Prehod od prostovo- 
ljnosti k prisilnosti pri pobiranju prispevkov in hrani. To so 
prehodne oblike, ki se mi zdijo takoj uspeljive in ki so vse spo- 
sobne hitrejšega ali počasnejšega postopnega razširjanja do 
končne popolne oblike terenskega odbora. 

11. Ni mi nadalje jasno področje ZSM in AFŽ v razmerju 
med seboj in do terenskih odborov zlasti v krajih, v katerih 
obstoji samo po ena teh organizacij. Čisto na splošno mi je 
jasno, da ZSM in AFŽ zbirata mladino oz. ženske na specifič- 
no mladinskem oz. ženskem udejstvovanju in sicer mladino 
in ženske, ki se štejejo v OF ali ki simpatizirajo z OF. Mnogo 
manj jasno mi je, kaj je v današnjih razmerah specifično mla- 
dinsko ali žensko udejstvovanje. Mladinsko: potresne in napi- 
sne akcije, prepevanje naših pesmi, učenje slovenščine, po- 
moč pri raznih akcijah starejših? Žensko: zbiranje hrane in 
raznega materiala, podpiranje obsojencev in internirancev, 
posebne ženske akcije za njihovo osvoboditev, borba proti 
omejitvam, ki zadevajo posebej ženske? Čisto nejasno pa mi 
je, kaj je treba napraviti, če srečam v kaki vasi n. pr. samo 
organizacijo ZSM s članicami, ki so po svojevrstnem tolmače- 
nju pojma žene nekatere stare tudi okrog štirideset let. Na 
vprašanje, zakaj ni terenskega odbora, ti odgovore, da zato 
ker moških sploh ni v vasi, in na vprašanje, zakaj ni AFŽ, da 
zato, ker ga ni še nihče organiziral. Med članicami, vedno 
samo ženske od 18 let navzgor, je nekaj zelo zbujenih in požr- 
tvovalnih. Delo organizacije se izčrpava v intendantskih pos- 
lih. Ta opisani primer je precej tipičen za goriško okolico. Se- 
daj, ko pišem, se mi zdi, da je v takem primeru najpravilneje 
temeljito reorganizirati, omejiti ZSM res na mladino in jo raz- 
širiti na 15-, 16-letne; ustanoviti AFŽ, dejati vanj zarjavele 
device iz ZSM in dobiti še žene; ustanoviti sekretariat teren- 
skega odbora iz omenjenih zbujenih in požrtvovalnih tovari- 
šic. Dejansko sem v dveh, treh primerih, ko sem se znašel v 
položaju, da svetujem,...3 z njim vzdrževati. Ali bom v tem 
spričo prav groteskne njegove strahopetnosti uspel, ne vem. 

Razumete, da po tej izkušnji gledam zelo skeptično na se- 
stanek s Prvim4 in njegovim prijateljema Pričakujem kvečje- 
mu kontrolne podatke za to, kar sem od drugega zvedel. Dru- 

' Manjka verjetno en list pisma, 
* Cveto Žižmond. Glej dok. št. 91, op. 6. 
s Uredništvu ni uspelo identificirati osebe. 
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gače pa zidam vse na naše brigade, za katere sanjam, kako že 
zasedajo Trnovski gozd in se spuščajo na Kras. 

Pozdravljam vse tovariše P(okrajinskega) kjomitejja. 
S. f. S. N. 

Joža6 

ŠT. 29 

OKROŽNICA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRI- 
MORSKO DNE 9. AVGUSTA 1943 OKROŽNIM KOMITEJEM 
KPS NA PRIMORSKEM O RAZŠIRJANJU LETAKOV V ZVE- 

ZI S PADCEM FAŠIZMA V ITALIJI* 

Pokrajinski komitet KPS 
za Primorsko Na položaju, 9. avgusta 1943. 

Okrožnim odborom KPS 

Pošiljamo Vam deset letakov2 različne vsebine, ki jih takoj 
preštudirajte in razmnožite na stroj ali na kak drug način. 
Organizirajte smotrno razpečevanje teh letakov v Vašem 
okrožju. 

Zlasti močno razširite letak »Slovenski kmetje«3 v zvezi z 
našo kampanijo za odtujitev žita okupatorjem. Ta letak mora 
priti v sleherno vas Vašega okrožja. 

Prav tako razširite povsod letak »Slovenskemu narodu«4, 
ki gaje izdal Izvršni odbor Osvobodilne fronte. Zlasti je važno, 
da se z vsebino letaka seznani naš vodilni partijski in OF ak- 
tiv. V tem letaku je obdelano naše stališče do Badoglieve vla- 
de5. Hkrati so v tem letaku nanizane vse glavne naloge, ki jih 
je treba takoj podvzeti v zvezi z zaostritvijo naše borbe v vsel- 

" Dr. Joža Vilfan. 
1 Izvirna kopija je v ARS, Odd. li, sign.: 1638, Oblastni komite KPS za 

Slovensko primorje, šk. 532/1. 
1 Letaki niso priloženi. 

1 Ciklostiran letak: Slovenski kmetje! Zavezniki so udarili... Osvobodilna 
fronla slovenskega naroda je v ARS. Odd. U. sign.: AS 1887, Zbirku narodno- 
osvobodilnega tiska. 

« Glej Dokumenti, knj. 8. dok. št. 141, str. 450-453. 
5 Pietro Badoglio. Glej dok. št. 6. 
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judski upor. Naj bo ta letak politična osnova Vaše propagan- 
de na sestankih. 

Letake »Londonski poziv Jugoslovanom«6, »Amerikanski 
poziv Jugoslovanom«7, »Izjava radia Slobodna Jugoslavija«8 in 
letak o »Beli gardi«-' pa uporabite predvsem za kampanjo proti 
beli gardi, proti modri gardi in proti raznim sredinskim špe- 
kulantom, ki še vedno odklanjajo odločno oboroženo borbo 
proti tujim tlačiteljem. Ti štirje letaki so naše važno propa- 
gandno orožje v borbi proti belogardističnemu in 
mihajlovičevskemu izdajstvu ter proti sredinski špekulaciji. Iz 
teh letakov je popolnoma jasno razvidno, da so vse te protina- 
rodne in izdajalske skupine doživele hud udarec. Mednarod- 
na politika zaveznikov Anglije, Amerike in Sovjetske Rusije 
gre v smeri odločne borbe proti fašizmu in vsem njegovim 
pomočnikom in ne v smeri čakanja ali pa celo podpiranja 
okupatorjev. Razni        belogardisti,        modrogardistični 
mihajlovičevci in sredinski omahljivci torej nimajo nobene 
upravičenosti sklicevati se na zavezniški London in govoriti, 
da je njihova protiljudska politika politika Londona. Zavezni- 
ška Anglija vodi odlično borbo proti okupatorjem in v tej svoji 
borbi podpira našo Narodno osvobodilno vojsko, ki je edini 
predstavnik velikega, demokratičnega zavezniškega tabora na 
slovenski zemlji. To zlasti dokazujejo izjave majorja Williama 
Jonesa10, višjega britanskega zastopnika pri Glavnem povelj- 
stvu slovenske Narodno osvobodilne vojske. 

Letake11, ki so namenjeni Italijanom razširite tako, da bo- 
do prišli v resnici v roke italijanskim vojakom. Uporabite pri 
tem zlasti žene in mladino. 

0 Ciklostiran letak: Londonski poziv Jugoslovanom. Londonski radio je 
15. julija 1943 ...Osvobodilna fronta slovenskega naroda je v ARS, Odd. II, 
sign.: AS 1670, lOOF, sk. 141/1 in sign.: AS 1887, Zbirka narodnoosvobodil- 
nega tiska. 

7 Ciklostiran letak: Amerikanski poziv Jugoslovanom. Ncwyorski radio je 
16. julija objavil: Oni Jugoslovani ... Osvobodilna fronta slovenskega naroda 
je v ARS, prav tam. 

H Ciklostiran letak: Izjava Radia Slobodna Jugoslavija 17. julija 1943 ... 
Osvobodilna fronla slovenskega naroda je v ARS, prav tam. 

* Gre za letak: Zaslepljenim Slovencem. Glej Dokumenti, knj. 8, dok. št. 
140, sir. 449-450. 

• Glej dok. št. 15, op. 3. 
11 Uredništvu ni uspelo ugotoviti za katere letake italijanskim vojakom 

gre. ker jih je bilo v lem času izdanih več, npr. Soldati Italiani! Mussolini • 
rovesciato ..., Ufficiali, soloufficiali e soldati Italiani! Le forze armate..., Solda- 
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Smrt fašizmu - svobodo narodu! 

Za: PK KPS 
Matevž12 

Zig: POKRAJINSKI KOMITET 
KPS za Primorsko 

ST. 30 

POROČILO OKROŽNEGA KOMITEJA KPS KAMNIK DNE 9. 
AVGUSTA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA 
GORENJSKO IN KOROŠKO O POLOŽAJU V OKROŽJU1 

Zig: petokraka zvezda 
OKROŽNI KOMITET KPS Položaj, 9. aug. 1943 
KAMNIK Rešeno. 
Št. 24/43 

POKRAJINSKEMU KOMITETU ZA 
GORENJSKO IN KOROŠKO. 

I. Obseg okrožja. Meja okrožja do sedaj še ni točno dolo- 
čena po vaseh, ker obmejni rajonski sekretarji še niso vsi 
dobili vez z obmejnimi sekretarji drugih okrožij. V prihodnjih 
poročilih upam, da vam bom to že lahko točno poročal. 

II. Rajoni. Ponovno vam poročamo, da smo opredelili ka- 
mniško okrožje na 5 rajonov. 

Rajon I. ZASAVSKI r. /raj. sekretar tov. R O K2/ 
Tov. ROK bivši polit. del. v Miškotovem3 rajonu je bil dne 

5. VIII. 1943. postavljen za raj. sekr. v Zasavski rajon, radi 
nujne potrebe. Bivši sekretar tega rajona je bil odpoklican 
radi velikih in nepoboljšljivih napak, ki jih je delal. Nastopal 

ti • ufficiali delle divisione Italiane... (ARS. Odd. II. sign.: AS 1887, Zbirka 
narodnoosvobodilnega tiska, šk. 87). 

12 Anton Velušček. 
1 Izvirnik je v ARS, Odd. 1, sign.: AS 1489, Oblastni komite KPS za Go- 

renjsko, šk. 6, a.š. 2449. 
¿ Frido Mavko. 
3 Stane Žerovnik, sekretar cerkljanskega rajona. 
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je popolnoma po vojaško in brutalno napram civilnemu pre- 
bivalstvu. Tako, da je ljudstvo samo zahtevalo novega. Ta 
sekretar, po imenu P A V L E4, bo šel kot politični delavec v 
drug rajon, kjer bo stalno pod kontrolo raj. sekretarja. Tov. 
ROK novopostavljeni sekretar za ta rajon pa ima precej velike 
izglede, da bo ta rajon res temeljito obdelal. Je tudi precej 
priljubljen pri ljudeh. Ima pa to napako daje premalo revolu- 
cionaren in preveč popustljiv. Toda tudi v tem pogledu se je 
precej izboljšal v času, ko je delal kot političen delavec. Nje- 
govi polit. del. so: tov. ZDENKO5, LJUBOb in Metod7. Kritiko 
teh delavcev bom poslal čim bom prejel od njih resna poroči- 
la. Zaenkrat jih stalno kritiziram, ker ne pošiljajo poročila res 
sestavljena na podlagi »vprašanja in direktive«8. Politično so 
vsi precej podkovani, agilni in to kar je najbolj važno predani 
stvari. V tem rajonu je postavljen tudi sekretar ZKM (Vinko9), 
od katerega kritiko vam je že poslal tov. Veljko10. Sestavljeno 
je več odborov na sektorjih kjer dela LJUBO in METOD, kar 
vam bom še podrobno poročal, čim prejmem poročila. Podro- 
bneje bom poročal o tem rajonu čim me bo ROK informiral. 
Veza med tem rajonom in nami dobro funkcijonira. Opredeli- 
tev po občinah in vaseh od tov. ROKA še nisem prejel. 

Rajon II DOMŽALSKI r. /raj. sekretar tov. MILAN"/ 
Tedensko poročilo12 sem prejel iz katerega je razvidno, da 

se je organizacija v tem rajonu precej povzdignila. Od njega 
sem prejel tudi načrtno opredelitev njegovega rajona po obči- 
nah in vaseh. Podrobna poročila tega rajona vam je tov. Milan 
že poslal. V svojem rajonu ima 3 pol. del; tov. Ludvik13, Još- 
ko14 in Tomo15. Kritike teh delavcev ne morem podati, ker mi 
sami niso poslali podrobnih poročil in tudi tov. Milan mi ni 
poslal nobene kritike od njih, čeravno pošiljam stalno dopise 

* Pavle Ulčar. 
> Uredništvu ni uspelo ugotovili pravega imena. 
6 Ciril Grad. 
; Jože Bevc-Metod Lcskovar. 
« Glej dok. št. 23, op. 4. 
'' Ivan Dolinšek. 
10 Frunce Kavčič. 
11 Milan Janežič. 
,a Poročilo z dne 31. julija 1943 s priloženim Obsegom in razdelitvijo ra- 

jona št. • je v ARS, Odd. 1, sign.: AS 1489, Oblastni komite K PS za Gorenj- 
sko, šk. 6, a.š. 2459 in 2460. 

u Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravega imena. 
» Slavko Kokalj. 
15 Verjetno Anton Mavsar. 
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in jih radi tega kritiziram. Milan je kritiziral TOMOTA češ, da 
se ne drži njegovih, kakor tudi ne naših direktiv in vso stvar 
zanemarja. Ker je ta teren precej ogromen smo pritegnili še 
nadaljnih 6 ilegalcev o katerih vam bom v prihodnjem poroči- 
lu bolj točno poročal. V tem rajonu je postavljen tudi rajonski 
sekretar ZKM (Stojan16), katerega kritiko je poslal tov. Veljko. 
Izgleda, da bo tudi tukaj mladinska organizacija precej dobro 
napredovala. Veza med nami in tem rajonom najbolj hitro 
dela. 

Rajon III. TUHINJSKI r. /raj. sekretar tov. BORIS17/ 
Boris je bil prvi, ki je bil postavljen za organizacijo na po- 

polnoma neobdelanem terenu. Radi tega je tam naletel na 
velike težkoče. Ljudem je strah pred fašisti kar vlit v kosti. 
Ker je on prvi, ki je prišel na tako neobdelan teren, tudi tukaj 
še ne obstoja nobena organizacija. Vendar pa se je tov. Boris 
lotil dela z vso vnemo in kakor je razvidno iz njegovih malen- 
kostnih poročil, bodo tudi v Tuhinjski dolini zrastli prvi naro- 
dno osvobodilni odbori. Stalno ga zaenkrat ne morem kontro- 
lirati, ker je veza med nami in njim precej otežkočena in radi 
tega počasna. Kakor je pa poročal tov. Boris ima pa precej 
trdne veze s svojimi polit, delavci. Njegovi polit, delavci so: 
Lovro18, Domine'« in Kari•. 

Od Lovra in Karla še nisem prejel nobenih poročil čeravno 
jih stalno opominjam. Tudi na ta teren bom še dal nekaj no- 
vih političnih moči. Tov. Boris je ostro obsodil dejanje tov. 
Načeta21 nam. politkomisarja bataljona, ker je enega, ki ni bil 
pripravljen iti v Partizane enostavno ustrelil. Tov. Boris pravi, 
da je bil dotični bolan in da je bil vsled tega oproščen tudi od 
nemške vojne službe. Boris pravi, da je to dejanje napravilo 
zelo slab vtis v celi Tuhinjski dolini. Zaenkrat tega jaz še ne 
morem kritizirati, ker še nisem o tem dogodku prejel podrob- 
nih poročil. V tem rajonu je postavljen sekretar ZKM, ki se je 
že povezal z Borisom. Podrobnejša poročila o organizaciji in 
mobilizaciji bom poslal čim jih prejmem. 

Rajon IV. CERKLJANSKI /raj. sekretar MIŠKO/. 

10 Peter Zupančič. 
,; Rok Korošce. 
" Franc Hribar. 
• Verjetno Ignac Hribar. 
J" Franc Jeras. 
" Janez Brlcc. 
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Na splošno lahko poročam, da nas je tov. Miško precej 
drugače informiral, kakršno je pa resnično stanje v tem rajo- 
nu, češ, da je nemogoče delati. Po poročilih tov. Staneta-22, ki 
je odšel v ta in v Urhov23 rajon, da uredi posamezne veze in 
obenem prekontrolira, kako je stanje, se bo ta rajon dal v 
teku enega meseca spraviti z vestnim delom na nivo ostalih 
rajonov. O kakšnih odborih zaenkrat še ni govora. Postavili 
bomo v najkrajšem času nove politične delavce. Verjetno bo- 
mo tudi tov. Miškota zamenjali z novim sekretarjem. Odvisno 
bo od tega, kako se bo pokazal v nadalnjem delu. On je imel 
samo tov. ROKA kot političnega delavca in to samo kratek 
čas, ki je odšel na Pavletovo mesto. Predvidenih je 5 novih 
mo[či] za delo v tem rajonu. Ima pa tov. Miško to dobro last- 
nost, da precej dobro skrbi za ranjence. Komandant kokrške- 
ga bat.'-'4, kakor mi je Miško poročal se nahaja v njegovem 
rajonu na zdravljenju. O nadaljnjem delu vas bomo informi- 
rali, kako je s tem rajonom. Sekretarja ZKM v tem rajonu še 
ni postavljenega. 

Rajon V. KAMNIŠKI r. /raj. sekretar tov. URH/ 
Tudi v tem rajonu so se na nekaterih sektorjih prvikrat 

pojavili organizatorji OF. Rajon je precej oddaljen in nevaren, 
radi tega tudi veza med nami in tem rajonom ne teče tako 
hitro, kakor z drugimi rajoni. Poslal sem tov. Staneta v Miš- 
kov in Urhov rajon, da bo poleg ostalih del tudi veze uredil, 
da bodo kar najhitreje delale. Tov. Urh je novinec na terenu 
in se šele vpeljava v delo. Drugače je politično precej podko- 
van in predan stvari. Podrobnih poročil od njega še nisem 
prejel, kako je z organizacijo in mobilizacijo. Njegova politična 
delavca sta tov. Tonček25 in Borut'2b. Oba sta precej agilna. 
Imata pa to slabo lastnost, da ne pošiljata rednih poročil. Tov. 
Urh mi je samo enkrat poslal poročilo (malenkostno), kako je 
stanje in obenem poročal, da ima z obema del. vezo. Kakor 
sem dobil poročilo je bil poslan tov. Jernač27, za organiziranje 
v Kamniku in okolici. Če je že dobil vezo z Ürhom mi še ni 
poročal. Tov. Stane ima nalogo tudi to zadevo urediti. Sekre- 
tarja ZKM v tem rajonu tudi še nimamo. Postavljen bo, čim 

M Slavko Dobovšck - Slane Bregar. 
'•" France Stenovcc, sekretar kamniškega rajona. 
i4 Ivan Vambcrger - Fajfar. 
J5 Uredništvu ni uspelo ugotovili pravega imena. 
*< Uredništvu ni uspelo ugotovili pravega imena. 
Jr Jože Kavčič. 
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bo štab dal predvidene iz bataljona. To pa bo vsled precejš- 
njega dotoka novincev moral ugoditi. 

VII. P A R T IJ A. 
Partija v vojski. Preje je vršil politično delo v kamniškem 

bataljonu štajerski PK, kakor je pač bilo od vaše strani odre- 
jeno. Za nadalje je pa prišel kamniški bataljon v sestav briga- 
de*"-, ki se bo pa bolj malo kretala po kamniškem okrožju. 
Tukaj bo samo mala terenska četa29. Kako je s političnim 
delom v tej četi mi tudi sporočite. Kadar bo ta četa prišla na 
svoj teren bom vršil politično delo v tej četi, seveda če ga ne 
bo naprej še štajerska, kar pa ni verjetno, ker tudi do sedaj 
čeravno so imeli dolžnost, da vršijo to delo v bat. niso zadosti- 
li pogojem. 

Partija na terenu. Vsi imenovani politični delav. so partij- 
ci, ki imajo, kakor sekretarji Partije nalogo v čim večjih ma- 
sah sprejemati v Partijo. O poteku te kampanje mi še niso 
poročali. Partijskih celic ni še organiziranih. Kar je bilo starih 
in to tri v Zasavskem rajonu so bile razbite vsled mobilizacije. 
Z direktivami30, katere smo prejeli od vas in katere smo dali 
vsem sekretarjem za masovni sprejem v Partijo, predvsem 
ženske, pa bomo lahko sestavili nove celice, biroje in komite- 
te. Danes ljudje predvsem ženske popolnoma drugače gledajo 
na stvar, kakor pa včasih. Partija bo kmalu precej močna v 
rajonu I in II. V ostalih rajonih bo zaenkrat težko. Vendar 
smo dali navodila31, da spre[je]ti v Partijo vsakogar, ki količ- 
kaj stvar razume in da je predan. Čim bom dobil od sekretar- 
jev in političnih del. poročilo, kako napreduje to delo, ki smo 
ga v večkratnih okrožnicah poudarjali kot najvažnejše, vam 
bom sporočil. 

VIII. MOBILIZACIJA. 
Mobilizacija se je začela pred desetimi dnevi. Mobilizira se 

na splošno do 1910 letnika. Točnih poročil, koliko jih je vsak 
rajon mobiliziral še nisem prejel. Od rajonskih sekretarjev 
sem prejel samo na splošno o poteku. Največje težkoče so bile 

-'s Gre* za Slandrovo brigado. 
» Gre za terensko četo Okrožja Kamnik. 
• Okrožnica Pokrajinskega komiteja KPS za Gorenjsko in Koroško dne 

14. julija 1943. Glej Dokumenti, knj. 8, dok. št. 68, sir. 233-235. 
31 Okrožnica Okrožnega komiteja KPS Kamnik z dne 6. avgusta 1943 je v 

ARS, Odd. Il, sign.: AS 1705. Okrožje Kamnik, šk. 688/1. 
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v rajonu I, IV in V. Da se je mobilizacija v zasavskem raj. bolj 
slabo prvikrat obnesla je glavni vzrok, kretanje velikih mas 
nem. vojaštva, ki ga nekako koncentrirajo za južno fronto. 
Vendar pa je bilo v prvi noči mobiliziranih caa 40 fantov. O 
nadaljnem poteku mi še ni bilo sporočeno. Rajon II je najbolj 
prikladen za mobilizacijo in kakor mi je javljeno jih je bilo v 
eni noči mobiliziranih caa 60 fantov. V rajonu III, kakor mi je 
poročal Boris (na Tuhinjskem) mobilizacija še precej ugodno 
poteka. O številu mi še ni prav nič poročal. Ravno tako še 
nisem prejel nobenih poročil, kako je z mobilizacijo v rajonu 
IV in V, čeravno sem zahteval dvodnevna poročila. Ta dva 
rajona sta bolj težko dostopna, ker na gotovih sektorjih še 
vedno strašijo vaške straže. Mobilizacija je bila že precej v 
razmahu, kajti ljudje so započeli razumevali, da je stvar res 
potrebna, ko je bataljon poklical vse mobilizacijske patrole 
nazaj. Kakor nam je znano so bile klicane radi koncentriranja 
brigade. Jaz, kakor tudi ostali smo to ostro kritizirali in zah- 
tevali, da se mobilizacija nadaljuje. Radi tega bomo sem pa 
tja še dobili kakšno patrolo na razpolago, toda v glavnem bo- 
mo započeli z pozivi mobilizirati. Izdali smo navodila32 na vse 
sekretarje, da na noben način ne smejo prekiniti, ampak naj 
mobilizirajo naprej največ s pozivi. Kako poteka mobilizacija s 
pozivi mi še ni bilo javljeno. Zaenkrat smo si vzeli kot glavno 
nalogo, da mobiliziramo. Uvideli smo vsi, da se bomo samo z 
mobilizacijo najbolj približali idealni ureditvi terena. Zato to 
forsiramo naprej. 

IX. INTENDANO A. 
Ilegalnih rajonskih intendantov še ni postavljenih. Sem pa 

izdal na vse sekretarje poziv31, da naj si vsak pridrži na tere- 
nu mobiliziranca, ki bo vršil delo rajonskega intendanta. Po- 
ročil o tem še nisem prejel. 

X. OBVEŠČEVANJE. 
V rajonu za obveščevalno službo ni nobeden odgovoren. 

Sem pa vas prosil v zadnjih dveh poročilih, da pošljete direk- 
tive ali tisto brošuro, VOS terenu. 

XI. ILEGALNI KADRI NA TERENU. 

M Okrožni komite KPS Kamnik je izdal okrožnici o mobilizaciji dne 28. 
julija 1943 in 7. avgusta 1943. Kopiji okrožnic stav ARS, prav tam. 

w Poziv Okrožnega komiteja KPS Kamnik dne 3. avgusta 1943 o pridrža- 
nju določenega števila mobilizirancev v posameznem rajonu za ilegalne ra- 
jonske kurirje, intendante in občinske sekretarje je v ARS. prav tam. 
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Pri današnji mobilizaciji smo odredili, da naj se potegne 
najprvo vse tiste elemente v ilegalnost, ki so količkaj kom- 
promitirani. 

XII. ZVEZE. 
Vsi rajonski sekretarji imajo vsak dan legalno vezo z nami, 

če je to nujno potrebno. Veze (legalne) so bolj počasne v Ur- 
hovem in Borisovem rajonu. Iz Miškovega rajona pa če je pot- 
rebno (nujno) gre kar direktna legalna veza. Po poročilih ima- 
jo vsi raj. sekretarji dobro urejene veze s svojimi polit, delavci. 
Če je to res, smo zaenkrat prekontrolirali samo v rajonu 1 in 
II. V ostalih rajonih bo pa sedaj tov. Stane prekontroliral, kije 
odšel na te sektorje kot moj zastopnik. Rajon I in II ima tudi 
vezo z vsemi obmejnimi rajoni. Ilegalnih vez še ni postavlje- 
nih. OK-Kamnik je povezan tudi z loškim okrožjem, kakor 
tudi z obmejnim sekretarjem loškega okrožja. 

Po poročilih imajo vsi rajonski sekretarji, kakor tudi neka- 
teri polit, delav. stalno vezo z vojsko. OK je v stalni vezi z voj- 
sko preko legalnih in ilegalnih kurirjev. Okrožna tehnika ima 
2 kurirja za vzdrževanje nekaterih bližnjih vez in za raznašan- 
je literature na gotove jauke. 

XIII. TEHNIKA. 
Tehnika kamniškega okrožja34 je dokončno urejena. V te- 

hniki je zaposleno 5 oseb. Izmed teh 2 tehnika, 2 kurirja in 
eden intendant. Tehnika je započela obratovati dne 8. VIII. 
43. Takoj se je izdelalo caa 4000 letakov različne vsebine. 
Poleg tega se razmnožujejo stalno radio-poročila caa 350 iz- 
vodov trikrat na teden. Pošljite nam čim prej kakšno novo 
številko »Slov. poročevalca«, ker ga imamo možnost zelo hitro 
razmnožiti. V parih dneh bomo dobili poročevalca od Štajer- 
ske35, katerega bomo takoj začeli razmnoževati. Predvideno je 
v najkrajšem času razmnoževanje partizanskih pesmaric. 
Razmnožili jih bomo 1000 kom. Akcija na papir je uspela, 
samo premalo so ga odnesli. V našem okrožju imamo že dalj 
časa organizirano okrožno radio-tehniko, katera se tudi na- 
merava predrugačiti tako, da bodo poročila izhajala vsak dan 
in to v masah. V Milanovem raj. bo v kratkem začela delati 

M Tehnika Okrožnega komiteja KPS Kamnik se je preoblikovala iz dote- 
danje Tehnike T-2 dne 8. avgusta 1943 in delovala do začetka decembra 
1943, koje prerasla v tiskarno OK KPS Kamnik. Več glej Miroslav Stiplovšek, 
Partizanske tiskarne in cikloslilnc tehnike v kamniškem okrožju, Domžale, 
maj 1987, sir. 10 in si. 

-15 Gre za štajersko izdajo Slovenskega poročevalca. 
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raj. tehnika. V tej tehniki bo imel radio aparat, pisalni stroj in 
šapirigraf. Vse te stvari, kakor mi je Milan poročal že ima. 
Vzrok, da še ne obratuje je, ker ne dobi kemičnega papirja. 
Toda to, kakor poroča bo v kratkem uredil. Poleg teh tehnik, 
je v okrožju še več majhnih tehnik organiziranih za razmno- 
ževanje radio poročil in letakov. (Seveda so te manjše tehnike 
opremljene samo s pisalnimi stroji). Tehnično vprašanje v 
našem okrožju je zaenkrat kolikor toliko urejeno. 

XIV. BELA  GARDA. 
Bela garda v našem okrožju je zadnji čas skoraj popolno- 

ma popustila. Vsak prej najbolj zagrizeni belogardist je prip- 
ravljen dati vsa svoja sredstva na razpolago Osvobodilni fron- 
ti. Prav tako obljubljajo in že dajejo precejšnje količine denar- 
ja kot podporo OF. 

XV. KRITIKA. 
Iz razgovora s PK-jem za Štajersko sem imel odtis, da ne 

forsirajo preveč mobilizacijsko vprašanje. Vprašali so me, 
kdo, da je izdal naredbo za mobilizacijo. Dejali so, da se je to 
napravilo brez njihove vednosti in da bodo stvar raziskali. 
Pokazal sem jim vaše direktive, nakar smo se nekoliko bolj 
sporazumeli. Naredbo za mobilizacijo sem res izdal jaz, ven- 
dar je pa ta naredba bila v skladu z vašimi direktivami36. Ve- 
del pa nisem, da se štajerski PK nahaja v bližini, da bi ga 
informiral. S to mobilizacijo sem samo malo zadostil vašim 
direktivam. Popolnoma razumljivo je, da se bomo samo z mo- 
bilizacijo lahko približali idealni ureditvi terena. Vsi vidimo, 
da čim bolj se organizacija razvija, tem bolj kličejo potrebe po 
novih delavcih. Poleg tega so pa še Nemci predvideli mobiliza- 
cijo, kakor sem vam že zadnjič poročal vse do 1910 letnika. 
2e iz tega razloga je bila mobilizacija z naše strani nujno pot- 
rebna. Idealu, katerega ste nam prikazali, kako naj se teren 
izpopolnjuje se bomo skušali čim bolj približati, čeravno PK 
za Štajersko ni preveč sporazumen s tem. Pravi, daje to linija 
in, da je treba za tem stremeti, toda zaenkrat to ni mogoče. 
Vem pa, da se da teren kamniškega okrožja vsaj 60°/. urediti 
po vaših navodilih in to v kratkem. Sicer je pa to nujno pot- 
rebno, ker drugače bo organizacija stala vedno na eni in isti 
višini, namesto, da bi se vedno bolj izpopolnjevala in dvigala. 

XVI. PREDLOGI. 

Glej op. 30 in 32 zgoraj. 
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Za izbolšanje terena imam samo ta predlog, da vzpostavim 
na terenu toliko kurirjev, kolikor jih je potrebnih, kajti z raz- 
vojem tehnike ni samo zadostna legalna veza, ampak tudi 
ilegalna. Legalci ne morejo prenašati paketov literature. Na ta 
način bo šla tudi bolj hitro literatu[ra| v vse rajone. Poleg teh 
pa še ljudi, ki bi vršili dolžnosti občinskih sekretarjev, in in- 
tendantov. Pri tem pa bi verjetno štajerski PK ne bil toliko 
sporazumen, ker kakor mi je sporočil tov. Viktor37 spada naše 
okrožje v bodoče pod Štajersko. Zakaj in kako mi pa zaenkrat 
ni znano. Stal bi pa na stališču, da spadamo še vnaprej pod 
vaš PK, če pa to ne, nam pa vsaj od vsakih direktiv in okrož- 
nic ali brošur, pošljite po en izvod. 

Smrt fašizmu - svobodo narodu! 
2ig: Petokraka zvezda 

Za OK: Marjan3» 

ST. 31 

POROČILO OKROŽNEGA ODBORA OF NOVO MESTO DNE 
9. AVGUSTA 1943 IZVRŠNEMU ODBORU OF O POLOŽAJU 

V OKROŽJU1 

Okrožni odbor OF pr. 18. avg. 43. št. 181 
Novo mesto. 

Dne 9. 8. 1943. 

IZVRŠNEMU ODBORU OF SLOVENSKEGA NARODA. 

Po navodilih2, ki smo jih prejeli od Vas v zadnjih pismih in 
okrožnicah, poročamo sledeče. 

•i7 Viktor Slapar. 
M Franc Zupančič. 
• Izvirnik je v ARS, Odd. il, sign.: AS 1670, IOOF, sk. 435/11. Datum pre- 

jema in številka 181. sta registratomi oznaki Izvršnega odbora OF. Pod isto 
številko je priloženo tudi blagajniško poročilo Okrožnega odbora OF z dne 10. 
avgusta 1943 za mesec julij 1943. 

1 Glej dok. št. 5. 
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Radi hitrega tempa dela in nujnih dnevnih stikov navzgor 
in navzdol smo predvsem uredili vprašanje rednih in hitrih 
zvez. Mobilizirali smo dva bivša partizana in jih zaposlili kot 
stalna okrožna kurirja. Uporabljali jih bomo za izredne stike z 
IO, za vse stike z našimi podokrožji, tehniko, radio referentom 
itd. Na naši stalni javki je vedno po eden član okrožja OF in 
eden član OKROŽNEGA KOMITETA KP. 

Političen položaj je na splošno prav zadovoljiv. Silni do- 
godki hitro oblikujejo javno mnenje vse bolj v naš popolen 
prid. Ljudje vidijo, da gre razvoj odločno v smeri, ki smo jo 
vse skozi nakazovali mi. Vsak dan je pri ljudeh večje razume- 
vanje za našo stvar in večja pripravljenost tudi aktivno se 
udeležiti poslednjega odločilnega boja. Zlasti v dolinah in več- 
jih dolinskih krajih (Novo mesto, Trebnje, Mokronog, Tržišče, 
Krmelj) kjer smo se v poslednjih tednih tudi člani okrožja 
veliko trudili, da se je utrdila organizacija, je razpoloženje 
prav dobro. Organizacija je toliko trdna, in razpoloženje tako 
naše, da nas ljudje iz dolin sprašujejo za svet v vseh tudi v 
najmanjših zadevah. Brezpogojno poslušajo in izvršujejo naša 
navodila. Ti ljudje iz dolin vidijo propadanje in slabljenje faši- 
zma čisto od blizu in postajajo smelejši od ure do ure. V celih 
skupinah prihajajo k nam in iščejo stikov z nami. V vseh zgo- 
raj naštetih dolinskih krajih sami razmnožujejo naš propa- 
gandni materijal ter ga po svojih zvezah z Italijani in belogar- 
disti spravljajo med nje. Tudi v Beli cerkvi in Škocjanu, (ki je 
naš najslabši dolinski kraj) so naši ljudje raztrosili pred belo- 
gardističnimi bunkerji vse letake, tako, da so le ti divjali od 
jeze. 

Zato, kakšna je morala v dolini je najbolj tipičen poskus 
mobilizacije po bg. v Mirni peči. Tamkaj so beli prejšnjo ne- 
deljo potegnili iz cerkve 38 fantov in mož iz kraja in bližnje 
okolice doma z namenom, da jih mobilizirajo za bele oz. plave. 
Po dveh dnevih se je večina rešila z raznimi intervencijami in 
zdravniškimi spričevali tako, da jih je ostalo le še 16. Pa tudi 
od teh, med katerimi je nekaj pravkar došlih internirancev 
nihče noče vzeti orožja v roke, čeprav jih že cel teden pretepa- 
jo v karabinerskem zaporu v Mirni peči. In to je Mirna peč, ki 
je eden od nas najslabše obdelovanih političnih terenov, kjer 
je zelo spretno vodena domača belogardistična posadka uved- 
la pravo strahovlado. 
Ob pojavu modre garde (ki se je po 30. juliju prikazala v po- 
dokrožje Trebnje, Trebeljno in Smarjeta) se je opazilo, da ta 
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pohod in njih pojava ni spravila ljudstva prav nič iz ravnote- 
žja ali da bi se pojavila pri ljudeh kaka posebna vprašanja. 
Ljudje so vzeli to tako, kot da je ta stvar popolnoma izven 
njihovega duhovnega sveta in so nad modro gardo prav tako 
ogorčeni kot na belo. Pri postopku, ki gaje vodil štab II. divi- 
zije proti devetim ujetim plavim3, se je ugotovilo, da sta se 
dva od njih udeležila v marcu onega četniškega pohoda po 
prav kar omenjenih treh podokrožjih. Tedaj so ti naši prvi 
slovenski Mihailovičevci pod komando belogardista majorja 
Novaka4 na tem pohodu pobili 5 partizanov in mučili naše 
ljudi po hribih. Ko so jih naši ljudje iz Trebeljnega, ki so jih 
četniki pretepali in vlačili par dni s seboj, sami spoznali je 
ljudstvo takoj dobilo pravo predstavo o plavi gardi. Sedaj ljud- 
je šele jasneje razumejo tisto, kar smo jim govorili in pisali o 
zviti in zločinski taktiki Mihailovičevcev na Balkanu. Marčni 
pohod četnikov ki je radi krutih dejanj vsem daleč na okrog v 
spominu na dalje lastne ugotovitve o zvezah četnikov z belimi 
in okupatorjem, je ljudem takoj v prvem začetku razbistrilo 
pojme. Ko so četniki korakali po Šmarješki dolini in vsklikali 
kralju Petru II. in naši jugoslovanski vojski so se jim ljudje 
posmehovali. V Novem mestu, kjer nastopajo kot odkriti plavo 
gardisti gg. advokati in veletrgovci, jih ljudje javno obsojajo. 
Vse kaže tako, da se plava garda niti malo ne bo mogla politi- 
čno utrditi. Ljudje jih enostavno istovetijo z belimi in obsojajo 
prav tako kot bele. 

Ker sta na našem terenu že skoraj teden dni dve brigadi, 
imajo naši politični delavci dosti skupnega dela z vojsko. Še 
bolj smo se zavzeli za zbiranje opreme za vojsko zlasti doline 
(tu ima največjo zaslugo AFŽ) in še bolj se trudimo, da poma- 
gamo intendanci pri preskrbi vojske s hrano. Glavno pa je v 
tem času sodelovanje pri novih mobilizacijah. Ponekod gre ta 
stvar bolj od rok, drugje zopet manj. Doline so v glavnem pri- 
pravljene in prve partije že odhajajo v partizane. Nekaj teh 
novo mobiliziranih bomo odbrali tudi za politične delavce o 
čemer bomo sproti obveščali IO. Dolinski kraji nekako sami 
čutijo, da je prišel tisti čas, ko moramo vsi Slovenci zagrabiti 
za orožje. To mnenje se vse bolj utrjuje tudi v hribih čeprav 
tukaj ljudje, ki so ob pomanjkanju   delavnih sil letos silno 

3 Dne 1. avgusta 1943 je Zapadno-dolcnj.ski odred zajel v Družinski vasi 
osem belogardistov in devet četnikov. Več glej Fcrcnc, Dies, str. 126 in si. 

' Karel Novak. 
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zaposljeni, še ne razumejo tega čisto jasno, da je prišel čas 
splošne mobilizacije. Vedo pa vsi ali vsaj ogromna večina, da 
bo treba pod orožje. V tej smeri delamo in čim hitreje priprav- 
ljamo ljudi na bližne dogodke in naše naloge. Dobro je to, da 
je v večini naših podokrožjih AFŽ organizacija lepo napredo- 
vala tako, da bodo ženske (ki so že danes marsikje steber 
naše organizacije) prevzele vse ali večina odgovornosti za poli- 
tično in gospodarsko delo. Prilagamo za propagandni odsek 
tri letake5 nasprotnikov, ki so jih mirnopeški belogardisti raz- 
trosili na Kalu. Vidi se, daje letake izdala nova zlita beloplava 
garda in da smo sredi najživahnejše borbe kdo bo osvojil čim 
več slovenskega kmetskega človeka. 

Smrt fašizmu - svoboda narodu! 

Za okrožni odbor OF: 

Tončka6    Vid7      Dečko8 

ST. 32 

PISMO OKROŽNEGA KOMITEJA KPS RIBNICA - VELIKE 
LAŠČE DNE 9. AVGUSTA 1943 CENTRALNEMU KOMITE- 

JU KPS1 

O.K.K.P.S. 
Ribnica - Lašče Na položaju, dne 9. avg. 1943. 

Centralnemu komitetu K. P. Slovenije. 

Sporočamo vam, da sem prejel poslane nam dve okrožnice 
in to z dne 30. julija 432. od tov. Matijeta3 in drugo okr. z dne 

* Letaki niso priloženi. 
" Tončka Majcen. 
7 Ing. Jože Levstik. 
* Jože Penca. 
1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v ARS, Odd. 1, sign.: AS 1487, CK KPS, 

•. •. 2605. 
1 Gre za okrožnico Centralnega komiteja KPS dne 30. julija 1943 okrož- 

nim komitejem KPS in partijskim organizacijam v vojski o nalogah v zvezi s 
padcem fašizma. Glej Dokumenti, knj. 8, dok. št. 128, str. 418-421. 
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2. avg. 434. od tov. sekretarja •. •. •. •. S. Leskoáka Franca, 
katere smo skupaj z ostalimi tovariši (rajonskim komitetom) 
predelali in pristopili takoj na delo v smislu istih, ter dali vse 
tozadevne naloge in pojasnila vsem partijskim celicam 
/rajonskim, terenskim in ostalim odborom O. F./ 

Vaš dopis z dne 2. avgusta 43-\ sem tudi danes prejel, v 
katerem nam sporočate, kako naj postopamo glede kralja 
Petra II. in vam s tem sporočam, da sem vzel tudi to na znan- 
je (pripominjam pa, da ste kralja Petra II. prav pravilno tituli- 
rali z dezerterjem, Angleži so pač Angleži) in o tem takoj vse 
obvestil. 

Glede zvez sem tudi takoj pristopil k delu in organiziral, 
da bom z vsemi rajoni v okrožju v rednih dnevnih pismenih 
stikih, da bodo redno dnevno poročali o politični in vojaški 
situaciji v njihovem območju, mi pa dalje z prvo vezo vam 
oziroma I. O. O. F., tako da bomo v bodoče, ako bo le mogoče 
v dnevnih stikih z vami in obratno. 

V prilogi vam pošiljam tudi prepis pisma londonskega 
Kuharja^. 

Smrt fašizmu - svobodo narodu! 

Za: O. K. K. P. 
Ribnica - Lašče: 

Fajdiga Janez l.r. 

' lviui Maček. 
• Glej dok. št. 6. 
5 Pomola. Biti mora 3. avgust. Dne 3. avgusta 1943 jo Centralni komite 

KPS poslal vsem okrožnim komitejem KPS dopis, v katerem je spremenil del 
okrožnice v zvezi s kraljem Petrom II. Glej dok. št. 6, op. 5. 

* Gre za pismo dr. Alojzija Kuharja dne 8. marca 1943 iz Londona prija- 
telju v Ljubljano. Pismo je prcslregla ljubljanska obveščevalna služba, poleti 
1943 gaje objavila agitacijska komisija pri Izvršnem odboru OF v brošuri: 
Dokumenti II, Londonski Kuhar piše. Uvod k brošuri "Nekaj pripomb k do- 
kumentu" je napisal Edvard Kocbek. (ARS. Odd. II. sign.: AS 1887, Zbirka 
narodnoosvobodilnega tiska, št. 126). Del pisma je pod naslovom Iz pisma dr. 
A. Kuharja škofu dr. Rozmanu, objavil Slovenski poročevalec. Posebna izdaja 
(ljubljanska), leto IV, konec avgusta 1943, št. 20a (ARS, prav lam). 
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ŠT. 33 

OKROŽNICA IZVRŠNEGA ODBORA OF DNE 10. AVGUSTA 
1943 OKROŽNIM ODBOROM IN AKTIVISTOM OSVOBO- 

DILNE FRONTE O POPULARIZACIJI SOVJETSKIH ZMAG» 

Izvršni odbor Položaj 10. avgusta 1943. 
Osvobodilne fronte 
Slovenskega naroda 
Št. 39/43 - 0 - 

OKROŽNICA 
vsem okrožnim odborom in aktivistom Osvobodilne fronte. 

Opažati je, da je na naših političnih sestankih in mitingih 
močno popustila popularizacija velikih, za .vso svetovno vojno 
proti fašističnemu imperializmu in za svobodo malih narodov 
odločilnih sovjetskih zmag. Ta nadostatek je treba čimprej in 
na vsak način popraviti. Pričnite takoj s popularizacijo sovjet- 
skih zmag v našem tisku, na mitingih in na političnih sestan- 
kih. Zlasti popularizirajte zmage pri Orelu in na bjelgorod- 
skem sektorju'2. Naglasite, da so te zmage odločilne tudi za 
uspeh osvobodilne borbe narodov Jugoslavije in slovenskega 
naroda. 

V zvezi s tem stopnjujte popularizacijo Rdeče armade in 
maršala Stalina3. 

Smrt fašizmu - svobodo narodu! 

Za IOOF: 
politični komisar: 
Boris Kidrič, l.r. 

' Izvirna kopija je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 433/1. 
2 Dne 5. julija 1943 sta dve nemški armadi začeli ofenzivo na odseku 

Orel - Kursk - Belgorod. Sovjetski Rdeči armadi je uspelo obdržati položaje in 
je 12. julija 1943 prešla v protiofenzivo. Pri Kursku je bila takrat največja 
tankovska bitka v drugi svetovni vojni. Dne 4. avgusta 1943 je Rdeča armada 
osvobodila Orlov. Osvobodilna fronta je o tej zmagi izdala letak: Grandiozna 
ruska zmaga • trdnjava Orel padla. Dne 5. avgusta ... Osvobodilna fronta. 
Ciklostiran letak je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1887, Zbirka narodnoosvobodil- 
nega tiska, šk. 83. 

J Josip Visarionovič Džugašvili Stalin. 

"4. 
/.     • t       lil 
% niz 
V «{P 
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ST. 34 

DOPIS IZVRŠNEGA ODBORA OF DNE 10. AVGUSTA 1943 
OKROŽNEMU ODBORU OF RIBNICA - VELIKE LAŠČE V 

ZVEZI Z OSNUTKOM MOBILIZACIJSKEGA POZIVA1 

Izvršni odbor Dne 10. avgusta 1943. 
Osvobodilne fronte 
Slovenskega naroda 
Št. 288/43-K- 

OKROZNEMU ODBORU OF ZA RIBNICO - VEL. LAŠČE. 

Prejeli smo vaše poročilo2 z dne 4. a%'gusta t.l. in dopis3 v 
katerem sporočate vaše ukrepe glede mobilizacije (z osnut- 
kom mobilizacijskega osnutka) smo prejeli. 

Pripombe k poročilu samemu vam priobčimo kasneje. 
Glede mobilizacijskega poziva predlagamo oz. svetujemo, 

da ga izdate v naslednji obliki: (ime, priimek, kraj, bivališče, 
rajon in konkretna navodila kam naj pride mobiliziranec in 
kaj naj prinese s seboj, obdržite). Tekst sam pa naj bo sledeč: 
Iz letakov »Slovenskemu narodu«4, »Zaslepljenim Slovencem-5 

in drugih, ki jih je izdal z ozirom na današnji zunanji in not- 
ranji politični položaj naš Izvršni odbor Osvobodilne fronte, 
kot edini upravičeni predstavnik slovenske narodne oblasti, je 
razvidno kaj je danes dolžnost vsakega poštenega in zavedne- 
ga Slovenca in da mu je edino mesto v naši nepremagljivi 
Narodno-osvobodilni vojski in partizanskih odredih Slovenije, 
v vojski, ki je edina priznana od velikih zaveznikov in vseh 
svobodoljubnih narodov sveta. 

Te letake vam ponovno pošiljamo, da bodete ta korak Izvr- 
šnega odbora OF o pozivu na mobilizacijo vseh narodnih sil 
pravilno razumeli, kakor tudi naš poziv, ki vam ga pošiljamo. 

1 Izvirna kopija je v ARS. Odđ.U, sigli.: AS 1670, lOOF. šk. 434/1. 
JGlcj dok. št. 15. 
8 Dopis Okrožnega odbora OF za Ribnico - Velike Lašče dne 4. avgusta 

1943 in osnutek Poziva je v ARS, Odd II, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 435/1. 
Primerek Poziva je tudi v ARS, Odd. 1. sign.: AS 1496, Zbirka gradiva komite- 
jev KPS in odborov OF na Notranjskem, šk. 1. 

* Glej Dokumenti, knj. 8, dok. št. 140. str. 449-450. 
s Olej Dokumenti, knj. 8, dok. št. 141, str. 450-453. 
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Ker si Slovenec, torej sestavni del slovenskega naroda, ker 
boš tudi ti in tvoji otroci vživali svobodo in boljše življenje, je 
tvoja dolžnost napram slovenskemu narodu, da greš v našo 
Narodno-osvobodilno vojsko tudi ti, da na tak način doprine- 
seš za svobodo in boljšo bodočnost našega ljudstva tudi ti 
svoj delež. Zato te pozivamo...itd. (Na vsak način spustite 
grožnjo, ki jo vsebuje zadnji odstavek0. Podpišite pa seveda 
vaš okrožni oz. rajonski odbor). 

Smrt fašizmu - svobodo narodu! 
Za: 

Org. tajnik:7 

ŠT. 35 

POROČILO OKROŽNEGA ODBORA OF RIBNICA - VELIKE 
LAŠČE DNE 10. AVGUSTA 1943 IZVRŠNEMU ODBORU OF 

O POLOŽAJU V OKROŽJU" 

pr. 16. avg. 43. št. 176 
O. O. O. F. za Ribnico 
Vel. Lašče Na položaju, dne, 10. avgusta 43. 

Izvršnemu odboru O. F. 

Sporočam vam, da smo prejeli vaš dopis2 z dne 4. avgus- 
ta, s katerim potrjete prejem denarja. 

Prejeli smo tudi okrožnice3 št. 35/43- in 36/43 ter doda- 
tek k okrožnici št. 36/43. z dne 2. avgusta 43. ter smo v smi- 

'' Besedilo zadnjega odstavka Poziva se je glasilo: Kdor se temu pozivu 
slovenskega naroda ne bo odzval, se ga bo smatralo zn narodnega izdajalca 
in se bo tudi kot proti narodnemu izdajalcu postopalo. 

7 Dr. Marijan Brccclj. 
1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v ARS, Odd. Il, sign.: AS 1670. IOOF, šk. 

435/1. Številka 176 in datum prejema sta registraturni oznaki Izvršnega 
odbora OF. 

' Dopis Izvršnega odbora OF dne 4. avgusta 1943 je v ARS. Odd. •, 
sign.: AS 1670, IOOF, šk. 434/1. 

J Okrožnici Izvršnega odbora OF dne 29. julija 1943 o nalogah ob padcu 
fašizma v Italiji in dne 31. julija 1943 ob bližnji kapitulaciji Italije in nalogah 
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slu istih dali navodilo vsem našim odborom in zaupnikom O. 
F. 

Glede vez smo tudi uredili vse potrebno tako, da bomo se- 
daj imeli z vsemi rajoni dnevne stike, kakor tudi z vami. V 
bodoče vam bomo pošiljali poročila o situaciji v okrožju spro- 
ti, pomožnosti dnevno. 

Pred par dnevi je bila pri nas 1. divizija, kjer so napravili, 
predno so prišli do nas spotoma v rajonu Ribnica (v vasi Ra- 
kitnici in Blate), prisilni odkup, brez naše vednosti, kjer bi jim 
dali spisek, kako in kje naj izvršijo odkup, radi tega se je, 
kakor smo dobili poročilo, tudi izvršilo nepravilnost pri tem 
odkupu. Kakšno je mnenje in razpoloženje ljudi v teh dveh 
vaseh in rajonu je razvidno točno že iz poročila4, od naše te- 
renske delavke v tem rajonu, katerega vam pošiljamo z isto 
pošto. 

Mnenje naše pri tem je, da ni prav tako hudo kot je omen- 
jeno v poročilu in kot smo prejeli o tem še od drugje podatke, 
vsekakor pa nekaj je le res, v bodoče pa bi želeli in zahteva- 
mo, da stopijo vse vojaške edinice predno izvršijo kaj takega, 
predhodno pravočasno z nami v stike, da se to izvrši spora- 
zumno z nami. 

Našim aktivistom v ribniškem rajonu, pa smo dali točne 
direktive, da ljudem ta korak naše vojske pravilno tolmačijo 
in razložijo, da bodo razumeli, zakaj se je izvršil prisilen od- 
kup, tudi pri naših ljudeh, ki nimajo nobenega v begi ali da bi 
kjerkoli delal proti O.F. 

V zadnjem času je bilo v ribniškem rajonu najvažnejše v 
političnem pogledu to, da so imeli v Ribnici sestanek plavo- 
gardisti, katerega je vodil že znani bivši podpolkovnik Dež- 
man5. Ko je prišlo do vprašanja, kdo je proti partizanom naj 
vzdigne roko, katero sta vzdignila (baje) samo Dežman in tr- 
govec Petrlin6 (Poljane) iz Ribnice. 

Prišlo je tudi do točke, ko bi morali priseči kralju, takrat 
pa vstane Klun7 (Bukovčan) iz Ribnice, zgrabi za klobuk in je 
odšel ven. Med potjo pa je še dejal, ne za kralja pa ne. Na ta 
način je razbil sestanek in so odšli vsi za njim. Vsekakor iz- 

Osvobodilne fronte glej Dokumenti, knj. 8, dok. št. 121, str. 400-404 in št. 
134, str. 433-436. Dodatek k okrožnici glej dok. št. 5. 

•* Poročilo ni priloženo. 
1 Josip Dežman. 
'< Filip Pcterlin. 
; Ivan Klun. 
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gleda, da tukaj plava garda ne bo prišla do izraza. Ljudje so o 
njej že točno informirani in jim je že vsem jasno, da so to isti 
izdajalci kot belogardisti, samo v drugi obleki. 

Ker še do danes ni k nam okrožnega referenta gospodar- 
ske komisije, kot smo se to dogovor[ili| s tov. Alešem3 članom 
osrednje gosp. komisije, da nam bo poslal takoj enega, ker pri 
nas ni nobenega, ki bi prišel v poštev za to, vas prosimo, da 
nam istega čimprej pošljete, ker smo že z drugim delom preo- 
bremenjeni. 

V rajonski odbor Ribnica, smo pritegnili enega tovariša, 
dosedanjega terenskega odbora Ribnica, da bo delal v rajonu 
kot legalec, izgleda da bo dober, je še precej aktiven. 

V Sodražici sta glavna in najbolj iniciativna plavogardista 
kot se je to pokazalo v zadnjem času ing. Šalihar in Lovšin 
(Kaprolov) Polde. Pred kratkim so imeli tudi sestanek, na ka- 
terem je bil tudi neki nepoznani človek, za katerega se bo 
skušalo pozvedeti. 

Kakor v Ribnici tako tudi v Sodražici, smo razkrinkali 
pred ljudmi te plavogardiste. V Dolenjo vas sta se prišla javit 
dva partizana. 

Pred tednom dni je odložilo v Loškem Potoku 15 belogar- 
distov orožje, od katerih je največ starih in so vsi naši. Da so 
odložili, je posledica in uspeh našega dela in sestankov ki 
smo jih imeli z njimi. Da bi šli v partizane jih zaenkrat nam ni 
bilo mogoče še pripraviti, upamo pa, da jih bo nekaj od njih 
šlo v partizane. Iz Loškega Potoka je prišla v partizane pred 
par dnevi neka tovarišica9, ki je že bila v partizanih in sicer v 
Tomšičevi brigadi, lansko leto v jeseni pa so jo vjeli Italijani in 
odpeljali v internacijo, kjer je bila do maja meseca. Takoj ko 
je prišla iz internacije, je ostala v Ljubljani, kjer je delala za 
O. F. Pred kratkim je pa prišla iz Ljub. domov, dobila z nami 
vezo in odšla v partizane, kjer domaji je bilo delo zelo otežko- 
čeno. Ker pa pri nas nujno rabimo kuharico, da se še s kuhi- 
njo nam ni potreba ukvarjati, smo jo pridržali pri nas. 

Za rajon Loški Potok smo postavili rajonsko gospodarsko 
komisijo iz 4 članov in sicer enega ilegalca, ki je referent te 
komisije in 3 legalcev. Dali smo jim vsa potrebna navodila in 
naloge in so v smislu istih takoj pristopili k delu in izvršitvi 
teh nalog. 

» Štefan Trobiš. 
'» Pepea Kordiš, por. Lovše. 
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Po ostalih rajonih se tudi kar najbolj prizadevamo za vpo- 
stavitev teh komisij. Predvsem je težava v tem, ker nimamo 
na razpolago ljudi, ki bi jih postavili za rajonske referente, 
katere pa poskušamo na vsak način potegniti v ilegalnost iz 
terena. Za sedaj upravljamo še delo teh gospodarskih komisij 
mi sami, v kolikor nam preostaja časa za to. Ako ne bo nika- 
kor mogoče dobiti ven ljudi za to delo, jih bode treba navsak 
način dobiti še nekaj ven iz vojske, da bo delo res napredova- 
lo tako kot je želeti. 

V samih Vel. Laščah se delo zelo dobro razvija. Naši legalci 
iz Vel. Lašč so dobili stike že z vsemi okoliškimi vasmi Vel. 
Lašč in postavili zaenkrat zaupnike, dokler je še nemogoče 
postaviti odborov O. F. V teh vaseh, do sedaj nismo imeli no- 
benih zaupnikov in nikakih zvez. Literaturo čitajo že skoraj v 
večini vaseh, kakor tudi v samih Vel. Laščah z velikim zani- 
manjem. Ker je postalo za neko tovarišico (legalko) našo zelo 
aktivno delavko tu delo zelo otežkočeno, in postoja nevarnost, 
da jo bodo odpeljali v internacijo, smo isto poklicali in pozvali, 
da gre v ilegalnost, ki bo v kratkem prišla. Predno bo pa odšla 
v ilegalnost, smo ji pa dali za nalogo, da dobi za njeno dose- 
danje delo namestnico ali namestnika, jih upozna z delom, da 
bo delo po njenem odhodu tam teklo nemoteno dalje in se še 
v nadalje dobro razvijalo. Po zadnjih poročilih je že dobila 
svojo namestnico, ki pravi, da je zelo aktivna. 

Tovarišico, ki bo prišla v ilegalnost, bomo porabili v okro- 
žju, da bo delala po liniji S. 2. P. Z. in bo tudi v iniciativnem 
okrožnem odboru S. Ž. P. Z. 

Z bego iz Vel. Slevice in Karlovice smo dobili tudi vezo, 
kjer smo jim dali že vsa navodila in naloge, kakor tudi našo 
literaturo in predvsem pa letake za bego, ter se učinek istih 
že deloma opaža v demoralizaciji bege. V Dvorski vasi je pos- 
tavljen krožek Z. S. M., ki šteje sedaj okoli 10 članov in čla- 
nic, kateri so se dosedaj še kar dobro izkazali. Potom njih se 
bo prodrlo polagoma lahko še v tamkajšne do sedaj nedosto- 
pne in belogardistične vasi. 

Ker dosedanja tehnika Krim l.10 nedela več, kot smo pre- 
jeli poročilo, bomo isto sedaj porabili za lokalne potrebe naše- 

1,1 Od konca leta 1942 do začetka leta 1943 je tehnika delovala na Jeze- 
ru. Vodil jo je Milan Apih. Nato so jo preselili na varnejši kraj v Iški Vintgar 
pod Ustje. Glej Ferdo Gcstrin, Svet pod Krimom, Ljubljana 1993, str. 79-80. 
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ga okrožja, predvsem za rajon Lašče in Barje in pa za Grosu- 
peljsko okrožje. Za oskrbo oseb in materijala je že urejeno. 

Dne 29. julija, je prišlo v patrolo na Golo-Skrilj iz Skocja- 
na okoli 60 bege, kjer so pobrali in oropali obe vasi, kar so še 
imeli ljudje doma kaj vrednega. Odpeljali so tudi Dolščaka, 
Hvalica Jožeta, Brceta Ivana, Dolščaka Franca, Mlavca Jože- 
ta. Zelo so pretepli 22 letno tov. Pungerčevo Angelo, tako da 
je vsa črna od udarcev. Pretepli so jo zato, ker ni hotela nič 
izdati, kje se skrivajo Goljani. Isti dan so ujeli ti belogardisti 
tudi tov. Koruzota in to že tretjič, ki pa jim je zopet že tretjič 
zvezan iz zapora ušel in se rešil. Tudi njega so zelo pretepali, 
kot je sam pripovedoval in se mu tudi poznajo udarci. V več 
krajih so belogardisti začeli terorizirati prebivalstvo, samo 
zato ker so uvideli, da so ljudje vedno bolj za O. F. in da njih 
vedno bolj sovražijo celo dosedaj njihovi pristaši. 

V vasi Ižanska Cesta rajon Barje je postavljen terenski 
odbor, istotako tudi v Črni vasi. Dobili smo- stik z belogardis- 
tično postojanko Podpeč. 

V rajonu Suha Krajina je dobil tov. Span11 z par vasmi že 
stike in bil na sestankih. Točnejšega poročila o delovanju v 
tem rajonu nismo še prejeli. Zaenkrat je tov. Span še u t. 
1412. odkoder hodi na teren v Suho Krajino, kar pa je zelo 
daleč in izgubi mnogo časa samo na potu. Radi tega smo mu 
dali nalogo, da se premakne čimprej v bližino rajona in sicer 
kam v Malo goro. Ker pa sam nikakor nemore biti tam, smo 
pisali na (gl. štabu) odseku za zveze, da nam odstopijo, ozi- 
roma dajo v zameno za našega dosedanjega aktivista tov. 
Knola13, tov. Jožeta14, dosedanjega kurirja na t. 14., kateri je 
že bil parkrat s tov. Španom na terenu v Suhi Krajini in mu 
je tudi položaj, teren in lju[dje] dobro poznani. Po dogovoru s 
tov. Abijem15 je tov. Knol že odpotoval na točko 14 za koman- 
dirja iste karavlje, kajti kot smo že sporočili se na terenu ni 
obnesel. 

11 Jože Nosc - Span, Tone Span, Špance. 
1J Kurirska postaja TV-14 na Puglcdu. Glej Zakonjsck, Partizanski kurir- 

str.153-158. 
" Vinko Knol. 
14 Jože Meglen. 
15 Zdravko Pribil. 

17 



Iz belogardistične postojanke je odšel na dopust (kar pa 
dvomimo) dosedanji zagrizeni komandant Puhan16, kateri je 
zelo teroriziral vse okoliške vasi. Moštvo te posadke pa je vse 
priseglo Kralju Emanuelu17. Morala pri njih je še vedno na 
visoki stopnji in so zelo zagrizeni. 

Kakor bi moral človek pričakovati, da bo sedaj z ozirom na 
zunanje in notranje politični položaj v Italiji morala vojakov 
pri nas pala na najnižjo stopnjo, se to ni zgodilo, temveč je 
posebno v nekaterih posadkah še prilično na visoki stopnji, 
dasi ravno poskušamo potom letakov, ki so namenjeni Itali- 
janskim vojakom zbiti ter stopiti z njimi v stike in pogajanja, 
kot smo prejeli direktive od vas, se nam to zaenkrat še ni pos- 
rečilo prodreti v stike z nimi nikjer. Poskušali pa bomo še v 
nadalje kolikor bo največ v naši moči, da bomo prišli z njimi v 
stike. 

Glede splošne mobilizacije bo šlo tudi bolj težko, kajti lju- 
dje so še vedno zelo oportunistični, da bi šli prostovolno v 
partizane. Šli bi v partizane samo tedaj, ako bi jih prisilno 
mobilizirala naša vojska, ali pa če bi imeli zasesti pokrajino 
Nemci, potem bi pa šlo večinoma vse v partizane, to pa seve- 
da bolj iz strahu pred Nemci, kot pa iz zavesti, dolžnosti do 
naroda. Vsem rajonskim in terenskim odborom in drugim 
odborom, smo postavili in jim dali danes za najvažnejšo nalo- 
go to splošno mobilizacijo, da ljudem na terenu poskrbijo da 
dobijo v roke vse naše letake in da jim še sami osebno us- 
tmeno tolmačijo in razložijo, kaj je dolžnost danes vsakega 
poštenega Slovenca, kje mu je mesto itd. 

Ker je po vseh rajonskih odborih, spričo današnje situaci- 
je in večjega dela na terenu, vsekakor premalo članov v teh 
rajonskih rajonih18, radi česar nemorejo izvrševati vseh nalog 
tako kot bi bilo to potrebno, smo dali vsem tem odborom na- 
logo, da potegnejo iz terena nekaj naših dobrih legalcev, ki bi 
prišli v poštev za rajonske odbore. 

Propagandno okrožnico št. 31'-'. smo tudi prejeli. 
V kratkem vam bomo poročali, v kolikor bo to potrebno. 

lf' Karel Puhan - Perun, komandant belogardistične postojanke v Brezah 
pri Ribnici. 

» Viktor Emanuel 111., italijanski kralj. 
1,1 Očitno pomola. Bili mora: odborih. 
''' Glej dok. št. 12. 
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Smrt fašizmu - Svobodo narodu! 

Fajdiga Janez 

ŠT. 36 

POROČILO PODOKROŽNEGA ODBORA OF STIČNA DNE 
10. AVGUSTA 1943 IZVRŠNEMU ODBORU OF1 

Podokrožje OF 
za Stično 

pr. 20. avg. 43. št. 186 

Izvršnemu odboru OF 

V zvezi z direktivami in okrožnicami katere smo prejeli po- 
ročamo sledeče: 

Teren našega podokrožja je bil do sedaj tako strogo kon- 
troliran, da ni bilo mogoče vzpostaviti organizacije. Sedaj seje 
začelo stanje pomalem izboljšavati radi padca morale pri Itali- 
janih in pri beli gardi vendar pa prilike še niso take, da /bi/ 
mogli doseči rezultate, ki so danes potrebni. Vsak dan prido- 
bivamo nove zveze in prirejamo sestanke z poedinimi pristaši 
OF, a širših sestankov po vaseh še ne moremo vršiti. Priprav- 
ljamo rajonske odbore in terenske in vse druge podrobnosti, 
ki so potrebne za organizacijo. Dokler se pa prilike v naš prid 
ne obrnejo pa tudi ni možnosti za širno propagando in orga- 
nizacijo. O vsem bo podrobneje poročal tov. Bogdan2, s kate- 
rim smo se sestali na tukajšnem terenu. Nujno je, da pride 
tov. Bogdan zopet v to okrožje in, da se formira okrožni od- 
bor, katerega sedaj nimamo. Niti ne vemo kako veliko je okro- 
žje in koliko podokrožij bo organizirano. Nimamo nobenih 
pozitivnih smernic kako naj organiziramo gospodarske komi- 
sije, popis odvisnih pridelkov, mobilizacijo in drugo. 

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v ARS, Odd. il. sign.: AS 1670, lOOF. šk. 
435/1. Številka 186 in datum prejema sta regisiraiurni oznaki Izvršnega 
odbora OF. 

1 Bogdan Osolnik. 



O delu sredine sem v prej snem poročilu3 že povedal, da so 
bili na tem podokrožju plavogardisti in, da so imeli nekaj ses- 
tankov s sredinskimi elementi. S svojo propagando niso imeli 
dosti uspehov. Prvič ne radi tega, ker so ljudje že obveščeni o 
njihovi politiki potom našega časopisja, letakov in ustne pro- 
pagande, drugič pa tudi ne radi tega, ker so bili na sestanku 
z njimi poraženi belogardisti, ki se skušajo na ta način oprati 
pred narodom. Dokaz za to, da ljudje ne nasedajo njihovim 
lažem je to, da smo ravno po tistem, ko je bila plava garda na 
tem terenu dobili v dolinskih centrih precej novih zvez, mate- 
rijala za vojsko in denarja. Od tega smo poslali 7300 lir (se- 
demtisočtristo lir) glavni blagajni (po tov. Maskotu4, okr. ob- 
veščevalcu), 2000 lir smo izdali za siromašne družine parti- 
zanov, a 3500 lir je ostalo v blagajni podokrožja za vzdrževan- 
je aktivistov. Nekaj obleke, perila in obutve smo dali 4. batal- 
jonu Cankarjeve brigade, ki je šel tukaj skozi, a drugo kar 
bomo še dobili, bomo odstopili prvi naši edinici, ki bo prišla 
in ki bo najbolj potrebna. Nabiralna akcija se vodi dalje in 
precej dobro uspeva. Hrane v večji meri ne moremo zbirati, 
ker je nimamo kam shraniti, ker ne moremo graditi bunker- 
jev, so preveč blizu železnica in granica. To bodo storile edini- 
ce kadar gredo skozi. 

Glede mobilizacije smo mišljenja, da je to najboljše, da 
mobilizirajo edinice, katere bodo šle skozi. Mobilizirance bo 
treba držati strogo, ker če dezertirajo bodo šli v modro gardo, 
seveda kateri ne bodo dovolj zavedni. Sicer ni pričakovati, da 
bi bilo dosti takih slučajev, vendar pa je treba računati na 
vsako možnost. 

V par postojankah smo dobili zvezo z belogardisti, jim dali 
literaturo in tudi ustmeno smo jim razložili situacijo v kateri 
se nahajajo. Našo literaturo dobijo po vseh postojankah. 

Z Italijani nimamo še nobenih direktnih zvez, vendar pa 
bomo skušali tudi v tem kaj doseči in bomo razvili polno akti- 
vnost. 

Nujno rabimo za ta teren 4 puške, ker drugače se ne mo- 
remo dosti kretati. Tov. Bogdanu smo to že obrazložili. Pro- 
sim, da v tem pogledu ukrenete vse potrebno za našo oboroži- 

3 Poročila uredništvu ni uspelo najii. 
4 Ime je težko čitljivo. Verjetno Masko. Uredništvu ni uspelo identificirali 

osebe. 
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tev, ker na takšnem terenu kot je naš, je delo zelo težko, če 
nismo dovolj varni. 

V našem podokrožju bomo postavili vojaškega referenta 
enega izmed nas. Njegova skrb in delo bo predvsem mobiliza- 
cija oziroma zbiranje podatkov in sestavljanje spiskov, po 
katerih bodo edinice mobilizirale. 

Radi zveze je stvar sledeča: Čisto razumljivo je, da vsako- 
dnevne zveze ne moremo vzpostaviti, ker je prva stanica od 
nas oddaljena okrog 30 km in moramo vso kurirsko službo 
vršiti sami aktivisti. 2e itak nas je malo za politično delo, da 
bi pa vršili še vsakodnevno kurirsko službo je nemogoče. 
Nujno je potrebno, da se vzpostavi še ena stanica nekje bližje 
nas, s katero bi bili večkrat v zvezi in tudi nam aktivistom bi 
preostajalo več časa za ostalo politično delo, če bi bili prosti 
kurirske službe. 

Glede politične izgradnje nas samih je potrebno, da dobi- 
mo nekaj primerne literature za študij, za katero sem prosil 
že v zadnjem poročilu. 

Sestanke med nami vršimo redno večkrat tedensko, ali to 
je škoda, da nimamo dovolj potrebnega gradiva. 

O vsem kar bo važnega bomo poročali in ta poročila odda- 
jali čimprej na T. V. 

Smrt fašizmu - svobodo narodul 

10. avgusta 1943. Za Podokr. Stična: 
Na terenu. sekretar: 

Boštjan5 

Odgovor in navodila dali osebno inštruktorju tov. Bogda- 
nu. 

21/VIII. 43. 
Miha B.6 

5 Karel Sagadin. 
* Dr. Marijan Brccclj. Pripisal ob prejemu pisma. 
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ST. 37 

POROČILO OKROŽNEGA KOMITEJA ZKMJ ŠKOF JA LOKA 
DNE 11. AVGUSTA 1943 O DELU MLADINE V OKROŽJU1 

OK. ZKM. 11. avgust 1943. 
Loka 

Poročilo OK ZKM. 

V rajonu št. 42 sekretar tov. Niko3 je razdelil rajon na 5 
občin (5 delov) ter postavil odgovorne občinske sekretarje. V 
treh občinah so sekretarji legalci v dveh bosta pa postavljena 
dva ilegalca, katera pa mora preje še primerno podučiti, ter 
jim dati točne direktive o organizaciji. Poročil od občinskih 
sekretarjev še ni prejel zato ni mogel poslati popolnega poro- 
čila. Nabral članarine in prostovoljnih prispevkov RM 85-. Ko 
bo prejel od vseh ostalih še članarino bo poslal takoj popolno 
finančno poročilo. Apelira na obč. sekretarje, kakor tudi na 
vaške, naj pozive nabiralno akcijo glede denarja kakor tudi 
drugih materialnih potrebščin. Nabranega je bilo 20 kg. ciklo- 
stil papirja, ki se bo porabil v lastni tehniki, ki se bo sedaj v 
kratkem ustanovila. Eni mladinki je poveril nalogo organiza- 
cije v tovarni, poročila o svojem delu še ni poslala. Odbori 
vršijo tudi obveščevalno službo o kretanju okupatorskih pat- 
rol in zased. 

Od 7. t.m. bo vsa literatura tega rajona razpečana po 
mladinski vezi, ker je ta mreža boljše razprežena. 

3. t.m. je bilo 10 prostovoljcev ZKM-ovcev, ki so odšli v 
partizane, da se bore za svobodo slovenskega naroda. Tov. 
Niko ni dobil že 14 dni nič literature. 

V rajonu št. 5* je poživil mladinsko organizacijo tov. Kriš- 
tof5. Poslal je razpredelnico vasi, ter razdelil rajon na tri obči- 

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v ARS, Odd. Il, sign.: AS 1636, Oblastni 
komite KPS za Gorenjsko, šk. 660/11. 

- Medvode. Razdeljen je bil na občine Šentvid, Medvode, Sor» - Rakovnik, 
Mavčiče in Žlebe. Izraz občine so konce leta 1943 zaradi odpora proli stare- 
mu upravnemu poimenovanju nadomestili z izrazom sektor. 

' Ivan Bizant 
* Smlednik. Razdeljen je bil na občine Šmartno, Pirničc in Smlednik. 
• Jože Pcklaj. 
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ne, kjer bo postavil obč. sek. Do sedaj ima 1 aktiv ZKM in 8 
odborov ZSM. Na tem rajonu je delo bolj otežkočeno, ker je 
prav malo ljudi iz tega kraja v partizanskih edinicah. 

Svojega poročila nisem mogel poslati preje, ker sem priča- 
koval poročil raj. sekretarjev. Ne vem kaj je vzrok, da mi ostali 
še niso poslali poročil. Vsem raj. sek. sem poslal Vprašanja 
Direktive6 na katere lahko točno odgovorijo o svojem delu. 
Pisal sem jim naj razdele rajon na občine, postavijo občinske 
sekretarje, ter da morajo postaviti zastopnike iz mladinske 
organizacije v NOO. Rajonski sekretar mora čim večkrat skli- 
cati raj. komite ZKM in tam razpravljati o vseh važnih vpra- 
šanjih, ki se tičejo dotičnega rajona. Zahteval sem redna te- 
denska poročila, vsak mesec pa popolno poročilo iz katerega 
lahko razbereš celotno sliko in stanje slehernega rajona. 

Zadrževal sem se nekaj časa pri tov. Nikotu sedaj pa sem 
pri tov. Krištofu. Pogovorili smo se o vseh stvareh, kajti us- 
tmeno se lahko več in natančneje pogovoriš kakor pa pisme- 
no. Pregledal sem tudi par odborov, da sem videl ako odgo- 
varjajo pismena poročila dejanskemu stanju. 

Sekretarji me nadlegujejo naj forsiram glede literature, da 
bi jo dobila mladina malo več. 

Od PP. ZKM. še nisem prejel nikakršnih podrobnejših na- 
vodil in direktiv, ravnam se še po starih, ki sem jih prejel še 
kot rajonski sekretar od prejšnjega OK. ZKM. Mislim, da os- 
tanejo ista za sedaj, možne spremembe naj se mi javijo, ravno 
tako naj mi se pošljejo še kake direktive, ki bi bile mogoče 
potrebne za moje nadaljne ravnanje in nehanje. 

Tovariški 
pozdrav 

Ivan Z.7 

sek. OK ZKM. 
Moj naslov. 
Tov. Ivan 
sek. OK ZKM 
Loka 
preko tov. Dolinskega0 

Smrt fašizmu - Svoboda narodu 

'•Glej dok. št. 23, op. 4. 
; Ivan Založnik - Šomašicr. 
s Tine Kalan. 
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ST. 38 

POROČILO PREDSTAVNIKA ŠTAJERSKE SKUPINE V VR- 
HOVNEM PLENUMU OF DR. MAKSA ŠNUDERLA DNE 12. 

IN 13. AVGUSTA 1943 IZVRŠNEMU ODBORU OF1 

pr. 30. avg. št. 211. 

VP 

DELEGAT ŠTAJERSKE SKUPINE* V. V. PL. - Izvrš. 
ODBORU. 

1.) Okrožnico št. 33 sem prejel. Tam navedeno ogromno 
delo in pa stališča, ki so nakazana, odobravamo vsi, to je naj- 
ožji krog, ki sem mu jo pokazal. Smernice glede obravnavanja 
belih so po naši sodbi državniško modre. S temi v nasprotju 
je propaganda, ki govori in po letakih4 razširja, da bodo naši 
borci pobili pol Ljubljane ali vsaj 20.000 ljudi, ko se vrnejo v 
mesto, mizerna in onemogla. Vkljub temu pa bi bilo dobro, da 
poda tako IO kakor tudi KP v SP izjavo5, kakor je bila predlo- 
žena, ker zlasti ljudje, ki trde, da so kom., govorijo take goro- 
stastne stvari. 

2.) Jug. oficirji. Z mojo zvezo z vami smo govorili o jug. 
oficirjih in sem bil naprošen to-pogledno ugotoviti, kar bi bilo 
mogoče. Verjetno vam ne bom poročal mnogo novega, vendar 
pa sem vse to verno nabral iz resnih in zanesljivih virov. Leta 
1941 sem imel sam priliko občevati z jug. akt. ofic, dalje sem 
sedaj razpravljal mnogo z rez. ofic, ki so bili v nemškem voj- 
nem ujetništvu ali pa v italijanski internaciji v družbi z aktiv- 

• Izvirnik je v ARS. Odd. II. sign.: AS 1670, IOOF, šk. 435/1. Številka 211 
in datum prejema sla registraturni oznaki Izvršnega odbora OF, oznaka VP 
pomeni Vrhovni plenum OF. 

1 Dr. Makso Šnuderl. 
•'• Gre za tretje poročilo Izvršnega odbora OF dne 21. julija 1943 Vrhov- 

nemu plenumu OF v Ljubljani o razvoju narodnoosvobodilnega gibanja. Glej 
Dokumenti, knj. 8, dok. št. 97, str. 332-336. 

4 Verjetno misli letak: Kdo kliče Hitlerja! Rdečim komunističnim ofarskim 
... 5. avgusta 1943 (brez izdajatelja). Ciklostiran letak je v ARS, Odd. 11. sign.: 
AS 1902, Zbirka tiskov nasprotnikov NOB in tiskov politične sredine, šk. 
24/1. 

s Uredništvo take izjave v Slovenskem poročevalcu ni našlo. 
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nimi. Splošna sodba je, da človeka, ki pričakuje od tako elit- 
nega stanu nekaj več, zelo razočarajo. Spozna se kmalu, da 
so vajeni samo ubogati pod pritiskom, da ne znajo samostoj- 
no misliti in niso zmožni, iz stvarnih podatkov ustvarjati logi- 
čnih zaključkov, še manj pa tolmačiti kake pojave v ideološ- 
kem pomenu. Niso zmožni niti sprejemati vase kako ideologi- 
jo. Najabsurdnejše misli in ideje je najti med njimi in grd in 
pust prepir z osebnimi žalitvami postane vsaka debata med 
njimi. Stalen refren njih duševnega prizadevanja je preisko- 
vanje, kdo je kriv, da je zašla država v ta položaj, pri tem kri- 
vijo eni Srbe, drugi Hrvate itd. Slovenska narodna zavednost 
na splošno ni dovolj ukoreninjena. Ni se čuditi, da pri taki 
mentaliteti ak. ofic. niso imeli razumevanja za naše gibanje, 
kije bilo par exellence ustvarjeno na terenu za njihov poklic. 
Izjeme so naravnost častne. Internacija jih ni izmodrila. Ne- 
kaj, menda ne doseza njih število 10, jih je odšlo v službo k 
beli gardi, deloma iz potrebe, ker niso imeli sredstev, deloma 
pridobljeni po klerikalnih voditeljih. Ostala masa je oklevala 
po Ljubljani, ne vedoč, kaj storiti. Tu so začetki modre garde. 
Vira sta dvojna: a./ Zajec6 in Žitnik7 sta videla, da je bela 
garda povsem v rokah klerikalcev in njihov političen instru- 
ment, ki se ga hočejo poslužiti ob prevratu za svoj lastni poli- 
tični koncept, zlasti za prevzem oblasti. Zato sta si prizadeva- 
la, da tudi za politične svrhe »naprednjakov« dobita svojo obo- 
roženo silo. V tem so ju podpirali vsi drugi napredni politiki, 
kolikor jih še premore sredina. Z ustanovitvijo lastne vojske 
bi tudi odtegnila od belih znaten del borcev, b./ Major Novak0 

je opisan od svojih tovarišev kot patološki megaloman, puhel 
domišljavec, bolno ambicijozen. Je skrajno nepriljubljen in 
neupoštevan. Ta je spoznal položaj za ugoden njegovemu 
stremljenju in arogiral si je, ali pa morda resnično pridobil 
legitimacijo od Mihailoviča za organiziranje jugoslovanskih 
edinic. (Mislim, da je vseeno če storim lumparijo z resničnim 
ali lažnim privoljenjem vrhovnega lumpa!) Kako sta se našli ti 
dve prizadevanji, mi ni znano. Dejstvo je, daje skupina Zajec- 
Žitnik začela propagirati po mestu, zlasti med mladino in 
oficirji, priključitev k Novakovi skupini pri tem tajila in zani- 

" Dr. Marijan Zaje (1905-1965), odvetnik v Ljubljani, tajnik banovinsko- 
ga odbora Jugoslovanske nacionalne stranke, elan direktorija lista "Jutro", 
član Sokolskoga vojnega sveta. 

; Rudolf Žitnik. 
8 Karel Novak. 
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kala sleherno zvezo z Italijani trdeč, da so to propagandistič- 
ne laži ofovcev. Nasedlo je med drugimi tudi precej oficirjev. 
Do danes se je od teh vrnilo že več skupin potem, ko so spoz- 
nali, da so bili prevarani in so videli stike z Italijani in z beli- 
mi. Druge pa vkljub temu še vedno prepričuje jug. uniforma, 
jug. puške, zastava, Bože pravde, prisega kralju ter še veruje- 
jo, da so stiki z Italijani zgolj taktiziranje. Spominjate se akt. 
oficirja, ki je bil leta 1941 član Plenuma kot zastopnik akt. 
ofic.9, a je pozneje odstopil, češ da mu skupina ne sledi več. 
Imena ne bom imenoval v tem poročilu. Ta se je vrnil iz inter- 
nacije, me je obiskal in izjavil, da stoji prej ko slej na istem 
stališču, da je v taborišču imel organizirane svoje ljudi in 
druge ter da tudi tukaj dela na tem, da spet poveže ak. oficir- 
je v delovno skupino za OF, od katerih bi naj deloma nekaj 
odšlo ven, nekaj pa bi se pripravljalo tukaj za bodoče naloge 
in bili vodstvu OF na razpolago. Pri tem prizadevanju je nale- 
tel sicer na precej ugodno, zasledil pa je tudi, da baje polkov- 
nik Vauhnik10 organizira čisto stanovsko častniški zbor, ki bi 
bil na razpolago oblasti, ki bo nastopila po odhodu Italijanov. 
To dejstvo sem preiskaval dalje in ugotovil, da je povabil Va- 
uhnik na sestanek polkovnika Peterlina11, od tretje strani pa 
sem slišal, da se pri njem res sestajajo višji častniki. Torej bo 
poročilo dotičnega bivšega člana Plenuma točno. V to zvezo je 
treba spraviti izjavo nekega višjega oficirja mojemu zaupniku 
rezervnemu oficirju, da je Rupniki:¿ govoril z Gámbaro13 zelo 

'* Socerb Božič, kapetan jugoslovanske kraljeve vojske, pripadal oficirski 
skupini v OF, interniran v italijanskem taborišču Conars do sredine julija 
1943. Vstopil v NOV. 

IU Vladimir Vauhnik. polkovnik kraljeve jugoslovanske vojske, obvešče- 
valec. Leta 1941 je bil vojaški ntnšc jugoslovanske ambasade v Berlinu; spo- 
ročil o nemškem napadu na Beograd in Jugoslavijo, aretiran in zaprt do 
julija 1941. nato dodeljen vojski Nezavisne države Hrvatske do novembra 
1941. koje prišel v Ljubljano.V Ljubljani je organiziral za Britance obvešče- 
valno službo. Obveščevalno je bil povezan tudi z D. Mihailovičem. Glej Vladi- 
mir Vauhnik, Nevidna fronta, ČGP Delo 1972. 182 strani. 

" Ernest Pcterlin, gcneralštabni polkovnik jugoslovanske kraljeve vojske, 
organizator in vojaški vodja ljubljanske belogardislične straže - Prostovoljne 
protikomunistične milice (MVAC - Milizia volontaria anticomunista di Lubia- 
na). 

la Leon Rupnik, general jugoslovanske kraljeve vojske, v letih pred drugo 
svetovno vojno vodil gradnjo utrjene obrambne linije tako imenovane Rupni- 
kove - na severni in zahodni meji. Po kapitulaciji Jugoslavije sc je iz Zagreba 
vrnil v Ljubljano, spomladi 1942 je bil kol aktivni jugoslovanski oficir nekaj 
več kot en mesec interniran v italijanskem taborišču Gonars. Italijanska 
okupacijska oblast gaje 3. junija 1943 imenovala za ljubljanskega župana. 
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zaupno, ker sta razmotrivala tudi primer, da bi Italijani odšli. 
Gambara je izjavil Rupniku, da bo izročil vojaške naprave jug. 
oficirskemu zboru. V tej zvezi bi se dalo razumeti snovanje 
tega zbora, dasi ne verujem, v kako sodelovanje polk. Vauh- 
nika z Rupnikom, ker je ta preveč kompromitiran kot odkrit 
prijatelj osi14, ki je v taborišču javno izjavljal, da je os nepre- 
magljiva in se zato s svojimi tovariši generali tudi skregal, da 
niso več govorili. V internacijo je bil poslan le navidezno za 14 
dni in takoj po vrnitvi bil postavljen za župana. —Namestnik 
majorja Novaka je orožniški kapetan Koprivica15, po rodu 
Hrvat, se je prej vedno delal za Srba in po izjavah akt. častni- 
kov žrl Slovence, če je le mogel. Ta je sam priznal mojemu 
poverjeniku, da je bil sprejet v žandamarijsko službo tudi k 
Italijanom in poslan nekaj tednov pozneje kot drugi v inter- 
nacijsko taborišče Gonars navidezno kot interniranec, a z 
nalogo, da preveri politično mišljenje interniranih oficirjev. Ko 
je po nekaj tednih to delo končal, se je s prvo skupino vrnil v 
Ljubljano in tukaj podal poročilo Robottiju16. Na tej osnovi se 
je sestavila lista nezanesljivih, od teh je večina še vedno in- 
ternirana, blizu 100. Ta možje sedaj podpoveljnik modrih. -- 
Oficirji, ki so se vrnili iz Iškega Vintgarja, pripovedujejo, da je 
dnevno prihajal na motornem kolesu tenente, kateremu so 
dajali poročila o stanju, o prirastku in o odhodu. Enkrat je 
bila tudi skupina partizanov pri njih, kjer so se pogovarjali ž 
njimi. Na terenu so se v gozdu enkrat srečali s partizani, ne 
da bi se bili spopadli. Z belimi nimajo vidnih stikov. Kot os- 
novna skupina modrih je prišla od belih z Vrhnike četa pod 
vodstvom Vošnerja17, ki je bil od vsega početka tam poveljnik 
belih. Ta je degradiran jug. poročnik in bil v Mariboru župni 
tajnik Sokola. Trdi se, da je velika večina med mnogimi še 
vedno prepričana, da žive v ilegali. Zadnje dni pa se trdovrat- 
no vzdržujejo vesti, da se vrše pogajanja med vami in med 
modrimi in sicer zelo intenzivno. 

l:> Gastone Gambara, general italijanske kraljeve vojske, od 1942-1943 
poveljnik XI. armadnega zbora. 

14 Gre za zvezo med Italijo, Nemčijo in Japonsko o usklajevanju njihove 
politike in o vzpostavitvi vojaške zveze, ki je dobila naziv OS Rim - Berlin - 
Tokio. 

15 Danilo Koprivica, bivši jugoslovanski orožniški kapetan, komandam 
ćelniškega Dolenjskega odreda. 

•* Mario Robotli, general italijanske kraljeve vojske, od decembra 1942 
dalje poveljnik italijanske 2. armade. 

17 Pavle Vošner. 
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Dasi je torej položaj med akt. oficirji zelo nejasen, se ven- 
dar mora reči, da nikakor ni brezupen, treba bi ga bilo le za- 
grabiti od prave strani. Ti ljudje nam bodo vsekakor še potre- 
bni, če drugače ne, vsaj zato, da ne bodo kot privesek kake 
sredinske reakcije služili nasprotniku. Včeraj mije bil dostav- 
ljen poziv Mr. Jonesa beli gardi10 in sem kar poskočil od ve- 
selga presenečenja, ker sem si ga že davno želel. Tak poziv je 
bilo treba poslati tudi častnikom. Po moji zamisli bi bilo tre- 
ba, da pošlje Mr. Jones lastnoročno, z vsemi atributi istovet- 
nosti opremljeno pismo polk. Vauhniku in generalu Janežu19, 
ki je sedaj senjor častnikov in se nič ne udejstvuje, je pa zelo 
v redu človek. V tem pismu bi naj Mr. Jones pozval oba ta 
dva gospoda, da organizirata vse častnike v akcijo za OF in da 
pošljejo one, ko to lahko store, na teren. Pripravljen sem ta 
pisma osebno izročiti obema, ker sem z obema znan in bo 
morda stvar iz mojih rok padla bolje, kakor pa če bi se dosta- 
vitev vršila na kak konspirativen način.20 Moram v tej zvezi 
pripomniti, da naši višji častniki ne verujejo, da bi bila dele- 
gacija angleških oficirjev zunaj pri vas; trde le, da je taka de- 
legacija sicer prišla na vrhovni štab k Titu'-1 in vpostavila ne- 
ko zvezo. Ljudi je treba torej tudi prepričati, da so gospodje 
res pri vas. Idealno bi bilo, če bi mister Jones lahko prišel 
sem in bi ga jaz osebno spravil v stik z odločilnimi višjimi 
oficirji. Za bivanje tu bi že poskrbeli. 

Tako sem v glavnem vse poročal, kar sem imel povedati v 
pogledu jug. častnikov. 

3. SDS.22 Znano vam je, da seje marca 1942 odbor razbil, 
ker je predsednik sabotiral sklepe na vstop k OF in samolast- 
no priključil stranko na Slovensko zavezo. On je odslej tudi 

'* Proglas: Beli gardi (To the White guard), vsem oficirjem in moštvom be- 
le garde ...Williama M. Joncsa glej dok. št. 1, op. 10. 

l» Ferdinand Janež, general jugoslovanske kraljeve vojske, po kapitulaci- 
ji Jugoslavije interniran v italijanskem taborišču Gonars. Pismo majorja W. 
Jonesa glej dok. št. 75. 

•"' Na tem mestu je na robu pripisano z roko: Slovenska slika Jonesa. 
Jl Josip Broz - Tito. 
M Samostojna demokratska stranka je nastala leta 1924. Zavzemala se 

jc za jugoslovanski unitarizem. Leta 1927 seje povezala s Hrvatsko seljačko 
stranko Stjepana Radića, Slovensko kmečko stranko Ivana Puclja v Kmečko 
demokratsko koalicijo. Z vstopom Puclja in Alberta Kramcrja (SDS) leta 1933 
v Jugoslovansko nacionalno stranko je ta koalicija razpadla. V začetku leta 
1941 so stranko skušali obnoviti. Vodja slovenske skupine SDS je bil dr. 
Vladimir Šuklje. 
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med propagatoci za modre, Maver23 je bil prešel k belim. Mi 
pa smo se večkrat sestali pri Č.-4 Zamalo se mije pa zdelo, ko 
sem izvedel, da ste vi poizvedovali, naj se preveri vest, da smo 
v zvezi z neko sredino, da dobivamo podpore od Trboveljske 
premogokopne itd. Kako ste mogli za hip podvomiti o naši 
lojalnosti, ko jaz nisem nikoli prestal biti član Plenuma, a 
ostali trije Ć. in oba Ko.25 pa sodelavca pri strokovnih skupi- 
nah OF. V resnici smo mi na sestanku vedno razmotrivali 
političen položaj s stališča OF. Pri tem smo pa gotovo tudi 
prerešetavali eden ali drugi ukrep kritično zase, dočim smo 
na zunaj vedno držali občo linijo OF. Upam, da vam je moja 
zveza z vami poročala, da sem bil prvih osem mesecev 1942 
bolan, pozneje pa ovaden, da sem član vašega odbora, moj 
ovaditelj pa je usta odprl preveč na široko, da mu niso mogli 
verjeti, ker poznajo vse resnične člane •. S previdnostjo, ki 
mi jo je narekoval ta položaj (saj je le bolezen preprečila, da 
nisem bil odpeljan ponoči in sem bil poleti 1942 ponovno zas- 
lišan, pa pred tremi dnevi zopet) pa je pojasniti, da nisem 
iskal stikov z vami. Upam, da je s tem stvar zadostno pojas- 
njena. Kar se tiče SDS je bil v stvari to le zametek stranke, ki 
je imela samo šele odbora v Ljubljani in Mariboru in politično 
ni ničesar pomenila. Pomembna je bila le po razboritih lju- 
deh, ki so se pripravljali na politično akcijo. Toda dasi sta v 
Londonu povzročila krizo vlade Šubašić26 in član SDS Sava 
Kosanović baš zaradi Mihajlovića, dasi so v antifašističnem 
odboru za Hrvaško tudi politiki SDS, je vodja slovenske sku- 
pine krenil na stran reakcije. S tem je ta skupina prenehala 
obstojati saj, štirje se le ne morejo imenovati politična stran- 
ka. Toda o tem ste verjetno že informirani. 

4. Štajerska skupina. Od desetih zaupnikov, ki so me de- 
legirali v Plenum, jih je osem šlo v reakcijo nazaj. Jaz bi bil 
sporočil svoj odstop, če bi ne imel drugih, ki sem jih držal v 
zvezi in jih informiral o položaju. Kakor ste gotovo že obveš- 
čeni, so se v preteklih dveh mesecih zglasile nove emigrantske 

M Ciril Maver. 
Ji Dr. Darko Černcj. odvetnik v Ljubljani, poulično pripadal Sanioslojni 

demokratski stranki. Bil je njen predstavnik v Vrhovnem plenumu OF. 
2S Mogoče dr. Boris Kocjančič in dr. Franc Kovic. Glej Šnudcrl. Dnevnik 

1, str. 136. 
*• Dr. Ivan Šubasić, pravnik, hrvaški politik, pripadnik Hrvatske seljačke 

stranke, v letih 1939 do 1941 ban Hrvaške banovine, po kapitulaciji Jugos- 
lavije odšel v emigracijo. 
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skupine pri meni, ki so se aktivirale in žele sodelovati v okvir- 
ju OF, Mariborska, Celjska, Konjiška, Brežiška, Slovenjegori- 
ška, Ptujska. Z lahkoto bi bilo sestaviti še nadaljne krajevne 
osnovne edinice za bodoče NOO. To zdaj reprezentira že zdaj 
zelo pomembno skupino. Posamezni vodje skupin imajo pove- 
zane tudi intelektualce, uradnike, železničarje, šoferje, meš- 
čane, trgovce itd. V kolikor ne bo končno OF nastala enoten 
politični blok, so vsi ti vezani že zdaj s socialistično, demo- 
kratsko miselnostjo in voljo ob času po dovršitvi celotne nalo- 
ge OF tvoriti politično skupnost. Za enkrat pa hočejo sodelo- 
vati tako sedaj kakor tudi po zmagi tesno z OF in v smislu 
njenega programa. Gotovo bo važno, da so tu že sedaj zamet- 
ki NOO, ki bodo z izpopolnitvijo na terenu lahko takoj začeli 
delovati v našem smislu. Mislim, da sedaj ta grupa res nekaj 
pomeni, gotovo vse drugače, ko kedaj koli SDS, in to tako po 
številu, kakor tudi po krajevni razsežnosti, pa tudi po sposo- 
bnosti intelektualcev ne zaostaja za ono prejšnjo. S tem sem 
pa dobil tudi jaz več legitimacije za intenzivneje sodelovanje z 
vami pod predpostavko seveda, da bom v funkciji člana Ple- 
numa potrjen na prvem sestanku voditeljev teh skupin, sicer 
pa bo isto nalogo vršil moj naslednik. Želeti bi bilo, da bi se 
tudi zunaj na terenu skupine štajerskih beguncev formirala 
in pripravila za posebne naloge, ko čakajo Štajersko neposre- 
dno po osvoboditvi. V tem pravcu pa seveda ne morem jaz 
storiti ničesar in bi vam bil zelo hvaležen, če bi mi v tem oziru 
IO povedal svoje mnenje. 

5. Priprava. Iz mojega osnutka o akciji27 štajerske skupi- 
ne II, ki vam ga je poslala moja zveza, ste razvideli, da sem 
nametal množino problemov, ki jih bo treba upravno rešiti 
prvi moment po osvoboditvi in prevzemu oblasti. Vem, da ste 
prezaposleni z vojaško akcijo in z organizacijo terena, pa se 
vam morda zdi ta misel preuranjena ter se niste poglobili 
vanjo. Mi mislimo, da bi se znal ogroziti ves uspeh naše akcije 
ob prelomu, ako že ne bomo imeli naprej pripravljenih ljudi, 
ki se bodo postavljali na vrhunce posameznih upravnih pa- 
nog (Direkcija železnic, pošte, financ itd.) in ako ne bodo do 
takrat že podrobno izdelane prve uredbe. Jaz kot begunec 
smatram kot eno najnujnejših uredbo o zaplenitvi imovine 
nemških državljanov Nemcev in ustanovitev fonda za nujne 
referacije (takojšnja oskrba vdov in sirot ter invalidov partiza- 

17 Akcijski načrt, glej dok. št. 3. 
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nov, deportirancev itd.). Ker obstaja v Ljubljani skupina sod- 
nikov in odvetnikov, povezana v OF, je mogoče take uredbe 
strokovno izdelati in pripraviti že sedaj. Saj nimajo ti ljudje 
sedaj drugega dela na naše cilje. Priporočam 10 v razmišljanje 
to, in predlagam, da se tozadevnemu odboru naroči izdelava 
in priprava takih strokovno potrebnih uredb. 

6. Sestanek. Ob vsem tem zelo potreben in koristen bi bil 
oseben razgovor. Mogel bi priti na pr. v Mirno, kjer sem že bil, 
ker imam propustnico, ki velja še do konca meseca. Če mi 
sporočite, kak dan bi se lahko dobili, bi mogel biti okoli 12 
ure dopoldne že doli. Mnogo je problemov, ki bi se šele pojavi- 
li med pogovorom. Od enega in drugega se slišijo razne suges- 
tije ob katerih bi morda bila katera porabna. Tako so se ne- 
kateri hudo vznemirili radi okrožnice IOOF št. 35/43/0 od 
29. 7. 194328. Opozoriti je, da vojaške oblasti trenutno posto- 
pajo s še večjo strogostjo in ni dan po položaju tu še trenutek 
za izbruh takih demonstracij. V taborišču.je na pr. postala 
strogost že neznosna. Zver najbolj pobesni, kadar ji gre za 
življenje. Zato bi bilo treba o tem razgovora tudi z onimi člani, 
ki žive tu, ti pa bi tudi radi slišali nagibe, ki so vas napotili k 
tej odločitvi. Ravno tako bi nadalje bilo treba Slovenskega] 
p[oročevalca] izjave glede lažne propagande o nameravanih 
masakrih. Tako izjavo naj bi dala tudi KP. Dobro bi bilo, če bi 
se o tem pogovorili. 

7. Razno. Pravkar sem bil poučen o izjavi ravnatelja Gos- 
podarske zveze, ki spada med vidne SLS. Izjavil je, da v kleri- 
kalnih krogih ne verujejo, da bi bil kak Anglež pri vas, ampak 
da je to propaganda. Tudi ni res, da bi vam bili poslali kake 
topove, ker je smešno rabiti topove v hribih in bi vi bolj pot- 
rebovali medikamentov, obuval, itd. - Isti vir pravi, da je Ku- 
harjevo pismo2y, ki kroži po Ljubljani ponarejeno, ker v kleri- 
kalnih krogih ne morejo izslediti adresata in ker bi to tudi 
nasprotovalo nekemu drugemu avtentičnemu pismu iz Ame- 
rike, kije pa diametralno nasprotno Kuharjevemu. To pristno 
pismo govori o treh tezah: 1/. O ruski, ki govori za sovjetiza- 
cijo Jugoslavije, zanjo je 10% angl. amer, javnosti. 2/. O lord- 
ski, zanjo je 20%, ta hoče obnovo Avstro-Ogrske. 3/. O Ju- 
goslovanskih, zanjo je 70%, to je Edenova30 teza, ki zagovarja 

» Glej Dokumenti, knj. 8, dok. št. 121, str. 400-404. 
•» Olcj dok. št. 32, op. 6. 
•lu Antony Eden, britanski zunanji minister. 
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velik blok v srednji Evropi, v njem bi Jugoslavija na jugu bila 
vodilna, pripadalo bi ji meje na Tilmentu in Avstrijsko predal- 
pje.- O spravi med nami in belimi se je izrazil skrajno skepti- 
čno, ker je vmes kri 3000 umorjenih, a vi niste pokazali naj- 
manj kesa, niste niti ene osebe iz vodstva žrtvovali itd. Samo 
če bi se OF razbila, bi se dala z nacionalnim krilom skleniti 
zveza.- Sploh pa nismo pomembni, ker je partizanov le 1560, 
dočim je belih okoli 8000.- 

Moj oficirski poverjenik mi je poročal pravkar, da hočejo 
častniki počakati z nadaljnimi odločitvami, ker so jim dana 
zagotovila od višjih oficirjev, da se na veliko vrše pogajanja 
med vami in plavimi. 

Narodni svet je baje pod vodstvom ing. Mačkovška31, v 
njem so Pirkmajer32, dr. Zajec, dr. E. Kalan33 (slednja odloča- 
ta zdaj pri »Jutru«). 

Včeraj se je izvedelo, da so morali vsi it. častniki preseliti 
se v kasarne z vso prtljago. Neki kapitano je mojemu poverje- 
niku povedal, da pričakujejo v nekaj dneh padca •••. soc. in 
nadomestitve Hitlerja34 s trojico Goring35, Kaitel36, Dònitz37, 
na vsak način bodo laške čete zapustile Ljubljano in odšle v 
Italijo ali pa naprej na Gorenjsko. Nemške divizije, ki so sedaj 
bile poslane v Italijo, imajo le to nalogo, da zadržujejo Britan- 
ce, dokler se ne ustvari nova fronta na Alpah.- 

Komedijam z jug. vladami v Londonu bi se napravil najbo- 
ljši konec s tem, da bi se postavila vlada po Antifaš. Odb. za 
Osv. Jugoslavije. 

12. 8. 43 

J1 Ing. Janko Mačkovšok, narodni delavec in politik. Med 2. svetovno 
vojno je pripadal t. i. staremu krilu JNS. bil zaupnik in zastopnik A. Kramar- 
ja. Po njegovi smrli je bil imenovan za predsednika direktorija stranke in 
Napredne delavske skupnosti, nato v predsedstvo Slovenske zaveze. Ves čas 
vzdrževal zvezo z begunsko jugoslovansko kraljevo vlado v Londonu. 

w Dr. Otmar Pirkmajer, pravnik, eden od voditeljev JDS, SDS in JNS. 
Med vojno podpredsednik direktorija JNS, ožji sodelavec J. Mačkovška. 

• Dr. Ernest Kalan, odvetnik iz Celja, član JNS. Leta 1941 gaje nemški 
okupator zaprl in nato izgnal. Zbežal je v Ljubljano, kjer je bil zaposlen v 
uredništvu lista Jutro. 

-•> Adolf Hitler. 
35 Hermann Goring, nemški maršal Tretjega rajha, med drugim koman- 

dant vojnega letalstva in predsednik Obrambnega sveta rajha. 
34 Wilhelm Keitel, nemški fcldmaršal, od leta 1938 načelnik Vrhovnega 

poveljstva vseh oboroženih sil Trcljcga rajha. 
" Karl Dönitz, nemški veliki admiral, leta 1943 imenovan za vrhovnega 

poveljnika vojne mornarice Tretjega rajha. 
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Dodatek. Dne 13 t.m. smo imeli konferenco, na kateri 
smo se konstituirali. Zastopanih je bilo 6 staj. srezov, za na- 
daljne tri smo že našli zastopnike. Nad dvesto emigrantov je 
bilo reprezentiranih. Izmenjali smo osnovne poglede na stvar 
in ugotovili popolno soglasnost. Sprejeli smo za osnovo moj 
osnutek akcijskega načrta, sklenili delovati po njem in po 
posebnih nalogah, ki jih prejmemo od izvrš. odbora. Ta je 
naprošen, da koordinira že obstoječe terenske staj. edinice z 
našimi, da se medsebojno izpopolnijo. Meni so dali mandat, 
da nadalje zastopam staj. skupino v plenumu. Prva naloga je, 
obdelati vse staj. emigrante in jih vključiti. Nato bomo, ako bo 
še čas, skušali formirati voj. skupino za primer prihoda Nem- 
cev sem in odhoda nazaj na Staj. Prosimo za direktive, da bo 
naše delo skladno z vašim. Pripravili bomo konkretne naloge 
za poedine vodje skupin za primer povratka, da se osigura v 
podeželju oblast OF in prepreči pojav drugih, reakcionarskih 
skupin. Prosimo za odobritev in navodila. 

Dobro bi bilo, ako bi dal izvrš. odbor javna navodila za 
primer nemške okupacije, ker krožijo stalno najbolj nemogoče 
vesti in so vsi zbegani in ne vedo, kam bi se zatekli v takem 
primeru. 

S. F.-s. •.! 

Delegat staj. skup,- 
Odg. 7/IX. 43 B3« 

ST. 39 

PISMO ČLANA POLITBIROJA CENTRALNEGA KOMITEJA 
KPJ EDVARDA KARDELJA DNE 12. AVGUSTA 1943 CEN- 

TRALNEMU KOMITEJU KPS1 

Centralnemu komitetu Komunistične Partije Sloveni- 
je. - 12. VIII. 1943. 

M Pripisal z roko dr. Marijan Brccclj. 
' Izvirnik je v ARS   Odd. I, sign.: AS 1487. CK KPS, a. c. 437. Objavljen 

jev Dokumenti KPJ, knj. 12, dok. át. 113, str. 417-424. 
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Dragi tovariši! 

Kakor sem že sporočil, so izgledi taki, da najbrže ne bom 
tako kmalu mogel priti v Slovenijo2. Te dni pričakujemo tukaj 
prihoda tov. Djilasa3 in Zujevića (Crni)4, nakar bom jaz najbr- 
že takoj odšel v Vrhovni štab, ki se nam je močno približal in 
- izgleda, - da se nam bo v prihodnjih dneh še bolj5. Tako 
navodilo sem dobil od tov. Tita0. Ko pridem tja, vam bom se- 
veda javil, kako bo dalje z mojim povratkom v Slovenijo. V 
vsakem primeru sem zelo zadovoljen, da bom imel po poldru- 
gem letu priliko, da se s Titom o vseh stvareh ustno pogovo- 
rimo, zaključke bomo pač napravili v skladu z nalogami, ki 
bodo postavljene pred vas. 

Glede na to spremembo mislim, da Peter7 nikakor ne sme 
oditi v Ljubljano8. V tem pogledu bo pač treba naš sklep bis- 
tveno spremeniti, kajti po mojem mnenju tudi nihče drugi od 
CK ne pride v poštev za tako potovanje, ker se tam ne bi mo- 
gel držati. Gašper9 mi je sedaj že parkrat dejal, da ima trden 
namen, iti v Ljubljano. Jaz sicer nimam nič proti temu, da 
gre, toda mislim, da boste enakega mnenja z menoj, da Gaš- 
per sam nikakor ne sme iti. V teh odločilnih dneh lahko bis- 
tveno vpliva na razvoj v Ljubljani in pripravi vse potrebno za 
oboroženo akcijo samo zelo trden komunist. Poiščite morda 
nekoga v vojski in če nikakor ne gre, potem eventuelno ob 
primerni priliki vrnite nazaj v Ljubljano Julko10, ki je sedaj 
precej videla okoli sebe in ob primerni vaši podpori bo nema- 
ra svojo nalogo znala izvršiti. Imam tudi vtis - ki pa je, kaj- 
pak, lahko zelo varljiv - da je tudi teror v Ljubljani nekoliko 
popustil, morda ne po oblikah pač pa po efikasnosti. V tem 
primeru bi se seveda naši kadri v Ljubljani mnogo leže držali. 

2 Edvard Kardelj se je vrnil v Slovenijo, v Glavni slab NOV in POS šele 
12. septembra 1943. 

3 Milovan Djilas. 
* Srcten Žujović. 
-'• Vrhovni slab NOV in PO Jugoslavije je bil na Petrovem polju. Več glej 

Vladimir Dcdijer, Dnevnik 1941-¡944 (Ćeirtu izdaja). Rijeka 1981, sir. 330 in 
si. 

* Josip Broz. 
7 Boris Kidrič. 
" Glej dok. št. 13, op. 4. 
'• Tone Fajfar. 
J0 Lidija Scntjurc - Julka, Joža. 
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Od Tita smo prejeli telegram11, ki kritizira politiko hrvaš- 
kega CK. Telegram je formuliran na podlagi poročila, ki sta ga 
o Hrvaški dala Ribar13 in Arso13, paje zaradi tega že v marsi- 
čem zastarel. Očita Hrvatom predvsem precejšnjo vojaško 
neaktivnost ter nepravilen odnos do vprašanja o Jugoslaviji. 
V teh dveh točkah je kritika - po mojem - pravilna, kajti de- 
jansko Hrvati svojih oboroženih sil niso do maksimuma izko- 
ristili, četudi so mestoma dosegli zelo velike uspehe. Ti uspe- 
hi niso v sorazmerju s številom njihove vojske. VS je zaradi 
tega napravil tudi neke spremembe v GŠ Hrv[atske] in je pos- 
tavil Andrijo14 za komandanta, a odstavil dosedanjega15 ter ga 
degradiral na položaj komandanta korpusa. Iz političnih raz- 
logov se je meni zdelo da bi taka ureditev v štabu ne bila pri- 
merna in sem zato predlagal Titu, da najdejo nekega drugega 
komandanta, ne Andrijo. S tem predlogom se Tito v načelu 
sicer ne strinja, vendar so odredili, da naj ostane za enkrat po 
starem do prihoda Djilasa, Žujeviča in Terziča1''. Kritika glede 
Jugoslavije je še nekoliko bolj upravičena, kajti dejstvo je, da 
so se naši komunisti na Hrvaškem precej izogibali naglašanja 
in celo spominjanja imena Jugoslavije. Tito misli, da je v tem 
izraz prirepaštva »na nešto, što ima doći posle Mačeka17«. 
Poleg izvestnih prirepaških tendenc pa je precejšen razlog 
takega odnosa do Jugoslavije predvsem prakticizem, v kate- 
rega so zalezli na vseh linijah. V praksi pa so se srečevali 
predvsem s separatističnimi in šovinističnimi tendencami 
HSS-ovcev in ustašev in jim dajali koncesije, namesto da bi 
se borili z njimi. Mislim, da se bodo vse te napake dale zelo 
hitro popraviti, tem bolj, ker so te stvari tudi že sami spoznali 
in jih zaceli popravljati zlasti po zasedanju ZAVNOH-a.1H 

11 Brzojavka verjetno ni ohranjena. 
« Ivo Ribar. 
u Arso Jovanović. 
14 Andrija Hebrang. 
15 Ivo Rukavina. Postaljc komandant 4. korpusa NOV in PO Hrvaške. 
i* Velimir Terzić. 
17 Dr. Vlatko Maček, pravnik in politik, vodja Hn-aške seljačke stranke 

(HSS), kol podpredsednik jugoslovanske vlade udeležen pri podpisu prislopa 
Kraljevine Jugoslavije k Trojnemu paktu. Po okupaciji Jugoslavije in progla- 
sitvi Nezavisne države Hrvatske je izdal pristašem HSS poziv, naj se pokorijo 
novi vladi in • njo sodelujejo. Odbijal je sodelovanje HSS z narodnoosvobo- 
dilnim gibanjem in se zavzemal za »politiko čakanja«. 

"' Od 13. do 16. junija 1943 je bilo v Otočcu in na Plilvicah prvo zaseda- 
nje pokrajinskega Protifašističnega sveta narodne osvoboditve Hrvaške (ZA- 
VNOH). 
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Navajam vam te stvari nekoliko podrobneje zato, da se bo- 
ste tudi vi laže ravnali. Tito se Slovenije v telegramu ne doti- 
ka. Mislim pa, da prvi očitek - vprašanje premajhne aktivnos- 
ti vojske - zadeva tudi nas. Treba je vsekakor gledati, da bo 
vojska čim aktivnejša. O tem mislim spodaj nekoliko podrob- 
neje govoriti. Kar se Jugoslavije tiče smo bili v Sloveniji - po 
mojem - v glavnem na pravi poti in je v tem smislu pač treba 
tudi dalje delati. To vprašanje postaja vse važnejše zlasti se- 
daj - po formiranju nove, Puričeve »vlade«19 - ko oni dejansko 
postajajo srbski separatisti in je nosilec jugoslovanske enot- 
nosti edino še AVNOJ. 

Nova Puričeva londonska vlada je taka, ka[ko]r da bi jo 
napravil nek šaljivec. Dejansko imam vtis, da so jo Angleži 
namenoma pustili, da bi jo mogli do kraja kompromitirati 
pred masami in jo nekega dne odsloviti. Treba je v Sloveniji ta 
dejstva v največji meri izkoristiti. Dve stvari je treba posebno 
podčrtati: 1. da je to čisto velesrbska, četniška vlada, ki je 
jasno povedala, da slovenskemu narodu ne misli priznati no- 
benih pravic, a 2. da se je klerikalna frakcija sedaj našla na 
cedilu, ne da bi dobila kakršno koli jamstvo za katero koli 
nacionalno zahtevo slovenskega naroda. S tem je edini pred- 
stavnik slovenskega naroda, ki dejansko ima v rokah tudi 
realno jamstvo - oboroženo silo - postala samo Osvobodilna 
fronta. Vsi dogodki torej dan za dnem potrjujejo pravilnost 
linije OF in zato tej liniji tudi prinašajo vsak dan nove zmage. 

Računajte s tem, da bo sedaj prišlo do nove diferenciacije 
v vseh reakcionarnih frakcijah, od bele garde, preko novakov- 
cev20 do sredine. Najdite pota in načina, da se približate tis- 
tim, ki bodo sedaj bežali od teh frakcij. Naj bo sedaj IO OF 
politično čim bolj aktiven, izdajajte čim več dokumentov in 
bodite aktivni preko RSJ - ne toliko z izjavami, kajti teh je 
sedaj res že več kot zadosti - ampak s konkretnimi podatki o 
naših uspehih - vojaških in političnih - a zlasti tudi s konkre- 
tnimi podatki o delovanju belogardistov in novakovcev, da bi 
jih do kraja razkrinkali. 

" Dr, Božidar Purić je 10. avgusta 1943 sestavil novo jugoslovansko be- 
gunsko vlado V Londonu, potem, koje odstopila dotedanja vlada pod pred- 
sedstvom dr. Miloša Trifunoviča. Tudi v tej vladi je Draža Mihailović ostal 
minister. Ta vlada je z manjšimi spremembami ostala do 25. maja 1944. Več 
glej Jugoslovanske vlade u ¡zbjeglištu 1941-1943. Dokumenti. Priredio Bog- 
dan Krizman, Arhiv Jugoslavije, Globus, Zagreb 1981. 

*> Misli četnike v Sloveniji pod poveljstvom Karla Novaka. 

136 



Imejte pred očmi tudi to, da se bo sedaj začela diferencia- 
cija tudi v inozemstvu še bolj hitro razvijati. Prvi znaki so že 
tu. Ne vem, ali poslušate radio-postajo »Za staro pravdo«, ki 
daje vsak dan na valu med 31-32 ob 19 uri in 30 minut (ob 
sobotah in nedeljah pa tudi popoldne ob 17 uri in 30 minut). 
Zdi se mi, da je ta postaja v Kairu, najbrže ista, kakor »Su- 
madija« ali »Zrinjski«. Poslušal sem to postajo zadnjih nekaj 
dni inje popolnoma na liniji OF. Prvi dan, ko sem jo poslušal 
je spiker zaključil svoj govor takole: »Zaupajte v svoje vodstvo, 
ki se že 2 leti brezkompromisno bori proti okupatorju in nje- 
govim slugam. Zaupajte svojim borcem, ki se bore po gozdo- 
vih itd. Zaupajte Osvobodilni fronti.« V kasnejših oddajah je 
naglašal, da »slovenski narod še nikoli v zgodovini ni imel 
takega vodstva, kakor ga ima sedaj«, dalje da temu vodstvu 
mečejo polena pod noge samo stari nepopravljivi špekulanti, 
ki se nočejo odreči svojih stolčkov itd. Sicer pa mislim, da 
tudi sami poslušate. Če še ne, vsekakor to. takoj storite. Nov 
zaveznik! Poskušajte ujeti zvezo z njim eventualno preko Jo- 
nesa21. Najbrže bo to prof. Rudolf-'2 (kar sklepam iz ene njego- 
vih zadnjih oddaj, kjer govori o brigadi Ivana Gradnika na 
Primorskem, kar je najbrže zvedel od Primorcev). Če bi se tam 
dalo vplivati, ali dobiti oporo, bi bilo za nas izredno koristno. 

Zelo verjetno se mi zdi, da se bo tudi v četniških vrstah 
okrog Novaka začela odločnejša diferenciacija. Iz priloženih 
zaplenjenih dokumentov23 - originali so tu v naših rokah - 
vidite, da so mihajlovičevske pozicije v Sloveniji zelo slabe. 

'•" William Joncs. 
M Prof. Ivan Rudolf, politik in časnikar. Iz Gorice seje leta 1929 umaknil 

v Jugoslavijo, kjer je deloval v emigrantskih organizacijah. Leta 1941 pred 
napadom na Jugoslavijo odšel na Bližnji Vzhod in Egipl. kjer je med primor- 
skimi Slovenci agitimi zu vstop v jugoslovansko kraljevo vojsko. Sodeloval je z 
britansko obveščevalno službo ter pomagal pri odpravah primorskih padalcev 
V okupirano Slovenijo. 

13 Prepisi dokumentov niso priloženi. Gre za dokumente, ki jih je Zapad- 
no dolenjski odred dobil pri zajetju 17 plavogardistov 1. avgusta 1943 v Dru- 
žinski vasi in so objavljeni v brošuri Dokumenti o plavogardisličnem narod- 
nem izdajstvu (Dokumenti III), izdala Agilacijska komisija pri Izvršnem odbo- 
ru OF, 1943. V navedeni brošuri je objavljenih nekaj zaslišanj ujetih plavo- 
gardistov, del dnevnika Jožka Jakoša, izjava Bogdana Zaplotiiika, ki je pre- 
stopil na partizansko stran, poročilo nepodpisanega pisca četniškemu ko- 
mandantu Slovenije idr. Uvodno besedo brošuri je napisal Jaka Avšič, pojas- 
nila k dokumentom dr. Vito Kraigher (ARS, Odd. II. sign.: AS 1887, Zbirka 
narodnoosvobodilnega tiska). 
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Objavite te dokumente, zlasti tudi tisto, kar Jevdjevic24 piše o 
Sloveniji in Novaku. Poskusite na tej osnovi napraviti razpoko 
med slovenskimi in srbskimi četniki. Poskusite priti v kontakt 
s četniki in jih pripraviti na kapitulacijo v primerni obliki. 
Prepričan sem, da bi - ob istočasnem vojaškem razbijanju 
njihovih edinic - z upornim prizadevanjem lahko marsikaj 
dosegli v pogledu razpadanja njihovih grupic. 

Istočasno se pred nami odpirajo nove možnosti za razkroj 
bele garde. Delujte v istem smislu in izkoriščajte dejstvo, da 
je Krek25 izpadel iz vlade. Ne vem, ali ste objavili Kuharjevo 
pismo26, v vsakem primeru bi publikacija tega pisma prav v 
tem času lahko masam marsikaj objasnila v londonski vladi 
in olajšala naše razkrinkavanje. Povezujte se zlasti tudi z du- 
hovščino. Prikažite nevarnost s strani velesrbskih hegemonis- 
tov in potrebo združitve slovenskega naroda v obrambo svojih 
nacionalnih pravic. Povezujte tu parolo o samoodločbi in ena- 
kopravnosti s parolo o svobodni bodoči Jugoslaviji. 

V tej zvezi - t. j. kolikor se bodo k OF jeli priključevati novi 
elementi, s čemer bo nastopila seveda tudi nova nevarnost za 
razrahljanje sedanje vsebine OF - je treba naglasiti, da je OF 
popolnoma enotno vsenarodno gibanje. Ne dopustite, da bi se 
znotraj nje formirale samostojnejše grupice. Prizadevajte si z 
vsemi sredstvi, da nove skupine pretopite v splošnem vsena- 
rodnem gibanju OF in jih s tem stavite direktno pod pritisk in 
kontrolo množic. V tem oziru - mislim - sedaj ni več čas za 
kakršne koli koncesije. Na drugi strani pa bi bilo silno korist- 
no, če bi v doglednem času lahko izvršili tisto veliko manifes- 
tacijo OF, o kateri smo govorili.27 Po mojem mnenju je sedaj 

•" Dobroslav Jevdjevic, čelniški vojvodu. Misli na njegovo zaplenjeno pi- 
smo polkovniku dr. Mladenu Žujoviću - Ačimoviću, Mihailovićcvemu zastop- 
niku za Dalmacijo, Zahodno Bosno in Liko. Pismo je objavljeno v brošuri 
Dokumenti 111. Glej opombo zgoraj. 

M Dr. Miha Krek. odvetnik, politik, član vodstva SLS, od leta 1936 minis- 
ter v jugoslovanskih vladah, od leta 1941 do 1943 član jugoslovanske begun- 
ske vlade v Londonu. Prek londonskega radia nastopal proti narodnoosvobo- 
dilnemu gibanju v Sloveniji. 

•"> Glej dok. šl. 32, op.6. 
17 Misli na pripravo «zbora svobode« ali »slovenskega osvobodilnega zbo- 

ra», tudi »parlamenta«. Od srede junija 1943, ko so se napovedovale korenite 
poliućnc spremembe, je vodstvo narodnoosvobodilnega gibanja v Sloveniji 
pravilno predvidevalo, da bodo morali odbori OF v novih razmerah za daljši 
ali krajši čas prevzeti naloge ljudske oblasti inje zalo potrebno ustanoviti po 
zgledu AVNOJA tudi v Sloveniji podoben organ kot nekak Anlifašistični svet 
narodnega osvobojenja Slovenije. Več glej Kocbek. Listina, str. 213 in Tone 
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najlepša možnost, v kolikor Italijani niso preaktivni. Taka 
manifestacija bi prav sedaj - ko je londonska vlada popolno- 
ma skrahirala - imela največji politični pomen. Sporočite, če 
so izgledi za tako manifestacijo. Če prej ne, jaz bi na vsak 
način na tako prireditev prišel. 

V zvezi z dogajanjem pri nas je treba imeti pred očmi še 
eno možnost, ki je zelo verjetna: kolikor bo Italija prešla na 
angleške pozicije, bo seveda direktno predala oblast našim 
mihajlovičevcem in beli gardi. Odvisno je seveda od tega, kdo 
bo kot predstavnik Italije sklepal premirje z Angleži. Sedanji 
procesi v Italiji kažejo, da se bo najbrže težko vzdržala na 
oblasti taka vlada kakor je Badoglijeva28. Zato mislim, da bi 
bilo nujno potrebno, da napišete za Quinta29 pismo, v kate- 
rem mu razložite sedanji položaj z belo gardo v Sloveniji in 
naj oni v Italiji med drugimi zahtevami postavijo tudi zahtevo, 
da Italijani razorože belo gardo a orožje in oblast predajo 
Osvobodilni fronti. Sploh je treba gledati, da se v Italiji orga- 
nizira čim večja kampanija proti italijanskemu podpiranju 
bele garde. Sedaj bo morda taka kampanija še težka, vendar 
sčasoma se bodo tam stvari drugače zasukale in je treba biti 
pripravljen. Ni se treba pri tem zanašati samo na Quinta, 
ampak poskušajte ustvariti tudi druge kanale za tako kam- 
panijo (zveza z raznimi antifašističnimi elementi v Italiji). 

V zvezi z Italijo še nekaj pripomb. Videli ste po RSJ, da se 
pripisuje velika važnost našim akcijam v Sloveniji, a zlasti v 
Primorju. Potrebno bi bilo v tem pogledu biti čim aktivnejši. 
Stremite za tem, da se tudi z naše strani organizirajo demon- 
stracije, štrajki itd. po vsej italijanski Sloveniji. Zlasti potreb- 
no bi bilo sedaj razviti najširšo akcijo za osvobajanje interni- 
rancev in političnih jetnikov, in sicer v obliki demonstracij, 
štrajkov (za začetek protestnih itd.). Stremite za tem, da čim 
bolj uplivate na Trst. Čim glasneje razvijajte tudi akcijo na 
popularizaciji naših gesel za osvobajanje Primorja in Beneške 
Slovenije. 

Zdi se mi, da je sedaj spet napočil čas, ko je treba z vsemi 
sredstvi delati na tem, da OF spet postane »država v državi«. 

Fcrenc, Kapitulacija lialije in narodnoosvobodilna borba v Sloveniji jeseni 
1943, Knjižnica NOV in POS 34, Maribor 1967 (dalje Ferenc, Kapitulacija), 
str. 103 in si. 

*" Glej dok. št. 6. 
*> Umberto Massola. Verjetno pismo dne 20. avgusta 1943. Glej dok. št. 

77. 
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Stremite za tem, da IO OF spet postane to kar je bil 1941/42. 
leta, izdajajte določene dekrete - kolikor jim boste lahko osi- 
gurali izvršitev - prizadevajte si vršiti take akcije, kakršne so 
bile v 1941. letu n. pr. v Ljubljani itd. Pa tudi VOS naj v neki 
obliki postane aktivnejši - vendar pri tem zelo pazite, da ne 
boste zabredli v napake. Stokrat premislite, predno boste dali 
navodila za likvidacije. In objavljajte izčrpne objasnitve! 

Z dokumenti o izdaji četnikov Draže Mihajlovića eventuel- 
no sestavite brošuro s primernim komentarjem, ki bo v pre- 
cejšnji meri lahko vplivala na razvoj v četniških vrstah.30 

Razvijte največjo politično aktivnost. Izkoristite te čase tu- 
di za to, da se tehnično opremite. Potem, ko pridejo Nemci na 
teritorij, ki je bil doslej v italijanskih rokah - če bodo seveda 
imeli čas - ne boste imeli več takih možnosti. Predvsem gre 
tukaj za tiskarno, katero morate na vsak način čimprej 
vzpostaviti in vsaj osnovne liste tiskati. S Hrvati sem govoril, 
v čem je »tajnost« dejstva, da oni z istimi in celo slabšimi stro- 
ji kot smo jih imeli mi, neprimerno hitreje tiskajo (»Naprijed«31 

je n. pr. v 4.000 izvodih kompletno dotiskan v dveh dneh). 
Pravijo, daje v tem, da imajo veliko črk in veliko stavcev, tako 
da stroj teče 24 ur stalno. Medtem ko eni razdirajo stari 
tekst, drugi sestavljajo novi. V tem smislu uredite tudi naše 
tiskarne. Pohitite, dokler je čas. 

Končno še nekaj o vojaških vprašanjih. Osnovno je, da ste 
čim bolj aktivni. V tem oziru nam mora stalno biti za zgled 
tisti del vojske, ki gre s Titom. Neprestano je aktiven, doseza 
ogromne rezultate in vedno nanovo mobilizira. Ne vem sicer, 
kako je končalo pri Žužemberku32, toda če je končalo slabo, 
tedaj samo po zaslugi naših, ki niso zdržali še par dni pri 
Žužemberku. Ta primer nam vendarle jasno kaže, da morate 
na vsak način zahtevati od njih da se drže taktike, ki je bila 
uporabljena pri Žužemberku, z eno samo razliko, da niti ni 
treba s tako upornostjo napadati najtežjih točk, ampak te 
krepko blokirati in napadati laže dostopne. Sporočite, kakšen 
je rezultat operacij. Nikakor ne razumem, čemu nič ne objav- 
ljate po RSJ. Objavite podroben tok operacij pri Žužemberku, 
obenem z rezultati bitk na dohodih k Žužemberku, dalje o 

M Glej op. 23. 
11 List Naprijed, glasilo Komunistične partije Hrvatske je pričel izhajali 

21. aprila 1943. Glej Bibliografija izdanja u narodnooslobodilačkom ratu 
1941-1945, Beograd 1964 (dalje BNOR), št. 8604, str. 632. 

M Glej dok. št. 4, op. 7. 
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razrušenih mostovih, železnici itd. Čemu ne objavljate takih 
stvari kot je rušenje proge pri Zidanem mostu31 (kjer je bil 
baje za 4 dni ustavljen promet) itd? In to prav v sedanjem 
času, ko je popularizacija uspehov naše vojske - zlasti na 
progah! - še prav posebno važna! 

Tito pravi v svojem telegramu, da ne zadržujete velikih 
formacij v zonah velikih sovražnih koncentracij. Tega se resno 
držite, ker bi nas sicer nekega dne sovražnik lahko zelo pri- 
zadel. Sporočite, kako se vrši koncentracija, o kateri smo go- 
vorili. Treba je na vsak način čim prej realizirati. Kakor sem 
vam že sporočil, je številka obeh slovenskih divizij 15 in 16.34 

Stremite za tem, da čim prej formirate tudi tretjo divizijo. Po 
mojem mnenju se bo na Primorskem sedaj v kratkem dalo 
zbrati še eno brigado, dalje gorenjska brigada in še ena me- 
šana. Imejte pred očmi, da gre sedaj tudi za tempo v mobili- 
zaciji!! Dajte nalogo vsem trupam, da se z vsemi silami vrže 
na mobilizacijo. Na vsak način pustite manjše ali dobre edini- 
ce tako na Primorskem kakor tudi na Gorenjskem in Štajer- 
skem. Dajte jim v osnovno nalogo, da mobilizirajo in vrše 
manjše diverzantske akcije. 

Osnovna oblika taktike Titove vojske je obkoljevanje in 
razbijanje. Naučite tega naše ljudi. Cim jaz pridem v VS, vam 
bom takoj pisal, kaj so glavne odlike taktike Titove vojske v 
podrobnostih. Važno je sedaj za vas, da zaposedate teren in 
da bijete sovražnika z obkoljevanjem, s spretnimi manevri v 
bokih in v ozadju sovražnika tako da se dokopljete do orožja. 
Zadnja akcija je dokazala, daje to povsem mogoče. Treba se 
je nekaj naučiti iz zadnjega primera. Pokazalo se je, da Itali- 
jani uporabljajo skrite steze istočasno ko z drugimi silami 
»prebijajo« naše položaje (n. pr. pri Trebnjem). V bodoče je 
treba to predvideti in imeti pripravljene sile, da jih vržete na 

M Misli na načrtovano akcijo na Zidani Most v juliju 1943, do katere pa 
ni prišlo zaradi velike koncentracije nemške vojske in utrjevanja Zidanega 
Mosta. Glej poročilo Glavnega štaba NOV in PO Slovenije dne 28. avgusta 
1943 v Zborniku NOV/6, knj. 6, dok. št. 62. str. 154. 

M Edvard Kardelj - Beve je dne 5. avgusta 1943 Glavnemu štabu NOV in 
PO Slovenije poslal naslednjo brzojavko: »Br. 182. Po Titovom naredjenju 
slovenske divizije treba da nose brojeve 14 i 15. Tito traži rušenje Zidanog 
mosta zbog njihovih potreba. Ispitajte još jedanput mogućnosti. Svakako što 
pre pripremite Borovnicu. Ugovorile sa Joncsom za pomoč. Recite telegrafis- 
tu, da se bczuslovno svaki dan javi Hrvatima. Beve. 5. 8. 1943.« (ARS, Odd. 1, 
sign.: AS 1481, Glavni štab NOV in PO Slovenije. Objavljena je v Dokumenti 
KPJ knj. 12, dok. št. 97, str. 294). 
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»skrite steze«. Tu so tako taktiko Italijani skoraj popolnoma 
opustili, ker so bili parkrat strahovito razbiti. Udarjajte tudi 
preko nemške žice, zlasti poberite kočevarjem35 konje in živi- 
no, ker bomo to v prihodnjih mesecih krvavo potrebovali. 

Iz RSJ in iz Titovega sporočila36 vidite, koliko pažnjo po- 
svečajo liniji Ljubljana - Maribor - Zagreb. Ukrenite največ, 
kar morete, da jo boste čim bolj rušili. 

Ko boste koncentrirali in formirali divizije, glejte, da bodo 
takoj postale aktivne. Napravite načrt, na bazi že dogovorje- 
nega in udarite z vso silo. Stremite za osvobajanjem teritorija 
in za orožjem (to v prvi vrsti). Računajte pa s tem, da boste 
divizije potem vrgli tudi na druge sektorje, kjer bo to potrebno 
(Primorje, Štajerska, eventualno vzhodni del, ki je bil doslej še 
najmanj mobiliziran). Približajte se čim bolj Ljubljani, a zlasti 
tudi progi Ljubljana - Trst. Će boste imeli zbrani dve diviziji, 
boste lahko ogromno dosegli. V tem primeru napadajte na 
dveh sektorjih ljubljanske pokrajine istočasno (eventualno tu, 
kjer sedaj, ter zgoraj na notranjskem sektorju). Sporočajte 
redno o vseh vojaških operacijah (ne v stilu RSJ, ampak pod- 
robnosti), ki jih je treba javljati dalje Titu. Ni bilo prav, da 
smo doslej to zanemarjali. Sedaj, ko je radio zveza vzpostav- 
ljena, ni nobenega opravičila za nepošiljanje poročil Titu. Jaz 
bom gledal, da boste čim prej dobili direktno zvezo z VS. Po- 
ročajte o splošnem stanju vojske, o vaših načrtih in o izvrše- 
nih operacijah.37 

Kako se kaj Stane38 obnese? Tito pravi, da se ga spominja 
iz Španije in da je bil tam zelo dober. Naš predlog39 je zato 
brez nadaljnega potrdil. 

Kako je v Primorju? V vojaškem in političnem pogledu? 
Imejte pred očmi, da moramo biti tudi blizu Trsta! 

Končno še nekaj tehničnih vprašanj: 
1. Zveza naj ostane kakor doslej. Jaz bom zadržal od pat- 

role nekaj ljudi za zvezo, ki bodo šli tudi z menoj v VŠ, če bo 

•l5 Misli na Kočevske Nemce, ki so se pozimi 1941/ 1942 preselili s Kočev- 
skega na t.i. naselitveno območje ob Savi in Sotli, od koder je pred lem nem- 
ški okupator pregnal slovensko prebivalstvo. 

•*> Titovo sporočilo verjetno ni ohranjeno. O Titovi zahtevi je govora v 
Kardeljevi brzojavki 5. avgusta 1943. Glej op. 34 zgoraj. 

»» Glavni štab NOV in PO Slovenije je dne 28. avgusta 1943 poročal Vr- 
hovnemu štabu NOV in PO Jugoslavije o političnem in vojaškem položaju v 
Sloveniji. Glej Zbornik NOV/6, knj. 6. dok. št. 62, str. 153-158. 

M Franc Rozman. 
" Glej dok. št. 13. 
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treba. Glede na to, da bo VŠ najbrže preeej blizu, bo lahko 
vzpostavljena direktna kurirska zveza tudi z VŠ. Najlaže se 
giblje majhna patrola 2-3 mož, medtem ko je večja patrola - 
kot n. pr. naša - zelo počasna (vozil in hrane ni!) 

2. Radio zveza naj bo redna. Z njo lahko opravimo pol 
posla ali pa še več. Toda izkoriščajte jo bolj kot ste jo doslej, 
ko ne dobimo od vas nobenega glasu. Vsak dan lahko oddas- 
te četrt do polovice tipkane strani, včasih tudi še več. Najdite 
človeka za šifriranje, kajti prirodno je, da tega nihče od vas ne 
bo zmogel. Jaz vam bom od tu pošiljal vse važnejše vesti. Tem 
potom pošiljajte tudi poročila za Tita, vojaška in politična. 
Sporočajte tudi zadevo z Angleži (Zadnja Jonesova izjava40 je 
kar dobra, toda kako bi gledali nanjo v Kairu, to vrag vedi!). 
Kakšna je reakcija na angleško prisotnost in izjave. Ali imate 
kaj vpogleda v njegovo zvezo s Kairom? Kaj mu javljajo? Pošil- 
jajte prepise važnejših telegramov. 

3. Poleg teh poti pa lahko uporabljate tudi redno pot 
preko relejnih stanic, ki funkcionira kolikor toliko, to se pravi 
je počasna vendar menda precej zanesljiva. 

Sama pot je vražje - draga. Jesti ne dobiš na poti nič in 
moraš drago kupiti, če se hočeš vsaj malo najesti. Tako smo 
potrošili na poti ne le vseh 16.000 kun, ki nam jih je dal Lu- 
ka41, ampak tudi še 2.000 lir od tistih, ki mi jih je Luka poslal 
še zadnjic. Dobro bi bilo, da kurirjem daste nekaj denarja za 
pot, vendar jih naučite, da bodo prinesli točen obračun, kajti 
imam vtis, da je Henrik42 tudi pomalem nesmotreno trosil 
denar. 

Meni je poginil konj, ki sem ga dobil od Jana43. Će pride 
Luka do kakega dobrega konja, bi mu bil zelo hvaležen, če mi 
ga pošlje. Ampak seveda - res dober konj! Eventualno se obr- 
nite na Staneta. On se spozna na konje in najhitreje ga bo 
dobil. 

Če bo prišel AVNOJ blizu, bo morda treba poslati koga od 
IO OF - t.j. Rusa44 ali Kocbeka45 - za stalno tja, ali pa naj bi 

•"> Prepis izjave majorja Joncsa glej Dokumenti, knj. 8. dok. it. 20, str. 
75 in dok. št. 82, op. 11. str. 287. 

41 Franc Leskošek. 
« Vlado Miklavc. 
w Ivan Lokovšek. 
44 Josip Rus. 
« Edvard Kocbek. 
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10 OF dal meni mandat, da ga v celoti zastopam in podpisu- 
jem. To se dogovorite s tovariši. 

Ali je kdo od naših jetnikov v Italiji slučajno prišel do svo- 
bode? Pozdravite tovariše iz 10 OF. 

S tovariškimi pozdravi vsem46 

Smrt fašizmu - svobodo narodu! 

P. S. Luko privatno prosim, da priloženo pismo47 pošlje v 
Ljubljano za Bredo48, ki ga bo odnesla dalje. Če bo kaj pošte 
zame, jo pošljite sem na adreso CK KPH. 

ST. 40 

PISMO ČLANA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS BORISA 
KIDRIČA DNE 12. AVGUSTA 1943 ČLANICI POVERJENIŠ- 
TVA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS ZA LJUBLJANO MIRI 

TOMŠIČ1 

Dne [12. Vili. 1943] 

Draga Vlasta'J, 

1. Moj pohod k vam je padel v vodo, ker je prišla drugač- 
na direktiva.3 Zato je potrebno, da prideš ti k nam za kak 
dan. Stori to tako, da ne boš predolgo izostala. 

2. Čim bolj popularizirajte sijajne sovjetske zmage in na- 
glašajte, da so odločilne tudi za uspeh slovenskega osvobo- 
dilnega gibanja. 

3. Točna je tvoja samokritika, da ste premalo izkoristili 
padec Mussollinija.4 

46 Pismo ni podpisano. Pisal ga je Edvard Kardelj - Krištof, Beve. 
4? Tega pisma ni utegnil napisati. Glej dok. št. 57. 
4Ä Valerija Subie. 
• izvirna kopija je v ARS, Odd. I, sign.: AS 1487, CK KPS, a. c. 1813. 
2 Mira Tomšič. 
3 Glej dok. št. 13, op. 4. 
4 Glej dok. št. 6. op. 2. 

144 



4. Nadaljujte delo v smislu že prejetih direktiv.5 Priprave 
ponovnih demonstracij spremljajte z drugimi množičnimi 
manifestacijami (napisne akcije v velikem obsegu, ki jih naj 
izvajajo razen naših specialistov tudi Ljubljančani na splošno, 
trošenje, masovna sabotaža vsega oficialnega okupatorskega 
itd.) 

5. Plenumaše6 - čimprej k nam! 
6. Ali imate ali nimate stikov s kolebljivimi sredinci? Če 

jih še ni[mate se] takoj povezujte, seveda - previdnost pred 
denunciacijami! 

7. Novo »vlado« v Londonu izkoristite za novo kampanjo 
proti Mihajlo[vičevcem] in beguncem7. Pokažite, daje ta vlada 
produkt krize in slabosti begunjske vlade hkjrati nasprotje: 
begunci dejansko pokopali Jugoslavijo (nova »vlada« [Srbov, 
Hr]vatov in Slovencev) - mijo ustvarili (AVNOJ). 

Tovariške pozdrave! 
Peter8 

ŠT. 41 

POROČILO OKROŽNEGA KOMITEJA KPS KOČEVJE DNE 
12. AVGUSTA 1943 CENTRALNEMU KOMITEJU KPS1 

Okrožni komitet KPS        Položaj, dne 12. avgusta 1943. 
Kočevje. 

Centralnemu komitetu KPS 

5 Gre za navodili Izvršnega odbora OF dne 29. julija 1943 in političnega 
sekretarja Izvršnega odbora OF Borisa Kidriča dne 31. julija 1943 poverjeniš- 
tvu Izvršnega odbora OF oz. poverjeništvu Centralnega komiteja KPS za 
Ljubljano. Glej Dokumenti, knj. 8, dok. št. 123, str. 406-408 in dok. št. 136, 
str. 439-441. 

" Gre za člane Vrhovnega plenuma OF v Ljubljani dr. Antona Breclja. 
ing. Dušana Serncca. dr. Maksa Šnuderla, dr. Franca Sturma, dr. Lada 
Vavpetiča, Josipa Jerasa, ki jih je izvršni odbor OF povabil, naj se iz Ljublja- 
ne umaknejo na sedež narodnoosvobodilnega gibanja v Kočevskem Rogu. 

7 Misli člane jugoslovanske kraljeve vlade V Londonu in druge jugoslo- 
vanske politike, ki so po kapitulaciji Jugoslavije pobegnili v inozemstvo. 

s Boris Kidrič. 
1 Izvirnik je v ARS, Odd. I, sign.: AS 1487, CK KPS, a.c. 2503. 
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Na položaju. 

Poročilo: 

Dne 7. avgusta je imel OK svojo redno sejo na kateri je 
razpravljal po naslednjem dnevnem redu. 

1 / Sklepi zadnje so bili v celoti izvedeni. 
2/ K poročilom poroča tov. Gregor2 o razgovorih s CK-jem, 

kar je OK vzel na znanje in odobritev. Tov. Zalarju3 se kazen 
zniža v opomin ter se mu to tudi pravilno obrazloži. Prečitajo 
se okrožnice OK, katere so se takoj razmnožile in razposlale z 
navodili na vse RK. Kurirska služba se je tudi organizirala 
tako, da imamo sedaj redne dnevne zveze z vsemi RK in CK- 
jem. Na partijski kurz smo poslali tov. Kovač Alberta - Petra 
in Pirnat Janeza. OKKPH za Gorski kotar nam [je] poslal spo- 
ročilo, za sestanek na dan 9. VIII. t.l. za ta sestanek smo do- 
ločili tov. Gregorja in Gorjanca4. Na temu sestanku smo pos- 
tavili najprisrčnejše odnošaje z delegati OKKPH, ter oboje 
stransko povdarjali najtesnejše politično sodelovanje med 
obema komiteti. Oba delegata smo povabili na sedeš našega 
okrožja in povezali še z našim okrožnim odborom OF, ker je 
bil eden od tov. tudi član okrožnega NOO za Gorski kotar, s 
tem smo utrdili in pospešili najtesnejše politično sodelovanje, 
med tov. Hrvati, tudi po liniji Narodne osvobodilne borbe. 
Poleg tega smo tudi rešili vsa pereča vprašanja. 1 / Da se bo- 
do vsi naši RK povezali z RKKPH preko OK-jev. 2/ Smo rešili 
vprašanje dezerterjev v Rajonu Banja loka, na ta način, da 
bomo priredili eno prireditev in na njo povabili dezerterje ko 
bodo vsi zbrani jih bomo s pomočjo hrvatskih partizanov are- 
tirali ker mi te vojaške edinice nimamo, se moramo teh pos- 
lužiti. Vse prizadevanje da bi se odzvali v brigado so bili za- 
man, ker se pa morajo ti dezerterji odstraniti z terena smo 
napravili ta sklep. 3/ Dogovorili smo se glede raznih nabav 
materijala in to vse preko gospodarskih komisij. 4/ Pa izmen- 
javo literature. 

3/ Partija: Reorganizacija OKKPS. Iz okrožnega komiteta 
smo izključili tov. Panterja3, ker ni dorastel za ta forum, ki le 
zahteva sposobnosti od člana OK-ja in tudi ni upanja, da bi 

' Jože Kopitar. 
1 Alojz Zalar. 
* Ratlko Polic - Tone Gorjanc. 
5 Jakob Panlar. 
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se usposobil zato odgovorno mesto. V okrožni komitet je spre- 
jet za kandidata tov. Zvone6, sekretar OKZKM, kakor bo po- 
kazal sposobnosti bode takoj imenovan za člana OKKPS, ker 
bi najboljši mogel on odgovarjati v OK za mladino. Tov. Aleš7 

bo še nadalje ostal v OK-ju kljub temu, daje bil imenovan za 
člana Osrednje gospodarske komisije, ker je izjavil, da ima 
kljub temu toliko časa na razpolago, da se lahko posveti 
političnemu delu v mestu Kočevju. 

RK. Banja Loka: je bila sprejeta v Partijo tov. Marija Ravh, 
ter vključena v RK, ter je pred Partijo odgovorna za AFŽ. tako 
da sedaj RK šteje 5 članski komitet. 

RK. Mozelj: je bil pri zadnji hajki ubit član Partije tov. Pir- 
nat Franc, član okrožne zaščite in njen vodnik. Kandidat 
Marko Hajdukovič paje pretekli teden po Italijanih aretiran. 

RK. Kočevska reka: je Partija zelo razgibala politično delo 
tako, da je postal to najboljši rajon. Da se bo pa še bol zajelo 
smo dali tov. Petra, sekretarja RK na kurz. • 

RK. Stari trg: se nikakor ne more razviti kljub temu, da 
smo posvetili veliko pažnje temu rajonu. Za to pasivnost je 
OK dal celemu RK opomin in 14 dnevni rok za poživitev dela. 
V zadnjem poročilu pa nam poročajo, da so belogardisti iz 
Starega trga pozvali vse moške v bego, kateri, da se ne javi se 
ga smatra za komunista, javil se ni nobeden pač pa je ROOF 
takoj odredil mobilizacijo in jih mobiliziral 21, ter se ista še 
naprej vrši. 

V mestu Kočevju je bilo sprejetih 5 novih članov Partije, to 
so: Mugbil Murtizanovič, Žarko Kveder, Novak Alojz, Novak 
Pavla in Prijatelj Angela, ter 4 kandidati. Tov. Bradač Pavlo so 
Italijani aretirali ta je bila pa že stara članica Partije. Tem 
novo sprejetim Partijcem bomo pa posvetili največjo pažnjo 
pri partijski vzgoji, da se bo tudi v mestu Kočevju razvila naša 
Partija, ter med rudarji in ostalemu delavstvu prevzela vodil- 
no vlogo. 

ZKM sc zelo dobro razvija v našem okrožju in so dani vsi 
pogoji da se masovno razvije. Točnih poročil ne moremo dati, 
ker nam ni še poslal poročila, tov. Zvone sekretar OKZKM. Iz 
te mladine, bo partija črpala nove člane za našo Partijo. 

'• Tone Debc-vec, 
; Štefan Trobiš. 
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OF se je v celemu okrožju moćno razgibala in razširila, 
naši aktivisti so pravilno razumeli linijo OF zato se tudi vidijo 
uspehi pravilnega dela na terenu. 

AFZ je tudi zajela in razgibala celo naše okrožje, ustvarili 
so se najboljši pogoji, da se skliče konferenca za celo okrožje 
AFŽ, ter izvoli okrožni odbor. OK je sklenil oziroma predlagal, 
da se ta konferenca ćimpreje vrši. Na okrož. seji OF se je do- 
ločilo, da se ta konferenca vrši, dne 22. 8.8 

Tovarišu Borutu (Megušar Milanu) se je partijska kazen 
spremenila v opomin, ker je pokazal vse znake, da se znatno 
popravil. 

Partijska članarina in prispevki za partijo se nikakor ne 
more razviti pač pa bo tudi ta važna zadeva v mesecu avgustu 
rešena ter o tem ponovno RK navodila. 

Agitprop, sklep, da se pretipka v več izvodih Osnove leni- 
nizma9, in še razna druga literatura, ter isto pošlje RK.10 

Smrt fašizmu - svobodo narodu! 

Za: 
Okrožni komitet KPS Kočevje 

Kopiter Jože - Gregor 
Marija Jordan 
Feliks Razdrih 

ST. 42 

ZAPIS SEJE IZVRŠNEGA ODBORA OF DNE 13. AVGUSTA 
19431 

Seja IOOF 13. VIII.  19432.  Mankajo: KrištoP, Andrej«, 
Gašper5. 

s Prva okrožna konferenca SPŽZ za Kočevje jo bila 22. avgusta 1943. Glej 
pozdravno pismo Centralnemu komiteju KPS dne 24. avgusta 1943 v ARS. 
Odd. 1, sign.: AS 1487, CK KPS, u.c. 2505. 

'' Stalin, Osnove leninizma. (ARS, Odd. I, sign.: AS 1547, Zbirka revij, 
brošur in časopisov, šk. 17). 

10 Zadnji odstavek v izvirniku ni viden, je pa na prepisu dokumenta iz le- 
ta 1951. 

i Izvirnik je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1670, IOOF, ••. 432/1. 
* Glej še Kocbek, Listina, str. 211-213. 
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I. Po političnem poročilu tov. Petra6 o položaju v Italiji, 
o delo\'anju plave garde, londonske vlade in belih, o situaciji v 
Lj. in glede potrebe sklicanja širšega zbora, se sklene: 

1. Odobri se dosedanja taktika do plave garde in Italija- 
nov. 

2. O Mihajlovičevcih članek v »Slov. poroč.« (tov. Pavle)7 

3. Članek o londonski vladi8 (tov. Pavle) 
4. Organizacija zbora svobode" (Peter in Miha10) 
5. Predlog štabu glede kurza aktivnih oficirjev, ki priha- 

jajo v partizane. 
II. Poročilo tov. Primoža11 o Primorski, vojaško, politič- 

no, organizacijsko. Odnosi med njim in Bregarjem12: 
Sklepi: 1. Odobri se dosedanje politično in organizacij- 

sko delo Povferjeništva] za Primorsko. 
2. Glede odnosov med Primožem in Bregarjem in glede 

njunega postopanja naj komisija treh članov: Luka13, Mar- 
ko14, Miha, ugotovi dejansko stanje15. 

Miha B. 

