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NAMESTO UVODA
Pričujoča knjiga Jesen 1942 se močno toči od običajnih zbornikov dokumentov pa tudi od spominskih in dnevniških zapiskov
posameznih udeležencev narodnoosvobodilnega boja. Dokumenti —
i* prvi vrsti pisma, poročila, članki in drugo gradivo Edvarda
Kardelja in delno Borisa Kidriča kakor tudi vojaška in druga
poročila CK KPS in Glavnega poveljstva slovenskih partizanskih
čet — se nanašajo na razmeroma kratko obdobje borili dveh
mesecev njunega ilegalnega delovanja v okupirani Ljubljani.
Večino člankov in odgovorov na pošto je napisal Edvard
Kardelj in jih sam osebno tipkal s kopijo, manjši del pa Boris
Kidrič ali pa oba skupaj. Skupaj s komisijo VOS je Edvard Kardelj izbral skrivališče za arhiv, ki so ga po vojni nepoškodovanega
izkopali in uredili za objavo.
Ti dokumenti pričajo o ogromnem delu, ki je bilo opravljeno
v dobrem mesecu, vsebinsko pa govorijo o izredno valni etapi
naše borbe. Nekateri podajajo iti razlagajo stališča in linijo Partije
in Osvobodilne fronte do dogodkov doma in po svetu. Del vsebuje
konkretna napotila vodstvom ali posameznim članom raznih političnih in vojaških forumov in odgovore na njihovo oceno poloiaja
na raznih terenih Slovenije in na dogodke v tem času. Tretji spet
govore o izgubah kadrov, ki so padali dan za dnem, o predlogih
in mnenjih za razne kadrovske rešitve itd. Tu so nadalje poročila
Centralnemu komiteju KPS in Izvršnemu odboru OF o dogodkih
v tem času v Ljubljani in po svetu, v raznih pokrajinah Slovenije
in Jugoslavije.
Dokumenti govorijo o ključnih problemih politične taktike KP
in OF neposredno po ofenzivi. Ce upoštevamo dejstvo, da je bila
v tem času nujna, jasna, hitra in odločna politična akcija, da je
bilo to delo koncentrirano na samo Ljubljano, od koder so bile
kljub vsem teiavam mo*ne Se najhitrejše zveze z vsemi deli Slovenije in izven nje, potem je razumljivo, da dokumenti govorijo
predvsem o političnem poloiaju in o nalogah političnega značaja.

ki sta jih opravila Edvard Kardelj in Boris Kidrič, kajti brez
rešitve osrednjih političnih vprašanj ni bilo mogoče računati na
nadaljnje vojaške uspehe. Večji del članov CK KPS in Glavnega
poveljstva je ostal na partizanskem terenu, vendar so bili neprestano povezani z Edvardom Kardeljem in Borisom Kidričem ter
so z njunim sodelovanjem neposredno vodili vojaške akcije in
politično delo v vojski in na terenu in so dokumenti o tem delu
le delno vključeni v ta arhiv.
Ta čas je sovražnik računal, da se mu bo z vojaško ofenzivo.
s terorjem in s pomočjo belogardizma posrečilo vojaško in politično zlomiti vstajo slovenskega ljudstva.
Nezadrtani polet narodnoosvobodilnega gibanja, ki je v prvem
letu dal izredne rezultate, je bil začasno zaustavljen. OF je preživljala hude preizkušnje glede nadaljnje rasti. Ob pojavu oboroicnega
betogardizma so morale KP in vse druge sile vstaje podvojiti
napore, da bi še bolj notranje konsolidirale OF in obenem odločno
diferencirale sredino. V naj tel jih okoliščinah prihajajoče zime je
bilo potrebno vojaško in politično razbiti belo gardo, še preden
bi se za silo utrdila.
V tem usodnem času se je ponovno izrazila ustvarjalna moč
Edvarda Kardelja in Borisa Kidriča. Njuna prizadevanja karakterizira prodorno dojemanje in analiziranje političnih, vojaških in
in splošno družbenih procesov, povezovanje s sočasnimi jugoslovanskimi i>i svetovnimi dogajanji ter na tej osnovi marksistično
predvidevanje, kako se bodo vojaški in politični dogodki nadalje
zapletali, ter hkrati izbor ustrezne taktike. Genialnost zamisli in
realizacije politične linije KPS je v tem, da se je v danih pogojih
orientirala na Širjenje politične baze narodnoosvobodilnega boja.
Pričakovanja reakcije in sredine o nasprotnem so propadla, ker sta
Edvard Kardelj in Boris Kidrič s sodelavci prav v tem času
ustvarjalno nadaljevala politiko, ki jo je KPJ zasnovala in vodila
le vrsto let pred drugo svetovno vojno.
Medtem ko je sovrainik — fašistični okupator in domača
reakcija — razkril svoje bistvo in do skrajnih meja poniial človeško
dostojanstvo, nam arhiv razkriva visoko etiko narodnoosvobodilnega boja, globok humanizem ter izredno skrb za ljudi. Načelna
vprašanja, ocene politične situacije, vprašanja učinkovite taktike
osvobodilnega boja itd. se prepletajo z najbolj neposrednimi človeškimi odnosi v ritem, ki ga je narekoval čas, ko so nastajali
dokumenti. Nezlomljiva volja nadaljevati začeti boj do končne
zmage je očitna povsod, zlasti še na tistih mestih, kjer dokumenti
govore o dragocenih irtvah tovarišev delavcev-komunistov iz vse
Slovenije.
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Za boljše razumevanje dokumentov je potrebno najprej opozoriti na nekatera dejstva iz narodnoosvobodilnega boja, zlasti na
njih politično stran do oktobra 1942.
Osnovna politična pridobitev, v kateri je slovenski narod našel
sebe in iz katere je črpal moralno moč v brezobzirnem boju za
nacionalno in socialno osvoboditev, je bila Osvobodilna fronta
slovenskega naroda. OF je plod politične sposobnosti KPS, ki se
je — skladno z linijo KPJ — od ustanovnega kongresa aprila 1937
široko povezala z osnovnimi množicami slovenskega naroda, z delavci, kmeti in napredno inteligenco. Marksistična analiza slovetiskega narodnega vprašanja in predvidevanja za njegovo rešitev,
katere avtor je Edvard Kardelj, je prepričljivo utemeljila dejstvo,
da nosijo usodo slovenskega naroda na svojih plečih predvsem
osnovne mnoiicc delovnih ljudi z delavskim razredom na čelu.
V tej smeri je KPS razvijala svojo dejavnost in v tem duhu je tudi
vzgajala svoje člane, ki so se otresli sektaštva, obenem pa se učili
aktivnega osvajanja marksistične teorije. Okoli Partije se je te
pred aprilskim zlomom stare Jugoslavije zbiralo vse, kar je predstavljalo resnično ljudsko demokratično razpoloienjc. Narodna
enotnost in usodna povezanost z drugimi narodi Jugoslavije se je
utrjevala v praksi neprekinjenih političnih akcij (ekonomske,
narodnoobrambne, protidraginjske akcije, akcije za enakopravnost
slovenske kulture itd.). Skupno delo je povezalo vodstvo in kadre
KPS s krščanskosocialistično skupino, demokratičnim krilom
Sokola in vrsto uglednih kulturnih in javnih delavcev. Društvo
prijateljev Sovjetske zveze je pred aprilsko katastrofo leta 1941
politično pa tudi organizacijsko utrdilo sodelovanje osnovnih
nosilcev vstaje pri nas.
Takoj po aprilskem zlomu je bila — poleg osnovne naloge
zbiranja oroija in drugega za vojno potrebnega materiala — skrb
Partije posvečena pravilni orientaciji mnoiic, da se prepreči
demoralizacija, učinkovito razkrinka demagogija okupatorjev, istočasno pa pospeši polarizacija v vrhovih bivših političnih strank
in v raznih organizacijah, kjer so lc~tc imele svoj vpliv.
Naslanjajoč se na razpoloienjc mnoiic in na ic utrjene vezi
medsebojnega zaupanja pred zlomoni stare Jugoslavije je vodstvo
KPS na podlagi linije KPJ takoj začelo formirati politično platformo boja za osvoboditev slovenskega naroda. Ideja narodne
enotnosti, ki naj se uresničuje s socialno in demokratično druibeno
preureditvijo, spoznanje, da je usoda narodov Jugoslavije iivljcnjsko povezana, in naslonitev na Sovjetsko zvezo, kar je ic dolgo
Uvelo v zavesti osnovnih mnoiic, vse to je z ustanovnimi skupinami
krščanskih socialistov, demokratičnega krila Sokolov in naprednih
kulturnih delavcev ob priznanem vodstvu KPS pomenilo osnovno
jedro v programu novoustanovljene OF.
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Razočaranje, razkroj in zmeda, ki so spričo sramotnega poloma in izdajstva vodstev zavladali v meščanskih strankah, SO dali
priliko in čas, da je v vrstah OF našlo svoje mesto vse, kar je
ostalo v H/I7I poštenega.
Hiter razvoj in navdušen sprejem ideje OF med mnolicami
je pospešil polarizacijo političnih sil na Slovenskem ter pripeljal
v vrhovni plenum OF le v začetku 18 političnih skupin, ki so se
obvezale razvijati narodni upor na podlagi temeljnih točk OF.
Prvih sedem temeljnih točk OF je preciziralo naslednja stališča:
1. Proti okupatorjem je treba voditi neizprosno oboroleno
akcijo.
2. Ta akcija predstavlja izhodišče za osvoboditev in zdruiitev
vseh Slovencev.
3. Stoječ na stališču naravne in usodne skupnosti juinoslovanskih narodov ne priznava Osvobodilna fronta slovenskega naroda
razkosanja Jugoslavije iti deluje z vsemi silami za slogo in enotnost
njenih narodov. Hkrati tezi k povezanosti slovanskih narodov pod
vodstvom velikega ruskega naroda na temelju pravice slehernega
naroda do samoodločbe.
4. Z osvobodilno akcijo in aktivizacijo slovenskih mnoiic preoblikuje OF slovenski narodni značaj. Slovenske ljudske mnoiicc,
ki se borijo za svoje narodne in človeške pravice, ustvarjajo 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 na slovenskem ozemlju
oblast Osvobodilna fronta kot celota.
7. Po narodni osvoboditvi uvede OF dosledno ljudsko demokracijo. Vsa vprašanja, ki presegajo okvir narodne osvoboditve,
se bodo reševala na dosleden ljudskodemokratičen način.
Kljub naglici, s katero je bilo treba kovati OF in razvijati vsestranske akcije odpora, kljub intenzivnosti dogajanja so bile za
oblikovanje enotne linije spričo različnih ali nerazčiščenih pogledov
široko zasnovane OF potrebne mnoge in vsestranske razprave, ki
sta jih vodila zlasti Edvard Kardelj in Boris Kidrič. Zasluga OF
je bila, da ni ostala intaktna nobena politična formacija starih
strank, ki bi se mogla kot taka organizirano postaviti v sluibo
okupatorjev. Tej dinamični politiki dosledne polarizacije, ki jo je
vodila OF, gre predvsem zasluga, da se v Sloveniji v samem začetku
niso mogle formirati kvislinške formacije. Izjalovili so se vsi
poskusi četništva Draie Mihailoviča, ki so se poskušali opreti na
oficirje stare jugoslovanske vojske. Na Slovenskem je po zaslugi
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OP ostalu brez učinka vztrajna propaganda emigrantske vlade prek
londonskega radia, ki je v svojih oddajah poveličeval Draio Mihailovica kot vodjo vstaje in mu čelu pripisoval vse hoje in uspehe
naše narodnoosvobodilne vojske. Bivše reakcionarne reiimskc
stranke so izginile s političnega prizorišča, le posamezniki iz njihovega vodstva so se dretijali kot kandidati za konzulto, en del pa
je čakal na pobude pobegle londonske vlade. Mussolini je 27. maja
1941 imenoval sosvet za Ljubljansko pokrajino, ki so ga sestavljali:
dr. Marko Natlačen, Ivan Pucelj, dr. Matija Slavič, Franc Hcinrichar, dr. Ivan Slokan, Karel Kavka, ing. Milko Pirkmajer, dr. Joie
iMvrič, Albin Smerkolj, dr. Jote Basa j, U>jze Sitar, dr. Vladimir
Valcnčič, Rudolf Krušec in Karel Rogina. Sosvet je imel samo
posvetovalni značaj in mu je predsedoval visoki komisar za Ljubljansko pokrajino Entilio Grazioli.
Terenski odbori, matični odbori in druge oblike povezovanja
vseh, ki so bili pripravljeni izpolnjevati zelo vsestranske in z«
osvobodilno borbo neobhodno potrebne naloge, so našli v organizaciji in kadrih KPS svojo hrbtenico. Partijski kadri, prekaljeni
v širokih mnoiičnih akcijah pred okupacijo, so znali it ob začetku
zbrati v teh odborih najaktivnejše in najbolj poirtvovalnc pripadnike OP ne glede na njihovo svetovnonazorsko opredelitev, upoštevajoč pri tem kot odločujoči kriterij le aktivnost pri izpolnjevanju
neposrednih nalog. To načelo je ie v začetku dajalo OP tisto
trdnost, ob kateri so se odbili vsi poskusi nasprotnikov njene
enotnosti v sledečih prelomnih obdobjih razvoja osvobodilnega
boja.
KPS je uspelo — poleg politične mobilizacije OP in diverzantskih akcij kljub pomanjkanju kadrov z vojaškim znanjem in
Z dragoceno polnočjo Španskih prostovoljcev — formirati partizanske Čete in takoj v začetku zadajati okupatorju hude udarec,
sčasoma pa preiti tudi na frontalne spopade s sovrainikom.
Začetek in potek vstaje na Slovenskem nesporno kale — če
je sploh kje širom po Jugoslaviji mogoče govoriti o elementih
spontanosti — da more to najmanj veljati za vsa področja Slovenije. Splošno razpoloienjc nnioiic, ki se formira v učinkovit odpor
in upor, je posledica mobilizacijskih iti organizacijskih prizadevanj
Partije in OP. Brez široke osnove OP bi Partija ne mogla razviti
vseljudske vstaje. Obenem s tem velja posebej poudariti očitno
dejstvo, da je bil v prvem najteljem obdobju vstaje predvsem
delavski razred prevladujoči in vodeči element upora. To velja
za štajersko, savinjsko, kamniško, gorenjsko, dolenjsko in vsa
ostala področja »Ljubljanske province, kamor je zlasti Ljubljana
dala osnovo delavskih borcev. V Prekmurju je madiarski okupator te takoj začel s krvavim obračunavanjem. Pripravljal se je
ponoviti -tisočletno« tuje vladanje. Ubili so nekaj ljudi, mnoge pa
odpeljali globoko na Madlarsko. Tako je slovenski narod prvič
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v svoji zgodovini in brez najmanjše pomoči formirat lastno narodno vojsko, ki je postala sestavni del pod enakimi okoliščinami
nastajajoče narodnoosvobodilne vojske Jugoslavije.
Potek narodnoosvobodilne vojne, njeni uspehi in neuspehi
nadalje kažejo na odločilno vainost, ki jo je imela za slovenske
razmere množična zasidranost OF. Boji so bili uspešni predvsem
tam, kjer je OF dajala borcem trdno, mnoiično politično in materialno podporo. Dejstvo, da se OF na severovzhodnem delu Štajerske v začetku ni posrečilo, da bi postala mnoličen politični
činitelj oborožene vstaje, je imelo za prve partizanske enote na
tem področju hude posledice. Poražene in razbite so bile zato,
ker niso imele množične podpore med prebivalstvom. Spričo
močne kulturbundovske, nacistične pete kolone in nemčurstva,
spričo hitre akcije nemških okupatorjev, nasilnega izseljevanja
patriotičnega domaČega prebivalstva in spričo delnih uspehov
hitlcrjanske propagande socialne demagogije tamošnje partijske
organizacije niso imele dovolj časa in možnosti za oblikovanje OF
ter za njeno utrditev. Še več, zaradi močne predvojne petokotonaške agenture so bile partijske organizacije razbite in večinoma
tmičenc še prej, preden so mogle organizirati množičen odpor. Zato
so prve partizanske čete, ki so jih formirali zavedni delavci, kljub
največjemu junaštvu doživljale poraze in tudi popolno uničenje,
kakor na primer Lackova četa v Slovenskih goricah in drttge. Toda
četudi so doživljale poraze, ker zaradi strašnega terorja v tem času
Še niso imele zadostne politične podpore med prebivalstvom mest
in vasi na mariborskem, ptujskem in pomurskem področju, kjer
zasledimo celo začasno pojemanje vstaje, so vendarle žrtve med
prvimi uporniki pomenile dragoceno moralno oporo za kasnejši
ponovni vzpon bojev.
Podoben primer nezadostne zasidranosti OF je neuspeh na
brežiško-krškem zasavskem področju, kjer niso uspeli poskusi, da
bi preprečili nasilno izselitev slovenskega prebivalstva.
Dokaj drugače pa so se stvari razvijale na celjskem, savinjskcftt
in gorenjskem področju. Ker so se tu organizacije OF precej utrdile, so bile začetne partizanske akcije uspešnejše, imele so manjše
izgube in so nemške okupatorje prisilile, da so opustili že začeto
nasilno izseljevanje slovenskega prebivalstva.
Ljubljana je kljub razkosanosti slovenskega narodnostnega
ozemlja med tri okupatorje imela največ pogojev, da v središču
dogodkov in ob relativno hitrih ilegalnih zvezah izpolni svoj del
obveznosti v boju za svobodo. Čeprav smo še daleč od potrebne
celotne rekonstrukcije dogodkov in političnih procesov, ki so daX