••> Edvard Kardelj. 
* Josip Rus. 
5 Tone Fajfar. 
'• Boris Kidrič. 
7 Edvard Kocbek. Slovenski poročevalec je objavil članek Plava garda, 

vendar je kot avtor naveden Bregar (dr. France Škcrl). Glej Slovenski poroče- 
valec, leto IV. št. 15, 15. avgusta 1943, str. 7-8 v ARS, Odd. 11, sign.: AS 
1887, Zbirka narodnoosvobodilnega tiska. V Ljudski pravici, leto VII, st. 9, 1. 
september 1943, str. 6 pa je izšel članek Plava garda obljublja slovenskemu 
narodu srečo, pravico in svobodo, brez navedbe avtorja (ARS. prav tam). 

H Članek Nova "vlada" je objavil Slovenski poročevalec, vendar je kot av- 
tor naveden Boris Kidrič. Glej prav tam. 

•> Glej dok. št. 39, op. 27. 
10 Dr. Marijan Brecelj - Miha, Miha •.. 
11 Dr. Aleš Bebler. 
12 Dr. France Škcrl - Nuškin, Bregar. Glej pismo Pokrajinskega komiteja 

KPS za Primorsko dne 27. maja 1943 Centralnemu komiteju KPS (ARS, Odd. 
I, sign.: AS 1487, CK KPS. a. e. 3085). 

u Franc Lcskošck. 
14 Zoran Polič. 
15 Poročilo komisije dne 17. avgusta 1943 je v ARS, Odd. 11, sign.: AS 

1670. lOOF, šk. 432/1. 
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ST. 43 

PISMO ČLANA POKRAJINSKEGA ODBORA OF ZA PRI- 
MORSKO DR. JOŽE VILFANA DNE 13. AVGUSTA 1943 

POKRAJINSKEMU ODBORU OF ZA PRIMORSKO1 

13. 8. 1943. 

Pokrajinskemu odboru OF za Primorsko. 

Dragi tovariši! 

Dodatno k poročilu- od 9. t.m. Vam sporočam, da sem 
imel že drugi sestanek z Janezovim dedom3 iz Solkana. Prvi 
razgovor sem imel konec julija. Ded je pokazal takrat toliko 
entuziazma - bilo je tudi neposredno po Mussolinijevem pad- 
cu -, da sem si napravil celo kopico načrtov. Najvažnejša sta 
ta, da organiziram okrog deda nekako OF frakcijo goriških 
pripadnikov istega poklica in da njega pridobim za javni nas- 
top, po možnosti v pokrajinskem merilu. Prav pri njem se je 
pa najlepše pokazalo, da posamezni obiski brez organizacij- 
ske povezanosti nimajo kaj prida smisla. Da sem sicer s svojo 
pozitivno sodbo v glavnem imel prav, seje pokazalo v tem, da 
se mi je posrečilo premagati - cela korispondenca - njegov 
strah in ga pripraviti na kraj, ki mu je bil od rok in neznan. V 
ostalem pa sem moral marsikaj ponavljati in celo odstranje- 
vati na novo nastale pomisleke. Iz razgovora sem posnel, da 
se o mojih obiskih v njihovih krogih že govori in da so naspro- 
tniki s svojo protiofenzivo na delu. To pa med njimi samo 
dviga interes za našo akcijo - dokaz, kako gre v tem trenutku 
napor nasprotnikov proti toku. Mislim, da se rešim v veliki 
meri recidiv, vsaj akutnih recidiv, dvomov i.t.d., če deda kon- 
čno pripravim do dejanja, s katerim se vsaj v svojem krogu 
prizna (k) OF. Potem bo že sam iskal razloge proti nasprotni 
propagandi. 

Težo razgovora sem to pot položil na potrebo diferenciacije 
v njihovih vrstah, češ - in ta motiv sedaj neprestano variiram 

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v ARS, Odd. Il, sign.: AS 1747, PNOO za 
Slovensko primorje, àk. 541/1. 

' Glej dok. št. 28. 
3 Uredništvu ni uspelo identificirati osebe. 
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- slovenstvo ni samo stvar prepričanja in besednega zatrjeva- 
nja, tega je sposoben tudi izdajalec in morda celo v dobri veri, 
temveč tudi in predvsem praktičnega življenja in udejstvovan- 
ja, v današnjih časih jasne opredelitve za OF ali proti. S svo- 
jim argumentiranjem sem najprej izzval rotenje, naj ne justi- 
ficiramo agitatorja bele garde, sopoklicnika, člana zloglasne 
trojice. Odgovoril sem mu, da si ta zelo lahko ohrani življenje, 
če takoj prekliče in obžaluje svoje delo, ustavi vsako propa- 
gando za bego in nasprotno zahteva od somišljenikov pozitiv- 
no stališče do OF. Ded je prevzel nase, da to omenjenemu 
tipu sporoči. S tem sem sicer posegal v drugo kompetenco - 
napačno je bilo, da nisem vprašanja predvideval in da se ni- 
sem pogovoril o stvari s pristojnimi tovariši -, na svojo srečo 
sem pa še isti večer zvedel, da so tudi oni temu tipu za sedaj 
prizanesli. Stvarno pa je mislim pravilno, da sem zavzel tako 
stališče in poskrbel za njego[vo] publikacijo. 

Omenjam pa mimogrede, da je ta nesrečnik še sedaj, te- 
den po Mussolinijevem padcu, v neki goriški družini izjavil, 
da bi bilo treba sedaj z orožjem vzetim fašistom pobiti parti- 
zane. To sem dedu tudi servirai in poskrbel, da je dobil potre- 
ben respekt do Vosa. 

V nadalnjem razgovoru sem insistiral na potrebi, da se 
somišljeniki OF v njihovem krogu kakorkoli izjavijo, opredeli- 
jo. Po dolgem sem in tja sem dobil obljubo, da bo organiziral 
konferenco, kakršno bi bil moral pripraviti že tisti iz B4. 
Upam, da je to pot obljuba resnejša. Na vsak način sem odlo- 
čen, da ne odneham. Konferenca bo predvidoma konec av- 
gusta. 

Pozitivno je končno tudi to, da Prvi5 sam želi razgovora. 
Verjemite, da je po dosedanjih skušnjah doza skepse, s 

katero sem nastopil svojo »apostolsko« pot, še mnogo večja, 
zato mi pa tudi verjemite, da so po drugi strani podani razlogi 
za opravičeni optimizem. 

Posebej tov- Primoža6 bo interesiralo, da nam je njegova 
antipatija - vsaj po besedah sode - napravila s svojim nasto- 
panjem in »konspiracijo« v teh krogih ogromno škodo. 

S. F. S. N. 
Pozdrav Joža7 

4 Uredništvu ni uspelo identificirati osebe. 
5 Cveto Zižmond. Glej dok. šl. 91, op. 6. 
<• Dr. Aleš Bebler. 
7 Dr. Joža Vilfan. 
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ŠT. 44 

PISMO POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRIMORSKO 
DNE 13. AVGUSTA 1943 ČLANU POKRAJINSKEGA ODBO- 

RA OF ZA PRIMORSKO DR. JOŽI VILFANU* 

Pokrajinski komitet KPS Na položaju, 13. avgusta 1943. 
za Primorsko 

Dragi tovariš Jože2! 

Potrjujemo sprejem Tvojega pisma3. Naše potovanje smo 
pred par dnevi zaključili, čez nekaj časa pa bomo odrinili na- 
prej. Tovariš Primož4 je med-tem bil klican na CK KPS. 

Glede Tebe je bil sprejet sklep, da ostaneš za časno na go- 
riškem. Deluj predvsem med sredinskimi krogi v Gorici in v 
okolici. V sporazumu in s sodelovanjem OK KPS za Goriško, 
osnuj mestni odbor OF za Gorico in odbor OF za Goriško 
okrožje. Obrni se na tovariša Lovrenca5, ki Ti bo pri tem po- 
magal. 

Poskušaj organizirati duhovniške konference v tem smislu 
kot smo zadnjic govorili. Vendar ni potrebno siliti duhovščino 
na take konference, če sama ni pripravljena se jih udeležiti. 

Pošiljamo Ti nekaj literature in precej letakov, iz katerih 
boš jasno razvidel našo linijo v zvezi z najnovejšimi dogodki in 
naloge, ki se danes postavljajo na dnevni red. Nekateri letaki 
Ti bodo odlično služili v borbi proti beli gardi, pri pritegovanju 
sredinskih mas in pri razkrinkavanju zakrknjenih sredinskih 
voditeljev. Te letake in literaturo smo že poslali na OK za Go- 
riško, a nismo sigurni, da so jih že sprejeli. 

Pošiljaj nam podrobna in jedrnata poročila o svojem delu 
in o položaju med goriškimi Slovenci, zlasti v Gorici. Sporoči, 
kako je z belo gardo, (Kralj", Brumai7 in drugi), nadalje kako 

1 Izvirna kopija je v ARS, Odd.il, sign.: AS 1638. Oblastni komite KPS za 
Slovensko Primorje, šk. 532/11.     • 

'' Dr. Joža Vilfan. 
1 Glej dok. št. 28. 
4 Dr. Aleš Bebler. 
5 Ludvik Slokar - Lovrenc (Lazar). 
6 Dr. Janko Kralj, odvetnik v Gorici. Med drugo svetovno vojno se je po- 

vezal z vodstvom SLS v Ljubljani in se postavil na stališče proti NOB. Na 
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je razpoloženje pri vodilnih Slovencih [dr. Juvančič8], ali ima 
tamkaj kakšen odmev modra garda. [Med potjo smo bili na 
Idrijskem, kjer smo dobili podatke o neki skupini jugoslovan- 
skih oficirjev, ki je kot četniška patrulja vršila mihajlovičev- 
sko propagando v tamkajšnih vaseh. Kmalu so se sami raz- 
krinkali ker so ljudje izvedeli, da hodijo v fašistično kasarno 
pri Ledinah. Poostrili smo čuječnost proti modrogardistični 
aktivnosti v Idrijskem okrožju. Za enkrat je njihov poskus 
razširitve modrogardistične akcije iz Ljubljanske pokrajine 
popolnoma skrahira!, s čimer pa seveda nevarnost modre 
garde še z daleka ni odstranjen. Zvedeli smo tudi, da so zaceli 
tiskati maso propagandističnega materiala. Za enkrat ta ma- 
terial še ni prišel med ljudi.) Pošlji redno vsakih osem dni 
poročila o svojem delu in politična poročila. Piši na naslov P 
HIy Tehnika. Sporočaj nam vedno svoj naslov. 

Prišla za Te privatna pošta, najbrže od žene. Odnesel jo je 
s seboj tovariš Maks10, ki je odšel v smeri proti Vam. Če Ti je 
on ne bi mogel oddati, Ti jo mi takoj pošljemo. 

Smrt fašizmu - svobodo narodu! 
Za PK KPS: 
Matevž11 

Primorskem je organiziral Slovensko legijo in pokrajinsko Slovensko Zavezo. 
Po kapitulaciji Italije jc odšel v Rim. 

7 Dr. Mirko Brumai, duhovnih, nabožni pisatelj in kulturni delavce. Vo- 
dilna osebnost slovenske duhovščine na Goriškem, mdr. škofijski vodja Mari- 
jine družbe v Gorici. Neustrašen v obrambi narodnih pravic slovenske manj- 
šine v dobi fašizma in nasprotnik komunizma. 

" Dr. Ivo Juvančič, duhovnik, narodni in kulturni delavec. Pred in med 2. 
svetovno vojno je delal v Gorici. Bil je profesor in podravnalelj v Velikem 
semenišču, kjer jc slovensko mladino vzgajal v slovenskem narodnem duhu. 
Bilje odkrit protifašist. Leta 1943 seje s spisom Kristus in galilejsko osvo- 
bodilno gibanje dokončno zameril fašističnim oblastem. 

* Kurirska postaja P 3 je bila v Senožečah. Glej Zakonjšck, Partizanski 
kurirji, str. 200-208. 

10 Miro Pere. 
11 Anton Velušček. 
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ST. 45 

PISMO SEKRETARJA OKROŽNEGA KOMITEJA KPS NOVO 
MESTO FRANCA ČERNETA DNE 13. AVGUSTA 1943 CEN- 

TRALNEMU KOMITEJU KPS O POLOŽAJU V OKROŽJU1 

Okrožni komitet 
KP Slovenija. Dne, 13. 8. 1943. 

CENTRALNEMU KOMITETU KP SLOVENIJA. 

V podokrožju Trebeljno se še vrši mobilizacija. Mlajši ljud- 
je razumejo vpoklic v našo vojsko, samo starejši vplivajo slabo 
na nje. Treba je mnogo političnega dela, da tudi starejši ra- 
zumejo nujnost mobilizacije. V rajonu Trebnje smo imeli stik 
s posadko St. Lovrenca. Na kontakt je prišel seržent, ki je po 
rodu primorski Slovenec. Dogovor je bil: 

1.) V slučaju prehoda partizanske edinice preko proge 
mimo njegovega taborišča, njegova posadka ne bo streljala. 
Dal je tudi načrt nekega bunkerja oz. taborišča iz katerega se 
ne more streljati na prehod preko proge. 

2.) Na svoji strani ima že pripravljeno desetino vojakov, ki 
bi bili pripravljeni preiti k partizanom. Sedaj še nadalje orga- 
nizira med ostalo moštvo. V slučaju vpada Nemcev, bo takoj 
prešel na našo stran. 

Nižje od Trebnjega pri tunelu Sv. Ane v vasi Jezer sta priš- 
la dva italijanska vojaka. Na drugem kontaktu sta bila navzo- 
ča tudi dva obveščevalca in komandir ZDO tov. Tičko2. Dogo- 
vorili so se da prineseta dve strojnici in prideta v partizane. V 
Tržišču se tudi organizira in sicer potom obveščevalcev, pri- 
hod Italijanov v partizane. Seveda bodo prinesli s seboj tudi 
orožje. Pripravljeni so tudi obveščati nas o spremembah po- 
sadk posebno v slučaju večjih koncentracij. 

Rajon Mirna peč je stalno kontroliran od belih. Kljub temu 
je simpatija ljudstva na naši strani. V Mirni peči so zaceli 
Italijani zelo strogo postopati z belogardisti, ker so baje prišli 
na sled, da mislijo belogardisti pobegniti in sicer v plave. Neki 
oficir se je izrazil, da bodo bele internirali če bodo poskušali 

1 Izvirnik je v ARS, Odd. I, sign.: AS 1487, CK KPS, a.c. 292S. 
J Alojz Bele. 
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pobegniti. 3 komandante bodo postrelili. Od 38 mobiliziran- 
cev je ostalo še 6, ki pa so zaprti, ker nočejo sprejeti orožje, 
ostali so deloma pobegnili, deloma pa so jih izpustili. Sedaj 
ponovno pošiljajo pozive in sicer vsem moškim od 18-35 let. 
Do sedaj se še ni nihče javil. 

V Mokronog je prišlo 150 Italijanov. Po napadu na Belo 
cerkev so začeli v Skocjanu Italijani graditi dva nova bunkerja 
in sicer enega pri mostu, enega pa pri Derjavu. Drugih večjih 
izsprememb ni opaziti. 

Smrt fašizmu - svoboda narodu! 

Za okrožni komitet 
KP Slovenija 

Sekretar: Klement 

ST. 46 

POROČILO ČLANA POVERJENIŠTVA POKRAJINSKEGA 
KOMITEJA ZKM J ZA GORENJSKO FRANCA KAVČIČA DNE 
13. AVGUSTA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA 
GORENJSKO IN KOROŠKO O DELU OKROŽNEGA KOMI- 

TEJA ZKMJ KAMNIK1 

Okrožni komitet Položaj 13. avgusta 1943. 
ZKM Kamnik 
Zig: Petokraka zvezda 

Pokrajinskemu komitetu KPS 
za Gorenjsko in Koroško. 

Danes je prejel OK za Kamniško okrožje letake, ki ste jih 
poslali: izjava Jonesa-2, slov. kmetom3...itd. 

•'> Franc Cerne. 
1 Izvirnik je v ARS, Odd. 1, sign.: AS 1489, Oblastni komite KPS za Go- 

renjsko, šk. 6, a. š. 2150. 
> Glej dok. št. 15, op. 3. 
3 Ciklostiran letak: Slovenski Kmetje! Zavezniki so udarili...Osvobodilna 

fronta, je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1887, Zbirka narodnoosvobodilnega tiska. 
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Priloženo pošiljamo dva spremna pisma.4 

Od tov. Dona5 smo danes prejeli pošto glede ureditve le- 
galne veze med PK in nami (OK). Pravi naj se uredi preko 
Jernača6 ali mene. Ta stvar je bila meni naročena, ko sem bil 
pri tov. Matiji7 (predno sem šel v Kamnik). Takoj, ko sem pri- 
šel v te kraje sem se glede te veze informiral. Obstojala je 
preko Mirana0. Preko njega sem poslal dva poročila na PK9. 
Kmalu sem opazil, da ta veza slabo funkcionira, ko je prvo 
poročilo, ki sem ga poslal preko Mirana krožilo 14 dni okoli 
potem pa zopet prišlo meni v roke. Takoj sem organiziral dru- 
go, posebno vezo preko ZKM-ovke Tanje10 iz bivšega Jernače- 
vega rajona11, ta odda pošto Borštnerjui:>. Po tej liniji sem že 
trikrat poslal pošto. V obratni smeri, to je od PK še ni prišla 
do danes do nas nobena pošta po tej vezi. Sedaj ne vem ali 
pošto v redu prejemate ali ne. Prosim to takoj sporočite! Kar 
se tiče vojaške oz. kurirske veze vam bo pojasnil tov. Matija13 

(dir. Kurir), ki je na poti na PK. Tukaj so vsi partizani poteg- 
njeni v brigado, le majhna patrola se nahaja trenutno v bliži- 
ni. 

Včeraj 12. t.m. je bil sestanek OK. Navzoči: tov. Viktor14 

(od CK), Skala15 (sekr. PK), Leon16 (sekr. Poverjen. Pokraj, 
komiteta ZKM za Štajersko), Marjan17 in jaz. OK Kamnik spa- 
da pod Štajersko! (To je silno neprikladno!) Štajerski PK ima 9 
okrožij in še nekaj neopredeljenega terena, dočim ima Go- 
renjski PK sedaj le tri okrožja. Mene bi radi na Št[ajersko|, da 
bi tam organiziral mladino. Ne vem, kaj so tam delali do se- 
daj, da nimajo nobenih kadrov. Če se bodo sedaj dela pravil- 
no lotili bo šlo, drugače bodo pa silno zaostali. Jaz sedaj ne 

4 Pismi nista priloženi. 
* Edo Bregar. 
'• Jože Kavčič. Pokrajinski komite KPS za Gorenjsko in Koroško ga je iz 

rajona Skofja Loka poslal v okrožje Kamnik za sekretarja rajona Kamnik. 
7 Maks Krmclj. 
8 Kvarlič Miroslav (Slavko). 
* Poročilo ši.l z dne 17. julija 1943 glej Dokumenti, knj. 8, dok. št. 84. 

str. 292-294. Poročila št. 2 uredništvo ni našlo. 
10 Ncžka Luskovcc. 
11 Rajon Škofja Loka. 
• Uredništvo ni ugotovilo za katero legalno zvezo gre. 
• Ivan Jugovec. 
" Viktor Stopar. 
• Peter Stante. 
I» Jože Kladivar. 
17 Franc Zupančič. 
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morem na Št. ko sem član PPKZKM za Gorenjsko (in zaenkrat 
še edini). Tov. Viktor je stal na stališču, da so občine reakcio- 
naren forum ter da moramo stremeti za tem, da jih počasi 
likvidiramo. Poleg N00 bomo sedaj postavljali še terenske OF 
odbore, ki so politična oblast. N00 so strokovni odbori - ba- 
vijo se z gospodarstvom i. si. te bi laliko istovetili s prejšnjimi 
n. pr. občinskimi odbori, ki so skrbeli za blagostanje, red, 
gospodarstvo i. si. v občini (seveda v kolikor seje to izvajalo). 
V eni vasi mora biti poleg odborov ZSM, SPZZ, NZ, SNP, NOO 
- kot oblasti (bodoči sovjet), še odbor OF, v katerem so zasto- 
pani vsi odbori v vasi, ta odbor OF je odbor, ki daje vsemu 
delu incijativ, skrbi vedno in povsod za linijo OF, vodi vse 
politično delo ter obenem kontrolira ostale, (bi rekel strokov- 
ne) odbore in njihove člane, kako izvršujejo svoje naloge. Ta 
terenski OF odbor daje redno na svojih sestankih svetovni in 
domači politični pregled, po liniji OF. Poleg tega OF odbora, 
obstoja v vasi tudi celica KP. Torej taka navodila smo dobili 
od tov. Viktorja. Sedaj bomo po celem okrožju postavljali po- 
leg NOO še terenske OF odbore. 

Z Marjanom nisva takoj razumela zakaj poleg vseh teh 
odborov to je ZSM, SPZZ, SNP, NZ in skupnega N00, ki itak 
vsi, vsak za sebe dela po liniji OF ter v današnjih razmerah 
izpolnjuje naloge, ki jih nalagajo potrebe in čas, potreben še 
terenski OF odbor. Saj imamo poleg vseh teh odborov še Par- 
tijske celice, ki dajejo iniciativo, pomagajo vsem pri delu, jih o 
vsem potrebnem poučujejo ter obenem kontrolirajo vse odbo- 
re v vasi. Mislim da to pri nas na Gorenjskem nima sektaške- 
ga izraza. Saj se tudi na celičnih sestankih ne razpravlja toli- 
ko o odpravi osebne lastnine, kot o čimpopolnejšem aktivizi- 
ranju naroda v borbi proti fašizmu. Sicer se pa mora v tem 
oziru delati po direktivah višjih forumov. Dobro bi bilo, če bi 
glede teh terenskih OF odborov izdal PK kakšna točna navo- 
dila. Danes smo v pogledu postavljanja politične oblasti na 
terenu samem v silnem razvoju, zato je pa tudi potrebno vsa- 
ko stvar določeno opredeliti, Tov. Jakob18 je v svoji brošuri 
NOO i[n). pjartija]19 zelo jasno in določeno pokazal kako pos- 
tavljati posamezne in pa N00 (bodoče sovjete). 

Pri mlad. org. - pri posameznem odboru so sledeče odgo- 
vornosti: Propaganda, NZ, SNP, obveščevalna služba. V teh 

« Oskar Savli. 
'•' Glej dok. št, 23, op. 2 
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odgovornostih so združene vse naloge, ki jih vršijo odborniki. 
Vsaka odgov. ima svoje določeno delo. Mislim, da je ta podeli- 
tev pravilna. Doscdaj se je kar obnesla. ZKM-ovci se napram 
ZSM-ovcem ne obnašajo sektasko. Za take primere še ne 
vem. ZKM je v nekaterih predelih v velikem poletu. Tudi v 
naših krajih je imela kampanja za sprejem v ZKM (ki sem jo 
razpisal20) na splošno dober uspeh. O tem bom točno poročal 
v rednem poročilu'1.- Tukaj je sedaj precej vojaštva. Ob Bis- 
trici, od Kamnika do Črnuč ter ob Savi ponekod več ponekod 
manj, proti Zidanemu mostu. Pravijo, da bodo šli proti Ljub- 
ljani in naprej. Baje imajo topovske cevi, mitraljezke cevi obr- 
njene proti Ljubljani. Ne vem kaj bodo skuhali. V nekaterih 
predelih je kretanje zelo otežkočeno ali sploh nemogoče. 

Jernač mora v kratkem priti na svoje mesto, postavil sem 
mu veze. Do danes se mi še ni javil. 

Smrt fašizmu - svoboda narodu! 

Veljko" 

ŠT. 47 

BRZOJAVKA ČLANA POLITBIROJA CENTRALNEGA KO- 
MITEJA KPJ EDVARDA KARDELJA DNE 14. AVGUSTA 

1943 VRHOVNEMU KOMANDANTU NOV IN PO JUGOSLA- 
VIJE JOSIPU BROZU - TITU O ZAJETJU 

MIHAILOVIĆEVSKEGA ŠTAJERSKEGA BATALJONA1 

TITU2 14. VIII. 1943 

» Naredba je bila izdana 2. avgusta 1943 (glej pismo OK ZKM Kamnik z 
dne 2. avgusta 1943 Pokrajinskemu komiteju KPS za Gorenjsko in Koroško v 
ARS, Odd, I, sign.: AS 1489, Oblastni komile KPS za Gorenjsko, a. s. 3831, 
šk. 8). Besedila naredbe uredništvo ni našlo. 

• Glej poročili Okrožnega komiteja ZKM Kamnik št.5, dne 16. avgusta 
1943 in St. fi, dne 25. avgusta 1943 (ARS, Odd. 1, sign.: AS 1489, Oblastni 
komile KPS za Gorenjsko, a. š. 3834 in 3838, šk. 8). 

-'-' Franc Kavčič. 
1 Prepis izvirnika brzojavke v srbohrvaškem jeziku je v Hrvatskem držav- 

nem arhivu v Zagrebu. Brzojavka je objavljena v Zborniku NOV/11, knj. 10, 
dok. štev. 79, str. 204. Slovenski prevod dokumenta je pripravljen za objavo 
v seriji Zbrana dela Edvarda Kardelja. 7. knjiga. Rokopis je v knjižnici Inšti- 
tuta za novejšo zgodovino v Ljubljani. 

' Josip Broz. 
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Slovenci so ujeli cel štab mihailovičevskega Štajerskega 
odreda. Našli so važne dokumente3. Vsebino bom poslal. Spo- 
ročajo, da mihailovičevci prehajajo k nam. Mihailovičevci se 
kot »četniki« ali »plava garda« ločujejo od klerikalne bele garde 
in odhajajo v gozdove. Se vedno pa sodelujejo z Italijani in 
oficirji se v jugoslovanskih uniformah in značkah sprehajajo 
po Ljubljani. Do sedaj je v gozdovih okrog 200 četnikov. Če se 
ne bodo sporazumeli s klerikalci, ki hočejo imeti v skupni 
vojski popolno politično vodstvo, ne kaže, da bi lahko postali 
resen političen dejavnik. 

Beve4 

ŠT. 48 

POROČILO INŠTRUKTORJA IZVRŠNEGA ODBORA OF 
FRANCA POPITA DNE 14. AVGUSTA 1943 IZVRŠNEMU 

ODBORU OF S POTI PO NOTRANJSKI1 

pr. 18. avg. 43. št. 179 
Izvršnemu odboru OF 

na položaju. 

Vaše pismo o zadevi tov. Zalarja2 sem prejel. Zadevo bom 
v kratkem, ko se bom mudil v cerkniškem okrožju, raziskal. 

Dosedaj sem se zadrževal v vrhniškem okrožju: Poročilo o 
stanju tu naj bi se glasilo: nobenih organizacijskih izpre- 

1 Glej dok. št. 39, op. 23. 
4 Edvard Kardelj. 
1 Izvirnik, napisan s črnilom je v ARS, Odd. U, sign.: AS 1670, IOOF, šk, 

435/1. Številka 179 in datum prejema sta regisiraiurni oznaki Izvršnega 
odbora OF. 

1 Alojz Zidar, sekretar Okrožnega odbora OF za Kočevsko. Izvršni odbor 
OF ga je opomnil zaradi nepravilnosti njegovega nastopa ob priliki bivanja v 
Babnem Polju, kjer naj bi precej ostro kritiziral partizane, češ da niso varova- 
li vasi in prebivalcev v veliki italijanski ofenzivi leta 1942. Alojz Zalar je očitke 
zavrnil. Zato je Izvršni odbor OF naročil F. Popitu, naj zadevo razišče. (Kopiji 
pisem Izvršnega odbora OF dne 29. julija in 3. avgusta 1943 A. Zalarju sla v 
ARS, Odd. II, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 434/1. odgovor A. Zalarja dne 29. 
avgusta 1943 prav tam, šk. 435/11, in kopija pisma Izvršnega odbora OF dne 
5. avgusta 1943 F. Popilu prav lam, šk. 434/1.). 
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memb, razkroj v beli gardi hitro napreduje, razpoloženje ljudi 
je odlično, morala Italijanov je po padcu Mussolinija narastla, 
kaže se to predvsem v povečani aktivnosti. Tako na primer so 
po noči jurišali na divizijo0, ki se trenutno mudi na tem sek- 
torju. Postavljajo zasede, baš pred kratkim so obstrelili neke- 
ga aktivista iz logaškega rajona iz zasede. Opaža se močno 
utrjevanje stare jugoslovansko-italij. meje in koncentracija 
vojaštva okrog nje (Postojna!). Pravtako je tudi proga Ljublja- 
na -Trst močneje zastražena, budnost vojaštva je večja. 

Sedaj, danes, greva s tov. Lidijo4 proti Grosupeljskemu 
okrožju, kjer bova sklicala Zbor aktivistov iz grosupeljskega 
okrožja in laščanskega ter barjanskega rajona. Od tam pa se 
preko cerkniškega okrožja vrneva proti koncu meseca k vam. 

Smrt fašizmu - svobodo narodu. 

Popit Franc - Jokl 
Pol., 14. avg. 1943. 

ST. 49 

OKROŽNICA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA GO- 
RENJSKO IN KOROŠKO DNE 14. AVGUSTA 1943 Z NA- 

VODILI O MOBILIZACIJI IN POLITIČNEM DELU NA TERE- 
NU1 

476 
Pokrajinski komitet KPS 
Za Gorenjsko in Koroško. 

Na položaju, 14. avgusta 1943. 
Dragi tovariši. 

1.) Radi novega vojaškega in političnega položaja se je ve- 
lik del naše gorenjske vojske priključil slovenskim divizijam v 
»Ljubljanski pokrajini«'-2. 

-1 Misli II. divizijo NOV in PO Slovenije (pozneje XV. divizija). 
4 Lidija Sentjurc. 
1 Izvirna kopija je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1707, Okrožje Kranj. šk. 

672/11. Številka 476 je dclovodniska številka Pokrajinskega komiteja KPS za 
Gorenjsko in Koroško. 

1 Glej dok. št. 4, op. 8. 
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2.) Naša mobilizacija pa se mora navzlic temu brezpogoj- 
no nadaljevati z vso silo. Kajti Hitler misli mobilizirati in pob- 
rati na Gorenjskem vse količkaj sposobne Slovence za jurišne 
oddelke smrti. To nam bo na eni strani vzelo živo silo, na 
drugi strani pa pomeni za mobilizirane Slovence nemška mo- 
bilizacija gotov pogin - kajti po zadnjih vesteh pošiljajo Nemci 
vse vojake nenemške narodnosti po nekaj tednih vežbanj v 
najhujše odseke fronte. 

3.) To mobilizacijo pa vsekakor otežkoča trenutni težavni 
transport novo mobilizirancev. Transporti se bodo vršili še 
naprej. 

4.) Zato mora teren vprašanje »namestitve« novomobilizi- 
rancev rešiti, kolikor je le mogoče - sam. Način rešitve tega 
vprašanja mora predstavljati čim večjo utrditev in poživitev 
dela Partije in OF na terenu. 

5.) Ta problem morajo rešiti terenski delavci in terenske 
organizacije na sledeči način: 

a.) Čim več mobilizirancev - tu pridejo v poštev predvsem 
člani funkcionarji terenskih organizacij Partije in OF - posta- 
viti za terenske delavce: 

aa.) Vsak rajon mora imeti rajonskega sekretarja Partije 
oziroma OF oz. ZSM (ZKM), oz. NZ, oz. SNP oziroma inten- 
danta (sekretar gospodarsko finančne komisije). Tako bo imel 
vsak rajon 7 glavnih terenskih delavcev, ki bodo kot ilegalci 
predstavljali vse organizacije OF in Partije v rajonu. 

bb.) Vsak rajon je treba takoj razdeliti na občine (oz. sku- 
pine vasi oz. dolinice). V vsaki občini je treba postaviti zopet 7 
ilegalnih delavcev, ki bodo imeli iste funkcije, kot ilegalni de- 
lavci pod aa. 

cc.) Razen tega je treba vsaki vasi dodeliti enega ilegalnega 
delavca, večjim vasem pa tudi dva, tri do štiri, od katerih naj 
odgovarja vsak predvsem za Partijo oz. OF (NOO) itd. Razen 
tega si lahko vsak občinski sekretar vsake zgoraj omenjene 
organizacije lahko vzame več pomočnikov za celo občino. 

dd.) Te ilegalne delavce je treba držati pod najstrožjo kon- 
trolo - sicer bo nujno prišlo do nezdravih pojavov. 

6.) Prav tako je treba z novomobiliziranci kot ilegalnimi te- 
renskimi kurirji vzpostaviti vse zveze med terenskimi delavci 
oz. organizacijami, kakor so navedene v Partijski šoli.3 

Glej dok. St. 23, op. 3. 
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7.) Tisti tovariši, ki jih ni mogoče uporabiti kot terenske 
delavce oz. terenske kurirje je treba poslati v najbližje parti- 
zanske edinice. 

8.) Upamo, da se tovariši 2avedajo, da se dogodki vrstijo z 
bliskovito naglico in da se z dogodki bliskovito menjajo tudi 
razmere, s tem pa tudi oblike organizacije na terenu. Zato ne 
dvomimo, da naši terenski delavci in organizacije nad zgor- 
njimi direktivami ne bodo presenečeni ampak, da se bodo 
znali prilagoditi razmeram, to se pravi zgornjim direktivam in 
ustvariti iz vsega, kar se le da. 

9.) Takoj mobilizirajte v vsakem rajonu nekaj starejših de- 
klet oz. žen za ilegalne delavke in organizatorke SPZZ. 

10.) Uporabite na terenu in kot kurirje kolikor le mogoče 
letnike 1926 (27). Preko ZSM začnite organizirati tudi mladi- 
no izpod 14 let kot pionirje na isti način kot ZSM. Pionirji so 
sestaven del organizacije ZSM. 

Smrt fašizmu - svobodo narodu! 

Za P K K P S: 
Matija4 l.r. Lenart5 l.r. Jakob6 l.r. 

ŠT. 50 

PISMO ČLANA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA SE- 
VERNO SLOVENIJO SERGEJA KRAIGHERJA DNE 14. AV- 
GUSTA 1943 CENTRALNEMU KOMITEJU KPS O POLOŽA- 

JU NA KOROŠKEM1 

Dragi tovariši! 14. VIII. 

Pišem vam poročilo o stanju na Koroškem in delu O. K. 
Omejujem se samo na najbistvenejše, ker vam lahko vse pod- 
robnosti sporoči tov. Matjaž2, tako o razprostranjenosti osv. 

4 Maks Krmelj. 
* Jože Sluga. 
" Oskar Savli. 
1 Izvirnik, napisan s črnilom in svinčnikom, je v ARS, Odd. I, sign.: AS 

1487, CK KPS, a. • 2055. 
1 Ing. Pavle Žauccr, 
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gib. po Koroškem kakor tudi razloge nujnosti mojega dolgega 
izostanka.3 

Politični položaj v jugoslovanskem delu Sloven, Koroške je 
v marsičem različen od položaja v avstrijskem delu. Za politi- 
čni položaj v jugoslov. delu Koroške bi lahko vzeli primero s 
kakim okrožjem na Gorenjskem, ki še ni doživelo nobene več- 
je provale. Kar je najvažnejše: delavstvo velikih industrij, cen- 
trov in kočarji ter revni kmečki element sploh sta se v svoji 
veliki večini odvrnila od Hitlerja in Reicha, vidita v Zedinjeni 
Svobodni Sloveniji jamstvo in pogoj svoje boljše bodočnosti in 
sta delno tudi vključena v osvobod. gibanje. Podrobnosti vam 
bo povedal tov. Matjaž. V avstrijskem delu sloven. Koroške pa 
imamo še vedno delitev sloven, prebivalstva na »nemčurje« - 
od katerih so nekateri za Hitlerja drugi za Habsburgovce«4 - 
vsi pa proti priključitvi sloven. Koroške zadinjeni Sloveniji-, in 
»Slovence«, od katerih pa so zopet nekateri pod precej moč- 
nim vplivom propagande jug. begunske »vlade« in torej oku- 
ženi z raznimi belogardističnimi stališči in na relativno maj- 
hen del, ki je zaenkrat popolnoma zajet od osv. gibanja v 
njem sodeluje in pomaga ter sprejema platformo OF. Tudi tu 
lahko podrobnosti zahtevate od tov. Matjaža. 

Na vsak način je OK dosegel v svojem delu pomembne us- 
pehe: 

1. V ind. centrih jugosl. dela Koroške je vzpostavil odbore 
DE kot izraz aktivnega sodelovanja proletariata v osvobodilni 
borbi, kar je za Sev. Slovenijo, ki trpi ravno na zaostajanju 
aktivnosti delavstva, največje važnosti in s tem v zvezi tudi 
prvi koroški delavski politični in vojaški kadri, ki so že sedaj 
in bodo kasneje še bolj neprecenljivega pomena. 

2. OK je zagotovil preko part, članov pravilen odnos par- 
tizanov do civilnega prebivalstva tako da je skupno s politič- 
nim delom na terenu in vojaško akcijo pritegnil v osvobodilno 
borbo velik del kmečkega prebivalstva in pri prebivalstvu 
sploh v glavnem izpodbil vse laži hitler, propagande proti par- 
tizanom, tako da danes velika večina prebivalstva jugosl. dela 
Koroške, v avstrijskem delu pa kjer je osvobod. gibanje že 
prodrlo, vidi v partizan, vojski svojo zaščito in jamstvo lepše, 
svobodne bodočnosti. 

3 Glej pismo Scrgeja Kraigherja dne 23. maja 1943 Centralnemu komite- 
ju KPS v Dokumenti, knj. 7, dok. št. 84, str. 246-249. 

4 Misli na avstrijsko vladarsko rodbino Habsburžanov. 
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3. Posledica prvega in drugega je, da danes koroška živa 
sila ne služi več samo Hitlerjevi vojni mašini, ampak z obsež- 
nim odhodom v partizane tudi v slovenski vojski. Ustvarjeni 
so vsi pogoji za še večjo mobilizacijo v partizane, in za pove- 
čan razkroj v nemški armadi z odhajanjem sloven. Korošcev v 
partizane. Koroški bataljon se je tudi z lastnimi silami razme- 
roma prav dobro oborožil. 

Ob vseh teh uspehih pa so v delu O. K. tudi veliki nedos- 
tatki, ki so vzrok, da se niso izkoristile vse možnosti v izredno 
lahkih pogojih dela na Koroškem in z vsakim dnem ugodnejši 
mednarodni situaciji. 

1. Glavna napaka O. K. je ozki omejeni prakticizem vseh 
njegovih članov in njega kot celote. Ta prakticizem se je poka- 
zal prvič v tem, da je OK s svojo agitacijo in propagando za- 
grabil povsod premalo široko iz splošnih osnov in programa 
OF ampak se omejeval skoro izključno na pereča vprašanja 
(izseljevanje, odhod v nem. vojsko), ki jih je zajel preveč ozko, 
prakticistično. NadaJje se je pokazal ta prakticizem v tem, da 
se je OK - vsaj v političnem pogledu - omejil skoro izkjučno 
na delo v Jugoslovan, delu Koroške, dočim s tremi, za posa- 
mezne rajone odgovorne tovariše (Johan5, Janez6, Gašper7) od 
konference8 sredi maja ni imel osebnega stika niti tov. Matjaž 
kot odgovoren sekretar in jih je prepustil v glavnem same 
sebi. Tako je OK funkcioniral kot vodstvo stvarno samo v ju- 
gosl. delu Koroške, - posamezni njegovi člani so se včasih 
izgubili v podrobnih delih - tehnika (Matjaž), oskrba ranjen- 
cev (Bor9)- ki so jim onemogočala, da bi vršili svojo nalogo kot 
organizatorji in voditelji dela na vsem poverjenem jim tere- 
nu. Posledice tudi niso izostale. Tako smo s tov. Matjažem 
ugotovili, da niti on sam niti OK ni imel prave slike o politič- 
nem položaju v avstr. delu Koroške, ni videl oz. izgubil speci- 
fičnost tega področja izpred oči in položaj ter uspehe, ki jih je 
ustvarilo polit, in vojaško delo na majhnem ozemlju avstrijske 
Koroške, katerega je osvobod. gibanje do sedaj zajelo - pos- 
plošiti tudi na ostalo Koroško. 

; Ivan Zupane. 
» Vlado Lctonja. 
7 Karel Prušnik. 
» Misli konferenco Okrožnega komiteja KPS za Koroško in političnih de- 

lavcev na Koroškem dne 12. maja 1943. Glej Dokumenti, knj. 7, dok. št. 41, 
str. 114-122. 

» Boris Čižmck, politični komisar Koroškega bataljona. 
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Te osnovne pomanjkljivosti so rodile svoje posledice tudi v 
agitaciji in propagandi ter v organizacijskem delu. Agitacija je 
bila presplošna - linija naše partije se ni konkretizirala za 
konkretne koroške razmere - to velja pred vsem za avstrijski 
del sloven. Koroške. 

L/ delovanje partizanskih edinic se ni dovolj popularizira- 
lo kot končnoveljavnega jamstva, ki si ga je slovenski narod 
zgradil v najtežjih dneh, da bo dosegel Zedinjeno Slovenijo - 
da bo torej tudi slovenska Koroška - priključena Sloveniji. 

2./ Vprašanje Zedinjene Slovenije se mora konkretno za 
Koroško postaviti še posebej kot sigurno dejstvo bodočnosti. 
Nemčurje - to je nezavedne Slovence in politično malo zrele, 
ki računajo, da bodo imeli več osebnih koristi če bodo živeli 
skupaj z velikim nemškim narodom kot z majhnim sloven- 
skim narodičem - bomo tolkli najbolj z njihovim lastnim ra- 
čunanjem. Slovenska Koroška bo priključena Zedinjeni 
Sloveniji tako gotovo kot bo Hitler tepen - brez vsakih 
plebiscitov in tudi če bi Slovenci na Koroškem ne bili toliko 
zavedni, da bi sami to zahtevali. Sloven, narod smatra sloven. 
Korošce za svoj lastni del, ki ga ne pusti iz rok, četudi ne bi 
imel radi 1000 letne sužnosti in 70 letnega sistematičnega 
raznarodovanja dovolj razvite slovenske zavesti. Partizani - to 
so pa živo jamstvo tega dejstva. S tem tolčemo Nemčurje in 
tolčemo belogard. propagando, ker hočemo že danes ta važen 
uspeh naše takojšne oborožene borbe proti okupatorju. 

3./ Tudi proti beli gardi se je v agitaciji nastopalo premalo 
konkretno za specialen položaj na Koroškem: v boju proti Beli 
gardi proti Kuharju10, Kreku11 i. dr. je treba dati na Koroškem 
še posebej poudarek boja proti stari nedemokratični vele- 
srbski na zatiranju narodov in ljudstev zgrajeni Jugoslavi- 
ji in popularizirati novo Jugoslavijo - svobodnih enakoprav- 
nih narodov, ki se poraja iz skupnega osvobod. boja vseh na- 
rodov Jugoslavije in katere predstavnik je AVNOJ - s tem 
bomo tolkli belogard. elemente med slovensko zavednimi Ko- 
rošci obenem pa Nemčurje, katerim je stara Jugoslavija eno 

10 Dr. Alojzij Kuhar, duhovnik, časnikar in diplomat, pristaš Slovenske 
ljudske stranke in zunanjepolitični urednik njenega glasila "Slovence*. Že 
pred okupacijo Jugoslavije odpotoval v tujino, v ZDA. Od novembra 1941 v 
Londonu jugoslovanski poslanik pri poljski begunski vladi. 

11 Dr. Miha Krek. 
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od orožij njihove propagande. Tolkli bomo s tem tudi enega od 
glavnih vzrokov neuspeha na plebiscitu12 1920. 1. 

4./ Premalo seje pazilo, da se v agitaciji v program OF ne 
meša elemente programa KP (izjava AVNOJa in Tita13). To se 
je pojavilo na konferenci in tudi v nekaterih letakih - podrob- 
nosti pove tov. Matjaž. 

5./ V agitaciji se je premalo ali nič povdarjalo, da morajo 
slovenski kmetje sami, slovenski Korošci sami postati nosilci 
te nove slovenske oblasti preko odborov OF - zato se odborov 
OF po vaseh ni organiziralo, čeprav obstoje zato pogoji. Tudi 
revne kmete se je v delu zanemarjalo. 

6./ Mladinsko in žensko delo je popolnoma zanemarjeno - 
čeprav so ravno med ženami in dekleti dani najboljši pogoji za 
delo. Tudi v agitaciji se je zanemarilo vprašanje enakopravno- 
sti žen, ki je tudi sestavni del naše osvob. borbe. 

7./ Vzgoja kadrov je bila tako v vojski kot na terenu slaba 
in se ji je obračalo malo pažnje. 

8./ Glede dela na vojaškem področju OK ni znal zagotoviti 
skladnosti v delu štaba bataljona, čeprav je BOR kot polit, 
kom. bil obenem član OK, niti upoštevanje in izvajanje na- 
redb štaba zone, do katerih je bil odnos nepravilen in nedis- 
cipliniran. Več boste zvedeli od tov. Matjaža. 

Jasno je, da vse te pomanjkljivosti pomena doseženih us- 
pehov ne zmanjšajo in gre OK-ju kljub vsemu vse priznanje, 
posebno tov. Matjažu, kije z organiziranjem tehnike" ome- 
njenim uspehom dodal brez dvoma nov važen uspeh, pa tudi 
tov. Poldetu15 glede organiziranja odborov DE in prodiranja v 

1J Misli na izid narodnega plebiscita na Koroškem dne 10. oktobra 1920 
za dokončno razmejitev med republiko Avstrijo in Kraljevino Srbov. Hrvatov 
in Slovencev, kije bil razpisan na osnovi določb mirovne pogodbe med antan- 
to in Avstrijo dne 10. septembra 1919 v Saint Germainu. Na plebiscitu je 59 
% glasovalcev glasovalo za Avstrijo in 41 % zu Jugoslavijo. 

|J Ore ZìI Izjavo komandanta Vrhovnega štaba NOV in PO Jugoslavije Jo- 
sipa Broza - Tita in Protifašističnega sveta narodne Osvoboditve Jugoslavije 
dne 8. februarja 1943 o narodnoosvobodilnem gibanju v Jugoslaviji. Glej 
dok. št. 3, op. 9. 

14 Gre s» tehniko Okrožnega komiteja KPS za Koroško. Glej Bogdan Žol- 
nir, Partizanski tisk ob Mcži, Dravi in Mislinji, Založba Obzorja Maribor 1962 
(dalje Žolnir, Partizanski tisk), str. 41-61. Glej še poročilo vodje tehnike Milo- 
vana lliha - Koslje Ilica dne 1. avgusta 1943 Okrožnemu komiteju KPS za 
Koroško o delu tehnike (ARS, Odd I, sign.: AS 1490, Oblastni komite KPS za 
Koroško, a. š. 2691, šk. 2). 

15 Lavoslav Ebcrlc - Polde Jamski. 
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centre in tov. Boru za uspehe v oborožitvi bataljona in poedi- 
nih njegovih akcij. 

8.)lbNajresnejša pomanjkljivost pa je bila v delu samega 
••. To delo ni počivalo na principu demokratskega centrali- 
zma ampak malomeščanski familijarnosti. Tov. Matjaž kot 
odgovorni sekretar ni znal si zagotoviti svoje autoritete, ki 
izvira iz njegove odgovornosti in je popuščal celo v principial- 
nih stvareh tov. Poldetu pa tudi Boru in ni vršil nad njihovim 
delom potrebne boljševiške - prave tovariške kritike. 

O vseh teh napakah sem razpravljal mnogo s tov. Matja- 
žem, tov. Janezom in še posebej podrobno na seji OK, kjer so 
se člani OK strinjali v celoti z mojimi pripombami. 

Za odpravo teh nedostatkov in zboljšanje dela sem predla- 
gal, da se dosedaj enotno okrožje razdeli v dve okrožji: za ju- 
goslovanski del Koroške in za avstrijski del - to nujno zahteva 
razlike v polit, položaju, ki sledijo iz poročila pa tudi obsež- 
nost terena. Več tov. Matjaž. 

2./ Tov. Marjetko17, ki je dosedaj dodeljena partizanski 
edinici, naj se da na teren kot odgovorno za mladinsko delo in 
event, tudi žensko delo (moške mladine skoro ni). 

3./ Večjo kontrolo od strani PK nad polit, izgrajevanjem 
odgovornih kadrov v posameznih okrožjih samih. 

4./ Mislil sem, da bi obe novi okrožji predstavljali koroško 
oblast na čelu z oblastnim komitetom. Toda z odtegnitvijo tov. 
Matjaža je to nemogoče zaradi pomanjkanja kadra. 

Predlagam pa, da se tov. Matjažu omogoči še nadalje po- 
gostejša neposredna kontrola in tudi vodstvo nad obemi ko- 
roškimi okrožji in event, še nad Saleško-Mislinjskim okro- 
žjem, da ne bodo odgovorni kadri v teh okrožjih prepuščeni 
preveč sami sebi. 

Tov. Bor, ki je bil član O. K. in obenem polit, komisar je 
predan stvari partije, vesten v svojem delu, s čutom odgovor- 
nosti zadovoljivo razvitim. Manjka pa mu pri delu sploh glob- 
ljega političnega znanja in preciznejšega smisla za organizaci- 
je. Mislim, da ima mnogo več oz. lepe sposobnosti kot ko- 
mandant in manj kot komisar. Kot politkomisarja ga ovira 
ravno njegova komandantska suhost pri obdelavi vsakega 
vprašanja in suh, premalo topel odnos do partizanov. Kot 
komandant pa mislim, da bi imel vse možnosti za dober raz- 

!" Pomota v številčenju v izvirniku. 
17 Olga Jenko Kaslclic. 
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voj. Kritiko pa zelo težko, naravnost nekomunistično težko 
prenaša. 

Tov. Polde ima še mnogo ostankov nekdanjega funkcio- 
narja soc. dem. organizacij. Samokritika mu je precej tuja. Je 
pa brez dvoma napredoval kot organizator in lahko v tem po- 
kaže odlične rezultate sistematičnega organizator, dela. Zato 
mislim, da je v tem pogledu vsaj skepsa tov. Petra18 vsaj do 
neke mere neupravičena. Potrebna pa je nad njegovim delom 
nujna kontrola. 

Tov. Janez - predan, delaven mlad partijec, toda radi 
premajhne teoret. polit, podkovanosti - ozek prakticist. Ima 
pa pogoje, da ta prakticizem premaga. 

Organizirali smo tudi s tov. Silasom19 Varnostno službo za 
jug. del Koroške - poroča Matjaž, prav tako kot. tudi o tovari- 
šici odgovorni za žensko delo za Črno - Mežico itd. 

Toliko o Koroški. 
Sedaj še sledeče: 
Tov. Polde je imel sestanek z Greto Kralj20 iz Dravograda 

to je ena od treh izdajalk iz 1. 1941, ki stopila v službo gesta- 
pa. Zahtevajte informacije od tov. Matjaža, on ve tudi za sklep 
tov. Silasa o postopku proti njej - sklepajte o tem in pospešite 
po možnosti njeno likvidacijo. 

Ker mi ni bilo mogoče priti skupaj s tov. Kristlom21 in Ko- 
som22 mislim, da morate to čim prej storiti vi. Videl sem, kako 
je temu mlademu, toda predanemu kadru nujna in koristna 
tovariška pomoč konkretno in neposredno na njihovem tere- 
nu. 

Pošilajm vam tekst za »Samoodločbo«23. Sedaj je polit, čla- 
nek agencije TASS24 že zelo zastarel - odločite vi in napišite 
kaj drugega ali če se mudi enostavno izpustite. Moji članki, 
posebno o partizanih so zelo dolgi. Smatram pa, da je potreb- 

IB Boris Kidrič. 
i* Rudi Knez. 
*> Glej Dokumenti, knj. 5, dok. St. 140, str. 395 - 396 in Dokumenti, knj. 

7, dok. št. 116, op. 29, str. 350. 
'•»• Anion Ulrih. 
•" Dr. Franc Polh - Izak. 
'Ji List: "Samoodločba". Pokrajinsko glasilo Komunistične partije za se- 

verno Slovenijo, leto 1. štev. 1-2, avgust 1943. Ohranjena je le prva stran v 
Koroškem pokrajinskem muzeju v Slovenjem Gradcu. Glej Žolnir, Partizanski 
tisk, sir. 68-70. 

1• Tclegrafnoe agentstvo Sovjetskogo sojuza (Sovjetska tiskovna agenci- 
ja). 
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no, da izide, ker na Štajerskem o tem niso obveščeni niti ni 
OF in Partija sproti zavzemala stališče do posameznih pojavov 
in stopenj v razvoju partizanstva. Skrajšajte ga eventuelno - 
jaz sedaj nimam časa. Prilagam vam pismo, ki sem ga pisal 
Viktorju25, pa ga je kurir pozabil oddati skupaj s teksti. Preči- 
tajte ga, vsaj glede »Samoodločbe«. 

Vas vse pozdravljam s tovariškim pozdravom 
Smrt fašizmu - svoboda narodu! 

Sergej26 

ST. 51 

POROČILO PODOKROŽNEGA ODBORA OF STIČNA DNE 
14. AVGUSTA 1943 IZVRŠNEMU ODBORU OF O POLOŽA- 

JU V PODOKROŽJU1 

Podokrožje OF Stična 
14. avgusta 1943. 

Izvršnemu odboru OF. 

V zvezi s poročilom2 od 10. avgusta 43. dodajamo nasled- 
nje: 

V tukajšnjem podokrožju se v teku teh par dni ni zgodilo 
nič posebno važnega. Vojaštvo prihaja in odhaja v poedine 
postojanke ob progi in ne patrolirajo nikoder po vaseh, razen 
tam, kjer se nahajajo. So zelo poparjeni in se za nič ne briga- 
jo, postali so čisto apatični in samo čakajo konca vojne. O 
vseh dogodkih so dobro obveščeni potom letakov katere smo 
raztrosili po postojankah in okrog njih. Direktnih zvez z njimi 
nimamo, ker se ljudje ne upajo stopiti z njimi v stik, da bi na 
ta način vzpostavili zvezo med nami in Italijani. Skušali bomo 
tudi v bodoče vzpostaviti take zveze. 

** Viktor Stopar. Pismo ni priloženo. 
M Sergej Kraigher. 
1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v ARS. Odd. II. sign.: AS 1670, IOOF, šk. 

435/1. 
' Glej dok. št. 36. 
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V belogardistićnih postojankah je velik preplah radi zad- 
njih dogodkov na frontah in pri nas. Iz postojank ne gredo več 
nikamor na patrole in so čisto iz sebe. Pravijo, da jim domov 
ne kaže, ker se boje partizanov, pri Italijanih jim tudi ni več 
za biti, v plavo gardo pa tudi niso pripravljeni iti, ker vedo, da 
jih bodo zopet prodali. Vzpostavili smo z njimi nekaj stikov. 
Svetovali smo jim, da se edino na ta način lahko rešijo, če 
gredo v partizane. Objasnili smo jim, kaj je modra garda, da 
je Mihajlović narodni izdajalec, da so beli in plavi voditelji 
izdajalci, a oni da so žrtve. O uspehu bomo poročali prihod- 
njič. 

Nekaj propadlih belih voditeljev je imelo pred par dnevi 
sestanek v vasi Bič pri Št. Vidu. Koliko ljudi je bilo na tem 
sestanku in kaj so jim govorili in obetali nismo mogli še točno 
ugotoviti. Vemo pa samo to, da ljudem ni bilo prav, ko so bili 
poleg duhovniki, ki so jih že enkrat zapeljali v »bega«. Na 
splošno modri propagirajo, da so sedaj OF in Mihajlovičevci 
združeni, da je sedaj v tej vojski že angleško orožje in obleka, 
da so tukaj Rusi, Angleži in Amerikanci in, da bodo sedaj 
skupno z nami nastopili, da izženemo okupatorja iz naše 
zemlje. To so že dobro poznane laži belogardistične propa- 
gande kateri pa sedaj ne bodo ljudje več tako nasedali. Mi 
smo jih že povsod razkrinkali in ljudstvu dokazali, kaj so 
ljudje, ki se predstavljajo kot jugoslovanski »četniki«. 

Dokler nimamo okrožnega odbora tudi delo v podokrožju 
ne more tako napredovati kot je treba. Potem se bo lahko 
postavila gospodarska komisija okrožja in potem rajonske in 
terenske gospodarske komisije3. Ni nam jasno ali ostanejo 
razpredelnice toliko časa pri nas, da se popiše ves letošnji 
pridelek, ali kako in koliko pripada na vsakega kmeta oziro- 
ma člana njegove družine žita, krompirja, sadja, živine in 
drugo. 

Splošno politično stanje je po zadnjih zmagah zaveznikov, 
zelo dobro. Najbolj navdušeni so ljudje nad zmagami Rdeče 

•'• Glej okrožnico Izvršnega odbora OF dne 10. julija 1943 o ustanovitvi 
Osrednje gospodarske komisije in .organizaciji gospodarskih komisij po okro- 
žjih in rajonih, navodila Osrednje gospodarske komisije pri Izvršnem odboru 
OF dne 10. julija 1943 za organizacijo vaških gospodarskih komisij ter pred- 
log Osrednje gospodarske komisije pri Izvršnem odboru OF dne 20. julija 
1943 o vzpostavitvi okrožnih, rajonskih in vaških gospodarskih komisij v 
Dokumenti, knj. 8, dok. it. 44, str. 170-172, dok. št. 45, str. 173-175 in dok. 
št. 94, str. 322-325. 
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armade, ki tako podi Nemce. Beli in modri se pa vedno bolj 
bojijo teh zmag, ker vedo, daje blizu čas končnega obračuna. 

Ponovno prosimo za vzpostavitev še ene stanice TV bližje 
nas in za okrožje katerega nujno rabimo. 

O vseh dogodkih bomo čimhitreje in točneje poročali. 
Smrt fašizmu - svobodo narodu! 

14. avgusta 43. 
Na terenu. Za Podokrožje Stična 

Boštjan4 

Odgovor in navodila osebno inštruktorju 
tov. Bogdanu5 

21. VIII. 43. 
Miha •.* 

ŠT. 52 

ODREDBA OSVOBODILNE FRONTE SLOVENSKEGA NA- 
RODA DNE 15. AVGUSTA 1943 O OBVEZNI ODDAJI VSEH 

VRST OROŽJA IN RAZSTRELIVA1 

RAZGLAS 

Se vedno se nahajajo ljudje, ki hranijo doma orožje in raz- 
streljivo katero bi v gotovem času uporabili v protinarodne 
zločinske namene ali pa v svojo osebno korist. Ker danes vse 
to orožje nujno rabi naša narodna osvobodilna vojska in da 
se preprečijo razne nesreče pri otrokih in odraslih, ki ne znajo 
z orožjem ravnati, se odreja sledeče: 

1./ Vsake vrste orožja in razstreljiva /puške, pištole, pat- 
rone, bombe in drugo/ je takoj oddati, najkasneje pa v 8 
dneh najbližji partizanski patroli ali terenskim delavcem OF. 

2./ Poziva se vse prebivalstvo, da vsak primer kršitve te 
odredbe takoj prijavi krajevni oblasti OF. 

1 Karel Sagaclin. 
* Bogdan Osolnik 
'• Dr. Marijan Brccclj. Zadnji siavck in datum pripisal ob prejemu poroči- 

la. 
' Izvirna kopija je v ARS, Odd. H. sign.: AS 1670, ÍOÜF, šk. 435/11. 
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3./ Kršitelje te naredbe se bo najstrožje kaznovalo. Nadzi- 
ra, sodi in kaznuje oblast OF. 

Na terenu, dne 15. avgusta 1943. 

SMRT FAŠIZMU - SVOBODO NARODU! 

OSVOBODILNA FRONTA 
SLOVENSKEGA NARODA. 

ST. 53 

ODREDBA OSVOBODILNE FRONTE SLOVENSKEGA NA- 
RODA DNE 15. AVGUSTA 1943 O PREPREČEVANJU ŠPE- 

KULANSTVA, VERIŽNIŠTVA IN VOJNEGA DOBIČKARS- 
TVA1 

RAZGLAS. 

Dogajajo se grobi slučaji špekulantstva, verižništva in voj- 
nega dobičkarstva na škodo splošnega prebivalstva. Posame- 
zniki bogatijo, ogromna večina prebivalstva pa vedno bolj 
propada. Življenjske potrebščine: riž, mast, moka, sladkor, 
olje in živina, usnje, obutev in drugo se prodaja in veriži čez 
naše meje na Hrvaško in drugam, pri nas doma pa so ljudje 
lačni in raztrgani. Nekatere življenske potrebščine so tako 
drage, da revni ljudje tega niti kupiti ne morejo, ^ako te pot- 
rebščine kupuje lahko le tisti, ki ima dosti denarja, revež pa 
ne more dobiti niti najpotrebnejšega. 

Za verižništvo ne smatramo blaga, ki se pribavi preko me- 
je na naše ozemlje, ki je kakršnakoli življenjska potrebščina 
in s katero kupčijo se ne izkorišča prebivalstva. Da se v bodo- 
če to uredi na pravičen način in da se prepreči nadaljno špe- 
kulanstvo, verižništvo in vojno dobičkarstvo, se odreja slede- 
če: 

Izvirna kopija je v ARS, Odd. li. sign.: AS 1670, lOOF, àk. 435/11. 
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1/. Prepoveduje se vsaka prodaja in zamenjava življenskih 
potrebščin, riž, mast, moka, makaroni, olje in živino, usnje, 
čevlje, obleko in perilo iz našega ozemlja preko meje. 

2/. Dovoljuje se nabavljanje takih in sličnih potrebščin 
preko meje na naše ozemlje, katero ima namen oskrbeti naše 
prebivalstvo s tem blagom in ako se s tako nabavo ne izkoriš- 
ča prebivalstva. 

3/. Vsak prehod preko meje je dovoljen samo s propustni- 
co oblasti Osvobodilne Fronte. 

4/. Prepoveduje se vsako vojno dobičkarstvo, špekulant- 
stvo in oderuštvo ter verižništvo. 

5/. Stremi naj se za tem, da se v prvi vrsti pomaga najre- 
vnejšim. 

6/. Alkoholne pijače se dovoljujejo zamenjavati preko meje 
za nujne življenske potrebščine. 

7/. Kršitelje te naredbe se bo najstrožje kaznovalo. Nadzi- 
ra, sodi in kaznuje oblast OF. 

8/. Vse prebivalstvo se naproša, da ta stremljenja podpira 
in kršitelje te naredbe takoj prijavi najbližnjemu organu obla- 
sti OF. 

Na terenu, dne 15. avgusta 1943. 

SMRT FAŠIZMU - SVOBODO NARODU! 

OSVOBODILNA FRONTA 
SLOVENSKEGA NARODA. 

ST. 54 

ODREDBA OSVOBODILNE FRONTE SLOVENSKEGA NA- 
RODA DNE 15. AVGUSTA 1943 O PLAČEVANJU DAVŠČIN 

ZA PRODAJO VINA, MESA, KONJ IN DRUGE PRODAJE 
TRGOVSKEGA ZNAČAJA1 

Osvobodilna fronta Slovenskega naroda 

Izvirna kopija je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1670, lOOF, šk. 438/1. 
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RAZGLAS 

Vsaka vojska potrebuje denarja. Pokret, kakoršen je naš 
narodno osvobodilni pokret, ki ima značaj oblasti, dnevno 
potrebuje za svoje potrebe denarja. Kot Slovenci smo dolžni 
podpirati revne družine partizanov, družine, ki so izgubile ali 
imajo zaprte in internirane svoje skrbnike. Za vse to je potre- 
bno mnogo denarja. Ako smo plačevali davke v proti-ljudski 
Jugoslaviji, okupatorju in drugim našim izkoriščevalcem in 
zasužnjevalcem, potem smo še bol dolžni to dolžnost do svoje 
ljudske narodno-osvobodilne oblasti OF. Zato odrejamo, da 
mora vsak plačevati poleg rednega mesečnega narodnega 
davka tudi sledeče davščine: 

1.) Za vsako prodano vino iz zidanice, na vinotoču (pu- 
šenšanku2) in v gostilnah se plačuje Lir 0.50 za liter. 

2.) Za vsako prodano meso zaklane živine se plača Lir 1.- 
za kilogram. Od zaklanega teleta Lir 50.- za glavo. 

3.) Za vsakega prodanega konja prepeljanega čez mejo 
preko tega ozemlja se plača 30% od čistega zaslužka, najmanj 
pa 600.- Lir za glavo. 

4.) Za vse druge prodaje trgovskega značaja se plača 30% 
od čistega zaslužka. 

5.) Za vsako neprijavo in neplačilo in za vsako prodajo ži- 
vine Italijanom se prvič plača dvojni znesek davščine, v dru- 
gem primeru bo kazen strožja. Nadzira, sodi in kaznuje oblast 
OF. 

6.) Za kršitve te odredbe solidarno odgovarjajo prodajalec, 
kupec, voznik in posrednik. 

7.) Poziva se vse prebivalstvo, da vsak primer kršitve te 
odredbe takoj prijavi krajevni oblasti OF. 

Na terenu, dne 15. avgusta 1943. 

Smrt fašizmu - svoboda narodu! 
Osvobodilna fronta. 

«Puseljšank-, (v zahodni Sloveniji •osmica-) začasni vinotoč. 
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ŠT. 55 

ODREDBA OSVOBODILNE FRONTE SLOVENSKEGA NA- 
RODA DNE 15. AVGUSTA 1943 O PREPOVEDI SEKANJA 
IN PRODAJE OREHOVEGA IN DRUGEGA DRAGOCENEGA 

LESA IN PRODAJE ŽIVINE« 

RAZGLAS 

Borba za svobodo slovenskega naroda je prišla v zaključno 
dobo. Zavezniki zadajajo okupatorjem in njihovim hlapcem 
strahovite udarce. Nastopil je čas, ko mora vsak Slovenec na 
svoj način v tej borbi pomagati. To pomeni, da ne smemo da- 
jati nobene podpore okupatorju. Kljub temu pa se med nami 
še vedno najdejo ljudje, ki jim je več nekaj lir, kakor dragoce- 
na kri naših hrabrih partizanov. Za teh par lir podpirajo oku- 
patorja, fašistično vojno in njena grozodejstva tudi s tem, da 
prodajajo Italijanom orehov in drugi les, da jim prodajajo ži- 
vino in drugo. Glede na to, da se vojna čimbolj skrajša in da 
se čimpreje doseže mir in svoboda ter da se očuva naše naro- 
dno bogastvo odrejamo sledeče: 

1/. Prepoveduje se vsako sekanje in prodajanje orehovega 
in drugega dragocenega lesa. 

2/. Prepoveduje se prodajo živine Italijanom in njihovim 
hlapcem beli in modri gardi. 

3/. Kršitelje te odredbe se bo kot izdajalce slovenskega 
naroda in kot vojne dobičkarje najstrožje kaznovalo. Nadzira, 
sodi in kaznuje oblast OF. 

4/. Kaznovan bo tisti, ki bi tako blago kupoval, tisti, ki bi 
ga prodajal, tisti, ki bi ga vozil in tisti, ki bi nagovarjal na take 
kupčije. 

5/. Poziva se vse prebivalstvo, da vsak primer kršitve te 
odredbe takoj prijavi krajevni oblasti OF. 

Na terenu, dne 15. avgusta 1943. 

SMRT FAŠIZMU - SVOBODO NARODU! 

OSVOBODILNA FRONTA 
SLOVENSKEGA NARODA. 

Izvirna kopija je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1670, lOOF, šk. 435/11. 
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ST. 56 

ODREDBA OSVOBODILNE FRONTE SLOVENSKEGA NA- 
RODA DNE 15. AVGUSTA 1943 O PRAVILNEM RIBOLOVU1 

RAZGLAS 

V zadnjem času se je močno razvil v reki Krki in potokih 
ribolov z razstreljivimi sredstvi. S takim načinom ribolova se 
ne doseže samo zaželjenega uspeha, ujeti samo doraticene 
ribe, ampak se pri tem uniči tudi ves ribji zarod. Ako bi tak 
ribolov bil dopuščen daljši čas, bi se ribogojstvo v reki Krki 
popolnoma zatrlo. To pa ni v našem narodnem interesu. Tudi 
polne reke rib so naše narodno bogastvo. Zato moramo pri 
ribolovu gledati tudi na to, kaj bomo imeli v bodočnosti. Mi 
sicer ribolov smatramo za pravico vsega prebivalstva, vendar 
mora biti ta ribolov pravilno gospodarsko izrabljen. Da bomo 
to dosegli, odrejamo sledeče: 
1/. Dovoljuje se ribolov vsakomur. 
2/. Ribe se smejo loviti samo s trnekom, mrežo, vilicami in z 
roko. 
3/. Pri ribolovu se strogo prepoveduje uporaba razstreljivnih 
in sličnih sredstev, s katerimi se uničuje tudi ribji zarod. 
4/. Ribolov v trgovske izkoriščevalne namene se strogo pre- 
poveduje. 
5/. Kršitelje te odredbe se bo najstrožje kaznovalo. Nadzira, 
sodi in kaznuje oblast OF. 
6/. Poziva se vse prebivalstvo, da vsak primer kršitve te odre- 
dbe takoj prijavi krajevni oblasti OF. 

Na terenu, dne 15. avgusta 1943. 

SMRT FAŠIZMU - SVOBODO NARODU! 

OSVOBODILNA FRONTA 
.    SLOVENSKEGA NARODA. 

tevima kopija je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1670, lOOF, šk. 435/11. 
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ST. 57 

PISMO ČLANA POLITBIROJA CENTRALNEGA KOMITEJA 
KPJ EDVARDA KARDELJA S HRVAŠKE DNE 15. AVGUSTA 

1943 SEKRETARJU CENTRALNEGA KOMITEJA KPS 
FRANCU LESKOŠKU1 

Dragi Luka-'! 15. VIII. 1943. 

Privatnega pisma nisem uspel napisati in ga torej ne pri- 
lagam, kakor sicer naznanjam v pismu3. 

Janezov4 Janez5 je prišel in je odgovor predan po radio- 
zvezi. Upam, da ste v redu prejeli. Ne vem, čemu ste to stvar 
tako zavlačevali, da se je Janez 6 dni potikal predno je prišel 
do nas, dasi imate na razpolago radio. 

Razpored trup'1, ki mi ga je poslal Janez, se mi zdi dober. 
Poslal ga bom dalje Titu7. Sploh glejte, da boste dajali redna 
obvestila za Tita. Zlasti tudi VOS naj pošilja redno poročila za 
VŠ, kar smo že enkrat sklenili. Zdaj bo spet funkcionirala 
»kopenska« zveza z VS. Najvažnejše stvari pa naj VOS pošlje 
po radiu. Zlasti važni so podatki o transportih po železnici. Tu 
se sedaj pomikajo veliki transporti v smeri severozapada. Pra- 
vijo, da gredo v Italijo (Nemci in ustaši), lahko pa je to kon- 
centracija proti Liki. Sporočite kako je pri vas. 

Pošljite podrobne podatke o izjavah plavogardistov8 in 
Lenščaka9. Ne razumem, čemu po kurirju, ki ga je poslal Ja- 
nez, o tem ne pošiljate nobenega poročila. Saj veš, da so te 
stvari interesantne tudi za VŠ, da se laže orientira, pa tudi 

1 Izvirnik je v ARS, Odd. I, sign.: 1487, CK KPS, •. e. 438. Objavljenje v 
Dokumenti KPJ. knj. 12. dok. St.128 str. 462. 

' Frnnc Leskošck. 
1 Glej pripis k pismu dne 12. avgusta 1943 (dok. št. 39). 
4 Boris Kraigher. 
5 Gre za kurirja Glavnega štaba NOV in PO Slovenije. Uredništvu ni us- 

pelo ugotoviti njegovega pravega imena. 
" Misli na razmestitev obeh slovenskih divizij, 14. in 15., na strateško 

pomembnih točkah Dolenjske in Notranjske tako, da sta obvladovali predv- 
sem železniške proge proli Italiji. To naj bi v primeru kapitulacije Italije one- 
mogočilo odvoz italijanskega vojaštva in vojaškega materiala v Italijo. 

7 Josip Broz. 
» Glej dok. št. 39, op. 23. 
" Zdravko Lenšček. 
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tukaj za nas. Pošlji o tem čim prej pošto10, a glavne stvari po 
radiu. 

Stvar z direktorjem11 forsirajte kolikor največ morete. Ali 
ste poslali javke in drugo, kar je zahteval? 

Tovariške pozdrave vsem! 
Beve1-' 

ST. 58 

OKROŽNICA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA GO- 
RENJSKO IN KOROŠKO DNE 15. AVGUSTA 1943 O DO- 

GODKIH NA ŽIROVSKEM VRHU1 

477 
Pokrajinski komitet KPS Na pol. 15. avgusta 1943. 
za Gorenjsko in Koroško 

Dragi tovariši! 

1) Zvedeli smo,da se širijo po terenu gorostasne vesti, o 
hajki na Žirovskem vrhu2, o komandantu Črnogorcu3, ki naj 
bi bil v službi Gestapa in ne vemo kaj še vse. V zvezi s tem 
ugotavljamo: 

2) Zvedeli smo, da se pomika skozi Gorenjsko v smeri pro- 
ti Italiji nemška vojska. Gorenjska se mora v zvezi s tem 
spremeniti v vojno zaledje, skozi katerega se bodo premikale 
in kjer se bodo stalno držale velike nemške vojaške edinice - 

10 Glej dok. št. 103 in poročilo Glavnega štaba NOV in PO Slovenije dne 
28. avgusta 19-13 Vrhovnemu štabu NOV In PO Jugoslavije v Zborniku do- 
kumentov in podatkov o narodnoosvobodilni vojni jugoslovanskih narodov, 
del VI (dalje Zbornik NOV/VI), knj. 6. dok. št. 62, str. 153-158. 

11 Šifra •• vodstvo sovjetske obveščevalne službe. Gre za njihovo željo, da 
bi z avionom pristali na slovenskem ozemlju. Glej Zbornik NOV/VI, knj. 6, 
dok št. 52, str. 134. 

12 Edvard Kardelj. 
1 Izvirna kopija je ARS, Odd. II, sign.: AS 1707, Okrožje Kranj. šk. 

672/111. Številka 477 je delovodniška oznaka Pokrajinskega komiteja KPS za 
Gorenjsko in Koroško. 

2 Glej dok. št. 26, op. 20. 
3 Pero Popivoda - S. Jankovič, komandant II. (Gorenjske) operativne co- 

ne. 
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vse to bo omogočilo Nemcem stalne in ogromne hajke. Pri 
vojaški neizkušenosti novih gorenjskih partizanov bi to vse- 
kakor pomenilo katastrofo pri naši vojski na Gorenjskem - 
kar je, k sreči še z dokaj majhnimi žrtvami pokazal primer na 
Zirovskem vrhu. V zvezi s tem smo odredili začasen odhod 
naše vojske v sklop slovenskih divizij. Naše ljudstvo na tere- 
nu naj se v zvezi s tem spomni lanskih hajk, ko so stotine 
nemških avtomobilov napolnile naše doline. Cele čete so tedaj 
izkrvavele, čeprav so bile sestavljene iz mnogo bolj izkušenih 
partizanov in čeprav so bile tako maloštevilne, da jih je bilo 
Nemcem težko odkriti. Kdor bi hotel pri takih razmerah voj- 
sko na Gorenjskem, bi zakrivil smrt velike večine slovenskih 
mož in fantov, sinov in očetov, bratov in sester, ta bi bil hujši 
od najhujšega belogardista. 

V zvezi s številnimi novimi bataljoni na Gorenjskem in z 
drugimi novimi elementi, se je pokazala potreba tudi na Go- 
renjskem ustanoviti brigado4, ki bi bila sposobna voditi večje 
in uspešnejše vojaške operacije. Toda voditi brigado ni sposo- 
ben vsak komandir, niti vsak komandant bataljona. Za to je 
potreba ogromno izkušenj, ki jih na Gorenjskem nihče ni imel 
in jih ni mogel imeti. Eno je voditi četo v akcijo, katere uspeh 
zavisi predvsem od momentov, ki imajo malo opraviti z vojaš- 
ko znanostjo, drugo pa je voditi brigado v akcijo, ki predstav- 
lja nadvse komplicirano in težko borbo. Zato je bila potrebna 
pomoč od zunaj, kjer so imeli že izkušnje z brigadami. In tako 
nam je poslalo Glavno poveljstvo NOV Slovenije v pomoč štiri 
tovariše: dva bataljonska oz. brigadna komandanta5 Sloven- 
ca, politkomisarja6 Gorenjske zone Slovenca in komandanta 
Gorenjske zone Črnogorca. Tovariš komandant Črnogorec se 
že od aprila 1941. leta bori proti okupatorjem in izdajalcem in 
ima ogromno vojaških izkušenj. Vsi glasovi o njem so narav- 
nost smešni in zlonamerni. Če govorijo nekateri nezavedni 
partizani o pomanjkanju tovarištva, ugotavljamo, da je v go- 

4 Dne 12. julijfi 1943 je štab II. (Gorenjske) operativne cone po nalogu 
Glavnega slaba NOV in PO Slovenije izdal naredbo o ustanovitvi 8. slovenske 
narodnoosvobodilne brigade, ki je bila nalo formirana drugi dan, 13. julija 
1943, v Davči na Gorenjskem. Dne 10. avgusla 1943 sojo začasno vključili v 
14. divizijo NOV in PO Jugoslavije in preimenovali v 7. SNOUB -France Pre- 
šeren..   Glej Zbornik NOV/VI, knj. 6, dok. št. 38, str. 97-100. 

5 Gre za Ivana Javorja - Igorja, komandanta in Silva Klavčiča-Silvana, 
namestnika komandanta brigade. 

'• Dr. Jože Brilcj • Bolko, France Dermota, poulični komisar H. (Gorenj- 
ske) operativne cone. 
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renjskih bataljonih kar se discipline tiče naravnost anarhija 
in razmere, katere nobena vojaška edinica ne more dalj časa 
prenašati. Zlasti pa mora brigada brez discipline in avtoritete 
v najkrajšem času razpasti in postati žrtev okupatorjev. Tako 
so bili novodošli Slovenci in tov. Črnogorec prisiljeni s pospe- 
šenim tempom vnašati disciplino in avtoriteto komandnega 
osobja v našo vojsko. Pri tem so seveda naleteli na odpor ne- 
katerih partizanov, da so razni privatni sestanki, poljubno 
odhajanje iz taborišča, skrajna nedisciplina, neupoštevanje 
komandnega osobja - večne pravice vsakega partizana. 

In tako so po nalogu Glavnega poveljstva in Pokrajinskega 
odbora OF za Gorenjsko in Koroško bataljoni za bataljoni 
odšli v sestav naših slovenskih divizij od (februarja do danes 
ca 3000 gorenjskih partizanov). Le pri zadnjem transportu se 
je na Žirovskem vrhu zgodila nesreča: okoli 15 mrtvih in 15- 
25 Ujetih. Nemcev je padlo po nekontroliranih vesteh okoli 
60. 

3) Vse druge vesti v zvezi s tem so neresnične in tudi zlo- 
namerno izmišljene, ene po hitlerjevski propagandi, ki jih 
dalje širijo belogardisti in pa vsi tisti njihovi simpatizerji iz 
vrst takoimenovane sredine, ki ni nič drugega, kot prikrita 
bela garda-, ki so danes v očigled bližnjega konca prilezli iz 
lukenj in ki na strani Hitlerja in njegove bele garde na vse 
načine rovarijo proti OF v nameri, da bi spravili na oblast 
beograjsko čaršijsko izdajalsko jug. vlado in Dražo Mihajlo- 
viča. 

V zvezi z vsem tem naročamo našim terenskim delavcem, 
da v bodoče preprečijo slično nasedanje našega ljudstva nem- 
ški in izdajalski propagandi, zlasti pa da preprečijo, da bi 
temu nasedale naše terenske organizacije, ki se v nekaterih 
primerih lažne vesti celo širile, namesto pobijale.7 

Za Pokrajinski komitet KPS 
Matija8 l.r., Lenart? l.r., Jakob10 l.r. 

7 Pokrajinski komite KPS za Gorenjsko in Koroško je dne 19. avgusta 
1943 izdal okrožnico rajonskim sekretarjem, naj nn osnovi nemškega letaka 
s slikami oz. imeni padlih in ujetih partizanov na Žirovskem vrhu zberejo 
ločne podatke o padlih in ujetih na svojem terenu. (ARS, Odd. Il, sign.: AS 
1707. Okrožje Kranj, šk. 672/lli). 

s Maks Krmelj. 
4 Jože Sluga. 
10 Oskar Savli. 
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ST. 59 

POROČILO OKROŽNEGA KOMITEJA KPS NOVO MESTO 
DNE 15. AVGUSTA 1943 CENTRALNEMU KOMITEJU KPS 

O POLOŽAJU V OKROŽJU1 

Okrožni komitet K. P. S. Na terenu dne 15. 8. 1943 
Novo mesto 

Centralnemu komitetu Komunistične partije 
Slovenija. 

POROČILO 

Dne 14. 8. 43 se je vršila redna seja Okrožnega komiteta, 
na kateri so bili prisotni vsi člani O. K. 

Pri otvoritvi seje se je tovariš sekretar2 dotaknil važnega 
razvoja dogodkov in pripravljenost vseh particev v sedanjem 
odločilnem momentu, ter pozval prisotne na čim večje siste- 
matično delo. 

Sklepi zadnje seje so bili po večini vsi izvršeni, sprememba 
je bila edino v tem, da se člani O. K. niso se zadrževali v po- 
sameznih podokrožjih z ozirom na okrožnico C. K.3, da se 
mora O. K. zadrževati skupno. Edino tovariš Emo4 se je zadr- 
ževal mesec dni v Topliškem podokrožju, ker ni imel možnos- 
ti, da poseti tudi Gorjansko podokrožje z ozirom na to da se je 
vršila tam ofenziva. Ostali člani so se v kolikor je bilo mož- 
nosti zadrževali tudi po podokrožjih Trebelno, Trebnje in 
Smarjeta Skocjan. 

V Mirnopeškem podokrožju ni bilo do sedaj odbora, glede 
na izboljšanje razmer na tem podokrožju je bilo sklenjeno, da 
se pošljeta takoj dva aktivista, katera bosta imela nalogo, da 
preskrbita veze ter postavita osnovo za bodoče delo. Po priho- 
dnji seji bomo poslali še dva in to od mladine in A. F. Ž. tako 

' Izvirnik je v ARS, Odd.  I, sign.: AS 1487, CK KPS, a. • 2926. 
'•" Franc Cerne - Klemeni, Klemen. 
3 Glej dok. št. 6 in navodila Centralnega komiteja KPS Okrožnemu komi- 

teju KPS Novo mesto z dne 2. avgusta 1943 za delo ob padcu italijanskega 
fašizma. (ARS, Odd I., sign: AS 1487, CK KPS, a. e. 3024). 

4 Albert Svetina. 



da bomo tudi to podokrožje po možnosti v kolikor nam bodo 
dane prilike organizirali. 

Podokrožje Trebnje: Vršili so se sestanki s kandidati in 
partijskimi celicami. V samem Trebnjem je bil postavljen re- 
jonski odbor O. F. izgledi so , da nam bode v kratkem možno 
postaviti tudi rejonski komitet in to iz mlajših ljudi, ki bodo 
sprejeti iz SKOJ v partijo. Javno mnenje ljudstva v Trebnjem 
in okolici se je zadnje čase zelo izboljšalo v naš prid. 

Podokrožje Trebelno: Na novo so bili postavljeni trije te- 
renski odbori, za rejon Tržišče se je postavil rejonski odbor v 
Karmelu. V Mokronogu je tudi postavljen rejonski odbor, ne 
vemo pa koliko bo delaven, ker so še vedno pod uplivom bele 
garde. 

Podokrožje Šmarjeta, Škocjan: Vsled tega ker se stalno 
kontrolirajo beli in plavi večina terena v tem podokrožju ni 
bila možnost večjega dela, ampak so se vršili samo sestanki s 
posamezniki. Aktivisti so bili precej zaposleni z mobilizacijo. 

Novo mesto: V mestu je zadnje čase naša stvar v takem 
poletu, da kar masovno zajema ljudske mase. Vidi se že na 
temu, kako radi prihajajo ljudje na kontakte izven mesta, 
tako da kar stremijo za tem kedo bo več doprinesel naši osvo- 
bodilni stvari. Zato se opažajo tudi veliki uspehi pri nabiral- 
nih akcijah bodisi materjal za bolnico, tako tudi za prehrano. 

Topliško podokrožje: Izpopolnil se je rejonski komitet v 
katerem sta poleg tov. Gregorja5 še dva tovariša, ki sta bila 
pritegnjena iz celice Birčna vas. Poleg tega so postavljeni še 
trije rejonski odbori O. F. v katerih so po večini partici, tako, 
da nam bode v kratkem možno postaviti tudi še tri rejonske 
komitete. Vršili so se masovni sestanki v vseh vaseh podokro- 
žja, tako da je dana možnost da se poleg dvanajst terenskih 
odborov, ki že obstojajo postavi še ostale odbore po vseh va- 
seh. V vseh vaseh so postavljeni tudi gospodarski odbori, 
katere je ljudstvo sprejelo za res pravim razumevanjem. Te- 
renske odbore kakor tudi zaščito ni možno postaviti masovno 
s celo vasjo tako da bi cela vas predstavljala terenski odbor 
ker se ljudje še boje izdajstva. Razumevanje med ljudstvom je 
čisto pravilno, ker se zaveda, da je prišel čas ko mora samo 
predstavljati res ljudsko oblast, ter pristaja na to da se vklju- 
čijo v terenski odbor res zanesljivi ljudje ter sčasoma pritegu- 

5 Jože Ravbar. 
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jejo novih, ki se izkažejo zanesljive in predane naši osvobodil- 
ni stvari. 

Mladinsko delo in A. F. 2. ne poteka preveč razveseljivo, 
vsled tega, ker ni pravega razumevanja ne z ene in druge 
strani. Na mesto da bi se vsa vprašanja reševala skupno, čuti 
mladina, da ni odgovorna za svoje delo pred starejšimi aktivi- 
sti. Vzrok neuspehov je tudi v tem da se prepogostoma men- 
jujejo aktivisti, ter da tisti, ki so upeljani v delu in prilikah ne 
predajajo dela svojim naslednikom. Tako da se že poleg ob- 
stoječih odborov organizirajo novi, starejši se pa opuščajo. 
Topliško podokrožje, katero je skoraj popolnoma osvobojeno 
in kontrolirano, bi morala biti naša organizacija na višku. Da 
ni teh uspehov mora iskati vzrok v temu, da naši aktivisti še 
vedno vstrajajo na zaupniškem sistemu, čeprav imajo mož- 
nost postavljati terenske odbore s katerih bi lahko črpali par- 
tijski kader. Vsled tega je tudi naša partija tako malo števil- 
na. In to se dogaja po večini po celem okrožju. V podokrožju 
seje nahajal par dni tudi tov. Tine0 inštruktor 1. O. O. F. 

Podokrožje Gorjanci: S tem podokrožjem nimamo mo- 
mentalno nobene veze, tako da ne vemo kakšen je položaj. 
Kljub temu da smo jih že parkrat opozorili sploh ne reagirajo 
na naše opomine, kakor tudi ne na opomin okrožnega odbora 
O. F. Da se prepričamo kaj je na stvari bo odšel za nekaj dni 
tovariš Emo v to podokrožje. 

Partijsko stanje je sledeče: 
Podokrožje Šmarjeta, Skocjan:13 partijcev,      5 kandidatov. 
Podokrožje Trebelno: 8 partijcev,       15 kandidatov 
Podokrožje Trebne: 7 partijcev,      8 kandidatov 
Podokrožje Toplice: 14 partijcev,    16 kandidatov 
Podokrožje Gorjance: 6 partijcev,      2 kandidata 
Podokrožje Novo mesto: 31 partijcev,    8 kandidatov. 

S posameznimi zavezniki imamo še vedno težave. 
V Trebelniškem podokrožju je bil kot starejši aktivist ime- 

novan za sekretarja podokrožja tovariš Jože7, ki pripada K. S. 
Njego|vo] delo na terenu je vredno vse kritike. Brige nima no- 
bene, da bi sklical sejo podokrožja, isto tako se tudi ne briga 
za aktiviste na svojem terenu. V to podokrožje je bil imenovan 

* Janez Stanovnik. 
; Jože Ciglcr. 
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tovariš Drago8, tudi K.S., ter se do sedaj še ni odzval pozivu, 
da bi deloval na svojem terenu. Zagrešil je tudi v tem, da je 
dalj časa zadrževal literaturo in jo pozneje uničil. Vsi trije 
tovariši Črtomir9, Drago in Jože se drže stalno skupno, ne 
vrše svoje dolžnosti za osvobodilno fronto, zadržujejo se nekaj 
dni v Tržišču, a se spet premaknejo v bližino Trebnega v vasi 
Izar in Lukovk. Radi njih smo sklenili na seji da hočemo vso 
stvar točno preiskati z dokazili in naslednje poročati. Z vsemi 
temi stvarmi je tovariš Vid10 seznanil tov. Dečkota11, kateri se 
je izjavil, da bode v prvi priliki osebno orgiral pri I. O. da on 
ne mara biti kot zastopnik takih ljudi, ki mu delajo sramoto 
ter da naj jih odstranijo ali pa se odstrani on sam. 

Večina aktivistov je na delu za organizacijo gospodarskih 
odborov in za prehrano vojske in priprave za mobilizacijo. 

Smrt fašizmu - svoboda narodu! 

Za Okrožni komitet K. P. S. 
Novo mesto 

Sekretar: Klement 

ŠT. 60 

POROČILO OKROŽNEGA ODBORA OF RIBNICA - VELIKE 
LAŠČE DNE 15. AVGUSTA 1943 IZVRŠNEMU ODBORU OF 

O POLOŽAJU V OKROŽJU1 

pr. 18. avg. 43.   št. 178. 

O. O. O. F. za Na položaju, dne 15. avgusta 1943. 
Ribnico - Lašče 

IZVRŠNEMU ODBORU OSVOBODILNE FRONTE. 

* Drago Prijatelj. 
« Janez Mam. 
'" Inž. Jože Levstik. 
11 Jože Penca. 
' Izvirnik je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1670, lOOF, šk. 435/1. Številka 178 

in datum prejema sta registraturni oznaki Izvršnega odbora OF. 
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Okrožnice št. 33/43 -O-2 z dne 3. avgusta od tov. Miha 
Borštnika3 in okrožnico št. 39/43 -O-4 z dne 10. avgusta od 
tov. Borisa Kidriča, smo prejeli. 

Kot smo že poročali, da nam manjka aktivistov in ker iste 
nujno rabimo, jih bomo nekaj potegnili iz terena v ilegalnost. 

Tako smo potegnili iz Vel. Lašč neko tovarišico, katera je 
dosedaj delala legalno kot terenska delavka za Vel. Lašče in 
okolico, ki pa je postala precej kompromitirana. Bila je v slu- 
žbi v Vel. Laščah pri Puclju5. Je begunka, doma je iz Štajer- 
ske. Je zelo aktivna in še precej sposobna, zato jo bomo pos- 
tavili za sekretarko okrožnega inicijativnega odbora SPŽZ 
našega okrožja. 

Za po mladinski liniji v okrožni inicijativni odbor ZSM za 
naše okrožje smo ilegalizirali enega tovariša in eno tovarišico, 
oba iz rajona Loški Potok. 

Ker je nam nemogoče, da bi se ukvarjali s kuhanjem smo 
dobili iz terena (tudi rajona Loški Potok) eno tovarišico, kate- 
ra nam bo kuhala, šivala in prala. Ta tovarišica (Pepea)6 je že 
bila v partizanih lansko leto do oktobra meseca v Tomšičevi 
brigadi, dokler jo niso vjeli Italijani in odpeljali v internacijo, 
kjer je bila do meseca aprila letos. 

Vse rajonske odbore bomo pomnožili in ojačali, predvsem 
z legalci, kot smo to že poročali in izvedli že v rajonu Loški 
Potok in deloma v rajonu Ribnica. 

Iz rajona Vel. Lašče nam poročajo glede Puclja iz Vel. 
Lašč, za katerega smo pisali, da naj poizvejo in nam sporočijo 
kako se sedaj zadrži doma in kakšen odnos ima do OF. Poro- 
čajo nam, da ni še zaenkrat izgledov, da bi bil kaj bolj akti- 
ven, da pa je simpatizer plavih in jih je v vsaki debati z našo 
aktivistko (legalko) sedaj ilegalko, ki je bila kot smo že zgoraj 
omenili pri njem v službi), skušal vedno kar najbolj zagovarja- 
ti. V Ljubljano hodi sicer bolj poredkoma po enkrat v mesecu. 

2 Pomota. Gre za okrožnico št. 38 z dne 8. avgusta 1943. Glej dok. št. 22. 
3 Dr. Marijan Brccclj. 
* Glej dok. št. 33. 
* Ivan Pucelj (1877-1945), politik in pisatelj, 1921-1922 minister v vladi 

Nikole Pašića, 1926 v vladi Nikole Uzunovića. Leta 1941 je bil član Konzultc v 
Ljubljani, iz katere pa se je umaknil in se preselil v Velike Lašče. V letih 
1941-1944 je bil predsednik Kmetijske družbe v Ljubljani. Zaradi bolezni se 
je marca 1944 preselil V Ljubljano, kjer so ga oktobra 1944 Nemci aretirali in 
decembra odpeljali v Dachau, kjer je že po koncu vojne po hudi bolezni umrl 
v ameriški vojaški bolnišnici. 

* Pepea (Cordis, por. LovSc. 
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V Laščah med ljudmi nima nikakega vpliva in zaupanja. Bolj 
aktivna (za plave), paje njegova hčerka učiteljica (njen možje 
v internaciji). Ona je sedaj pri svojem očetu (Puclju) v Laščah. 
V Ljubljano gre redno vsak teden, zahaja vedno redno k An- 
dolšek Anici, doma iz Lašč ki ima sedaj pri Figovcu gostilno. 

Drugih bolj jasnih izgledov in dokazov o organizaciji plave 
garde v Vel. Laščah ni. Za vsak slučaj, ako se bo ista opazila 
in pojavila, kar je za pričakovati, imamo že stike s človekom, 
kateremu se bo mogoče vriniti, v njihove prednje vrste. 

Ker so Italijani v Vel. Laščah videli pri neki ženski Slo. Po- 
ročevalec, so radi tega zaprli in zaslišali pet žensk, med njimi 
tudi tov. Lojza" (našega legalca v Laščah), katere pa so kmalu 
izpustili. Na tov. Lojza pa odslej precej pazijo, radi tega smo 
mu dali nalog, da naj gre čimprej v ilegalnost, še prej pa ko 
bo odšel pa da naj poskrbi, da bo poiskal in nadomestil sebe, 
z dobrim legalcem, da bo šlo delo v Laščah nemoteno in dobro 
naprej. 

Ko so se držale pred par dnevi v vaseh Rutah in okrog njih 
naše brigade 1. divizije, so Italijani požgali iz avijona par vasi. 
Bombardiralo je pet avijonov in so metali po 150 kg težke 
bombe. Ob tej priliki so izvršili tudi prisilen odkup v vaseh 
Sarsko, Kladi in Dobravici. Odmev tega odkupa med civilnim 
prebivalstvom je dober in se ljudje niso upirali dati, večina 
ljudi je bila zadovoljna. 

Belogardisti iz Škocjana in Št. Jurja hodijo pogosto v pat- 
rolo in so bili že parkrat v kratkem na Golem, Skrilju, Zapo- 
toku in tamkajšnjih okoliških vaseh in ob tej priliki zelo grobo 
postopajo z ljudmi in terorizirajo. Ko so bili pred kratkim na- 
zadnje na Golem, so zelo pretepli in mučili neko tovarišico iz 
Golega ker ni hotela nič izdati, kje je logor in kam zahajajo 
partizani in politični delavci, toda ona in vsi ostali ljudje se 
kljub takemu terorju vedno bolje držijo in so vedno bolj za 
nas. Kako so jo mučili in postopali z njo je razvidno iz prilo- 
ženega spisa8. Na vsa ta početja smo takoj reagirali. 

Ravnokar smo prejeli vest iz rajona Lašče, da je dezertira- 
lo iz belogardistične postojanke Iga 10 belogardistov z oro- 
žjem, kar pa še ni točno in potrjeno. Takoj ko bomo izvedeli 
kaj je o tem konkretnega, vam bomo to takoj poročali. Ako je 

7 Uredništvu ni uspelo ugol oviti prnvcga imena. 
s Poročilo Prihod belogardistov v vas!, napisano s lintnim svinčnikom, 

dne 29. julija 1943 je v ARS, Odd. Il, sign.: AS 1670, lOOF, sk. 435/1. 

186 



to res, je to gotovo uspeh naših sestankov z njimi in pa leta- 
kov, katerih smo zadnje čase različnih, vse tiste ki smo jih 
prejeli od vas za razmnožiti, ki smo jih dali takoj razmnožiti 
zelo veliko, na tisoče in tisoče izvodov za celo okrožje in tudi 
takoj ekspedirali po vseh rajonih, oni pa dalje po vsem tere- 
nu. Poročil o očinku teh letakov še nismo prejeli iz rajonov, 
izgleda pa vse tako, da so vplivali zelo dobro na ljudi nasploš- 
no, kajti postali so precej bolj dostopni kot pa so bili dosedaj. 
Tudi precej novih aktivistov smo pritegnili v delo. 

Po točnih podatkih, ki jih je dobil ROOF za Lašče in katere 
nam je poslal, je ugotovljeno, da se nahaja v tem rajonu 
(okrog Golega-, Skrilja-, Zapotoka in tamkajšnjih okoliških 
vaseh) nek gotov človek, ki se piše Zgonc9, kateri da je v služ- 
bi bege iz Skocjana. Stalno se vozi po vaseh in špionira ter 
vse takoj sporoča begi v Skocjan. Naše ljudi, ki prenašajo 
literaturo, večkrat ustavi na sredi ceste jih preišče in spusti 
dalje, toda pri njih ne najde nikoli nič. Ker grem (Fajdiga)10 

sedaj ravno v ta in Barjanski rajon, bom uredil tudi glede te 
stvari. Ako je vse to res in točno kar nam sporočajo je potreb- 
no in treba (po našem mnenju) dotično osebo likvidirati, kajti 
v nevarnosti je radi tega precej naših najboljših ljudi. Sicer pa 
bomo vso to stvar uredili sporazumno z varnostno11 in našim 
sodiščem. 

V rajonu Sodražica so postali zadnje čase Italijani in bega 
precej aktivni in je morala pri istih še precej na visoki stopnji. 
Stalno patrulirajo po vaseh ponoči in podnevi in postavljajo 
zasede in so naši aktivisti že parkrat naleteli nanje. 

V tem rajonu je napravila I. divizija prisilen odkup, predv- 
sem po belogardističnih vaseh v Slemenih okrog Sv. Gregorja 
(Hudi Konec, Graben, Marovče, Maršiči, Rigelj itd) in v vasi 
Zimarice in Podklanec. Po poročilih od tega rajonskega odbo- 
ra, se je v teh vaseh ta odkup izvršil od strani divizije pravil- 
no. Nasplošno so ljudje razumeli ta korak naše vojske in si 
pravilno tolmačili, da mora biti za naše borce ki žrtvujejo za 
nas svoja življenja na razpolago hrana, da ne bodo lačni. V 
kolikor pa nekaterim ni bilo jasno in niso razumeli tega od- 
kupa, pa smo dali nalogo rajonskemu odboru in vsem drugim 
odborom OF da vsem tem ljudem takoj pojasnijo to. 

4 Anion Zgonc. Glej Fcrcnc. Dies, str. 538 iti si. 
10 Ivan (Janez) Fajdiga. 
11 Misli Varnostno obveščevalno službo (VOS). 
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Ker se bojijo moški iz gorenjih vasi: Žimaric, Jelovca, Glo- 
beli in Podklanca, da bi jih partizani mobilizirali, hodijo sedaj 
vsi ti moški iz teh vasi vsak večer spat v postojanko na Sedlu 
in pa v Sodražico. Na splošno so pa napravile brigade zelo 
dober vtis pri ljudeh, v okolici Sodražice. 

V noči na 13 in 14 avgusta je v sporazumu z nami varnos- 
tna likvidirala izdajalca, Italijanskega vohuna, organizatorja 
bege v Sodražici in sedaj nazadnje je bil še v vrstah plavih 
med prvimi, Košir Franceta, zidar iz Sodražice. Nazadnje je 
delal pri regulaciji pri Bistrici, bil je delovodja. 

Košir Franc je bil eden izmed glavnih in prvih organizator- 
jev bege v Sodražici in pa velik italijanski podrepnik. Izpočet- 
ka, kmalu po ofenzivi je nosil puško, kmalu potem ko mu je 
uspelo potegniti za njim (letošnjo spomlad) še okoli dvajset 
ljudi, je odložil puško ter se nekako na zunaj umaknil iz belo- 
gardističnih pozicij. Po točnih informacijah pa, ki smo jih 
prejeli je ta umik napravil samo zato, da je maskiral svojo 
službo pri ljudeh, da je italijanski in belogardistični vohun, 
toda temu njegovemu zločinstvu so prišli ljudje hitro na sled. 
Dalje je lansko leto v jeseni izdal neko družino iz Sodražice, 
da ima z menoj (tista družina ki jo je izdal), stike (s Fajdigom). 
Za to izdajstvo te družine in mene, s katero pa nisem imel 
nikakih stikov, samo videl me je ta Košir lansko leto enkrat v 
gozdu nad Sodražico v bližini te družine, ki je prišla po drva, 
pa vejo na splošno vsi ljudje iz rajona Sodražica in so ga nas- 
plošno vsi obsojali. Zaradi njegovega izdajstva je bila tista 
družina takoj aretirana in odpeljana v Ljubljano, kjer so bili 
obsojeni: oče na 8 let ječe, hčerka na 12. let in en sin na 4 
leta ječe. Ljudje so se ga nasplošno zelo bali in mu sedaj vsi 
privoščijo, ter govorijo kar je iskal to je pa dobil. Se vse ostale 
točnejše podatke glede tega bo poslala VOS okrožna komisija. 
Z to likvidacijo bo sigurno zelo koristilo našemu pokretu v 
tem rajonu, bego in pa plave, ki so začeli polagoma postajati 
malo bolj aktivni pa zelo zavrlo pri njihovem delu. Radi te 
likvidacije, so zaprli iz Sodražice tri tovarišice, kaj je z njimi 
nam točno zaenkrat še ni znano. 

V rajonu Loški Potok se. stvar še v naprej dobro razvija in 
odbori vsi dobro delajo. 

Danes so Italijani in beli odpeljali iz vasi Travnika 6 naših 
ljudi in se še neve kaj je z nimi. Iz Gotenice so prišli domov 
ljudje delavci iz Loškega Potoka, ki so sekali v bližini Gotenice 
les. Pravijo, da so jih Italijani izpustili domov zato, da jim 
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nimajo dati kaj jesti. V Gotenici so začeli Italijani pobirati žico 
in razdirati bunkerje. Ravno tako so zaceli pobirati žico in 
podirati bunkerje v Grčaricah. 

Danes so šli v smeri iz Ribnice proti Ljubljani transporti 
vojaštva. Ljudje govorijo po dolini, da se bodo Italijani umak- 
nili iz vseh manjših postojank. 

Po zadnjih informacijah iz rajona Ribnica je postala plava 
garda v Ribnici zadnje čase zopet bolj aktivna in pritegnila 
med sebe zopet nekaj novih ljudi in to iz vrst bege. Začeli so z 
izdajanjem v sami Ribnici z njihovim glasilom »Svoboda ali 
Smrt«12, ki pa ga zelo konspirativno izdajajo in dajo samo 
svojim najzaneslivejšim ljudem. Tudi iz tega rajona so prišli 
dom[ov) delavci iz Kočevja. 

Beli iz Brez še vedno tako terorizirajo tamkajšne ljudi. 
Iz rajona Sodražica je prišlo ravnokar sporočilo, da se po- 

greba Koširja Franceta ni udeležilo skoraj nič ljudi. Župnik, 
ki je prej vedno zelo udrihal čez OF in partizane je sedaj po tej 
likvidaciji popolnoma tiho. 

Dočim so takoj po likvidaciji vsi ljudje v rajonu Sodražica 
na splošno odobravali likvidacijo Koširja, so sedaj začeli ne- 
kateri ljudje to kritizirati partizane, da so izvršili zločin, in da 
so zopet začeli tako kot lansko leto. Naše mnenje je, da so to 
vrgli ven med ljudi in začeli organizirano postopati zelo previ- 
dno najbrže plavogardisti in bela garda. 

Na to bomo takoj odgovorili mi z letakom in pa z ustnimi 
stiki z ljudmi kjer bomo tistim ljudem dokazali, daje bil kriv. 

SMRT FASlZMU-SVOBODO  NARODU! 

Za:        Fajdiga Janez 
Žig:   RIBNIŠKO - LAŠČANSKI 

OKROŽNI ODBOR OF 

ST. 61 

,¿ List: Svoboda ali smrt, Ilegalno glasilo ¿cinikov za Kočevsko. ARS hra- 
ni tri številke, in sicer z dne 31. julija ter 6. in 15. avgusta 1943. (ARS, Odd. 
11, sign.: AS 1902, Tisk nasprotnikov NOB in politične sredine). 
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PISMO POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRIMORSKO 
DNE 16. AVGUSTA 1943 SEKRETARJU POKRAJINSKEGA 
KOMITEJA KPS ZA PRIMORSKO BRANKU BABIČU V 

TRST1 

Dragi tovariš Vlado!2 Na položaju, dne 16. avgusta 

Potrjujemo prejem Tvojega pisma od 28. 7.3 s prilogo itali- 
janskih letakov. Sporočamo Ti naslednje: 

1. Ker ne vemo če si že prejel naša dva dopisa', ki smo Ti 
jih poslali pred 14-mi dnevi preko tovariša Vidkota5 se Ti po- 
novno oglašamo. Tokrat Ti pošiljamo pismo preko karavle št. 
P. 14''. 

2. Sporočamo Ti, da smo prišli v bližino Trsta7. Preselili 
smo se iz dveh razlogov prvič, da zvezo s CK KPS izboljšamo. 
Od nas sedaj rabi pošta do CK KPS samo 8-10 dni. Drugič, 
da smo bližje Trstu odkoder bo PK imel neposredne zveze z 
Vami in Vam nudil vso potrebno pomoč, ki je nujno potrebna 
italijanski partorganizaciji. 

3. Tovariš Primož8 je bil klican na CK KPS. Ne vemo če se 
bo vrnil. Z ozirom na Primožev odhod in z ozirom na kolektiv- 
no odgovornost, ki jo nosi PK je nujno potrebno, da brez vsa- 
kega odlašanja prideš takoj k nam. Pot do nas ni dolga. Če ne 
bi mogel priti peš, potem nam sporoči za javko, poslali bomo 
eno našo zanesljivo tovarišico, ki Te bo spremljala na vlak. 
Vso pošto za nas piši na naslov: P. 3y Tehnika. 

1 Izvirna kopija je v ARS, Odd. II. sign.: AS 1638, Oblastni komite KPS za 
Slovensko primorje, šk. 532/1. 

3 Branko Babic. 
3 Uredništvo pisma s lem datumom ni našlo. Lahko gre za pomoto in je 

to pismo z dne 28. junija 1943 (Dokumenti, knj. 7, dok. šl. 221, str. 671- 
676), ker je Pokrajinski komite KPS za Primorsko dne 12. avgusta 1943 
Branku Babiču sporočil, da so: >šcle danes, tj. 12. avgusta prejeli pismo 
datirano z dne 28. 6.« (ARS, Odd. II, sign.: AS 1638, Oblastni komite KPS za 
Slovensko primorje, šk. 532/11). 

4 Dopisa verjetno nisla ohranjena. 
•'• Vidko Hlaj. 
* Kurirska postaja P-14 je bila pri Podragi v Vipavski dolini. Več glej Za- 

konjšek, Partizanski kurirji, str. 311-319. 
' Preselili so se v Podrago na Vipavskem. 
» Dr. Aleš Bebler. 
9 Kurirska postaja P-3 je bila pri Senožečah. Več glej Zakonjšck, Parti- 

zanski kurirji, str. 200-208. 
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4. Obširen odgovor na Tvoje zadnje pismo, Ti pošljemo 
čez par dni. Trenutno se nahajata tov. Ahac10 in Blaž11 v voj- 
ski. Prilagam Ti pismo od tov. Krištofa12. Preje ga nismo hoteli 
poslati, ker nismo vedli kakšne so zveze s Trstom, oziroma s 
Teboj 

Priloga: S tovariškim pozdravom 
Kristovo pismo Matevž13 

ST. 62 

POROČILO OKROŽNEGA ODBORA OF VRHNIKA DNE 16. 
AVGUSTA 1943 IZVRŠNEMU ODBORU OF O POLOŽAJU V 

OKROŽJU1 

Položaj, 16. avgusta 1943. pr. 21. avg. 43. št. 189 

Izvršnemu odboru Osvobodilne fronte! 

Zadnji politični in vojaški dogodki po svetu so zelo dvignili 
ljudsko razpoloženje za naš pokret po celem okrožju. Vsakdo 
pričakuje novih dogodkov in je v nadi, da bomo kmalu svobo- 
dno zadihali. Z veseljem čitajo radijske vesti in našo literatu- 
ro, zlasti v večjih krajih je zanimanje o uspehih partizanov 
zelo veliko. S padcem Mussolinija-' je postalo ljudstvo zelo 
revolucionarno, a po par dnevih se je to razpoloženje nekoliko 
poleglo. Sedaj navdaja prebivalstvo nova skrb, namreč mož- 
nost prihoda Nemcev v našo pokrajino. Za ta slučaj je večina 
moških, zlasti pa naših simpatizerjev, pripravljenih na odhod 
v partizane, kar tudi mi na vsakem sestanku povdarjamo. Za 

lu Dušan Pirjevcc. 
11 Darko Marušič. 
i* Edvard Kardelj. Vcrjclno gre za pismo dne 14. julija 1943. Glej Doku- 

menti, kuj. 8, dok. št. 61, str. 217-218. 
'••' Anton Velušček. 
' Izvirnik je v ARS. Odd. Il, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 435/1. Številka 18<) 

in darum prejema sta registraturni oznaki Izvršnega odbora OF. 
J Benito Mussolini. Glej dok. fit. 6, op. 2. 
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takojšen odhod v partizane jih je pa zelo težko pridobiti in se 
izgovarjajo na razne načine. 

Pojav plave garde smo ljudem pojasnili in je ljudem pove- 
čini dobro znan in ima manj možnosti uspeha kot bela garda. 
Bega si je pri vernem ljudstvu po vaseh pridobila pripadnike s 
propagando, da se bori za vero, kar pa se je kasneje izkazalo 
kot samo krinka in ljudstvo vidi, da je samo orodje fašizma. V 
plavi gardi vidijo iste ljudi, ki so se udejstvovali v begi in se 
tudi bore za iste cilje. Ljudje ne nasedajo zaenkrat njihovim 
obljubam in letakom, katere v velikem številu razširjajo. Raz- 
našajo vesti o velikih bitkah, ki jih vodijo z Italijani na Pri- 
morskem in v Srbiji. Pravijo, da se jih nahaja v Srbiji 150.000 
in da imajo oni večino in ne partizani, ki da jih je samo še par 
sto. Trdijo tudi, da jim vozijo Angleži obleko in hrano. Število 
plave garde, ki je v okolici Sv. Treh kraljev, je okrog 50. Nas- 
tanjeni so v vasi Izgarjih, kjer jih je 13 po številu in pa v bliži- 
ni postojanke bege pri Sv. Treh kraljih, kjer jih je 32. Ob pri- 
hodu 1. slovenske divizije v naše okrožje sojo takoj popihali v 
smeri preko Drenovega griča še neznano kam. 

Letake, ki ste nam jih poslali smo razmnožili in razširili 
med ljudstvom po vseh rajonih. Letak z Jonesovim pozivom3 

na bego so dobile vse postojanke, dali smo jih namreč belo- 
gardistom, s katerimi imamo stalne stike in ti so jih razpečali 
naprej. Posledice padca Mussolinija in odmevi teh letakov so 
bili ti, da beli niso hodili v patrole in zasede, ker jim Italijani 
niso zaupali, a sedaj pa so zopet postali isti kot so bili. Ravno 
to se je pokazalo pri italijanskem vojaštvu. Kakšnih pomem- 
bnejših stikov z Italijani zaenkrat še nimamo. Letake za itali- 
janske vojake4 so belogardisti raznesli po postojankah, katere 
sicer vojaki čitajo, a uspeh se še nikjer ni pokazal. So sicer 
nekateri, ki govore proti vojni, a ljudje jim ne zaupajo, ker 
imajo slabe skušnje s takimi stiki. 

Okrožnice5 od osrednje gospodarske komisije smo sprejeli 
in smo jih takoj razposlali vsem rajonom. V vrhniškem rajonu 
imamo že več ljudi, ki bodo sodelovali v teh komisijah. Tudi v 
drugih rajonih se je začelo delati v tej smeri. Samo težko bo s 
popisom živil, ker ljudje nočejo nič slišati o kakih zapiskih, 
tako da se točno ne bo moglo ugotoviti količina pridelka. 

1 Glej dok. št. 1. op. 10. 
4 Glej dok. št. 29, op. 11. 
« Glej dok. št. 15, op. 7. 
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Akcija nabiralnega tedna6 je imela uspeh in je sedaj nab- 
rano več hrane in obleke. Točnega pojasnila pa še ne moremo 
podati, ker se še vedno zbira in zato še nimamo vsega v evi- 
denci. Do sedaj je bilo zbrano in oddano sledeče: sanitetnemu 
referentu 2 paketa raznih zdravil prvič, drugič pa še en paket, 
brigadi Ljube Šercerja 6430 cigaret, par čevljev, nogavice in 
razno perilo, brigadni bolnici Ljube Šercerja 3 pakete raznih 
sanitetnih potrebščin. 

Organizacija v vrhniškem rajonu: V trgu samem so 3 te- 
renski odbori, 2 odbora AFŽ in 1 odbor ZSM. Na Stari Vrhniki 
je terenski odbor in odbor AFŽ. V Verdu je terenski odbor in 
odbor AFŽ. Zaupnike imamo v Sinji gorici in v Blatni Brezovi- 
ci. Našo literaturo dobivajo v vseh teh krajih. 

Logaški rajon ima 1 rajonski odbor. V Dolenjem Logatcu 
ima 1 terenski odbor in odbor AFŽ in ZSM. Gorenji Logatec 
terenski odbor AFŽ in ZSM. Kalce terenski odbor, odbor AFŽ 
in ZSM. Hotederščica terenski odbor in odbor ZSM. Gorenja 
vas odbor ZSM. Grčarevc odbor AFŽ in ZSM. Planina terenski 
odbor in odbor ZSM. Rakek odbor ZSM. Unec terenski odbor 
in odbor ZSM. Laze terenski odbor, odbor AFŽ in ZSM. 

Borovniški odbor7 ima rajonski odbor. V Borovnici je te- 
renski odbor in zaupnica AFŽ. Bistra, Dol, Laze je terenski 
odbor in odbor AFŽ in ZSM. Breg, Pako ima 1 terenski odbor. 
Goričca ima odbor ZSM. V Kamniku in Preserju imamo zaup- 
nike in je osnovanje terenskega odbora v teku. V Spodnji 
Brezovici odbor AFŽ. 

Dobrovski rajon ima 1 rajonski odbor in po 1 terenski od- 
bor v krajih Podutiku, Kozarjah, Brdu in Vrhovcih. Za vasi 
Belo, Osredek, Hruševo je 1 odbor ZSM, drugi odbor je v Ba- 
bni gori, tretji na Belci, četrti pa v Kozarjah. Literatura se 
razširja po vsem rajonu. Stike z belo gardo imamo v Polhovem 
Gradcu in v Dobrovi. Plave garde tu še ni opaziti. 

Horjulski rajon ima 1 rajonski odbor. V Horjulu imamo 
samo 1 zaupnika. V vaseh Zaklancu, Podolnici in Brezjah 
imamo odbore AFŽ, kateri so obenem terenski odbori. Orga- 
nizacija ZSM je pa sedaj v teku. Literaturo dobivajo po vsem 
rajonu. Stike z belo gardo imamo na Korenu, v Horjulu, na 

'• Glej okrožnici Izvršnega odbora OF o organiziranju materialne pomoči 
partizanski vojski dne 30. maja 1943 in o nadaljevanju le pomoči dne 1. 
julija 1943 v Dokumenti, knj. 7, dok. št. 105, sir. 313-314 in Dokumenti, 
knj. 8, dok. št. 1, str. 7-9. 

7 Pravilno: rajon Borovnico. 
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Drenovem griču. V teh postojankah je po par zagrizencev, ki 
terorizirajo vse ostale. 

Rovtarski rajon: Tu zaenkrat še ni postavljena organizaci- 
ja. Tukaj bo zelo težko postaviti kake odbore. Za sedaj imamo 
samo par zaupnikov. Literaturo razneseta dva aktivista od 
našega okrožja in obenem vršita ustno propagando. Zadrže- 
vanje v tem rajonu za daljšo dobo je skoraj nemogoče, ker je 
bela in plava garda zelo zagrizena in aktivna. Kakor hitro se 
pokaže kak partizan na tem teritoriju, takoj zvejo beli in haj- 
kajo za njim. Naše kretanje zelo otežkoča tudi to, ker se kre- 
tajo manjše skupine belih in plavih po vsem tem področju 
najsibo podnevi ali ponoči. 

Prilagamo resolucijo8 na škofa v zadevi verskega referenta 
Metoda Mikuža, katero pošilja terenski odbor Stara Vrhnika. 
Omenjeni odbor ni hotel navesti kraja, ker je vas majhna in 
so prizadeti skoraj vsi prebivalci in bi z navedbo kraja morda 
izzvali represalije okupatorja. 

Smrt fašizmu - svoboda narodu! 

Za okrožni odbor OF Vrhnika: 
Zaje Adolf 

2ig: 
OSVOBODILNA FRONTA 
SLOVENSKEGA NARODA 
OKROŽNI ODBOR 
VRHNIKA 

ŠT. 63 

POROČILO OKROŽNEGA KOMITEJA KPS ZA BELO KRA- 
JINO DNE 17. AVGUSTA 1943 CENTRALNEMU KOMITEJU 

KPS1 

OK.KPS 

» Resolucija na škofa dr. Grcgorija Rozmana ni priložena. 
'' Adolf Malavušič. 
' Izvirnik je v ARS. Odd. I. sign.: AS 1487, CK KPS. a. c. 2715. 
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za 
Belo-Krajino. 
17.VIH.1943. 

Centralnemu   komitetu   KPS 

na položaju. 

V vseh rajonih našega okrožja, z izjemo Suhorja, posebno 
pa na gradaškem, semiškem in vzh. metliškem rajonu je bela 
garda pojačala svojo kontrolo in strahuje malo ne slednjo vas. 
V okolici Semiča je belokranjski bataljon mobiliziral nekaj 
ljudi v soboto 14. tm, v nedeljo 15.tm. pa so belogardisti v 
Semiču samem in v okolici mobilizirali okrog 100. ljudi. V 
gradaškem rajonu mobilizirajo beli in Italijani ljudi za gradnjo 
žičnih ovir pri Metliki, kar je verjetno samo pretveza za vojaš- 
ko mobilizacijo. 

Naš OK. je v smislu okrožnice IOOF2. odredil mobilizacijo 
v prvi vrsti v sovražnikovih postojankah, zatem na terenu v 
bližini postojank in končno na terenu, ki po sovražniku ni 
kontroliran. Glede na divjanje bele garde pa se mobilizacija 
brez zadostne vojaške sile ne bo mogla uspešno izvesti, če ne 
bo sploh onemogočena. Vedeti moramo, da so 4 rajoni na 
južni strani proge brez sleherne vojske, z izjemo Maverlena, 
kjer se zadržuje edinica Tomšičeve brigade s posebno nalogo. 
Sam belokranjski bataljon nima dovolj moči na razpolago, da 
bi to izvedel. Določen je 1 vod vojaštva za južno stran proge, 
kar je odločno premalo. Več sil pa belokranjski bataljon ne 
more oddvojiti. 

Našo mobilizacijo prebivalstvo sprejema dobro in z razu- 
mevanjem. 

V zadnjem času je odšlo iz našega okrožja več %'odilnih 
mladinskih aktivistov (tov. Niko3, Hilda4, Vera5.), v gradaškem 
rajonu pa so belogardisti zajeli članico Okrožnega odbora 
ZSM Katico6 (glej poročilo OKVOS7). V zameno dobimo eno 

• Okrožnica Izvršnega odbora OF dne 31. julija 1943. Glej Dokumenti, 
knj. 8, št. 134, str. 433-436. 

:> Niko Bclopavlovič. 
4 Hilda Jezcršck Birkclbach. 
* Vesna Stranic. 
e Katica Jelcnič. 
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samo mladinsko aktivistko. Pomanjkanje vodilnega mladin- 
skega kadra bo brezdvomno imelo za posledico zastoj mladin- 
skega gibanja v okrožju. 

Poročamo, da rajonski komitet Gradac predlaga za ponov- 
no sprejetje v Partijo tov. Jakovčiča8, ki je bil v januarju 
1942. izključen iz stranke radi oportunizma. Po poročilih Par- 
tije iz gradaškega rajona je tov. Jakovčič, ki je sedaj ilegalec, 
marljiv in neutruden delavec za OF. (sekretar rajonskega od- 
bora OF, sedaj vodi rajonsko gospodarsko komisijo). OK. seje 
prepričal o njegovi delavnosti in borbenosti ter predlaga nje- 
gov ponovni sprejem v odobritev CK-u. 

Tovariš Dolenc Stane, učitelj, rojen v Ljubljani, ki pa je 
služboval z izjemo 3 mesecev izključno v Beli krajini, je od 
strani Partije v gradaškem rajonu tudi predlagan za sprejem. 
Pogoje za sprejem je kot izredno agilen delavec OF, tudi po 
naših informacijah izpolnil, stavlja se kot edini zadržek slede- 
če: tov. Krištof je ob zadnjem obisku izjavil, da je bil neki 
učitelj Dolenc svoječasno izključen iz Partije. Ne vemo, če je 
ta učitelj identičen s tov. Dolencem Stanetom. Sam Stane 
Dolenc izpoveduje, daje prejšnje čase imel zveze s tov. Krišto- 
fom, ki ga je parkrat obiskal, da se so celo pri njemu vršili 
sestanki, trdi pa, da nikoli ni bil član stranke. Dopušča mo- 
žnost, da so ga smatrali za člana, da pa mu članstvo ni bilo 
nikoli sporočeno. OK. ga prav tako predlaga za sprejem pred- 
hodno želimo samo informacij tov. Krištofa. 

Politični shod na Suhorju 8.VHI.4310., zlasti nastop tov. 
Mikuža11, je imel zelo ugoden odmev po vsej okolici. Prebival- 
stvo Metlike želi dobiti vse govore nedeljskega shoda (tov. 
Luka12, Kocbek13, Mikuž, g. Jones14) vsaj v kratkih izvlečkih 

7 Poročilo ni priloženo. 
" Niko Jakofčič. V izvirniku je za priimkom presledek, verjetno puščen za 

osebno ime. 
" Edvard Kardelj. 
'" Okrožni odbor OF za Belo krajino je s pomočjo rajonskih odborov Su- 

hor in Drašiči dne 8. avgusta 1943 priredil na Suhorju velik politični shod za 
prebivalstvo severnega dela Bele Krajine. Z zborovanja so poslali pozdravno 
pismo Centralnemu komiteju KPS in Izvršnemu odboru OF (ARS, Odd. 1, 
sign.: AS 1487, CK KPS, n. c. 3714 in Odd. II, sign.: AS 1670, 100F, šk. 
435/1; glej še Kocbek, Listina, str. 202-205). 

" Dr. Metod Mikuž. verski referent pri Glavnem štabu NOV in PO Slove- 
nije. 

1¿ Franc Leskošek. 
'•> Edvard Kocbek. 
'4 William Joncs. 
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in smo to zadevno že poročali IOOF, če more tej želji ustreči. 
Sličen shod bi bil zaželjen tudi na južni strani proge, ev. Ma- 
verlen15, ki bi ga obiskalo prebivalstvo vseh 4 rajonov, poseb- 
no pa iz Črnomlja. 

Konferenca AFŽ16 je bila nepravilno organizirana. Names- 
to samih članic AFŽ odborov in AFŽ aktivistk sta 
tov.Marjana17 in Helena1* vabili žene na splošno, kar je sedaj 
- po zaključku - izzvalo precejšnje nezadovoljstvo in zavist, 
kajti žene, ki niso bile povabljene, sedaj mrmrajo, da tudi 
same niso bile poleg, kar kvarno vpljiva na organizacijo. Na- 
paka je v organizaciji, posebno je to povzročila tov. Marjana 
kot partijka, ki ni pokazala dovolj inicijative pri sami organi- 
zaciji konference kakor tudi pri izpeljavi programa. Udeležbe 
je baš ona preveč široko postavljala, tako da poročil sploh ni 
bilo možno izvesti. Vsa izvedba je tekla brez vednosti OK. in 
OOOF., ker sta se tovarišici iz Inic. 0[odbora] SPŽZ izognili 
posvetovanju z Okrožnim odborom. 

Zanimivo je sledeče: po naših ugotovitvah so Italijani in 
belogardisti v Metliki že v ponedeljek zjutraj vedeli za shod in 
bivanje naših gostov na Suhorju - pa kljub temu niso reagira- 
li. Le belogardisti, ki so že v nedeljo vedeli, da se nekaj pose- 
bnega godi na Suhorju, so okrog Metlike v nedeljo zvečer pos- 
tavili zasede, ki so se pa jih udeleženci, ki so se vračali v Met- 
liko - izognili. 

Delu      čast     in    oblast! 

ŠT. 64 

Sekretar: 
Novak Ivan 

u Politično zborovanje za prebivalstvo južnega dela Bele krajine je bilo 8. 
septembra 1943. Z zborovanja so poslali pozdravno pismo Centralnemu 
komiteju KPS (ARS, Odd. I, sign.: AS 1487, CK KPS, a. e. 2720) in Izvršnemu 
odboru OF (ARS, Odd. II, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 435/11). 

10 V gozdu nad Suhorjem je bila 8. avgusta 1943 tudi (glej op. 10) prva 
konferenca SPŽZ za belokranjsko okrožje. S konference so poslali pozdravno 
pismo Izvršnemu odboru OF (ARS, Odd. II, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 43S/I. 
Glej še: Razvoj ljudske oblasti in kronološki popis pomembnejših dogodkov 
na območju občin Črnomelj, Metlika, Novo mesto, Trebnje 1941-1945, izdal 
Dolenjski muzej Novo mesto. 1975. str. 77). 

17 Marija Draksler. 
'*> Helena Puhar. 
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POROČILO OKROŽNEGA KOMITEJA KPS RIBNICA - VE- 
LIKE LAŠČE DNE 17. AVGUSTA 1943 CENTRALNEMU 

KOMITEJU KPS O POLOŽAJU V OKROŽJU1 

Okrožni komitet KPS Položaj, 17. avgusta 1943 
Ribnica - Velike Lašče. 
Poročilo. 

CENTRALNEMU KOMITETU KPS 
na položaju. 

I. Spremembe part, organizacij. 

1. Rajon Ribnica. 
a/ Število članov se je najbolj dvignilo v Loškem potoku. V 

Travniku je bila sprejeta tovarišica in priključena eni izmed 
tamkajšnjih celic. Dela po liniji ZKM in ZSM. V Šegovi vasi je 
postavljena celica treh članov. V Retjah je sprejet 1 tovariš, ki 
se je v tej sicer za nas slabo razpoloženi vasi zelo izkazal. V 
Podpreski je postavljena celica 4 članov (3 tovarišice in 1 tov.) 

b/ V samem trgu Sodražica je postavljena 3 članska celi- 
ca, ki skrbi za vso organizacijo v Sodražici. 

c/ V okolici Ribnice je v Sajevcu sprejeta 1 tovarišica, v 
Dolenji vasi tudi ena. 

Skupaj torej 14 novih Partijcev v rajonu. 
Poleg tega sta v Sodražici sprejeti dve tovarišici za kandi- 

date. 

2. Rajon Velike Lašče. 
V trgu Lašče smo dobili vezo z eno tovarišico, ki je prišla iz 

internacije. Je članica Partije že od prej, sprejeta je bila v 
Ljubljani. Povedala je imena tovarišic, ki sojo sprejele (iste mi 
poznamo). Pri delu v Laščah se je dobro izkazala. (Sedaj je 
prišla k nam v ilegalnost). V Laščah je tudi tovarišica2, ki je 
bila do ofenzive partizanka in članica KPS. Baje se je šla tedaj 
javit, zato smo jo izključili.'Po prihodu iz internacije je v Laš- 
čah naš najmarljivejši delavec za OF. Pravi, da se med ofenzi- 

i Izvirnik je V ARS, Odd. I, sign.: AS 1487, CK KPS. a. • 2607. 
1 Cilka Brodnik. Glej Dokumenti, knj. 8, dok. št. 86, op. 15, sir. 260. 
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vo ni predala, marveč, da so jo ujeli. Šla je z 12 tovariši, kjer 
je bil tudi tov. Primož - Bebler3 iz Zapotoka. Bili so napadeni, 
razbežali so se in njo da so ujeli). Ker je ona v Laščah zelo 
kompromitirana, jo bomo pozvali, da pride v ilegalnost. Će se 
bo to zgodilo, vam bomo predlagali, da se jo ponovno sprejme 
v stranko. 

a/ V samih Laščah je postavljena kandidatska skupina 4 
članov (3 tovarišice in 1 tovariš) 

b/ V Turjaku je sprejet 1 tovariš za kandidata, ki je odli- 
čen. 

c/ V Škrilju je nanovo postavljena kand. skupina 5 članov 
(3 tovarišice in dva tovariša). 

V kratkem bomo lahko sprejeli kandidate v Robu in Go- 
lem ter razširili skupino v Laščah. 

3. Rajon Dobrepolje - Struge. 
Doslej se v tem rajonu sploh ni delalo. Sedaj je led prebit. 

K terenskemu delu sta pritegnjena dva ilegalca. Eden (Span)4 

je član KP, ostali je že kandidat. Oba sta domačina. Naselila 
se bosta v Mali gori. 

4. Rajon Barje. 
V tem rajonu organizacija ne gane z mrtve točke. Rajon je 

bil dolgo časa brez vsake veze navzgor, šele pred kratkim je 
bil priključen nam. Stiki OKja z rajonom so slabi, delo se zelo 
počasi razvija. 

II.  Stanje part, organizacij in delo. 

Najboljše se partija razvija v Loškem potoku, kjer nam je 
na razpolago res zdrav ljudski element. To je v okrožju najbo- 
ljše organiziran rajon. Delo dobro napreduje. V Sodražici se 
partija počasi krepi. Sorazmerno najslabše je v Ribnici. Tu so 
nam zaprli precej kadra, teror je velik, v trgu prevladuje ma- 
lomeščanski element, ki se slabo izkaže. Imamo sicer posa- 
mezne člane, poštene celice se nam doslej ni posrečilo formi- 
rati. Sedaj bomo skušali, da se bo organizacija pospešila 
predvsem tukaj. Razveseljivo se partija razvija v laškem rajo- 
nu, posebno v samih Laščah. Intenzivno se je začelo v tem 

3 Dr. Aleš Bebler - Primož. 
4 Jože Nosc. 
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rajonu delati šele pred 1 mesecem, prej nismo imeli za to pot- 
rebnega ilegalnega kadra. 

Dober element za Partijo je tudi v vseh vaseh okrog Kure- 
ščka, posebno v vaseh Golo, Skrilje in Zapotok. Tukaj je 
SKOJ zelo močan, v kratkem času se bo lahko postavilo moč- 
ne organizacije. 

V rajonu Barje za utrditev Partije ni izgledov v bogatih va- 
seh pod Krimom, dočim so možnosti tik žice ob meji Ljubljane 
zelo velike. Delo tamkajšnjih polit, delavcev pa ni dovolj smot- 
reno in intenzivno. V rajonu Dobrepolje - Struge je šele zače- 
tek, legalne Partije tu sploh ni. 

Številčno stanje Partije je razvidno iz sledeče razpredelni- 
ce: 

Člani 
Naziv foruma 
ali rajona 

ileg.             legalni         Sku 
moški  moš-   ženske paj 

ki 

Kan- 
dida- 
ti 

OK KPS 2 2 
OK ZKM 1113 
Okrožna gospodar, k. 1 1 
Rajon Ribnica 7 11        11 29      5 
Rajon Velike Lašče 2 1 3 18 
Rajon Barje 4 2 6 
Rajon Dobrepolje-Struge 1 1 1 
OK VOS (skupaj z var- 
nostno grupo) 6 6        1 

Skupaj      51.      25 

V splošnem je nivo ideološke izgradnje Partijcev zelo ni- 
zek. Sedaj smo dobili nekaj literature. Partijska šola5, ki jo je 
organiziral CK je bila nad vse potrebna. Naši ilegalni člani se 
bodo lahko v razmeroma kratkem času vsi zvrstili v kurzih. 
Med tem časom bodo tovariši, ki so kurz že končali imeli z 
ostalimi tovariši ilegalci sistematične politične ure po istem 
programu, kot je na kurzu. Organiziranje pravega kurza ne 

5 Centralni komite KPS je 15. julija 1943 organiziral prvi politični partij- 
ski tečaj. Glej okrožnico Centralnega komiteja KPS dne 28. junija 1943 o 
organiziranju partijske šole V Dokumenti, knj. 7, dok. št. 218, str. 665-666. 
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bomo mogli izvršiti, ker nam čas nikakor ne dopušča. Stalno 
so iz okrožja odsotni 4 tovariši (2 na partijskem, 2 na mladin- 
skem6) zato so ostali sedaj preobloženi z delom. 

Težje bo z izgradnjo legalnih Partijcev. Organizirali bomo 
politične ure, če drugače ne pa pismenim potom. 

III. Mladina. 

Sekretar OK ZKM Stenka7 je odšel k PKju. Ostali so tu 
manj izkušeni mladinski aktivisti, vendar so dovolj aktivni. 

V splošnem je polet mladine zelo izrazit, vsi mladinci ho- 
čejo biti SKOJevci. Organizacija je bila v Ribnici že zelo moč- 
na, po provali, kije bila pred kratkim, paje delo malo zastalo. 
Tudi v laškem rajonu, posebno v podkureških vaseh so mla- 
dinske organizacije zelo močne. Na Barju mladina sploh ni 
organizirana. 

Točna poročila o stanju ZKM bomo poslali prihodnjič. 

IV. Množične organizacije. 

1.   Osvobodilna fronta. 
Ob zadnjih svetovnih dogodkih, ko je bilo treba z vsem 

aparatom OF nastopiti v najširših množicah, se je izkazalo, 
da vsi naši odbori, od terenskih do okrožnih niso kos trenut- 
nim nalogam. Najbolj pešajo rajonski odbori, ker so premalo 
številni. Sedaj težimo z vso silo za tem, da te odbore močno 
povečamo, predvsem z legalci. Danes se legalci mnogo lažje 
kretajo po terenu, kot še pred časom. V tem oziru so se poka- 
zali dobri rezultati v Loškem potoku in Velikih Laščah, kjer 
delajo izključno legalci. V Ribnici je organizacija zato tako 
šibka, ker sloni premalo na legalnih aktivistih. Za trge Ribni- 
co, Sodražico in Lašče bomo organizirali posebne trške odbo- 
re, ki bodo organizirali v trgu še manjše (kvartne) odbore. 
Mislimo, da se bo s tem organizacija v centrih poživila. (Plava 
garda se organizira samo v centrih). 

2.   AFZ. 

6 Gre ¿a. tečaje Pokrajinskega komiteja ZKMJ. Prva dva slu bila v avgustu 
1943 v Kočevskem Rogu. 

7 Pavle Boje - Stjenka. 
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Organizacija AFŽ je razmeroma najbolj razširjena. Doslej 
nismo imeli za delo po tej liniji nobene ženske aktivistke v 
ilegalnosti, zato AFŽ tudi ni tako organizacijsko oformljen. 
AFŽ SO organizirali vzporedno odbori OF, pri čemer žene niso 
imele polne inicijative. Uspelo je postaviti samo rajonski od- 
bor AFŽ za Loški potok, sicer so bili samo vaški odbori po 
vsem okrožju. Sedaj smo dobili iz Lašč v ilegalnost tovarišico8, 
ki jo bomo postavili za sekretarko okrožnega inic. odbora. 

3. Delavska Enotnost. 
Obstoja samo odbor med delavci na žagi v Ribnici. So še 

precej aktivni, zadnje čase so nabrali in poslali nekaj davka. 
Med njimi bomo v kratkem postavili kand. skupino. Sicer v 
celem okrožju sedaj sploh ni delavnih centrov, ker vsi obrati 
počivajo. 

4. Okrožna gospodarska komisija. 
Doslej so vse te posle opravljali polit, delavci OF. Osrednja 

gosp. komisija nam je danes poslala za te posle tov. Knola9 za 
okrožno komisijo, tov. Majnika10 pa za rajonsko komisijo Rib- 
nica. To baje v sporazumu z CKjem. Mi smo mnenja, da se ta 
kombinacija najbrže ne bo obnesla in smo razloge za to nave- 
dli osr. g. k. Omenjena tovariša pa imata dobre veze in poz- 
nanstvo v Ribnici z premožnejšimi krogi. Ravno tega smo dos- 
lej zelo pogrešali. O predlogu osr. g. k. da naj bi Knol in Maj- 
nik kooptirala tudi v odgovarjajoče forume OF (OOOF in RO- 
OF) bomo govorili s tov. Joklom11. 

Trgovske kroge v Ribnici, ki iščejo z nami veze bomo izko- 
ristili za gmotne podpore in pazili, da ne bodo imeli preveč 
vpliva in pregleda v politične zadeve. 

V.   OK VOS. 

Se polagoma uveljavlja in osamosvaja. Postavljena je OK 
VOS iz dveh članov in rajonski obveščevalci v vseh rajonih 
razen Dobrepolje - Struge. Delajo agilno. Varnostna grupa 
doslej ni imela ustaljenega kadra. Pripravljajo lepe akcije. 
Pred štirimi dnevi so likvidirali Koširja Franceta iz Sodražice, 

• Pepea Kordiš. por. Lovšc. 
" Vinko Knol. 
10 Anton Mejnik. 
11 Franc Popil. 

202 



ki je bil organizator be-ga, denuncijant in zadnje čase verjet- 
no pri plavih. (O učinku bomo poročali drugič). 

Skušali bomo likvidirati vršičke belo-plavih v Ribnici, za 
kar se delajo načrti. 

VI. Agitacija in propaganda. 

V teh dneh smo napravili in podvzeli vse, da bi bili ljudje 
stalno o vsem pravilno poučeni. Na več krajih po dolini imajo 
skrite radio aparate - vse novice se povsod zelo hitro razširijo. 

Literature dobimo premalo, ker je za njo zadnje čase 
ogromno povpraševanje. Od povsod zahtevajo vedno več lite- 
rature. Nabavili smo sicer dosti papirja, ki pa smo vsega po- 
rabili za letake. Vse letake, ki smo jih prejeli od OOOF, itali- 
janske in naše za belo in plavo gardo, smo v notranjski tehni- 
ki1^ razmnožili v več tisoč izvodih vsak letak. Organizirali smo 
velike akcije s temi letaki. Letakov je toliko da nismo še vseh 
razdelili in raztrosili. V laškem rajonu smo poleg tega napra- 
vili ogromno listkov z dnevnimi perečimi parolami. 

Plavo gardo razkrinkujemo na vsakem koraku. Skoraj vsi 
ljudje so poučeni, da je plava garda le preoblečena be-ga. 
Ugodno učinkuje tudi propaganda o tem, da so pri nas Angle- 
ški zastopniki. Angleže naj bi se zato še bolj izkoristilo, da bi 
dajali pozive na be-ga in narod. Zelo dobro je, da so pozivi 
pisani v obeh jezikih, (je bolj prepričevalno). 

Radijski vestniki1-"' naj bi prinašali predvsem novice z na- 
ših domačih bojišč. Ljudje o dogodkih na frontah itak slišijo 
radio in so te tiskane novice običajno stare in nezanimive. Za 
pozdraviti je to, da je NOV in POS začelo izdajati Vojaški ves- 
tnik14. 

x* Tehnika Notranjskega okrožja je razmnoževala v letu 1943 v vaseh Lo- 
škega potoka (Preska in Trava), nato preseljena v Osilnico. Delala do osvobo- 
ditve. 

13 Radio vesinik Osvobodilne fronte (cikl.). Izhajati je začel 8. maja 1942. 
Prinesel je vesti iz radijskih oddaj raznih držav, zlasti iz oddaj Radia svobod- 
na Jugoslavija in Moskve. Leta 1942 je izšlo okrog 24 številk, lela 1943 pa 
okrog 35. V letih 1943-1945 so radijske vesti izdajali odbori OF po vsem 
slovenskem ozemlju (ARS, Odd. 11, sign.: AS 1887, Zbirka narodnoosvobodil- 
nega tiska). 

14 List: Vojaški vestnik (Dolenjska), izdal propagandni odsek Narodnoo- 
svobodilne vojske in partizanskih odredov Slovenije. Prva številka je izšla 4. 
avgusta 1943 (ARS, prav tam). 
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Pesmarice15 so povsod tako zaželjene, da se kar tepejo za 
nje. Tudi teh je premalo. Zgodil se je primer, da so otroci na 
paši, ko so zagledali partizane tekli za njimi in prosili pesma- 
rice. 

VII.  Množične akcije. 

Akcija za skrivanje živeža je precej dobro uspela. Ljudje so 
zaceli skrivati živež, vsaj zanimajo se za to. Manjka jim skri- 
vališč. 

Za diverzantske akcije, sabotažo itd. v smislu vsenarodne 
vstaje, kot ste nam naročili v okrožnici16 množic nismo mogli 
pripraviti kljub prizadevanju. Najbrže vpliva negativno prepo- 
časen (vsaj na videz) razvoj v Italiji. 

VIII. Prehod divizije. 

Pred dobrim tednom se je preko našega okrožja pomikala 
I. divizija. V Rakitnici so napravili prisilen odkup, ki je na 
razpoloženje ljudi slabo učinkoval. Stab pri odkupu ni stopil v 
stik z nami in so se dogodile nepravilnosti. Napravili so pri- 
silne odkupe tudi v Slemenih. V laškem rajonu se je odkup v 
dveh primerih v redu izvršil. Na splošno so ljudje začudeni, 
zakaj sedaj partizani tudi »našim jemljejo«. V tem smislu se 
trudimo ljudjem dopovedati, da smo vsi dolžni podpirati voj- 
sko. 

Pripominjamo tudi sledeče: prišli smo v pogovor z večimi 
nižjimi partizanskimi funkcionarji, ki so vsi trdili, da postaja 
v vojski, tako »kot prej v Jugoslaviji«. Vsi se zelo pritožujejo 
nad tem, da imajo štabi vedno odlično hrano, medtem ko 
partizani dostikrat stradajo. Navedli so primere, ko štab za se 
porabi hrano, kije bila namenjena za bolnike, daje štab popil 
žganje, ki je bilo bolnikom za dezinfekcijo. Predlagamo, da bi 
Partija v vojski bolj pazila na te stvari. V koliko je to dogajanje 
resnično ne vemo, smatramo pa za dolžnost, da to poročamo. 

is Verjetno gre za Partizanske pesmi. 1943 (brez navedbe kraja izdaje in 
Ichnike). Izvod hrani ARS, Odd. II, sign.: AS 1887, Zbirka narodnoosvobodil- 
nega tiska, št. 740. 

'" Gre za okrožnico Centralnega komiteja KPS dne 3Ü. julija 1943 okrož- 
nim komitejem in partijskim organizacijam v vojski. Glej Dokumenti, knj. 8, 
dok. št. 128. str. 418-421. 
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IX. Mobilizacija. 

Napravili smo veliko kampanjo za vstop v partizane. Izdali 
smo letake in vršimo stalne sestanke v tem smislu. Vsi priza- 
deti so o tem informirani. Preveč izgledov za prostovoljen od- 
hod v partizane ni. Par dni po tem, ko so bile tu brigade, so 
hodili vsi moški iz okolice v Sodražico spat v postojanko. Vsi 
se bojijo Nemcev in izjavljajo, da bodo v slučaju vdora Nemcev 
vsi odšli v hribe. 

Sedaj bomo poslali vsem primernim moškim po vseh kra- 
jih osebne pozive, (vzorec priložen)17. Če ne bo dejanskega 
uspeha, bo vsaj moralni. Pozive bomo poslali tudi omahljivim 
oboroženim belogardistom. 

X.Politična situacija. 

1. Razpoloženje ljudi. Od povsod prihajajo poročila o 
odličnem razpoloženju. Sredinsko razpoloženi prehajajo na 
našo stran. V Strugali so bili ljudje prepričani, da bomo vse 
družine belih pobili, sedaj ob stikih z našimi vidijo, da ni to 
res. Tu govorijo tudi, da bomo »pobrali vse moške«. 

2. Bela garda. V splošnem se opaža večji teror kot prej. 
Patrulirajo in delajo zasede, pretepajo in zapirajo ljudi. To 
delajo seveda zagrizeni. Sicer pa od povsod prihajajo poročila, 
da bega iščejo z našimi vezo. Vezo imamo sedaj skoraj z vsemi 
postojankami. Med seboj se belogardisti prepirajo, v Loškem 
potoku jih je 15 odložilo orožje (oziroma so jim ga odvzeli). 

3. Plava garda. Center je v Ribnici. Tu smo zasledili zelo 
agilno organizacijo. Vodja je podpukovnik Dežman18. Tiskajo 
poseben list »Svoboda ali smrt«19. So zelo konspirativni, ven- 
dar imamo med njimi zaupnika. V Laščah ni bilo zaznati oči- 
tnih znakov. Pucelj20 ni aktiven, vendar je simpatizer plavih. 
Aktivnejša je njegova hčerka. V Sodražici tudi ni opaziti pose- 
bnega. V Loškem potoku plavih sploh ni in jih verjetno sploh 
ne bo. Proti plavim vršimo najostrejšo propagando. 

17 Primerek: Poziv Okrožnega odbora OF Ribnica - Velike Lašče je v ARS, 
Odd. I, sign,: AS 1496. Zbirka gradiva komitejev KPS in odborov OF na Not- 
ranjskem, šk. 1. Glej še dok. št. 34. 

<« Josip Dežman. 
'«Glej dok. št. 60, op. 11. 
i0 Ivan Pucelj. 

205 



4. Italijani. Teror ponehal. Poročajo, da se bodo umakni- 
li iz vseh maj[h]nih postojank. Iz Grčaric so se baje že umak- 
nili. Iz Kočevskega odpuščajo delavce, ki so tam sekali gozd. 

Smrt fašizmu - svobodo narodu! 

OKKPS 
sekretar: 

Žig:21 Ciril-'2 

ŠT. 65 

POROČILO OKROŽNEGA KOMITEJA KPS ŠKOFJA LOKA 
DNE 17. AVGUSTA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU 

KPS ZA GORENJSKO IN KOROŠKO O POLOŽAJU V 
OKROŽJU1 

O.K. K.P.S. Sk. Loka St. 61 Dne 17/V1II. 

P. K. K. P. S. za Gorenjsko in Koroško. 

Poročilo o trenutni situaciji. 

Na meji našega okrožja proti Kamniku sva se pismeno do- 
govorila s tov. Marjanom'-2 da bodo veze odslej bolje funkcioni- 
rale in tudi natančno se določili katere vasi bo on preskrbel z 
ilegalci in katere mi. Za sedaj dobro deluje ilegalna veza žal le 
enkrat tedensko. Mi smo vedno pripravljeni to vezo opravljati 
vsaj dvakrat tedensko če le bodo Marjanovi hodili na vezo. 
Legalna veza tudi dobro deluje in to po potrebi tudi vsak dan. 

Od tov. Benkota3 in Černivca4 ne dobim nobenega odgovo- 
ra. Pisal sem jima preko Markotas in preko Dolinskega6. 

'•" Žig je nečitljiv. 
'Ji Matija Malezič. 
1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v ARS. Odd. 1. sign.: AS 1489, Oblastni 

komite KPS za Gorenjsko, a. š. 1856. šk. 6. 
* Frane Zupančič. 
a Beno Andcrwald. 
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Postavil sem za rajon Medvode in Smlednik tov. Branko- 
ta7, ki je bil dolgo časa kurir in to službo opravljal nad %'se v 
redu za komandirja kurirjev. Da tako ta tov. odgovarja za 
veze. To je bilo z ozirom na precejšnje število kurirjev potreb- 
no. 

Poročil še nisem prejel ne od Mirkota8 in tudi ne od Mila- 
nalj. Le tov. Dolinski mi je sporočil da je prevzel posle šele 
8/VHI in vsled tega ker še ni vajen da zato še ni poslal poroči- 
la10. Kakor mi poroča tov. Dolinski je radi tega ker se jih je 
radi nesreče11 na Zirovskem vrhu nekaj prijavilo zelo težko za 
lagarje. Tako je tudi pri nas. Mi bi mogli že v početku nekaj 
dezerterjev likvidirati. Sedaj nam to hodi v napot. Napačno je 
ker zadnjič nismo tistega iz Guncelj, ravno smo nameravali 
izvršiti likvidacijo ko smo dobili od vas pismo, da ga predho- 
dno opomnimo. No, to smo storili ter je dotični sedaj tiho ali 
kaj, ko so pa dezertacije vedno pogosteje dogajajo. 

Je pa tudi stvar ta da menda tudi v vojski ni vse pravilno. 
To domnevam zato ker so dezertirali tudi taki o katerih vem 
da niso ne mehkužni in da so naši stvari vdani res iz vsega 
srca. Zato prosim da se zanimate o stvari. Ni samo to, da je 
škoda da tov. dezertiraju temveč to močno vpliva na ljudstvo 
in škodi celi naši stvari nič koliko. 

Partija. 

V rajonu Smlednik je partija še pač v povojih, tov. Kosca13 

stalno vspodbujam ter sem prepričan da nam bo uspelo tudi 
v tem rajonu partijo razširiti. 

A Anton Nartnik 
e Franc Ravbar. 
''Tinc Kalan. 
7 Franc Dobnikar. 
• Janez Kmet, sekretar Rajona Selška dolina. Poročilo Rajona Selška do- 

lina z dne 13. avgusta 1943, je v ARS, Odd. I. sign.: AS 1489, Oblastni komi- 
te KPS za Gorenjsko, a. š. 1995, šk. 7. 

' Milan Žakelj - Žirovnik. 
"' Poročilo Rajona Škofje Loka z dne 16. avgusta 1943 za čas od 5. do 

15. avgusta 1943 in priloženi poročili za Rajon mesto Skofja Loka in inten- 
dance Rajona Škofja Loka so v ARS, Odd. 1, sign.: AS 1495, Zbirka gradiva 
komitejev KP in odborov OF na Gorenjskem, a. š. 2021 in 2022. šk. 2 in AS 
1489, Oblastni komite KPS za Gorenjsko, a. š. 1085, šk. 7. 

" Glej dok. št. 26, op. 20. 
u Janez Kalan, sekretar Rajona Smlednik. Poročilo Rajona Smlednik z 

dne 16. avgusta 1943, jc v ARS. Odd. I, sign.: AS 1489, Oblastni komite KPS 
za Gorenjsko, a. š. 1935, šk. 7. 
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Kar se tiče partije v rajonu Medvode gre dobro naprej v 
kratkem bo sprejetih precej žensk ki rade vstopajo v partijo. 

Zelo nam škoduje to da se širi pri nas govorica da je dobi- 
la Gestapo v Kranju pri nekem našem človeku seznam 40 
partijcev s pravimi imeni in da je bilo zato toliko aretacij13. 
Kakor rečeno nam je to v veliko oviro upam pa da se bo to 
kmalu pozabilo in da bo šlo v redu naprej. 

Kakor sem vam že pisal" pritiskam na vse rajonske se- 
kretarje radi poročil. 

Prosim da mi pošljete imena tistih sekretarjev, ki še sedaj 
nočejo pošiljati poročil. Jaz jih dobim le od Evstahija15 in Ko- 
sca. Tov. Dolinski pravi, da bo poslal poročilo v par dneh16. 

Tov. Evstahij pravi, da je zelo razočaran ker ste mu pisali 
tako pismo ker mu grozite z ukorom in izključitvijo iz partije. 
Saj on pošilja poročila17 in tudi v vsakem pogledu je ne le 
dober temveč prav dober. Pravi da ga je vse veselje minilo. 

Domnevam da se mnogo pošte izgubi in da je morda nekje 
na delu ali bela garda ali gestapo, ki pisma zadržuje. Saj je 
hodilo pismo od tov. Lenarta10 do mene 34 dni. Zato bi vas 
prosil da vsaj na gotove čase sporočite katera poročila ste 
prejeli. 

Vaš opomin (pismo) št. 474>* sem prejel. Radi mobilizacije 
je zelo težko ker smo dobili sporočilo menda s stanice Tine20 

da do nadaljnega ne sprejmejo več novincev. Ker nimajo kam 
z njimi. 

Tu so vsled hajke pribežali nekateri tovariši pa jih nima- 
mo kam odpraviti. 

Tov. Bar21 je včeraj opravil z enim denuncijantom poročal 
bo tov. Evstahij. 

u Glej pismo Edvarda - Albina Kolba dne 14. avgusta 1943 Lenartu - Jo- 
žetu Slugi in Matiji - Maksu Krmelju v ARS. Odd. 1, sign.: AS 1489, Oblastni 
komite KPS za Gorenjsko, a. s. 1004, šk. 1. 

» Glej poročilo OK KPS Školja Loka dne 9. avgusta 1943 v ARS, Odd. I, 
sign.: AS 1489, Oblastni komite KPS za Gorenjsko, •. •. 1854, šk. 6. 

15 Franc Kalan - Vasic. Evstahij, sekretar Rajona Medvode. 
10 Glej op. 10 zgoraj, 
17 Poročila Rajona Medvode.z dne 1., 11. in 15. avgusta 1943, so v ARS, 

Odd. I, sign.: AS 1489, Oblastni komite KPS za Gorenjsko, a. s. 1891-1895 in 
1883, šk. 7 

1,1 Jože Sluga. 
•» Glej dok. št. 23. 
t" Verjetno gre za zvezo preko Tineta Kalana. 
•" Pavel lnglič. komandant grup VOS Okrožja Školja Loka. 
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Tu je v Rajonu Medvode dospelo precej vojakov in to pred- 
vsem tren, ki ga vlačijo iz kraja v kraj in ga kažejo Govori se 
da bo prišlo nič koliko divizij izgleda pa da jih ne bo. 

Selijo Nemci ne več. Motivirajo pa prekinitev s tem da mo- 
rajo prebeliti grad v Goričanah22. Lagerfuher-'3 v tem gradu je 
pa izjavil da zato ne selijo več, ker jih nimajo kam vlačit. 

Že parkrat sem vas vprašal za mnenje ali naj postavim te- 
hniko O. K. ali ne, pa mi tozadevno ne odgovorite. Imam vse 
na razpolago le ene dobre moči (stenografista) še nimam. 

Izgleda da bo glede vez z nami šlo odslej še težje zato vas 
prosim za direktivo če je umestno da v slučaju da ne bo vez, 
ter da ne boste mogli sami voditi vseh rajonov kot doslej ho- 
čem za te tri rajone skrbeti sam in tudi glede literature bi 
skrbel, le enega dobrega za V tehniko bi mi Vi poslali. Seveda 
le če bi veze na noben način ne funkcionirale. To bi prišlo v 
poštev če bi res prišlo sem ogromno vojakov. Za svojo osebo 
sem pa mnenja da fronte tu ne bo. 

Bela garda. 

Vsi se izgovarjajo, da nikdar niso bili in nikdar ne bodo pri 
beli gardi. Letaki so imeli ogromen učinek. 

Sedaj bomo izdelali še en letak ki bo naperjen proti nerga- 
čem in opravljivcem. 

Ljudje čutijo našo oblast, in to hočemo še v večji meri do- 
seči. 

Kakor sem že poročal so tisti trije tovariši ki so obljubili 
tiskati ono knjigo-4, delo kar na hitro odpovedali. 

Tovariš Savec25 partijec in član Rajonskega odbora se iz- 
govarja da niso mogli tega dela izvršiti Jaz pa domnevam da 
tiči za grmom drug zajec. Sumim da so krivi pri tisti družbi ki 
smo jo onemogočili. Da se ne boste čudili kako je mogoče, naj 
vam povem to. Takrat ko sem imel s tovarišem Načetom26 

sestanek je pa vstopil tov. Savec ki je v ilegalnem sorodstvu z 
Načetom in mi je rekel da je prišel po tisto knjigo za v tisk. No 

•¡a v gradu Coricane pri Medvodah je bilo nemško presclilveno taborišče. 
-J Lagerfûhrcr. Nemško: vodja taborišča. 
'•" Želeli so tiskali knjigo VKP(b). Glej pismo Savea dne 3. avgusta 1943 

Ambrožu (Avgust Barlc) v ARS, Odd. I, sign.: AS 149S, Zbirka gradiva komi- 
tejev KP in odborov OF na Gorenjskem, a. š. 1080, šk. 2. 

J5 Franjo Cerar - Matic. 
Ä Ivan Miklavc. 
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in takrat ko smo Načeta onemogočili je tudi tov. Savec odpo- 
vedal in tudi izstopil iz rajon, odbora. Če bom mogel kaj več 
dognati bom poročal. Zaenkrat je to le domneva. 

Kakor sem že poročal je Nace odpovedal dobavo dvesto 
metrov blaga.- Motivira odpoved s tem da mu delavci vse po- 
kradejo. To je res. V tistem podjetju delavci ne samo da za 
sebe kradejo nego tudi za druge, ter je res mogoče da so mu 
toliko pokradli. Seveda pribito pa to ni. 

Smrt fašizmu - Svoboda narodu! 
Ambrož27 

ŠT. 66 

POROČILO OKROŽNEGA KOMITEJA KPS VRHNIKA DNE 
17. AVGUSTA 1943 CENTRALNEMU KOMITEJU KPS O 

POLOŽAJU V OKROŽJU» 

Položaj 17/VII1. 
O. K. Vrhnika 

Poročilo C. K. K. P. S. 

1)   Stanje partijske organizacije v našem okrožju: 
V rajonu Vrhnika je R. K. in sicer iz dveh članov. Celice 

obstojajo na Vrhniki 2 in sicer 1. iz 2 članov, 1 članica, 2. iz 4 
članov. Stara Vrhnika 1 celica iz 4 članov, 1 članica. Verd 1 
cel. iz 3 članov. 

Rajon Borov[nica]. R. K. 3 člane. Bistra, Dol, Breg 1 cel. 
iz 2 članov 1 članica. Preserje-Kamnik...2 3 ljudi. 

Rajon Logatec. R. K. 2 člana. V Logatcu samem 3 partij- 
ci, ki pa do sedaj niso bili povezani med seboj. Delali so, in še 
delajo po obveščevalni liniji zato jih bomo povezali v eno celi- 
co. Formira se še druga cel. v ...3 Laze 1 celica iz 4 članov in 2 
članice. Unec 1 cel. iz 4 članov. 

'•" Avgusi Barlc. 
1 Izvirnik, napisan   z zelenim črnilom, je v ARS. Odd. 1. sign.: AS 1487, 

CK KPS, •. •. 2618. Dokument je od vlage precej poškodovan. 
* Nečitljive tri besede. 
-1 Nečitljiva ena besedica. 
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Rajon Rovte. Tukaj part. org. ...4 ne obstoja še do sedaj 
in sicer iz sledečih razlogov! Ko je bil formiran RK in poslan v 
ta rajon, sta po par dneh 2 člana pristopila k četnikom. Bila 
sta domačina in zato so jima bile prilike dobro poznane, ka- 
kor tudi način dela in kje se lahko zadržavajo terenski delav- 
ci. Poslali smo tja tov. Puntarja5, da se izpopolni R. K., orga- 
nizira partija in postavi organizacija OF. Bili pa so stalno pre- 
ganjani in zasledovani po begi, tako da jim je bilo onemogo- 
čeno gibanje in stalno zadržavanje v svojem rajonu. Zato se 
zaenkrat zadržujejo pri nas in grejo vsak teden po par dni na 
teren do naših zaupnikov, da razpečajo literaturo in vršijo 
sestanke s poedinci, ker v večjem obsegu je trenutno nemo- 
goče. 

Rajon Dobrova. R. K. 3 člani. V tem rajonu je še en parti- 
jec, 3 partijke, 2 kandidata in 3 kandidatke. Ti ljudje tudi še 
niso povezani med seboj in sicer radi prevelike odaljenosti 
eden od drugega; sestajanje je tehnično nemogoče. Pač pa 
smo dali R. K. nalog, da s pomočjo teh partijcev čim prej pos- 
tavijo celico. 

Rajon Horjul. R. K. 3 člani. Ni pa v tem rajonu še nobene 
celice. Dela se na to, da se čim prej pritegne več ljudi v org. 
OF in v partijo. 

2) Socialni sestav partije je precej...6 inje zelo majhen del 
takega elementa v partiji, in mora biti hrbtenica partije. Pred 
vsem bo treba zpopolniti v okrožju partijo iz delavskih in si- 
romašnejših kmečkih vrst. 

3) Delo Partije! Delo celic, kot v precejšnji meri tudi delo 
R. K. še ne odgovorja nalogam, ki se danes postavljajo pred 
partijo. Celice se do sedaj niso redno sestajale, nekatere ...7 

in so bili prepuščeni ti ljudje v precejšnji meri samim sebi. 
Značilno pri večini partijcev je, da še ne razumejo organizaci- 
jo partije in organizacijo O. F.. 

Zato je nemogoče, da bi že sedaj ti ljudje samostojno vodili 
delo na terenu samo na podlagi okrožnih in naših direktiv. Za 
sedaj jim moramo na vsak način še mi pomagati v R. K.; [celi- 
ca] ...8 tudi na ...9 vitvi organizacij OF, •.•., AFŽ in mladine. 

4 Nečitljivu ena besedica. 
* Jože Molek - Puntar. 
'• Nečitljiva ena beseda. 
» Nečitljiva ena beseda. 
* Nečitljiva ena beseda. 
'•' Nečitljiv del besede. 

211 



Iz teh razlogov bo pri nas skoraj nemogoče, da bi se pove- 
čini O. K. držal skupaj, ker moramo hoditi na sestanke rajo- 
nov in celic, da jim pomagamo pri delu in vzgoji njih samih. 
Potrudili se bomo pa, da čim prej organiziramo stalne zveze z 
terenom in z Vami v svrho stalnega obveščanja. Toliko časa, 
da se delo spravi v tek, bomo pač morali sami bolj intenzivno 
delati in pomagati v vsakem konkretnem primeru. Sicer Vas 
bosta v vseh podrobnostih obvestila tovarišica Lidija10 in tov. 
Jokelj". 

3)12 Z. K. M. Delo SKOJa v našem okrožju dobro napredu- 
je posebno v širino. Je pa precej pomanjkljivosti v organiza- 
cijskem pogledu. To se najbolje opaža na sestankih; pokliče 
se par odgovornih ljudi na sestanek, pride jih pa cela grupa. 
Prvič se ne more sestanek vršiti, kot je predvideno, drugič pa 
trpi konspiracija. Ker če pride do provale, potem se potegne 
cela veriga, ker se vsi poznajo med seboj. 

Zato moramo sedaj posvetiti večjo pažnjo in delati na to, 
da se delo organizacijsko dvigne in to na čim ...l3 organizaci- 
jah in OF. 

4) Organizacija ZKM. Rajon Vrhnika 1 aktiv ...14 R. K. Ra- 
jon Logatec: 5 aktivov, RK: postavljen. Rajon Dobrova 2 akti- 
va in par posameznih Skojevcev, ki še niso povezani. Rajon 
Horjul - še ne obstoja mladinska organizacija. 

Z. S. M. se hitro širi posebno v Vrhniškem in Logaškem 
rajonu -je zajeta mladina skoro po vseh vaseh, dočim je sla- 
bše v Borov, rajonu in v Dolomitih. 

5) Politična situacija v našem okrožju! 
Po padcu Mussolinija15 se je razpoloženje ljudstva za OF. 

precej dvignilo. Pojačala je tudi plava garda svojo aktivnost 
med ljudmi ali za zdaj nima posebnih izgledov na uspeh ra- 
zen v par vaseh okrog Rovt in Podloga. V okolici Vrhnike do 
sedaj ni uspeha, da si pridobi kako zaslombo v nižjih plasteh, 
...16 

Tukaj smo uspeli med maso razkrinkati Mihajlovićeve če- 
tnike kot ljudi, ki se bore za staro Jugoslavijo, oziroma za 

10 Lidija Šcnijurc. 
11 Franc Popit. 
11 Številka 3 je ponovljena v izvirniku. 
u Nečitljive približno štiri besede. 
u Nečitljive približno tri besede. 
15 Benito Mussolini. Glej dok. št. 6, op. 2. 
'* Nečitljiva verjetno ena beseda. 
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staro ureditev. Ljudje so tudi sami uvideli, da četnike podpi- 
rajo Italijani z orožjem in hrano. Zato ljudje tudi ne verjamejo 
njihovi propagandi, da delajo skupaj z partizani. Več uspeha 
pa imajo plavi v okolici Rovt in Podlipe. Tukaj namreč stalno 
kontrolirajo teren plavi in beli in je, vsaj začasno, njim uspelo 
preslepiti nekaj ljudi s tem, da so zavezniki na njihovi strani. 
Niso pa za sedaj uspeli z mobilizacijo v četnike na prostovoljni 
način. 

Razpoloženje med belogardisti je do malega v vseh posto- 
jankah nizko. Takoj po padcu Mussolinija je zgledalo, da se 
jih bo le nekaj odločilo za odhod v partizane, posebno na Vr- 
hniki. Bilo je že vse pripravljeno in je naša patrola čakala na 
dogovorjenem mestu, ali njih ni bilo. Razpuščena je bila bega 
do sedaj samo na Brezovici pri Ljubljani. Ena tretina je šla k 
četnikom ostali pa domov. Dočim so skoro vse begovske pos- 
tojanke po Dolomitih zelo pojačale svojo aktivnost v zadnjem 
času kakor tudi italij. posadke. Zdaj so dobili beli nalog, da 
pošiljajo trikrat dnevno patrole na vse strani, kar so že tudi 
zaceli izvajati. 

Tako se po prvem valu navdušenja po padcu Mussolinija 
že povsod opaža zopet padanje. Pri prebivalstvu sicer še ne 
toliko pač pa bolj pri belih, ki so nam naklonjeni. Obljubujejo 
sicer vse ne moremo jih [pa] spraviti domov ali pa v partizane. 

Smrt fašizmu - svoboda narodu! 
Za O.K. KPS. Vrhnika sekretar Fric17 

Zaje Adolf18 

ST. 67 

PISMO SREČKA ŽUMRA DNE 17.-18. AVGUSTA 1943 
ČLANU IZVRŠNEGA ODBORA OF TONETU FAJFARJU1 

Dragi!2 

Že dolgo mi leži na srcu zavest, da imam nekako dolžnost, 

,; Ignac Voljč, 
1,1 Adolf Malavašič. 
1 Pismo je v ARS, Odd. Il, sign.: AS 1657, Brccelj Marijan, sk. 1. 
J Pismo je bilo namenjeno Tonetu Fajfarju, ¿Umu Izvršnega odbora OF. 
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da se oglasim. Prav za prav me to peče že od božiča, ko sva z 
ženo sprejela Tvoje pismo. Veš, nama je bilo, da bi se Ti iz 
vsega srca zahvalila. Morda se še spomniš, tolažilo je bilo radi 
mrtvega brata oziroma svaka, toda obenem tudi zatrdilo, ka- 
ko moramo kljub osebnim žrtvam prestopiti meje lastne ose- 
be in se vključiti v ogromni proces slovenskega in svetovnega 
dogajanja. Tam pa so majhne smrti, majhne nesreče in maj- 
hne žrtve vsakega človeka še neprimerno manjše. Kakšne 
svetovne in nadsvetovne sile se kakor igrajo z nami! Tvoje 
pismo je bilo pisano tako srca in s tako vero, da mi je bilo 
hudo, da smo Ti povzročili bolečino še z neko svojo zadevo. 
Zdaj je tega minilo že pol leta - od onega časa, ko je brat izgi- 
nil, je že leto in jutri je njegova mama dala brati mašo zanj, 
naj leži kjerkoli. Kar sem prav za prav hotel reči, je to, da so 
padle sence na moje misli, na moje poglede samo tisti kratek 
čas okoli božiča, da smo se samo tedaj za trenutek zavzeli, ali 
je naša pot prava, ali niso naše misli le zmedene sanje in naši 
načrti prenapeti stvori megalomanskih možganov. Prišle so 
sence in šle. In pisal bi že prej, če me ne bi bilo nekako sram, 
da sem pokazal senco omahovanja in neodločnosti, pisal bi 
Ti, da nimam pravice spodkopavati s kakršnimkoli dvomom 
tiste vere, ki je v Tebi. Saj, saj vem, da je trdna, da je nezruš- 
ljiva, toda kaj, ko pride tolikokrat črn trenutek, ko se zdi člo- 
veku, da je vse prazno in se vse pod nogami udira! In zato 
nisem imel pravice, da jemljem ali majem v človeku tisto vero, 
ki mu je najmočnejša opora v pretežkih preiskušnjah. Sram 
me je bilo moje slabosti in tako sem molčal. Sedaj naj le spre- 
govorim. Ne ker tvegam malo, če se sedaj vežem na Tvojo pot 
in prihajam kakor v poklonitveni avdijenci. Pišem, ker imam 
notranjo potrebo, da iztresem svoje misli in doživljaje in s tem 
nekomu dam čutiti, kako nihajo nekomu misli, ki sluti in čuti 
enaka pota v prihodnost. Saj se ne bom podpisal in tudi Tebe 
prosim, da pismo zavržeš - nekdo izmed mnogih, ki jih poz- 
naš, se Ti oglaša v potrdilo. 

V tržaškem »zdravilišču«3, ki je res nastanjeno kakor po 
ironiji v ulici Nizza, sem doživel v teh štirih mesecih nepozab- 
ne stvari. Res je bilo velikokrat dolgčas, res velikokrat lakota 
in nespečnost, pa to je tako vedno v računu člo%'eka, ki je 
izvolil tvegano pot. 

Misli ¡talijansko internacijo v Trstu. 
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Da sem odšel v Trst, mi je zdaj tako razumljivo, kakor mi 
je bilo prej nerazumljivo. Gotovo Ti je mogel o vsem kaj poro- 
čati Jurij Brcgarjev4, morda je tudi obdolžil samega sebe, ka- 
kor bi se moral, da je vse zakrivila njegova neumnost. Pa kaj 
hočeš, vedno grešiš v kaki malenkosti, na katero sploh ne 
polagaš nobene važnosti. Za čas, ki sem ga preživel med Pri- 
morci v Nizzi, bom Juriju hvaležen do smrti, dasi ga verjetno 
ne bom pozdravil z lepo besedo, ko se srečava. Občutek, ki ga 
imaš, ko prideš iz Ljubljanske pokrajine na primorsko stran - 
potovali smo z vlakom podnevi - je občutek, kot da prihajaš iz 
sonca v temo. Tam je pokrajina, kjer je ves narod v ječi. Mi 
tostran ne moremo dovolj presoditi strašnega duševnega trp- 
ljenja - kajti tudi nacionalnost je stvar duše - koliko duševne- 
ga trpljenja je ta narod med Trbižem in Trstom prestal v zad- 
njih 25 letih. Niti besede ne slišiš; kakor da si v Italiji. (Nazaj 
grede sem gledal drugače: vozil sem se sam domov in vlak je 
bil poln naše govorice!). Strah me je bilo, da pridem v ječi 
med same Tržačane, Italijane. Kaj še! Kakor sem prestopil 
prag ječe, sem se znašel med samimi Slovenci. Morda je prišel 
na vsakih sto Slovencev en Italijan, pa še ta je velikokrat bil 
prav za prav italijansko govoreč Tržačan, ne Italijan, kar je 
velika razlika. Skozi tisto sobo, kjer sem bil razen prvega ted- 
na stacioniran jaz, in to je bilo skoro polne štiri mesece, skozi 
tisto sobo je šlo na desetine in desetine ljudi. Prihajali so, 
počakali odločitve in potovali dalje - v Italijo. V tej sobi sem 
mogel spoznati vse slovenske dialekte od Istre do Trente, od 
Brd do Postojne. Meni kot inteligentu je res manjkalo družbe 
izobražencev ali vsaj knjig, toda prvih ni, ker so že tako vsi 
spravljeni, drugih pa ne dajo. Med Primorci sem se počutil ko 
med najboljšimi ljudmi. Bili so to kmetje z Vipavskega, plan- 
šarji in pastirji s Tolminskega, vrtnarji iz Koprščine, Brici od 
beneškoslovenske meje, slovenski delavci iz Trsta. To so ljud- 
je, ki nosijo srce na dlani. Med sabo smo si bili odkriti koj 
prvi dan. Saj so to tudi preveč pošteni ljudje, da bi mogli kaj 
skrivati: prvo uro, ko je prišel v celico, je prostodušno pove- 
dal, daje hrano dajal »ta mejskim«5 (meja pomeni gozd), da so 
pri njem nekoč spali, da je dal toliko sira zanje, da je zbiral 

4 Dr. France Skerl. Italijanska vojska je v hnjki no Banjsko planoto dne 
13. marca 1943 zasegla njegov nahrbtnik z zapiski in seznami njegovih sode- 
lavcev in somišljenikov. 

* Ljudsko: z "mejski" ali "hostarji" so ljudje poimenovali partizane. 
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denar in po gostilnah prepeval njih pesmi. In tako je delal 
eden, tako je delal drugi. 

Bili so fantje od 16, 20 let, dečki od 12 do 14, starci do 
osemdeset in čez. Edini greh? Da so Slovenci. Da so mejske 
podpirali? To že, pa saj drugače vendar Slovenec ne more in 
snoparji6 in nesnoparji so jih preganjali enako prej, ko hos- 
tarjev ni bilo. V njih je narodni čut tako močan, da se skrije 
pred Primorcem vsak jugoslovanski Slovenec. Koliko so ti 
ljudje prenesli do te vojne! Saj ne srečaš človeka, ki ga ne bi 
bile davile njih vojnoodškodninske posojilnice, ki ne bi bil pil 
ricinusa7, ki mu ne bi uničili polja ali hiše! Saj če ni bilo eno, 
je bilo drugo. In največji čudež tega našega naroda je: fantje, 
ki so bili rojeni pod Italijo, hodili v čisto laške ljudske šole, šli 
skozi njih prisiljene predvojaške organizacije in odslužili voja- 
ke pod njimi - glej, niti ene poteze tujstva v njih obrazu ali 
besedi ali v duši, niti enega dvoma, da je mogoče Italijo šovi- 
nističnega italijanstva samo sovražiti. In tu ne gre za neko 
zgolj napihnjeno nacionalistično čustvenost, kot jo velikokrat 
srečujemo kje pri nas, ne, to je zavest poštenega borca, ki mu 
gre za etične vrednote, kakor je svoboda, jezik, enakoprav- 
nost, pravica zaslužka i. pod. Te ljudi ne žene - kajti to so 
ljudje zemlje, goric in gozda in planin, te ljudi ne žene mega- 
lomanija, ne žene čut o manjvrednosti italijanskega elementa 
in izrednih lastnostih slovenstva, ne, te ljudi žene vera v pra- 
vico, v enakost, v pošteno delo. Meni so se odpirale oči ob teh 
zdravih, naravnih ljudeh. To je zdrav, zavesten element, na 
katerega lahko zidaš. Pregelj8 je nekje v baladah zapisal, kako 
plitvo je padlo naše seme ob Soči, in drugič v nekem zapisku 
naštel vse kmete svoje rojstne krajine, ki so ostali tam kakor 
njih dedje in pradedje. Da, plitvo je padlo seme našega meš- 
čanstva in izobraženstva - pa to je vedno tisti nestalen ele- 
ment. Ona drevesa pa, ki prav za prav predstavljajo naš na- 
rod, ona pa še stoje in so globokih korenin. Dejstvo je, da so v 
narodnem oziru - in tu tehtam čisto človeške kvalitete tega 
čustvovanja - ti ljudje najzaneslivejši in najmočnejši. Dalje je 
v teh ljudeh tudi pogum in razgledanost. Koliko jih je, ki so 

'• Ljudsko poimenovanje za fašiste (po snopu v fašističnem znaku). 
7 Način mučenja. Fašisti so dajali Slovencem v zaporih piti velike količine 

ncinusovega olja. 
8 Ivan Pregelj, slovenski pisatelj. Gre za njegovo delo Balade v prozi, le- 

gende in glose. (Ivan Pregelj, Izbrana dela, knj. 5, Mohorjeva družba, Celje 
1966). 
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bili daleč po Italiji za delom, po Franciji, po Argentiniji, po 
Braziliji! Ti ljudje čutijo, da se z njihovo dolino svet ne neha, 
ampak da so tam dalje tudi še ljudje, tudi kraji. Trst je njih 
okno, skozi katero prihaja vanje sapa širokega sveta. Kakor 
so naši ljudje zaprti, brez širine, ozki in utesnjeni, tako je v 
teh ljudeh čutiti pogum, širokost, tvegavost in odločnost. Po 
tržaških doživljajih vem, da je primorski element slovenski 
najboljši in najtrdnejši. Seveda ne mislim na tisti del, ki se je 
razkazoval v Jugoslaviji po vseh političnih šahovnicah - ta del 
pač ni moralno zdrav. Mislim, kako je močan in moralen del, 
ki je ostal doma. Po vojni moramo tem ljudem dati več mož- 
nosti za izživetje in jim pokloniti več zaupanja, manj nevošlji- 
vosti, ki je premnogokrat lažnivo sodila zaradi svojih koristi 
tudi oni del, ki je pribežal na svobodno stran. Ti ljudje niso 
imeli ene besede očitanja proti hostarjem, ki so prav za prav 
povzročili, da so jih odganjali v internacije, jim zažigali vasi, 
onečaščali dekleta. Niti od enega človeka nisem slišal dvoma, 
da je pot narodnega odpora edino rešilna. .Zanje je disciplini- 
ranost, podrejenost enemu vodstvu in enemu narodnemu 
hotenju stvar sama po sebi razumljiva. Nek starec, ki ni prav 
vedel, ali ima 82 ali 83 let, mi je rekel: »Sem star, pa imam 
mlado srce. Vse življenje sem stradal, nikoli nisem imel dovolj 
kruha. Ko sem kot otrok hodil past, sem imel s seboj tako trd 
kruh, da sem ga s kamnom razbijal. Včasih mi je mati dala s 
seboj kislo repo, nič drugega, za ves dan, in ko sem jo poje- 
del, me je zvijalo od lakote. Ampak vse je prestano. In če so 
me zaprli, saj so me morali. Saj sem toliko kriv, ko vsi drugi. 
Zdaj bi samo eno reč rad dočakal: kako bomo Slovenci prišli 
do svoje prostosti!« Bil je oče, ki je imel 14 letno hčer nekje 
pri sorodnikih, mater v eni ječi, dve hčeri v drugi, sam je bil v 
tretji, doma so mu požgali in pokradli vse, ker so v njegovi 
hiši ubili nekega pol. komisarja. Bil je rudar iz Idrije, ki mu je 
en brat v hribih, drugi mu je utonil pred Barcelono. Bil je 
fant, ki je služil po Gorenjskem in po Ljubljani in je njegova 
strast bila divji lov, knjige in fotografiranje. Bili so očetje, ki 
imajo sinove na Sardiniji, v srednji Italiji in v primorskih 
gmajnah. Bil je možak kot izklesan Dinarec, ki je bil štiri leta 
v ruskem ujetništvu, pa ni znal ene ruske besede, in bil 25 let 
pod Italijani, pa se ni naučil ene laške besede. Bil je mežnar, 
ki je vedno gostil prihajajoče hostarje - v ječi je vedno spal, 
kadar pa se je zbudil, se je moral braniti, ker so za šalo in 
zares napadali cerkev, papeža in Boga. Bili so trdi kmetje, ki 
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niso veliko govorili, in bili so Brici, ki so znali povedati tudi 
več, kot je bilo res. Kobaridci so poznali planine in ovce, oni 
od Kopra ribe in morje. Če mi zdaj gredo mimo spomina, so 
kakor preživa pisana vrsta življenja polnih ljudi, ki mi govore, 
kako je velik in širok naš slovenski svet in koliko bogastva 
skriva v licu narave in svojih ljudi. Morda govorim preveč s 
čustvom o teh ljudeh? Ne vem, toda zavedam se, kako mora- 
mo to ljudstvo ljubiti in - spoštovati! 

Kmetje so, tudi sveta nekaj poznajo, široki so, tudi razgle- 
dani, toda vendar, kar je razumljivo, ne vadijo, kako se je pre- 
klal ves svet. Slutijo, da gre odločitev za stoletja, toda kje bo- 
do postavljeni oni sami, ne vedo. Socialni prevrat? Skušajo se 
rešiti iz premnogih zank sedanjega gospodarskega reda, trza- 
jo za vezi. Ko sem jim govoril to in ono, so poslušali, potem 
debatirali, da so nazadnje tudi skočili drug drugemu v lase. 
Prav, sem si rekel, samo da se krešejo misli, da se zaktivizira- 
jo vsi. Iščimo, iščimo, vsi bomo našli. Ti ljudje, kakor so dis- 
ciplinirani in kakor se dajo pametno pomeniti, ne bodo trma- 
sto vztrajali na starih oblikah. Ne. Govorili smo na primer o 
natrpanosti njih vasi, o pregosti naseljenosti, o potrebi, da 
ustvarimo to in ono industrijo, da razmahnemo promet, da 
napolnimo Trst. In sem jim naravnost zastavil vprašanje, na 
primer Vipavcem, ali bi šli na Štajersko, kjer je treba ljudi 
marsikje naučiti novega sadjarstva in vinarstva. In so mi na 
vprašanje odgovorili, da bi šli, zakaj pa ne. V Jugoslaviji so 
naši zemljepisci in po njih vplivu tudi drugi smatrali Prek- 
murce za najbolj primeren kolonizatorski element. Pa ni res. 
Vsi Prekmurci na primer v Apaški kotlini so se ponemčili. 
Prekmurci kot ravninski element so masa, so ploskev. Koloni- 
zacijski element so Primorci. Te bomo razmetali po mestih in 
po podeželju, zlasti po obrobju. To so element, ki je delaven, 
je moralno trden, je napreden in širok. Z njimi bo delo najla- 
žje. Zato nikar nezaupanja do njih! Tu pri nas splošno vlada 
mišljenje, da se je vanje vsesal strup tujstva, da so po duhu 
italijanski, da so narodno, bolje moralno slabši kot drugi Slo- 
venci. Pa je nasprotno res. To je moralno naš najbolj zdrav 
del in nanj se lahko zanesemo bolj ko na kako Dolenjsko ali 
Štajersko. Mislim, da imate take vtise tudi po poročilih drugih 
s terena ob Soči. 

Zemlja primorska je torej narodno že vključena v zedinje- 
no Slovenijo. Nadvse me je zanimalo, kako je z Rezijo, kako je 
z Beneško Slovenijo. Tudi to je že vključeno v našo celoto. 
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(Prosim, da ne smatraš teh mojih stavkov, da so naivni. Vem, 
da imaš vse globlje vpoglede v dogajanja na vseh koncih naše 
zemlje kakor jaz. Toda tu jaz govorim s stališča kmečkega 
ljudstva, ki sem ga doživel v Nizzi, govorim, kako neko skup- 
nost doživlja ljudstvo, široka plast naroda, kako ono gleda in 
doživlja presrečni čas prenesrečne sedanjosti, ko se ostvarjajo 
naše tisočletne sanje. Vzemi torej stvari, kakor da Ti jih pri- 
poveduje nekdo iz široke primorske mase, ne izobraženec iz 
kranjske Ljubljane.) Iz Rezije so prihajala pisma že pred pom- 
ladjo, da je naša mreža zgrajena in da je ljudstvo prebujeno. 
Glede Benečanov so Primorci zelo skeptični in nezaupni. Dej- 
stvo paje, da se stanje vidno boljša. V Benečanih živi italijan- 
stvo in je bilo med njimi spočetka veliko prav aktivnega dela 
proti našemu osvobodilnemu gibanju. Nato je to ljudstvo za- 
čelo sovražiti Nemce! Iz teh krajev jih je bilo dovolj tudi v Ru- 
siji in so govorice o nemškem vedenju na zimskem umiku 
razburkale njih italijanaštvo. Sedaj so proti slovenski vojski 
vsaj nesovražno razpoloženi. Sedanja sprememba, ko se je 
prevrnil fašizem, bo brez dvoma vplivala ponovno v sloveniza- 
cijski smeri. Ti ljudje se dramijo in naše osvobodilno gibanje 
in borba je ustvarila okoli našega naroda resnično tak nim- 
bus - pa mislim čisto resno! - daje zdaj lahko biti Slovenec. 

Prav zares, slovenstvo postaja kar moda na Primorskem. 
Sedaj je častno, kakor je prej bilo nečastno. Zdaj marsikdo 
išče slovenskih prednikov v Trstu in Gorici in skuša dokazati, 
da nima nič opraviti z Lahi. V ječi se mi je na sprehodu pripe- 
til tale primer. Pride k meni mlad fant, absolvent gimnazije, iz 
Trsta. Znal je nakaj nemščine in mi je rekel: «Ich bin ein Slo- 
vene. Meine Mutter und mein Vater sind Slovenen. Ich kann 
nicht slovenisch, doch ich will nicht Italiener sein!«.4 Dalje je 
bil nekaj časa v naši sobi Tržačan, ki je bil po očetu Slovenec. 
Njegovi tovariši komunisti, tržaški slovenski delavci, so ga v 
nekaj mesecih naučili slovensko. 

Sploh vprašanje Trsta! Da, toda Trst ni nobeno vprašanje 
več. Kot vprašanje obstoji samo še za Ljubljančane in morda 
za londonske politike10, v resnici je problem rešen. V sobi in 
potem na sprehodu sem imel priliko govoriti tudi s Tržačani - 
italijansko govorečimi - pomni, da to niso Italijani! Bili so 

* Nemško: Jaz sem Slovenec, moja mati in oče sta Slovenca. Jaz ne znam 
slovensko, vendar nočem bili Italijan. 

111 Misli člane jugoslovanske begunske vlade in druge jugoslovanske po- 
litike v Londonu. 
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izobraženi ljudje, zaprti prav zaradi zvez z našim gibanjem. Z 
njimi sem pogosto debatiral, posebno proti koncu, ko se mije 
že nekoliko razvezal jezik - kajti dol sem prišel, ne da bi vedel 
eno samo besedo! Imel sem dalje tudi priliko, da govorim s 
slovenskimi delavci iz Trsta, tako levičarji, kot so bili laško 
govoreči Tržačani. Zanje je Trst svet zase. Trst in Tržačan - to 
je nekaj samosvojega. Tržačanje kakor narodnost: so laško in 
slovensko govoreči Tržačani, ni pa Slovencev in Italijanov v 
Trstu. Kolikor sem mogel izprašati - oziroma kolikor sem ho- 
tel, ker vem, daje nespametna vsaka nepotrebna radovednost 
- je pripravljenost za prevrat popolna. Ne samo da so organi- 
zirani, da imajo municijo itd. Tudi duhovno so preorientirani. 
Laški Tržačan je prostodušno dejal: »Mi smo bili proti Avstriji 
in smo jo podrli, smo bili proti Italiji in jo bomo tudi podrli.« 
In sem dejal: «In ste zdaj za priključek k slovenskemu zaled- 
nju in boste spet nezadovoljni«.- »Ne, zdaj nas je pa že pamet 
srečala, da vidimo, kaj narekuje narava.« Sele v Trstu, v raz- 
govoru s Primorci človek spozna, kako je Trst nujno sloven- 
ski. Vsa trgovina, vse življenje izhaja od tod. Tu gre pot v svet. 
Tu sem prihajajo valovi širokega sveta in oplajajo materialno 
in duhovno kulturo. Da ne bi bil Trst priključen slovenskemu 
zaledju, je nonsens za te ljudi. Tudi za laške Tržačane. Večina 
teh je seveda za nekak avtonomen, včasih pravijo internacio- 
nalen Trst, kjer bi uživalo mesto vse koristi in ne žrtvovalo 
ničesar. Posebnost Tržačana po mojem vtisu je sploh velika 
nagnjenost k bogastvu, k dobičkarstvu, k materialno neodvi- 
snem življenju. Standard Trsta tudi po vojni, ko je v primeri z 
avstrijsko dobo neprimerno padel, je višji kakor standard 
kake Ljubljane, ki je revna in nerazgibana. Tržačani hočejo 
najprej dobro živeti, zato za kake posebne žrtve ne bodo prip- 
ravljeni. Tu jih bo treba pač nasiloma prepričati, da morajo 
tudi kaj žrtvovati, če hočejo tudi kaj koristi pobrati. In ti ljud- 
je, ki sem jih iz Trsta ali bližnje tržaške okolice tu srečal, so 
bili vse prej kot sebični in preračunljivi za svojo osebno ko- 
rist. Res, to so bili zastopniki novega sveta, ki ne bazira na 
osebnem pridobivanju. Bili so pripravljeni pomagati vsako- 
mur in so pomagali, kakor so mogli, če ne s kruhom, pa z 
lepo besedo. Taki ljudje, da so bili res apostoli novega časa. 
Torej ti ljudje so pripovedovali, da je Tržačan v prvi vrsti uži- 
valec, da mu gre najprej za denar in da kakega idealizma v 
masi ni pričakovati. Toda prav za to tudi ne morejo soodločati 
pri čemerkoli, ker so politično oziroma družbeno popolnoma 
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neaktivni. Kar je politično aktivnih, so ali levi ali Italijani. Oni 
so bili levi in so bili obeh tržaških jezikov, da se po njihovo 
izrazim: so bili laško in slovensko govoreči Tržačani. Iz njih 
besed, kolikor so mi hoteli in mogli povedati, sem spoznal, da 
je pripravljenost za prevrat v Trstu ali kje v Miljah In Tržiču 
popolna. Tako duhovna kakor vojaška. Seveda nisem skušal 
zvedeti več, kakor so sami smatrali za mogoče, da mi povedo. 
Organizacija je pripravljena. Po njihovem gre za popolnoma 
novo rešitev Trsta: ta ne sme biti nacionalistična, kakor se 
mnogokrat pri nas preveč poudarja - toda tudi ne bo zgolj 
tako kozmopolitska, kakor si mislijo oni, pristavljam jaz. Trst 
naj bo po njihovem priključen slovenskemu zaledju oziroma 
Balkanu. O srednji Evropi ne govore. Nov svet nastaja na 
vzhodu in smeri tečejo proti Moskvi. S tem seveda ne mislijo, 
da podonavski bazen ne gravitira proti Trstu, toda da bi pou- 
darili, kako hočejo nekaj novega in dokončnega, poudarjajo 
povezanost z Balkanom in vzhodom, kajti Podonavje še vedno 
diši po starem plesu in plesni. Trst mora. postati spet veliki 
trgovski gospodarski emporij svetovnega pomena. Razmahniti 
se mora pomorska industrija - ladjedelnice, petrolejske rafi- 
nerije, solarne, konzerve - razmahniti se mora posredovalna 
trgovina - tržaška luka je idealna po svoji zaklonjenosti, zara- 
di globoke zajede v evropsko celino, zaradi hitre poti v Orient, 
zaradi trgovsko nadarjenega svojega prebivalstva. Trst je dvo- 
jezičen in naj to ostanel Vsi Italijani, ki so prišli po 1918 letu, 
morajo oditi iz Trsta, prav tako tudi vsi Tržačani laškega jezi- 
ka, ki so se izkazali kot iredentisti, plačanci Rima in fašistični 
nacionalisti. Tako ostaneta kaki dve tretjini Trsta. V Trst pri- 
dejo potem množice slovenskega delavstva in trgovstva in 
uslužbenstva, zasebnega kakor državnega. Laško govorečim 
Tržačanom se zdi prav mogoče, da se bo narodno - po njiho- 
vem jezikovno lice mesta v eni ali vsaj dveh generacijah kore- 
nito spremenilo. Vračali se bodo k svojemu jeziku tisti, ki so 
doslej odpadli - zaradi slabosti, zaradi laške okolice, zaradi 
tujih šol, zaradi državnega tujega pritiska itd. Mesto bo dobilo 
svoj sloven sko-tržaškolaški karakter. 

V debatah sva se s Tržačanom - Lahom često sporekla. 
Res je, tega si težko predstavljamo mi Slovenci, ki nismo iz 
Trsta ali vsaj iz Primorske, da je za laške Tržačane njih naro- 
dnost Trst. Oni niso Italijani, so Tržačani. Oni so nekaj koz- 
mopolitskega že po svojem izvoru, saj predstavljajo zmes Ro- 
manov, Slovencev, Nemcev, Grkov, Židov, Italijanov, Alban- 
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cev, Dalmatincev, itd. itd. Prav, sem mu pritrdil, vi hočete 
neko avtonomijo. Ohraniti hočete svoje šole, pomorsko aka- 
demijo, svoj odločujoči glas v pomorskih družbah, dajete svo- 
je strokovne delavce in inženirje v ladjedelnice, daste na raz- 
polago svoje mednarodne trgovske skušenosti. Tega vsega 
bomo Slovenci potrebni, ker nam tega in onega manjka. Za- 
kaj se ne bi okoristili! Toda ali se vam ne zdi, da se bo marsi- 
kaj moralo spremeniti že samo zato, ker pridete v drugo gos- 
podarsko, narodno in politično območje? In lahek račun bi to 
bil, da bi vi, ki ste storili toliko narodne in socialne škode 
slovenski skupnosti, da bi vi zdaj kratko malo rekli: Pozabi- 
mo, kar je bilo, in začnimo na novo! Da, vam to že gre, toda 
nam? Vi ste se dali vedno izrabljati kot orodje imperialistične- 
ga reda proti Slovencem. Tako vas je izrabljala Avstrija, daje 
spodmikala našo narodno in gospodarsko rast. Tako ste se 
dali izigrati proti Slovencem kot sredstvo laškega imperializ- 
ma, ki je hotel z osvojenjem Trsta napraviti vrata Slovencem, 
pa zakl[enljena vrata tik pred svetom širokega obzorja. Tako 
ste tudi vseh 20 let pod Italijo sodelovali z Italijo in bili neza- 
dovoljni samo zato, ker je država promet speljala na Genovo 
in Benetke, tako da je Trst ostal prazen. Glejte, toliko je pre- 
teklost laškega Trsta škodovala - in mi je ugovarjal: Pa zakaj 
se niso Slovenci dvignili? Zakaj niso pokazali več moči? Iz 
tega vprašanja je govorilo pač popolno nepoznavanje našega 
narodnega razvoja. Potem sem mu razlagal, kako smo preži- 
veli Slovenci zadnjih sto let, kako smo se borili za osnovne 
šole, za prve hranilnice, za prve trgovine, za prve parlamen- 
tarne zastopnike. Tak narod, ki je imel zgodovino kot mi, ni 
mogel predstavljati kot narod zapreke razmahu tujega kapita- 
lizma in imperializma, predstavljal je zapreko samo kot teren, 
ko ozemlje. In sile je v nas preveč, zdaj smo nekako nabiti 
narodnih sil in hočemo razživeti vse svoje darove. Smo kakor 
bomba, ki hoče eksplodirati - Od tega časa me je skoro vsak 
dan pozdravljal z nasmehom, vprašujoč me, kdaj bo ta slo- 
venska bomba - eksplodirala! Pa da nadaljujem svojo prejšnjo 
misel: Če ste se torej vi Tržačani dali zavesti v izrabljanje za 
tuje, imperialistične načrte, sem nadaljeval svoje misli Trža- 
čanu, ali se ne bo moralo zdaj ob prevratu to korenito poka- 
zati!? Ali se ne bo marsikaj preobrnilo, kar se vam tudi v no- 
vem redu bodočnosti zdi nespremenljivo? Vi imate vtis, da 
boste prišli do svojih pravic, ki jih doslej niste imeli, toda ali 
se ne zavedate, da Slovenci terjamo veliko več, ker doslej 
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sploh ničesar imeli nismo? Vi ste bili orodje preteklosti, kaj 
mislite, da si boste kar roke umili? Kdo pa bo račune plačal? 
- Tu sva se prav za prav vedno ustavila. Ponovno in ponovno 
sva se spuščala v to debato, pa me ni prav razumel. Res je 
krivda v mojem pomanjkljivem poznanju italijanščine, toda 
po drugi strani se mi je zdelo, da tudi nima ušes, to je razu- 
mevanja za to. Hotel sem mu namreč preprosto to predočiti, 
da se bodo tudi v Trstu zgodile tako velike spremembe, da 
bodo Tržačani marsikaj morali sprejeti kot žrtev, kar se jim 
zdaj zdi, da jim nujno pripada. Prav: njih šole, njih društva, 
njih pravica udejstvovanja v trgovini, vse to jim pripada. Toda 
če pride do vključitve v naš prostor, kar je naravna in že go- 
tova stvar, ali ne bodo marsikaterih mest moraJi prepustiti 
Slovencem, čeprav se jim zdi sedaj, da morajo pripadati samo 
njim? Ali ne bodo začutili, da nikakor niso oni gospodarji Trs- 
ta, temveč druga polovica Trsta, ki bo slovenska, čeprav v 
manjšini, in okolica ter vse zaledje, ki je tudi slovenska? Poti- 
snjeni bodo v ozadje, dasi zdaj mislijo, da bodo ohranili pr- 
venstvo. Ne gre tu za nikako slovensko šopirjenje, kar tu go- 
vorim o slovenskem odločanju, toda naravna stvar bo, da bo 
slovenski element vodilen tudi v Trstu. Po vsem, kar sem sli- 
šal in videl in predebatiral, bi torej postavil takle zaključek 
(poudarjam, da je to mnenje središčnega Slovenca - mnenje 
ali spoznanja tržaškega Slovenca bodo morda kako drugačna. 
Enako mnenje približno ima tudi primorski izobraženec, ki je 
bil nekaj časa tudi z nami v isti celici.): Zaključek bi bil pribli- 
žno takle: v Trstu je prebivalstvo, ki govori slovensko in laško, 
njih narodnost je tržaška. Laški Tržačani nočejo imeti nobe- 
nih opravkov s Kraljevino. Slovenci v Trstu bodo narodno 
vključeni v naše narodno občestvo, da bo tako izginil oni tip 
«slovensko govorečega Tržačana«. Laškim Tažačanom je treba 
ljubosumno pustiti njih občutje »tržaške narodnosti« in jih 
upoštevati povsod kot konstruktiven element (kolikor so! Tre- 
ba je namreč pri njih že računati na južnjaški temperament). 
Trst mora biti dvojezičen. Kar je laškega, naj ostane, toda 
takoj in nemudoma se morajo ustvariti vsi organi slovenskega 
narodnega, družabnega, družbenega, političnega, državnega, 
gospodarskega življenja. Boja nikakor ne sme biti, ampak 
naraven razvoj in naravna tekma. Da Slovenci v njej zmaga- 
mo, ni nobenega dvoma. Toda takoj ob prelomu je treba že 
dopovedati laškim Tržačanom, da morajo tudi oni spoštovati 
nas, kakor mi spoštujemo nje. Ti ljudje imajo splošno prema- 
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lo spoštovanja do nas. (to sem opazil celo pri Primorcih, da 
jim je Slovenija majhna in gledajo na Rusijo prav v nekem 
panslavističnem smislu.) Ne vedo, kakšna je bila naša prete- 
klost in ne kakšna je naša sedanjost.Takoj ob prelomu jim bo 
treba pokazati, da imamo tudi kemične in ladijske inženirje, 
da imamo tudi kapitane in mornarje, da imamo tudi oblast- 
nike in bankarje. Toda gotovo je, da se bomo mogli od njih 
vsega mogočega še učiti. In zakaj bi odklanjali šolo, ko se 
nam učitelj sam ponuja. 

Morda ni odveč, da pripomnim tu še nekaj o slovanskem 
čutu Primorcev. To so sploh ljudje širših pogledov in je zato 
naravno, da tudi slovenstva ne gledajo samega. Zanje je bo- 
dočnost in smer Rusija. Zamerjajo Ljubljančanom, češ da 
hočejo samostojno državo, da nočejo nič slišati o Jugoslaviji 
itd. Samostojna država pa je po njihovem nemogoča itd. Do- 
kazoval sem jim, po programu of, da vendar ne gre za izolira- 
no enoto slovensko, dokazoval, zakaj je potrebno, da se vča- 
sih poudarja slovenska državnost - a to je miselnost, ne for- 
ma=država - s čimer pa se nikakor noče zanikati prirodnost 
zvez z jugom in slovanskim vzhodom. V masah se tako rekoč 
vidi dober vpliv dejstva, da niso imeli 20 let svojih časnikov, 
ki bi jih inficirali s protirusko propagando. Če so brali kaj 
takih »protiboljševiških propagand« po laških časnikih, so že v 
naprej dvomili v resničnost poročanja, ker ga je priobčeval tuj 
časnik. Pri nas središčnih Slovencih je v masah veliko strupa 
te propagande. Zato je v Primorcih ostal veliko bolj neskaljen 
pogled na rusko dogajanje in tudi stremljenje, da se vsi Slo- 
vani združimo - torej čisto panslavistična miselnost - je njim 
naravno in tik pred uresničenjem. Ne morejo dovolj poudariti 
te potrebe, da se okrenemo popolnoma stran od Nemcev in 
Italijanov - pa če se še tako preobrnejo njih barve - čemur se 
oni samo smejejo, kajti Italijani so dobri pleskarji! - Za nje je 
Lah vedno Lah in naj bo rdeč ali črn. Mi središčni še nekam 
verjemo v spremembo laškega naroda toda po tem, kar sem 
slišal od Primorcev in laških Tržačanov, je nemogoče, da bi 
mogli računati na drugačen laški narod, kakor je. Priliko sem 
imel govoriti samo z enim resnično italijanskim človekom v 
zaporu, levičarjem, ki je presedel zato okoli 13 let. Kaj je ta 
pričakoval? »Italijanski narod je zrel. Ko bo prišel čas, bo na- 
redil revolucijo.« Kakor je morda grdo, mi smo se mu smejali. 
Ko bo prišel čas! Dokazovali smo mu, da je način borbe s ča- 
kanjem na tisti »zreli čas« samo prikrito podpiranje starega. 
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Slovenci v Primorski so sami neprimerno več storili za rušenje 
fašizma kot vse laško levičarstvo. Prijetno je čakati na »zreli 
čas«, da, potem je lahko razvijati rdeče zastave! Sorazmerno z 
nami so laške mase z voditelji vred neprimerno zaostajajo po 
zrelosti, po udarnosti in po volji. Če bi - kaj bi govoril! Tudi z 
onim Lahom nismo več debatirali kot enkrat, ker se je vedno 
umaknil v lagodno stališče čakanja. »Čim več nas bo zaprtih 
(!!)«, je rekel, »tem prej bo konec.« No, res, to je tako, kakor če 
bi rekel: Pobijte nas enega za drugim, pa boste ohranili, ka- 
kor imate. 

Ko smo pri Primorski, ne bo odveč, če povem nekaj vtisov 
o Furlanih. Ko sem bil doma, sem se vrgel na podroben študij 
slovenskega obmejnega pasu, in sem prebral tudi to in ono o 
Beneški Sloveniji. Sedaj sem koj prvo noč, ko sem prišel pod 
streho Nizze, vrgel mreže, da pregledam naše zapadno obrob- 
je. Položaj se zdi po vseh mojih vtisih takle: Furlani spadajo 
gospodarsko k Trstu. Kar jih je bilo pod bivšo Avstrijo, pravi- 
jo, da so pripravljeni, če pride do glasovanja, glasovati za pri- 
ključitev k Trstu, kar pomeni isto, kot k Sloveniji. Zdi se, da 
je miselnost furlanska tako nasprotna laški, da je mogoče 
nanjo zidati. Toda tu je treba odpreti še širše vprašanje. Če 
nam je zagotovljena furlanska deželica, kolikor je je bilo v 
Avstriji - zagotovljena po duhovni pripravljenosti ljudstva - 
moramo postaviti vprašanje, kaj bo z ostalo Furlanijo. Mislim, 
da je čas, da se reši v Evropi tudi to vprašanje nam v korist. 
Ob ljudeh, ki so hodili dosti v Čedad ali Videm - po trgovskih 
poslih - sem prišel do tega, da je treba seči problemu v srce. 
Med Italijani - Romani in Slovenci - Slovani, je treba ustvariti 
nekaj vmesnega. Dati je treba furlanskemu narodu nacional- 
no svobodo, ustvariti jim avtonomno oblast (čisto sovjetski 
pojem in vsebina). Furlani imajo svoj lasten jezik, so imeli 
svojo književnost in svojo zgodovino. Treba jim je ustvariti 
oziroma dati jim možnosti, da ustvarijo novo nacionalno, sa- 
mostojno, avtonomno življenje. Upam, da oddelki naše vojske, 
ki operirajo na naših mejah proti Vidmu, pridobivajo izkušenj 
v tem smislu in da morejo tudi vplivati za izoblikovanje neke 
posebne miselnosti, ki nam bo v korist ob danem trenutku. 
Morda se je kdaj zdela ta misel o Furlaniji, ki bi segala od 
slovenskih mej do Taljamenta, nekam čudaška in megalo- 
manska, toda po pretresu zgodovinskih in sodobnih dejstev 
se ne zdi nič megalomanskega, postavljati čisto realno rešitev 
furlanskega problema na tapeto. Tu lahko mislimo tudi na 
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Ladince in na Retoromane - ne vem, zakaj ne bi mogli recimo 
švicarski Retoromani pomagati, da se izoblikuje po vojni kul- 
turna in narodna samobitnost tega romanskega narodiča. Po 
gospodarski plati naj bi se pa dežela vključevala v slovenski 
oziroma jugoslovanski sistem. S tem bi si rešili vprašanje 
naše zapadne meje, ki je v gospodarskem in prometnem oziru 
zelo težavna. Obenem bi pridobili v svoj gospodarski prostor 
dovolj plodno ravnino, s katero bi mogli izmenjavati lastne 
dobrine. Vedeti namreč moramo, da moramo obvladati ves 
Tržaški zaliv in da mora priti v popolnoma slovensko območje 
ona železnica iz Beljaka čez Trbiž proti Vidmu, odkoder potem 
zavije v Italijo. V Furlaniji se tako že ustvarjajo oddelki fur- 
lanske osvobodilne vojske. Upam, da na vsak način vztrajate 
pri tesnih stikih z njimi. Glede Italijanov namreč stojim vedno 
bolj na stališču zaradi svojih doživetij in spoznanj, da je z 
njimi vsako zaupno delo nemogoče. To je temperament, ki mu 
nikoli ni dati vere. (Kaj so delali z našimi ljudmi zadnji čas! 
Če si kdaj bral Lukmanove Martyres Christi11, je vse rimsko 
mučenje in nasiljevanje komaj senca sedanjega mučenja!) Res 
da so med njimi ljudje, ki so še ljudje, toda vsakršno pričako- 
vanje o temeljiti spremembi njih načina vedenja, ravnanja, 
politike in pod. se bo izjalovilo. Morda se bodo spremenili, 
tudi poboljšali v eni ali v dveh generacijah, toda zdaj je mogo- 
če imeti do njih samo stalno nezaupanje in zaprtost. 

Ali naj rečem še nekaj besed o Istri? Naj Ti ne bo čudno, 
da tudi tu povem, nekaj zelo optimističnih sodb. Iz Trsta sem 
se sploh vrnil poln vere vase in v naše gibanje. Tudi Istra je 
nacionalno prebujena ali se prebuja. Akcij, kot veš, tam ni, 
toda prispevki pritekajo tudi iz Istre. Istra je težak gospodar- 
ski in narodni problem. Zapuščena reva, ki se zanjo nihče ni 
zmenil. So vasi, ki so nacionalno zavedne, one, ki so blizu 
slovenskemu zaledju, to je Trstu ali Notranjski, sicer paje to 
nesrečno ljudstvo, ki ne ve poti. Zaupa pa Slovencem. Srečal 
sem par idealnih fantov iz istrskega področja. Glede celote ne 
vem, kaj bi rekel. Hrvaška Istra je bolj zapuščena in bolj mrt- 
va. Bila sta dva Istrana iz Poreča. Dokončavala sta eno leto 
ječe, rudarja iz Labina. Govorila sta neko mešanico, kije istr- 
ski dialekt: tretjina slovenskih, tretjina hrvaških, vsaj tretji- 
na, če ne več italijanskih elementov. Jezikovno so se mi zdela 

11 Franc Ksaver Lukman, Martyres Christi: trideset poročil o mucencih 
prvih stoletij z zgodovinskim okvirom. Družba sv. Mohorja, Celje 1934. 
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bližja slovenščini kot hrvaščini. In sem ju vprašal, kaj sta 
prav za prav, Hrvata ali Slovenca, in kam hočeta, da pride 
Istra. Pa se mi je smejal in rekel: Ne vem. Kdor nas bo vzel, 
tisti nas bo pa imel! Naj ne bo megalomanija, če tu postav- 
ljam predlog za premik naše meje v Istri. Nočemo ničesar vze- 
ti nikomur. Slovensko jezikovno ozemlje sega v Istri do reke 
Dragonje in sredi Istre se približa Buzetu. Mimo Buzeta teče 
reka Mirna. Po hrvaškem nacionalnem zemljevidu, ki je izšel 
po osnovanju Hrvaške banovine12 (izdala Hrvatska revija, 
našel v Tvoji knjižnici), je predel med Dragonjo in Mirno laški, 
z malenkostnimi slovenskimi enklavami. Zato se mi zdi, naj 
se ta predel pritegne v naše območje. Kajti vsepovsod sem 
čutil v ljudeh zdravo vitalnost, ki je hotela dela, prostora, ra- 
zmahnjenosti. Zavreči moramo ozkost in pričakovati, da se 
bodo razvezale naše narodne sile, ki so spale tisoč let. Neovi- 
rano izživetje naših narodnih sil zahteva prostora in ga bo v 
prihodnjih generacijah zahtevalo vedno več. Če to govorim tu, 
ne govorim samo iz sebe, govorim prav za prav tudi na proš- 
njo drugih, ki sem jih srečal in ki so tudi hoteli, da se razma- 
hne slovenski svet. Jaz sem jim prečesto dokazoval, da ne 
gre, da bi delali komurkoli krivice, da ne smemo biti v meto- 
dah enaki s svojimi dosedanjimi zatiralci. To je vse res, so mi 
rekli in to pravim tudi jaz, toda popravljati stare krivice nika- 
kor ni krivica, temveč pravica zgodovine. Element, ki se je po 
italijanski propagandi v Istri spremenil najprej iz slovenskega 
v italijanaški in nato v italijanski, mora najti svojo pot nazaj v 
slovansko - slovensko ali hrvaško - sfero, ali naj se umakne k 
svojim sojezičnikom v Italijo. Veliko nacionalnega gorja povz- 
ročajo v Istri ravno duhovniki - mislim hrvaško Istro, ker so 
veliki Taljanaši. Če mi Slovenci razmaknemo svoje meje, jih 
zato, da zemljo zapolnimo in zaživimo široko življenje, ki nam 
po stoletjih pripada. Nikoli nismo nikomur delali krivice, ra- 
zen drug drugemu med sabo. Toda sovražiti moramo vsako 
krivico, tudi če jo napravi nad nami sovražnik, in mu ne 
smemo odpustiti v imenu nadslovenske pravice. Zgodovinske 
krivice se morajo popraviti. Ali bodo zato zakričali tisti Italija- 
ni, ki so po večini po izvoru Slovenci, ako jih bomo postavili 

u Hrvaško banovino so ustanovili po sporazumu med predsednikom vla- 
de Kraljevine Jugoslavije Dragišo Cvetkovičem in predsednikom HSS dr. 
Vlatkom Mačkom 26. avgusta 1939. Sestavljale so jo nekdanja Savska in 
Primorska banovina ter okraji Dubrovnik, Šid, Ilok, Brčko, Gradačac, Trav- 
nik, Fojnicc. Ban je postal dr. Ivan Šubašič. 
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pod kap? Tu ne more biti nobenega obzira, kajti naš narodni 
problem, naš narodni prostor se mora rešiti enkrat za zmeraj. 
In tu moramo vzeti tudi ruski vzgled, kakor ga jemljemo za 
merilo tolikim stvarem. Rusi niso pustili Nemcev v Baltskih 
deželah, ampak so jih lepo izselili. Da so bili tam predstavniki 
starega, veleposestniškega reda? Prav. Toda izpraznili so tudi 
Besarabijo od koder so prišli kmečki elementi in zapolnili celó 
slovensko Posavje. (Dalje: Rusi niso zaupali niti svobodni 
nemški republiki ob Volgi. Preselili so jih nekam v Azijo, pa 
čeprav so bili ti Nemci že par sto let ob Volgi in pod sovjeti 
uživali popolno narodno avtonomijo. Iz njih dejanja je govoril 
zdrav ruski instinkt: Nemcu ne smeš zaupati, pa če ga preob- 
lečeš v kakršnekoli barve.) In kaj seje zgodilo z Vilno? Mislim, 
da je to precedens, ki tudi nam nakazuje pota za reševanje 
podobnih ali enakih vprašanj. Veš, kaj so si v bistvu Primorci 
želeli - to isto je dejal zavestno nek njih učitelj, kije bil kratek 
čas i nami-? Želeli so si ruskega imperializma. To je stara 
beseda, ki naj v bistvu pove, da hočemo evropskega upošte- 
vanja in hočemo samosvoje reševati narodna in gospodarska 
vprašanja, in sicer tako korenito in tako s stališča svojih ko- 
risti, da se bo marsikomu zdelo, kot da nam gre načrtno za 
tem, da drugim delamo nasilja in krivice. Ne, samo za koreni- 
to razčiščenje naših prostorov v narodnem in gospodarskem 
oziru. 

Tu že mislim na naše gornje Podravje. Zadnji čas, ko sem 
prišel v Ljubljano - kjer življenje nikakor ni prijetno - se je v 
zvezi z znanim marčnim Kuharjevim pismom13 grelo vprašan- 
je naše Koroške. Zanimiv je bil ta slučaj, da je bil kakšen te- 
den med nami tudi francoski vojni ujetnik, ki je pobegnil iz 
ujetništva v Koroški in prišel v Italijo. Tu so ga ujeli in seve- 
da iz Trsta poslali nazaj v Nemčijo. Ta je prinesel poročila o 
slovenski Koroški. Po njegovem pripovedovanju - seveda so 
bili stiki s Slovenci zelo redki, ker je znal samo francosko in 
italijansko - je gori dovolj gibanja. Imel je vtis, da živi tu drug 
narod, slovenski, ne nemški. Vedel je povedati o nekaterih 
partizanskih akcijah v slovenskem delu Koroške. Vtis smo 
dobili, da se prebuja v.skupnosti tudi naša Koroška. Meni je 
zelo pri srcu tudi Kanalska dolina od Trbiža proti Reziji. Iz- 
praševal sem ljudi, ki so hodili delat v Trbiž ali v rabeljski 
rudnik. Če smo kaj stvarni, moramo to dolino na vsak način, 

1:1 Gre za pismo dr. Alojzija Kuharja. Glej dok. št. 32, op. 6. 
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tudi s vso silo, z vsako žrtvijo pridobiti za priključenje v naš 
prostor. Še zdaj se spominjam Bogotovega članka14 v Dejanju 
o velikih prometnih vozliščih na našem ozemlju. V narodnem 
oziru je dežela mešana, ni pa res, kakor vlada neka miselnost 
v Ljubljani, da se je večina Slovencev preselila (kot nemški 
optanti) na Koroško. Propaganda je bila res velika, toda ljuds- 
tvo se je podobno kot furlansko ali beneškoslovensko odločno 
okrenilo od Hitlerja, ker jim ni dal zlatih nebes, kakor jim je 
obljubil, ampak jih je zasužnjil še bolj, kakor so bili. (Hvala 
Bogu, Hitlerje res bič, ki na vsako slovensko •.. paše!) Iztrez- 
njenje v narodnih masah, tako tudi v onih tisočih Slovencev v 
Kanalski dolini15, je tako rekoč popolno in na tem iztreznjenju 
bomo mogli postaviti voljo po slovenski enotnosti. Prav enako 
bo gotovo tudi po Koroškem. Glede zapadne naše meje je torej 
po mojih spoznanjih in doživetjih tako rekoč gotovo dejstvo, 
da se je zadnja slovenska vas vključila v zedinjeno Slovenijo. 
O severni meji samo na podlagi pičlih opazovanj onega Fran- 
coza tega ne upam reči, dasi se tudi nagibam k mnenju, da je 
stvar neprimerno boljša, kakor velikokrat upamo. 

Veš, da mi je kot gorenjemu Gorenjcu Koroška zelo blizu. 
Svet od Bovca do Beljaka je ena socialna struktura, eno ljud- 
stvo, ena govorica, en značaj, tako Trenta kot Lipavja ves kot 
Kranjska gora kot Podklošter in Ziljske planine. Ne prenesem 
niti misli, da bi se ne rešil tudi problem naše Koroške. Kuhar 
gleda črno na naše Podravje in zadnje tedne so beli zbirali ves 
mogoč material, da so ga poslali njemu za propagando. Ti 
ljudje ne bodo storili ničesar. Zdi se, da moramo zainteresira- 
ti ljudi, ki lahko več store in to tudi hočejo, to je naš vzhod. 
Ne vem, kaj delate v radiu, a gotovo sami bolje veste kot mi v 
Ljubljani, kako je treba gledati na vse mogoče probleme in 
problemčke, tako tudi na problem Koroške. Da bi Angležem 

14 Dr. Bogo Grafcnauer, Mednarodna funkcija slovenskega ozemlja. De- 
janje 1/1938, št. 1, str. 14-18. Ponatis v Bogo Grafenauer. Slovensko narod- 
no vprašanje in slovenski zgodovinski položaj. Slovenska malica, Ljubljana 
1987, str. 11-17. 

15 Kanalska dolina, Val Canale, nadaljevanje Zgornjcsavskc doline ob re- 
ki Beli v Italiji. Poseljena z nemško in slovensko govorečim prebivalstvom. Do 
spremembe je prišlo med drugo svetovno vojno, ko so po pogodbi med Italijo 
in Nemčijo iz junija 1939 nekdanji državljani Avstrije (do leta 1918) imeli 
pravico do izselitve v Nemčijo, če so za to optirali. Izselila se je večina Nemcev 
in nekaj deset Slovencev. Praznine so zapolnili italijanski in furlanski 
priseljenci. 
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dokazovali, kako je bil koroški plebiscit• zgoljufan, ko so 
sami sedeli v volilnih komisijah?! Zdi se mi, da se moremo tu 
opreti edino na svoje južno - in vzhodno - slovanske sorodni- 
ke. Če gre res za popravljanje zgodovinskih krivic, moramo mi 
najprej in najbolj pokazati ravno na Koroško. In tudi z evrop- 
skega stališča: kaj ni bila Avstrija ravno v zvezi z Madžarsko 
tista sila, ki je predstavljala klin nemškega imperializma proti 
vzhodu? A spet se ne smemo kot 1918 leta zanesti na nekak- 
šne avstrijske socialiste ali podobne, ki so - celo po Voranče- 
vih17 besedah - zapravili Koroško. Da spada gospodarsko v 
Avstrijo? Ni res. Podravje se izteka v slovenski Maribor in 
Beljak je vozlišče proti Trstu iz pokrajin za Turami. Nekdo mi 
je pred tednom pravil - ko velikokrat posluša radio - da je 
treba od sabotaž, ki so izvršene na Koroškem, 30 do 50 šteti v 
dobro Slovencev, da jih izvrše Slovenci, ne Nemci, medtem ko 
je narodnostno sorazmerje čisto drugačno. Upam, da imate 
jasen pojem o tem, kaj pomeni nemška meja na Karavankah. 
Kajti če se ne pomakne naša narodna meja sedaj na Osojske 
Ture, potem je dežela za Karavankami zgubljena za vedno in 
prihodnost bo potisnila našo mejo še tistih nekaj kilometrov 
do morja. Prepričani moramo biti, da se Nemci še dolgo ne 
bodo spremenili in da bo človeški element ostal vedno enako 
grabežljiv in pogolten, pa naj se ostvari sistem, kakršen se 
hoče. Za reševanje naše Koroške bomo pač postavljali vzgled 
Vilne, ki so jo dobili Litvanci, in za ocenjevanje, koliko smemo 
zaupati Germancem, nam bo služila za zgled preselitev povol- 
ških Nemcev v Sibirijo. Ako hočejo Rusi, da bomo mi močni, 
tudi njim v korist, potem naj zavarujejo zapadno mejo slovan- 
stva. Prejšnji teden sem dobil v roke neko graško Tagespoš- 
to18 in ta priobčuje podlistek Verlorene Heimat19. In katera je 
ta za Nemca izgubljena domovina? Koroška!! V tem odlomku 
se govori o Völkermarktu, o Veliki Kapi, o Kärtner Brüder 
und Schwestern, • Blau-weis-roten Banden20 itd. Vrši se boj 
in Nemci prav za prav Korošci svojo zgubljeno domovino 
osvobodijo. Frei! Frei! Nun lebt wieder ein gütiger, gerechter 

lb Koroški plebiscit, ljudsko glasovanje o državni pripadnosti v coni A 
plebiscitnega ozemlja na Koroškem 10. oktobra 1920. Glej dok. št. 50, op. 
12. 

'" Lovro Kuhar - Prcžihov Voranc. 
1,1 Lisi Tagespost, Gradec, glasilo štajerske NSDAP. 
i* Nemško: Zgubljena domovina. 
Ju Nemško: Koroški bratje in sestre. Modro - belo - rdeče bande. 
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Herrgott da droben im Himmel, dem man danken, den man 
loben, den man preisen kann. In potem pride večer, kommt 
das Wut- und Rachegebräll der Slawischen Geschütze zum 
Schweigen und als die Sonne in einem Meer von brennendem 
Gold versinkt, da ist wieder Ruhe über der weltentrollten 
Landschaft und die Nacht kann ungestört ihr samtdunkles 
Zelt aufspannen und mit tausend und tausend friedlich leuc- 
htenden Sternen ausschmücken...'21 Tako, vidiš, 28. julija 
1943 rešujejo svojo zgubljeno domovino koroški bratje in ses- 
tre. Da ne bi mi reševali? Ali se spomniš, da je še lani s pose- 
bnim Hitlerjevim ukazom bil ustanovljen poseben inštitut22 v 
Celovcu za preiskavo koroške zgodovine, ki naj zbere vse do- 
kaze »proti panslavistični agitaciji«, da je ta dežela nemška od 
pamtiveka. Ali ste brali še ta mesec ali pretekli mesec, kako je 
gauleiter Reiner-'3 javno govoril, daje treba iz Koroške napra- 
viti nemško deželo in izbrisati z nje »vse balkanske sledove«? 
Ne pozabite, kako je Celovec pred sto leti bil bolj slovenski 
kakor Ljubljana, kar dokazuje dr. Zwitter2? v sociološki študiji 
o razvoju slovenskega prebivalstva. Bodimo torej pripravljeni, 
da se bo za Koroško še bil boj, gotovo težak diplomatski boj, 
toda po mojem še težji vojaški boj. 

Tako so se mi z vsem mogočim napolnile strani. Kaj si iz 
vsega želim? Da bi naš veliki brat kakor zdaj na zelenem pol- 
ju tudi za zeleno mizo imel enako udarno moč in odločilno 
besedo. Zadnje štirinajst dni berem Försterjevo'-5 knjigo O 

Jl Nemško: Prost! Prosi! Zdaj spet tam gori v nebesih živi dobri pravični 
gospod Bog, ki se mu človek lahko zahvaljuje, ga hvali in slavi; polem pride 
večer, utihne rjovenje besnih in maščevalnih slovanskih topov in ko sonce 
utone v morju kot goreče zlato, je nad odmaknjeno pokrajino zopet mir in 
noč lahko nemoteno razpne svoj temni šotor in ga okrasi s tisočerimi svetle- 
čimi zvezdami. 

W Na obletnico koroškega plebiscita 10. oktobra 1942 so v Celovcu usta- 
novili Institut für Kärntner Landesforschung (Inštitut za deželne raziskave). 
Vodil ga je dr. Eberhard Kranzmayer, izredni profesor na univerzi v Gradcu. 
Institut je polagal izredno važnost na knjižnico. Pri tem se ni omejeval na 
nakup slovenskih knjig prek knjigarne Bamberg v Ljubljani, marveč je polnil 
police tudi z zaplenjenimi knjigami na Gorenjskem, zlasti s knjigami sloven- 
ske specialne biblioteke, kije bila urejena med okupacijo v Kranju inje obse- 
gala ludi knjižnico Toma Zupana. Knjižnico so spomladi 1943 prepeljali v 
Celovec. 

" Dr. Friedrich Rainer, od decembra 1941 šef civilne uprave za Gorenj- 
sko in Mežiško dolino. 

M Dr. Fran Zwitter, Prebivalstvo na Slovenskem od XVIII. stoletja do da- 
našnjih dni, Razprave Znanstvenega društva v Ljubljani 1936, 112 strani. 

15 Ernst Forster. 
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Evropi in nemškem vprašanju ter ponovno (v slovens, prevo- 
du) Schubartovo26 Europa und die Seele des Ostens. Kako se 
čudovito ujemata ta dva moža v sodbi, ki nam gre tako težko 
v možgane: da je prišel čas, ko bodo vladali oziroma živeli 
Slovani! Kar se zdi drugim naravnost biološka nujnost, nam 
nekako ne gre v pamet in v spoznanje. Velike so naše perspe- 
ktive, pa se zdi, da so v okvirju velikanskih preokretov še pre- 
ozke. Zaupanja moramo imeti še več vase, v narodne moči in 
v veliki zagon, ki poganja iz slovanskih zemelj. Kar je bil vča- 
sih zgolj literarni ali filozofski mesijanizem, je dobilo sedaj 
stvarno obliko in resnično vsebino. 

Tako naj končam. O Ljubljani ne morem kaj posebnega 
povedati, o tem vedo več drugi. Ko Ti pismo pride v roke, ga 
ne spravljaj po nepotrebnem, ampak naj gre v ogenj. Nekdo Ti 
je pokazal nekaj svojih doživljajev in spoznanj in ti jih posre- 
doval, da ostaneš na svoji poti jasnejši in trdnejši. Če Ti vsega 
tega ni treba, sem zadovoljen še bolj, ker bi mi to bilo dokaz, 
kako kljub razdaljam, kljub različnim sredinam, v katerih 
živimo, in kljub različnim zunanjim pretresom prihajamo vsi 
v eno središče. 

Te najlepše pozdravljam tvoj neznani znanec27. 
Ljubljana, 17.-18. avg. 43. 

ST. 68 

ZAPIS SEJE IZVRŠNEGA ODBORA OF DNE 18. AVGUSTA 
1943' 

Seja 18. VIII. 19432. Mankajo: KrištoP, Andrej*, Gašper*, 
Marko6, prisoten tov. Svetek7, član Plenuma. 

,h Walter Schubert, Europe und die Seele des Ostens, Vita Nova Luzern 
1938. 

17 Pismo ni podpisano. Pisal gaje Srečko Žumcr (1895-1983), sindikalni 
voditelj. Med vojnama slavec v-Jugoslovanski tiskarni v Ljubljani. Dejaven v 
Jugoslovanski strokovni zvezi. Podpiral je delo Krekove mladine in veliko 
prispeval pri ljudskofrontnem povezovanju krščanskih socialistov z levo 
fronto. Nasprotoval je politiki režimske JRZ. Po okupaciji leto 1941 je odobril 
vstop krščanskih socialistov v OF. Nekaj časa je bil v italijanski internaciji in 
domobranskem zaporu. Oktobra 1943 je bil izvoljen v SNOO. 

1 Izvirnik je v ARS, Odd. Il, sign.: AS 1670, IOOF. šk. 432/1. 
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I. Na podlagi poročila tov. Vlaste3, članice Ljubljan- 
skega] Pov(erjeništva) se sklene: 

1. Politično kampanjo proti beli in plavi gardi je treba po- 
živiti. 

2. S sredino razgovore pospešiti s pozivom vključitve v 
OF. 

3. Vsi plenumaši'* naj pridejo čim preje ven. 
4. Prične naj se takoj z organizacijo oz. z rekrutacijo za 

Ljubljansko brigado10. 
5. Poživit je treba odpor proti okupatorjem. 
6. Pospešiti splošno mobilizacijo. 
7. V propagandi zavzeti stališče amnestije belih, če pre- 

nehajo z bratomorno vojno. 
8. Stike med Lj. in nami in med štabi divizij uspostaviti 

takoj, da bodo dnevne zveze. 
9. Ljublj. Pov. se izdajo podrobna navodila za primer 

nemškega vdora. 
II. Politično poročilo tov. Petra11: Na podlagi dosedanje- 

ga materiala proti plavi gardi - Novaku12, naj se izdajo »Do- 
kumenti«13. 

'' Glej še Kocbek, Listina, str. 221. 
3 Edvard Kardelj. 
4 Josip Rus. 
5 Tone Fajfar. 
'' Zoran Polič. Ime je pripisano z roko. 
' Franc Svetck. Bil je prvi član Vrhovnega plenuma OF, ki je prišel iz 

Ljubljane na sedež Izvršnega odbora OF v Kočevski Rog. 
• Mira Tomšič. Iz Ljubljane je prišla na poročanje na sedež vodstva naro- 

dnoosvobodilnega gibanja na Bazo 20 v Kočevskem Rogu. 
• Gre za člane Vrhovnega plenuma OF v Ljubljani dr. Aniona Breclja, 

ing. Dušana Scrneca, dr. Maksa Snuderla, dr. Franca Sturma, dr. Lada 
Vavpctiča, Josipa Jcrasa, ki jih je Izvršni odbor OF povabil, naj se ¡z Ljublja- 
ne umaknejo na sedež vodstva narodnoosvobodilnega gibanja v Kočevskem 
Rogu. 

10 Ljubljanska (10.) slovenska narodnoosvobodilna brigada je bila usta- 
novljena dne 11. septembra 1943 na Golem pod Mokrccera pri Ljubljani 
predvsem iz prostovoljcev, ki so po kapitulaciji Italije prišli iz Ljubljane in 
njene okolice. Prvi komandant je bil Rudolf Hribcrnik - Svarun, politični 
komisar pa Janko Rudolf. 

11 Boris Kidrič. 
" Karel Novak. 
u Gre za brošuro: Dokumenti o plavogardističnem narodnem izdajstvu 

(Dokumenti III). Izdala Agit, komisija pri Izvršnem odboru OF, 1943 (ARS, 
Odd. II, sign.: AS 1887, Zbirka narodnoosvobodilnega tiska). 
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III. Namesto padlega tov. Nandeta14 nam. polit. kom. Gla- 
vnega poveljstva se imenuje na njegovo mesto tov. Rudi - 
Avbelj Janez15. 

Miha B. 

ST. 69 

ODREDBA OSVOBODILNE FRONTE SLOVENSKEGA NA- 
RODA DNE 18. AVGUSTA 1943 O PREPOVEDI UNIČEVAN- 

JA NARODNOOSVOBODILNEGA TISKA IN PREPOVEDI 
ŠIRJENJA PROTINARODNEGA TISKA1 

OSVOBODILNA FRONTA 
SLOVENSKEGA NARODA 

RAZGLAS 

Časopisje in drugi tisk je uravnovalec javnega življenja. 
Kakršen tisk prevladuje, tako je več ali manj mišljenje in ve- 
denje posameznih ljudi. So ljudje, in včasih je teh zelo mnogo, 
ki si pri branju ne znajo ustvariti svoje lastne sodbe, kaj je 
prav kaj ne, kaj je dobro kaj slabo, kaj je res in kaj laž itd. ter 
se tako slepo predajo pisani besedi. Tisk pa zopet piše tako, 
kakor je to v interesu tistega, ki ima tisk v rokah. Tako piše 
tisk Osvobodilne fronte v interesu slovenskega naroda, ker je 
ta tisk njegova last in mu zato ni potrebno nobenih laži in 
klevet, zato poziva vse Slovence na enotnost v borbi za našo 
skupno svobodo in lepšo bodočnost. Zato se okupator in nje- 
govi hlapci belo- in modrogardisti bojijo, da bi narod zvedel 
resnico, zato ti z vsemi sredstvi nastopajo proti tisku OF in ga 
hočejo uničiti. 

Imamo pa zopet tisk, ki ni v narodnih rokah, ampak je v 
rokah tistih, ki so slovenski narod imeli samo za molzno kra- 

14 Ivan Kavčič. Padel 30. julija 19-13 v napadu na italijansko in bclogar- 
distično poslojanko Scia pri .Šumberku na Dolenjskem. Glej dok. št. 4, op. 7. 

,s Pravilno Viktor Avbelj - Rudi. 
'•• Dr. Marijan Brecclj. 
' Izvirna kopija je v ARS, Odd. II. sign.: AS 1670, lOOF, šk. 435/111. 
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vo. Zato ta tisk ni in ne more biti izraz naših ljudskih teženj, 
ampak piše le v dobro za okupatorje in njihove hlapce. Ker 
tega ne morejo povedati, zato so jim potrebne najostudnejše 
laži in klevete, zato hujskajo na bratomorne klanje. Ta tisk 
torej razdvaja naše slovenske vrste in nas peha v državljan- 
sko vojno. Kdor je zaveden Slovenec, te vrste tiska ne čita in 
ga sploh ne vzame v roke. So pa še vedno ljudje, ki tega ne 
razumejo. Da se to vprašanje v bodoče pravilno uredi, da se 
prepreči ščuvanje v državljansko vojno in da bo naše ljudstvo 
nemoteno lahko spoznavalo resnico in tako utrjevalo našo 
borbeno skupnost, odrejamo sledeče: 

1) Strogo se prepoveduje širjenje protinarodnega tiska, 
kakor so listi: »Slovenec2«, »Domoljub3«, »Jutro4«, »Slovenski 
dom«5, »Slovenski narod6«, »Domovina«7 in drugi slični listi, ki 
pišejo v korist okupatorjev in njenih hlapcev belo in modro- 
gardistov. 

2) Strogo se prepoveduje uničevanje tiska OF, kakor tr- 
ganje letakov, razglasov in drugega propagandnega in ureje- 
valnega tiska. 

3) Strogo se prepoveduje donašanje tiska OF sovražniku 
z namenom izdajstva. 

4) Za navedene prestopke odgovarjajo: tiski, ki razširja 
sovražne liste, tisti, ki jih bere, tisti, ki uničuje tisk OF in 
tisti, ki nagovarja na taka dejanja. 

5) Kršitelje te odredbe se bo najstrožje kaznovalo. 
6) Nadzira, sodi in kaznuje oblast OF. 

' List Slovence, Ljubljana. Izhajal jo od 14. oktobra 1873 do 4. maja 
1945. Vodilni časnik političnega katolicizma na Slovenskem. 

3 Domoljub, Ljubljana. Poljudno pisan list za podeželje, je izhajal od 5. 
julija 1888 do 1. novembra 1944. Med obema vojnama in v času 2. svetovne 
vojne protikomunislično usmerjen. Ostro je napadal narodnoosvobodilno 
gibanje. 

4 List Jutro, Ljubljana. Liberalno glasilo. Izhajal je od 24. avgusta 1920 
do 9. maja 1945. Med vojno je Jutrovo pisanje težilo k ohranjanju tradicije, 
nevtralnosti in hkratnemu priznavanju fašistične oblasti. ' 

s Slovenski dom, Ljubljana. Katoliški list. Izhajal je od 28. decembra 
1935 do 28. aprila 1945. Med okupacijo je bil vodilni ljubljanski protikomu- 
nistični časnik. 

6 List Slovenski narod, Ljubljana. Liberalno glasilo. Izhajal je od 2. aprila 
1868 do 2. novembra 1943, ko seje združil z dnevnikom Jutro. Med okupa- 
cijo je objavljal poročila okupacijskih oblasti, svaril pred boljševiškim teror- 
jem in obsojal Osvobodilno fronto. 

• List Domovina, Ljubljana. Izhajal je od I. februarja 1918 do 31. oktob- 
ra 1944. 
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7)    Prebivalstvo se naproša, da ta naša stremljenja podpi- 
ra in da kršitelje takoj prijavi krajevni oblasti OF. 

Na terenu, dne 18. avgusta 1943. 

SMRT   FAŠIZMU-SVOBODO  NAROD Ul 
OSVOBODILNA FRONTA 

ST. 70 

OKROŽNICA IZVRŠNEGA ODBORA OF DNE 18. AVGUSTA 
1943 OKROŽNIM, RAJONSKIM IN TERENSKIM ODBOROM 

TER AKTIVISTOM OF O NALOGAH V ZVEZI Z UMIKOM 
ITALIJANSKE VOJSKE IZ POSTOJANK1 

Izvršni odbor Položaj, 18/VIII. 1943 
Osvobodilne fronte 
slovenskega naroda 
Št. 40/43 - 0 - 

OKROŽNICA 
vsem okrožnim, rajonskim in terenskim odborom ter akti- 
vistom OF. 

Spričo težke situacije v Italiji in spričo udarcev Narodno- 
osvobodilne vojske in partizanskih odredov Slovenije so priče- 
li okupatorji opuščati na nekaterih področjih Ljubljanske 
pokrajine svoje utrjene postojanke. 

Nujno potrebno je: 
1. Na vseh področjih in v vseh krajih, ki jih zapuste Itali- 

jani, proglasiti in vzpostaviti oblast OF. 
2. Na vseh teh področjih in v vseh teh krajih takoj vzpos- 

taviti Narodno zaščito, ki je trenutno pod vodstvom ustrezajo- 
čih odborov OF in ki bo takoj prešla pod poveljstvo vojaških 

1 Izvirni kopiji sta v ARS, Odd. i, sign.: AS 1487, CK KPS, a. • 5572 in 
Odd. II, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 435/11. 
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Komand področja, čim bodo te komande vzpostavljene s stra- 
ni Glavnega štaba NOV in POS12. 

3. Prekopati in zasuti vse ceste, uničiti vse utrdbe, ki so 
ali ki bi lahko služile okupatorju ter njihovim pomočnikom. 

4. Vršiti široko politično kampanjo med civilnim prebi- 
valstvom v smislu vseh že prejetih direktiv. 

5. Preprečevati italijanskim edinicam, da z orožjem zapu- 
ščajo svoje postojanke, sejati med njih demoralizacijo in raz- 
kroj. 

6. Preprečiti beli in plavi gardi, da bi se kjerkoli vgnezdili. 
Zagrizene in nepopravljive lokalne voditelje aretirati, javljati 
takoj o tem vse podrobnosti Izvršnemu odboru ter jih držati 
pod strogo stražo do nadaljnih ukrepov. V borbi proti peti 
koloni se izogibati pretiravanj, ki bi lahko koristila notranjim 
sovražnikom slovenskega naroda. 

7. Narod takoj pripravljati na aktiven odpor proti even- 
tualnemu vdoru Nemcev, izvajati splošno mobilizacijo za NOV 
in POS, poskriti žito in pridelke. 

Z vojaške strani bo spričo te nove situacije Glavni štab 
NOV in POS ukrenil, kar je potrebno. 

Za IOOF 
Politični sekretar: 
Boris Kidrič, l.r. 

ŠT. 71 

PISMO ČLANA IZVRŠNEGA ODBORA OF ZORANA POLIČA 
DNE 18. AVGUSTA 1943 ČLANU POVERJENIŠTVA IZVRŠ- 

NEGA ODBORA OP ZA LJUBLJANO DRAGU PUSTIŠKU1 

Na položaju 18. 8. 43. 

Dragi Zidar!2 

' Glavni slab NOV in PO Slovenije je dne 13. septembra 1943 izdal odre- 
dbo o ustanovitvi in organizaciji vojaških oblasti v zaledju: komand področij 
in mesi, partizanskih straž in Narodne zaščite na slovenskem osvobojenem 
ozemlju (Zbornik NOV/VI, knj. 7, dok. šl.36, sir. 64-65). 

1 Izvirna kopija je v ARS, odd. II, sign.: AS 1748, Polič Zoran. 
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Po zadnjem obisku Branke3 sem čakal na napovedano po- 
što. Zato ti tudi ta čas nisem pisal. Ker pa do danes pošta ni 
prišla, se vseeno oglašam. Tvojo pošiljko sem prejel in sic. 
čevlje, srajce, nogavice, sp. hlačke, robce, 2 konzervi, nekaj 
sladkorja in keksov. Na drugem delu, to je na sladkostih se 
pozna, da so se jih tudi drugi poslužili. Paket se je namreč 
razbil. Pa nič hudega, glavno je da sem dobil perilo. 

Z Vlasto4 sem govoril. Po njenem poročilu je sedaj vse v 
redu. To me veseli. Ob razgovoru z Majo sem poročal o sedan- 
jem stanju, tako da sem prepričan, da vam je situacija popol- 
noma jasna. Moja odločitev, ki sem jo sporočil Branki, seveda 
v ničemer ni spremenila mojega dela, nasprotno mi je delo 
olajšala, ker naletim na večje razumevanje. Prepričan sem, da 
je tako prav in da bomo samo na tak način lahko sodelovali 
pri uresničenju tistih idelanih zamisli, ki smo jih postavljali 
že preje v svojem delu. 

O političnem delu pri vas je danes težko govoriti. Konkre- 
tna navodila bo dobila Soča. Pri tem jaz ne bom sodeloval ker 
grem za nekaj časa med našo vojsko. Piši pa vkljub temu, da 
bom prejel poročilo ko se vrnem. Mislim da si mi gotovo še 
deset pisem na dolgu. Sporoči zato v prihodnjem pismu kaj si 
prejel od zadnjega obvestila, ki si mi ga poslal. 

Dejstvo, da ne vem katero pošto si prejel in kaj ne, me tu- 
di ovira pri ev. navodilih, ki bi vam bila morda potrebna. Mis- 
lim pa, da ste že sami tako zastavili stvar, da v društvih prav 
teče. Opozoril bi pa ponovno na plave. Tu morate biti stalno 
na oprezu. Sporoči kakšen učinek so imeli moji članki. 

Zdi se mi silno važno, da bi pričeli v širšem krogu obrav- 
navati moj članek Sok. in kom.5 Povej mi pa seveda če se v 
celoti strinjate. Pri tem delu vas ne smejo ovirati zunanji do- 
godki. Mislim, da bomo po tej poti najhitreje dosegli potrebno 
zbližanje. 

Zunanje dogodke gotovo dobro poznate. So vsi v znamenju 
hitrejšega razpleta. Obetajo nam sicer še težave, toda to nam 
zaenkrat ne dela posebnih skrbi. Tudi jaz sem vedno bolj 
prepričan, da bomo kmalu končali ta špas. Morda se boste vi 

'' Drago PustlSck. 
3 Jalica Vazzaz - Branka, Maja. 
4 Mira Tomšič - Vlasla, Soča. 
5 Članek: Sokoli ¡n komunizem je v ARS. Odd. Il, sign.: AS 1748, Polič 

Zoran. Glej še Dokumenti, knj. 8, dok. št. 17, op. 17, str. 62. 
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pred tem še selili, morda tudi mi vsi skupaj, vendar so za to 
drugo bolj slabi izgledi, toda konca ni mogoče več ustaviti. 

Tudi doma gre dobro. Naše divizije že poslujejo. N. pr. 
uničili so vlak pri Trebnju, 20 mrtvih, dvajset ujetih, 3 težki 
mitraljezi, 2 minometa ter municije in bomb, puške in kot 
nameček še 2 znana belogardistična izdajalca. Večje praske 
so bile tudi po Notranjski, kjer zopet operirajo naši. Beli in 
plavi lezejo narazen. Ujeli smo plavo patrolo, vodnik in trije 
drugi so takoj prestopili k partizanom. Kmalu boste čitali 
njihovo izjavo. Vodnika morda poznaš, pporučnik Zaplotnik". 

Od Drejčeta" si prejel pisma, ki jih je treba vročiti naprej. 
Poskrbi, da se bo predlagano res izvršilo. Pomislite še na dru- 
ge, ki bi prišli v poštev in se nato dogovorite na poverjeništvu. 
Mobilizirajte borce in druge, ki nam lahko na terenu koristijo. 

Pošlji čim preje izčrpnejše poročilo o kretanju naših ljudi. 
To moramo imeti strogo v evidenci. Tudi udarite še po njih če 
treba. Zanima nas tudi koliko jih je še in če se z ozirom na 
nastale dogodke njihovo število kaj krči ter- kdo so tisti ki od- 
padajo. 

Danes mora biti vse v znamenju čimvečjega razširjenja 
našega kroga. Nikomur niso zaprta vrata, če le ni obremenjen 
s preteklostjo. 

Težko že čakam, da se bomo lahko ponovno razgovorih v 
našem ožjem krogu o vseh problemih, ki danes vstajajo pred 
nami. Vem, da bo tudi do tega kmalu prišlo. 

Prav prisrčne pozdrave vsem! 

S. f. - s. n. 
Zdravo!8 

* Bogdan Zaplolnik - Domen, podporočnik jugoslovanske kraljeve vojske, 
plavogardisl (četnik), bil v skupini, ki sojo dne 1. avgusta 1943 zajeli parti- 
zani Zapadnodolcnjskega odreda v Družinski vasi. Prestopil v partizansko 
vojsko in kasneje padel. Glej: poročilo Glavnega štaba NOV in POS dne 8. 
avgusta 1943 v Zborniku NOV/VI, knj. 6. dok. št. 52, sir. 133, poročilo 
Okrožnega odbora OF Novo mesto dne 2. avgusta 1943 Izvršnemu odboru OF 
o zajetih četnikih z zapisniki zaslišanj (ARS, Ood. II, sign.: AS 1670, lOOF, 
šk. 435/1) in ciklostiran letak: (Izjava Bogdana Zaplotnika) Tovariši oficirji in 
čctnikil ... Aktivni ari. p. poručnik bivše jugoslovanske vojske Zaplolnik 
Bogdan 1. r. Na položaju 12. 8. 1943 (ARS, Odd. Il, sign.: AS 1887, Zbirka 
narodnoosvobodilnega tiska, šk. 87). Glej še Fcrcnc, Dies, str. 126 in si. 

7 France Lubej. 
* Pismo ni podpisano. Pisal gaje Zoran Polič. 
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ST. 72 

PISMO POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRIMORSKO 
DNE 18. AVGUSTA 1943 ČLANOMA POKRAJINSKEGA 

KOMITEJA KPS ZA PRIMORSKO DUŠANU PIRJEVCU IN 
DARKU MARUŠIČU1 

Pokrajinski komitet KPS za Primorsko 
Na položaju 18/8/1943 

Draga tovariša Ahac*' in Blaž3! 

Ne vem, kaj [je] vzrok, da ni od vaju nobenega sporočila in 
odgovora na moje zadnje pismo. 

Na željo tov. Ahaca, da vam pošljemo tovariša Ivota4, vam 
ni bilo mogoče ustreči. Tov. Ivota rabimo tukaj za zveze, poleg 
tega je bila stvar nepotrebna, ker sem že jaz vse uredil glede 
operacije Vrabec5. 

Prinesite s seboj k nam dvajset brzostrelk, ki so že rezervi- 
rane po sklepu zadnje naše seje za Trst, Tržič in za nekatere 
druge tovariše. Prav tako prinesite s seboj vse pištole in nekaj 
bomb. 

Takoj pošljite sporočilo o potekih operacije Vrabec z dne 
13. do 14. in z dne 16. do 17. tega meseca. 

Upostavljene so odlične zveze s tovarišem Vladotom6, od 
katerega smo doslej sprejeli že tri pisma. Vlado sporoča, da 
KPI v Trstu razvija veliko aktivnost ter je tamkaj popolnoma 
uveljavila pravilno politično linijo KPI/FNI, popularizacijo 
primorskih partizanov itd./ V Trstu so bile manifestacije proti 
fašizmu, ki se jih je udeležilo nad 2000 ljudi. Tov. Vlado ne 
more priti k nam ker bo čez par dni šel na operacijo. Njegovo 
zadnje pismo z najnovejšimi poročili je prinesel tovariš7 iz 

1 Izvima kopija je v ARS, Odd. Il, sign.: AS 1635, Oblastni komite KPS za 
Slovensko primorje, šk. 532/11. 

J Dušan Pirjcvcc. 
J Darko Marušič. 
4 UredniSlvu ni uspelo ugotovili pravega imena. 
•> Šifra za spuščanje zavezniških padalcev in materialne pomoči. Glej Do- 

brila, Prvi stik, str. 204 in si. 
6 Branko Babic. 
; Aldo Lamprcdi - Roberto. Glej Tone Ferenc, Slovensko narodnoosvobo- 

dilno gibanje in Furlanija 1942-1943, Borec, št. 1/1986. 
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Čedada, ki je pooblaščen za organizacijo italijanskih partiza- 
nov v Furlaniji in v Italiji sploh. Tega tovariša, ki ima pooblas- 
tilo od CK KPI, tov. Ahac pozna. 

K nam so prišli člani Okrajnega odbora za jug. Manjka 
samo še tov. Bolte8, ki pride nocoj. Nujno je, da v zvezi z reor- 
ganizacijo juga in z vsemi najnovejšimi problemi pride semkaj 
tov. Ahac. Nikakor ni potrebno, da sta pri operaciji Vrabec 
zaposlena in izgubljata čas dva člana PK. Naj ostane tamkaj 
samo tov. Blaž, če se je tudi drugi polet ponesrečil. 

Prav tako naj takoj pridejo semkaj že v prejšnjem pismu 
naročeni kurirji, ki jih tukaj nujno rabimo. Kurirji naj bodo 
partijci, pet po številu. Prav tako naj takoj prideta tov. Veljko0 

in tov. Katja10. Naj ne čakata nove operacije in izgubljata dra- 
gocenega časa, ker ju tukaj čakajo nove naloge. 

Osrednja tehnika je že vpostavljena in že deluje. Našli smo 
tudi dobro mesto, kamor se bomo v najkrajšem selili. To mes- 
to je bližje morju11. 

Imamo stik s tovarišem Stenko12, ki namerava izvesti po- 
membno sabotažno akcijo. Preskrbite za njega eksploziv. 

Doslej še ni pošte s CK KPS, Prišlo je samo pismo tov. Le- 
skovška13 z navodili organizacije zvez. Pošte CK KPS pričaku- 
jemo vsak čas. 

Ponovno povdarjamo, da je nujna takojšnja seja PK in da 
tov. Ahac takoj pride semkaj. V pismu ni mogoče podrobneje 
govoriti o vseh najnovejših nalogah in potrebah. Vse to je mo- 
goče rešiti samo na nujni seji PK. 

Smrt fašizmu - svobodo narodu! 

Za PK KPS: 
Matevž11 

" France Hvalic. 
9 Dušan Brnvničar. 
10 Zora Rupcna. 
11 Preselili so se v Podrago na Vipavskem. Več glej Perene, Kapitulacija. 

str. 216-217. 
{i Anton Šibeljn. 
'•> Franc Lcskošck. 
14 Anton Velušček. 

241 



ST. 73 

POROČILO POVERJENIŠTVA POKRAJINSKEGA KOMITE- 
JA ZKM J ZA PRIMORSKO DNE 18. AVGUSTA 1943 PO- 
KRAJINSKEMU KOMITEJU ZKMJ ZA SLOVENIJO O OR- 

GANIZACIJI MLADINE NA PRIMORSKEM1 

Poverjeništvo Pokrajinskega komiteta ZKM 
za Primorsko. 

Na položaju 18. 8. 1943 
Ovo treba Vojo2 

Pokrajinskemu komitetu ZKMJ 
za Slovenijo 

Dragi tovariši! 
Sporočamo Vam, da je prispel k nam tovariš Jože Pla- 

nine3, ki se je sestal s tovarišem Blažom4 in Tilnom /Boja- 
nom/5. Nadalje potrjujemo prejem Mladine, vključno št. 10, 
ter 1. št. Mlade Belokrajine6. 

Ker doslej niste prejeli nikakršnih podrobnejših poročil o 
mladinskem gibanju in delu v narodno osvobodilni borbi, o 
skojevskih organizacijah ter o Zvezi slovenske mladine, Vam 
podajamo s tem poročilom podrobnejši pregled vseh omenje- 
nih organizacij in mladine same. 

1.   Politična oznaka slovenske primorske mladine. 
Kljub 25 letnemu terorju italijanskega imperializma, kljub 

vsemu raznarodovalnemu delovanju vseh fašističnih oblasti, 
šol, kulturnih ter sindikalnih, kmečkih in delavskih organiza- 
cij je slovenska mladina v Primorju ostala nacionalno zaved- 
na. Raznarodovalnega vpliva v vaseh Primorja skoraj ni opazi- 
ti, ravno tako v delavskih centrih kakor so Rabelj, Idrija ter 
industrija okoli Gorice. Bolj pa je podlegla meščanska mladi- 

1 Kopija je v ARS, Odd. 1, sign.: AS 1551, Zbirka kopij dokumentov o 
komunističnem in delavskem 'gibanju, šk. 66. 

J Ovo treba Vojo je pripisano z roko. 
••> Jože Tejkal. 
4 Darko Morušič. 
5 Bojan Štih - Tilcn Borjan. 
• Mlada Bela krajina, glasilo ZSM za Belo krajino, prva številka izšla ju- 

nija 1943 (ARS, Odd. 11. sign.: AS 1887, Zbirka narodnoosvobodilnega tiska). 
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na v večjih mestih kakor je n. pr. Trst toda še tu lahko govo- 
rimo le o oni mladini, katerih starši so se nacionalno prodali 
in je ta mladina obiskavajoč italijanske šole živela popolno 
pod tujim vplivom. Poleg osrednjih delov Primorske kakor so 
Vipavska, Kras, Tolminska, kjer je zavednost mladine najmo- 
čnejša pa moramo omeniti Rezijo, Slovensko Benečijo ter naj- 
južnejši del slovenske Istre, kjer je nacionalna zavednost 
najmanjša, to pa vsled tega, ker so ti deli Slovenije živeli več- 
desetletij popolnoma odtrgano od vsega političnega in kultur- 
nega življenja primorskih Slovencev. Zato zaostaja precej mo- 
čno aktivizacija mladine teh pokrajin za osrednjimi deli Pri- 
morske. Poseben primer pa je Trst. Šele prav v zadnjem času, 
ko smo se preselili s PK KPS7 vred v neposredno bližino Trsta 
lahko govorimo o prvih početkih aktivizacije slovenske tržaš- 
ke mladine. Ta tržaška mladina je predvsem iz proletarskih 
predmestij. Tržaška mladina mesta in okolice ni bila doslej 
močno pritegnjena v narodno osvobodilno borbo predvsem 
zaradi tega, ker se organizacijsko vprašanje ter vprašanje 
politične aktivizacije ni postavljalo v skladu s položajem. V 
Trst sam je treba prodirati predvsem iz okoliških vasi in pre- 
dmestij. Zadnji napori v tej smeri so rodili razmeroma v krat- 
kem času razveseljive rezultate. 

Delavska mladina slovenske Primorske sodeluje skoraj 
vsa v narodno osvobodilni borbi. Omenimo naj samo Idrijo, 
Rabelj, cementno industrijo v Anhovem, goriško tekstilno 
industrijo ter po deželi raztrošena manjša industrijska podjet- 
ja in obrti. Povsem razumljivo je, da je bil na našo delavsko 
mladino vršen najhujši nacionalni pritisk. Prisilni vpisi v de- 
lavske organizacije, kakor so Sindikati del Lavoro, fašistične 
zabavne organizacije Dopolavoro ter same fašistične mladin- 
ske organizacije kakor so Gil8. Prav tako je bila ta delavska 
mladina izpostavljena najhujšim pritiskom vodstev tovarn in 
predana brezobzirnemu izkoriščanju, oni mladi delavec in 
mlada delavka, ki se ni hotel vpisati v fašistične sindikalne 
organizacije je zgubil delo. V letih največje krize do 1938. je 
fašistična oblast izrabila pretečo lakoto in pomanjkanje dela- 
vcev in delavk ter jih pod pretnjo izpora prisilila v vpis v sin- 

' Glej dok. št. 72, op. 11. 
* Gre za delavski sindikat (Sindacalo del Lavoro), organizacijo Po delu 

(Dopolavoro), namenjeno delavstvu, ki naj bi pod vodstvom fašistične stranke 
spodbujala kulturno, športno in zabavno delovanje delavcev po opravljenem 
delu in Italijansko liktorsko mladino (GIL • Gioventù Italiana del Littorio). 
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dikalne organizacije. Med samim delom in v obratih se je vršil 
ves čas teror nad mladimi delavci in delavkami. Niso smeli 
uporabljati slovenskega jezika niti govoriti med seboj. Ob raz- 
nih praznikih in nedeljah so jih vozili okoli na izlete, da bi jih 
s tem pridobili in kupili. Z raznimi predavanji in brošurami so 
jim kazali socialno »pravičnost« korporativnega fašističnega 
sistema ter slikali z najgrozotnejšimi besedami in potvorjeni- 
mi fotografijami Sovjetsko Zvezo in življenje sovjetskega dela- 
vca. Vsi ti napori so rodili bore malo uspeha. Delavska mla- 
dina Gorice in Idrije je ob samem pričetku narodno osvobo- 
dilne borbe na Primorskem bila prva, ki je pričela aktivno 
delati v samih SKOJevskih organizacijah. Lahkotno življenje 
in zabave ni mladine ob nedeljah in praznikih pripeljalo v 
moralno izprijenost. Temu so podlegli le poedinci in poedinke. 
Sodelovanje in občevanje mladih delavk z italijanskimi vojaki 
in drugimi fašističnimi banditi je neznatno in prav v tem po- 
gledu gre vsa čast mladim primorskim delavkam. Po kaj toč- 
nih statistikah, ki smo jih vršili ni procent večji od 10. V zad- 
njih delavskih demonstracijah ob povodu padca Mussolinija 
je slovenska delavska mladina skupno sodelovala z svojimi 
italijanskimi protifašističnimi tovariši. (Združenih v Fronte 
Nacionale pod vodstvom KPI). Prav tako so mladi delavci in 
mlade delavke sodelovale in to vodilno v štrajku v Anhovskih 
cementarnah za zmanjšanje delovnega urnika. Slednji se je 
vršil v mesecu juniju torej v času najhujšega fašističnega pri- 
tiska. Prav tako je partizanska mobilizacija v februarju in 
marcu tega leta našla nadvse ugoden odmev v industrijskih 
revirjih Idrija in Rabelj ter deloma premogovne rudnike v La- 
binu (južna Istra). Rabeljski delavski mladinci slovijo v pri- 
morskih partizanskih brigadah kot najboljši borci in udarni- 
ki. 

Tradicija slovenske Komunistične stranke iz bojev okoli 1. 
1923, delovanje slovenskih komunistov v Primorju pod okril- 
jem KPI v borbi proti nastajajočemu fašizmu, dejstva, da je 
ljudstvo Krasa in Vipave ter goriške okolice ter Cerkljanskega 
in Baške doline enodušno volilo 1923 leta kandidate Partije 
in jih tudi izvolilo v rimski parlament, dejstvo, da so bili slo- 
venski komunisti v Primorju ves čas edini, ki so se borili za 
resnično svobodo primorskega ljudstva, vse to, je vtisnilo tej 
mladini revolucionaren pečat, da danes vedro stopa v svoje 
SKOJ-evske organizacije in sodeluje z vsemi močmi v narod- 
no osvobodilni borbi. Nacionalna brezpravnost in sužnost in 
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podlo socialno izkoriščanje je vzbudilo in skovalo v tej mladini 
široke in velike revolucionarne energije, ki so se popolnoma 
uveljavile in udejstvile v narodno osvobodilni borbi proti fašis- 
tičnim zatiralcem. 

Kmečka mladina ni bila toliko podvržena raznarodoval- 
nemu delu fašistične oblasti. Njeno življenje je potekalo bolj 
mirno v okrilju rojstnih hiš med domačimi razgovori. Kmeč- 
kih sindikatov in drugih fašističnih organizacij mladinskih 
namreč ta mladina ni podpirala niti jih ni obiskovala. Le v 
nekaterih centrih, kjer so se nahajale vojaške in karabinerske 
postaje je opaziti posamezne primere priklanjanja fašistični 
oblasti. Mladina na vasi se je združevala v prijateljske družbe, 
ponekod imela svoje pevske skupine, kjer pa so starši bili 
močno narodno zavedni in so posedovali slovenske knjige je 
ta mladina na skrivaj brala slovenske knjige ter posebno ce- 
nila in ceni še danes svojega pesnika Simona Gregorčiča. 
Primeri, da ne bi znala mladina vsaj slabo pisati in brati slo- 
vensko so precej redki. V Reziji, Benečiji in slovenski Istri pa 
skoraj težko dobiš mladega človeka, ki bi znal pisati in brati 
slovensko, kar pa ni čudno, če poznamo položaj in življenje 
teh dežel. Mladina na vasi ni bila vidno razdeljena med ene in 
druge pristaše, kakršnegakoli svetovnega nazora. Edino kar 
jo je ločilo je bilo to, da je bil del mladine precej močno pove- 
zan z duhovnim in verskim življenjem, kar pa ni vsaj v glav- 
nem razbijalo enotnosti mladine na vasi. To se ni pojavilo ne 
prej ne danes v narodno osvobodilni borbi. Take posamezne 
primere smo opazili samo na Tolminskem na levem bregu 
Soče. Precej močno je kmečko mladino zajela edina dovoljena 
organizacija Marijina družba. Življenje, delovanje in mišljenje 
ter odnos do vseh dogodkov, članov in članic te Marijine dru- 
žbe je bilo povsem odvisno od dotičnega duhovnika, kaplana 
ali župnika, ki je vodil to ali ono skupino Marijine družbe. 
Delovanje v Marijini družbi ni kmečke mladine oviralo, da bi 
sodelovala v Osvobodilni fronti in ZSM razen, kjer ni kak pri- 
huljen belogardističen agent uspeval deloma prepričevati 
mladino da ne sme v vrste osvobodilnega gibanja. Socialno 
življenje kmečke mladine je bilo težko zlasti v onih delih Pri- 
morske, ki so že po sami obliki tal malo rodovitni in kraškega 
značaja to je predvsem predel Rezije, severne in vzhodne Be- 
nečije ter Istre. V teh predelih je morala kmečka mladina ga- 
rati v polnem pomenu besede vse dneve, da je iztisnila iz zem- 
lje najbornejši kruh. Poleg politične in kulturne zapostavlje- 
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nosti in oddaljenosti od slovenskih primorskih centrov kakor 
je Gorica, ter neprekinjenega boja z zemljo je ta mladina v teh 
pokrajinah najzaostalejša. V drugih delih Primorske zlasti v 
Vipavi, Krasu, Pivki, Brkinih, Brdih in Tolminskem mladina 
ni vživala velikega pomanjkanja, bila pa je vprežena od mla- 
dih nog k vsem poljskim delom. Zlasti pa se je pojavilo težje 
delo radi vpoklica slovenskih fantov in mož v fašistično arma- 
do. 

Kmečke in nazadnjaške uskogrudnosti, kakor smo je opa- 
zili v pretežni večini na Dolenjskem in ostalih pokrajinah v 
bivši Jugoslaviji namreč vtesnevanje mladine med štiri zidove, 
zapiranje pred družbo in družabnim življenjem na vasi in med 
vasmi, obiskovanja mest, obiskovanja raznih prireditev, tega 
skoraj ne opazimo v slovenskem Primorju. Tu je mladina vži- 
vala precejšno svobodo s strani svojih staršev, tudi dekleta 
sama so se smela udeleževati vseh oblik vaškega življenja, 
kmečke radosti in zabav. Kmečka mladina slovenskega Pri- 
morja namreč v osrednjih delih Primorske je na bolj visoki 
stopnji civilizacije kakor naša kmečka mladina onstran meje, 
kateri so dopuščali le kakšne popoldnevne nedeljske litanije 
ali pa sokolske veselice. Ze v samem načinu življenja te mla- 
dine v govoru, obleki in odnosih z vsem okoljem vidimo veliko 
več svobodnosti kakor onstran. Tu je pač treba povdariti to, 
da strupeno jezuitarstvo in janzenistično gledanje življenja, ki 
se je tako polnokrvno in širokopotezno razvijalo v predelih 
jugoslovanskega dela Slovenije ni imelo nikakršnega vpliva tu 
v slovenskem Primorju na mladinske množice. Likvidirane so 
bile vsaj v glavnih potezah reakcionarno buržuazne stranke 
kakor je bila pri nas n. pr. SLS ter vse mladinske organizacije 
te politične smeri. Zato s te strani ni prihajal na našo primor- 
sko mladino pogubonosen nazadnjaški vpliv. Duhovščina pa, 
dasiravno je tudi sama posedovala razna nazadnjaška mnen- 
ja ni prišla do vpliva, zgolj radi tega, ker ni imela oslombe v 
nobeni politični stranki. Dasiravno je precejšen del primorske 
kmečke mladine kakor smo že omenili povezan s cerkvenim 
in duhovnim življenjem je treba povdariti, da verski moment 
kljub temu igra pri primorski mladini drugotno vlogo točneje 
precej postranskega značaja. Zlasti zaledja mest, kakor so 
Gorica, Trst in manjša mesta ter industrijskih centrov so v 
verskem pogledu silno sproščena in svobodna. Le v bolj gora- 
tih predelih tu predvsem Tolminska, Kobariško ter Cerkljan- 
sko so verski momenti kmečki mladini bolj močno razviti. 
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Kljub vsem poskusom belogardistične propagande v smeri, da 
bo OF in partizani razrušili cerkve in pobili duhovnike ter 
prepovedali bogoslužje je ostala mladina tudi v bolj verskih 
predelih kompaktna in strnjena v narodno osvobodilnem gi- 
banju. Pravilno postavljanje politike in borbe narodno osvo- 
bodilnega gibanja je v kali zatrlo vse bele poskuse odtegniti 
verno mladino od protifašističnega boja. 

Tudi mladina srednjih in večjih posestnikov sodeluje v 
današnji borbi. Kolektiven nacionalen teror s strani fašizma, 
gospodarski pritisk na slovenske posestnike te ali one katego- 
rije kmeta je vse razlike med mladino bajtarjev, gruntarjev ter 
srednjih kmetov precej zabrisal in jih združil. Veleposestniki 
pa so se v večini primerov nacionalno prodali zato so tudi 
njihovi otroci prav takšni kakršni so starši. 

Mladina na vasi je bila vsa izpostavljena fašističnemu te- 
rorju, videla je razlaščevanje slovenskih posestev, nasilne 
odvzeme živine in pridelkov, nacionalni teror v šoli in sindika- 
tih, nasilno postopanje in obnašanje italijanskih vojaških 
činiteljev, videla in čutila je, daje na vsakem koraku v življen- 
ju zapostavljena, čula je iz pripovedovanj staršev in starih 
očetov in mater, da so nekoč že bile slovenske šole in sloven- 
ske knjige ter po vaseh slovenska društva, ki jih je fašizem 
nasilno in brezobzirno zatrl, čula je o padlih in ujetih svojih 
bratih in očetih po daljnih in tujih frontah, brala pisma kon- 
finirancev in internirancev, spremljala procese v Trstu in Ri- 
mu, vse to je vzbudilo v njej mržnjo in sovraštvo do fašistič- 
nih nasilnikov prezir do domačih ljudi, ki so se priklonili tre- 
notni fašistični oblasti. V osvobodilnem gibanju je Primorska 
kmečka mladina pričela sodelovati in sodeluje, ker vidi, da je 
to edina pravilna pot do nacionalne svobode, do združitve 
slovenskega Primorja z ostalo Slovenijo in ker je to gibanje 
omogočilo, da mladina razvije vse svoje moči in sposobnosti 
kot enakopraven del naroda. Že od prvih pričetkov organizaci- 
je OF in pojava partizanov na Primorskem je bila mladina na 
vasi najboljši in najpredanejši delavec. 

Nekoliko drugačna pa je slika z meščansko in intelektual- 
no mladino. Nacionalni teror fašizma se je v prvih letih in tudi 
pozneje najbolj razbesnel v mestih. Slovensko uradništvo, 
trgovci, podjetniki in intelektualci so se radi svojega kruha in 
položaja sprva navidezno priklonili prihajajoči politični oblas- 
ti. Ta prva priklonitev se je polagoma spreminjala v vse večje 
poklanjanje, dokler ni precejšen del vseh teh  nacionalno 
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umrl. Buržuazna vodstva (klerikalci, liberalci in socialisti - 
Vilfan9, Besednak10, Golouh11) so se vezale s silami reakcije 
(fašizem, beograjska čaršija, anglo francoski imperialisti) proti 
silam napredka v lastnem narodu. Politikom reakcionarnih 
buržuaznih partij je bil fašizem ljubši vsled njihovih socialnih 
koristi kakor pa borba italijanskega in tudi slovenskega pro- 
letariata ter kmetov proti Mussoliniju. Ob enem pa so se spu- 
ščali naši politiki vedno globlje in globlje v objeme z beograj- 
sko čaršijo (posebno liberalni del - dr. Ivan Marija Čok12) ter 
čakali kdaj bo jugoslovanska buržuazija zasedla in »osvobodi- 
la« Primorje. Liberalni del buržuazije je ves čas fašistične 
okupacije slovenskega Primorja ustanavljal razne teroristične 
organizacije, ki so bile dejansko samo orodje anglo-francoskih 
imperialistov in Inteligence Service v katerih je prav aktivno 
sodelovala liberalna mladina Gorice in ostalih mest. 

Velik del kakor smo že povdarili meščanske mladine pa se 
je popolnoma utopil v italijanstvu odšel že v pričetku osvobo- 
dilne borbe v fašistično vojsko ter se aktivno boril. Vendar je 
OF in KPS uspelo, da je te liberalne mladine izpeljala izpod 
vpliva liberalnega čokovskega vodstva ter ga dokaj aktivno 
vključila v narodno osvobodilno borbo (primer goriška libe- 
ralna mladina). Močan vpliv na meščansko mladino Trsta, 
Ajdovščine in nekaterih drugih krajev pa je imela politična 
igra Mihajloviča. Še danes si je dokaj nejasna o Mihajloviču 
tržaška mladina. Se vedno nekako spremlja s simpatijami 
mihajlovičevski pokret, ki ga v mnogočem izstoveti s partizan- 

» Josip Vilfan (1878-1955), slovenski pravnik in politik iz Trsta, poslanec 
v rimskem parlamentu (1921-1928). najvidnejši liberalni politik pred in po 
prvi svetovni vojni, član komisije za manjšine pri Interparlamentarni uniji, 
1925-1939 predsednik kongresa evropskih narodnosti. 

10 Engelbert Besednjak (1894-1968), pravnik, politik, publicist, %-odilni 
politik krščanskosoeialnega tabora na Primorskem pod fašizmom, poslanec v 
rimskem parlamentu, svetovalec dr. Antonu Korošca, sodeloval pri ustanovit- 
vi J RZ. 

11 Rudolf Golouh (1887-1982), pisatelj, politik in novinar. Najprej je bil 
sodelavec anarhističnih časopisov v Trstu, po letu 1910 deloval v socialde- 
mokraciji na Primorskem, leta 1920 med ustanovitelji KPS. V Mariboru in 
Ljubljani delal pri Javni borzi dela. Lela 1941 seje vključil v OF. Nemški 
okupator gaje interniral v taborišče Dachau, 

11 Ivan Marija Čok (1886-1948), odvetnik in politik v Trstu, Med vodilni- 
mi tržaškimi liberalci. Leta 1928 emigriral v Jugoslavijo in bil od leta 1931 
predsednik Zveze jugoslovanskih emigrantov iz Julijske Krajine v Beogradu. 
V začetku druge svetovne vojne pobegnil v Palestino, nato v ZDA in leta 1943 
V London. Tu si je prizadeval za sodelovanje med narodnoosvobodilnim giba- 
njem in jugoslovansko begunsko vlado. 
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sko vojsko. Teh tendenc med delavsko in kmečko mladino že 
dalj časa ni opaziti, zamorilo jih je pravilno slikanje in raz- 
krinkavanje Draže Mihajloviča. V okolici Trsta in deloma v 
Istri še ponekod pravijo partizanom četniki to pa zgolj radi 
tega, ker do njih še ni prodrla razjasnitev in razlika, vloga 
obeh. 

Vsa primorska mladina je zrla do 1941 leta na Jugoslavijo 
kot na ono deželo iz katere bo prišla tudi njena lastna nacio- 
nalna svoboda. Polom Jugoslavije in razjasnitev zakaj je ta 
polom prišel pa je primorski mladini odprl oči tako, da danes 
precej ostro obsoja vso tisto gospodo, ki je skozi 23 let vodila 
izdajalsko politiko, gospodo, kije v Rapallu prodala slovensko 
Primorje italijanskemu imperializmu. Danes ta mladina nima 
nikakršnih iluzij več o stari Jugoslaviji ampak aktivno gradi 
novo. Razkrinkana je pri njej prav tako tudi izdajalska lon- 
donska vlada ter potom nje organizirana bela in modra garda. 
Vedno močneje izginja pri njej primorski provincializem, ki se 
utaplja v enotno slovenstvo v kateri smeri vršimo vse svoje 
napore. 

Slovenska primorska mladina posebno delavska in kmeč- 
ka je ostala slovenska, ostala nacionalno zavedna. Fašistični 
teror je vzbudil in skoval v njej nacionalne in socialne revolu- 
cionarne energije. Po svojem življenju, delu in mišljenju je 
močno svobodna, brez močnih in okostenelih predsodkov. 
Mladina Rezije, Benečije in slovenske Istre je v stadiju prebu- 
ditve in aktivizacije. Primorska mladina kot dedič in nasled- 
njik boja ljudskih sil Primorja za svobodo stopa, sodeluje in 
dela enotno v narodno osvobodilnem gibanju za nacionalno 
osvoboditev slovenskega Primorja za združitev v demokratič- 
no Slovenijo in novo Jugoslavijo. 

2.   Organizacijsko vprašanje. 
a/ Historiat SKOJevskih mladinskih organizacij v sloven- 

skem Primorju in Istri. 
Žarišče narodno osvobodilnega boja so bile Renče ter z 

njimi goriška okolica ter Gorica sama. Tu So nastale 1941 
leta v pozni jeseni prve OF organizacije, ki so se močno razvi- 
jale ter širile od tam po Vipavski dolini in Krasu. (Renče so 
proletarski center v neposredni bližini Gorice. Delavci se re- 
krutirajo v goriško tekstilno industrijo, v industrijo v Tržiču, v 
glavnem pa so zidarji, ki so delali v inozemstvu Francija, Švi- 
ca, Nemčija. Tradicije delavskega boja in delovanja KP pote- 
kajo iz povojnih let borba proti fašizmu.) Tu so nastale v 
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spomladi leta 1942 prve SKOJevske organizacije, ki so se 
takoj nato razširile v Solkan ter ostale obrobne goriške vasi, 
ki so v pretežni večini delavske. Ti skojevski aktivi so se silno 
močno udejstvovali v raznih sabotažnih diverzantskih in na- 
pisnih akcijah tudi v mestu Gorici samem. Od prvega maja 
1942 pa do konca avgusta lahko rečemo, da so bile akcije in 
sabotaže na dnevnem redu. V vsej goriški okolici je obstajalo 
11 aktivov SKOJa čvrsto organiziranih ter povezanih. Tudi del 
goriške mladine predvsem mladih delavcev in študentov, ki so 
bili tedaj močno pod vplivom liberalnega krila buržuazije se je 
organiziralo v SKOJ ter izvajalo v Gorici manjše sabotaže in 
akcije. Glavna karakteristika teh SKOJevskih organizacij je, 
da so bile predvsem to in so tudi delovale v tem smislu nam- 
reč sabotažne in diverzantske. Bile so radi tega postavljene 
precej ozko. Ti skojevski aktivi niso bili vodeča sila mladine in 
mladinskega gibanja niso vodili in aktivizirali vsaj v glavnem 
ostale mladine v protifašistični borbi. Na drugi strani pa je 
bilo njihovo delovanje vzgled, da se slovenska primorska mla- 
dina hoče boriti in bori za narodno osvoboditev. Bila je to 
prva junaška in vojaška doba SKOJa na Primorskem. Velika 
provala začetkom septembra 1942 pa je skoraj popolnoma 
uničila te aktive. Pretežno večino je kvestura zaprla ostalo pa 
je odšlo v partizane. 

Istočasno, ko so se organizirali skojevski aktivi v goriški 
okolici pa se je mladino predvsem v Brdih, Baski dolini, Tol- 
minski in Vipavski pritegovalo v narodno osvobodilno borbo. 
Udeleževala se je raznih sestankov OF vršila kurirsko službo, 
nabiranja hrane itd. itd. Nikjer pa se ni organizirala v tedanjo 
Zvezo delovne mladine niti v SKOJ. 

Po provali v Gorici je nastala tromesečna doba, ko se nik- 
jer ni obnavljalo ne postavljalo skojevskih organizacij. V to 
dobo pade prihod novih partizanskih edinic na Primorsko ter 
partizanska mobilizacija letnika 1923. Pojav mnogih teren- 
skih čet je v mnogočem in precej zaktiviziral primorsko mla- 
dino in jo takrat odločilno odtrgal od mihajlovičevskih vplivov. 

V Trstu, kjer igra »tržaštvo« močno vlogo mladinske orga- 
nizacije in SKOJ niso nikdar prišle od prvih početkov dalje. 

Na prvi konferenci partijskih delegatov iz slovenskega 
Primorja v decembru 1942'3 leta ni bilo postavljeno vprašanje 

13 Prva pokrajinska konferenca KPS za Primorsko je bila od 4. - 5. de- 
cembra 1942 na Vrhu pri Rihembcrku (danes Branik). 
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mladinskih organizacij in SKOJa v dovoljni meri ter tako tudi 
ni uspelo razčistiti vprašanj o mladinskem gibanju. Povdarek 
je bil, da je treba mladino organizirati v njenih lastnih mla- 
dinskih organizacijah, a globlje konferenca tega vprašanja ni 
obravnavala. Po konferenci so zopet precej oživele skojevske 
organizacije v goriški okolici, kjer se je število aktivov zopet 
povz[p]elo na 12. Tu v teh aktivih pa so bili podani prvi in 
pravi začetki mladinskega gibanja. Ti skojevski aktivi so pri- 
čeli aktivizirati ostale nekomunistične mladince in mladinke, 
se povezovati z njimi v Zvezo slovenske mladine. Pojavila seje 
mladinska organizacija, SKOJ in ZSM precej močno in aktiv- 
no v Idriji. Ta aktiv je sprejel januarja 1943 leta sklep, da 
odide v partizane in je odšel tudi že pred našo mobilizacijo. Po 
okrožjih so pričeli vznikati maloštevilni silno ozki in sektaško 
postavljeni aktivi SKOJa. Vzrokov za tako postavljanje je bilo 
več. Prvič pomanjkanje jasnosti o organiziranju SKOJa in 
ZSM, istovetenje SKOJa z AFZ kot organizacijo za vse žene in 
dekleta. Drugič pomanjkanje vodstva mladinskega gibanja na 
Primorskem. 

Kljub temu, da mladina ni imela svojih organizacij jo je 
OF zajela na široko. Partizanska mobilizacija v januarju in 
februarju tega leta je za razmere kakršne so bile uspela. Ven- 
dar pa se je pokazalo dejstvo, da so te vasi in okrožja, ki so 
imela vsaj malo izvedene mladinske organizacije dale nepri- 
merno več partizanov kakor one, kjer je bila mladina samo 
nekakšen repek osvobodilne organizacije zaposlena zgolj ob 
kurirskih in intendantskih poslih. Goriško okrožje, kjer so 
obstojali aktivi ZKM in SKOJa je dalo 280 partizanov kar je v 
primerjavi z ostalimi okrožji 10 do 15 krat več. 

Podcenjevanje mladinskega gibanja in mladinskih organi- 
zacij v narodno osvobodilni borbi je bilo na Primorskem kaj 
močno. Poleg tega pa so mladi kadri zamenjavali in istovetili 
različne organizacijske oblike. Tako smo imeli ponekod moške 
in ženske partijske celice, moško in žensko OF drugod zopet 
starinske in mladinske odbore OF ter še cel kup podobnih in 
sličnih zamenjav. Šele ko se je kader ob delu in študiju zgra- 
dil in učvrstil so se polagoma ob pomoči višjih partijskih fo- 
rumov take napake odpravljale. Tako so se pričeli v februarju 
organizirati po raznih krajih novi aktivi SKOJa in ZSM. V ta 
čas sodi organizacijski obisk člana CK SKOJa tovariša Rata14 

Rato Dugonjič. od leta 1943 sekretar Centralnega komiteja SKOJ. 
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formiranje poverjeništva ter prvi pričetki dela tega poverjeniš- 
tva, ki pa se ni razvijalo aktivno vse do srede julija vsled tega, 
ker sta bila dva tovariša ranjena in sta bila v bolnicah tako, 
da se poverjeništvo sploh ni moglo sestat. 

b/ Delovanje poverjeništva. 
Prvič se je sestalo poverjeništvo 24. julija navzoči so bili 

vsi trije člani. Pregledali smo organizacijsko stanje ter podvze- 
li najpotrebnejše ukrepe. Tovarišica Nataša15 je odpotovala v 
Idrijsko okrožje, da tam vzpostavi in pomaga pri organizaciji 
mladinskih forumov. Do tega dneva ko pišemo poročilo se še 
ni vrnila. Tovariš Blaž se mudi ves čas že v bataljonu po par- 
tijski liniji. Nalogo ima vzpostaviti odredni skojevski biro ter 
isto tako bataljonske biroje. Tovariš Tiln je odpotoval s PKjem 
na nov punkt, kjer se tudi nahaja tovariš Jože. Prevzel je pos- 
le agitpropa. V kratkem v dveh ali treh dnevih se bo celotno 
poverjeništvo sestalo in izdelalo s sodelovanjem tovariša Jože- 
ta ter po Vaših direktivih nov načrt dela. V poverjeništvo bo- 
mo pritegnili dosedanja dva inštruktorja tovarišico Paniko10 

in tovariša Borigoja17. 
c/ Organizacijsko stanje SKOJa. 
Primorska mladina je čutila dolgo časa nekak odpor in 

strah pred organizacijo. Radi velike širine osvobodilnega gi- 
banja radi kompaktnega sodelovanja skoraj vsega ljudstva se 
je zdela organizacija nekako nepotrebna. Odpor in strah sta 
prišla do izraza posebno v onih krajih (goriška, tolminska, 
Kras), kjer so obstojale prejšne teroristične organizacije, kate- 
re je fašistična policija eno za drugo s pomočjo provokatorjev 
odkrila. Tudi v prve mladinske organizacije so se ponekod 
urinili provokaterji, kar je mladini vzbudilo nezaupanje do 
organizacijskih oblik. Organizacija pa se je zdela nepotrebna 
tudi zategadelj, ker je od vsega početka ni bilo predočeno de- 
lo, pomen tega dela in njegova raznolikost v mladinskih orga- 
nizacijah. Vendar sta oba predsodka tekom narodno osvobo- 
dilnega boja na Primorskem postajala vse slabša, dokler nis- 
mo prišli do točke, ko mladina jasno želi svojih lastnih mla- 
dinskih organizacij /SKOJ in ZSM/. 

Briško - Beneško okrožje. Prve skojevske organizacije v 
tem okrožju so bile postavljene v prvih poletnih mesecih 1942 

'•", Alojzija Trošt. 
'• Fanika Skrbeč - Črirugclj. 
17 Adrijan Kumar. 
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leta. Bile so v vaseh v vzhodno goriških Brdih. S provaiami in 
partizansko mobilizacijo v septembru 1942 so prenehale ob- 
stajati. Tekom zime 1942 so bile postavljene organizacije ZSM 
v nekaterih vaseh vendar brez prave širine. Februarska mobi- 
lizacija jih je ponovno okrnila. Odziv briške mladine v parti- 
zane je bil velik. Po zadnjih poročilih, ki jih imamo iz meseca 
julija obstoja nekaj aktivov ZKM, dva prav v Furlaniji, ki so 
precej aktivni ter pravilno organizacijsko in politično postav- 
ljeni. V zapadnih in južnih Brdih se povsod gradi ZSM. Toč- 
nejšega števila ne vemo. V Benečiji onstran Idrije (kjer je tekla 
bivša avstroogrska - italijanska meja) v dolini proti Čedadu je 
bilo organiziranih nekaj skupin (4-5) ZSM. Iz vrst mladih be- 
neških Slovencev in Slovenk. Briško okrožje kot mejni del na 
Furlanijo je narodno močno zaveden vendar tamkaj pri mla- 
dini ni opaziti nikakršnih nacional šovinističnih tendenc. 
Mladina je pretežno kmečka, družine živijo na veleposestvih 
italijanskih grofov, ta odvisnost in socialni položaj pod grofov- 
skimi tlačitelji je napravil mladino močno revolucionarno. 
Bilo je nekaj manjših akcij v katerih so mladinci in mladinke 
poškodovali grofovska gospodarska poslopja. Policijski teror 
je že ves čas narodno osvobodilne borbe pobral in zaprl preko 
120 mladincev in mladink. Kar je delavske mladine iz Brd 
dela v goriških ali terminskih tovarnah. OK ZKM ter OIZSM še 
nista postavljena. 

Tolminsko okrožje. Tolminsko okrožje je po svojem obsegu 
največje. Sega od Baške doline, Tolminske, Kobariške, Bov- 
škega do Trbiža in Kanalske doline do Pontabla. Poleg tega je 
priključeno temu okrožju še Matajurski del Benečije, dolina 
Nadiže ter vsa Rezija do Rezijce. To okrožje ima poleg ostalih 
nalog še aktivizacijo in organizacijsko vživljanje Kanalske 
doline s Trbižem, severno Benečijo in Rezijo. Načrt za aktivi- 
zacijo mladine teh omenjenih pokrajin je v skladu z partij- 
skim načrtom: prodiranje iz stičnih ozemlj Tolminske, Bov- 
škega in Rablja z Rezijo, Benečijo in Kanalsko dolino. 

Med kmečko mladino tega okrožja so Verski momenti 
najmočnejši. In zato tu še ni prišlo do formiranja skojevskih 
aktivov. Ozemlje, kjer je ta moment močan sega v Krnskih 
hribih od Kobarida do Tolmina proti Sv. Luciji. Vendar so vse 
vasi enotno vključene v OF. Delavska mladina v Rablu je ime- 
la vspostavljen svoj skojevski aktiv, ki pa ga je provala razbi- 
la. Formira se nov aktiv in mestni komitet ZKM. Pod vplivom 
bele propagande so samo tri vasi v neposredni bližini Tolmi- 
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na, ki je tudi sam do danes popolnoma nerazgiban. Vasi so 
Vovče, Cekin in Poljubin. V ostalih obrobnih vaseh Tolmina 
pa je mladina organizirana. Posebno močni so mladinski ak- 
tivi v Bovcu, ki je dal kot majhen trg preko 50 partizanov. 
Zadnji fašistični sunek je uspel pobrati precejšne število mla- 
dinskih aktivistov in aktivistk. V okrožju deluje doslej 11 ak- 
tivov ZKM ter 15 ZSM. Postavljen je okrožni komitet ZKM in 
OIO ZSM je v formiranju. Aktivi vršijo redne dvojne sestanke 
študijske in delovne v njih je zanesena nota mladinskega gi- 
banja. Mladina, ki ima svojo lastno organizacijo je z njo nav- 
dušena in sodeluje z vsemi močmi. Poziv za proslavo 22. juni- 
ja je izpolnila v 80%. Zažgala kresove, izvedla napisne akcije 
ter razmetavala zastavice. Tu mladinsko gibanje ne zavzema 
več prejšnih oblik, ki je bilo predvsem na Tolminskem repek 
vsemu, marveč resno politično silo mladine kot enakopravne- 
ga dela naroda. Razbijajo se v verskih predelih mnenja, da 
mlado dekle ne sme sodelovati v političnem življenju. Tolmin- 
ski OK ZKM je sestavljen s treh ilegalcev, ki so se izkazali že 
ob svojem prejšnem delu. Dva sta domačina. Zgrajeni so sre- 
dnje a vzbujajo najboljše nade. 

Goriško okrožje. Goriško okrožje obsega mesto Gorico, 
Kanal, Vipavsko dolino ter slovensko ozemlje onstran Soče. 
Tradicija skojevskih organizacij je tu najstarejša, zato tudi 
danes predstavlja mladina teh okrožij avantgardo v mladin- 
skem gibanju na Primorskem. Bila izpostavljena največjim 
napadom reakcije, dala iz svojih vrst največ partizanov, voja- 
ških in političnih kadrov. Tu je mladina najbolj svobodno 
razpoložena, najmanj ovirana in najmanj otesnjena. Pretežna 
večina mladine je delavska ter manjših kmetov. Mihajlovičev- 
ska propaganda pri tej mladini v goriškem okrožju je bila raz- 
bita že več kot pred letom dni. Posamezni belogardistični žu- 
pniki nimajo vpliva na mladino. V obeh smereh pa je postav- 
ljena največja politična čuječnost zlasti zategadelj, ker se na- 
hajajo vsi belogardistični agenti in vodstva v Gorici. Anglofil- 
ske tendence niso pri goriški mladini namreč delavski in 
kmečki razvite. Najmočnejši anglofilski center, v katerem je 
vključena tudi mladina je Trst ter deloma Ajdovščina. Ob 
stalnem prihajanju angleških avionov na Primorsko ob do- 
bavljanju vojnega materiala z njihove strani naši NOV ni 
vzbudilo v mladini navdušenja nad Anglijo. Ob priliki zadnje- 
ga spuščanja smo sami čuli sodbe mladine, ki so se nekako 
glasile pa so nas le priznali to je naš uspeh. 
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V Gorici je postavljen mestni komite ZKM ter 1 aktiv. Delo 
v izčrpani Gorici, kar se tiče slovenske mladine namreč nap- 
reduje toda zelo, zelo počasi. Kot nujna naloga se postavlja 
vse večja aktivizacija še preostale goriške mladine zlasti, ker 
je še nekaj deklet vedno pod vplivom liberalnega dela buržoa- 
zije. V vseh okoliških vaseh, ki so delavski centri so postav- 
ljeni aktivi SKOJa ter je ZSM v teh vaseh kompaktno zavzela 
vso mladino razen prodanih narodnih izdajalcev. V goriški 
tekstilni industriji Kotone d.d. se formira skojevski aktiv. Ta 
mladina goriške je politično najbolj dozorela in najbolj razgle- 
dana ter revolucionarna. V teh centrih je SKOJ silno aktiven, 
udaren in delaven. Kljub temu, da je bila mladina tu izpos- 
tavljena najhujšemu terorju na Primorskem, saj je zaprtih 
preko 250 mladincev in mladink. Večinoma skojevcev in sko- 
jevk. Vendar ni noben teror omajal mladine slovenske Gorice 
in njenega zaledja. Mladina to ceni in pozna ter spoštuje 
Komunistično partijo Slovenijo ter se najaktivneje vzgaja 
poleg vsakodnevne borbe in akcij v duhu marksizma - 
leninizma. Vsa preostala mladina pa je vključena v ZSM. V 
okrožju deluje 19 aktivov SKOJa, 3 rajonski komiteti. 
Postavljen je tudi širok okrožni komitet ZKM sestavljen iz 6 
članov. Komitet je najboljši izmed vseh na Primorskem. 
Čeprav je mlad pred dvema mesecema postavljen vrši vestno 
svoje organizacijske in politične naloge. 

Svojo dosedanjo borbo, delom in organizacijo je mladina 
goriške nesporno prva in najaktivnejša. 

Idrijsko okrožje. To okrožje sestavlja v precejšni meri de- 
lavska mladina iz rudnikov v Idriji in Cerknem. Politično je to 
okrožje najbolj izpostavljeno beli in modri propagandi, ki se 
širi iz dolomitskih postojank. Ko, smo se mudili na zadnjem 
potovanju s PK KPS v idrijskem okrožju smo posvetili vse 
svoje napore za razbijanje in tolčenje bele in modre garde. Ob 
raznih sestankih z mladino iz Idrije in ostalimi ljudmi smo 
opazili, da je modra mihajlovičevska propaganda samo ozko 
plaz slovenskega meščanstva v Idriji sami. Na podeželju imajo 
vpliv samo na vasi Črni vrh, Godoviči, a še to zgolj radi tega, 
ker te vasi ni obiskal noben aktivist niti partizan, niti ni segla 
do njih naša literatura. Mladina je posebno delavska kljub 
vsem pritiskom in vplivom na strani narodno osvobodilnega 
gibanja, kako trdno sodeluje je dokaz to, da je samo v Idriji 
(mesto šteje do 6.000 prebivalcev) 6 aktivov SKOJa, mestni 
komitet ZKM ter 15 uličnih aktivov ZSM. Ta mladina je silno 
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svoje organizacijske in politične naloge. 

Svojo dosedanjo borbo, delom in organizacijo je mladina 
goriške nesporno prva in najaktivnejša. 

Idrijsko okrožje. To okrožje sestavlja v precejšni meri de- 
lavska mladina iz rudnikov v Idriji in Cerknem. Politično je to 
okrožje najbolj izpostavljeno beli in modri propagandi, ki se 
širi iz dolomitskih postojank. Ko, smo se mudili na zadnjem 
potovanju s PK KPS v idrijskem okrožju smo posvetili vse 
svoje napore za razbijanje in tolčenje bele in modre garde. Ob 
raznih sestankih z mladino iz Idrije in ostalimi ljudmi smo 
opazili, da je modra mihajlovičevska propaganda samo ozko 
plaz slovenskega meščanstva v Idriji sami. Na podeželju imajo 
vpliv samo na vasi Črni vrh, Godoviči, a še to zgolj radi tega, 
ker te vasi ni obiskal noben aktivist niti partizan, niti ni segla 
do njih naša literatura. Mladina je posebno delavska kljub 
vsem pritiskom in vplivom na strani narodno osvobodilnega 
gibanja, kako trdno sodeluje je dokaz to, da je samo v Idriji 
(mesto šteje do 6.000 prebivalcev) 6 aktivov SKOJa, mestni 
komitet ZKM ter 15 uličnih aktivov ZSM. Ta mladina je silno 
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razgibana in lahko rečemo, da je prav ona aktivizirala ostale 
slovenske prebivalce Idrije, tako, da je to mesto poleg Bovca 
najmočneje organizirano in je udeleženo v OF in narodno 
osvobodilni borbi najbolj od vseh primorskih mest. V vaseh 
tega okrožja je ZSM zlasti na Cerkljanskem organizacijsko 
zajela mladino, čeprav to ni nosilo vseh osnovnih znakov 
mladinskega gibanja, kakor n. pr. nosijo aktivi v Idriji. V tem 
okrožju so starejši aktivisti zavzeli povsem pravilno stališče 
do mladine in ji omogočili, da je razvila vse svoje sile in spo- 
sobnosti. Vse nabavke materiala pred vsem tehničnega, op- 
reme za partizane, vse to vršijo naše mladinske organizacije v 
Idriji. Redno vzdržujejo stike s partizani, obiskujejo jih, kjer 
koli jih le morejo ter hodijo iz mesta organizirat in aktivizirat 
svoje tovariše in tovarišice iz vrst kmečke mladine. OK ZKM 
in OIO ZSM sta v formiranju iz samih legalcev. 

Kraško okrožje. (Vzhodni in zapadni Kras). Tudi tu so bile 
skojevske in mladinske organizacije zelo zgodnje ter odziv 
mladine v partizane prav tako velik. Mladina v tem okrožju je 
bila po aretacijah in po razbitju prejšnih mladinskih organi- 
zacij še vedno vsa aktivna v narodnoosvobodilnem gibanju. 
Dolgo časa je nihče ni ponovno povezoval v mladinske organi- 
zacije. Zlasti čudovita je mladina na Krasu v zaledju Trsta, 
kjer ima mladinski, predvsem skojevski pokret tolikšne per- 
spektive kakor morda nikjer drugje. Ko smo obiskovali te vasi 
in prirejali mladinske mitinge s tovarišem Jožetom zadnjih 14 
dni smo doživeli toliko presenečenj o revolucionarnosti te 
mladine, o predanosti te mladine narodno osvobodilni borbi, 
pri odkritju novih in novih mladinskih kadrov, ob navduše- 
nem sprejemanju te mladine in njenih mladinskih organizacij 
in končno velike manifestacije ljubezni kraške mladine do 
slovenske partizanske vojske. Ljubezen do svoje narodne voj- 
ske je pomembna črta primorske mladine. Takšnih sprejemov 
vsestranske pomoči, globoke navezanosti na partizansko voj- 
sko doživež le redko kje. Ta ljubezen in predanost vojski se ne 
kaže v oblikah in lepih besedah ne v priklanjanju in občudo- 
vanju junaštev, marveč v tistem odnosu in kontaktu, ki se 
razvije ob prvih besedah med mladinci in mladinkami ter 
prihajajočo partizansko skupino. Kadar pridejo v vas partiza- 
ni, takrat se primorska mladina zbere, da jih sprejme in izka- 
že vso bratsko gostoljubnost. Vse kar le morejo jim pripravijo. 
Pomešajo se med partizane kot, da bi bili sami vojaki Narod- 
no osvobodilne vojske. Vsa srečanja potečejo v enem samem 
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borbenem razpoloženju in bojnem tovarištvu. Primorska mla- 
dina ve ter zna in ceni napore naše partizanske vojske zato jo 
spoštuje in ljubi. Med mladino in vojsko se je ustvarila skozi 
ves čas narodno osvobodilne borbe na Primorskem najmoč- 
nejša in najgloblja zveza, kar končno je v Narodno osvobodilni 
vojski na Primorskem tvori večino mladina, a isti sprejem in 
isto ljubezen izkažejo vsakemu partizanu iz one strani. 

Mnogo mladine iz Krasa se rekrutira v tržaško industrijo 
in obrt, zlasti iz nižjega zapadnega Krasa, kjer je socialni po- 
ložaj najtežji. Mnogo so hodile iz Krasa slovenska dekleta kot 
služkinje v Egipt, Palestino in Francijo. Mladina na Krasu je 
poleg delavske in kmečke mladine goriške v svojem delu in 
sodelovanju v narodno osvobodilni borbi dokazala največjo 
revolucionarnost. Verski momenti med to mladino ne igrajo 
nobenih vlog. Nekoliko močnejši pa je bil mihajlovičevski 
vpliv, ki je bil na samem Krasu razbit a se ga še opazi v neka- 
terih vaseh neposredne tržaške okolice. 

Kljub vsemu borbenemu razpoloženju .mladine na Krasu 
pa skojevske in ZSM organizacije daleko, daleko zaostajajo. 
Na vsem Krasu je bilo doslej postavljenih le šest do osem ak- 
tivov SKOJa. Formirali so tudi okrožni komitet SKOJa kate- 
rega delovanje pa se še ni pričelo. O kakršnihkoli Iniciativnih 
odborih ZSM ni ne duha ne sluha. Mladina pa je precej sode- 
lovala v terenskih odborih OF vršeč razne funkcije. Sami kra- 
ševci silno radi sprejemajo mladino v organe narodne oblasti 
zlasti, ker lahko mirno trdimo, da večino OF dela političnega 
in organizacijskega izvaja ravno mladina. Ko smo zadnje dne- 
ve opravili celo vrsto mladinskih mitingov in podali množično 
podlago skojevski in ZSM organizaciji je prišlo navdušenje 
kraške mladine do izraza. Kakor smo že omenili smo odkrili 
mladinskih kadrov, ki so bili doslej skoraj popolnoma nepoz- 
nani, ter so vršili le običajno kurirsko službo, a so se izkazali 
sedaj ob mladinskem delu nad vse dobro. Pritegnili jih bomo 
v Iniciativne odbore ZSM in komitete SKOJa. 

Pivško okrožje. V tem okrožju je po vseh podatkih mladin- 
ska organizacija najslabša ter sami ne razpolagamo z nikakr- 
šnimi podatki. Narodno osvobodilni pokret kakor tudi Partija 
v tem okrožju v enaki meri šepata. Okrožje je zaktivizirano le 
v toliko v kolikor ga obiskujejo partizanske patrole. 

Okrožje Ilirska Bistrica. To okrožje meji na Hrvaško ozem- 
lje in je delno že narodnostno mešano. Osvobodilno gibanje je 
tu precej mlado. Pred kratkim je bil postavljen v Ilirski Bistri- 
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ci sami zaupnik SKOJa. V vsem okrožju deluje 5 aktivov 
SKOJa od katerih eden je v mestu samem. V ostalem je mla- 
dina v okrožju precej aktivna in jo je zajela prav te dni precej- 
šna mobilizacija. Povsem razumljivo je, da tu laž o Mihajlovi- 
ču in njegovih četnikih še ni popolnoma razkrinkana. Parti- 
zani, ki prihajajo v to okrožje so povsod lepo sprejeti, vendar 
jih mladina čestokrat imenuje četnike. O kakšni četniški or- 
ganizaciji ter načrtni propagandi z listi in letaki ni opaziti. 
Okrožju bo posvečena vse potrebna pozornost tako v politič- 
nem kakor v organizacijskem smislu. 

Materijsko okrožje. (Brkini). V tem okrožju pa je mladina 
zelo razgibana, dasiravno je tudi tu osvobodilno gibanje dokaj 
mlado. Mladina se je zaktivizirala ob vsem delu po liniji OF s 
početka, a sedaj se vstvarjajo po vaseh aktivi SKOJa, ki res 
aktivizirajo vso ostalo mladino. Doslej deluje in živi osem ak- 
tivov SKOJa s približno 60 člani. Brkini oziroma Materija so 
pretežno kmečke. Industrije ni, le v kolikor odhaja del kmeč- 
ke mladine na delo v Trst. Fašizem v teh predelih ni uspel si 
vstvariti trdnih postojank na vasi izvzemši nekaj kulakov. Na 
vsem južnem koncu Primorske je tu aktivizacija in delo mla- 
dine najmočnejše. Mladina ni razbita, ne ločijo je nikakršni 
politični ali verski momenti. Najbolj so to mladino aktivizirale 
partizanske čete in patrole, ki so prihajale v te vasi in sklice- 
vale mitinge in politične sestanke. Odnos mladine v Materij- 
skem kakor tudi v llirsko-bistriškem okrožju do Hrvatov in do 
hrvaškega osvobodilnega gibanja je bratski. Ves čas si je faši- 
zem močno prizadeval skaliti te odnose ter zapreci oba naro- 
da v medsebojno borbo. V kolikor pa pride do kakšnih nepra- 
vilnih odnosov je vzrok v tem, da so se nekatera manjša mes- 
ta kakor so Pazin, Rovig[n)o i. dr. poitalijančila ter nekaj vasi 
kompaktno vpisalo v fašistično stranko. Prvemu je bil vzrok 
nacionalna neodpornost meščanskih plasti ter reševanje na 
vsak način svojih koristi, v vasi pa je bil vzrok ta, da če so 
hoteli kmetje živeti na težkem terenu, malo rodovitnem in 
kamenitem ter dobiti neobhodno potrebne podpore od kmeč- 
kih sindikatov, da so se vpisali v PNF18. Seveda je na ta način 
sodelovala tudi mladina.v teh fašističnih organizacijah del teh 
vpisancev je tudi v zadnjem času torej že v narodno osvobo- 
dilni borbi aktivno nasprotoval partizanstvu, močno vsled 
tega, ker do njih ni prodrla prava resnica o narodno osvobo- 

Panilo nazionale fascista (Nacionalna fašistična stranka). 
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dilnem gibanju bodisi Slovenije ali Hrvatske. V splošnem torej 
opazimo, da so se Hrvati v tem mešanem ozemlju precej bolj 
priklonili fašizmu kakor pa Slovenci. 

V tem okrožju so popolnoma istovetili SKOJ z ZSM tako, 
da je bil aktiv SKOJa obenem iniciativni odbor ZSM. Ta za- 
menjava je jasno pripeljala do tega, da niti SKOJ niti ZSM 
nista imela prave širine niti pravega dela. Ta pojav zamenje- 
vanja in istovetenja opazimo posebno v južnih okrožjih (Mate- 
rija, Kras, Ilirska Bistrica, Istra) ne samo v mladinskih orga- 
nizacijah marveč tudi zamenjavanje RK z RO, OK z 00 itd. To 
je pripomoglo, da niso bile vasi in mladina aktivizirane v to- 
likšni meri v osvobodilni borbi. 

Mladina je tu nekoliko manj pismena in manj razgledana. 
Poleg aktivov SKOJ-a deluje v tem okrožju po poročilih samo 
5 Iniciativnih odborov ZSM, njihovo delo je kakor pač povsod, 
kjer ni bila zanesena v mladinsko gibanje politična nota; ku- 
rirska služba, nabava hrane itd. 

Formiran je bil OK SKOJ, ki ga sestavljajo tri mlade tova- 
rišice ilegalke. O njihovem delu za enkrat nimamo še natanč- 
nih poročil. 