jati svojevrsten pečat narodnoosvobodilnemu boju v Ljubljani, pa
lahko ic danes ugotovimo, da je ta boj poseben primer v zgodovini
vojn in revolucij. Označuje ga intenzivnost in obseg odpora ter
originalnost Mik in taktike boja.
Partijska organizacija je bila v mestu in okolici izredno Čvrsto
zasidrana. Zc pred okupacijo je razvila močan tehnični sektor, na
katerega se je OF v prvih začetkih odpora lahko naslonila. V Ljubljani je bilo zc pred vojno in leta 1941 organiziranih več konspirativno zgrajenih bunkerjev v stanovanjih vdanih, a Še nekompromitiranih članov Partije in OF. Ta skrivališča so bila opremljena
z radijskimi sprejemniki in z vsem, kar je bito potrebno za varno
delo tiskarske in dokumentne tehnike, za skrivališča orožja, pa
tudi za bivanje in delo ilegalcev. Nemoč italijanskega aparata v prvih mesecih okupacije zelo ilustrativno označuje ugotovitev Edvarda Kardelja, ki je ob neki priložnosti dejal, da ni nikdar prej
tako brezskrbno hodil po Ljubljani kakor v teh dneh.
To situacijo je vodstvo Partije izkoristilo ne samo za izredno
intenzivno zbiranje sil v OF, za razprave in razčiščevanje odnosov
Z najrazličnejšimi skupinami in osebnostmi, temveč tudi in zlasti
za čim globlje in čim Širše zasidranje odborov OF po tovarnah,
stanovanjskih kvartih, ustanovah, posameznih službah, stanovskih
skupinah, poklicih, društvih itd. V nekaj kratkih tednih so organizacije OF prepredle Ljubljano, kakor prepreda živčni sistem človeški organizem. Osnovne terenske organizacije so združevale vse
prebivalce ne glede na politično barvo ali nazorsko prepričanje.
Kristalizacija stališč — za boj ali za pasivno čakanje — je zelo
naglo napredovala. Tiste, ki so se nagibati k sodelovanju z okupatorjem, je množična aktivnost zelo hitro ugotavljala in odkrila,
zlasti pa je bila učinkovita posebna, široko razpredena obveščevalna mreža osvobodilnega gibanja. Za mnoge sovražnikove ukrepe
je OF zvedela vnaprej in jim s tem odvzela učinkovitost. Impresivno so delovale tudi prve obsodbe in justijikacijc izdajalcev, ki
so jih izrekla posebna sodišča OF, izvrševale pa oborožene enote
Narodne zaščite oziroma VOS. Odbori OF so začasno prevzeli tudi
funkcije ljudske oblasti, ki je imela velik ugled pri poštenih ljudeh,
obenem pa povzročala negotovost v vrstah reakcije. OF je med
drugim z vso odločnostjo nastopila proti razpoloženju, ki so ga
v Ljubljani širili nekateri begunci s Štajerskega, češ naj Ljubljana
ostane niirna, naj ne izziva terorja italijanskih okupatorjev, da bo
mogla dajati zatočišče beguncem. Zaradi pogostnih napadov, ki sta
jih izvajala NZ in VOS s hitrimi naleti s kolesi, je spomladi 1942
okupator prepovedal ves promet s kolesi itd.
Dokumentna tehnika na primer je izdelovala vsakovrstne dokumente s podatki, kritimi na prijavnem uradu, kar je občutno
olajšalo delo ilegalcev. Radio OF (Kričač) je redno oddajal. Ker
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se okupatorju ni posrečilo, da bi ga izsledil, je blokiral oziroma
zaplenil radijske sprejemnike.
Kako je podtalno delujoča OF zajela tako rekoč vse prebivalce
Ljubljane, so pokazale svojevrstne množične manifestacije: 28. oktobra, 1. decembra 1941 in 3. januarja 1942, ko so na poziv OF
prebivalci ob določeni uri zapustili ulice in javne lokale nato pa z
množičnim nastopom na ulicah manifestirali svojo privrženost politiki OF. Popoln uspeh teh javnih manifestacij, ki so imele dejansko značaj vseljudskega plebiscita zoper okupatorja, je okupatorja
i)i njegove pomočnike hudo vznemiril in prestrašit.
V kakšnem stanju je bila Ljubljana, je v tem času lepo ugotovil Boris Kidrič, ko je dejal: »Okupator se je znašel v mestu kot
v oblegani trdnjavi.«
Polet v Ljubljani sami so spremljale sočasne učinkovite akcije
partizanskili čet, bataljonov in odredov. Ljubijana je bila poleg drugega neizčrpen vir za opremo in preskrbo partiza)tskih enot. Iz
Ljubljane so odhajali razen množice malih zakaniufliranih paketov tudi kamionski in vagonski transporti. Osvobojeno ozemlje
Z izjemo večjih krajev ob progi in cesti Ljubljana—Novo mesto—
Karlovac in Ljubljana—Trst je segalo od Kolpe do predmestij Ljubljane v Dolomite, zajelo je del Gorenjske in delno tudi že severno
primorsko področje. Povsod tu so okupatorja in drugo protiljudsko
oblast zamenjali revolucionarni narodnoosvobodilni odbori, zrastli
iz odborov OF. Italijani so čutili, da je v Ljubljani glavno poveljstvo, vodstvo OF in CK KPS, ker so zajeli nekatere kurirje, ki so
od tu raznašali navodila za boj po vsej Sloveniji. Vse racije po
kvartih pa so bile kljub množičnim aretacijam in deportacijam
brezuspešne. Vodstva v Ljubljani niso mogle paralizirati. V.ato so
Italijani obdali vse mesto z bodečo iico, da bi ga tako izolirali od
partizanskih enot in od osvobojenega ozemlja, ter najstrožje kontrolirali ves promet z okolico, da bi tako zajeli vodstvo OF. Kljub
tej oviri zveze in transporti niso bili prekinjeni. Vodstvo OF in
CK KPS sta se brez izgub preselila na osvobojeno ozemlje. Okupator — italijanski pa tudi )temški, zlasti na Gorenjskem — se je
znašel v očitni defenzivi. Ker je prt omahljivcih računal z učinkom
delnih uspehov ofenziv na vzhodni fronti v začetku poletja 1942
in ker je zabredel v nevzdržno stanje na pretežnem delu slovctiskega ozemlja kakor tudi drugod po Jugoslaviji, je pričet pripravljati ofenzivo. DomaČa reakcija — od slovenskega naroda odpadli
ljudje, povezani s tujim kapitalom (Praprotnik, Natlačen, Ehrtich
idr.) — prestrašena zaradi popolne izolacije od množic, zaradi justifikacij izdajalcev in organizatorjev bele in plave garde, je silila
okupatorja k odločnejšim ukrepom in mu ponujala svoje usluge,
opirajoč se pri tem na cerkveno hierarhijo. Zlasti prizadeto se je
čutila reakcija spričo izrednega vpliva OF na kmete, ki so jih vse
dotlej imeli za svoje potencialne »vojake«.
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Italijanski in nemški okupator sta temeljito pripravila veliko
ofenzivo proti narodnoosvobodilnemu gibanju poleti in jeseni 1942.
Teror nad civilnim prebivalstvom od otrok do starčkov je bil sestavni del ofenzive. V času množičnih racij v Ljubljani so aretirali
okfOg 25 tisoč ljudi ter jih skoro 3 tisoč poslali v razna koncentracijska taborišča. V prepričanju, da so s tem zlomili odpor
v Ljubljani, so začeli z ofenzivo na partizanske enote in s terorjem
najprej na Notranjskem, nato pa postopoma v vseh delih Ljubljanske pokrajine. Veliko vasi so požgali, več tisoč ljudi pa odpeljali
v internacijo.
V drugi polovici leta 1942, zlasti še po veliki italijanski ofenzivi, se je položaj v Sloveniji močno spremenil. Med ofenzivo in
neposredno po njej se je pojavil belogardizem kot oborožena formacija. Grozila je državljanska vojna, ki naj bi pomagala okupatorju slabiti odpor zoper njega. Obenem je grozila resna nevarnost enotnosti OF. Ker so ostanki reakcionarnih vrhov in cerkvene
hierarhije, ki so se brez kakega zadržka udinjali okupatorju ter
hoteli — sklicujoč se na zvestobo veri in cerkvi — odtegniti katoličane od sodelovanja v OF, skušali intrigirati in razbiti OF, je bilo
treba ukrepati sicer premišljeno, a hitro in odločno. Boris Kidrič
je v članku »Dve leti OF" označil to obdobje v razvoju OF kot
obdobje trdega boja proti zunanjemu sovražniku in notranjim izdajalcem, obdobje, ko je veljalo vzdržati in v najtežjih pogojih
pripraviti nov polet.
V tem času je Edvard Kardelj delal v Sloveniji kot predstavnik
CK KPJ in vrhovnega štaba NOV in POJ za Slovenijo in Hrvatsko
in so dragocene prav njegove analize in ocene, ki jih je Še med
ofenzivo pisal v Ljubljano:
»... Italijanska ofenziva je zelo resna in bo brez dvoma imela
za nekaj časa precejšnje politične posledice. Izgubili bomo svobodni teritorij in prišli na prvotne oblike partizanske akcije.
Deloma se pojavlja pri civilnem prebivalstvu in celo pri partizanih
demoralizacija. To bo seveda trajalo samo nekaj časa, vendar
dovolj, da se bo poskušala med tem okrepiti bela garda. Imamo
torej pred seboj kak mesec odločilne borbe z belo gardo. Ce jo
bomo podrli v tem času, ki je brez dvoma za naše pozicije v Sloveniji odločilnega pomena, ker je najtežji, potem bo tudi v bodoče
naša zmaga zagotovljena. Ta boj mora sedaj postati centralno
vprašanje naše politike...« (Iz pisma Zdenki Kidrič 2. VIII. 1942.)
In čez mesec in pol:
»...Eden osnovnih principov boljševiške taktike v takih trenutkih, kakršen je sedaj, ko je Partija na takem tuniku, kakor
smo mi sedaj, in ko je treba reševati živo silo osvobodilne vojske
— oborožene in politične — je, da se krepko zasidraš v masah, da
razširiš to oporo in si zavaruješ hrbet. OF mora dati iniciativo
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ža nove razgovore, nove poskuse, da se privedejo na platfor
ormo
OF novi elementi, ali pa vsaj, da se jih nevtralizira...« (Iz pis
pisma
Vladimirju Krivicu 17. IX. 1942.)
Naloge, ki so izhajale iz takega položaja, so bile zelo kompleksne. Predvsem je bilo potrebno zbrati, reorganizirati in utrditi partizansko vojsko, da bi se usposobila za nove ofenzivne
udarce. S hitrimi vojaškimi akcijami je bilo potrebno razbijati
belo gardo in oborožene pripadnike belogardističnih tolp v okupatorjevi sluibi in njihove utrjene postojanke ter uničevati organizatorje bratomorne borbe. Potrebno je bilo okrepiti in poglobiti
politično delo za utrditev in nadaljnje širjenje OF med slovenskim ljudstvom in za razkrinkavanje bele garde kot razpihovalke
državljanske vojne v korist okupatorja in za njeno izoliranje od
delovnih mnoiic. Se posebej je bilo treba delovati med zastrašenimi in pasivnimi sloji slovenskega ljudstva in pridobivati ali
vsaj nevtralizirati še omahljive plasti in elemente, naj se opredelijo: za borbo ali čakanje, za zvestobo do slovenskega naroda
ali za izdajo in za okupatorja.
Skratka, v teh odločilnih trenutkih je bilo potrebno energič lio
voditi delo vojske, organizacij Partije in OF in celotnega narod noosvobodilnega gibanja, hitro reagirati na dogodke in odločujoče
vplivati nanje z neposredno in odločno politično akcijo in propagando ter vedno in vsepovsod dajati smernice političnim in vojaškim forumom in kadrom ne samo za kljubovanje strahovitemu
terorju, s katerim je okupator skupaj z domačimi belogardističnimi
hlapci pritiskal na ljudske množice, da bi jih zastrašil, ampak tudi
zato, da bi se čim hitreje zbrale sile za novo ofenzivo. V takih
pogojih je bilo izredno važno okrepiti enotnost same OF in njenega vodstva kot političnega predstavnika narodnoosvobodilnega
gibanja slovenskega naroda. Ker je razen članov IOOF večina članov Vrhovnega plenuma še vedno legalno ali ilegalno prebivala
v Ljubljani in ker so vodstva drugih političnih organizacij, ki se še
niso opredelila za sodelovanje z OF oziroma za belo gardo, imela
svoje sedeže v Ljubljani, je bilo potrebno, če naj bi bila politična
akcija učinkovita, okrepiti predvsem ljubljanski center OF.
Tega so po odhodu IOOF na partizansko ozemlje maja 1942
predstavljali člani Vrhovnega plenuma OF, v katerem so bili zastopani predstavniki 18 političnih in družbenih organizacij, ter poverjeništvo IOOF, ki so ga sestavljali predstavniki ustanovnih skupin OF. Zaradi terorja, stalnih vdorov in udarcev v sami ljubljanski organizaciji KPS in OF so se v težavnih ilegalnih pogojih, ki
so se med ofenzivo še poslabšali, zveze med člani plenuma in poverjeništva IOOF delno oslabile med drugim tudi zato, ker so
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samo povcrjcništvo preveč zaposlovale neposredne politične in organizacijske naloge samo ljubljanske organizacije in organizacije
posebnih sektorjev. Zato je CK KPS menil, da je potrebno neposredne je pomagati ljubljanskemu centru OF, da bi bil kos izredno
valnim političnim procesom, ki so se prav med ofenzivo po odkritem nastopu bele garde na strani okupatorja pojavljale tako v sami
organizaciji OF, v širokih ljudskih mnoiicah in se posebej v srednjih slojih in skupinah tako imenovane »sredine«. Taka pomoč je
bila še toliko vainejša, ker so se v nekaterih organizacijah OF na
terenu med ofenzivo in po njej kazali poskusi, da bi se vrnili na
prvotne koalicijske oblike sodelovanja v OF, zlasti med nekaterimi
aktivisti krščanskosocialistične skupine, in pa tendence po krepitvi posebnih skupinskih zvez izven enotnih organizacij OF.
Zavedajoč se izredne resnosti pololaja narodnoosvobodilnega
gibanja v Sloveniji in posebej v Ljubljani, hkrati pa spričo nastopajočih dogodkov na svetovnih frontah in v Jugoslaviji je CK KPS
sklenil, da bi bilo nujno potrebno sklicati sejo Slovenskega narodnoosvobodilnega odbora, ki naj bi kot najvišji organ OF potrdil
dosedanje delo IOOF in sprejel napotila za delo v novih pogojih
borbe. Pokazala se je tudi nujnost po sklicatiju konference Delavske enotnosti, ki naj bi še odločneje manifestirala enotnost delavskega razreda, podkrepila njegovo vodilno vlogo v OF in narodnoosvobodilnem gibanju in znova poudarila avantgardno — idejno,
politično in organizacijsko vlogo KPS v Delavski enotnosti, v OF
in sploh za celotno narodnoosvobodilno gibanje in borbo. Obe k<mferenci naj bi se sklicali v Ljubljani med drugim še zato, da bi
tudi ta akcija okrepila enotnost OF, zlasti pa ljubljanske organizacije OF, in sicer ob neposrednem sodelovanju Edvarda Kardelja
in Borisa Kidriča.
U
Edvard Kardelj je prišel v Ljubljano 13. oktobra 1942. leta,
nekaj dni za njim pa Boris Kidrič. Varnost gibanja prvih tednov
okupacije je minila. Diferenciacija zaradi zaostrenega osvobodilnega boja, racije in aretacije aktivistov, vdori in izdaje, vse to je
poslabšalo pogoje za delo v Ljubljani. Na srečo je bilo Še vedno
na razpolago nekaj konspirativno zgrajenih btmkerjev v stanovanjih vdanih, a še nekompromitiranih članov Partije in OF. Širina
in trdnost OF sta ustvarjali motnost, da sta Edvard Kardelj in
Boris Kidrič v bunkerjih v tcikih pogojih — a zanesljivo — izvršita svoje odgovorno delo. Skoro ves čas svojega bivanja takrat
v Ljubljani sta stanovala v bunkerjih, zgrajenih v hiši dr. Neubcrgerja na Vilharjevi cesti, kjer so prebivali tudi nekateri člani poXV

vcrjeništva CK KPS in del vodstva Centralne telmike KPS, in v hiši
dr. Zoreta na Plcteršnikovi ulici. Za sestanke so v tem času največ
rabila stanovanja v bežigrajskem rajonu. Sestanke in gibanje obeh
tovarišev po mestu so zavarovali izbrani člani borbenih grup VOS.
Z ljubljansko organizacijo sta bila povezana ncposredtio ali prek
kurirk ter z neštetimi osebnimi stiki s člani Vrhovnega plenuma
OF, na sestankih poverjeništev CK KPS in IOOF, na sejah okrožnega komiteja in rajonskih komitejev Partije in OF ter vodstev
raznih specialnih sektorjev, kot so to bili: Centralna komisija Varnostne obveščevalne stuz.be, Centralna tehnika KPS, Finančno-gospodarski odbor, Ljudska pomoč itd., itd. Ta del ogromnega dela,
ki je bilo opravljeno takrat v Ljubljani, tal ni v celoti zabeležen,
kot ni zabeleženo še nešteto drugih izredno važnih dogodkov in
akcij iz časa NOB. Objava pričujočega arhiva dokumentov Partije, OF, glavnega poveljstva in Delavske enotnosti, kakor tudi Kardeljevih in Kidričevih člankov, ki so bili v tem času (v drugi polovici oktobra in novembra 1942) napisani v Ljubljani, in korespondence, ki je prihajata v Ljubljano, kakor tudi odgovori na to korespondenco pomembno dopolnjuje to vrzel.
Dokumenti govorijo o vsej kompleksnosti problematike in pojasnjujejo pogoje in okoliščine borbe. Ker govorijo sami zase, so
pravzaprav potrebna le pojasnita o ljudeh, imenih, krajih, dogodkih
in podobno. Sodobnikom, zlasti če so lahko neposredno sodelovali
in sledili nastajanju stališč, ki jih vsebujejo dokumenti, gre dolžnost opozoriti današnje bralec samo na nekatere značilnosti in
okoliščine, predvsem pa na veliko delo, ki je bilo v tem časti opravljeno za realizacijo linije in nalog, ki jih dokumenti nakazujejo.
I. Dokumenti izpričujejo globoko kompleksno analitično oceno
politične situacije ter subjektivnih in objektivnih faktorjev v Sloveniji, Jugoslaviji in v svetu ter neprestano prisotnost in analizo
medsebojnega prepletanja in delovanja teh faktorjev, razločevanje
važnega od ncvaŽncga in jasne perspektive kakor tudi konkretna
napotila za neposredno delo in akcijo na posameznih področjih.
Zato je treba ob branju tekstov, ki analizirajo in ocenjujejo
takratno politično situacijo in dogodke, imeti pred očmi tudi dejstvo, koliko sta se trudila in prizadevala Edvard Kardelj in Boris
Kidrič, da so se kadri politično, teoretično in ideološko vzgajali,
da so se seznanili z vsako novo izkušnjo iz politične in vojaške
akcije drugih organizacij iz raznih delov Slovenije in Jugoslavije,
da se jim z najskrbnejšo analizo razmerja sil doma in v svetu
pomaga, da bi se osvobodili drobnega prakticizma in da bi znali
povezovati politične procese v narodnem in svetovnem merilu.
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Zalo SO tudi bile nujno potrebne čvrste zveze med CK KPJ,
vrhovnim štabom in pokrajinskimi oziroma nacionalnimi vodstvi
NOB zelo pogosto prek delegatov CK KPJ in vrhovnega štaba, ki so
neposredno pomagali pri vodenju narodnoosvobodilnega gibanja.
Zato tudi toliko prizadevanja, da bi se okrepile zveze, še posebno
radijska zveza za čim hitrejše medsebojno obveščanje glavnega
poveljstva slovenskih partizanskih čet in CK KPS ter vrhovnega
štaba in CK KPJ in obratno, kakor tudi za obveščanje Komunistične internacionale in Radia svobodne Jugoslavije o dogodkih
v Jugoslaviji, in to tudi iz okupirane Ljubljane same. V ofenzivi
so bile razbite baze in zveze glavnega poveljstva in CK KPS, zgrajene na partizanskem ozemlju, in je zato zlasti Edvard Kardelj
vztrajal pri rezervni radijski zvezi iz Ljubljane, ki bi rabila, kadar
bi bilo potrebno. In take potrebe so bile vsak dan večje.
Posebej je treba poudariti, koliko dela in truda je bilo potrebno za hitro medsebojno zvezo z vrhovnim Štabom in CK KPJ.
da bi se narodnoosvobodilno gibanje v Sloveniji politično in organizacijsko čim učinkoviteje povezovalo z gibanjem in akcijami na
drugih jugoslovanskih področjih, ter za povezovanje in vključevanje
narodnoosvobodilne vojske, OF in slovenskih mnoiičnih organizacij v enotne jugoslovanske organizacijske oblike, ki naj bi jih vodili enotni jugoslovanski forumi, kot so bili AVNOJ, USAOJ,
AFZJ itd.
Ne bo odveč, če se v zvezi s tem spomnimo, da se je vrhovni
plenum OF le konec leta 1941 v temeljnih načelih Osvobodilne
fronte jasno opredelil za borbo za nacionalno osvoboditev skupno
Z drugimi jugoslovanskimi narodi, kakor je zahtevala to KPJ kot
edina vse jugoslovanska politična stranka z jasno napredno jugoslovansko koncepcijo, povezano z borbo za nacionalno enakopravnost s pravico do samoodločbe. OF ni priznala razkosanja Jugoslavije, ki so ga leta 1941 izvršili okupatorji, in je v 3. točki svojih
temeljnih načel izjavila, da si bo na vso moč prizadevala — naslonjena na Sovjetsko zvezo — gojiti bratstvo in enotnost narodov
Jugoslavije.
Ob prvem zasedanju AVNOJ, na katerem zaradi sovrainc ofenzive in pretrganih zvez niso bili ne Edvard Kardelj in ne drugi
delegati iz Slovenije, je bilo zato toliko valnejše, da IOOF takoj
proklamira svojo solidarnost s sklepi AVNOJ, da se med intenzivno
mihailovičevsko sovraino propagando, navezano na avtoriteto londonske begunske vlade, OF znova manifestira kot edino pravilno
jugoslovansko orientirana sila v Sloveniji.
2. Dokumente preveva jasna politična ocena glavnega udarca.
Da bi zadali odločilne udarec okupatorju in da bi pripravili pogoje
za končno zmago slovenskega naroda in ljudstva, je bilo v tej
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etapi borbe potrebno poleg neusmiljenega iztrebljanja okupatorja
predvsem razbijati belo gardo tako politično kakor fizično, še krepkeje zasidrati Partijo v mnoiicah, varovati in krepiti enotnost OF
ter jo razširjati med najširše sloje slovenskega naroda. V pogojih
strahovitega terorja bi namreč Partija kot udarna sila lahko izkrvavela, če ne bi bita tesno povezana z najširšimi množicami. Zato
je bilo treba pripeljati na pozicije osvobodilne borbe slehernega
poštenega Slovenca, ki bi sicer lahko postal plen belogardistov in
mihailovičevccv. Skratka: treba je bilo graditi in prekaliti enotno
vseljudsko narodnoosvobodilno gibanje v borbi proti zakletemu
sovrainiku skupno z vsemi narodi Jugoslavije pod enotnim vojaškim in političnim vodstvom do iztrebitve okupatorja in za bodočo
demokratično skupnost enakopravnih narodov.
Zato toliko naporov, da se okrepi, omasovi i n reorganizira partizanska vojska. Ze med ofenzivo so se
po zgledu na druge pokrajine Jugoslavije in po opozorilih tovariša
Tita in vrhovnega štaba ustanovile poleg terenskih partizanskih
odredov štiri slovenske brigade kot višja oblika organizacije NOV
in korak k formiranju redne vojske. Ker so bite brigade bolj gibljive, so bile tudi prikladnejša oblika za odločno protiofenzivo
proti okupatorju in belogardističnim tolpam, kar je bila v tej
situaciji najodločilnejša in najusodnejša naloga. V takih okoliščinah so dobili terenski odredi poleg naloge, da so sodelovali v akcijah. Še nalogo, da so se razvili predvsem v osnovne mobilizacijske
centre. Bili so potrebni novi napori, da bi dosegli hitro oblikovanje
in vzgojo novega mladega vdanega komandnega kadra, utrjevanje
discipline in zavesti o pripadnosti k enotni Narodnoosvobodilni
vojski Jugoslavije pod poveljstvom vrhovnega štaba in vrhovnega
komandanta tovariša Tita.
S hitrimi premiki brigad s položaja na poloiaj je partizanska
vojska te s samo svojo navzočnostjo razbijala strah in demoralizacijo, ki se je zaradi okupatorjevega terorja pojavljala pri civilnem prebivalstvu, hkrati pa je bilo tudi potrebno z okrepljenim
političnim delom razbijati pasivnost in idejno zmedo, ki jo je
vnašala zlasti med kmečko prebivalstvo obrekovalna propagandna
aktivnost bele garde o »politiki« KP do drugih skupin v OF, do vere
in cerkve, do nacionalnega vprašanja itd. Zato se je posvečalo
toliko pozornosti političnemu delu tudi v sami vojski, da hi čim
bolje razumeta svojo revolucionarno vlogo, kakršno ima kot politična vojska, da bi razumela program oziroma temeljne točke ter
politično linijo OF, da bi imela čim boljše odnose do civilnega
prebivalstva ter da bi partizanske enote čim aktivneje politično
in propagandno delale tudi na terenu.
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Da bi OF opravila politične naloge, pred katerimi se je znašla,
sta bila sredi okupirane Ljubljane organizirana zasedanje
Slovenskega narodnoosvobodilnega odbor a i n
konferenca Delavske enotnosti.
Resolucija in drugi dokumenti zasedanja SNOO (V. plenuma
OF) dne 6. novembra 1942 — torej neposredno po roški ofenzivi
in v pogojih delne demoralizacije, ki se je takrat pojavljala v vrstah ljudskih mnoiic in celo med člani OF, ter ob odkritem nastopu
bele garde na okupatorjevi strani — so imeli ogromno vlogo in
SO pomenili veliko politično zmago OF. Pozivali so k še odločnejšemu in brezkompromisnemu nadaljevanju NOB proti okupatorjem
in domačim izdajalcem in so nedvomno manifestirali popolno
enotnost vseh 18 skupin v OF. Izrazili so popolno zaupanje vseh
skupin vrhovnega plenuma OF v lOOF in glavno poveljstvo ter ju
pooblastiti, naj tudi nadalje vodita narodnoosvobodilni boj.
Seveda je iz teh dokumentov razviden samo manjši del truda
in dela v zelo tveganih okoliščinah za širjenje OF, za negovanje
stalnih stikov in razgovorov s predstavniki vseh skupin OF in za
vzpostavljanje novih stikov in razgovorov z nekaterimi še omahljivimi predstavniki posameznih skupin tako imenovane »sredine«.
Konferenca Delavske enotnosti dne 7. novembra 1942 se je
razglasila za ustanovno konferenco Delavske enotnosti. Utrjevanje
enotnosti delavskega razreda je pomenilo v tem času tudi največjo
garancijo enotnosti OF in učvrstitev cvccc med krščanskimi socialisti in drugimi skupinami OF in predvsem tudi okrepitev enotnosti same organizacije OF v Ljubljani. Ce gledamo v okviru dogodkov, ki so bili znanilci blilajočega se konca in signali manevrov
reakcije, da bi se polastila pozicij znotraj samega osvobodilnega
gibanja in da bi skušala opehariti delovno ljudstvo, OF in KP za
sadove velikih irtev v NOB, je bilo jasno, da je prav v tem času
postalo nujno potrebno, da se ne samo članom Partije, ampak
večini delovnih tnnoiic pokate tudi jasna revolucionarna perspektiva: ne samo osvoboditev izpod okupatorja, zdruiitcv in samoodločba slovenskega naroda in demokratične svoboščine, ampak preraščanje narodnoosvobodilnega boja v revolucionarni boj do popolne
osvoboditve delavskega razreda in delovnega ljudstva kapitalističnih izkoriščevalcev in za druibeno ureditev, ko bo delovni človek
postal sam svoj gospodar. Vse to je bilo še toliko valnejše, ker
so se v tem času pojavili konkretni signali in tudi dokazi o dejavnosti nekaterih posameznikov v krščanskosocialistični skupini za
formiranje posebne stranke, ki bi v nadaljnjem razvoju nujno morala postati rezerva reakcije in londonske begunske vlade, in je
bilo zato nujno delavskemu delu te skupine jasno pokazati posleXIX