Okrožje slovenska Istra. To okrožje, ki ga sestavljajo naj- 
bolj južne pokrajine Slovenije je najbolj zaostalo. Tudi v soci- 
alnem pogledu so razmere in življenje teh istrijanov najtežje. 
Kljub temu, da je Istra deloma zaledje tržaške industrije je 
večina delavcev in delavk v teh tovarnah italijanske narodno- 
sti ali pa neprebujene slovenske. V teh krajih slovenske Istre 
pa je še pri oni mladini in pri ostalih ljudeh zavednih Sloven- 
cih namreč nacionalistična misel dokaj močna. Tu je bil po- 
kret tigorjevcev (buržuazna teroristična organizacija pod vod- 
stvom dr. Ivana Marije Čoka TIGOR - Trst, Istra, Gorica, Re- 
ka)19. To nacionalistično mišljenje zavzema tu v tem okrožju 
predvsem meščanstvo ter podeželske trgovce itd. V Ilirsko 
bistriškem in Materijskem okrožju pa zajema ponekod tudi 
kmečke politične veljake in s tem tudi njihovo mladino. 
Vključevanje teh elementov mladinskih namreč v vrste ZSM 
je ena izmed prvih nalog mladinskega gibanja zlasti, ker lah- 
ko ti elementi postanejo slej ko prej plen mihajlovičevske pro- 
pagande. V goratem hribovskem delu Istre pa je mladina sil- 

•• Ore zn organizacijo TIGR, ilegalno narodno revolucionarno organizacijo 
Slovencev in Hrvatov v Julijski krajini med obema vojnama, ki sc je bojevala 
proti italijanskemu raznarodovanju manjšine in pridružitev Primorja in Istre 
k Jugoslaviji. 
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no vezana na truda polno delo kamenitih isterskih polj ter ni 
skoraj v glavnem vživala narodnostne vzgoje ne doma ne dru- 
god razen domači govorici. 

Delo za prebuditev tega predela je bilo dokaj težko. Ven- 
dar danes že obstoje v mnogih vaseh terenski odbori OF. 
Mladina se je aktivizirala to se pravi pritegnila k mitingom k 
manjšim delom v glavnem po liniji OF - po liniji narodno 
osvobodilne borbe, ki v glavnem predstavlja nacionalno pre- 
buditev. 

Padec Mussolinija pa je prikazal globoke revolucionarne 
energije teh ljudi in posebno mladina je aktivno sodelovala pri 
raznih napadih na osovražene fašiste, skvadriste in kvesturi- 
ne. V neki vasi so mlada dekleta in žene navalile na trgovino 
nekega fašista in mu jo popolnoma razbile. Te akcije, ki jih je 
bilo več v slovenski Istri je ljudstvo in mladina izvajalo popol- 
noma spontano brez kakršnegakoli našega vodstva. 

V vsej Istri kljub njenemu revolucionarnemu elementar- 
nemu razpoloženju pa obstoje zgolj 4 aktivi SKOJ-a. O njiho- 
vem delovanju in življenju nam niso znane podrobnosti. 

V Reziji in Trbižu ter Kanalski dolini je mladinski pokret 
kakor tudi narodno osvobodilno gibanje na mrtvi točki razen 
nekaj obrobnih vasi obeh okrožij. Nekateri pohodi partizan- 
skih patrol in čet v ta ozemlja so v nekoliki meri prebudile 
ljudi toda organizacijske oblike niso bile postavljene doslej še 
nikjer. 

Tudi v samem Trstu za enkrat nimamo nikakršnih pozicij. 
Tržaška slovenska mladina je v narodno osvobodilnem boju 
nerazgibana, ker jo nismo uspeli razgibati. Do njih ni prodrla 
resnica o narodno osvobodilni borbi. Del te mladine je najbrže 
pod zelo močnim vplivom mihajlovičevske propagande ostali 
del pa nekako z nezaupanjem motri londonsko begunsko vla- 
do. Ta tržaška meščanska mladina poseduje jasno anglofilske 
tendence. Od prejšnih parih mladinskih aktivistov v Trstu ni 
danes nikogar več. 

To je kratek pregled organizacijskega stanja SKOJ-a in 
ZSM. V tem številčnem stanju vidimo ogromno zaostajanje 
organizacij za celotnim revolucionarnem razpoloženjem mla- 
dinskih mas. Politična iñ mladinska nota je zanesena zgolj v 
SKOJ-evskih in ZSM organizacijah v goriškem okrožju. Delo 
je več ali manj po organizacij [i] ostalih okrožij slučajnostno in 
nenačrtno. 
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d/ SKOJ v vojski. Kakor zaostaja SKOJ na terenu tako 
zaostaja tudi v vojski. SKOJ-evski aktivi obstojajo le v nekaj 
četah toda še ti več ali manj slučajnostni. 

Tromesečna okupatorska ofenziva je v marsičem ovirala 
politično delo vendar je V. UB uspelo precej organizirati 
SKOJ, ki izdaja v dveh bataljonih svoje žepne časopise. V vsej 
brigadi je 55 članov SKOJ-a, ki so imeli nekaj časa tudi svoje 
redne sestanke na katerih so prebirali poleg ostalega Iljino- 
vo20 knjigo Priroda in ljudje. V VI. UB pa so obstojali le posa- 
mezni nepovezani člani SKOJ-a. 

V obeh brigadah tvori večino mladina. Mladinci in mla- 
dinke so se v vseh akcijah v veliki večini pokazali kot junaški 
borci. Načrtno politično delo po mladinski liniji bo lahko do- 
seglo ogromne uspehe. To dokazujejo zlasti SKOJ v drugem 
in tretjem bataljonu V. UB. Skojevci so izredno navdušeni ob 
izdajanju svojih dveh stenskih časopisov ter skoraj vsi kujejo 
in pišejo svoje dopise. Da se ni SKOJ razvil v vojski do večje 
višine je deloma vzrok sektaški odnos starejših partijcev do 
mladine in pomanjkanje samih partijskih birojev v vojski. 
Mladinci so bili tako prepuščeni sami sebi ter jih politkomi- 
sarska predavanja niso zajela s tisto širino in s tistim uspe- 
hom kakor bi jih lahko. Včasih jim je bila snov podana tuje 
drugič pa zopet so jih politkomi bolj odbijali kakor pa pritego- 
vali. 

e/ ZSM. Pri obravnavanju organizacijskega stanja SKOJ-a 
smo povsod omenjali zraven ZSM to pa vsled tega, ker v veči- 
ni primerov predstavljajo aktivi SKOJ-a tudi Iniciativne odbo- 
re ZSM. Ta napaka zahteva jasno takojšno in energično likvi- 
dacijo. 

Kot pogoje za sprejem v ZSM so se postavljale ponekod 
dokaj težke in oske stvari. Naši tovariši niso doumeli osnov- 
nega namreč, daje vsak pošten Slovenec, ki je protifašistično 
razpoložen že član ZSM ter ga je treba samo povezati in vklju- 
čiti v gibanje. Da so bila vrata v ZSM še ožja kakor v SKOJ 
naj dokazujejo naslednje stvari: da so n. pr. pred nedavnim 
imeli na Tolminskem (februar 1943) 8 članov SKOJ-a in 3 
člane ZSM, da je v marsikaterem okrožju po nekaj aktivov 
SKOJ-a med tem ko o ZSM ni ne duha ne sluha. 

Na zadnjih dveh partijskih posvetovanjih za sever in jug je 
bilo vprašanje SKOJ-a in ZSM postavljeno v pravi luči tako, 

*» Mihail Iljtn. 
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da so si naši partijski funkcionarji kolikor se bo njihovo delo 
dotikalo SKOJ.a in ZSM na pravilni poti. Perspektive za ZSM 
so na Primorskem velike. Mladino ni zajel kakršnikoli sovra- 
žen okupatorski ali domači izdajalski beli ali modri vpliv v 
sedanjem času niti ni na vasi razdeljena v razne politične 
smeri. Edino za Trst, Gorico ter nekaj manjših mest lahko 
rečemo, da je mladina nekako nacionalistično razpoložena. 
Mladina pa, ki je verna ni politično organizirana. Vse večja 
aktivizacija teh dveh je naloga mladinskega gibanja. Protifaši- 
stično razpoloženje mladine je močnejše ter briše kakršnekoli 
ideološke razlike. Versko čustvovanje, primorski nacionali- 
zem, kakor bi lahko poimenovali nacionalistično razpoloženje 
nekega števila primorskih mladincev in mladink za razliko od 
nacionalizma v centralni Sloveniji, se utapljata v protifašisti- 
čnemu razpoloženju mladine. 

Precej je otežkočilo razvoj mladinskega gibanja na Primor- 
skem pomanjkanje mladinskega lista, ki ga je mladina tako 
željno pričakovala ter venomer spraševala po njem. Mladinski 
list bo na Primorskem odigral veliko vlogo kot organizator in 
kot gibalna sila v boju slovenske primorske mladine. 

Prav tako je v formiranju Pokrajinski Iniciativni odbor 
ZSM kar bo v veliki meri radi pritegnitve mladincev in mla- 
dink iz raznih krajev pospešilo razvoj mladinskega gibanja. Z 
širokimi mladinskimi konferencami pa se bo utrjevala in gra- 
dila ZSM ter vodila k vse večji aktivizaciji vse slovenske pri- 
morske mladine. 

3. Kadrovsko vprašanje. 
Ovire, ki so se nam postavljale ob formiranju poverjeniš- 

tva glede mladinskih kadrov so bile vsaj v glavnem odstranje- 
ne. Podrobnejši pregled mladincev po okrožjih nam je odkril 
celo vrsto mladih kadrov (Idrijsko okrožje, Materija, Gorica), 
ki smo jih postavili ali pa jih je postavila Partija v okrožne 
komitete ZKM. Poleg tega nam je nudila precejšno pomoč 
vojska. 

Te naši novi mladinski kadri niso tako globoko ideološko 
podkovani ampak so najboljši revolucionarni elementi iz vrst 
mladine globoko predani narodno osvobodilni borbi z velikim 
zanimanjem za politiko in delo SKOJ-a in Partije ter z velikim 
veseljem do dela po mladinski liniji. Kakor hitro so bila pos- 
tavljena taka merila smo našli in bomo našli še celo vrsto 
kadrov, ki jih bomo srečali v vsakodnevni borbi. Res je, da si 
ti kadri še niso v popolnosti osvojili vodenje mladinskih orga- 
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nizacij toda na drugi strani je treba povdariti njihovo voljo do 
tega. Isto je z njihovo teoretično izgradnjo. 

Po socialni pripadnosti so naši kadri predvsem iz kmečke 
mladine nekaj iz delavske ter nekaj tovarišev iz vrst intelek- 
tualne mladine. Vendar smo postavili pri izkanju in dviganju 
novih kadrov, da jih je treba predvsem pritegovati iz vrst de- 
lavske mladine zlasti v okrožjih, ki so zaledja ali središča in- 
dustrijskih revirjev. Vsem našim kadrom bomo nudili stalno 
pomoč od strani poverjeništva. 

Tovarišica Nataša ni izpolnila naših nad. Mladinsko gi- 
banje jo ni zainteresiralo in pritegnilo bolj se čuti partizanko. 
Kriva je tudi deloma njena politična neizgrajenost kar smo 
sicer skušali odpraviti kar pa se nam ni posrečilo v popolni 
meri. V tem delu bomo še storili vse kar je v naši moči. 

Glede tovarišice Fanike smo mnenja, da jo bomo pritegnili 
v poverjeništvo, ker se je ob delu na mladinski liniji v vojski 
dobro izkazala ter z veseljem sodeluje v delu po mladinski 
liniji. Na njeno iniciativo je bil ustanovljen bataljonski časo- 
pis. Prav tako mislimo pritegniti tovariša Borigoja, vendar 
bomo še počakali na konkretne rezultate njegovega dela v 
goriškem in tolminskem okrožju. Glede ostalih kadrov je 
najmočnejša tovarišica Ančka-'1 sekretarka tolminskega OK 
ZKM, ki smo jo potegnili iz vojske. Pritegnili pa jo bomo takoj 
PIO ZSM. 

Glede vseh ostalih kadrov vam bomo poslali v prihodnjem 
poročilu točnejši in izčrpnejši pregled. 

Ob razmahu mladinskega gibanja se bo pokazala nova in 
velika potreba novih mladinskih kadrov vendar nam to ne 
dela prevelikih preglavic zlasti, ker bomo del legalnih kadrov 
s terena potegnili v ilegalnost na drugi strani pa bomo najbo- 
ljše mladince in mladinke na terenu dvignili v nižje in srednje 
vodeče kadre. 

4. Načrt dela. 
a/ Agitprop. 

Posle Agitpropa pri Poverjeništvu je prevzel tovariš Bojan. 
V načrtu je izdajanje glasila ZSM za Primorsko z naslovom 
"Mladi puntar"22, katerega prva številka je že napisana in raz- 
poslana vsem primorskim tehnikam. Tiskali jo bomo v nakla- 

¡" Anica Srimšck, por. Kuhar. 
Ji Mladi puntar, glasilo Zveze slovenske mladine za Primorsko, urednik 

Bojan Stih. Izšle so iri številke: avgust, november, december 1943 (ARS. Odd. 
I. sign.: AS 1547, Zbirka revij, brošur in časopisov). 
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di 900 izvodov. Ko bo dotiskana Vam jo bomo poslali v po- 
gled. Kot druga stvar bo napisal tovariš Bojan brošuro23, ki 
bo orisala največje napore in junaštva borbe slovenske pri- 
morske mladine v vojski z namenom, da se dvigne ugled pri- 
morske mladine ter, da se pokaže vsa velika junaštva naših 
primorskih partizanskih čet ter tako, da še bolj povežemo 
primorsko mladino z ostalo slovensko in obratno spoznamo 
druga drugo ter razbijamo vse meje provincializma. Kot tretjo 
stvar pa si zamišlja Agitprop brošuro24 o borbi slovenske pri- 
morske mladine od okupacije s strani italijanskega imperiali- 
zma 1. 1918. Brošura bo imela namen razkrinkati vsa buržu- 
azna vodstva mladine od 1918 1. dalje do sedanjih sovražni- 
kov Mihajloviča in drugih ter tako še močneje pritegniti mla- 
dino k osvobodilni borbi ter preprečiti vsakršne uspehe bele, 
plave propagande. Brošura bo postavila in orisala vse napore 
slovenske primorske mladine v naši narodno osvobodilni bor- 
bi. Služila bo kot študijski material za mladinske kadre. Na- 
dalje je v pripravi pesmarica25, ki bo v prihodnjih dneh razpo- 
slana vsem tehnikam. 

b/ V bližnjih dneh je sklicana mladinska konferenca ZSM 
za Kras in okolico Trsta. Upamo, da bo prišlo na konferenco 
vsaj nekaj delegatov oz. delegatinj iz Trsta. Konferenca bo 
imela namen postaviti podlago organizacijsko in politično 
masovnemu mladinskemu gibanju ZSM ter v trdni ustvaritvi 
skojevske organizacije. Nadaljne sta v organiziranju konfe- 
renci za zapadni Kras ter goriško, ki se bosta predvidoma 
vršili v prvi polovici .septembra. Prve konference se bosta ude- 
ležila s strani poverjeništva tov. Jože in Bojan ter 1 član PK 
KPS. 

Vsem partijskim organizacijam je napisana okrožnica26. 
Prvič o političnem pomenu skojevskih in ZSM organizacij v 
narodno osvobodilni borbi ter drugič njihove organizacijske 
oblike. 

,Ji Brošure Bojan Štih ni napisal. 
'" Brošure o delu mladine uredništvo ni uspelo najti. 
*5 Partizanske pesmi, izdala Agit-prop PIO-ZSM za Primorsko (tehnika 

Snežnik), 1. 10. 1943 je v ARS, Odd. H, sign.: AS 1887, Zbirka narodnoosvo- 
bodilnega tiska, št. 741. 

» Glej dok. it. 9. 
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Vsem okrožnim komitetom ZKM zaupnikom, rajonskim 
komitetom bo poslana daljša okrožnica27 politične vsebine, ki 
naj razkrinka poleg drugega plavogardistično propagando. 

Istotako bo izšel poziv o tekmovanju28, ki ga razpisal PIO 
ZSM vsem odborom ZSM. 

5. Odnosi z PK KPS so dobri in je glede dela dosežena po- 
polna harmonija. Ne obstojajo nikakršni spori ali disciplinski 
prestopki z naše strani. Pri vsem našem delu nam PK nudi 
vso pomoč. 

Ker še vedno čakamo tovariša Blaža in Faniko Vam še ne 
moremo sporočiti podrobnejše razdelitve dela ter načrtov. 
Takoj po seji poverjeništva Vam bo vse nemudoma sporočeno. 

Smrt fašizmu - svobodo narodu! 

Za poverjeništvo ZKMJ: 
Tilen Borjan Bojan 

P. S:2y Ker je tovariš Tilen pisal poročilo sam, se bo Pover- 
jeništvo še pogovorilo o njem, ter vam bodo dostavljene vse 
eventuelne spremembe ali popravki. 

Tilen 

ŠT. 74 

PISMO IZVRŠNEGA ODBORA OF DNE 20. AVGUSTA 1943 
S POZIVOM OFICIRJEM JUGOSLOVANSKE KRALJEVE 

VOJSKE ZA VSTOP V NARODNOOSVOBODILNO VOJSKO 
SLOVENIJE1 

Dragi prijatelj!2 

Pismo od A te Strika3 me je zelo razveselilo, ker me je po- 

•J7 Glej¡dok. št. 107. 
'•"' Poziva o tekmovanju uredništvu ni uspelo najti. 
• Stavek je pripisan z roko. 
1 Izvirna kopija je v ARS, Odd. H, sign.: AS 1657, Brccelj Marijan, šk. 1. 
1 Uredništvo ni ugotovilo naslovnika. Mogoče je Socerb Božič. 
1 Uredništvo ni uspelo identificirati osebe. 
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trdilo v prepričanju, da ste vsaj v srcu z nami tudi vi. Te sim- 
patije so doslej zadostovale vam in nam, zdaj pa je položaj 
dospel tako daleč, da se bo v najkrajšem času vsak Slovenec 
moral odločiti za aktivno sodelovanje v boju za narod ali proti 
njemu. Procesi, kakršen je naš osvobodilni boj, ne priznajo 
izjem. 

Praviš, da vas pri prehodu od simpatij do aktivnosti ovira- 
ta prisega in dolžnost ne se vmešavati v notranjo politiko. 
Glede prisege samo to. Prisegli ste kralju kot reprezentantu 
jugoslovanske državne suverenosti in kot predstavniku suve- 
renosti jugoslovanskih narodov. Za ti dve suverenosti pa se 
Narodno osvobodilna vojska Jugoslavije, ki smo mi njen ses- 
tavni del, ravno že dve leti bori, čeprav se ne bori za kralja, ki 
je celo po ustavi kralj "po volji naroda", kar pomeni da ostane 
kralj samo, dokler je to volja naroda. Prisegli niste osebi, tem- 
več ideji suverenosti, za katero teče tudi naš boj. 

Docela zgrešeno pa si po mojem mnenju postavljate prob- 
lem o vaši pravici do vmešavanja v notranjo politiko. Mislim, 
da to danes sploh ni vprašanje. Pri nas v tem trenutku ne gre 
za spor med dvema strankama, marveč za boj osvobodilne 
volje proti okupatorjem in domačim izdajalcem. To pa po mo- 
je ni nikak notranje političen problem temveč kratkomalo boj 
za obstanek, kakršnega bi bili vsi vi nedvomno sprejeli, če bi 
bila naprimer pri nemškem napadu naša armada vsaj deloma 
obstala in bi se bojevala zoper napadalce in recimo zoper Hr- 
vate, ki bi bili pod Paveličevim4 vodstvom stopili na nemško 
stran. Ali bi vam v tem primeru dolžnost, ne se vmešavati v 
notranjo politiko, delala preglavice? Popolnoma tako in samo 
tako je treba gledati na naš sedanji položaj. 

Da je bela garda izdajalska, veste natanko, ker to vidite. 
Isto je z našo mihajlovičevsko skupino majorja Novaka5. Za 
njegovo sodelovanje z Italijani imamo v rokah nad vse verodo- 
stojen dokazni materijal. Ravno tak dokazni materijal imamo 
na razpolago glede Draže Mihajloviča in njegovega sodelovan- 
ja z Nedičem0, Paveličem, Nemci in Italijani. Za oba, za Nova- 
ka in Dražo imamo vrho tega še potrdila tudi od angleške 
misije pri našem glavnem štabu. Mi se borimo samo zoper 
tujce in izdajalce. To res' ni notranja politika, to je samo osvo- 

4 Ante Pavclić. 
5 Karel Novak. 
'• Milan Ncdić. 
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bodilni boj in nič drugega. Vojskovati se za osvoboditev do- 
movine, pa vam ni samo dovoljeno, nego je celo vaša dolž- 
nost, vaša še prav posebno, saj ste vojaki. Da gre res za reši- 
tev naroda, naj Ti pokaže še ta misel. 

Predstavljaj si, da pri nas zmaga bela garda. Kaj bi bilo z 
nami? Za zaveznike bi bili del osi in ravnali bi z nami kot z 
Nemci in Italijani. Mirovna pogajanja bi nam prinesla novo 
razkosanje in s tem tudi narodno smrt. Da Angleži našo vlado 
v Londonu in njenega vojnega ministra sploh še gledajo si 
razlagam takole: Oni računajo na možne spore z Rusijo glede 
Balkana. Če se Jugoslavija nagne k Sovjetski zvezi jo bodo 
skušali oškodovati in za ta primer jim bodo dejstva, kakor so 
bela garda, Pavelič, Nedič, Mihajlovič, kar dobrodošla, češ 
država, ki je imela toliko qislingovcev ne samo doma, temveč 
tudi v emigrantski vladi, vendar ni bila prava naša zaveznica 
in ne zasluži, da bi še pridobila novo ozemlje. Samo ta račun 
jih nemara dela na videz slepe za izdajalsko početje pri nas, 
toda samo na videz. Zato je tembolj naša dolžnost, naša nuja, 
da ta manever preprečimo z likvidacijo teh škodljivcev, ki jo 
moramo čimprej opraviti sami. 

Vsi ti razlogi govore za vašo odločitev. Tem nuj neje pa pri- 
tiska na vas in na ves narod grožnja, ki visi nad nami od 
Mussolinijevega padca, nevarnost nemškega vdora. Naša ob- 
veščevalna služba nam poroča o nemških koncentracijah za 
Savo od Litije do Krškega. Pri pogajanjih, ki smo jih nedavno 
imeli z visokim italijanskim častnikom7 zaradi izmenjave uje- 
tnikov in ranjencev, je ta oficir sondiral našo pripravljenost, 
boriti se skupaj z Italijani proti Nemcem, če bi prišlo do vdo- 
ra. Skratka, ta grožnja visi nad nami. Kaj boste storili, če 
pride do tega? Mi delamo z vsemi močmi na to, da bi ta uda- 
rec Slovence zadel ko bodo čim bolj strnjeni, enotni in močni. 
Ali ni brez slehernega pomišljanja tudi vaša dolžnost, okrepiti 
vrste tistih, ki se bodo borili tudi proti Nemcem, dočim so 
belogardisti že danes voljni udinjati se tudi tem barbarom in 
so, kolikor nam je znano, glede tega tudi že dogovorjeni z 
njimi? Ali se vam to res še zdi samo notranja politika? 

Moj - nepolitični, temveč prijateljski in patriotski - nasvet 
more biti samo eden: Vstopite nemudoma v Narodno osvobo- 

Guitlo Ccrutti. Glej dok. ši. 13. op. 11. 
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dilno vojsko Slovenije, v kateri vam je čin8 tako in tako priz- 
nan in kjer boste častno zaposleni pri velikem delu naše 
osvoboditve. Če se odločite, sporočite to našemu zaupniku, po 
katerem si mi pisal. On vam preskrbi potrebne zveze z našimi 
edinicami, kjer vas bodo čakala nadaljna navodila. Dal vam 
bo pa tudi vse druge informacije in sploh vse potrebno. Če ste 
v Ljubljani, bo obveščeno o tem naše poverjeništvo. 

To, kar Ti pišem, so le drobci tega, kar bi Ti mogel poveda- 
ti o teh stvareh, a vsega ni mogoče pisati. Na vsak način bom 
srečen, če izvem, da ste vsaj nekateri vstopili v partizane. Še 
bolj pa me bo veselilo če bi bili med temi vsi moji stari prijate- 
lji. Obiskal vas bom in vam ponosen stisnil roko z mislijo, da 
smo vsi ostaJi vredni Slovenci, kar smo od svojih prvošolskih 
let zmeraj bili. 

V trdni veri, da se to v kratkem v resnici, prisrčno pozdra- 
vljam Tebe in vse Tvoje tovariše! 

Smrt fašizmu - svoboda narodu!9 

Položaj 20. 8. 1943. 

ŠT. 75 

PISMO PREDSEDNIKA IZVRŠNEGA ODBORA OF JOSIPA 
VIDMARJA DNE 20. AVGUSTA 1943 GENERALU JUGOS- 
LOVANSKE KRALJEVE VOJSKE FERDINANDU JANEŽU Z 
VABILOM ZA VSTOP V NARODNOOSVOBODILNO VOJSKO 

SLOVENIJE1 

Izvršni odbor Odposlali 20. avg. 43. 
Osvobodilne fronte 
slovenskega naroda Št. 270. 

s Misli ločko 5 Izjave Vrhovnega štaba NOV in PO Jugoslavije in Protifa- 
šističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije (AVNOJ) dne 8. februarja 
1943, s katero se oficirjem jugoslovanske kraljeve vojske, ki vstopijo v naro- 
dnoosvobodilno vojsko Jugoslavije, zagotavlja obdržanjc čina in položaj, ki 
odgovarja njihovim sposobnostim. Tiskan letak Izjave v slovenskem jeziku je 
v ARS, Odd. Il, sign.: AS 1887, Zbirka narodnoosvobodilnega tiska, šk. 8. 
Objavljena je v Zborniku NOV/11, knj. 8, dok. št. 22, str. 36-39. 

4 Pismo ni podpisano. Verjetno gaje napisal dr. Marijan Brccclj. 
i Izvirna kopija je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1670, lOOF. šle. 434/1. Šte- 

vilka 270 in datum odpoèiljatve sta rcgistiatumi oznaki Izvršnega odbora OF. 
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Spoštovani gospod general!2 

Obračam se do Vas v imenu IOOF kot njegov predsednik. 
Politični položaj na evropskem pozorišču, v Jugoslaviji in 

pri nas, na Slovenskem je dozorel. Italija kot vojaški faktor 
skoraj ne šteje več. S tem je ustvarjen na svetovnem bojišču 
položaj, ki se v prihodnjih mesecih lahko razvije v končni 
zlom Osi. Vzporedno s temi zunanjimi dogodki se je razvijala 
tudi naša notranja kriza. Vse, kar se je vezalo z Nemci in Ita- 
lijani, bela garda in mihajlovičevci je politično pokopana. Na- 
rodno osvobodilna vojska Jugoslavije, oziroma pri nas OF, ki 
od vsega početka vodita boj proti okupatorjem, ostajata edina 
realna politična in vojaška sila med jugoslovanskimi narodi, 
kakor tudi pred velikimi zavezniki. 

V tem položaju ima OF za svojo najvažnejšo dolžnost, do- 
končno zbrati v svojih vrstah vse pozitivne moči slovenskega 
naroda in ga obvarovati vsake neenotnosti. Pred vsem pa 
preprečiti vse spore in za vsako ceno onemogočiti državljan- 
sko vojno. Možno je, da »Ljubljansko provinco« doleti pred 
Hitlerjevim porazom še nemški vdor. Ta možnost nam le še 
strožje narekuje skrbeti za čim večjo enotnost in strjnljenost 
vsega naroda, opozarja nas pa tudi, da je za izpolnitev naše 
dolžnosti do naroda prišel zadnji in odločilni trenutek. Zadnji 
možni trenutek pa je prišel tudi za osebno odločitev vsakega 
posameznika. 

Odločilnost sedanjih dni in Vaš položaj gospod general, 
Vam nalagata posebne dolžnosti. Po odpadu in izdajstvu ge- 
nerala Rupnika3 ste Vi starešina slovenskega častniškega 
zbora. Nekateri aktivni častniki nekdanje jugoslovanske ar- 
made se od vsega početka bore v naših edinicah, številni Vaši 
tovariši so se v zadnjem času odločili za vstop v našo vojsko. 
Še večje število častnikov pa se še ni odločilo, vendar čuti, da 
to v kratkem času storiti mora. Marsikateri od njih se ozira 
na Vas, na to kaj boste storili Vi. 

Slovenski narod in njegova zgodovinska potreba po popol- 
ni strnjenosti v teh najresnejših časih njegove zgodovine zah- 
tevata od Vas kot osebe in kot starešine teh častnikov, da 
vstopite v Narodno osvobodilno partizansko vojsko. Znano 

1 Ferdinand Janež, general jugoslovanske kraljeve vojske. 
•' Leon Rupnik. 
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Vam je, da Vam ostane v nji čin priznan4. Vaša odločitev bo 
zgodovinska z njo boste lahko dokazali svojo visoko zavednost 
glede na dolžnosti do domovine in Vi in Vaši tovariši boste 
vsemu častniškemu stanu vrnili ugled pred obličjem naroda. 
Vaša prisega dana jugoslovanskemu kralju, je veljala suvere- 
nosti jugoslovanskih narodov, za katero in v imenu katere 
Narodno osvobodilna vojska Jugoslavije že dve leti bije svoj 
legendarno junaški boj. 

V prepričanju, da boste to moje vabilo razumeli samo kot 
izraz naše skrbi za vsenarodne slovenske interese in da boste 
tudi Vi sledili klicu dolžnosti, Vam v imenu Izvršnega odbora 
sporočam željo in vabilo, da pridete med nas. Zvezo z nami in 
vse potrebne informacije ali tehnične podrobnosti boste lahko 
uredili po našem zaupniku, ki Vam to pismo dostavi. 

Z izrazi vsega spoštovanja 
Smrt fašizmu - svoboda narodu! 

Položaj 20. 8. 1943 Predsednik 100F 
slovenskega naroda5 

* Glej dok. šl. 74, op. 8. 
5 Josip Vidmar. Dne 31. avgusta 1943 jc v imenu I/vršnega odbora OF 

generalu Janežu poslal še drugo pismo z naslednjo vsebino: «Kot dopolnilo k 
svojemu vabilu od 20. Vili. t. 1. Vam dostavljam pismo majorja Joncsa. bri- 
tanskega zveznega oficirja pri slovenskem Glavnem štabu. Ker jc vesten in 
sposoben častnik jc v času svojega bivanja med nami z vojaško točnostjo in 
kritičnostjo preučil položaj irr razmere na Slovenskem. Priloženo pismo je 
izraz njegovega dognanja, zato ga zaključuje z zagotovilom, da je nastalo 
"samo iz resne želje pomagati vaši domovini". Ta edina želja vodi tudi nas. V 
njenem imenu Vas ob tej priliki ponovno vabim k sodelovanju pri gibanju, ki 
ga jc isti major Jones pred nedavnim označil kot "edino nado za združeno, 
svobodno in demokratično Jugoslavijo".' (ARS, Odd. II, sign.: AS 1670, IOOF, 
šk, 434/1). Pismo oz. poziv majorja Williame Joncsa glej dok. št. 76. 
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ST. 76 

POZIV VODJE BRITANSKE VOJAŠKE MISIJE PRI GLAV- 
NEM ŠTABU NOV IN PO SLOVENIJE MAJORJA WILLIAMA 
JONESA DNE 20. AVGUSTA 1943 OFICIRJEM REDNE JU- 

GOSLOVANSKE VOJSKE ZA VSTOP V NARODNOOSVO- 
BODILNO VOJSKO SLOVENIJE1 

20. avgusta 1943. 

VSEM OFICIRJEM REDNE JUGOSLOVANSKE VOJSKE 

Vaši rojaki so se organizirali v močno rodoljubno silo, z 
namenom osvoboditi Vašo deželo od okupatorja. 

To znamenito nalogo so dosegli kljub ogromnemu zatiran- 
ju, preganjanju in težavam. Narodno-osvobodilna vojska in 
partizanski odredi Jugoslavije (NOV in POJ) so simbol neupo- 
gljive volje in poguma združenega naroda Vaše dežele. Oni so 
dobro organizirani, disciplinirani in primerno dobro oprem- 
ljeni. 

Kot britanski vojaški predstavnik, kot eden, ki se bori za 
skupno stvar, in v svrho Narodno osvobodilne vojske in parti- 
zanskih oddelkov Jugoslavije apeliram na Vas, gospodje, da 
pomagate svoji deželi v tem času s tem, da postavite svoje 
koristno znanje in spretnost v službo Narodno osvobodilne 
vojske in partizanskih odredov Jugoslavije. Mnogo izmed Va- 
ših tovarišev oficirjev že služi v njej. 

Ta apel je čisto plod moje resne želje, pomagati Vaši deže- 
li, in naj bo sprejet z največjim spoštovanjem. 

Z odličnim spoštovanjem 

major William M. Jones s. •., •. C. M. and Bar, 
britanski vojaški predstavnik za Slovenijo. 

August 20'", 1943. 

1 Ciklostirana letaka v slovenskem in angleškem jeziku sta v ARS, Odd. 
I, sign.: AS 1548, Zbirka letakov 1919-1945. šk. •. 
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TO ALL OFFICERS OF THE REGULAR JUGOSLAV ARMY. 

Your fellow-countrymen have organised themselves into a 
strong, patriotic force for the purpose of freeing your country 
of the occupier. 

This remarkable task has been achieved in spite of 
overwhelming oppression, persecution, and hardship. The 
National Freedom Army and Partizan Detach ments of Jugos- 
lavia symbolize the indomitable will and courage of the united 
people of your country, it is well organized, disciplined and 
reasonably-well equipped. 

As British Military Representative, as one fighting the 
common cause, and on behalf of the National Freedom Army 
and Partizan Detachments of Jugoslavia I appeal to you, Gen- 
tlemen, to assist your country at this time by placing your 
valuable knowledge and skill at the service of the National 
Freedom Army and Partizan Detachments of Jugoslavia. 
Many of your fellow officers are already serving. 

This appeal is prompted purely by my earnest desire to 
help your country and shall be treated with the highest res- 
pect. 

1 arri, Sirs 
Yours Sincerely, 

William M. Jones, •. •. M. and Bar, Major, 
British Military Representative to Slovenia. 

ST. 77 

PISMO CENTRALNEGA KOMITEJA KPS DNE 20. AVGUSTA 
1943 SEKRETARJU KOMUNISTIČNE PARTIJE ITALIJE 

UMBERTU MASSOLIi 

1 Izvirni dokument v italijanščini je v ARS, Odd, I, sign.: AS 1487, CK 
KPS, a. e. 620.  Slovenski prevod pisma: 
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Il Comitato Centrale del 
Partito Comunista di Slovenia. 
11 20 agosto 1943. 

Al Partito Comunista d'Italia, 
al compagno Quinto2, 

Per l'ulteriore sviluppo del movimento di liberazione come 

Centralni komilc 
Komunistične partije Slovenije 
20. avgust 1943 

Komunistični partiji  Italije 
tovarišu Quinti» 

Tako zaradi nadaljnjega razvijanja narodnoosvobodilnega gibanja, kot 
zaradi večjega vpliva naše Partije v Sloveniji in Jugoslaviji bi bilo izredno 
pomembno, če bi italijanski proletariat iz Trsta (Trieste) in Tržiča (Monfalco- 
nc) masovno vključevali v antifašistično in protiimpcrialistično gibanje. 

Po našem mnenju sta za zamujanje oz. za nazadovanje antifašisličnega 
in protiimpcrialističncga gibanja med proletariatom Trsta krivi dve zadevi: 

1) "levi" oportunizem ("scklašlvo") tržaške organizacije KPI, ki se pooseb- 
lja predvsem pri tovarišu Davili: 

2) nezadostnu povezanost med organizacijami KPI iz Trsta in organizaci- 
jami iz zaledja. 

Predlagamo: 
1) Naj KPI organizaciji KPl-Trst pošlje nekaj vodilnih kadrov. Naloga teh 

vodilnih kadrov bi bila, da bi izničili tuko organizacijski, kot politični "levi" 
oportunizem in da bi organizirali anlifašistični in anliimpcrialistični boj med 
proletarskimi masami v Trstu. 

2) V tržaškem okrožju naj se tako z organizacijami KPI kol z organizaci- 
jami KPS ustanovi federalni komite, ki naj ga sestavljajo tako člani KPS, kot 
člani KPI. Ta federalni komite bo dobival direktive tako s strani Pokrajinske- 
ga komiteja KPS za Slovensko primorje, kot s strani tajništva KPI. Te direkti- 
ve se bodo uveljavile v Okrožju Trst. Teh direktiv se bodo morale obvezno 
držati tako organizacije KPI, kot organizacije KPS. 

Pri tem vas ludi seznanjamo z dejstvom, daje, v smislu razvoja dogod- 
kov, Izvršni odbor Osvobodilne fronte, na predlog CK KPS, objavil zahtevo, da 
se bo moral Trst združili v bodočo svobodno in združeno Slovenijo v svobodni 
in demokratični Jugoslaviji. Ta zahteva se sklada s stališčem KPS, ki vam ga 
je že posredoval tovariš Krištof. Za Osvobodilno fronto je namreč napočil čas, 
da to naznani slovenskemu narodu in zaveznikom. 

Tovariš Primož Tratnik ima pooblastila, da se v imenu CK KPS s sekreta- 
riatom KPI detajlno pogovarja o predlogih, ki so navedeni v tem pismu. 

Smrl fašizmu - svobodo narodu! 

' Umberto Messola. 

Za Centralni komile KPS 
tajnik: 
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pure dell'influenza del nostro Partito in Slovenia e in tutta la 
Jugoslavia sarebbe di massima importanza attirare nella lotta 
antifascista ed antiimperialista in massa il proletariato italia- 
no specialmente a Trst (Trieste) e a Tržič (Monfalcone). 

E nostro parere che le seguenti due circostanze sono cagi- 
one del ritardo ovvero dell'indietreggiare della lotta antifascis- 
ta ed antiimperialista del proletariato di Trst: 

1) l'opportunismo »sinistro« (il »settismo«) dell'org[a]niz- 
zazione PCI di Trieste, manifestato specialmente dal compag- 
no Davila3; 

2) il collegamento insufficiente tra le organizzazioni del 
PCI di Trieste e quelle del retroterra. 

Proponiamo: 
1) Che il PCI invii alcuni cadri dirigenti alla organizzazi- 

one PCI di Trst. Il compito di tali militanti dirigenti dovrà es- 
sere quello di liquidare l'opportunismo »sinistro« quanto poli- 
tico tanto organizzativo e di organizzare la lotta antifascista 
ed antiimperialista delle masse del proletariato di Trst. 

2) Che per l'intero distretto di Trst e cioè per le organiz- 
zazioni del PCI e per quelle del PCS, sia organizzato un comi- 
tato federale di cui faranno parte membri del PCS e del PCI. 
Al Comitato federale saranno impartite istruzioni quanto dal 
Comitato regionale del PCS per il Littorale tanto dal segretari- 
ato del PCI. Tali istruzioni saranno applicate al distretto di 
Trst. Le sue istruzioni concrete siano obbligatorie quanto per 
le organizzazioni del PCI tanto per qualle del PCS. 

Contemporaneamente Vi facciamo sapere che, riguardo 
allo svolgimento degli avvenimenti, il Comitato Esecutivo del 
Fronte di Liberazione su proposta del CC PCS, ha pubblicato 
la richiesta che Trst dovrà essere unito alla futura libera e 
unita Slovenia nella libera e democratica Jugoslavia. Tale 
richiesta e conforme al punto di vista del PCS comunicato Vi 
a suo tempo dal compagno Krištof.4 Per il Fronte Liberatrice e 
giunto il momento di pubblicare da parte sua questa richiesta 
di fronte al popolo sloveno e di fronte agli alleati. 

Il compagno Primož Tratnik5 e autorizzato a colloqui det- 
tagliati a nome del CC PCS su tutte le proposte della presente 
lettera coi compagni dal segretariato del PCI. 

1 Vinccnco Marconi. 
* Edvard Kardelj. 
» Aleš Bebler. 
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Morte al fascismo - liberta al popolol 

Per il Comitato Centrale del PCS 
il segretario: 

ST. 78 

PISMO Z NAVODILI ZA DELO CENTRALNEGA KOMITEJA 
KPS DNE 20. AVGUSTA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITE- 

JU KPS ZA PRIMORSKO^ 

CENTRALNI KOMITET 
KOMUNISTIČNE PARTIJE SLOVENIJE 
Dne 20. avgusta 1943. 

POKRAJINSKEMU KOMITETU KPS za PRIMORSKO 

Po ustnem poročilu, ki sta ga podala tov. Primož- in To- 
maž3 na seji CK, je CK prišel do naslednjih zaključkov. 

1. Da je bila politična linija Partije na Primorskem in s 
tem v zvezi linija OF v osnovi pravilna, ker so iz izvajanja pra- 
vilne politične linije sledili lepi uspehi, ki jih Partija na Pri- 
morskem lahko zaznamuje. 

2. Sekretar PK tov. Vlado4 ni vršil svoje dolžnosti kot se- 
kretar predolgo se je zadržal v Trstu, ni se brigal za samo delo 
v PK. V Trstu samem pa ni v dovoljni meri preprečeval sekta- 
ško politiko italijanske Partije. Radi tega se tov. Vlado odstavi 
kot sekretar PK-ja za Primorsko. 

3. PK je absolutno premalo pažnje polagal proletariatu v 
Trstu, Monfalconu5 in drugod, ni v prvi vrsti vložil vse sile, da 
bi organiziral delavstvo. 

' Izvirna kopija je v ARS, Odd. I, sign.: AS 1487, CK KPS, a.C, 3184. 
* Dr. Aleš Bebler. Centralni komite KPS gaje dne 14. julija 1943 skupaj 

z Dušanom Kvcdrom poklical s Primorske na svoj sedež v Kočevskem Rogu. 
Glej Dokumenti, knj. 8, dok. št. 65, str. 226. 

3 Dušan Kvcdcr. 
4 Branko Babic. 
* Tržič pri Trstu. 
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4. PK je vodil premalo skrbi za izgradnjo novih kadrov. Ni 
organiziral potrebne kurze. 

5. Tov. Primož je svoje delo kot inštruktor CK v osnovi za- 
dovoljno izvršil. Ker je sedaj na Primorskem organizacija for- 
mirana, inštruktor CK ni več potreben. Tov. Primož prejme 
funkcijo člana PK. Ni pa dovoljno vložil truda, da bi teoretično 
in politično zgradil same člane PK. Ravno tako ni podvzel vse 
potrebno, da bi PK deloval kakor treba, da deluje PK, ni pra- 
vočasno obvestil CK in mu predložil nove člane za PK, ki je bil 
zelo oslabljen. 

6. Kakor je bilo pred reorganizacijo na Primorskem preve- 
liko število OK-jev (18), je sedaj število (7) plus mesto Trst 
premalo. Sedanji OK-ji imajo prevelike teritorije.6 

Centralni komitet vam daje sledeče glavne smernice in 
naloge, ostale in podrobne bo podal tov. Primož osebno. 

1. Reorganizirati in spopolniti Pokrajinski komitet, ki bo 
sposoben za delo. V PK si razdeliti delo po sektorjih vsak član 
odgovarja za svoj sektor in kot celota za vse sektorje PK. Ses- 
tav novega PK je sledeči: sekretar PK tov. Jaka7, sedaj član 
OK za Tolmin, ostali tovariši: tov. Primož, Vlado, Ahac8, Ma- 
tevž9 in Rudi10. Tov. Blaž11 mora hoditi na seje PK-ja kot se- 
kretar mladine. PK mora delati kot vodstvo in morajo biti ve- 
dno 3 člani na sedežu PK-ja. Tov. Primož ima nalogo organizi- 
rati partijski kurz za izgradnjo kadrov ter specialno izgradnjo 
ostalih članov PK-ja in nuditi vso pomoč. S kurzom je treba 
pričeti takoj. V PK-ju mora biti tovarištvo in medsebojna po- 
moč. Skrbeti za ekspeditivnost in ojačati tempo dela, pri tem 
pa budno paziti na kadre, da ne padajo, kakor se je doslej 
dogajalo v Trstu, kjer smo izgubili najboljše ljudi. 

2. Vreči vse sile na to, da se organizirajo proletarski cen- 
tri. Zavedati se morate, da je proletariat avantgarda. Vse delo 
dosedaj in vsa pokrajina na Primorskem ne bo mogla mnogo 

* Po ukinitvi okrajev (glej dok. it 18) so do začetka septembra 1943 ob- 
likovali 7 okrožij (tolminsko, idrijsko, briško oz. zapadnoprimorsko, goriško, 
Brkini - Slovenska Istra, pivško in Kras) in mesto Trst kol samostojno okro- 
žje. Navodila o ustanovitvi večjega števila okrožij so začeli uresničevali od 
srede septembra 1943 dalje (glej Deželak, Magistrska naloga, sir. 248-255). 

7 Albin Kovač. 
» Dušan Pirjevcc. 
4 Anton Velušček. 
111 Mahnič Rudi - Brkine. 
11 Darko Marušič. 
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koristiti, če nimamo organiziranega proletariata v industrij- 
skih centrih, kateremu zaledje vedno sledi. 

3. Veliko pažnjo polagati sredinskim elementom, treba jih 
je na eni strani pritegovati v OF, na drugi strani pa razkrajati. 
Nevarnost bele in plave garde ni minula. 

4. Formirati nove organizacije in ojačevati stare. Oživeti 
AF2, organizirati žene, dekleta in mladino. 

5. Po stopnjah reorganizirati Okrožne komitete, njihove 
teritorije zmanjšati in postaviti več Okrožnih komitetov. 

6. Pošiljati redna točna in vsestranska poročila. 
7. S tov. Primožem potuje tudi njegova tovarišica12. Ona je 

sedaj delala na mladinskem delu. Je dobra in zelo predana 
stvari. Uporabite jo tam, kjer jo najbolj potrebujete. 

8. Tov. Primož ima tudi posebna navodila in specialne na- 
loge za sodelovanje z italijansko Partijo, ki jih bo ustmeno 
poročal. 

Smrt fašizmu - svoboda narodu! 
• Za: 

ŠT. 79 

OKROŽNICA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS DNE 21. 
AVGUSTA 1943 OKROŽNIM KOMITEJEM KPS V LJUB- 

LJANSKI POKRAJINI OB NEVARNOSTI NEMŠKE ZASED- 
BE1 

CENTRALNI KOMITET 
KOMUNISTIČNE PARTIJE SLOVENIJE 

Dne 21. avg. 1943. 

VSEM OKROŽNIM KOMITETOM KPS 

Z ozirom na možnost, da nemške fašistične horde zase- 

• Vesna Stranic. 
' Izvirni kopiji sta v ARS, Odd. I, sign.: AS 1487, CK KPS, šk. 8, a.e. 187 

in Odd. 11. sign.: AS 1851, Glavni štab NOV in PO Slovenije, šk. 10/1. 
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dejo  za kratko  dobo Ljubljansko  pokrajino, je  treba  takoj 
ukreniti vse, da mi očuvamo naše kadre in da kljub temu 
ostanemo na terenu. 

Potrebno je: 
1. Zgraditi pravočasno bunkerje, v katerih se bo dalo 

prebivati in iz katerih se bo dalo kretati na teren. 
2. Priskrbeti si rezervno hrano v bunkerje. 
3. Skrbeti za to, da obdržite s prebivalstvom dober kon- 

takt. 
Vsi ti ukrepi so seveda namenjeni samo za očuvanje kadra 

v primeru nemškega vdora in nikakor ne pomenijo, da sme- 
mo preiti v kakršno koli defenzivo. Nasprotno! Pokreniti je 
treba nov polet osvobodilnega gibanja v smislu vseh že preje- 
tih direktiv CK KPS in lOOF.-1 

Smrt fašizmu - svoboda narodu! 

Žig: 
Za: KOMUNISTIČNA PARTIJA SLOVENIJE 

CENTRALNI KOMITET 

Sekretar: 
Franc Laskošek, l.r. 

ST. 80 

PISMO OKROŽNEGA KOMITEJA KPS ZA TOLMINSKO DNE 
21. AVGUSTA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA 

PRIMORSKO O STANJU PARTIJSKIH IN FRONTNIH OR- 
GANIZACIJ V OKROŽJU » 

1 Gre za okrožnici Centralnega komiteja KPS dne 30. julija 1943 (Doku- 
menti, knj. 8, dok. št.128, sir. 418-421) in 2. avgusta 1943 (glej dok. št. 6) 
1er okrožnici Izvršnega odbora OF dne 29. julija in 31. julija 1943 (Doku- 
menti, knj. 8, dok. št. 121. str. 400-404 in št. 134, str. 433-436) in navodila 
Izvršnega odbora OF dne 31. julija 1943 (Dokumenti, knj. 8, dok. št. 135, 
str. 437-438). 

1 Izvirnik je v ARS, Odd. 1, sign.: AS 1497, Zbirka gradiva komitejev KP 
in odborov OF na Primorskem a. š. 2190, šk. 1. 
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Okrožni komitet KPS 
za Tolminsko 

Na položaju dne 21.8.43 

Pokrajinskemu komitetu KPS za Primorsko. 

Na sestanku Okrožnega Komiteta dne 8. 8. 43. smo pret- 
resali nove direktive2 in smo obenem pregledali stanje organi- 
zacije do 1. avgusta o kateri vam pošiljamo kratek pregled. 

Celo okrožje smo za enkrat razdelili na 4 Rejonske komite- 
te in sicer: I. Tolminski, II. Baski, HI. Kobariški in IV. Bovški. 

Stanje Partije: 

I.  rejon  članov   16, kand. 12 
H. rejon članov 20, kand.   14 
III. rejon članov 17, kand.    9 
IV. rejon članov 15, kand.   9 
Skupno: članov 98 kand.  44 

Stanje OF org. 

I. rejon 10 terenskih odborov 
II. rejon 19 terenskih odborov 
III. rejon 11 ter. odborov 
IV. reion 5 terenskih odborov 
Skupno 4.5 terenskih odborov 

Stanje ZKM Stanje SPŽZ 

I. rejon    2 RO in 12 vaških odb.SPŽZ 
II. rejon    1 RO in 1 vaški odb. SP2Z 
III. rejon      4 vaški odb. SP2Z 
IV. reion       17 vaških odb.SPŽZ 
Skupno: 3 RO in 34 vaških odb SPŽZ      Skupno: 5 odborov 

Stanje ZSM 

I. rejon 
II. rejon 
III. rejon 
IV. reion 

1 odbor 
1 odbor 
2 odbora 

1 odbor 

I. rejon 
II. rejon 
III. rejon 
IV. rejon 
Skupno : 

1 odbor 
1 odbor 
1 odbor 

.3 odbori 
6 odborov 

Najbolj kritično stanje je mladinska organizacija. Po zad- 
njih poročilih se stanje mladinske organizacije vidno zboljšuje 
z ozirom na nove direktive, ki smo jih sprejeli na zadnjem 
posvetovanju. 

2 Verjetno gre za ukinitev okrajnih komitejev. Glej dok. št. 18. 
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Okrožni odbor SPZZ smo ustanovili 17. 8. 43. Izgleda, da 
bo delo na tem sektorju najbolj napredovalo.3 

V okrožni odbor SPZZ so postavljene: 
sekretarka tov. Anica4, tov. Mira5, Nadja6 in Ančka7. 
Prilagamo poročilo sekretarja II. rejona tov. Janka8, iz ka- 

terega je razvidno, kako je naše ljudstvo tesno povezano z 
našimi borci partizani. 

Pošiljamo vam na pregled brošurco »Ob drugi obletnici 
domovinske vojne Sovjetske zveze« ° »Slovenko št.3«10 ter bro- 
šuro, katera je prišla z Gorenjske. Prilagamo pismo", kije po 
nevem kakšni poti prišlo v roke našemu tovarišu, ki nosi 
naslov Sever12. Prinesla nam gaje Mira. 

Smrt fašizmu - svobodo narodu ! 

Tolminski OKKPS 
Jaka13 

Št. 81 

DOPIS IZVRŠNEGA ODBORA OF DNE 22. AVGUSTA 1943 
OKROŽNEMU ODBORU OF ZA BELO KRAJINO O PRIJAV- 

LJANJU NALEZLJIVIH BOLEZNI1 

Izvršni odbor 

J Glej poročilo Okrožnega odbora SPŽZ za Tolminsko dne 25.avgusta 
1943 Pokrajinskemu odboru SPŽZ za Primorsko v ARS, Ddd. II. sign,: AS 
171C, Okrožje Tolmin, šk. 576/1. 

4 Anica Srimšck, por. Kuhar. 
s Darinka Kogoj. 
6 Marica Kavčič. 
7 Uredništvo ni uspelo ugotoviti pravega imena. 
* Uredništvo ni uspelo ugotoviti pravega imena. Poročilo ni priloženo. 
» Ciklostirana brošura: Ob drugi obletnici Sovjetske zveze, 1943, je v 

ARS, Odd. II, sign.: AS 1887, Zbirka narodnoosvobodilnega tiska, št. 666. 
10 List Slovenka. Glasilo Slovenske protifašistične ženske zveze za Pri- 

morsko, leto 1, št. 3, 1. Vili. 1943 je v ARS, Odd. II, prav tam. 
11 Pismo ni priloženo. 
Xi Šifra za Pokrajinski komite KPS za Primorsko, za Antona Veluščka - 

Matevža. 
'•> Albin Kovač. 
1 Izvirna kopija je v ARS, Odd. II. sign.: AS 1670, IOOF, šk. 432/11. 
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Osvobodilne fronte Dne 22. avgusta 1943. 
slovenskega naroda 
St. 271/43-K- 

Okrožnemu odboru OF za Belo Krajino 

Sanitetni odsek Glavnega štaba NOV in PO Slovenije je 
danes dne 22. t.m. poslal vsem vojaškim edinicam naslednji 
dopis, katerega naj upoštevajo vsi okrožni, rajonski in teren- 
ski odbori OF: 

Prijavljenem primeru trebušnega tifusa, 18. t,m., prihajajo 
kot izvor okuženja sledeče vasi v poštev: 

Dragomlja vas, Rigelj, Draga, Sela pri Semiču, Laze - Ur- 
šna sela, Jugorje, Poljane, Srednji Lipovec, Zgornje in Spod- 
nje Zafare, Sela Šumberg, Crlake, Ajdovec, Podhosta, Oberh. 

V slučaji, da se bo kaka edinica približala omenjenim kra- 
jem, opozarjam naštete štabe na točno izvrševanje vseh mer, 
ki so predvidene v naredbi za pobijanje nalezljivih bolezni. 

V vsakem novo ugotovljenem primeru obolenja je sestaviti 
epidemijološko anketo. V tej je navesti, kje se je oboleli v teku 
zadnjih 28 dni gibal po terenu, kje se je hranil in iz katerih 
vodnjakov je pil vodo. Te podatke takoj poslati sanitetnemu 
odseku! 

Pri ponovnih slučajih obolenja bo možno ugotoviti center 
obolenja samo na podlagi točnega in hitrega poročila. 

Smrt fašizmu - svobodo narodul 

Zig: OSVOBODILNA FRONTA Org. tajnik: 
SLOVENSKEGA NARODA Miha Borštnik2 

IZVRSNI ODBOR 

ŠT. 82 

Dr. Marijan Brccclj. 
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PISMO OSREDNJE GOSPODARSKE KOMISIJE PRI IZVRŠ- 
NEM ODBORU OF DNE 22. AVGUSTA 1943 ČLANICI PO- 

VERJENIŠTVA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS IN IZVRŠ- 
NEGA ODBORA OF ZA LJUBLJANO MIRI TOMŠIČ1 

Osrednja gospodarska Na položaju, 22. avg. 1943. 
komisija pri IOOF 

Draga Vlasta!2 

Potrjujem prejem zadnje večje pošiljke, to je dveh velikih 
paketov. Dosedanje stanje na tej liniji se ni nič spremenilo 
glede tega. Zato smo mnenja, da bi takoj poslali na isti način 
še dva paketa. Kdaj bi to bilo, to je točen datum, bi nam 
predhodno javil tov. Černivec3, ki bi moral priti, da se o tem 
točno glede termina pomenimo, kot smo to delali doslej. Po 
izjavi tov. Černivca ima vaš nabavni aktiv materiala za en 
paket že pripravljenega. Za drugi paket bi pa pripravili slede- 
če: prvenstveno bi rabili nožni tigel z črkovnim in vnesnim 
materialom, katerega naj bo čim več. Potom pisma, ki ga pri- 
laga tov. Luka4 je možno dobiti pri podjetju 5/21 3/6 5/24 
5/27 11/24 5/305 avtomat Heidelberg stroj in precej črkov- 
nega materiala. Stroj bi poslali kot črkovni material po tej 
paketni liniji, seveda demontiran in dobro zapakiran. Podjetje 
bomo krili s tem, da bo račun prodaje izstavljen na firmo 
5/15 11/24 5/15 11/30 5/15 - 5/24 3/6 15/22 5/3 3/27 
7/21 5/3.6 Imenovana firma bi tudi stroj prevzela, če ga vi ne 
bi mogli v roku nabaviti za paketno pošiljko. Sicer bo pismo 
za firmo, kjer bomo nabavili, napisal tov. Luka, vezo in poz- 
nanstvo s temi ljudmi ima Stana.7 Kot nas je informiral tov. 
Černivec in sicer s pismom, ki ga prilagamo8 za to firmo. Po- 

I levima kopija je v ARS, Odd. 1, sign.: AS 1502, IOOF, ••. 2, a.s. 1247. 
1 Mira Tomšič. 
-1 Ing. Franc Cučck. 
* Franc Lcskošek. Pismo Centralnega komiteja KPS dne 23. avgusta 

1943 poverjenišivu Centralnega komiteja KPS v Ljubljani je v ARS, Odd. I. 
sign.: AS 1487, CK KPS, a.e. 1814. 

• Nerazrešena šifra. 
6 Nerazrešena šifra. 
7 Marija Škerlavaj. 
» Pismo Centralnega komiteja KPS dne 23. avgusta 1943 naslovljeno 

Dragi tovariš je v ARS, Odd. 1, sign.: AS 1487, CK KPS. a.e. 1814. 
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tom tov. Florijana9, črkostavca, je možno dobiti stik s tov. 
5/24 3/12 13/18 5/24 7/21 5/3 5/27'o ravnateljem 15/6 
5/24 11/24 3/30 5/30 5/15 7/24 11/24" ki bi dal tudi pre- 
cej črkovnega in vmesnega materiala na razpolago. Ob tej 
priliki se naj skupno s strojem pošlje tudi dva rezalna stroja. 
Te stroje smo že parkrat naročili, pa ni ne stroja ne odgovora. 
Te stroje je delal Anjotov1'- aktiv sam in zato nas tembolj čudi, 
da vi ne smatrate to za važno, ker nam ga ne pošljete. Koliko 
bi tehnika profitirala, če bi imela te stroje, si lahko mislite, na 
času in prožnosti. Ko boste poslali ven tiskarski stroj, naj gre 
tudi ven aktiv, to je tov. Burič13 in ostali grafičarji-stavci vse- 
kakor pa en dober strojnik mora biti med njimi, če jih ni ile- 
galcev, mobilizirajte ostale. Ven naj gredo po isti liniji kakor 
ostali. S stroji istočasno pošljite ponovno papir za ciklotehni- 
ko in grafično, samo, da skušajte dobiti kvaliteten papir, t.j. 
brezlesni in ovitek barvasti. V ovitku in zalogi tega papirja 
smo precej klaverni, saj imamo na zalogi samo običajen pak- 
papir in ni vrag, da ne bi vi staknili tam.boljšo kvaliteto. Vso 
tehnično robo signirajte s črko T, da se bomo vedeli ravnati. 

Glede intendantske opreme nakupite čim več manufak- 
turnega blaga in platna za obleke. Z nakupi intendantske 
opreme smatrajte tudi zraven krojaški material, ki zraven 
spada, t.j. sukanec in ostale drobnarije in kar bi se dalo še 
dobiti. Vso nabrano robo kot nakupljeno, kar spada pod in- 
tendantsko opremo signirajte pri pošiljanju z značko 1. 

Saniteten material pošljite pač v kolikor ga še dobite po- 
tom sanitetnega aktiva, nakupite pa samo sadne sokove, t.j. 
sladkor, oranžade, malinovec, marmelade in signirajte z zna- 
čko S. 

Za tehniko je treba nabaviti goriva - bencin, petrolej, kar- 
bit in druge materialije, žreblje za strešno lepenko, navadne 
žeblje od 40 - 150 mm in sicer par sto kg. Pirotehnični odsek 
rabi solno, žvepleno in soliterno kislino, katero pošljite vsaj 
po 1 galon. Vse to, ko boste poslali, signirajte z značko T. 

Za saniteto je nujno potrebno izvesti na terenu kampanjo 
za dobavo čim več, t.j. par sto dek. Deke po možnosti čim več 
nakupite, na terenu je pa možno še dobiti dobre stare, katere 

" Ivan (Janez) Strekelj. 
10 Nerazrešena šifra. 
11 Nerazrešena šifra. 
• Ciril Lukman - Anjo. Gre za Centralno tehniko KPS. 
11 Rudi Burić - Buro. 
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s to pošiljko pošljite. Istočasno s to kampanjo izvedite kam- 
panjo tudi za zimsko perilo, posebno za puloverje. Deke signi- 
rajte z značko S, ostalo perilo pa z značko I. 

Suho hrano pokupite vso, kar se jo da dobiti in sicer del- 
no za vas, katero shranite v bunkerje, ostalo pa pošljite nam, 
t.j. sardine, paradižnike, konzerve, sploh čebulo, česen in 
sire. Pri odpošiljanju te robe se držite signa 99.H 

Na značko 99 pošljite suho hrano in delno novo inten- 
dantsko opremo, t.j. nekaj manufakturnega blaga ter moške- 
ga in ženskega perila. 

S. f. - S. n.I 

Za osrednjo gospodarsko 
komisijo pri IOOF: 

Petrač15 

St. 83 

DOPIS IZVRŠNEGA ODBORA OF DNE 23. AVGUSTA 1943 
POVERJENIŠTVU IZVRŠNEGA ODBORA OF ZA GORENJ- 

SKO* 

Izvršni odbor 
Osvobodilne fronte Dne 23. avgusta 1943. 
slovenskega naroda. 

St. 286/43 - K - 

Poverjeništvo IOOF za Gorenjsko 

Vaše poročilo od 20.7.^ smo prejeli 10. avgusta. Politična 
in organizacijska navodila ste prejeli med tem v naših okrož- 
nicah. Danes vam sporočamo svoje stališče le glede reorgani- 
zacije poverjeništva. 

14 Uredništvu ni uspelo razrešiti šifre. 
,s Milan Škerlavaj. 
' Izvirna kopija je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 434/1. 
' Glej Dokumenti, knj. 8, dok. št. 95, str. 326-329. 
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Mnenja srno, da nima pomena in da tudi ne bi bilo prav 
pokrajinskega odbora formirati na tak način, kakor ga vi na- 
meravate. Pokrajinski odbor naj bo dejansko predstavništvo 
cele Gorenjske, kije vključena v osvobodilno gibanje. Zato ga 
morajo sestavljati ljudje, ki bodo na demokratičen način dobi- 
li pravico do zastopstva v njem. Zato pristopite k taki organi- 
zaciji pokrajinskega odbora. Organizacijo imate po terenskih, 
rajonskih in okrožnih odborih že toliko izvedeno, da vam bo 
omogočeno sestaviti pokrajinski odbor tako, da bo resnična 
reprezentanca osvobodilnega gibanja na Gorenjskem. 

Kar zadeva vaše konkretne predloge glede tovarišev Ed- 
varda3, Janeza4 in Lenarta5, pritegnite na vsak način te ljudi 
k delu in sicer kot pomočnike k poverjeništvu lOOF za Go- 
renjsko. 

Vsekakor je prav, da vključujete v delo tudi zastopnike iz 
Koroške in skrbite za to da bodo na enak način kot na Go- 
renjskem tudi koroški zastopniki v bodočem v pokrajinskem 
vodstvu. 

Smrt fašizmu - svoboda narodu! 

Za: Miha K.- 
Organizacijski tajnik: 

ST. 84 

PISMO ČLANA POKRAJINSKEGA ODBORA OF ZA PRI- 
MORSKO DR. JOŽE VILFANA DNE 23. AVGUSTA 1943 

POKRAJINSKEMU ODBORU OF ZA PRIMORSKO1 

Položaj, 23. 8. 1943. 

••• Albin Kolb. 
4 Janez Kmet - Mirko. 
* Jože Sluga. 
» Dr. Marijan Brccclj. 
i Izvirnik, napisan s črnilom na listih iz zvezka, je v ARS, Odd. Il, sign.: 

AS 1734, Pokrajinski narodnoosvobodilni odbor za Slovensko primorje, šk. 
541. 
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Pokrajinskemu odboru OF za Primorsko. 

Dragi tovariši, 

Dne 16. t.m. sem dobil v vpogled Ahačevo2 direktivno pi- 
smo od 30.7., predvčerajšnjim sem pa prejel Matevževo3 pis- 
mo od 13. t.m. Za oboje se zahvaljujem. 

Ahačevo pismo mi je bilo potrebna ostroga. Kakor Vam je 
med tem Stefan4 gotovo povedal, sva sicer tudi midva ob pad- 
cu Mussolinija napravila v grobem tako analizo in sva v raz- 
govorih podcrtavala nujnost takojšnjih množičnih akcij, toda 
na terenu se me je pričela polaščati nekaka organizacijska 
zbirokratiziranost, začelo mi je iti samo za število terenskih 
odborov, ZSM in AFZ itd. Razen tega sem v masovnih akcijah 
popolni dojenček. Kar vem, vem samo iz literature. 

Najlepše prilike za masovne akcije gredo še mimo nas. 
Rekli so mi, da so vam poslali obširno poročilo o dogodkih v 
obeh glavnih goriških tovarnah ob Mussolinijevem padcu. Po 
njem ste lahko ugotovili popolno odsotnost organizacije. Dru- 
gi primer na vasi. Tudi že po Mussolinijevem padcu je bil v 
Vrtojbi pogreb nekega Čargota5, zelo priljubljenega moža, ki je 
po dveh mesecih podlegel poškodbam fašistov, ki so ga pre- 
tepli radi simpatij z OF. Smrt je ljudi globoko pretresla. Na 
pogreb se jih je zbralo nad 1000. Kljub temu je pogreb minil 
brez vsakega nastopa z naše strani. Naj zadostujeta ta dva 
primera za presojo, koliko nam manjka do tega, kar PK opra- 
vičeno pričakuje od nas. 

Kje je krivda? Po mojem mnenju predvsem v vodstvu te- 
renskih odborov. Partija sploh manjka. Ostanejo »rodoljubi« 
vseh sort, »komunistični« vštevši. Pri več kot enem terenskem 
odboru sem imel vtis, da sedim na seji živinorejske zadruge. 
Obstoji nevarnost, da se ta njihov značaj pri sedanjem kurzu 
pritegovanja uglednejših in ponižno slovenskih elementov še 
bolj razvije. Prihajajo na dan razni doživljenski predsedniki in 
tajniki. Previdnost, previdnost, previdnost! to ti doni naproti v 
vseh tonih in variacijah. 

Borimo se proti temu predvsem na dva načina. Insistira- 
mo na tem, da morajo priti tudi ženske v terenske odbore, in 

" Dušan Pirjcvec. Glej Dokumenti, knj. 8, dok. št. 133, str. 430-433. 
•' Anion Velušček. Glej dok. št. 44. 
* Edo Brajnik. 
* Jožef Cargo, rojen leta 1888 v Št. Petru pri Gorici, ¿ivel v Vrtojbi. 
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sestavljamo rajonske odbore iz mladih, vnetih aktivistov brez 
»zaslugarjev« starejšega ali mlajšega datuma. Res smo pri tem 
izpustili iz vida reprezentativnost rajonskih odborov, ki tako 
niso rajonski odbori OF temveč bolj ali manj dobri osnutki 
rajonskih odborov Partije. 

V mirenskem rajonu, južnem delu goriškega in delu vo- 
gerskega - na ta teren, ki ga skoraj edino poznam, se nanaša 
moja gornja sodba - je nekaj izvrstnih mladih aktivistk. Naj- 
boljše tri so Snežnica6, Magda7 in Maruška«. Za njih tri in 
štiri druge, med temi Srečka'-* iz Mirna, ki pa je starejša, in 
Šoštarja10 sem naredil kurz treh popoldnevov. Posebno po- 
zornost sem polagal ravno na razvijanje vodstva mas z naše 
strani. Moja sodba je, da se bodo navedene tri, deloma Srečka 
in še Volga11, tudi v tem oziru izkazale. Glede Šoštarja sem pa 
mnenja, da je negativen - domišljav birokrat. Prepričan sem, 
da se bo dalo dobiti še mnogo izvrstnega kadra ravno med 
dekleti. 

Izrecno mi nalagate (pismo Matevža), da pomagam pri ses- 
tavi mestnega odbora in okrožnega odbora OF. Kar se tiče 
sodelovanja Lovrencai:2, ste med tem spoznali moje mnenje. 
Odkar sem vam pisal, ni v končnem rezultatu postalo poziti- 
vnejše - res mi gine sum proti njegovi iskrenosti, zato pa sem 
vedno bolj prepričan o njegovi neizgrajenosti in nedostopnosti 
za pouk. Morda ne veste, mož je pesnik kilometrskih pesmi v 
čisti koseščini13. To govori za njegovo iskrenost. Pa še več. 
Prav danes sem odkril, da sva se vsaj v enem oziru s Štefa- 
nom po krivici zgražala nad njim. Vrteli smo zopet vprašanje 
goriške sredine14 in Lovrenčeva diagnoza je zopet bila: to so 

* Rozina Nemec. 
" Milenka Persie - Magda, Mara. 
* Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravega imena. 
4 Mira Mozetič. 
'" Viktor Tavčar. 
" Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravega imena. 
'• Ludvik Slokar - Lovrenc, Drugi. 
" Misli stil pesnjenja Jovana Vesela Koseškega (1798- 884). 
14 Narodni svet so ustanovili konec leta 1939 ob izbruhu 2. svetovne voj- 

ne. Njegova naloga je bila zastopali narodno manjšino v svetu in po zmagi 
določiti njeno državno pripadnost. Po aretaciji štirih članov, ki so bili obsoje- 
ni na drugem tržaškem procesu od 2. - 14. decembra 1941, je nalogo NS 
začasno opravljala goriška krščanska skupina (Engelbert Besednjak, Virgil 
Seek), ki se je opredelila za priključitev Primorske k Jugoslaviji, obsodila 
paktiranje slovenskih predstavnikov s fašističnimi okupatorji v Ljubljani in 
zahtevala sodelovanje vseh strank v Sloveniji, razen kompromitiranih kolabo- 
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oportunisti. In pri tej priliki sem izvrtal, da je za Lovrenca 
oportunizem = obramba razrednih (v tem primeru meščan- 
skih) interesov. Ker je Lovrenc med drugim imel priliko pos- 
lušati še pred nekaj dnevi tudi moje obrazlaganje in ilustrira- 
nje oportunizma, gotovo sem govoril o tem na kurzu nad eno 
uro, je sicer njegova iskrenost v mojih očeh mnogo pridobila, 
toda še več njegova nerazboritost. (V ostalem, kakor sporo- 
čam istočasno Štefanu, se je sum glede neke konkretne okol- 
nosti izkazal za neosnovanega.) 

Torej goriški mestni odbor. Veste, da je pri Okrožnem ko- 
mitetu prevzel odgovornost za mesto tov. Janko15. Pri tem mu 
pomagam, kolikor znam. Včeraj sem prišel končno tudi v stik 
z odborom, za katerega je dal iniciativo tov. Kraje16. Pri pove- 
zovanju tega, kar smo v zadnjih tednih postavili, moramo na 
vsak način izhajati od tega odbora, pa naj bodo njegove po- 
manjkljivosti še tako številne. Med tem Vas je o njem gotovo 
informiral tov. Kraje. Moje mnenje o njem je tole: Komljanec17 

je nacionalist in iskren pripadnik OF. Odgovarja povsem tis- 
temu tipu Sokola, ki je v Jugosalviji danes trdno z nami. Po- 
raben je tudi organizacijsko in ima politično iniciativo. Po 
svoji preteklosti: pripadnik Narodne straže v Gorici 1. 1918., 
poldrugo leto koroški borec, dolgoletni organizator Goriškega 
društva »Edinost«, preganjan od Italjanov: ter po svojem soci- 
alnem položaju je tudi reprezentativen. Martelanc je komu- 
nist na štiri oči, velik strahopetec, ki radi tega odklanja stik z 
vsakim, ki še ni bil na policiji pretepen, in ki vidi v masovnem 
organiziranju največjo nevarnost, osebno kolerik, po več na- 
migovanjih tudi nepriljubljen v domačem kraju - Št. Petru. 

racionistov. Spomladi 1942 so v Gorici NS obnovili. Podredil sc je jugoslovan- 
ski vladi v Londonu in se kot enakopraven organ povezal s Slovensko zavezo 
v Ljubljani, ki mu je priznala avtonomijo. NS seje razglasil za sredino, zavra- 
čal je obe skrajnosti (OF In kaloliško skupino J. Kralja v Gorici). Spomladi 
1943 je bil izpopolnjen s tržaškimi člani, vendar je po razpadu Italije in po 
pridružitvi večine liberalnega vodstva k OF prenehal obstajati. Več glej Ivo 
Juvančič, Primorski narodni svet - goriška sredina in OF - NOB. Primorski 
dnevnik, Trst S.-27. 8. 1970, št. 172-190 in Boris Mlakar, Domobranstvo na 
Primorskem (1943 - 1945). Založba Borec Ljubljana 1982, str. 14 in si. 

" Julij Bcliram. 
"' Jože Kraje. Glej poročilo sekretarja Okrožnega komiteja KPS za Gorico 

Julija Beltrama dne 18. avgusta 1943 Pokrajinskemu komiteju KPS za Pri- 
morsko, kjer poroča o ustanovitvi tega odbora, ki je bolj >intcndantskcga 
značaja« (ARS, Odd. II, sign.: AS 1638, Oblastni komite KPS za Slovensko 
primorje, šk. 532/V). 

17 Lojze Komjanc. 
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Makuc je najstarejši med njimi (Komljanec 43 let, Martelanc 
36, Kumer 35), ima 46 let, je pa najbolj srčen in požrtvovalen. 
Pravi plebejski trgovec. V svetovni vojni se je udeleževal voja- 
ških zarot v Pulju, bil zeleni kadrovec. Politično neizgrajen, 
tako so ga iz oči v oči obsodili pred mano njegovi tovariši. 
Verjetno bi se tudi ne dal izgraditi, če je res neizgrajen. Zani- 
ma ga samo organiziranje. Mislim, da bi pod dobrim vods- 
tvom bil zelo poraben. Najbolj problematičen je Kumer. V moji 
navzočnosti so ga tovariši napadli, da odira in goljufa naše 
kmete, in zahtevali od njega, da spremeni prakso, da mora 
drugače iz odbora. Morda je bilo nekaj konkurenčne zavisti 
pri tem. Sodil bi namreč, daje Kumer med njimi največji vojni 
dobičkar. Toda mož mi pri svoji obrambi ni bil všeč. Ni izklju- 
čeno, da je mož tudi politični špekulant prav tistega tipa ka- 
kor znani Horvat iz Murske Sobote. Modni komunist. S svo- 
jim znanstvom s tov. Matevžem, ki ga imajo vsi v velikih čis- 
lih, je razmetaval kar tako. Kakor da bi bilo treba ustvariti 
kak alibi. 

Glede na to, da je Martelanc iz Št. Petra in Makuc iz 
Štandreža, vidim v tem odboru osnutek rajonskega odbora 
Gorice. Njegova največja napaka je, da manjka absolutno 
partija. Politična glava je Komljanec. Druga napaka je, da 
manjka kmečki, delavski, po možnosti tudi kak uradniški 
zastopnik. Tretja: neizgrajenost. Toda vesel sem, da imamo 
vsaj to podlago. 

S svoje strani smo postavili organizacijo v St. Petru, Stan- 
drežu in v livarni. V vseh teh krajih je imel svoje zveze tudi 
rajonski odbor. Peumo in Oslavlje je že organizirala briška 
organizacija. Manjkajo torej mesto, Podgora in Solkan. Tudi 
za podgorsko tovarno, ki sedaj počiva, prevzem dela je obljub- 
ljen za 1. sept., moramo tovarniško organizacijo izgraditi. Do 
sedaj so delavke-pripadnice OF povezane samo po sistemu 
verige. Tako direktivo jim je svoj čas dal Lovrenc. 

Organizacijo v St. Petru vodi Maruška. Upanje, ki ga stav- 
ljam nanjo, sem že omenil. V terenskem sekretariatu je še 
eno dekle. Ostala dva člana sta moška, ki sta povprečno dob- 
ra. Maruška je šivilja v nekem podjetju, drugo dekle je štu- 
dentka, moška sta eden kmet, drugi delavec. - Štandreške 
organizacije ne poznam. Osnoval jo je pred tremi, štirimi dne- 
vi Lovrenc, ki ga peče, da jo je tako zavozil z mestom, in je 
porabil priložnost, ko smo ga poslali v mirenski rajon, in 
smuknil na lastno roko v Standrež. Po njegovem pripovedo- 
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vanju se je sestanka udeležilo osem moških - med temi en 
delavec, en uradnik, nekaj kmetov-. Za sekretarja je postavil 
uradnika. (V tej zvezi omenjam, daje svojo ekskurzijo podalj- 
šal še do [don] Bobica in pri njem začel svojo akcijo za prido- 
bivanje sredincev. Kakor nam je razgovor opisoval, čisto naiv- 
no opisoval, je bil tak, da danes z njim Bobič gotovo zabava 
svoja gostilniška omizja. Da preprečiva v bodoče Lovrencu 
vsako tako iniciativnost, sva ga z Jankom sedaj poslala na 
propagando za Posojilo Svobode z izrecno prepovedjo vsakega 
političnega dela.)- Na sestanek delavcev iz livarne jih je prišlo 
pet; zastopani so bili vsi oddelki razen litega železa (livarna, 
mehanična delavnica, jeklo, montaža, popravila). Ker imam 
pooblastilo samo za organizacijo OF, sem se omejil samo na 
sestavo takega tovarniškega odbora. Izogniti se seveda nisem 
mogel ne sindikalnega vprašanja ne vprašanja sodelovanja z 
Italijani in Furlani. Dal pa sem jim samo splošne direktive v 
smislu Ahačevega pisma. Borijo naj se za svoje pravice tako, 
da bodo tudi ital. in furlanski delavci videli v njih najbolj bor- 
bene tovariše in da bodo v njih spoznali zaveznike italijanske- 
ga in furlanskega naroda. Po resnici govorjeno: ni bila samo 
meja pooblastila. Kakor hitro se mi je v Gorici postavilo vpra- 
šanje tovarn, sem pomislil na Delavsko enotnost. O tem Vam 
je pisal tov. Janko. Toda na sestanku vprašanja nisem spro- 
žil. Zvedel sem namreč, da deluje v tovarni tudi že neka itali- 
janska organizacija. Partija? FNI? Naročil sem takoj vsem, da 
mi poiščejo stik in omogočijo sestanek s predstavniki Italija- 
nov. Moj razgovor bo mogel biti samo informativen. Vsa navo- 
dila pričakujem od Vas. Komu pripada v Gorici vodstvo? Kako 
naj organiziramo konkretno Delavsko enotnost? - Vdeleženci 
sestanka so bili stari od 26 do 47 let. Negativno je, da so sko- 
raj sami stari »komunisti«, ki so se sistematično abstinirali od 
dela v fašističnem sindikatu in ki jim je bilo odkritje, da je 
treba voditi borbo na konkretnih zahtevah (na zadnjem ses- 
tanku sindikata pred Mussolinijevem padcem so delavci kra- 
valirali radi zvišanja plač in zboljšanja hrane) in tako v praksi 
odkrivati idejo. Oni bi se omejili samo na prepričevanje za 
Partijo oz. OF in bi iskali samo »zaupljive«. Organizacija za 
Veliki Trenutek. Za sekretarja so si izbrali Andreja18 (pseudo- 
nim) iz popravljalnice, 42 let, ki je bil 1932/33 v Franciji in 

" Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravega imena. 
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tam spoznal organizacijo ...'''. venskim narodnim vodstvom, 
ko je izdalo letaka, ki ju gotovo poznate, katera Vam pa iz 
previdnosti prilagam.20 Sedaj je Frfolja21 - slovenski član 
znamenite deputacije v Benetke 1. 1918 - živahno na delu, da 
organizira vse, ki se niso kompromitirali z bego. Po Mussolini- 
jevem padcu je bil tudi že v Gorici. Razen tega razpolaga s 
precejšnjimi fondi, dočim izgleda, da je Gorica zadnje čase 
brez njih. Mož, s katerim računa Frfolja v klerikalnem taboru, 
je prijatel Prvega.22 

V tej zvezi Vas opozarjam na govore Borisa Furlana23 po 
londonskem radiju. Govori imajo precejšen odmev. Naši ga 
razumejo v našem smislu, sredinci ravno Frfoljeva grupa ga 
pa navajajo kot kronsko pričo, češ Furlan potrjuje, da je naša 
politika bila in da je pravilna. Niso izključene veze med Fur- 
lanom - bivšim tržaškim advokatom - in Frfoljo. Za Frfoljo 
deluje Mihelčič, težak tržaški trgovec in velik lisjak. Mihelčič 
je prijatelj Furlana. M. je že svoj čas oskrboval ilegalno zvezo 
s Cokovim24 centrom. Jaz si po pripovedovanju še nisem mo- 
gel ustvariti sodbe. Dajte, zavzemite stališče v »Slovenskem 
poročevalcu«. (Mimogrede: Ali bi ne bilo pametno, da ga v 
sedanjih časih izdajate magari samo na štirih straneh, toda 
redno, 14-dnevno?) 

Bevkova25 mi je tudi pripovedovala o naporih raznih gori- 
ških gospodov za osnovanje Narodnega sveta v Gorici. Bevka 
sta vabila vanj dr. Mrmolja26 in prijatelj Prvega. Bil je zamiš- 
ljen s 6 člani. Po takratni zamisli bi bil moral vanj na vsak 
način spadati tudi Kralj27. Poročal sem Vam že o razgovoru z 

1 Manjkata dva lista pisma. 
w Letaka nista priložena. 
•' Josip Ferfolja (1880-1958), odvetnik v Trstu, politik. 
" Cveto Žižmond. Glej dok. št. 91, op. 6. 
n Boris Furlan (1894-1957). odvetnik, strokovni pisatelj in univerzitetni 

profesor. Lela 1931 je pobegnil iz Trsta v Ljubljano. Pred napadom na Jugos- 
lavijo leta 1941 je odšel v tujino, najprej v ZDA, nato v London; deloval je v 
podporo narodnoosvobodilnemu boju. 

•4 Ivan Marija Čok. 
•" Davorina Bevk. žena pisatelja Franceta Bevka. 
•'' Dr. Lambert Mermolja (1894-1978), zobozdravnik v Gorici. V njegovi 

ambulanti na Travniku je bila že pred vojno slovenska narodna postojanka, 
kjer so se zbirali zavedni primorski Slovenci. Kot somišljenika OF so ga sep- 
tembra 1942 aretirali fašisti. Zaprt je bil do kapitulacije Italije. 

27 Dr, Janko Kralj (1898-1944), odvetnik v Gorici. Med drugo svetovno 
vojno seje povezal z vodstvom SLS v Ljubljani in se postavil na stališče proti 
narodnoosvobodilncnm boju. 
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Drugim, kjer je padla beseda o N(arodnem] S[vetu]. Bevk je 
vstop stalno odklanjal, češ da imamo že OF. Pripominjam, da 
je tudi pri Bevkovih tov. Matevž legendarna oseba. 

Omenjam zaključno še, da iščem stika tudi z dr. De Gre- 
sicem'¿8, odvetnikom, ki pa radi antifašističnega udejstvovanja 
prej odvetništva ni mogel izvrševati in je imel samo pravno 
pisarno. Takoj po padcu Mussolinija je napravil spomenico 
na odvet. zbornico glede političnih kaznjencev in interniran- 
cev iz naših krajev. Slovenski odvetniki, katerim je ponudil 
sopodpis, so to odklonili. Iz strahu? Iz šovinizma? Radi tega, 
ker se je De Gresic morda drugače kompromitiral? Žal je se- 
daj iz mesta odsoten. Ker nimamo sedaj v Gorici nobenega 
našega odvetnika, bi morda lahko De Gresica - s primerno 
previdnostjo seveda - porabljal kot svojega pravnega konsu- 
lenta (akcije za jetnike etc.)? 

Opozarjam Vas še na »Piccolo«29. Prinesel je v nekako zad- 
njih 14 dnevih tri interesantne članke.30 Prvi: L'assurdo non e 
limpoussibile. Drugi: Per la resurrezione della Compagnia 
Volontari; naslov tretjega sem pozabil. V prvem je povzel 
alarm Corriere Istriano31 (preskrbite si ga), ki je opozoril na 
naše »zahteve« po Primorski. V drugem je predlagal obnovo 
omenjene kompanije, v kateri so bili organizirani laški pros- 
tovoljci iz prve svetovne vojne iz teh krajev, (pač prikrita ob- 
nova skvadrizma3'^). V tretjem je pa moral konstatirati, da je 
ta njegova iniciativa propadla, ker so se - tako sem vsaj čla- 
nek razumel - Italijani antifašisti uprli sodelovanju s fašisti. 
In to je znamenito! Ne obstoji na Primorskem enotna italijan- 
ska fronta, ki bi seveda nujno bila šovinistična, proti našim 
zahtevam. Treba bi bilo po mojem mnenju to pribiti za naše 
sredinske bivole - da rabim izraz tov. Maksa33 -, seveda na 
način, da ne pomagamo italijanskim šovinistom. 

V današnjem »Piccolu« - pisanje sem včeraj pretrgal in ga 
danes, 24.8., nadaljujem - berem Piccardijev intervju. Itali- 

" Dr. Ernesto Degressi. 
" List li Piccolo, dnevnik, izhajal v Trstu od 29. novembra 1881 do 24. 

maja 1915, ponovno začel izhajati 24. maja 1919. 
• Gre zu članka: L'assurdo none l'impossibile (Absurd se lahko zgodi), Il 

Piccolo, 14. avgusta 1943 in Per la risurrezione della "Compagnia Volontari". 
(Za obnovo čet prostovoljcev), 11 Piccolo, 18. avgusta 1943. 

" List Corriere Istriano, dnevnik, izhajal v Puli od 1. januarja 1929 do 
29. aprila 1945. 

" Udarni fašistični oddelki, sestavljeni iz prostovoljcev. 
" Avgust Dugolin. 
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janska buržoazija manevrira s sindikalno «svobodo«. Podana 
je torej največja možnost sindikalne akcije. Intervju prila- 
gam34 in čakam čim podrobnejših navodil. 

Hotel sem zaključiti s ponovno splošno prošnjo za navodi- 
la. Slučaj je preskrbel za drugačen zaključek. Včeraj popoldne 
je bila aretirana Bevkova, kar sem pravkar zvedel. Adijo načr- 
ti! Domnevam, da je njena aretacija v zvezi z aretacijo Juga35 

v Solkanu. Tega so pobrali 20.t.m., baje ker so ga vstavili na 
cesti, legitimirali in preiskali ter našli pri njem en izvod »Naše 
zemlje«.36 To mije pravila Bevkova 21. t.m. Dala paje Jugu 
»Našo zemljo« prav ona. Če mož že govori, je pri vsej nesreči 
bolje, da je preiskava zapeljana v to smer, ker mislim, da bi 
drugače mogla nastati lepa provala. Konspiracija je pri nas 
Kitajska. 

Pošto mi pošiljajte na P. XII.37 Privatno pošto - dve pismi - 
sem v redu prejel preko tov. Ahaca oz. tov. Maksa. 

Najlepše Vas pozdravljam 
Smrt fašizmu, svoboda narodu! 

Joža38 

39 3 priloge. 

Št. 85 

PISMO POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRIMORSKO 
DNE 23. AVGUSTA 1943 SEKRETARJU POKRAJINSKEGA 

KOMITEJA KPS BRANKU BABIČU V TRST» 

PK KPS ZA PRIMORSKO 
Položaj, 23. VIII. 43. 

Dragi Vlado.2 

14 Intervju ni priložen. 
" Verjetno Alojz Jug. 

List Naša zemlja. Slovensko primorje 1943 -  (izhajal občasno). 
J: Kurirska postaja P-12 je bila v Rcnčah v Vipavski dolini. Glej Zakonj- 

šck, Partizanski kurirji, str. 299-305. 
'" Dr. Joža Vilfan. 
"' Prilog ni. 
' Izvirna kopija je v ARS, Odd. Il, sign.: AS 1638, Oblastni komite KPS za 

Slovensko primorje, šk. 532/11. 
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Odgovarjamo Ti v naglici, zato pričakuj v najkrajšem času 
našega obširnejšega pisma o našem delu. 

S tovarišem od CK KPP smo se vse domenili. Poslali mu 
bomo vse Italijane, ki se nahajajo med našimi četami na Pri- 
morskem, kakor bomo tudi pisali Glavnemu Štabu po vse 
Italijane, ki se nahajajo v Sloveniji in predlagali naj tudi Vr- 
hovni štab pošlje vse Italijane, ki se borijo v partizanskih edi- 
nicah na jugu. Mi pa bomo Italijanom poslali za prve čase še 
enega našega dobrega tovariša kot inštruktorja, da jim bo 
pomagal pri začetkih z nasveti. 

Izvedli smo sedaj reorganizacijo partorganizacijo na jugu4 

po naših zadnjih sklepih, ki jih je bil odobril tudi tov. Tomaž5, 
delegat CK KPS. Prav tako smo v PK pritegnili tudi tov. Rudi- 
ja.6 

Se eno zanimivost: Angleži so v štab primorskega odreda 
poslali svojega zastopnika majorja Darewskega7. On se mora 
z nami sporazumeti o pomoči, ki jo potrebujemo od zavezni- 
kov. 

Smrt fašizmu - svobodo narodu. 

Iskrene tovariške pozdrave. 
Želimo Ti, da se čimprej pozdraviš. 

Št. 86 

ZAPIS SEJE IZVRŠNEGA ODBORA OF DNE 24. AVGUSTA 
19431 

J Branko Babic. 
J Aldo Lampredl - Roberto. 
* Glej dok. it. 18. 
* Dušan Kvcdcr. 
'' Rudi Mahnič - Rudo. 
7 Neville Darewsky, major britanske kraljeve vojske. Na območje Primor- 

ske operativne cone je prišel dne 13. avgusta 1943. Več glej Dobrila, Prvi 
slik, sir. 208 in Aleš Bebler, Čez drn in strn. Spomini. Založba Lipa 1981 
(dalje Bebler, Čez din), str. 121. 

1 Izvirnik je v ARS. Odd. Il, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 432/1. 
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Seja 24.VIII.1943. -   Navzoči vsi2 razen Krištofa3 in Mar- 
ka4 in Svetek5 član Plenuma. 

1. Poročilo iz Hrvatske tov. Gašper6 in Andrej7 podasta 
točno poročilo o politični, vojaški in organizacijski situaciji na 
Hrvaškem s posebnim ozirom na delo ZAVNOH-a 

Sklepi: 1. Zahvalno pismo ZAVNOH-u za gostoljuben 
sprejem naših delegatov (Saša8) 

2. Javno zahvalno pismo s povdarkom bratstva med na- 
šimi narodi, demokratične Jugoslavije in Tita9 (Miha10) 

3. Propagandne članke v Poročevalcu" in posebno brošu- 
ro napišeta Andrej in Gašper. 

Na podlagi analize političnega položaja na Hrvaškem se 
ugotovi, da je HSS12 važen faktor in da mora iti prizadevanje 
tudi naše OF v smeri pritegnitve teh HSS mas hrvatskemu 
ZAVNO-u (Maček13 postaja center reakcije in bo njej možno 

J Člani Izvršnega odbora OF so bili: Josip Vidmar - Saša, Boris Kidrič - 
Peter, Edvard Kardelj - Krištof, Edvard Kocbek - Pavle, Josip Rus - Andrej, 
Tone Fajfar - Gašper, France Lubcj - Drcjčc, dr. Marijan Brecelj - Miha •., 
Zoran Polič - Marko in Franc Lcskošck - Luka. 

3 Edvard Kardelj. 
4 Zoran Polič. 
1 Franc Svclck. 
* Tone Fajfar. Dne 20. avgusta 1943 seje skupaj z Josipom Rusom vrnil 

s Hrvaške, iz Otočca v Liki, kamor je odšel na povabilo ZAVNOH 27. junija 
1943. Glej Tone Fajfar, Odločitev. Spomini in partizanski dnevnik. Drugu 
dopolnjena izdaja. Založba Borce, Ljubljana 1981 (dalje Fajfar, Odločitev), 
str. 355-356. 

I Josip Rus. Na Hrvaško, na sedez ZAVNOH je odšel konce julija 1943. 
e Josip Vidmar. 
*' Josip Broz - Tito. 
10 Dr. Marijan Brecelj. 
II Članek Toneta Fajfarja Vtisi iz Hrvaške je objavil Slovenski poročeva- 

lec, leto IV. št. 17, 1. septembra 1943, str. S-6 (ARS, Odd. 11, sign.: AS 1887, 
Zbirka narodnoosvobodilnega tiska). 

'-' Hrvatska seljačka stranka 
13 Dr. Vladimir (Vlatko) Maček, hrvaški odvetnik, publicist in politik, od 

leta 1929 vodja HSS. S sporazumom z JRZ leta 1939 poslal podpredsednik 
jugoslovanske vlade, kije 25. marca 1941 podpisala pakt s Hitlerjevo Nemči- 
jo in fašistično Italijo. Po okupaciji Jugoslavije je pozival k sodelovanju z 
okupacijskimi oblastmi in V novo ustanovljeni Nezavisni državi Hrvatski 
(NDH) odobraval ustaško politiko. 
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prav okrog Mačkove osebe združiti vse reakcionarne elemente 
v Jugoslaviji proti osvobodilnemu gibanju). 

Miha B. 

Št. 87 

PROTESTNO PISMO PREDSEDNIKA IZVRŠNEGA ODBORA 
OF JOSIPA VIDMARJA DNE 24. AVGUSTA 1943 ZUNAN- 

JEMU MINISTRSTVU VELIKE BRITANIJE ZARADI PROTI- 
PARTIZANSKIH ODDAJ NA LONDONSKEM RADIU* 

Št. 287. 

Kraljevemu britanskemu zunanjemu ministerstvu. 

Borci Osvobodilne fronte slovenskega naroda, ki se kot 
sestavni del Narodno osvobodilne vojske Jugoslavije in Anti- 
fašističnega veča narodne osvoboditve Jugoslavije že dve leti 
borimo za slovensko svobodo in za skupno stvar zaveznikov, z 
začudenjem in ogorčenjem poslušamo izvajanja londonske 
radijske postaje, kakršna je bila 21. 8. t.l. oddaja postaje 
»Glas Jugoslavije«, ki je delala neprikrito propagando za gene- 
rala Mihajloviča, ali kakršno je bilo 22.8. t.l. predavanje dr. 
M. Kreka2, kije Slovence pozival k pasivizmu in politiki čaka- 
nja. Tem glasovom iz uradnega londonskega radia se danes 
čudimo tem bolj, ker angleški oficirji, ki žive med nami3 in s 
svojimi očmi opazujejo dogodke, vedo in svojemu predstojniš- 
tvu tudi poročajo, da oddelki generala Mihajloviča v Sloveniji 
kakor v vsej Jugoslaviji aktivno sodelujejo z okupatorji ter 
uživajo njegovo pomoč in zaščito. Prav tako pa britanski čas- 
tniki tudi vedo, da se naša vojska v Sloveniji, na tem najteža- 
vnejšem sektorju Jugoslavije, lahko vzdržuje le s skrajnim 
naporom vseh narodnih sil in z neprestanim dotokom pogu- 

1 Izvirna kopija je v ARS, Odd. li, sign.: AS 1670, IOOF, sk. 434/1, Šte- 
vilka 287 je regislraturna oznaka Izvršnega odbora OF. 

1 Besedilo govora podpredsednika jugoslovanske kraljeve vlade v Londo- 
nu dr. Mihe Kreka je v ARS, Odd. II. sign.: AS 1660, Cankar Izidor, ák. 8. 

3 Misli britansko vojaško misijo pri Glavnem štabu NOV in PO Slovenije. 
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mnih sinov našega naroda in da je zato vsaka propaganda 
pasivizma, četudi začasnega, našemu delu in stvari zavezni- 
kov zlasti v sedanjem stanju vojaških in mednarodno politič- 
nih dogodkov ne le nasprotna, temveč skrajno škodljiva. Ker 
poznamo odločnost in moč vojne britanske cenzure, nujno 
prosimo Kraljevo britansko zunanje ministerstvo naj podobne 
oddaje z vso doslednostjo prepreči v interesu našega osvobo- 
dilnega boja in skupne zavezniške stvari, kiji mi ves čas z vso 
lojalnostjo služimo. 

Položaj, dne 24.8.1943. Josip Vidmar 
predsednik Izvršnega odbora 

Osvobodilne fronte slovenskega 
naroda. 

ST. 88 

POROČILO OKROŽNEGA KOMITEJA KPS KRANJ DNE 24. 
AVGUSTA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA 

GORENJSKO IN KOROŠKO » 

OK-Kranj   Rešeno Na položaju, dne 24.VIII. 1943. 
St. 66. 

Pokrajinskemu komitetu KPS za Gorenjsko in Ko- 
roško! 

Dne 22. 8., smo prejeli vaš dopis, št. 474'J, datiran z dne 
8.8.43., v katerem navajate, da vam zelo neredno poročamo. 
Poleg tega vašega dopisa smo prejeli še dopis iz dne 27.73. 
OK-Kranj, je poslal dopise4 11.VII, 18.VII., 4.VIII., in 19.VIH. 

1 Izvirna kopija je v ARS, Odd. 1, sign.: AS 1489. Oblastni komite KPS za 
Gorenjsko, a.š. 2321, šk. 5. Beseda "Rešeno'' je bila napisana ob prejemu 
poročila na sedežu PK KPS za Gorenjsko in Koroško. 

2 Glej dok. št. 23. 
* Dopis Pokrajinskega komiteja KPS za Gorenjsko in Koroško dne 27. ju- 

lija 1943 je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1707, Okrožje Kranj, šk. 672/111. 
4 Dopisi Okrožnega komiteja KPS Kranj z dne 11. in 18. julija ter 2. (po- 

motoma naveden datum 4.) in 19. avgusta 1943 so v ARS. prav lam. 
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Koncem julija in začetkom avgusta se je nahajal v OK-ju tov. 
Vinko5, član PK-ja, kije izjavil, da ima vsa pooblastila od PK- 
ja, kar je dokazal s podpisom od tov. Matije6. Radi kontrole je 
bila sklicana konferenca vseh rajonskih sekretarjev in teren- 
skih delavcev, na kateri je dobil vpogled v vse delo OK-ja. 
Zapisnik7 iz te konference ste sigurno prejeli. Konferenca je 
trajala dva dni in v tem času so se vsi rajonski sekretarji in 
terenski delavci do podrobnosti seznanili s »Partijsko šolo« 
št. I8, z »Vprašanji in direktivami« št.2'-' ter z vsebino brošure 
«NOO in Partija«10. Konferenco je vodil tov. Vinko in on je dal 
vsem udeležencem vsa tozadevna podrobna navodila.- Že v 
dopisu od 4.VIII. s št.45, smo vas vprašali, kako naj OK poro- 
ča, ker ta formular poročil ni prilagojen za OK in tov. Vinko 
nam je dejal, da bomo dobili podrobna navodila takoj, ko se 
vrne v PK.- Kot članu PK-ja, smo tov. Vinkotu podali vsa pod- 
robna poročila in zato nismo smatrali za nujno, da poleg us- 
tmenega poročila, poročamo še pismeno na PK. 

Že v zadnjem dopisu smo vas vprašali, kaj je z mobilizaci- 
jo? Rajonski sekretarji imajo pripravljeno vse za mobilizacijo, 
toda na tem terenu ni nobene edinice, ki bi mobilizacijo izved- 
la. Kaj je napraviti? Dalje, kaj naj napravimo z novimi prosto- 
voljci, ki se stalno javljajo, niso pa sposobni za terensko delo, 
kurirjev pa imamo dovolj.- Kurirske veze delujejo v našem 
okrožju redno. Vzdržujemo redne veze z Jeseniškim, Kamniš- 
kim in Škofjeloškim OK-jem. V najkrajšem času pa bomo 
vzpostavili veze z bataljonom11, ki operira na Koroški in sicer 
v okolici Železne Kaple in Borovelj. Sporočite nam, če imate že 
vi kakšne veze z omenjenim bataljonom, odnosno pošljite 
nam direktive za delo na tej strani. 

5 Vinko Hafner. Glej poročilo dne 5. avgusta 1943 Pokrajinskemu komi- 
teju KPS za Gorenjsko in Koroško o položaju v Okrožju Kranj (ARS, Odd. I, 
sign.: AS 1489, Oblastni komile KPS za Gorenjsko, a. š. 987, šk. 1|. 

* Maks Krmelj. 
7 Zapisnik II. konference Okrožnega komiteja KPS Krnnj 1. in 2. avgusta 

1943 je v ARS, Odd. 1. sign.: AS 1489, Oblastni komile KPS za Gorenjsko, 
u.š. 2317, šk. 5. 

« Glej dok. št. 23, op. 3. 
" Glej dok. št. 23, op. 4. 
10 Brošura: Jakob (Oskar Savli), Narodnoosvobodilni odbori in Partija, 

junij 1943, je v ARS, Odd. 11, sign: AS 1887, Zbirka narodnoosvobodilnega 
tiska, šk. 237. 

11 Gre za Koroški bataljon. 
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Rajon I.12: tov. Benko13 je po direktivi tov. Vinkota, člana 
PK-ja predal posle rajonskega sekretarja tov. Borovcu14, se- 
kretarju rajona V.15 Tov. Benko paje prevzel posle člana izvr- 
šnega komiteta OK-ja. Predno je tov. Borove prevzel posle 
sekretarja rajona I. se je vmešaval v delo v prvem rajonu ne 
da bi o tem obveščal tov. Benka in to po direktivall tov. Gora- 
zda16 in Boruta17, kar dokazuje, da je že tov. Borut predlagal 
OK-ju za to spremembo. V zvezi z vmešavanjem tov. Borovca 
v delo prvega rajona, so nastale aretacije, kar dokazuje neko 
pismo, ki ga je tov. Borove poslal nekemu aktivistu - legalcu, 
v rajonu 1. Vse podrobnosti so nakazane v zapisniku iz ses- 
tanka terenskih delavcev18. - Izvršni komite OK Kranj sestav- 
ljajo tov. Černivec10, tov. Benko, tov. Drnovc20 in to po direk- 
tivi tov. Vinkota, člana PK-ja, širši komitet pa še tov. Miha21, 
Borut, Borove. 

Rajon II.22: Iz poročil23, ki vam jih pošilja tov. Miha je raz- 
vidno njegovo delo, mi pa pripominjamo, da je v obeh večjih 
tovarnah zelo slaba aktivnost NOOdborov. Ljudje že sami 
snujejo OF odbore, ne da bi bili kakorkoli povezani z organi- 
zacijo OF v rajonu. Obe tovarni predstavljata večino proletari- 
ata. 

Rajon III.24: Tov. Drnovc je prepustil omenjeni rajon tov. 
Zmagu-'5, ki je pokazal precejšnjo aktivnost. Ker se ne čuti 
dovolj močnega in sposobnega za odgovornost rajonskega 
sekretarja prosi za vzgojno kritiko. 

W Rajon Kranj z okolico. 
11 Beno Anderwald. 
14 Ivo Slavec. 
15 Rajon Naklo. 
lb Niko Kavčič. 
17 Stane Konstantin. 
1,1 Zapisnik Okrožnega komiteja KPS Kranj dne 18. avgusta 1943 o izre- 

dnem sestanku terenskih delavcev, Id se je vršil zaradi aretacij, je v ARS, 
Odd. I, sign.: AS 1495, Zbirka gradiva komitejev KPS in odborov OF na 
Gorenjskem, a.š. 2320, šk. 1. 

" Anton Narlnik. 
iu Ivan Bertoncelj - Johan. 
'•" Pavle Kavčič. 
12 Rajon Stražiščc. 
M Poročila Rajona Stražiščc dne 9. avgusta 1943 (štev. 105-107) in 16. 

avgusta 1943 (št. 122 in 123) so v ARS, Odd. I, sign.: AS 1489, Oblastni 
komite KPS za Gorenjsko, a.š. 2382-2384 in 2386-2387, šk. 5. 

24 Rajon Kropa. Poročilo dne 7. avgusta 1943 je v ARS, Odd. 1, sign.: AS 
1489. Oblastni komite KPS za Gorenjsko, a.š. 2414, šk. 5. 

•" Vinko Smilek. 
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Rajon IV.26: Tudi tov. Mejač27 se je vzdramil in pokazal 
nekoliko aktivnosti, sicer pa je v tem rajonu še vedno poma- 
njkanje sposobnih terenskih delavcev. V tem rajonu se sedaj 
nahaja tudi tov. Borut. 

Rajon V.: Ker je tov. Borove postavljen za sekretarja rajo- 
na L, je ta rajon prevzel tov. Crt2a, ki je že preje upravljal del 
tega rajona. Poročilo od njega še nismo prejeli. 

Rajon VI.29: V tem rajonu se začasno nahaja tov. Drnovc, 
ki začasno upravlja posle rajonskega sekretarja do prihoda 
tov. Vojteka30. Tov. Drnovc poroča31, da delo v tem rajonu 
zadovoljivo napreduje. V vsaki občini se zadržuje dva do tri 
dni, kjer seznanja terence z delom in organizacijo OF in Parti- 
jo v smislu brošur in okrožnic. Tov. Drnovc poroča nadalje, 
da se na njegovem teritoriju pojavlja skupina, ki ropa in izra- 
blja ljudi na račun partizanov. 

Rajon VII.32: Poročila33 iz tega rajona so zelo redka in po- 
manjkljiva. Iz tistih skromnih poročil, kar jih prejmemo, se pa 
razvidi, da organizacija OF izredno slabo napreduje, kar je 
posledica slabih terenskih delavcev. Tov. Drnovcu smo dali 
nalog, da prekontrolira in preišče ta rajon, obenem je poobla- 
ščen, da postavi odnosno odstavi terenske delavce.- Radi 
kontrole je bil v tem rajonu tudi tov. Benko. Iz dveh sestan- 
kov, ki jih je imel z nekaj legalci; je razvidno, da v vsem rajo- 
nu ni dotlej bilo terenskega delavca odnosno sekretarja, ki bi 
znal pravilno raztolmačiti linijo OF-a in Partije. Legalci - akti- 
visti so bili prepuščeni precej sami sebi brez večje kontrole. 
Tov. Benko je v centru R.VII. vzpostavil nov odbor NOO ter ga 
povezal s sekretarjem. 

Na terenu OK-ja se pojavljajo razne oborožene skupinice, 
ki ropajo in nadlegujejo podeželsko prebivalstvo ter nam s 

• Rajon Šenčur. Poročili Rajona Šenčur dne 7. in 18. avgusta 1943 sla v 
ARS, Odd. I, sign.: AS 1489, Oblastni komiic KPS za Gorenjsko, a.š. 2435, 
2436, šk. S. 

17 Jože Stražnik. 
M Franc Šiška. 
J,) Rajon Podbrczje (Brezje): 
•"•° Anion Pezdir. 
si Poročilo dne 18. avgusta 1943 je v ARS, Odd. 1, sign.: AS 1489, Oblas- 

tni komite KPS za Gorenjsko, a.š. 2613, šk. 5. 
w Rajon Tržič. 
a-1 Poročilo iz srede avgusta 1943 je v ARS, Odd. I, sign.: AS 1489, Oblas- 

tni komite KPS za Gorenjsko, a.š. 2629, šk. 5. 
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temi dejanji povzročajo škodo in jemljejo ugled. Ker na terenu 
to stran Save ni naših edinic, smo v tem pogledu brez moči. 

Ker že dalje časa nismo prejeli nikakih direktiv, pojavljajo 
se pa vprašanja, ki jih je nujno rešiti, zato nam takoj pošljite 
navodila zlasti glede mobilizacije, dalje kako naj poročamo 
(obrazec vprašanj), kaj naj napravimo s Koroško in komu 
pripada ta predel (Železna Kapla, Borovlje). V ta bataljon se 
bosta v kratkem napotila tov. Cernivec in Benko, za kar pa 
morata imeti pooblastila in direktive. Poročajte kaj je z našo 
vojsko! Ker tu ni vojske in radi tega tudi ni akcij, terensko 
delo slabše napreduje. 

Smrt fašizmu - svobodo narodu! 

Za OK KPS Kranj: 
Cernivec 

ŠT. 89 

OKROŽNICA IZVRŠNEGA ODBORA OF DNE 25. AVGUSTA 
1943 OKROŽNIM, RAJONSKIM IN TERENSKIM ODBOROM 
OF TER GOSPODARSKIM KOMISIJAM O MEDSEBOJNEM 

SODELOVANJU NA GOSPODARSKEM PODROČJU1 

Izvršni odbor Dne 25. avgusta 1943. 
Osvobodilne fronte 
Slovenskega naroda 
Št. 41/43-0- 

OKROŽNIC A* 
vsem okrožnim, rajonskim in terenskim odborom OF ter 

Gospodarskim komisijam. 

Zaradi premajhnega sodelovanja naših političnih odborov 
in Gospodarskih komisij z našo vojsko nastajajo na terenu 
večkrat nerodnosti, ki na eni strani povzročajo politično ško- 

' Izvirna kopija je v ARS, Odd. Il, sign.: AS 1670, 100F, sk. 433/1. 
1 Glej še dopolnilo k tej okrožnici z dne 6. septembra 1943 (dok. Si. 136). 
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do, na drugi strani pa onemogočajo partizanskim edinicam 
redno prehranjevanje. Nujno je, da po dveh letih osvobodilne- 
ga boja pokažejo vsi naši vojaški, politični in gospodarski 
predstavniki v organizacijskem in političnem pogledu tisto 
resnost in zrelost, ki pristoja nosilcem nove narodne oblasti 
in uprave. Vse nerednosti in pomanjkljivosti posebno kar 
zadeva vprašanje prehranjevanja naše vojske moramo odpra- 
viti. 

Zato naročamo vsem našim političnim odborom in Gospo- 
darskim komisijam naslednje: 

1. Dolžnost članov Gospodarske komisije in politič- 
nega odbora OF dotičnega kraja, kamor pride katera od 
naših vojaških edinic je, da takoj stopi z njimi v stik. Go- 
spodarski referent, bodisi Gospodarske komisije, ali če te ni 
zato odrejeni član rajonskega oz. terenskega odbora OF naj 
takoj poišče intendanta došle vojaške edinice in se z njim 
dogovori glede potrebne prehrane. 

2. Ako obstoja v kraju, kamor je prišla edinica Gospo- 
darska komisija in razpolaga ta z že nakupljenimi zalogami, 
izroči iz teh zalog vojaškemu intendantu potrebno količi- 
no hrane. 

3. Če Gospodarska komisija oz. pristojni odbor OF ne 
razpolaga z nakupljenimi zalogami živil, mora izročiti vojaš- 
kemu intendantu naslove kmetovalcev, pri katerih je mo- 
goče izvršiti bodisi prostovoljen, bodisi prisiljen odkup. 
Temu odkupu mora prisostvovati član Gospodarske komi- 
sije oz. član pristojnega političnega odbora OF. Ti so dolž- 
ni omogočiti nakup v domači vasi in ne smejo dajati naslovov 
iz drugih krajev. 

4. Prvenstveno je dolžna dati na razpolago sredstva za 
nakup (gotovino in bone oz. priznanice) Gospodarska komi- 
sija sama. Če ta sredstev nima, naj ji pomaga pristojen politi- 
čni odbor OF oz. bo v takem primeru dal sredstva na razpola- 
go vojaški intendant. 

5. Za primer da v vasi, kamor pride vojaška edinica, ni 
izvedena organizacija za prehrano vojske, naj naši terenski 
odbori oz. naši zaupniki skličejo vse posestnike brez razli- 
ke in naj se z njimi v prisotnosti vojaškega intendanta dogo- 
vore glede oskrbe edinice za čas, dokler se bo mudila v vasi. 
Sporazumno je treba določiti event, prostovoljne dajatve, od- 
kupe z gotovino oz. z boni, predvsem pa glede odkupa živine. 
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6. Enako so dolžne Gospodarske komisije, oz. politični 
odbori OF dotičnega kraja oz. zaupniki, da sporazumno z 
vojaškimi intendanti in prizadetimi posestniki urede vse pot- 
rebno glede izposojanja vprežne živine in vozov. Odgovor- 
ni so za to, da se v dogovorjenem času vprežna živina in vozo- 
vi, katere si je vojska izposodila, kmetovalcem vrnejo nepoš- 
kodovani. 

Smrt fašizmu - svobodo narodu! 

Za IOOF: 
org. tajnik: 
Miha Borštnik3, l.r. 

ST. 90 

CENIK OSREDNJE GOSPODARSKE KOMISIJE PRI IZVRŠ- 
NEM ODBORU OF VELJAVEN OD DNE 25. AVGUSTA 1943 

DO PREKLICA1 

Osrednja gospodarska 
komisija pri IO OF. 

Na položaju 25. 8. 1943 

C E N I K št. 2 
veljaven od 25. avgusta 1943. do preklica. 

1. Živina: 
voli la vrsto živa teža kg Lit 15 
"     Ha " " " 13 
"     Illa " i» » "  ' 12 
kravella " " " " 12 
"     Illa " " •' " 10 
teleta la " " *• " 18 
'     IIa 16 

:1 Dr. Marijan Brecclj. 
1 Izvirna kopija je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1670, IOOF, ••. 435/IIa. 
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svinje pit. • M " 50-60.- 
ovce deb. " 

l* " 20-30.- 

2. Meso: 
govedina   I           vrste kg Lit 30.- 

II M 28.- 
III i' 25.- 

teletina      I " 40.- 
II " 35.- 

svinjina sveža " 60.- 
svinjina prekajena" 80.- 

3. Začimbe: 
svinjska mast čista kg Lit 140.- 
svinjska mast ocvirkova •' M 120.- 
slanina sveža " H 80.- 
slanina prekajena " It 100.- 
loj " H 50.- 
surovo maslo " II 70.-80. 
maslo kuhano " •1 100.- 
mleko liter II 2.-3.- 
jajca kom •1 2.-2.50 

4. Žito 
pšenica      kg Lit 8.- 10 - 
rž               " " 8.- 
ječmen • 7.- 
oves " 5.- 6.- 
ajda » 8.- 
koruza • 6.-7.- 
proso !• 5.- 
ješprenj     " • 9.- 
kaša II 8.- 10 - 

5. Moka: 
pšenična                kg Lit 12.- 14.- 
zmesna " 8.- 10 - 
ajdova la. " 12.- 14.- 
ajdova IIa. " 8.- 
koruz. zdrob " 9.- 
koruz. moka I' 8.- 
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6. Sadje: 
jabolka kg Lit 4.-5.- 
hruške » " 5.-7.- 
sadje suho meš. " " 15.-20.- 
grozdje II • 8.- 12.- 

7. Deželni pridelek: 
fižol kg Lit        7 
krompir • •i 2.- 
čebula II u 4.- 
češenj II » 7.-9.- 

8. Ostalo: 
žganje 1 Lit 40.- 50.- 
vino BK. " || 12.- 16.- 
vino šmar. " li 8.- 10.- 
sadjevec •i • 6.- 

Ta cenik je obvezen za vse prodaje zgoraj navedenih živil 
in bodo vsi prestopki najstrožje kaznovani. 

Smrt fašizmu - svobodo narodu! 

Za: 
Osrednjo gospodar, 

komisijo IOOF 

Žig: OSREDNJA GOSPODARSKA 
KOMISJA PRI IOOF 

ŠT. 91 
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PISMO ČLANA POKRAJINSKEGA ODBORA OF ZA PRI- 
MORSKO DR. JOŽE VILFANA DNE 25. AVGUSTA 1943 

POKRAJINSKEMU ODBORU OF ZA PRIMORSKO1 

Položaj, 25. 8. 1943. 

Pokrajinskemu odboru OF za Primorsko. 

Dragi tovariši, 

Sinoči sem prebral Ahačevo2 ponovno naročilo za organizi- 
ranje demonstracij v Gorici od 31. 7. Zgodilo se mi je ž njim 
nekako podobno kot z direktivnim pismom3 od 30. 7. Priklica- 
lo mi je v spomin, kako sem besnel, ko sem v tistih dneh ugo- 
tavljal nesposobnost naše organizacije, poseči v boj. Po drugi 
strani sem si pa živo slikal, kako bo besnel Ahac, ko bo bral, 
kakšno stališče sem zavzel do mestnega ali rajonskega odbo- 
ra v Gorici. Med mojo lastno sodbo in mojim akceptiranjem 
odbora je nepremostljiv prepad. Tudi v tem primeru sem se 
zadovoljil z obstojem odbora. Bojim se, da sem ga res polomil, 
kakor mi je takoj očital tov. Maks4. 

Da olajšam vaše odločbe v tem vprašanju, Vam dodatno h 
poročilu od 23./24. 8.s sporočam, da na sestanku sekretaria- 
ta nisem konstituiral in da sem izrecno omenil, da kooptacije 
ali izpremembe niso izključene. Če hočete nekatere ali vse 
dosedanje izločiti, jih lahko porinete v kako Gospodarsko ko- 
misijo. Jaz bi v odboru obdržal Borisa6 (= prvi, katerega obde- 
lam v svoji analizi) in Jankota7 (=tretji). Glede ostalih članov 
bi morali čakati, kaj se bo pokazalo v tovarni in kaj v raznih t. 

1 Izvirnik, napisan s črnilom na listih iz zvezka, je v ARS, Odd. II, sign.: 
AS 1734, Pokrajinski narodnoosvobodilni odbor za Slovensko primorje, šk. 
541/1. 

J Dušan Pirjevcc. Pismo dne 31. julija 1943 je v ARS, Odd. II, sign.: AS 
1638, Oblastni komite KPS za Slovensko primorje, ¿•. 532/V. V pismu naro- 
ča, naj Okrožni komite KPS za Gorico organizira masovne demonstracije in 
šlrajke s parolami: za izpustitev internirancev in političnih jetnikov, za pre- 
dajo Mussolinija in njegovih-pomagačev ljudskemu sodišču in naj mobilizira- 
jo Slovence in Italijane. 

-1 Glej Dokumenti, knj. 8, dok. št. 133, str. 430-433. 
4 Avgust Dugulin. 
5 Glej dok. št. 84. 
'' Cvetko Zizmond. 
7 Julij Beltram. 
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o. po predmestjih. V mestu nimamo namreč razen Krajčeve- 
gas odbora ničesar. 

Toda vse to zahteva časa. Forsirati se bo dalo samo v to- 
varni. 

Danes pošiljam v mesto ves propagandni material, ki smo 
ga prejeii od PK. Naša tehnika še ne deluje; manjka nam ke- 
mični papir za šapirograf. Zato jim pošiljam propagandni ma- 
terial v enem izvodu z naročilom, da ga razmnože in razširijo. 
Prepisal sem jim tudi precejšen del Matevževega9 pisma od 9. 
t.m. s podčrtanim koncem, naj uporabljajo žene in mladino. 
Da jih vidimo na delul 

Se ena korektura poročila. Magda10, ki Vam jo omenjam, 
je »identična« z Marico v Jankovem poročilu11. 

SF-SN. 
Joža1* 

ST. 92 

OKROŽNICA OKROŽNEGA KOMITEJA KPS ZA IDRIJSKO 
DNE 25. AVGUSTA 1943 MESTNEMU KOMITEJU KPS ZA 

MESTO IDRIJA O RAZŠIRITVI IN ORGANIZACIJI PARTIJE 
IN OF V MESTU IN RUDNIKU IDRIJA» 

ŠT. 3. Na terenu 25/8/1943. 

Okrožni Komitet KPS 
za Idrijsko 

OKROŽNICA 

Mestnemu Komitetu za  mesto Idrija. 

* Jože Kraje. 
s Anton Velušček. Glej dok. št. 29. 
IU Milcnka Persie. 
• Poročilo Okrožnega komiteja KPS za Cionco dne 24. avgusta 1943 Po- 

krajinskemu komileju KPS za Primorsko je v ARS, Odd. H, sign.: AS 1638, 
Oblastni komite KPS za Slovensko primorje, fase. 532/V. 

» Dr. Joža Vilfan. 
1 Izvirna kopija je v ARS, Odd. 1, sign.: AS 1497, Zbirka gradiva komite- 

jev KPS in odborov OF na Primorskem, šk. 1. 
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V zvezi s potrebami Partijske in OF organizacije in v zvezi 
z organizacijskimi potrebami naše narodno osvobodilne borbe 
Vam pošiljamo pričujočo okrožnico za razširitev Part, in OF 
organizacije v rudniku, kakor tudi v mestu samem. 

1.) PARTIJA. Nujno je, da mestni Komitet napravi to- 
čen pregled partijskega sestava odnosno članstva Partije ter 
da ugotovi točno število partijcev, kakor tudi partkinj in da to 
nemudoma sporoči svojemu nadrejenemu forumu O. K. ju za 
Idrijsko. 

2.) Da poda točni karakteristični pregled vseh članov Par- 
tije, to je partijcev in partkinj v mestu in v rudniku. 

a.) Kedaj so bili kandidirani, koliko časa so bili kandidi- 
rani. 

b.) Kedo jih je kandidiral in kedaj so bili sprejeti v Partijo. 
c.)   Na podlagi kakšnega dela za OF so bili kandidirani. 
č.)  Kedo jih je kandidiral. 
d.) Točno opisati karakteristiko dotičnega partijca, ki jih 

je kandidiral. 
e.) Kako se zadrži kot partije, koliko je aktiven in discipli- 

niran do Partije, kako obiskuje celične sestanke in koliko dela 
kot partije med masami. 

3.) Iz tega karakterističnega pregleda partijcev, predvsem 
rudarjev bomo takoj lahko ugotovili, kateri so najsposobnejši 
in najaktivnejši ter sto od sto predani partijski disciplini in 
njenim nalogam. Iz najboljših partijcev (rudarjev), določimo 5- 
7 tovarišev, ki naj bi tvorili rudniški biro. Rudniški biro se 
sestoji iz 5-7 članov, po potrebi lahko tudi več. Od teh si pos- 
tavimo najboljšega naj sposobnejšega za sekretarja rudniške- 
ga biroja. 

a.) Z rudniškim birojem mora imeti stalne stike MK odno- 
sno sekretar M. K. ja za Idrijsko. Mu dajati vse potrebne dire- 
ktive za delo v rudniku, ki bodo dane od O. K. ja za Idrijsko. 

b.) Vsi rudarji v rudniku (partijci) tvorijo eno samo celico. 
Celica ima neomejeno število članov (partijcev), čeravno jih je 
mnogo. 

c.) Ker pa radi kompromitacije partorganizacije v rudniku 
verjetno ne bo mogoče vršiti skupnega sestanka celice, naj se 
formirajo tako-zvane partijske skupine, ki naj tvorijo od 8-10 
partijcev, po možnosti lahko tudi več, o tem naj odloča mestni 
Komitet. 
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č.) Smisel rudniškega biroja v partijski celici v rudniku je 
ta, da ima partorganizacija v rudniku res trdno disciplinirano 
in Partiji predano vodstvo kakor je treba, da so tudi vsi ostali 
člani partijske celice popolnoma predani Partiji in Narodno 
Osvobodilni borbi slovenskega naroda. 

4.) Dolžnosti in naloge rudniškega biroja v partijski celici 
v rudniku so: 

a.) Vsak član rudniškega biroja naj prevzame po eno par- 
tijsko skupino v kateri je njegova dolžnost, da vodi skrb, da 
se partijska skupina katera mu je poverjena, sestaja redno 
enkrat na teden. 

b.) Da na sestankih, rednih in študijskih točno obravnava 
vso partijsko in OF literaturo, kakor tudi partijski študijski 
materjal. 

c.) Na sestankih naj se isto stremi za tem, da se organizi- 
ra načrtna sabotaža v rudniku, kje in kako naj se sabotira, 
da bo sabotaža čim uspešnejša, je treba da da ta iniciativo za 
sabotiranje rudniški biro, istotako naj tudi razdeli naloge in 
jih naj poveri partijcem v rudniku. 

č.) Vsi rudarji (partijci) v rudniku so dolžni točno izpolnje- 
vati dane jim naloge od rudniškega biroja. 

d.) Rudniški biro naj vodi točno kontrolo nad vsemi člani 
partijci v rudniku, v koliko so in v koliko niso izvršili zadane 
jim naloge. Ako jih niso izvršili je treba, da vsak član Partije 
poda poročilo zakaj ni izvršil dane mu naloge. Istotako naj 
rudniški biro vodi evidenco nad posameznimi člani Partije v 
rudniku v koliko so organizacijsko aktivni med ostalimi še ne 
organiziranimi delavci v rudniku. 

e.) Rudniški biro naj podaja točno poročilo o delu in živ- 
ljenju part, organizacije v rudniku svojem nadrejenemu par- 
tijskemu forumu M. K. ju, kateri naj točno vsaki teden poda 
točno in objektivno poročilo na punkt O. K. ja za Idrijsko. 

5.) Dolžnost vse partijske organizacije je, da popularizira 
Partijo. Da prikaže vedno in povsod, da je Partija tista, katera 
je dala pobudo za vsenarodno osvobodilno organizacijo OF in 
oboroženi odpor proti okupatorju in lastnimi narodnimi izda- 
jalci. Da je Partija stala vedno in povsod v prvih linijah naših 
partizanov in naše Narodne Osvobodilne Vojske. Dolžnost 
vseh partijcev je, da so masovno povezani v vsenarodni orga- 
nizaciji OF. Partije, kateri dela samo v celici oziroma med 
nekaj tovariši, ta ni partije, partije mora biti vedno in povsod 
masovno povezan med narodom. 
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Mestnemu Komitetu naročamo, da naj točno in pravilno 
ispolnuje vse dane mu direktive, pa naj bo to v partijski ali 
OF organizaciji. Stremeti mora za tem, da se drži pravi orga- 
nizacijski liniji v Partiji, kakor tudi v OF. Strogo moramo pazi- 
ti na to, da ne bomo sektašili, ker s tem bi napravili grobo 
politično napako. Nujno je, kakor tudi obvezno, da se mestni 
Komitet sestaja najmanj enkrat tedensko. Da na teh sestan- 
kih točno prouči vse dane mu direktive in ves študijski ma- 
terjal Partije. Da na teh sestankih točno proučava o vseh na- 
logah, katere so poverjene posameznim članom M. K. ja, ka- 
kor tudi skupne naloge M. K. ja za katere so vsi odgovorni. 
Stremeti je treba za tem, da bojo člani M. K. ja, kakor tudi 
drugi funkcionari Partije in OF v mestu in rudniku popolno- 
ma obvladali politično linijo Partije in OF in tako postali sa- 
moinicjativni pri izvršavanju svojih organizacijskih dolžnosti. 

Poročajte nam, kako ste spravili v življenje zgoraj navede- 
ne direktive. 

Smrt fašizmu - svobodo narodu! 

Okrožni Komitet KPS 
Za Idrijsko. 

ST. 93 

DOPIS CENTRALNEGA KOMITEJA KPS DNE 26. AVGUSTA 
1943 POVERJENIŠTVU CENTRALNEGA KOMITEJA KPS 

ZA LJUBLJANO1 

CENTRALNI KOMITET 
KOMUNISTIČNE PARTIJE SLOVENIJE 
Dne 26. avg. 1943. 

POVERJENIŠTVU KPS - LJUBLJANA 

Sporočamo vam, da smo vam danes s posebno pošto pos- 
lali 500.000 Lit za nakup strojev in črk, ter raznega drugega 
blaga kakor tudi orožja od italijanskih vojakov, kakor smo 

1 Izvirnik je v ARS, Odd. I., sign.: AS 1487, CK KPS, a. e. 1815. 
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vam že v zadnjem pismu sporočili. Pošta, ki jo vi pošiljate, 
izgleda, da se zopet med potjo odpira. Dajte že enkrat vso 
družino okoli Petra'-* izločiti iz našega poštnega personala. Ne 
razumemo, da vi tega ne storite. Će se bo kaj zgodilo, potem 
bo pa zopet jamranje, namestu da bi ob prvem sumu takoj 
reagirali. Mi smo prepričani, da gre naša pošta skozi Ovrov- 
sko3 ali gestapovsko4 cenzuro. Črnivec5 je bil tukaj in je govo- 
ril z Marjeto6 in Petračem7, ki sta mu objasnila glede tran- 
sporta dveh novih paketov in o važnosti, da nam priskrbe 
stroje in črkovni material. Požurite se zato. Jutri vam pošlje 
tehnika Urška8 poziv9 oficirjev v NOV in PO na ostale oficirje, 
podpisalo ga je 18 oficirjev, njim na čelu polkovnik Avšič Ja- 
kob. Vi te pozive hitro in lepo tiskajte ter jih množično razšir- 
jajte po Ljubljani, najmanj 5.000 kom. Za našo tehniko - gra- 
fični oddelek bi rabili nekaj ljudi iz Ljubljane, katere nam 
morate takoj poslati. Imena vam pošljemo jutri v drugem pi- 
smu. Označili jih bomo kot italijanofile. 

Nadalje nam pošljite nekaj aktivistov, ki se že ne morejo 
držati v Ljubljani in to za partijsko, mladinsko in za delo po 
AFZ liniji. Seveda pa morajo biti to ljudje, od katerih bomo 
imeli kakšno korist. Kulturniki10 so srečno prispeli. Priloženo 
je pismo11, ki ga oddajte na pravo mesto. 

Smrt fašizmu - svoboda narodu I 
Za: 

ŠT. 94 

1 Mirko Plcško. 
J OVRA, Organizzazione di Vigilanza • Repressione dell'Anlifascizmo (Or- 

ganizacija za nadziranje in zatiranje aniifašizma). 
4 Gestapo, Geheime Staatspolizei (Tajna državna policija). 
•"> Ing. Franc ć'ućck. 
" Zdenka Kidrič. 
7 Milan Škorlavaj. 
» Po preselitvi vodstva osvobodilnega gibanja iz Dolomitov spomladi 1943 

v Kočevski Rog je izdajanje in razmnoževanje vseh centralnih glasil prevzela 
okrožna Stiska tehnika. Po vodji tehnike Danici Mariticele - Urški sojo pričeli 
imenovali Urška 14. Njenemu partizanskemu imenu so dodali .še številko 
kurirske postaje TV-14. Več glej Krall, Partizanske liskarnc I, str. 56 in si. 

» Glej dok. št. 119. 
lü Gre za skupino, ki je prišla v Kočevski Rog 24. avgusta 1943. V njej je 

bilo nekaj igralcev, pevcev in glasbenikov. V skupini sta bila tudi pesnik 
Vladimir Pavšič - Matej Bor in slikar Niko Pirnat. Glej Fajfar. Odločitev, sir. 
35S. 

" Pismo ni priloženo. 
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PISMO CENTRALNEGA KOMITEJA KPS DNE 26. AVGUSTA 
1943 OKROŽNEMU KOMITEJU KPS RIBNICA - VELIKE 

LAŠČE O RAZDELITVI OKROŽJA IN Z NAVODILI ZA DE- 
LO1 

CENTRALNI KOMITET 
KOMUNISTIČNE PARTIJE SLOVENIJE 

Dne 26. avg. 1943. 

Okrožni komitet - Ribnica-Velike Lašče. 

Potrjujemo sprejem vašega dopisa od 17. VIII. t.l.2 Tov. 
JokP in tov. Joža4 sta nam na seji CK poročala o delovanju 
partijske organizacije v vašem okrožju kakor tudi o politični 
situaciji. Po teh poročilih smo se seznanili o stvarnem stanju. 
Iz vaših poročil dosedaj nismo mogli dobiti stvarne slike, ker 
so bila vaša poročila preveč enostranska. Poročali ste samo o 
svojih uspehih, nikdar pa o težavah, ki se vsakodnevno pred 
vas postavljajo. Smatramo, da vam je bilo otežkočeno radi 
tega, ker je bilo število članov OK premajhno. Radi tega ime- 
nuje CK sledeči OK: sekretar Ciril5, člani Fajdiga6, KrištoF, 
Kari8. Dalje vaše okrožje je bilo teritorialno preveliko radi tega 
je CK sklenil okrožje razdeliti in to: Ribniško okrožje z rajoni 
Loški potok, Sodražica-Ribnica in Dobrepoljski. Velike Lašče 
z Barjem postane samostojno okrožje z lastnim komitetom in 
to: sekretar Čufi9 ter člani Prajer10, Ančka11 in Cirilov brat12. 

Dalje je pri vas vladal preveliki birokratizem. Sekretar mo- 
ra biti v živem stiku z vsemi rajoni Partije po možnosti tudi s 

* Izvirna kopija je v ARS, Odd. 1. sign.: AS 1487. CK KPS, šk. 25, •. •. 
2612. 

> Glej dok. št. 64. 
•' Franc Popit. 
* Lidija Senljurc. 
•'• Matija Malcžič. 
" Ivan Fajdiga - Janez. 
7 Jože Koščak. 
* Karel Mikulič. 
* Ivan Jcvc. 
10 Janez Kožar. 
11 Verjetno Marija Golob. 
a Franci Malcžič. 
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celicami kakor tudi z množičnimi organizacijami, ni dovolj 
samo pismeni stik. Vi se niste dovolj brigali za utrditev Partije 
na terenu, niste Partije popularizirali kot voditeljice osvobo- 
dilne borbe, niste kakor ste dobili direktive prenesli delo na 
legalne ljudi. 

V vašem okrožju morate napraviti čistko in sicer tako, da 
vse tovariše, ki niso pokazali aktivnega dela, pošljete s potre- 
bno karakteristiko v brigado z opomeno, da jih pošiljate tja 
zato, ker niso na terenu delali in da jim je dana tam možnost, 
da se rehabilitirajo v partizanih, ker drugače bodo izključeni 
iz Partije. 

Vse dobre tovariše, ki so se na delu pokazali, pa dvigajte. 
Delo preložite na legalne ljudi. Smelo sprejemajte nove člane 
ter vodite z njimi teoretično učenje13. Utrdite Partijo. 

Vsa ostala navodila vam bo sporočil tov. Jokl. 

Smrt fašizmu - svoboda narodu! 
Za: 
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NAVODILA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS DNE 26. AV- 
GUSTA 1943 OKROŽNEMU KOMITEJU KPS VRHNIKA1 

CENTRALNI KOMITET 
KOMUNISTIČNE PARTIJE SLOVENIJE 

Dne 26. avg. 1943. 

OKROŽNI KOMITET KPS - VRHNIKA 

Potrjujemo sprejem vašega dopisa od 17. VIII2. Tov. Jokl3 

in tov. Lidija4 sta na seji CK poročala o partijskem delovanju 

u Centralni komite KPS je ze 14. avgusta 1943 z dopisom naročil, naj 
okrožje organizira politične tečaje ali vsaj predavanja za člane partije (ARS, 
Odd. 1, sign.: AS 1487, CK KPS. šk. 25, u. •. 2611). 

' Izvirna kopija je v ARS, Odd. 1, sign.: AS 1487, CK KPS, a. c. 2628. 
J Glej dok. št. 66. 



in o politični situaciji. CK je poročilo vzel na znanje ter kon- 
statiral, da je bila vaša politična linija v masovnem delu pra- 
vilna. Vaše delo pa organizacijsko zelo zaostaja. Zaostaja pa 
radi tega, ker se je v Partijo navleklo mnogo takega, kar v 
Partijo ne spada. Kulaki, trgovci in razni gostilničarji se vrine- 
jo v Partijo, da njeno delo zavirajo. Vi morate Partijo izčistiti, 
morate pa pri tem paziti, da ne zasektašite. Pozvati vse partij- 
ske organizacije in člane Partije na aktivno delo, povečati čut 
odgovornosti za delo, dvigniti politični nivo članov. Pritegniti 
nove legalne ljudi v Partijo, preložiti delo na legalne ljudi. 
Dvigajte brez strahu nove kadre, pri tem, pa gledati in kon- 
trolirati njihovo delo. Sprejmite v Partijo nove delavske ele- 
mente, ki jih je v vašem okrožju dovolj. Popularizirajte Partijo 
s tem, da pokažete vodilno vlogo Partije v osvobodilnem boju. 

Pošiljajte točna poročila, ne samo o vaših uspehih, temveč 
tudi o težavah, kijih imate na terenu. 

Na predlog tov. Joklna smo OK razširili in sicer sekretar 
tov. Fríe5, člani Puntar6, Zaje7 in Pajk8. 

Vsa ostala navodila bo podal tov. Jokl ali Ernoy ustmeno. 

Smrt fašizmu - svoboda narodu! 
Za: 

ST. 96 

PISMO POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRIMORSKO 
DNE 26. AVGUSTA 1943 ČLANU POKRAJINSKEGA ODBO- 

RA OF ZA PRIMORSKO DR. JOŽI VILFANU1 

Pokrajinski komitet KPS 
za Primorsko 

•'• Franc Popit. 
4 Lidija Šenljurc. 
5 Ignac Voljč. 
6 Jože M ole k. 
7 Adolf MalavaSić. 
" Ivan Kržič. 
" Albert Svetina. 
i Izvirna kopija je v ARS, Odd. Il, sign.: AS 1638, Oblastni komite KPS za 

Slovensko primorje, ák. 532/11. Ohranjena je samo prva stran pisma. 
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Na položaju, 26. VIH. 43. 

Dragi tovariš Jože!2 

Prejeli smo dve Tvoji pismi3 in sicer z dne 9. 8. in 13. 8. V 
zvezi s Tvojim pismom in splošnim položajem Ti odgovarjamo: 

1. Po vseh podatkih, ki smo jih prejeli se je začel na Pri- 
morskem odvijati političen proces, ki kaže na zraščanje sre- 
dinskih elementov z bega in Mihajlovičevci (plava garda). Oni 
belogardistični elementi, ki se še niso bili preveč kompromiti- 
rali na svojih izdajalskih pozicijah z odkritim sodelovanjem z 
okupatorjem prestopajo med sredino. Na drugi strani pa je 
prav reden pojav, da sredinski elementi širijo četniško litera- 
turo, ki jo prejemajo od tolp plave garde. Iz dokumentov, ki 
smo jih zaplenili pri treh plavogardističnih kurirjih je razvid- 
no, da plava garda pošilja svojo literaturo sredinskim duhov- 
nikom in sredinskim elementom z navodili za organizacijo 
zlasti obveščevalne službe. Iz teh dokumentov pa ni nikjer 
razvidno, da bi ti ljudje, katerim je literatura poslana že bili 
vključeni v plavo organizacijo. Nasprotno, po vsem izgleda da 
so to samo poskusne snubitvene pošiljke. Ugotovitev, da ne- 
kateri sredinski elementi že širijo to literaturo, bi torej vseka- 
kor lahko vzbujala mnenje, da so sredinci precej nagnjeni do 
plave garde. Iz vsega tega sledi, da se pripravlja nova garnitu- 
ra primorske reakcije z mihajlovičevci kot vojsko na čelu. 
Smatramo, da zna zaradi teh procesov priti v prihodnjih ted- 
nih do precejšnje diferencijacije sredine, vkolikor se ta že ni 
pod vplivom došlih belogardističnih elementov in pod plavo- 
gardističnim vplivom diferencirala. V kolikor se ta diferencija- 
cija pa še ni izvedla pa bo vsaj del sredine postal vse bolj tr- 
mast in našemu vplivu vse bolj nedostopen. Verjetna je, daje 
Narodni svet4 v Gorici že nekako politično predstavništvo te 
nove garniture primorske reakcije. Naše glavne naloge v tem 
položaju Ti bodo razvidne iz priložene okrožnice IOOF3. Pose- 
bej pa naj povdarimo važnost boja za sredino in narodno eno- 
tnost ter važnost razkrinkavanja mihajlovičevstva in plave 
garde. V zvezi s tem je treba seveda pojačati napore za širino 

» Dr. Joža Vilfan. 
3 Glej dok. št. 28 in št. 43. 
••Glej «lok. št. 84, op. 14. 
s Vcrjeino gre za okrožnico Izvršnega odbora OF dne 31. julija 1943. Glej 

Dokumenti, knj. 8, dok. št. 134, str. 433-436. 
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OF in voditi boj za politično izostritev narodno osvobodilnega 
boja na Primorskem, ki je trenotno samo val splošnih simpa- 
tij do partizanov itd. med tem ko ni še popolne jasnosti glede 
Mihajloviča, Mačka'', naše zunanje politične orijentacije itd. 
Kako važni so seveda povdarki na našem pozitivnem odnosu 
do Jugoslavije itd, ni treba posebej povdarjati. Glede na vse to 
bi bilo sijajno če bi enega od Janezov7, ali pa celo samega 
Janezevega deda pripravil do sodelovanja v OF v pokrajin- 
skem merilu. Mi nameravamo v kratkem sklicati sejo razšir- 
jenega Primorskega pokrajinskega plenuma OF s ciljem utrdi- 
ti narodno enotnost in OF kot edine oblasti. V zvezi s tem je 
seveda izredno važno, da čimprej organiziraš konferenco. Javi 
nam kdaj bo ta konferenca, da bo prišel še eden od nas. 

2. Glede reorganizacije terenskih odborov OF pa tole: Pri 
tem je treba biti gibčen. Kjer je politična situacija toliko zrela, 
da lahko izvedemo volitev sekretarijata, tam bomo volili javno 
ali tajno. Kjer to ni mogoče pa je treba terenske odbore brez- 
pogojno razširiti z novimi elementi, zlasti sredinskimi. Poseb- 
no pažnjo je treba polagati mestom in trgom, ki so zaradi na- 
še organizacijske in celo politične slabosti legla sredine, bega 
in miha. Še nekaj: vse oblike ki jih Ti predlagaš glede teren- 
skih odborov in njihovega funkcioniranja so popolnoma spre- 
jemljive, vsako uporabiti tam, kjer prilike tako zahtevajo. 

3. O odnosu AFŽ, ZSM in terenskih odborov. Odbori OF 
so oblast, AFŽ, ZSM itd pa so njihova organizirana opora in 
zveza z masami. Pri delovanju ZSM in AFZ ni važno samo to, 
da naj bo udejstvovanje specifično mladinsko ali žensko. ZSM 
prav tako lahko zbira hrano kakor AFŽ, AFŽ pa prav tako 
lahko vrši napisne akcije kakor ZSM. Važno je to, da ZSM 
mobilizira mladino na njenih specifičnih... 

ŠT. 97 

OKROŽNICA POKRAJINSKEGA INICIATIVNEGA ODBORA 
ZVEZE SLOVENSKE MLADINE ZA PRIMORSKO DNE 26. 

e Dr. Vlaiko Maček. 
; Uredništvu ni uspelo identificirati oseb. 
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AVGUSTA 1943 INICIATIVNIM ODBOROM ZSM NA PRI- 
MORSKEM» 

Pokrajinski inicijativni odbor 
Zveze slovenske mladine 

za Primorsko. Na položaju, 26. 8. 1943. 

Okrožnica št. 1 
Vsem inicijativnim odborom ZSM na Primorskem! 

O organizaciji ZSM na Primorskem. 
Na Primorskem je mladinska organizacija, ZSM, ki druži 

vse mlade zavedne Slovence v borbi proti okupatorju v pol- 
nem razmahu. Radi tega je potrebno, da si ji da jasno obliko 
in naloge. Njen namen je povesti vso mladino v boj za osvo- 
boditev in združitev vse Slovenije. Vsi narodi Jugoslavije naj 
se združijo enakopravni v novi svobodni Jugoslaviji. Mladina 
teh narodov ima svojo enotno organizacijo - Zedinjeno zvezo 
protifašistične mladine Jugoslavije, v kateri je tudi ZSM. Vsa 
jugoslovanska mladina izraža v teh svojih organizacijah voljo 
in željo za skupnim življenjem v novi veliki svobodni domovi- 
ni. Združeni se borimo za uresničitev naših hotenj. Vsi pošte- 
ni Slovenci danes pomagajo po svojih močeh v tej borbi v 
okrilju Osvobodilne fronte slovenskega naroda, zato mora 
tudi mladina in ta celo najbolj ker je mlada, ker ima mnogo 
revolucionarnih sil in ker se odloča danes usoda in bodočni 
potek življenja zlasti mladini. 

Zakaj se mora organizirati mladina v Zvezi slovenske mla- 
dine? Ker organizirana predstavlja veliko večjo udarno silo 
kot razkropljena in nepovezana. Ker lahko edino slična orga- 
nizacija kot je ZSM vodi mladino po pravilni poti, ki odgovarja 
stanjem in trenutnim zahtevam in potrebam slovenskega na- 
roda po vseh pokrajinah naše širne Slovenije. Mladina bo 
zvedela za vse dogodke v politiki in iz vojaških borb najtočne- 
je če bo sodelovala v svoji mladinski organizaciji. Mladinska 
organizacija bo mladino vedno obveščala o najvažnejših nalo- 
gah. 

Kdo naj postane član ZSM? Vsak mlad pošten Slovenec, ki 
hoče svobodno in združeno Slovenijo, vsak mladinec, ki se 

Ciklostiran izvod je v ARS, Odd. Il, sign: AS 1670, 100F, šk. 444/1. 
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zaveda, da bo živel človeka dostojno življenje edino v svobodni 
domovini. Starostna meja je 25. leto. Mladi tovariši in tovari- 
šice od 6 do 14 leta se udeležujejo našega boja za svobodo kot 
pijonirji. 

Kako izgleda organizacija ZSM? Osnovna oblika organiza- 
cije je na vasi (v mestu) povezana mladina, ki si tajno izvoli 
izmed sebe svoj vaški (terenski) inicijativni odbor ZSM (inici- 
jativni - samodejavni, poln svojih lastnih zamisli in načrtov.) 
Več vasi tvori rajon, ki imajo svoj rajonski inicijativni odbor 
ZSM. Nekoliko rajonov sestavlja okrožje, z okrožnim inicijati- 
vnim odborom ZSM. Mladino v vsej Primorski vodi Pokrajin- 
ski inicijativni odbor ZSM. Vse pokrajinske odbore veže v eno- 
to Glavni inicijativni odbor ZSM za Slovenijo, ki je v Sloveniji 
najvišji mladinski forum. 

Oblika vaškega (terenskega) inicijativnega odbora ZSM. 
Sestavljen naj bo iz najmanj treh najsposobnejših in najbolj 
predanih mladincev ali mladink. Vanj naj se pritegnejo vsi 
zanesljivi in delavni tovariši in tovarišice. V mnogih slučajih 
bo v takem inicijativnem odboru sodelovala skoraj vsa vaška 
mladina razen kakega nezanesljivca. Vsak član inic. odbora 
bo odgovarjal za svoj sektor (oddelek) dela. Za celotno delo 
vsega inic. odbora odgovarja sekretar ali tajnik. Vse delo mla- 
dine v vasi bo razdeljeno na tele sektorje: 

1. Tajništvo, 2. delovna četa, 3. kulturno prosvetno delo, 
4. vojaški sektor, 5. intendanca, 6. pijonirji, 7. blagajna, 8. 
skrb za literaturo, 9. dopisništvo, 10. pevski zbor, 11. agitaci- 
ja in propaganda, 12. obveščevalna služba, 13. civilna kurir- 
ska služba. 

Za vsak sektor dela bo odgovoren po en tovariš ali tovari- 
šica, vendar pa bo vsa mladina na vasi sodelovala na vseh 
sektorjih. Ne bo n. pr. v mladinski list pisal samo oni tovariš, 
ki je odgovoren za dopisništvo, temveč vsi mladinci v vasi. 
Ako tvori inic. odbor manj članov, kot je sektorjev dela, naj en 
član prevzame več sektorjev. 

Delo po sektorjih. 
1. Tajništvo. Tajnik je odgovoren za vse delo mladine v 

vasi. On sklicuje vsakotedenske sestanke vaškega inic. odbo- 
ra in sestanke vse mladine. On mora samostojno voditi ses- 
tanke, paziti na delavnost, slogo in pravo tovarištvo med mla- 
dino v vasi. Biti mora najbolj odločen, iznajdljiv in predan. Na 
vsakem sestanku naj sekretar razjasni vsem tovarišem tudi 
političen položaj in tekoče politične naloge. Npr. Sedanja naj- 
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važnejša naloga je utrjevanje narodne oblasti OF. Vsi Slovenci 
se moramo zavedati, da imamo svojo narodno ljudsko oblast 
OF. Prezirajmo vse kar ukazuje okupator in upoštevajmo to, 
kar želi in terja od Slovencev OF, gibanje našega ljudstva v 
boju za svobodo. Mladina utrjuj tudi med starejšimi ugled OF 
in si prizadevaj, da bodo izvrševali njene ukrepe. Pazi in raz- 
krinkuj protiljudsko modro gardo in izdajalske pristaše Draže 
Mihajioviča, človeka, ki se bori proti narodom Jugoslavije na 
strani Nemcev in Italijanov. V Gorici so ti izdajalci ustanovili 
narodni svet-, ki hoče zapeljati Slovence zopet v mreže starih 
voditeljev, ki so krivi propada stare Jugoslavije. Razkrinkuj- 
mo jih. Tajnik je dolžan vzdrževati z rajonskim ali okrožnim 
inic. odborom stalne stike in mu poročati redno vsakih 14 
dni. 

2. Delovna četa. Skoraj vsaka |kme]tija na Primorskem 
pogreša pri delu na polju ali vinogradu vsaj po [eneg|a člana, 
kije ali v zaporu ali internaciji ali paje prisiljen, da [se bjori v 
italijanski vojski. Delovnih moči primanjkuje. Vsak Slovenec 
pa je dolžan, da pomaga naši Narodno osvobodilni vojski s 
čimer more (hrana, obleka, obutev itd.). Kako si bomo poma- 
gali pri delu na takih prizadetih kmetijah? Mesto da dela vsak 
mladinec na svoji njivi ali vinogradu naj se zbere vsa mladina 
iz vasi in naj skupno obdela najprej eno njivo, za tem drugo 
in bodo tako napravili v skupnem delu in tekmovanju mnogo 
več, kot če bi delal vsak zase. Med petjem in v družbi bo delo 
mnogo prijetneje, kot če bi delal vsak zase. Delovna četa bo 
lahko obdelala tudi vsa posestva, ki pripadajo OF in onim, ki 
so po italijanskih zaporih, v internaciji ali, ki so že padli v 
borbi za osvoboditev slovenskega naroda. Ker bo obdelana 
vsa zemlja bo brezdvoma slovenski kmet svoji vojski lažje 
pomagal, kot če bi ostala zemlja neobdelana. Delovno četo 
vodita politkomisar in komandir. V njej vlada vojaška disci- 
plina. Vsa četa naj se tedensko redno sestaja ter sporazumno 
določa dneve in zemljišča in delo, ki ga bo opravila v tekočem 
tednu. V slučaju sporov naj odloča politkomisar. Njegova na- 
loga je tudi, da pazi, da pomaga delovna četa zlasti revnejšim 
kmetom in da vsi člani te delovne čete v vasi pravilno razu- 
mejo veliki pomen skupnega (kolektivnega) dela in medseboj- 
ne pomoči, da se v četi dovolj zanimajo za politično življenje 
ter da pojo in tekmujejo pri delu. Važna naloga je kopanje 

' Glej dok. št. 84, op. 14. 
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skrivališč za žito in druge pridelke, da skrijemo vanje ves ži- 
vež. Po vsakem opravku naj se na sestanku ugotovi onega 
tovariša, ki je bil najmarljivejši. Vse delovne čete na Primor- 
skem in poedinci v njih bodo tekmovali, kdo je največ pripo- 
mogel s svojo pridnostjo v naši borbi. Politkomisar mora bele- 
žiti število delovnih ur in jih stalno poročati višjemu odboru. 
(Če dela 10 mladincev po pet ur se šteje torej petdeset delov- 
nih ur). Tekmovali bomo tudi v številu izkopanih skrivališč za 
pridelke. Komandir skrbi za pravilno razdelitev dela, za disci- 
plino in red ter za pravilno obdelavo polj, vinogradov ter ob- 
gradnji skrivališč. 

3. Kulturno prosvetno delo. Slovensko ljudstvo na Pri- 
morskem je bilo pod fašizmom načrtno potujčevano. V šolah 
so se naši otroci učili le tuji italijanski jezik. Mladina čuti 
potrebo, da sledi potujčevanja čimpreje zabriše. Zato naj oni 
tovariš, ki je odgovoren za ta sektor skrbi, da se bo mladina 
sestajala redno vsaj enkrat na teden zato da se bo takrat 
učila slovenščino z branjem literature, z pisanjem dopisov v 
liste, z pisanjem iger iz življenja pod okupatorjem in o parti- 
zanih. Skušajo naj take igre uprizoriti na kakem skrivnem 
prostoru ob prisotnosti zanesljivih gledalcev. Isti tovariš naj 
pazi, da bo mladina vse izraze, ki jih v naši slovenski literatu- 
ri ne razume podčrtala in izpraševala potem o njih naše akti- 
viste. 

4. Vojaški sektor. V naši literaturi je mnogo pozivov za 
sabotaže za mladinske vojaške akcije in slično. Ti pozivi bi bili 
zaman, ako bi mladinska organizacija ne uresničevala teh 
pozivov. Tovariš, ki bo skrbel (vojaški referent) bo odgovoren, 
da bo mladina vršila čimveč vojaških akcij. Morala bo trositi 
letake za italijanske vojake, listke z našimi parolami (gesli), 
naše slovenske zastavice iz papirja. Morala bo pisati s kredo 
po zidovih, cestah in ulicah napise: živela OF, živela Združena 
Slovenija, živela slovenska Primorska, živel tovariš Tito3, živel 
tovariš Stalin4, živela slovenski Trst in Gorica, živeli partizani, 
živelo sodelovanje slovenskega in italijanskega ljudstva v bor- 
bi za svobodo. Pred nami se porajajo vedno težje in odgovor- 
nejše naloge. Naša vojska mora premagovati velike težkoče in 
se mora zato neprestano krepiti in jačati. Za to je potrebna 
neprestana propaganda med mladino za odhod v partizane. V 

1 Josip Bron - Tilo. 
4 Josip Visarionović Džugašv'ili Stalin. 
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partizanih lahko vsak tovariš najbolj pomaga svojemu naro- 
du. Čimveč mladincev da organizacija naši vojski temvečjo 
zaslugo ima. Po vsej Evropi vstajajo ljudstva in se bore z oro- 
žjem v roki proti nasiljnim tlačiteljem njihove svobode. V itali- 
janskih in slovenskih mestih se vrše neprestane demonstraci- 
je, v tovarnah, lukah in ostalem prometu pa štrajke in sabo- 
taže. Primorski Slovenci moramo pred vsem svetom izpričati, 
da nočemo več italijanskega jarma, da hočemo svobodno in 
Združeno Slovenijo. Zlasti primorska mladina je dolžna, da to 
pokaže s sabotažami in vojaškimi akcijami (razoroževanje 
italijanskih vojakov, poškodovanja naprav, ki služijo italijan- 
ski vojski in slično). Čimbolj bomo rušili sovražnikovo zaledje 
tembolj bo demoraliziran tem preje bo sk[r]ušen moral zapus- 
titi slovensko zemljo. Mladina, ruši progo, ceste, naprave, 
škoduj ukupatorju kjer mu moreš! Z dejanji pokaži, da si 
mladina enega najbolj junaških narodov na svetu. Tudi o 
številu izvršenih vojaških akcij in o številu novih partizanov 
bo mladina po vsej Primorski tekmovala, zato naj vojaški refe- 
rent vse to beleži in javlja višjemu odboru. 

5. Naši najmlajši od 6. do 14. leta ne smejo ostati zapos- 
tavljeni in izven borbe. Napačno je, da jim vedno skrivamo 
svoje stike s partizani! Raje jih poučimo o tem kakšni junaki 
so to, da se partizani borijo tudi za nje, da bodo oni lahko 
lepše živeli, skratka skušajmo jim partizane čimbolj priljubiti. 
Tovarišica, ki bo odgovarjala za pijonirje bo morala skrbeti, 
da bodo znali peti partizanske pesmi, da bodo vedeli zakaj se 
slovenski partizani borijo, da bodo znali partizansko pozdrav- 
ljati itd. S pravilno vzgojo nam lahko pionirji služijo kot naj- 
boljši kurirji za prenašanje pošt, za stražarje, kadar so v vasi 
partizani in slično. Mnogo je dokazil, da so naši pijonirji že 
veliko pripomogli našem osvobodilnem boju referent o pijonir- 
jih naj stalno poroča o uspehih, ki jih ima pri svojem delu on 
in njegovi tovariši, ki mu pomagajo pri tem. 

6. Intendanca je tudi zelo važen sektor pri mladinskem 
delu. Tovariš ki mu je poverjena mora skrbeti, da ima vedno 
zbrane kaj hrane, obleke, obutve, čajev in sličnega za parti- 
zane. Preskrbeti si mora zveze, da mu je mogoče dobivati na- 
ročene predmete iz bližnjih mest in trgovin. Njegova skrb, ki 
je trenutno najvažnejša je skrivanje žita in pridelkov v skriva- 
lišča, da okupator ne bo mogel jemati naših pridelkov za 
vzdrževanje svoje vojske. To s čimer bi podprli sovražnika v 
boju proti nam raje poklonimo svoji narodni partizanski voj- 
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ski. Referent naj beleži količine hrane in drugih stvari, ki jih 
je zbrala mladina za partizane, ker bomo tekmovali tudi v 
tem. 

7. Blagajna bo važna za zbiranje prostovoljnih prispev- 
kov, za vzdrževanje naše partizanske vojske in za stroške, ki 
jih bo imela organizacija s prirejanjem različnih akcij. Blagaj- 
nik bo pobiral prostovoljne prispevke mladine in sporočal 
nabrano vsoto višjemu odboru preko sekretarja. Mladina naj 
pokaže potrebo prostovoljnih žrtev in odpovedi, sedaj ko se 
bije doslej najsilovitejša bitka za svobodo in lepše življenje 
ljudstev in posameznikov. Ta sektor bo zlasti važen v mestih 
in industrijskih krajih, kjer naj se mladina v množicah odzove 
pozivu za pomoč naši OF in partizanski vojski. 

8. Literatura. Ako doslej mladina ni dobivala redno naših 
listov (Slov. Poročevalec, Mladina, Mladi puntar, Slovenka, 
Kmečki glas) je dolžnost referenta za literaturo, da jo z zve- 
zami preko terenskega odbora preskrbi. Vsak teden mora 
mladina na skupnih sestankih, če so mogoči, prebirati to 
našo literaturo, si jo razlagati in se o člankih v njej razgovar- 
jati in debatirati. Ta tovariš naj skrbi, da bo plačevanje litera- 
ture pravilno razdeljeno na vse mladince. 

9. Dopisništvo. Začel je izhajati mladinski list za Primor- 
sko3. Ta list ne sme biti pisan samo od parih stalnih dopiso- 
valcev, ampak mora v njem sodelovati vsa primorska mladi- 
na. Vsak teden naj se mladinci na vasi sestanejo in naj skup- 
no napišejo [svjoja težka doživetja iz dobe pod fašizmom in o 
srečanjih s partizani, o partizanskih bojih, o strahopetnosti 
Italijanov in slično. Pisati tudi o svojem delu v mladinski or- 
ganizaciji, o skrivanju žita in o svojih vojaških akcijah. Te 
spise potem pošiljajte na rajonske odbore ZSM. 

10. Pevski zbor. Slovenska pesem je bila v fašistični Italiji 
prepovedana. Naša mladina si silno želi, da bi znala peti lepe 
partizanske pesmi. Na vsaki vasi bomo ustanovili pevski zbor, 
kjer se bomo vadili besedila in napeve slovenskih partizan- 
skih in narodnih pesmi. Tovariš referent za pevske zbore bo 
moral poskrbeti tudi za prepisovanje pesmi, če ne bo v vasi 
dovolj pesmaric. Čim bodo dani pogoji bo med vasmi tekmo- 
vanje pevskih zborov. 

11. Agitacija in propaganda. (Agitacija pomeni širjenje do- 
brih vesti in načel med ljudstvom. Propaganda je širjenje pro- 

5 Gre za list Mladi puntar. Glej dok. ét. 73. op. 22. 
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grama npr. OF, KP) Tudi mladina mora različne partizanske 
zmage raztrositi po svoji in sosednjih vaseh. Tovariš, ki odgo- 
varja za agitprop naj gleda, da bo mladina pridobivala za par- 
tizane in OF vedno nove mladince, da bo ZSM vedno širša in 
organizirana po vseh vaseh. Hkrati pa je naloga mladine pobi- 
janje raznih laži o partizanskih porazih, o požiganju in oneča- 
ščanju cerkev in slično. Tudi razkrinkavanje Mihajlovičeve 
propagande za četnike spada v ta sektor. Skrbi naj tudi za 
širjenje naših gesel med ljudstvo s pomočjo letakov, zastavic, 
napisov itd. 

12. Obveščevalni sektor. Tudi ta sektorje zelo važen. Spo- 
sobne mladince določimo za obveščevalce, ki bodo obveščali 
partizanske oddelke o kretanju sovražnika, o postojankah, 
izdajalcih, belogardistih in sličnem. Obveščevalci naj bodo 
tajni postavljeni izven skupine ZSM zanje naj ve samo sekre- 
tar. 

13. Kurirska služba. V vsaki vasi naj se določi civilno ku- 
rirko, ki bo vzdrževala zvezo med ljudstvom in partizani. To 
naj bo zanesljiva mladinka, ki je stvari zelo predana. Ustvariti 
se mora zveza po teh civilnih kurirkah od vasi do vasi. Zanjo 
naj ve tudi samo sekretar. 

Dnevni red sestankov. 
Tovariš sekretar (sekretarka) vodi sestanek inic. odbora 

ZSM. Sestanek otvori z našim pozdravom. Nato prečita dnev- 
ni red, ki naj bi bil približno tak: a. poročila vseh članov od- 
bora po sektorjih dela (vsak poroča o svojem oddelku, ki od- 
govarja zanj.) b. Razgovor o vsakem sektorju posebej, v koliko 
je bil dobro pretekli teden obdelan in v koliko je bil izveden 
načrt iz preteklega tedna. Kontrola nad delom s pomočjo 
sklepov iz preteklega tedna (zadnjega sestanka odbora), • Iz 
poročil in iz potreb mladine, vasi, partizanov itd. se naj naredi 
za vsak sektor posebej načrt dela za bodoči teden. d. Slučaj- 
nosti. Razgovori in sklepi o raznih drugih vprašanjih izven 
sektorjev, e. Samokritika, (vsak mladinec naj pove [napake], 
ki jih je opazil na samem sebi in ki škodujejo delu in uspehu 
naše stvari. Ta samokritika je zelo važna, ker se bo tako mla- 
dina naučila opazovati samo sebe in ko bo videla svoje napa- 
ke jih bo vedela in tudi znala popraviti. Če ne veš kaj bi pop- 
ravil ne moreš popraviti!) f. Kritika. (Vsi člani odbora povedo 
drug za drugim napake, ki jih je pozabil povedati o sebi oni 
tovariš, ki je na vrsti. To bo odprlo onemu tovarišu oči, da se 
bo še bolj potrudil popraviti svoje pogreške. Za kritiko svojih 
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napak ne sme nihče zameriti svojemu tovarišu, ampak mu 
mora biti hvaležen.) g. sekretar zaključi sestanek z našim 
pozdravom. 

Razume se, da so prilike v vsaki vasi drugačne in tako 
sploh ne moremo postaviti za življenje organizacije nekih oz- 
kih in trdih navodil, zategadelj prepuščamo inic. odborom da 
prilagode ta navodila, ki jih dajemo tu razmeram v svojih va- 
seh. Bodo čimbolj iznajdljivi, delavni in pogumni pa bo oblika 
v njihovi vasi ustrezala pogojem. 

Poročila, ki jih morajo pošiljati tajniki rajonskih odborov 
vsakih 14 dni okrožnemu odboru in okrožni odbori mesečno 
Pokrajinskemu inic. odboru ZSM naj vsebujejo to: 

a. število mladine na vasi, ki jo lahko štejemo v ZSM, koli- 
ko je mladine, ki simpatizira z okupatorjem in je ne moremo 
šteti v naše vrste. 

b, delavnost mladine, razna storjena dela, poročilo po 
sektorjih. 

C. opis najsposobnejših in najpredanejših tovarišev odno- 
sno tovarišic (z ilegalnimi imeni), o njihovem napredovanju 
glede politične izgradnje in organizacijske sposobnosti. 

d. slučajnosti. Opis zanimivih dogodkov, ki so se dogodili v 
vasi, mestu. Poročila naj bodo obširna in redna. 

V mestih so osnovni terenski inic. odbori, ki jih vežejo ra- 
jonski inic. odbori te pa mestni inic. odbori. V mestih je zlasti 
važno, da prodre v širino, da ne ostanemo pri ozkih skupi- 
nah, ki se ne bi širile. Dolžnost vsakega mladinca v mestu je 
zlasti neprestano pridobivanje vedno novih članov ZSM. Ven- 
dar bo ravno tu najbolj potrebna konspiracija (previdnost). 
Sestanki naj bodo vedno drugje, ne na istih mestih. Vsak 
mladinec naj izve le to kar mora vedeti. Izbrati si morate ile- 
galna imena in se v organizaciji imenovati le z njimi. Vsak 
mladinec naj beleži in zapisuje le toliko, kolikor je nujno pot- 
rebno in to na tak način, da se nihče drugi ne bi spoznal, če 
bi dobil zapisek v roke. Če bi od koga hoteli na policiji izvedeti 
imena ostalih tovarišev in druge organizacijske tajnosti, naj 
se zaveda, da je sin naroda, ki bije danes herojski boj za svo- 
bodo in naj ponosno molči, čim bi izdal kako malenkost bodo 
hoteli izvleči iz njega še več in bi uporabilji] tudi silo za dose- 
go svojih ciljev. S tem bi se njegov položaj še poslabšal, slo- 
venski narod pa bi ga smatral za izdajalca. 

Med člani odborov in v odnosih do predpostavljenih naj 
vlada disciplina, ker bo edino tako lahko celotna organizacija 
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delovala v redu. Vsi mladinci so dolžni utrjevati (ugled) avtori- 
teto svojih sekretarjev in aktivistov Osvobodilne Fronte. 

Mladina, snuj svojo organizacijo z vso vnemo in veseljem, 
da bomo čimveč pripomogli k hitrejšemu koncu in k končni 
osvoboditvi slovenskega naroda! 

SMRT   FAŠIZMU -SVOBODO NARODU! 

Pokrajinski inicijativni odbor 
Zveze slovenske mladine 

za Primorsko. 

Blaž Robida6, Jože Planine7, 
Tilen Borjan8, Magda Smrekar9, 
Fanika Majnik10, Albina Bratovž11. 

ST. 98 

POROČILO OKROŽNEGA ODBORA OF ZA KOČEVSKO DNE 
26. AVGUSTA 1943 IZVRŠNEMU ODBORU OF O POLITIČ- 

NEM POLOŽAJU V OKROŽJU» 

pr. 29. avg. 43.  št. 210. 
Okrožni odbor OF. za Kočevsko okrožje 
26. avgusta 1943 
na položaju 

Izvršnemu odboru OF. Slovenskega naroda. 
Poročilo 

o politični situaciji v okrožju. 

•• Darko Marušič. 
i Jože Tcjkal. 
« Bojan Slih. 
4 Verjetno Milcnka Persie. 
10 Fanika Skrbeč - Črnugclj. 
4 Uredništvu ni uspelo identificirali osebe. 
I izvirnik je v ARS. Odd. H. sign.: AS 1670, ÎOOF, sk. 435/1. Številka 210 

in datum prejema sta registraturni oznaki izvršnega odbora OF. 
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Rajon Kočevska Reka: Morala in razpoloženje naroda 
prav dobro. Organizacijsko je rajon trdno povezan v OF. 

Narodna oblast se v vseh vaseh ćimdalje bolje uveljavlja. 
Vaški odbori so razgibani in politično kakor tudi gospodarsko 
vrlo2 agilni. 

Osnovano je 8 vaških gospodarskih komisij. 
SPZZ. ima svoje incijativne odbore v vseh vaseh, kateri so 

zelo agilni. Žene se pridno vdeležujejo sestankov, sodelujejo 
pri kolektivnem delu, zbirajo pomoč za vojsko itd. 

Tudi mladina je v tem rajonu popolnoma organizirana in 
živo sodelujejo pri kolektivnem delu, zbirajo pomoč za vojsko, 
raznaša literaturo, trosi letake in vrši tudi obveščevalno služ- 
bo. 

Bege in modre garde ni v rajonu. 
Kaplan Pogorele3, kateri je iz Fare (rajon Banjaloka) pre- 

meščen v ta rajon, je sedaj še pasiven in miruje. 
V Kočevski Reki so izdajalci bratje Dulcerji in družina 

Knavs razprodali svoje stvari in bodo odšli z Italijani, ker se 
bojijo kazni za svoja izdajalska dela. 

Italijanska posadka iz Gotenice je odšla. Pred odhodom so 
Italijani porušili bunkerje in utrdbe. Za posadke iz Kočevske 
Reke in StaJcerji še nimamo poročila, da so odšle, ampak tudi 
te posadke so porušile bunkerje in imajo vse pripravljeno za 
odhod. V posadkah Morava, Bosljiva Loka in Osilnica ni no- 
bene spremembe. 

V Gotenici je takoj po odhodu Italijanov organiziran teren- 
ski odbor OF., a v kratkem bodo organizirane tudi ženske in 
mladina v svoje odbore. 

Politično stanje in splošna situacija je za nas v tem rajonu 
prav dobra. 

Rajon Banjaloka: Razpoloženje naroda in tudi morala je 
dobra. Vasi Krkovo in Vrh, ki so bile pod direktnim vplivom 
Jurkoviča, se sedaj zboljšujejo v političnem pogledu. Zapaža 
se, da sedaj radi sprejemajo našo literaturo in jo tudi čitajo. 

1 Sekretar Okrožnega odbora OF za kočevsko okrožje Alojz Zalar je pisal 
poročilo v zelo slabi slovenščini. Na to ga je opozarjal organizacijski tajnik 
Izvršnega odbora OF dr. Marijan Brecelj z dopisom dne 15. maja in ponovno 
23. julija 1943 in zahteval, »da morajo biti dopisi, kijih okrožje pošilja, pisani 
v pravilni slovenščini, predvsem oni, ki so namenjeni javnosti in krogom 
izven vrst OF.. Kopiji dopisov sta V ARS, Odd. 11. sign.: AS 1670, IOOF, šk. 
434/1. 

3 Anton Pogorclec. kaplan v Fari. 
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Tudi v občevanju z našimi aktivisti so zdaj drugačni kot prej 
in se nadejamo, da bodo tudi te dve vasi v kratkem povezane 
v naše organizacije. 

Organizacijsko je povezan rajon v terenske odbore. Naro- 
dna oblast .se počasi uveljavlja po vaseh, vendar v nekaterih 
vaseh se ta oblast še ne zapaža. 

Tudi v gospodarskem pogledu so vse vasi povezane v vaš- 
ke gospodarske komisije. Teh komisij je sedaj 15 v rajonu. 

SPŽZ. ima sedaj 5 incijativnih odborov in rajonski in [ici- 
jativni) odbor. Žene sodelujejo pri zbiranju hrane za vojsko, 
vendar ker do sedaj niso bile organizciijsko trdno povezane, je 
njihovo delo dalo manjše rezultate. 

Mladina je v tem rajonu najbolj razgibana: sodeluje pri ra- 
znašanju literature, zbira hrano za vojsko, snuje se pevski 
zbor, igralska družina itd. V nedeljo priredijo večji miting z 
izbranim sporedom. 

Stanje v italijanski posadki Banjaloka je nespremenjeno. 
V zadnje čase je bolj aktivna in patrulje iz te postojanke gredo 
po vaseh in to celo ponoči in na taka mesta kamor prej niso 
hodili. 

Na Brodu italijanski vojaki prepevajo in govorijo, da gredo 
kmalu domov, ker bo kmalu vojne konec. 

Vse kaže, da bodo italijanske postojanke ob cesti Kočevje- 
Morava-Banjaloka-Brod na Kolpi ostale zaradi varnosti ceste, 
ker pri teh postojankah ni zapaziti nobene spremembe. 

Bega in modra garda se ni pojavila v rajonu. 
Rajon Mozolj: Morala in razpoloženje naroda je dobro. Te- 

renski odbori ob Kolpi so premalo delovni, ni pa v teh vaseh 
ljudi s katerimi bi jih zamenjali. Politično jih je zelo težko 
graditi, ker niso občutili doslej nič od okupatorskega terorja. 
Ker so na meji, so se prej skoraj vsi bavili s tihotapstvom in 
zamenjavo stvari z Hrvatsko. Vsled tega gledajo na osvobodil- 
no borbo našega naroda z čisto egoističnega stališča in ne 
razumejo potreb splošnosti. 

Ženski pokret še ni tukaj organiziran in je šele v razvoju. 
Tudi organizacija mladine je šele v začetku. Organiziran je 
rajonski Inc. odbor ZSM. V nedeljo se bo priredil zopet miting 
z zabavo za vso mladino, v dolini Kolpe. 

Gospodarske komisije so organizirane po vaseh, ali tudi te 
komisije v dolini Kolpe slabo delajo. 
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Italijani so zapustili postojanke: Spodnji Log, Knežja Lipa 
in dne 24. t.m. so zapustili tudi Mozelj. Pred svojim odhodom 
so porušili bunkerje in utrdbe. 

Po hišah, kjer so stanovali vojaki so napravili pravo opus- 
tošenje. Razbili so vrata, okna, pohištvo itd. Uničeno je tudi 
vse sadno drevje. 

Iz Mozlja so evakuirali vse prebivalce v Kočevje. 
V Spodnjem Logu bo v kratkem organiziran terenski odbor 

OF. 
Sploh bo posvetilo okrožje sedaj vso pažnjo temu rajonu. 
Rajon Stari trg: Razpoloženje naroda in morala je precej 

dobra. Organizacija terenskih odborov je v razvoju. V temu 
pogledu rajonski odbor ni pokazal dovolj incijative, niti agil- 
nosti v političnem delu. Politično delo je bilo dosedaj res tež- 
ko, ker je bil rajon kontroliran od Italijanov. Sedaj ko se je 
umaknila posadka iz Vimolja je kretanje po vaseh zgornjega 
dela rajona varno in se je začelo z organizacijom terenskih 
odborov po vaseh. 

V tem rajonu tudi SPŽZ. in ZSM. nista organizirana. Ob- 
stoji mladinski incijativni odbor v Podgori. 

Italijanska posadka iz Vimolja je odšla v Kočevje. Pred od- 
hodom so porušili in požgali bunkerje in utrdbe. 

Iz Vimolja in vasi Kralji so Italijani odpeljali 14 glav živine. 
Poskušali so odgnati živino tudi iz vasi Čeplje, ali so kmetje 
odgnali živino v gozd. Vse vasi so opozorjene, da skrivajo živi- 
no, da jo Italijani ne dobijo. 

Bela garda je še v Predgrađu. Po podatkih kijih imamo, je 
tam samo 12 belogardistov, ki pa niso aktivni. 

Posadke Stari trg in Predgrad so zamenjali financi4. Prejš- 
nji so odšli z Vimoljskimi v Kočevje. 

Partizani so justificirali partizanske begunce Ožbolt Stefa- 
na in Lada Levstika. Dezertirala sta meseca marca iz Cankar- 
jeve brigade ter sta se potikala po gozdovih. Pretila sta, da 
bosta pobila rajonski odbor in sta tudi dejansko napadla me- 

* Gre za italijansko finančno stražo (Regia Guardia di Finanza), oborože- 
no formacijo civilne uprave v Ljubljanski pokrajini. Njena naloga je bila ob- 
mejna nadzorna in carinska služba. Finančna straža v Ljubljanski pokrajini 
je imela svoje povcljslvo v Ljubljani (poveljnik podpolkovnik Quirino Giombi- 
ni, za njim Giacomo Bortone in nato Gaetano Polizzi). Finančna straža je bila 
organizirana vojaško. (Tone Fcrcnc, Fašisti brez krinke. Dokumenti 1941- 
1943, Maribor, 1987, str. 54) 
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seca maja ti. rajonski odbor in oddala 7 strelov. O tej justifi- 
kaciji Vam pošiljamo posebno poročilo5. 

Dne 23. tm. je prišlo iz Hrvatske preko Kolpe pri vasi Dol 
v vas Predgrad (postojanka Bele garde) okrog 100 četnikov. 
Vodil jih je italijanski oficir. Četniki so v prisotnosti Italijanov 
in belogardistov vzklikali kralju Petru, Jugoslaviji in baje tudi 
Stalinu. Popoldne so odšli istim potem nazaj na Hrvatsko. 
Pred odhodom so izjavili, da bodo oni prišli čistiti naše hribe, 
če jih Italijani in beli ne morejo. V Predgrađu so se bavili par 
ur. Belogardisti so bili precej v strahu pred njimi. 

Po podatkih iz Hrvatske so ti četniki prišli iz četniške pos- 
tojanke v Srpskih Moravcih. Na hrvatski strani v vasi Razdrto 
so pri povratku iz Slovenije aretirali dva moška ter so enega 
ustrelili, a enega so izpustili domov. Vse prebivalstvo v kraju 
Završje na hrvatski strani se je pred četniki umaknilo v goz- 
dove. 

Iz katerega razloga so ti četnici prišli na našo stran nismo 
mogli doznati. 

Rajonski odbor OF. Stari trg je zaplenil dne 20 tm. v Kop- 
rivniku avto, ki je prispel po oglje. Šofer in trije spremljevalci 
so bili mobilizirani in predani 3. bataljonu UBTT. Eden od 
njih je pobegnil, ter se vrnil v Kočevje. Ostali trije so odlični 
dečki. Avto hrani sedaj ROOF. Stari trg. 

Pod vodstvom ROOF. Stari trg so žene in mladina iz Kop- 
rivnika požele pšenico, ki so jo pustili evakuiranci-italijanofili. 
Prav tako se bo požel oves ter ostalo. Mlačev so izvršile žene 
in mladina iz Podgore. Omlačeno je ca. 200 kg pšenice, ki jo 
je prevzela R(ajonska) g[ospodarska] kjomisija]. 

Rajon Koprivnik: Italijanska posadka je zapustila Kopri- 
vnik, ter je sedaj ta vas dostopna. Ker je ta rajon nenaseljen, 
je poverjeno rajonskemu odboru Stari trg, da izvrši v Kopriv- 
niku organizacijo terenskega odbora. V Koprivniku je sedaj 
140 oseb većinom otrok in žena. 

Pri odhodu so Italijani odpeljali 6 glav goveje živine, 3 
konje in 3 prašiče. Tudi so odpeljali 6 automobilov sena. Pla- 
čali niso ničesar. 

Rajon Kočevje: Po poročilu iz Starega Loga so naši aktivi- 
sti imeli zadnjih dni s prebivalci iz Kočevja veliki miting. Po 

5 Poročilo Rajonskega odbora OF Stari irg ob Kolpi dne 22. avgusla 1943 
Okrožnemu odboru OF •• kočevsko okrožje o vzrokih justifikacijc je v ARS, 
Odd. •, sign.: AS 1670. IOOP, šk. 435/1. 
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tem mitingu so pa stiki s Kočevjem bolj šibki. Baje so Italijani 
zvedeli za udeležence mitinga in sedaj vlada strah pred repre- 
salijami. Na tako razpoloženje je vplivalo tudi to, ker je izdaja- 
lec Martinčič6 pobegnil našim oblastem. Sam slučaj Martinči- 
čevega bega se v Kočevju različno tolmači. Po eni verziji se je 
Martinčič otkupil z denarjem, po drugi so ga naši izpustili, po 
tretji verziji pa je pobegnil straži. 

Martinčič se je baje javil na neki železniški čuvajnici blizu 
Ribnice, ter je bil en dan zaprt v Ribnici, nato je bil prepeljan 
v Kočevje, kjer je sedaj zaprt. Njegova žena je baje napisala po 
moževi aretaciji pretilno pismo nekemu našemu pristašu, a ta 
je odnesel to njeno pismo karabinjerjem ter je ona potem are- 
tirana. 

Okrožje: 
V zadnjih 10 dneh so aktivisti okrožja in rajonskih odbo- 

rov obdržali 23 sestankov in mitingov po vaseh. 
Dne 22. tm. seje vršila okrožna konferenca SPZZ.7 Zboro- 

vanja se je vdeležilo 47 žensk. Postavljen je bil OIOSPZZ. 
Okrožna tehnika razmnožuje Radio vestnik trikrat na te- 

den. 
Nujno je potrebno, da se radio aparat katerega smo dali v 

popravilo čimprej popravi in vrne okrožju. 
Pripis: 
Kod rajona Banjaloka: Dne 21. tm. so prišli v logor okro- 

žne partizanske ambulante hrvatski partizani iz II. odreda 
Goransko-Primorske grupe in zaprosili naše partizane, da jim 
pokažejo teren, ker hočejo napasti Italijane. 

Naši partizani so s Hrvati postavili zasedo med vasjo Slov. 
Briga in Ajbeljom. Ta zaseda je napadla pomotoma en civilni 
tovorni avto misleč da je vojaški, kateri je vozil les za italijan- 
sko firmo Fratelli Codini iz Kočevja. Avto so zažgali, a nekaj 
živeža, kar je bilo v avtu so zaplenili hrvatski partizani. 

Ranjena sta šofer in civilni potnik Cetinski iz Novih Sel - 
pomočnik šofera ni ranjen. Vsi trije so takoj po prvih strelih 
zbežali v italijansko postojanko v Moravo kjer so dobili pomoč 
a potem so jih otpeljali v bolnico. 

* Franc Martinčič, lesni manipulant, zaposlen pri italijanski družbi 
Emona. Več glej Vclimir Kraševec - Igor. Zapadnodolenjski odred, Ljubljana 
1985. str. 301-302. 

7 Pozdravno pismo Okrožnega iniciativnega odbora SPŽZ za Kočevje dne 
24. avgusta 1943 Izvršnemu odboru OF s prve konference SPŽZ dne 22. 
avgusta 1943 je v ARS, Odd. 11, sign.: AS 1670, lOOF, šk. 435/V. 
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Dne 18. tm. so Italijani iz Banjaloke aretirali Južnič Ano iz 
Fare, ker je imela 2 italijanske deke, a v vasi Vrh so istega 
dne vjeli partizanskega dezerterja Marinič Jožeta in ga vzeli 
seboj. 

Kot rajona Kočevska Reka: V italijansko postojanko v 
Moravi je dne 24. tm. prišlo 100-150 vojakov z rdečimi krava- 
tami. Ne ve se ali je to ojačanje ali zamenjava. 

Smrt fašizmu - svobodo narodu. 

člani okrožja: Sekretar: 

C. Dekval Alojz Zalar 
Polič Radko 

ST. 99 

POROČILO OKROŽNEGA KOMITEJA KPS KAMNIK DNE 
26. AVGUSTA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA 

GORENJSKO IN KOROŠKO1 

OKROŽNI KOMITET KPS 
KAMNIK Položaj, 26. VIII. 1943. 

Žig: petokraka zvezda 
Poročilo št. 6 

POKRAJINSKEMU KOMITETU ZA GORENJSKO IN 
KOROŠKO. 

I. Obseg okrožja. Ponovno vam poročamo2, da je meja 
med OK-Kamnik in OK-Litija dokončno urejena. Meja poteka 
ob Savi do Senožet in potem naprej proti Murovici vključno z 
vasmi Sv. Križ, Vrhpolje pri Moravčah, do grebena Limbarske 
gore in potem po grebenu naprej. To mejo smo ponovno ure- 
dili na seji s PKjem za Štajersko. Meja med Loškim okrožjem 

1 Izvirnik je v ARS, Odd. H, sign.: AS 1636. Oblastni kumile KPS za Go- 
renjsko, šk. 660/11. 

1 Poročilo Okrožnega komiteja KPS Kamnik dne 17. avgusta 1943 Pokra- 
jinskemu komiteju KPS za Gorenjsko in Koroško je v ARS, prav tam. 
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in našim zaenkrat še ni dokončno urejena. Ta meja se bo v 
najkrajšem času uredila. 

II. RAJONI. Poročamo, da smo rajon št. 1 to je ZASAVSKI 
r. opredelili v dva rajona, radi prevelikega terena, ki ga je ta 
rajon zasegel. Na ta način je ta rajon postal mnogo okretnejši. 
V ostalih rajonih ni nobene spremembe. Skupno je kamniško 
okrožje opredeljeno zdaj na 6 rajonov. 

Rajon I. Zasavski r. (raj. sekretar tov. METOD3) 

Meja tega rajona poteka od Senožet (tam kjer je meja litij- 
skega okrožja), vključno s Sv. Križem, po robu Murovice in 
grebenov do Domžal. Na južni strani poteka meja po Savi do 
Sv. Jakoba in tukaj zopet po glavni cesti do Domžal. Rajon 
obsega tri velike občine. Rajonski sekretar tov. Metod, postav- 
ljen 20. VIII. bivši politični delavec na sektorju okrog ihanske 
občine pri Domžalah. Tov. Metod je najbolj samoiniciativen, 
kar imamo političnih delavcev. Ima pa še gotove napake, da 
nastopa včasih pri ljudeh preveč ostro, toda tudi te napake se 
bodo s stalno vzgojo in podukom odpravile. Statističnih poro- 
čil od tov. Me[toda] zaenkrat še nisem prejel, vendar je poslal 
skromno poročilo iz bivšega dela, da ima organiziranih 10 
odborov OF. Poslal sem mu prvo kritiko, zakaj ni poslal takoj 
poročilo sestavljeno na podlagi »vprašanja in direktive«4. Tov. 
2bic5 bo v kratkem postavljen za raj. sekr. ZKM v tem rajonu. 
Na področju, kjer dela polit. del. Ljubo6, je postavljeno zaen- 
krat 4 odb. SPZZ, 5 odb. SNP in 4 odb. NZ. Če so že sestav- 
ljeni občinski odbori, še nisem prejel poročil. Dal sem pa ta 
navodila takoj. ZSM v rajonu. V ta rajon bo postavljen tov. 
Zbic za delo po mladinski liniji. Se od prej so v tem rajonu 4 
odb. ZSM (vaški) in 2 občinska. V tem rajonu sta samo 2 
NOO. Skupno je v tem rajonu 31 različnih odborov. Vsa ta 
poročila pa nismo prejeli na podlagi »Vprašanja in direktive«, 
ampak samo skromna navadna poročila. Točna poročila glede 
odborov in ostalih stvari vam bom podal v prihodnjih poroči- 
lih, ko bom prejel točno poročilo od novega raj. sekr. Za ta 
rajon je tov. Metod že prej kot polit. del. organiziral svojo teh- 

3 Jože Beve - Metod Lcskovar. 
* Glej dok. št. 23, op. 4. 
s Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravega imena. 
* Ciril Grad. Ime je pripisano s črnilom. 
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niko, ki je opremljena, kakor poroča s ciklostilom, radioapa- 
ratom in strojem. 

RAJON II. DOMŽALSKI r. (raj. sekretar tov. MILA N.7) 

ZSM v rajonu (sekr. ZKM Stojan"). V rajonu seje povečalo 
število ZSM odborov za 5 (vaških), 4 tovar., Del. enot. in za 1 
mestni odb. Skupaj je v rajonu 21 vaških, 6 tovar, in 4 mest. 
odbori. Kritiko posameznih organizatorjev za mladino, vam je 
podal tov. Veljko9. SPŽZ v rajonu: Za to delo ni špecijelno 
nobeden odgovoren, imajo pa to delo tudi polit. del. Ustanov- 
ljeni so trije odb. SPZZ. 9 odb. SNP in 6 odb. SNZ. V celem 
rajonu obstoja trenutno 68 odb. Ti so povezani v 6 NOO. Od- 
bori Del. Enot. se že ustanavljajo. V tem raj. je bil tov. Uroš10, 
vsled nedelavnosti poslan v bataljon, dočim je bil bivši polit, 
del. tov. Tomo11 postavljen v tem raj. v pomoč tov. Stojanu, za 
mladinsko delo. Koliko je sedaj točno ilegalnih terenskih de- 
lavcev v tem rajonu nam še ni bilo sporočeno. Dosedaj še ni 
poslal samo tov. Joško12, polit. del. iz tega raj. res točnih 
poročil, na podlagi »vprašanja in direktive«. Natančno poroči- 
lo, kako poteka delo po mladinski liniji, bo poročal tov. Velj- 
ko. 

RAJON III. TUHINJSKI r. (raj. sekr. tov. Boris"). 

ZSM v rajonu (sekr. ZKM tov. Ljubo14). V rajonu se delo po 
mladinski liniji ni preveč izboljšalo. Stanje se je samo v toliko 
izboljšalo, da so ljudje postali za organizacijo vsaj malenkost 
bolj dostopni. Tov. Borisa vedno kritiziram, ker ne započne s 
sistematičnim delom in ima premalo kontrole nad svojimi 
političnimi delavci. Ravno tako pošilja tov. Boris stalna in 
stalna poročila, seveda poročil takih kakršnih se pač zahteva 
pa nam tov. Boris dosedaj še ni poslal. To dolino zalagamo z 
največjo količino literature. Pošiljamo mu redno trikrat te- 

7 Milan Janežič. 
« Pclcr Zupančič. 
4 Franc Kavčič. 
,ü Marjan Cajhen. 
11 Verjetno Anton Mavsar. 
• Slavko Kokalj. 
'•' Rok Korošec. 
14 Jože Primožnik. 
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densko cea. 80 kom. radio-poročil, poleg ostale literature, ki 
jo prejme izmed vseh največ. Na ta rajon smo posvetili največ 
pažnje. Iz njegovih poročil se da sklepati, da še nima postav- 
ljenih nobenih odborov, ampak samo posamezne zaupnike po 
vaseh. 

RAJON IV. CERKLJANSKI r. (rajon. sekr. tov. Miško15) 

Končno nam je poslal tov. Miško tedensko poročilo, ki 
smo ga že dolgo časa pričakovali. Novi politični delavci, ki so 
bili za ta rajon predvideni so že prevzeli svoje dolžnosti. Ti 
politični del. so: Jaka16, Edi17, Tošo18 in Gams19, ki je postav- 
ljen za sekr. ZKM v rajonu. Tako je tov. Miško vsaj kolikor 
toliko započel s sistematičnim delom. V naprej upamo, da bo 
stvar mnogo boljše potekala. O kakšnih odborih v tem ra- 
jo[nu] zaenkrat še ni govora, vendar pa upamo, da bomo lah- 
ko o odborih poročali že v prihodnjem poročilu. Predvideno je 
še nekaj političnih delavcev za ta rajon. Bela garda v tem ra- 
jonu je bila precej popularna, vendar je pa zadnje čase popol- 
noma popustila in hočejo biti bivši belogar. naši najboljši lju- 
dje. Podrobneje vam bom poročal v prihodnjih poročilih. 

RAJON V. KAMNIŠKI r. (raj. sekretar tov. U R H2"). 

ZSM v rajonu. Sekr. ZKM v tem rajonu še ni postavljene- 
ga. Bomo ga pa postavili v najkrajšem času. Kakor poroča 
tov. Urh, daje ljudstvo precejšen odpor proti ustanavljanju 
mladinskih odborov. Ustanovljeni so samo naslednji odbori; 1 
odb. SPŽZ, 1 SNP v Kamniku, 2 odb. NZ izmed katerih je 
eden v Kamniku. Kompletnih N00 še ni. Ima pa tov. Urh 
precej zaupnikov, katere bo v kratkem povezal v odbore. Ta- 
ko, da se je stanje od zadnjih poročil vsaj za malenkost izbolj- 
šalo. Poročil od njegovih političnih delavcev ne prejemamo 
nobenih, čeravno to stalno kritiziramo. Od tov. Urha sem 
prejel prvo poročilo, ki vsaj kolikor toliko zadostuje pogojem. 
Vendar se pa bo tov. Urh s časoma precej izpopolnil. V njego- 

15 Stane Žerovmk. 
1(1 Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravega imena. 
lr Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravega imena. 
1,1 Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravega imena. 
['> Franc Stele. 

•"> Franc Stenovec. 
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vem rajonu delata tudi 2 tov. ki sta prišla iz Gorenjske (Pajo21 

in Simo22). Tov. Pajota bomo postavili za komandanta NZ v 
okrožju, tov. Simona pa za delo po mladinski liniji v tem rajo- 
nu. Podrobna poročila bom poslal, čim mi jih pošlje tov. Urh. 

RAJON VI. MENGEŠKI r. (raj. sekretar tov. ROK23). 

Od tov. Roka sem prejel prvo poročilo res tako, kakor se 
zahteva. Sekr. ZKM je Vinko24. Poleg tega ima tov. Rok še 2 
politična delavca in to tov. Zdenko'25 in Zvone26. V rajonu je 7 
ZSM odborov, 1 obč. ZSM odb. Koliko je ostalih odborov v 
tem rajonu mi tov. Rok zaenkrat še ni poročal. Tukaj je stanje 
precej slabo, ker se sedaj nahaja v tem rajonu polno vojaštva 
in imajo ljudje strah pred našimi organizatorji. Vendar pa se 
stanje izboljšuje. Bolj točno vam bom poročal, kako je stanje 
v tem rajonu v naslednjih poročilih. Poročila, ki sem [jih] pre- 
jel od Roka so bila še zelo pomanjkljiva, zato jih tudi jaz ne 
morem podati bolj obširnejših. 

VII. P A R T IJ A. 

Partija v vojski. Kakor sem že v zadnjih poročilih poročal 
bomo vršili politično delo v terenski četi. Ta terenska četa 
zaenkrat še ni ustanovljena. Takoj ko bo ustanovljena, vam 
bom poslal statistično poročilo, kakšno bo partijsko stanje v 
tej četi. 

Partija na terenu. Partija v našem okrožju zaenkrat ni 
preveč močna kljub stalnim okrožnicam in direktivam, ki jih 
pošiljamo vsem sekretarjem in političnim delavcem. Partijskih 
birojev ali komitetov rajonov zaenkrat še ni sestavljeno. Stre- 
mi se pa stalno za tem, da čim prej uspostavimo partijsko 
organizacijo. O poteku partijske kampanje27 nam raj. sekr. še 
niso res točno poročali. Partija je najmočnejša v rajonu II. V 
tem rajonu je 33 partijcev moških in 5 žensk. V rajonu IV je 
zaenkrat samo 5 partijcev. Ti še niso povezani v celice. Kak- 

'•" Jože Logar. 
-2 Stane Karo. 
M Frido Mnvko. 
" Ivan Dolinšek. 
• Uredništvu ni uspelo ugotovili pravega imena. 
• Anton Stopar. 
27 Glej dok. št. 23, op. 5. 
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šnoje partijsko stanje sedaj v novem Metodovem rajonu, nam 
tov. Metod še ni poročal. Ravno tako še nismo prejeli poročil 
od raj. IV, V. in VI. Podrobnejša poročila, kako poteka partij- 
ska kampanja, vam bom poročal, čim prejmem poročila od 
raj. sekr. 

VIII. MOBILIZACIJA. 

Kakor smo dobili poročila od rajonskih sekretarjev mobili- 
zacija s pozivi ne poteka preveč ugodno. Stalno dajemo nove 
in nove odredbe, da naj se mobilizira z različnimi metodami, 
vendar smo pa prišli do zaključka, da ne bo šlo drugače, ka- 
kor mobilizirati samo s silo. Zaenkrat je mobilizacija v našem 
okrožju zelo otežkočena, ker se nahaja tukaj mnogo vojaštva. 
V drugih notranjih sektorjih pa so stalne hajke. Vsled velikih 
hajk, se jih je tudi nekaj prijavilo nazaj in ti elementi so še 
pokvarili drugim moralo, ki so bili pripravljeni iti prostovoljno 
v partizansko vojsko. Lahko mirno rečem, daje mobilizacija v 
našem okrožju najtežja. Upamo, da se bo stanje izboljšalo. 
Točna poročila, koliko je bilo v celem okrožju mobiliziranih 
bom podal v prihodnjih poročilih. 

IX. INTENDANO A. 

Ilegalnih rajonskih intendantov še ni postavljenih. Smo pa 
posvetili temu vprašanju mnogo pažnje. Morali bomo mobili- 
zirati ljudi katerim bomo lahko poverili delo intendantov, kaj- 
ti, da bi dobili te ljudi iz bataljona-0 zaenkrat, kakor izgleda ni 
govora, čeravno vedno to forsiramo, saj ima bataljon itak pre- 
cej ljudi, ki jih nima za kaj uporabiti. 

X. OBVEŠČEVANJE. 

Direktive'^4 za organiziranje VOS-a sem prejel. Po teh dire- 
ktivah smo takoj postavili VOS-ovca za okrožje, ki ima nalogo 
pod najstrožjo konspiracijo postaviti rajonske VOS-ovce. Snu- 
je se varnostna grupa, ki bo imela po okrožju samo likvida- 
torske posle. 

M Ore zn Kamniški bnlnljon. 
» Navodila Centralnega komiteja Varnostno-obveščcvnlne službe dne 17. 

februarja 1943 za izgraditev VOS na terenu. Olcj Dokumenti, knj. 5, dok. št. 
166, str. 465-472. 
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XI. ILEGALNI KADRI NA TERENU. 

Pri sedanji mobilizaciji smo potegnili v ilegalnost precej ti- 
stih elementov, ki so bili zelo kompromitirani. 

XII. ZVEZE. 

Legalne veze funkcijonirajo med OK in posameznimi rajoni 
lahko vsak dan, če je to potrebno. Legalne veze v Urhovem in 
Miškovem rajonu so šele pred kratkim res započele delovati. 
Naši obmejni rajoni imajo, razen rajona VI., legalne veze 
vzposta%'ljene tudi z obmejnimi rajoni sosednjih okrožij. Naš 
OK ima tudi legalno vezo z OK Škofja Loka in OK Litija. Veza 
med vojsko in posameznimi rajoni, je z ozirom na položaj, v 
kakršnem se nahaja vojska, precej otežkočena, ali je pa sploh 
ni. Tudi mi nimamo sedaj vedno redne veze z vojsko. Ilegalna 
veza deluje v rajonu št. II. Povsod še niso postavljeni rajonski 
kurirji. Poklicali smo tov. Dramača30, ki pa še ni prišel, da bo 
prevzel odgovornost za vse ilegalne veze v okrožju. On bo ne- 
kak komandir vseh kurirjev. Stvar izgleda, da se bo tako naj- 
bolj obnesla. Okrožna tehnika ima 2 kurirja za raznašanje 
literature na centralno jauko, odkoder bodo v bodoče razna- 
šali kurirji literaturo in pošto v vse rajone. Kadar bodo povsod 
postavljeni kurirji, vas bomo informirali o tem. 

XIII. TEHNIKA. 

Tehnika v našem okrožju je napredovala samo v toliko, da 
je započela delovati nova malenkostna tehnika v rajonu I. 
(sekr. Metod). Ta tehnika je opremljena z radio aparatom, 
ciklostilom in pisalnim strojem. Ta tehnika že dela, seveda 
bolj v malem obsegu. Tudi radio aparat še ni uporabljen. Tam 
bo delovala rajonska radiotehnika. Na splošno kakšno je teh- 
nično stanje v našem okrožju, smo vam obrazložili v prejšnjih 
poročilih31. Stremeli bomo za tem, da tehnično vprašanje po- 
polnoma razrešimo tako, da bomo imeli po vseh rajonih svoje 
tehnike. V glavnem imamo naslednje tehnike: okrožna tehni- 
ka (opremljena z roto strojem in dvema pisalnima strojema), 
okrožna radiotehnika, ki izdaja vsak drugi dan poročila, ra- 

:l" Mavricij Kvcdcr - Dremač. 
11 Glej dok. ši. 30, op. 29. 
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jonska tehnika v rajonu II. Ta tehnika je opremljena z roto 
aparatom, šapirografom32 in pisalnim strojem. Ta tehnika že 
obratuje. Rajonska tehnika v rajonu L, ki je opremljena z 
zgoraj imenovanimi stroji. Tehnike razmnožujejo poročevalce, 
radio poročila in poleg teh stvari se razmnožujejo razne bro- 
šure. Gotovo količino razmnožene literature, bomo pošiljali 
tudi v Litijsko okrožje, kjer je glede tega bolj pereče vprašanje. 

XIV. BELA  GARDA. 

Tukaj zaenkrat ni čutiti ne bele in ne plave garde. V zad- 
njih časih se je pojavila takozvana plava garda, ki pa je takoj 
prenehala s svojo agitacijo. Radi plave garde smo izdali letake 
in jih v masah vrgli med ljudi. Na ta način smo ljudem jasno 
dopovedali, kaj je plava garda. V Cerkljanskem rajonu so bili 
najbolj zagrizeni belogardistični elementi, ki so se pa v zad- 
njih časih popolnoma priliznili, kakor češ, da niso nikdar 
delovali na tem področju. 

XV. K R I T I K A. 

Namestnika komandirja in politkomisarja, sta prišla v ne- 
ko vas v Tuhinjsko dolino, kjer sta nekaterim dekletom dopo- 
vedovala, da so neumne če poslušajo naše organizatorje, da 
ni potreba jim hoditi na sestanke in, da ni potreba prenašati 
nobene pošte. Dekleta so se res teh navodil resno držale. Ni 
jih bilo ne na sestanek, ki je bil predviden, tudi niso hotele 
odnesti nobene pošte več. Vse to pa radi tega, ker sta jim tako 
dejala komandir in politkomisar (oba namestnika). To smat- 
ramo, kot navadno sabotažo in smo zahtevali od štaba briga- 
de33, da jih kaznuje za to, prav po partijski liniji. Odgovora, 

w Beseda je pripisana s črnilom. 
:u Gre za Šlandrovo brigado (6. slovenska narodnoosvobodilna brigada 

•Slavka Šlandra«), ki je bila ustanovljena 6. avgusta 1943 na Sipku nad 
Blagovico iz Kamniško-savinjskega odreda in drugih štajerskih enot. Koman- 
dant je postal Janko Sekimik • Simon, politični komisar Mitja Ribičič - Ciril. 
Konec avgusta in v začetku septembra 1943 seje brigada prebila na Dolenj- 
sko in se za nekaj tednov vključila v enote 15. divizije NOV in PO Jugoslavije. 
Večina njenega moštva je ostala na Dolenjskem, jedro brigade pa seje vrnilo 
na Štajersko, v 4. operativno cono. Brigado so obnovili 29. septembra 1943 
na Limbarski gori. Več glej Dr. Miroslav Stiplovšck, Šlandrova brigada. Knji- 
žnica NOV in POS 10, Ljubljana, Maribor 1970 (dalje, Stiplovšck, Šlandrova 
brigada), str. 51, in si. 
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ali so jih kaj zaslišali, ali nič, še nisem prejel od štaba briga- 
de. 

Na podlagi teh poročil, kakor tudi prejšnjih, prosim, da 
kritizirate moje delo in mi to kritiko tudi pošljete.. 

SMRT  FAŠIZMU -  SVOBODO  NARODU! 

Žig: petokraka zvezda Za OK KPS 
sekretar: Marjan34 

P. S. Sporočam Vam, da tov. Jernača35 zaenkrat še ni. 
Tudi nimamo nobene veze z njim. Nadalje Vam sporočam, da 
sem prejel Vaše direktive, ki jih je pisal tov. Matija36. Ravno 
tako smo prejeli vse okrožnice, ki smo jih razmnožili. Sporoči- 
te mi, kako je sedaj ali res spadamo pod Štajersko37, kakor 
nam je to PK za Štajersko obrazložil na seji z našim OK-jem. 
Na seji smo razpravljali o normalnih vprašanjih, kakšno je 
stanje tukaj.38 

ŠT. 100 

PISMO OKROŽNEGA KOMITEJA KPS KRANJ DNE 26. AV- 
GUSTA 1943 SEKRETARJU POKRAJINSKEGA KOMITEJA 

KPS ZA GORENJSKO IN KOROŠKO MAKSU KRMELJU» 

OK KPS - Kranj Na položaju, dne 26. VIII. 1943. 
Tek. št. 72. 

Pokrajinskemu sekretarju tov. Matiji!2 

•',4 Franc Zupančič. 
M Jože Kavčič. 
36 Maks Krmclj. 
-? Glej pismo Pokrajinskega komiteja KPS za Gorenjsko in Koroško dne 

10. julija 1943 v Dokumenti, knj. 8. dok. šl. 48, str. 180-182. 
3" Besedilo od P.S. do konca pripisano s črnilom. 
' Izvirnik je v ARS, Odd. 1, sign.: AS 1489, Oblastni komite KPS za Go- 

renjsko, a.š. 2322, šk. 5. 
' Maks Krmclj. 
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Prejeli smo tvoje pismo iz dne 16. VIII.3 in ti na to odgo- 
varjamo: 

1.) »Vprašanja in direktive«4 smo na konferenci5 točno ob- 
ravnavali, tako, da so vsi rajonski sekretarji morali vsaj delno 
razumeti, saj je konferenco vodil tov. Vinko6. Zlasti v zadnjem 
času so se tudi v tem oziru razmere izboljšale. Na vsaka poro- 
čila rajonskih sekretarjev sproti odgovarjamo ter jim dajemo 
podrobna navodila. Za vse izdane direktive imamo kopije. 

2.) Radi mobilizacije smo vas že dvakrat vprašali, kaj naj 
napravimo, ker tukaj se ne nahaja nobena edinica, ki bi mo- 
gla mobilizirati. Pobiramo pa razne prostovoljce, katere nas- 
tavljamo bodisi kot kurirje, bodisi kot terenske delavce in 
tako vzgajamo nov kader. S temi novimi mobilizirana so pa 
velike težkoče, ker nam primanjkuje sposobnih ljudi za vzgojo 
novincev. Kar smo imeli starega kadra in sposobnih ljudi, je 
na zahtevo tov. politkom. Staneta7 odšlo z bataljonom. Silno 
se občuti pomanjkanje partizanskih edinic prvič, ker bi mo- 
ralno dvignile ves teren in drugič, ki bi nudile novim tovari- 
šem vsaj osnove v politični in vojaški vzgoji.- Terenske delav- 
ce imamo skoro po vseh občinah, nimamo jih pa še po vseh 
vaseh. Imamo dovoljno število ilegalnih terenskih kurirjev, 
tako, da pošta redno prihaja.- Kar se tiče NOOdborov, dalje 
SPŽZ, SNP, NZ, ZSM, ZKM imajo rajonski sekretarji podrobna 
navodila razen teh, ki jih v zadnjem pismu pošiljaš. Za ZKM 
in ZSM nimamo poročil, ker jih tov. Borut8 še do danes ni 
poslal. Na podlagi tvojega zadnjega pisma in tistih direktiv, ki 
še niso bile zapopadene v prejšnjih direktivah bomo sestavili 
nove9 in jih takoj odposlali vsem rajonskim sekretarjem. Vse 
okrožnice pa, ki niso namenjene samo za OK, jih sproti raz- 
množimo in odpošljemo. Istotako v OK-ju razmnožujemo naj- 

3 Pismo Pokrajinskega komiteja KPS za Gorenjsko in Koroško dne 16. 
avgusta 1943 sekretarju Okrožnega komiteja KPS Kranj Antonu Nartnilcu je 
V ARS, Odd. Il, sign.: AS 1707, Okrožje Kranj, šk. 672. 

4 Glej dok. št. 23, op. 4. 
• Misli II. konferenco Okrožnega komiteja KPS Kranj od 1. do 2. avgusta 

1943. Zapisnik konference je v ARS. Odd. I, sign.: AS 1489, Oblastni komite 
KPS za Gorenjsko, a.š. 2317-, šk. 5. 

6 Vinko Hafner. 
7 Verjetno Slane Bizjak - Kosta. 
» Stane Konstantin. 
4 Okrožnica Okrožnega komiteja KPS Kranj dne 27. avgusta 1943 rajon- 

skim in terenskim delavcem o organiziranju dela na terenu je v ARS, Odd. I, 
sign.: AS 1489, Oblastni komite KPS za Gorenjsko, a.š. 2323, šk. 5. 
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različnejšo partijsko literaturo ter jo razpošiljamo v svrho 
študija vsem raj. sekretarjem in terenskim delavcem - partij- 
cem. Dalje se v OK-ju izdelujejo razni propagandni letaki, 
katerih par primerov smo vam že poslali. (Najnovejšega prila- 
gamo!10) 

3.) Kar se tiče sestave rajonskih in okrožnih odborov OF, 
bomo razposlali na podlagi tvojega pisma direktive. Ni nam pa 
jasno v kakšnem odnosu je rajonski sekretar OF do sekretar- 
ja rajonskega komiteta, dalje kakšen je odnos sekretarja OF 
za okrožje do sekretarja okrožnega komiteta. Nujna so takoj- 
šnja pojasnila. 

4.) Priznavamo, da imamo malo partijcev, zakaj jih je pa 
tako malo smo pa vzroke že večkrat navedli. V tem okrožju ni 
bilo starih aktivnih partijcev, ni bilo vojske in ne terenskih 
delavcev, niti ni bilo literature za vzgojo kadrov. Različne par- 
tijske literature še vedno manjka. Ukrenili smo vse potrebno, 
da se ta nedostatek odpravi, ker se dobro zavedamo, da le če 
bo Partija močna, bomo uspeli. 

5.) Kurirske stanice imamo deloma že vzpostavljene, osta- 
le bomo dopolnili. Veze z vsemi navedenimi okrožji delujejo, v 
najkrajšem času bomo vzpostavili vezo s četo, ki deluje na 
Koroškem. 

6.) Kar se tiče belogardistov odnosno plavogardistov, je 
stvar precej težka, ker nimamo justifikatorjev, odnosno orožja 
in ker ni tukaj partizanskih edinic. 

7.) Dokler so se nahajale na tem terenu partizanske edi- 
nice je tov. Černivec11 imel z bat. birojem redne tedenske ses- 
tanke, o čemer smo iz sestankov redno poročali. 

8.) O organizaciji VOS-a vam bo lahko točneje poročal 
tov. Stane Jelovčan12. 

9.) O provali v R. I.13, smo že poročali, iz R. III.14 pa še ni- 
smo dobili podatkov. 

Smrt fašizmu - svobodo narodul 

10 Letak ni priložen. 
11 Anion Nartnik. 
13 Stane Kersnik. 
IJ Rajon Kranj z okolico. Glej dok. št. 88 in pismo Pokrajinskega komite- 

ja KPS za Gorenjsko iii Koroško dne 7. septembra 1943 sekretarju Okrožne- 
ga komiteja KPS Kranj Antonu Nartniku v ARS, Odd. H, sign.: AS 1707, 
Okrožje Kranj, šk. 672. 

• Rajon Kropa. 
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Sekretar: 
Črn ive 

Prilagamo okrožnico, ki smo jo razposlali R.[ajonskim| se- 
kretarjem.15 

ŠT. 101 

PISMO OKROŽNEGA KOMITEJA KPS ZA NOVO MESTO 
DNE 26. AVGUSTA 1943 CENTRALNEMU KOMITEJU KPS1 

Okrožni komitet KPS 
za Novo mesto. 
26. 8. 1943. 

Centralnemu komitetu KPS. 

24. 8. 1943 je bil sklican posvet aktivistov, katerega so se 
udeležili aktivisti iz treh podokrožij, in sicer podokrožje Smar- 
jeta, Trebelno in Trebnje. Na tem posvetu sta bila navzoča 
tudi tov. Bogdan^ in tov. Skalar3. Tovarišica Vida4 nam je 
recitirala dve svoji pesmi. Tov. Skalar nam je podal zunanji in 
notranji politični razvoj, delovanje bele in plave garde, in dal 
navodilo za delo na terenu. Drugi referat je podal tov. Bog- 
dan. Referat je obravnaval Nacionalno vprašanje. O vsem tem 
se je razvila diskuzija v katerem so se aktivisti odzvali k deba- 
ti. 

V soboto dne 21.8. 1943, so mladinci izvedli dve akciji. 
Ena akcija se je vršila na progi med Novim mestom in Hu- 
dem, druga akcija pa na progi blizu Krmelja. Obe akciji sta 
uspeli in je bil promet prekinjen za 10 ur. Na podokrožju Tre- 
belno je bila izvedena tudi napisna akcija z raznimi parolami 
in z zastavicami. 

1S Pripisano s črnilom. Glej op. 9 zgoraj. 
1 Izvirna kopija je v ARS, Odd. I, sign.: AS 1487, CK KPS, n.c. 2929. 
2 Bogdan Osolnik. Glej dok. št. 127, op 3. 
1 Zoran Polič - Marko Skalar. 

* Majda Pcicrlin - Vida Brcsi. 
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Železnićarska Partija v Novem mestu je izvršila zelo uspe- 
šno akcijo, uničila je v treh strojih cilindre. 

Radi stalnega rušenja prog med Novim mestom in Treb- 
njem so postali belogardisti in Italijani iz Mirne peči precej 
aktivni. Skoro vsak dan gredo na pohode proti Karteljevem. 
Naše edinice jih uspešno zavračajo. Danes sta dve koloni na- 
padli naše edinice in sicer: ena kolona iz Novega mesta proti 
Novi gori, druga kolona iz Mirne peči proti Karteljevem. Naši 
partizani jih uspešno odbijajo. Borba se še vrši. 

Posadka v Škocjanu je pojačena in sicer je prišlo okrog 25 
belogardistov in 25 Italijanov. Patroliraju okolico Škocjana in 
Šmarjete. V nedeljo je govoril v Škocjanu po prvi maši ko- 
mandant Furlan5. Govoril je predvsem o mobilizaciji, da je 
čas, da se vsak odloči kam bo šel, ter napadal OF in parti- 
zansko vojsko. Ljudje niso kazali nobenega navdušenja in 
niso njegovih besed vzeli resno. V Škocjanu nabijajo po zido- 
vih tudi letake. 

Iz Novega mesta je prišlo poročilo da nameravajo belogar- 
disti mobilizirati moške od 16 leta do 45 leta. V okolici Nove- 
ga mesta so že pobrali nekaj desetin mobilizirancev. 

Naši aktivisti se trudijo, da prikažejo narodu nujnost mo- 
bilizacije. Vojaškim edinicam predlagajo spiske vseh moških, 
ki so sposobni nositi orožje. Mobilizacije pa ne uspevajo 100 
%, ker narod še ne razumeva, da je nujno da se opredeli na 
našo stran. Zato se večkrat dogodi, da kak posamezen mobili- 
ziranec dezertira. Tudi belogardisti mobilizirajo, pa jim mobi- 
liziranci ravno tako uidejo ali se pa celo skrijejo. 

Tov. Joštb je sestavil okrožno gospodarsko komisijo ki se 
sestoji iz 3 članov. V to komisijo so vključeni tov. Bojan7, 
Frank0 in tovarišica Mira.9 

Dopise od 13. in 21. t.m.10 sem prejel kakor tudi VKP /b/. 
Na seji OK smo vso snov predelali. Sklep OK je, da vsi člani 
preštudirajo VKP /b/ in vsak teden je en dan določen za dis- 
kuzijo o vsakem poglavju posebej. 

V spremnem pismu pošiljam: 

* Drago Furlan - Oran, komandam bclogardisličnc postojanke v Škocja- 
nu. 

ft Jože Slapnićar. 
7 Bojan Kamni. Podatek Jožeta Pence. 
• Jože Franko. 
» Mira Jcršin. Podatek Jožeta Pence. 
10 Dopisov uredništvo ni našlo. 
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1.417 Lit za članarino od 1. maja do 10. avgusta in 
prostovoljni prispevki. 

1.500 Lit za vnovčene bone od tov. Janeza.11 

2.917 Lit 

Smrt fašizmu - svoboda narodu! 

Za okrožni komitet za Novo m. 
sekretar:12 

Prosim sporočite, če ste od Gorjancev RK prejeli poročilo 
od 8. 8. t.l. 

ŠT. 102 

POROČILO RAJONSKEGA KOMITEJA KPS ZA KOROŠKO 
DNE 26. AVGUSTA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU 

KPS ZA GORENJSKO IN KOROŠKO» 

Rajonski komitet K. P. 
za Koroško 
na položaju dne 26/VIII. 43. 

Pokrajinskemu komitetu, 
na položaju. 

I. Organizacijsko stanje je tukaj prilično dobro in se je že 
obstoječim vezam priklučilo nekaj novih. Nikakor pa nemo- 
remo prodreti v smeri Zilske doline, če razpolagate z kakimi 
naslovi ali ljudmi, ki bi mogoče imeli poznanstvo v tej dolini 
bi prosil da mi pošlete. 

II. V svrho organiziranja tehnike sem mobiliziral tov. Ma- 
ro2 iz Bleda, imam namen mobilizirati še enega tov. od tukaj v 
svrho terenskega dela. 

11 Janez Javornik. 
u Franc Čeme - Klcmcnt, Klemen. 
1 Izvirnik, napisan s svinčnikom, je v ARS, Odd. I, sign.: AS 1489, Oblas- 

mi komite KPS za Oorcnjsko, a. s. 1095, šk. 1. 
1 Marija Gerkman. 
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III. Prosim da se mi pošle letake kor. Slov. 3 ker mi je vsa 
zaloga iz skladišča izginila, dosedaj se še ni pojavila na policiji 
mogoče je da še poizvem kedo je našel magacin? 

IV. Rus katerega je peljal tov. Pavel4, mi je med potoma 
ponovno ušel, se je že tukaj nepovolno izjavlal glede K. P. v 
Rusiji iz katere je odpotoval že leta 1933 inje živel v Franciji. 

V.Po organizacijskih vezah smo dobili enega tov. Poljaka, 
kateri izjavla da bi blo možno rešit še nekaj Rusov? Razgovar- 
jajte glede tega znim. 

VI. Dobil sem vezo z organizacijo o kateri sem že zadnič 
omenjal, po prvih razgovorih z njihovim delegatom katere sem 
imel sinoči sem razvidu da imajo veze z Obirsko četo ter Sel- 
ško, katere bom v prihodnih dnevih obiskal in v njihovih ra- 
jonih postavil terensko organizacijo. Preko te organizacije 
bomo dobili tudi K. P. A. 

Glede uspeha svojega potovanja po četah bom poročal ka- 
sneje želu bi pa če en tov. od P. K. pride gor in da skupno 
urediva vse stvari, če je nemogoče naj se sporoči če naj pri- 
dem o vsemu temu osebno poročat. 

Smrt fašizmu - Svoboda narodu! 
Tomaž5 

ŠT. 103 

POROČILO CENTRALNEGA KOMITEJA KPS DNE 27. AV- 
GUSTA 1943 ČLANU POLITBIROJA CENTRALNEGA KO- 
MITEJA KPJ EDVARDU KARDELJU O POLOŽAJU V SLO- 

VENIJI1 

Dne 27. avg. 1943 

J Gre za lclak Koroškim Slovencem, ki ga je izdal Izvršni odbor OF, nati- 
snila pu tiskarna Podmornica v Ljubljani decembra 1942 (ARS, Odd. 11, sign.: 
AS 1887, Zbirka narodnoosvobodilnega liska). 

4 Ing. Pavle Žaucer. 
* Matija Verdnik. 
1 Izvirnik in izvirna kopija sta v ARS, Odd. 1, sign.: AS 1487, CK KPS. a. 

•. 479. Objavljen v Dokumenti KPJ, knj. 12, dok. št 166, str. 596-607. Bese- 
dilo, pripisano z roko, in podpisi so samo v izvirniku. Zadnja dva odstavka 
sta v obeh izvodih na posebnem lističu. 
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Tovarišu Krištofu!2 

1. Tovariša Rus in Fajfar sta v redu prispela3. Prejeli smo 
tudi vso Tvojo pošto4. Pričujoče poročilo Ti pošiljamo s tov. 
Slavkom5, ki se vrača. Vse važnejše dogodke Ti bomo odslej 
poročali preko radijske zveze. 

2. Politična situacija v Sloveniji se razvija prilično dobro. 
Prehod ljudskih množic na pozicije Osvobodilne fronte se na- 
daljuje. Na osnovi vseh poročil lahko trdimo, da je tudi v Lju- 
bljanski provinci danes 80% prebivalstva izrazito za Osvobo- 
dilno fronto. Organizacijsko zajemanje teh množic še vedno 
zaostaja za političnim razvojem. Poglavitni vzrok tega je dejs- 
tvo, da se naši aktivisti kot pijan plota še vedno drže starih 
načinov dela, se zgubljajo v suhem prakticizmu in zlasti še ne 
znajo stvar zagrabiti v večjem organizacijskem in političnem 
stilu. To zaostajanje predstavlja že kar resno nevarnost in 
prav te dni smo podvzeli ukrepe, da se zadeva resno preokre- 
ne. Ob razmotrivanju vzrokov se je v nekaterih - zlasti v not- 
ranjskih - okrožjih pokazala tudi izredna slabost partijskih 
organizacij. Tja pošiljamo sedaj Jokla6 in Ernota7, razen tega 
bomo potegnili iz Ljubljane še nekaj srednjega kadra, ki se v 
Ljubljani ne more več držati, ki bo pa izredno mnogo pomagal 
na podeželskem terenu, kar je tudi pokazal slučaj tov. Jovo- 
ta8, ki smo ga - kot Ti je znano - poslali v Ribniško - laščan- 
sko okrožje, ko si bil še Ti tu. Ljubljane seveda nikakor ne 
podcenjujemo, vendar se je na osnovi razgovorov z Vlasto'', ki 

J Edvard Kardelj - Krišloi, Beve. 
•> Josip Rus in Tone Fajfar sta se vrnila s Hrvaške, kamor je Tone Fajfar 

odšel 27. juniju 1943 na sedež ZAVNOH v Otočac v Liki. Josip Rus je odšel za 
njim mesec dni kasneje. Glej Fajfar, Odločitev, str. 308-354. 

* Glej dok. št. 39 
* Slavko Komar (ime je v Dokumenti KPJ, knj. 12, napačno razrešeno 

kot Lojz Vrhovec I), član Centralnega komiteja SKOJ. V Slovenijo so ga poslali 
julija 1943 v pomoč novemu mladinskemu vodstvu pri organizaciji SKOJ in 
ZSM. V Sloveniji je ostal dva meseca. Glej Vilma Bebler Pirkovič, Politično 
delovanje SKOJ in Zveze slovenske mladine v letih 1943-1945 v Sloveniji. 
SKOJ 1919-1945. Prispevki k posameznim obdobjem. Komunist, Ljubljana 
1980, str. 211 in sporočilo Centralnega komiteja KPS chic 28. avgusta 1943 
članu politbiroja Centralnega komiteja KPJ Edvardu Kardelju (ARS, Odd. I, 
sign.: AS 1487, CK KPS, a. c. 480, objavljen v Dokumenti KPJ, knj. 12, dok. 
št. 168, str. 622, kjer paje ime Slavko napačno razrešeno kot Stane Kavčič). 

6 Franc Popit. 
7 Albert Svetina. 
s Janko Rajakovič 
•> Mira Tomšič. Glej dok. št. 68. 
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je prišla za dva dni sem, pokazalo, da lahko ob sedanjih prili- 
kah v Ljubljani neprimerno hitreje dvignemo nov kader kot pa 
na deželi. Ljubljana zaradi tega ne bo bistveno trpela, če po- 
tegnemo ven kakih 5-6 ljudi, ki se že težko držijo. 

Razkrajanje in demoralizacija v belogardističnih vrstah 
napreduje. Kljub temu pa zaradi omenjenih organizacijskih 
slabosti doslej še nismo uspeli povzročiti pomembnejšega 
razpadanja in dezertacij razen v nekaj primerih na Notranj- 
skem. Naši vzdržujejo kopico stikov z belogardističnimi posto- 
jankami, belogardisti širijo našo literaturo in sabotirajo povel- 
ja svojih komandantov, toda predvsem zaradi pomanjkanja 
odborov znotraj belogardističnih postojank oziroma belogar- 
dističnih trup ter zaradi nezadostnega našega pritiska na 
naše pozicije med belogardisti doslej še ni prišlo do pomem- 
bnejših dogodkov v večjem obsegu. Stvar z belo gardo je vse- 
kakor precej razveseljivo napredovala, toda danes je potrebno 
že več. Tudi v tem pogledu smo sklenili nekaj odločnejših 
posegov, med katere sodi predvsem direktiva10, da je treba 
številne stike takoj organizirati in snovati odbore znotraj be- 
logardističnih vrst. Sicer pa gre proces med belo gardo v dveh 
smereh: po eni plati razkrajanje v množicah in tudi med ko- 
mandanti, po drugi strani pa nemška usmeritev zagrizencev. 
Iz Ljubljane prihajajo poročila, da se vodstva belih in plavih 
vežejo z gestapom, razen tega so beli izdali letak, da bodo 
Nemci zaščitili slovenski narod, kajti oni ščitijo katoliško ve- 
ro, kar so (Nemci) dokazali zadnje tedne tudi na Gorenjskem, 
kjer so omogočili procesije. 

O nastopu plave garde že nekaj veš. V Iški vasi je nastala 
zadeva, ki jo ljubljanska sredina imenuje politični škandal 
prve vrste. Novak11 in njegovi so namreč mobilizirali kopico 
ljudi pod pretvezo, da bo prišlo do sporazuma s partizani in 
da se bodo borili proti okupatorjem. V Iški vasi pa so ti ljudje 
dognali Novakove in Koprivičine12 stike z Italijani in je deloma 
zaradi tega, deloma pa zaradi sporov med belogardističnim in 
mihajiovičevskim vodstvom dezertiralo 9 oficirjev. Vsa stvar ti 
bo jasnejša, ko boš prebral Dokumente št. 313, kijih prilaga- 

10 Glej dok. št. 6. 
11 Karel Novak. 
u Danilo Koprivica - Borut. 
u Gre za brošuro Dokumenii o plavogartlističncm narodnem izdajstvu 

(Dokumenti HI), izdala Agitacijska komisija pri Izvršnem odboru OF 1943 
(ARS, Odd. II, sign.: AS 1887, Zbirka narodnoosvobodilnega tiska). 
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mo. Koprivičin odred je nato odšel na Dolenjsko, kjer so naši 
ujeli 17 njihovih ljudi. Komandir podporočnik Zaplotnik14 je 
pristopil k nam, tri izrazite izdajalce so streljali, nekaj so jih 
izpustili domov, nekaj jih je šlo v našo vojsko, odkoder sta 
dva dezertirala. Stvar ni bila izvedena najbolje, ker jih je kljub 
nasprotni naši odredbi divizija po Novljanovi15 krivdi zasliše- 
vala in razporejala sama. Kljub temu pa so dobili dobre do- 
kumente kakor lahko razvidiš iz priloženega materiala.16 

Iz strahu pred divizijo se je nato ta odred preselil v Suho 
Krajino in odtod k Sv. Gregorju. Ukrenjeno je vse, da jih v 
kratkem času likvidiramo oziroma polovimo. Seveda pa to ne 
bo ravno najlažja naloga. Plavi so v ostalem dvakrat menjali 
taktiko. Prvi teden po Mussolinijevem17 padcu so se hoteli 
kazati izrazito protiokupatorske in propartizanske, kar so 
izražali tudi v letakih. Mislili so, da je nastopil čas, ko se je 
treba hitro rešiti pečata narodnega izdajstva. Sedaj se v okoli- 
ci Sv. Gregorja že znova odkrito družijo z belogardisti in Itali- 
jani. Civilno prebivalstvo jih je po ogromni večini spregledalo. 
Tudi naši aktivisti razmeroma dobro parirajo njihovo dema- 
gogijo. Dokumenti18, ki izidejo te dni v množični nakladi, bo- 
do brez dvoma tudi hud udarec za njih. Razen tega izide te 
dni v množični nakladi letak19 20 oficirjev bivše jugoslovanske 
vojske, sedaj članov NOV. Tudi to bo zlasti med sredino prili- 
čno palilo. Iz plavih lističev in njihovih okrožnic je razvidno, 
da jim gre naša taktika precej na živce in da se čutijo zelo 
slabe. Kljub temu jih ne gre podcenjevati, temveč je politično 
treba videti v njih poglavitno nevarnost ter jo ustrezajoče tol- 
či. S svojimi zaupniki so se razširili nekoliko v Ribniško- 
laščanskem okrožju ter v Novem mestu. Tukaj posega VOS, ki 
je že likvidiral enega njihovega poglavitnega v Sodražici. Če bo 
šlo vse posreči bosta v kratkem šla še dva. 

Sicer pa je po zadnjih mednarodnih in domačih dogodkih 
autoriteta OF zelo porasla. To se vidi predvsem v Ljubljani 
med raznimi špekulanti. V stike z nami stopa poslednji preos- 

14 Bogdan Zaplotnik. Glej dok. St. 71, op. 6.. 
W Lado AmbroiUi - Novljan. 
i* Gradivo ni priloženo. 
17 Benito Mussolini. Glej dok. št. 6, op. 2. 
1,1 Glej op. 13 zgoraj. 
'''Glej dok. št. 119. 
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tali ban20 in bo morda v kratkem nekje zunaj sestanek z njim. 
Tudi Mihin oče21 nas je obiskal zunaj. Razen sinov sta šla na 
sestanek Peter22 in Pavle23. Sestanek je zelo dobro potekal in 
je stari ves navdušen. Izgleda, da bo v kratkem prišel za stal- 
no. Zadeva s prihodom plenuma24 bo najbrže te dni realizira- 
na. Svetek25 je že prišel in se dobro počuti. Andreju20 je že 
govoril na dušo, da se Ljubljana zato tako dobro drži, ker je 
sokolska27. Ostali so tudi vsi obljubili priti in se že vrše teh- 
nične priprave. Prišel bo tudi veliki pesnik28. Napoveduje se 
celo znani katoliški kulturnik29. Razen tega pride te dni zelo 
znani slikar30. Stike smo navezali tudi z neko visoko vojaško 
osebnostjo bivše jugoslovanske armade31. Ni izključeno, da 
pride. Čim bo ves plenum zunaj, bomo napravili XI. plenarno 
sejo, ki bo sklepe in resolucijo objavila s podpisi. Velikega 
pesnika bomo vsekakor kooptirali v plenum.- Priprave za 
»parlament«32 so tudi v teku. 

Prihod plenuma nam bo izredno koristil, bodo seveda pa 
tudi težave. Da bi na terenu nastale kakšne težave ob pravilni 
naši politiki, ne bo potrebno, kajti enotnost in karakter po- 
polnoma enotnega gibanja OF bo vsekakor razmeroma lahko 
ohraniti ter preprečiti vsak poskus separatnih organizacij. 
Gre torej predvsem za to, da se ohrani homogenost IO in eno- 
tno nastopanje IO pri CK-ju. Tudi v tem pogledu stvari dobro 
stoje - zlasti s Sašo33 in Miho34, medtem ko sta Drejče35 in 

" Dr. Dinko Pue, leta 1935 imenovan za bana Dravske banovine, ki je 
poleti 1943 poiskal slik z OF in zadel zbirali člane za OF. (Opomba v Doku- 
menti KPJ, knj. 12, op. SI. 1061 na str. 778, daje 'poslednji preostali ban«, 
ki stopa v stike z OF dr. Dušan Scrncc, ne drži, ker je bil dr. Sernec v l.i. 
ministrski skupini, kije že leta 1941 stopila v OF). 

21 Dr. Anton Brccelj, oče dr. Marijana Breclja - Mihe • in dr. Bogdana 
Breclja. V Kočevski Rog j e prišel 15. avgusta 1943. 

M Boris Kidrič. 
" Edvard Kocbek. 
24 Misli člane Vrhovnega plenuma OF. Glej dok. št. 40, op. 6. 
«* Franc Svetek, član Vrhovnega plenuma OF je prišel iz Ljubljane v Ko- 

čevski Rog 18. avgusta 1943. 
•"> Josip Rus 
11 Stavek od «Andrej« do »sokolska«, je v izvirniku prečrtan, vendar čitljiv. 

V Dokumenti KPJ, knj. 12, v objavi poročila V slovenščini, tega stavka ni. 
M Oton Župančič. 
» Fran Šaleški Finžgar. 
30 Božidar Jakac. 
11 Ferdinand Janež. 
» Gre za t.i. zbor svobode. Glej dok. št. 39, op. 27. 
33 Josip Vidmar. 
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Marko36 že tako člana Partije. Izgleda, da bosta tudi Miha in 
Tine37 v kratkem v Partiji. Pavle se dobro razvija, čeprav vča- 
sih trpi muke pri slačenju ene ali druge ideološke srajce. Za- 
dnji čas sta ga v tem pogledu pričela martrati zlasti Saša in 
Miha, kar je zelo koristno. 

3. Jones38 se obnaša kot doslej. Izdal je s svojim podpi- 
som letak beli gardi3", naj se priključi partizanom. Prav tako 
je izdal letak italijanskim oficirjem in vojakom40, naj kapituli- 
rajo, oddajo orožje partizanom in priznajo oblast Osvobodilne 
fronte. Na Primorsko je prišel poročnik John Ledvard,41 kije v 
resnici Slovenec in se piše Lenščak. Primož 42in Tomaž43 sta 
ga pripeljala s seboj in se je établirai v Glavnem štabu, kar je 
tudi boljše kot da bi jadral okrog kakor so mu naročili. Možje 
odkrito izjavil, da je poročnik Inteligence Service-a in da mora 
pošiljati vojaške podatke. Ima svoj aparat. Je neprimerno 
manj iskren od Jonesa in na splošno v svoji okolici ne uživa 
simpatij. Bil je Krekov44 tajnik, pa pravi, da se s Krekom 
skregal. Pravi, daje dober KosmačeV,s prijatelj. Kosmač paje 
tisti, ki prireja material za Staro pravdo46. Mi smo izjavili, da 
v bodoče nočemo več Slovencev kot angleških oficirjev, njemu 
samemu pa smo jasno povedali, da smatramo, da mora biti v 
službi svojega naroda in njegove Osvobodilne fronte. Brzojav- 
ke je doslej pokazal in so v redu, izrazito propartizanske. Ra- 

54 Dr. Marijan Brecclj. 
M France Lubcj. 
•"• Zoran Polič. 
•lr Janez Stanovnik. V Dokumenti KPJ, knj. 12, str. 611, je ime napačno 

razrešeno kot «verjetno Tone Fnjfar*. 
JS William Joncs. 
•v' Gre za letak: Beli gardi (To the White Guard). Glej dok. st. 1, op. 10. 
40 Ciklostiran letak: Alle forze armate Italiane. • tutti gli ufficiali e solda- 

ti...Firmato: Il magiore William M. Jones &. Bar, Superiore Representante 
Británico, je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1887, Zbirka narodnoosvobodilnega 
tiska. 

41 Zdravko Lcnšček, poročnik Intellegence Scrvicea. 
*'J Dr. Aleš Bebler. 
43 Dušan Kveder. 
44 Dr. Miha Krek. 
4* Ciril Kosmač (1910-•80), pisatelj. Od leta 1942 je delal pri slovenskih 

oddajah radia London (BBC). 
jf. Verjetno misli lisi »Pravda«, ilegalno glasilo skupine Stara pravda, ile- 

galne organizacije slovenskih izobražencev nastale maja 1941, kije vstopila v 
OF. Njen predstavnik v Vrhovnem plenumu OF je bil Črtomir Nagode. Leta 
1942 so skupino zaradi spora glede odnosa do jugoslovanske londonske 
vlade in četništva izključili iz OF. 
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zen tega je odposlal Vidmarjevo privatno brzojavko Furlanu47 

in Kosmaču, napisano po našem naročilu tako, da bo emi- 
grante razkrajala in skušala med njimi ustvariti oziroma utr- 
diti pozicije tistih, ki se oglašajo za partizane ter Osvobodilno 
fronto. V ostalem se mož izreka izrazito proti Mihajloviču in 
londonskim emigrantom. 

Vidmar je pred kratkim predložil, da bi poslali angleške- 
mu zunanjemu ministrstvu protest48 zaradi zadnjih Krekovih 
nastopov v londonskem radiju. Mi smo začetkoma pomišljali, 
če smo take stvari opravičeni pošiljati brez Tita49. Sklenili 
smo, da sicer ne moremo stopati brez Tita v nobene oficialne 
stike, da bi pa bil tak protest proti dopuščanju, da Krek vodi 
v londonskem radiju svojo svinjsko propagando, primeren. 
Vidmar je nato napisal zelo dobro brzojavko in jo podpisal. 
Oddal jo je Jones. Jones je brzojavko zelo rad oddal in je izja- 
vil, da mu je v veliko oporo pri njegovem lastnem boju proti 
Mihajloviču, ki ga vrši preko svojih lastnih brzojavk. 

Tudi ves material, ki smo ga zaplenili sami in ki si ga pos- 
lal Ti, je Jonesu prav prišel. 

Avijoni prihajajo, vendar prinašajo mizerno malo. Prišlo je 
nekaj antitankovskih pušk, nekaj zažigalne municije, 162 
granat za topove, par sto kilogramov eksploziva, nekaj oblek, 
nekaj malega pušk, 6 mitraljezov in nekaj slabih čevljev. Pri- 
tiskamo za granate, hkrati pa jim dajemo jasno na znanje, da 
je taka »pomoč« škandalozno nezadostna. 

4. Po padcu Mussolinija smo stopili v stik z znanim Ti 
italijanskim generalom50, da bi tudi po tej poti razkrajali nji- 
hovo vojsko. Odrejena je bila za tisti dan svobodna zona. Z 
njihove strani je prišel general z dvema karabinerskima oficir- 
jema, z naše strani pa Bogdan51in Tomaž s prevajalcem52 ter 
močno patrolo. General, ki je v ostalem tipični italijanski pa- 
jac, je predlagal premirje, kar pa so naši seveda odbili in se 
postavili na prav isto stališče, kakršnega je pozneje predlagal 
Tito Angležem53. Dogovorili so se še za en sestanek skupno z 

47 Dr. Boris Furimi, tedaj minister prosvete v begunski jugoslov.-inski 
vladi v Londonu. 

« Olcj dok. št. 87. 
49 Josip Broz. 
M General Guido Cerutli. Glej dok. št. 13, op. 11. 
»' Bogdan Osolnik. 
w Dr. Slane Krnšovcc. 
• Edvard Kardelj je 14. avgusta 1943 poslal Glavnemu štabu Slovenije 

naslednjo brzojavko: "U vezi sa pitanjem dostavljanja zahteva u slučaju pri- 
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Jonesom. Mi smo to forsirali, da bi Jonesova prisotnost one- 
mogočila kakršno koli izkoriščanje teh sestankov s strani 
plavih. Italijani so pa Jonesa želeli, ker so računali, da bo 
angleški zastopnik popustljivejši od partizanov. Jones je se- 
veda na sestanek zelo rad prišel. O prejšnjem sestanku smo 
ga pa že predhodno obvestili. Sestanek je za nas zelo koristno 
potekel, ker je Jones v imenu angleško-amerikanske vojske 
zahteval od Italijanov brezpogojno kapitulacijo in izročitev 
vsega orožja partizanom razpust bele garde itd., ali pa takojš- 
njo borbo proti Nemcem pod partizansko komando. Italijanski 
general je v začetku pokazal svoje tri rane, ki jih je dobil v 
prvi svetovni vojni kot angleški zaveznik, nakar se mu je Jo- 
nes poklonil in sta naredila enominutni molk. Takoj nato pa 
je začel Jones z udarcem na udarec, tako da so se Italijani 
kar zvijali. Ko je začel general tožiti, da je bila Italija v prvi 
vojni na angleški strani, da pa ni za to nič dobila, je Jones 
spustil svoj visoki hi-hi-hi. Sestanek seveda ni rodil trenutno 
nobenega praktičnega rezultata, je pa bil velikega političnega 
efekta za nas. Kljub konspiraciji se je seveda vse naokoli go- 
vorilo, da se je prišel italijanski general pogajat s partizani za 
italijansko kapitulacijo v prisotnosti angleškega zastopnika. 
Kakor nam je povedal Mihin oče, se je to zvedelo v dveh dneh 
tudi v Ljubljani ter zelo pozitivno odjeknilo. Plavi so sicer 
skušali stvar obrniti, pa se jim vse smeji. Drugič je imel ta 
sestanek za posledico, da smatrajo sedaj Italijani v Ljubljan- 
ski provinci z Gambarro54 vred partizane kot edino silo, pred 

mirja sa Italijom, odgovorio je Tito na moje pitanje ovako: "Danas mi saopštili 
engleskoj misiji od našeg štaba naše uslovc za primirje sa Italijanima u Slo- 
veniji. Oni su slijedeći: Slovenski partizani obustaviće neprijateljstva sa ¡tali- 
janskom vojskom na bazi ako jedinice italijanske vojske obustave neprijatelj- 
stva protiv partizana i okrenu oružje protiv Nemaca ili ako ¡talijanske jedinice 
predaju oružje našoj narodnooslobodilaćkoj vojsci i napuste našu teritoriju. 
To su dva izlaza za primirje sa italijanskim okupatorskim jedinicama. Dok će 
se voditi pregovori obustavljaju se neprijateljstva sa obe strane. U isto vreme 
italijanske vlasti i vojne jedinice ne smiju na okupiranoj teritoriji izvršili ni 
jedan akt nasilja nad narodom Slovenije. - U ime VŠ NOV i POJ komandant 
Tito. - Ove zahtjeve neka snopšii OS Slovenije preko majora u naše ime en- 
gleskim vojnim krugovima." - Predajte te zahteve u oficialnoj formi Jonesu. 
Ujedno mu poluoficialno objasnite, da smatrate sastavnim delom okupator- 
ske vojske i sve jedinice Dobrovoljne antikomunističke milice, koja je u sas- 
tavu italijanske vojske. - Beve," (ARS. Odd. 1, sign.: AS 1481, GSS, a. š. 
2888. šk. 2.) 

M Gastone Gambara, komandant italijanskega XI. Armadncga korpusa, 
kije 27. julija 1943 prevzel tudi pristojnosti Visokega komisarja v Ljubljanski 
pokrajini. 
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katero bo treba ob zlomu kapitulirati tudi po angleški želji. 
General je kmalu nato iskal ponovnih stikov. Mi jih bomo 
trenutno seveda izrabili samo za zamenjavo ujetnikov, ki jih 
imamo sedaj 25. Ko bo pa zadeva z italijanskim zlomom res- 
nejša in aktualnejša - kar se lahko v kratkem zgodi - pa se 
znajo tudi omenjeni sestanki praktično kapitalizirati. Takoj 
po sestankih smo seveda povečali oboroženo aktivnost proti 
Italijanom. Kljub temu oziroma prav zaradi tega - išče sedaj 
stikov celo Gambarra55. 

5. V ostalem sta sedaj v italijanski armadi dva procesa. 
Po eni plati razkroj in še slabša vojaška vrednost vojaštva, po 
drugi strani pa izvestna utrditev, ki je uspela oficirskim kro- 
gom z demagogijo, da ni več fašizma, da morajo biti strnjeni, 
ker se sicer ne bo uspelo prebiti domov itd. Prevladal bo se- 
veda prvi proces, če bomo le dosledno pravilno delali, širili 
med Italijane tisk, nadaljevali z italijanskim vojaštvom orga- 
nizacijske stike itd. To se deloma tudi vrši. Po Jonesovih leta- 
kih so vojaki v Ljubljani, deloma pa tudi na deželi ponekod 
kar planili. Marsikje so jih razdeljevali oficirji sami. Tudi se 
sedaj Italijani raje predajajo. Po našem napadu na oklopni 
vlak so Italijani, v teku borbe sami ustrelili svojega oficirja in 
se nato 19 po številu vdali, medtem ko jih je bilo 15 pobitih. 
Prav tako se je vdala vsa posadka v nekem bunkerju na do- 
lenjski progi. 

Obmejno razmerje med Italijani in Nemci se precej spre- 
minja. Kmalu po Tvojem odhodu je bilo napeto. Nemci de- 
monstrativno koncentrirali v bližini Ljubljane in ob Savi. Itali- 
jani so odgovorili s protidemonstracijo in celo usmerili proti 
nemški strani topove ter podminirali mostove. Gambarra je 
izjavil, »da se bodo branili«. V zvezi z Badoglijevim kurzom se 
je razmerje pomirilo in Nemci izgleda, da smatrajo Gambarro 
za svojega, kar po vsej priliki tudi je. Precej močan je tudi 
kurz med profašističnimi italijanskimi oficirji, da se tudi v 
primeru italijanskega zloma bore dalje skupno z Nemci. Nem- 
ških transportov v Italijo skozi Ljubljansko provinco pa so se 
Italiijani precej otepali, vendar so sedaj te transporte dopusti- 
li. En tak transport so naši že likvidirali med Preserjem in 
Borovnico. Zadnji čas je opažati znova močnejše nemške kon- 

55 O tem glej več: Vladimir Krivic, V Ljubljani 1943. Junaška Ljubljana 
1941-1945, druga knjiga. Ljubljana 1985, str. 180-182. 
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centracije na Gorenjskem, ni pa še povsem jasno, ali gre sa- 
mo za zastoj transportov v Italijo ali pa za kaj drugega. 

6. Ko Peter na osnovi Tvoje brzojavke ni šel v Ljubljano56, 
smo poklicali Vlasto za dva dni in se je že vrnila. V nasprotju 
z vestmi, ki smo jih o njenem delu dobili, ko si bil še tukaj, se 
je pokazalo njeno delo precej dobro tudi po politični plati. 
Med sokoli je v redu, navezali so naši tudi dobre stike s sre- 
dino in tudi s plenumom je dobro delala. Plenumaši so se 
sploh precej razgibali in je autoriteta Izvršnega odbora med 
njimi porasla. Zadnje poročilo57 Izvršnega odbora so sami 
pretipkavali in ga širili dalje vsak v svojem krogu. 

Največji uspeh naših v Ljubljani so brez dvoma množične 
demonstracije. Prve so bile 1. avg. Demonstriralo je 12.000 
ljudi za izpust internirancev. Demonstracije so se takoj sto- 
pnjevale v politične za svobodno in združeno Slovenijo, novo 
Jugoslavijo, Tita, Stalina58, Sovjetsko Zvezo in zaveznike, 
Osvobodilno fronto. Vojaštvo in tankisti, ki jih je poslal Gam- 
barra na ulice proti demonstrantom so ploskali. Gambarra je 
dal s težavo poloviti 25 ljudi, ki so bili drug dan obsojeni vsak 
na 12 let ječe in deportirani v Italijo. Čez kakih 10 dni so se 
ponovile naše demonstracije na pokopališču, na grobovih 
talcev. Kvestura je intervenirala šele, ko so demonstrantje že 
odšli59. 

Z italijanskim vojaštvom je v Ljubljani navezanih precej 
stikov, vendar Vlasta še ni imela organizacijskega vpogleda, 
koje bila tukaj. 

V kratkem se bo dalo v Ljubljani mobilizirati kakih 800 do 
1.000 ljudi. To je seveda šele za začetek. Na osnovi razpolože- 
nja in strahu pred Nemci je pričakovati masovni dotok v par- 
tizane. Odredili smo mobilizacijo pod paro'o »Za ljubljansko 
brigado!«. Težave so s transportom. 

Zadnji čas je prišlo iz Ljubljane znova večje število oficir- 
jev. Pričakuje se jih kakih 20 - 30. Za te bivše aktivce je pred 
njihovim pošiljanjem v vojsko organiziran posebni politični 
kurz, ki dobro uspeva. Vodi ga od strani Gl. štaba Čort60, 
bivši brigadni politkomisar. 

•* Glej dok. št. 13 in dok, št. 39. 
•" Poročilo Izvršnega odbora OP dne 31. julija 1943 Vrhovnemu plenumu 

OF v Ljubljani v Dokumenti knj. 8, dok. št. 97, str. 332-336. 
M Josip Visarionovič Džugašvil! Stalin. 
» Več glej: ••••, Od protestnih, str. 189-220. 
• Franc Pirkovič. 
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Razen tega so iz Ljubljane prišli kulturniki, novinarji in 
slikarji, in muziki, ki smo jih - kot Ti je znano naročili za 
agitpropsko delo v vojski in na terenu. Doslej jih je prišlo 12, 
pa se jih še nekaj obeta. 

Z Vlasto smo se do podrobnosti dogovorili o vseh nalogah 
in perspektivi dela v Ljubljani. Upati je, da bo šlo tudi po 
vprašanju oborožene vstaje. Trenutno se pripravlja štrajk.- V 
Ljubljano smo poslali nekaj sto kg eksploziva in brzostrelke, 
ki so bile na razpolago. 

7. Tukaj je bil Primož. Pokazalo se je, da je v političnem 
in organizacijskem pogledu situacija na Primorskem dosti 
boljša kot pa smo mislili. V drugih ozirih je Primož v glavnem 
dobro delal, pač pa ni uspel ustvariti dobrega PK - precej 
zaradi svojih znanih lastnosti. Mi smo ga v tem pogledu moč- 
no sklopfali in ga poslali nazaj - kot člana PK, ne več kot inš- 
truktorja. Tudi Vladota61 smo odstavili kot sekretarja PK, ker 
je v tej funkciji glede na svoj izostanek, ki ni z ničemer opra- 
vičljiv, in glede na to, daje vsaj zaradi svoje indiferentnosti do 
Davilinega62 sektaštva za to sektaštvo soodgovoren, popolno- 
ma odrekel. Ostane pa član PK. Poklicali smo ga sem, da se z 
njim o vsem ustno pogovorimo. Kooptirali smo iz same Pri- 
morske dva nova člana v PK. Za sekretarja smo postavili Pri- 
morca Baškega Jakata, (Kovač Albin iz Jezice)63 kovinarja, ki 
je sicer nov element, toda Partiji vdan, deloven in iniciativen, 
z dobrim delom v svojem okrožju in razvoja sposoben. 

Primož je v svojih odnosih do CK precej drugačen boljši64 

kakor pa je bil lani. 
Politično OF vsekakor obvlada vso Primorsko, organizacij- 

sko pa seje tudi precej popravilo. Kar se tiče Partije, je pogla- 
vitni krivec nedostatek65 v tem, da je to prav za prav - kmeč- 
ka Partija. Predvsem smo jim sedaj naložili delo v mestih in 
industrijskih središčih ter dotok novega proletarskega ele- 
menta v Partijo. Brez dobrega dela italijanskih partijskih or- 
ganizacij v Trstu si je nemogoče misliti, da bo Trst izpolnil 
svojo nalogo. Vzroka, da masovno gibanje tržaškega proleta- 
riata tako nesrečno zaostaja sta po našem mnenju predvsem 
naslednja dva: prvič - sektaško vodstvo tržaških organizacij 

1,1 Br.-mko Babic. 
1,1 Vincenzo Marcon - Davilla. 
• V izvirniku je pravo ime z roko pripisano ob robu besedila. 
64 V izvirniku je beseda »boljši« pripisana z roko. 
•* V izvirniku je beseda »nedostatek» pripisana z roko. 
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KPI, drugič - mnogo premajhna povezanost partijskih organi- 
zacij v mestu s partijskimi organizacijami v zaledju oziroma v 
okrožju. Glede na vse to smo predlagali Quintu66 naslednje: 
prvič - da pošlje iz Milana nekaj sposobnejših kadrov, ki naj 
bi pomagali na noge partijski organizaciji v Trstu in pomagali 
organizirati masovno protifašistično in protiimperialistično 
gibanje tržaškega proletariata, drugič - da se skupno za Trst 
in zalednje organizira nekak Zvezni komitet, sestoječ iz spo- 
sobnih članov KPS in KPI. Ta Zvezni komitet naj sprejema 
direktive tako od KPI kakor od KPS in naj jih potem konkreti- 
zira za podrobno delo. Njegove podrobne konkretne direktive 
naj bodo na njegovem področju obvezne. Mislimo, da je take 
vrste Zvezni komitet neobhodno potreben, če hočemo doseči 
tisto že od Stalina poudarjeno enovitost Partije, ne da bi se že 
spuščali v priključevanju italijanskih partijskih organizacij v 
Trstu KPS. Praktično bi tak Zvezni komitet omogočil predv- 
sem naše KPS posege v tržaške organizacije KPI. Glede na 
perspektivo bi tak Zvezni komitet tvoril nekak prehod h kas- 
nejšemu vključevanju vseh tržaških partijskih organizacij v 
KPS. Mi smo ta predlog Quintu že javili, ker je pač Primož že 
šel. Prosimo Te pa, da nam v tem pogledu sporočiš čimprej 
svoje mišljenje, da zadevo potem s KPI končnoveljavno ure- 
dimo. Ne glede na vse drugo pa pribijamo, da bo naše gibanje 
v Primorju stalno ogroženo od takih ali drugačnih nevarnosti, 
pa tudi oportunističnih možnosti, dokler ne bo množičnega 
protifašističnega in protiimperialističnega gibanja tržaškega 
proletariata in dokler se ne okrepi gibanje v proletarskih cen- 
trih ter v mestih v samem Primorju in njegovi bližini. V zvezi s 
tem, smo Primožu tudi naročili, da gre v dogovoru s KPI za 
nekaj časa v Trst ter stvar tam pravilno zastavi. V ostalem se 
je PK za Primorsko sedaj pomaknil bliže Trstu in nam67. S 
tem bodo tudi naši posegi kakor njegovo vplivanje na potek v 
centrih - olajšani. Mislimo, da bi bilo dobro, da pred KPI pos- 
tavimo problem Trsta v celoti; dosedanja praksa je pokazala 
da na tak organizacijski način ne moremo doseči velikih us- 
pehov. 

Sicer smo s Primožem pretresli vse politične in organiza- 
cijske probleme. Podrobnosti v tem poročilu ne navajamo - 
kakor tudi za Ljubljano ne - ker so Ti prejšnji, toda danes še 

'" Umberto Mussola. 
67 Glej dok. št. 72, op. 11. 
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vedno aktualni problemi itak znani. Poročamo torej samo o 
tem, kar je bistveno novega bodisi glede vprašanj bodisi glede 
naših ukrepov. 

8. Najbolj je pereča reč sedaj vsekakor na Gorenjskem. 
Naše zle slutnje, ki smo Ti jih izrazili glede Gorenjske ob Tvo- 
jem zadnjem bivanju pri nas, in ki smo jih tudi omenjali ter 
precej ostro postavili v pismu Gorenjcem68, ki si ga še bral pri 
nas, se potrjujejo. Zares je tam gibanje zajelo do mala vse, 
zares je tudi mobilizacija izborno uspela, zares je nadalje, da 
je Partija silno porasla, toda: mobiliziranci so dejansko zeleni 
kader, ki noče ne v akcije in iz brigade, ki je prišla v Ljubljan- 
sko provinco, masovno dezertira, v Partijo se je nateplo stra- 
hovito mnogo nesolidnega elementa, in kakor vse kaže, tudi v 
OF ni tako, kakor poroča Lenardby, temveč je raznim magna- 
tom uspelo dobiti marsikatero pozicijo v svoje roke. Da smo si 
na jasnem: vsa zadeva nikakor še ni tragična, temveč še ved- 
no izraža silen polet, lahko pa bi v najkrajšem času postala 
obupno nevarna, če ne bi mi takoj posegli vmes. Jutri bomo o 
tej stvari detajlno sejali, mislimo predvsem, da bo treba pos- 
lati na Gorenjsko nekaj krepkejših partijskih in tudi vojaških 
kadrov, kajti ob Matijevi70 negibljivosti rasejo zadeve PK čez in 
čez čez glavo. 

Z brigado je prišlo sem komaj kakih 300 ljudi. Drugo je po 
poti dezertiralo nazaj na Gorenjsko, kjer se jim izredno dobro 
godi, ker jih kmetje zalagajo z maslom in šunko, hkrati pa 
prosijo, naj ne delajo akcij, da ne bo nemških represalij. Na 
Gorenjskem je sedaj še kakih 900 ljudi. 

9. Kar se sodstva tiče je sedaj v teku organizacija brigad- 
nih sodišč in so ta sodišča že tudi začela poslovati71. Karakte- 
ristična za njih je prevelika rigoroznost, ki se je po neki zako- 
nitosti o sektašenju »najmlajših« lotila tudi načelnika sodnega 
oddelka. Stvar smo zabremzali. Sploh je sedaj zadeva taka, da 
je kopica ljudi, dejansko včerajšnjih izdajalcev, ki bi radi lik- 
vidirali s svojo preteklostjo, če se ne bi bali priti nam na mi- 
lost in nemilost v roke. Če bi streljali vsè, kar je dejansko 

"S Navodila Centralnega komiteja KPS dne 7. julija 1943 Pokrajinskemu 
komiteju KPS za Gorenjsko. Glej Dokumenti knj. 8, dok. št. 29, str. 104-109. 

M Jože Sluga - Lenart. 
" Maks Krmelj. Septembra 1942 je bil kot politkomisar Poljanskega ba- 

taljona težko ranjen v koleno. Ker je zaradi posledic rane težko hodil, je bil 
poslan iz vojske na politično delo na teren. 

;' Glej dok. št. 22. 
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tako ali drugače izdajalo, bi moral nastati pravi pokolj in bi si 
sami nakopali hudičevo reakcijo. Glede na vse to smatramo 
za potrebno, da tudi iz razloga, da se doma in pred svetom 
dokumentira naša volja, vse doprinesti k likvidaciji državljan- 
ske vojne, izide neke vrste amnestijski odlok72, pogojen in 
omejen seveda. To bi napravili, čim pride ven plenum. Meni- 
mo, da bi tak odlok silovito pospešil razkroj v begi. Bil bi pa 
pogojen in omejen. Omejen v tem smislu, da dovoljuje likvi- 
dacije tistih, ki imajo večje stare zločine73 na svoji vesti, pogo- 
jen pa v tem smislu, da vse druge postavlja pred alternativo. 
Ali bi ta odlok izšel kot amnestijski odlok ali v obliki kake 
izjave, bomo še videli glede na ves neposredni razvoj, ki se 
sedaj pred nami odvija. Istočasno pa bodo neusmiljeno pada- 
le glave tistih, ki sedaj organizirajo in stvar nadaljujejo. Mis- 
limo, da je taka politika edino prava in smo glede na to, že 
tudi Vlasti naročili ustrezajoče članke v ljubljanski izdaji Po- 
ročevalca. Ti članki naj razprše strah zlasti pri sredinskih 
mestnih plasteh, da no bomo vse pobijali sedaj, ko se na vsa- 
kem koraku znova čuti naša moč, hkrati pa naj poudarijo, da 
sedanjim organizatorjem narodna volja, likvidirati čim bolj se 
da državljansko vojno, nikakor ne bo dovoljevala naprej vršiti 
izdajalski posel in da bomo to tudi z dejanji dokazali. 

10. Politično so se pri nas oči zadnje čase bile precej obr- 
nile na Sicilijo. Predvsem so v tem pogledu pričeli grešiti naši 
aktivisti. Mi smo stvar sedaj energično postavili v pravo luč, 
ne da bi pri tem zapadli v kako drugo sektaško skrajnost. V 
ostalem pa sijajni razvoj na vzhodni fronti dela povsod na 
terenu svoje in popularnost Sovjetske Zveze je morda večja 
kot kdaj koli poprej. 

71 Žc po padcu fašizma je vodstvo OF hotelo omogočiti omahljivim in za- 
peljanim pripadnikom bele in plave garde prestop v narodnoosvobodilno 
vojsko brez kazni, pod pogojem, da polože orožje in da se sami predajo. Pose- 
bnega odloka o amnestiji ni izdalo, je pa v okrožnici (Glej Dokumenti, knj. 8, 
dok št. 134, str. 436) in letakih (npr. Zaslepljenim Slovencem in Slovenske- 
mu narodu, glej prav tam, dok. št. 140 in 141, str. 449-453) pozivalo k pre- 
daji in vključitvi v narodnoosvobodilno vojsko. Po kapitulaciji Italije je izvrsni 
odbor OF izdal Opozorilo (glej Slovenski poročevalec, leto IV, št. 18, 17. sep- 
tember 1943, str. 9 v ARS, Odd. II, sign.: AS 1887. Zbirka narodnoosvobodil- 
nega tiska; objavljeno v Zborniku NOV/VI, knj. 7, dok. št, 70, str. 122), daje 
amnestijo treba razumeti pogojno in sicer tako, da se je niso mogli poslužiti 
tisti, ki so bili po vojaškem položaju prisiljeni k predaji. 

M V izvirniku je bilo prvotno zapisano »prave zločine direktnega karakter- 
ja«. Besedica »prave» je z roko popravljena v »večje stare», besedi »direktnega 
karakterja« pa sla prečrtani. 
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11. Poglavitno vprašanje je sedaj utrditev Partije. To čutiš 
na vsakem koraku. V partijski šoli, ki zelo dobro uspeva, bo 
zaključen v par dneh drugi kurz in se bo takoj pričel tretji. 
Dosedanjemu programu smo dodali še praktični del partij- 
skega in masovnega dela. Predavala ga bo Joža74, ki pa bo 
poleg tega imela še vendar dovolj časa, pomagati Mari73 v 
samem centru. Kader predavačev bo sploh treba razširiti. Eno 
moč smo že pritegnili kot pomočnika pri učenju. Tudi omla- 
dinski kurz dobro uspeva. Ljudska pravica76 je pričela redno 
izhajati. Križ je v tem, ker se Bogdan77 po svoji stari navadi 
kljub obljubi, da bo Cenetu78 pomagal, ne briga dovolj za 
stvari, ki jih sam neposredno ne piše oziroma ne urejuje. Ta- 
ko je ušlo v prvo številko po Tvojem odhodu Cenetu nekaj 
cvetk, čeprav sta bila nanje prej Cene in Bogdan opozorjena. 
No, sedaj bo tudi to urejeno. Treba je pač vzgajati nove pisce 
in redaktorje, sicer bo zmerom po starem ležalo vse delo na 
naših ramah. 

12. Vojaško poročilo pošilja Gl. štab79. S svoje strani pri- 
pominjamo toliko, da se je naša zadnja razdelitev sil vsekakor 
obnesla. Na sektorju Žužemberk - Dobrnič - Sela Šumberk 
se pa ni dalo več držati; noč in dan je iz raznih postojank 
nabijalo 26 topov, podnevi pa še z avijoni, tako smo bili prisil- 
jeni, da koncentriramo naše sile, kar je bilo pa tudi strateško 
pravilno, s čimer se tudi Ti strinjaš. Aktivnost na progah hvali 
tudi RSJ. Taktično pa je treba naše vojake še neprestano kle- 
pati. Bistvo sedanje taktike je ona taktika o prostoru, o kateri 
smo sklepali že skupno s Teboj in pa težišče izpadov na pro- 
ge. Na notranjskem sektorju sta Stane80 in Tomaž sedaj pre- 
cej dobro uredila in jih, mislimo, tudi naučila. Dejansko je na 
Notranjskem sedaj ves prostor od Barja pa do Želimeljske 
doline, Roba, Mačkovca, Rakitne in Gornjih Brezij očiščen, 
prekopan itd. Oddelki pa operirajo preko tega prostora. Naše 

74 Lidija Šcntjurc. 
;5 Verjetno Mara Rupcna. 
76 List Ljudska pravica, glasilo Centralnega komiteja KPS. Prva številka 

je izšla januarja 1943. 
77 Boris Ziherl. 
75 Cene Logar (V Dokumenti KPJ, knj. 12, je ime napačno razrešeno kot 

Vladimir Krivic!) 
79 Glej poročili Glavnega štaba NOV in PO Slovenije dne 8. avgusta 1943 

in 28. avgusta 1943 v Zbornik NOV/VI, knj. 6, dok. št. 52 in št. 62, str. 132- 
134 in 153-158. 

80 Franc Rozman. 
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patrole so stalno pri Mokarju v Črni vasi ...ai Sedaj bo treba 
pričeti znova z napadi na postojanke, seveda ne izbirati najtr- 
ših orehov..." Aktivnost na progah pa mora biti stalna, ker je 
v vsakem pogledu najuspešnejša. S to aktivnostjo bomo tudi 
ob istočasni taktiki prostora najpreje iztisnili Italijane iz goto- 
vih predelov. Na Kočevskem so Italijani zapustili nekaj posto- 
jank, kjer imajo sedaj naši terenci seveda velike veselice. Po 
zadnjih vesteh zapuščajo tudi postojanke Rakovnik, Krmelj 
itd. Ta zadnja stvar pa je vsekakor malo bolj čudna, ker je 
blizu nemške meje. 

Kar se tiče nemškega vdora, nam je sedanja dislokacija 
tudi najprimernejša. Treba bo toku nemške kolone na parti- 
zanski način. Ob takem ofenzivnem sprejemu bi trajalo vse- 
kakor precej časa, preden bi se Nemci upali kam dlje po hri- 
bih, če jih ne bi vsaj začasno sploh omejili na komunikacije in 
centre. 

Mobilizacija je začela nekam potekati tudi v Ljubljanski 
provinci. VDO je narasel na 480 mož, ZDO na 60, Primorska 
brigada je v Loškem potoku mobilizirala doslej 30 mož, na 
Notranjskem pravi divizija, da jih bo mobilizirala 300 - 400, 
Ljubljana pa tudi obljublja svojih 800 - 1.000. 

Naš Gl. štab je predložil Gl. štabu Hrvaške, da bi s skup- 
nimi močmi uničili progo Karlovac - Sušak, kar bi imelo za 
nas velikega pomena v slučaju, da pridejo Nemci. Dobro bi 
bilo, da tudi Ti govoriš s Hrvati o tej stvari. 

Smrt fašizmu - svoboda narodu! 

Pošiljam ti 50.000 lir S tovariškimi pozdravi! 
prejeli smo od majorja 5,000.000 Luka83 

2,000.000 pa že poprej. Peter 
Glede konj pa stojimo zelo slabo Matija84 

dali smo Slavkotu 1 konja da ga Janez85 

je jahal naj ga da tebi.86 

1,1 Tri pike v izvirniku. 
M Tri pike v izvirniku. - 
M Franc Leskošek. 
"' Ivan Maček. 
M Boris Kraigher. 
8,1 Z roko pripisal Franc Leskošek. V Dokumenti KPJ, knj. 12, (str. 619) 

je ¡me Slavko napačno prepisano, za zadnjih šest besed paje zapisano, da so 
nečitljive. 
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Pokazala se je potreba, da OK Ribnica - Lašče razdelimo 
na dva OK-ja, to je na OK Ribnica in OK Lašče. To je bilo 
potrebno zaradi velikosti terena, ki sega od Kočevja pa do 
Črne vasi.87 

V Beli Krajini smo imeli v nedeljo 8. Vili.88 konferenco 
AFŽ, na kateri je bilo preko 120 žensk. Zvečer je bilo na Su- 
horju veliko politično zborovanje, na katerem je bilo po Lukini 
ocenitvi 600 ljudi, po Jonesovi ocenitvi pa 800 ljudi. Drug 
dan je bilo partijsko posvetovanje, na katerem je bilo 42 dele- 
gatov. Vse prireditve so zelo dobro uspele. Na shodu so govo- 
rili Luka, Kocbek, Mikuž89 in major Jones. Kak odziv je ta 
shod imel je videti iz tega, da si želi prebivalstvo na drugi 
strani železnice tak shod, da bo lahko prišlo večje število iz 
Metlike in Črnomlja. Ta shod se bo vršil 5. IX. v Maverlenu.90 

ŠT. 104 

POROČILO JOŽETA DOLENCA DNE 27. AVGUSTA 1943 
IZVRŠNEMU ODBORU OF O OBISKU V LJUBLJANSKI 
ŠKOFIJI IN O POLITIČNEM POLOŽAJU V LJUBLJANI» 

Ljubljana 27. avgusta 1943      pr. 10. sept. 43 št. 132. 

Poročilo Izvršnemu Odboru Osvobodilne Fronte. 

V naslednjem podajam poročilo o svojem obisku na škofiji 
in deloma o nekaterih stvareh, ki tičejo splošnega političnega 
položaja v Ljubljani. 

Obisk na škofiji sem napravil z namenom, da stopim v 
stik s škofom2. Ker je bilo najino zadnje srečanje ob razhodu 

« Glej dok. št. 94. 
«* Glej dok. št. 63. 
"•' Dr. Metod Mikuž. 
40 Politični shod na Maverlenu je bil 8. septembra 1943. Glej dok. št. 63, 

op. 15. 
• Izvirnik je v ARS, Odd. Il, sign.: AS 1670 lOOF. šk.435/II. Datum in št. 

132 sia regislraturni oznaki Izvršnega odbora OF. 
1 Dr. Grcgorij Rozman 
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neprijazno, sem želel pripraviti stik s kom drugim od OF, kar 
pa je sedaj težko. Zato sem nameraval priti v stik s škofom po 
duhovniku, ki ima pri njem vpliv in sem hkrati naprosil tega 
gospoda, da bi imela OF stalen stik s škofom prav preko nje- 
ga. Razložil sem mu položaj, željo in voljo vodstva OF po kon- 
centraciji vseh pozitivnih sil v okviru OF vsaj sedaj pred zad- 
njimi odločilnimi trenutki, povedal, daje vodstvo pripravljeno 
marsikaj spregledati tudi pri tistih, ki so doslej delali proti 
narodu, če se sedaj v odločilnem trenutku postavijo v stran 
borcev za slovensko svobodo in to store vidno in odločno ter s 
popolno prekinitvijo dosedanjega dela. Povedal sem, da priha- 
ja čas, ko se bodo nujno morali odločiti še za večje izdajstvo, 
za sodelovanje z Nemci - ki so v resnici prav ta dan nekaj ur 
po tem mojem razgovoru prišli v Ljubljano - in tako v še večjo 
opreko s cilji poštenih slovenskih borcev, kar bo nujno vedlo 
nje same v položaj, v katerem jih ne čaka drugega kakor ne- 
izprosna in strašna usoda narodnih izdajalcev. Dotični duho- 
vnik je sam priznal, da v tem trenutku ni drugega izhoda, 
kakor edinost in enotnost. Prosil sem ga dalje, naj posreduje 
pri škofu, da dovoli odhod na teren duhovnikom, ki bi radi šli 
in naj popravi krivico, storjeno dr. Mikužu3. Zvečer sva bila 
dogovorjena, da dobim odgovor. Dotični je sam izrazil željo 
priti k meni na dom. Ob dogovorjenem času ga ni bilo, pač pa 
sem dobil dve uri pozneje na dom odgovor po drugi osebi. Ta 
odgovor je sledeč: Škof je z veseljem sprejel vest vodstva OF 
po koncentraciji vseh sil (kot da se je to šele prvič zgodilo!), 
odločno pa je odklonil in prepovedal dotičnemu gospodu, ka- 
terega sem zaprosil za posredništvo, da bi to funkcijo oprav- 
ljal. Iz tega sklepam, da odklanja vsak stik z OF. Glede Miku- 
ža je rekel, da je sprejel njegovo pismo, da pa mu ne bo odgo- 
voril, češ, on ve, kaj mora storiti (tu misli: priti k škofu in se 
skesati). Dalje je izjavil, da OF mora obžalovati vse umore 
otrok, duhovnikov, nedolžnih ljudi itd. Torej stara pesem in 
stalno izmikavanje stikom z OF. Povedal je tudi, da je Krek4 

pisal iz Londona, da je položaj Slovencev v Londonu zelo te- 
žak, to pa zaradi stališča srbskih politikov, ki odklanjajo slo- 
venske zahteve. (Vodstvo na terenu se bo temu lahko dobro 
nasmejalo). Drugega ni bilo, razen to, da je hotel škof vedeti 

1 Dr. Metod Mikuž. Glej dok. št. 15, op. 24. 
' Dr. Miha Krek. 
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na vsak način za ime dotičnega, ki je govoril s tem duhovni- 
kom in ga prosil za posredništvo. 

Kar tiče belih, itak najbrže veste, kakšen je pri njih polo- 
žaj. Da so v razkroju in medsebojnem sporu, to je vsak dan 
bolj očitno. Kar tiče pogajanj s skupino belih (SLS) boste itak 
v kratkem zvedeli ustmeno. Jaz za svojo osebo in po dosedan- 
jih skušnjah ne verjamem dosti. Vse je bolj taktičnega znača- 
ja zaradi zgodovine, ki se bo pisala tudi o teh stvareh. Tem 
ljudem ne verjamem, pa naj delajo še tak videz resničnosti. 
Po položaju pa, ki je nastal prav s prihodom Nemcev v Ljub- 
ljansko pokrajino, bodo v zadregi, ker se bodo morali postaviti 
tudi na stran teh.V to pa ne verujem, da bi upali vsi in javno. 
Prav ta situacija jih bo silila v OF. Če pa bi voditelji belih 
sklepali račune tudi z Nemci, sem prepričan, da jih bo njiho- 
va vojska na terenu polagoma jela zapuščati. V zadregi je tudi 
sredina, to pa največ zaradi Mihajlovičevcev. Gospod Jakob5 

toži, da so ga razočarali in da silijo v izrazito jugoslovenarski 
JNS program. V teh dneh se bosta obe sili - napredna revolu- 
cionarna in reakcija še bolj izoblikovali, vsakdo bo prisiljen 
pokazati se vsega. In to je potrebno za zadnje dejanje revolu- 
cije, ker bi drugače ne bila izvedena do kraja. Na to pa mora- 
mo paziti vsi. 

Smrt fašizmu - svoboda narodu! 
Črt6 

ŠT. 105 

PISMO POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRIMORSKO 
DNE 27. AVGUSTA 1943 CENTRALNEMU KOMITEJU KPS1 

Pokrajinski komitet KPS 
za Primorsko 
Na položaju, 27. Vili. 43. 

' Dr. Jakob Šolar (1896-1968), duhovnik, jezikoslovec, literarni zgodovi- 
nar in prevajalec. Med drugo svetovno vojno je bil eden glavnih pripadnikov t. 
i. katoliškega sredinskega kroga. 

'' Jože Dolenc (1912-1994), profesor, publicist, urednik in prevajalec. 
Med drugo svetovno vojno poverjenik krščanskih socialistov v Ljubljani. 

1 Izvirnik je v ARS. Odd. i, sign.: AS 1487, CK KPS, a.c. 3096. 
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Centralnemu komitetu Kompartije Slovenije! 

Dragi tovariši! 

Prepričani smo, da sta Vam tovariša Primož2 in Tomaž3 ter 
kasneje tov. Bračič4 podali točno sliko o položaju na Primor- 
skem, zaradi tega se bomo v poročilu o|me[jili zgolj na dogod- 
ke, ki so se odigrali v zadnjem času po odhodu teh tovarišev. 

1. Že pred padcem Mussolinija so se na Primorskem jav- 
ljali znaki novega poleta narodno osvobodilnega boja. Našo 
vojsko je prebivalstvo povsod sprejemalo s takim navdušen- 
jem kakor še nikoli poprej. Posamezni sredinski in napol be- 
logardistični elementi so dajali OF vdanostne izjave. Po padcu 
Mussolinija pa se je začel na Primorskem nov močan polet 
narodno osvobodilne borbe. Prišlo je do popolnoma spontanih 
manifestacij in celo do vojaških nastopov ljudstva. V Podgori 
pri Gorici je izbruhnil štrajk (OK KPS za Gorico še sedaj ne 
ve, kdo je ta štrajk organiziral), v neki istrski vasi so ženske 
napadle fašistično trgovino in jo razbile. Slovenci, zlasti dela- 
vci so sodelovali z Italijani v protifašističnih demonstracijah 
in pri oboroženih spopadih s policijo in fašisti v Monfalkonu 
in Trstu pri čemer je bilo ubitih nekaj karabinjerjev in fašis- 
tov. Vendar pa naše partijske in OF organizacije niso bile 
sposobne, da bi popeljale množice v akcije za katere so bile 
množice pripravljene. Razen omenjenih krajev in Brkinov, 
kjer je prišlo do sabotažnih dejanj NZ (ta dejanja se množijo) 
se ob padcu Mussolinija, kljub borbenemu razpoloženju pre- 
bivalstva ni nikjer ničesar pomembnejšega dogodilo. Ko smo z 
odgovornimi tovariši na svojem potovanju govorili o teh vpra- 
šanjih smo ugotovili, da so akcije možne in tovariši so prevzeli 
dolžnost da akcije tudi organizirajo. Že iz vsega tega sledi, da 
organizacijsko še vedno nismo zajeli tako naširoko kakor so 
široke simpatije ljudstva za OF. Odtod tudi osnovna politična 
slabost našega narodno osvobodilnega gibanja namreč njego- 
va politična nezaostrenost. To gibanje je še vedno, kakor ga je 
v nekem svojem pismu označil tov. Krištof5 gibanje na sploš- 
nih simpatijah do OF. Marsikje ljudje še vedno nimajo jasnih 

" Dr. Aleš Bebler. 
' Dušan Kvcdcr. 
* Mirko Bračič. 
s Edvard Kardelj. 
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pogledov na Mihajlovića, londonsko vlado6 itd.- V zvezi z našo 
staro slabostjo da smo z malimi izjemami skoraj brez pozicij v 
večjih krajih in mestih je opaziti razveseljiv napredek, da se 
širi polagoma naš vpliv tudi med proletarijat. Na nadaljni 
razvoj tega vpliva in na naše naloge med proletarijatom pola- 
gamo veliko važnost. Ta napredek ni samo spontanega znača- 
ja, ampak je brez dvoma v zvezi z našo kampanjo za populari- 
zacijo Partije in v zvezi z bojem proti anglofilstvu. Ta naša 
kampanja seveda ni imela povsod enakega uspeha in niti šla 
povsod dovolj na široko, zlasti ne na Pivki, kjer obstoja nekak 
strah pred Partijo. Seveda posvečamo sedaj tem okrožjem 
izredno pozornost, zlasti pa skrbimo za to da dobivajo dovolj 
literature o Partiji. Kampanja o pozitivnem odnosu OF do 
nove Jugoslavije je imela izreden uspeh in pomen. Naj ome- 
nimo, da nam je zlasti uspelo popularizirati tov. Tita7. Tako se 
je n. pr. lepega dne po vsem Tolminskem raznesel glas da je 
prišel tov. Tito na Primorsko. Ljudje so že hodili spraševat, 
kje bi ga lahko videli. 

Zaradi naše organizacijske slabosti v mestih, trgih in več- 
jih krajih pa vse te naše kampanje niso dovolj ali pa sploh 
niso prodrle do sredine, tako da nam še do danes ni uspelo 
sredine v večji meri diferencirati oz. pridobiti za OF. Pri tem 
smo imeli uspeh med sredino na vasi. V zadnjem času pa se 
je začel pri nas odvijati politični proces, ki kaže na zraščanje 
sredine z bega in miha (plavo gardo). Oni belogardistični ele- 
menti, ki se še niso bili pred javnostjo preveč kompromitirali 
s svojimi zvezami z okupatorjem so začeli prestopati oz. se 
vrivati v sredino. Na drugi strani pa je prav reden pojav da 
izrazito sredinski elementi širijo literaturo t. zv. Primorskega 
četniškega odreda redne jugoslovanske vojske Draže 
Mihajlovića. Iz dokumentov, ki smo jih dobili pri treh pravih8 

kurirjih (o tem Vam natančneje poroča tov. Stefan9) je razvid- 
no da plavi pošiljajo svojo literaturo sredinskim elementom in 
bogatejšim družinam z navodili za organizacijo svojih centrov 
in podcentrov zlasti za obveščevalne službe. Iz dokumentov in 
iz izpovedi kurirjev izgleda da so to samo snubitvene pošiljke. 
Vse kaže, da gre za neko koalicijo primorske reakcije, za nje- 
no novo garnituro z mihajlovicevci kot vojsko na čelu. Na 

'• Gre za jugoslovansko kraljevo begunsko vlado v Londonu. 
7 Josip Broz. 
8 Napaka v izvirniku. Mišljeno je plavih (t.i. plave garde). 
'' Edo Brajnik. 
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drugi strani pa imamo podatke o osnovanju Narodnega sve- 
ta10 v Gorici, ki ga sestavljajo sredinski mihajlovićevski, lon- 
donaški in napol belogardistični elementi. Ta svet ima po po- 
datkih, ki smo jih dobili od nekega sredinca - člana sveta 
nalogo zastopa Primorsko pred Angleži, ko bodo ti zasedli 
Primorsko. Glede nas, so pripravljeni se z nami pogajati, ven- 
dar v tem smislu, da se OF priključi njim in ne nasprotno, 
češ da OF ne predstavlja vsega naroda pač pa oni. Vsekakor 
gre za politično predstavništvo te reakcionarne koalicije. 
Smatramo, da bo prišlo v najkrajšem času do večje diferenci- 
jacije sredine in da bo en del zaradi došlih belih in pod vpli- 
vom plavih postal vse bolj trmast in za naš vpliv vse bolj ne- 
dostopen, dokler ne bo prisiljen pokazati pravega lica. Naši 
napori v tem položaju gredo v smeri utrditve narodne enotno- 
sti v OF, utrditve OF kot narodne oblasti in boja za sredino (z 
vsemi potrebnimi agitacijskimi in organizacijskimi prijemi). 
Na vsak način moramo narodni svet prisiliti do jasne izjave in 
doseči diferencijacijo v njem samem za kar obstoje vsi pogoji: 
pred vsem pristnost takih sredinskih elementov, ki so že pris- 
tali pred časom na sodelovanje z nami in ki še danes vsaj na 
zunaj kažejo voljo do sodelovanja. Prav tako nameravamo 
sklicati zasedanje Primorskega pokrajinskega plenuma OF, ki 
bi skušali čim bolj razširiti. Naloge tega plenuma bi bile: 

a. pozvati Primorce k enotnosti v OF. 
b. povdariti da je OF slovenska narodna oblast in da so 

vrata vanjo odprta vsem, ki se hočejo iskreno boriti za narod- 
no osvoboditev. 

•   povdariti našo zunanje politično orijentacijo. 
d. povdariti naš odnos do PNI11, kar smatramo daje po- 

leg vprašanja nove Jugoslavije drugo najvažnejše vprašanje 
naše politike na Primorskem zlasti s perspektivami, ki se od- 
pirajo: eventuelne kupčije s Primorsko oz. Trstom ob posku- 
sih zapadne reakcije in pete kolone v zapadnih zavezniških 
sila[h] ustvariti skupno z italijansko buržuazijo protisovjetski 
blok in fronto proti italijanskemu narodu. 

e. ponovno dati povdarka vsem osnovnim točkam politi- 
ke OF. 

V teku so tudi priprave za duhovniško konferenco, pri 
čemer je zaposlen tov. Jože Vilfan, ki se je odlično uveljavil 

'» Glej dok. št. 84, op. 14. 
11 Fronta Nazionale Italiana (Italijanska narodna fronta). 
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med sredino in na njegovo delo polagamo velike upe. Prav 
tako skušamo razširiti PK OF12. Isti cilj imajo tudi naše direk- 
tive, ki smo jih dali okrožjem za razširitev odborov OF in za 
njihovo redno poslovanje kot organov oblasti. Omenimo naj 
napako, ki sojo delali tovariši, namreč da so RK KPS in celice 
KP enostavno proglasili za odbore OF. Skratka pripravljamo 
celo politično ofenzivo in jo že po malem sprovajamo. 

2. Isto ožino kot pri odborih OF smo opazili tudi pri vseh 
masovnih organizacijah. Na Krasu pa smo odkrili celo organi- 
zacijsko zmešnjavo. Tam je vse zmešano: KP in OF. ZSM. 
ZKM. in AFŽ. Tam kjer so pa novi aktivisti, ki ste nam jih Vi 
poslali zagrabili, pa gre stvar v redu. Omenimo naj da tov. 
Katja13 in VeljkoM prav dobro delata. Prav tako tudi tov. Jože 
Planine15 in Vas prosimo da ga nam zapustite, ker ima nep- 
rimerno več širine v svojem delu in organizacijskih izkušenj 
elana kakor pa tov. Blaž16. 

3. V smislu zadnjih naših sklepov17, kjer je sodeloval tudi 
tov. Tomaž smo v PK pritegnili tov. Rudoja Brkinca18. Tako so 
sedaj trije člani PK skupaj. Matevž19, Rudi in Ahac20. Tov. 
Blaž je bil odšel v vojsko, da tam organizira ZKM in sedaj vra- 
ča. Tov. Vlada21 še sedaj ni iz Trsta. Prilagamo njegova pis- 
ma22, kjer opisuje delo v Trstu, svojo bolezen in prosi, da ga 
CK razreši dolžnosti sekretarja PK in ga imenuje za inštruk- 
torja PK za Trst, češ da je bolan in da bi bil v Trstu potreben 
sposobnejši tovariš. Mi smatramo, da je tov. Vlado sposoben 
za sekretarja PK in vsi želimo, da bi na tem poslu še ostal. 
Glede Trsta pa smatramo, da bo PK kot celota lahko Trstu 
neprimerno več pomagal, zlasti še sedaj ko bomo stanovali v 
neposredni bližini Trsta23. Bolezen tov. Vlada pa tudi ni, ka- 
kor se vidi iz pisma, tako težkega značaja, da bi ga lahko delj 
časa ovirala in mu oteževala delo. Pričakujemo Vašega odgo- 

lJ Gre za Pokrajinski odbor OF. 
" Katja Rupcna. 
14 Dušan Bravnićar. 
15 JožcTejkal. 
Ib Darko Marušič. 
17 Glej dok. št. 78. 
13 Rudi Mahnič. 
" Anton Velušček. 
*> Dušan Pirjcvec. 
21 Branko Babic. 
*i Pisma niso priložena. 
•"Glej dok. št. 72, op. 11. 
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vora. Trenotno vrši tov. Matevž posle org. sekretarja, tov. Ru- 
di kot še nepotrjen član PK je prevzel dolžnost, da takoj po 
prihodu Blaža odide v goriško okrožje in tam uredi vse potre- 
bno, tov. Ahac pa se je posvetil političnemu delu, hkrati pa 
kot politkomisar PO posredno pomaga pri političnem delu v 
vojski. 

4. Izvedli smo tudi reorganizacijo na jugu in sicer: 
Okrožja KRAS       Strnad24 (sekretar) Maks25, Branko26 

PIVKA      Silvo27 (sekretar) Bolte2» 
ISTRA - BRKINI     Boro2" (sekretar) 
Karakteristiko OKjev Vam bomo poslali ko jih bomo po 

pregledu kadrov izpopolnili. Ob priliki reorganizacije smo s 
kadri za jug imeli tudi nekakšno posvetovanje. 

5. Omenili smo da bo došel tov. Rudi v goriško okrožje. 
Tam se je namreč pokazalo, da sta dva člana novega OK, tov. 
Emil30 in Lovrenc31 popolnoma nesposobna. Tov. Emil je pre- 
cej oportunista in nedelaven, pri tov. Lovrencu pa je opaziti 
prav antipartijske tendence. Zanikal je obstoj sredine in bega 
v Gorici in trdil da Gorica sploh ni važna, čeprav je dobro 
poznal aktivnost bega v Gorici. Tov. Štefanu ni hotel dati pot- 
rebnih organizacijskih zvez, slednjič pa se je izkazalo, da ni 
sploh ničesar organiziral ali pa zelo površno. Sumljivi so tudi 
njegovi odnosi z nekimi miha elementi. Podrobneje Vam o tem 
poroča tov. Stefan. 

6. VOS se tudi pri nas slednjič postavlja na noge. Tov. 
Štefan je upostavil celo mrežo in formira sedaj dobro pokra- 
jinsko komisijo. Tako izpadajo odzdaj naprej iz naših poročil 
podatki, ki smo Vam jih bili v imenu VOSa do sedaj pošiljali. 

7. Pred dnevi je prišel k nam delegat CK KPI32, pooblaš- 
čen da nas vpraša za nasvete kako organizirati partizanstvo 
in da se dogovori o pomoči, ki bi jim jo mi pri organiziranju 
partizanstva lahko nudili. Prikazali smo mu razvoj našega 
partizanstva in mu obljubili, da jim bomo poslali vse Italijane, 
ki se nahajajo po naših četah, da bomo pisali Vam, da pošlje- 

24 Avgust Spacapan. 
JS Avgust Dugulin. 
Jb Anton Dolgan. 
'•" Matija Grana. 
M France Hvalic. 
» Franc Scgulin. 
30 Emil Filipčič. 
»i Ludvik Slokar. 
M Aldo Lamprcdi - Roberto. 
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te vi vse Italijane, ki se nahajajo v Sloveniji v partizanih v 
Italijo, kakor tudi, da se bomo obrnili na Vas, da pišete Vrho- 
vnemu štabu naj tudi oni pošljejo vse Italijane iz NOVJ v Itali- 
jo. Obljubili smo jim tudi enega inštruktorja. Vendar smo v 
zadregi, koga naj pošljemo. Če bi Vi mogli poslati kakega to- 
variša sposobnega za inštruktorja pri it. partizanih bi bilo 
najbolje. Pričakujemo Vašega odgovora. Tovariš je tudi pove- 
dal, daje v Italijo prispel tov. Ercoli.33 

8. O vojski naj Vam poročamo samo o partorganizacijah, 
o vsem ostalem Vam je že poročal naš odredni štab. Znano 
nam je stanje edino v I. bat. P|rimorskega] 0|dreda]. Tam je 
od 150 mož 30 partijcev, ki so pa še zelo malo zgrajeni. Z 
njimi je tov. Ahac organiziral dve konferenci in s sekretarji 
kurs o delu in nalogah Partije v vojski. Stab Vam je tudi po- 
ročal o angleškem majorju34, ki je prispel k nam. Namerava- 
mo ga k Vam poslati. Ker ne kaže preveč volje za to, bomo 
tov. Stefana uporabili kot delegata Glavnega Štaba, ki da je 
prišel zato na Primorsko, da mu pove žejjo Gl. Štaba, naj gre 
tja. Major bo sigurno prišel k Vam in pričakajte ga kakor da 
ste ga pričakovali in res poslali tov. Stefana ponj. 

9. Naša tehnika začenja obratovati bolj na veliko. Zad- 
nji[h] 10 letakov, ki ste nam jih poslali smo razmnožili skup- 
no v 70000 (sedemdeset tisoč). Kmečki glas ima pri nas na- 
klado 3800 izv (tri tisoč osemsto) Delavska enotnost 800, 
Primorski poročevalec pa 3000 (tri tisoč), Slovenka 3000, Par- 
tija (Stalinova brošura in drugi članki iz Osnov, leninizma) 
1000, Mladi puntar 700 izv. 

Smrt fašizmu - svobodo narodu. 

Naš naslov: Tehnika preko P. III.35 Za: 
Zig: 

POKRAJINSKI KOMITET KPS 
ZA PRIMORSKO 

Duš. Pirjevec (Ahac) 
Anton Velušček (Matevž) 

w Palmiro Togliatti. 
14 Neville Darcwsky. 
• Kurirska postaja P-3 pri Senožečah. 
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ŠT. 106 

POROČILO OKROŽNEGA KOMITEJA KPS GROSUPLJE 
DNE 27. AVGUSTA 1943 CENTRALNEMU KOMITEJU KPS 

O ORGANIZIRANOSTI OKROŽJA1 

O. K.  K. P. S. Grosuplje 
Položaj, 27. VIII. 43. 

O. K.   K. P. S. 
Organizacijski pregled 

Pred nekoliko dni je bila Tovarišica Lidija- in Tov. Jokel3 v 
rajonu Vel. Lašče v istem raj. sem bil sekretar'1 ter sem jima 
referiral o razvoju tega rajona v tem raj. je prevzel moje delo 
Tov. Prajer Janez5 - mene so dodelili v Grosupeljsko okrožje 
za člana O. O. O. F. ter sekretarja O. K. Vse partijske posle 
sem prevzel od prejšnjega sekretarja Tov. Ceneta". Razen tega 
sem prevzel načelstvo VOSa, kar mi je poveril Tov. Stane7 ko 
se je nahajal pred dnevi v tem kraju. To funkcijo sem prevzel 
začasno.- Mi smo predlagali Tov. Stanetu za to delo: Polič 
Radota (psevdonim Gorjanc Toneta) isti se nahaja v Kočev- 
skem okrožju. On bi bil za to delo zelo dober, ker je že prej 
delal na tem terenu in mu je znano celo okrožje. Prosim, da bi 
naredili to čimprej, ker je nujno v tem kraju, da nekoliko 
očistimo teren, da se bo naše delo razvijalo s čim večjo hitros- 
tjo. Z dovoljenjem Tov. Tomažas in Tov. Lidije smo iz I. divizije 
potegnili na teren 2 Tov. Strežek Jožeta - (Lipe) in Mehle To- 

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v ARS, Odd. 1, sign.: AS 1487, CK KPS, 
a.e. 2819. 

2 Lidija Scnijurc. 
' Franc Popit. 
* Janko Rajakovič - Jovo. Centralni komite KPS ga je 18. junija 1943 

imenoval za sekretarja Okrožnega komiteja KPS Ribnica - Velike Lašče. 
;' Janez Kožar. 
" Ivan Erjuvec. 
7 Dr. Vito Kraigher, načelnik Obveščevalnega oddelka Glavnega štaba 

NOV in PO Slovenije. Glej poročilo Okrožnega komiteja KPS Grosuplje dne 
27. avgusta 1943 Centralnemu komiteju KPS o postavitvi načelslva VOS v 
okrožju (ARS, Odd. 1, sign.: AS 1496, Zbirka gradiva komitejev KP in odborov 
OF na Notranjskem, šk. 1). 

-• Dušan Kvedcr. 
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neta - Viktor, oba sta čl. K. P. S. (njih ocena in biografija sledi 
če je potrebno?) 

Izvedli smo splošno reorganizacijo. Člani okrožnega odbo- 
ra smo 4.- od teh 2 O. K. sam imam sledeče referate: sekre- 
tarstvo K. P. načelstvo VOSa in mladino - za mladino bomo 
čez čas potegnili enega Tov. iz raj. kateri bo pač pokazal več 
sposobnosti in smisla za to delo in razvoj. Tov. Cene ima se- 
kretarstvo fronte in agitprop, Tov. Silvo0 čl. P. je referent za 
gospodarsko komisijo in je povezan z O. G. K. četrti tov. Lud- 
vik10 ima S. N. P. in blagajno, zadnji je bil izključen iz partije 
zaradi nepravilnih odnosov do svoje žene- je to dober naš 
simpatizer še vedno in čl. OOOF. V delu ima vse pogoje, da se 
ga sprejme nazaj za člana edino njegovo zadevo bom raziskal 
podrobneje, kar bom naknadno poročal. 

Za P. F. Z. Z. nimamo določenega zastopnika,- delamo pa 
po tej liniji in bomo pri večjem razmahu, če se bo dalo posku- 
šali potegniti s Terena eno tovarišico. 

Okrožje je razdeljeno na tri rajone. Formirali smo rajonske 
odbore in jih poslali v svoje določene jim rajone. V raj. Polica 
smo določili sledeče Tov.: Tov. Lipe (čl. P.) sekretarstvo, finan- 
čne in blagajniške posle, Tov. Mikelj11 (čl. P.) gospodarski ref. 
in obv., Tov. Stevo1^ (čl. P.) za mladino in Tov. Jaka13 (čl. 
SKOJa) mladino, ter za održavanje veze. 

Raj. Žalna Račna: Tov. Viktor (čl. P.) sekretarstvo, finanč- 
ne in blagajniške posle, Tov. Jože14 (čl. SKOJa) za mladino, 
Tov. Ludvik čl. O. O. O. F. (ni čl. P.) je določen v ta raj. za 
gospod, ref. in obv. ostane tukaj dokler nedobimo Tov. ki jih 
na koncu navajamo - za delo na Terenu. 

Raj. Sent-Jurje - Pijava Gorica: Tov. Frenk15 (čl. P.) sekr. 
finančne in blag. posle, Tov. Bukovec1'' (čl. P.) obv., Tov. Do- 
linšek17 gosp. referent. Po liniji PFZZ so dolžni vsi delati,- 

4 Tone Zupančič. 
10 Ludvik Starič. 
11 Mogoče Tone Hribar. Glej popis aktivistov grosupeljskega okrožja pole- 

ti 1943 (ARS. Odd. U, sign.: AS 1657, Brecclj Marijan šk. 1) in Milena Vren- 
čur. Ivan Križnar, V navzkrižnem ognju. Grosupeljsko in stisko okrožje OF 
1941-1945, Ljubljana 1997, str. 145. 

M Miha Pctrič. 
• Jakob Zemljak. 
M Jože Pucihnr. 
u France Podržaj. 
'" Jože Bukovec. 
17 Tone Dolinšck. 
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rabimo pa še nujno nekaj Tov. iz vojske, ker je teren zelo slab 
in neobdelan moramo zastaviti z vso silo - to bomo pa lahko 
uspešno izvršili, če nam boste dodelili sledeče Tov. iz vojske: 
Vider Ludvik, U. B. T. T. 4 bat. 2 četa, Janežič Jože - Milan 
U. B. Lj. •., Rode Janez - Ilija v Gubčevi isti je večkrat ranjen 
- ne zdrži večjih maršev in si želi priti na Teren, tov. Žitnik 
Martin, Gubčeva br., Tov. Hribščak Tone - Tesar Gub. br., 
Tov. Boh Stane kurir v I. diviziji, ter Tov. Gorjanca za VOS. 

S temi Tov. bi res uspešno razvili naše delo, ker so vsi 
domačini.- Torej v Grosupeljskem okrožju imamo vsega sku- 
paj 10 čl. K. P. S., 2. SKOJ, in 1. frontaša. Legalnega člana ali 
kandidata na našem Terenu ni. Izgledi so zelo slabi za enkrat 
- toda upam, da se bo sedaj delo razvijalo bolj uspešno in 
bomo poskušali našo mrežo postaviti čim bolj široko. 

Razno: 
Iz raj. Pijava Gorica St. Jurje smo predložili štabu I. diviz. 

seznam, da mobilizirajo 95 moških štab iste divizije je sprejel 
in ravno danes bomo šli to izvesti. V ostalih dveh raj. bomo v 
najkrajšem -času predložili vojski. 

Po našem terenu se vrše odkupi in nabava hrane za voj- 
sko. Ljudstvo to sprejema povoljno in zadovoljivo, ker se vse 
dela sporazumno z nami in našimi gospodar, referenti - Tako 
da kakih večjih napak ni - štiri primeri so celo kmetje sami 
ponudili, da bojo sami dali po 1 kom. živine, ter nekaj moke, 
fižola i.t.d. češ, da part, morajo tudi živeti in da je to naša 
narodna vojska. 

Po  napadu  na  bg.  postojanko Pijava Gorica: 
B. g. so ostrigli 5 deklet, ki so jih osumili, da so naše akti- 

vistke, 3 ženske so močno pretepli in jih zaprli - sedaj se na- 
hajajo v It. zaporih na Grosupljem, 1. od teh je spuščena. 
Vaščani in okolica se zelo zgraža nad svinjarijami, ki so jih 
delali b.g. po napadu. Iz iste vasi so naši pripeljali 2 denunci- 
anta 1. jim je ušel 1. od teh so likvidirali 1. je oproščen in se 
nahaja že pri naših edinicah, od vseh Treh so požgali njih 
poslopja. Ljudje pravijo, kar so iskali to so dobili, ter odobra- 
vajo da so naši to napravili. Pri naših simpatizerjih se opaža, 
da se ne bojijo več tako kakor preje b.g. in It. Tisti, ki se noče- 
jo nekako opredeliti pravijo zdaj pa vidimo, da bojo zmagali 
part, dočim pri nasprotnikih je morala zelo padla. It. na Igu 
in Grosupljem jim se smejejo in jim razvidno iz izjav ki jih 
dajejo zelo privoščijo. Splošno mnenje ljudi je, da so b.g. vse- 
ga krivi, da se je to zgodilo in če nebi bilo b.g. postojanke, da 
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se nebi nič od tega zgodilo. Izgorela je še 1. štala in 1. kozolec 
ki ni bilo predvideno. Toda lastniki se nič ne jezijo na par. 
Temveč na bele. 

O nadaljnem razvoju našega Okrožja bom redno poročal. 
Tov. pozdrave 

S. F. - S. N. 
Jovo Rajakovič 

Na partijski kurz smo poslali enega Tov. Frenka. Priporo- 
čam se tudi jaz, če bo to mogoče prosim, da mi dovolite. 

ST. 107 

OKROŽNICA POVERJENIŠTVA POKRAJINSKEGA KOMI- 
TEJA ZKMJ ZA PRIMORSKO DNE 27. AVGUSTA 1943 

KOMITEJEM ZKMJ NA PRIMORSKEM1 

Poverjeništvo Pokrajinskega komiteta 
Zveze komunistične mladine Jugoslavije 
za Primorsko Na položaju, 27. 8. 1943. 

OK R O Ž N I C A št. 1 
Vsem komitetom ZKM na Primorskem. 

O organizaciji ZKM na Primorskem. 
Mladina v naši dobi ne živi več oddaljena od življenja, od 

njegovih perečih vprašanj, temveč živo čuti njegovo težo, ker 
je od vsega človeštva mladina najbolj prizadeta od nesoglasij v 
kapitalističnem načinu življenja. Kaj jo najbolj teži? 

1. Brez dvoma se čuti ponižano kot slovenska mladina, 
ki je že dolga desetletja od svojega rojstva tlačena od nasilne- 
ga in brezobzirnega okupatorja. Mladina čuti, da tujec prezira 
njen materin jezik, boli jo, da je slovenska govorica prepove- 
dana. Svojih čustev ne sme izražati v slovenski popevki, le 
tuje besede in napevi ji lahko služijo za njeno izpoved. Vidi 
tisoče bratov, ki trpe po jetnišnicah in ki so bili sojeni na 

1 Cikloatirana okrožnica je v ARS, Odd. I, sign.: AS 1497, Zbirka gradiva 
komitejev KPS in odborov OF na Primorskem, šk 1. 
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smrt samo radi tega, ker so hoteli biti dobri Slovenci. Mladina 
se hoče radi tega upreti, hoče enakih pravic za vse narode 
velike in male. Ker ima ista stremljenja skoraj vsa mladina po 
vsem svetu, vodena od svetlih načel Marxa2 in Engelsa3, se 
čuti z njo povezana. Kako jo bomo še tesneje povezali z njo? V 
Zvezi komunistične mladine Jugoslavije, ki ima sorodne mla- 
dinske organizacije po vsem svetu, kjer se vsa mladina bori 
hkrati s slovensko za enakopravnost in samoodločbo vseh 
narodov, velikih in malih doslej svobodnih ali zasužnjenih. 

2. Socialno je mladina pretrpela največ. Vse izžemanje 
kapitalistične gospode in sistema se je nad mladino strnilo v 
najbolj surovi brezobzirni in zgoščeni obliki. Mladina je mora- 
la garati v tovarnah po toliko ur kot starejši delavci, kljub 
temu, da se je morala še s splošnim poukom pripravljati na 
življenje. Mesto, da bi jo v šolah vzgajal, jo je uklenii kapital v 
tvornice in delavnice. Ni dovolj za življenje, da znaš zasukati 
nekaj vzvodov in pri tem nimaš razgleda na ves stroj in ne veš 
kakšno je življenje po svetu. S tem postaneš, ker si nezmožen, 
da bi se znašel v vsakem položaju pri vsakem stroju le orodje 
bogataša; ki te lahko uporablja in gnjavi po svoji volji, radi 
tvoje navezanosti na vedno ista opravila. 

Mesto, da bi se mladina v letih razvoja (približno od 13 do 
22 leta) krepila, mora garati, mora opravljati najtežja dela. 
Radi tega zaostane tudi telesno in je mnogo manj odporna 
proti boleznim. Težko delo in stradanje v razvojnih letih so 
vzrok neštetim boleznim (jetika), ki redčijo mladinske vrste. 

Težko delo na kmetih, ki traja često po več kot 14 ur na 
dan, ki mnogokrat ne pozna dneva in noči je posledica zaos- 
talega poljedelstva. Kapital ne nudi kmetu pomoči z moder- 
nim orodjem in gnojili, temveč ga molze in skuša iz njega iz- 
vleči ves sok življenja, ki ga še hrani v sebi. Radi pomanjkan- 
ja poljedelskih strojev in orodja, radi nesocialističnega gospo- 
darstva, mora zlasti mladina s svojimi razvijajočimi silami 
nadomeščati te od kapitala nalašč povzročene pomanjkljivos- 
ti. Mladina nima časa za šolanje, temveč ostaja nevedna in 
brez poznanja lepot, ki jih lahko nudi življenje mlademu člo- 
veku. 

i Kar! Marx. 
•' Friedrich Engels, 
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Mesto, da bi za svoje trdo delo dobivala mladina za isti de- 
lavni čas enako plačo kot starejši, ji izplačuje kapital manjše 
mezde. 

Možnosti za šolanje ima le mladina iz malo številnih plasti 
kapitalistične družbe. V Sovjetski Zvezi se šola mladina na 
državne stroške in ima sleherni mladi človek možnost, da 
doseže oni poklic, ki ga najbolj veseli. Tudi dekleta imajo po- 
polnoma iste pravice do šolanja in do svobodne izbire poklica 
kot fantje. Slovenska mladina želi, da bi bilo urejeno tako 
tudi pri nas. 