dice take dejavnosti. Ta stališča in ocene CK KPS, kakor sta jih
oktobra in novembra ustno in pismeno formulirala lidard Kardelj
ifi Boris Kidrič, so dobite svoj zgodovinski zaključek v znani dolomitski izjavi treh osnovnih skupin OF, ki jo je sprejel lOOF 1. marca 1941: »O okrepitvi politične in organizacijske enotnosti OF pod
vodstvom KPS", s čimer so bili premagani zadnji koalicijski ostanki v vodstvu OF, OF pa je postala tudi po obliki enotno vsvljudsko
in vsenarodno gibanje.
V tem času se je posvečalo veliko pozornosti tudi razširjanju
in utrditvi mrcic obveščevalne sluibc v sami Ljubljani pa
tudi na terenu, da ne bi ostal skrit niti en izdajalec ali sodelavec
okupatorja in domačih izdajalcev, da bi OF bila čim bolje obveščena o namenili okupatorja in bele garde, o moči, premikih in
namenih sovralnc vojske, o vsebini ustne in pismene sovražnikove
propagande, o notranjih procesih v različnih političnih skupinah in
organizacijah, ki niso bile vključene v OF, o njihovih zvezah z okupatorja}! in londonsko begunsko vlado, skratka o vsem, kar je bilo
važno za neposredno vojaško in politično akcijo narodnoosvobodilnega gibanja.
Solidnost obveščevalnih poročil je lahko zajamčil samo prekaljen in ideološko čvrst obveščevalni kader. Zato sta tudi Boris
Kidrič in Edvard Kardelj tako neposredno pomagala pri izboru
in vzgoji tega kadra, predvsem iz vrst članov KPS in SKOJ, in
zato sta tudi toliko pomagala kadrom, ki so vodili, oziroma ki so
bili člani borbenih skupin Varnostne sluibc, da bi se v ilegalnih
pogojih še bolj usposobile in prekalile za izpolnjevanje nalog, ki
jim jih je nalagalo vodstvo narodnoosvobodilnega gibanja.
3. Dokumenti govorijo, kako je bilo nujno treba hitro reagirati na dogodke in prisluhniti potrebam iti zavesti najširših demokratičnih mnoiic, da bi jasno videle vsak člen v verigi borbe
in ga razumele, da bi se idejno pripravile za še večjo aktivnost, za
nove irtve in akcije.
Zato je bilo potrebno tako ogromno ustvarjalno delo pri pisanju člankov, okroinic, razglasov, pisem in poročil. Poleg teh pisanih dokumentov pa je treba imeti pred očmi velikanske napore
vse organizacije za neposredno politično akcijo med ljudmi, ustno
in pismeno agitacijo in propagando — individualno ter na sestankih
OF in množičnih organizacij. Od tod tudi toliko truda, da se
formirajo in usposabljajo vedno nove rezervne zakonspiriranc tiskarne in ciklostilnc tehnike, da navzlic izrednim prizadevanjem
okupatorja, da bi likvidiral naše skrivne tiskarne, javke in skrivališča, ne bi teren niti en dan ostal brez tiskanega propagandnega
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materiala in ilegalci brez zavetja. Zato toliko naporov za brezhibno
funkcioniranje razpečcvalnega aparata, da niti ena hiša ne bi ostala
brez tiska OF, za zadostno nabavo papirja, barve, strojev itd. itd.
Zato je tudi nenehno veljala poglavitna skrb ideološki vzgoji
mladih članov Partije in SKOJ, stalnemu Širjenju njihovih vrst
Z novimi prekaljenimi borci, utrjevanju vrst in ideološki vzgoji
pa tudi članov OF, pripadnikov Narodne zaščite, članov Delavske
enotnosti itd., da bi razumeli smisel in cilje ttaŠc borbe in potrebnost irtev.
4. Dokumenti govorijo tudi o naporih, kako mnoiičnc organizacije čimbolj zasidrati v množicah in kako jih reorganizirati.
V tem časti namreč dozorevajo pogoji za organiziranje enotnih
antifašističnih množičnih organizacij v Jugoslaviji. Po prvem zasedanju AVNOJ, ko se je formiralo enotno antifašistično politično
vodstvo NOD, so bili ustanovni kongresi AF2.J in VSAOJ.
V tem času se je v Sloveniji »Mladinska OF« reorganizirala
v »Zvezo slovenske mladine«, ki je postala sestavni del VSAOJ,
da bi se s tem še bolj manifestirala širina in enotnost mladinske
organizacije in da bi se vključil vanjo sleherni slovenski mladinec,
ki ga je z vso mladino Jugoslavije povezovalo borbeno geslo: »Smrt
fašizmu, svobodo narodu!«
Komisije OF za delo med ženami se reorganizirajo v na novo
ustanovljeno »Slovensko protifašistično žensko zvezo« v okviru
AFZJ z namenom, da bi se ženske skupaj z vsemi žetiskami Jugoslavije, ki so bile v stari protiljudski vladavini državljani druge
vrste, še bolj organizirano vključile v boj zoper fašizem za obstoj
lastnega naroda in za bodočnost svojih otrok.
»Ljudska pomoč« se je preosnovata v »Slovensko narodno pomoč«, da bi se s tem manifestiral vseuarodni značaj borbe proti
okupatorju in fašizmu iti da bi se vključili v narodnoosvobodilno
gibanje tudi tisti Slovenci, ki se še niso odločili za podporo OF
in partizanske vojske, a so bili pripravljeni vključiti se v vsenarodni odpor pri pomoči žrtvam fašizma, zapornikom, internirancem in njihovim družinam. Aktivnost v tej smeri je še bolj poudarila humanizem osvobodilnega boja, obenem pa razkrinkala početje
okupatorjev in bele garde.
V tem času se je posvečala velika skrb aktivizaciji in reorganizaciji Narodne zaščite, da bi se še bolj usposobila za akcije
v sami Ljubljani in za organizacijo vojaške intendanec, to je za
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nabiranje, vskladiščevanje, prenos in prevoz vojaškega in sanitetnega blaga iz Ljubljane za partizansko vojsko, ki je po ofenzivi
in na pragu zime bila gola in bosa, ter da bi bite enote Narodne
zaščite neizčrpen rezervoar za mobilizacijo borcev v partizane.
Poleg »Dela«, »Ljudske pravice* in »Slovenskega poročevalca«
so začeta izhajati v tem času posebna glasila »Delavska enotnost«,
»Mladina«, »Naša lena«, »Narod v ječi«, »Radio poročita« kakor
tudi razne brošure, letaki, zbirke partizanskih in borbenih pesmi
itd., ki so se tiskali v sami Ljubljani i>i tudi na partizanskih položajih. Treba je bilo izredno mnogo iznajdljivosti, vztrajnosti in
požrtvovalnosti, da je ves ta material čimprej prišel do poslednje
postojanke, do poslednje organizacije OF.
Vrstite so se nove nabiralne akcije obleke, obutve in drugega
materiala in denarja za partizane, okrepilo se je pobiranje narodnega davka in posojila OF, organizirala se je bolj množična pomoč
internirancem in družinam partizanov in zapornikov ter nove konkretne akcije OF, kot so bile napisne, listkovne in druge akcije,
da bi se kaliti v teh borbenih akcijah novi člani OF in mladinci.
5. Dokumenti pričajo o visokem spoštovanju principa kolektivnega vodstva tudi v pogojih najstrožje ilegalnosti, ko so biti
večkrat potrebni naravnost nemogoči napori, da so se iz hermetično zaprte Ljubljane, obdane z Žico, in v času strahovitega terorja, stalnih vdorov in izgub ljudi po kurirski zvezi redno obveščati o dogodkih in ukrepih tudi drugi člani CK KPS v bazi V Podlipoglavu in kasneje v Dolomitih in da bi bil obveščen o dogodkih,
ukrepih, akcijah in političnih ocenah tudi celoten IOOF. Za večino
akcij in direktiv, ki niso bile poprej dogovorjene, je bilo praviloma
treba počakati na odgovor in privolitev. V teh pogojih je bilo
opravljeno res veliko in naporno delo, da so vse skupine v OF
in posebej IOOF kot celota dobivali analize in ocene kakor tudi
napotila za neposredno politično akcijo in delo. Od tod velikansko
organizacijsko delo pri utrjevanju zvez, za medsebojno obveščanje
med vodilnimi kadri in forumi v sami Ljubljani in s partizanskimi
položaji in bazami. V okviru neprestanega iskanja novih nekompromitiranih poti, prehodov in ljudi, ki so kot kurirji prenašati
pošto, so si prizadevati najti tudi nove in nove oblike povezave,
izdelavo novih in novih predmetov, ki so imeli razne zakamuftiranc predate in izdolbinc kot skrivališča za pošto in jih je izdeloval poseben sektor tehnike.
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6. Mnoge konkretan poročila in ocene dela organizacij, forumov ali posameznikov in odgovori na pisma se zdijo danes morda
preostri. Toda v pogojih revolucije so lahko bile te ocene satno
take, načelne in jasne, brez širšega tolmačenja in upoštevanja okoliščin in pogojev, v katerih je to delo in borba potekala. Preveč
navajeni smo bili na to, da se delo in akcije morajo izpolnili in
linija dosledno uveljaviti. Zato v dokumentih tudi ni volno iskati,
kdo je določeno delo opravil. V njih se zrcalijo Partija in borci
v celoti, ki kot zavedna udarna sila vodijo revolucijo iti izbirajo
v vodstva in za komandni kader tiste, ki so v danem položaju
dajali najboljše poroštvo za uspešno delo. Morda je včasih videti,
da so bile nekatere ocene preostre, ali pa da se pri oceni tiiso dovolj
upoštevali pogoji, brezmejna pozrtvovaltiost, odpovedovanje iti vdanost. Ostrina kaie na posebno kvaliteto ljudskih odnosov med vodilnimi kadri. Značilno zanje je. da so neposredni, brez fraz, enakopravni, da kaiejo privricnost stvari, odprtost in jasnost, saj
je to bil čas, ko je lahko zmagovala samo organizacija, zgrajena
na zavestni disciplini ljudi visokih moralnih kvalitet, ki se do kraja
zavedajo, da so v tem boju odgovorni za usodo vsega naroda. Kdor
je v teh pogojih in posebej leta 1942 sodeloval in Uvel skupaj
Z Edvardom Kardeljem in Borisom Kidričem, ve, koliko iskrenega
tovarištva in človečnosti in brezmejnega zaupanja v ljudi je bilo
v teh odnosih, koliko prizadetosti in bolečine, kadar so prihajala
poročila o izgtibah tovarišev na (iorenjskem in drugod, s kako zaskrbljenostjo so se pretresate kadrovske spremembe in spopohtjevanje forumov v ljubljanski organizaciji, ki so bile zaradi vdorov
nenehoma potrebne, in kako človeško toplo smo čutili po ostrih
kritikah tudi spodbudo, v kateri je bila izražena prepričanost in
zaupanje, brez velikih besed, ki jih komunisti nismo bili nikdar
vajeni.
Zato je valno, da zlasti mladi rodovi začutijo, koliko velikega vsebuje sleherni listič papirja, ki se je ohranil iz NOB, koliko
dela, irtev, prizadevanj in naporov je izraicno v sleherni vrstici
in kaj vse je treba čitati tudi med vrsticami. Mali lističi
papirja so dokumenti dobe, ko se je naš delovni človek pojavil
sam v pravem pomenu besede golorok v boju z vsem zlom, ki
mu je grozilo z iztrebljenjem.
O vsem tem govori dvomesečni delno dopolnjeni arhiv Edvarda
Kardelja, ki se je kot celota ohranil v Ljubljani. Zanimiv je prav
po sliki političnega stanja v enem najteijih trenutkov KOB in meXXII!

tod političnega dela KPS in OF v takem trenutku. Hkrati pa pomeni - dragoceno osvetlitev ene najvažnejših etap nase borbe kot
dokument sitnosti, prvobitnosti, jasnosti in borbenega optimizma
v času, ko je svet klonil pod peto hitlerjevskcga navala — nemški
rajh je tedaj dosegel največji teritorialni obseg v drugi svetovni
vojni — ko se je z ofenzivo Rdeče armade Šele pri kraju leta 1942
začela kazati zmaga nad fašizmom in obrisi novega sveta, ko so
se polagali temelji nove Jugoslavije in zbirale sile v Jugoslaviji in
konkretno v Sloveniji za odločilne udarec proti okupatorju in domačim izdajalcem, in za svet, ko si bodo delovni ljudje »satni
pisali usodo in postave.
Lidija Scntjurc-JoZa
France Kimovcc-Ziga
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PODLIPOGLAV

St. 1
POROČILO EDVARDA KARDELJA DNE 20. SEPTEMBRA 1942
GENERALNEMU SEKRETARJU KPJ IN VRHOVNEMU KOMANDANTU NOV IN POJ JOSIPU BROZU-TITU O POLOŽAJU V SLOVENIJP
Tovarišu Titu

20. IX. 1942

Dragi Tito!
Porabljam slučajno priložnost, da se Ti na kratko javim. Vem,
da se je vrnila od Tebe naša patrola2 tudi s poŠto zame,* vendar
je še nisem prejel. V/rok je ta, da nas je italijanska ofenziva razbila v dva dela/ pa je patrolo sprejel Peter- z Angelom/"' toda
i Izvirnik v srbohrvaščini je v arhivu CK ZKJ v Beogradu. Zelo poškodovana kopija poročila, brc/ podpisa, je v arhivu CK ZKS v Ljubljani.
- To je bila patrulja 6 borcev, ki jih je vodil Ljubo Jovan-Saša in je
odšla 8. junija 1942 k Vrhovnemu slabu NOV in PO Jugoslavije s posto Glavnega poveljstva. Dne 4. avgusta 1942 je krenila nazaj v Slovenijo in prišla
22. avgusta 1942 na Travno goro, kjer se je razdelila, da bi nasla Glavno
poveljstvo, ki po roški ofenzivi Se ni imelo stalnega bivališča. S patruljo so
se vrnili nekateri borci bivše slovenske čete »Ivana Cankarja- v Srbiji.
•i Patrulja je prinesla pisma komandanta Narodnoosvobodilne partizanske in prostovoljske vojske Jugoslavije Josipa Broza-Tita Izvršnemu odboru
OF z dne L avgusta 1942, Glavnemu poveljstvu slovenskih partizanskih čet
I dne 3. avgusta 1942 in Edvardu Kardelju z dne 3. avgusta 1942. (Izvirniki
so v arhivu CK ZKS v Ljubljani.)
4
Dne 14. avgusta 1942 se je začela tretja B faza velike italijanske ofenzive. Številne italijanske kolone so začele iz Kočevja, Žužemberka, Novega
mesta in Bele krajine obkoljevati Kočevski Rog, kjer je bilo vodstvo narodnoosvobodilnega gibanja. To se je 15. avgusta skušalo prebiti iz obroča proti
Suhi krajini. Toda načrt mu ni uspel. Naslednjega dne so se Glavno poveljstvo slovenskih partizanskih čet, CK KPS in IOOF hoteli prebiti čez Kočevsko
proti Travni gori, a tudi to jim ni uspelo. Zato so se umaknili v kraško vrtačo,
ki ni bila označena na specialkah ter ostali tam do 23. avgusta, ko je Šla
mimo glavnina italijanske vojske. Dne 26. avgusta so jih Italijani znova presenetili in skupina se je lazbila na dvoje. V eni so bili Edvard Kardelj, Franc

pošto mi še niso utegnili poslati. Upam, da jo bom prejel te dni
skupaj s podatki o stanju naše vojske v področjih, kjer sta Peter
in Angelo. Tedaj Ti bom lahko odgovoril in tudi poslal izčrpno
poročilo o posledicah italijanske ofenzive na našem področju.7 Za
danes pa se bom omejil samo na nekoliko okoliščin.
1. Ofenziva proti partizanom je bila istočasno v italijanskem in nemškem delu Slovenije.1 Pred tem je bila v Celovcu
Lcskosck, Josip Vidmar in Jaka Av.sič, ki so prebili italijanski obroč in Mi
proti Podlipoglavu, kamor so dan prej poslali patruljo, da uredi novo bivališče
za Glavno poveljstvo, CK KPS in IOOF. Dnina skupina, v kateri so bili Boris
Kidrič, Ivan Maček, Tone Fajfar, Zoran Polič, Franjo Lubcj, Edvard Kocbek
in drugi, pa je ostala na Kočevskem Rogu vse do 21. septembra. Takrat se je
druga skupina razdelila v dva dela. En del je odšel z Borisom Kidričem in
priid 26. septembra na Podlipoglav, drugi del pa, ki ga je vodil Ivan Maček,
je prišel na Podlipoglav 7. oktobra. 12. oktobra je odsel Edvard Kardelj
s Podlipoglava v Ljubljano. 13. oktobra Ivan Maček z nekaj tovariši v Dolomite pripravit novo bivališče za vodstvo narodnoosvobodilnega gibanja, kamor
so Odšli OStalJ 17. oktobra, Boris Kidrič pa 19. oktobra za Edvardom Kardeljem
v Ljubljano.
r
* Boris Kidrič je bil rojen na Dunaju 10. aprila 1912. 2c v gimnaziji se
je pridružil marksističnemu krožku, lela 1929 je postal član Zveze komunistične mladine Jugoslavije, kmalu nato pa član Partije. Novembra 1929 je
bil kot gimnazijec zaradi revolucionarnega delovanja obsojen na leto dni
zapora. Po prestani kazni se je povsem posvetil partijskemu delu. Leta 1932
je postal član Pokrajinskega komiteja KPJ za Slovenijo, leta 1935 pa kandidat
za člana CK KPJ in sekretar CK SKOJ. Se istega leta je cmigriral na Dunaj,
kjer je bil skoraj leto dni zaprt, nato pa je ilegalno živel in delal v Pragi in
v Parizu. Leta 1939 se je vrnil domov ter bil na V. vsedržavni konferenci
KPJ v Zagrebu konec 1940. leta izvoljen za člana CK KPJ. Po okupaciji je bil
neumorni organizator OF in sekretar njenega izvršnega odbora. Bil je pni
politkomisar Glavnega poveljstva slovenskih partizanskih čet. nato pa opravljal to dolžnost v narodnoosvobodilni vojni se dvakrat: od jeseni 1942 do
maja 1943 ter od jeseni 1944 do osvoboditve. Na zboru odposlancev slovenskega naroda v Kočevju oktobra 1943 je bil ponovno izvoljen za sekretarja
IOOF in Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta. Po osvoboditvi je bil predsednik prve slovenske vlade, nato pa minister v zvezni vladi oziroma član
Zveznega izvršnega sveta. Na V. kongresu KPJ je bil izvoljen v polilbiro
CK KPJ. Proglašen je bil za narodnega heroja. Umrl je 11. aprila 1953 v Beogradu, pokopan pa je v grobnici narodnih herojev v Ljubljani.
0
Ivan Maček, član CK KPS in politkomisar Glavnega poveljstva slovenskih partizanskih čet, od 1. oktobra 1942 do 13. julija 1943 komandant Glavnega poveljstva slovenskih partizanskih čet oziroma Glavnega Štaba Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Slovenije. Sedaj je organizacijski
sekretar CK ZK Slovenije. Proglašen je bil za narodnega heroja.
" Glej dok. št. 2.
• Velika italijanska ofenziva v Ljubljanski pokrajini je trajala od 16. julija do 4. novembra 1942. Komandant XI. armadnega zbora general Mario
Robot ti je zbral zanjo okoli 71.000 vojakov, ki so bili združeni v divizijah
»Cacciatori dcllc Alpi«, »Isonzo«, »Mnccrnta. in »Granaticri di Sardcgnn*.
XI. bojni skupini graničarjev. dveh fašističnih legijah in štirih fašističnih
specialnih bataljonih. Pomagale pa so mu tudi enote XXIII. armadnega zbora
iz Slovenskega Primorja in V. armadnega zbora na Hrvaškem ter bclogardistične enote, ki so se ravno v italijanski ofenzivi zelo razmnožile. Ofenzivo
je začel na Notranjskem s čiščenjem Krima in Mokrca (od 16. do 24. julija).