V tej vojni mladina že ve in vidi koliko tovarišev in tovari- 
šic je dalo že svoja življenja za obrambo svoje zemlje in svo- 
bode pred barbarskimi fašističnimi osvajalci. Zlasti primorska 
mladina je prizadeta, ko mora doberšen del krvaveti za fašis- 
tične razbojnike po tujih bojiščih. 

Nešteto je še krivic nad mladino, ki jih zmore odpraviti le 
zmaga vseh onih, ki so bili v kapitalističnem svetu izrabljani, 
to je zmaga delavcev in kmetov. Zmagali bodo, če bodo podpr- 
li z vsemi silami Komunistično Partijo, ki jih v tem boju vodi 
in v kateri so najboljši izmed njih. Dolžnost mladine paje da 
postane s svojo požrtvovalnostjo in pripravljenosti na žrtve 
vredna sprejema v Zvezo komunistične mladine, kjer bo orga- 
nizirano pomagala v borbi delovnega ljudstva za njegove pra- 
vice in za pravice zatirane mladine. Tudi v Sovjetski Zvezi ima 
mladina slično mladinsko organizacijo, ki se imenuje Kom- 
somol4. Komsomolci so danes oni junaki, ki se v hrabri Rdeči 
Armadi najpožrtv[ov]alneje borijo in osvajajo v hudih borbah 
mesto za mestom. Prezirajoč smrt nosijo mladini vsega sveta 
svobodo. Enaki v svoji udanosti slovenskemu narodu in vse- 
mu trpečemu človeštvu naj bi bili ti mladinci sprejeti v Zvezo 
komunistične mladine Jugoslavije. V Zvezo komunistične 
mladine se lahko sprejme vso pošteno mladino, ki si želi soci- 
alistično ureditev družbe (tako kot je v Sovjetski Rusiji). ZKM 
je množična mladinska organizacija, ki hoče vzgojiti dobre 
Slovence, poštene in borbene ljudi. Čim postane mladinec 
član te organizacije naj bo na to ponosen in naj postane vzor 
vsej ostali mladini. V sebi naj skuša vzgojiti čut, da je dolžan 
storiti vse kar bo količkaj koristilo boju za lepše in svobodnej- 
še življenje človeka. 

* Komunistićcskij sojuz molodjoži (Zveza komunistične mladine) v Sov- 
jetski zvezi. Ciani so se imenovali komsomolci in komsomolke. 
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Organizacija ZKM. Vsak član ZKM je obenem že tudi v 
zvezi slovenske mladine. Vendar pa predstavlja Iniciativni 
odbor ZSM vodstvo vse množice protifašistične slovenske 
mladine, aktiv ali komitet ZKM pa vodstvo one mladine, ki 
hoče isto poleg tega pa še svobodo in lepše življenje vsega 
človeštva v domovini, ki bo urejeno slično kot je Sovjetska 
Rusija. Torej ne moreta biti Iniciativni odbor in komitet ZKM 
isto. Pač pa so člani aktivov ali komitetov (Skojevci - člani 
SKOJ-a, kar je isto kot ZKMJ. Beseda SKOJ je iz prvih črk 
Saveza Komunistične Omladine Jugoslavije) člani ZSM in 
sodelujejo v njej z največjo požrtvovalnostjo. V vsakem Inicia- 
tivnem odboru ZSM pa brez dvoma lahko sodeluje čim več 
skojevcev, kar bo le v korist celotnega gibanja ZSM. 

Ravno tako naj sodeluje vsaka skojevka v drugi množični 
organizaciji v Slovenski protifašistični ženski zvezi, ker je pri- 
zadeta v kapitalistični družbi kot mladinka in kot ženska še 
posebej. 

ZKM je torej organizacija, ki vzgaja mladino v duhu nap- 
redka, jo vzgaja tudi za političen boj za pravice človeštva, 
ZSM in SPŽZ, pa sta množični organizaciji, ki morata predv- 
sem aktivizirati množice (pritegniti v delo mladino in žene). 
Vsak član ZKM je torej obenem še član ene ali obeh teh mno- 
žičnih organizacij (ZSM, SPŽZ) in se poleg tega lahko še udej- 
stvuje pri politični oblasti Osvobodilne fronte (terenski ali 
rajonski odbori itd.) Razen tega naj sodeluje delavska mladi- 
na še v organizaciji, ki druži vse delavce v Delavski enotnosti. 
Ta organizacija je velike važnosti zlasti radi tega, ker se razvi- 
ja v žariščih delavskega življenja v mestih in tvornicah. 

Tovariši in tovarišice, ki so člani ZKM v vasi (trgu, mestu), 
tvorijo vaški aktiv (enega od mestnih aktivov). V večjih vaseh 
in mestih naj bo več aktivov ZKM. Šteje naj od 3 mladincev 
dalje. Tajnik (sekretar) vodi sestanke aktiva in je odgovoren 
za njegovo delovanje in politično izgradnjo. Vsak mladinec 
mora plačevati članarino, ki jo določi ves aktiv sam (od pol do 
5 lir mesečno). Sekretar aktiva mora stalno poročati o stanju 
aktiva, število članov in slićnem rajonskemu komitetu, ta pa 
okrožnemu. Vsak mesec mora podati okrožni komitet popolno 
sliko o vseh aktivih poverjeništvu pokrajinskega komiteta 
ZKMJ za Primorsko. Vsi komiteti naj bodo široki, več kot štir- 
je člani. 

Prva naloga skojevcev je prednjačenje v vsem delovanju v 
narodnoosvobodilnem boju. Skojevec naj pokaže vsej sloven- 
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ski mladini kako je treba izvrševati sabotaže, pomagati parti- 
zanski vojski, sodelovati v ZSM. Skojevec je najbolj navdušen 
in najpožrtvovalnejši član ZSM in s svojim zgledom navdušuje 
še ostale mladince. Skojevec ve, da mora vladati v vsaki orga- 
nizaciji disciplina (red). Zato je on najbolj discipliniran in na- 
vaja vse ostale člane ZSM na prostovoljno disciplino in izpol- 
njevanje nalog. 

Med člani raznih forumov (odborov) naj vlada avtoriteta 
(ugled). Če okrožni komitet izda kakšna navodila naj rajonski 
komitet smatra, da jih je izdala višja oblast in naj jih izpolni. 
Le z utrjevanjem avtoritete naših odborov bomo dosegli točno 
izvajanje danih navodil. 

Važna naloga, ki jo ima SKOJ (ZKM) je politično dviganje 
vseh članov aktivov in komitetov. Vse mladince moramo sez- 
naniti z OF s Partijo razjasniti razliko med partizani in četniki 
Draže Mihajloviča itd. ZKM bo lahko izvrševala politične nalo- 
ge (razkrinkavanje modre garde in slično) edino, če bo o vsem 
tem poučena. Naloga komunističnih mladincev je tudi nepre- 
stano pridobivanje novih mladincev in ostalih Slovencev za 
OF. Glavni napori pa naj veljajo utrjevanju oblasti OF in izvr- 
ševanju vojaških sabotažnih dejanj, ter stalno mobilizaciji 
tovarišev za v partizane. 

V organizaciji ZKM naj se ustvarjajo partijska jedra in naj 
bo mladinsko gibanje v najtesnejših odnosih s Partijo. 

Ako se bodo zavedali komiteti in skojevci sami kaj so nji- 
hove naloge in jih bodo izvrševali s predanostjo in vestnostjo, 
potem se bo vse gibanje znatno poživilo in bo organizirano 
dosegalo vedno večje uspehe v boju za osvoboditev Slovenije 
in vsega človeštva. 

Smrt fašizmu - svoboda narodu! 

za Poverjeništvo Pokrajinskega 
komiteta ZKM za Primorsko: 

Blaž Robida5 l.r. 
Jože Planine6 l.r. 
Tilen Borjan7 l.r. 

Na položaju, 26. 8. 1943. 
Tilen Borjan 

s Darko Marušič. 
f> Jože Tcjkal. 
7 Bojan Stih. 
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ŠT. 108 

PISMO IZVRŠNEGA ODBORA OF DNE 28. AVGUSTA 1943 
ZEMALJSKEMU ANTIFAŠISTIČKEMU VIJEĆU NARODNOG 

OSLOBODJENJA HRVATSKE (ZAVNOH) * 

Izvršni odbor Dne 28. avgusta 1943. 
Osvobodilne fronte 
slovenskega naroda 

št. 296. 

ZEMALJSKO ANTIFAŠISTIČKO VIJEČE NARODNOG 
OSLOBODJENJA HRVATSKE. 

Ustanovitev ZAVNOH-a2 je slovenski narod združen v svoji 
Osvobodilni fronti pozdravil z velikim veseljem in z globoko 
vero v moč osvobodilnih naporov svojega najbližjega soseda v 
družini južnoslovanskih narodov. Obisk zastopnikov našega 
Izvršnega odbora3 pri vodstvu hrvatskega osvobodilnega gi- 
banja ter njihovo bivanje in prijateljstvo med političnimi in 
vojaškimi predstavniki borečega se hrvatskega naroda je do- 
dobra potrdilo tisti veliki smisel združevalnega dela, ki ga 
tako uspešno vršijo že dve leti partizani vseh naših narodov v 
neizprosni borbi proti okupatorjem. Iskreno se vam zahvalju- 
jemo za gostoljubnost, ki ste jo izkazovali našim zastopnikom. 

S ponosom ugotavljamo dejstvo, da stojijo danes na čelu 
osvobodilnih gibanj posameznih narodov krepka narodna 
predstavništva, ki izražajo vse pozitivne in lailturne tokove v 
teh narodih in ki jih združuje enotno predstavništvo naše 
skupne domovine AVNOJ, polagajoč neporušljive temelje bo- 
doči demokratični Jugoslaviji. Ob tem dejstvu se zavedamo 
velikega pomena naše Narodno - osvobodilne vojske Jugosla- 

' Izvirna kopiju je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1670, lOOF, šk. 434/1. 
'J Od 13. do 16. junija 1943 je bilo v Otočcu in na Plilvicah prvo zasedan- 

je Protifašističnega sveta narodne osvoboditve Hrvaške (ZAVNOH), ki se gaje 
udeležil tudi Edvard Kardelj. 

3 Na Hrvaško, v Otočac je dne 27. julija 1943 odpotoval Tone Fajfar, dne 
3. avgusta 1943 pa so se mu pridružili še Edvard Kardelj, Josip Rus in Milan 
Apih. Glej Fajfar, Odločitev, str. 308 in 343. 
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vije in njenega vrhovnega komandanta tovariša Tita4, te edin- 
stvene vojske, ki je oživila vse zgodovinske vrednote južnoslo- 
vanskih narodov, ustvarila jeklen branik naših skupnih živ- 
ljenjskih pravic, vojske, kije izvršila pionirsko delo v ustvarit- 
vi in poglobitvi bratstva naših narodov ter omogočila osno- 
vanje AVNOJ-a in ZAVNOH-a. Z njo bodo brezdvoma narodna 
predstavništva osvobodilnih gibanj Srbov, Hrvatov, Slovencev, 
Črnogorcev in Makedoncev izvedla rešilno zasnovo bodočega 
našega sožitja, sožitja ki ga gledamo v veliki in svobodni jugo- 
slovanski domovini, kjer naj življenje raste iz resnično demo- 
kratičnih načel. Z njo bo omogočeno sedanjemu narodnemu 
vodstvu svobodoljubnih Hrvatov in Srbov vključenih v ZAV- 
NOH-u in AVNOJ-u, dokončno pogasiti ogenj maščevalne 
strasti, kije zagorel zaradi nepojmljivih grozodejstev domačih 
izdajalcev nad srbskim in hrvatskim narodom, in zanesti 
mednje duha sprave in bratskega sožitja, delo, ki ga že od 
vsega začetka tako uspešno vršijo naši partizanski borci. Z 
njo bo mogoče jugoslovanskim svobodoljubnim silam prepre- 
čiti zločinske nakane narodnega izdajalca Mihajloviča ter nji- 
hovih pomagačev doma in v tujini, ki žele z državljansko voj- 
no še v večji meri prelivati bratsko kri. 

Ravno obstoj ZAVNOH-a in njegovo plodno delo na terito- 
riju, ki so ga izdajalski sinovi hrvatske zemlje s pomočjo smr- 
tnih sovražnikov slovanstva iztrgali jugoslovanski skupnosti, 
je najmočnejši porok za uresničenje tistih smotrov, ki so da- 
nes vsem svobodoljubnim Srbom, Hrvatom, Slovencem, Čr- 
nogorcem in Makedoncem skupni, smotrov, ki težijo po uni- 
čenju okupatorja in po dosegi svobode za vsako ceno ter po 
ustvaritvi skupne domovine, združujoče vse južnoslovanske 
narode ob priznanju svobode in suverenosti vsakega posame- 
znega naroda. 

Zato mi Slovenci še posebej pozdravljamo svoje najbližje 
slovanske brate, s katerimi nas je združil boj na življenje in 
smrt. Zavedamo se, da bomo z uspehom dobojevaii ta boj za 
svobodo posameznika, narodov in človeštva le v najtesnejšem 
bratstvu. Danes, ko spremlja borbo te naše južnoslovanske 
narodne družine veliki ruski narod s svojo nepremagljivo 
Rdečo Armado pod vodstvom maršala Stalina5, genijalnega 
stratega protifašističnega boja in vodnika zatiranih narodov, 

4 Josip Broz. 
5 Josip Visarionovic Džugašvili Scalin. 
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in ko nam poroštva velikih zapadnih zaveznikov Anglije in 
Amerike o pravicah malih narodov dajejo mogočna potrdila 
našemu svetemu domovinskemu boju, pribijamo z neomajno 
vero V bodočnost pred vsem svetom to našo strnjenost. Zave- 
zujemo se, da bomo kot predstavniki Osvobodilne fronte slo- 
venskega naroda vse storili za dokončno utrditev bratskega 
sožitja južno slovan ski h narodov in za našo skupno zmago. 

Naj živi ZAVNOH, mogočen izraz osvobodilnih naporov hr- 
vatskega in srbskega naroda! 

Naj živi AVNOJ, porok bratstva južnoslovanskih narodov 
in demokratičnih narodov Jugoslavije! 

Naj živi Narodno-osvobodilna vojska Jugoslavije in njen 
vrhovni komandant tovariš Tito, vodja jugoslovanskih naro- 
dov v borbi za svobodo! 

Sprejmite izraze našega občudovanja nad junaštvom hr- 
vatskega in srbskega naroda ter nad NOV in PO Hrvatske. 
Vaših velikih uspehov v osvobodilnem boju se iz vsega srca 
veseli tudi slovenski narod. Vaša zmaga je naša zmaga! 

Smrt fašizmu - svobodo narodu! 

Za: 
Politični sekretar: Organizacijski sekretar: 
Boris Kidrič Dr. Brecelj Marijan 

Predsednik: 
Josip Vidmar 

Člani: 
Rus Josip 
Edvard Kocbek 
France Lubej 
Fajfar Tone 
Zoran Polič 
Leskošek Franc. 
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ŠT. 109 

ZAPIS SEJE IZVRŠNEGA ODBORA OF DNE 30. AVGUSTA 
19431 

Seja 30. VIII. 1943'-2. Navzoči vsi3 razen Krištofa4 in Mar- 
ka5. 

1. Poročilo člana ljublj. Poverjeništva tov. Francka6. 
Na podlagi njegovega poročila o političnem in organizacij- 

skem položaju OF v Ljubljani ter o dogodkih od 16. avg. dalje 
se izdajo sporazumno naslednja 

navodila: 1. Pospešit prihod Plenumašev in vseh tistih vi- 
dnejših slovenskih ljudi, ki jih je 100F povabil k sebi.7 

2. Takoj omogočit prihod tov. U.8 in P.9 v svrho razgovo- 
rov z 10. 

3. Pospešit mobilizacijo. 
4. Organizacijska navodila glede vojaške zaščite v Ljub- 

ljani (komanda: vodstvo Varnostne plus vojaško izvežbani v 
sporazumu s Poverjeništvom, kontakt med njimi in skupno 
odločanje v politično - vojaških stvareh, sodelovanje VOS-a s 
sekretariatom Poverjeništva.) 

5. Navodila glede poglobitve medskupinskih odnosov (s 
tistimi KS aktivisti, ki še niso na pozicijah »Izjave«10 posebni 

' Izvirnik je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1670, lOOF, šk. 432/1. 
* Glej še Kocbek, Listina, sir. 241. 
-1 Glej dok. št. 86, op. 2. 
* Edvard Kardelj. 
B Zoran Polič. 
* Franček Majcen. Iz Ljubljane je prišel na ustno poročanje o položaju v 

Ljubljani na sedež Izvršnega odbora OF na Bazo 20 v Kočevskem Rogu. 
7 Gre za člane Vrhovnega plenuma OF dr. Antona Breclja, ing. Dušana 

Scrncca. dr. Maksa Šnudcrla, dr. Franca Šlurma, dr. Lada Vavpetiča, Josipa 
Jerasa in 'vabljene goste'' Frana S. Finžgarja, Božidarja Jakca, Pavla Golio, 
generala Ferdinanda Janeža in Otona Zupančiča. Glej Kocbek, Listina, str. 
241 in pismo predsedniki! Izvršnega odbora OF Josipa Vidmarja dne 21. 
julija 1943 v Dokumenti, knj. 8, dok. št. 98, op. 20, str. 341. 

B Lojze Ude. V Ljubljani je vodil ''akcijo za spravo med vodstvom tako 
imenovane sredine in OF". Glej Lojze Ude, Mojc mnenje o položaju. Članki in 
pisma 1941 - 1944. Uredil Boris Mlakar. Slovenska Matica v Ljubljani 1994, 
168 strani. 

4 Profesor Jože Dolenc. 
111 Gre za Izjavo Komunistične partije Slovenije, slovenskega sokolslva in 

krščanskih socialistov dne 1. marc¿\ 1943 o krepitvi politične in organizacij- 
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razgovori, sicer pomnožiti skupne aktivistične sestanke.) 

MihaB." 

ŠT. 110 

NAVODILO OSREDNJE GOSPODARSKE KOMISIJE PRI 
IZVRŠNEM ODBORU OF DNE 30. AVGUSTA 1943 OKROŽ- 
NIM, RAJONSKIM IN VAŠKIM GOSPODARSKIM KOMISI- 

JAMI 

Osrednja gospodarska Na položaju, 30. 8. 1943 
komisija pri 10 OF 
št. 4/43 

Navodilo 
Vsem okrožnim, rajonskim in vaškim gosp. kom. 

a)   splošno delo gospodarskih komisij. 
Potreba po čim večji aktivnosti gospodarskih komisij, po- 

sebno vaških, je čimdalje večja. Okrožne in rajonske gospo- 
darske komisije so dolžne da vsako slovensko vas vključijo v 
gospodarsko organizacijo OF. Posebno skrb morajo vse okro- 
žne in rajonske gospodarske komisije posvetiti pravilnemu 
prijemu za delo, ker je od tega odvisen v marsikaterem pogle- 
du uspeh našega dela. Kmetu moramo dati razumeti, daje 
predmet naše največje skrbi, da je pomemben člen v verigi 
delovnih prizadevanj OF. To pa bomo najlažje dosegli s tem, 
da pokažemo vse potrebno zanimanje za njegove gospodarske 
stvari, težave in potrebe. V vaških gospodarskih komisijah, ki 
jih sestavljajo kmetje sami, naj že danes ustvarimo tiste za- 
metke vaške gospodarske skupnosti, ki se bo pokazala za 
potrebno in nujno že v najbližji bodočnosti. V sedanjih težkih 
časih bo morala slovenska vas nujno postati ne samo politič- 
no, temveč tudi gospodarsko čim bolj enotna, da bo sedanje 

ske enotnosti Osvobodilne fronte pod vodstvom KPS (tako imenovana Dolo- 
mitska izjava). Glej Dokumenti, knj. 6. dok. št. 3, str. 13-16. 

11 Dr. Marijan Brecelj. 
1 Izvirna kopija je v ARS, Odd. U, sign.: AS 1670, IOOF, sk. 432/11. 
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in bodoče težave čim lažje premagala. To misel morajo vsi 
naši gospodarski aktivisti že danes krepko podcrtavati. Hkrati 
pa bo to tudi ena izmed številnih poti, po kateri bomo pripel- 
jali zapeljane in zaslepljene kmete, ki so pod bclogardističnim 
vplivom, na napredne pozicije narodnoosvobodilnega gibanja. 

Ves naš gospodarski aktiv je dolžan in mora temeljito po- 
znati gospodarske razmere v svojem okolišu, kajti tudi to je 
predpogoj za uspešno delo. Seznaniti se mora z najnujnejšimi 
zahtevami in potrebami kmetov. Zato je treba kontrolirati 
gospodarsko življenje posameznih vasi in ga spraviti v sklad z 
zahtevami našega narodnega gospodarstva. Skrbeti moramo 
predvsem zato, da bomo gospodarsko stavbo naše vasi ohra- 
nili čim krepkejšo in jo kolikor bo v naši moči tudi zaščitili 
pred morebitnimi novimi nevarnostmi v slučaju nemške oku- 
pacije. Osrednja gospodarska komisija pri IOOF bo dajala 
stalno navodila za delo v vseh vprašanjih, ki se tičejo naše 
gospodarske dejavnosti na vasi. 

b)   odnos gospodarskih komisij in naše vojske. 
Opažati je vse premajhno sodelovanje naših gospodarskih 

komisij z na[šo] vojsko zato obračamo pažnjo vsem gospodar- 
skim komisijam na okrožnico (št. 41/43)2, ki jo je izdal IOOF 
in s katero se nalaga vsem gospodarskim komisijam nasled- 
nje: 

1. dolžnost članov gospodarskih komisij dotičnega kraja, 
kamor pride katera od naših vojaških edinic je, da takoj sto- 
pijo z njo v stik. Gospodarski referent odnosno zato odrejen 
član komisije naj takoj stopi v stik z intendantom došle voja- 
ške edinice in se z njim pogovori glede potrebne prehrane. 

2. ako gospodarska komisija v kraju, kamor je prišla vo- 
jaška edinica, razpolaga z že nakupljenimi zalogami, naj izro- 
či iz teh zalog vojaškemu intendantu potrebno količino hrane. 

3. če pa gospodarska komisija ne razpolaga z nakuplje- 
nimi zalogami živil, mora izročiti vojaškemu intendantu nas- 
love kmetovalcev, pri katerih je mogoče izvršiti bodisi prosto- 
voljen, bodisi prisilen odkup. Temu odkupu mora prisostvo- 
vati član gospodarske komisije. 

4. Prvenstveno je dolžna dati na razpolago sredstva za 
nakup (gotovino, oz. bone, oz. priznanice) gospodarska komi- 
sija sama. Če ta sredstva nima, naj ji pomaga pristojen politi- 

J Glej dok. šl. 89. 
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čen odbor OF, oziroma bo v takem primeru dal sredstva na 
razpolago vojaški intendant. 

5. enako so dolžne gospodarske komisije, da sporazumno 
z vojaškimi intendanti in prizadetimi posestniki urede vse 
potrebno glede izposojanja vprežne živine in vozov. Odgovorne 
so zato, da se v dogovorjenem času vprežna živina in vozovi, 
katere se je vojska sposodila, kmetovalcem vrnejo nepoškodo- 
vani. 

c) živinoreja. 
Sedanja vojna je zelo prizadela živinorejo, eno najvažnej- 

ših panog slovenskega kmetijstva. Naša naloga je, da obvaru- 
jemo našo živinorejo pred novimi udarci, zlasti s strani oku- 
patorjev in njegovih domačih pomočnikov. Vse gosp. komisije 
morajo voditi točen seznam vse živine v svojem področju. 
Zaznamovati morajo takoj vsako izpremembo, ki nastane v 
stanju živine. Predvsem pa je treba voditi evidenco o ple- 
meni in za vprego najpomembnejši živini ter skrbeti, da 
se čim bolj ohrani. Pri oddaji živine naši vojski so dolžne vse 
vaške in rajonske gospodarske komisije, da se prepreči vsaka 
oddaja brejih krav, plemenskih telic in bikov. V primeru, da 
ima kmet, pri katerem se izvede prisilni odkup živine izključ- 
no zgoraj navedeno živino, so vaške in rajonske gosp. kom. 
dolžne, da to živino zamenjajo z drugo, ki je za rejo manjše 
vrednosti. Okrožne gospodarske komisije naj delo nadzorujejo 
in o tem obveščajo našo osrednjo gosp. komisijo. 

d) sadje 
Ker je letošnja sadna letina srednja, v nekaterih krajih ce- 

lo slaba, je potrebna čim ekonomičnejša uporaba sadja. »Po- 
sušiti čim več sadja«, naj bo jesenska parola našega sadjarja. 
Kuhanje žganja naj se čim bolj omeji, v ostalem pa naj se za 
kuho žganja uporabijo vinske tropine in drobnice. V krajih, 
kjer so vaške sadne sušilnice, bomo misel, da je letos treba 
čim več sadja posušiti, lahko utrdili. Težje bo tam, kjer takih 
sušilnic ni, vendar se tudi tu dela ne smemo ustrašiti-. Pona- 
vljamo: vložite svoj trud tudi na tem polju dela. 

e) nabiranje gob 
Z jesenskim deževjem bodo začele rasti zopet gobe. Poskr- 

bite, da bo mladina tekmovala tudi v nabiranju gob. Stopite v 
stike z predstavniki mladinskih organizacij in jih opozorite na 
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važnost nabiranja in sušenja gob. Suhe gobe igrajo radi svoje 
hranilnosti važno vlogo v prehrani civilnega prebivalstva, ka- 
kor tudi naše vojske. Hkrati pa naj gospodarske kom. prepre- 
čijo vsako prekupčevanje s suhimi gobami, ker se lahko zgo- 
di, da pridejo v roke okupatorju. 

g)   povečanje jesenske posetve 
Gospodarska perspektiva za bodočnost nam narekuje, da 

bodo morali kmetje povečati posevek ozimnih žit, predvsem 
ječmena. Težkoče v prehrani prebivalstva bodo vedno večje. Z 
odhodom okupatorja iz naših dežel, bodo nastopile nove teža- 
ve, na katere se že sedaj pripravite. Začnite takoj s kampan- 
jo za povečanje posevka ozimnih žit. 

Ponovno opozarjamo vse gospodarske aktiviste, da kme- 
tom predočijo ogromni pomen, ki ga ima skrivanje žita za 
kmete same, kakor tudi za prehrano ostalega civilnega prebi- 
valstva in naše vojske. Še zmerom je veliko kmetov, ki so žito 
še vse premalo skrili. Pravtako se mora skriti tudi krompir in 
drugi pridelki, ki jih bodo kmetje zdaj začeli pospravljati. Pri 
tem je dolžan da vas podpira tudi ves politični aktiv OF in 
AFZ. 

Okrožne gospodarske komisije naj redno poročajo o gos- 
podarskih razmerah v svojih področjih Osrednji gosp. komisi- 
ji. V svojih poročilih naj nas zlasti seznanjajo z agrarno politi- 
čnimi vprašanji, da bomo lahko svoje delo na vasi razvili koli- 
kor mogoče uspešno. Pri svojem delu in poročilih upoštevajte 
tudi smernice, ki jih bo prinašal »Kmečki glas«3 redno v vsaki 
številki. 

Ponovno pa opozarjamo vse okrožne, rajonske in vaške 
gospodarske komisije, da se točno držijo smernic in navodil 
naših dosedanjih okrožnic4. 

Smrt fašizmu - svobodo narodu! 

3 List: Kmečki glns. Vcstnik Osvobodilne fronte slovenskega naroda. Prva 
številka je izšla 1. junija 1943 (ARS, Odd. II, sign.: AS 1887, Zbirka narodno- 
osvobodilnega tiska). 

* Glej dok. St. 15, op. 7. 
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Za: Petrač8, l.r. 
Osrednjo gospodarsko Jošt6, l.r. 
komisijo pri IO OF Radovan", l.r. 

Božo Košir, l.r. 
Milan Dolenc, l.r. 
Jože Udovč, l.r. 

ŠT. 111 

PISMO ČLANA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRI- 
MORSKO DR. ALEŠA BEBLERJA DNE 30. AVGUSTA 1943 

CENTRALNEMU KOMITEJU KPS1 

Centralnemu komitetu KPS 

Dragi tovariši! 

Pišem z druge primorske karaule2 predno sem se sestal z 
tov. Ahacem3 in Matevžem4, ker sta dve zelo nujni stvari, o 
katerih vam moram poročati. 

1. Na Primorskem je pričel nov val mobilizacije v partiza- 
ne. Na vseh karaulah srečujemo skupine po 10-20 novin- 
cev, vsak terenski govori o novomob. itd. Večina novincev so 
dezerterji iz »bataljoni speciali«5 t.j. delavski bataljoni. Vršijo 

•• Milan Škcrlavaj. 
6 Jože Slapničar. 
7 Lojze Komcl. 
1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v ARS, Odd. I, sign.: AS 1487, CK KPS, 

a. e. 3097. 
1 Kurirska postnja P-2 je bila na Slavniku. Već glej Zakonjšck, Partizan- 

ski kxirirji, str. 208-212. 
3 Dušan Pirjevcc. 
* Anton Velušček. 
•'• Battaglioni speciali - posebni oddelki italijanske vojske, sestavljeni 

predvsem iz mobilizirancfv jugoslovanskih narodnosti. Italijanska fašistična 
oblast je zaradi naraščajočega narodnoosvobodilnega gibanja na Primorskem 
izdala leta 1942 odlok o mobilizaciji moških letnikov 1900 - 1926/27 jugos- 
lovanskih narodnosti, kolikor že niso služili vojaški rok v redni italijanski 
vojski. S tem so jim hoteli preprečiti odhod v partizane. Namestili so jih naj- 
več v taborišča v Aquili. Potenzi in Arezzu. Bili so neoboroženi, uporabljali so 
jih le kot delovno silo za potrebe vojske. Zanje je veljal poseben red, tako npr. 
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se te dezertacije kljub represalijam proti domačim. V zvezi s 
tem vprašanjem: ali naj organiziramo nove pošiljke od Angle- 
žev in sami oborožujemo? Ali naj vse pošiljamo v divizijo ali 
povečamo lahko za en bataljon? Nagibam se k mnenju, da bi 
vse poslali v divizijo. (Po informacijah kurirjev iz taborišča PK 
so Angleži poslali v zadnji pošiljki 30 brzostrelk nekaj italj. 
pušk, nekaj mauser municije in onega majorja6.) 

2. Iz taborišča konfinirancev v Pisticci je pobegnila sku- 
pina tovarišev. Trije so že pri nas. Eden njih je bivši aktivni 
poročnik Primožič7 (ki je bil 1. 1941 s Svigljem8 na Jelovici in 
pozneje izkal za nas zvezo s hrvaškimi partizani). Po njegovih 
informacijah je v taborišču še kakih 30 naših ljudi iz Ljublja- 
ne raznih poklicev (le oficir je bil samo on), pripravljenih po- 
begniti. Pobeg bi organizirali mi, rabimo pa pomoč ljubljanske 
tehnike, ker sami ne moremo niti izgotoviti niti napraviti for- 
mularjev za potovanje. 

Zato vas prosimo, da nam v Ljubljani napravijo kakih 
100-200 od vsakega od obeh priloženih formularjev. (Pečatov 
ni treba). 

Opombe: 
a/ prvi formular ki nadomestuje Carto d'identità9 (naj bo 

točno tak kakršnega prilagam), to je beli list z naslovom Am- 
ministrazione della Publica Sicurezza10 

b/ drugega (oranžne barve) je priložena samo polovica. 
Druga polovica pa je točno taka. Edina razlika je v desnem 
gornjem kotu, kjer je napisano na desni (priloženi) strani T a 
g 1 i a n d o" B, na levi (odrezani) pa: Tagliando A. 
Vmes so zobci, da se polovica lažje odtrga (kolodvoru). 

Ves problem je v teh dokumentih, ker so taka taborišča 
slabo zastražena brez žičnih ovir. Potrebna je sicer pomoč 
lokalnih organizacij KPI, kar paje oz. še bo urejeno. 

niso smeli na dopust v domači kraj (ARS, Odd. Il, sign.: AS 1871, Zbirka 
dopolnilnega gradiva o delavskem gibanju in narodnoosvobodilnem boju 
1941-1945). 

'' Neville Darewsky, major britanske kraljeve vojske. 
7 Franc Primožič - Marko. 
* Milan Svigclj. 
* Italijansko: Osebna izkaznica. 
10 Italijansko: Uprava za javno varnost. 
11 Italijansko: odrezek, kupon. 
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Razpoloženje ljudstva je odlično. Mnogo novincev je iz 
okolice Trsta. 

Delu čast in oblast! 

30. 8. 43. ...12 pozdravi 
Primož13 

P. S. Za tov. Marjeto14: 
Odlično letališče, ki ga z brigadami za eno noč lahko dob- 

ro zavarujemo je Babino polje na Notranjskem! Od tam si v 
nekaj urah na Veliki gori! 

ŠT. 112 

PISMO SEKRETARJA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS 
ZA PRIMORSKO BRANKA BABICA DNE 30. AVGUSTA 
1943 IZ TRSTA POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA 

PRIMORSKO O POLOŽAJU V ITALIJI* 

Dragi tovariši! 
Prejel sem vaši pismi2, ki ste jih poslali preko Vidkota3, 

kakor tudi vaše poslednje pismo4 od 16. t.m. s prilogami (Kri- 
štofa pismo5 za mene in za Quinta6). Tudi pismo od Maksa7 

(VOS) sem prejel. Istočasno sem pa prejel eno zastarelo pis- 

x2 Nečitljiva beseda. 
,• Dr. Aleš Bebler. 
14 Zdenka Kidrič. 
1 Dokument, napisan s črnilom, je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1638, Oblas- 

tni komite za Slovensko primorje, àk. 532/11. 
1 Uredništvo ni ugotovilo, kateri pismi misli. Ohranjena so pisma z dne 

19. junija 1943 (Dokumenti, knj. 7, dok. št. 189. str. 573 - 577), 27. junija 
in 12. avgusta 1943 (ARS,-Odd. •, sign.: AS 1638, Oblastni komite za Slo- 
vensko primorje, šk. 532/11). 

••> Vidko Hlaj. 
* Glej dok. št. 61. 
s Edvard Kardelj. Glej Dokumenti, knj. 8, dok. št. 61, str. 217 - 218. 
6 Umberto Messola. 
' Maks Pere. 
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mo, datirano z dne 9. maja8 s podpisom Primoža'-1 in Matev- 
ža10. Pričakujem pa vaš odgovor na moje poslednje pismo11. 

Tovariše, ki jih mislite poslati v Trst za VOS, pošljite jih 
preko Zarje12 (preko P - 1313). Ona ima javko za Trst in celo 
dve, ve pa tudi kje mene direktno vdobiti. Če pa nočete se 
poslužiti Zarje, pa zahtevajte od nje javke za Trst in lahko 
potem tudi sami pridejo. Boljše je pa vsekakor, če pridejo s 
Zarjo. 

Nekaj podatkov za VOS: Posadka v Poli šteje okoli 
22.000 mož vse skupaj. Ima 12 protiletalskih baterij in 2 po- 
morski. Podmorniška baza šteje 10 podmornic, ki je pa v 
nemških rokah. V Poli se nahaja vedno od 500 do 800 Nem- 
cev, ki so dodeljeni podmorniški bazi. V sami luki v Poli se 
nikdar ne nahajajo več kot 2-3 podmornice [in] še to za kra- 
tek čas pa spet odidejo. Vse [ostale] so vsidrane (kadar niso v 
akciji) po majhnih lukah na vzhodni obali Istre (na reški 
strani). Na otoku Brioni se pa nahaja okoli 100 letal dodelje- 
nih tamkajšnji bazi (v Poli). Teh letal se poslužujejo tudi za 
bombandiranje partizanskih položajev. (Trebalo bi jih razbiti.) 

V Trst je v zadnjem času prišlo zelo mnogo Nemcev, tako 
da so oni Trst stvarno zasedli. Ne samo to, Nemci so pravzap- 
rav dejansko zasedli celo zgornjo Italijo (od Rima navzgor). 
Vse važnejše strateške točke in industrijske centre so zasedli 
Nemci. Na nekaterih želez, križiščih celo sami upravljajo 
promet. Celo severno obalo reke Po utrjujejo zelo naglo. Po še 
ne nepopolnoma zanesljivih podatkih je Hitler v zadnjem času 
poslal v Italijo 25 svojih divizij. Najvažnejše prometne točke 
nemških železniških transportov so Mestre in Verona. Skozi 
Mestre gre vse kar pride iz Podbrda in Postojne, skoz Verono 
pa kar pride preko Brenerja. Zelo važno bi bilo bombandirati 
ti dve križišči. V Mestru se nahaja tudi [težka] vojna industri- 
ja, ki je zelo aktivna. Tam se nahaja tudi tvornica Breda. O 
vseh teh stvareh bodo sledili točnejši in podrobnejši podatki. 

« Glej Dokumenti, knj. 7, dok. št. 31. str. 91 - 95. 
» Aleš Bebler. 
10 Anton Velušček. 
11 Verjetno misli pismo • dne 28. junija 1943 (Dokumenti, knj. 7. dok. št. 

221, str. 671 -676). 
u Uredništvu ni uspelo razrešiti imena. 
13 Kurirska postaja P-13 je bila na Krasu. Glej Zakonjšek, Partizanski 

kurirji str. 305. 
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Jaz sem svojo operacijo dobro prestal in upam, da najka- 
sneje v 14 dneh bom pri vas, če ne že prej.- 

Tukaj vam pošiljam imena dveh italijanskih vojakov, ki so 
...• zjavkami odnosno [parolami]. Morda ...15 dobro jih pois- 
kati. 

Pošljite kaj obveznic za posojila ali pa bonov, če jih imate 
na razpolago.- Kdaj boste poslali stvar16, ki je obljubil Maks 
(VOS)? 

Pričakujem v kratkem vaše pismo. 
S tovariškimi pozdravi 

S. f. - s. n. 
Vlado'7 

Priloga18: Avanti in okrožnica Unita. 
30/VIII. 43. 

P. S. Ko ravno končujem pismo vdobim nekatere informa- 
cije, ki so važne tudi za vas. Spredaj sem vam omenil o oku- 
paciji zgornje Italije po nemških četah. Podatki o 25 divizijah 
so točni. Računa se, daje v zadnjem času prišlo v Italijo okoli 
200 000 (dvestotisoč) Nemcev.- 

Vzroki te »kvazi« okupacije Italije po nemških četah so, po- 
leg splošne vojne situacije na tem delu Evrope, tudi novi od- 
nosi, ki so v poslednjem času nastali med Italijo in Nemčijo. 
Vlada Badoglia se je namreč znašla v težki situaciji radi voja- 
ške nemoči in vse večjega odpora italijanskega naroda proti 
vojni. Nedavno so se v Milanu, Torinu in ostalih krajih sever- 
ne Italije vršile velike demonstracije proti vojni in za mir - in 
stanje napetosti še vedno traja po celi Italiji. Posledica vsega 
tega je, da vlada Badoglia pokazuje tendence za sklenitev 
separatnega miru z zavezniki. Videč te tendence Italije, je 
Nemčija povzela omenjene ukrepe. Po teh nemških ukrepih se 
je stanje med Nemčijo in Italijo še poostrilo posebno še, ker 
nemške vojaške oblasti pripravljajo nekakšen puč, ki bi pri- 
vedel zopet na oblast fašizem v Italiji. Namreč Scorza, z neka- 
terimi svojimi pajdaši je ubežal v Nemčijo in od tam s pomoč- 
jo nemških čet organizira tajno fašiste po vsej Italiji za ta puč. 

14 Nečitljiva ena beseda. 
15 Nečitljiva ena beseda. 
1,1 Misli radijski aparat. 
17 Branka Babic. 
'• Prilog ni. 
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Vlada Badoglia je povzela ukrepe proti škvadristom in vrši 
aretacije skvadristov in znanih fašistov po vsej Italiji. Na dru- 
gi strani so Nemci zasedli Tarviž, Pontcbo in še nekatere ma- 
njše kraje. Tudi Podbrdo so zasedli, ampak so jih Italijani 
zopet potisnili ven. Pripravljajo se pa na zasedbo tudi formal- 
no, Trsta, Gorice, Udine in ostale kraje v teh pokrajinah. 

Po vseh teh dogodkih C. K. K. P. I. izjavlja, da se v Italiji 
pripravljajo važni dogodki in sicer, da Badoglio namerava z 
enim udarcem nastopiti odkrito proti Nemcem, jih razorožiti 
ali pa vreči ven iz Italije, na drugi strani pa skleniti mir z za- 
vezniki. Za slučaj teh dogodkov, ki jih skoraj z gotovostjo in v 
najkrajšem času pričakuje CK. K. P. I., se italijanska partija 
pripravlja v tem smislu, da v danem trenutku priskoči Bado- 
gliu na pomoč z zahtevo, da se ves narod oboroži in požene v 
borbo proti Nemcem. V kolikor je Badoglio pripravljen oboro- 
žiti narod ne vem, vsekakor pa partija že danes stopa v stike z 
lokalnimi vojaškimi oblastmi, nudeč jim vso pomoč, da v da- 
nem trenutku odprejo magazine orožja narodu za borbo proti 
Nemcem. 

To so najnovejše informacije, ki jih je dala italijanska par- 
torganizacija. Razvoj samih dogodkov bo pa marsikaj pokazal. 

Danes sem govoril s tovarišem Italijanom19, ki je bil pri 
vas in je zelo navdušen, da je bil pri vas. Prav gotovo bo ta 
njegov obisk mnogo koristil razvoju borbe med Italijani, vsaj 
kar se Primorske tiče. Sedaj je odpotoval do C. K., da tam 
sporoči vse naše predloge in da te predloge in sporazume uve- 
ljavi. 

Orožje za Trst pošljite za sedaj preko Vidkota od tam bo- 
mo pa precej z lahkoto lifrali v Trst. Ta pot naj bo za sedaj, 
dokler ne najdemo boljšo in krajšo pot. Če bi jaz bil pri vas bi 
lahko to takoj uredili, za sedaj pa naj bo tako. 

Vdobil sem tudi vaše zadnje pismo od 23. t.m.20 Pričaku- 
jem v kratkem vašega obširnejšega pisma. 

Čim bom nekoliko sposoben za malo večji napor se brez 
drugega priklatim do vas. Sedaj počasi že hodim in upam, da 
bom hitro se okrepil, ker je operacija dobro uspela. 

Posebno pričakujem odgovor na svoje pismo od 28. juli- 
ja21. 

'• Aldo Lamprcd] - Roberto. 
"> Glej dok. št. 85. 
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Še enkrat, da ne pozabite prihraniti mi eno brzostrelko. 
S tovariškimi pozdravi, 

S. f. - s. n. 
Vlado 

ŠT. 113 

POROČILO OKROŽNEGA KOMITEJA KPS ZA BELO KRA- 
JINO DNE 30. AVGUSTA 1943 O ORGANIZIRANOSTI PAR- 

TIJE V OKROŽJU» 

Okrožni Komitet KPS 
za Belo Krajino. 
30. 8. 1943. 

Partijsko poročilo: 
za okrožje Bela Krajina. 

Vzhodno metliški rajon. Članstvo: 5 članov partije, novo 
sprejetih ni, 2 člana sta bila izključena radi nepartijskega 
ponašanja in delovanja ter nediscipline. 2 člana mobilizirana 
pri zadnji mobilizaciji. Partijsko delo v rajonu je bilo slabo, 
zato tudi te izključitve in premestitve. Z ostalimi člani delo 
napreduje. Iščejo se novi kandidati, dobri delavci za OF. 

Suhorski rajon: Članstvo: rajonski komitet od 4 članov se 
sestaja redno. Celice kontrolira tedensko. Po sprejemu novih 
članov so bile celice preformirane, tako da je sedaj v rajonu 8 
celic s 3-5 članov. S člani OK in OK VOS je v rajonu 42 čla- 
nov partije. Pri OK in pri OK VOS 2 posebni celici (skupno 10 
celic). Kandidatov je 6. En član partije je bil izključen. Ta par- 
tijska kazen je sledila ponovnim opominom in začasni izklju- 
čitvi. Reakcionarna miselnost, izrabljanje OF in njenih orga- 
nizacij v osebne koristi. Vse delo po OF, AFŽ, ZSM liniji je pod 
kontrolo partije, prav tako ZKM. Partija vsem tem organizaci- 
jam nudi svojo pomoč. 

J1 Uredništvo ni našlo pisma z dne 28. julija 1943. Mogoče pismo s lem 
datumom ni ohranjeno ali pa gre za pomoto in je mišljeno pismo z dne 28. 
junija 1943. Glej op. 11 zgoraj. 

' Izvirnik je v ARS. Odd. I, sign.: AS 1487, CK KPS, a. c. 2719. 
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Semiški rajon: Članstvo: Rajonski komitet 4 člani. Vseh 
članov je 12, 8 nanovo sprejetih. Razdeljeni so na 3 celice. 
Kandidatov je 8. Novo sprejeti člani so vsi legalci, med njimi 4 
žene. 

Gradaški rajon: Članstvo: Doslej ni nobenih sprememb 
od zadnjega poročila. 

Viniški rajon: Članstvo: Rajonski Komitet ima 3 člane. V 
partijo je nanovo sprejetih 5 članov, tako, da je skupno 21 
članov partije. 

Dragatuški rajon: Članstvo: RK ima 5 članov. V partijo so 
sprejeti 3 novi člani. Vsega članstva skupaj je 15. Kandidatov 
je 5, od njih bodo 3 v kratkem sprejeti. Članstvo je razdeljeno 
v 3 celice. Delo je načrtno. Rajonski Komitet izvaja kontrolo 
nad vsemi celicami. 

Rajon Črnomelj - okolica. Članstvo: RK ima 3 člane. Na- 
novo sprejeti sta 2 članici, tako, da celokupno članstvo šteje 
16 oseb (2 v Črnomlju). Kandidatov je 7. Sestanki so redni in 
pod točno kontrolo RK. Izven Črnomlja sta 2 celici. 

V celem Okrožju je torej: 7 Rajonskih komitetov, 24 celic, 
125 članov, 33 kandidatov. 

Delo po Rajonskih komitetih in po celicah je razdeljeno po 
sektorjih dela: Po OF liniji ženski in mladinski liniji, itd. 

Partija v vojski: Po poročilu od 25. avgusta 1943 je stan- 
je partije v 1. Belokranjskem bataljonu sledeče: 

Bataljonski partijski biro ima 5 članov. Vseh članov 
partije je 18, kandidatov 8, SKOJ-a 15 članov. 

Po poročilu od 25. avgusta 1943, je stanje v II. Belokranj- 
skem bataljonu: 

Bataljonski partijski biro ima 5 članov. Vseh članov parti- 
je v bataljonu je 30, 8 kandidatov in 35 SKOJ-a. 

V štabu VDO je 13 članov partije, 2 kandidata, SKOJ-evci 
so bili sprejeti v partijo. 

Delu čast in oblast! 
Žig: Sekretar: 
OKROŽNI KOMITET Novak Ivan. 
KPS BELA KRAJINA 
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ŠT. 114 

POROČILO OKROŽNEGA KOMITEJA KPS ZA CERKNIŠKO 
OKROŽJE DNE 30. AVGUSTA 1943 CENTRALNEMU KO- 

MITEJU KPS1 

Okrožni komitet KPS Položaj, 30. VIII. 1943. 
za cerkniško okrožje. 

Centralni komitet KPS, 
na položaju. 

Poslane okrožnice od CK KPS2 smo prejeli in v smislu di- 
rektiv pokrenili potrebno. Organizirali smo vsakodnevno vezo 
z rajoni. V nekaterih rajonih še bolj slabo deluje, se pa v zad- 
njih izpopolnjuje. Organizirali smo tudi center okrožja, kjer se 
bomo stalno skupaj držali 2-3 člani okrožja. Glede zgraditve 
bunkerjev smo vsi člani Partije dali direktivo in podrobnejša 
potrebna pojasnila vsem RK KPS. Na partijski kurz smo pos- 
lali tov. Krištofa3 član OK-ja in tov. Načeta4 član RK-ja. Kara- 
kteristiko bom poslal v par dneh za omenjene tov., ki so na 
kurzu. 

Kompartija v okrožju: V rajonu Grahovo - Rakek je bilo 
zadnji čas partijsko delo zelo pomanjkljivo, Rajonski komitet 
KPS ni vršil svoje dolžnosti, sploh se ni sestajal niti ni vršil 
partijskih sestankov z ostalimi člani KP. Tovariše RK-ja smo 
obvestili o napakah in pojasnili potrebo pravega partijskega 
dela. V tem partijskem rajonu so organizirani 3 člani KP (to je 
celice Dol. vas) in ena kandidatka KP. S tem je naše delo pre- 
cej razbito, kar pa se že obnavlja z novimi močmi. V loškem 
rajonu smo sprejeli 4 kandidatke KP na novo. 

Pri vseh rajonskih komitetih je opažati premalo samostoj- 
nosti v delu. V tem smislu jih dvigamo, objasnjujemo, kakšno 
je in mora biti pravo partijsko delo in jim praktično pomaga- 
mo. 

1 Izvirnik, napisati s črnilom, je v ARS, Odd. I, sign.: AS 1487, CK KPS, 
a.e. 2477. 

» Glej dok. št. 6 in si. 21. 
1 Jože Koščak. 
4 Jože Žnidaršič, član Rajonskega odbora OF Grahovo. 
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Sedaj predvsem obravnavamo na partijskih sestankih re- 
dno tekoče delo po direktivah, ki smo jih prejeli. 
/Razkrinkovanje »modre garde« politični položaj, način pospe- 
šitve dela med množicami na terenu, dviganje novega partij- 
skega kadra, veza z bega in nujno razkrojevalno delo med 
bega, popularizacija Partije in OF. Ideoloških sestankov v 
zadnjih dneh nismo imeli, ker smo zelo obremenjeni z teko- 
čim rednim delom. 

Če bo dopuščal čas bomo organizirali kratek (4-5 dnevni) 
partijski kurz, na katerem bomo vzeli VKP /b/ I. II. III. in IV. 
poglavje in naš osvobodilni boj. Če ne bo mogoče radi razmer 
organizirati kurza bomo isto obravnavali na sestankih. Sedaj 
sem trenutno sam od OK-ja (eden je šel na kurz, drugi se še 
ni vrnil). 

ZKM: Vseh članov ZKM-ja v okrožju je 88. Prirejajo se 
krajevne skojevske konference na katere gremo po možnosti 
tudi po en član OK-ja. Obravnava se politični položaj, uspehi 
OF in NOV in POS, razvoj OF, bela in plava garda in tekoče 
delo. V splošnem je delo v ZKM še precej aktivno, vendar pre- 
več na ožini bazira. Z funkcionarji ZKM imamo večkrat ses- 
tanke jim dajemo samoinicijativo za izpopolnitev njihovega 
dela. 

SPŽZ: Razpoloženje žena je zelo dobro. Okrožni inic. odbor 
deluje, vendar je v delu zelo pomanjkljiv, predvsem v organi- 
zaciji. Možno bi bilo razširiti ženske odbore in nove snovati. 
Prosim ako bi bilo mogoče, da bi prišla začasno ena tovarišica 
od Gl. inic. odbora SPŽZ v naše okrožje, da bi se vsaj delno 
izpopolnil naš kader, ki dela na sektorju SPŽZ. 

Te dni seje nahajala ena naših brigad na področju našega 
okrožja, v grahovskem in loškem rajonu. Vojaških akcij ni 
bilo. Bataljoni iz brigad so hodili po vaseh po hrano, ...5 pol 
delavci. Ljudem smo pojasnjevali politični položaj ...6, »plave 
garde« in dajali našo literaturo. Zadržanje partizanov je bilo 
dobro napram civilnemu prebivalstvu. Mitinga ni bilo mogoče 
vršiti radi neposredne bližine bege in Irai, postojank. Razpolo- 
ženje ljudi je bilo zelo dobro, po nekaterih vaseh celo pre- 
cej...7 hrano. Ljudje govorijo, da so partizani dobri, da niso 
ubijalci itd. 

5 Nečitljivi dve besedi. 
• Nečitljive tri besede. 
; Nečitljivi dve besedi. 
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Bega in Italijani niso hoteli iti ven iz postojank, čeprav so 
vedeli, da so partizani v sosedni vasi (1/4 ure stran) belogar- 
distični elementi zmirjajo bega zakaj jih ne zaščitijo pred par- 
tizani. Iste dni je bega garda izdala letake v katerih navaja, da 
se niso partizani zboljšali, da je OF še isto komunistična, čep- 
rav več ne pobija itd. Med ljudmi širijo govorice, zakaj gredo 
drugič na led in zakaj so prijazni s partizani. S tem se jasno 
vidi, daje narod za OF in da nima bega nikake opore v ljuds- 
tvu, to se je v teh dneh odprto pokazalo.- (letak sem poslal na 
CK VOS in precej drugega nasprotnikovega propagandnega 
tiska.-) 

Te dni mislimo izvršiti mobilizacijo za v partizane po celem 
okrožju hkratu, tako smo predložili štabu XIV naše divizije. 
Mogoče se bo vršila že danes ali jutri. V ta namen smo raz- 
množili ponovno letake »Gl. poveljstva o mobilizaciji8 in letake 
majorja Donsa Jonesa s katerim poziva belo gardo9. Izdelali 
smo tudi tiskovine za pozive.- 

Razno: Pojavov oborožene plave garde še ni v našem 
okrožju. Pač se razširja plavogardistični tisk, posebno v rajo- 
nu Rakek - Cerknica. Med ljudstvom nima nikakega učinka, 
ker je že precej razkrinkana plava garda. V tem pogledu po- 
svečamo precejšnjo pažnjo. 

Dne 25. t.m. je prišlo na Rakek cca 500 Nemcev, pa jih 
...10 Cerknico prišlo. Govorijo še, da bodo Nemci transportirali 
eno svojo divizijo, čez Notranjsko na Sušak - čez Cerknico 
Grahovo - Loška dolina- Sušak. Pozitivnega o tem še ne vem. 

Italijani utrjujejo staro Jugoslovansko mejo. 
V Logatec je prišlo precejšno količino cementa. 
Italijani so odpeljali topove iz Cerknice. 
Italijanski oficir v Starem trgu je izjavil, da v slučaju raz- 

pada ne gre v Italijo, temveč se bo s svojim moštvom predal 
partizanom. 

Morala med bega in Italijansko vojsko je zelo nizka. Išče- 
mo vire in veze, vendar, do sedaj še nismo imeli v tem pogle- 
du večjih uspehov.- 

8 Verjetno poziv Glavnega štaba NOV In PO Slovenije "Zaslepljenim Slo- 
vencem" dne 6. avgusta 1943 (Zbornik NOV/VI, knj. 6. dok. št. 51, str. 129- 
131). 

4 Gre za poziv majorja Williama Joncsa Beli gardi (To the White guard). 
Glej dok. št. l.op. 10. 

10 Nečitljivi dve besedi. 
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V začetku tega meseca so zaprli v bege posadki Pudob 
(Loška dolina) enega bega oficirja Kvaternika1 ' iz Šmarate, bil 
je Mihajlovičeve struje. Po dosedanjih podatkih je še vedno v 
Ljubljani zaprt v belgijski kasarni. Zapreti so ga dali sami 
bega, češ da je imel z nami vezo, kar pa v resnici ni imel. Pač 
je dejstvo, da je bilo trenje med klerikalci in Mihajlovicevci v 
tej posadki.- 

Sedaj ko bo obstojala vsakodnevna veza bomo pogosto po- 
šiljali poročila. 

Smrt fašizmu - svoboda narodu! 
Žig: (nečitljiv) Za: 

OK KP / Cerknica 
Lojze Mlakar /Ljubo/ 

P. S. V Dolenji vasi in Cerknici so bega izpraznili svojo po- 
sadko. V Prezidu to je na Hrvaškem pri slovenski strani so 
pred par dnevi Italijani pobrali vse moške in imajo zaprte isto 
v Čabru. 

ŠT. 115 

OKROŽNICA IZVRŠNEGA ODBORA OF DNE 31. AVGUSTA 
1943 OKROŽNIM, RAJONSKIM IN TERENSKIM ODBOROM 
TER AKTIVISTOM OF O REDNEM POSLOVANJU SODIŠČ1 

Izvršni odbor Dne 31. avgusta 1943. 
Osvobodilne fronte 
slovenskega naroda 
Št. 42../43-K- 

OKROŽNICA 
vsem okrožnim, rajonskim in terenskim odborom ter akti- 

vistom OF. 

Z vzpostavitvijo brigadnih vojaških sodišč2 je pričelo novo 

11 Franc Kvatemik. 
1 Izvirna kopija je v ARS, Odd. 11, sign.: AS 1670, lOOF, šk. 432/11, osnu- 

tek v šk. 433/1. 
J Glej dok. St. 22, op. 2. 
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razdobje v izvrševanju našega sodstva. Ker sodišča sedaj že 
redno poslujejo, je važno, da vsi terenski odbori in pa civilno 
prebivalstvo najdejo do njih svoj pravi odnos in vršijo po svoji 
strani vse, kar je potrebno za pravično in točno poslovanje. 

Prvi stiki med sodišči in terenskimi odbori so pokazali ra- 
zne nepravilnosti, ki onemogočajo vsako redno poslovanje. 
Terenski odbori so ob prihodu brigad enostavno predali ime- 
nik oseb, ki so v kraju osumljenem sodelovanja z okupator- 
jem, denuncianstva in podobno, ne da bi zbrali o tem njiho- 
vem delovanju kakršen koli dokazni material. Brigadna voja- 
ška sodišča imajo nalog, da obravnavajo vse tiste primere, v 
katerih so na razpolago priče ali druga dokazila, da je osum- 
ljenec res kriv očitanega kaznjivega dejanja. Zato pozivamo 
vse terenske odbore in aktiviste, da predajo sodiščem prijave 
vedno opremljene z zadostnim dokaznim materialom, ker le 
tako bo lahko sodišče postopalo hitro in vestno. Samo imen- 
ske prijave brez točnejših podatkov sodišča ne bodo upošte- 
vala. 

Dalje opozarjamo vse aktiviste in terenske odbore, da ob- 
ravnavajo vse kazenske primere v smislu okrožnice št. 38/43 
- 0 -3 samo redna brigadna sodišča, ne pa komande posame- 
znih edinic. Zato morajo predajati vse stvari samo sodiščem 
in sicer na zgoraj omenjeni način, ne pa z njimi obremenjevati 
komande. 

Brigadna vojaška sodišča imajo nalog, da obravnavajo le 
nujne primere, to se pravi le tiste zadeve, ki jih je treba na 
vsak način rešiti že danes, ker bi drugače nastopila večja 
škoda za osvobodilno gibanje. Če je mogoče stvari odložiti 
brez škode za razvoj našega dela na dobo po osvoboditvi, naj 
terenski odbori zbirajo stvari, da jih bodo takrat predložili 
rednim civilnim sodiščem. Jasno se moramo zavedati, da bo 
še vsak Slovenec polagal račun o svojem delu v dobi okupaci- 
je, da pa danes za to še ni čas. Posebno pa ne morejo vršiti 
vloge preizkovalca o zadržanju vseh posameznikov brigadna 
vojna sodišča. Tako preobremenjevanje brigadnih sodišč bi 
samo kazalo, da ne razumemo pravilno, kakšno vlogo ima 
naša vojska v življenju slovenskega naroda. Zato predajajte 
sodiščem le res nujne in z dokazili opremljene primere. 

Glej dok. št. 22. 
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Brigadna vojaška sodišča si kot osnove naših bodočih so- 
dišč morejo že danes utrditi ugled s pravilnim in vestnim pos- 
lovanjem in je zato naloga vseh pripadnikov OF, da s pravil- 
nim pojmovanjem in z vzpostavitvijo pravilnih stikov utrdijo 
ta ugled. 

Naloga terenskih, rajonskih in okrožnih odborov v zvezi z 
rednim poslovanjem našega sodstva je tudi ta, da izvršujejo v 
smislu pravilnega izvajanja svoje oblasti tiste majhne primere 
kazenskega sodstva, ki so bili navedeni v okrožnici št. 38/43 
- 0 -. Z izvajanjem svoje sodne oblasti bodo svoj značaj prave 
ljudske oblasti samo potrdili in postali res pravi vodniki splo- 
šnega ljudskega življenja. 

Smrt fašizmu - svobodo narodu! 

Načelnik sodnega oddelka Organizacijski tajnik 
pri Glavnem štabu NOV in POS: lOOF: 
Polič Zoran, l.r. Miha Borštnik4, l.r. 

ŠT. 116 

PISMO ČLANA IZVRŠNEGA ODBORA OF TONETA FAJ- 
FARJA DNE 31. AVTUSTA 1943 SREČKU ŽUMRU V LJUB- 

LJANO1 

31.8.43. 

Dragi Fortunati2 

Skoraj tri mesece je tega, kar sem Ti napisal daljše pis- 
mo3, misleč, da si že doma. Tako Te je torej pismo nekaj časa 
čakalo, in ko sem se pred nekaj dnevi vrnil s Hrvaškega, sem 

•* Dr. Marijan Brecclj. 
1 Izvirna kopija je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1657, Brecclj Marijan, šk. 1. 

Pismo je bilo poslano s spremnim pismom Frančku Majcnu dne 1. septem- 
bra 1943 (ARS, Odd U, prav tam). Glej še Fajfar, Odločitev, str. 358. 

2 Srečko Žumer. 
3 Pismo Toneta Fajfarja dne 15, junija 1943 jc v ARS, Odd. II, sign.: AS 

1657, Brccelj Marijan, šk. 1. 
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zvedel, da Te je pismo končno našlo. Toda med tem smo v 
marsičem prišli naprej, položaj na Slovenskem in v svetu se 
vedno bolj razjasnjuje, tudi pred nas Kjrščanske] S[ocialiste] 
se postavljajo čedalje odgovornejše naloge. Zaradi tega ti da- 
nes spet pišem o vseh teh stvareh. 

I. Slovensko kakor sploh jugoslovansko osvobodilno gi- 
banje dobiva velik mednaroden pomen. Tudi tisti zavezniški 
politiki, ki jim revolucionarni značaj gibanja morda ne ugaja, 
morajo danes v skladu s stvarnostjo z nami računati. Ta ra- 
čun je v prvi vrsti vojaškega značaja. Naša vojska predstavlja 
danes najmočnejšo postavko zavezniške strategije v jugovz- 
hodni Evropi, lahko rečemo edino postavko. Ne naklonjenost, 
ampak stvarni račun je privedel zapadne zaveznike do vzpos- 
tavitve vojaških odnosov z nami. Britanski vojaški zastopniki4 

pri nas so se šele prepričali o naši pravi moči. Angleži so dot- 
lej mislili, da je jugoslovansko partizanstvo le zbirka razme- 
tanih guerilskih oddelkov, našli so pa tu urejeno, disciplini- 
rano armado, po kvaliteti morda eno najboljših armad na 
svetu. Britanski zastopniki so se zato tudi potrudili, da svoje 
šefe informirajo o resničnem stanju pri nas. Britanci so se 
natančno poučili tudi o naših političnih razmerah ter se nav- 
dušili za našo stvar. Tega svojega prepričanja tudi ne skriva- 
jo. Major Jones zato poziva belo gardo5 za prestop k NOV, on 
gre še dalje: kljub Mihajloviču, ki je uradni vojni minister, 
poziva jugosl. oficirje6 na vstop v NOV. Naša stvarnost torej 
zmaguje na celi črti. V tujini se je razvilo močno gibanje in 
propaganda za našo smer. Londonasi7 so povsod paralizirani, 
tudi v oficielni zapadni javnosti izgubljajo postojanko za pos- 
tojanko. Hrvaški londonasi so se začeli odkrito izjavljati za 
našo smer, videč, da je to edina resna sila proti velesrbstvu, 
ki postaja vedno bolj neodjenljivo. Jugoslovanska emigrant- 
ska politika je doživela popoln polom, četniška Puričeva8 vla- 

* Misli na britansko vojaško misijo pri Glavnem štabu NOV in POS pod 
vodstvom kanadskega majorja VVilliama Jonesa. 

« Glej dok. št. 1. op. 10. 
" Glej dok. št. 76. 
7 Misli na člane begunske jugoslovanske kraljeve vlade in ostale jugoslo- 

vanske politike, ki so se po okupaciji Jugoslavije umaknili v inozemstvo oz. v 
London. 

» Dr. Božidar Purič (1892-1982), jugoslovanski diplomat in politik, ki je 
leta 1941 odšel v tujino in bil od 10. avgusta 1943 do 25. maja 1944 predse- 
dnik jugoslovanske kraljeve begunske vlade V Londonu. Pred tem je bil od 
leta 1942 do 1943 najprej poslanik, nato veleposlanik v Londonu. 
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da mora izjaviti, da se ne bo vtikala v notranje razmere, am- 
pak bo skušala le na zunaj nekako voditi administrativne 
posle. Ena njenih nalog je tudi reševanje dinastije, zato je 
Peter0 že dobil oznako »demokratičnega« kralja, in Peterček že 
celo v svojem govoru pozdravlja vse jugoslovanske osvobodil- 
ne, ne glede pod katero zastavo se bore. Medtem pa bije nje- 
govi vojski v Jugoslaviji zadnja ura. Bela garda in četniki sto- 
je razgaljeni. Za njihove lumparije ni več časa, da se pozabijo. 
Skratka: kljub temu, da krčevito iščejo izhoda iz te zagate, ga 
ne najdejo. In z vsakim dnem je njihov položaj bolj obupen. 
Samo še eno možnost imajo, in s to morajo pohiteti, ker čas 
ne čaka: skesano se pridružiti partizanom ter z udeležbo v 
borbi doseči odpuščanje za izdajstvo. - Reakcija se skuša zdaj 
sicer reševati v sredini, v plavi gardi, kjer se je zdaj nabrala 
prav čedna druščina. Toda ta gnusna zalega (saj jih poznamo 
skoraj vse po vrsti) se udejstvuje le v intrigi in sviranju na 
oportunistične purgarske strune. Tudi njihova stvar je spričo 
jasne in odločne borbene smeri OF zgubljena. Opravek z nji- 
mi je podoben bolj borbi z ušmi in ščurki, kakor pa z odkritim 
nasprotnikom. Za njihov notranji razkroj je najvažnejše iz- 
gubljanje mednarodnih pozicij, kolikor so jih doslej predstav- 
ljali londonaši. Kljub temu pa, da bomo politično in morda 
vojaško, če bo to potrebno, s sredino lahko opravili, bo pa boj 
proti sredinski miselnosti, ki ima mnogo gnezdišč v sloven- 
skih ljudeh (tudi v naših vrstah je je še nekaj), dolgotrajen in 
trdovraten. Popolnoma jo bomo mogli iztrebiti šele v daljši 
razvojni dobi. 

II. S tem prehajam na vprašanje, ki je zlasti za nas krš- 
čanske socialiste danes najvažnejše. Ves razvoj KS gibanja v 
preteklosti je potekal v borbi proti oportunizmu, v borbi za 
miselno in duhovno osamosvojitev napredne plasti slovenskih 
kristjanov oz. kršč. socialistov, kakršno ime smo si nadeli. 50 
let že traja ta napor in danes mirno in zadovoljno občutimo, 
da je naša udeležba v osvobodilnem boju in odgovornost, ki 
smo jo lahko pred vsem narodom vzeli nase, najlepša krona 
kršč. socialističnega gibanja v slovenskem narodu. Ti sam 
lahko danes že popolnoma jasno in objektivno presodiš vse 
napore reakcije, ki je skušala zapeljati KS delavstvo v močvir- 
je in medlost. Danes šele vidimo v slepeči luči poskuse Gosar- 

Kralj Peter II. Karadorđcvić. 
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jev10, Ahčinov11, Krekov12, Langusov13, Lombardov14 in drugih 
manj pomembnih zastopnikov reakcije, ki so zadnja desetletja 
na vsakovrstne fine in nerodne načine skušali speljati duho- 
vni razvoj KSov v oportunizem. Kljub temu, da nismo imeli 
napisanega nekega revolucionarnega programa, čeprav nismo 
imeli izdelanega političnega načrta, nas je vendar zdravo ob- 
čutje, poštenost in delavski razredni duh varoval na dosledni 
napredni, revolucionarni poti. Naša perspektiva je bila v mar- 
sičem še zameglena, nejasna. Toda zavedali smo se, da smo 
kolo v slovenskem političnem in delavsko-razrednem razvoju. 
-Kakor pa je celo gibanje šlo vedno dosledno razvojno pot, ne 
moremo tega trditi o vsakem posamezniku, ki je prej ali da- 
nes postal naš sopotnik in nosi naše ime. Glede tega smo 
lahko popolnoma na jasnem: marsikdo izmed tistih, ki danes 
nosijo naše ime, si še ni prilastil tistega razvitega duha, ki 
daje danes značaj KS gibanja. Najtemeljiteje je naš razvoj 
doživljalo delavstvo, zato smo tudi delavci postali jedro KS 
gibanja, nosilci njegovega revolucionarnega razvoja. Že zdav- 
naj pa so se našemu delavskemu gibanju približevali razni 
sopotniki. Skoraj vsak od teh je šel nekaj časa z nami, ta ali 
oni je postal za neko dobo celo prizadeven glasnik naše misli, 
toda sčasoma je vse to ostalo zadaj. Oportunizem jih je ohro- 
mil, skrb za bolj bel košček kruha je iz zanesenjaških revolu- 
cionarjev napravila klavrne filistre, ki so postali »marljivi« 
uradniki, obuli copate in se pričeli polagoma rediti. (Tu mo- 
ram takoj izvzeti tisti del naše inteligence, ki je v naši bližini 
doživela resnično rojstvo revolucionarnega duha v sebi in ki je 
spoznanja potem prenesla v dela. Toda ti so žal precej redki.) 
Ne mislim tu raziskovati vzrokov, ki so delovali pri posamez- 
nikih, da niso mogli vztrajati ob nas. Nekaj krivde je gotovo 
tudi v nas samih. Nismo znali pred vse te mlade ljudi postavi- 
ti osvajajoče perspektive, kar pa ni čudno saj smo jo mi sami 
bolj podzavestno čutili kakor pa jasno videli. Toda danes je 

10 Dr. Andrej Cosar (1887-1970), pravnik, politik, krščanski socialist, 
član SLS. Pred vojno je bil minister in poslance. Leta 1941 je bil član skupine 
Združeni Slovenci, bil je član Katoliškega bloka. Oktobra 1944 ga je Gestapo 
aretiral in poslal v Dachau. 

11 Dr. Ivan Ahčin (1897-1960), teolog, glavni urednik lista Slovenec. Med 
vojno je bil kooptiran v vodstvo SLS, leta 1942 je odšel v Rim, po vojni emi- 
grira] v Argentino. 

" Dr. Miha Krek. 
'•> Jože Langus. 
14 Peter Lombardo, strokovni tajnik Jugoslovanske strokovne zveze. 
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postala stvar drugačna. KSi stojimo v središču pozornosti 
vsega naroda, danes vihra naš prapor razvit - enim v zveliča- 
nje in odrešenje, drugim v pohujšanje in pogin, da uporabim 
svetopisemsko primero. Danes ljudje gledajo pozorno na nas, 
najbolj pozorno tisti, ki so nas nekdaj najbolj devali v nič. 
Zgodovina nas je iz mlačne ravnine katoliškega tabora vrgla v 
višino revolucionarnih dogajanj. Prej smo bili mnogokrat bolj 
ohranjevala poštene demokratske tradicije Krekove15 dobe, ki 
jo je klerikalizem spačil in zavrgel. Prej smo mnogokrat črpali 
svoje sile iz Krekovega duha izpred 50 let, iz Rerum nova- 
rum16 izpred 60 let, iz teoretikov in oznanjevalcev socialnega 
krščanstva, kakor je bil n.pr. župnik Orel. Tega duha smo 
nekako podaljševali v novi čas. Naše pošteno prizadevanje 
največkrat v širšem obsegu ni imelo uspeha. Bili smo bolj 
branilci zaklada, kot pa osvojevalci novih pridobitev, novega 
kapitala. Danes pa stojimo v mnogo bolj razgibani vlogi. Da- 
nes smo osvajalci. Najprej osvajamo sami v sebi nova spoz- 
nanja, rišemo si novo perspektivo, ki daleč presega meje de- 
lavskega razreda ali katoliškega tabora. Naša perspektiva 
obsega ves narod, še več: človeštvo, kot kristjane pa ves krš- 
čanski svet, zlasti njegovega duha. Iztrgali smo se iz mirujo- 
čega duha preteklosti ter se vključili v stroj velikanskega re- 
volucionarnega razvoja naroda in človeštva. Preteklost smo 
zamenjali s prihodnostjo, ozko zaključenost z viharno odprto- 
stjo. Počemu naj se torej čudimo, če smo zaradi tega postali 
magnet, ki privlači nase ljudi in tudi strele. Povprečen človek 
iz tzv. katoliškega kroga ali tabora gleda v nas močno materi- 
alno silo prihodnosti, silo, ki bo nekaj pomenila in odločala. 
In taka sila danes ljudi privlači, pod tako streho si želijo, na 
taki barki naj bi se popeljali v nove čase. Vedo sicer, da je KP 
dinamična sila prihodnosti, toda njena ostrina in disciplina 
jim prida ne diši. Mnogo bolj simpatična jim je naša skup- 
nost. Tu ni take težke discipline, mi smo večkrat zelo senti- 
mentalni in potrpežljivi, obenem smo pa kolo revolucionarne- 
ga stroja. To je en vzrok, zaradi katerega imamo dosti »simpa- 
tij«. Vedno se pa moramo zavedati, da so to mnogokrat sim- 
patije polovičarjev, simpatije tistih, ki jih še zelo obremenjuje 
stara miselnost. V nas iščejo kompromisa med novim in sta- 

,s Janez Evangelist Krek (1865-1917), duhovnik, politik, pisatelj, publi- 
cist, začetnik krščansko socialnega gibanja na Slovenskem. 

'•> Okrožnica papeža Leona XIII. iz leta 1891, ki je dala osnove 
krščanskosocialnega gibanja. 
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rim. Največ takih sopotnikov smo dobili zadnje čase, v teku 
osvobodilnega boja. Nihče od teh ni doživljal prekleto trdega 
razvoja, skozi katerega smo se prebijali delavci in tisti izobra- 
ženci, ki so nam zvesto stali ob strani tudi v najbolj brezup- 
nih časih. Ti mladi in novi ljudje pogosto prihajajo k nam, ker 
verujejo v nekakšno našo konjunkturo in ker upajo, da jih 
bomo mi lepo po maslu prepeljali v novi svet, ker se nadejajo, 
da bodo mogli grenko in rezko zdravilo nove družbe pogoltniti 
zavito v sladkem oblatu. Vsi ti niso pripravljeni »postrgati 
stari kvas« in postati »novo testo«, da spet uporabim svetopi- 
semsko primero. Njihovo upanje je kompromis, gonilna sila 
pa oportunizem. - To je ena vrsta naših simpatizerjev. Druga, 
ki je naši čistosti in udarnosti prav tako nevarna, pa ima 
svoje korenine nekje drugje. Nekateri so v razvoju svojega 
duha nekako obstali na mirujoči točki. Vso svojo silo črpajo 
samo iz preteklosti, iz tradicije, niso pa mogli doumeti odre- 
šujočega smisla razvoja, revolucije. Zato se ne morejo vživeti v 
burno dinamiko našega dela in življenja. Trepetajo pred tve- 
ganimi odločitvami, pred strmo potjo, s katere ni vrnitve, žele 
si široke ceste, kjer lahko hodiš po levi in desni ali po sredi, 
kakor ti bolj kaže, kjer se lahko izogiblješ kamnov in kotanj in 
od koder vodijo tudi stranska pota, ovinki ali pa celo ceste in 
cestice, ki vodijo nazaj, v izhodišča. Naša pot, ki vodi čez drn 
in strn, take ljudi upeha. In potem sedajo na obcestne kam- 
ne, si brišejo pot, lovijo sapo in zabavljajo na tiste, ki so jih 
pustili zadaj, ki niso imeli toliko usmiljenja, da bi počakali 
nanje. Toda naš današnji boj je dirka, dirka z razvojem, ki ne 
čaka. Čas ne čaka - pravijo tudi današnji zapadni vojskovod- 
je. Mi moramo zato hiteti in napravili bi usodno napako, če bi 
hoteli čakati na tiste, katerih pamet in občutje je prepočasno, 
da bi doumelo smisel strategije in taktike revolucionarnega 
razvoja. S temi upehanci imamo največ težav. Pridobili so si 
neke zasluge in nekateri celo glas, toda zdaj sedijo in godrnja- 
jo, čutijo se zapostavljene, osebno užaljene, zbirajo okrog se- 
be sebi podobne upehance in skušajo svojo upehanost celo 
organizirati. Stalno se pritožujejo nad »nestrpnimi« komunisti, 
nad zapostavljanjem, nad nepopustljivostjo vodstva skupine 
ali OF. Stikajo glave, letajo od enega do drugega in ustvarjajo 
nerazpoloženje. Toda - to je pa njihova glavna značilnost - 
konkretno delo v gibanju jim pa ne diši, manjka jim vztrajno- 
sti, zagrizene in neodjenljive delavnosti, požrtvovalnosti. Med 
delavnimi tovariši nimamo godmjačev. - Se tretja vrsta tzv. 
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»KSov« nam dela težave: to so tisti, ki jih zunanja ambicioz- 
nost naganja k potegovanju za funkcijami, za odločilnimi me- 
sti, skratka za pozicijami. Mislijo, da se dajo take pozicije 
pridobivati kar po nekem načelu proporca. Toda kakšni so 
resnični pogoji za pozicije? V prvi vrsti popolna zvestoba gi- 
banju, nato discipliniranost in sposobnost, da posebej ne 
poudarjam samoumevne delavnosti. Ljudje s takimi lastnos- 
tmi so prišli na pozicije, ne da bi se kdaj zanje posebej pogan- 
jali, tja jih je postavilo delo in potreba. In to je edino pravilno. 
- Končno pa še vprašanje čisto človeškega razmerja. Nikdar 
ne smemo pozabiti, da osvobodilnega gibanja ne vodijo angeli, 
ampak ljudje, čisto navadni ljudje. OF ni raj poveličanih duš 
brez človeških napak, ampak vice, kraj očiščevanja, kamor 
prihajajo ljudje obremenjeni z vsemi slabostmi, tudi z grehi. 
Tu se potem očiščujemo. Očiščuje nas žrtvovanje, trpljenje, 
nevarnost, bližina smrti. V tem očiščevalnem ognju se obliku- 
jejo šele polni ljudje - eni hitreje, drugi počasneje. Kdor ne 
razume velikega smisla tega človeškega očiščevanja, bo imel v 
novi druščini stalne težave. Najhuje pa je s tistim, ki si do- 
mišlja o sebi, da očiščevanja ne potrebuje. Taki so farizeji, ki 
vidijo napake samo na drugih, »hloda v lastnem očesu pa ne 
vidijo«. Mi v OF, vsi skupaj in KSi še posebej, oblikujemo v 
sebi in v vsem narodnem občestvu novega človeka, mi pose- 
bej novega kristjana. Vključevanje v to novo človeško občes- 
tvo pa zahteva od nas mnogo ponižnosti, osebne odpovedi. 
Napuh in domišljavost sta največji zapreki notranjemu preob- 
likovanju. Iz nove družbe bodo morali izginiti trije poglavitni 
grehi. Lahko rečem, če se ozrem na ves slovenski problem, da 
se okrog teh treh poglavitnih grehov vrši danes ves slovenski 
boj: reakcija si hoče ohraniti bogastvo, uživanje, oblast, slo- 
vensko ljudstvo, slovenski človek pa se bori za življenjske 
pogoje, v katerih za tri poglavitne grehe ne bo mesta. 

Tako sem ti povedal misli, ki mi prihajajo ob pogledu na 
težave, ki jih občutijo naši ljudje, ko jih vrti kolesje revolucio- 
narnega stroja. Resnično prihajajo pogosto trenutki, ko daje 
človeku zavetje v stiski in trepetu le vera vase in vera v razvoj. 
Na tej veliki veri prav za prav raste naše gibanje od vsega po- 
četka. Vera, »ki gore prestavlja«, je napravila, da je iz gorčič- 
nega zrna zraslo mogočno drevo. Česa smo se imeli nadejati 
pred poltretjim letom, ko smo se ob največjem narodnem po- 
nižanju postavili na čelo naroda? Samo zatora, nesreče. Tako 
bi odgovorila povprečna človeška pamet. Toda imeli smo vero, 
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vero vase, vero v ljudstvo, vero v razvoj - in glej danes: naši 
sovražniki v smrtnem boju, slovenski narod ves spremenjen, 
Slovenija v očeh vsega sveta poveličana. In spomni se, da je 
bilo tudi takrat mnogo dvomov, ki smo jih s težavo premago- 
vali, da je bilo mnogo bojazljivosti, strahu pred žrtvami. Dve- 
letna skušnja nam bodi pouk za prihodnost: proč z dvomi, z 
nevero, z omahljivostjo, z malenkostnostjol Naše občutje, na- 
ša vera je zmagala nad človeškim računom. 

III. In delavstvo? Obenem z zedinjevanjem vsega sloven- 
skega ljudstva se oblikuje tudi enotnost delavskega razreda. 
Delavski razred Slovenije je stopil v prve vrste osvobodilne 
borbe. 2e prejšnja leta smo občutili usodno škodljivost delav- 
ske razcepljenosti. Delali smo poskuse za enotnejši nastop, ki 
pa so imeli uspeh v glavnem le na sindikalnem polju, dočim 
se nam politične razcepljenosti ni posrečilo premostiti. Danes 
se slovenski proletariat politično zedinjuje. To je nad vse važ- 
no za nadaljno vodilno vlogo delavskega razreda. Nikdar ne 
smemo zgubiti izpred oči prehodnega cilja, ki vodi do uresni- 
čenja pravične družbe: oblasti delavskega razreda. Včasih 
smo imeli mnogo skromnejše želje: enakopravnost delavstva v 
družbi, soodločanje v gospodarstvu, avtonomne razredne pra- 
vice. To je bil cilj, uresničljiv v meščansko - kapitalistični 
družbi. Toda ta družba danes poginja, na mesto meščanskega 
razreda stopa delavski razred, v njegove roke prihaja oblast, 
on bo po svoji zamisli urejal in vodil družbo, državo. Delavski 
razred postaja vladajoči razred. Ob tej perspektivi nam takoj 
postane jasna tudi vloga delavskih sindikatov v prihodnji 
družbi. Včasih smo mislili, da je sindikat nekak višek delav- 
skega izraza. V prejšni dobi je včasih tudi bil, to pa zato, ker 
je bilo delavstvo politično neorganizirano, ker ni imelo borbe- 
nih izrazov političnega značaja. Meščanska družba je morala 
trpeti le sindikate, ki so postali zadnje zatočišče delavskega 
obrambnega boja. Pri nas KSih je imel sindikat še poseben 
pomen, ker je bil tudi zatočišče političnega oblikovanja in 
izraza KSega delavstva. Obenem nam je bil sindikat tudi tori- 
šče nazorskega oblikovanja. Toda v bodoči socialistični družbi 
bo imel sindikat nujno le vlogo urejevanja ekonomskih pogo- 
jev delavstva. Dobil bo tako svoj pravi značaj. Za urejevanje 
vseh drugih vprašanj, političnih, kulturnih, nazorskih itd. pa 
bo imelo delavstvo druge možnosti in sredstva, kakor jih v 
preteklosti nikdar ni imelo. Sindikati v socialistični družbi 
imajo torej izključno ekonomsko funkcijo ... Kako je torej zdaj 
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z »Delavsko enotnostjo«? DE ni združitev delavskih sindika- 
tov, ampak združitev slovenskega delavskega razreda, politič- 
na združitev, ki objema povezovanje celotnega interesa delav- 
skega razreda in se ne sme omejevati le na sindikalne potre- 
be. Prav gotovo spada v naloge DE tudi urejevanje sindikalnih 
potreb, toda to je danes, v revolucionarnem vojnem času, 
postranska stvar, prav za prav le sredstvo za dosego politič- 
nih ciljev slov. proletariata. Ti pa so: uspešen zaključek osvo- 
bodilne vojne, prevzem obasti s soudeležbo vseh demokratič- 
nih plasti slov. ljudstva, socialistična ureditev države (z drugo 
besedo sovjetizacija) ter uničenje vseh reakcionarnih sil, ki bi 
skušale vzpostaviti kapitalistično-meščanski red. Za te naloge 
se mora proletariat danes pripraviti, ta perspektiva mu mora 
biti vedno pred očmi, za to se mora duhovno in materialno 
mobilizirati in oborožiti. KPi pripada po zgodovinsko-razvojni 
in moralni pogojenosti taktično in strateško vodstvo borbene- 
ga slovenskega proletariata. Ta dejstva in perspektive so te- 
melj slovenske DE. - Pri marsikaterem KSčnem delavcu se bo 
pojavilo vprašanje, kaj pa z JSZ in njeno tradicijo, ali bomo 
vse to kar tako zavrgli in pehnili vstran? Odgovor za nas ni 
težak: sindikalna funkcija JSZ bo nujno prenesena na DE, ki 
bo najboljša garancija za uresničenje vseh delavskih razred- 
nih stremljenj. Naša tradicija in skušnja bo bistven doprinos 
DEi. Nazorsko in kulturno oblikovanje, ki je imelo doslej edi- 
no zatočišče v JSZ, pa bo dobilo nove izrazne oblike v kršč. 
socialističnem občestvu, ki se oblikuje danes v osvobodilni 
borbi. 

Na kratko še nekaj naših zamisli o bodočem delu DE: v 
doglednem času bo zunaj sklicano širše zborovanje DE, na 
katero bodo povabljeni vsi predstavniki delavstva. Tu se bo 
vpostavil tudi glavni odbor, v katerega pridejo z naše strani 
vsi pomembnejši KSi-delavci, tudi tisti, ki pri zborovanju ne 
bodo mogli biti navzoči. Kot prvi izmed nas prideš v poštev Ti. 
(Seveda ostanejo imena tistih, ki se ne morejo eksponirati, 
tajna, dočim bomo ostale objavili.) Za sedaj se je tu zunaj 
oblikoval delovni sekretariat DE, v katerem smo Leskošek17, 
Svetek10 in jaz. - Tebe posebej prosim, da se v Lj. zanimaš za 
delo tamkajšnjega odbora DE, da po možnosti sodeluješ oz. 
tudi prevzameš v njem funkcijo člana. Zdaj mi tu nimamo 

17 Franc Leskošek. 
"» Franc Svetek. 

407 



zastopnika. Za vsakdanje konkretno delo je tam nekaj mlaj- 
ših tovarišev, primerno pa bi bilo, da bi sodeloval Ti s svojo 
skušenostjo in nasveti, ne da bi se Ti bilo treba ukvarjati z 
delom na terenu. - 

IV. Novic Ti ne bom našteval, saj bodo, ko dobiš pismo, 
najbrž že zastarele in jih bodo prehitele druge. Razvoj položa- 
ja nas navdaja z mirnostjo in sigurnostjo. Računamo sicer še 
s težavami, kamor spada morebitna nemška okupacija, toda 
naše sile so danes tako moralno kakor materialno tako ureje- 
ne, da nas nobena stvar več ne more uničiti. Prosim Te, vcep- 
ljaj to vero in mirnost vsem, ki so v Tvojem dosegu. Posreduj 
vsem širok pogled, odstiraj jim perspektivo in pomagaj jim 
premoščati vsakdanje malenkostne težave in pomisleke, ob 
katerih se ta ali oni zaustavlja. Vera vase, vera v ljudstvo, 
vera v pravilen razvoj nam je zdaj, ko nastopa zadnji boj, bolj 
ko vse drugo potrebna. 

Tebe kakor vse Tvoje in naše prijatelje najlepše pozdrav- 
ljam. I 

Tvoj 
Fajfar'J 

ŠT. 117 

PISMO SEKRETARJA POVERJENIŠTVA CENTRALNEGA 
KOMITEJA KPS ZA LJUBLJANO VLADIMIRJA KRIVICA 

DNE 31. AVGUSTA 1943 CENTRALNEMU KOMITEJU KPS 
O POLOŽAJU V LJUBLJANI1 

Dragi tovariši! 31. avg.- 1. Obisk pri tistem krščanskem 
sredincu-2, o katerem ste rekli, da najbrž ne bo nič z njim, pa 
da naj vendarle govorimo. Obisk je bil pred prihodom Nemcev 
(približno 1 teden preje). Možje zagotavljal, da deluje za enot- 
nost, da prav za prav mi od njegovega vstopa ne bi nič imeli, 

''» Tone Fajfar. 
1 Prepis pisma, verjetno narejen ¿c med vojno, je v ARS, Odd. 1, sign.: AS 

1487. CK KPS, a. e. 1707. Del pisma je objavil Vladimir Krivic v članku: V 
Ljubljani lela 1943. Junaška Ljubljana 1941-1945. Druga knjiga (druga 
izdaja), Ljubljana 1985, str. 179. 

¡ Dr. Jakob Šolar. 
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da je potrebno, da pripelje čim več ljudi k spoznanju oz. ko 
stvari dozore k nam. Nerazumevanje je kazal glede bele garde, 
za katero je trdil, da se je prav za prav morala braniti in da 
likvidacije v splošnem niso bile samo odstranjevanje izdajal- 
cev, ki se niso strinjali ali ki so kaj posebej organizirali. Prav- 
tako je o londonski jugoslovanski vladi rekel, da je to edino 
naše predstavništvo v tujini in da je zato dragoceno predstav- 
ništvo, ne glede na to, kakšno je. Za nas je važno - je rekel - 
da imamo nekoga, ki zastopa naše interese. O obeh teh vpra- 
šanjih je šla dolga debata, na koncu katere je dopuščal, da 
morda nima prav, da pa se bo pokazalo, ko bodo stvari dozo- 
rele. V ostalem priznava potrebo enotnosti v teh časih in h 
koncu je zagotavljal, da bo storil vse, da pripelje razne ljudi » 
k pameti« in jih približa.- 2. Ob padcu Harkova3 je bila nas- 
lednji večer na promenadi velika demonstracija kakih 2 - 
3.000 ljudi. Mesto je bilo vse popisano z OF in Harkov ter 
potreseno z množico listkov. Policija je divja razganjala in 
končno razgnala demonstrante. Malo preje je šel skozi nem- 
ški transport (tik pred začetkom manifestacije). Peli so tudi 
Hej Slovani. Ob gozdu na koncu promenade je bilo padlo ne- 
kaj strelov v zrak. Zaprli so kakih 40 ljudi, ki so bili v krat- 
kem - mislim vsi - izpuščeni. - 3. Nemški pohod skozi Ljub- 
ljano - šli sta menda dve diviziji- je napravil na Ljubljano 
precejšen vtis - bilo je točno 1 mesec po padcu Mussolinija. 
Ljudje so opazili veliko razliko med nekdanjo in to vojsko 
(morala, oborožitev), vendar so imeli skozi špalir zijal, ni pa 
bilo nobenega navdušenja, ne na eni, ne na drugi strani. Iz- 
gledalo je skoro tako kot armada na umiku. Sli so prvič v 
četrtek (dva dni po naši manifestaciji za Harkov, oz. dva dni 
odkar se je razvedelo o partizanskem napadu na tržaško pro- 
go4, kar so navajali kot vzrok) mimo glavne pošte, drugič v 
nedeljo 29. avg. po Bleiweisovi5. Počasi pronicajo. Prvič so na 
nekaterih mostovih tudi legitimirali in nastopali kot oblast. 
Zdaj ne več. To je bilo za prvo grožnjo. Vse to je seveda vpliva- 

J Dne 23. avgusta 1943 je sovjetska Rdeča armada zavzela Harkov v 
Ukrajini. 

4 Dne 24. avgusta 1943 je Tomšičeva brigada pri Goričici blizu Brezovice 
napadla nemški vojaški transportni vlak in ga poškodovala ter ubila osem 
nemških vojakov. Ta napad je izrabilo nemško vrhovno vojaško poveljstvo in 
ukuzalo 71. nemški pehotni diviziji, naj začne zasedati najpomembnejše 
prometne zveze med Ljubljano, Trstom, Gorico in Vidmom (Udine). 

s Sedaj Slovenska cesta. 
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lo na moralo Ljubljane, vendar ne toliko, da bi zelo silili ven. 
Tolažijo se s tem, da bodo imeli samo železnico. Koliko jih je 
sedaj po lj. kasarnah ne vem (mislim okrog 200). 5." V nedeljo 
zvečer (29.) je bila komemoracija na pokopališču na predvečer 
ustrelitve V. Pregarčeve7. Lahov je bilo izredno veliko, toda vsi 
razen nekaterih oficirjev in polic, komisarjev so sabotirali. Bili 
so s strojnicami. Vsa masa je hodila mimo nemškega [tanka] 
pri Kolinski. Ljudi je bilo približno dvakrat toliko kakor zad- 
njič, ko ...ö uniformirancev sploh ni bilo na pokopališču (2 - 
4.000). Čim je padlo nekaj vzklikov »Slava Tomšiču9, Pregar- 
čevi itd.« so se zapodili z revolverji divje oficirji in prestrašili 
ljudi, da niso več vzklikali in se zbirali drugod, kjer pa so jih 
takoj prepodili. Prišlo ni niti do petja. Masa ni bežala, ni pa 
tudi bilo razpoloženja za kaj krepkejšega. Led je vendarle pre- 
bit ob novi situaciji. Niso znali s primernimi parolami razbiti 
laške agresivnosti (čeprav je bilo domenjeno) isto je bilo pri 
harkovski akciji. Edinole 1. avg.lu je bil v tem pogledu posre- 
čen. - 6. Kake perspektive imate glede druge fronte? Mi smo 
še vedno optimisti. Zlasti pa glede 1. fronte!! 7. Ostale stvari 
gredo razmeroma dobro, največ se bavimo s vprašanjem mo- 
bilizacije. Za človeka, o katerem govorim pod 4. bomo uporab- 
ljali odslej Merjasec11. 10) v ponedeljek 30. t.m. je bila uspe- 
šno izvedena ob lOli po obratih in uradih 1-5 minuten molk 
in prekinitev dela v spomin žrtvam terorja, kar je prebilo led v 
Ljubjani. 4) REAGSAENALAAGMANOAETREGAABA12 - 27 
(šifra A, ki jo je dal že davno Ivan13 enostavno uporabljena!) - 
je iskal že dva meseca stikov, razgovora z nami. Pred sestan- 

* Vrstni red oštevilčenih točk je že v izvirnem prepisu pomešan, nekatere 
tudi manjkajo. 

7 Demonstracije na grobu Vide Pregare, skojevke, delavke v tovarni Sa- 
turnus v Mostah v Ljubljani, ustreljene 31. avgusta 1942 na dvorišču tovar- 
ne Saturnus, ker je italijanska policija ob preiskavi v tovarni pri njej našla 
list Slovenski poročevalec, glasilo OF. 

s Pike so v prepisu. 
4 Tone Tomšič, organizacijski sekretar Centralnega komiteja KPS, je bil 

16. maja 1942 pred italijanskim Vojaškim vojnim sodiščem obsojen na smrt 
in 21. maja 1942 ustreljen v Gramozni jami v Ljubljani. Glej okrožnico Okro- 
žnega komiteja ZKMJ za Ljubljano dne 11. maja 1943 ob obletnici njegove 
smrti. Dokumenti, knj. 7, dok. št. 40, str. 112-114. 

'u Glej dok. št. 12, op. 8. 
11 Misli Gastona Gambaro, poveljnika XI. Armadncga korpusa italijanske 

okupacijske vojske. 
• Šifrirano: Gastone Cambara. 
l:> Edvard Kardelj. 
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kom v nedeljo 29. t.m. je tri dni pritiskal, da naj pride kdor- 
koli čimprej. Sporočil je po taki pošti, da sem izvedel šele v 
soboto zvečer. V nedeljo je bil tam Matevž14 in še eden15, kije 
bil nujno potreben zraven, lahko si mislite zakaj. Razgovor je 
torej tekel v troje. On je bil sam prišel. Začel je s tem, če je 
možno v tej situaciji, ki se je zelo spremenila kako sodelovan- 
je, na kar je dobil pritrdilen odgovor (o pogojih v začetku ni 
bilo govora). Nadaljnje vprašanje je bilo: ...1(i [rajčunamo na 
enotnost vseh slovenskih strank, odgovor je bil: ...17 napori v 
tej smeri se skozi vrše in da bo do tega prišlo. Nato - ali bi 
odklanjali tudi po spremembi v Italiji stike (kulturne in gos- 
podarske) z njo. Nadaljnje vprašanje je bilo postavljeno ne 
jasno in seje zadovoljil tudi z nejasnim odgovorom. (Ali nismo 
prepričani, da se majhna Slovenija mora nasloniti na neko 
večjo silo iz gospodarskih in političnih razlogov. - »Seveda«. - 
Izgledalo je, kakor da bi bil željen odgovor: želeli bi ostati v 
sklopu Italije!. Nadaljnje njegovo mnenje je bilo, da demons- 
tracije nimajo smisla, da škodijo njim in nam. Potem: da je 
Hitler edini in prvi sovražnik, da pa oni ne morejo pred zave- 
zniki kapitulirati, ker bi bili postavljeni maščevanju Hitlerja. 
Na vprašanja, ki jih je nato stavljal Matevž, je dajal take od- 
govore: da glede bodočega razvoja odnošajev med Nemčijo in 
Italijo ni na jasnem, da bo sicer Italija poražena, da bo prišlo 
do antihitlerj. bloka itd., da ni govora o kakem izpraznjevanju 
Ljubljane in Kočevske, istočasno pa postavljal, da pripeljajo 
lahko demonstracije do slabih posledic, kakor je napad parti- 
zanov na železnico prinesel zasedbo železnice. Priznal je sicer, 
da so se iz nekaterih postojank umaknili, itd. Proti koncu je 
Matevž govoril o predpogojih sodelovanja, kjer se je pri kon- 
kretnih stvareh zelo izmikal oz. zatrjeval, da oni vse store kar 
morejo za izpustitev ljudi, da so preprečili vse smrtne obsod- 
be, zavlekli Kuharjev proces18 itd. Tudi ostrejše postavljene 
ugovore je sprejemal na znanje. Matevž je imel vtis, kakor da 

14 Vladimir Krivic. Dne 30. avgusta 1943 je imel razgovore z Gastonom 
Gámbaro, ki je skoraj dva meseca iskal kontakt s predstavniki narodno 
osvobodilnega gibanja. Več glej Krivic, v Ljubljani leta 1943. str. 181. 

15 Dr. France Mcsesnel, kije na razgovorih prevajal. 
16 Pike so v prepisu. 
l! Pike so v prepisu. 
1,1 Misli proces proti pisatelju Lovru Kuharju - Prežihovcmu Vorancu. ki 

je bil aretiran 8. januarja 1943 in zapri v sodnih zaporih v Ljubljani. Več glej 
Janko Jare, Lovro Kuhar - Prcžihov Voran • v italijanskih zaporih leta 1943. 
Letopis Muzeja narodne osvoboditve LRS, 11, 1958, str. 55-80. 
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si hoče pobliže ogledati OF karto ter si poskušati na ta način 
podaljšati življenje. Zanimivo je, da je hotel takoj po tistih 
svojih vprašanjih zaključiti razgovor, češ da se potem še dru- 
gič pogovorimo natančnejše. Naš delegat nekoliko razume 
laško, zato je imel razmeroma dober položaj (čas za premis- 
lek). Razgovor je trajal skoro dve uri. Eno uro po razgovoru je 
bila komemoracija na pokopališču. 8) Prosim, če Bogdan14 

posreduje pozdrave Heleninemu'-20 očetu in naj po možnosti 
pošlje kako sporočilo od njega! 

Smrt fašizmu - svoboda narodu! 
Mali2« 

In še to: V OK - ju sta Helena in Groga22, ki »še nista vide- 
la partizanov« in si to zelo želita. To bi na njun razvoj zelo 
dobro vplivalo. Če ne bo kakih izprememb, bi jih nekaj dni 
lahko pogrešali. Če mislite v kratkem kaj primernega priredi- 
ti, kakšne konference ali mitinge, jih prosim porabite. Isto bi 
bilo dobro tudi za Žigo23 in Natašo24, vendar sta bolj kom- 
promitirana. Prosim ne pozabite. 

Soča25. 

Št. 118 

POROČILO OKROŽNEGA KOMITEJA KPS KOČEVJE DNE 
31. AVGUSTA 1943 CENTRALNEMU KOMITEJU KPS O 

POLOŽAJU V OKROŽJU1 

Okrožni komitet KPS Položaj, dne 31.8.1943. 
Kočevje 

i» Boris Ziherl. 
J0 Ada Krivic, hčerka Cirila Dckvala. 
•" Vladimir Krivic. 
'u Leopold Krese. 
J3 Franc Kimovcc. 
24 Zima Vrščaj - Holy. 
M Mira Tomšič. 
1 Izvirnik, napisen s črnilom, je v ARS, Odd. 1, sign.: AS, 1487, CK KPS, 

a.c. 2506. Ohranjeno je tudi poročilo istemu naslovniku skoraj enake vsebine 
z dne 29. avgusta 1943 v ARS, Odd. II, sign.: AS 1706, Okrožje Kočevje, šk. 
712. 
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Centralnemu komitetu KPS 
Položaj. 

Poročilo: 

1/ Partija: OK-a se prizadeva, da se Partija v Kočevskem 
okrožju učvrsti kvalitativno in kvantitativno, se mu je posre- 
čilo v gotovi meri le prvo. Večji dotok se beleži v mestu Kočev- 
ju, kjer pa se je po podrobnem pregledu ugotovilo, da je bil 
sprejem nekoliko prehiter. Sedaj obstojata v Kočevju dve celi- 
ci: rudnik in mesto skupaj 11 partijcev. Mestna celica je zelo 
šibka dočim je celica rudnik bolj aktivna. Navezali smo stike z 
Ručigaj Majdo, članico Partije, ki se je preselila v Kočevje iz 
Ribniškega okrožja, ter ji dali vsa potrebna navodila za orga- 
niziranje partije v mestu Kočevju. Manjka nam kadrov za od- 
govorna mesta v RK-jih, zato v nekaterih rajonih delo nekoli- 
ko peša. To smo ugotovili za rajon Stari trg ob Kolpi, kjer smo 
posvetili precej pažnje od strani OK-ja kljub temu še ni poka- 
zal tistih uspehov, katere smo pričakovali. Temu RK bomo še 
več pažnje posvetili, ker so sedaj odšli Italijani iz Vimola so 
dani ugodni pogoji za politično delo. Potrebna je bila reorga- 
nizacija v Starem logu, ker je ta pooblaščen tudi za politično 
delo v mestu Kočevju. Uspešno politično delo je bilo vsled 
ogromnega prometa na bazi »Aleš«2 zelo ovirano in je zato delo 
zelo trpelo. Sedaj je urejeno tako, da se RK in ROOF osamo- 
svoji in se preseli v bližino Kočevja. Sekretar imenovanega 
RK-ja se je razbremenil funkcije v OGK, da se bo lahko ves 
posvetil političnemu delu. (Po dogovoru s tov. Leskovškom3 ). 

Da se temeljito pregleda vse partijsko članstvo, ter spravi 
v red partijski imenik, je OK imenoval tov. Jordan Marijo za 
kadrovika OK za Kočevsko okrožje. 

OK je sklenil na svoji seji 24. t.m., da priredi eno - do 
dvodnevno partijsko posvetovanje4 za Kočevsko okrožje 21. 

1 Za vasjo Pugled je bila postavljena baraka za člane ROOF Stari trg, ki 
so tu prebivali do spomladi 1943. Kasneje so bazo uporabljali ob hajkah za 
zatočišče partizani in terenci, nekajkrat pa tudi člani Okrožnega odbora OK 
za Kočevsko. Bazo so postavili Štefan Trobiš - Aleš, Polde Knapič in Janez 
Goršič - Gorazd. (••••• Jare, Partizanski rog, Maribor 1977, str. 325.) 

3 Franc Lcskošek - Luka. 
* Centralni komite KPS je dne 4. septembra 1943 potrdil sklep o organi- 

ziranju posvetovanja in dopolnil predlagan dnevni red s poročilom o delovan- 
ju OF za kočevsko okrožje, poročilom ZSM in SKOJ, poročilom o delu AFŽ in 
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septembra t.l. pod pogojem da bodo dovoljevale prilike. Posta- 
vljen je bil sledeči dnevni red: 1/ otvoritev, 2/ Referat o politi- 
čni situaciji (delegat CK-) 3/ Poročilo sekretarja OK. 4/ orga- 
nizacijo in dvig novih kadrov (član OK). 5/ Zaključna beseda 
delegata CK. 6/ Zaključek. Mislimo, da bo CK to posvetovanje 
odobril in nam pomagal. Povabili smo tudi OKKPH za Gorski 
kotar. Mi smo žal prejeli vabilo na njihovo konferenco prepo- 
zno. 

Na tretji partijski kurz gre tov. Razdrih Feliks, član OK. 
PKSKOJ-a je delegiral novo sekretarko OKSKOJ-a tov. 

Tilko5 v OK. OK je na svoji seji ugotovil, da tov. Tilka še nima 
kvalitete, da bi mogla priti v ta forum in se ta predlog ne more 
sprejeti. V ostalem se v tem primeru PKSKOJ ni prav nič po- 
svetoval z OK-jem. Prejšni sekretar OKSKOJ-a član partije in 
kandidat OK-ja, se je brez naše vednosti premestil v drugo 
okrožje. Mislim, da bi bilo pravilno se z nami o tem posveto- 
vati. 

2./ OF. organizacija je izvedena v vsem okrožju razen v 
rajonu Stari trg. Vzrok premalo aktiven RK in delno v rajonu 
Mozelj, kjer se še sedaj pozna prejšne nepravilno postopanje 
tov. Zalarja6 in zgrešen način političnega dela. OK in OOOF 
bosta posvetila vso pažnjo obema rajonoma. V mestu Kočevju 
je doživela OF v zadnjih 3 mesecih silen polet z ozirom na 
velike uspehe NOV in POJ, ter velikih uspehov rdeče armade 
na vzhodni fronti, sam rajonski odbor v Kočevju pa tudi bolj 
slabo funkcionira. Po zadnjem masovnem mitingu je pa neko- 
liko upadlo, ker je prišlo baje do provale in tudi to ker je po- 
begnil znani Martinčič7, katerega smo mi ujeli ter ga izročili 
ZD odredu v nadalno postopanje. 

Tov. Dekval8, član OOOF je bil sprejet za kandidata KPS, 
ter je sprejel to z veseljem na znanje, s pripombo, daje bila to 
že davna njegova želja, ker je vedno stal na pozicijah Kom par- 
tije. S tov. Klaričem9 se je tudi govorilo glede Partije ali on še 
ne razume vloge Partije in zgleda, da še ne bo kmalu dozorel 
za v Partijo. 

poročilom o Slovenski narodni pomoči (ARS, Odd. 1, sign.: AS 1487, CK KPS, 
a.e. 2615). 

•> Tilka Mohar. 
" Alojz Zalnr. 
7 Franc Martinčič. Glej dok. št. 98, op. 6. 
» Ciril Dekval. 
'' Jože Klarič. 
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Delo Rajonskih odborov OF in ostalih političnih delavcev 
se bo sedaj koje že precej postojank izpraznenih zelo olajšalo, 
seveda v kolikor bo to stanje ostalo ali držalo. Vsem je bila s 
primernim tolmačenjem poslana okrožnica1" CK in IOOF, ki 
dajeta navodila z oziram na novo nastali položaj. 

3./ SPŽZ: 22. trn. seje vršila okrožna konferenca SPŽZ11, 
na kateri je bil izvoljen OIOSPZZ od 7 članic. Prisostvovalo je 
ca 55 žena. Tudi SPŽZ posvetili sedaj vso pažnjo predvsem 
najšibkejšima rajonoma Mozelj in Stari trg. 

4./ ZKM: Postavljenje bil nov OKSKOJ-a: Tilka, sekretar- 
ka, Zdenka12, Mile13 in Zmaj1«. Sekretarka OIOZSMS je tov. 
Zdenka. Vsi mladinski polit, delavci so bili oziroma so še na 
mladinskem tečaju, ter so te dni pričeli z novim delom, zato 
ni poročati bistvenih sprememb. V nedeljo 29.VIII. so se vršile 
dve večje mladinski kulturni prireditvi za rajon Banja loka in 
Kočevska reka. 

5./ Razno: Italijani so zapustili v našem okrožju naslednje 
postojanke: Vimol, Koprivnik, Knežja lipa, Spod. Log, Kočev- 
ska reka, Gotenica in Mozelj. Prebivalci so ostali [v| vseh kra- 
jih, samo iz Mozla so se izselili, iz drugih krajev so se umak- 
nili samo narodni izdajalci v Kočevje. Vseh izpraznjenih pos- 
tojankah se je začelo s političnim delom. Povsod so Italijani 
pobrali živino, žito in dr., kjer še niso bodo še prišli po njo. 

23. t.m. so prišli v Predgrad pri Starem trgu preko Kolpe 
četniki 100 po številu. Po nekaj urah so se vrnili. Vzklikali so 
veliki Jugoslaviji, kralju Petru in baje tudi Stalinu. Vodil jih je 
italijanski oficir. 

Delu čast in oblast! 

Gregor15 

Žig:       KOMUNISTIČNA PARTIJA SLOVENIJE 
OKROŽNI KOMITET KOČEVJE 

10 Glej dok. št. 79 in št. 70. 
11 Okrožna konferenca SPŽZ za Kočevje je bila 22. avgusta 1943 na Lu- 

pinah. Glej poročilo Okrožnega iniciativnega odbora SPŽZ za Kočevje z dne 
25. avgusta 1943 v Zborniku Slovenke v NOB I, str. 740-742. 

u Francka Rupe. 
u Emil Bukovac 
M Karel Briški. 
15 Jože Kopitar. 
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Št. 119 

POZIV AKTIVNIH OFICIRJEV JUGOSLOVANSKE KRALJE- 
VE VOJSKE, VKLJUČENIH V NARODNOOSVOBODILNO 
VOJSKO SLOVENIJE OZ. JUGOSLAVIJE, IZ DRUGE PO- 
LOVICE AVGUSTA 1943 OFICIRJEM, VOJAŠKIM URAD- 

NIKOM IN PODOFICIRJEM BIVŠE JUGOSLOVANSKE VOJ- 
SKE ZA VSTOP V NARODNOOSVOBODILNO VOJSKO1 

Dragi tovariši! 

Več kot dve leti že bijejo partizanske edinice Jugoslavije 
trd in žilav boj z okupatorskimi silami Italije, Nemčije, Mad- 
žarske in Bolgarije in s tolpami domačih kvislingov Nediča2, 
Paveliča3, Mihajloviča4 in drugih. 

Uspehi tega težkega domovinskega boja našega ljudstva 
so zadivili ves svet in upravičeno moramo biti danes ponosni, 
da se moremo prištevati k družini narodov, ki je bila sposob- 
na ustvariti taka čuda. V boju s številčno in tehnično neiz- 
merno močnejšim sovražnikom so bili doseženi veliki uspehi. 

Prvič, iz teh bojev je zrasla pod najtežjimi pogoji sredi sov- 
ražnikovih posadk močna Narodno-osvobodilna vojska Jugos- 
lavije z brigadami, divizijami in korpusi v celo vrsto partizan- 
skih odredov. To je armada, ki ima vse lastnosti regularne 
armade, ki je oborožena s težkim orožjem, s topovi in tanki, 
in ki je razbila že celo vrsto pehotnih in motoriziranih divizij. 

Drugič, pod najtežjimi pogoji je zrasla Narodno- 
osvobodilna vojska Slovenije, ki je sestavni del NOV in PO 
Jugoslavije in vodi uspešne boje proti okupatorju pod najte- 
žjimi pogoji v srcu Evrope, v srcu takozvane Hitlerjeve »nezav- 
zetne trdnjave«. 

Tretjič, ta vojska je ustavila in preprečila izseljevanje Slo- 
vencev, streljanje talcev. Nemci in Italijani so bili pod pritis- 

1 Ciklosliran letak je v ARS, Odd. I. sign.: AS 1548, Zbirka letakov 1919- 
1945, šk. 5. Letak ni datiran. Iz dopisa Centralnega komiteja KPS Okrožne- 
mu komiteju KPS Ribnica - Velike Lašče dne 26. avgusta 1943 (glej dok. št. 
93) je razvidno, da gaje tehnika Urška izdala v drugi polovici avgusta. 

> Milan Ncdič. 
> Ante Pavclić. 
" Dragoljub Mihailović. 
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kom njene moči prisiljeni popustiti v svojem raznarodovalnem 
in barbarskem početju. Ta vojska je rešila naše narodno gos- 
podarstvo, ohranila skoro nedotaknjeno naše gozdno bogas- 
tvo. Preprečila je uničenje slovenskega naroda. 

Četrtič, prvič v zgodovini slovenskega naroda se bore edi- 
nke naše vojske na Primorskem in Koroškem, prvič je v borbi 
proti okupatorju združen pod enotnim vodstvom ves sloven- 
ski narod. 

Petič, ta vojska je postala močan činitelj v sklopu zavezni- 
ške vojne sile. Na Balkanu veže preko 30 italijanskih in več 
kot 10 nemški divizij. Preprečila je mobilizacijo slovenskih 
fantov za vzhodno fronto, v veliki meri je omejila delo Sloven- 
cev v okupatorjevih tovarnah. 

Šestič, močno je zavrla protinarodno izdajalsko delo kvis- 
lingov in preprečila, da bi mogli ti formirati v Sloveniji kakrš- 
nokoli vojski podobno janičarsko formacijo. Samo s pomočjo 
okupatorja so mogli oborožiti nekaj belogardističnih tolp. Pod 
vplivom odločnega boja NOV in PO Slovenije, so se mogle te 
tolpe obdržati samo v bedni obliki od okupatorja zaščitenih z 
žicami zagrajenih posadk, ki so danes že v popolnem razsulu. 

Končno je postala NOV in PO Slovenije od zaveznikov pri- 
znana, oborožena sila na našem ozemlju, ki ima preko major- 
ja Jonesa, predstavnika britanske vojske pri Glavnem štabu 
NOV in PO Slovenije, vsakodnevno zvezo z vrhovim povelj- 
stvom zavezniških oboroženih sil za južno Evropo. 

S tem je postala NOV Jugoslavije danes, ko se po padcu 
Mussolinija lomi os Rim-Berlin, pod vodstvom vrhovnega ko- 
mandanta Tita5 edini in najmočnejši vojaški činitelj v sklo- 
pu narodov, ki se bore na Balkanu, kot enakopraven zaveznik 
na strani velikih zaveznikov Sovjetske Zveze, Anglije in Ame- 
rike. 

Mi, podpisani aktivni oficirji bivše jugoslovanske vojske, 
smo smatrali za svojo državljansko in domovinsko dolžnost in 
za vprašanje naše vojaše oficirske časti, da ostanemo zvesti 
svoji prisegi in damo vse svoje sile na razpolago narodni voj- 
ski, ki se edina bori za resnično osvoboditev dežele, za resni- 
čni izgon zadnjega sovražnikovega vojaka iz naše domovine. 
Bili smo deležni častnega sprejema in dobili v tej vojski nalo- 
ge in dolžnosti ter odgovornost po naših oficirskih sposobnos- 
tih in po potrebah vojske. 

1 Josip Broz. 
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Ob tej priliki se s ponosom spominjamo na one tovariše, 
ki so dali svoja življenja za stvar jugoslovanske domovine in 
naše vojske. S posebnim ponosom se spominjamo tovarišev: 

podporočnika Ljuba Sercerja, komandama batal- 
jona, ki so ga ustrelili Italijani koncem leta 1941; 

poročnika Milovana Šaranoviča, načelnika 
Glavnega štaba NOV in PO Slovenije, ki je padel zadet od to- 
povske granate koncem julija 1943., ko je vodil operacije bri- 
gad; 

kapetana II.r. M i 1 o v a n a Š v i g 1 j a, operativnega ofi- 
cirja I. b. NO; 

podporočnika Antona Nemca, komandanta III. b. 
NO in drugih. Padli so kot heroji, do smrti zvesti svojemu 
vojaškemu, oficirskemu poklicu in domovini. Padli so častno, 
kot oficirji naše vojske NOV in PO Slovenije. 

Slava padlim borcem! 
Slava oficirjem, ki so padli v boju, ki so dali svoja živeljen- 

ja pri izvrševanju svoje častne sužbe domovini in narodu! 

OFICIRJI, VOJNI URADNIKI IN PODOFICIRJI BIVŠE 
JUGOSLOVANSKE VOJSKE! 

Zadnji čas je, da tudi Vi, ki Vam doslej iz kakršnih koli ra- 
zlogov ni bilo mogoče pristopiti k izvrševanju svoje službe, 
stopite v vrste NOV in PO Slovenije! 

Ne nasedajte narodnim izdajalcem, petokoloncem, ki Vas 
skušajo zavesti v plavo gardo in tako umazati Vašo oficirsko 
čast z neodpustljivim grehom sodelovanja z okupatorsko voj- 
sko! 

Vaša čast zahteva, da preženete iz svojih vrst vse, ki Vas 
skušajo udinjati okupatorju in vse, ki Vas skušajo zavesti v 
bratomorno vojno proti lastnemu narodu in proti edini naro- 
dni vojski NOV in PO Slovenije! 

Živela osvoboditev in združitev slovenskega naroda! 
Živela svobodna in močna Jugoslavija! 
Živela slovanska vzajemnost! Živel veliki ruski narod, vo- 

ditelj vseh slovanskih narodovi 
Živeli naši veliki zavezniki Sovjetska Zveza, Velika Britani- 

ja, Združene države Amerike! 

Smrt fašizmu - svobodo narodu! 
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Generalštabni polkovnik Jakob Avšić, nam. komandanta 
Glavnega štaba NOV in PO Slovenije. 

Kapetan I. razreda, Zdravko Prebilič, nastavnik oficirske 
šole NOV in PO Slovenije. 

Poročnik bojnega broda 1. razreda Janez Tomšič. 
Orožniški kapetan 1. razreda Vinko Bon. 
Intend, kapetan I. razreda Damaz Oblak. 
Poročnik bojnega broda II. razreda Slavko Kavšek, opera- 

tivni oficir V. S.N.O.U.B. Ivana Cankarja, XV. slo- 
venske divizije. 

Voj. teh. čin. III. razr. a.t.str. Stanislav Peček. 
Pehotni poročnik Ivo Lah, nastavnik oficirske šole pri Vr- 

hovnem štabu NOV in PO Jugoslavije. 
Artilerijski poročnik Sava Konvalinka, operativni oficir IV. 

S.N.O.U.B. Matija Gubec, XV. slovenska divizija. 
Podporočnik Rajko Tanaskovič, komandant XV. slovenske 

divizije. 
Podporočnik Mirko Bračič, komandant XIV. slovenske di- 

vizije. 
Pešadijski podporočnik Tone Batič. 
Artilerijski podporočnik Bogdan Zaplotnik, operativni ofi- 

cir V. S.N.O.U.B. Ivana Cankarja, XV. slovenske di- 
vizije. 

Artilerijski podporočnik Bogomir Ljubic. 
Artilerijski podporočnik Mirko Prodnik. 
Mornariški poročnik Drago Mežnaršič. 
Poročnik korvete Franjo Rustja, operativni oficir I. 

S.N.O.U.B. Tone Tomšič, XIV. slovenske divizije. 
Poročnik korvete Miroslav Vrančić, komandir prateče čete 

XV. slovenske divizije. 
Mornariški podporočnik Pero Popivoda, načelnik štaba 

XIV. slovenske divizije. 
Artilerijski podporočnik Miha Mušič. 
Letalski podporočnik Danilo Rebula. 
Poročnik bojnog broda 1. razr. Hubert Jeločnik. 
Poročnik bojnog broda II. razr. Milan Sonc. 
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St. 120 

PISMO POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA SEVERNO 
SLOVENIJO KONEC AVGUSTA 1943 CENTRALNEMU KO- 

MITEJU KPS O POLOŽAJU NA ŠTAJERSKEM1 

P.K.K.S.S. 
Za severno Slovenijo 

Dragi tovariši. 

Pismo'2 s katerim postavljate novi P.K. za Štajersko sem 
sprejel. Tovariša Strgar3 in Pavle4 sta bila obveščena o nju- 
nem imenovanju v P.K. Konferenca P.K.-a katera je bila skli- 
cana za 20. t.m. se iz tehničnih razlogov ni mogla vršiti in se 
bo vršila 5.IX. 

Prispel je k nam tov. Leon5, ki je odgovoren za S.K.-oj. S 
sabo je pripeljal tov. Miheta6, kateri si zelo želi na delo v Ma- 
ribor. Ker so pa prilike v Mariboru zelo težke in pa radi teške- 
ga potovanja, smo mu začasno odredili sektor dela v Litij- 
skem okrožju, kjer bo funkcioniral kot inštruktor Skojevskih 
aktivistov. 

Politični položaj na Štajerskem se zelo povolno razvija. 
Dejstvo, da je propadla nemška ofenziva na vzhodu, da je 
stopila Rdeča armada v poletno ofenzivo, zavzetje Sicilije od 
strani zaveznikov, kakor tudi uspehi N.O.V. v Jugoslaviji 
sploh naših brigad na Dolenskem in partizanskih bataljonov 
na Štajerskem še posebej vse to je ogromno uplivalo na politi- 
čni preokret v masah. S tem v zvezi, se je tudi položaj politič- 
nih delavcev neverjetno popravil. Sistem poverjenikov in ose- 
bnih nadzorovanj zamenjujejo z organizacijskim povezovan- 
jem v O.F. odbore. Objektivna situacija za formiranje O.F. 
odborov je zelo povolna, teškoče so še samo pri nekaterih 

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v ARS, Odd. I, sign.: AS 1487, CK KPS, 
a.c. 2099. 

J Pismo Centralnega komiteja KPS dne 15. julija 1943 Pokrajinskemu 
komiteju KPS za severno Slovenijo. Glej Dokumenti, knj. 8, dok. št. 73, str. 
248-249. 

• Albin Vipotnik. 
* Ing. Pavle Žauccr. 
5 Jože Kladivar. 
• Verjetno Bogdan Horvat. 
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političnih delavcih, ki se teško osvobajajo starega načina de- 
la, kateri je bil potreben v času naše politične in vojaške ofen- 
zive. No kljub vsemu se nadejajo k novemu načinu dela in so 
se že pokazali dobri rezultati. Največje teškoče so bile v revir- 
jih in Celju, Mariboru, Ptuju in Savinjski dolini. Po zadnih 
poročilih, ki smo jih pa dobili iz revirjev se vidi, da so ljudje 
pristopni za osvobodilno borbo in je tov. Matevž7 kateri dela v 
Zagorju postavil v tem kratkem času 6 odbor[ov] O.F. Iz Hras- 
tnika in Trbovelj pa še nismo dobili točnih poročil o številu 
odbora O.F. in D.E. Denarni prispevki v Zagorju so že dva 
meseca presegli vsoto lanskega leta pred provalo. V Celju se 
stvar tudi precej povoljno razvija, vendar pa vsled pomanjka- 
nja kadrov ne moremo organizacijsko izkoristiti simpatije 
katere uživa O.F. in partizani. Takšen pojav je na večjem delu 
Štajerske, kjer je propaganda tako na široko zajela ljudske 
mase, da mi nismo v stanju, da bi jih istočasno organizacij- 
sko povezali. 

Tehnike smo tudi za silo opostavili tako, da če bomo osi- 
gurali obstoječe tehnike s potrebnim materialom bodo lahko 
zadovoljile večji del potreb na Štajerskem. Največje teškoče 
nam še vedno delajo zveze. Sedaj smo pristopili k formiranju 
T.V. stanice, na drugi strani bomo pa težišče vrgli na legalne 
zveze, za kar imamo tudi precej možnosti. 

AFŽ razen Litijskega okrožja stoji na mrtvi točki, kljub 
temu, da so ogromne možnosti dela na tem polju. V večini 
slučajev je tako, da ženske aktivno pomagajo in sodelujejo v 
naši borbi, organizacijsko jih pa nobeden ni povezal. Ravno 
tako je s Z.S.M. in Z.K.M. Potrudili se bomo da bodo vse te 
napake v najkrajšem času odpravljene ali pa vsaj zmanjšane 
na minimum. 

O položaju na Koroškem Vam bo pa tov. Sergej8 ustmeno 
poročal, ker je ravnokar prišel iz potovanja. 

Radi široke možnosti dela in radi pomanjkanja kadrov, 
Vas prosimo, da nam tov. Sergeja čim hitreje vrnete, oziroma 
pošljete nazaj ker on je edino intelektualna sila s katero raz- 
polagamo na Štajerskem t.j. sposoben kader, kateri nam je 
neobhodno potreben za agit-prop, kakor tudi na organizacij- 
skem polju. Ravno tako je tudi glede Štefana9. On nam bi 

7 Viktor Kovač. 
s Sergej Kraigher. 
* Tone Žnidarič. 
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ogromno lahko pomagal na sektorju Kozje, Rogaška Slatina, 
Ptuj in Maribor, kjer že tudi dela. Mi upamo, da boste upoš- 
tevali potrebo in ugodili naši želji. V veliko pomoč nam je tudi 
tov. Viktor10, posebno pa še meni, ker nimam potrebne prak- 
se in sposobnosti za tako odgovorno mesto, ki ste mi ga odre- 
dili. Jaz sem bil dve leti v vojski, katera je kljub ogromnemu 
političnemu delu na terenu delala napake, katere šele sedaj 
opažam v vseh veličinah. Potrudil se bom, da bom vso pomoč, 
ki jo nudite nam vsem, posebno pa še meni izkoristil do 
skrajnosti, tako, da bom na tem mestu čim več koristil naši 
stvari. 

Radi pojasnila Vas prosim, da nam sporočite od kedaj 
spada Kamniško okrožje pod Štajerski P.K.11 Gorenjski P.K. 
nam je pred kratkem sporočil, da je v soglasju z Vami bil od- 
rejen k nam. Mi smo vzeli to na znanje in prosimo samo še 
Vaše potrdilo. 

Sedaj pa še nekaj glede vojske. Ko sem prišel iz pohoda, 
sem dobil naredbo od G.P.12 kjer sem bil imenovan za polit- 
koma zone. Par dni po sprejemu te naredbe, pride sem tov. 
Simon13. S sabo je prinesel pismeno naredbo o ukinitvi zone, 
o formiranju VI. brigade in o imenovanjih1-1. Poleg pismene 
naredbe je imel še ustmena naročila o formiranju brigade in o 
njenih operacijah na našem sektorju, kakor tudi o njenem 
kretanju. Vsa ustmena naročila so po njegovih izjavi strogo 
zaupna za kar ne sme vedeti razen njega nobeden. Posebno je 
še povdaril, da za to ne sme vedeti niti P.K., štab brigade in 
ne štab zone. Takoj po njegovem odhodu, je prišla k nam v 
logor ena punca s katero se je prejšnji dan sestal Simon. 
Vprašala je za komandanta Simona, kateri ima nalogo, da 

'» Viktor Stopar, 
• Gltij dok. št. 17. 
M Gre za naredbo Glavnega štaba NOV in PO Slovenije dne 22. junija 

1943 o spremembi in dopolnitvi štaba 4. (Štajerske) operativne cone, s katero 
je bil Peter Stante - Skala imenovan za političnega komisarja, Alojz Kolman - 
M aro k za komandanta in Mitja Ribičič - Ciril za namestnika političnega ko- 
misarja. Glej Zbornik NOV/VI, knj. 6, dok. št. 26. str. 65. 

13 Janko Sekirnik. 
M Gre za naredbo Glavnega štaba NOV in PO Slovenije dne 14. julija 

1943 štabu 4. (Štajerske) operativne cone o formiranju brigade in reorganiza- 
ciji ostalih partizanskih enot na Štajerskem. Glej Zbornik NOV/VI, knj. 6, 
dok. št. 41. str. 104-106. Brigado so kot 6. slovensko narodnoosvobodilno 
brigado "Slavko Slander" ustanovili dne 6. avgusta 1943 na Šipku. Koman- 
dant je postal Janko Sekirnik. politični komisar Mitja Ribičič - Ciril. Glej dok. 
št. 99, op. 33. 
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pobere vse partizanske edinice v naši zoni in jih skoncentrira 
na Dolenskem. Torej od te punce sem zvedel en del tajnosti, 
katere nismo smeli vedet mi, lahko je pa vedelo dekle, s kate- 
ro je imel Simon sestanek. Ko je prišel tov. Simon po par 
dneh potovanja nazaj, sem zahteval takojšnjo formiranje bri- 
gade, iz Kamniško-Savinjskega odreda, ne čakajoč na ostale 
edinice, katere pridejo v sestav brigade (Koroški bataljon). 
Stab brigade se v začetku ni strinjal s tem, da se brigada 
formira pred prihodom ostalih edinic, toda končno je le pris- 
tal. Takoj naslednji dan po našem sestanku so bili klicani v 
nemško vojsko 26 letniki. Jaz sem takoj dal naredbo da se 
poberejo vsi 26 letniki. Nasledno noč so šle patrole Kamniš- 
kega in Zasavskega bataljona na mobilizacijo. Istočasno sem 
še povdaril, da se formiranje brigade ne sme zavlačevati radi 
mobilizacije. Zmenili smo se za mesto koncentracije. Ker poz- 
nam prilike in teškoče pri formiranju večje edinice, sem nare- 
dil Stabu bri., da na zborno mesto pod nobenim pogojem ne 
koncentrira več kakor 100 novih mobiliziranih, vse ostale pa 
naj takoj s potrebno zaščito pošljejo preko meje. Stab. bri. je 
vzel to na znanje. Toda mobilizcija se ni izvršila po našem 
dogovoru t.j. da se poberejo 26 letniki, ampak so brez naše 
vednosti izvršili splošno mobilizacijo od 10-26 letnikov v Litij- 
sko-Kamniškem okrožju. Jasno je, da je taka masovna mobi- 
lizacija zavirala formiranje bri. saj so patrole, katere so šle na 
mobilizacijo izostale izven edinic po celi teden. To je bil vzrok, 
da brigada ni mogla takoj izvršiti koncentracijo in kreniti pre- 
ko. Dva dni po formiranju bri. se je izvršil preokret v Italiji, 
kar je imelo za posledice da so Nemci s ogromnimi transporti 
prodirali po cesti od Litije proti Ljubljani, tako, da je tokrat 
vsaka misel za prehod bila nemogoča. Tako je mlada bri. bila 
preobremenjena z neoboroženci in kot takšna nesposobna za 
v tako akcijo. Sovražnik je takoj začel s sistematičnem stikan- 
jem za br. katera radi svoje glomaznosti ni mogla ostati neo- 
pažena. Prvi spopad je imela na Sveti go. katerega je s spret- 
nim manevriranjem odbila brez večjih žrtev. Drugi napad je 
doživel Savinjski bat. o čemer ste že sigurno obveščeni od tov. 
Maroka15. Jaz in tov. Viktor sva predlagala, da je treba imeti 
kurs, za vsako ceno prebiti se preko. Ker je pa izgledalo da se 
b. kot celota ne bo mogla prebiti sva predlagala, da naj dobi 

15 Alojz Kolmaii. 
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vsak bat. svojo marš ruto. Na ta način bomo poizkusili spra- 
viti silo čim prej preko. 

Držanje štaba bri. do P.K. je posebno, pa še tov. Simona je 
vsega obsojanja vredno. On je prišel sem kot absolutni gos- 
podar s vojaškim nastopom odbijal vse kar je prišlo od P.K.a. 
Njegov ambicjozni nastop je povzročil odpor pri partizanih. 
Naše mišljenje je da tov. Simon, vsaj pod temi prilikami tu 
vojaško ni dorastel, da operira s brig. Vsled tega je že sam 
štab brigade postavil za začasnega namestnika komandanta 
tov. Kranjca10 (komandanta odreda). Tov. Kranjc je v stvari 
vodil brig, in smo mnenja ker je praksa pokazala - da ima tov. 
Kranjc daleko več sposobnosti kot tov. Simon. Ista bolana 
ambicija se je v veliki meri pojavila pri tov. Cirilu17 bri. polit- 
kom. Namestnik politkoma tov. Misel10, kateri bi moral zasto- 
pati partijsko linijo je postal privesek v štabu. No, to ne po- 
meni, da radi teh napak ne bi mogla opravljati svojih funkcij. 
Potrebna jim je samo stalna partijska kontrola in upamo da 
se bomo otresli teh nedostatkov. (Tu se pač odraža naša vzgo- 
ja kadra.) Tovariša Simona obsojamo v sledečih točkah 1. 
Nastopal je kot vojvoda in odbijal vsako sodelovanje z P.K.em. 
2. Mobilizacijo starejših letnikov t.j. od 10-16 je napravil brez 
naše vednosti in brez našega sodelovanja (pobral je na terenu 
tudi ljudi kateri so nam bili neobhodno potrebni za zveze in 
slično). 3. Namerno sabotiral naredbo o formiranju terenskih 
čet10, katere so neobhodno potrebne. 4. Sabotiranje organiza- 
cije T.V. stanic - odvzem ljudi, ki so že funkcionirali kot kurir- 
ji (kar je privedlo do tega, da smo ostali brez veze kakor tudi 
zastoj literature). 5. Odpoklic vseh tov. ki so bili dodeljeni na 
teren za varnostno obveščevalno službo. 6. Koncentracijo 
vseh partizanskih edinic iz cele Štajerske in Koroške, k for- 
miranju bri., kar je imelo za posledico, da so nadvse važni 
tereni kot: Koroška ostali brez partijskih edinic. Radi teh na- 
pak smatramo, da tov. Simon niti vojaško in kot partije tudi 
politično ne odgovarja za komandanta brigade na tem sektor- 
ju. 

Tov. Simon je nastopal proti nam s posebnimi ustmenimi 
naredbami, za katere mi po njegovem pripovedovanju ne 
smemo vedeti, kar nam je zelo oviralo kontrolo in vmešavanje 

l" Franc Poglajen. 
17 Mitja Ribičič. 
IB Josip Bcrkopec • Mišelj. 
"' Glej op. 14. 
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in odpravljanje napak, katere smo že od vsega začetka opaža- 
li. Mi smatramo, da kljub vsemu nosimo odgovornost za vse 
napake ki so bile napravljene, ker smo nasedali njegovi izjavi 
in nismo takoj v začetku dovolj energično nastopili proti nje- 
govemu vojvodstvu. 

O vsemu je obveščen tudi tov. Sergej kateri je imel priliko 
sam videti nepravilnost njegovega dela, kar vam bo osebno 
poročal. 

Tovariški pozdrav 
S.F. - S.N. 

Za P.K.K.P.S. za severno Slovenijo 
Stante Peter - Skala 

ST. 121 

PISMO IZVRŠNEGA ODBORA OF DNE 1. SEPTEMBRA 
1943 GLAVNEMU POVELJSTVU NOV IN PO SLOVENIJE O 

PARTIZANSKIH AKCIJAH PRI BOROVNICI TER UMIKU 
ITALIJANSKE IN PRIHODU NEMŠKE OKUPATORSKE 

VOJSKE» 

Izvršni odbor Dne 1. septembra 1943. 
Osvobodilne fronte 
slovenskega naroda 
St. 307../43 - K - 

Glavnemu poveljstvu NOV in PO Slovenije. 

Od Okrožnega odbora OF za Vrhniško okrožje smo sprejeli 
z dne 27. t.m. naslednji dopis:2 

»Odmev akcije naših brigad na bego v okolici Borovnice. 
V splošnem je akcija napravila dober vtis na prebivalstvo. 

Ljudje dobro razumejo in odobravajo postopanje z belo gardo. 

1 Izvirna kopija je v ARS, Odd. il, sign.: AS 1670, IOOF, šk. 434/1. 
2 Gre za poročilo Okrožnega komiteja KPS za Vrhniko dne 27. avgusta 

1943. ki je v ARS, Odd. I, sign.: AS 1487, CK KPS, a. c. 2619. Poročilo ni 
prepisano dobesedno, deli so samo povzeti. 
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Negativno pa vplivajo požigi več hiš v tem primeru v Zaboče- 
vem. Tudi partizani so se zelo nedisciplinirano obnašali. Do- 
godilo se je, da je četa ki je bila v zasedi zapustila mesto in 
odšla po hišah razmetavat in pobirat kar jim je bilo všeč. Ta- 
ko so tudi pri več naših ljudeh to napravili. Kljub temu, da je 
pol. del. na tem rajonu tov. Januš3 dal točne podatke kje se 
lahko rekvirira ali prisilno odkupi. Ta dogodek zelo kvarno 
vpliva na ugled naše vojske. 

Na kritiko ljudstva smo mi odgovarjali: da je naša vojska 
pozvala belogardiste na predajo in jim obljubila popolno svo- 
bodo. Na mesto odgovora so pa zaceli beli streljati na partiza- 
ne in tako so bili naši prisiljeni da so hišo zažgali in tako 
udušili odpor. 

Italijani so začeli zadnji čas utrjevati bivšo jugoslovansko- 
italijansko mejo. Material za ta dela razvažajo iz Logatca. Od 
tu ga vozijo v Hrušico in Javornik in spoh vzdolž cele prejšnje 
meje v tem sektorju. Od 21. VIII. dalje so pa začeli dovažati 
delavstvo iz Italije. Pred vsem so večina iz Furlanije in iz Tirol. 
Dosedaj jih je po dobljenih podatkih 4 - 5.000. Nastanjeni so 
po barakah ob meji nekaj jih je pa v Logatcu. Grade pa še več 
novih barak. 

Bunkerje grade tako, da imajo strelske line na vse strani. 
Med bunkerji pa kopljejo 1 m široke jarke katere potem mini- 
rajo in potem zabetonirajo. Postavljajo vzdolž cele črte žične 
ovire. Ko pa dobimo točnejša poročila, jih bomo takoj poslali. 

Našim pol. delavcem smo naročili naj takoj navežejo stike 
z temi delavci v svrho političnega dela med njimi in organiza- 
cije sabotaže. Delo bo težko, ker so podvrženi vojaški discipli- 
ni in se ne smejo družiti z civilisti. 

Včeraj 26.VIII. popoldne so se začele pomikati prve nem- 
ške motorizirane kolone v smeri iz Ljubljane proti Vrhniki, 
Logatcu in Planini. Sli so motorizirani oddelki, tanki, motoris- 
ti, topništvo in pehota. Po izjavi vojakov so namenjeni v Udi- 
ne. En oddelek je krenil iz Vrhnike proti Podlipi baje pregle- 
dati teren. Prenočili so pod šotori v krajih ob tej cesti. Danes 
zjutraj so pa krenili dalje. Pešadija je bila po celi cesti od Ko- 
zarij pa do Vrhnike. Števila zaenkrat še ne vemo. V noči od 
26.- 27. so bili nemški vojaki in sicer 6 v vsakem bunkerju ob 
železnici Verd - Logatec (za ta sektor smo zvedeli, kako je bilo, 
do Verda pa ne vemo). 

•' Tone Gradišnik. 
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Danes smo izvedeli da so se Italijani umaknili iz Rakeka 
in Planine, ostali so samo karabinerji. 

Nemško vojaštvo se drži zelo visoko in se z Italijani celo 
postrani gledajo. Tudi z civilisti so zelo kratki. 

Kako gleda bela garda na te dogodke nismo dobili še poro- 
čil. O vseh dogodkih ki se bodo dogajali, bomo vas takoj ob- 
veščali.« 

Kar zadeva odnosov naših političnih delavcev do vojske, 
smo odgovorili na ta dopis s ponovnimi navodili4 in jim naro- 
čili tudi postopek napram civilnemu prebivalstvu v tistih kra- 
jih, kjer so partizani kakor koli napačno postopali. Prosimo, 
da tudi vi z vaše strani posvarite oz. poučite tiste edinice, ki 
se ne vedejo korektno do ljudi na terenu. 

Smrt fašizmu - svobodo narodu! 
Za: 

org. tajnik 
MB5 

ST. 122 

OKROŽNICA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA GO- 
RENJSKO IN KOROŠKO (ZAPADNO) DNE 1. SEPTEMBRA 

1943 O ORGANIZIRANJU DELA NA TERENU1 

495 
Pokrajinski komitet KPS Položaj, 1.9.1943. 
za Gorenjsko in Koroško, zapadno 

Dragi tovariši! 

Vstaja slovenskega naroda in ljudstva proti Hitlerju in be- 

4 Kopija navodil poslanih 1. septembra 1943 Okrožnemu odboru OF za 
Vrhniško okrožje je v ARS, Odd. il, sign.: AS 1670, IOOF. šk. 434/1. 

s Dr. Marijan Brecelj. 
1 Izvirna kopija je v ARS, Odd. 1, sign.: AS 1495, Zbirka gradiva komite- 

jev KPS in odborov OF na Gorenjskem, šk. 3. Številka 495 je delovodniška 
številka Pokrajinskega komiteja KPS za Gorenjsko in Koroško. 
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logardističnim ter »plavo«gardistićnim izdajalcem zavzema vse 
večji obseg. Toda naše terenske organizacije pri vsem tem 
vedno bolj zaostajajo za razvojem oz. z drugimi besedami, ne 
znajo zajeti vedno ugodnejših pogojev, ki jih ta vstaja ustvar- 
ja, za organizacijsko in politično utrditev OF in Partije - kar 
bo edino omogočilo nadaljevanje stopnjevanja narodne in 
ljudske vstaje. Če se vprašamo od kod to zastajanje bomo 
ugotovili predvsem v rajonih in okrožjih, kjer smo se množič- 
no že kolikor toliko zasidrali - predvsem dva osnovna vzroka: 
I. Okornost kadrov na terenu, II. Slabost Partije. 

I. Okornost kadrov na terenu: 
Naloge in zahteve, ki jih danes postavlja narodno- 

osvobodilna borba pred naše kadre na terenu ni mogoče več 
rešiti s starimi metodami dela in s staro komodnostjo ter zas- 
panostjo v delu. Prilagoditi se je treba novim zahtevam in 
potrebam, najti je treba nove načine dela in razviti pri delu 
skrajno iznajdlivost, samoiniciativnost, vztrajnost in delav- 
nost. Kar se tiče novih načinov dela mora - razen tam, kjer so 
naše organizacije šele v nastajanju - obveljati zlasti za naše 
ilegalce na terenu in za vse višje partijske in OF forume: manj 
letati okoli, pa več voditi, pomagati in kontrolirati. 

II. Partija. 
Če hočemo odločno kreniti naprej, če hočemo OF politično 

in organizacijsko čim prej utrditi, moramo prenesti danes 
težišče dela na Partijo. To pod nobenim pogojem ne pomeni, 
da bomo vrgli OF med staro šaro, ampak narobe, to pomeni, 
da bomo OF organizacijsko in politično najbolj in najhitreje 
utrdili, če se bomo vrgli prvenstveno na politično in orga- 
nizacijsko utrditev Partije, ki je avantgarda in sestaven del 
OF. Čimbolj močna bo Partija, tem močnejša bo OF - to velja 
danes bolj kot kdaj in bo vedno bolj veljalo. 

Poglejmo kateri glavni ukrepi so trenutno potrebni, da bi 
to doseglil 

1.) Vsi legalni in ilegalni občinski (mestni), rajonski in 
okrožni sekretarji Partije in OF (N00) morajo predati funkcijo 
sekretarja Partije in OF drugemu tovarišu-ici ter obdržati le 
še funkcijo sekretarja Partije. Sekretar Partije ima dolžnost, 
da sekretarja OF (N00) najstrožje kontrolira in mu pomaga. 
Sekretar Partije in sekretar OF morata biti v svojem delu kar 
najtesneje povezana - zato morata biti v čimbolj tesnem oseb- 
nem kontaktu. Sekretar Partije naj bo če je le mogoče član 
odgovarjajočega odbora OF (NOO), sekretar OF (N00) pa član 
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odgovarjajočega komiteta (oz. občinskega biroja) Partije. Vsi 
ilegalni sekretarji Partije in OF si morajo določiti legalne na- 
mestnike, predvsem žene in dekleta, ki jim bodo pri delu 
desna roka. 

2.) Kjer jih še ni, je treba takoj organizirati občinske biro- 
je in rajonske ter okrožne komitete Partije (in seveda prav 
tako odgovarjajoče odbore OF). Gledati je treba, da bodo ti 
biroji oz. komiteti tako sestavljeni, da bodo lahko pomagali in 
vršili kontrolo nad podrejenimi partijskimi organizacijami in 
nad vsemi organizacijami OF (SPŽZ, ZSM, NZ, itd.). Kjer na 
terenu ni tako je treba biroje oz. komitete izpopolniti. 

3.) Vsi občinski biroji, mestni in rajonski komiteti Partije 
(in prav tako vsi občinski, mestni in rajonski odbori OF mora- 
jo takoj uvesti redne tedenske sestanke - okrožni komite- 
ti Partije (oz. OF) pa vsaj mesečne organizacijske sestanke s 
sledečim dnevnim redom: a) politična situacija, b) novi člani 
in kandidati, c) delo v podrejenih partijskih ZKM organizaci- 
jah in v vzporednih organizacijah OF, d) kritika in samokriti- 
ka, e) slučajnosti. Redne tedenske sestanke je treba uvesti 
čimprej v vse celice in v vse vaške, tovarniške in ulične (kvar- 
tne) NOO, organizacije NZ, odbore ZSM (aktive ZKM), SPZZ, 
SNP itd. 

4.) Vsi sekretarji Partije v celicah, birojih in komitetih da- 
jejo oz. pošiljajo odslej poročila na nadrejene partijske forume 
ločeno od poročil sekretarjev OF. Ta poročila morajo zaenkrat 
vsebovati odgovore na točko VII. (Partija) v »vprašanjih - di- 
rektivah«^, 2.) najvažnejše vprašanje in delo OF, 3.) Število 
rednih tedenskih org. sestankov vseh celic in vseh komi- 
tetov (vsakega zase); dnevni red teh sestankov in uspehi, 
ki so se s tem pokazali. 

Direktive glede Partije je vzeti jako resno. Neupošteva- 
nje oz. neizvrševanje teh direktiv bomo smatrali za najhujši 
prestopek proti Partiji in delovnemu ljudstvu. Da bi šlo 
delo in zlasti organizacija partijskih organizacijskih sestankov 
čim hitreje od rok, naj si zlasti vsi partijski sekretarji dobro 
pregledajo in preštudirajo zlasti zadnje strani v brošuri «NOO 
in Partija«3 ter uvod v »Partijsko šolo«4. 

' Glej dok. št. 23, op. 4. 
» Glej dok. št. 23, op. 2. 
* Glej dok. št. 23, op. 3. 
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III. Kontrola 
Praksa je pokazala, da zlasti naši rajonski in okrožni ko- 

miteti ter njih sekretarji nimajo nobenega pravega pregleda 
čez delo partijskih kadrov in podrejenih organizacij Partije (in 
OF) deloma, ker niso hoteli ali pa niso znali vršiti kontrole 
deloma ker je vpričo vse večjega dela niso mogli. Od tod pot- 
reba, da se organizirajo zaenkrat pri okrožnih in rajonskih 
komitetih Partije posebna kontrolna telesa. Z ozirom na to 
dajemo vsem okrožnim in rajonskim komitetom Partije slede- 
če direktive: 

1.) Vsak okrožni (rajonski) komitet (oz. sekretar) Partije 
mora takoj določiti sposobnega in nekompromitiranoga to- 
variša-ico, kot začasnega okrožnega (rajonskega) kontrolorja - 
partijca, ki je neposredno podrejen partijskemu kontrolorju 
pri PK-ju (OK-ju) po partijski liniji pa tudi OK-ju (RK-ju) Par- 
tije. Okrožni kontrolor ima pravico izmenjati rajonske kontro- 
lorje. 

Naloga teh rajonskih kontrolorjev je, da odkrivajo dobre in 
slabe strani v delu kadrov in organizacij na terenu, da jih 
opominjajo zlasti na največje slabosti in napake v njih delu, 
da jim po svojih močeh pomaga - in da pošilja nadrejenim 
forumom na podlagi rezultatov svoje kontrole in pomoči čim 
podrobnejša in konkretnejša poročila. Pri tem naj se kontro- 
lorji naslanjajo predvsem na »Vprašanja-direktive« št. 2, po- 
tem pa tudi na »NOO in Partija« in »Partijsko šolo ¿t. 1«, ki jih 
morajo do skrajnosti dobro predelati in premleti. 

Kot prvo nalogo dajemo rajonskim in okrožnim kontrolor- 
jem sledeče direktive: 

1. Kadri: 
a) kontrolirati vse ilegalce v rajonu (okrožju) 
b) do skrajnosti natančno preštudirati dobre in slabe last- 

nosti teh tovarišev in tovarišic, tako kot ljudi (priljubljenost 
pri ljudeh), kot partijcev (vdanost Partiji - delovnemu ljuds- 
tvu, politična in teoretična izgrajenost itd.) in kot organizator- 
jev. 

c) pri tem predvsem odkrito ali in v koliki meri odgovarjajo 
ti tovariši-ce, svojemu mestu in za katero delo bi bili najspo- 
sobnejši. 

d) Poslati resnična in kritična poročila o vsem tem na 
nadrejene partijske forume (rajonski kontrolorji rajonskemu 
komitetu in okrožnemu kontrolorju, okrožni kontrolor okrož- 
nemu komitetu in pokrajinskemu kontrolorju pri PK KPS). Pri 
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tem kontrolorji ne smejo imeti obzira do svojih najboljših pri- 
jateljev. 

iv. Narodna zaščita (NZ) 
V zvezi z razmahom narodne vstaje, potrebo vse ostrejših 

oblik borbe in potrebo da pridejo NOO kot zakonodajni in 
izvršni organi delavske narodne oblasti čimbolj do veljave - se 
morajo vse partijske organizacije vreči z vso silo na organiza- 
cijo desetin, vodov, čet in bataljonov NZ. Organizacije NZ pa 
imajo pomen in obstojajo le toliko, kolikor delajo. Danes je 
naloga NZ poleg drugega predvsem sabotaža. Torej moramo 
NZ ustvarjati oz. poživiti trenutno predvsem z pomočjo sabo- 
tažnih akcij. Pri tem je treba vzeti ljudi take kot so. Ne more- 
mo od njih naenkrat preveč zahtevati. Zato je treba začeti na 
deželi in v mestu, v tovarnah, uradih, železnicah, prometnih 
sredstvih, telefonskih in brzojavnih naprav itd. z manjšimi, 
pa čim efektivnejšimi sabotažnimi akcijami. S temi akcijami 
morajo takoj začeti vse že obstoječe oz. snujoče se organizaci- 
je NZ in s pomočjo sabotažnih akcij je treba tudi začeti z or- 
ganiziranjem novih desetin NZ. Člani se lahko rekrutirajo iz 
že obstoječih funkcionarjev in sodelavcev ZSM (ZKM), SPZZ, 
NOO, SNP itd. - v okviru katerih se lahko ustvarijo v začetku 
posebne sabotažne grupe, ki jih je treba po prvi sabotažni 
akciji vključiti v NZ. Člani NZ so odrasli in mladina obeh spo- 
lov. Člani morajo zapriseči5. 

Torej z vso silo na delo za organizacijo NZ prav v vsaki uli- 
ci in tovarniškem oddelku. 

V.   SPŽZ (Slovenska protifašistična ženska zveza). 
Vsled neverjetnega nerazumevanja in nediscipline naših 

partijskih delavcev na terenu, dajemo sledeče direktive, ki 
morajo postati čim prej meso in kri. 

l.Vse žene in starejša dekleta, ki so članice Partije in OF 
organizacij morajo - razen kakih izrednih primerov - postati 
članice odborov SPŽZ oz. kjer teh ni, začeti z organizacijo od- 

« Naredba Glavnega poveljstva slovenskih partizanskih čet dne 23. aprila 
1942 o tolmačenju Pravilnika Narodne zaščite z dne 24. januarja 1942 v 
členu 12 določa, da morajo biti vsi člimi NZ zapriseženi. Prisegajo bila vse- 
binsko podobna partizanski prisegi. Poznanih je več različic prisege. Pravilnik 
NZ je objavljen v Dokumenti, knj. 1, dok. št. 128, str. 282-283, naredba o 
tolmačenju pravilnika v Dokumenti o varnostno-obvcščevalni slu/U OF, 
Narodni zaščiti in pravosodju 1941-1945, Republiški sekretariat za notranje 
zadeve SR Slovenije, Ljubljana 1976, dok, št, 20, str. 40-46. Glej še Dušan 
Bravničar, O nekaterih značilnostih osvobodilnega boja v Sloveniji leta 1941, 
o nastanku in vlogi Narodne zaščite. Prispevki 1961, št. 1-2. str. 89-90. 
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borov SPŽZ. Že v naprej odbijamo v tem oziru vse izgovore: 
vse partijske in funkcionarke organizacij OF (NOO, SNP 
itd.) morajo v SPŽZ in začeti organizirati SPŽZ. 