konferenca med Graziolijcm (ljubljanskim visokim komisarjem)
in Rainerjcm, gauleiterjem za Koroško in Kranjsko, ki so ji prisostvovali general Robolti in neki nemški visoki oficirji. Tu so
izdelali načrt za skupno ofenzivo.1' Kolikšno važnost so pripisovali
tej ofenzivi, dokazuje dejstvo, da je Mussolini na sam začetek
Nato je prečistil Kočevsko, zlasti Kočevski Rog (od 24. julija do 23. avgusta).
Suho krajino in del Dolenjske severno od reke Krke do nemške meje med
Javorom in Javorjem (od 24. avgusta do 5. septembra) in področje med reko
Krko in nemško mejo proti Novemu mestu (od 12. do 22. septembra). Nato
je ponovno čistil Kočevski Rog (od 23. do 26. septembra), zalem je usmeril
ofenzivo v Belo krajino (od 29. septembra do 2. oktobra) in na Hrvaško
(od 10. do 23. oktobra) in jo končal z napadom na Gorjance (od 29. oktobra
do 4. novembra). Po računih generala Robottija je padlo v bojih 1807 partizanov, ujetih in potem postreljenih je bilo 847, z orožjem pa se jih je predalo
1627. Te lažne račune ovrže že samo dejstvo, da je bilo pred ofenzivo v III.
in V. grupi odredov na Dolenjskem in Notranjskem le 2500 do 3000 partizanov.
Neuspeh italijanske ofenzive pa lepo kaže poročilo obveščevalnega oddelka
XI. armadnega zbora dne 10. novembra 1942 (Glej Zbornik dokumentov in
podatkov o narodnoosvobodilni vojni jugoslovanskih narodov, del VI, knjiga 4, dok. št. 182), ki pravi med drugim: »Treba je razen tega priznati, da so
vodilni organi Osvobodilne fronte pokazali ob tej priliki veliko sposobnost
s tem, da so se gibčno prilagodili situaciji. Niso vztrajali v uporni borbi, ko
so videli, da bi bilo to jalovo in škodljivo, pač pa so raje razpustili vse večje
edinice in jih razdelili na čete od 30—35 mož, pričakujoč ugodnejše prilike.«
(Podrobneje glej razpravo dr. M.Mikuža »Italijanska ofanziva protiv Narodnoosvobodilačke vojske Slovenije od 16 jula do 4 novembra 1942« v Vojnoistoriskom glasniku I. 1950, str. 50-81.)
Nemci so svojo ofenzivo na Gorenjskem začeli skoraj istočasno kot Italijani v Ljubljanski pokraiini. 25. junija 1942 je državni vodja SS in Šef
nemške policije Hcinrich Himmler ukazal višjemu vodji SS in policije XVIII.
vojnega okrožja SS-Gruppcnfuhicrju in gcnerallajtnantu policije Envinu
Roscncrju, naj pomiri Gorenjsko in Spodnjo Štajersko in naj pri tem ne
izbira sredstev. Ta jo je začel sredi julija 1942, ko je dobil močne okrepitve
in so njegove sile Štele preko 10.000 mož, ki so bili združeni v 12 policijskih
in 6 vojaških bataljonih ter nekaj samostojnih četah ter opremljeni s tanki,
oklepnimi avtomobili in topovi. Najprej je čistil Poljansko dolino (od 15. do
17. julija), nato kamniško področje (od 21. do 23. julija). Selško dolino in
Jelovico (od 25. do 27. julija), BlcgoŠ (od 2. do 5. avgusta), drugič Jelovico
(od 10. do 12. avgusta), drugič kamniško področje (od 29. do 30. julija),
Pokljuko (od 6. do 8. septembra), tretjič Jelovico (od 8. do 10. septembra) itd.
Poleg teh ofenzivnih akcij so nemške policijske in vojaške enote zapirale
položaje ob italijanski meji, ko je italijanska vojska čistila ozemlje onstran
meje.
f V pripravah na sovražno ofenzivo poleti 1942 je prišlo do medsebojnih
obiskov nemških in italijanskih oblastnih, policijskih in vojaških funkcionarjev
na Koroškem in v Ljubljanski pokrajini. Tako je 2. in 3. julija 1942 visoki komisar za Ljubljansko pokrajino Emilio Grazioli obiskal koroškega gauleitcrja
in šefa civilne uprave za Gorenjsko dr. Fricdricha Raincrja v Celovcu. Na razgovorih sta bila navzoča tudi višji vodja SS in policije v XVIII. vojnem okrožju
SS-Gnippenfiihrcr in gcncrallajtnant policije Erwin Roscncr in poveljnik redarstvene policije za alpske predele gcncralmajor Brcnncr. Ta dva sta 12. julija 1942 obiskala komandanta XI. italijanskega armadnega zbora generala
Maria Robottija v Ljubljani. Na tem sestanku so se natančneje pogovorili
o sodelovanju v ofenzivnih operacijah, ki so jih pripravljali.

ofenzive prišel v Gorico, kjer je govoril o Slovencih, o njihovem
odporu, naznanil ofenzivo, Češ, če nočete zlepa, boste pa s silo.1"
Slo je torej za načrt partizanstvo v Sloveniji resnično popolnoma
uničiti. Prav zaradi tega je sodelovalo na italijanski strani skoraj
celih 6 divizij, na nemški strani pa okrog 20—25.000 novih vojakov
in domače organizacije. Sami nismo predvidevali, da bodo privlekli
tolikšno silo, zato tudi nismo pravočasno napravili nekaj ukrepov,
ki bi nam omogočili, da bi bolje prestali to hajko. Očitno je, da
so na Slovenijo navalili s tolikšno silo zaradi tega, ker imajo tukajšnje akcije zelo velik vpliv na Avstrijo in Italijo zaradi neposrednega stika. Saj je eden naših bataljonov prišel celo do Osojskega
jezera, visoko gori v popolnoma nemškem področju!" Italijani so
privlekli na novo 3 divizije, dalje 2 domači diviziji, ki sta stalno
nastanjeni v Ljubljanski pokrajini (grenadirji) in eno divizijo
s Sušaka.12 Nemci so pripeljali svoje čete iz Francije in jih po akciji
odpeljali dalje v smeri proti Romuniji. Operirali so z motorizirano
težko artilerijo (na sektorju Krima so naši našteli blizu 60 motoriziranih težkih topov kalibra 220), s tanki in letalstvom. Italijansko letalstvo je operiralo na obeh straneh: tako na italijanski kot
na nemški. Jasno boš torej spoznal iz teh dejstev, da je ta ofenziva
resnično bila — še celo pa v primerjavi z našimi silami! — toliko
močna, da se ji ni bilo mogoče zopcrstavljati z večjim odporom, da
nam ne bi pri tem uničili žive sile naše vojske.
2. V takih pogojih smo imeli 3 možnosti: 1. da takoj dvignemo
čete, jih koncentriramo in preidemo hrvatsko mejo. Ce bi to storili, ne nudili pa nobenega odpora, bi ogromno izgubili v očeh
ljudstva. Toda čim se je ofenziva že pričela, je postalo to nemogoče, ker so močne italijanske čete (cela divizija) zasedle Kolpo,
potem ko so prej zlomile odpor hrvatskega Goranskega odreda na
tem sektorju. 2. koncentrirati in umakniti čete na nemški sektor.
Ta možnost je resnično obstajala, vendar deloma iz istih razlogov
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Mussolini je bil v Gorici 31. julija 1942. Govoril je prebivalstvu in imel
sestanek z vojaškimi poveljniki II. armade, V. in XI. armadnega zbora. Ko
je poveljnik II. armade general Mario Roatta opisal položaj v Sloveniji, je
Mussolini tožil, da je Italija dobila aprila 1941 revnejši del Slovenije in ko se
je zdelo, da se bodo stvari najbolje razvijale, so z napadom Nemčije na
Sovjetsko zvezo »začeli plahneti vsi optimistični upi«. Poudaril je, da je treba
na partizansko gibanje »odgovoriti z ognjem in mečem« in izjavil, da ni »proti
množični preselitvi prebivalstva«.
" Misli na I. bataljon Savinjskega odreda, ki je pod poveljstvom komandanta Franca Poglajcna-Kranjca in politkornisarja Jožeta Meniha-Rajka na
pohodu II. grupe odredov prišel preko Gorenjske in Koroške na Štajersko.
'= XI. armadni zbor v Ljubljanski pokrajini je imel spomladi 1942 pehotni
diviziji »Isonzo« in »Granaticri di Sardegna« ter graničarske enote. Junija
1942 sta prišli dve novi diviziji: »Maccrata« iz Italije in »Cacciafori dellc Alpi«
iz Hercegovine. Tako so bile poleti 1942 v Ljubljanski pokrajini Štiri divizije.
Ko je septembra 1942 odšla divizija »Granaticri di Sardcgna« v Italijo, so do
maja 1943 ostale tri divizije.

kol pri 1. možnosti nismo to pravočasno storili, razen tega nam pa
razmere s tiste strani meje tedaj niso bile znane, na sami meji,
utrjeni z minskimi polji in širokimi pasovi žice in zaprek, so bile
nemške čete, pa smo se bali, da ne bi pripeljali čet v nemške zasede in jih ne izpostavili nemškim udarcem ali celo uničenju.
3. ostala nam je zadnja možnost, da uporabimo italijansko taktiko
»čiščenja« enega pasu za drugim in da s spretnim manevriranjem
premeščamo čete iz enega pasu v drugega, često na ta način, da se
enote razbijajo v povsem male oddelke, ki se prebijajo skozi sovražne črte. Pri takšni taktiki smo bili resda izpostavljeni nevarnosti večje razkropitve partizanov, vendar bi nam sovražnik teže
mogel zadajati udarce. V glavnem smo na ta način prebredli vso
ofenzivo. Koncentrirali smo se samo začasno z namenom okrepitve
udarcev na sektorjih, kjer sovražnik še ni bil v ofenzivi. No, priznati je treba, da te koncentrirane enote niso opravičile naših upov
in sovražniku niso zadale ravno težjih udarcev.
3. Odpor je bil zelo različen. Najmočnejši je vsekakor bil na
krimskem sektorju pa tudi na Dolenjskem je bilo nekoliko močnih
udarcev. Prcz pretiravanja lahko rečemo, da je sovražnik izgubil
v dveh mesecih bojev proti ofenzivi vsega okrog 2000 mrtvih, verjetno pa še nekaj več (Italijanov in Nemcev). Nekoliko primerov
je čudovitega junaštva, n. pr. obramba Sodražice, kjer je ena četa
prizadejala velikanske izgube tisočem sovražnikov. Z druge strani
je bilo seveda tudi slabih primerov, nediscipline in nepretrganega
bega pred sovražnikom. Komandni sestav, s katerim smo že prej
imeli opravka, se je pokazal deloma zelo slab, vsekakor pa v veliki
večini dokaj šibek. V tem je naša največja težava .. .|:1 Sedaj smo
tudi tako zopet dosegli do neke mere prvotni položaj partizanske
akcije, v kateri ne bo zelo velikih operacij, ampak več ali manj
posamezni močni sunki z določenimi taktičnimi cilji.
4. Splošni rezultat ofenzive bi se dal takole prikazati: okupatorji v glavnih namenih niso uspeli, vendar so nam uničili osvobojeno ozemlje (kar ni najhuje) in prizadejali precejšnje materialne
izgube. Naš sedanji položaj je v mnogočem podoben položaju v Srbiji po padcu Užic, s to razliko, da je položaj v množicah samih za
nas veliko ugodnejši, kakor je bil v Srbiji. Dokončnih podatkov
o naših izgubah še nimam. Mrtvih nismo imeli veliko, mogoče nekoliko desetin. Padlo je nekoliko dobrih komandantov oziroma
komandirjev. Ujetih je malo. Največji je odstotek razkropitve po
vaseh in hišah, deloma pa celo predaje Italijanom. So celo primeri,
da so posamezni partizani prešli k beli gardi. Vsega smo do sedaj
v celoti zbrali in v glavnem preuredili okrog 75 do 85% svoje
vojske. Toda s tem zadeva še ni končana, ker se sedaj posamezni
partizani postopoma vračajo in se zbirajo v svojih enotah. V glavnem torej glede ljudi ne borno imeli občutnih izgub. Podobno je
W Izpušcamo.

z orožjem in municijo, česar sovražnik prav tako ni veliko dobil,
razen tistega, ki so ga odnesli partizani, ki so se predajali Italijanom. Težje je V materialnem pogledu. Imeli smo različne zelo
lepo opremljene delavnice, v katerih so izdelovali zelo velike količine dobrih čevljev, strojili usnje, izdelovali partizanske uniforme, posebno odlične pa so bile mehanične delavnice, v katerih so
že izdelovali celotne dele mitraljezov in pu$k, da niti ne govorim
o ročnih bombah in minah, ki smo jih pričeli v velikih količinah
že sami izdelovati. Kako smo že to uredili, dokazuje, da so
naše delavnice že same izdelovale popolnoma in v celoti metalce
min. Vse te delavnice smo imeli globoko v gozdovih z lastno elektriko in z odličnimi stroji. Uničena je bila tudi prelepa bolnica,
opremljena z najmodernejšimi aparati milijonske vrednosti itd.,
itd. Ni bilo potrebno, da nam je vse to propadlo. Mnogokaj bi se
lahko od tega prej rešilo, če bi storili, kar se je dalo storiti. Toda
vrtoglavica od uspehov je bila pri nas tako velika, da je z ničimer
ni bilo mogoče odpravili. Uspehi so ljudi uspavali, in čeprav smo
jih opozarjali na nevarnost te vrtoglavice in zahtevali od njih,
da v naprej storijo vse potrebno za reševanje v sili, vendar ni bilo
mnogo tega storjenega.
5. Tudi v političnem Ozira je ofenziva imela neke težje posledice, in čeprav smo jih predvidevali, se jim nismo mogli izogniti;
vendar menimo, da jih bomo hitro odpravili. Italijani so v ofenzivi
dovolj vešče ravnali. Vedeli so, da bela garda nima mnogo vpliva
med množicami in da ji ga je treba najprej ustvariti. Zato ima
njihova ofenziva v političnem pogledu dve fazi. V prvi, notranjski.
so izvajali naravnost strahovit teror, požgali skoro vse vasi po celi
Notranjski, pobili na stotine ljudi, mučili, posiljevali žene, jim
rezali prsi itd., da bi tako ostalim kmetom v Sloveniji pognali čim
večji strah v kosti. Toda v drugem delu ofenzive so oborožili
belo gardo, jo prikazali kot rešiteljico vasi, v glavnem niso požigali vasi, niso pobijali v takih množinah, ampak večinoma naše
aktiviste, ki so jih ujeli. Kmetom so zagrozili, da jim bodo vse uničili, če bodo pomagali partizanom, in dali so jim celo orožje, naj
se branijo pred partizani, seveda pod vodstvom belogardističnih
agentov. Pričele so se ustanavljati »Legija smrti«, »Dela legija«,
»Slovenska legija« itd.,u vse nekakšna mešanica neposrednih italii* Slovenska protirevolucionarna buržoazija je zc leta 1941 ustanovila
svoje tajne vojaške organizacije. Slovenska ljudska stranka je ustanovila
»Slovensko legijo«, Sokoli so se zbrali v »Sokolsko legijo«, nekateri liberalci
iz Napredne delovne skupnosti pa so ustanovili »Narodno legijo«. Vse tri
legije so v Štab Mihailoviccvcga namestnika za Slovenijo majorja Karla Novaka delegirale po enega zastopnika. Ob vse večjem razmahu narodnoosvobodilnega gibanja se je slovenska kontrarcvolucionarna buržoazija marca 1942
združila v Slovenski zavezi. Povezana je bila z Italijani, po majorju Karlu
Novaku pa je dobivala denarno pomoč od jugoslovanske begunske vlade.
Major Karel Novak je začel ?c pred sklenitvijo sporazuma z okupatorjem
ustanavljati enote, ki naj bi se z orožjem bojevale proti partizanom. Prvo
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janskih agentov in mihailovićevcev, ki so dobili orožje od Italijanov
in pričeli s hajko proti partizanom. Javno imajo govore, da so za
londonsko vlado, da je treba v pni vrsti uničiti partizane in da je
zaradi tega potrebno sodelovati z Italijani. Skupaj z Italijani pojejo
»Marširala, marširala kralja Petra garda«, italijanska letala mečejo
njihove letake, v katerih pozivajo v boj proti partizanom v imenu
londonske vlade in kralja Petra itd. Torej popolnoma isti primer
kot v ostalih delih Jugoslavije. Te bande patruljirajo po vaseh,
najčcSče na čelu z oboroženim duhovnikom poleg jugoslovanskega
aktivnega oficirja. Same množice so po veliki večini ostale zveste
OF, toda zelo so preplašene in se sedaj bojijo vseh. So pa tudi primeri, da so aktivisti OF prešli na stran bele garde, posebno v rajonih, ki so bili prej klerikalni in kjer nas sploh ni bilo. Na samem
začetku je sedaj težko predvideti, kako se bo končal sedanji proces,
toda dejstvo je, da je raznim frakcijam bele garde le uspelo združiti svoje vrste in zbrati okrog sebe skoro večino kulaskega elementa v vasi. Zaradi tega je že nekoliko primerov, da so se kmetje
— belogardisti pod vodstvom kulakov prav zagrizeno borili proti
napadom partizanov oziroma njihovi zahtevi, da jim izročijo orožje, ki so jim ga dali Italijani. Z eno besedo, tista prav idilična
enotnost, ki je do pred kratkim vladala pri nas, je sedaj nekoliko
omajana, ker se je omajal tudi del kmetov pod vplivom duhovščine
in kulakov, pa je sedaj vse odvisno od tega, ali bomo pravočasno
razbili belogardistične centre, da pa vendar zapeljanim kmetom
omogočimo, da se rešijo. V tem smislu smo izdali smernice.15
tako enoto, ki jo je sestavljalo 16 Izdajalcev iz raznih belogardističnih frakcij,
so ustanovili v drugi polovici maja 1942 nad Dobrunjami pri Ljubljani in
jo je vodil poročnik Milan Kranjc. Krenila je v Suho krajino, da bi se okrepila, a se ji to ni posrečilo. Na neuspeh je med drugim vplivalo tudi uničenje
druge skupine belogardistov na Primskovcm 6. junija 1942, ki so jo bili ustanovili konec maja 1942. Zato se je Kranjčeva enota pretihotapila mimo
Žužemberka pod Gorjance. Tu je do konca julija 1942 narasla na okoli 140
ljudi in si nadela lažno ime »Štajerski bataljon«. Posrečilo se ji je prizadeti
narodnoosvobodilni vojski precejšnjo škodo, ko je lovila posamezne osamljene partizane in jih v šcnljoških hostah zverinsko pobijala. Konec julija 1942
je bataljon opustil krinko Štajerskega bataljona in se začel imenovati »Legija
Smrti« ter se Izdajati za Mihailovičevo vojsko. Konec avgusta 1942 je »Legija smrti«, ki je v italijanski ofenzivi narasla na približno 500 ljudi, že sodelovala v 5. fazi italijanskih vojaških operacij proti narodnoosvobodilni
vojski na Dolenjskem. Nato se je razdelila v II. in III. bataljon Milizia volontaria anticomunista. kot so Italijani od 6. avgusta 1942 dalje nazivali belogardistične in četniske oddelke, in obdala Gorjance s šestnajstimi postojankami.
Medtem ko so III. bataljon na Suhorju 26. novembra 1942 uničile slovenske
in hrvalko partizanske enote, sta se II. bataljon (okrog Št.Jošta pri Novem
mestu) in I. bataljon MVAC, ki je nastal avgusta 1942 pri St.JoŠtu nad Vrhniko, obdržala vse do kapitulacije Italije. (Glej: Frančck Saje, Belogardizem,
II. izdaja, Ljubljana 1952, sir. 282-396.)
IS
Kardeljeva skupina je 27. avgusta 1942 izdala v imenu Izvršnega odbora OF proglas proti beli gardi, v katerem pravi, da je sodelovanje domačih
izdajalcev z okupatorjem vsak dan boli vidno in da hočeta okupator in bela
garda zanetiti državljansko vojno med Slovenci. Zato opozarja, da se vsaka

6. Kar se naših nalog tiče, smo si jih zastaviti takole:
a) v vojaškem pogledu: zaradi spremenjene taktike sovražnika, ki je v bunkerjih, giblje pa se na tak način, da mu male
enote ne morejo več ničesar posebnega storiti, je nujno potrebna
koncentracija. Zaradi tega smo sklenili, naj se namesto odredov
pričnejo ustanavljati brigade, hitro gibljive, ki se bodo premikale
tako, da bodo vedno v celoti sposobne sprejeti boj in da bodo vse
enote te brigade hitro pomagale druga drugi v primeru potrebe.
Na terenu bomo stalno puščali samo male partizanske odrede, ki
bodo v glavnem imeli nalogo samo diverzantske dejavnosti in mobilizacije.10 Z ostalimi brigadami bomo opravljali močne koncentrične udarec na najslabše sovražnikove točke. Danes nam je to
potrebno tudi zaradi tega, ker smo popolnoma brez težkega orožja,
razmere pa so takšne, da v prihodnjih bojih ne bomo mogli uspeti
brez težjega orožja. Takšnega orožja danes ne more več zapleniti
majhna četa, ampak samo velike enote. — Glavno pozornost bomo
posvečali Gorenjski in Štajerski. Sedaj smo končno vzpostavili
dobre zveze na te strani. Položaj je precej težak, toda krizo smo tudi
tam prebrodili in imamo sedaj partizanske čete po vsem ozemlju
Gorenjske in Štajerske, od italijanske meje do hrvatske pri Kozjem
in Podčetrtku ter Rogatcu. Povsod bijejo naši sedaj precej uspešne
boje manjšega obsega, toda prednost je v tem, da neprestano plenijo orožje. Dozdeva se mi, da bomo tam v kratkem imeli najbolje
oboroženo vojsko. Kolikor nam bodo tukajšnje razmere dopuščale,
bomo poslali tja eno brigado (v Ljubljanski pokrajini bomo ustanovili 3 brigade z okrog 600 do 700 partizanov), na Primorskem pa
bomo pustili en odred z okrog 150 ljudmi, ki se bo z domačimi
borci lahko lakoj povzpel na 200 do 250. Do sedaj smo tja že nckolikokrat poslali naše bataljone, pa so jih vsakokrat po nekoliko
uspešnih akcijah Italijani pognali nazaj. Upam, da bomo imeli to
mobilizacija ali poskus mobilizacije ljudi ali materiala /a belo gardo kaznuje
s smrtjo. Prav tako se kaznuje s smrtjo vsako dajanje podatkov o stanovanju, gibanju, sestankih, izjavah in delu pristašev OF, ki bi koristili okupatorju ali beli gardi. Proglas predvideva smrtno kazen tudi za hranjenje,
nošenje in uporabljanje orožja ter v težjih primerih tudi razširjanje in skrivanje bclogardističnc literature in posredno ali neposredno podpiranje bele

garde.
Istega dne je tudi Kidričeva skupina v imenu Glavnega poveljstva slovenskih partizanskih tet izdala odredbo podobne vsebine. Ki stavlja pripadnike
bele garde izven zakona.
Dne II. septembra 1942 je izdalo Glavno poveljstvo zaupno naredbo, v kateri pravi za gibljive bclogardističnc bandc, da jih sestavljajo trdovratni
belogardisti in da jih je treba zasledovati, napasti in uničili. Kar se tiče
vaških straž pa pravi, da jih sestavljajo v večini ljudje, ki so v strahu pred
represalijami okupatorja sprejeli iz njegovih rok orožje, njihovo jedro pa
vsekakor sestavljajo belogardisti. Njihovo likvidacijo je treba pripraviti z obkolit vijo vasi, političnim mitingom in odvzemom orožja. Aretirati in kaznovati
s smrtjo pa je treba le tiste, katerim je popolnoma dokazana izdaja naroda.
i« Z odlokom St. 10 z dne 26. avgusta 1942 je Glavno poveljstvo slovenskih
partizanskih čet odločilo, da se ustanovi prva manevrska brigada. Brigada
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pot srečnejšo roko, ker tudi temeljiteje pripravljamo.17 — Za
sedaj smo postavili uničenje bele garde za osnovno vojaško nalogo.
Vemo, da je ne moremo popolnoma uničiti in je ne bomo, vendar
je važno, da sedaj hitro zadamo tej bandi nekaj tako krepkih
udarcev, da bo prenehala biti nevarna za ljudske množice, ki se
je sedaj bojijo in se zaradi tega uklanjajo njenemu pritisku. Do
sedaj so se vse akcije z malimi izjemami končale ugodno za nas
in zaplenili smo že precej orožja. Se malo, pa bomo v boljšem
položaju, kot smo bili pred ofenzivo. — Znova se trudimo, da bi
obnovili delavnice, in pripravljamo se za zimo tako z živežem kot
z obleko. Vprašanje prehrane bo pozimi pri nas zelo težko, ker so
Italijani strahovito veliko uničili. V tem se bomo morali sporazumeti tudi s Hrvati in dobiti od njih morebiti vsaj nekoliko ovac.
Verjetno bi jim lahko v zameno dobavljali druge proizvode.
b) V političnem pogledu: OF bomo tudi v sedanjem trenutku
poizkušali krepiti s tem, da bomo našli nekakšne stike s sredino,
ali da jo vsaj nevtraliziramo in da čez njo poizkušamo razbiti enotnost bele garde in ostalih elementov, ki se bojijo OF in še bolj
KP.,S Mislim, da je v tem naša zmaga gotova. Barometer je Ljubljana, ki je bila v času ofenzive omajana, sedaj pa je že popolnoma v naših rokah, kljub temu da po ulicah patruljirajo belogardistične oborožene bande in ubijajo pristaše OF, posebno pa naše
ljudi. Naš kader se zares junaško drži in uporno vztraja v najtežjih pogojih. Kljub strašnemu mučenju so vdori v našo organizacijo osamljeni in se ne razširjajo. Sedaj Italijani iz gneva ubijajo
ljudi kar na mestu. Pred dvema tednoma so odkrili našo delavnico bajonetov, pa so na mestu postrelili 9 ljudi, ki so se junaško držali vse do zadnjega.11'
7. Kot si videl, je naš golob nekaj časa deloval.*0 V času ofenzive je propadel. Pri nas je bil Valdes s tovarišico,=' pa nam je
je bila ustanovljena 4. septembra 1942 v gozdu pri Trcbclncm ter dobila ime
po Matiji Gubcu. Hkrati z odlokom o ustanovitvi prve manevrske brigade
sta dr. Aleš Bebler in Viktor Stopar izdala v imenu Glavnega poveljstva tudi
odlok o ustanovitvi Cankarjeve brigade. Dejansko je prKIo do ustanovitve
te brigade šele z odlokom Glavnega poveljstva slovenskih partizanskih čet
? dne 16. septembra 1942. Istočasno je izšel odlok o ustanovitvi Scrccrjcvc
brigade, 7.apadnodolcnjskcga, Vzhodnodolcnjskcga in Notranjskega odreda.
Cankarjevo brigado so ustanovili 23. septembra J942 v Lapinjah nad Spodnjim
logom17 na Kočevskem, Scrccrjcvo pa 6. oktobra 1942 na Mokrcu.
Glej dok. 51.16. op. 3.
'* Približno v istem času, to je 17. septembra 1942, je Edvard Kardelj
v zvezi s sredino pisal Zdenki Kidričevi in Vladimirju Krivicu v Ljubljano
Glej dok. št. 37, op. 3.
'» Dne 27. avgusta 1942 so italijanski okupatorji vdrli v delavnico Frica
Hnbernika na Celovški c. 50 v Ljubljani, kjer so delali za potrebe VOS, NZ
'n partizanov. Po triurnem zasliševanju so ustrelili lastnika delavnice in nje»ovc iri pomočnike: Milana Krpana, Josipa Kroparja in Antona MibeliČa.
20
Takoj po okupaciji Jugoslavije so na pobudo Toneta Tomšiča pri Ccn•ni tehniki KPS organizirali radiosektor, ki ga je vodil Milko Goršič-Fcčka.
Ena izmed nalog tega sektorja je bila omogočiti brezžično zvezo z Moskvo.
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v tehničnem pogledu veliko koristil.. .-2 Zdaj smo že vzpostavili
novega, toda prostori še niso izgotovljcni. Upam, da bomo čez
kakšne tri tedne imeli tudi to gotovo, pa se bomo povezali z Dedom,"3 prizadevali pa si bomo, da se tudi s Teboj, če ima! Ti na
razpolago primeren aparat. Sicer nam je Se vedno na voljo možnost, da Ti pošljemo takšen aparat.
Sedaj moram končati, ker kurir odhaja. Brž ko bom dobil
Tvojo pošto. Ti bom pisal obširnejše pismo (obširno je pravzapreko kater« so pozneje vzdrževali tudi zvezo z Vrhovnim štabom NOV in PO
Jugoslavije. Radijski material so nabavljali iz Italije preko študenta gradbene
tehnike Briclja. ki jim je med drugim v prepričanju, da dela za četnike,
prodal tudi večjo radiooddajno postajo, ki so jo imenovali »Krava-. Po nekaj
premestitvah so jo končno postavili v bunkerju pri mizarju Lojzetu Kosu
na Jezici, kjer jo je ing. Miloš Brclih preurejal za zvezo z Moskvo, vendar
zveza zaradi raznih neprilik od tu ni bila vzpostavljena.
Ekipi tehnikov v Ljubljani je do maja 1942 uspelo izdelati kratkovalovno
postajo, ki so jo imenovali po padlem heroju Tonetu Tomšiču. Junija 1942
so jo z vagonsko pošiljko poslali z ostalim materialom na Dolenjsko. S to
postajo in v partizanih predelano garnituro na tok za vmesni valovni pas
je bila 19. julija 1942 na Ambrusu v Suhi krajini vzpostavljena zveza z Moskvo.
Baza za radiotehniko je bila takrat nad Novim bregom v Kočevskem Rogu.
Zvezo sta vzdrževala Josip in Marija Kopinič, ki ju je v ta namen poslal
Vrhovni Štab.
Ob italijanski ofenzivi se je skupini tehnikov uspelo prebiti iz obroča
v Belo krarmo, Josip in Marija Kopinič pa sta odšla v Glavni štab NOV in
PO Hrvatske, kjer sta nadaljevala z oddajanjem. Ves skriti radijski material
so Italijani 26. avgusta 1942 odkrili in zaplenili.
V začetku decembra 1942 so radiotehniki Saša Luznar, Rudi Jančar in
Lojze Ccrgan vzeli iz bunkerja na Podlipoglavu radiooddajno postajo »Kravo«
in znam mali oddajnik »Kričač. ter ves material prenesli v nahrbtnikih preko
Krima v Dolomite v bunker pri »Spagcrju. v Gaberjah, kjer je takrat delala
c.klostilna tehnika. Rad.otchn.k. so tu iz obeh oddajnikov in iz materiala
ki so jim ga poslali iz Ljubljane, sestavili novo postajo. Konec januarja 1943
se jim je na Hrušcvcm pri .Mežnarjevih. posrečilo dobiti zvezo z Moskvo
Zvezo je vzdrževala Urška Saticr-Mici. Od »Mcžnarjcvih« se je radijska ekipa
preselila v hišo belogardista Suhadolca v Gaberjah. ki je bil v okupatorjevi
postojanki na Dobrovi, /veza je delovala do italijanske ofenzive sredi
marca 1943.

-""•«*-* V. ""JSS" **• z MOsKvo <*° °- novembra 1944, ko so belogardist, slučajno odknh radijsko ekipo in pri tem ubili radiotelegrafistko
Urško Satlcr m kunrja Anžiča. Rudi Jančar je nato z ostal,, ekipo "prenesd
rad.ooddajnik v Crnomcl,. k.er ,c deloval do aprila 1945. V rvczJ z operacijami
za osvoboditev Trsta so posta.o prenesli na Ravno goro v Gorskem Kolaru
v začetku maja pa v osvobojeno Ajdovščino in od tam v Ljubljano.
,,m2\J°-iPvn Vuft KTnid' M Sta vzdr>cva,a "dijsko zvezo s Kominterno. Josip Kopinič je sedaj ravnatelj ladjedelnice »Uljanik- v Pulju.
— IzpuSčamo.
2-"1 Ded — Šifra za Komintcrno.
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prav tudi to, toda več ali manj je »z vseh vetrov«).24 Oglasi se nam
tudi Ti kmalu.
Mi smo se nekako oteli, ko smo komajda rešili svoje glave.
Štirikrat sem padel v italijansko zasedo in vedno se malo začudim, kadar se spomnim, da se imam glavo na ramenih.--*' Pri moji
veri, hilo je nevarneje kot vse tisto, kar smo tam preživeli.2*1 Sedaj smo *e Se kar dobro uredili: napol partizani, napol ilegalci.
Tako nam je omogočeno, da vsak dan sprejemamo partizanske patrole in delegate, obenem pa smo dokaj neodvisni od italijanskih
VOJaSkih akcij. Prednost je v tem, da smo se malo utrdili. Sicer
smo vsi zdravi in živi. Lojze,27 ki je sedaj edini od vodstva skupaj
z menoj (Peter in Matija21* Se nista dospela do nas in sta nekje na
poti). Te prisrčno pozdravlja kot tudi vse ostale tovariše. O Mihi*8
ne vem ničesar, ker je pošta ustavljena; Gašperjcva Žena*0 je v za2« Glej dok. It. 2.

» O tem je Edvard Kardelj 17. septembra 1942 pisal Zdenki Kidričevi
v Ljubljano: »Bili smo v centru italijanske ofenzive in se nam nekajkrat ni
posebno dobro godilo. Ni nam uspelo, da bi se prebili iz obroča. Pri prvem
poskusu so nas razbili, pa smo se vendarle skoraj vsi (razen Andreja, za
katerega pa vemo, da je živ in kje je) spet zbrali, drugi poskus nam je tudi
propadel in smo tako ves čas ostali znotraj obroča, a smo se uspeli izvleči
lako, da smo bili 1 teden brez. hrane in vode v hudičevem položaju. Ko so
Italijan] z glavnimi silami sektor zapustili, srno sli na pot. toda padli smo jim
Se v eno zasedo in se tam razbili v dve grupi. Matija in Peter sta skupaj, jaz
z Luko pa skupaj. Slučajno smo se kar dobro razbili in nekako ravno na
polovico in tako mešano, da je na obeh straneh skoraj kompleten 10. Jaz
sem vmes imel se s parimi tovariši se posebno smolo in sem padel v zasedo
na 20 m in se se danes ne morem načuditi, da imam se živo glavo na ramah.
Te dni smo s Petrom in Matijo vzpostavili kontakt in poslali patrolo ponjc.
Upam, da bodo v kratkem tu. Od CK, 10 in Gl. štaba ni nihče padel, niti ni
ranjen.« (Izvirnik je v arhivu CK ZKS v Ljubljani.)
2
« Misli na nemško ofenzivo proti osvobojenemu ozemlju v zahodni Srbiji,
ki se je začela v začetku novembra 1941.
27
Franc Leslcolck, član polilbiroja CK KPJ in komandant Glavnega
poveljstva slovenskih partizanskih Čet. Proglaftcn je bil za narodnega heroja.
Sedaj je podpredsednik Zvezne ljudske skupščine.
28
Ivan Maček.
J
•
Miha Marinko, član CK KPJ in do aretacije politkomisar Glavnt
*Ka poveljstva slovenskih partizanskih čet. V noči na 10. december 1941 so ga
Italijani aretirali skupaj s Tonetom in Vido TomfiiČ ter Pcpco Kardelj in
Mico Slandcr. 16. maja 1942 ga je Vojaško vojno sodišče II. armade v Ljubljani obsodilo na 30 let ječe, ki jo je prestajal v Castclfrancu v Italiji. Spomladi 1944 se mu je s pomočjo Partije posrečilo zbežali iz zapora. Prijel je
v Slovenijo in bil ves čas v osrednjem vodstvu osvobodilnega gibanja. Sedaj
je sekretar CK ZK Slovenije. Proglašen je bil za narodnega heroja.
3o vida Tomšič, članica CK KPS. ki so jo Italijani v noči na 10. december
1941 aretirali in jo je Vojaško vojno sodišče II. armade v Ljubljani 16. V. 1942
obsodilo na 25 let ječe. Zaprta je bila v Benetkah in Bariju v Italiji. Ob kapitulaciji Italije je bila organizator jugoslovanskih baz v južni Italiji, od koder
JO t 1. prekomorsko brigado novembra 1943 prišla v Jugoslavijo in bila nato
J*cs čas v osrednjem vodstvu osvobodilnega gibanja. Sedaj je predsednica
Ljudske skupščine LR Slovenije. Proglašena je bila za narodnega heroja.
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poru t€Žko bolna in se bojimo zanjo. Ko som že pri lem, sem se
spomnil, da nas je Ouinto'11 obvestil, da je v kaznilnici umrl Rigo*
Ictto Martini.-'1- »Umrl je za boleznijo, ki jo je dobil v jugoslovanskih in italijanskih zaporih«. To je velika škoda za italijansko
Partijo v tem času. Sicer moram priznati, da je Ouinto dosegel
važne uspehe. Precej so se razširili in sedaj že ponovno tiskajo
centralni organ KPI »L'UNITA«. Sporoči to tudi Dedu. Tudi sicer
imamo informacije o precej intenzivni dejavnosti KPI.
Pozdravi vse tovariše, ki so pri Tebi!
Prejmi prisrčne tovariške pozdrave!

Bevc39

St. 2
POROČILO EDVARDA KARDELJA DNE 7. OKTOBRA 1942 GENERALNEMU SEKRETARJU KPJ IN VRHOVNEMU KOMANDANTU
NOV IN POJ JOSIPU BROZU-TITU O POLOŽAJU V SLOVENIJI1
TOVARIŠU TITU!
7. X. 1942
Dragi Tito!
Znova se Ti oglašam. Upam, da si prejel moje pismo, ki sem
ga poslal pred približno tremi tedni,2 morda pa tudi moje pismo
Fischerju,"1 ki sem ga poslal pred tednom dni,4 Z željo, da ga pošlje
Tebi.
Odkar sem Ti pisal, so se razmere pri nas precej izpremenilc.
Predvsem smo končno uspeli zares vzpostaviti zveze z vsemi pokrajinami Slovenije in s hrvatskim GS ter s Fischerjcm. Dosedanje
pomanjkanje zvez s Štajersko in Gorenjsko je prizadejalo veliko
škodo vsemu našemu gibanju v Sloveniji. Sedaj bomo poizkušali,
da nadoknadimo, kolikor bo mogoče. Prehajam na poročilo:
•I Umhcrlo Massola, začasni sekretar CK KP Italije. Od leta 1940 do
konca leta 1941 je bil v Ljubljani, nato pa je s pomočjo CK KP Slovenije
odšel v Italijo.
•12 Rigoletto Martini-Ouarto je bil član CK KP Italije. Marca 1941 je
I svojo ženo Marijo prišel iz Sovjetske zveze v Zagreb. Od tam se je poleti
1941 preko Slovenije napotil v Italijo, kjer bi moral prevzeti posle začasnega
sekretarja CK KP Italije, a so ga v blizini Novega mesta aretirali Italijani.
M Edvard Kardelj.
' Izvirnik, napisan v srbohrvaščini, je v arhivu CK ZKS v Ljubljani.
= Glej dok. St. I.
•i Ivo Ribar-Lola, sekretar CK SKOJ in član CK KPJ in Vrhovnega Štaba
NOV in PO Jugoslavije. Padci je 27. novembra 1943 na Clamočkcm polju.
Proglašen je bil za narodnega heroja.
< Pismo je Edvard Kardelj napisal 26. septembra 1942 na Podlipoglavu
in je v arhivu CK 7.KS v Ljubljani.
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1. Po italijanski ofenzivi smo se lotili reorganizacije svoje
vojske in sedaj smo to reorganizacijo skoraj končali. V moralnem
pogledu so nekateri odredi boljši, kot so kdajkoli bili, pri drugih
je se občutiti posledice ofenzive. Toda upam, da bomo tudi to hitro
popravili. Velike težave imamo z materialno opremo vojske. Naši
partizani so bili poprej relativno zelo dobro opremljeni, medtem
ko smo sedaj pri kraju tako s čevlji kot z uniformami, pred nami
pa je zima. Težava pravzaprav ne obstoji v materialu samem. Usnja
n. pr. imamo precej. Toda razkrojile so se naše delavnice. Sedaj
si prizadevamo, da prav to organizacijsko plat izpopolnimo in
da ustvarimo potrebne zaloge živeža. Ker je Ljubljana še vedno
prav neizčrpen vir vse mogoče materialne opreme, mislim, da
bomo lahko pred snegom čete bolj opremili. Rešiti bomo morali
le vprašanje prevoza iz Ljubljane. Prej je to bilo lahko. Vsak
teden smo n. pr. poslali iz Ljubljane po nekoliko vagonov blaga za
partizane. Nekoč je bilo n. pr. v enem samem tovornem transportu
7 vagonov blaga, ki je bilo odposlano na neko postajo, od tam pa
prepeljano partizanom na vozeh. Toda sovražnik je to končno odkril in tako so sedaj v tem zelo velike težave. Ljubljana je že peti
mesec hermetično zaprta (mi kljub temu najdemo poti in načine,
da se pretihotapimo tja in nazaj, četudi je to veliko tveganje). Izkoristili bomo tudi podeželne vire, čeprav so ti po italijanskem ropanju in požiganju precej manjši kot poprej. Z eno besedo: vendar
sem prepričan, da bomo izpeljali. Toliko bolj, ker na Gorenjskem
m Štajerskem vprašanje prehrane ni težko. Kolikor bomo tam
uspeli dvigniti partizansko gibanje in organizirati izmenjavo, bi
celo mogli relativno lahko prebiti to zimo.
2. Vojsko smo reorganizirali na tale način: iz prejšnjih odredov smo do sedaj formirali v Ljubljanski pokrajini 4 brigade,
istočasno pa smo pustili na terenu 6 odredov (Vzhodnodolenjski,
Zapadnodolenjski, Belokranjski, Kočevski, Krimski, Dolomitski)/*
Brigade so številčno tako majhne, da jih bo treba, po mojem mnenju, združevati in povečati. Sicer pa mislim, da bi bilo to potrebno
Storiti vse od začetka, toda reorganizacijo je vodil Angelo0 s Petrom7 v času, ko nismo imeli medsebojne zveze, pa sta sama
določila tako nizko število. Menim, da začasno to ne bo škodovalo
»n da lahko pri tem ostanemo (tudi že zaradi tega, ker bi ponovna
sprememba slabo vplivala na partizane). Kasneje bomo te brigade
dvignili na približno takšno število, kakor je tudi pri Vas v Hrvatski. Sedaj štejejo 3 brigade po približno 350—400 partizanov,
c
na pa okrog 500 partizanov. Odredi se gibljejo med 150—180 parr
' Glavno poveljstvo slovenskih partizanskih Čet je poleti in jeseni 1942
sianovilo Tomšičevo, Gubčevo, Cankarjevo in Scrccrjcvo brigado. Po 16. sepenibu, 1942 so bili na Dolenjskem in Notranjskem V/lmdnodolenjski, Zapaunodolcnjski. Notranjski, Dolomitski in LoSki odrod.
''7 Ivan Maček.
Boris Kidrič.
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tizanov. Grupe smo ukinili, ker so brigade neposredno podrejene
GS, pa bi vmešavanje štaba grupe v operacije lahko imelo samo
negativne posledice. GS bo neposredno vodil odrede na terenu,
oziroma bodo odredi v operacijah pod poveljstvom operacijskega
komandanta, ki bo vodil tako brigade kot odrede. Formiranje
brigad je zelo ugodno vplivalo na partizane (koncentracija!). Doseženi so tudi prvi uspehi brigad, ki so Še bolj dvignili moralo čet
in prebivalstva, ki je bilo precej preplašeno po italijanski ofenzivi.
3. Na Štajerskem in Gorenjskem takih sprememb nismo delali. Tam so ostali odredi kot poprej, le navodila smo jim dali
(pa tudi sami so pred nami spoznali to potrebo), da se bolj koncentrirajo in da izvajajo akcije z močnejšimi združenimi silami,
ki jih po takšnih akcijah pri umiku zopet razdelijo, da bi onemogočili koncentrične udarce nemških sil. V glavnem smo tam precej slabi. Naš poizkus, da bi tamkajšnje čete okrepili s tem,
da jim pošljemo pomoč, ni uspel. Poslali smo preko Gorenjske
na Štajersko 650 dobro oboroženih borcev, ki se na italijanskem
terenu niso slabo držali. Toda ko so prešli na nemško ozemlje,
so prišli prav v silno ofenzivo Nemcev proti domačim gorenjskim
in štajerskim partizanom, ki je potekala vzporedno z italijansko
ofenzivo v Ljubljanski pokrajini. Tam so bili razbiti v veliki meri
po krivdi samega poveljstva II. grupe. Večina razbitih čet se je
vrnila na italijanski teren, medtem ko je sam štab II. grupe prišel
na Štajersko na cilj z vsega okrog 150 ljudi.14 Seveda so v bojih
R