Pri tem prav posebno pripominjamo, da mora vsak rajon 
mobilizirati cca 4 žene oz. starejša dekleta za ilegalno delo na 
terenu v organizacijah SPŽZ. 

VI. (Finančno) gospodarska komisija. 
Pri vseh NOO, od najnižjih do najvišjih rajonskih in okro- 

žnih je treba ustanoviti gospodarske komisije6 na ta način, da 
bo en član NOO odgovarjal za to komisijo ali pa tako, da bo 
našlo za to delo odgovornega tovariša-ico, ki mora postati 
član NOO. Odgovorni tovariš-ica si mora najti 2-3-4 tovariše- 
ice, ki bodo tvorile gospodarsko komisijo pri dotičnem NOO. V 
občinah, rajonih in okrožjih imamo zato že odgovarjajoče to- 
variše-ice - intendante. Ti intendantje postanejo torej vodje 
teh gospodarskih komisij v (občini) rajonu oz. okrožju. Njiho- 
va naloga je, da organizirajo gospodarske komisije na svojem 
področju. 

Trenutno je glavna naloga teh komisij: 
1.) Zbirati z vso silo in vso naglico čevlje, obleko in drugo 

opremo za vojsko - ter spravljati v varna skladišča. 
2.)  Zbirati hrano in jo spravljati v skladišča. 
3.) Zbirati denar v obliki posojil in prostovoljnih prispev- 

kov in ga pošiljati na višje forume. 
4.)   Ostalo. 
VII. Mobilizacija 
Glede mobilizacije ostanejo vse stare odredbe popolno- 

ma v veljavi. 
VIII. V rajonih (občinah), kjer so Partijja, NOO, SPŽZ, 

ZSM, NZ, SNP itd. velik del vasi, ulic, tovarn itd. prehaja teži- 
šče dela na čim večjo intenzifikacijo njihovega dela, tam pa, 
kjer so še te organizacije maloštevilne je treba še vedno težiti 
bolj v širino kot globino. 

IX. a) Torej v splošnem velja danes: Težišče dela na te- 
renu prenesti na Partijo. Preko partijskih organizacij kon- 
trolirati in pomagati vsem partijskim organizacijam, kontroli- 
rati in pomagati vsem organizacijam OF, zlasti NZ, SPŽZ. 

b) V zvezi s tem razpisujemo tekmovanje: 1) med okrožni- 
mi komiteti, 2) med rajonskimi komiteti, 3) med občinskimi 
partijskimi biroji, 4) med celicami - na področju PK KPS. Pri 

1 Glej dok. št. 15, op. 7. 
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tem tekmovanju morajo občinski biroji ugotoviti, katera nje- 
gova celica, rajonski komiteti, kateri njegovi občinski biro, 
okrožni komitet pa kateri njegov rajon v danih pogojih najbo- 
ljše in najslabše dela zlasti na polju Partije, NZ in SPZZ. Na- 
loga kontrole je, da pomaga in kontrolira to tekmovanje ter da 
ugotovi resničnost podatkov. Rezultate je treba javljati tistim 
forumom, katerim se pošiljajo poročila. 

Prva stopnja tekmovanja traja do 10. oktobra 1943. V te- 
denskih poročilih je treba javljati napredek tekmovanja. 

c) Istočasno razpisujemo za iste organizacije tekmovanje, 
katere organizacije in kateri sekretarji bodo poslali nadreje- 
nim forumom najboljšo kritiko in, predloge za izboljšanje dela 
na lastnem in drugem terenu. Vso kritiko in predloge morajo 
rajonski sekretarji zbrati in poslati na OK in PK7. 

Smrt fašizmu- svobodo narodu! 

Za PK KPS 
' Matija» l.r. Jakob» l.r. 

ŠT. 123 

POROČILO OKROŽNEGA KOMITEJA KPS KAMNIK DNE 1. 
SEPTEMBRA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA 

GORENJSKO IN KOROŠKO O POLOŽAJU V OKROŽJU1 

OKROŽNI KOMITET KPS 
KAMNIK Položaj, 1.IX. 1943. 

2ig: petokraka zvezda 

7 Pokrajinski komite KPS za Gorenjsko in Koroško je dne 5. septembra 
1943 dopolnil to okrožnico z novo točko: "mobilizacija kadrov za ilegalno delo 
na terenu". Glej dok. št. 131. 

» Maks Krmclj. 
•' Oskar Savli. 
' Izvirnik je v ARS. Odd. II, sign.: AS 1636, Oblastni komite KPS za Go- 

renjsko, šk. 660/11. 
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POKRAJINSKEMU KOMITETU KPS 
ZA GORENJSKO IN KOROŠKO. 

Sporočam vam, da sem ravnokar prejel od vas nove direk- 
tive in okrožnice.2 Ravno tako sem prejel tudi vso literaturo, 
ki ste nam jo poslali. Veseli me, da ste mi sporočili, da spada 
naš OK še naprej pod Gorenjsko. Saj to je edino pravilno. 
Kdaj pa je še spadalo Kamniško okrožje pod Štajersko? Da bi 
spadali pod PK za Štajersko se mi je zdelo nemogoče in nisem 
o tem obvestil prav nobenega rajonskega sekretarja. Poročilo 
na štajerski PK sem poslal 2x. Od sedaj naprej jih ne bom 
pošiljal več. Tudi nam štajerski PK do sedaj ni poslal še prav 
nobenih pomembnih direktiv. Vse direktive smo prejeli od 
vas. Štajerska nas je zalagala samo z malenkostno količino 
literature. Radi tega moramo pošiljati oziroma razmnoževati 
literaturo za OK Litija. Na seji našega OK-ja s PK-jem za Št. 
smo razmotrivali samo položaj v našem okr., da bi pa nam 
dali kakšne pomembne direktive sploh govora ni o tem, celo 
kar smo zahtevali so stali popolnoma na oportunistični pod- 
lagi, tako npr., da bi nam dali nekaj ljudi iz vojske iz vrst no- 
vomobilizirancev. Radi tega smo imeli precejšnje težkoče, ka- 
kor jih še imamo, kajti tiste, ki so bili predvideni za polit, de- 
lo, nam štab brigade3 pod nobenim pogojem ni hotel dati. 
Krivda je na rajonskih sekretarjih, ker niso upoštevali naših 
direktiv, da naj si jih kar pri mobilizaciji pridržijo, ampak so 
bili prepričani, da jih bodo lahko po prvi mobilizaciji vzeli iz 
brigade. To splošno mobilizacijo, ki smo jo imeli in jo še ved- 
no imamo v vidu, je verjetno prekinil PK za Štajer.. Izdajamo 
pa stalne odredbe za mobilizacijo na različne načine. Trenut- 
no to stoji, radi velikih hajk4, ki so naperjene proti tej brigadi. 
Brigada je potegnjena v sestav divizije na Dolenjsko. Zasavski 
in Savinjski bat. sta že tam, dočim gre kamn. b. danes. Da- 
nes se bo formirala terenska četa, seveda če ne bo kakšnih 
neprilik. S terensko četo bomo mi takoj započeli mobilizirati. 
Poslednjikrat bomo danes intervenirali pri štabu brigade gle- 
de političnega vprašanja na terenu /ter. del./. 

Sporočam vam, da smo postavili tov. Pajota5 za koman- 
danta NZ v našem okr. Nadalje smo postavili tov. Dremača6 

« Glej dok. šl. 23, 49 in S8 ter Dokumenti, kiij. 8, dok. št. 36, 37 in 68. 
3 Gre- za Šlandrovo brigado. Glej dok. šl. 99, op. 33. 
4 Več glej Sliplovšck, Šlandrova brigada, str. 43-78. 
' Jože Logar. 
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za upravnika vseh legalnih in ilegalnih vez v okrožju. Tov. 
Pajo svojih dolžnosti še ni prevzel, ker se še ni javil na OK. 
Tov. Dremač pa je že započel z delom po naših direktivah. 
Nadalje bo postavljen v parih dneh okr. intendant (sekr. gosp. 
kom.) tov. Metod7. On je velik gospodarstvenik. Načelnik okr. 
kom. za VOS je že postavljen in je že započel z organiziranjem 
VOS-a po rajonih in obč. itd. Imena radi konspiracije ne 
omenjam, če pa je to potrebno pa sporočite. Sporočam vam, 
da je tov. Jernač8 že v okolici Kamnika, kakor sem zvedel, 
vendar pa še nimam vez z njim. Poklicali smo ga že parkrat, 
da naj se javi na OK. Alije to prejel, mi ni znano. Odgovora še 
nisem prejel. 

Ker ste poročali, da naj vam predlagam v potrditev 2 člana 
za OK, tako, da bo naš OK štel 5 članov, vam predlagam v 
potrditev tov. Staneta9, katerega sem vam že enkrat stavil, in 
pa tov. Milana10. Tov. Staneta bi kot namestnika lahko pošil- 
jal v razne rajone, ali bi me pa nadomestoval na položaju, če 
bi jaz sam kam odšel kontrolirat. On je vsestransko agilen, 
popolnoma predan stvari ter sistematičen organizator. Tov. 
Milan raj. sekr. v rajonu II, se je kot organizator pokazal zelo 
dobrega in je zaenkrat njegov rajon med najboljšimi v okr. 
Milana bi postavil za sekr. AFŽ v okrožju. Na njegovo mesto 
pa bi postavil tov. Mirkota11 polit. del. iz Savinjskega b. Tov. 
Mirkota že vpeljuje Milan v delo raj. sekr. Tako bi bil OK Ka- 
mnik sestavljen iz sledečih funkcijonarjev: Marjan12 začasni 
sekr. OK KPS, Stane član OK /nam. sekr./, Veljko13 sekr. 
ZKM, Milan sekr. SPZZ in Jernač raj. sekr. O sestavu tega OK 
mi sporočite, kako ste sporazumni. 

V sestav okrožja pa bodo prišli okrožni intendant sekr. go- 
spodar, komis. tov. Metod. Načelnik VOS. Upravnik vez v 
okrožju tov. Dremač. Komandant NZ tov. Pajo. Šef OK tehni- 

6 Mavricij Kvcdcr. 
; Metod Žabnikar - Aleš. Ker je bil še legatee so namesto njega postavili 

za sekretarja Okrožne gospodarske komisije Kamnik Franca Pečnika - Mikla- 
vža. Podatek Janka Urbanca - Olge. Glej še poročilo Okrožnega komiteja KPS 
Kamnik dne 10. septembra 1943 v ARS. Odd. 11, sign.: AS 1636, Oblastni 
komite KPS za Gorenjsko, šk. 660/11. 

" Jože Kavčič. 
4 Slavko Dobovšek - Stane Bregar. 
10 Milan Janežič. 
11 Mirko Podbcvšck. 
11 Franc Zupančič. 
13 Franc Kavčič. 
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ke tov Žane14. Vsi zgoraj imenovani so že postavljeni in vsi so 
prevzeli svoje dolžnosti, razen Pajota in Metoda. Ta dva pa 
upam, da bosta v najkrajšem času lahko pričela z organizira- 
njem vsak po svoji liniji. Ko bo ustanovljena terenska četa, 
bomo obenem formirali tudi varnostno grupo, kakor stoji v 
direktivah za org. VOS. 

S formacijo rajonskih OF odborov še nisem pričel, ker 
imamo sedaj kot glavno nalogo, da postavimo v vsak rajon in 
obč. toliko polit, in drugih delavcev, kolikor jih je brezobhod- 
no potrebnih. Na vsak način se bomo skušali idealni ureditvi 
terena čim bolj približati. Izvedba načrta, ki ste nam ga posla- 
li ne bo mogoča kar naenkrat, ker če bom od sekretarjev vse 
to zahteval naenkrat se bo delo nakopičilo in stalo. Jaz jim 
pošiljam sproti direktive, tako da lahko sledijo. Na ta način je 
tudi možna boljša kontrola. S formiranjem OP odborov bomo 
započeli takoj, čim bomo rešili zgoraj imenovano vprašanje. 

Nadalje vam sporočam, da smo prejeli rotorko ozir. raz- 
množevalni aparat, kakor poroča Miško15. Ta aparat bo ostal 
v rajonski tehniki v Cerkljanskem rajonu. Okr. tehnika že 
precej časa deluje in kakor sem vam poročal je opremljena z 
dobro rotorko. Skupno torej v okrožju delujejo 3 tehnike. 1 
okr. in 2 rajonski teh.. Sedaj, ko ste nam poslali stroj, bo za- 
čela delovati v našem okrožju četrta tehnika. Od sedaj naprej 
vam bomo stalno pošiljali po par izvodov, kar bo izdelala OK 
tehnika, katera bo imela ostro kontrolo nad raj. tehnikami. 

Sporočam vam, da sem poduzel potrebne korake, da raz- 
čistim položaj glede akcij, ki so se napravile v bližini Vodic. 
Zaslišal sem politkomisarja tov. Berdavsa16, ki se je kretal v 
tej bližini s svojo četo. Tov. Berdavs ni vedel o tem popolno- 
ma nič. Dejal je, daje to verjetno napravil Fajfarjev17 bataljon. 
Raziskovanje pa bo vodil naprej raj. sekr. tov. Miško. Njemu 
bom osebno to sporočil. O zaključku tega vas bom informiral. 
Tudi sem poslal sekr. OK Kranj sporočilo, da naj skuša razis- 
kavati ta slučaj v Fajfarjevem bataljonu. 

Glede tov. Načeta18 politkomisar /namest./ iz Kamn. b. 
vam lahko sporočim to, da je resnično ustrelil nekega fanta v 
Tuhinjski dolini, ker ni bil pripravljen stopiti v našo vojsko. 

• Karel Zupančič, vodja okrožne tehnike KPS Kamnik. 
,ft Slane Žcrovnik. 
"' Slavko Grilj, politični komisar v terenski (Kamniški) čeli. 
17 Ivan Vambergcr - Fajfar, komandant Kokrškcga bataljona. 
IS Janez Brleč, namestnik političnega komisarja Kamniškega bataljona. 
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Ta fant je bil slabotnega zdravja in ga je nemška komisija pri 
naboru razrešila vojne službe. Na splošno lahko rečem, daje 
bilo to nepravilno napravljeno, vendar so se pa fantje v tej 
dolini obnašali proti naši vojski, kakor proti banditom. Tukaj 
je bila mobilizacija res težka. Na ta način se je še poslabšala. 
Tov. Nace je še delal druge napake, ki pa jih je zaenkrat težko 
raziskati. Proti Načetu nismo mogli poduzeti nobenih kora- 
kov, ker je ves ta čas trajala hajka, zdaj pa je odšel s svojim 
bataljonom na Dolenjsko. 

Politično poročilo našega okrožja vam bom v kratkem pos- 
lal. Sedaj je še vedno precej vojaštva, ki ga stalno prestavljajo 
sem ter tja. Položaj se pa izboljšuje. 

Sporočam vam, da sem ravnokar prejel sporočilo, da se 
tov. Jernač nahaja v Urhovem19 rajonu. V parih dneh bom 
odšel k njemu ter ga vpeljal v delo tega težkega rajona. 

Ravno danes se bo pričel tehnični kurz. Kajti pri nas ma- 
njka dobrih tehnikov. Ta kurz bo trajal en teden. Potem bomo 
lahko v vsak rajon postavili po dva izvežbana tehnika. Na ta 
način, kakor sem ugotovil, bomo mnogo pridobili na lepoti 
izdelave in prihranitvi papirja, ker ne bo toliko odpadkov. 

Smrt   fašizmu   -Svoboda   narodu!! 

Za OK KPS 
Sekretar: 
Marjan 

Žig: petokraka zvezda 

P.S. Ravno danes smo dobili zopet nekaj novih moči za 
politično delo na terenu. Delno nam je uspelo ko smo zahte- 
vali od štaba brigade nove moči. 

" France Stenovec, sekretar Rajonskega komiteja KPS Kamnik. 
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ŠT. 124 

POROČILO INŠTRUKTORJA IZVRŠNEGA ODBORA OF JA- 
NEZA STANOVNIKA DNE 2. SEPTEMBRA 1943 IZVRŠNE- 

MU ODBORU OF O DELU V VRHNIŠKEM OKROŽJU* 

pr. 18.IX.43, št. 155 
VP. 

Izvršnemu odboru Osvobodilne fronte 
slovenskega naroda 

Na položaju, 2. IX. 43. 

Direktive za volitev delegatov2 sem dal ribniškemu, cerk- 
niškemu in vrhniškemu okrožju. Sedaj sem v grosupeljskem 
okrožju. 

Volitve se bodo izvedle v vsakem okrožju odgovarjajoče 
prilikam. V okrožjih in krajih, kjer imajo naši ilegalci prost 
dostop v vasi se bodo volitve izvršile na javnih mitingih. V 
krajih pa, kjer so naši aktivisti prisiljeni na ilegalno in kon- 
spirativno delo bodo delegate volili le zanesljivi ljudje. Neza- 
nesljivi in izdajalci tako ne morejo imeti volilne pravice za slo- 
venski parlament. 

Kar se tiče delegatov: naši aktivisti bodo brez večjih težav 
vsi izvoljeni. Saj so si s svojim delom pridobili v narodu tako 
zaupanje, da si jih bodo ljudje rade volje izbrali tudi za svoje 
zastopnike. Težje bo z legalci. V sedanjih prilikah bo težko 
dobiti legalca, ki bi bili pripravljen stopiti v ilegalo. Vendar 
bodo aktivisti vse poskusili, da dobe tudi nekaj uglednih le- 
galcev. Sigurno bodo to izvedli v tistih primerih, kjer se bo 
legalec lahko udeležil zborovanja ne da bi postal ilegalec. Ko- 
likor morem presoditi, bodo vrhniško, cerkniško in ribniško 
okrožje poslali vsako po tri do štiri legalce in več uglednih ile- 
galcev, ki se skrivajo »na svojo roko« in niso naši aktivisti. 

i Izvirnik, napisan s črnilom, je v ARS. Odd. il, sign.: AS 1670, lOOF. šk. 
435/1. Številka 155, kratica VP (Vrhovni plenum) in datum prejema so 
registralume oznake Izvršnega odbora OF. 

1 Ore za l.i. zbor svobode. Glej dok. št. 39, op. 27. 

438 



Glede tehnične izvedbe volitev sem zaenkrat uredil tako, 
da se bo volilo po terenskih odborih. Če bi se volitve vršile po 
rajonih, bi niti vsi naši aktivisti ne prišli do mandatov. Naročil 
pa sem, da naj člani okrožnih odborov iščejo več mandatov, 
kjer je to mogoče. Na vprašanje, ali naj bomo voljeni tudi inš- 
truktorji IO sem zaenkrat odgovoril da ne3- 

V zadnjem času sem se zadrževal v vrhniškem okrožju. Tu 
sem doživel tudi vkorakanje Nemcev. Nemške kolone sem 
opazoval od blizu. Po mojih ocenah je bilo Nemcev, ki so šli 
po cesti okrog deset tisoč, se pravi ena divizija. Ta vojska je 
bila sestavljena po 30 % iz Nemcev, ostali pa so bili Čehi, Pol- 
jaki, Štajerci in Gorenjci. Kam so namenjeni sploh niso vedeli 
povedati. 

Kakor običajno ob večjih dogodkih, tako so tudi sedaj lju- 
dje govorili vse mogoče. Italijani so govorili, da nameravajo 
Nemci obkoliti partizane. No, tega seveda ni mogoče verjeti. 

Kolikor morem presoditi po tem, kar sem do sedaj videl in 
slišal, je edini namen Nemcev, ki so vkorakali to, da zavaruje- 
jo progo. Nemcem danes manjka vojakov. Ker nimajo dovolj 
vojske, da bi jo postavili v Italijo proti eventuelnemu angleš- 
kemu desantu, so si osigurali prometne žile po katerih bodo 
poiskušali transportirati vojsko z ene fronte na drugo. Doslej 
so postavili na progi Ljubljana-Rakek povsod kontrolo nad 
italijanskimi stražami in patrolami. Večja sila se je zbrala 
edino na Vrhniki, kjer jih je menda okrog 3000. 

Edino močnejša koncentracija na Vrhniki in dejstvo, da so 
mimoidoči Nemci pripadali po velikem delu konjenici in kole- 
sarjem (ki jih ni mogoče uporabiti za zavarovanje proge) bi 
govorilo za to, da nameravajo uprizoriti tudi hajko proti parti- 
zanom. 

Vkorakanje Nemcev je razkrinkalo belogardiste in četnike. 
Belogardisti se niso niti najmanj pomišljali straziti nemške 
kolone. Četniki, ki so vedno čvekali, da bodo napadli Nemce 
kakor hitro se bodo pokazali na slovenskih tleh, so se na mah 
poskrili. Toda to še ni vse. Oboji, tako četniki kot beli so v 
času, ko so vkorakali Nemci in ko so jih partizani napadali in 
minirali progo ter prevračali vlake v katerih se je vozila nem- 
ška vojska na fronto proti Angležem so četniki in beli napada- 
li partizane in s tem omogočali Nemcem transporte na fronto. 
In ti ljudje pravijo, da so angleški zavezniki! 

3 Na robu pripisano: ludi voliti. Pripisano v Izvršnem odboru OF. 
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V času, ko so vkorakali Nemci, so Italijani razorožili tudi 
belogardistično četo v HotederšČici, ki je imela pododsek v 
Grčarevcu in na Kalcah. Kje je pravi razlog temu zaenkrat še 
ne vem. Italijanski colonelo je dejal belim, da naj pristopijo k 
italijanski vojski, če se hočejo še naprej boriti. 

V zvezi z vkorakanjem Nemcev in razorožitvijo bele posad- 
ke sem dal v vrhniškem okrožju (zlasti v logaškem rajonu) 
naslednje direktive: 

1.) Na vsak način morajo preprečiti, da bi beli po razpustu 
prešli v modre. Prav tako je treba pokazati tistim belim, ki bi 
ob nemškem vkorakanju spoznali, da gre njihov boj nujno 
tudi proti Angležem, da jih angleške kazni ne bodo rešili mo- 
dri, ki drže križem roke, edino partizani pomagajo zaveznikom 
s tem, da ovirajo promet in onemogočajo transporte na novo 
fronto. 

2.) S terena je treba potegniti vse tiste aktiviste, ki so 
kompromitirani, 

3.) sicer pa je treba legalne aktiviste ohranjati na njihovih 
dosedanjih mestih, ker se lahko zgodi, da bo nekaj časa glav- 
na teža političnega dela na njihovih ramah. Konspiracijo je 
treba povsod stopnjevati. 

4.) Treba je takoj izkoristiti vse možnosti, da pospešimo 
razkroj med nemško vojsko. Zlasti je treba Slovanom v nem- 
ški vojski pokazati moč partizanske armade in v njih krepiti 
slovansko zavest in jih nagovoriti k dezertaciji. 

5.) Nasprotja med Nemci in Italijani je treba krepiti in 
podpihovati. Italijanom je treba dopovedovati, da bodo Nemci 
uničili njihovo domovino in njihove družine s tem, da bodo 
Italijo pretvorili v fronto. 

6.) Treba je krepiti narodno-osvobodilni značaj partizan- 
ske vojske, ki se ne ustraši niti nemških brzostrelk in tankov, 
niti groženj po uničenju in obkolitvi. 

7.) V britanski poslanici Slovencem4 kličejo Angleži Slo- 
vence k aktivnemu odporu proti okupatorju. S tem so se An- 
gleži moralno obvezali, da nas v borbi podpro s postavitvijo 
drugega bojišča, sicer bodo oni posredno krivi okupatorjevega 
nasilja nad našim narodom. 

4 Letak: Poslanica Velike Britanije Slovencem! Slovenci in Slovcnkel 
Silovita borba ... Vaši zavezniški prijatelji Britanci je v ARS, Odd. H, sign.: AS 
1909, Zbirka zavezniškega in odporniškega tiska. Letak so zavezniška letala 
trosila nad slovenskim ozemljem. 
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8.) Kazati na to, da je danes, ko so sovjetske armade tako 
oslabile nemško vojsko druga fronta razmeroma lahka stvar. 

Četniki se pred narodom čedalje bolj kompromitirajo. Ob- 
sodbe, ki jih objavljajo v obliki rednih sodb prekega vojaškega 
sodišča jugoslovanske vojske, niso nič drugega kot navadne 
denunciacije naših aktivistov, ki jim beli ne morejo nič kon- 
kretnega dokazati, da bi jih lahko spravili v italijanske ječe. 
Na področju belogardističnega bataljona, ki ima sedež v Rov- 
tah, pridejo četniki kar v belogardistično posadko. Ljudje to 
vidijo in razumejo, da četniki niso nič drugega kot pomožna 
vojska Bele garde. 

Ob obisku brigad se je slišalo čez našo vojsko tako med 
ljudmi, kakor tudi med terenci mnogo pritožb. Glede vsega 
tega sem se razgovoru s štabom XIV. divizije. Komisar Bolkos 

je bil mnenja, da naši terenci pomagajo ljudem stokati name- 
sto, da bi jim dopovedali nujnost žrtve. Mnenja sem, da ima 
Bolko v glavnem prav, da naši terenci vse preradi zajahajo 
rep ljudskih množic. Nekatere nepravilnosti, ki so v resnici 
slabile moralo v vojski (razkošje bataljonskih štabnih kuhinj) 
je štab divizije že odpravil0. 

V prihodnjih dneh bom šel v cerkniško okrožje, kjer bom 
verjetno dočakal tov. Jokla7. 

Smrt fašizmu - svobodo narodu ! 

Tine Koren8 

» Jože Brilcj. 
'• Glej poročilo štaba 14. divizije NOV in PO Slovenije dne 28. avgusta 

1943 Glavnemu štabu NOV in PO Slovenije v ARS, Odd. 1, sign.: AS 1487. CK 
KPS. a.c. 4602. 

7 Franc Popit. 
• ••••• Stanovnik. 
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ŠT. 125 

PISMO SEKRETARJA OKROŽNEGA KOMITEJA ZKM J JE- 
SENICE SAVA ŠIFRERJA DNE 2. SEPTEMBRA 1943 SE- 

KRETARJU POVERJENIŠTVA POKRAJINSKEGA KOMITE- 
JA ZKM J ZA GORENJSKO VINKU HAFNERJU O DELU 

MLADINE V OKROŽJU JESENICE1 

2.IX. 1943 

Tovariš Vinko2! 

Končno sem dobil direktive3, ki si mi jih [poslal] 1. avgus- 
ta. Razposlal sem jih rajonskim sekretarjem oziroma odgo- 
vornim za mladinsko organizacijo. Takoj, ko dobim odgovore, 
bom poslal obsežno poročilo po »Vprašanje - direktivah«4. 

Sedaj so v vseh rajonih odgovorni tovariši za mladinsko 
delo. V radovljiškem rajonu je postavljen tov. Orlov5, ki je si- 
cer že starejši, toda ima veselje za mladinsko delo in uživa 
tudi zaupanje. Tov. Orlov je imel sicer v vojski funkcijo, ven- 
dar pa je zaradi bolezni nemogoče, da bi jo izvrševal. Ima na- 
mreč malarijo, ki ga od časa do časa napade. Tov. Igor6 je 
sporočil na odred, da ne bo stavljal ovir. 

V žirovniškem rajonu sem pritegnil za mladinsko delo še 
tov. Valterja7, ki se je dobro izkazal in sem ga v sporazumu s 
tov. Mitjem0 postavil za sekretarja rajona. - Prosim, da PP te 
spremembe potrdi. 

S Kor[oško] še nimam veze. S tov. Tomažem'1 sva bila sku- 
paj pred enim mesecem. Za ZKM je odgovoren v tem rajonu 

1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v ARS, Odd. Il, sign.: AS 1636, Oblastni 
komite KPS za Gorenjsko, šk. 660/IV. 

1 Vinko Hafner. 
•' Okrožnica poverjeništva Pokrajinskega komiteja ZKMJ za Gorenjsko in 

Koroško dne 29. julija 1943. Glej Dokumenti, knj. 8, dok. št. 127, str. 413- 
418. 

4 Glej dok. št. 23, op. 4. 
* Janez Fajdiga. 
* Anton Peterncl. 
7 Zdravko Tavčar. 
8 Valentin Dolar - Ciro. 
•> Matija Vcrdnik. 
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tov. Aleksander10, ki pa do mojega sestanka s tov. Tomažem 
še ni imel pravega uspeha. 

Poročil do sedaj nisem mogel redno pošiljati. Hodil sem 
namreč iz rajona v rajon in zaradi slabih vez nisem mogel do- 
bivati poročil od raj. sekretarjev. Sedaj, upam, bo bolje. 

Na splošno primanjkuje literature, posebno v bolj oddal- 
jenih rajonih. V žirov. raj. na pr. so dobili mladinci v teku 7 
tednov trikrat literaturo, pa še takrat večinoma letake. Mladi- 
no11 smo dobili samo dvakrat. Dopisovanje se bo počasi orga- 
niziralo, vendar bi bilo še več zanimanja za to, če bi bilo na 
razpolago več mlad. literature, da bi mladinci videli, kaj in 
kako naj pišejo. 

Smrt fašizmu - svoboda narodu I I 

Za OK ZKM 
Kos12 

ŠT. 126 

PISMO ČLANA IZVRŠNEGA ODBORA OF ZORANA POLIČA 
DNE 3. SEPTEMBRA 1943 ČLANU POVERJENIŠTVA IZVR- 

ŠNEGA ODBORA OF ZA LJUBLJANO DRAGU PUSTIŠKU* 

3. septembra 1943 

Dragi Zidar2! 

Dnevno pričakujem tvoje pošte. Toda že odkar je bila zu- 
naj Maja3 ni z vami nobene zveze. Branka je dejala, da je na 
poti pismo. Toda do danes nisem prejel še ničesar. Ker je os- 
talo medtem neodgovorjenih še osem pisem, si lahko misliš, 

10 Ivan Dolžan. 
11 Gre •• list rMladina*, glasilo Zveze slovenske mladine. Prva številka je 

izšla januarja 1943 (ARS, Odd. II, sign.: AS 1887, Zbirka narodnoosvobo- 
dilnega tiska). 

u Savo Sifrer. 
1 Izvirna kopija je v ARS, Odd. Il, sign.: AS 1743, Polič Zoran. 
1 Drago Pustišck. 
3 Jelica Vazzaz - Maja, Branka. 
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da pravzaprav sploh ne vemo kako gledate na tiste drobne 
stvari, ki smo vam jih sporočali. Predvsem bi nas zanimalo 
poročilo o stanju med našimi ljudmi. Maja je sicer precej po- 
vedala, toda danes je situacija gotovo že drugačna. Pa tudi to 
je, včasih smo se v Ljubljani razburjali ker ni bilo pošte, da- 
nes pa vi molčite. Važno bi bilo za nas tudi to, da zvemo kako 
gledate na stvari, ki smo jih povedali Maji in pozneje še Vlas- 
ti4. 

Ko sem bil še med vami smo rekli, da mora dobiti Prosen- 
čeva podporo, ker so ji ustrelili moža5. Sedaj smo izvedeli da 
ne dobiva v redu. Poglej prosim kako je s stvarjo in uredi če 
ne teče pravilno. 

Zunanje političen razvoj je s posebnim ozirom na ruske 
uspehe odličen. Dejstvo, da prehajajo Rusi v vedno močnejšo 
ofenzivo, sili tudi ostale zaveznike, da izpolnijo svojo dolžnost. 
Skoraj gotovo bodo Rusi s poletno ofenzivo zasedli teren do 
Dnjepra in potem gorje Nemcem. Kje bodo udarili Angleži še 
vedno ni jasno. Jasno je samo to, da še vedno čakajo na pa- 
dec Italije. Z vmesnimi bombardiranji skušajo samo pripraviti 
ulico, da jim pomaga pri rušenju vojaške stranke. Mislim, da 
na izločitev Italije ne bomo več dolgo čakali. 

Kako je z Nemci veš gotovo več kakor pa jaz. Saj jih imate 
kar med sabo. Kako daleč bodo šli, je danes še težko reči. Go- 
tovo bodo držali zvezo z Italijo. Zato tudi predvsem tisti sektor 
zasedajo. 

Naše divizije odlično delajo. Predvsem sedaj rušijo prome- 
tne zveze. Zato o kakih večjih borbah ni govora. Da dnevno 
frče lokomotive in vagoni, to pa gotovo veste. Odlično delajo 
tudi na jugu. 

Sedaj ko sem bil po brigadah sem kar zadovoljen, ker sem 
videl, da je to res redna vojska, ki je nobena stvar ne more 
več uničiti. Pa tudi številčno stalno narašča. 

Če boš imel ti ali Zvonko6 kaj možnosti za rajžanje bi bilo 
dobro da se kaj javiš. Pogovoril bi se s Frančkom7 kaj in kako 
je treba. 

Mnogo stvari me zanima, toda ker sem o vsem pisal, bom 
kar počakal, morda se pa le v kratkem kaj oglasiš. 

4 Mira Tomšič. 
s Jože Prosen, ustreljen 13. oktobra 1942 v Ljubljani kot talce za dr. 

Marka Natlačena. Glej Fcrenc, Ubija se premalo, str. 131. 
'• Viktor Rcpić. 
7 Franćck Majcen. 
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Članek »Sleparstvo s Sokolstvom« bomo verjetno v krat- 
kem izdali. Kaj ste vi storili s člankom? 

Oglasi se res kmalu! 
Prav prisrčne pozdrave vsem!8 

Smrt fašizmu - svobodo narodu 1 

ŠT. 127 

POROČILO INŠTRUKTORJA IZVRŠNEGA ODBORA OF BO- 
GDANA OSOLNIKA DNE 3. SEPTEMBRA 1943 IZVRŠNEMU 
ODBORU OF O POLOŽAJU V NOVOMEŠKEM IN STIŠKEM 

OKROŽJU1 

VP pr. 18.LX.43.   št. 152 
Nà terenu 3.IX.43 

Izvršnemu odboru OF 
na terenu 

Ker se v nekaj dnevih vrnem, pošiljam ob tej priliki samo 
glavne vesti in poročila z novomeškega in stiškega terena. 

Tov. Polič'2 je gotovo poročal o zboru aktivistov (40) v no- 
vomeškem okrožju, prilagam le pozdrave3 udeležencev. Zdaj, 
ko sem se pravkar vrnil iz Stične, se bom zadržal na tem te- 
renu toliko, da vidim, kako uspeva delo po smernicah in 
sklepih tega zborovanja in kakšna je politična situacija. Tov. 
Drago4 se še ni javil diviziji. Kot izvem, so bili še pred dvema 
dnevoma tov. Črtomir5, Drago in Jože6 skupaj v Tržišču na 

* Pismo ni podpisano. Pisal gaje Zoran Polič. 
1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1670, lOOF, šk. 

435/11. Številka 152, kratica VP (Vrhovni plenum) in datum prejema so 
registraturnc oznake Izvršnega odbora OF. 

* Zoran Polič. 
-1 Izvirnik pozdravnega pisma z dne 24. avgusta 1943 je v ARS, Odd. II, 

sign.: AS 1670, lOOF. šk. 435/11. 
4 Drago Prijatelj. 
5 Janez Mani - Črtomir Mrak. 
* Jože Ciglcr. 
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stari točki. Jutri, oz. pojutrišnjem na seji trebanjskega podo- 
krožja bomo razčistili vsa ta vprašanja. Skupaj s tov. Deč- 
kom7 bomo zaslišali tudi TV 48 in napravili zapisnik o infor- 
macijah, ki so jih dajali tovariši o naših trebanjskih aktivis- 
tih, predvsem o Črtomirju in Dragotu; potem pripeljem Črto- 
mirja s seboj. 

Naše brigade se držijo na tem terenu že cel mesec, vsak 
dan rušijo progo in ves ta čas še niso bile resneje napadene. 
Trebanjski konzul9 je sklical vse ugledne možake iz sosednjih 
vasi v Trebnje in jim tam držal govor nekako takole: »Mi tukaj 
ne mislimo ostati, tudi vemo, da ne bo zmagala os10, ampak 
Rusi, Angleži in Amerikanci. Zato ne napadamo partizanov in 
vas prosim, povejte jim, naj nam ne rušijo železnic. Dobro 
vemo, da se sestajate z njimi. Vplivajte nanje, naj dajo mir, če 
ne bomo nastopili z artiljerijo, brez obzira na vasi in prebival- 
stvo ...» 

V Novem mestu so zaprli dr. Ivanetiča11 in Pušenjaka12, 
avtorja letakov proti Ceruttiju13. Policijski komisar je izjavil, 
da so pri njima odkrili celo matrice tistega letaka. Oba sta 
bila duhovna voditelja modre garde in glavna organizatorja. 

Povsod, kamorkoli pridem, ljudje obsojajo angleško poča- 
snost, se navdušujejo za uspehe Rdeče armade in kažejo zelo 
mnogo smisla za organizatorne priprave za prevzem oblasti. 
Zlasti v stiškem okrožju plava garda sploh nič ne pomeni. 

V stiškem okrožju sem postavil okrožni odbor: Boštjan14 

(sekr.), Slavko15, Veja16, Kara17 (legalka). Zaradi skrčenega 

7 Jože Pcncn. 
* Kurirsku poslaja TV-4 je bila od aprilu 1943 do kapitulacije Italije v 

Blatnem Klancu. Glej Zakonjšck, Partizanski kurirji, str. 44 ¡n si. 
,J Konzul Fašistične nacionalne stranke {Partilo Nazionale Fascista), 

poveljnik legije "črnih srajc", v rangu polkovnika italijanske kraljeve vojske. 
10 Gre za. zvezo med Italijo. Nemčijo in Japonsko, ki je dobila naziv Os 

Rim - Berlin - Tokio. Sporuzum o usklajevanju svoje politike in o vzpostavitvi 
vojaške zveze sta leta 1936 oz. 1939 podpisali Italija in Nemčija in leta 1940 
še Japonska. 

11 Dr. Ljubo Ivnnelič, odvetnik v Novem mestu. 
13 Bogdan Pušenjak, časnikar lista "Jutro* v Novem mestu. Italijanska 

policija ga je 26. avgusta 1943 aretirala, ker je pri njem našla četniško 
literaturo. Glej Ferenc, Dies, str. 153. 

W Guido Ccrutli, general italijanske kraljeve vojske, leta 1942 do 1943 
poveljnik pehote v diviziji "Isonzo". 

14 Karl Sagadin. Glej poročilo Podokrožncga odbora OF Stična dne 25. 
avgusta 1943 Izvršnemu odbora OF v ARS, Odd. II, sign.: AS 1670, lOOF, šk. 
435/II. 
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obsega okrožja (ko je odpadla Suha krajina18) in po formiran- 
ju okrožja, smo podokrožne odbore odpravili in razdelili celo 
okrožje na 6 rajonov: Št. Lovrenc, Primskovo, St. Vid, Stična, 
Višnja Gora in Krka. Razen Primskovega so vsi rajonski od- 
bori formirani in pridno delujejo. Z vsemi sem imel kontakt. 
Zelo pogreša teren aktivistke SPŽZ. Pripravil sem nekaj žen- 
skih aktivov, ki bodo lahko postali ogrodje ženske organizaci- 
je. Tov. Vanjo14 sem poveril za ZSM in sem mu pomagal orga- 
nizirati nekaj mladinskih aktivov. Tudi mladinski aktivist bi 
bil zelo, zelo potreben. Tov. Jošt20 je organiziral okrožno gos- 
podarsko komisijo. Do zdaj so v okrožju že nabavili: 75 kg 
usnja, 100 srajc, 60 m. sp. hlač, 40 pumparic i.t.d. Na poti je 
še 400 kg usnja. Zveza z Ljubljano je odlična. Nujno je, da se 
na tem terenu spet osnuje stanica TV, ki bo držala zvezo s 
Štajersko in tudi s terenom proti Ljubljani, hkrati pa s Stiča- 
ni, ki postajajo vedno pomembnejši. S kurirskimi posli zdaj 
izgubijo naši aktivisti večino prostega časa. Če bodo prišle na 
teren voj. edinice bo TV še bolj potreben. 

Tov. Janez in France, polit, delavca21 grosupeljskega okr. 
sta odšla na svoj teren pod Lipoglavom. Javko imata pri stis- 
kih in bom po njih tudi jaz držal zvezo. Ker se še niso vrnili 
izgleda, da je možno ostati na tistem terenu. Tov. Boštjan, 
sekr. Stične, jim bo dal zadnje direktive, dokler sam ne pri- 
dem z njimi skupaj. 

Stanje v stiškem okrožju je odlično. Bil sem v sami Stični, 
imel v Metnaju miting, skratka zaradi neaktivnosti in demo- 
ralizacije belih je kretanje mogoče skoraj povsod. Celo iz Poli- 
ce je bilo že mnogo dezertacij. Aktivisti sami so likvidirali dva 
najbolj zagrizena belogardista v trenutku, ko sta se podala v 
»ilegalo« - k plavim. 

" Stanislav Kovačič. 
14 Jože Plankar. 
17 Pepea Zaje. 
'* Obvestilo Izvršnega odbora OF duc 8. junija 1943 o vključitvi dela 

Suhe krajine v Okrožje Ribnica - Velike Lašče. Glej Dokumenti, knj. 7, dok. 
àt. 136, str. 415. 

" Jože Slapnlcar, (rojen 1924), mladinski aktivist iz Suhe krajine. 
Pokrajinski komite ZKMJ za Slovenijo ga je scptembral943 postavil za 
sekretarja Okrožnega komiteja ZKMJ Stična • Grosuplje. 

» Jože Slapničar, (rojen 1908). 
" Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravih imen. Po podatkih Bogdana 

Osolnika sta bila to mladinska aktivista iz Rajona Dobrunje. 
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Denar 10.300 lir smo založili za usnje in ga nam bo povr- 
nila gospodarska komisija. 

Vrnem se najkasneje do četrtka in bom o vsem podal ob- 
širnejše poročilo. 

Smrt fašizmu - svobodo narodu ! 

Bogdan22 

ŠT. 128 

POROČILO OKROŽNEGA KOMITEJA KPS GORICA DNE 3. 
SEPTEMBRA 1943 O SEJI DNE 1. IN 2. SEPTEMBRA 

19431 

OK Gorica 
na položaju 3/IX/43 

Tovariš Miro2! 

Kot sem Ti že v pismu tov. Ivana3 sporočil, smo imeli sejo 
OK-ja - dne prvega in drugega IX, na kateri Ti radi bolezni 
nisi bil navzoč. Da bodeš v celoti informiran o poteku seje, Ti 
v celoti navajam sklenjeno resolucijo. 

Resolucija 

Navodila IO. in PO. nam nalagajo, da povečamo ostrost in 
tempo akcije. Ta navodila odgovarjajo razpoloženju ljudstva 
tudi v našem okrožju. Pokazala je to cela vrsta spontanih 
manifestacij in demonstracij ob padcu Mussolinija, večja pri- 
pravljenost za organizacijo, splošen porast borbenosti. 

Po drugi strani pa organizacija našega okrožja dosedaj ni 
bila na višini v zahtevah, ki jih IO in PO stavljata v skladu z 

'Ji Bogdan Osolnik. 
1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v ARS, Odd. H, sign.: AS 1638, Oblastni 

komilc KPS za Slovensko primorje, šk. 532/V. 
1 Mirko Zimic. 
3 Frunc Žizmond. 
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novim položajem. Ob padcu Mussolinija ni organizacija nikjer 
razumela razpoloženje ljudstva in je pustila, da je ta dogodek 
šel mimo nas brez izkušenj za množico in organizacijo. Treba 
je ugotoviti celo, da organizacija niti nauka, ki ga je dal padec. 
Mussolinija ni v celoti razumela, in ni izrabila časa, ki je ta- 
krat pretekel, da odpravi najhujše pomanjklivosti. 

Italija je v revolucionarni krizi. Odločilno besedo bodo 
imela mesta in v njih proletariat. Tudi prevzem oblasti s stra- 
ni slovenskega naroda si ne moremo predstavljati brez pre- 
vzema oblasti v mestih, pri tem pa je položaj zlasti v Gorici 
tak, da je slovenski element v masah razen okoliških vasi 
zbran samo v tovarnah. Končno je v tovarnah in v mestnih 
središčih dana možnost borbene zveze med italijansko revo- 
lucijo in slovenskim narodnoosvobodilnim bojem. Najhujša 
pomanjkljivost našega [organiziranja] je torej, da je organiza- 
cija v mestnih večjih centrih in tovarnah šele na početku ali 
pa sploh ne obstoja. Da odpravimo to pomanjkljivost, mora- 
mo zlasti glavne sile: Organizacija kovinske in tekstilne to- 
varne v Gorici in cementne tovarne v Anhovem, dograditev 
organizacije ¡n dvig njene akcijske sposobnosti v Goriških 
predmestjih, ¡zgraditev organizacije v mestu in vključitev to- 
varn v to organizacijo, povezava vse organizacije v Gorici v 
dober rajonski odbor, priključitev in eventuelna reorganizaci- 
ja divje organizacije v Ajdovščini, to so najvažnejše naloge, ki 
stoje pred nami in ki jih moramo do prihodnjega zasedanja 
izvršiti O.K. izvesti. Terenska organizacija je v celoti izvedena 
v Mirenskem in Vogrskem rajonu, v veliki meri v Dornber- 
škem, Šentviškem in Črnskem rajonu, v katerih se sedaj tudi 
dobro razvija. Razvija se tudi čeprav v manjši meri v Grgar- 
sko-Čepovanskem rajonu. Stagnacija vlada v Kanalsko- 
Kalskem. Ajdovski rajon je pa organizacijsko komaj načet in 
je še nerešeno vprašanje »divje« organizacije tega rajona. Stav- 
lja se nam torej naloga, ako razvijemo terensko organizacijo, 
kjer še manjka, in da damo posebno pomoč Ajdovskemu ra- 
jonu in navodila Kanalsko-Kalskemu. 

Obstoj terenske organizacije nas pa ne sme premotiti. Pr- 
vič je še vedno mnogo nejasnosti tudi med aktivom o tem, kaj 
je terenska organizacija, kaj so terenski odbori. Premnogokrat 
jih še pojmujejo kot moško organizacijo OF, ki naj bi bila pa- 
ralelna ženski in omladinski organizaciji OF. Od tod še vedno 
in preveč preprosti primeri, da imamo vasi, kjer obstoje orga- 
nizacije SP2Z in ZSM, kjer pa terenski odbori OF še ne obsto- 
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jajo. Poglobiti je torej treba kampanjo za [1] •.•. kot organizi- 
rano krajevno narodno oblast, ki je v rokah vseh pripadnikov 
OF v kraju, 2 povsod, kjer so organizacije SPŽZ in ZSM, zgra- 
diti tudi terenske odbore - obstoj narodnih organizacij doka- 
zuje, da je v kraju mogoče zgraditi tudi •.•., 3 Povsod priteg- 
nite v sekretarijat tudi žene in mlade ljudi. 

Drugič je akcijska sposobnost obstoječih TO majhna. Vsi 
kažejo še pretežni značaj intendature. V nemajhni meri je to 
posledica odbijanja žena in mladih ljudi. Zato se bo akcijska 
sposobnost TO dvignila kakor hitro izvedemo gornje sklepe. 
Mnogo pa odvisi tudi od razvoja SPŽZ in ZSM, za katerih ak- 
tivnost moramo vzgajati razumevanje v terenskih sekretaria- 
tih, ki morajo biti politično vodstvo teh organizacij v svojem 
kraju. Praktično mora biti tako, da so najaktivnejši elementi 
iz SPŽZ in ZSM tudi v sekretarijatu TO. 

Rajonski odbori OF sploh ne obstojajo razen v Kanalskem- 
Kalskem raj., katerega še ni mogoče presoditi. Ne obstojajo 
niti dobri rajonski komiteji aktivistov. Začetek je podan samo 
v Vogrskem in Mirenskem rajonu. To je naša nadaljna huda 
napaka. Predvsem iz nje izvira to, da OK, ki sedaj vrši posle 
O.O., še davno ne opravlja svojih nalog vodstva okrožja. Do- 
kler ne bodo kolikor toliko zadovoljivo funkcijonirali rajonski 
odbori OK oziroma 00, ki se tudi še mora postaviti ne bo 
premagal svojih nalog. Z vprašanjem rajonskih odborov je 
tesno povezano vprašanje aktivistov. Toliko tovariši, ki so od- 
govorni za rajone kolikor OK sam so polagali premalo pažnje 
izgradnji kadrov, iz kadra na terenu je pa edino mogoče gra- 
diti dobre rajonske odbore. Pomanjkanje rajonskih odborov je 
posledica zanemarjanja kadrov. Sklep torej mora biti, da po- 
svetimo vso pozornost aktivistom po •.•., da organiziramo po 
rajonih za nje kurze in čim pogostejše sestanke in da jih tako 
izobrazimo v rajonske aktiviste. S tem pa ni rečeno, da mo- 
ramo čakati in da ne postavimo rajonskih odborov, dokler 
nimamo izgrajenih aktivistov. Torej moramo pristopiti k obli- 
kovanju rajonskih odborov z materijalom, ki ga imamo, ter 
paziti pri tem tudi na to, da rajonski odbori OF ne obstoje 
samo iz aktivistov temveč tudi iz ljudi, ki po svojem drugem 
delu, položaju ali preteklosti predstavljajo svoj rajon. 

OK mora s svoje strani storiti vse, da navadi terenske or- 
ganizacije, da se v raznih vprašanjih obrača na rajonske akti- 
viste in da ne obremenjuje po nepotrebnem OK-ja. 
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Napaka, ki jo skoraj povsod zasledimo pri •.•. je, da se to 
sestane samo kadar pride v kraj bodisi rajonski ali okrožni 
funkcijonar. Tej napaki odgovarja napaka pri rajonskih akti- 
vistih, da ne delajo rednih poročil. OK pa ne odgovarja redno. 
Rajonskim aktivistom se nalaga, da v bodoče dajejo redna 
poročila vsakih 14 dni. 

Do sedaj smo podcenjevali pomen SPZZ in ZSM, katera je 
organizacijsko relativno dobro izpeljana. Premalo smo pazili, 
da bi tidve organizaciji razvili svojo specifično delavnost in 
smo jih omejevali na intendantsko delavnost. Skoro povsod 
manjka v ZSM moška mladina petnajst, šestnajstletniki, ki 
po drugi strani kar silijo v borbo. Borbo za naše politične jet- 
nike, internirance in preiskovance pa moramo razviti samo s 
pritegnitvijo SPZZ. Tu to napako moramo odpraviti (odstrani- 
ti). 

S tem smo že pri naših političnih napakah. V zanemarjan- 
ju SPZZ in ZSM odseva samo nerazumevanje borbenega zna- 
čaja naše organizacije in nerazumevanje sedanjega trenutka. 
Vse brez izjeme nas zadene obsodba, da ne vidimo, ali ne vi- 
dimo v zadostni meri, da je naša glavna naloga, da vodimo 
množice v boj. Tako se more zgoditi, da nastopijo celo nekate- 
ri odgovorni tovariši proti akcijam, ali da dovoljujejo, da •.•. 
maskirajo svojo delavnost: češ, napravili so to partizani (pot- 
resne akcije). Danes je trenutek, da se naša organizacija v 
vsakem kraju pokaže vsaj v tem smislu, da ne sme biti dvoma 
tudi za nasprotnika, da ona v vsakem kraju obstoji. Saj stoji 
pred njo naloga, da se že danes uveljavi kot oblast. 

Radi se nadalje zavaramo s tem, da so vse množice z na- 
mi, spregledujemo, da je jasnost v političnih ciljih naše borbe 
mnogokrat majhna in da se premalo zavedajo, kaj zahteva 
resnična nacionalna svoboda. Vzrok je pogosto nejasnost, kaj 
je sredina, pri samih aktivistih. 

Izvesti moramo torej temeljito kampanjo v smislu zadnjih 
okrožnic 1.0. 

V smislu navodil IO in PK moramo končno organizirati 
povsod gospodarske komisije in s tem v zvezi boj za našo leti- 
no in narodno zaščito. Obe nalogi moramo tako izvajati, da 
pripravljamo ljudi za čimvečjo zaostritev položaja in na s tem 
bližajoč se končni napor. 

Da bi vse te napake čimprej popravili smo na seji delo raz- 
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delili tako tov. Janko4 prevzame Gorico kot OF, Emil5 Part, v 
Gorici, Lovrenc6 okolico Gor., Miro tov. Anhovo, Jelko7 Ajdov- 
ščino, Št. Vid Črniče. 

S tem v zvezi se ti premesti čim prej [v] tov. Anhovo ter 
posveti vse moči organizaciji OF in Partiji, v tovarni. Temeljito 
prerešetaj obstoječo celico ako treba tudi pometi z to organi- 
zacijo. Vsa navodila in okrožnice prejmeš naknadno. 

Za OK Gorica 

Emil 

ŠT. 129 

PISMO POLITIČNEGA SEKRETARJA IZVRŠNEGA ODBORA 
OF BORISA KIDRIČA DNE 5. SEPTEMBRA 1943 VODJI 
BRITANSKE VOJAŠKE MISIJE PRI GLAVNNEM ŠTABU 

NOV IN PO SLOVENIJE MAJORJU WILLIAMU JONESU O 
DELOVANJU PLAVE GARDE1 

* Julij Beltram. 
ä Emil Filipčič. 
" Ludvik Slokar. 
7 Gabrijel Kumar. 
1 Izvirna kopija je v ARS, Odd. 1, sign.: AS 1481, Glavni štab NOV in 

POS, šk. 2. Slovenski prevod: 
Spoštovani gospodi 
Naše enote, ki delujejo v bližini železniške proge Ljubljana - Trst, so bile 

2. septembra z boka napadene s strani združenih enot Italijanov, bele in 
plave garde. Ti zadnji, ki delujejo pod vodstvom Karla Novaka, so bili v 
jugoslovanskih uniformah oziroma v uniformah jugoslovanske vojske. Te 
napadajoče enote so bile pod vodstvom nemških oficirjev, ki so se prav tako 
udeležili bojev. 

Na ta način je Karel Novak, ki je bil že prej italijanski najemnik, postal 
tudi nemški. Zanimivo je, da je začel svoje odkrilo sodelovanje z Nemci prav 
pri obrambi železniške proge Ljubljana - Trst, čeprav se zaveda dejstva, daje 
prav Veliki Britaniji veliko do lega, da se ta proga uniči. 

Zato se čutimo dolžne, da vas o vsem tem obvestimo, vi pa o tem 
poročajte vašemu glavnemu štabu. 

Spopadi se vodijo pri Krvavi peči. kamor je sovražnik prodrl z Rakitne. 
Sovražnik je to smer napada izbral zalo, da bi nas s pomočjo napada od 
zadaj prisilil k umiku s položaja, od koder lahko direktno oviramo promet na 
železniški progi Ljubljana - Trst. 

Ostajam vaš vdani, 
politični sekretar izvršnega odbora OF 

G. William M. Joncs 
Višji britanski predstavnik. 
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September 5th, 1943. 
Dear Sir, 

Our units operating along the railway Ljubljana-Trst have 
been attacked, on 2nd inat.2, on the flank, by united Italian, 
White Guard and Blue Guard forces. The last ones, which are 
under the comand of Karl Novak, were in Jugoslav uniforms, 
we will say in Jugoslav military uniforms. All these attacking 
forces are comanded by German officers taking part of the 
battles. 

In this way, Karl Novak, being up to now Italian 
mercenary, has become moreover also a German one. It is 
interesting his having begun an open collaboration with Ger- 
mans even with the defence of the Ljubljana-Trst railway, 
where perhaps more than anybody elese is interested in their 
destruction Great Britain. 

Therefore, we should be much obliged if you would kindly 
inform thereabout your Head Quarter. 

The fights are taking place at Krvava peč3, where the 
enemy rushed from Rakitna. The enemy chose this direction 
to attack evidently to the purpose of forcing us, by attacking 
from behind, to retreat from the section from which we do 
directly menace the line Ljubljana - Trst. 

We beg to remain, Dear Sir, 
Very truly yours, 

Political Secretary 
Executive Comittee Liber. Front4 

Mr. William M. Jones, 
Senior British Representative. 

1 Nerazumljiva beseda. 
J Dne 1. septembra 1943 je sovražnik začel ofenzivno akcijo proli enotam 

14. divizije NOV in PO Slovenije na območju Gornja Brezovica - Rakitna - 
Ustje - Krvava peč. Divizija se je po hudih bojih pri Mačkovcu in Krvavi peči 
umaknila s lega območja. Glej poročili poveljstva divizije Cacciatori delle Alpi 
z dne 1. in 3. septembra 1943 štabu XI. Armadncga korpusa v Zborniku 
NOV/VI, knj. 6, dok. št. 196, str. 465-466 in 197, str. 467-468. 

* Boris Kidrič. 
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ŠT. 130 

OKROŽNICA POKRAJINSKEGA ODBORA OF ZA PRIMOR- 
SKO DNE 5. SEPTEMBRA 1943 OKROŽNIM ODBOROM OF 
NA PRIMORSKEM O IZBORU PREDSTAVNIKOV ZA ZBOR 

SVOBODE1 

Pokrajinski odbor OF 
za Primorsko 

Na položaju, 5. septembra 1943. 

Vsem okrožnim odborom OF na Primorskem! 

Dragi tovariši! 

Odločilni dogodki na svetovnih bojiščih in na notranjih 
frontah proti fašističnemu imperializmu zahtevajo od nas, da 
smo pripravljeni na razplet sedanjega osvobodilnega boja slo- 
venskega naroda. Zato je potrebno, da se oblikuje širše pred- 
stavniško telo našega naroda združenega v OF2. 

Zaradi tega Vas pozivamo, da po temeljitem razmisleku 
določite dva predstavnika slovenskega ljudstva Vašega okro- 
žja. Oba predstavnika naj bosta izbrana tako, da jih bo ljuds- 
tvo moglo smatrati za svoje zastopnike, to se pravi, bosta naj 
najuglednejša in najvplivnejša pristaša OF v Vašem okrožju. 
Eden obeh predstavnikov je lahko tudi žena. 

Tako določena delegata pošljite po karavlah na stanico P 
143, in sicer ob takem času, da bodo na to stanico dospeli 
najkasneje dne 25. septembra. Tovariši naj računajo z odsot- 
nostjo iz okrožja za tri tedne. 

Če imate v vidu zelo primerne osebe, ki pa so še legalne, 
jih skušajte pripraviti do tega, da kljub svoji legalnosti odide- 
jo na pot. Nekateri si bodo morda mogli preskrbeti legalno 
kritje za odsotnost (dovoljenje za obisk oddaljenih sorodnikov 

1 Izvirna kopija je v ARS, Odd. H, sign.: AS 1734. Pokrajinski odbor OF 
za Slovensko primorje, fase. 540/111. 

'* Misli t.i. zbor svobode. Glej dok. st. 39, op. 27. 
3 Kurirska postaja P-14 je bila pri Podragi v Vipavski dolini. Glej 

Zakonjšek, Partizanski kurirji, str. 311 in si, 
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itd.), drugi bodo morda pripravljeni prav ob tej priliki preiti v 
nelegalnost. 

Smrt fašizmu - svobodo narodu! 

Za: 
Dr. Aleksej Bebler 

Žig: 
POKRAJINSKI ODBOR OF 
PRIMORSKO 

ŠT. 131 

OKROŽNICA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA GO- 
RENJSKO IN KOROŠKO DNE 5. SEPTEMBRA 1943 (DO- 
POLNITEV OKROŽNICE Z DNE 1. SEPTEMBRA 1943)1 

Pokrajinski komitet KPS 
za Gorenjsko in Koroško Položaj, dne 5. 9. 1943. 

Dragi tovariši! 

1.) K vsem devetim točkam^, ki smo jih podali glede orga- 
nizacije Partije in OF na terenu, smo pozabili povdariti še eno 
skrajno važno točko: mobilizacijo kadrov za ilegalno delo 
na terenu. Brez te v pogojih gestapovskega terorja ni mogoče 
razviti naše organizacije na terenu tako, kakor zahteva to da- 
našnji položaj. Povdarjamo to zato ker nekateri naši delavci 
na terenu tega ne morejo in nočejo razumeti. Ne razumejo, da 
ilegalci ves svoj čas lahko posvetijo naši organizaciji, da lahko 
bolj pazijo na konspiracijo itd. Kakor smo že povdarili v prej- 
šnjih dopisih je treba težiti za tem, da dobi vsaka občina 7-8 
ilegalnih delavcev in delavk. 

1 Izvirna kopija   je v ARS, Odd. II, sign.: AS  1707, Okrožje Kranj, šk. 
672/•. 

' Glej dok. St. 122. 
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V zvezi z ilegalnimi delavci na terenu se je treba dotakniti 
tudi vprašanja pravilnejše delitve teh kadrov, tako po sposo- 
bnosti, kakor na sploh, po sposobnostih za določeno delo pa 
še posebej. V zvezi s tem zahtevamo od vseh rajonskih (in 
okrožnih) sekretarjev, da nam pošljejo natančno karakte- 
ristiko vseh ilegalnih delavcev in delavk (njihove dobre in 
slabe lastnosti kot ljudi, partijcev, organizatorjev ter za katero 
delo bi najbolj odgovarjali). Istočasno zahtevamo od vseh ra- 
jonskih sekretarjev, da v istem smislu pregledajo vse legalne 
kadre na terenu - kajti nič koliko smo že odkrili primerov, da 
te važne funkcije vršijo skoraj popolnoma nesposobni tovariši 
oz. tovarišice, drugi, mnogo sposobnejši pa iz nerazumljivih 
razlogov ne morejo kvišku, predvsem radi nerazumevanja in 
nesposobnosti rajonskih sekretarjev in rajonskih komitetov. 

2.) Se enkrat opozarjamo vse in zlasti rajonske (okrožne) 
sekretarje, da manj letajo okoli, pač pa da toliko bolj organizi- 
rajo, vodijo in kontrolirajo. Torej ne delati, sam, ampak priti- 
skati na ostale da delajo, in s tem bodo tudi sami morali dela- 
ti. 

3.) Vsi rajonski sekretarji morajo takoj pobrati iz prometa 
in uničiti zadnjo številko »Naše žene«3 (predvsem radi članka 
Janoša4: »O Osvobodilni fronti«, torej vse brezpogojno uničiti 
oz. potegniti iz prometa). 

Smrt fašizmu - svoboda narodu ! 

Za PK KPS 
Matija5 l.r., Jakob6 l.r. 

••> List: Naša žena. Glasilo Protifašistične ženske zveze. Gorenjska izdaja, 
leto 1. št. 3, 1. sept. 1943 (ARS, Odd. Il, sign. : AS 1887, Zbirka narodnoosvo- 
bodilnega tiska). 

4 Ivan Bcrloncclj. 
s Maks Krmelj. 
« Oskar Savli. 
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ŠT. 132 

POROČILO POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRI- 
MORSKO DNE 5. SEPTEMBRA 1943 CENTRALNEMU KO- 

MITEJU KPS1 

Pokrajinski komitet KPS   Na položaju, 5.septembra 1943. 
za Primorsko 

Centralnemu komitetu KPS 

Dragi tovariši! 

Tovariš Primož2 in vsa njegova patrulja so srečno prispeli. 
Tovariša Roberta3 smo dodelili kraškemu okrožju kot sekre- 
tarja Sežanskega rajona. Tovariša Primožiča4, o katerem Vam 
je že sporočeno pa vojski kot vršilca dolžnosti načelnika štaba 
odreda, tovarišico Vero5 bomo porabili v pisarni PK. 

Ker je daljše poročilo6 na poti sporočamo danes le najvaž- 
nejše novice: 

1. Mobilizacija v partizane se na vsej južni Primorski na- 
daljuje v naglem tempu in imamo že do danes okoli 200 no- 
vincev. V zvezi z možnostmi, ki jih nudi ta mobilizacija in pot- 
rebami prosimo, da se spremeni odredba Glavnega poveljstva, 
po kateri naj ima novi Primorski odred7 le dva bataljona po 
100 mož. Ker morajo po isti odredbi bataljoni operirati kom- 
paktno in so dimenzije naše pokrajine ogromne bi se partiza- 
ni na desnem bregu Soče (Brda, Benečija) ne mogli pojavljati. 
Ta predel pa je bil in je danes še posebno važen, ker je KPI 
resno pričela z organizacijo partizanstva in nas prosi za stal- 

I Izvirnik je v ARS. Odd. 1, sign.: AS 1487, CK KPS, a.c. 3098. 
1 Dr. Ales Bebler. Vrnil se je s sedeža osrednjega vodstva narodnoosvobo- 

dilnega boja v Kočevskem Rogu, kamor je odšel na'poročanje o položaju na 
Primorskem. Več glej Bebler, Čez dm, str. 124-125. Glej še dok. št. 42. 

> Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravega imena. 
* Franc Primožič - Marko. 
•'• Vesna Stranic. 
'• Glej dok. št. 105. 
7 Primorski odred je bil ustanovljen dne 1. avgusta 1943. Glej Zbornik 

NOV/VI. knj. 6, dok. št. 42, op. 8, str. 107 in Fcrcnc, Primorska pred 
vseljudsko vstajo 1943. Južnoprimorski odred in Gregorčičeva brigada. 
Ljubljana 1983, str. 706 in si. 
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no pomoč. Iz vseh teh razlogov bi nujno rabili samostojno 
partizansko enoto na desnem bregu Soče t.j. tretji bataljon 
Primorskeg odreda. Odred bi torej sestavljali trije bataljoni po 
90 mož in štiri sabotažne skupine po 10 mož (te so že formi- 
rane). Vse ostalo moštvo bi pošiljali v divizijo. Prvi transport v 
divizijo odide te dni. 

2.    Stab odreda po odhodu tovariša Ahaca8 (ki zapušča 
vojsko z zelo težkim srcem) predlagamo: 

komandant: tovariš Boris9 

komisar: tovariš Istok10 

nam. komisarja: tovariš Strela11 

načelnik štaba: tovariš Marko (Primožič) 
Prvi trije so na žalost vsi iz Loške doline in so prišli na 

Primorsko z loškim odredom, so pa med tem postali na Pri- 
morskem zelo popularni in vsekakor najsposobnejši za pred- 
lagana mesta. Bataljonski štabi so sestavljeni iz domačinov. 

Glede tovariša Marka (Primožiča) boste verjetno imeli vtis, 
da ga predlagamo za preveč odgovorno delo. Storili pa smo to, 
ker kaže mnogo volje in iniciative ter zaradi ugodne celotne 
slike, ki jo kaže njegova biografija zadnjih dveh let. Tovariš 
Marko je bil med prvimi aktivnimi oficirji iz Ljubljane, ki se je 
javil v partizane. Njega in njegovega prijatelja Sviglja12 je Gla- 
vni štab poslal na Jelovico od koder sta se sama po razbitju 
bataljona priklatila v Ljubljano. To napako je tovariš Primož 
tovarišu Marku že takrat predočil in mu posebej povdaril 
okolnost, da je njihova zapustitev Gorenjske na gorenjske 
partizane zelo slabo vplivala, ker so smatrali, da je »štab« po- 
begnil. Tovariš Primož se dobro spominja, da je ta kritika na 
tovariša Marka zelo delovala in je ta kazal iskreno obžalovan- 
je in sramovanje ter prosil za priložnost, da svojo napako po- 
pravi. Sprejel je vsakršno direktivo Glavnega štaba tako n.pr. 
za iskanje stika s hrvaškimi partizani (kar je točno izvršil). V 
trenutku aretacije je imel oditi med notranjske partizane. 
Njegov najboljši prijatelj Svigelj je med partizane Notranjske 
pozneje res prišel, je bil discipliniran in hraber ter je padel 
kot bataljonski operativni oficir. Tovariš Marko se je v zaporu 
dobro držal in ni bilo zaradi njegove aretacije nikakih provai v 

* Dušiin Pirjevec. 
* Slavko Bombać. 
10 Ivan Turšič. 
1 ' Drago Flis. 
" Milan Svigelj. 
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Ljubljani. V Italiji je bil zaprt ločeno od ostalih aktivnih oficir- 
jev in skupaj z italijanskimi političnimi kaznjenci. Med njimi 
je obstojala organizacija KPI in je bil od nje tovariš Marko 
sprejet za člana KPI. Ta organizacija mu je tudi pomagala po- 
begniti s potvorjenimi dokumenti in se je tovariš Marko po 
prihodu na Primorsko takoj javil v partizane. Smatramo, daje 
z vsem tem pokazal mnogo iskrene želje, da se bori v naših 
vrstah in mu mirne vesti zaupamo funkcijo načelnika štaba 
odreda. Posebej smo mu naložili nalogo prve vojaške obuke 
novincev. - Omenjamo še, da je tov. Marko doma iz Roža na 
Koroškem in je izrazil željo, da bi bil po možnosti pozneje 
premeščen tja. 

3. Po vsej Primorski imamo danes poleg italijanskih tudi 
nemške posadke. Največ nemškega vojaštva je v Trstu, kjer so 
Nemci postavili tudi obalno in protiavionsko topništvo in pre- 
vzeli kontrolo strateških točk tržaškega zaliva. Podoben polo- 
žaj je v vsej severni Italiji, kamor še vedno prihajajo transpor- 
ti nemškega vojaštva. Etapni mesti, kjer mrgoli Nemcev sta: 
Mestre (za transporte iz smeri Ljubljane in Beljak) ter Verona 
(iz smeri Brenner). Skupno je v Italiji zdaj že 25 nemških divi- 
zij. Odnošaji med nemškim in italijanskim vojaštvom so 
skrajno napeti in prihaja neprestano do incidentov. Med 
nemškim vojaštvom je nad dve tretjini Poljakov in Čehov, ki 
iščejo zvez z partizani in izražajo željo se nam priključiti. 

4. V Italiji je zaradi prenehanja demonstracij zavladalo 
navidezno zatišje za katerim pa se skriva velika in globoka 
razgibanost znanilka novih izbruhov. V tovarnah se volijo de- 
lavski sovjeti pod nazivom »komisioni«. Vlada se umika: izpu- 
šča politične jetnike katerih so polni vlaki (tudi v Trst in Gori- 
co se jih je nekaj vrnilo). Med izpuščenimi sta člana CK KPI 
tovariša Luigi Gallo in Giovanni Roveda. Ta poslednji je od 
vlade same imenovan za komisarja v federaciji dela in je z ja- 
vno izjavo to funkcijo sprejel, »da bi koristil proletariatu pri 
vzpostavitvi svobodnih sindikatov«. Njegovo izjavo je objavila 
ilegalna »Unita«13! - Daje tovariš Ercoli1* prevzel vodstvo KPI 
se močno pozna tudi v sosednih provincah. Končno so orga- 
nizacije KPI v Vidmu in Čedadu, Tržiču in Trstu pričele z 
energično mobilizacijo v partizane in ti deloma prihajajo k 
našim četam. CK KPI nas prosi za vojaške inštruktorje izku- 

13 Lisi L' Unila, glasilo Komunistične partije Italije. 
14 Palmiro Togliatti. 
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šene gverilce. Po italijanskih mestih in tudi v Trstu se organi- 
zira GAP (Grupi di azione patriótica15), nekaki varnostni od- 
delki in poleg partizanov zarodek italijanske Rdeče Armade. - 
V samem Trstu se poživitev KPI močno čuti. Tja prihaja vsak 
teden instruktor CK. Publikacije tržaških tovarišev so postale 
neprimerno boljše, organizacija se širi. 

5. Za nas se je tržaški problem s tem poenostavil. Tova- 
riša Vlada16 smatrajo tam za funkcionarja KPI. Kljub temu 
bomo vstrajali na formiranju kontaktnega komiteta, v katere- 
ga smo delegirali tov. Vladota in Primoža. (Tov. Vlado je ope- 
racijo srečno prestal in pride čez teden dni z nami na razgo- 
vor. Po tem razgovoru bomo mogli dati točnejšo sliko o polo- 
žaju v Trstu.) 

6. Angleška delegacija, kolikor je je že prispelo se sestav- 
lja iz majorja Darevskega17 in desetih mož (tolmač, posilni, 
radiotelegrafisti in saboterji). Kakor je bilo dogovorjeno obdr- 
žimo vse na naši strani in sicer pri četah. Na sedežu PK osta- 
ne le major in trije možje. Moštvo je vse na las podobno vašim 
Frenkom18 in imamo težave z njimi, ker nočejo priznavati ma- 
jorja za svojega šefa, hočejo biti le partizani in prosijo za 
vstop v partijo. - Major je vojak in ima nalogo sodelovati pri 
organizaciji večjih sabotaž in obveščati Kairo o naših potre- 
bah v orožju in drugem materialu. Na našo željo je naročil tri 
avione orožja (za naše novince). - Napovedan je kapetan Intel- 
ligence Service19. Smatramo, da je v duhu naših razgovorov, 
da ostane tudi ta na Primorskem. - (Eden angleški radioapa- 
rat smo poslali KPI v Milano.) 

7. Pošiljamo osem tovarišev v partijsko šolo CK. Vsi so 
okrožni ali pokrajinski funkcionarji. Ce se zbor predstavnikov 
slov. naroda20 vrši približno, ko se bo tečaj končal, se lahko 
vsi smatrajo za primorske delegate. Poleg tega sklicujemo 
ugledne pristaše OF iz vseh okrožij na našem položaju. Če bo 
dotlej od vas prišel glas, da vztrajate na tem, da se vrši zbor 
predstavnikov slov. naroda, bomo s primernim partizanskim 
spremstvom vse te delegate poslali k vam, v nasprotnem slu- 

ls   Gruppi   di   Azione   Partigiana   (Patriótica)   (Domoljubne   akcijske 
skupine). Izvajale so sabotarne in diverzantske akcije v mestih. 

16 Branko Babic. 
ir Neville Darewsky. 
1,1 Verjetno prispodoba za anglo-ameriške vojaške predstavnike. 
l'> Intelligence Service, britanska obveščevalna služba. 
ia Gre za t.i. zbor svobode. Glej dok. št. 39, op. 27. 
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čaju pa se bo na našem položaju vršil drugi primorski pokra- 
jinski plenum OF21. Računamo, da bi ti delegati bili pri vas 
okoli 5. oktobra. 

Prilagamo nekaj naših novih publikacij.22 

Smrt fašizmu - svoboda narodu! 

Za: 
Žig: POKRAJINSKI KOMITET K.P.S. 
ZA PRIMORSKO Primož 

Duš. Pirjevec 

ŠT. 133 

PISMO ČLANA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRI- 
MORSKO DR. ALEŠA BEBLERJA DNE 5. SEPTEMBRA 

1943 ČLANU POKRAJINSKEGA ODBORA OF ZA PRIMOR- 
SKO DR. JOŽI VILFANU1 

Pokrajinski komitet KPS 
za Primorsko 

Na položaju, 5. septembra 1943. 

Dragi tovariš Jože2] 

Prosimo Te prvič, da napišeš in podpišeš s pravim in pol- 
nim imenom pismo duhovniku5, ki je napol odločen iti v nele- 
galnost in ki ga nameravamo kooptirati v Pokrajinski odbor 
OF. Duhovnik je kandidat KPS. V pismu ga vljudno in prepri- 
čljivo povabi, da se odloči za zadnji korak s čimer bo storil 

iX Do nameravanega sklica zasedanja drugega pokrajinskega plenuma 
OF za Primorsko (prvi plenum je bil 14. februarja 1943 v Lokali pri 
Krombcrku) zaradi kapitulacije Italije ni prišlo. 

• Publikacije niso priložene. 
1 Izvirnik je v ARS, Odd. Il, sign.: AS 1638, Oblastni komite KPS za 

Slovensko primorje, šk. 532/11. 
J Joža Vilfan. 
3 Verjetno dr. Franc Skcrlj, župnik v Ilirski Bistrici, član Okrožnega 

odbora OF Brkini - Slovenska Istra. 
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osvobodilnemu gibanju neprecenljivo uslugo, ker mu bo omo- 
gočeno gibanje po vsej Primorski nam pa objavljanje njegove- 
ga imena. - Pismo naslovi na Okrožni odbor OF za Brkine in 
Istro (na zunanji kuverti) karavla P II4, na notranji kuverti pa 
za tov. Ahaca (slučajno si je duhovnik izbral tako partijsko 
ime). 

Drugič pa želimo, da prideš dne 15.9. na karavlo P 135, 
kjer se bo vršil plenaren sestanek našega pokrajinskega vods- 
tva. 

K Tebi prihaja tov. Ahac6 z nalogo reorganizirati goriški 
OK KPS in postaviti MK KPS za mesto Gorico. K temu so nas 
pobudila Tvoja poročila. 

Na svidenje! 

Smrt fašizmu - svobodo narodu! 

Za: Primož7 

ŠT. 134 

POROČILO OKROŽNEGA ODBORA OF ZA KOČEVSKO DNE 
5. SEPTEMBRA 1943 IZVRŠNEMU ODBORU OF O POLO- 

ŽAJU V OKROŽJU* 

Okrožni odbor OF       pr. 18.IX.43 št. 150. 
za Kočevsko okrožje    Na položaju dne 5. septembra 1943. 

Poročilo: 

o politični situaciji v okrožju. 

Izvršnemu odboru OF. Slovenskega naroda. 

* Kurirska postnja P-2je bila na Slavniku. 
•'• Kurirska postaja P-13 je bila na Krasu, največ časa med Tomačcvico in 

Gabrovico pri Komnu. Več glej Zakonjšck, Partizanski kurirji, str. 305-311. 
* Dušan Pirjevcc. 
7 Dr. Aleš Bebler. 
1 Izvirnik je v ARS, odd. Il, sign.: AS 1670. IOOF, šk. 435/1. Številka 150 

in datum prejema sta legistraturni oznaki Izvršnega odbora OF. 
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Rajon Kočevska Reka: Razpoloženje naroda in morala 
prav dobra. Vse vasi so povezane v odbore OF. Sedaj je tudi v 
Kočevski Reki, kjer so prej bili Italijani organiziran terenski 
odbor OF. Narodna oblast se v tem rajonu vedno bolje uvelja- 
va2. 

SPŽZ. se tudi dobro razvija in so žene zelo aktivne. Tudi 
ZSM. je v tem rajonu zajela vse vasi in dobro sodeluje mladi- 
na pri vsakem političnem delu. Ima redne sestanke in zabave 
ter je splošno razgibana. SPZZ. in ZSM. sta zajeli vse vasi. V 
nedeljo 29. avgusta se je vršila na Spodnji Brigi mladinska 
prireditev z izbranim sporedom. Udeležba mladine in ostaloga 
prebivalstva velika. 

Italijani so zapustili posadke v Kočevski Reki in Gotenici. 
Bege in modre garde ni v rajonu. 

Rajon Banjaloka: Razpoloženje naroda in morala je prav 
dobra v večini vaseh. V nekaj vaseh so v strahu ljudje pred 
represalijami ter omahujejo. Vendar tudi ti omahljivci niso za 
belo ali modro gardo. V vaseh Krkovo, Vrh, Gotenc in tudi pri 
Fari naše organizacijsko delo bolj počasi napreduje. Vpliv 
Jurkoviča je vedno manjši, ker na razpoloženje ljudi v teh va- 
seh močno vpliva sedanja ugodna situacija na svetovnih boji- 
ščih. Narodna oblast se postopoma uveljavlja. Vse vasi so po- 
vezane v organizacijsko mrežo naših terenskih odborov. 

SPŽZ. pokazuje vsaki dan boljši napredek. Organizacijsko 
delo je pri ženskah precej težavnejše kot pri moških. Imajo 
razne predsodke in bojijo se represalij od okupatorja. 

Mladina je v tem rajonu najbolj aktivna in živahna. Z ma- 
limi izjemami so vse vasi povezane v mladinske organizacije 
ZSM. katere so zelo agilne. Prirejajo redne sestanke, raznaša- 
jo literaturo, letake, zbirajo hrano za vojsko itd. V nedeljo 29. 
avgusta je ZSM. priredila v Slavskem Lazu mladinsko prire- 
ditev, kije odlično uspela. Bila je na sporedu tudi igrica. Ude- 
ležba odlična. 

Na situacijo v tem rajonu negativno vplivajo dezerterji - 
partizani, kateri se nočejo vrniti v brigado. Teh beguncev je 
28 in se skrivajo po gozdovili. Sicer so v zadnjem času vršili 
po nalogu rajonskega odbora sabotažne akcije in pomagajo 
političnim delavcem v vseh pogledih, za povratek v brigade jih 
ne moremo pripraviti. 

> Glej dok. St. 98, op. 2. 
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Rajon Mozelj: Razpoloženje in morala naroda dobra. Or- 
ganizacijsko je povezan rajon v terenske odbore. Terenski od- 
bori v dolini Kolpe niso delovni. Narodna oblast se uveljavlja v 
vseh vaseh. Gospodarske komisije so organizirane ali se še 
niso uveljavile v praktično delo na terenu. Stanje v dolini Kol- 
pe se vidno zboljšuje. Rajonu Mozelj je tudi s strane OOOF. 
posvečena vsa pažnja. 

Na organizaciji SPŽZ. se sedaj živo dela v celem rajonu. V 
kratkem bo organizacija vpostavljena v vseh vaseh. 

Tudi mladina se sedaj organizira. Osnovan je rajonski in- 
cijativni odbor in v kratkem bodo tudi po vaseh vpostavljene 
mladinske organizacije. Dne 5.t.m. je priredila mladina mla- 
dinski miting v dolini Kolpe na Bilpi. Miting je posetila mladi- 
na iz celega rajona. 

Ker so Italijani zapustili postojanke v Spodnjemu Logu, 
Knežji Lipi in Mozlju, je sedaj politično delo mnogo lažje nego 
prej. V Spodnjemu Logu je vpostavljen terenski odbor. 

Rajon Stari trg: Morala in razpoloženje naroda je v sploš- 
nem dobra. Organizacijsko še niso vse vasi povezane in na 
temu treba še precej delati. Ker je sedaj Italijanska posadka 
zapustila Vimolj, je politično delo sedaj lažje ter se bodo v 
kratkem tudi tiste vasi ki so bile doslej pod kontrolo Italijanov 
lahko politično obdelale. Narodna oblast se bolj počasi uvelja- 
vlja v nekaterih vaseh. Gospodarske komisije tudi še niso or- 
ganizirane v vseh vaseh. 

Organizacija SPŽZ. kakor tudi zveze slovenske mladine se 
šele sedaj razvija, ker je prej teren kontroliran od Italijanov. 

Bega ima postojanko v Predgrađu. Ta postojanka sedaj 
šteje 14 mož - 13 domačinov in eden iz Ribnice. Patrulirajo 
samo po cesti Predgrad - Stari trg in nazaj. Tudi Italijanske 
posadke v Predgrađu in Starem trgu patrolirajo samo po cesti 
Stari trg - Predgrad. V Predgrađu ima 40 a v Starem trgu 
okrog 60 Italijanov. 

Rajon Koprivnik: Morala naroda v vasi Koprivnik je dob- 
ra. Rajon je nenaseljen. Organiziran je v Koprivniku terenski 
odbor. Organizacija SPŽZ. bo v kratkem vpostavljena. Odbor 
ZSM. je že organiziran. 

Rajon Stari log: Morala in razpoloženje naroda je v par 
vaseh, kjer stanuje po nekaj družin dobra. Obstoji samo ra- 
jonski odbor ki pa dela v glavnem v Kočevju. 
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Rajon Kočevje: Morala in razpoloženje naroda za nas 
prav dobro. Organizacijsko je povezan ves rajon v terenske 
odbore. 

SPZZ je organizirana ter je zelo agilna. Tudi organizacija 
ZSM. je v temu rajonu popolnoma izvedena. 

Razno: 
V zadnjih 8 dnevih so aktivisti okrožja in rajonov imeli 19 

političnih sestankov in mitingov. Ljudstvo vedno bolj sledi 
političnim dogodkom v svetu ter je udeležba na sestankih 
večja nego prej. Ker je sedaj naš radio aparat popravljen bo 
naša tehnika sama izdajala radijski vestnik. 

V kratkem bo okrožje izdalo svoj list »Nova Kočevska«3, 
gradivo je pripravljeno in je danes otposlano IOOF. na vpo- 
gled. 

Splošna situacija v okrožju je dobra. 

Smrt fašizmu - svobodo narodu! 

Člani okrožja: Sekretar: 
C. Dckval Alojz Zalar 
Polič Radko 

2ig: 
OSVOBODILNA FRONTA SLOVENSKEGA NARODA 
OKR02NI ODBOR OF KOČEVJE 

ŠT. 135 

POROČILO OKROŽNEGA KOMITEJA KPS KRANJ DNE 5. 
SEPTEMBRA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA 

GORENJSKO IN KOROŠKO O POLOŽAJU V OKROŽJU1 

OK KPS-Kranj Na položaju, dne 5.sept. 1943. 
Tek-št. 87 

1 Glej dok. It 20, op. 20. 
1 Izvirni» kopija je v ARS, Odd. I., sign.: AS 1489, Oblastni komite KPS za 

Gorenjsko, •.•. 2326, šk. 5. 
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Pokrajinskemu komitetu za Gorenjsko in Koroško! 

Prejeli smo okrožnice št. 477a in št. 4823. 
Delo v okrožju je z zadnjimi dogodki postalo zelo otežko- 

čeno. Izdaje slede druga drugi, stalne dezertacije, v glavnem 
je pa delo otežkočeno radi dejstva, da tu ni nikake vojaške 
edinice. Terenski delavci so prepuščeni sami sebi in če jim 
preti opasnost nimajo nikake zaščite. Gestapo in policija sta 
obveščena, da ni na tem terenu edinic in zato se poslužuje 
taktike majhnih zased in »ponarejenih«4. Da se pojavljajo de- 
zertacije v takem številu, je v ozadju najbrže bela garda.- 

Delo OK-ja po posameznih rajonih: 
Rajon I. sekretar tov. Jokel5 

Tov. Jokel je poslal poročilo vendar se še do danes ni na- 
vadil poročati po »Vprašanjih in direktivall« št. 2f>. Podaja le 
splošna poročila iz katerih pa ni razvidno dosedanje delo v 
njegovem rajonu. Med drugim poroča, daje pričel z organiza- 
cijo ZSM (ZKM) in SPZZ. - Tov. Jurij" nam iz tega rajona po- 
roča, da vsi dosedanji delavci - aktivisti - odklanjajo delo s 
tov. Jokelnom. Naše mnenje paje, da naj tov. Jokel ostane še 
naprej sekretar rajona, ker smo mu dali v pomoč tov. Dražgo- 
sta8, ki se je kot legalec in sedaj kot ilegalec pokazal vestnega, 
agilnega in zelo zavednega. - Iz terena nam tudi javljajo, da je 
bila Jokelnova skupina razbita, da so trije mrtvi, trije pa, da 
so ujeti. Točnejših poročil o tem dogodku še nimamo. - Pre- 
gled v tem rajonu imamo samo iz zadnjih poročil tov. Benka9, 
ki jih je tudi poslal na PK. Zadnje aretacije so pustile precejš- 
nje posledice. - Tov. Jokel pravi, da bo poročila na PK kakor 
tudi na OK v najkrajšem času poslal. 

Rajon II., sekretar tov. Miha10. 
Ker je tov. Miha svoja poročila11 že itak poslal na PK, zato 

tu ne bomo navajali podrobnosti. Z ozirom na vse njegovo de- 

' Glej dok. št. 58. 
•' Glej dok. št. 58, op. 7. 
* To so bile oborožene, v partizane preoblečene skupine Slovencev in 

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

' Ivo Slavec - Borove, Jokel, sekretar Rajona Kranj (1). 
" Glej dok. št. 23, op. 4. 
7 Uredništvu ni uspelo ugotovili pravega imena. 
• Makscj Stupica. 
'' Beno Aiulcrwald. 
Iu Pavle Kavčič, sekretar Rajona Stražiščc (II). 
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lo pa pripominjamo, da smatramo tov. Miho za najbolj vest- 
nega sekretarja v vsem okrožju. Kljub težkim pogojem vrši 
svojo dolžnost vestno. 

Rajon III., sekretar tov. Zmago1'2. 
Delo tov. Zmaga je zelo ovirano radi nediscipliniranosti 

partizanskih edinic. Kakor izgleda je štab odreda13 popolno- 
ma izgubil oblast nad vojsko, ker posamezniki postopajo izre- 
dno samovoljno in ker so brez kontrole, je tudi disciplina 
skrajno popustila. Iz edinic uhajajo na teren, tam jih dobi 
okupator in izdaje so na dnevnem redu. Od vas dobivamo 
stalno direktive, da moramo mobilizirati, vojska pa mobiliza- 
cijo po vaših direktivah energično odklanja, češ, da naj se 
mobilizirajo le prostovoljci, to je oni, ki so že preje sodelovali v 
OF. Ponovno smo vas že vprašali, kaj nam je napraviti, pa do 
danes še nismo prejeli odgovora. Nadalje pošilja vojska na ta 
teren »bolane« in ti so precej številni. Za teren so potrebni in 
nujni le oni, ki so popolnoma zdravi, ti »bolani« pa so povečini 
le naveličane!, ki terenu več škodujejo, kakor koristijo. - Pod- 
robna poročila ste prejeli. Tov. Zmago je pokazal precejšnjo 
agilnost, vendar je pri svojem delu premalo energičen. V fun- 
kciji sekretarja bi lahko temeljitejše posegel v ponašanje po- 
sameznih edinic na njegovem terenu. Mi smo mu poslali pri- 
merno kritiko in direktive. 

Rajon IV., sekretar tov. Mejač14. 
Tov. Mejač je sicer pokazal nekoliko delavnosti, vendar ni 

napravil tega, kar bi z ozirom na prilike, ki vladajo v njegovem 
rajonu lahko storil. Njegov rajon je bil dosedaj po okupatorju 
najmanj prizadet, ravnotako tudi od naših edinic najmanj 
izkoriščen. Njegovo delo je bilo otežkočeno le radi tega, ker so 
se naše vojaške edinice na tem terenu premalo časa nahajale 
in ker so bile premalo številčno zastopane. Vse OF organizaci- 
je in Partija je izredno slaba. Npr. ima 22 vasi in samo 9 
N00, na vsem terenu pa samo sedem partijcev in eno partij- 
ko (legalci). Poslali smo mu obsežno kritiko njegovega dela in 
stalno mu pošiljamo še posebne direktive. Odredili smo mu 
še nekaj ilegalcev v pomoč. 

» Glej dok. št. 88. op. 23 ¡n poročili dne 23. avgustu 1943 (št. 134) in 6. 
septembra 1943 (šl. 166) v ARS, Odd. 1, sign.: AS 1489. Oblastni komite KPS 
za Gorenjsko, o.š. 2388-2389. šk. 5. 

W Vinko Šmitek, sekretar Rajona Kropa (III). 
'•> Gre za Gorenjski odred. 
14 Jože Stružnik, sekretar Rajona Šenčur (IV). 
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Rajon V., sekretar tov. Črt15. 
Niti od tov. Jokelna bivšega sekretarja tega rajona, niti od 

tov. Črta nismo še do danes prejeli nikakih poročil. Vsi dose- 
danji opomini niso ničesar zalegli. Kot partijcu in sekretarju 
rajona smo mu poslali ukor in zahtevali nujno poročila. Ves 
njegov teren je zelo kompromitiran in je delo zelo težko radi 
stalnih zased in izdaj. 

Rajon VI., sekretar tov. Drnovc16 (začasno zastopa tov. 
Vojtka17). 

Ta rajon je bil najmanj organiziran. Sedaj smo nastavili 
dovoljno število ilegalnih delavcev, ki jih vodi tov. Drnovc. Po- 
drobnih poročil tudi iz tega rajona ni razen teh, da je rajon 
razdeljen na posamezne občine, da so nastavljeni terenski 
delavci. Zadnja poročila iz tega rajona smo prejeli 16.VIII. in 
do takrat še ni bilo tov. Vojteka na ta teren, da bi prevzel me- 
sto sekretarja. 

Rajon VIL, sekretar tov. Svejk18. 
Delo v tem rajonu se je komaj premaknilo iz mrtve točke. 

Izgleda, da je izmed vseh treh torej Svejka, Planina19 najbolj 
sposoben tov. Jure20. Število NOO in partijcev je majhno, pri- 
spevkov in narodnega posojila skoro ni, o mladini sploh ne 
poročajo. Tov. Drnovcu smo dali nalog, da kontrolira ta rajon, 
istotako tudi vsa pooblastila kar se tiče terenskih delavcev. - 
Četa, ki je šla na ono stran, je med potom izvršila rekvizicijo, 
pri kateri so se pa nekateri partizani obnašali popolnoma ba- 
rabsko. Ljudje, pri katerih so izvršili rekvizicijo so bili naši 
simpatizerji. Nekdo je na svojo pest pobral razne zlatnine in 
briljantov, kakor poroča tov. Švejk, za milijonsko vrednost, 
nekdo drugi je tudi kuharici pobral nekaj zlatnine. Ljudje se 
silno zgražajo. Ko se bo četa vrnila, bomo uvedli najstrožjo 
preizkavo in poklicai politkomisarja tov. Krstana21 na odgo- 
vornost. 

,s Franc Šiška, sekretar Rajona Naklo (V). 
16 Ivan Bcrloncelj • Johan, sekretar Rajona Brezje (VI). 
17 Anton Pczdir - Vojtch, Vojtck. Olcj poročilo Rajona Brezje dne 21. 

avgusta 1943 v ARS, Odd. I, sign,: AS 1489, Oblastni komite KPS za 
Gorenjsko, šk. •. 

1,1 Lojze Podobnik, sekretar Rajona Tržič (Vil). 
19 Vladimir Pcraič. 
Ju Branko Djordjevič. 
•" Franc Jagodic, politični komisar Kokrškcga bataljona. 
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2e precej časa je od tega, odkar je odšel tov. Vinko22, a še 
do danes nismo prejeli nikakega odgovora na vprašanja, ki 
smo jih tov. Vinkotu stavili, niti nismo dobili potrditev direk- 
tiv, ki nam jih je on dal. Danes vprašujemo že četrtič, kaj je z 
vojsko in kaj z mobilizacijo, nadalje kako naj poročamo, kaj je 
z izvršnim odborom OK-ja. Posle OK-ja izvršujeta sekretar 
tov. Černivec23 in tov. Benko, ki je bil od tov. Vinkota predla- 
gan za člana OK-ja, poleg tovarišice in dveh kurirjev. Tov. Dr- 
novc, ki se radi kontrole mudi v rajonu VI., še ni prispel v OK. 

Smrt fašizmu - svobodo narodu! 

Za OK KPS - Kranj 
sekretar Černivec l.r. 

ST.136 

POJASNILO IZVRŠNEGA ODBORA OP DNE 6. SEPTEMBRA 
1943 K OKROŽNICI ŠT. 41/43 Z DNE 25. AVGUSTA 1943 

O PRISILNEM ODKUPU IN   PRISILNEM ODVZEMU1 

Izvršni odbor 
Osvobodilne fronte 

—   slovenskega naroda Dne 6. septembra 1943. 

Pojasnilo k okrožnici št. 41/43 - 0 -2 

PRISILNI ODKUP IN PRISILNI ODVZEM. 

Naša Narodno-osvobodilna vojska je glede svojih življenj- 
skih potrebščin v celoti navezana na prispevke in podporo 
slovenskega ljudstva. In to ljudstvo je za svojo vojsko v teku 

11 Vinko Hafner. 
M Anton Narinik. 
1 Izvirna kopijajc v ARS, Odd. II, sign.: AS 1670, lOOF, sk. 433/1. 
l Glej dok. St. 89. 
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dveletne osvobodilne borbe ogromno žrtvovalo, kljub temu, da 
so našo zemljo do dobra izropali tuji okupatorji. Toda potrebe 
naše Narodno-osvobodilne vojske, ki se jača in krepi, naraš- 
čajo iz dneva v dan, tako da prostovoljni prispevki dostikrat 
ne zadostujejo in je treba podvzeti prisilne mere. Da se naši 
vojni in civilni organi spoznajo s temi merami in da jih bodo 
znali pravilno uporabljati, dajemo naslednja pojasnila in na- 
vodila: 

PRISILNI ODKUP IN REKVIZICIJA. 

Prisilni odkup je prisilni nakup blaga (hrane, obleke, voz- 
ne in vprežne živine itd.), ki ga potrebuje naša vojska za kritje 
svojih potreb, proti takojšnjemu plačilu v gotovini. Ako ni na 
razpolago denarja ali vsaj ne v zadostni količini, vzamemo 
blago proti bonom, obveznicam ali rekvizicijskim potrdilom, 
tedaj je to rekvizicija. Na teh rekvizicijskih obveznicah mora 
biti točno označeno od koga, kdaj in koliko je rekvirirano, kdo 
je rekvizicijo izvršil, kakor tudi vrednost rekviriranih stvari. 

Prisilni nakup kakor tudi rekvizicijo uporabljamo le v 
slučaju skrajne potrebe, kadar prostovoljni prispevki in re- 
zerve blaga, ki so ga pripravile Gospodarske komisije ne za- 
dostuje za zadovoljitev potreb naše vojske. Prisilno odkupimo 
ali rekviriramo načelno le previšek blaga, ki ga imajo imovi- 
tejši ljudje, ne glede na to, ali so naši pristaši ali ne. Le v slu- 
čaju, da to ne zadostuje izvedemo odkup odn. rekvizicijo tudi 
pri bolj siromašnih ljudeh. 

Prisilni odkup in rekvizicijo je treba vršiti na podlagi poda- 
tkov terenskih odborov ter Gospodarskih komisij in v polnem 
soglasju z njimi. 

V vsakem slučaju pa moramo paziti, da ljudem ostane to- 
liko hrane, kolikor jo potrebujejo za lastno preživljanje, toliko 
orodja, živine, kolikor je potrebno za najnujnejše nadaljevanje 
obrti ali obdelavo polja, ter vsaj po ena zimska in po ena letna 
obleka in obutev. 

PRISILNI ODVZEM (konfiskacija). 

Prisilni odvzem ali konfiskacija je zaplemba imovine na 
temelju sodbe vojaškega sodišča. To je kazenska mera, ki jo 
uporabljajo vojaška sodišča proti narodnim sovražnikom, kot 
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so okupator in njegovi pomagači, narodni izdajalci iz vrst bele 
ali modre garde, špijoni, dezerterji itd. 

Prisilni odvzem ali konfiskacija se torej sme izvršiti samo 
na temelju sodbe, ki jo izreče vojaško sodišče ter more biti 
popolen ali pa delen. Odmera se ravna po tem, ali so vsi člani 
družine, zadruge, obsojeni kot narodni izdajalci na zaplembo 
premoženja ali pa samo nekateri. Če je samo en član obsojen 
na zaplembo imovine, tedaj bomo konfiscirali le tisti del imo- 
vine, ki je njegova last. oz. toliko, kolikor znaša njegov dedni 
delež. Paziti je pri tem, da ostali družinski člani ne bodo oš- 
kodovani. Pa tudi proti narodnim sovražnikom, katerih krivda 
je lažjega značaja, sodišče lahko izreče to kazen v delnem ob- 
segu. 

Kazen konfiskacije izrekajo vojaška sodišča, konfiskacijo 
samo pa izvrše vojaške oblasti. 

ŠT. 137 

NAVODILA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS DNE 6. SEP- 
TEMBRA 1943 ČLANICI POVERJENIŠTVA CENTRALNEGA 
KOMITEJA KPS ZA LJUBLJANO MIRI TOMŠIČ O NEPRA- 

VILNOSTIH PRI POŠILJANJU LJUDI IZ LJUBLJANE V 
PARTIZANE1 

Dne 6.IX. 1943. 
Draga Soča!2 

1. Dveh stvari absolutno ne razumemo: zakaj še ni ple- 
numašev3 in zakaj ne pošlješ nobenega poročila. Veš, da nam 
je oboje nujno - absolutno nujno potrebno. Kar se prvega tiče, 
stori po navodilih, ki smo jih dali že tebi in naknadno ponov- 
no Frančku4. 

Namesto plenumašev pa pošiljate direktno na nas ljudi 
sumljive preteklosti, ki jih ni nihče klical niti jim dovolil, da 

i Izvirna kopija je v ARS, Odd. I, sign.: AS 1487, CK KPS, •. • 1816. 
* Mira Tomšič. 
1 Qlcj dok. šl. 40, op. 6. 
4 Franćck Majcen. Iz Ljubljane je prišel 30. avgusta   1943 na sedež 

Izvršnega odbora OF na Bazo 20 v Kočevskem Rogu. 
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pridejo do nas. Dva taka sta n.pr. Savnik5 in Lenardič6. Koli- 
kor jaz vem, sta bila zagrizena nagodetovca7. Lahko je sicer, 
da sta kasneje pošteno delala, toda mi rabimo informacij. Za- 
kaj niso prišle z njima tvoje karakteristike itd.? Pošlji njune 
karakteristike takoj! Sploh izgleda, da nimaš ti nobene oseb- 
ne kontrole nad tem, koga se pošilja k nam. Do nas smete v 
bodoče poslati samo ljudi, za katere smo se s teboj dogovorili, 
to se pravi plenumaše in druge potrebne odličnike, vse drugo 
pa po drugih poteh, se pravi v partizane. Kadar bomo razen 
že dogovorjenih ljudi še koga zahtevali, ti bomo posebej pisali, 
pismo pa mora biti podpisano od kakega člana CK in nikogar 
drugega. Slišali smo tudi, da se odpravljajo ven k nam razne 
žene, npr. MetaB. Zavedaj se, da nimaš pravice pošiljati ven 
prav nobenih žen, ker bodo sicer s polno pravico vsi oženjeni 
isto zahtevali. Na ta način bomo dobili zunaj babje društvo. 
Skratka, tehnika ne sme izdati za potovanje k nam nikomur 
dokumentov, ne da bi dobila specialno odobritev od tebe, ti 
pa moraš imeti specialno odobritev podpisano od člana CK. 
Čujemo tudi, da ste takega človeka kot je tisti znani slikar", o 
katerem smo govorili, poslali v neko čisto drugačno smer od 
nas, medtem ko k nam pišiljate razne tipe. To je čisto nera- 
zumljivo. Tega človeka vendar rabimo pri nas, pa ga še sedaj 
ni tu. To je škandal, ki ga absolutno ni mogoče razumeti. 
Mislim, da se lahko take stvari dogajajo samo radi tega, ker 
osebno ne kontroliraš, kako se postopa. Razen tega še famoz- 
no vprašanje vaših propustnic. Se zmeraj dajete na njih peča- 
te, za katere smo vam že pred tremi meseci pisali, da so du- 
plikati izgubljeni. Na ta način nam lahko sovražnik pošlje ce- 
lega hudiča in to se bo sedaj - ob tej širini - brez dvoma tudi 
poskušalo. 

2. Torej: k nam samo ljudi, za katere smo se dogovorili 
ali pa, ki jih specialno zahtevamo naknadno z podpisom CK. 
Vse drugo gre po poti splošne mobilizacije v partizane. 

* Dušan Savnik, pravnik in časnikar. 
* Slane Lenardič, časnikar. 
7 Pripadnika skupine Slara pravda, ki jo je vodil Črtomir Nagode in je 

leta 1941 vstopila v OF. Zaradi zagovarjanja politike Draže Mihailovića je bila 
skupina v začetku leta 1942 izključena iz OF. Pozneje seje deloma priključila 
Slovenski zavezi. 

» Zdravka Kocbek. 
* Božidar Jakac. 
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3. Poročaj takoj, kaj je z mobilizacijo. Kakor nam je bilo 
javljeno, ni doslej še nikogar ven. Medtem pa je najbrže že 
tudi tista javka propadla. Tega sicer sigurno ne vem, ker ni- 
mamo zadnjih poročil z bojišč, mislim pa, da se bo treba ori- 
jentirati predvsem na progo, ki jo ima v mislih Murko10, toda 
hitro kajti sicer jo zna vzeti hudič. Naj pride Murko takoj ose- 
bno k nam Murko sam, da vse te stvari že enkrat ponovno 
uredimo, kajti sicer bo brez potrebe kup zmed, v slabem slu- 
čaju pa lahko celo nesreč. 

Smrt fašizmu - svobodo narodu! 

P.S. 
Uporabite v Ljubljani takoj v svoji agitaciji dejstvo, da so 

naše enote pri Krvavih pečeh na Notranjskem napadli pod 
komando nemških oficirjev združeni Italijani, beli in plavi v 
jugoslovanskih vojaških uniformah. To je bilo 1. septembra. 
Pri tem so imeli težke izgube11. 

Razkrinkujte Novaka12 in plavo gardo z vso silo kot nem- 
škega plačanca in gestapovskega človeka. 

ST. 138 

PISMO ČLANICE POVERJENIŠTVA CENTRALNEGA KOMI- 
TEJA KPS ZA LJUBLJANO MIRE TOMŠIČ DNE 6. SEP- 

TEMBRA 1943 CENTRALNEMU KOMITEJU KPS O POLO- 
ŽAJU V LJUBLJANI1 

Dne 6. 9. 1943 
Dragi tovarišu 

Pismo, ki ga je napisal Mali2 in ga ni bilo mogoče oddati, 

10 Rado Trošt. 
" Glej dok. št. 129, op. 2. 
11 Karel Novak. 
1 Prepis nedokončanega pisma je v ARS, Odd. 1. sign.: AS 1487, CK KPS, 

a.c. 1718. Pismo je bilo verjetno prepisano že med vojno. Nadaljevanje pisma 
dne 18. septembra 1943 je prav tam, a, c. 1719. 

1 Vladimir Krivic. Glej dok. št. 117. 
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nadaljujem. Prejmite oba hkrati. Po drugi zvezi naših pisem 
zaenkrat ne bomo pošiljali, ker je še nesolidna. Spremenili 
smo 3. Od nas dobiva pošto direktno Nace4, tajo od- 
daja trem: A-ju, • in C5. Ko od teh dobi pošto, jo odda direkt- 
no na mojo javko z označbo •, • in C, da je kontrola možna. 
Vpisoval bo, katerega dne je kakšno pošto oddal in prejel. Tu 
ni Petrovih6 ljudi. Notri in ven hodi nov človek, Petrovi ljudje 
nosijo le literaturo, male paketke itd., da ne bo nagle spre- 
membe. Zadnjič je Petrov človek prinesel pošto iz 22', ker mu 
jo je tam nekdo dal. Nace je vpisal tudi to pošto, ni pa upal 
Petrovemu človeku reči, naj ne nosi pošte ven, češ, daje dru- 
gače urejeno. Zvedela bom še, če je to tista pošta, ki je od Na- 
četa do mene romala od torka do petka. Vsekakor je romala 
in razčiščujemo. Nace je liberalen človek in je zato teško do- 
seči, da v nove zveze ne bi mešal starih ljudi. Tudi na 22 naj- 
brž ni še vse v redu. Zakaj oddajajo drugim, ne samo •, • in 
C. Murko8 bo ta teden, ko pride, to vse uredil. Za primer kako 
prihaja pošta, sledeče: V petek, 1 teden po mojem povraku4 je 
prispela sledeča pošta od 000223 do 000232, 232 ni bilo, 226 
pa dvakrat, ali ni bilo 236 dobro čitljivo, in še od 000234 - 
000237 razen 236, 234 je bilo dvakrat iz 233 ni bilo dobro 
čitljivo. Vsekakor 232 ni. Datum: Ivo1« oddal 18.8. in 19.8. 
Prejeto 26.8. Stanje pošte je bilo precej čudovito. Kuverta ob 
strani zaprta s klamfcami, brezhibno novi kuverti, dve, pisava 
neznana, vsekakor ne Lukina11, Petrova12 ali Anina13. Kakor 
sva se z Marjeto dogovorila. Ena kuverta od polovice slabo 
zalepljena, na drugi polovici rob, ki je sicer prilepljen, natr- 
gan. Nekaj kuvert brez številke. Domeni naj se nekdo od vas z 
Murkotom, ki pride, o tem, da bomo lahko poznali vaše ku- 
verte, pisavo itd. Ni treba enotnih kuvert, vendar gotovo vrsto. 

3 Pike so že v prepisu. 
4 Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravega imena. 
5 Šifre za javke ali kurirje. 
« Mirko Plcško. Glej dok. Si. 93. 
7 Verjetno šifra za javko. 
« Rado Trošt. 
9 Misli na povratek-iz sedeža vodstva narodnoosvobodilnega gibanja na 

Bazi 20 v Kočevskem Rogu, kamor je odšla na poročanje 18. avgusta 1943, 
Glej dok. št. 68. 

10 Vladimir Svelina. 
11 Franc Lcsko.šck. 
• Boris Kidrič. 
" Zdenka Kidrič - Ana, Marjeta. 
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Isti dan v redu pošta št. 000250-254 od 20.8. in št. od 
000247 in 248. En teden za tem, tj. 3.9. je prišla vsa ostala 
pošta, številke od 238-241, 243-245, s starimi datumi od 
20.8. in 22.8. ter 23.8., 256-270 z datumi 26., 27. in 28.8. 
eno pismo brez številke z raztrgano kuverto od 29.8. in od 
270-281 od 1.9., 270 sta bili 2 kuverti sigurno manjka 242, 
246, 249, 255. Po vsebini pisem ne manjka kaj bistvenega, 
lahko pa. Morda so kaki rokopisi. Ta ob enakem času spreje- 
ta postaje prišla po dveh ljudeh, vidno po označbah •, • in C 
itd. Pogrešam pismo Primoža14 nekemu učitelju, ki ga je na- 
povedal, ko sem z njim govorila in Lukino pismo direktorju 
oziroma ravnatelju, za katerega je posredovala žena. Mogoče 
sta se kasneje premislila. Iz enega Lukinega pisma katero je 
zmečkal naslov za nekega Rudina15, ki mu piše vaš ing. Blft 

radi sušilnega aparata za foto, in Lukino pismo ženi. Pismo R. 
ne vem kam oddati. To so moje pripombe k pošti. Rada bi 
pripomnila še to, če kdo od vas lepi vse kuverte z lep. papir- 
jem od strani, kljub temu da so zalepljene zadaj, potem to 
sporočite, da se vemo ravnati. 

Nabave za katere pišete, bomo upoštevali in čim prej ure- 
dili. Potrjujem še enkrat prejem denarja, 500 po Kati17, 200 
po redni pošti. Za pakete se bo dogovoril Murko. Z nabavami 
hitimo, da bo šlo vse notri, že zdaj, da ne bodo dragocene 
stvari ostale tu. 

Vi nam pa prosim pošljite VK-hrv.18, ki jih nekaj imate in 
mi jo je en izvod obljubil Luka, ko sva govorila. Samo en iz- 
vod, ker smo zaenkrat z njimi pecej na pon.19 Pošljite nam 
tudi nekaj fotografij iz vašega življenja, kakšnega fest partiza- 
na, kakšen del brigade, G.J.20 bi bilo treba slikati, ter tudi 
kakšen top morda celo G.J., da bomo mi razširjali. Videla 
sem pri nekaterih fantih stvari, ki bi v Ljubljani vžigale. Dobili 
smo eno malo sliko iz B(ele] kr[ajine], skupino s topom. Imate 
pa vi boljše reči. In recite ženskam, mladini in brigadam, da 
naj nam pošiljajo svoje štorije, svoje brigadne liste itd. v Ljub- 
ljano. S tem bi v Lj. marsikaj naredili, ker so ljudje tako žejni 

14 Edmund (Edo) Turnher. 
15 Uredništvu ni uspelo identificirati osebe. 
16 Verjetno ing. Miloš Brelih. 
i; Ilegalno ime z« lesnega trgovca Pnvletiča. 
"' Verjetno misli brošuro VKP/B v hrvaškem jeziku. 
•• Nerazumljiva beseda. 
2U Verjetno gospod Joncs (William Jones), 

475 



tega. In še DE, Luka in ostali naj nam pošljejo obljubljeni 
kratek letak21 - poziv za tovarne, za sabotaže in mobilizacijo, 
svojimi legalnimi podpisi. Zelo pa smo zadovoljni s pozivom 
Avšiča22 in ostalih, že razmnožujemo. Pisma G.J. in V.J.23 za 
gen. J.24 smo dobili šele sedaj z veliko zamudo. 

Glede gospodov, ki bi želeli priti z vami v tesnejše stike 
sledeče: Tisti debeli fajmošter25, ki bi vsi najbolj želeli obdelo- 
vati, je pripravljen priti od 7. do 15. V tem času lahko pusti 
svoj kšeft, samo mi mu bomo morali dati dovoljenje. Je pa 
precej nesramen bandit, čeprav se splača. Mislim, da mu 
lahko rečemo v bodoče fajmošter. Odgovorite po Murku ali 
takoj, kdaj, kam in kako, ker če ne do 15. se bo zavleklo do 
konca meseca. Tako pravi. Drugi g. ing. mladi26 Andrejev27 

soimenjak, ki mu bomo odslej rekli »naivnež«, še okleva. Da- 
nes ali jutri bo dal Malemu odgovor. Ven se boji hodit, je pa 
rekel, da bo govoril s svojimi. Tisti, ki sili v Partijo28, pride v 
sredo ali četrtek z Murkotom - za stalno. Z njim pride mojster 
malar2y. Prvi, mi mu že dolgo pravimo Jankovič, bo poslal tu- 
di kuverte z nekimi svojimi beležkami po redni poti. Spravite 
torej kuverto »za Jankoviča« zanj. Stari30, ki vam je prinesel 
»okrožnico«, je šel v Gortes »urejevat« zapuščino (ne vem kdo 
ga je poslal), pride, kakor vam je že sporočil, prihodnje dni k 
vam na obisk. Najboljše bi bilo, če ga obdržite. »Bolni člo- 
vek«31 pa le bolj počasi okreva. Recimo mu »Jankovičev prija- 
telj«. Bo šel, le nikakor nima korajže in vedno hoče še nekaj 
dni odlagati. Med tem ga je nekdo že čisto pregovoril, sedaj je 
spet obljubil. G.J.32, ki mu je pisal vaš major, recimo mu »voj- 
skovodja«, sedaj zbira tiste oficirje, ki so proti vsem, tudi proti 
nam. Toda pismo bo sigurno vplivalo. »Dobrovoljec«33 pride, 

31 Uredništvu ni uspelo ugotoviti za kateri letak gre. 
" Jaka. Avšič. Glej dok. šl. 119. 
¡u Josip Vidmar. Glej dok. št. 75. 
'* General Ferdinand Janež. Pisal mu je tudi major William Joncs. Glej 

dok. šl. 76. 
" Dr. Dinko Pue. 
* Ing. Jože Rus - Naivnež. 
JT Josip Rus. 
J* Uredništvu ni uspelo identificirati osebe. 
*> Božidar Jakac. 
M Dr. Anton Brecclj. 
31 Oton Župančič. 
*• Po vsebini lahko sklepamo da gre za generala F. Janeža. 
*> Josip Jeras, v Vrhovnem plenumu je zastopal Združenje slovenskih 

prostovoljcev v I. svetovni vojni. 
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čim uredi vse s svojimi ljudmi, to se pravi, imeli bomo še ši- 
rok sestanek z nekaterimi dobrimi njegovimi prijatelji. Možno 
bo pripeljal še koga, čeprav je že 25 let, odkar se je končala 
prejšnja vojna. G. »Kompromisar U«34, kije delal pri Smajdu35 

za sporazum, je tudi pripravljen za pogovor, sporočite, kdaj, 
kje in kako. Taje poslal tudi svoje sporočilo36 na 5 straneh, ki 
ga vam bom oddala po redni poti! Po tisti poti pošljem Dobro- 
voljčevo pismo, ki pa želi, da ga ne bi objavili radi represalij. 
Mislim, da počakate toliko, da bo on sam na varnem. Dalje 
poroča o svojem delu »emigrant«37, ki je član plenuma in ki 
nam je dolgo delal preglavice. Želi priti k vam na razgovor (to 
je iznesel sam od sebe), čim bo podaljšano njegovo dovoljenje. 
Tudi njegovo poročilo38 pride po redni poti, želi, da bi ga ime- 
novali »Jurjev«. Sporočite, če mislite, da bi se pogovarjali z 
njim. Jutri ga bom povabila za stalno. Stik z nami išče tudi 
Aluj39, gotovo mu je hudo, ker smo ga objavili. Nekdo, je sicer 
frontaš, je privatno razgovarjal z Bajičem4". Tudi to bom pos- 
lala po redni poti. Rezultate naših razgovorov bom poslala 
Murku, vsekakor pa nič takega po redni poti, dokler ni reda. 
Ta čas bomo po obeh poteh redno in kratko poročali najvaž- 
nejše. Toliko omenjam danes zato, da lahko pripravite termi- 
ne za razgovore, katere pač želite. V poštev bi prišli torej faj- 
mošter, Kompromisar, Jurjev in eventualno naivnež. Mobili- 
zacijo vršimo. So še težave deloma tehnične (kanali), deloma 
politične (brezbrižnost radi Nemcev, češ, saj jih ne bo). Na div. 
javke smo poslali ljudi šele ta teden. Bile so zapreke. Murko 
ni imel dovoljenja, za mesto bliže Lj. nismo imeli dokumentov 
R. leg človeka. Sedaj bo šlo, odkrili smo razne kanale, tudi za 
robo. 

" Lojze Ude - Kompromisar. 
35 Dr. Albin Šmajd, odvetnik v Radovljici, politik, član SLS. Po nemški 

okupaciji lela 1941 seje preselil v Ljubljano, bil med organizatorju MVAC, 
član vodstva Slovenske legije in Slovenske zaveze. 

•"> Gre za poročilo o akciji za premirje dne 20. avgusta 1943 Izvršnemu 
odboru OF. Poročilo je objavljeno v Ude, Moje mnenje, str. 103-110. 

J7 Dr. Makso Šnuderl - Jurjev. 
•>» Glej dok. št. 38. 
*• Dr. Branko Alujevič (1909-1992), pravnik, član banovinskoga odbora 

Omladine JNS, od leta 1941 predsednik Pokrajinske delavske zveze, 1943. 
leta v Sokolski legiji. 

*° Dr. Stojan Bajič, profesor na Pravni fakulteti v Ljubljani, član vodstva 
Mlade jugoslovanske nacionalne stranke. 
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Imava z Murkom še en predlog: da bi prišel v Poverjeniš- 
tvo tudi Žiga41. Mislim, da veste kdo je to. Krištofov4- sošolec, 
sedanji sekretar OK. Utemeljujeva takole. Na svojem mestu bi 
zakrnel, je že eno leto sekr. OK, treba ga je dvigniti, se je kra- 
sno razvil in tako daleč prekaša vse druge v OK-ju, da oni na- 
ravnost omagujejo radi tega, niso zato nič inicijativni in čaka- 
jo le nanj, ki pač vse zna, vse ve. V poverj. je vedno več dela, 
posameznih sektorjev včasih ni mogoče niti kontrolirati, v po- 
drobnosti se pa z Malim že davno več ne spuščava. OK bi de- 
lal bolj samostojno, Žiga bi bil še njihov instruktor, njegova 
prisotnost kot sekretarja pa povzroča, da le on vse dela, drugi 
pa skušajo postajati specialisti za posamezne sektorje. Potem 
bi se morali brigati res za vse. Obvešč., tehniko, delo z bega, 
It. agit, in prop., vzgojo, vprašanje sredine in polit. Razg., fi- 
nance itd. bi potem kontrolirali mi, podrobno pa OK pod na- 
šim nadzorstvom. Žiga bi bil primeren tudi za razne razgovo- 
re. Ne vem, če sem dovolj utemeljila, ker 

Vlasta« 

ŠT. 139 

PISMO SEKRETARJA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS 
ZA PRIMORSKO BRANKA BABICA IZ TRSTA DNE 6. SEP- 

TEMBRA 1943 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA 
PRIMORSKO O POLOŽAJU V TRSTU1 

Dragi tovariši ! 
Pošiljam vam na hitro to -le pismo ...2 nujno postaviti. Do 

danes še vedno nisem vdobil vašega obširnega pisma, kakor 
ste mi že obljubili. Jaz ga vsak dan pričakujem. 

•" Franc Kimovcc 
« Edvard Kardelj. 
•»•' Mira Tomšič. Ime je pripisano s svinčnikom. 
1 Izvirnik, napisan s črnilom, je v ARS, Odd. 11, sign.: AS 1638, Oblastni 

komite KPS za Slovensko primorje, sk, 532/11. Prvi del dokumenla Je od vlage 
poškodovan in težko čitljiv. 

1 Nečitljive približno štiri besede. 
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Prav tako mi še niste poslali radio aparata, ki gaje oblju- 
bil MaksJ (VOS). 

Pošljite čimprej tovariša za VOS, ki je tako nujno potre- 
ben, in o katerem mi ...4 pisali daje že določen za Trst. Njega 
lahko pošljete preko P - 13, lahko pa tudi preko Vitkota5 (Is- 
tra). - 

Italijanska partija (CPI) me je prosila, če jim lahko damo 
kakšno ...6 Oni so to [prošnjo] oslonili ...7 Italijana8, kije bil 
pri vas in ki je baje videl cele pakete denarja, ki vam ga meče- 
jo s padali, Torej če je to mogoče pošljite gotovo vsoto (30- 
50.000) preko P-13 (Kras) 

Pošljite mi čimprej nekaj obveznic in bonov za posojila, 
če jih seveda imate. 

Literatura se tukaj zelo pogreša. Kar je do sedaj prihaja- 
lo je bilo zelo malo in je prihajalo zelo pozno, tako da je bila 
skoraj zastarela. Treba za Trst več literature in urediti boljšo 
vezo, da ta literatura pride kolikortoliko sveža v Trst. Vezo 
lahko uredite preko P 3, Sežana - Orlovac - Trst, Brkine - 
Trst, preko Istre. Z vsemi temi kraji imamo mi vezo najmanj 
enkrat ali dvakrat tedensko samo morate vi z vaše strani ure- 
diti to vezo in poiskati tiste, ki imajo vezo s Trstom. Jaz vam 
namreč sedaj ne morem v pismu poslati razna imena in kraje, 
s katerimi imamo vezo. 

Situacija v Trstu med Slovenci se zelo popravlja. Sedaj 
smo na delu, da zelo razširimo organizacijo OF in jo učvrsti- 
mo. Samo ena težava je med Slovenci, da nimamo partije ( 
vsega 4 partijce) in moramo se naslanjati na razne druge 
elemente. In tudi ti partijci so mladi in več ali manj malo spo- 
sobni za samostojno delo. Zato morate s C.K. K.P.S. brez na- 
daljnjega se sporazumeti, da pošljete enega močnega tovariša 
v Trst, ki zna seveda italijansko. V Trstu je drugačna situacija 
kot na deželi. Tukaj se moraš meriti s starimi politiki (bivši 
soc, klerikalci, demokrati). Tukaj je med meščani politična 
diferenciacija zelo močna in treba znati vse te struje brzdati 
in jih usmerjati na pravo linijo O.F. Mora se biti politično mo- 
čan in spreten, če se hoče vse to obvladati, posebno pa še, če 

• Maks Pere. 
* Nečitljivi dve besedi. 
'VidkoHlaj. 
'' Nečitljivi dve besedi. 
' Nečitljive tri ali «tiri besede. 
'Aldo Lamprodi - Roberto. 
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se hoče voditi in kontrolirati tudi delo italijanske partije. Mo- 
rate se zavedati, da brez enega močnega tovariša, bomo mi v 
Trstu imeli slabe uspehe in večjo nevarnost, da reakcija vdobi 
tla med temi meščanskimi strujami. Torej še enkrat vam po- 
navljam, da vse to predočite CK. in da pošljete enega tovariša 
v Trst, ki bo sposoben tukajšnji situaciji. V zadnjem času so 
se vse te struje med Slovenci zelo razgibale. 

Z mojim zdravjem gre še precej na boljše, ampak vendarle 
še nisem sposoben za večje napore. Do vas jo bom pa prima- 
hal okoli 20. tega mes., to pa brezpogojno. Do tega časa bi pa 
rad, da se uredi vse to, kar sem navedel v pismu. 

Škornje za tov Matevža9 sem že vdobil in jih bom te dni 
poslal. 

Pričakujem v najkrajšem času vašega odgovora. 
S tovariškimi pozdravi 

S.f.-s.n. 
6/IX.43. Vlado10 

ŠT. 140 

TEDENSKO POROČILO SEKRETARJA OKROŽNEGA KO- 
MITEJA KPS JESENICE ANTONA PETERNELA DNE 6. 

SEPTEMBRA 1943 O POLOŽAJU V OKROŽJU1 

Okrožje Jesenice 

Tedensko poročilo 

I. V okrožju se nahaja 59 vasi 2 mesta in 4 tovarne. 
II. N00. 

V okrožju je momentalno postavljenih 51 N00 in sicer 45 

4 Anion Velušček. 
"' Branko Babic. 
» Izvirnik je v ARS, Odd. 1, sign.: AS 1489, Oblastni komite KPS za 

Gorenjsko, a.š. 2508. šk. 8. Prav lam je tudi osnutek poročila Antona 
Pétemela, napisan s črnilom, ki se nekoliko razlikuje od tipkanega poročila, 
ki ga objavljamo. 
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vaških, 1 mestni in 5 tovarniških NOO. V 41 odborih se na- 
hajajo partijci in kandidati. 

III. ZSMinZKM. 
Skupno število ZSM odborov v okrožju je 16 in sicer 12 

vaških 2 mestna in 2 tovarniška odbora. Članov ZKM je 38 v 
okrožju. Ti so združeni v 9 aktivih. Rajonskih odborov ZSM in 
komitetov ZKM še ni postavljenih. 

IV. SPZŽ. 
Število odborov SPZŽ je 15 v okrožju. 14 odborov je vaških 

in 1 mestni. Svojo zastopnico imajo v 5 NOO. Vzrok tako 
majhnega števila odborov SPZZ je splošno zapostavljanje 
žensk od vseh naših rajonskih sekretarjev. Vsled tega sem jih 
ostro skritiziral in dal potrebne direktive za organizacijo SPŽZ 
ter upam, da se bo organizacijsko delo med ženskami poživilo 
in da se bo organizacija ugodno razvijala. 

V. SNP 
V okrožju obstoja v celem 1 odbor SNP. Orgćinizacija je 

dosedaj slonela na odgovornih tovariših v NOO. Nečlani in 
člani OF v okrožju so sicer poslali našim internirancem, izsel- 
jencem in ujetnikom ogromno število paketov hrane in obleke 
pa tudi denarja, vendar se je vse to vršilo neorganizirano. Dal 
sem nekaterim ilegalnim in legalnim terenskim delavcem to- 
zadevna navodila. Pojasnil sem jim kakšne ljudi pritegniti in 
kako organizirati SNP. Po izjavah nekaterih terenskih delav- 
cev v nekaterih rajonih oziroma vaseh izgleda, da bo postala 
SNP najširša organizacija v okrožju. 

VI. NZ. 
Narodna Zaščita dosedaj v okrožju ni bila podrobno orga- 

nizirana in je slonela povsem na odgovornih zastopnikih v 
NOO. Sedaj sem dal nalog rajonskim sekretarjem naj se bolj 
resno vržejo na organizacijo NZ. Po poročilih sodeč se bo tudi 
NZ povoljno razvijala, ker so ljudje še precej dostopni v tem 
pogledu. 

VII. Partija. 
V okrožju se nahaja trenutno 91 partijcev legalcev in 32 

partijcev ilegalcev. Partijcev legalcev je 61 moških in 30 
žensk. Ilegalci so pa sami moški. Kandidatov v okrožju je 104 
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legalcev in 17 ilegalcev. Kandidatov legalcev je 71 moških in 
33 žensk. Kandidatov ilegalcev je 16 moških in 1 ženska. Med 
partijci in kandidati je 103 mestnih in industrijskih delavcev 
in siromašnih obrtnikov, 64 hlapcev, bajtarjev in malih kme- 
tov, 33 srednjih kmetov 8 velikih kmetov in delovnih izobra- 
žencev. Partijci in kandidati so dosedaj združeni v 21 celicah. 
Občinski biroji še niso postavljeni. K skupnemu številu par- 
tijcev in kandidatov v okrožju še niso prišteti člani in kandi- 
dati Partije v minerskih vodih oziroma četah v okrožju. Od 
teh edinic še nisem prejel nobenega tozadevnega poročila, 
akoravno sem to zahteval pred 14 dnevi. 

Vili.   Mobilizacija. 
Skupno število mobilizirancev v mesecu avgustu v okrožju 

je 28 tovarišev. Od teh je bilo 19 tovarišev letnika 1926 ostali 
pa so starejših letnikov po večini dopustniki in vsi prostovolj- 
ci. 

IX. Intendanca - lakota 

X. Obveščevanje. 
Od več strani sem prejel pritožbe, ki se tičejo tovariša To- 

mija (Živka Rotarja), ki je odgovoren za VOS v okrožju. Čez 
njega se tovariši pritožujejo, da se nikamor ne prikaže in nič 
ne ukrene proti raznim izdajalcem in belogardistom. S svojimi 
tovariši se gre nekje »skrivalnice« ter se sploh ne zmeni za ra- 
zne prošnje in navodila od strani terenskih delavcev glede 
varnostnih ukrepov proti denunciantom in drugim izdajal- 
cem. 

XVII.2 Ostalo. 
Radi neiniciativnosti in živčne razrvanosti ter radi njegove 

neodločnosti sem odstavil kot rajonskega sekretarja tovariša 
Pavleta3 in na njegovo mesto postavil tovariša Srečkota4, do- 

a Poglavij od št. XI. do XVI v izvirniku ni. Gre za poglavja XI Ilegalni kadri 
na terenu, XII Zveze. XHI Tehnika. XIV Bela garda, XV Kritika, XVI Predlogi iz 
Okrožnice St. 2 Vprašanja - Direktive Pokrajinskega komiteja KPS za 
Gorenjsko in Koroško z dne 3. julija 1943, po kateri so morali sestavljati 
poročila sekretarji okrožnih in rajonskih komitejev. Glej Dokumenti, knj. 8, 
dok. št. 18, str. 63-67. 

:l Ivan Krivec, sekretar Rajonskega komiteja KPS Kranjska Gora. 
* Ivan Jan. 
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sedaj organizatorja Mladine v rajonu Kranjska gora. Je precej 
zgrajen in odločen ter upam, da se mu bo posrečilo postaviti 
organizacijo na prave noge. Glede tajinstvenega »kontrolorja« 
sem dognal naknadno, da mu je ime Edvard5. Prosim takojš- 
njega poročila glede tega. 

Iz PK-aja sem prejel v zadnjem mesecu sledeče številke 
dopisov: 434, 461, 370, 476, 477, 482, 494. 

Na posebnem listu pošiljam obračun za mesec avgust6. 

Igor7 

Smrt fašizmu - Svoboda narodu! 

Položaj 6.9.1943. 

ŠT. 141 

PISMO IZVRŠNEGA ODBORA OF DNE 7. SEPTEMBRA 
1943 ČLANU VRHOVNEGA PLENUMA OF DR. MAKSU 

ŠNUDERLU1 

Izvršni odbor št. 308 - K - 
Osvobodilne fronte 
slovenskega naroda Dne 7. septembra 1943. 

Delegatu štajerske skupine- v Vrhovnem plenumu OFSN. 

Vaše poročilo3 od dne 12.VIII. t.l. smo prejeli in se Vam 
lepo zahvaljujemo. Podatki, ki ste nam jih dali, posebno pa 
pogledi na političen položaj v Ljubljani in karakteristika pri- 
zadevanj na nasprotni strani, so nam zelo dragoceni. Naše 

s Albin Kolb. 
" Mesečni obračun prihodkov in stroškov Okrožja Jesenice za mesce 

uvgusi 1943 je v ARS, Odd. 1, sign. AS 1489, Oblasini komite KPS za 
Gorenjsko, a. š. 2510, šk. 8. 

7 Anton Peternel. 
1 Izvirna kopija je v ARS, Odd. 11. sign.: AS 1670, lOOF, šk. 434/1. 

Številka 303- • -je rcgislraturna oznaka Izvršnega odbora OF. 
1 Dr. Makso Šnudcrl. Glej dok. št. 3, op. 2. 
•' Glej dok. št. 38. 
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informacije glede jugoslovanskih oficirjev se skladajo z Vašimi 
z razliko ocene polkovnika Vavniha4, katerega prištevamo po 
precej zanesljivih podatkih med akterje modre garde. Genera- 
lu Janežu5 je pisal vabilno pismo v imenu IO naš tovariš 
predsednik6, pismeno pa se je obrnil nanj tudi segnior angl. 
vojaške delegacije pri našem Glavnem poveljstvu, Mr. Jones7. 

Glede Vaše pripombe, ki jo stavljate v zvezi z Vašim poro- 
čilom o SDS, da smo namreč proti Vam kazali znake nezau- 
panja, Vam moremo zatrditi, da ta pripomba nima stvarne 
podlage v našem ravnanju niti od IO niti od naših vodstvenih 
ljudi v Ljubljani ni bila dana nikaka direktiva glede preiskave, 
ali imate kake politične zveze s tkzv. sredino ali ne. Kakor se- 
daj, tako smo Vas tudi prej smatrali za rednega člana Vrhov- 
nega plenuma Osvobodilne fronte in nismo imeli nobenega 
povoda dvomiti o Vaši lojalnosti in o lojalnosti Vaših in naših 
ožjih sodelavcev. V tej zvezi tudi poudarjamo da se popolno- 
ma strinjamo z Vami glede vrednotenja postopka vodje8 slo- 
venske skupine v SDS. 

Odgovor na Vaše poročilo boste prejeli v obliki našega re- 
dnega poročila Plenumu, kakor tudi po članih našega ljub- 
ljanskega Poverjeništva, katerim smo dali potrebne direktive. 

Kakor ste že informirani, iskreno želimo, da se čim preje 
preselite k nam9. Današnja zunanja in notranja politična in 
vojaška situacija nujno narekata potrebe, da bodi vodstvo 
Osvobodilne fronte to je Vrhovni plenum s svojim Izvršnim 
odborom v tesnem sodelovanju. To pa je mogoče le, če se Vi, 
člani Plenuma, čim preje odločite za prihod k nam. Tu bi se 
še posebej z Vami zmenili glede konkretnih predlogov, ki jih 
navajate v svojem poročilu, in glede akcijskega načrta »Šta- 
jerske skupine«10. Mi te predloge načeloma osvajamo in jih 

•* Vladimir Vauhnik. 
5 Ferdinand Janež. 
6 Josip Vidmar. Glej dok. št. 75. 
7 Gre za poziv majorja William« Jonesa dne 20. avgusta 1943. Glej dok. 

šl. 76. 
" Dr. Vladimir Sukljc (1907-1984), odvetnik v Ljubljani, član Samostojne 

demokratske stranke, -nasprotoval OF. Bil je med organizatorji Slovenske 
zaveze in član Napredne delovne skupnosti, organizacije slovenskih 
liberalcev, nasprotne OF. 

" Glej povabilo Izvršnega odbora OF dne 21. julija 1943 članom 
Vrhovnega plenuma OF v Ljubljani "naj zapuste Ljubljano in se preselijo v 
bivališče IOOF " v Dokumenti, knj. Ö, dok. št. 98, op. 20, str. 341. 

Iu Glej dok. št. 3. 
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pozdravljamo, potreben je pa seveda skupen razgovor o pod- 
robnostih izvajanja. Strinjati se ne moremo le glede načrtov 
vojaških akcij za Štajersko, namreč v točki, kjer govorite glede 
postavitve vojaškega vodstva. Vse obstoječe vojaške edinice, 
ki se bodo še rekrutirale, so in pridejo pod poveljstvo Glavne- 
ga štaba NOV in PO Slovenije, ki je podrejen Vrhovnemu šta- 
bu NOV in PO Jugoslavije. V sestavu naše redne vojske so 
seveda tudi danes že vse edinice, ki se nahajajo na teritoriju 
Štajerske. Te edinice izvajajo in bodo izvajale mobilizacijo in 
tem se bodo priključevale tudi enote, ki bi iz naše Ljubljanske 
pokrajine odhajale na ta teritorij v borbo. Prosimo Vas, da v 
tem smislu izvajate nadaljno delo, ki zadeva vojaško akcijo na 
Štajerskem. 

Želimo čim prejšnjega oz. takojšnjega svidenja in Vas poz- 
dravljamo. 

Smrt fašizmu - svobodo narodu! 

Za: 
Predsednik : Politični sekretar: 

Boris Kidrič 

Žig: 
OSVOBODILNA FRONTA 

SLOVENSKEGA NARODA 
IZVRSNI ODBOR 

ST. 142 

PISMO POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA GORENJSKO 
IN KOROŠKO DNE 7. SEPTEMBRA 1943 SEKRETARJU 
OKROŽNEGA KOMITEJA KPS KRANJ ANTONU NARTNI- 

KU1 

Pokrajinski komitet KPS Položaj dne 7/9. 
za Gorenjsko in Koroško 497 

i Izvirnik je v ARS, Odd. II, sign.: AS 1707, Okrožje Kranj. šk. 672. St. 
497 je registration« oznaka pošiljatelja. 
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Dragi tovariš Čmivc-! 

1.) Prejeli smo Tvoje poročilo3 odposlano dne 24/8. Tudi 
tovariš Vinko-1 se je med tem časom vrnil iz potovanja in nam 
podal prav obširna poročila o vašem delu v tem okrožju. Na 
podlagi teh poročil smo izvedli malo reorganizacije v Tvojem 
okrožju. Nekatere nesposobne in malomarne sekretarje smo 
izmenjali ali pa jih sploh odstavili. 

2.) Tovariš Švejk5 sekretar rajona Tržič, je razrešen funk- 
cije sekretarstva v tem rajonu, obenem paje že tudi imenovan 
za rajonskega sekretarja za ZSM (ZKM) v tem rajonu. Za se- 
kretarja na njegovo mesto pa je imenovan tov. Miha6 doseda- 
nji sekretar rajona Stražišče. 

3.) Tovariš Miha sekretar RK naj pa takoj postavi za ra- 
jonskega sekretarja v tem rajonu enega od svojih najboljših 
terenskih delavcev. Po možnosti legalca in to čim prej, da po- 
tem takoj odide na novo službeno mesto. 

4.) Tovariš Mejač7 je razrešen svoje funkcije, na njegovo 
mesto pa pride tov. Robnik8 iz Mihovega rajona. Tov. Robnik 
naj takoj prevzame posle rajonskega sekretarja v Mejačevem 
rajonu, tov. Mejač pa je zaenkrat postavljen za občinskega 
sekretarja, v kateri občini bo deloval to mu že določil tov. Ro- 
bnik. 

5.) Tovariš Benko9 je razrešen funkcije rajonskega sekre- 
tarja, ravnotako tudi funkcije organizacijskega okrožnega se- 
kretarja. Za rajonskega sekretarja v Benkovem rajonu je ime- 
novan tov. Borove10. Tovariš Benko pa je imenovan za okrož- 
nega tehnika v Tvojem okrožju. 

6.) Okrožni komite je sestavljen iz sledečih tovarišev: Tov. 
Černivc, Borut11,  Borove, Miha in Johan12. Tovariša Miha in 

* Anion Nartnik. 
•' Glej dok. St 88. 
* Vinko Hafner. 
* Lojze Podobnik. 
" Pavle Kavčič. 
7 Jože Stružnik. 
8 Tone Hafner. 
* Beno Anderwald. 
10 Ivo Slavec. 
11 Slane Konstantin. 
11 Ivan Bcrtoneelj. 
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Borove imata nalogo da vodita kontrolo, na rajonima tov. 
Vojteha13 (to naj vrši Miha) nad Črtovim14 pa Borove, poročila 
naj pošiljata okrožnemu in Pokrajinskemu sekretarijatu. To- 
variš Johan pa ima nalogo da vodi kontrolo nad celim okro- 
žjem. Podrobnejša navodila bo prejel v kratkem, kako je treba 
voditi kontrolo po terenu. 

7.) Ponovno Te moramo opominjati, da kljub neštetim 
našim opominom še do danes nisi poslal odgovorov na „Vpra- 
šanja - direktive št. 2"15 ne sekretarji Tvojih rajonov, ravno 
tako tudi nismo prejeli odgovora po teh direktivah od Tebe. 
Pritisni na vse sekretarje, da bodo poslali odgovore na ta 
vprašanja na okrožni in Pokrajinski komitet, na podlagi teh 
odgovorov, ki jih boš prejel, pa moraš sestaviti poročilo za ce- 
lo okrožje ravno tako, kakor ga mora sestaviti rajonski sekre- 
tar za svoj rajon. Da bi se samo radi Tebe sestavljala kakšna 
nova posebna Vprašanja - direktive po katerih bi Ti mogel 
odgovoriti tega zaenkrat še ne bomo storili, pač pa se Ti malo 
potrudi in sestavi poročilo po teh direktivah. Iz drugih okrožij 
in rajonov smo to že davno vse v redu prejeli, samo Ti z tvoji- 
mi sekretarji pa stalno govoriš da se ne da po teh direktivah 
odgovoriti, to je znak slabosti. 

8.) Poročaš, da imate vse pripravljeno za mobilizacijo sa- 
mo da nimate nobene čete v bližini, to nikakor ne drži ker je 
bila že pred 15 dnevi poslana v Tvoj okoliš Kranjska četa. Ka- 
kor hitro dobiš vezo z njo moraš začeti z mobilizacijo letnikov 
1912, 1913, 1914, 1915, ker ti letniki bodo klicani v nemško 
vojsko pod pretvezo da gredo na delo. Vse te novomobiliziran- 
ce mora četa takoj odpeljati na ono mesto, kamor ji je to na- 
rejeno od vojaške komande. Z bataljonom ki operira na Koro- 
ški strani trenutno še nimamo nobene veze, sporočili so nam 
iz Koroškega da bo to v kratkem postavljeno. Ako vam je mo- 
žno postaviti vezo od Vas vredite to čim prej. Delo v vojski je 
po partijski liniji isto kakor je na Gorenjskem, to mislim da že 
sam veš saj si bil partizan dolgo časa. Pošljite jim tudi litera- 
turo kadar boste imeli vezo postavljeno, poročajte nam, koliko 
jih je in če so to Korošci, morda so od Štajerskega bataljona. 

9.) V Tvojem poročilu je tako razumeti, da bi bil povzročil 
provalo v Kranju tov. Borove, to pa skoro ne bo držalo ker ta- 

u Anton Pczdir. 
M Franc Šiška. 
15 Glej dok. št. 23. op. 4. 
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krat je ravno prišel v ta rajon, gestapo pa je že prej imela pri- 
pravljeno hajko po Kranju na tovariše ki niso bili prav preveč 
seznanjeni z konspiracijo. To je samo natolcevanje, da je rav- 
no on to povzročil, da se je provalila organizacija v Kranju. 

10.) Poročaš da ne prejemaš dovolj poročil od RK sekre- 
tarjev, da Ti ni možno bolj točno poročati, vsemu temu si kriv 
prav sam Ti, čas je bil v spomladi da bi bil postavil na teren 
dovoljno število terenskih delavcev, katerim bi bil stalno po- 
šiljal direktive za direktivami obenem pa bi jih tudi kontroli- 
ral, (tako so delali po drugih okrožjih) danes bi bila organiza- 
cija OF močna tako pa nimaš res kaj poročati iz nekaterih 
rajonov. Daj direktive vsem rajonskim sekretarjem da Ti mo- 
rajo pošiljati poročila in Ti moraš takoj odgovoriti na vsako 
poročilo. Oborožene skupinice ki se skrivajo po okolici s po- 
močjo terenskih organizacij polovite in jih priključite v četo. 
Večina naše vojske se je sedaj priključilo našim dvem divizi- 
jam10 v provinci. Trenutno se nahaja na Gorenjskem samo en 
bataljon. Za mobilizacijo v Tvojem koncu je bila poslana ena 
četa. Morda imaš kje kakšnega tovariša Korošca, ali kogar 
koli samo da bi mu bil teren na Koroškem poznan, če je še 
legale ga je treba takoj mobilizirati in ga poslati na Koroško, 
da bo začel z organizacijo OF. Poročaj nam o tem, če se naha- 
ja tovariš Stane Mrhar17 kje v bližini ga takoj pošlji k nam. 

Smrt fašizmu - svoboda narodu! 

Za PK KPS 
Matija18 

P. S. iy imaš brošuro NOO in partija-0, ravnaj se po njej, hiti z 
organizacijo si silno počasen, tudi poročila pošiljaj točno ob 
tednu, čimprej pa pošlji odgovore na Vprašanja in direktive. 

•• Misli I. (XIV) in IL (XV) divizijo NOV in PO Slovenije, ki sta se oblikovali 
v Ljubljanski pokrajini. 

'7 Stane Mrhar - Tiróle, do srede junija 1943 politični komisar Kokrškega 
bataljona. 

"' Maks Krmclj. 
•t Pripisano s črnilom. 
'" Glej dok. št. 23, op. 2. 
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ŠT. 143 

PISMO IZVRŠNEGA ODBORA OF DNE 8. SEPTEMBRA 
1943 INŠTRUKTORJU IZVRŠNEGA ODBORA OF JANEZU 

STANOVNIKU! 

Izvršni odbor Osvobodilne fronte 
slovenskega naroda, 
Dne 8.IX. 1943 

Tovarišu Tinetu Korenu2, instruktoru IOOF. 

1. Prejeli smo tvoj dopis od 2.IX.433. 
2. S tvojimi ukrepi glede volitev se strinjamo. Opozarja- 

mo, naj bodo tisti »ugledni ljudje, ki se skrivajo na lastno 
pest«, zares ugledni in - zanesljivi ljudje. 

3. Mislimo tudi, da je tvoja ocena nemške zasedbe pra- 
vilna. Menimo, da tam, kjer so zasedli Nemci, ne bo prav nič 
težje delati kot je bilo doslej. Zlasti še tam, kjer trenutno na 
terenu ne bo vojske, bo zadeva po našem mišljenju razmero- 
ma lahka. V tem pogledu je nujno: a/ razbiti ljudem mišljen- 
je, da je sedaj prišel strah, hujši od Italijanov; b/ graditi soli- 
dne legalne pozicije kot to že sam omenjaš; c/ menimo, da je 
mogoče in treba vzdržati tudi nelegalni kader, vendar mu še 
bolj kot doslej osigurati nelegalne baze in skrivališča. 

4. Med nemško vojsko je potrebno na vsak način vršiti 
propagando kot jo predlagaš. IOOF bo v kratkem izdal ustre- 
zajoče letake v vseh jezikih teh »nemških« vojakov. Okrenite 
pa tudi na lastno pest, kar je potrebno. Seveda naj te vrste 
delo - kar se namreč neposrednih stikov tiče - konspirativno 
oddeljeno od našega osnovnega organizacijskega aparata, da 
se eventuelne provale ne morejo razširiti. Razvijte pa to delo 
čim intenzivneje. 

5. Tvoja ocena, da bi bila sedaj druga fronta že mogoča, 
je po vsem pravilna, in jo je treba tudi množicam razlagati. Še 
več treba je postavljati s stališča malih podjarmljenih naro- 
dov, ki se že tretje leto bore proti okupatorju, zahtevo po 

« Izvirna kopija je v ARS, Odd. I, sign.: AS 1487, CK KPS, n.c. 5575. 
1 Juncz Stanovnik. 
•' Glej dok. St. 124. 
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drugi fronti in popularizirati ogromne uspehe Rdeče vojske, ki 
še vedno nosi na svojih plečih pretežno večino vojnega bre- 
mena. Plavo gardiste je seveda potrebno razkrinkovati tudi z 
dejstvom, da so pomagali in še pomagajo Italijanom in Nem- 
cem prav na progi Ljubljana - Trst, na katere rušenju so inte- 
resiram predvsem Angleži. 

Želimo ti mnogo uspehov v tvojem delu in te tovariško 
pozdravljamo. 

Smrt fašizmu - svobodo narodu! 

Za IOOF politični sekretar": 

ŠT. 144 

OKROŽNICA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRI- 
MORSKO DNE 8. SEPTEMBRA 1943 OKROŽNIM KOMITE- 

JEM KPS NA PRIMORSKEM Z NAVODILI ZA DELO OB 
PRIČAKOVANI ITALIJANSKI KAPITULACIJI1 

Pokrajinski komitet KPS 
za Primorsko 

Na položaju, 9.8.1943a 

Pravilni datum: 8.1•.•• 

Okrožni komitet KPS za  

Dragi tovariši! 

Veliki dogodki, katerim smo priča zahtevajo od Vas najviš- 
jo aktivnost in iniciativo. Vašo delavnost razvijajte zlasti v sti- 
rili smereh: 

1. Organizacija Narodne zaščite, v katero pritegujte vse 
odraslo moško pa tudi žensko prebivalstvo zlasti pa mladino. 

4 Boris Kidrič. 
1 Izvirna kopija je v ARS, Odd. •, sign.: AS 1638. Oblastni komite KPS ¿a. 

Slovensko primorje, šk. 532/1. 
1 Pomota. Pravilni datum je 8. 9. (september) 1943. 
3 Z roko pripisal dr. Aleš Bebler. 
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Narodno zaščito oborožite z orožjem, ki ga odmetavajo itali- 
janski vojaki in ga s pogajanji od njih dobite. NZ mora biti 
formirana v vode in čete ter imeti komandante in politične 
komisarje. NZ naj zastraži vasi, patrulira po rajonu in po mo- 
žnosti zasede kolodvore, občine, pošte itd. Če je na ozemlju še 
nemška vojska naj NZ sodeluje s partizani ali pa samostojno 
nastopa proti Nemcem. 

2. Vojaške operacije, ki jih trenutek zahteva od naše 
oborožene sile (partizani in NZ) so izključno uperjene proti 
nemški vojski. Nemško vojaštvo je treba napadati, ga razoro- 
ževati, rušiti je treba proge in ceste, po katerih se nemško 
vojaštvo prevaža, rušiti telefonske in telegrafske linije, ki slu- 
žijo Nemcem itd. 

3. Proti italijanski vojski je treba do nadaljnega ustaviti 
vse sovražnosti, ker bi to bilo samo Nemcem v korist. Italijan- 
skemu vojaštvu (bodisi moštvu, bodisi komandam) je treba 
ponuditi na izbiro dve možnosti: a/ da se borijo proti Nemcem 
ob naši strani in pod našo komando b/ da oddajo orožje in 
odidejo domov. V tem drugem primeru jim izstavljajte sloven- 
ske propustnice v imenu odborov OF, v katerih potrjujete, da 
so orožje prostovoljno oddali in jim je dovoljen svoboden od- 
hod domov. 

4. S pomočjo NZ prevzemite v svojih krajih oblast. Skliči- 
te zborovanje vsega prebivalstva sredi vasi, mu sporočite: a/ 
da je preostalo pregnati samo še Nemce, ker je Italija presto- 
pila na stran zaveznikov in italijanska vojska zapušča naše 
kraje, b/ Da se mora oborožiti za preganjanje Nemcev in za 
zavarovanje ljudske oblasti ter meja Združene Slovenije, c/ 
Da na slovenskem ozemlju prevzema oblast Osvobodilna fron- 
ta in naj se ne da begati od izdajalskih plavogardistov, ki bi 
skušali nastopati kot oblast. 

Dokler ne postane popolnoma jasno, kakšna bo nemška 
okupacija, naj se doslej še nekompromitirani tovariši ne raz- 
krijejo in naj izvršuje oblast dosedanji terenski odbor. Čim pa 
se položaj tudi v tem pogledu razčisti, naj se vršijo nova javna 
zborovanja s svobodnimi volitvami Narodno osvobodilnih od- 
borov. 

Važno je v teh časih posebno dvoje: biti samostojen in ini- 
ciativen ter držati dobre zveze tako z nami kakor z rajonskimi 
in terenskimi odbori. 
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Pošto za nas do nadaljnjega pošiljajte v vas Vogersko pri 
Gorici, kjer se Vaši kurirji lahko obrnejo na vsakega domači- 
na. 

Pričakujemo takojšnega poročila o dogodkih v Vašem 
okrožju in o Vaših ukrepih. 

Smrt fašizmu - svobodo narodu! 
Za: 

ŠT. 145 

PISMO POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA PRIMORSKO 
DNE 8. SEPTEMBRA 1943 ČLANU POKRAJINSKEGA KO- 
MITEJA KPS ZA PRIMORSKO BRANKU BABIČU V TRST1 

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

Tovariš Vlado^, Trst 

Dragi Vlado! 

Prilagamo Ti pismo3 za CK KPI, ki bi ga bilo treba takoj 
odpraviti. Pismo jim naslavlja CK KPS. Je pa - kakor nas ob- 
veščajo tovariši iz CK potrebno ustmenih dopolnil in temelji- 
tega razgovora. Za tak razgovor z delegatom ali inštruktorjem 
CK KPI je z naše strani (od načega CK) pooblaščen tov. Pri- 
mož4. Smatramo, da bi razgovoru moral prisostvovati tudi Ti. 
Zato predlagamo, da pripelješ inštruktorja CK KPI, ki prihaja 
k Vam, s seboj na P 13 na dogovorjeni datum (15.t.m.). 