Vodstvo osvobodilnega gibanja v Sloveniji je marca 1942 začelo pripravljati načrt spomladanske ofenzive, V kateri bi pregnali Nemce z dela
Gorenjskega in obsavskih rudarskih revirjev in Čistili Kočevsko proti Ribnici
in Beli krajini. Ker so bile za to potrebne večje enote, je Glavno poveljstvo
slovenskih partizanskih čet konec marca ustanovilo odrede in grupe odredov
in sicer I. grupo za Gorenjsko, II. za severni del Štajerske, III. za Ljubljansko pokrajino in Primorsko ter IV. za južni del Štajerske, ki pa ni bila
ustanovljena. Ker je bilo jedro II. grupe odredov na Dolenjskem, ji je
Glavno poveljstvo slovenskih partizanskih čet maja ukazalo, naj odide na
Štajersko. Ker se ji to v bojih od 19. do 21. maja 1942 pri Jančah nad
Litijo ni posrečilo, ji je Glavno poveljstvo slovenskih partizanskih čet v začetku junija 1942 ukazalo, naj odide na Štajersko preko Gorenjske. Na poti
naj pomaga I. grupi odredov očistili Gorenjsko. Toda okupator je v začetku
julija 1942 začel na Gorenjskem ofenzivo, v kateri je sodelovalo p rok o 10.000
vojakov in policistov. Tako sta bili I. in II. grupa odredov vse poletje zapleteni v hude boje in sta imeli precej izgub ter nista mogli uresničiti
načrta. II. grupa odredov se je po približno 25 bojih (na GabcrSki gori.
zirovskem vrhu, Blegoiu, Jelovici, Krvavcu, Jezerskem itd.) zmanjšala na
dva bataljona ali pribliz.no 120 rnoz. Medtem ko je bataljon, ki ga je vodil
Janko Sekirnik-Simon, prijel na Štajersko že 20. avgusta 1942, pa je bataljon,
ki mu je poveljeval Franc Poglajcn-Kranjc, napravil daljšo pot čez del Ko
roSkc. 21. avgusta je prifiel z Gorenjskega na vrh Karavank in sklenil, da se
bo prebil na Štajersko preko Koroške. Sel je skozi Srednji kot na Zctičjo
planino, Obir, kjer je imel hud boj s sovražnikom, Ojstro, Podpcco in
Travnik in je prve dni septembra 1942 prišel na Štajersko. Štab II. grupe
odredov je nato reorganiziral Štajerske partizane v Štiri bataljone: Savinjski,
Pohorski, Zasavski in Kozjanski.
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pobili precej Nemcev, zaplenili tudi nekaj orožja (več domačini
kot te pomožne čete), toda splošen uspeh je vendarle slab, t. j. na
nemškem sektorju nam ni uspelo dvigniti čet od navadnih diverzantskih čet na visino prave partizanske vojske. .. .fia Kar pa je pri vsem
najzanimivejše, je pravzaprav to, da Nemci držijo tam svoje položaje — s Slovenci. Samih nemških oboroženih sil morda v vsej
Sloveniji ni več kot 8—10.000 (seveda razen v zadnji ofenzivi, v
kateri so sodelovale zelo dobre nemške enote, pripeljane iz Francije, ki so potem odšle na vzhodno fronto, en del pa verjetno tudi
proti Vam). Nemci so torej uspeli mobilizirati in oborožiti proti
partizanom okoli 30.000 Slovencev (Wchrmannschaft itd.), ki so
pomešani med Nemci, pod poveljstvom gestapovskih oficirjev in
— se zares borijo proti partizanom. Seveda so tudi predaje itd.,
itd., vendar se sedaj v glavnem še borijo." Nemci so to dosegli
s svojim strahovitim nasiljem. Ali v vojsko, ali boš ustreljen, če
pobegneš, bo postreljena vsa tvoja družina. In tako Nemci v resnici tudi delajo. Pobijajo tako žene kot otroke prav množično.
Očitno je, da hočejo v čim krajšem času uničiti narod sam.10
Jasno je, da se morajo naši v takšnih razmerah boriti z neverjetnimi težavami. Za primer naj navedem, kako se izvršuje mobilizacija za partizane. Ljudje hočejo oditi v partizane, vendar se bojijo
za družine. Zato naši delajo tako. da kandidate za partizane formalno lovijo (z njihovim privoljenjem!), tako da je za Nemce
videti, kot da so jih partizani s silo odvedli. Prav tako je z živežem.
Ljudje si ne upajo dajati živeža, ker Nemci pobijajo zaradi tega
cele vasi. Zato ljudje n. pr. sporočajo, kje imajo živež, in potem
pridejo partizani ter ga »s silo« odvzemajo, pri čemer morajo ob*a Poškodovano besedilo.
• Po zasedbi Spodnje Štajerske in Gorenjske so nacisti 1941. leta v okviru
SVOjUl organizacij .Štajerske domovinske zveze« in .Koroške ljudske zveze,
ustanovil, polvojaško formacijo, ki so jo imenovali .VVchrmannschaft«. Vanjo
SC
?T«,\ r • J'
iS?" °d 18- d0 45" ,cta starostj. da bi se vojaško in politično
izšola!.. Ui leta 1941 so vcrmansaft začeli uporabljati pri zasledovanju prvih
parn/anskih čet na Štajerskem. 14. aprila 1942 pa so ustanovili .\Vehrmannsuuiisbataillon Sud«, da bi skupaj g policijo branil južno mejo Spodnje
»tajerske pred partizanskimi vpadi z Dolenjske. Bataljon je imel najprej 6
pozneje pa celo 12 čet. Njegov Štab je bil najprej v Radečah, od začetka
julija 1942 pa v gradu Zovnck pri Braslovčah. Konec leta 1942 so bataljon
UKiniii. pač pa so jeseni 1943. leta ustanovili celo pet bataljonov, spomladi
i»W. leta pa so bataljone združili v polk -Spodnja Štajerska«.
10
Na Štajerskem si je okupator na vso moč prizadeval, da bi v kali
zatrl osvobodilno gibanje. Za to se je posluževal zelo krutih ukrepov. V letu
'>•»! in v prvi polovici leta 1942 je streljal talce v skupinah po 10 do 40 oseb.
v clrugi polovici leta 1942 pa v skupinah po 60 do 170 oseb. V Starem piskru
1A *
i S,a hiI' naimno/icncJJi streljanji 22. julija (100 talcev, med njimi
io žensk) in 15. avgusta (95 talcev, med njimi 14 žensk), v sodnih zaporih
* Mariboru pa 2. oktobra (144 talcev) in 19. oktobra (174 talcev). Skupno
JC Okupator V letu 1942 na Štajerskem ustrelil 881 talcev. Sorodnike ustrcljcnin talcev je odpeljal v koncentracijska taborišča, kjer so kmalu izginili
Plinskih celicah, otroke pa v posebne potujčcvalnc zavode v Nemčijo.
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vezno (na Željo ljudi samih!) razbiti vrata itd. Vse to je seveda
tudi posledica okoliščine, da v teh pokrajinah nismo uspeli v tolikšni meri zasidrati OF kot v italijanskem delu. Razen tega je
tudi partijska organizacija, kot bom kasneje poročal, toliko da ne
popolnoma razbita. Končno pa tudi v samem vodstvu tamkajšnjih
partizanov ne sedijo ljudje, ki bi bili zares sposobni do konca se
boriti z vsemi težavami. Sedaj nameravamo tja poslati nekoliko
boljših političnih kadrov," morebiti pa tudi čimprej s silami naših
brigad podpreti tamkajšnje odrede. Toda pri tem smo vendar
previdni, ker se le bojimo, da bi nam Nemci lahko sile, ki so navajene tukajšnjega terena in boja z Italijani, lažje razbili kot Italijani. To bomo storili šele tedaj, ko bomo brigade v bojih na
tukajšnjem terenu zares okrepili in bolje oborožili.
4. Politično je zelo ugodno dejstvo, da smo končno uspeli formirati odrede na Primorskem in Koroškem iz domačinov! Na Primorskem se je razvil odred okrog 150 ljudi, po večini Slovencev —
italijanskih vojakov, ki so dezertirali iz vojske ali pred mobilizacijo.1- Ker Italijani prav sedaj tam izvršujejo mobilizacijo najmlajših letnikov, število novomobiliziranih partizanov zelo hitro
raste. Pa tudi sicer se politični položaj tam zelo hitro izpreminja
v našo korist. Partijska organizacija se je končno krepko postavila na noge in se razširila tako, da je naš vpliv postal izredno
velik. OF zmaguje povsod. Dejansko je tam sedaj čutili znake
takšnega poleta, kakršen je bil tu na koncu minulega leta. Ta polet
je tudi v zvezi s položajem v Italiji, kjer je napetost zelo velika.
Tako je n. pr. v Fiatovih tovarnah izbruhnil splošen štrajk (informacija je popolnoma točna, sporoči Dedu!),18 v Milanu so demonstracije itd. Tako postaja tudi naša Primorska vse bolj bojevita.
Tja smo poslali štab Primorskega odreda (iz Primorcev, ki so
živeli pri nas), te dni pa bo odšel tja bataljon 120 ljudi, prostovoljcev (po večini Primorci in Krašcvci), ki se bodo priključili
domačinom in tako formirali odred okrog 300 ljudi.« (Pred nedavnim so vrgli v zrak transport pri Divači — sporoči Dedu.) Zanimivo je tudi to, da je Partiji uspelo po mnogih vaseh ustanoviti
Narodno zaščito, ki precej dobro deluje celo v krajih, kjer partizanov nikdar ni bilo. Tako nam n. pr. sporočajo Gorenjci, ki so se
med nemško ofenzivo umaknili preko Julijskih Alp na italijansko
ozemlje, da jih je tam celo sprejela že organizirana Narodna zaščita in jih oskrbela tako z živežem kot z vodiči itd. Italijani seveda izvajajo strahovit teror nad prebivalstvom, ki celo presega
U Glej dok. It. 34.

U Misli na prvi primorski partizanski bataljon Simona Gregorčiča, ki so
ga ustanovili okoli 10. avgusta 1942.
>3 Šifra za Komintcrno.
M Glej dok. St. 16, op. 3.
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teror v Ljubljanski pokrajini.1-'' Kolikor smo jim bliže, loliko občutljivejši so! Tako tudi Nemci! — O Koroški nimam točnih podatkov, za kakšno število tam gre. Tam so se razvile neke četice
iz samih domačinov, ki so se povezale z našim štabom I. grupe
(Gorenjska). Ta štab jim je poslal še eno četico za okrepitev,
tako da je tam verjetno sedaj sila v moči enega bataljona. Sodelujejo tudi z avstrijsko Kompanijo, ki je precej aktivno razvila svojo
dejavnost (sporoči Dedu); tiska letake itd. Precej se opirajo na
naše partizane. Poizkušajo formirati avstrijske partizane, vendar
sedaj za neko pomembnejšo formacijo še ne vemo. Po poročilih
se v Avstriji odlično držijo naši železničarji. Naši porabljajo njihovo pomoč. Naši partizani uživajo vso pomoč tako slovenskih kot
avstrijskih kmetov. Hitler je takoj pričel z nasiljem in že so začeli
množično izseljevati Slovence iz Koroške."'' Naši so tam razvili že
nekoliko tudi politično delo. Vprašujejo, kako naj ravnajo V vprašanju partijske izgradnje. Odgovoril sem jim nekako tako, kot to
velja za Primorsko, t. j. da izgrajujejo organizacijo KP Slovenije,
posebno pa organizacije OF. Po potrebi bomo tudi tam pozneje
vzpostavili vodstvo. Kolikor bi naši zašli v nasprotja s KP Avstrije,
se bomo pozneje medsebojno sporazumeli.
5. V političnem pogledu pri.. .,fl* svoje »vaške straže« po vaseh.
Prve so bile od začetka moralno precej močne, ker so jih sestavljali
W Ukrepi italijanskega okupatorja v Slovenskem Primorju leta 1942 proti
slovenskemu narodu in njegovemu osvobodilnemu Kihanju niso bili nič drugačni kot v Ljubljanski pokrajini ali na Gorenjskem in Štajerskem. Zc spomladi je za vrsto vasi na Pivki in Krasu določil policijsko uro, kmalu pa
Še za druge kraje, na primer Brda, Posočje in Trnovsko planoto. Spomladi
1942 je začel požigati cele vasi. Tako je 7. aprila po/gal 7 hift na Ostro/nem
brdu in pobil dve osebi, 4. in 5. junija je po/.ga! 7 vasi v okolici Ilirske Bistrice, ubil 70 oseb, 462 pa jih odvedcl v internacijo. 21. julija je po/gal
Podgrič-Lozicc in pobil 6 oseb, 8. avgusta je po/gal Ustje pri Vipavi itd.
Poveljnik XXIII. armadnega zbora v Trstu general Ferrero je 10. julija 1942
odredil enake ukrepe proti partizanom in civilnemu prebivalstvu (požiganje
nfi In vasi, streljanje talcev in ujetih partizanov itd.), kot jih je I. marca 1942
7- zloglasno »okrožnico 3 C* uvedel komandant II. armade general Mario
Roatta v Sloveniji in Dalmaciji. Poleti je okupator začel tudi internirati sorodnike partizanov in sicer moSkc v Ždrav£čino, ženske pa v samostan na
Kostanjevici pri Gorici. Vse premoženje interniranih so zaplenili, upravljala
Sa je posebna komisija, ki jo je imenoval prefekt Goriške pokrajine.
,i;
14. in 15. aprila 1942 so nacisti izselili iz Južne KoroSkc skoraj 300
družin. Temu prvemu valu naj bi sledili Se novi. Razvoj narodnoosvobodilne
borbe, strah pred reakcijo prebivalstva in položaj na frontah pa je preprečil
nadaljnje izseljevanje. Skupno so nacisti nameravali izseliti 50.000 prebivalcev
iz Južne Koroške na področje Rostova v okupiranem delu Sovjetske zve/e.
Načrti za »Novo Koroško« so bili leta 1942 že izdelani. Nekaj posesti izseljenih
Slovencev so prodali nemškim optantom iz Kanalske doline, nekaj pa domačim nacistom. Zaradi vedno močnejšega narodnoosvobodilnega gibanja
dela posesti sploh niso mogli prodati ali dati v najem.
,r
*» Poškodovane so tri vrste besedila, ki govore o aktivnosti bele garde.

>
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mihailovićevski četniki in najreakcionarncjši klerikalni tipi. Vendar so se zaradi odkritega sodelovanja Z okupatorjem razkrinkali
[pred množicami] in niso mogli najti novih ljudi za svoje bande.
Zato so se lotili prisilne mobilizacije (parola: ali smrt ali v belo
gardo!), kar je precej oslabilo moralno vrednost teh čet. »Vaška
zaščita« medtem sploh nikdar ni bila njihova. Uspelo jim je, da so
jo obrnili le deloma proti partizanom tam, kjer ji je načeloval
kakšen posebno zagrizen duhovnik ali kulak. Prve dni po italijanski ofenzivi je bilo precej težko, ker so bile naše enote razpršene,
pa so jih te bande preganjale celo po gozdovih. Sedaj se je položaj
izpremenil. Naši so jih pričeli tolči povsod. Na Notranjskem so
skoraj popolnoma potolčcni in uničeni, na Dolenjskem pa je preobrat na našo stran očiten. Najtežje je bilo v ljubljanski okolici,
pod najbližjo italijansko zaščito. Toda tudi tu smo uspeli zadati
nekoliko udarcev, tako da je čutiti pojenjavanje njihove dejavnosti. Seveda si ne delamo iluzij. Vse kar je protinarodnega in protisovjetskega se sedaj združuje. Med klerikalno belo gardo (uradno)
in mihailovičevci je prišlo do sporazuma o skupnem boju proti
partizanom. Tudi mnogi drugi omahujejo. V sami OF (spodaj) so
se pojavili skriti sovražniki (po večini kulaki, trgovci itd.), ki
so se vse do zadnjega kazali kot ognjeviti pristaši OF. Vse to
nam kaže, da bo moral naš boj proti beli gardi biti stalen in da bo
verjetno še težji kot doslej. Toda vendar se je sedaj pokazal ves
pomen naše OF. Cc tega ne bi bilo, bi danes bili v popolnoma istem
položaju, v kakršnem je bila Srbija po ofenzivi v preteklem letu.
Toda pri nas se množice niso omajale. Cele vasi, ki so jih Italijani oborožili »proti partizanom«, se organizirano javljajo poverjenikom OF in partizanskim štabom in jim izjavljajo, da bodo
ostali s partizani, čeprav so sprejeli orožje. Isti ljudje sedaj razširjajo našo literaturo in pomagajo pri preskrbi partizanov. Z
javnim proglasom smo sedaj pozvali vse, ki so vzeli orožje od
Italijanov in bele garde, da se pravočasno javijo OF oziroma partizanskim oblastem.17 Prepričan sem, da bomo imeli uspeh. V zvezi
s tem je nastalo vprašanje: vzeti ali ne vzeti od teh ljudi orožje,
glede na to, da so to dejansko naše enote. Vendar smo sklenili, da
jim bomo orožje vseeno vzeli, ker končno ne vemo, kako bi se
obnašali, če bi jih mobilizirali s silo, ali v neki večji hajki proti
nam; kajti preplah med njimi je vendar še velik. Nekoliko vasi
je že razoroženih, pobitih pa precej belogardističnih voditeljev.
Nase brigade čistijo vas za vasjo.
6. Tudi v političnem pogledu smo ukrenili, kar je potrebno,
da oslabimo dejavnost bele garde. Sli smo za tem, da OF še bolj
»7 Misli na proglas Izvršnega odbora OF in Glavnega poveljstva slovenskih partizanskih čet Z dne 5. septembra 1942 z naslovom -Slovenci, ki ste
sprejeli orožje iz rok zatiralcev na tega naroda!*. Dokument je objavljen
v Zborniku dokumentov in podatkov o narodnoosvobodilni vojni jugoslovanskih narodov, del VI, knjiga 4, dok. It. 8.
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razširimo, t. j. da i/koristimo mržnjo ljudi proti belogardistom, ki
odkrito sodelujejo z okupatorji, da pridobimo za OF nove ljudi.
Položaj je namreč glede na to tak, da celo stari klerikalci, ki so
bili ves čas proti OF, sedaj odpovedujejo »Slovenca« in druge
belogardistične Časopise zaradi naravnost peklenske kampanje proti
partizanom. Odločili smo se, da bomo pozvali iskrene nacionaliste,
sredino in dosedanje pristaše londonske vlade, da se na osnovi boja
proti izzivalcem državljanske vojne med Slovenci, ki koristi okupatorju, združijo v OF. V tem smislu smo izdali proglas, objavljen
v »Poročevalcu«, ki ga prilagamo.18 Da bi te zaveznike pridobili za
to sodelovanje, ali vsaj nevtralizirali za nekaj časa, smo tudi zožili
politično osnovo v glavnem na vprašanje skupnega boja proti izzivalcem državljanske vojne in za zbiranje vsega ljudstva okrog
partizanske vojske. Sicer vidite našo linijo tudi iz priloženega »Poročevalca«. Poizkušamo izkoristiti nasprotja med klerikalci in
»liberalci« v belogardističnem taboru, z eno besedo, da to bando
ne samo vojaško, ne samo politično, ampak tudi na znotraj — organizacijsko razbijemo. So znaki, ki govorijo za to, da bomo v teh
prizadevanjih tudi uspeli. V zvezi s tem so zanimive neke spremembe v londonskem radiu. Pričeli so nas polagoma »priznavati«,
sicer izredno sramežljivo, vendar nekako. Pred nedavnim je bil
zanimiv govor nekega Angleža, »prijatelja Slovencev«, ki je v slovenskem jeziku pozival na sodelovanje komunistov, nacionalistov
itd. proti »notranjemu sovražniku«. Iz vsega tega sklepamo, da
se verjetno izvaja precejšen pritisk na londonsko vlado ali s strani
SSSR neposredno ali preko angleške vlade, da vprašanje z jugoslovanskimi partizani nekako »uredijo«. Zares so v izredni kaši.
Izkoristili smo takšno njihovo situacijo, zato smo objavili v proglasu tisti neposredni poziv, ki je med drugim v duhu Vaših izjav,
objavljenih preko »SI.J.«.10 Mislim, da se boste s takšnim pozivom
strinjali. Bolj važen je zaradi tukajšnjih pristašev londonske vlade,
kot zaradi tistih špekulantov tam.
7. V naše taborišče se je prav sedaj vrnil Angelo, ki je obšel
čete. Dejansko se razmere resnično povsod izboljšujejo. Naše čete
80 že prešle v protinapade in v zadnjih dneh pobile okrog 150 Italijanov, zaplenile dva puškomitraljeza in nekoliko desetin pušk
teren minometalec S precejšnjim številom min. Bela garda povsod
Pojenjuje. Celo Italijani so se že pričeli umikati z nekih položajev.
...''•* Ta strah je večji kot je [bil] n. pr. v Srbiji, ker so tudi izgube
relativno večje kot v Srbiji. Pobijanje, požigi, izselitve, rop, lakota.
i* Proglas Izvrfnega odbora OF »Slovenci«, ki ga je napisal Edvard
Kardelj v začetku oktobra 1942, je objavljen v posebni izdaji Slovenskega
Poročevalca oktobra 1942.
''»Radio Slobodna Jugoslavija- je oddajal v Tiflisu V Sovjetski zvezi,
ostaja je imela važno vlogo pri popularizaciji KOB doma in v tujini.
,0
a Poškodovano besedilo.
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(2c tri mesece Italijani celi vrsti vasi ne dajo živilskih kart, tako
da se med revnim prebivalstvom dobesedno vse bolj Siri lakota) itd., od vsega tega so ljudje že izmučeni. Veliko nam je
pomagala kampanja RSJ in ostalih radijskih postaj (Moskva itd.).
Ljudje so občutili mednarodno pomoč in takoj se je morala dvignila. Ker je pritisk okupatorja na Slovence tako strahovit, je to
vprašanje za nas še bolj važno, kot za katerikoli drugi narod. Zato
ponovno prosimo tudi Tebe, da čez Sv. Jug. Se naprej govorijo
o nasilju Nemcev in Italijanov v Sloveniji. Za nekaj časa ima
takšna internacionalna kampanja vendarle uspeh. Italijani so n. pr.
po izjavi RSJ manj požigali vasi. Sedaj so znova začeli (prav tako
tudi s pobijanjem ljudi).
9. Glede naše partijske organizacije smo v zelo težkem položaju, posebno v nemškem delu. Zopet so bile neke izdaje na Štajerskem, v katerih so padli nekateri dobri ljudje, težavno pa je postalo tudi tukaj na italijanskem sektorju. Se vedno so v veljavi
odločbe o prepovedi vsakega gibanja iz občine v občino, vsakega
prometa itd., stalno so blokade vasi itd. Razen tega je sedaj na
delu tudi bela garda, ki je organizirala svojo specialno policijsko
službo in opravlja množične denunciacijc. Italijani so jih sedaj
tudi oborožili in te bande patruljirajo po mestih in vaseh ter
zapirajo in pobijajo naše ljudi in pristaše OF. V Ljubljani so
nam sedaj vdrli tudi v našo najboljšo tiskarno na električni pogon. Bila je v odličnem bunkerju, izdal pa jo je neki belogardist,
ki je zaradi nekonspiracijc naših nekaj navohal. Padlo je 6 ljudi,
ker pa so se dobro držali, se vdor ni razširil.20 Normalne organizacijske zveze so v takšnih pogojih seveda popolnoma nemogoče.
Ves naš aktiv na podeželju je pod zaščito partizanskih čet in
odtam dela med množicami in na terenu sploh. Samo po mestih
in na Primorskem se dela bolj ali manj na stari ilegalni način.
Se vedno izgubljamo množice ljudi. V zadnji italijanski ofenzivi
je ponovno padlo nekaj odličnih tovarišev. Vse bolj pada naša
organizacija na mlajši kader, ki je po večini prišel v Partijo šele
čez OF. Ta kader je ideološko slab, neizkušen, čeprav je predan in
neverjetno požrtvovalen. Dela vse mogoče napake, predvsem pa
sektaške. Sektaštvo teh ljudi nam stalno povzroča težave v odnosu
do zaveznikov, ki jih poizkušajo ignorirati, odbijati, potiskati
v ozadje itd. Ostro udarjamo po tem sektaštvu, toda vendar gre
vse to precej počasi, ker tudi sami zaradi težavnih razmer ne moremo dovolj hitro priti ljudem na pomoč. Ker so se naše vojaške
razmere pričele sedaj hitro izboljševati, upamo, da nam bo morda
mogoče kmalu sklicati kratek tečaj za aktiviste. Prejšnji mesec je
M Misli na ilegalno partijsko tiskarno »Tehnika- v Jernejcvi ul. 47 (danes
ulica Milana Majcna), ki je bila zaradi izdaje odkrita 23. septembra 1912.
Italijani so ustrelili Alojza AjdiSka, aretirali pa Rudolfa Ribnika in Janeza
Turka, ki so ju 13. oktobra 1942 ustrelili kot talca.
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Peter imel takšen tečaj in dal je zelo dobre uspehe. Z literaturo
smo v zadnjem času zaradi ofenzive nekoliko zaostali, toda sedaj
se že popravljamo. Kar je pri tem važno, je to, da sedaj zajemamo
s svojo literaturo (centralno) že vso Slovenijo in tako resnično
zavarujemo pravilno enotno politično linijo. Kakorkoli je skorajda
čudno slišati, od vseh naših ilegalnih področij najbolje deluje
— tehnika. Ta nam je v ogromno pomoč, tako da se je skoraj
spremenila v državo v državi (samo v Ljubljani n. pr. zaposluje
okrog 70 partijcev).
10. Razmere v vodstvu OF so precej dobre. Od časa do časa
se malo spoprimemo s krščanskimi socialisti, toda večinoma v nepomembnih vprašanjih. Mislim, da bo OF ostala dalje čvrsta tudi
v vrhovih. Držijo se pošteno. Tudi s socialdemokrati gre dobro.
Precej so preplašeni, toda še vedno so pripravljeni storiti vse.
»Kmetijci«-1 so že vsi — v Partiji. Tudi Sokoli so že na tem, kar je
mladih namreč. Na terenu so odnosi med našimi aktivisti in zavezniki povečini zelo dobri, v nekaterih primerih pa — večinoma
Po krivdi naših sektašev — še vedno precej napeti. Ves IOOF se
vendarle nekako združuje, kakor tudi gibanje OF samo. Spodaj
se pristaši ne delijo med seboj v krščanske socialiste, socialiste,
komuniste itd., ampak so enostavno ofovci. Zaradi vodstva naše
Partije seveda vsa OF dobiva določen značaj.
H. V CK smo morali storiti neke spremembe. .. .=- Sedaj je
komandant Angelo, Peter politkomisar, namestnik komandanta
J^ nek aktivni jugoslovanski gcncralštabni polkovnik in Še en
partijec.-"1 Polkovnik je bil poprej določen od Draže Mihailovića za
komandanta vseh Dražinih čet v Sloveniji. Kot tak je sklenil preteklega leta z IOOF sporazum, da se vse Mihailovićeve čete podredijo poveljstvu Glavnega štaba partizanskih odredov (to je bilo
minulo leto, prej ko so se odnosi z Dražo do kraja zaostrili). Zaradi
lega ga je Draža konec preteklega leta odstavil kot svojega komandanta, polkovnik sam pa je ostal pri nas. Meseca maja tega leta je
2

' Misli na člane »Zveze kmečkih fantov in deklet«, kjer je Partija imela
ze pred vojno prevladujoč vpliv. Organizacija je bila po sklepu CK KPS konec
leta 21941 sprejela v SKOJ.
-2:1 Izpuičamo.

Dne 29. in 30. septembra 1942 je bila v gozdu pri Podlipoglavu skupna
seja CK KPS, IOOF in Glavnega poveljstva slovenskih partizanskih čet. na
kateri so napravili obračun o svojem delu. Predvsem so analizirali' dogodke zadnjih dveh mesecev, t. j. italijansko ofenzivo in njene posledice ter
Sprejete politične in vojaške ukrepe z ozirom na nastali položaj. Dogovorili
*o se tudi o reorganizaciji Glavnega poveljstva slovenskih partizanskih čet,
odlok o reorganizaciji je izdal IOOF dne I. oktobra 1942.
Za komandanta je bil postavljen Ivan Maček-Jcrncj Posavcc, za politkomisarja Boris Kidrič-Pctcr Kalan, za namestnika komandanta Jaka AvSičnianko Hrast, za organizatorja strokovne vojaške izgradnje čet in povcljeniskcga kadra ing. Edo Mihcvc-Dorc Trdina, za pomočnike politkomisarja pa
oj*. Jože Brilcj Bolko Brczar, Štefan Pavšič-Jurij Dobrave in Lojze Vrhovecalavko Grum.
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odšel na teren v partizane in bil pri Glavnem štabu inštruktor
in pomoćnik. Obnašal se je zelo dobro in v političnem pogledu
je zelo iskren (naš simpatizer in prav naiven slovanofil starega
kova), tako da vanj sedaj že popolnoma zaupamo. Postavili smo
ga za namestnika, ker nam bo to politično izredno koristilo. Nekoliko star je (blizu 50 let), toda še vedno je krepak in dobro
»lazi« po gozdovih in hribih. Lojza-4 smo poslali na partijsko delo
na organizacijsko področje. Prav tako smo odstavili iz Glavnega
Štaba tudi Hartmana,-'' v glavnem zaradi bolezni...-0 Poslali ga
bomo na partijsko delo na Primorsko. Z vodilnimi vojaškimi kadri
nasploh smo na slabem. Dosedanji boji nam vendar še niso dali
nekakšnega stalnega komandnega kadra. Vse je šele v vzgajanju.
Zaradi tega nismo mogli Glavnega štaba bolje sestaviti.
12. Sedaj smo že vsi zbrani. Ostali smo na partizanskem terenu, toda vendar na položaju, ki ni popolnoma partizanski. Istočasno smo na pol ilegalci. To smo uredili tako zaradi tega, ker je
nemogoče delati, če bi se morali stalno premikati s četami. Toda
zveze smo precej dobro uredili, tako da bomo lahko stalno odhajali
na teren po četah in se vračali v bazo. Vražji način življenja, toda
nekako gre. Cc bi bili sami, bi Še kar šlo. Toda na ramenih
imamo skrb za ves IOOF .. ?' Toda težave delajo iz nas — iznajditelje. In tako nekako rinemo dalje.
13. S Ouintom-4 smo v zvezi kot tudi prej. V zadnjem pismu
mi piše, da bi na Primorskem organizirali poleg organizacije
KP Slovenije še organizacije KP Italije. Odpisal sem mu, da se mi
dozdeva takšen sistem nemogoč. Nekaj drugega je seveda, da se
ustanovijo posebne italijanske skupine, toda na istern terenu ne
moreta obstajati dve Partiji. Za Trst smo se sporazumeli, da se tam
organizira KP Italije, čeprav so doslej tam samo naše organizacije
tudi v mestu samem. Sedaj nam bo pomagal telegram, ki si ga
poslal. Sicer postaja v Italiji notranji položaj za naše zelo ugoden.
Partija dobiva med množicami vse več vpliva. Je že nekoliko pojavov belih štrajkov v manjših tovarnah, popolen preobrat predstavlja štrajk v Fiatovih tovarnah, ki je bil tako enoten, da si fašisti
niso drznili zlomiti štrajka z nasiljem. Zaprli so vsega 16 delavcev.
Podrobnejših podatkov nimam. — Prav tako je odličen položaj
v Avstriji, ki je sedaj vsa popolnoma antihitlerjcvska. Povsem
prevladuje mišljenje, da Hitler mora izgubiti vojno. Med delavci
je občutiti precejšnjo aktivnost.
-* Franc Lcskošek.
M Dr. Aleš Bebler, do 1. oktobra 1942 pomočnik komandanta Glavnega
poveljstva slovenskih partizanskih čet. nato do avgusta 1943 inštruktor
CK KPS ter vojaSki in politični poverjenik IOOF za Primorsko. Sedaj je
veleposlanik FI.RJ v Indoneziji. Proglašen je bil za narodnega heroja.
9B IzpuŠČamo.
27 JzpuSčamo.
2« Umbcrto Massola.
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14. Z Dedom še nismo v/postavili zveze. Toda aparate imamo.
Sedaj gradimo stalno točko, od koder bomo lahko znova začeli
delati, vsaj za nekaj dni bomo morali povabiti Valdcsa,-"-' da začne.
Potem bomo lahko tudi sami.
15. Od Vas nismo prejeli nobene pošte razen nekaj obrazcev
in navodil o vprašanju obveščevalne službe, ki jih je poslal Marko."10
Odgovor na te obrazec bomo poslali z naslednjo pošto.
Na kraju Se eno pripombo k Vašemu tisku. Bral sem Arsin11
članek o možnostih za drugo fronto (v »Pregledu«)- Mislim, da bi
bilo bolje takšnih člankov ne tiskati. Prvič, ker politično ni popolnoma pravilen, drugič pa, ker je v vojaški analizi povsem cnoMnmski. Moje mišljenje je, da je vprašanje druge fronte veliko
bolj komplicirano, kot si Arsa to predstavlja. Menim, da je ob
vprašanju druge fronte boj med chamberlainovskimi tendencami,
ki še vedno hočejo Hitlerja izkoristiti za uničenje socializma, in
jned resničnimi demokratičnimi in antifašističnimi silami. Zato
»ma vprašanje druge fronte predvsem politični značaj. To Je predvsem vprašanje političnega zloma chamberlainovskih ostankov
v Angliji in Ameriki, zato ne bi imel poguma, da bi tako lahkotno
predvidel začetek druge fronte — v septembru. Tudi kar se tiče
izhodiščnih točk invazije, ki jih predvideva Arsa, prav tako menim,
jw ni pravilno tako postavljati, ker ne more trditve opreti na dokaz,
.,ud|c pa se vendar vprašujejo: Kaj pa tedaj z londonsko vlado
"i Mihailovičcm? Arsa lahko seveda kot privatnik razvija svoje
mišljenje, kakor hoče, toda kot načelnik štaba v organu VS po
mojem mnenju vendar ne bi smel pisati stvari, ki jih čas tako hitro
demantira. V odnosih do Anglije se držimo takšnega stališča: pozitivno do Anglije kot zaveznikov, ker smo le mi partizani resnični
zavezniki Anglije v vojni proti Hitlerju, toda istočasno odkrito
kritiziramo chamberlainovake reakcionarje, ki ovirajo vzpostavitev
druge Fronte m ki to delajo zaradi tega, ker sovražijo SSSR in so
sovražniki osvobodilnega boja malih narodov. Druga fronta je potemtakem vprašanje, ob katerem se mora pokazati resnična demo
Kraticna in svobodoljubna Anglija. Chamberlainovski elementi, ki
prcprečujeio vzpostavitev druge fronte, istočasno tudi podpirajo
leakcionarjc v naši londonski vladi proti partizanskemu gibanju.
Na ta način najlažje diferenciramo anglofilske množice prav na
vprašanju pravega zavezništva z Anglijo. Ravno to pogrešam v ArMnemčlanku. On v njem seveda presoja čisto z vojaškega gledišč;..
lOda danes takšnega vprašanja »samo« s le plati tudi ne moreš
obravnavati.
20

Josip Kopinić.
Nnv° AItnAamItT Rankov'^ č,an POlitbiroJa CK KPJ in Vrhovnega slaba
sv,.. Pi . 'W*»VUef tedaj sekretar CKZKJ in podpredsednik Izvrsnepa
veiA I.iudske skupščine FI.RJ. Promašen je bil za narodnega heroia.
31
Arso Jovanovič, načelnik Vrhovnega slaba NOV in PO Jugoslavije.
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Bela garda nas osebno obsipa sedaj z vsemi mogočimi klevetami. Cele strani popisuje (posebno proti Kidriču, LeskoŠku in
Kardelju) v »razkrinkavanju« teh »mednarodnih zločincev«. Kadar
pa ničesar ne pišejo, tedaj imajo vneseno nekje z debelimi črkami
vsaj parolo, da so voditelji OF »mednarodni zločinci«, ki jih išče
mednarodna policija, in zopet naštevajo ista imena. Torej popularnost in pol! Ljudje pravijo, da je to v resnici reklama za nas.
Tudi jaz mislim tako. Toda pri tem je najzanimivejše to, da je
nekega dne priobčil »Slovenec« življenjepise gornjih treh tovarišev,
ki so neverjetno točni, kolikor se tiče dela v inozemstvu in partijskih funkcij. Te podatke jim je lahko dal samo nekdo, ki je bil
v Partiji na visokem položaju. .. .*•
Oglasi se čimprej in čim obširneje. Občudujemo Vaše uspehe
in Vam čestitamo. Ti Vaši uspehi so zares neverjetna moralna
pomoč našim partizanom in vsemu ljudstvu. In vse bolj se nam
približujete. Bilo bi izredno lepo, če bi lahko tako Vas kol katero
Vaših brigad pozdravili pri nas. Pri moji veri, sedaj bi nam bile
tudi potrebne, posebno proti Nemcem. (Sicer pa, če smo že pri
tem, ali ne bi bilo dobro, poslati nam na pomoč za krajši čas eno
ali dve močni hrvatski brigadi s težkim orožjem, ki ga mi nimamo,
pa bi naše brigade skupaj z njima udarile preko nemške meje
in tam dvignile množice ter jih mobilizirale. V takem nenadnem
sunku bi lahko tam, kjer Nemci najmanj pričakujejo, zaplenili
zelo velike količine orožja. Sami smo sedaj nesposobni napraviti
nek takšen močan sunek. Hrvatom smo to predlagali. Ne vem, kako
se bodo odločili, toda če se tudi Ti strinjaš, bi bilo prav, da jim
to poveš.)
Pozdravi vse tovariše okrog sebe. Po pripovedovanju naše
patrole, ki je bila pri Vas,:i:i vidim, da je še vedno stara dobra
družba. Lahko mi verjameš, da sem silno zaželel, ko so pripovedovali o Vas, da bi čimprej bili zopet tako skupaj. Morda bomo
kmalu, če odnesemo cele glave iz te gneče. Pri nas so, pri moji veri,
glave sedaj precej poceni (na mojo so Italijani razpisali nagrado
30.000 lir — vsekakor poceni, kajne?). Sicer se tudi jaz dobro
počutim.
Prejmi pozdrave vseh tukajšnjih tovarišev!
Prisrčno in tovariško Te pozdravlja
BevcM
SMRT PASIZMU — SVOBODO NARODU!
32 IzpuSČamo.
33 Glej dok. št. 1, op. 2.
M Edvard Kardelj.
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LJUBLJANA

St. 3
POROČILO EDVARDA KARDELJA DNE 13. OKTOBRA 1942 POLITKOMISARJU GLAVNEGA POVELJSTVA SLOVENSKIH PARTIZANSKIH CET BORISU KIDRIČU IN SEKRETARJU CENTRALNEGA KOMITEJA KPS FRANCU LESKOSKU O SVOJEM
PRIHODU V LJUBLJANO IN O POL02AJU V LJUBLJANI1
Tov. PETRU2 in L U K I.3 — 13. X. 1942. — št. 1
Draga Peter in Luka!
Srečno sem prispel na cilj.4 Pravkar sem se okopal in se otrebil
uši ter podobne golazni in sem se sedaj takoj spravil na tole
pismo samo toliko, da bi se vam javil in vam sporočil samo ncka1