V tem razgovoru bi bilo treba obravnavati vrsto vprašanj, 
ki jih spodaj naštevamo in Ti jih sporočamo v premislek. 

1.    Dvojnost komunističnih organizacij v Trstu (KPI, KPS) 

1 Izvirna kopija je v ARS, Odd. I, sign.: AS 1491, Oblastni komile KPS za 
Slovensko primorje, a.š. 2129, šk. 4. 

2 Branko Bnbić. 
3 Olej dok. št. 77. 
* Dr. Ales Bebler. 
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2. Masovna organizacija v Trstu (Fronte Nationale5, OF, 
Narodna zaščita, GAP0 itd.) 

3. Naša pomoč italijanskemu partizanstvu 
4. Sodelovanje obeh obveščevalnih služb oz. izmenjava 

podatkov 
5. Rad io-zveze- 
6. Pomoč KP1 pri osvobajanju naših političnih jetnikov v 

Italiji 

To so seveda samo glavna vprašanja. Uredite je vse polno 
tekočih poslov, kakor na primer sestava tako imenovanega 
zveznega komiteta. Naši namreč v priloženem pismu predla- 
gajo, da se zaradi dvojnosti organizacij v Trstu sestavi tak od- 
bor za vse mešano področje tržaškega zaliva. V ta odbor naj 
obe Partiji delegirata po dva tovariša. Z naše strani sta delegi- 
rana Ti in tov. Primož. 

Smrt fašizmu - svobodo narodu! 
Ža: 

Zig: POKRAJINSKI KOMITET KPS 
ZA PRIMORSKO 

Št. 146 

POROČILO PODOKROŽNEGA ODBORA OP GORJANCI DNE 
8. SEPTEMBRA 1943 IZVRŠNEMU ODBORU OF O POLO- 

ŽAJU V PODOKROŽJU1 

Gorjanski podokrožni pr. 13. sept. 43. št. 135 
odbor OF Na terenu, dne 8. septembra 1943. 

Poročilo, 

* Fronte Nazionale Italiana (FNI), Italijanska narodna fronta. 
* Gruppi di Azione Patriótica, Domoljubne akcijske skupine za izvajanje 

sabotaznih in diverzantskih akcij v mestih. 
1 Izvirnik s spremnim pismom in prilogami je v ARS, Odd. II, sign.: AS 

1670. IOOF, šk. 435/11. Številka 135 in datum prejema sta registratami 
oznaki Izvršnega odbora OF. 
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ki se v splošnem nanaša na dobo od 22. avgusta do 8. 
septembra, v pogledu financ pa za dobo od 1. do 31. avgusta. 

V splošnem se položaj v našem podokrožju ni bistveno 
spremenil. Stanje okupatorskih posadk je nespremenjeno. 
Žični pas pod Gorjanci pletejo naprej in sicer sedaj od Gaber- 
jev naprej v smeri Novega mesta. Radi neprestanega napada- 
nja naših, so prvotno smer pletenja proti Dolžu spremenili v 
smer Novega mesta. Italijani in beli delajo proti našim ljudem 
nočne pohode, kakor na primer v Sv. Križu in pri Pleterjih. V 
Sv. Križu so več moških pobrali, gostilničarja Colariča, očeta 
in sina pa so zaprli. Na bloku ob St. Jerneju so Italijani areti- 
rali tudi tri naše delavke za žico, katere so nosile literaturo 
čez. Italijani so jih izročili belim na Brezovico. Vsled tega so 
zopet oteškočene zveze čez žico. 

V organizacijskem oziru smo napredovali samo na organi- 
ziranju gospodarskih komisij, katere smo sedaj postavili tudi 
v Brusniškem in Orehovšem rajonu. Politično organizacijo 
smo razširili samo s pridobivanjem novih zaupnikov, s kate- 
rimi smo imeli stalno sestanke. Ravno tako smo imeli stalno 
sestanke z vsemi rajonskimi in terenskimi odbori, katerim 
smo tolmačili okrožnice izvršnega odbora in navodila okrožja. 
Gospodarske komisije so že začele z delom, kakor smo poro- 
čali že zadnjič. Tako je v svetokriškem rajonu zbranega ca 40 
mernikov žita, precej krompirja in fižola, nekaj živil pa je bilo 
oddano že vojski. Ravno tako zbirajo gospodarske komisije 
drugih rajonov, razen rajona Podgrad, kateri je dosedaj naj- 
slabši, ker so še vsi odborniki legalni. Za rezervna živila se 
delajo skrivališča, začasno pa bodo skrita kar pri dajalcih 
samih. Koliko je nabranega in koliko smo dali vojski vam bo- 
mo poročali drugič, ko dobimo vse tozadevne podatke iz tere- 
na. V splošnem so pogoji za zbiranje povolni, tudi za žico, le 
težava je čez spraviti. 

Mobilizacija v našem podokrožju ni uspela. Po našem 
mnenju so vzroki tega sledeči: Ako se je nameravalo izvršiti 
splošno mobilizacijo potem so bile te vojaške sile, ki so vršile 
mobilizacijo absolutno premale. Za Gorjansko podokrožje bi 
morala biti vsaj brigada, ki bi to delo lahko izvršila. Mobiliza- 
cija bi morala biti izvršena v enem večeru ali vsaj v enem 
dnevu, dokler se ne izve. Mobilizirati bi bilo vse brez izjeme, 
razen tistih, ki so za vojaško službo nesposobni in tistih, ki 
jih mi rabimo na terenu. Ako ni bila mišljena splošna mobili- 
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zacija - kar je po našem mnenju verjetno bil tak namen, ker 
ni orožja in ker nezaposlena masa samo ustvarja demoraliza- 
cijo - potem bi se moral postaviti kriterij kje, koga in kako 
mobilizirati. V tem slučaju naj bi te najprvo mobiliziralo tiste 
kraje, ki so pod neposrednim nadzorstvom okupatorja in be- 
lih, tako, da bi jih odtegnili njihovi mobilizaciji. Moške iz onih 
vasi, ki jih obvlada naša vojska, pa naj bi ostali naša rezerva. 
Poleg tega je pri delni mobilizaciji gledati tudi na socialne pri- 
like in skrb posameznika. Proti dezerterjem naj se strogo pos- 
topa, ker ti demoralizajoče uplivajo na tiste, ki ostanejo v voj- 
ski. Mobilizirancem, ki so disciplinirani in ki upoštevajo našo 
oblast naj se v nujnih potrebah ustreže njihovim željam. S 
tem se bo avtoriteta naše oblasti močno dvignila. 

Poleg teh vzrokov neuspeha naše mobilizacije pa je vzrok 
tudi v bojazni in špekulantskem duhu posameznikov, kateri 
potem vplivajo tudi na ostale. Nekateri se bojijo terorja nad 
svojci ako bi šli notri, drugi zopet računajo, čigava bo zmaga, 
ali bodo Angleži ali SZ. Mi sicer proti takim pojavom nasto- 
pamo z vsemi močmi, toda ljudje so postali zelo neverjetni in 
verjamejo le to kar sami vidijo. 

Za vojaškega referenta v podokrožju smo določili tov. Gre- 
go-ta 2. Postavili smo tudi vojaške referente pri rajonskih od- 
borih z nalogo, da temeljito pripravijo vse kar je potrebno za 
mobilizacijo in organizacijo NZ. Radi NZ pa so težave, ker 
skoro ves naš teren obvladajo okupatorji in beli. 

Istočasno kot mi je vršila mobilizacijo tudi belo-modra 
garda. Oni so vršili mobilizacijo le po terenu za žico. Mobiliza- 
cija jim ni uspela, ker so se jim moški odmikali. Polno je pri- 
merov, da so se ponovni mobilizaciji uprli celo bivši belogar- 
disti. Tako je bil primer, ko so prišli iskat bivšega aktivnega 
bega, da seje ta uprl in izjavil, da rajši vidi, da se ga namestu 
ustreli, kakor pa da bi šel z njim. Nekateri pa izjavljajo, da če 
bodo kljub vsemu mobilizirani v bege, da bodo pobegnili k 
nam. V političnem pogledu beli padajo in pri ljudeh izgubljajo 
veljavo. Sicer so izdali celo vrsto letakov proti OF vendar niso 
imeli željenega učinka razen pri zagrizenih njihovih pristaših. 
V tem času se je opazila tu (za žico) propaganda plavih, kate- 
ro so vršili z razširjanjem letakov o Draži3 in podobno. Kak- 
šen učinek dosezajo še nemoremo izreči končne sodbe. Mnen- 

' Martin Baje. 
3 Dragoljub Mihailovič - Draža. 
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ja smo pa, da z objavo najnovejših dokumentov4 o njihovem 
izdajstvu, jim propaganda ne bo uspela. Mi iščemo s posame- 
znimi plavogardisti stik, da jih odvrnemo, vendar dosedaj 
brez uspeha. Prilagamo vam dopise5, izmenjane med enim teh 
in med tov. Štefanom6, da boste videli kakšna miselnost vlada 
pri njih. 

Mladinska organizacija tu dobro deluje in zbirajo nepres- 
tano potrebščine za vojsko in za bolnico. Ta mesec so poslali 
samo iz raj. Sv. Križa precej zdravil, testenin, nekaj hlač, peri- 
la, nogavic, cigaretov, sladkorja, riža in obvez. Organizacija 
dobro napreduje. Tudi z dopisništvom so se začeli baviti. 

Finance izkazujejo sledeče stanje podokrožja: 

Dohodki 
Stanje bl.l/VIII.1943 Lit. 7.425.- 
posojilo svobode    " 14.600.- 
roj.odb.Sv.Križ    " 2.668.- 
prostovolni prispevki    " 2.437.- 
literatura    " 326.- 
Skupaj Lit.     27.456.- 

Izdatki 
Podpore Lit. 7.450.- 
vzdr.aktivistov  " 2.300.- 
OOOF Novo mesto " 12.000.- 
razni " 570.- 
gotov.vblag.31/VUI  " 5.136.- 
Skupaj                                   Lit. 27.456.- 

Kakor smo že zadnjič poročali smo izdali na terenu, ki ga 
obvlada[mo], vrsto odredb v svrho ureditve civilno pravnega 
življenja in utrditve naše oblasti. Pri tem poslu pa se dogajajo 
slučaji, da prihajamo v navzkriž z našimi vojaškimi oblastmi, 
katere posegajo v delokrog, ki je nam podrejen, vsled česar se 
ustvarja nerazpoloženje po terenu. Glede na to vas prosimo, 

4 Gre za brošuro: Dokumenti o plavogardisličnem narodnem izdajstvu 
(Dokumenti III). Glej dok. šl. 39, op. 23. 

5 Izvirniki pisem med Vencljcm Pcrkom in prijateljem Pustoslcmškom, 
rezervnim oficirjem biv. jugosl. kraljeve vojske, so priloženi. Glej op. 1. 

* Vcncclj Perko. 
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da odredite, da koder obvlada teren politična organizacija, se 
vojska ne vtika v stvari, ki niso izrecno vojaške narave, kakor 
pobiranje davščin, živil in drugih stvari, katere lahko vrši po- 
litična organizacija. Tako se je tu zgodil slučaj, da so za pro- 
danega konja prejela davščino vojska in jo ni izročila naši 
blagajni. Poleg tega pa vojska popolnoma na svoj način dolo- 
ča take davščine. Pri vsem tem pa je tudi nemogoča kontrola, 
kje je davščina pobrana, kje pa ne. Da se v bodoče take stvari 
preprečijo vas prosimo, da tudi odredite, da naj vojska politi- 
čni oblasti na terenu pomaga samo kot eksekutivna oblast, v 
katerem oziru naj bi bila tudi ščitila odredbe, ki smo jih izda- 
li. Kopije teh odredb vam prilagamo7. 

Glede delegatov Slovenskega protifašističnega sveta8 smo 
storili vse potrebno, da se jih bo čim več udeležilo. V prvi vrsti 
forsiramo tiste, ki so bili že lani izvoljeni za to funkcijo v 
NOO-rih in ki so ostali zvesti OF, potem predlagamo tiste, ki 
imajo ugled. Le kjer ni prvih in se ne da pridobiti tudi drugih 
delamo na tem, da dobe potrebne mandate aktivisti. Najlažje 
bo v tem oziru v Svetokriškem rajonu, kjer imamo skoro vse 
delegate že izvoljene. 

Radi oteškočenih zvez z okrožjem, bi bilo mogoče bolje, da 
bi se naše podokrožje priključilo Belokranjskemu okrožju s 
katerim imamo lažji stik. 

V nedeljo 29.p.m. je bilo po cerkvah našega okrožja preb- 
rano pastirsko pismo, kjer se je omenjalo neko listino, katero 
baje, da so dobili v roke in v kateri, da je navedeno, da mislijo 
revolucionarji (mišljena je OF) pomoriti več tisoč Slovencev. 
Objavljene so tudi 9 dnevne molitve za »izgubljence v OF«. Mi 
propagiramo med ljudmi, da se teh molitev iz protesta naj ne 
udeležijo, ker je to najgrše izrabljanje verskih čustev. 

Literaturo smo prejemali v redu, najbolj si pa ljudje želijo 
»Kmečki glas«, ki naj bo tudi v bodoče tako pisan, kot prve 
dve številke. 

Smrt fašizmu - svoboda narodu! 

Za: 
Gorjanski podokrožni Štefan 
odbor OF. Grega 

7 Kopije odredi) so priložene. Gre za odredbe Izvršnega odbora OF. Glej 
dok. St. 52 - 56 in št. 69. 

» Misli na t. i. zbor svobode. Glej dok. št. 39, op. 27. 
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ŠT. 147 

LETAK IZVRŠNEGA ODBORA OF »SLOVENSKEMU NARO- 
DU« OB KAPITULACIJI ITALIJE! 

SLOVENSKEMU NARODU! 

Dne 8. septembra 1943 je italijanska vlada proglasila po- 
polno kapitulacijo svojih oboroženih sil. Ta zgodovinska odlo- 
čitev je ogromne važnosti za splošni razplet sedanje vojne, 
tem silneje pa zadeva usodo tistega dela Slovencev, ki žive na 
ozemlju, obvladanem ali zasedenem po italijanski vojski. S 
kapitulacijo italijanske armade prestaja na vsem tem sloven- 
skem ozemlju tudi italijanska oblast in dejansko v vsem ob- 
segu preide v roke Osvobodilne fronte kot predstavnice slo- 
venskega naroda, ki je po svojem osvobodilnem boju in po 
svoji Narodno-osvobodilni vojski zaveznik in predstavnik 
združenih zaveznikov. 

SLOVENCI! 

V tem velikem trenutku, ko prevzema oblast na Sloven- 
skem vaš Izvršni odbor Osvobodilne fronte, nujno poziva k 
redu in disciplini ter vam nalaga dolžnost zavedne poslušnos- 
ti vojaškim oblastem naše Narodno-osvobodilne vojske in Par- 
tizanskih odredov Slovenije kakor tudi vsem odborom Osvo- 
bodilne fronte, ki s pristankom vsega naroda predstavljajo 
edino našo narodno oblast in ki jim izkazujete vso podporo in 
pomoč. Naše vojaške in civilne oblasti imajo točna in popolna 
navodila, ki se jim mora vsak Slovenec brezpogojno pokoriti. 

Čas, ki je nastal, je tudi zadnja zgodovinska priložnost za 
vse tiste, ki so jih njihovi brezvestni voditelji zavedli v zločin- 
sko in izdajalsko sodelovanje s sovražniki slovenskega naro- 
da, da spregledajo svojo zablodo in se vrnejo v vrste zvestih in 
častnih Slovencev. 

Vdaja italijanskih sil pa ne za naše velike zaveznike ne za 
nas še ne pomeni konca vojne. Hujši in nevarnejši sovražnik, 
Hitlerjeva Nemčija, še stoji z orožjem v roki na naši zemlji in 

i   Ciklostiran   letak  je   v   ARS,   Odd.   II,   sign.:   AS    1887.   Zbirka 
narodnoosvobodilnega tiska, šk. 83. 
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ogroža tudi to našo pravkar z bojem in žrtvami doseženo svo- 
bodo. Naš boj s tem sovražnikom še ni končan, temveč se 
utegne prav zdaj, četudi za kratko dobo šele razgoreti. Zato 
pozivamo vse za orožje sposobne, naj se nemudoma prostovo- 
ljno priključijo edinicam Narodno-osvobodilne vojske in Parti- 
zanskih odredov Slovenije, ki so edino jamstvo, da bo nekoč 
osvobojena vsa naša domovina, kakor je danes osvobojen ta 
njen del. 

Hkrati pozivamo vse ostale Slovence, naj se z vsem srcem 
in z vsemi silami posvete naši osvobodilni borbi in se z neus- 
trašeno pomočjo naši vojski ter organom Osvobodilne fronte 
pridružijo našemu vsenarodnemu odporu zoper nečloveškega 
osvajalca. Ta zadnja preizkušnja nas mora najti strnjene in 
nezlomljive. Tak odpor zahteva najmanj žrtev in nam bo 
ohranil tisto častno mesto, ki smo si ga v dveletnem boju pri- 
borili v zboru svobodoljubnih narodov sveta. 

Smrt fašizmu - Svobodo narodu! 

Za 
IZVRSNI ODBOR OSVOBODILNE FRONTE SLOVENSKE- 

GA NARODA: 

Predsednik: 
JOSIP VIDMAR, l.r. 

Organizacijski tajnik: Politični tajnik: 
Dr. MARJAN BRECELJ, l.r. BORIS KIDRIČ, l.r. 
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KRATICE 

AFŽ 
AGIT-PROP 
AS, ARS 
AVNOJ 

••• 
BG 
BNOR 

CC PCS 

CK 
CK KPH 

CKKPI 
CKKPS 

CK vos 

ČGP 
DE 
FNI 

GAP 

GESTAPO 
GIL 

GP 
GS 
HSS 
IO 
IO OF 
IO SP2Z 

JNS 
JRZ 

glej SPZZ 
Agitacija in propaganda 
Arhiv Republike Slovenije 
Antifašističko veće narodnog oslobodjenja Ju- 
goslavije 
British Broadcasting Corporation 
(tudi bega, b. g.) Bela garda, belogardisti 
Bibliografija izdanja u narodnooslobodilaćkom 
ratu 
Comitato Centrale del Partito Comunista di 
Slovenia (Centralni komite komunistične par- 
tije Slovenije) 
Centralni komite 
Centralni komite komunistične partiji' Hrva- 
ške 
Centralni komite komunistične partije Italije 
Centralni komite komunistične partije Slove- 
nije 
Centralna komisija Varnostno obveščevalne 
službe 
Časopisno grafično podjetje 
Delavska enotnost 
Fronte Nazionale Italiana (Italijanska narodna 
fronta) 
Gruppi di Azione Partigiana (Patriótica) (Do- 
moljubne akcijske partizanske skupine) 
Geheime Staatspolizei (Tajna državna policija) 
Gioventù italiana del Littorio (Italijanska lik- 
torska mladina) 
Glavno poveljstvo 
Glavni štab 
Hrvatska seljačka stranka 
Izvršni odbor 
Izvršni odbor Osvobodilne fronte 
Iniciativni odbor Slovenske protifašistične žen- 
ske zveze 
Jugoslovanska nacionalna stranka 
Jugoslovanska radikalna zajednica 
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jez 
KP 
••• 
••• 
KPI 
KPJ 
KPS 
KS (tudi ks) 
Lit 
LRS 
MIHA 

MK 
MKKPS 
MVAC 

NDH 
NO 
NO 
NOB 
NOO 
NOR 
NOV 
NOV in PO 

NOV in POJ 

NOVJ 
NSDAP 

NZ 
OF 
OF SN 
OGK 
OIO SPZZ 

OIO ZSM 

OK 
OKKPH 

Jugoslovanska strokovna zveza 
Komunistična partija 
Komunistična partija Avstrije 
Komunistična partija Hrvaške 
Komunistična partija Italije 
Komunistična partija Jugoslavije 
Komunistična partija Slovenije 
krščanski socialisti 
Italijanska lira 
Ljudska republika Slovenija 
(tudi miha) Mihailovičevci, pristaši Draže Mi- 
hailoviča 
Mestni komite 
Mestni komite Komunistične partije Slovenije 
Milizia Volontaria Anticomunista (Prostovoljna 
protikomunistična milica) 
Nezavisna država Hrvatska 
Narodno osvobodilni  - 
Notranjski odred 
Narodnoosvobodilna borba 
Narodnoosvobodilni odbor 
Narodnooslobodilački rat 
Narodnoosvobodilna vojna 
Narodnoosvobodilna vojska in partizanski od- 
redi 
Narodnoosvobodilna vojska in partizanski od- 
redi Jugoslavije 
Narodnoosvobodilna vojska Jugoslavije 
Nationalsozialistische deutsche Arbeiterpartei 
(Nacionalsocialistična nemška delavska stran- 
ka) 
Narodna zaščita 
Osvobodilna fronta 
Osvobodilna fronta Slovenskega naroda 
Osrednja gospodarska komisija 
Okrožni iniciativni odbor Slovenske protifa- 
šistične zveze 
Okrožni iniciativni odbor Zveze slovenske mla- 
dine 
Okrožni komite 
Okrožni komite Komunistične partije Hrvaške 
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OK KPS Okrožni komite Komunistične partije Slovenije 
OK SKOJ Okrožni komite Saveza komunističke omla- 

dine Jugoslavije 
OK VOS Okrožna komisija Varnostno obveščevalne 

službe 
OK ZKM Okrožni komite Zveze komunistične mladine 
OK ZSM Okrožni komite Zveze slovenske mladine 
OO Okrožni odbor 
00 OF Okrožni odbor Osvobodilne fronte 
OVRA Organizzazione di Vigilanza e Repressione del- 

l'Antifascismo (Organizacija za nadziranje in 
zatiranje antifašizma) 

PCI Partito comunista italiano (Komunistična par- 
tija Italije) 

PCS Partito comunista di Slovenia (Komunistična 
partija Slovenije) 

PFŽZ Protifašistična ženska zveza 
PIO ZSM Pokrajinski iniciativni odbor Zveze slovenske 

mladine 
PK Pokrajinski komite 
PK KPS Pokrajinski komite Komunistične partije Slo- 

venije 
PK KSS Pokrajinski komite Komunistične stranke Slo- 

venije 
PK VOS Pokrajinski komite (komisija) Varnostno obve- 

ščevalne službe 
PNF Partito nazionale fascista (Nacionalna faši- 

stična stranka) 
PNOO Pokrajinski narodnoosvobodilni odbor 
PO Pokrajinski odbor 
PP Pokrajinsko poverjeništvo 
PPK ZKM Poverjeništvo pokrajinskega komiteja Zveze 

komunistične mladine 
RK Rajonski komite 
RK KPH Rajonski komite Komunistične partije Hrvaške 
RK KPS Rajonski komite Komunistične partije Slo- 

venije 
RM Reichsmark 
RO Rajonski odbor 
RSJ Radio svobodna Jugoslavija 
SDS Samostojna demokratska stranka 
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SF SN Smrt fašizmu Svoboda narodu 
SKJ Savez komunista Jugoslavije 
SKOJ glej ZKMJ 
SLS Slovenska ljudska stranka 
SNOB Slovenska narodnoosvobodilna brigada 
SNOUB Slovenska narodnoosvobodilna udarna brigada 
SNP Slovenska narodna pomoć 
SNZ Slovenska narodna zaščita 
SPZZ (tudi AFZ) Slovenska protifašistična ženska 

zveza (Antifašistična fronta žena) 
SZ Sovjetska zveza 
Stsk Štajerska skupina 
TASS    Telegrafska agencija Sovjetske zveze 
TIGR Trst-lstra-Gorica-Reka, tajna organizacija 
TO Terenski odbor 
UB Udarna brigada 
UBLS Udarna brigada Ljube Sercerja 
UBTT Udarna brigada Toneta Tomšiča 
VDO Vzhodnodolenjski odred 
VKP (b) Vsezvezna komunistična partija (boljševikov) 
VOS Varnostno obveščevalna služba 
VP Vrhovni plenum 
VP Vrhovno poveljstvo 
VŠ Vrhovni štab 
ZAVNOH Zemaljsko antifašističko veće narodnog oslo- 

bodjenja Hrvatske 
ZD Zapadno dolenjski (odred) 
ZDA Združene države Amerike 
ZKM Zveza komunistične mladine 
ZKMJ (tudi SKOJ) Zveza komunistične mladine 

Jugoslavije (Savez komunističke omladine 
Jugoslavije) 

ZSM Zveza slovenske mladine 

KAZALO OSEBNIH IMEN 
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Adamič (kapetan)/ 56 
Ahčin Ivan/ 402 
Alujevič dr. Branko/ 477 
Ambrožič Anton - Božo/ 

62, 63, 85, 86, 88 - 90 
Ambrožič Lado - Novljan/ 

348 
Ančka (Tolmin)/ 280 
Anderwald Beno - •••••/ 

206, 299-301,466, 
469, 486 

Andolšek Anica/ 186 
Andrej (Gorica)/ 291 
Apih Milan - Jure/ 116, 

378 
Arigler Adolf - Bodin/ 62, 

63, 86 
Arko Ivan - Logar/ 55 
Avbelj Viktor - Rudi/ 234 
Avšič Jaka (Jakob) - Bran- 

ko Hrast/ 137,311,419, 
476 

Babic Branko - Vlado/ 
190, 240, 275, 276, 294, 
355, 367, 388, 390, 392, 
460, 478, 480, 492 

Badoglio Pietro/ 31, 32, 
97, 139, 353, 390, 391 

Baje Martin - Grega/ 495, 
497 

Bajič dr. Stojan/ 477 
Barbo (Gorenjska)/ 87 
Barle Avgust - Ambrož/ 

209,210 
Batič Tone/ 419 
Bebler dr. Aleš - Primož 

Tratnik/ 94, 149, 151, 

190, 199, 273, 275-277, 
294, 350, 355, 356, 364, 
388, 389, 457, 458, 460 
- 462, 490, 492, 493 

Bebler Vilma/ 346 
Bele Alojz - Tičko/ 154 
Belopavlovič Niko/ 195 
Beltram Julij - Janko, 

Tretji/ 67, 288, 290, 
307, 452 

Benigar Franc - Gabrin/ 
87 

Berce Franc/ 59 
Berce Ivan/ 59, 117 
Berkopec Josip - Mišelj/ 

424 
Bertoncelj Ivan - Janoš/ 

456 
Bertoncelj Ivan - Johan, 

Drnovc/ 299, 300, 468, 
469, 486 

Besednjak dr. Engelbert/ 
248, 288 

Beve ing. Ladislav, Lado/ 
17 

Beve Jože - Leskovar Me- 
tod/ 99, 332, 336, 337 

Bevk Davorina/ 291, 293 
Bevk France/ 291, 292 
Bevk Ivanka - Mica/ 81 
Bezgar (Velike Lašče)/ 59 
Bizant Ivan - Niko/ 122, 

123 
Bizjak Stane - Kosta/ 90, 

340 
Bobič (Gorica)/ 290 
Boh Stane/ 372 
Boje Pavle - Stjenka/ 52, 

55, 201 
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Bombač Slavko - Boris/ 
458 

Bon Vinko/ 419 
Borštner (Gorenjska)/ 156 
Bortone Giacomo/ 328 
Borut (Kamnik)/ 101 
Božić Socerb/ 126, 265 
Bračič Mirko/ 364, 419 
Bradač Pavla/ 147 
Brajnik Edo - Stefan/ 286, 

288, 365, 368, 369 
Bratko Ivan - Andrej Pod- 

vis/ 68 
Bratovž Albina/ 325 
Bravničar Dušan - Mate, 

Veljko/ 241,367,431 
Brecelj dr. Bogdan/ 349 
Brecelj dr. Anton/ 145, 

233, 349, 476 
Brecelj dr. Marijan - Miha 

B.(orštnik)/ 9, 28, 30, 
40,77,91,93, 113, 121, 
133, 149, 171, 185,213, 
234, 265, 268, 281, 285, 
295, 296, 303, 326, 349, 
350,352,371,380- 
382, 399, 427, 499 

Bregar Edo- Don/ 156 
Brelih ing. Miloš/ 475 
Brilej dr. Jože - Bolko, 

France Dermota/ 179, 
441 

Briški Karel/ 415 
Brleč Janez - Nace/ 100, 

436,437 
Brodnik Cilka/ 198 
Broz Josip - Tito/ 22, 47, 

50, 128, 134 - 136, 140 - 
143, 158, 166, 177,295, 
320,351,352,354,365, 
379,380,417 

Brumatdr. Mirko/ 153 
Bukovec Emil/ 415 
Bukovec Jože/ 371 
Burič Rudi - Buro/ 283 

Cajhen Marjan - Uroš/ 
333 

Cankar dr. Izidor/ 296 
Cerar Franjo - Matic, 

Savec/ 209, 210 
Cerutti Guido/ 49, 267, 

351, 446 
Cetinski (Nova Sela)/ 330 
Churchill Winston/ 13, 24 
CiglerJože/ 183, 184,445 
Cilenšek Julka - Betka/ 80 
Colarić (Podbočje)/ 494 
Cvetković Dragiša/ 227 

Cargo Jožef/ 286 
Čebron Srečko - Zdravko/ 

67 
Ćeć Tončka/ 82 
Čepe Marica/ 46, 354 
Černe Franc - Klement/ 

154, 155, 181, 184, 344 
Černej dr. Darko/ 129 
Čižmek Boris - Bor/ 164, 

166, 167 
Čok dr. Ivan Marija/ 248, 

259,291 
Čuček ing. Franc - 

Črnivec/ 33, 34, 282, 
283,311 

Darewsky Neville/ 294, 
369, 387, 460 

Debeljak Janko - Gio- 
vanni/ 16, 17 

Debevec Tone - Zvone/ 
147 
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Dedijer dr. Vladimir/ 134 
Degressi dr. Ernesto/ 292 
Dekval Ciril/ 69,73,331, 

412,414,465 
Dekval Krivic Ada - He- 

lena/412 
Demšar Viktorijan/ 55 
Derjav (Skocjan)/ 155 
Deželak dr. Vida/ 66, 276 
Dežman Josip/ 55, 114, 

205 
Djilas Milovan/ 134, 135 
Djordjević Branko - Jure/ 

468 
Dobnikar Franc/ 207 
Dobovšek Ladislav, Slavko 

- Bregar Stane/ 101, 
102, 104,435 

Dobrila Pavel/ 49, 294 
Dolar Valentin - Čiro, 

Mitja/ 442 
Dolenc Jože - Črt/ 361, 

363,381 
Dolenc Milan/ 386 
Dolenc Stane/ 196 
Dolgan Anton - Branko/ 

368 
Dolinšek Ivan - Vinko/ 99, 

335 
Dolinšek Tone/ 371 
Dolščak Franc/ 59, 117 
Dolščak (Golo)/ 117 
Dolžan Ivan - Aleksander, 

Jovo/ 88, 443 
Dönitz Karl/ 132 
Draksier Marija - Marjana/ 

197 
Dugonjić Rato/ 251 
Dugulin Avgust - Maks 

Potokar/ 67, 293, 306, 
368 

Dulcer (Kočevska Reka)/ 
326 

Dulmin Jože/ 55 

Eberl Lavoslav - Polde 
Jamski/ 166, 167, 168 

Eden Antony/ 131 
Edi (Cerklje)/ 334 
Engels Friedrich/ 374 
Erjavec Ivan - Cene/ 370, 

371 

Fabijan dr. Janez/ 92 
Fajdiga Janez - Orlov/ 442 
Fajdiga Ivan, Janez/ 61, 

110, 119, 187, 188, 189, 
312 

Fajfar Tone - Gašper/ 27, 
134, 148, 149, 232, 295, 
311,346, 350,378, 380, 
399, 408 

Ferenc dr. Tone/ 21, 34, 
57, 58, 108, 139, 187 - 
189, 328, 444, 457 

Ferfoljadr. Josip/ 291 
Ferjančič Venčeslav - 

Vencelj, Adam/ 46, 52 
Filipčič Emil/ 368, 452 
Finžgar Fran Šaleški/ 349, 

381 
Flis Drago - Strela/ 458 
Forster Ernst/ 231 
France (Dobrunje)/ 447 
Franko Jože/ 343 
Furlan dr. Boris/ 291, 

351 
Furlan Drago - Oran/ 343 
Gallo Luigi/ 459 
Gambara Gastone/ 127, 

352 - 354, 410 
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Gašperin Ivan - Mitja/ 86, 
88 

Gašperšič Gabrijel - Gu- 
sti/ 54, 55 

Gerkman Marija - Mara/ 
344 

Gestrin dr. Ferdo/ 116 
Giombini Quirino/ 328 
Golia Pavel/ 381 
Golob Marija/ 312 
Golouh Rudolf/ 248 
Goring Hermann/ 132 
Gorjup Ivan - Ivan Jelen/ 

54, 55 
Goršič Janez - Gorazd/ 

413 
Gosar dr. Andrej/ 402 
Grad Ciril - Ljubo/ 99, 332 
Gradišnik Tone - Januš/ 

426 
Grafenauer dr. Bogo/ 229 
Grčar Stanko - Stefan/ 86 
Gregorčič Simon/ 245 
Gril Franc - Kovač/ 80 
Grilj Slavko/ 436 
Gržina Matija - Silvo Ro- 

bida/ 368 

Habsburžani/ 163 
Hafner Tone/ 486 
Hafner Vinko/ 298, 299, 

340,442,469, 486 
Hajdukovič Marko/ 147 
Hebrang Andrija/ 135 
Hitler Adolf/7, 124, 132, 

161, 163, 164, 180,229, 
231,269,296, 389,411, 
416,427,499 

Hlaj Vidko/ 190,388,391, 
479 

Horvat (Murska Sobota)/ 
289 

Horvat Bogdan - Miha/ 
420 

Hribar Franc - Lovro/ 100 
Hribar Ignac - Domine/ 

100 
Hribar Tone/ 371 
Hribernik Rudolf- Sva- 

run/ 233 
Hribščak Tone - Tesar/ 

372 
Hvalic France - Bolte/ 241, 

368 
Hvalic Jože/ 117 

llich Milovan - Kostja/ 166 
Iljin Mihail/ 261 
Inglič Pavel - Bar/ 208 
Ivanetič Ljubo/ 446 
Ivo (Primorska)/ 240 

Jagodic Franc - Krstan/ 
468 

Jaka (Cerklje)/ 334 
Jakac Božidar/ 349, 381, 

472,476 
Jakofčič Niko/ 196 
Jakoš Jožko/ 137 
Jan Ivan - Srečko/ 482 
Janez (Dobrunje)/ 447 
Janez (kurir)/ 177 
Janez (Solkan)/ 150, 316 
Janež Ferdinand/ 128, 

268-270, 349,381, 
476, 484 

Janežič Jože - Milan/ 372 
Janežič Milan/ 99, 100, 

105, 333, 435 
Janko (Bača)/ 280 
Jankovič (Ljubljana)/ 476 
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Jare Janko/ 65, 411, 413 
Javor Ivan - Igor/ 179 
Javornik Janez/ 344 
Jelenič Katica/ 196 
Jeločnik Hubert/ 419 
Jenko Kastelic Olga - Mar- 

jetka/ 167 
Jeras Josip/ 145, 233, 

381,476 
Jeras Franc - Karel/ 100 
Jeršin Mira/ 343 
Jevc Ivan - Čufi/ 312 
Jevdjević Dobroslav/ 138 
Jevtić Dragan/ 28 
Jezeršek Birkelbach Hil- 

da/ 195 
Jones William/ 9, 18, 36, 

53, 93, 97, 128, 137, 
141, 155, 192, 196,270 
-272, 350-353,361, 
396,400,417,452,453, 
475, 478, 484 

Jordan Marija/ 69 - 72, 
148,413 

Jovanović Arsa/ 135 
Jug Alojz/ 293 
Jugovec Ivan - Matija/ 156 
Jurij (Kranj)/ 466 
Jurkovič (mizar, Krkovo)/ 

70, 327, 463 
Juvančić dr. Ivo/ 153, 288 
Južnič Ana/ 331 

Kalan dr. Ernest/ 132 
Kalan Franc - Vasic, Ev- 

stahij/ 208 
Kalan Janez - Kosec/ 207, 

208 
Kalan Tine - Dolinski/ 

123, 206 - 208 
Kamhi Bojan/ 343 

Karadjordjević Aleksandar 
I./ 17 

Karadjordjević Marija/ 17 
Karadjordjević Petar II./ 

17, 31, 45, 108, 110, 
329,401,415 

Kardelj Edvard - Krištof, 
Beve/ 27, 33, 47 - 50, 
65, 133, 141, 144, 148, 
149, 158, 159, 177, 178, 
196, 232, 273, 274, 295, 
345,346,351,352,364, 
378, 381, 388, 410, 478 

Karo Stane - Simo/ 335 
Kavčič France - Veljko/ 99, 

100, 155, 158, 333, 435 
Kavčič Ivan - Nande/ 28, 

234 
Kavčič Jože - Jernač/ 102, 

156, 158, 339, 435, 437 
Kavčič Marica - Nadja/ 

280 
Kavčič Niko - Gorazd/ 62, 

299 
Kavčič Pavle - Miha/ 299, 

466, 467, 486 
Kavčič Stane - Djuro/ 346 
Keitel Wilhelm/ 132 
Kersnik Stane - Jelovčan/ 

341 
Kidrič Boris - Peter/ 20, 

28, 35, 48,49, 65, 111, 
134, 144, 145, 149, 168, 
185, 233, 237, 295, 349, 
364, 380, 453, 474, 485, 
490,499 

Kidrič Zdenka - Marjeta/ 
79,82,311,388,474 

Kimovec Franc - Žiga/ 
412, 478 
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Kladivar Jože - Leon/ 156, 
420 

Klarič Jože/ 69 - 72, 414 
Klavčič Silvo - Silvan/ 179 
Kljun Ivan/ 59, 114 
Kmet. Janez - Mirko/ 207, 

285 
Knapič Polde/ 413 
Knavs (Kočevska Reka)/ 

326 
Knez Rudi - Silas/ 168 
Knol Vinko/ 42, 117,202 
Kocbek Edvard - Pavle, 

Blaž/ 27, 44, 47, 92, 
110, 139, 143, 144, 149, 
196,233,295,349,361, 
380,381 

Kocbek Zdravka - Meta/ 
472 

Kocjančič Boris/ 129 
Kogoj Darinka - Mira/ 280 
Kokalj Slavko - Joško/ 

100, 333 
Kolb Albin - Edvard/ 208, 

285, 483 
Kolman Alojz - Marok/ 

422,423 
Komar Slavko/ 346, 360 
Komel Lojze/ 386 
Komjanc Lojze/ 288, 289 
Konstantin Stane - Borut/ 

299, 300, 340, 486 
Konvalinka Sava/ 419 
Kopinič Josip - Valdes/ 34 
Kopitar Jože - Gregor/ 

146, 148,415 
Koprivica Danilo/ 127, 

347,348 
Kordiš Pepea (por. Lovše)/ 

115, 185,202 
Korošec dr. Anton/ 248 

Korošec Rok - Boris/ 100, 
101, 103, 104,333 

Koruza (Velike Lašče)/ 117 
Kosanovič dr. Savo/129 
Kosmač Ciril/ 350, 351 
Koščak Jože - Krištof 

Novšak/ 75, 312, 394 
Košir Božo/ 386 
Košir France/ 188, 189, 

203 
Kovač Albert - Peter/ 146, 

147 
Kovač Albin - Jaka Gorjan, 

Jaka Baski/ 276, 280, 
355 

Kovač Miha/ 33, 34 
Kovač Mirna - Barčka/ 81 
Kovač Viktor - Matevž/ 

421 
Kovačič Stanislav - Slav- 

ko/ 446, 447 
Kovic dr. Franc/ 129 
Kožar Janez - Prajerjev 

Janez/ 312,370 
Kraigher Boris - Janez/ 

177, 360 
Kraigher dr. Dušan - Jug/ 

82 
Kraigher dr. Vito - Marjan, 

Stanko/ 138, 370 
Kraigher Sergej - Andrej/ 

81, 163, 169,421,425 
Kraje Jože - 2akelj/ 288, 

307 
Kralj dr. Janko/ 153, 288, 

292 
Kralj Greta/ 168 
Krall Jože/ 72, 73,311 
Kramer Albert/ 51, 128, 

132 
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Kranzmayer dr. Eberhard/ 
231 

Kraševec Velimir - Igor/ 
330 

Krašovec dr. Stane/ 351 
Krejačić Ivan - Stevo, 

Brko/ 33, 34 
Krekdr. Miha/ 138, 165, 

296,350,351,362,402 
Krek Janez Evangelist/ 

403 
Krese Leopold - Groga, 

Jošt/ 412 
Kristan Ivan - Fajfar/ 70 
Krivec Ivan - Pavle, Kostja/ 

85, 86, 88, 482 
Krivic Vladimir - Matevž, 

Mali, Justin/ 51, 353, 
359,408,411, 412,473, 
476,478 

Krizman Bogdan/ 136 
Križnar Ivan/ 91 
Krmelj Maks - Matija Pol- 

janec, Matic/ 62, 63, 78, 
156, 162, 180, 208, 298, 
339, 357, 433, 456, 488 

Kržičlvan - Pajk/ 314 
Kuhar dr. Alojzij/ 110, 

131, 138, 165,228,229 
Kuhar Lovro - Prežihov Vo- 

ranc/ 65, 230,411 
Kukovec dr. Robert/ 49 
Kumar Adrijan - Borigoj/ 

252, 263 
Kumar Gabrijel - Jelko/ 

452 
Kumer (Gorica)/ 289 
Kvartič Miroslav, Slavko - 

Miran/ 65, 156 
Kvaternik Franc/ 397 

Kveder Dušan - Tomaž/ 
275,294,350,351,359, 
364, 367, 370 

Kveder Mavricij - Dremač/ 
337, 434, 435 

Kveder Žarko/ 147 

Lah Ivo/ 419 
Lampredi Aldo - Roberto/ 

240,294, 368, 391, 479 
Langus Jože/ 402 
Lavov Josip Leopold Ed- 

gar/91, 92 
Lenardič Stane/ 472 
Lenšček Zdravko (John 

Ledvard)/ 8, 49, 177, 
350 

Leon XIII (papež)/ 403 
Lesjak Josip/ 16 
Leskošek Franc - Luka, 

Peter Strugar/ 79, 110, 
143, 144, 177, 196,241, 
278, 282, 295,360,361, 
380, 407, 413, 474, 475 

Letonja Vlado - Janez/ 
164, 167, 168 

Levar Ivan - Stric, Grof/ 93 
Levstik ing. Jože - Vid/ 

109, 184 
Levstik Lado/ 328 
Ljubic Bogomir/ 419 
Logar dr. Cene/ 359 
Logar Jože - Pajo/ 335, 

434, 435 
Lojze (Velike Lašče)/ 186 
Lokovšek Ivan - Jan/ 143 
Lombardo Peter/ 402 
Lončar Franc/ 57 
Lovšin Polde (Kaprolov)/ 

115 
Lovšin Rudolf/ 56 
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Lubej France - Drejće/ 
239, 295, 349, 350, 380 

Ludvik (Domžale)/ 100 
Lukman Ciril - Anjo/ 283 
Lukman Franc Ksaver/ 

226 
Luskovec Nežka - Tanja/ 

156 

Maček dr. Vladimir (Vlat- 
ko)/ 135, 227, 296, 316 

Maček Ivan - Matija, An- 
gel/48, 110,360 

Mačkovšek ing. Janko/ 
132 

Mahnič Rudi - Rudo 
Brkine/ 44, 276, 294, 
367,368 

Majcen Franček/ 381, 
399, 444, 471 

Majcen Tončka/ 109 
Majdič Franc/ 57 
Majnik Anton/ 42, 202 
Makuc (Standrež)/ 289 
Malavašič Adolf - Zaje/ 

194,213,314 
Maležič Franci - Štefan/ 

312 
Maležič Matija - Ciril/ 206, 

312 
Mamilovič Ferdinand/ 71 
Marcon Vincenzo - Davila/ 

273, 274, 355 
Marinček Danica - Urška/ 

311 
Marinič Jože/ 331 
Marjan (Gorenjska)/ 90 
Mam Janez - Črtomir/ 

184, 445, 446 
Marolt Franc - Dane/ 55 

Mandane (Sempeter)/ 
288,289 

Martinčič Franc/ 330, 414 
Marušič Darko - Blaž Ro- 

bida/ 191,240-242, 
252, 265, 276, 325, 367, 
368, 377 

Marušič Miha/ 419 
Maruška (Šempeter)/ 289 
Marx Karl/ 374 
Maselj dr. Cirila/ 49 
Masko (Stična)/ 120 
Massola Umberto - Quin- 

to/ 139, 272, 273, 356, 
388 

Mate Franc Šaleški/ 55 
Maver Ciril/ 129 
Mavko Frido - Rok/ 98, 

99, 101,335 
Mavsar Anton - Tomo/ 

100, 333 
Meglen Jože/ 117 
Megušar Milan - Borut/ 

69, 73, 148 
Mehle Tone - Viktor/ 370 
Mermolja dr. Lambert/ 

291 
Mesesnel dr. France/ 411 
Mežnaršič Drago/ 419 
Mihailović Dragoljub - 

Draža/ 7, 8, 14 - 17, 19, 
21,31,93, 108, 125, 
126, 129, 136, 138, 140, 
170, 180, 212,248, 249, 
258, 264, 267, 266, 296, 
297,315,316,319,351, 
365, 377, 379, 397, 400, 
416,472,495 

Mihelčič (Trst)/ 291 
Mihelič Edvard, Edo/ 70 
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Miklavc Ivan - Žan, Nace/ 
64,65,209,210 

Miklavc Vlado - Henrik/ 
143 

Mikolič Edo/ 56 
Mikulič Karel/ 312 
Mikuž dr. Metod/ 57, 71, 

73,92, 194, 196,361, 
362 

Milavec Ciril/ 59 
Milavec dr. Lado/ 49 
Milavec Jože/ 117 
Mlakar Alojz - Ljubo Ska- 

lar/ 397 
Mlakar dr. Boris/ 288, 381 
MoharTilka/ 414, 415 
Mokar (Črna vas)/ 360 
Mokorelj Viktor - Zmago/ 

69-71 
Molek Jože - Puntar/ 211, 

314 
Mozetič Mira - Srečka/ 

287 
Mrhar Stane - Tiróle/ 488 
Murtizanovič Mugbil/ 147 
Mussolini Benito/ 30, 53, 

55, 58, 75, 94, 144, 150, 
151, 160, 191, 192,212, 
213,244,248,260,267, 
286,290,291,292,306, 
348,351,364,409,417, 
448, 449 

Nace (Ljubljana)/ 474 
Nagode dr. Črtomir/ 350, 

472 
Nartnik Anton - Črnivec/ 

206,207,299,301,340 
- 342, 469, 485, 486 

Natlačen dr. Marko/ 444 

Nedić Milan/ 266, 267, 
416 

Nemec Anton/ 418 
Nemec Rozina - Snežnica/ 

287 
Nose Jože - Tone Span, 

Spanec/ 117, 199 
Novak Alojz/ 147 
Novak dr. Franc - Luka/ 

49 
Novak Ivan - Očka/ 197, 

393 
Novak Karel/ 8, 16, 17, 

21,45,46, 52, 93, 108, 
125, 127, 136-138, 233, 
266, 346, 452, 453, 473 

Novak Pavla/ 147 

Oblak Damaz/ 419 
Osolnik Bogdan/ 49, 119, 

120, 121, 171,342,352, 
445, 447, 448 

Ožbolt Stefan/ 328 

Pantar Jakob/ 69, 73, 146 
Pašič Nikola/ 185 
Pavelić dr. Ante/ 25, 266, 

267,416 
Pavletič (lesni trgovec)/ 

475 
Pavšič Vladimir - Matej 

Bor/ 311 
Peček Stanislav/ 419 
Pečnik Franc - Miklavž/ 

435 
Peklaj Jože - Krištof/ 122, 

123 
Penca Jože - Dečko/ 109, 

184,343,446 
Peraič Vladimir - Planin/ 

468 
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Pere Miro - Maks/ 153, 
388, 390, 479 

Perić dr. Božidar/ 136 
Perko Vencelj - Štefan/ 

496, 497 
Persic Milenka- Magda 

Smrekar, Mara/ 287, 
307, 325 

Perušek dr. Milan/ 49 
Pestotnikdr. Pavel/ 17, 

36, 51 
Peterlin Ernest/ 126 
Peterlin Filip (Poljane)/ 55, 

114 
Peterlin Majda - Vida 

Brest/ 342 
Peternel Anton - Igor/ 63, 

85, 91,480,483 
Petrič Miha - Stevo/ 371 
Pezdir Anton - Vojteh, Voj- 

tek/ 300, 468, 487 
Piccardi (Piccolo)/ 293 
Pij XII (papež)/ 92 
Pirjevec Dušan - Ahac/ 

191,240,241,276,286, 
290, 293, 306, 367 - 
369,386,458,461,462 

Pirkmajer dr. Otmar/ 132 
Pirkovič Franc - Čort/ 354 
Pirkovič Ivo/ 49 
Pirnat France/ 147 
Pirnat Janez/ 146 
Pirnat Niko/ 311 
Plankar Jože - Veja/ 446, 

447 
Pleško Mirko - Peter/ 311, 

474 
Podbevšek Mirko/ 435 
Podobnik Lojze - Svejk/ 

468,486 

Podržaj France - Frenk/ 
371,373 

Poglajen Franc - Kranjc/ 
424 

Pogorelec Anton/ 326 
Polh dr. Franc - Izak, Kos/ 

168 
Polič Radko - Tone Gorjanc 

/ 69, 70, 72, 73, 146, 
331,370,372,465 

Polič Zoran - Marko Ska- 
lar, Urh/ 34, 36, 50, 52, 
53, 76, 149, 232, 233, 
238, 239, 295, 342, 350, 
380,381,399,443,445 

Polizzi Gaetano/ 328 
Popit Franc - Jokl/ 159, 

160,202, 212,312-314, 
346,370, 441 

Popivoda Pero - S. Janko- 
vič/ 178,419 

Praprotnik Cvetka - Štef- 
ka/ 81,82 

Prebil Zdravko - Abi/ 117 
Prebilič Zdravko/ 419 
Pregare Vida/ 410 
Pregelj Ivan/ 216 
Prijatelj Angela/ 147 
Prijatelj Drago/ 184, 445, 

446 
Primožič Franc - Marko/ 

387, 457 - 459 
Primožnik Jože - Ljubo/ 

333 
Prodnik Mirko/ 419 
Prosen Jože/ 444 
Prušnik Karel - Gašper/ 

164 
Puc dr. Dinko/ 349, 476 
Pucelj Ivan/ 128, 185, 

186,205 
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Pucihar Jože/ 371 
Puhan Karel - Perun/ 118 
Puhar Helena/ 197 
Pungerčar Angela/ 117 
Purić dr. Božidar/ 400 
Pustišek Drago - Salvo, 

Milan, Zidar/ 34, 50, 
237, 443 

Pustoslemšek (oficir)/ 496 
Pušenjak Bogdan/ 446 

Radić Stjepan/ 128 
Rainer dr. Friedrich/ 231 
Rajaković Janko - Jovo/ 

346, 370, 373 
Rakič Miodrag/ 55 
Rauh Marija - Micka/ 147 
Ravbar Franc - Marko/ 

206,207 
Ravbar Jože - Gregor/ 182 
Razdrih Feliks/ 70, 148, 

414 
Razinger Anton - Stric/ 87, 

89 
Rebula Danilo/ 419 
Repič Viktor - Zane, Zvon- 

ko/51, 52, 444 
Ribar dr. Ivan/ 135 
Ribar Ivo - Lola/ 22 
Ribičič Mitja - Ciril/ 338, 

422,424 
Ribnikar Kristijan - Feliks/ 

63,89 
Robert/ 457 
Robotti Mario/ 127 
Rode Janez/ 372 
Roosevelt Franklin De- 

lano/ 13, 24 
Rot Marijan - Kocjan/ 80 
Rotar Zivko - Tomi/ 482 
Roveda Giovanni/ 459 

Rozman Franc - Stane/ 
48, 142, 143, 359 

Rozman dr. Gregorij/ 57, 
••, 194,361 

Ručigaj Majda/ 413 
Rudi (Ljubljana)/ 475, 477 
Rudolf Janko/ 233 
Rudolf prof. Ivan/ 137 
Rudolf Rudolf - Rado/ 52 
Rukavina Ivo/ 135 
Rupe Francka - Zdenka/ 

415 
Rupena Mara/ 54, 359 
Rupena Zora - Katja/ 241, 

367 
RupnikLeon/ 126, 127, 

269 
Rus Josip - Andrej/ 27, 

52, 143, 148, 149, 232, 
295, 346, 349, 378, 380, 
476 

Rus ing. Jože/ 476 
Rustja Franjo/ 419 

Sagadin Karel - Boštjan/ 
121, 171, 446,447 

Savnik Dušan/ 472 
Savojski (dinastija)/ 22 
Schubert Walter/ 232 
Scorza / 390 
Segulin Franc - Boro Kla- 

divar/ 368 
Sekirnik Janko - Simon/ 

338, 422 - 424 
Sernec dr. Dušan/ 145, 

233,349,381 
Skubic Anton / 59 
Slapničar Jože - Jošt/ 343, 

386 
Slapničar Jože - Jošt (r. 

1924)/ 447 
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Slavec Ivo - Borove/ 299, Stružnik Jože - Mejač/ 
300, 466, 468, 486, 487 300, 467, 486 

Slivnik Valentin - Lado/ 88 Stupica Maksej - Draž- 
Slokar Ludvik - Lovrenc, gost/ 466 

Lazar, Drugi/ 152, 287 - Sušnik Valentin (Tine) - 
289, 290, 292, 368, 452 Gaber, Ivo/ 62, 63, 86 

Sluga Jože - Lenart/ 65, Svetek Franc/ 232, 295, 
162, 180, 208, 285, 357 249, 407 

Smrekar/ 59 Svetina Albert - Erno/ 
Srimšek Anica - Ančka/ 181, 183,314, 346 

263,280 Svetina Vladimir - Ivo, Da- 
Stalin Josip Visarionovič ne/ 474 

Džugašvili/ 24, 111, 148, 
320, 329, 354, 356, 369, Salihar ing. (Sodražica)/ 
379,415 56, 115 

Stanovnik Janez - Tine Ko- Saranović Milovan/ 28, 
ren/ 183,250, 438,441, 418 
489 Savli Oskar - Jakob/ 77, 

Stante Peter - Skala/ 81, 78, 157, 162, 180,298, 
156, 422, 425 433, 456 

Stare Andrej/ 71 Seek Virgil/ 288 
Starič Ludvik/ 371 Šentjurc Lidija - Joža, Jul- 
Stefanović dr. Mladen/ 52 ka, Pika/ 134, 160,212, 
Stele Franc - Gams/ 334 312 -314,359,370 
Stenovec France - Urh/ Šercer Ljubo/ 418 

101, 102, 104,334,337, Sibelja Anton - Stjenka/ 
437 241 

Sterniša Marijan - Pribi- Sifrer Savo - Kos/ 442, 
na/ 16 443 

Stiplovšek dr. Miroslav/ Šiška Franc - Črt/ 300, 
104, 338,434 468, 487 

Stopar Anton/ 335 Skerl dr. France - Jurij 
Stopar Viktor - Silvo/ 63 - Bregarjev, Bregar, Nuš- 

65, 106, 156, 157, 169, kin/ 149, 215 
422,423 Skerlj dr. Franc - Ahac/ 

Stranic Vesna - Vera/ 195, 461,462 
277, 457 Skerlavaj Marija - Stana/ 

Stražišar Viktor - Silves- 282 
ter/ 65 Skerlavaj Milan - Petrač/ 

Strežek Jože - Lipe/ 370, 33,42,284,311, 386 
371 
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Skrbeč Črnugelj Fanika - 
Fani/ 252, 263, 265, 325 

Škulj Karel/ 55, 56 
Slander Ivan - Harkov/ 80 
Slander Marinko Mica/ 79, 

82 
Šmajd dr. Albin/ 477 
Smitek Vinko - Zmago/ 

300, 467 
Snuderl dr. Makso/ 20, 

22, 27, 124, 129, 145, 
233,381,477,483 

Solar dr. Jakob/ 363, 408 
Sonc Milan/ 419 
Sonc Viktor/ 55 
Spacapan Avgust - Str- 

nad/ 368 
Stih Bojan - Tilen Borjan/ 

40, 242, 252, 263 - 265, 
325, 377 

Štrekelj Ivan, Janez/ 283 
Štrika A te/ 265 
Sturm dr. Franc/ 145, 

233, 381 
Šubašič dr. Ivan/ 129, 227 
Subie Valerija - Breda/ 

144 
Suklje dr. Vladimir/ 128, 

484 
Svigelj Milan/ 387, 418, 

458 

Tanasković Rajko/ 419 
Tavčar Viktor - Sostar/ 

287 
Tavčar Zdravko - Valter/ 

442 
Tejkal Jože - Jože Planine/ 

242, 252, 256, 264, 325, 
367, 377 

Terzič Velimir/ 135 

Tičar dr. (Sodražica)/ 56 
Togliatti Palmiro - Ercoli/ 

369, 459 
Tom Lasič Vida/ 52 
Tornine Franc - Ivan, Mi- 

lan/ 62, 85, 86, 89, 90 
Tomšič Janez/ 419 
Tomšič Mira - Soča, 

Vlasta/ 36,49,51, 144, 
233, 238, 282, 346, 354, 
355, 358, 412,444,471, 
478 

Tomšič Tone/ 410 
Tošo (Cerklje)/ 334 
Trifunovič dr. Miloš/ 136 
Trobevšek Lado - Jodi/ 67 
Trobiš Stefan - Aleš/ 42, 

54,69-73, 115, 147 
Trošt Alojzija - Nataša/ 

252, 263 
Trošt Rado - Murko/ 473 - 

478 
Turnher Edmund - Pri- 

mož/ 475 
Turšič Ivan - Iztok/ 458 

Ude Lojze/ 21,381,477 
Udovč Jože/ 386 
Uiberreither dr. Sigfried/ 

25 
Ulčar Pavle/ 99, 101 
Ulrih Anton - Kristl/ 168 
Urbane Janko - Olga/ 435 
Uzunović Nikola/ 185 

Vamberger Ivan - Fajfar/ 
101,436 

Vasiljević Dobrivoje - Iz- 
tok/ 16 

Vauhnik Vladimir/ 126 - 
128,484 
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Vavpctič dr. Lado/ 145, 
233,381 

Vazzaz Jelica - Maja, 
Branka/ 238, 443, 444 

Velušček Anton - Matevž/ 
66,98, 153, 191,241, 
276, 280, 286, 287, 289, 
292, 307, 367 - 369, 
386, 389, 480 

Verdnik Matija - Tomaž/ 
86, 245, 442, 443 

Vesel Jovan Koseski/ 287 
Vider Ludvik/ 372 
Vidmar Josip - Saša/ 91, 

93, 268, 270, 295 - 297, 
349,351,380,381,476, 
484, 499 

Vilfan dr. Joža - Anton/ 
93, 96, 150- 152, 285, 
293, 306, 307, 314, 315, 
366, 461 

Vilfan dr. Josip/ 248 
Vipotnik Albin - Strgar/ 

420 
Vittorio Emanuele III./ 31, 

118 
Vojo (Primorska)/ 242 
Volga (Vogrsko)/ 287 
Voljč Ignac - Fric/ 213, 

314 
Vošner Pavle - Vidmar, Bo- 
jan/ 16, 127 

Vrančič Miroslav/ 419 
Vrenčur Milena/ 371 
Vresk Vili - Urban/ 81 
Vrhovec Alojz - Slavko/ 36, 

346 
Vrščaj Holy Zima - Na- 

taša/ 412 

Zaje dr. Marijan/ 16, 17, 
125, 132 

Zaje Pepea - Kara/ 446, 
447 

Zakonjšek Rado/ 66 - 68, 
117, 153, 190, 191,293, 
386, 389, 446, 454, 462 

Zalar Alojz/ 69, 73, 146, 
159, 326, 331,414,465 

Založnik Ivan - Somašter/ 
123 

Zaplotnik Bogdan - Do- 
men/ 137, 239, 248, 419 

Zarja (Trst)/ 389 
Zdenko (Mengeš)/ 335 
Zdenko (Zasavje)/ 99 
Zemljak Jakob/ 371 
Zgonc Anton/ 187 
Ziherl Boris - Bogdan/ 

359,412 
Zimic Mirko - Miro Brdar/ 

448, 452 
Zupan Tomo/ 231 
Zupane Ivan - Johan/ 164 
Zupančič Franc - Marjan/ 

106, 156, 157, 206, 339, 
435, 437 

Zupančič Karel - Zane/ 
436 

Zupančič Peter - Stojan/ 
100, 333 

Zupančič Tone/ 371 
Zwitter dr. Fran/ 231 

Žabnikar Metod - Aleš/ 
435 

Žakelj Milan - Zirovnik/ 
207 

Zaucer ing. Pavle - Matjaž/ 
162 - 164, 166- 168, 
345, 420 
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Žbic (Zasavje)/ 332 Žnidaršić Jože - Nace/ 394 
Žerovnik Stane - Miško/ Žolnir Bogdan/ 166, 168 

99, 101, 104, 334, 337, Žujović dr. Mladen - Aći- 
436 mović/ 138 

Žitnik Franc/ 383 Žujović Sreten - Crni/ 134, 
Žitnik Martin/ 372 135 
Žitnik Rudolf - Ris/ 16, 17, Žumer Srećko/ 213, 232, 

125 339 
Živković Petar/ 51 Župančič Oton/ 349, 381, 
Žižmond Cvetko - Boris, 476 

Prvi/ 96, 151,291,306 

Žižmond Franc - Ivan/ 
448 

Žnidarič Tone - Stefan/ 81, 
421 
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KAZALO ZEMLJEPISNIH IMEN 

Ajbelj/ 330 
Ajdovec/ 281 
Ajdovščina/ 67, 248, 254, 

449, 452 
Alpe/ 132 
Amerika/ glej Združene 

države Amerike 
Anglija/ glej Velika Bri- 

tanija 
Anhovo/ 68, 243, 244, 

449,452 
Apaška kotlina/ 218 
Aquila/ 386 
Arezzo/ 386 
Argentina/ 217, 402 
Atlantski ocean/ 13 
Auschwitz/ 81, 82 
Avstrija/ 14, 166, 220, 

222, 225, 229, 230, 345 
Avstrijsko predalpje/ 132 
Avstro - Ogrska/ 131 
Azija/ 228 

Babna Gora/ 193 
Babno Polje/ 159,388 
Bača/ 279 
Balkan/ 108,221,267, 

417 
Baltske dežele/ 228 
Banjaloka/41,69-73, 

146, 147, 326, 327, 330, 
331,463 

Banjška planota pri 
Plavah/ 215 

Barcelona/ 217 
Barje/ 59, 117, 187, 199- 

201,312,359 

Baška dolina/ 244, 250, 
253 

Bela (reka)/ 229 
Bela Cerkev/ 107, 155 
Bela krajina/ 28, 45, 194 - 

197,242, 280,281,361, 
392, 393, 475, 497 

Belca/ 193 
Belgorod/ 111 
Beljak (Villach)/ 226, 229, 

230,459 
Belo/ 193 
Benečija/ 243, 245, 249, 

252, 253, 457 
Beneška Slovenija/ 139, 

218,225 
Benetke/ 222,291 
Beograd/ 22, 47, 126, 

140,248 
Berlin/ 7, 126, 127, 446 
Besarabija/ 228 
Bič pri Št. Vidu/ 170 
Bilpa/ 464 
Birčnavas/ 182 
Bistra (reka)/ 193,210 
Bistrica (ribniška)/ 188 
Bizovik/ 16 
Blagovica/ 338 
Blate/ 56, 114 
Blatna Brezovica/ 193 
Blatni Klanec/ 446 
Bled/ 62, 85, 88 
Blegoš/ 91 
Bližnji vzhod/ 137 
Bloška Polica/ 74 
Bohinj/ 62, 85 - 87, 90 
Bolgarija/ 416 
Borovlje/ 299, 301 
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Borovnica/ 141, 193, 212, 
353, 425 

Bosljiva Loka/ 71, 326 
Bosna/ 138 
Bovec/ 229, 253 - 256, 

279 
Bovško/ 253 
Brazilija/ 217 
Brčko/ 227 
Brda/ 215, 246,250,252, 

253,276,457 
Brdo (Ljubljana)/ 193 
Breg pri Borovnici/ 193, 

210 
Brenner/ 389, 459 
Brezje/ 193, 300, 468, 469 
Brezovica pri Ljubljani/ 

213,409 
Brezovica/ glej Dolenja 

Brezovica pri Šentjerneju 
Breze/ 55, 56, 118, 189 
Brežice/ 24, 130 
Brinov Grič/ 68 
Brioni/ 389 
Brkini/ 246, 258, 276, 

364,368,461,462,479 
Brod na Kolpi/ 327 
Brusnice/ 494 
Buzet/ 227 

Celje/ 24,80,81, 130, 
132,216,226,421 

Celovec (Klagenfurt)/ 231 
Centa/ 58 
Cerkljansko/ 99, 101, 244, 

246, 256, 334, 338 
Cerknica/ 28, 74, 160, 

394,395,397,438,441 
Cerkno/ 255 
Crlake/ 281 

Čabar/ 60, 71,397 
Čedad/ 225,241,253, 

459 
Cekin/ 254 
Čeplje/ 328 
Čepovan/ 449 
Črna vas/ 60, 117, 360, 

361 
Črna/ 168 
Črni Vrh/ 255 
Črniče/ 449, 452 
Črnomelj/ 197, 361, 393 
Črnuče/ 158 

Dachau/ 185, 248, 402 
Dalmacija/ 138 
Davča/ 91, 179 
Dneper/ 444 
Dobravica/ 186 
Dobrepolje/ 199, 200, 202, 

312 
Dobrnič/ 359 
Dobrova/ 193,211,212 
Dobrovlje/ 80 
Dobrunje/ 447 
Dol (Kočevsko)/ 193, 210, 

329 
Dolenja Brezovica pri Šent- 

jerneju/ 494 
Dolenja vas (Cerknica)/ 

394,397 
Dolenja vas (Ribnica)/ 55, 

115, 198 
Dolenji Logatec/ 193 
Dolenjska/ 8, 16, 28, 45, 

59, 177,203,218,234, 
246, 338, 348, 420, 423, 
434,437 

Dolomiti/ glej Polhograjski 
Dolomiti 

Dolž/ 494 
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Domžale/ 99, 104, 332, 
333 

Dornberk/ 449 
Draga/ 57,281 
Dragomlja vas/ 281 
Dragonja/ 227 
Dragatuš/ 393 
Drašiči/ 196 
Dravograd/ 168 
Dravska banovina/ 349 
Drenov Grič/ 192, 194 
Družinska vas/ 108, 137, 

239 
Dubrovnik/ 227 
Dvorska vas/ 58, 116 

Egipt/ 137, 257 
Evropa/ 132,221, 225, 

232,321,390,400,416, 
417 

Fara (Kočevsko)/ 71, 326, 
331,463 

Fojnica/ 227 
Francija/ 217,249, 257, 

291,345 
Furlanija/ 225, 226, 240, 

241,253,426 

Gaberje/ 494 
Gabrovica pri Komnu/ 462 
Genova/ 222 
Globel/ 188 
Godovič/ 255 
Golo/ 58, 59, 117, 186, 

187, 199, 200 
Golo pod Mokrecem/ 233 
Gonars/ 126-128 
Gorenja Brezovica/ 453 
Gorenja vas/ 193 
Gorenji Logatec/ 193 

Gorenjska/ 8, 28, 48, 62 - 
64,77, 78,91,98,99, 
102, 132, 141, 155- 
157, 160, 161, 163, 178 
- 180,206-209,217, 
231,  280,284,285,297 
-300,331,335,339- 
341,344,347,354,357, 
422, 427, 433 - 435, 
442, 455, 458, 465 - 
468, 480, 482, 483, 485, 
487,488 

Gorica/ 67, 68, 137, 152, 
153, 158,219,242,244, 
246, 248 - 252, 254, 
255, 259, 260, 262, 276, 
284, 285, 287 - 292, 
306,307,315,319,320, 
364,366, 368,391,409, 
448, 449, 452, 459, 462 

Gorica vas/ 55 
Coricane/ 209 
Goričica/ 409 
Goriška Brda/ 253 
Goriška/ 251, 260, 263 
Gorjanci/ 181, 183,244, 

493,494 
Gorje/ 62, 85, 88 
Gornje Brezje/ 359 
Gorski Kotar/ 146, 414 
Gotenc/ 463 
Gotenica/ 71, 188, 326, 

415,463 
Goteniški Snežnik/ 72 
Graben/ 187 
Gradačac/ 227 
Gradac/ 195, 196, 393 
Gradec/ 230, 231 
Grahovo/ 394, 395, 396 
Gramozna jama v Ljublja- 

ni/ 410 
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Grćarevec/ 193, 440 
Grčarice/ 189, 206 
Grgar/ 449 
Grosuplje/28, 117, 160, 

370 - 372, 438, 447 
Gunclje/ 207 

Harkov/ 409 
Hauptmance/ 60 
Horjul/ 193, 194, 212 
Hotedršica/ 193, 440 
Hrastnik/ 421 
Hruševo/ 193 
Hrušica/ 426 
Hrvaška banovina / 129, 

227 
Hrvaška/ 25,41,48,49, 

52, 126, 129, 135, 172, 
177, 226, 257, 259, 295, 
296, 327, 329, 346, 378, 
380, 397, 399 

Hudi Konec/ 60, 187 
Hudo/ 342 

Idrija/ 68, 153,217,242- 
244,251 -253,255, 
256, 262, 263, 276, 307 
-310 

Ig/ 16, 21, 59, 186 
Ilirska Bistrica/ 257 - 259, 

461 
Ilok/ 227 
Istra/ 215, 226,227,243 - 

245, 249, 259, 260, 276, 
368,461,462,479 

Iška cesta/ 60 
Iškavas/ 16,21, 59,347 
Iški Vintgar/ 59, 116, 127 
Italija/ 8, 20, 22, 28, 32, 

45-47,96, 113, 118, 
127, 132, 139, 144, 149, 

153, 177, 178,204,215 
-217,220,222,226- 
228,233,236,241,269, 
273,288,291,296,322, 
352 - 354,358,369,388 
-391,396,411,416, 
423, 426, 439, 440, 444, 
446,449,459,461,491, 
493,498 

Izar/ 184 
Izgorje/ 192 
Ižanska cesta/ 117 

Jakšiči/ 71 
Japonska/ 127, 446 
Javornik/ 426 
Jelovec/ 56, 188 
Jelovica/ 62, 387, 458 
Jesenice/ 62, 63, 85 - 87, 

91,298,442,480,481, 
483 

Jezero (Trebnje)/ 154 
Jezero/ 116 
Jezica/ 355 
Jugorje/ 281 
Jugoslavija/ 7 - 9, 13 - 15, 

17, 18, 21 -23,32,45, 
47, 52, 90, 111, 126, 
128, 129, 131, 132, 135, 
136, 138, 144, 165, 166, 
174, 179,204,212,217, 
218, 224, 227, 246, 248, 
249, 259, 266 - 274, 
288,291,295-297, 
316,317,319,329,354, 
365, 366, 373 - 376, 
378,380, 400,401,415 
-418,420 

Julijska krajina/ 259 
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Kairo/ 19, 46, 50, 52, 137, 
143, 460 

Kal/ 109, 449, 450 
Kalce/ 440 
Kamnik/ 64, 81, 98, 101 - 

104, 155, 156, 158,206, 
298,331 -  333,422, 
423, 433 - 437 

Kamnik pod Krimom/ 193, 
210 

Kamniška Bistrica (reka)/ 
158 

Kanal/ 254, 449, 450 
Kanalska dolina/ 228, 

229, 253,260 
Karavanke/ 230 
Karlovac/ 28, 360 
Kar lo vica/ 116 
Karteljevo pri Novem 

mestu/ 343 
Kitajska/ 293 
Klada/ 186 
Klinja vas/ 71 
Knežja Lipa/ 328, 415, 

464 
Kobarid/ 253, 279 
Kobariško/ 68, 246, 253 
Kočevje/ 28,29,41, 42, 

55, 68, 73, 69, 71 - 73, 
145, 147, 148, 189, 327 
-330,361,370,412- 
415,464,465 

Kočevska Reka/ 69, 70 - 
73, 147,326,331,415, 
463 

Kočevski Rog/ 48, 144, 
201,233,275, 311, 349, 
381,457,471,474 

Kočevsko/ 40, 45, 142, 
189,206,325,360,411, 
462 

Kokakve (Kavkave)/ 58 
Kokra/ 62 
Kolovec/ 65 
Kolpa/ 327, 328, 329, 

415, 464 
Komen/ 67 
Koper/ 213,218 
Koprivnik/ 70 
Koreno nad Horjulom/ 194 
Koroška/ 8, 14, 48, 62 - 

65,77, 78,81,87, 89, 
91,98, 102, 155, 156, 
158, 160, 162 - 168, 
178, 180, 206, 228 - 
230,231,285, 297- 
299,301,331,339 - 
341,344,417,421,424, 
427, 433, 434, 442, 455, 
459, 465, 466, 482, 485, 
487, 488 

Kožarje/ 193, 426 
Kozjansko/ 81, 82 
Kozje/ 422 
Kraljevina Jugoslavija/glej 

Jugoslavija 
Kralji/ 328 
Kranj/ 77, 160, 178, 180, 

208,231,297,298,301, 
339-341,436,455, 
465, 466, 468, 485, 487, 
488 

Kranjska Gora/ 85, 229, 
482 

Kras/. 67, 68, 96, 243, 
244, 246, 249, 252, 256, 
259, 264, 276, 457 

Krim/ 60, 116, 200 
Krka/ 447 
Krka (reka)/ 176 
Krkovo/ 70,71,327,463 
Krmelj/ 182, 342, 360 
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Kropa/ 341,467 
Krško/ 267 
Krvava Peč/ 59, 452, 453, 

473 
Kurešček/ 200 
Kursk/ 111 
Kuželj/ 70 

Labin/ 226, 244 
Laze/ 193,210, 281 
Ledine/ 153 
Lika/ 138, 177, 295 
Limbarska gora/ 331, 338 
Lipalja ves/ 229 
Lipoglav/ 447 
Lipovec/ 56 
Litija/ 80,267,331,337, 

338,420,421,423,434 
Ljubljana/ 12, 16, 17, 20 - 

22, 28, 34 - 36, 45 - 50, 
52, 55, 56, 65, 66, 73, 
75,79, 110, 115, 124- 
127, 129, 131 - 133, 
140, 142, 144, 149, 153, 
158 - 160, 185, 186, 
188, 189, 196, 198,200, 
217,219,220, 228,229, 
231 - 233, 235, 248, 
268,282, 288,291, 292, 
295,310,311,328,330, 
338, 345 - 349, 352 - 
356,360-362,381, 
387, 397, 399, 407 - 
411,423,426,431,439, 
443, 444, 452, 453, 457 
-459,471,473,475- 
478, 483, 484, 490 

Ljubljanska pokrajina/ 20, 
45, 48, 57, 64, 142, 153, 
160,215,236, 269,277, 

278, 328, 346, 352, 353, 
357, 360, 363, 485, 488 

Logatec/ 160, 193,210, 
212, 396,426,440 

Loka/ 123 
Loke pri Kromberku/ 461 
London/ 14, 17, 21,32, 

97, 110, 129, 132, 136, 
138, 144, 165,219,248, 
267,288,291,296,351, 
362, 365, 400 

Loška dolina/ 396, 397, 
458 

Loški Potok/ 55, 57, 61, 
115, 186, 188, 189, 198, 
199, 201, 202, 203, 205, 
312 

Lož/ 394 
Lukovek/ 184 
Luzern/ 232 

Mačkovec/ 359, 453 
Madžarska/ 230, 416 
Magdalena pri Preboldu/ 

80 
Mahovnik/ 71 
Mala Gora/ 117, 199 
Mala Slevica/ 58 
Male Lašče/ 58 
Mariboi/20, 22, 24,26, 

81, 127, 129, 139, 142, 
166, 230,248,328, 338, 
413,420-422 

Marolče/ 187 
Maršiči/ 187 
Matajur/ 253 
Materija/ 258, 259, 262 
Mavčiče/ 122 
Mavrlen/ 195, 197,361 
Medvode/ 112,208,209 
Mengeš/ 335 
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Mestre/ 389, 459 
Metlika/ 16, 195 - 197, 

361,392 
Metnaj/ 447 
Mežica/ 168 
Milano/ 356, 390, 460 
Milje/ 221 
Miren/ 290, 449, 287 
Mirna/ 131,450/ 
Mirna (reka)/ 227 
Mirna Peč/ 107, 154, 182, 

343 
Mokronog/ 107, 154, 182 
Morava/326, 327, 331 
Moskva/ 14, 52,203,221 
Moste (Ljubljana)/ 410 
Mozelj/ 55, 69, 70 - 73, 

147,327,328,414,415, 
464 

Mrzlica/ 80 
Murovica/ 331, 332 
Murska Sobota/ 289 

Nadiža/ 253 
Naklo/ 468 
Nemčija/ 7, 14, 127, 228, 

229,249,296,390,411, 
416,446,499 

Neodvisna država Hrvaš- 
ka/ glej Hrvaška 

Notranjska/ 28, 45, 91, 
112, 142, 177,226,239, 
347, 359, 360, 370, 388, 
396, 458, 473 

Nova Fundlandija/ 13 
Nova Gora/ 343 
Nova sela/ 330 
Novo mesto/ 16, 28, 49, 

106- 108, 154, 159, 181 
- 183, 197, 342 - 344, 
348, 445, 446, 494, 496 

Obrh/281 
Orehovica/ 494 
Orel/ 111 
Orient/ 221 
Orlo selo/ 60 
Orlovac/ 479 
Osilnica/ 71, 203, 326 
Oslavje/ 289 
Osojske Ture/ 230 
Osredek/ 58, 193 
Otočac (Lika)/ 48, 136, 

295, 346, 378 
Ozeljan/ 68 

Pad (Po)/ 389 
Pako/ 193 
Palestina/ 248, 257 
Pazin/ 258 
Pesje/ 81 
Petrovce/ 80 
Petrovo Polje/ 134 
Pevma (Gorica)/ 289 
Pijava Gorica/ 59, 371, 

372 
Pirniče/ 122 
Pisticca/ 387 
Pivka/ 246, 257, 276, 365, 

368 
Planina/ 193, 426, 427 
Pleterje/ 91,92,494 
Plitvice/ 136, 378 
Podbrdo/ 389, 391 
Podbrezje/ 300 
Podgora/ 289, 328, 329, 

364 
Podgrad/ 494 
Podhosta/ 281 
Podklanec/ 187, 188 
Podklošter/ 229 
Podlipa/ 213,426 
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Podlog/ 58, 212 
Pociolnica/ 193 
Podonavje/ 221 
Podpeč/ 117 
Podpreska/ 198 
Podraga/ 190,241,454 
Podravje/ 228, 229, 230 
Podutik/ 193 
Pohorje/ 81 
Polhograjski Dolomiti/ 16, 

91, 212,213,311 
Polhov Gradec/ 193 
Polica/ 371, 447 
Poljane/ 281 
Poljanska dolina/ 91 
Poljubinj/ 254 
Pontebba/ 253, 391 
Poreč/ 226 
Posavje/ 228 
Postojna/ 28, 160, 215, 

389 
Potenza/ 386 
Predgrad/ 328, 329,415, 

464 
Predmeja/ 68 
Prekmurje/ 81 
Preserje/ 193, 210, 353 
Preska/ 203 
Prezid/ 397 
Primorje/ glej Slovensko 

Primorje 
Primorska banovina/ 227 
Primorska/ 8, 14, 28, 37, 

38, 40, 43, 44, 52, 66 - 
68, 83 - 85, 96, 98, 137, 
141, 149, 150, 152, 153, 
190, 192,219,221, 225, 
242 - 248, 250 - 252, 
254, 255, 257, 258, 262 
- 264, 275 - 280, 286, 
288, 292 - 294, 306, 

307, 314 - 322, 325, 
350, 355, 363 - 366, 
369, 373, 376, 377, 386, 
391,417,454,455,457 
- 459, 460 - 462, 478, 
490, 492, 493 

Primskovo/ 447 
Ptuj/ 24,81,82, 130,421, 

422 
Pudob/ 397 
Pugled/ 117,413 
Pulj (Pula)/ 289, 292, 389 

Rabelj/ 68, 242 - 244, 253 
Račna/ 371 
Radovljica/ 63, 88, 477 
Rakek/ 193, 394, 396, 

427,439 
Rakitna/ 359, 452, 453 
Rakitnica/ 56, 114,204 
Rakovnik/ 122, 360 
Rapallo/ 249 
Rašica/ 58 
Razdrto/ 329 
Reka/ 134, 259 
Renče/ 249, 293 
Retje/ 198 
Revirji/ 81, 421 
Rezija/ 218,219, 228, 

243, 245, 249, 253, 260 
Rezijca/ 253 
Ribnica/ 28, 40, 42, 53, 

55,61, 109, 111, 114, 
115, 184, 189, 199, 200 
-203,205,312,330, 
346,348,361,370,413, 
416,438,447,464 

Rigelj/ 187, 281 
Rim/ 7, 127,221,247, 

389, 402, 446 
Rob/ 58, 59, 199, 359 
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Rogaška Slatina/ 422 
Rovinj/ 258 
Rovte/ 16, 194, 211 - 213, 

441 
Rož/ 459 
Rudnik/ 71 
Rusija/ glej Zveza sovjet- 

skih socialističnih repub- 
lik 

Rute/ 186 

Saint Germain/ 166 
Sajevec/ 198 
Sardinija/ 217 
Sarsko/ 186 
Sava/ 142, 158,267,301, 

331, 332,353 
Savinjska dolina/ 79, 80, 

82,421 
Sedlo/ 56, 188 
Sela pri Semiču/ 281 
Sela pri Sumberku/ 28, 

234,281,359 
Selška dolina/ 81, 207 
Semič/ 195, 393 
Senožeče/ 66, 153, 191, 

369 
Senožeti/ 331, 332 
Sežana/ 457, 479 
Sibirija/ 230 
Sicilija/ 358, 420 
Sinja Gorica/ 193 
Sinovica/ 56 
Slavnik/ 386, 462 
Slavski Laz/ 463 
Slemene/ 187, 204 
Slovenija/ 8, 12 - 14, 18, 

21,23,24,28,45-49, 
53, 75, 93, 133, 136 - 
139, 141, 142, 154, 163, 
165, 174, 177, 179, 181, 

196, 203, 218,224,225, 
229, 235-237,321, 
242, 243, 246, 247, 249, 
259, 262, 265, 267 - 
275,277,278, 281,288, 
293, 294, 296, 297, 310, 
312,313,317,318,320, 
321,329, 345,346,352, 
354, 359, 364, 369, 370, 
377, 396, 400, 403, 406, 
411, 412, 416-418, 
420,422,425,431,441, 
447,452, 488,491,498, 
499 

Slovenj Gradec/ 168 
Slovenske Gorice/ 130 
Slovenske Konjice/ 24, 

130 
Slovensko primorje/ 37, 

39, 48, 49, 93, 139, 142, 
242, 244, 246 - 250, 
259, 293, 356, 388, 448 

Smlednik/ 122, 207 
Soča/ 216,218, 245, 254, 

257, 258 
Sodražica/ 42, 55, 57, 

115, 187- 189, 198, 
199,201,203,205 

Solkan/ 150, 250, 289, 
293 

Sora/ 122 
Sotla/ 142 
Sovjetska zveza/ glej Zveza 

sovjetskih socialis-tičnih 
republik 

Spodnja Brezovica/ 193 
Spodnja Briga/ 330, 463 
Spodnji Log/ 328,415, 

464 
Srbija/ 192 
Srednji Lipovec/ 281 
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Srpske Moravice/ 329 
Stara Cerkev/ 71 
Stara Vrhnika/ 193, 194 
Stari Log/ 330, 413, 464 
Stari trg ob Kolpi/ 41, 69, 

72, 73, 147, 328, 329, 
413-415 

Stari trg pri Ložu/ 396, 
464 

Stična/ 28, 119, 169, 171, 
371,445,446,447 

Stražišče/ 299, 466, 486 
Struge/ 199, 200, 202, 

205 
Suha krajina/ 117,348, 

447 
Suhorje/ 16, 195, 196, 

197,361,392 
Sušak/ 360, 396 
Sušje/ 56 
Sv. Ana/ 154 
Sv. Gregor/ 56,60, 187, 

348 
Sv. Jakob (Šentjakob)/ 

332 
Sv. Jurij ob Taboru/ 80 
Sv. Križ/ 331, 332 
Sv. Križ (Podbočje)/ 494, 

496, 497 
Sv. Lovrenc/ 57 
Sv. Lucija (Most na Soči)/ 

253 
Sv. Pavel/ 80 
Sveta Gora/ 423 
Sveti Trije Kralji (Vrh Sv. 

Treh Kraljev)/ 192 

Segova vas/ 198 
Šenčur/ 300, 465, 467 
Sentjurje/371, 372 
Sid/ 227 

Sipek/ 338, 422 
Skocjan/ 59, 107, 117, 

155, 181, 182, 186, 187, 
343 

SkofjaLoka/ 63,91, 122, 
156, 206 - 208, 298, 
332,337 

Skrilje/ 58, 117, 186, 187, 
199, 200 

Smarata/ 397 
Smarjeta/ 108, 181 - 183, 

342, 343 
Šmartno/ 122 
Šoštanj/ 81 
Španija/ 48, 142 
St. Jernej (Šentjernej)/ 

494 
St. Jurij (Podtabor pri Gro- 

supljem)/ 186 
St. Jurje (Sentjurje pri 

Grosupljem)/ 371, 372 
St. Lovrenc (Sentlovrenc 

pri Trebnjem)/ 154, 447 
St. Peter pri Gorici (Šem- 

peter pri Gorici)/ 286, 
289 

St. Vid (Črniče)/ 449, 452 
St. Vid (Šentvid pri Ljub- 

ljani)/ 122 
St. Vid pri Stični (Šentvid 

pri Stični)/ 447 
Štajerska/ 8, 20, 24 - 26, 

28, 64, 65, 79, 82, 104 - 
106, 130, 133, 141, 142, 
156, 157, 168, 169, 185, 
218, 332, 338, 339, 420 
- 422, 424, 434, 447, 
485 

Stalcerji/ 326 
Standrež/ 289, 290 
Švica/ 249 
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Tagliamento/ 132, 225 
Tbilisi/ 52 
Tiróle/ 426 
Tokio/ 7, 127, 446 
Tolmin/ 68, 253, 254, 276, 

279,280 
Tolminsko/ 215,243,245, 

246, 250, 252, 253, 261, 
278, 279, 365 

Tomačevica/ 462 
Toplice/ 182, 183 
Topolovo pri Planini/ 82 
Torino/ 390 
Trava/ 57, 203 
Travna gora/ 57 
Travnik (Gorica)/ 291 
Travnik (Hrvaška)/ 227 
Travnik (Loški Potok)/ 57, 

58, 188, 198 
Trbiž (Tarvisio)/ 215,226, 

228,253,260,391 
Trbovlje/ 81,421 
Trebelno/ 108, 154, 181, 

183, 342 
Trebnje/ 107, 108, 142, 

154, 182, 184, 197, 239, 
342, 343, 446 

Trenta/ 215,229 
Trnovo/ 52 
Trnovski gozd/ 96 
Trst/ 44, 50, 66 - 68, 139, 

142, 160, 190, 191,214, 
215,217,218,219,220, 
221,222,223, 225,226, 
218,230,240,243,246 
-250, 254,256,258- 
260, 262, 264, 273 - 
276,288,291 -  293, 
320, 355, 356, 364, 366, 
367,388,389, 391,409, 

452, 453, 459, 460, 478, 
480, 490, 492, 493 

Tržaški zaliv/ 226 
Tržič (Monfalcone)/ 67, 68, 

154,221,240, 249,273, 
274, 276, 364, 459 

Tržič/ 300, 468, 486 
Tržišče/ 107, 182, 184, 

445 
Tuhinjska dolina/ 100, 

103, 333, 338, 436 
Ture/ 230 
Turjak/ 58, 199 

Ukrajina/ 409 
Unec/ 193,210 
Uršnasela/ 281 
Ustje/ 116,453 

Vatikan/ 92 
Velenje/ 81 
Velika Britanija (Anglija)/ 

8, 14, 24, 32, 46, 49, 97, 
254, 296, 380, 417, 418, 
440, 452, 453 

Velika Gora nad Ribnico/ 
388 

Velika Kapa/ 230 
Velika Slevica/ 115 
Velike Bloke/ 74 
Velike Lašče/ 28, 42, 53, 

55, 58, 61, 109, 111, 
113, 115, 117, 184, 185, 
186, 187, 189, 198, 199, 
200,202-205,312, 
346,348, 361,370,416, 
447 

Velikovec (Völkermarkt)/ 
230 

Verd/ 193,210,426 
Verona/ 389, 459 
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Videm (Udine)/ 225, 226, 
391,409,426,459 

Vilna/ 228, 230 
Vimolj/ 328,413,415, 

464 
Vinica/ 393 
Vipava/ 243, 244, 246 
Vipavska dolina/ 215, 

249, 250, 254, 293, 454 
Višnja Gora/ 447 
Vodice/ 436 
Vogrsko/ 287, 449, 450, 

492 
Voice/ 254 
Volga/ 228 
Vrh pri Rihemberku (Bra- 

nik)/ 250 
Vrh/ 327, 331,463 
Vrhnika/ 28, 127, 191 - 

194,210,212,213,313, 
425 - 427, 438, 439, 440 

Vrhovci (Ljubljana)/ 193 
Vrhpolje pri Moravčah/ 

331 
Vrtojba/ 286 

Washington/ 14 

Zabočevo/ 426 
Zabukovica/ 80 
Zafara/ 28, 281 
Zagorje/ 81,421 
Zagreb/ 33, 34, 47, 126, 

136, 142, 158 
Zaklanec/ 193 
Zamostec/ 56 

Zapotok/ 186, 187, 199, 
200 

Zasavje/ 98, 99, 102, 103, 
332 

Završje/ 329 
Zdole pri Loškem Potoku/ 

57 
Združene države Amerike 

(ZDA)/ 14, 24, 32, 97, 
131, 165, 248,291, 380, 
417,418 

Zgornjesavska dolina/ 229 
Zgornji Ig/ 16 
Zgornji Studenec/ 60 
Zidani Most/ 141, 158 
Ziljska planina/ 229 
Ziljska dolina/ 344 
Zveza sovjetskih socialis- 

tični republik/ 7, 14, 24, 
32, 44, 52, 56, 97, 168, 
178,219, 224, 244,267, 
280, 345, 354, 358, 375, 
376,417,418,495 

Žalec/ 80 
Zaina/ 371 
Železna Kapla/ 299, 301 
Želimeljska dolina/ 359 
Žimarice/ 187, 188 
Žirovn.ca/ 63, 86, 88, 442, 

443 
ŽirovskiVrh/ 91, 178- 

180, 207 
Žlebe/ 122 
Žužemberk/ 28, 35, 140, 

141,359 
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STVARNO KAZALO 

Antifašistični svet narod- 
nega osvobojenja Slove- 
nije/ glej Zbor svobode 

Atlantska listina/ 13 
AVNOJ (PSNOJ)/ 14, 22, 

132, 136, 139, 143, 145, 
165, 166, 268, 296,378 
-380 

Bataljoni NOV in PO: 
- Belokranjski/ 195 
- Četrti Cankarjeve bri- 
gade/ 120 
- Drugi Belokranjski/ 
393 
- Drugi Gradnikove bri- 
gade/ 261 
- Gorenjskega odreda/ 
91 
- Kamniški/ 81, 102, 
336, 423, 434, 436 
- Kokrški/ 468, 488 
-Koroški/ 64,89, 101, 
164, 166,299,423,436 
- Poljanski/ 357 
- Prvi Belokranjski/ 393 
- Prvi Notranjskega od- 
reda/ 418 
- Prvi Prešernove bri- 
gade/ 91 
- Prvi Primorskega od- 
reda/ 458 
- Savinjski/ 423, 434, 
435 
- Štajerski/ 158 
- Tretji Gradnikove bri- 
gade/ 261 

- Tretji Notranjskega od- 
reda/ 418 
- Tretji Primorskega od- 
reda/ 458 
- Zasavski/ 423, 434 

Bolnišnice, partizanske: 
- Brigade Ljube Sercerja/ 
193 
- Krvavice/ 59 

Brigade NOV in PO: 
- Cankarjeva/ 28, 328, 
419 
- Gradnikova/ 28, 48, 
137,261 
- Gregorčičeva/ 48, 261, 
457 
-Gubčeva/ 28,372,419 
- Ljubljanska/ 233, 354 
- Prešernova/ 28, 48, 91, 
179 
- Primorska/ 360 
- Sercerjeva/ 28, 193, 
372 
- Slandrova/ 28, 48, 102, 
338, 422 - 424,434 
-Tomšičeva/ 115, 185, 
195,372,409,419 

Britanska obveščevalna 
služba/ glej Intelligence 
Service 

Centralna komisija VOS/ 
336, 396 

Centralni komite KP Jugo- 
slavije/ 33, 47, 52, 133, 
158, 177, 346 

Centralni komite KP Slo- 
venije/ 30 - 33, 48, 63 - 
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65,69,74,79, 109, ••, 
133, 134, 144 - 149, 
152, 154, 156, 160, 163, 
177, 181, 190, 194- 
198,200,204,210,236, 
241,272-278,282, 
283,294,310,312- 
314,342,345,346, 349, 
355, 357, 359, 363, 364, 
367, 370, 386, 392, 394, 
408,410,412-416, 
420, 441, 457, 460, 471 
- 473, 479, 480, 489, 
492 

Centralni komite ZKMJ 
(SKOJ)/ 215,317,346 

Civilna uprava za Go- 
renjsko in Mežiško doli- 
no/ 213 

Časniki in časopisi: 
- Avanti/ 390 
- Corriere Istriano/ 292 
- Delavska enotnost/ 67, 
68, 290, 333, 369, 376, 
407,476 
- Domoljub/ 235 
- Domovina/ 335 
- Il Piccolo/ 292, 293 
- Jutro/ 16, 125, 132, 
235, 446 
- Kmečki glas/ 58, 322, 
385, 497 
- Ljubljanski škofijski 
list/ 92, 57 
- Ljudska pravica/ 149, 
359 
- L'Unità/ 459 
- Marburger Zeitung/ 26 
- Mlada Belakrajina/ 242 
- Mladina/ 322, 242, 443 

- Mladi puntar/ 322, 
263, 369 
- Naprijed/ 140 
- Naša zemlja/ 293 
- Naša žena/ 456 
- Nova Kočevska/ 72, 
465 
- Pravda/ 350 
- Primorski dnevnik/ 288 
- Primorski poročevalec/ 
67, 68, 369 
- Radio Vestnik OF/ 19, 
203, 330 
-Samoodločba/ 168, 169 
- Slovenec/ 165, 235, 
402 
- Slovenka/ 280, 322, 
369 
- Slovenski dom/ 235 
- Slovenski poročevalec/ 
9, 53,75, 104, 110, 124, 
131, 149, 186,291,295, 
358,410 
- Slovenski narod/ 235 
- Svoboda ali smrt/ 189, 
205 
- Tagespost/ 230 
- Tedenska tribuna/ 49 
- Vojaški vestnik/ 203 

Cete NOV in PO: 
- Druga četa 1. bata- 
ljona gorenjskega odre- 
da/ 90 
- Kranjska/ 487 
- Obirska/ 345 
- Selška/ 245 
- Terenska (kamniška) 
četa/ 436 

Cetniška komanda za Slo- 
venijo/ 8 

Četniški odredi: 
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- Dolenjski/ 127 
- Štajerski/ 159 

Četrti korpus NOV in PO 
Hrvaške/ 135 

Divizije NOV in PO: 
- štirinajsta (1.)/ 28, 48, 
91, 114, 141, 177, 179, 
186, 187, 192, 204, 370, 
372,396,419,441,453, 
488 
- Petnajsta (2.)/ 28, 48, 
108, 141, 160, 177, 338, 
419,488 

Dolomitska izjava/ 381, 
382 

Dopolavoro/ 243 

Edinost (društvo)/ 288 
Emona, Zavod za kmetij- 

stvo in nepremičnine 
Ljubljana/ 330 

Gestapo/8, 45, 168, 178, 
208, 311, 347,402,466, 
488 

Glavni iniciativni odbor 
SPŽZ / 395 

Glavni iniciativni odbor 
ZSM/ 54,318 

Glavni odbor SPŽZ (AFŽ)/ 
54 

Glavni štab NOV in PO 
Hrvaške/ 48, 50, 135, 
360 

Glavni štab NOV in PO 
Slovenije/ 9, 28, 48, 49, 
57,75,76,91,93,97, 
117, 141, 142, 149, 177 
- 180, 196, 234, 237, 

239, 266, 270, 271, 277, 
281,399, 294,296, 350 
- 352, 354, 359, 360, 
369,396,400,417- 
419,422,425, 431,441, 
452, 457, 458, 484, 485 

Gospodarska zveza/ 131 

Hrvatska seljačka stran- 
ka/ 128, 129, 135, 227, 
295, 296 

Iniciativni odbor ZSM Ilir- 
ska Bistrica/ 259 

Inštitut za deželne razis- 
kave, Celovec/ 231 

Intelligence Service / 8, 
49, 126, 137, 248, 350, 
460 

Italijanska finančna 
straža/ 328 

Italijanska liktorska 
mladina (GIL)/ 243 

Italijanska narodna fronta 
(FNI)/ 240, 244, 290, 
366, 497 

Italijanska vojska: 
- II. armada/ 7, 127 
- Italijanski XI. armadni 
korpus H. armade/ 127, 
352,410, 453 
- Divizija "Isonzo"/ 49, 
446 

Izvršni odbor OF Sloven- 
skega naroda/ 7, 9, 20, 
27-30, 33 -35,40,41, 
44 - 48, 50, 53, 54, 57, 
58, 64, 68 - 70, 73, 75 - 
77,91,96, 106, 107, 109 
- 113, 119, 124, 129 - 
131, 133, 136, 137, 140, 

533 



143 - 145, 148, 149, 
159, 169 - 173, 175, 
176, 183- 186, 191, 195 
- 197, 213,232 -234, 
236, 237, 239, 265, 268 
- 270, 273, 274, 278, 
280 - 282,284,295 - 
297,299,301, 303,316, 
317,325,326, 330,345, 
347,349,354,358,361, 
378,381,383,397,399, 
415,425,427,438,439, 
443, 445, 446 - 447, 
451,452,462,465,469, 
471, 477, 483, 484, 485, 
489, 490, 493, 494, 497 
-499 

Javna borza dela/ 248 
Jugoslovanska de- 

mokratska stranka/ 132 
Jugoslovanska nacionalna 

stranka/ 16, 17, 51, 125, 
128, 132, 363 

Jugoslovanska radikalna 
zajednica/ 232, 248, 296 

Jugoslovanska strokovna 
zveza/ 232, 402, 407 

Jugoslovanska tiskarna v 
Ljubljani/ 232 

Kmečka demokratska koa- 
licija/ 128 

Kmetijska družba v Ljub- 
ljani/ 185 

Kominterna/ 52 
Komunistična partija Av- 

strije/ 345 
Komunistična partija 

Hrvaške/ 135, 140, 144 

Komunistična partija Itali- 
je/ 240,241, 244,272 - 
274, 294, 356, 387, 391, 
457, 459, 460, 479, 480, 
492, 493 

Komunistična partija Sov- 
jetske zveze/ 24, 345 

Konzulta/ 185 
Krekova mladina/ 232 
Kurirske postaje: 

- P-2/ 386, 462 
-P-3/ 66, 153, 191,369, 
479 
- P-5/ 68 
-P-ll/ 68 
-P-12/ 293 
-P-13/ 67,462,479, 
492 
- P-14/ 190, 454 
- P-27/ 68 
- TV-4/ 446 
-TV-14/ 117,311 

Legija smrti (MVAC)/ 
- Prvi bataljon/ 16 
-Tretji bataljon/ 16 

Marijina družba v Gorici/ 
153 

Mestni komiteji KPS 
- Idrija/ 307, 308, 309, 

310 
- Gorica/ 462 

Mestni komiteji ZKM: 
- Gorica/ 255 
- Idrija/ 255 
- Rabelj/ 253 

Mestni odbor OF Gorica/ 
152, 288, 306 
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Mestni odbor OF sloven- 
skega naroda Zagreb/ 
33, 34 

Nacionalna fašistična 
stranka (PNF)/258, 446 

Napredna delovna skup- 
nost/ 132,484 

Narodni svet (Ljubljana)/ 
132, 

Narodni svet (goriška 
sredina)/ 287, 288,291, 
292, 315,319, 366 

Narodnoosvobodilni odbor 
Gorski Kotar/ 146 

Nemška vojska: 
- 71. nemška pehotna 
divizija/409 

NSDAP/ 7, 230 

Odredi NOV in PO: 
- Drugi primorsko - go- 
ranski/ 330 
- Gorenjski/ 467 
- Južnoprimorski/ 457 
- Kamniško - savinjski/ 
338,423 
- Loški/ 458 
- Primorski/ 294, 368, 
457 
- Vzhodnodolenjski/ 360, 
393 
- Zapadnodolenjski/ 108, 
137, 154,239,330,360, 
414 

Okrajni komiteji KPS za: 
- južno Primorsko/ 43, 
44, 66 
- severno Primorsko/ 66 
- srednjo Primorsko/ 66 

Okrajni odbor OF za južno 
Primorsko/ 241 

Okrožja: 
- Bela krajina/ 197, 392, 
497 
- Brda/ 276 
- Briško - beneško/ 252, 
253 
- Brkini - slovenska Is- 
tra/ 276 
- Cerknica/ 159, 160, 
438, 441 
- Čabar/ 60 
-Gorica/ 248,251,254, 
260, 276, 368 
-Grosuplje/ 117, 160, 
370 - 373, 438,447 
.- Idrija/ 153, 252, 255, 
256, 262, 276 
- Ilirska Bistrica/ 257 - 
259 
- Istra/ 259 
-Jesenice/ 62, 91, 442, 
481 -483 
-Kamnik/ 81, 102, 104, 
156,332,421,423,434, 
437 
- Kočevje/ 28, 40, 41, 70, 
73, 148, 370,412,413, 
415 
- Kranj/ 77, 160, 178, 
180, 298, 340,341,455, 
485 
- Kras/ 256, 259, 276, 
457 
- Litija/ 80, 338, 420, 
421,423 
- Materija/ 258, 259 
- Novo mesto/ 107, 445 
- Pivka/ 257, 276 
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-Ribnica/ 40-42,312, 
413,438 
- Ribnica - Velike Lašče/ 
54, 61,346,348,447 
- Savinjsko/ 80 
- Sežana/ 457 
- Stična/ 371,445-447 
- Šaleško - Mislinjsko/ 
167 
- Skofja Loka/ 63, 104, 
332 
- Tolmin/ 253, 276, 280 
- Trst/ 66, 273, 276 
- Velike Lašče/ 312 
- Vrhnika/ 159, 438, 
439, 440 

Okrožne gospodarske ko- 
misije za: 
- Kamnik/ 435 
- Kočevje/ 41, 413 
- Novo mesto/ 343 
- Ribnico - Velike Lašče/ 
42, 115, 200, 202 
- Stično/ 447 

Okrožne komisije VOS: 
- Bela krajina/ 196 
- Kamnik/ 435 
- Ribnica - Velike Lašče/ 
188, 200, 202 
- Skofja Loka/ 208 

Okrožni iniciativni odbori 
SP2Z (AF2): 
- Bela Krajina/ 197 
- Cerknica/ 395 
- Grosuplje/ 371 
- Kočevje/ 72,330,415 
- Ribnica - Velike Lašče/ 

54, 116, 185,202 
Okrožni iniciativni odbori 

ZSM: 

- Brda/ 253 
- Idrija/ 256 
- Kočevje/ 415 
- Ribnica - Velike Lašče/ 
55, 185 
- Tolmin/ 254 

Okrožni komite KPH za 
Gorski Kotar/ 146 

Okrožni komiteji KPS: 
- Ajdovščina/ 67 
- Bela Krajina/ 194 - 
197,392, 393 
- Cerknica/ 74, 394, 
395, 397 
- Gorica/ 67, 152, 263, 
288, 306, 307, 364, 448 
- 452, 462 
- Grosuplje/ 370 
- Idrija/ 307, 308, 309, 
310 
- Jesenice/ 85, 298, 480 
- Kamnik/ 64, 98, 102 - 
104, 106, 155, 156, 298, 
331,337,339,433,437 
- Kočevje/ 69, 145 - 148, 
412-415 
- Kozjansko/ 82 
-Kranj/ 297,299, 301, 
339, 340, 341,436, 465, 
466, 469, 485 - 487 
- Litija/ 331,337,434 
-Ljubljana/ 412, 478 
- Novo mesto/ 107, 154, 
155, 181, 184, 342, 343, 
344 
- Ribnica - Velike Lašče/ 
109, 110, 198-200, 
312,361, 370,416 
- Skofja Loka/ 91, 206, 
208, 298, 337 
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- Tolmin/ 263, 276, 278 
-280 
-Vrhnika/ 210,212, 
213, 313,314, 425 
- za Koroško/ 64, 162- 
164, 166, 167 

Okrožni komiteji ZKMJ 
(SKOJ): 
- Brda/ 253 
- Idrija/ 256 
- Ilirska Bistrica/ 259 
- Jesenice/ 442, 443 
- Kamnik/ 155, 158 
-Kočevje/ 147,414,415 
- Kras/ 257 
- Ljubljana/ 410 
- Ribnica - Velike Lašče/ 
200,201 
- Stična - Grosuplje/ 447 
- SkofjaLoka/ 122, 123 
- Tolmin/ 254, 263 

Okrožni odbori OF: 
- Bela krajina/ 28, 196, 
197 
- Brkini - slovenska Is- 
tra/461, 462 
- Cerknica/ 28 
- Gorica/ 152 
- Grosuplje/ 28, 371 
- Kočevje/ 28, 29, 68 - 
70, 72, 73, 146, 148, 
159, 325, 326, 329, 330, 
413,414,462,464,465 
- Novo mesto/ 28, 106, 
183,239,496 
- Ribnica - Velike Lašče/ 
28,42,53,58,61, 109, 
112, 113, 184, 189,203, 
205 
- Stična/ 28, 446 
- Velike Lašče/ 28 

-Vrhnika/ 28, 191, 194, 
425, 427 

Okrožni odbori SPŽZ (AFŽ): 
- Kočevje/ 148 
- Tolminsko/ 280 

Okrožni odbori ZSM: 
- Bela krajina/ 196 
- Gorica/ 260 

Omladina JNS/ 477 
Operativne cone NOV in 

PO: 
- Četrta (Štajerska)/ 48, 
64, 338, 422 
- Druga (Gorenjska)/ 
178, 179 
- Primorska/ 294 

Osrednja gospodarska 
komisija pri IO OF/ 40 - 
42, 54, 69, 73, 115, 147, 
170, 192, 202, 282, 284, 
303,305, 371,382, 386 

Osvobodilna fronta sloven- 
skega naroda/ 7, 9, 10 - 
15, 17-20,23, 171 - 
176, 194, 234, 236 

Os Rim - Berlin - Tokio/ 7, 
127, 267, 269,417,446 

OVRA/311 

PNOO za Slovensko pri- 
morje/ 150, 285, 306 

Podokrožja: 
- Gorjanci/ 181, 183, 
494,495 
- Mirna peč/ 181 
- Novo mesto/ 183 
-Stična/ 121, 171 
- Smarjeta/ 108, 342 
- Smarjeta - Skocjan/ 
181 - 183 
-Toplice/ 181-183 
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-Trebelno/ 108, 154, 
181 - 183,342 
-Trebnje/ 108, 181 - 
183, 342, 446 

Podokrožni odbori OF: 
- Gorjanci/ 493, 497, 
498 
- Stična/ 119, 169, 446, 
120 

Pokrajinska delavska zveza 
Ljubljana/ 477 

Pokrajinska komisija VOS 
za Primorsko/ 368 

Pokrajinski iniciativni od- 
bor SPŽZ (AFŽ) za Pri- 
morsko/ 83, 84, 85 

Pokrajinski iniciativni od- 
bor ZSM za Primorsko/ 
242,262-265,317, 
318,325 

Pokrajinski komiteji KPS 
za: 
- Gorenjsko in Koroško/ 
62-64,77,78,85,91, 
98,99, 102, 122, 155- 
158, 160, 162, 178, 180, 
206,297-300,331,339 
-341, 344, 345, 357, 
422, 427, 430, 432, 433 
- 435, 442, 455 - 457, 
465 - 468, 480, 482, 
483, 485, 487 
- Primorsko/ 44, 66 - 68, 
94, 96, 98, 149, 152, 
153, 190, 240, 241,243, 
250, 255, 264, 265, 273 
- 276, 278 - 280, 286, 
288, 293, 294, 306, 307, 
314,315,355,356,363, 
368, 369, 386 - 388, 

451,460,461,478, 490, 
492,493 
- Severno Slovenijo/ 64, 
79, 82, 162, 167, 420, 
424, 425 
- Štajersko/ 64, 81, 102, 
105, 106, 156, 332, 339, 
420, 422, 434 

Pokrajinski komite ZKMJ 
za Primorsko/ 37, 38, 
40, 242 

Pokrajinski komite ZKMJ 
(SKOJ) za Slovenijo/ 
201,414,447 

Pokrajinski odbori OF za: 
- Gorenjsko in Koroško/ 
180 
- Primorsko/ 93, 150, 
152,285,286,306,314, 
367,448,454,455,461 

Pokrajinska poverjeništva 
IO OF za: 
- Gorenjsko in Koroško/ 
64 
- Primorsko/ 149 

Poverjeništvo CK KPS za 
Ljubljano/ 144, 145, 
282,310,408,471,473, 
478 

Poverjeništvo 10 OF za: 
- Ljubljano/ 7, 28, 34, 
35, 49, 50, 145, 233, 
237, 239, 268, 282, 381, 
443,484 
- Gorenjsko/ 284, 285 

Poverjeništva PK ZKMJ 
(SKOJ) za: 
- Gorenjsko in Koroško/ 
123, 155, 157, 442 
- Primorsko/ 242, 252, 
263 - 265, 373, 376, 377 
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- Štajersko/ 156 
Primorski pokrajinski ple- 

num OF/ 316,366,461 
Prostovoljna protikomunis- 

tična milica - (MVAC)/ 7, 
16,21, 126,352,477 

Radio, ameriški/ 19, 97 
Radio Glas Jugoslavije/ 

296 
Radio Kairo/ 19 
Radio London (BBC)/ 19, 

97, 291, 296, 350 
Radio Svobodna Jugo- 

slavija/ 52, 97, 136, 139, 
141, 142,203,359 

Radio Sumadija/ 137 
Radio Za staro pravdo/ 

137 
Radio Zrinjski/ 137 
Rajoni: 

- Ajdovščina/ 449 
- Banjaluka/ 41, 69, 70, 
71,72,73, 146,326, 
327, 330,415,463 
- Banjski/ 
- Baski/ 280 
-Barje/ 59, 117, 160, 
187, 199,200, 312 
- Bohinj/ 85, 87 
- Borovnica/ 193, 210, 
212 
- Brezje/ 300, 468, 469 
- Brusnice/ 494 
- Cerklje/ 99, 103, 334 - 
336, 338 
- Cerknica - Rakek/ 369 
- Črniče/ 449 
- Dornberk/ 449 
- Dobrepolje/ 312 

- Dobrepolje - Struge/ 
199, 200, 202 
-Dobrova/ 193, 210, 
212 
- Dobrunje/ 447 
- Domžale/ 99, 103, 104, 
105, 333, 335, 337, 435 
- Gorica/ 287 
- Gorje - Bled/ 85, 88 
- Gradac/ 195 
- Gradišče/ 393 
- Grahovo/ 395 
- Grahovo - Rakek/ 394 
- Grgar - Cepovan/ 449 
- Horjul/ 193,210,212 
- Jesenice/ 62, 87 
- Kamnik/ 101, 103, 
1-56, 334, 336 
- Kanal - Kal/ 449, 450 
- Kočevje/ 330, 465 
- Kočevje - mesto/ 69 
- Kočevska Reka/ 69, 71- 
73,326,331,415,463 
- Koprivnik/ 70, 329, 
464 
- Koroška/ 86 
- Kranj/ 299, 341, 466 
- Kranjska Gora/ 86, 483 
- Krka/ 447 
- Kropa/ 300,341,467 
- Logatec/ 160, 193, 
210,212,440 
- Loški Potok/ 57, 115, 
185, 188, 312 
- Lož/ 394, 395 
-Medvode/ 112,207, 
208,209 
- Mengeš/ 335 - 337 
- Metlika/ 195 
- Miren/ 287, 290, 449, 
450 
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- Mirna Peć/ 154 
- Mozelj/ 69, 71 - 73, 
327,414,415,464 
- Naklo/ 299, 300, 468 
- Orehovica/ 494 
- Pijava Gorica/ 371, 372 
- Polica/ 371 
- Primskovo/ 447 
- Radovljica/ 63, 88 
-Ribnica/ 55, 114, 185, 
189, 198,200,312 
-Rovte/ 194,210 
- Selška dolina/ 207 
- Semič/ 195, 393 
-Smlednik/ 207, 112 
- Sodražica/ 56, 187- 
189,312 
- Stari trg ob Kolpi/ 41, 
69, 72, 73,328,413 - 
415, 464 
- Stična/ 447 
- Stražišče/ 299, 466, 
486 
- Suhorje/ 392 
- Sv. Križ/ 494, 496, 497 
- Sv. Vid/ 447, 449 
- Šenčur/ 300,467 
- Sentjurje/ 371, 372 
- Skofja Loka/ 156, 207 
- St. Lovrenc/ 447 
- St. Vid (Črniče)/ 449 
- St. Vid (Stična)/ 447 
-Trebnje/ 154 
-Tržič/ 300, 301,468, 
486 
-Tržišče/ 182 
- Tuhinj/ 100, 103, 333 
- Velike Lašče/ 58, 160, 
185, 187, 198-201, 
203,204,213,370 
- Višnja Gora/ 447 

- Vogrsko/ 287, 449, 450 
- Vrhnika/ 192, 193, 
210, 212 
- Vzhodno metliški/ 392 
- Zasavje/ 98, 99, 102 - 
104,332 
- Žalna Račna/ 371 
- Žirovnica/ 63, 88, 442, 
443 

Rajonske gospodarske ko- 
misije: 
- Loški Potok/ 115 
- Ribnica/ 202 
- Stari trg ob Kolpi/ 329 

Rajonski iniciativni odbori 
SPZZ (AFŽ): 
- Banjaloka/ 72, 327, 
465 
- Kočevska Reka/ 72 
- Sodražica/ 56 
- Zamostec/ 56 

Rajonski iniciativni odbori 
ZSM: 
- Kočevje/ 465 
- Koprivnik/ 464 
- Mozelj/ 327, 464 
- Podgora/ 328 
- Sodražica/ 56 
- Tržič/ 486 
- Zamostec/ 56 

Rajonski komiteji KPS: 
- Bača/ 279 
- Banjaloka/ 147 
- Bohinj/ 62, 86 
- Borovnica/ 210 
- Bovec/ 279 
- Črnomelj - okolica/ 393 
- Dobrova/ 211 
- Dragatuš/ 393 

- Gorjanci/ 344 
- Gorje - Bled/ 62, 85 
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- Gradac/ 196 
- Grahovo - Rakek/ 394 
-Horjul/ 211 
- Jesenice/ 62, 85, 86 
- Kamnik/ 437 
- Kobarid/ 279 
- Kočevska Reka/ 147 
- Koroška/ 344 
- Kranjska Gora/ 85, 482 
- Logatec/ 210 
- Mozelj/ 147 
- Radovljica/ 86 
- Rovte/ 211 
- Semič/ 393 
- Stari Log/ 413 
- Stari trg/ 147,414 
- Tolmin/ 279 
- Tržič/ 486 
- Vinica/ 393- 
-Vrhnika/210, 212 
- Žirovnica/ 86, 442, 443 

Rajonski komiteji ZKMJ 
(SKOJ): 
- Bača/ 279 
- Bovec/ 279 
- Kobarid/ 279 
- Mengeš/ 335 
- Tolmin/ 279 
- Tržič/ 486 
- Zasavje/ 332 

Rajonski odbori OF: 
- Bača/ 279 
- Banj a loka/ 70 
- Bovec/ 279 
- Črnomelj/ 393 
- Dragotuš/ 393 
- Drašiči/ 196 
- Gorica/ 289, 306 
- Gradac/ 196 
- Grahovo/ 394 
- Kobarid/ 279 

- Kočevje/ 71 
- Kočevska Reka/ 70 
- Krka/ 447 
- Mozelj/ 70 
- Primskovo/ 447 
- Ribnica/ 115 
-Stari Log/ 413,464 
- Stari trg ob Kolpi/ 70, 
329, 413 
- Stična/ 447 
- Stražišče/ 299 
-Suhor/ 196 
- Sv. Križ/ 496 
- St. Vid/ 447 
- Tolmin/ 279 
- Velike Lašče/ 186 
- Višnja Gora/ 447 

Rajonski odbori SPŽZ 
(AFZ): 
- Bača/ 279 
- Bovec/ 279 
- Domžale/ 333 
- Kobarid/ 279 
- Kočevje/ 326 
- Loški Potok/ 202 
- Tolmin/ 279 

Rajonski odbori ZSM: 
- Bača/ 279 
- Bovec/ 279 
- Domžale/ 333 
- Kamnik/ 334 
- Kobarid/ 279 
- Tolmin/ 279 
- Tuhinj/ 333 
- Zasavje/ 332 

Samostojna demokratska 
stranka/ 22, 128, 129, 
130, 132, 484 

Sekretariat DE/ 407 
Sindacato del Lavoro/ 243 
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Skupina narodne akcije 
(GAP)/ 460, 493 

Slovenska kmečka 
stranka/ 128 

Slovenska legija/ 153, 477 
Slovenska ljudska 

stranka/ 131, 138, 153, 
165, 246, 292, 363, 402 

Slovenska zaveza/ 21, 
128, 132, 153,288,472, 
477,484 

Slovenski narodnoos- 
vobodilni odbor/ 232 

Sokol/ 17, 127, 288 
Sokolska legija/ 17, 477 
Sovjetska obveščevalna 

služba/ 178 
Sokolski vojni svet/ 16, 

17, 125 
Stara pravda/ 250, 472 

Štajerska domovinska 
zveza/ 26 

Sef civilne uprave za 
Spodnje Štajersko/ 26 

Tehnike: 
- Centralna tehnika 
KPS/ 283 
- Ivica 12/72 
-Krim 1/ 116 
- Okrožna Jesenice/ 63 
- Okrožna Kamnik/ 104, 
337, 435, 436 
- Okrožna Kočevje/ 330 
- Okrožna Notranjska/ 
203 
- Okrožna Stiska/ 311 
- Okrožna za Koroško/ 
166 
- Rajona Bohinj/ 63 

- Rajona Cerklje/ 436 
- Rajona Domžale/ 338 
- Rajona Zasavje/ 337, 
338 
- Snežnik/ 264 
-T-2/ 104 
- Urška/ 7,311,416 

Terenski odbori OF: 
- Črna vas/ 117 
- Ižanska cesta/ 117 
- Fara/ 71 
- Gotenica/ 326 
- Kočevska Reka/ 463 
- Koprivnik/ 464 
- Mahovnik/ 71 
- Spodnji Log/ 464 
- Stara Vrhnika/ 194 
- Šempeter/ 289 
- Skrilje/ 58 
- Standrež/ 289, 290 
- Trava/ 57 
- Velike Lašče/ 58 

TIGR/ 259 
Tovarne: 

- Breda (Mestre)/ 389 
- Cementarna Anhovo/ 
244,449,452 
- Fratelli Codini (Kočev- 
je)/ 330 
- Kolinska (Ljubljana)/ 
410 
- Kovinska tovarna (Go- 
rica)/ 449 
- Saturnus (Ljubljana)/ 
410 
- Tekstilna tovarna (Go- 
rica)/ 449, 255 

Trboveljska premogokopna 
družba/ 129 

Tretji reich/ 132, 163 
Trojni pakt/ 135 
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Veliki fašistični svet/ 30 
Veliko semenišče (Gorica)/ 

153 
Visoki komisar za Ljub- 

ljansko pokrajino/ 45, 
352 

Vrhovni plenum OF/ 12, 
20, 22, 25, 124, 126, 
129, 130, 133, 145, 232, 
295, 349, 350, 354, 381, 
438, 445, 476, 483, 484 

Vrhovni štab NOV in PO 
Jugoslavije/ 17, 22, 128, 
134, 135, 141 - 143, 
166, 177, 178,268,294, 
352,369,419, 485 

Vseslovanski odbor (Mo- 
skva)/ 68    • 

Vzajemna zavarovalnica/ 
70 

Zarja (društvo)/ 92 
ZAVNOH/ 14, 136, 295, 

296, 346, 378 - 380 

Zavezniška vojska: 
- Glavni štab zavezniške 
vojske za Bližnji vzhod/ 
17, 19, 46, 93 
- britanska vojaška 
misija pri GŠ NOV in PO 
Slovenije/ 9, 18, 50, 93, 
266,271, 272,296, 350, 
400,417,452,460, 484 
- britanska vojaška 
misija pri GS NOV in PO 
Hrvaške/ 50 

Zbor svobode/ 138, 139, 
149, 166, 296, 349, 438, 
454, 460, 497 

Združenje slovenskih 
prostovoljcev v I. svetovni 
vojni/ 476 

ZKM Sovjetske zveze (Kom- 
somol)/ 375 

Zveza jugoslovanskih emi- 
grantov iz Julijske kra- 
jine v Beogradu/ 248 
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VSEBINA 

Ob objavi devete knjige dokumentov organov in organi- 
zacij narodnoosvobodilnega gibanja v Sloveniji  5 
Št. 1 Letak Osvobodilne fronte slovenskega naroda 

Bodite Slovenci - ne bodite zločinci! (Beli in pla- 
vi gardi v premislek) iz začetka avgusta 
1943     7 

Št. 2 Poziv Izvršnega odbora OF avgusta 1943 politi- 
čni "sredini" v Sloveniji za vstop v OF sloven- 
skega naroda     9 

Št. 3 Akcijski načrt Štajerske skupine v OF sloven- 
skega naroda iz prve polovice avgus- 
ta    20 

Št. 4     Zapis seje Izvršnega odbora OF dne 2. avgusta 
1943    27 

Št. 5 Navodila Izvršnega odbora OF dne 2. avgusta 
1943 Okrožnemu odboru OF za Kočevje za mo- 
bilizacijo ob pričakovani kapitulaciji Italije .. 28 

Št. 6 Okrožnica Centralnega komiteja KPS dne 2. 
avgusta 1943 okrožnim komitejem KPS o nalo- 
gah v zvezi z zlomom fašizma in razkrojem bele 
garde 30 

Št. 7 Pismo [sekretarja Mestnega odbora OF sloven- 
skega naroda Zagreb Mihe Kovača] dne 2. av- 
gusta 1943 članu politbiroja Centralnega komi- 
teja KP Jugoslavije Edvardu Kardelju         33 

Št. 8 Pismo člana Izvršnega odbora OF Zorana Poliča 
dne 2. avgusta 1943 članu poverjeništva Izvrš- 
nega odbora OF za Ljubljano Dragu Pustišku 
  34 

Št. 9 Okrožnica Pokrajinskega komiteja ZKMJ za 
Primorsko dne 2. avgusta 1943 okrožnim komi- 
tejem KPS in ZKMJ na Primorskem o organizi- 
ranju in delu mladine  37 

Št. 10 Poročilo Osrednje gospodarske komisije pri Iz- 
vršnem odboru OF dne 3. avgusta 1943 Izvrš- 
nemu odboru OF o gospodarskem položaju v 
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kočevskem in ribniškem okrožju        40 
St. 11 Okrožnica Okrajnega komiteja KPS za južno 

Primorsko dne 3. avgusta 1943 partijskim or- 
ganizacijam za južno Primorsko o nalogah ob 
pričakovani italijanski kapitulaciji     43 

Št. L2 Propagandno obvestilo št. 3 referenta za propa- 
gando pri Izvršnem odboru OF Edvarda Kocbe- 
ka dne 4. avgusta 1943 okrožnim odborom OF 
za propagando  44 

St. 13 Brzojavka člana politbiroja Centralnega komi- 
teja KPJ Edvarda Kardelja dne 4. avgusta 1943 
vrhovnemu poveljniku NOV in PO Jugoslavije 
Josipu Brozu - Titu o položaju v Sloveniji     47 

St. 14 Pismo člana Izvršnega odbora OF Zorana Poliča 
dne 4. avgusta 1943 članu poverjeništva Izvrš- 
nega odbora OF za Ljubljano Dragu Pustišku 
  50 

St. 15 Poročilo Okrožnega odbora.OF Ribnica - Velike 
Lašče dne 4. avgusta 1943 Izvršnemu odboru 
OF o položaju v okrožju     53 

St. 16 Pismo pokrajinskega tehnika za Gorenjsko 
Adolfa Ariglerja dne 6. avgusta 1943 sekretarju 
Pokrajinskega komiteja KPS za Gorenjsko in 
Koroško Maksu Krmelju o organiziranju tehnik 
v jeseniškem okrožju     62 

St. 17 Pismo inštruktorja Centralnega komiteja KPS 
za severno Slovenijo Viktorja Stoparja dne 7. 
avgusta 1943 Pokrajinskemu komiteju KPS za 
Gorenjsko in Koroško     63 

Št. 18 Pismo Pokrajinskega komiteja KPS za Primor- 
sko dne 7. avgusta 1943 Okrajnemu komiteju 
KPS za južno Primorsko o ukinitvi okrajnih 
komitejev     66 

Št. 19 Pismo Komisije za agitacijo in propagando pri 
Pokrajinskem komiteju KPS za Primorsko dne 
7. avgusta 1943 vodji okrajne tehnike KPS za 
južno Primorsko Ladu Trobevšku     67 

Št. 20   Zapisnik seje plenuma Okrožnega odbora OF 
za Kočevsko dne 7. avgusta 1943    68 

Št. 21    Poročilo Okrožnega komiteja KPS Cerknica dne 
7. avgusta 1943 Centralnemu komiteju KPS....    74 
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Št. 22 Okrožnica Izvršnega odbora OF dne 8. avgusta 
1943 okrožnim, rajonskim in terenskim odbo- 
rom ter aktivistom OF o reorganizaciji sodstva..   75 

St. 23 Okrožnica Pokrajinskega komiteja KPS za Go- 
renjsko in Koroško dne 8. avgusta 1943 okrož- 
nim in rajonskim sekretarjem partije za redno 
pošiljanje poročil       77 

St. 24 Poročilo članice Pokrajinskega komiteja KPS za 
severno Slovenijo Mice Slander dne 8. avgusta 
1943 Centralnemu komiteju KPS o organiziran- 
ju odborov SPŽZ in o splošnem položaju na 
Štajerskem    79 

St. 25 Navodila Pokrajinskega iniciativnega odbora 
SPZZ za Primorsko dne 8. avgusta 1943 za delo 
in organiziranje okrožnih in rajonskih odborov 
SPZZ  83 

St. 26 Poročilo sekretarja Okrožnega komiteja KPS 
Jesenice Antona Pétemela dne 8. avgusta 1943 
Pokrajinskemu komiteju KPS za Gorenjsko in 
Koroško o položaju v okrožju  85 

St. 27 Pismo predsednika in organizacijskega tajnika 
Izvršnega odbora OF Josipa Vidmarja in dr. 
Marijana Breclja dne 9. avgusta 1943 priorju 
samostana Pleterje Josipu Leopoldu Edgarju 
Lavovu    91 

St. 28 Pismo člana Pokrajinskega odbora OF za Pri- 
morsko dr. Jože Vilfana dne 9. avgusta 1943 
Pokrajinskemu odboru OF za Primorsko     93 

St. 29 Okrožnica Pokrajinskega komiteja KPS za Pri- 
morsko dne 9. avgusta 1943 okrožnim komite- 
jem KPS na Primorskem o razširjanju letakov v 
zvezi s padcem fašizma v Italiji       96 

St. 30 Poročilo Okrožnega komiteja KPS Kamnik dne 
9. avgusta 1943 Pokrajinskemu komiteju KPS 
za Gorenjsko in Koroško o položaju v okrožju...    98 

St. 31 Poročilo Okrožnega odbora OF Novo mesto dne 
9. avgusta .1943 Izvršnemu odboru OF o polo- 
žaju v okrožju     106 

St. 32 Pismo Okrožnega komiteja KPS Ribnica - Velike 
Lašče dne 9. avgusta 1943 Centralnemu komi- 
teju KPS  109 
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St. 33 Okrožnica Izvršnega odbora OF dne 10. avgus- 
ta 1943 okrožnim odborom in aktivistom Osvo- 
bodilne fronte o popularizaciji sovjetskih zmag 
  111 

St. 34 Dopis Izvršnega odbora OF dne 10. avgusta 
1943 Okrožnemu odboru OF Ribnica - Velike 
Lašče v zvezi z osnutkom mobilizacijskega po- 
ziva      112 

Št. 35 Poročilo Okrožnega odbora OF Ribnica - Velike 
Lašče dne 10. avgusta 1943 Izvršnemu odboru 
OF o položaju v okrožju      113 

St. 36   Poročilo Podokrožnega odbora OF Stična dne 
10. avgusta 1943 Izvršnemu odboru OF     119 

St. 37 Poročilo Okrožnega komiteja ZKMJ Skofja Loka 
dne 11. avgusta 1943 o delu mladine v okro- 
žju     122 

St. 38 Poročilo predstavnika Štajerske skupine v Vr- 
hovnem plenumu OF dr. Maksa Snuderla dne 
12. in 13. avgusta 1943 Izvršnemu odboru OF.    124 

Št. 39 Pismo člana politbiroja Centralnega komiteja 
KPJ Edvarda Kardelja dne 12. avgusta 1943 
Centralnemu komiteju KPS     133 

Št. 40 Pismo člana Centralnega komiteja KPS Borisa 
Kidriča dne 12. avgusta 1943 članici poverje- 
ništva Centralnega komiteja KPS za Ljubljano 
Miri Tomšič    144 

Št. 41 Poročilo Okrožnega komiteja KPS za Kočevje 
dne 12. avgusta 1943 Centralnemu komiteju 
KPS     145 

Št. 42 Zapis seje Izvršnega odbora OF dne 13. avgus- 
ta 1943      148 

Št. 43 Pismo člana Pokrajinskega odbora OF za Pri- 
morsko dr. Jože Vilfana dne 13. avgusta 1943 
Pokrajinskemu odboru OF za Primorsko     150 

Št. 44 Pismo Pokrajinskega komiteja KPS za Primor- 
sko dne 13. avgusta 1943 članu Pokrajinskega 
odbora OF za Primorsko dr. Joži Vilfanu    152 

Št. 45 Pismo sekretarja Okrožnega komiteja KPS Novo 
mesto Franca Černeta dne 13. avgusta 1943 
Centralnemu komiteju KPS o položaju v okro- 
žju      154 
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St. 46 Poročilo člana poverjeništva Pokrajinskega ko- 
miteja ZKMJ za Gorenjsko Franca Kavčiča dne 
13. avgusta 1943 Pokrajinskemu komiteju KPS 
za Gorenjsko in Koroško o delu Okrožnega ko- 
miteja ZKMJ Kamnik   155 

St. 47 Brzojavka člana politbiroja Centralnega komi- 
teja KPJ Edvarda Kardelja dne 14. avgusta 
1943 vrhovnemu komandantu NOV in PO Ju- 
goslavije Josipu Brozu - Titu o zajetju četnniš- 
kega Štajerskega bataljona     158 

Št. 48 Poročilo inštruktorja Izvršnega odbora OF 
Franca Popita dne 14. avgusta 1943 Izvršnemu 
odboru OF s poti po Notranjski     159 

St. 49 Okrožnica Pokrajinskega komiteja KPS za Go- 
renjsko in Koroško dne 14. avgusta 1943 z na- 
vodili o mobilizaciji in političnem delu na tere- 
nu 160 

St. 50 Pismo člana Pokrajinskega komiteja KPS za 
severno Slovenijo Sergeja Kraigherja dne 14. 
avgusta 1943 Centralnemu komiteju KPS o po- 
ložaju na Koroškem         162 

Št. 51 Poročilo Podokrožnega odbora OF Stična dne 
14. avgusta 1943 Izvršnemu odboru OF o polo- 
žaju v podokrožju     169 

Št. 52 Odredba Osvobodilne fronte slovenskega naro- 
da dne 15. avgusta 1943 o obvezni oddaji vseh 
vrst orožja in razstreliva  171 

Št. 53 Odredba Osvobodilne fronte slovenskega naro- 
da dne 15. avgusta 1943 o preprečevanju špe- 
kulantstva, verižništva in vojnega dobičkarstva 
  172 

Št. 54 Odredba Osvobodilne fronte slovenskega naro- 
da dne 15. avgusta 1943 o plačevanju davščin 
za prodajo vina, mesa, konj in druge prodaje 
trgovskega značaja  173 

Št. 55 Odredba Osvobodilne fronte slovenskega naro- 
da dne 15. avgusta 1943 o prepovedi sekanja 
in prodaje orehovega in drugega dragocenega 
lesa in prodaje živine      175 
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St. 56 Odredba Osvobodilne fronte slovenskega naro- 
da dne 15. avgusta 1943 o pravilnem ribolovu 
         176 

Št. 57 Pismo člana politbiroja Centralnega komiteja 
KPJ Edvarda Kardelja s Hrvaške dne 15. avgu- 
sta 1943 sekretarju Centralnega komiteja KPS 
Francu Leskošku     177 

Št. 58 Okrožnica Pokrajinskega komiteja KPS za Go- 
renjsko in Koroško dne 15. avgusta 1943 o do- 
godkih na Zirovskem vrhu     178 

Št. 59 Poročilo Okrožnega komiteja KPS Novo mesto 
dne 15. avgusta 1943 Centralnemu komiteju 
KPS o položaju v okrožju    181 

Št. 60 Poročilo Okrožnega odbora OF Ribnica - Velike 
Lašče dne 15. avgusta 1943 Izvršnemu odboru 
OF o položaju v okrožju    184 

Št. 61 Pismo Pokrajinskega komiteja KPS za Primor- 
sko dne 16. avgusta 1943 sekretarju Pokrajin- 
skega komiteja KPS za Primorsko Branku Ba- 
bicu v Trst    190 

Št. 62 Poročilo Okrožnega odbora OF Vrhnika dne 16. 
avgusta 1943 Izvršnemu odboru OF o položaju 
v okrožju     191 

Št. 63 Pismo Okrožnega komiteja KPS za Belo krajino 
dne 17. avgusta 1943 Centralnemu komiteju 
KPS     194 

Št. 64 Poročilo Okrožnega komiteja KPS Ribnica - Ve- 
like Lašče dne 17. avgusta 1943 Centralnemu 
komiteju KPS o položaju v okrožju     198 

Št. 65 Poročilo Okrožnega komiteja KPS Škofja Loka 
dne 17. avgusta 1943 Pokrajinskemu komiteju 
KPS za Gorenjsko in Koroško o položaju v okro- 
žju   206 

Št. 66 Poročilo Okrožnega komiteja KPS Vrhnika dne 
17. avgusta 1943 Centralnemu komiteju KPS o 
položaju v okrožju      210 

Št. 67   Pismo Srečka Žumra dne 17.-18. avgusta 1943 
članu Izvršnega odbora OF Tonetu Fajfarju     213 

Št. 68 Zapis seje Izvršnega odbora OF dne 18. avgus- 
ta 1943      232 

Št. 69   Odredba Osvobodilne fronte slovenskega naro- 
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da dne 18. avgusta 1943 o prepovedi uničevan- 
ja narodnoosvobodilnega tiska in prepovedi šir- 
jenja protinarodnega tiska         234 

St. 70 Okrožnica Izvršnega odbora OF dne 18. avgus- 
ta 1943 okrožnim, rajonskim in terenskim od- 
borom ter aktivistom OF o nalogah v zvezi z 
umikom italijanske vojske iz postojank    236 

St. 71 Pismo člana Izvršnega odbora OF Zorana Poliča 
dne 18. avgusta 1943 članu poverjeništva Izvr- 
šnega odbora OF za Ljubljano Dragu Pustišku 
  237 

St. 72 Pismo Pokrajinskega komiteja KPS za Primor- 
sko dne 18. avgusta 1943 članoma Pokrajin- 
skega komiteja KPS za Primorsko Dušanu Pir- 
jevcu in Darku Marušiču     240 

St. 73 Poročilo poverjeništva Pokrajinskega komiteja 
ZKM J za Primorsko dne 18. avgusta 1943 Po- 
krajinskemu komiteju ZKMJ za Slovenijo o 
organizaciji mladine na Primorskem     242 

St. 74 Pismo Izvršnega odbora OF dne 20. avgusta 
1943 s pozivom oficirjem jugoslovanske kralje- 
ve vojske za vstop v narodnoosvobodilno vojsko 
Slovenije  265 

Št. 75 Pismo predsednika Izvršnega odbora OF Josipa 
Vidmarja dne 20. avgusta 1943 generalu jugos- 
lovanske kraljeve vojske Ferdinandu Janežu z 
vabilom za vstop v narodnoosvobodilno vojsko 
Slovenije  268 

Št. 76 Poziv vodje britanske vojaške misije pri Glav- 
nem štabu NOV in PO Slovenije majorja 
Williama Jonesa dne 20. avgusta 1943 oficir- 
jem redne jugoslovanske vojske za vstop v 
narodnoosvobodilno vojsko Slovenije      271 

Št. 77 Pismo Centralnega komiteja KPS dne 20. avgu- 
sta 1943 sekretarju Komunistične partije Italije 
Umbertu Massoli  272 

Št. 78 Pismo z navodili za delo Centralnega komiteja 
KPS dne 20. avgusta 1943 Pokrajinskemu ko- 
miteju KPS za Primorsko     275 
Okrožnica Centralnega komiteja KPS dne 21. 

Št. 79   avgusta 1943 okrožnim komitejem KPS v Ljub- 
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ljanski pokrajini ob nevarnosti nemške zased- 
be    277 

Št. 80 Pismo okrožnega komiteja KPS za Tolminsko 
dne 21. avgusta 1943 Pokrajinskemu komiteju 
KPS za Primorsko o stanju partijskih in front- 
nih organizacij v okrožju    278 

St. 81 Dopis Izvršnega odbora OF dne 22. avgusta 
1943 Okrožnemu odboru OF za Belo krajino o 
prijavljanju nalezljivih bolezni      280 

Št. 82 Pismo Osrednje gospodarske komisije pri Izvr- 
šnem odboru OF dne 22. avgusta 1943 članici 
poverjeništva Centralnega komiteja in Izvršne- 
ga odbora OF za Ljubljano Miri Tomšič    282 

St. 83 Dopis Izvršnega odbora OF dne 23. avgusta 
1943 poverjeništvu Izvršnega odbora OF za 
Gorenjsko     284 

Št. 84 Pismo člana Pokrajinskega odbora OF za Pri- 
morsko dr. Jože Vilfana dne 23. avgusta 1943 
Pokrajinskemu odboru OF za Primorsko    285 

Št. 85 Pismo Pokrajinskega komiteja KPS za Primor- 
sko dne 23. avgusta 1943 sekretarju PK KPS za 
Primorsko Branku Babiču v Trst        293 

Št. 86 Zapis seje Izvršnega odbora OF dne 24. avgus- 
ta 1943        295 

Št. 87 Protestno pismo predsednika Izvršnega odbora 
OF Josipa Vidmarja dne 24. avgusta 1943 Zu- 
nanjemu ministrstvu Velike Britanije zaradi 
protipartizanskih oddaj na londonskem radiu...   296 

Št. 88 Poročilo Okrožnega komiteja KPS Kranj dne 24. 
avgusta 1943 Pokrajinskemu komiteju KPS za 
Gorenjsko in Koroško        297 

Št. 89 Okrožnica Izvršnega odbora OF dne 25. avgus- 
ta 1943 okrožnim, rajonskim in terenskim od- 
borom OF ter gospodarskim komisijam o med- 
sebojnem sodelovanju na gospodarskem pod- 
ročju   301 

Št. 90 Cenik Osrednje gospodarske komisije pri Izvrš- 
nem odboru OF veljaven od dne 25. avgusta 
1943 do preklica    303 

Št. 91 Pismo člana Pokrajinskega odbora OF za Pri- 
morsko dr. Jože Vilfana dne 25. avgusta 1943 

551 



Pokrajinskemu odboru OF za Primorsko    306 
St. 92 Okrožnica Okrožnega komiteja KPS za Idrijsko 

dne 25. avgusta 1943 Mestnemu komiteju KPS 
za mesto Idrija o razširitvi in organiziranju par- 
tije in OF v mestu in rudniku Idrija  307 

St. 93 Dopis Centralnega komiteja KPS dne 26. avgu- 
sta 1943 poverjeništvu Centralnegam komiteja 
KPS za Ljubljano    310 

St. 94 Pismo Centralnega komiteja KPS dne 26. avgu- 
sta 1943 Okrožnemu komiteju KPS Ribnica - 
Velike Lašče o razdelitvi okrožja in z navodili za 
delo        312 

St. 95 Navodila Centralnega komiteja KPS dne 26. 
avgusta 1943 Okrožnemu komiteju KPS Vrhni- 
ka         313 

St. 96 Pismo Pokrajinskega komiteja KPS za Primor- 
sko dne 26. avgusta 1943 članu Pokrajinskega 
odbora OF za Primorsko dr. Joži Vilfanu    314 

Št. 97 Okrožnica Pokrajinskega iniciativnega odbora 
ZSM za Primorsko dne 26. avgusta 1943 inicia- 
tivnim odborom ZSM na Primorskem      317 

Št. 98 Poročilo Okrožnega odbora OF za Kočevsko 
dne 26. avgusta 1943 Izvršnemu odboru OF o 
političnem položaju v okrožju    325 

Št. 99 Poročilo Okrožnega komiteja KPS Kamnik dne 
26. avgusta 1943 Pokrajinskemu komiteju KPS 
za Gorenjsko in Koroško    331 

Št. 100 Pismo Okrožnega komiteja KPS Kranj dne 26. 
avgusta 1943 sekretarju Pokrajinskega komite- 
ja KPS za Gorenjsko in Koroško Maksu Krmelju 
  339 

Št. 101 Pismo Okrožnega komiteja KPS za Novo mesto 
dne 26. avgusta 1943 Centralnemu komiteju 
KPS     342 

Št. 102 Poročilo Rajonskega komiteja KPS za Koroško 
dne 26. avgusta 1943 Pokrajinskemu komiteju 
KPS za Gorenjsko in Koroško    344 

Št. 103 Poročilo Centralnega komiteja KPS dne 27. av- 
gusta 1943 članu politbiroja Centralnega komi- 
teja KPJ Edvardu Kardelju o položaju v Slove- 
niji          345 
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St. 104 Poročilo Jožeta Dolenca dne 27. avgusta 1943 
Izvršnemu odboru OF o obisku v ljubljanski 
škofiji in o političnem položaju v Ljubljani     361 

St. 105 Pismo Pokrajinskega komiteja KPS za Primor- 
sko dne 27. avgusta 1943 Centralnemu komi- 
teju KPS     363 

Št. 106 Poročilo Okrožnega komiteja KPS Grosuplje 
dne 27. avgusta 1943 Centralnemu komiteju 
KPS o organiziranosti okrožja    370 

Št. 107 Okrožnica poverjeništva Pokrajinskega komite- 
ja ZKMJ za Primorsko dne 27. avgusta 1943 
komitejem ZKMJ na Primorskem    373 

Št. 108 Pismo Izvršnega odbora OF dne 28. avgusta 
1943 Zemaljskemu antifašistićkemu vijeću na- 
rodnog oslobodjenja Hrvatske (ZAVNOH)      378 

Št. 109 Zapis seje Izvršnega odbora OF dne 30. avgus- 
ta 1943       381 

Št. 110 Navodilo Osrednje gospodarske komisije pri 
Izvršnem odboru OF dne 30. avgusta 1943 
okrožnim, rajonskim in vaškim gospodarskim 
komisijam    382 

Št. 111 Pismo člana Pokrajinskega komiteja KPS za 
Primorsko dr. Aleša Beblerja dne 30. avgusta 
1943 Centralnemu komiteju KPS     386 

Št. 112 Pismo sekretarja Pokrajinskega komiteja KPS 
za Primorsko Branka Babica dne 30. avgusta 
1943 iz Trsta Pokrajinskemu komiteju KPS za 
Primorsko o položaju v Italiji     388 

Št. 113 Poročilo Okrožnega komiteja KPS za Belo kraji- 
no dne 30. avgusta 1943 o organiziranosti par- 
tije v okrožju   392 

Št. 114 Poročilo Okrožnega komiteja KPS za cerkniško 
okrožje dne 30. avgusta 1943 Centralnemu 
komiteju KPS     394 

Št. 115 Okrožnica Izvršnega odbora OF dne 31. avgus- 
ta 1943 okrožnim, rajonskim in terenskim od- 
borom ter aktivistom OF o rednem poslovanju 
sodišč  397 

Št. 116 Pismo člana Izvršnega odbora OF Toneta Faj- 
farja dne 31. avgusta 1943 Srećku Zumru v 
Ljubljano    399 
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Št. 117 Pismo sekretarja poverjeništva Centralnega 
komiteja KPS za Ljubljano Vladimirja Krivica 
dne 31. avgusta 1943 Centralnemu komiteju 
KPS o položaju v Ljubljani     408 

Št. 118 Poročilo Okrožnega komiteja KPS Kočevje dne 
31. avgusta 1943 Centralnemu komiteju KPS o 
položaju v okrožju     412 

Št. 119 Poziv aktivnih oficirjev jugoslovanske kraljeve 
vojske, vključenih v narodnoosvobodilno vojsko 
Slovenije oz. Jugoslavije, iz druge polovice av- 
gusta 1943 oficirjem, vojaškim uradnikom in 
podoficirjem bivše jugoslovanske vojske za 
vstop v narodnoosvobodilno vojsko     416 

Št. 120 Pismo Pokrajinskega komiteja KPS za severno 
Slovenijo konec avgusta 1943 Centralnemu 
komiteju KPS o položaju na Štajerskem    420 

Št. 121 Pismo Izvršnega odbora OF dne 1. septembra 
1943 Glavnemu poveljstvu NOV in PO Slovenije 
o partizanskih akcijah pri Borovnici ter umiku 
italijanske in prihodu nemške okupatorske voj- 
ske   425 

Št. 122 Okrožnica Pokrajinskega komiteja KPS za Go- 
renjsko in Koroško (zapadno) dne 1. septembra 
1943 o organiziranju dela na terenu    427 

Št. 123 Poročilo Okrožnega komiteja KPS Kamnik dne 
1. septembra 1943 Pokrajinskemu komiteju 
KPS za Gorenjsko in Koroško o položaju v okro- 
žju   433 

Št. 124 Poročilo inštruktorja Izvršnega odbora OF Ja- 
neza Stanovnika dne 2. septembra 1943 Izvrš- 
nemu odboru OF o delu v vrhniškem okrožju...    438 

Št. 125 Pismo sekretarja Okrožnega komiteja ZKMJ 
Jesenice Sava Šifrerja dne 2. septembra 1943 
sekretarju poverjeništva Pokrajinskega komite- 
ja ZKMJ za Gorenjsko Vinku Hafnerju o delu 
mladine v Okrožju Jesenice    442 

Št. 126 Pismo člana Izvršnega odbora OF Zorana Poliča 
dne 3. septembra 1943 članu poverjeništva Iz- 
vršnega odbora OF za Ljubljano Dragu Pustiš- 
ku      443 

Št. 127 Poročilo inštruktorja Izvršnega odbora OF Bog- 
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dana Osolnika dne 3. septembra 1943 Izvrš- 
nemu odboru OF • položaju v novomeškem in 
stiškem okrožju     445 

Št. 128 Poročilo Okrožnega komiteja KPS Gorica dne 3. 
septembra 1943 o seji dne 1. in 2. septembra 
1943     448 

Št. 129 Pismo političnega sekretarja Izvršnega odbora 
OF Borisa Kidriča dne 5. septembra 1943 vodji 
britanske vojaške misije pri Glavnem štabu 
NOV in PO Slovenije majorju Williamu Jonesu 
o delovanju plave garde     452 

Št. 130 Okrožnica Pokrajinskega odbora OF za Primor- 
sko dne 5. septembra 1943 okrožnim odborom 
OF na Primorskem o izboru predstavnikov za 
zbor svobode    454 

Št. 131 Okrožnica Pokrajinskega komiteja KPS za Go- 
renjsko in Koroško dne 5. septembra 1943 (do- 
polnitev okrožnice z dne 1. septembra 1943)        455 

Št. 132 Poročilo Pokrajinskega komiteja KPS za Pri- 
morsko dne 5. septembra 1943 Centralnemu 
komiteju KPS    457 

Št. 133 Pismo člana Pokrajinskega komiteja KPS za 
Primorsko dr. Aleša Beblerja dne 5. septembra 
1943 članu Pokrajinskega odbora OF za Pri- 
morsko dr. Joži Vilfanu     461 

Št. 134 Poročilo Okrožnega odbora OF za Kočevsko dne 
5. septembra 1943 Izvršnemu odboru OF o po- 
ložaju v okrožju  462 

Št. 135 Poročilo Okrožnega komiteja KPS Kranj 5. sep- 
tembra 1943 Pokrajinskemu komiteju KPS za 
Gorenjsko in Koroško o položaju v okrožju... 465 

Št. 136 Pojasnilo Izvršnega odbora OF dne 6. septem- 
bra 1943 k okrožnici št. 41/43 z dne 25. avgu- 
sta 1943 o prisilnem odkupu in prisilnem odv- 
zemu     469 

Št. 137 Navodila Centralnega komiteja KPS dne 6. 
septembra 1943 članici poverjeništva Central- 
nega komiteja KPS za Ljubljano Miri Tomšič o 
nepravilnostih pri pošiljanju ljudi iz Ljubljane 
v partizane  471 
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Št. 138 Pismo članice poverjeništva Centralnega komi- 
teja KPS za Ljubljano Mire Tomšič dne 6. sep- 
tembra 1943 Centralnemu komiteju KPS o po- 
ložaju v Ljubljani         473 

Št. 139 Pismo sekretarja Pokrajinskega komiteja KPS 
za Primorsko Branka Babica iz Trsta dne 6. 
septembra 1943 Pokrajinskemu komiteju KPS 
za Primorsko o položaju v Trstu    478 

Št. 140 Tedensko poročilo sekretarja Okrožnega komi- 
teja KPS Jesenice Antona Pétemela dne 6. sep- 
tembra 1943 o položaju v okrožju  480 

Št. 141 Pismo Izvršnega odbora OF dne 7. septembra 
1943 članu Vrhovnega plenuma OF dr. Maksu 
Šnuderlu     483 

Št. 142 Pismo Pokrajinskega komiteja KPS za Gorenj- 
sko in Koroško dne 7. septembra 1943 sekre- 
tarju Okrožnega komiteja KPS Kranj Antonu 
Nartniku    485 

Št. 143 Pismo Izvršnega odbora OF dne 8. septembra 
1943 inštruktorju Izvršnega odbora OF Janezu 
Stanovniku    489 

Št. 144 Okrožnica Pokrajinskega komiteja KPS za Pri- 
morsko dne 8. septembra 1943 okrožnim komi- 
tejem KPS na Primorskem z navodili za delo ob 
pričakovani italijanski kapitulaciji  490 

Št. 145 Pismo Pokrajinskega komiteja KPS za Primor- 
sko dne 8. septembra 1943 članu Pokrajinske- 
ga komiteja KPS za Primorsko Branku Babiču v 
Trst       492 

Št. 146 Poročilo Podokrožnega odbora OF Gorjanci dne 
8. septembra 1943 Izvršnemu odboru OF o po- 
ložaju v podokrožju        493 

Št. 147 Letak Izvršnega odbora OF Slovenskemu naro- 
du ob kapitulaciji Italije     498 
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