IzvinUk je V arhivu CK ZKS v Ljubljani.
» Boris Kidrič.
3 Franc Lcskošek.
4
Ob zlomu stare Jugoslavije je bil Edvard Kardelj kot član politbiroja
Centralnega komiteja KPJ v Beogradu. Nekaj dni kasneje je odsel v Zagreb na
sejo politbiroja Centralnega komiteja KPJ in ostal tam do konca maja. Takrat
se je vrnil v Ljubljano in se udeležil 1. in 2. junija 1941 partijske konference
v Mencingerjevi ulici št. 29, na kateri je bilo čez 30 delegatov iz vse Slovenije.
Na konferenci je pojasnjeval mednarodni politični položaj, predvidel skorajšnji Hitlerjev napad na Sovjetsko zvezo in zato postavljal v ospredje vojaške
naloge. Dne 22. junija 1942, ob nemškem napadu na Sovjetsko zvezo, je bil
na seji Centralnega komiteja KPS, kjer so ustanovili Glavno poveljstvo slovenskih partizanskih čet. V Ljubljani je delal v CK KPS do septembra 1941.
Septembra je dobil poziv, da pride na vojaško posvetovanje v Stolice. Ker
v Beogradu ni dobil pravočasno potrehne zveze, ni mogel takoj nadaljevati
poti v Stolice, kjer je bilo posvetovanje CK KPJ, marveč je prišel po
njegovem zaključku na delo v Centralni komite KPJ in Vrhovni Štab,
ki je bil tedaj blizu Krupnja, kasneje pa v Užicah. Pri Vrhovnem štabu
je prevzel — poleg tekočih nalog — predvsem odgovornost za politično
delo: za ljudske odbore, za organiziranje ljudske oblasti, za tisk (»Borba«),
za ljudsko fronto in sploh za politične probleme, ki jih je postavljal na
dnevni red razvoj oborožene vstaje v raznih delih Jugoslavije. S Centralnim
komitejem KPJ in Vrhovnim Štabom je po padcu U/ic odšel v Rudo, kjer
29

tere najnujnejše stvari. Doslej itak še nisem z drugim govoril kot
s Petračenv' in Julko*.
je prisosivov.il ustanovitvi prve proletarske brigade, v začetku januarja 1942
pa ga je Centralni komite KPJ poslal — skupaj z Ivom Lolo-Ribarjem — kot
poverjenika CK KPJ za okupirano področje — na delo v Zagreb in v Ljubljano. V Zagrebu je ostal dva meseca, a 14. marca 1942 je prišel v Ljubljano.
Sprva je stanoval nekaj Časa v bunkerju Izvršnega odbora OF na Dolenjski
cesti, nato v Streliški ulici in končno v bunkerju pri Romihu pod Rožnikom.
Dne 2. julija je odšel iz Ljubljane ter prišel na Kočevski Rog 10. julija. Po
italijanski ofenzivi je konec avgusta skupno s Francem Lcskoškom, Josipom
Vidmarjem, Jako Avšičcm, dr. Marjanom Brecljem in drugimi odšel proti
Podlipoglavu, kjer je ostal do 12. oktobra 1942.
Centralni komite KPS se je vedno zanimal za Ljubljano, ki je bila
politično središče Slovenije in narodnoosvobodilnega gibanja. Po italijanski
ofenzivi so se kazali v njej neki znaki političnega kolebanja zaradi nastopa
bele garde in odprte klerikalno-libcralnc podpore okupatorjem. Zato je IOOF
sklenil, da v sami Ljubljani skliče vrhovni plenum OF. Tudi CK KPS je
sklenil, da je potrebno napraviti nekaj ukrepov za utrditev enotnosti v osnovnih organizacijah OF, zlasti med delavstvom vseh političnih smeri. Nastalo
je namreč tudi kolebanje znotraj OF, ki je malo pozneje izzvalo resne politične spore tudi v IOOF. Poleg tega je vodstvo osvobodilnega gibanja v Sloveniji v italijanski ofenzivi izgubilo tudi vse radijske zveze s Centralnim
komitejem KPJ in Vrhovnim štabom. Zato je nameravalo te zveze ponovno
vzpostaviti preko Ljubljane.
Takoj po svojem prihodu na Podlipoglav sredi septembra 1942 je Edvard
Kardelj sklenil, da bo iz zgoraj navedenih razlogov odšel v Ljubljano. Dne
17. septembra je o (cm pisal Vladu Krivicu:
»Zdi se mi potrebno, da bi jaz prišel za nekaj dni v Ljubljano, da se
ustno porazgovorimo. Prišel bi v primeru, Če naša tehnika lahko zajamči, da
bom vsaj pri minimalnih jamstvih lahko prišel noter in da bom na vsak način
lahko odšel potem tudi nazaj ven, ker tam nikakor ne bi hotel ostati.«
Istega dne je pisal tudi Zdenki Kidričevi:
»Ali meniš, da bi bilo mogoče, da bi jaz prišel za nekai dni k vam?
Potreben bi bil namreč usten razgovor z našim ljubljanskim aktivom, ker
je cela vrsta stvari, ki jih hudo nerad pišem, preko nesigurne pošte.«
2. oktobra pa je pisal Milanu Skerlavaju :
»Po naših dogovorih smo sklenili, da bova jaz. in najbrž tudi Peter prišla
k Tebi na obisk za nekaj dni, da uredimo neke važne stvari. Obvesti Matevža, da gre za tiste razgovore s sredino itd., o katerih sem mu pisal, kakor
tudi o sklicanju plenuma OF. Naj Že prej pripravljajo teren, vendar izredno
konspirativno. Podrobnosti prihodnjič. Povejte vaše mnenje, kako je z možnostjo, da bi se večjemu Številu ljudi omogočil vstop v Ljubljano za nekaj
dni in seveda tudi izhod, ali pa tistim, ki so v Ljubljani, izhod in potem
vhod.« (Izvirniki so v arhivu CK ZKS v Ljubljani.)
Potem ko je dokumentna tehnika v Ljubljani izdelala dokumente za
Edvarda Kardelja, je po njega odšel Mirko Zlatnar, preoblečen v železničarja.
12. oktobra je Edvard Kardelj odšel s Podlipoglava do Kašlja, kjer je prebrodil Ljubljanico in se preoblekel v železničarja. Z Mirkom Zlatnarjem sta
šla peš kot železničarja ob progi od Zaloga do Polja, kjer sta 13. oktobra
stopila na vlak. Na postaji v Ljubljani je Edvard Kardelj prestopil na lokomotivo in med premikanjem izstopil na prehodu preko sedanje Titove ceste,
od koder je odšel na Vilharjcvo cesto v vilo dr. Mavricija Ncubcrgcrja.
s Milan Skcrlavaj, vodja Centralne tehnike KPS v Ljubljani, sedaj ravnatelj založbe »Borec« v Ljubljani.
« Lidija Scntjurc, članica Povcrjeništva Centralnega komiteja KPS za
Ljubljano, sedaj članica izvršnega odbora Socialistične zveze delovnega ljud30

1. Kakor sle že gotovo na svoje veliko veselje izvedeli, je danes
naša VOS7 likvidirala Natlačena star.,K a mlajši je bil laže ranjen.
Lahko si mislite, da sem prav pošteno razvcscljcn, ko so me nekaj
ur po mojem prihodu obvestili o tem dogodku. Naš je bil preoblečen v duhovna in jo je S pomočniki vred cel in živ pobrisal.
Tudi Kukovič1' je v bolnici poginil do kraja, tako da ima naša
VOS v kratkem času dva pomembna uspeha. Obakrat je opravil
delo neki novinec, ki je pred nekaj dnevi prišel i/, okolice. Novinec
— toda napravil je pošteno! I/gleda da bomo v njem dobili drugega
Štefana.10 Ljubljana je popolnoma pod vtisom tega dogodka. Seveda kaj podrobnejšega danes še ne morem sporočiti. Bom prihodnjič. — V zvezi /. likvidacijo Kukoviča se je sedaj »Slovenec«
spet spravil na Kardelja kot povzročitelja vsega tega zla in zlasti
— da je osebno »ukazal« Kukovičevo likvidacijo. Pošteno so nas
torej vzeli v paco.
2. O splošnem političnem položaju tukaj danes še ne morem
nič posebnega poročati. Nekoliko sem se pogovarjal z Julko
"
Lahko bi bilo v Ljubljani mnogo bolje. Nismo storili prav, da smo
pustili Ljubljano tako izprazniti. Na vseh sektorjih se sedaj to
pozna. Tudi na — finančnem efektu, pri zbiranju hrane, oblačil itd.
za partizane. Mnogi kanali, ki bi lahko še dajali, so usahnili. V zvezi
z našo akcijo za »razširjenje«1-' še ni nič urejenega. Izgleda pa, da
splošno pogoji za to reč niso slabi. Ne sicer v smislu nekih konkretnih rezultatov, pač pa splošno razpoloženje ugodno vpliva. OF
ima Ljubljano absolutno trdno za seboj. Atmosfera je brez dvoma
tu celo lažja kot zunaj. Politični pritisk bele garde je tu manjši.
Tu zares ni prav nič drugega kot italijanska denunciantska filiala...1'1 Pojutrišnjem imam sejo z našim poverjeništvom,1* nato
Stva Jugoslavije V Beogradu in članica CK ZKJ. Proglašena jo bila za narodnega heroja.
* Varnostna obveščevalna služba, ustanovljena konce poletja 1941 z nalogo zbiranja obveščevalnih podatkov in uničevanja narodnih izdajalcev in
okupatorjev.
8
Dr. Marko Natlačen, bivši ban Dravske banovine in nekdanji član <*ra
ziolijevega sosveta za Ljubljansko pokrajino ter vodja bele garde je bil
justificiran 13. oktobra 1942. Za represalijo so Italijani še istega dne ustrelili
24 talcev.
0
Policijskega komisarja Kazimira Kukoviča sta justificirala člana Varnostne obvcSČcvalnc službe dne 8. oktobra 1942 v Medvedovi ulici. Kukovič
je bil leže ranjen in je umrl v ljubljanski bolnišnici. Za represalijo so Italijani
14. oktobra 1942 ustrelili v gramozni jami 8 talcev.
'o Edo Brajnik, član Centralne komisije Varnostne obveščevalne službe,
sedaj pomočnik državnega sekretarja za notranje zadeve FLRJ v Beogradu
in ćlan
CK ZKS. Proglašen je bil za narodnega heroja.
11
Izpuščamo.
12 Misli na razširjanje OF s pritegnitvijo vseh pozitivnih liudi tako
imenovane
»sredine«, ki se do takrat se niso opredelili.
,:t
IzpuSčamo.
M
Organizacijski sestav Komunistične partije Slovenije v letu 1942 i*bil naslednji: Komunistično partijo v Sloveniji je vodil centralni komite, ki
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grem k Marjeti,Ir> potem pa k Bogdanu"1 in Kuncu»" (ki ju takoj
pošljem na konkretno delo z zavezniki1* odnosno z ljudmi, ki jih
je mogoče predvideti za kake kontakte), končno pa pridem se na
sestanek s poverjeništvom IOOF. S tem bi bil prvi del mojega
tukajšnjega posla končan. Nato se bom spravil na »Delo«19 in pa
s Petračem bom sproti urejal nekatera tehnično-organizacijska
vprašanja.
3. PoverjeniŠtVO IO se dobro sklada v političnem pogledu, toda
se precej slabo vidi, ker se le poredko sestajajo. Sploh se ne more
reči, da je bogve kako aktiven. Treba jih bo malo »razdrmati«.
Nikolaj11'-1 je legalen in hodi tudi v službo. Naši se boje, da bo nekoje bil vedno v tako imenovani Ljubljanski pokrajini. Neposredno podrejeni
so mu bili pokrajinski komiteji v nekaterih pokrajinah (Štajerska, Gorenjska, Primorska) in okrožni komiteji v Ljubljanski pokrajini. Ker CKKPS
ni bil vselej v takem položaju, da bi lahko imel dovolj hitre zveze z raznimi
deli Slovenije, je v nekatera okrožja, kjer je to bilo potrebno zaradi intenzivnosti borbe, napotil posamezne člane CKKPS s pooblastilom, da lahko
glede na razmere ukrepajo sami, ne da bi čakali na navodila CKKPS. Približno enako je bilo tudi v OF. Ti tovariSi so se imenovali inštruktorji ali
poverjeniki. Cc jih je bilo na nekem področju več, so sestavljali poverjeniltVO. Prvo takšno povcrjcnislvo so ustanovili poleti 1942 v Ljubljani, ko
je vodstvo osvobodilnega pihanja odSlo na osvobojeno ozemlje. Naslednji
dve poverjen iSt vi, to je za Notranjsko in Dolenjsko, so ustanovili jeseni 1942,
ko je vodstvo narodnoosvobodilnega gibanja odšlo v Dolomite.
!• Zdenka Kidrič, sekretar Centralne komisije Varnostne obveščevalne
službe, sedaj pomočnik načelnika za kadre Zveznega izvršnega sveta Ljudske
skupščine FLRJ in član CK ZKS.
"* Boris Zihcrl, sekretar Komisije za agitacijo in propagando pri Centralnem komiteju KPS, sedaj univerzitetni profesor in ravnatelj Instituta za
sociologijo v Ljubljani ter član CK ZKJ.
17
Lovro Kuhar — Prežihov Voranc, slovenski pisatelj, član Finančnogospodarskega odbora OP v Ljubljani. Umrl 18. februarja 1950 v Mariboru.
i* Misli na skupine, ki so skupno s Komunistično partijo Slovenije
sestavljale Osvobodilno fronto. Podrobneje o skupinah glej Kidričev »Kratek
obris razvoja Osvobodilne fronte in sedanja politična situacija v Sloveniji«
V Prispevkih za zgodovino delavskega gibanja, Ljubljana 1960, št. 1, stran
1» Misli na 5. Številko »Dela« leta 1942. ki so jo posvetili 25. obletnici
oktobrske revolucije. Napisali so jo Edvard Kardelj, Tloris Kidrič in Boris
Zihcrl. Novembrsko Številko »Dela. leta 1942 so natisnili v ilegalni tiskarni
»Tone TomSič« v Ljubljani in ilegalni tiskarni »Podmornica« v Kozarjah.
»Delo« je začelo izhajati takoj po prvi svetovni vojni v Trstu. Nekaj let

Jugoslaviji je začelo izhajati leta 1940 kot organ Centralnega komiteja Komunistične partije Slovenije. Leta 1940 sta IzšlJ dve Številki, leta 1941 tri in leta 1942
pet Številk. To je bila poslednja Številka »Dela«, ki je izSla v narodnoosvobodilni borbi. Leta 1943 je Centralni komite KPS začel ponovno izdajati
»Ljudsko pravico«, katere prva Številka je izSla 5. oktobra 1934 v Dolnji
Lendavi.
i»a Jože Zemljak, član PovcrjcniStva Izvršnega odbora OF za Ljubljano
(zastopnik krščanskih socialistov), sedaj v diplomatski službi.
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•

t.
UIš.I

dr. Mavric Ija Mi-ubcr^i-rja

—

Vhod v bunker v hiši dr. Maurlclja \'cubcrgcrja

ga dne hudo poplačal svojo zaupljivost, on pa je prepričan, da se
lahko se dolgo tako drži. Dobro je tudi z Matkom20 in Zvonkom,=1
ki sta Se oba legalna. Naši pa — saj vesta kako! Pri delu imajo
velike težave. Ravno sedaj so velike provale po liniji OF. Dvigajo
cele rajone OF — po 30—50 v eni noči. Vse na dcnunciacijc bele
garde! ...-- Hudičevo nas slabe. Jaz sem našim dal navodilo, da
morajo predvsem teren v celoti obdržati. Kakor hitro pade en
rajonski človek, ga takoj nadomestiti, čeprav z nekoliko slabšim
človekom.
4. Za partizane se bo dalo v Ljubljani Še marsikaj dobiti! Treba
bo samo najti možnosti za izvoz. IOOF blagajna je skoraj prazna.
Na.Ša ima železno rezervo nedotaknjeno. Toda, če ne bodo od nekod
našli kake sume, bo treba načeti celo to rezervo.. ,n
5. Vojaških novosti tu nobenih posebnih, razen da tudi tu
potrjujejo, da se v Kočevju vrši nekaka koncentracija.21 Toda
v kakšnem obsegu in čemu — ne vedo. Zdi se mi, da kaj posebnega
ne bo. Morda le podpora b.g.8* Izredno važno je, da izvršite tisti
načrt glede b. g., o katerem smo nazadnje govorili. Ta sektor je
zares sedaj odločilne važnosti in — najmanj zaseden po Italijanih!!!
V Ljubljani sami ni veliko Italijanov. Pohitite, kolikor se da.
6. Gibanje po mestu je precej težko, ker je izdajalske b. g.
golazni vsepovsod dovolj. Danes pa še celo. Ves dan so že blokade
In pregledovanje ljudi na ulicah. Moramo se kar doma držati. Obeta
se pa Še slabše, ko bo nastopila b. g. oficialno. Sicer pa obetajo za
konec tega meseca popolno priključitev Ljublj. province Italiji
(it. državljanstvo) in pa — splošno mobilizacijo. Bogme, ne izključujem!-0
7. Zdaj pa o Petru. Zdi se mi, da bi bilo koristno, da bi prišel
sem, četudi so vsi proti. Tudi Marjeta! Zares je hudič na ljubljanskih ulicah. Toda sedaj je prišel vmes še en — hudič. Od danes
z
i"traj je za ljudi tistega poklica, ki je meni poslužil za prehod,
uveden poseben pravilnik, ki — vsaj za nekaj časa izredno otežuje
•" Tone Toman. član PoverjcnKtva Izvršnega odbora OF /a Ljubljano
'zastopnik krščanskih socialistov), sedaj upokojenec.
-' Viktor Rcpič, član PoverjcnKtva Izvršnega odbora OF za Ljubljano
(zastopnik demokratičnih Sokolov), sedaj v diplomatski službi.
-- I/puščamo.
2:1
Izpuščamo.
-• Gre za eleselo fazo velike italijanske ofenzive. Začeli so jo 9. oktobra
na obeh straneh Kolpe od črlc Kočevje—Delnice do črte Bojanci—Ogulin, nato
Pa na obeh straneh Kolpe in železniške proge Ogulin—Karlovac—Zdenčina do
Gorjancev. Izvajale so jo enote XI. in V. annadnega zbora.
-•'* Bela garda.
-**• Popolne priključitve Ljubljanske pokrajine k Italiji in sploinc mobilizacije Italijani niso izvedli.
5
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nase gibanje.-7 Potrebni so neki novi dokumenti. Te dokumente
je seveda treba — imeti in »se jih bo tudi imelo«. No, minulo bo
zaradi tega še nekaj dni časa. Kakor hitro bo to v redu, pošljem
človeka, ki Te bo odpremil. Ce tega dokumenta ne bo med tem
časom, ko bo Luka odšel, potem potuj z Luko, pa boš dobil na
drugi strani. Dokler ne izvidimo, ne smemo tvegati.88 Jaz sem danes
na čudne vižc prišel skozi — gol slučaj.--' In še nekaj: s takim
izrednim sredstvom kot smo mislili, ne gre več. Zdaj je izrecno
prepovedano. Moral boš z rednim. Tudi jaz sem moral že danes iti.
In še to: nanj sem sedel v mestu, kjer sem včasih stanoval. Lahko
si misliš, kako sem se počutil sredi mase starih znancev vsake
sorte! No — izvozil sem, zahvaljujoč pač dejstvu, da je bil to prvi
dan te nove uredbe. Pri Tebi moramo imeti solidne podatke. Zato
se tu ne zadržuj, če bi ne dobil do Lukincga odhoda. Dalo se bo
pa vsekakor urediti. Ostali Tvoji dokumenti so že narejeni.
8. Glede dokumentov za ostale: vsi trije filmi so bili pokvarjeni. Zato je danes Pctrač poslal ven fotografa. Upam, da je prišel
k vam in vas »udesio«. Cc vas pa ni našel, bomo poslali več dobrih
filmov, pa naj vas vsakogar po enkrat udari Hani.:{"
9. Glede žensk: Tinetov b[unker] bo te dni prost.'" Cenela
bomo vzeli sem, že ima dokumente, za Marušo tudi že imajo dokumente in jo bodo nekam potegnili, tako da bo ostalo prazno. Predlagam: ženske naj gredo kakor jaz, zjutraj čez progo (opazoval
sem: nikogar niso legitimirali) in k Tin. Tam naj počakajo, da se
njihova zadeva uredi. Vsaka zase seveda! Vse tri. Zdaj bo dovolj
prostora.
~~ Misli na poseben pravilnik za železničarje. F.dvard Kardelj se je pri
peljal v Ljubljano preoblečen v železničarsko uniformo z vlakom iz Polja
pri Ljubljani.
M Sklenili so, naj Boris Kidrič odpotuje skupaj z Izvršnim odborom
OF v Dolomite in od tam v Ljubljano. Toda Boris Kidrič je odšel v Ljubljano
18. oktobra 1942 iz bunkerja Centralnima komiteja KPS na Podlipoglavu, preoblečen v železničarja in z izkaznico inženirja, zaposlenega na železnici. Spremljal ga je Mirko Zlatnar, ki je bil tudi v železničarski uniformi in mu je
prinesel dokumente. Sin stn čez Orljc na Škofljico, kjer sta stopila na vlak.
Peljala sta se do Ljubljane in za kurilnico zapustila glavno železniško postajo.
Po Vilbarjcvi cesti sta odšla k Edvardu Kardelju v bunker pri dr. Mavriciju
Ncubcrgcrju
na Vilbarjcvi 21.
-!l Glej op. 4.
'M Franc Mlakar, sedaj uslužbenec Državnega sekretariata za notranje
zadeve LRS v Ljubljani.
"' Bunker v hiši Valentina Petača v vasi Obrjc med Šmartnim in Tomačevim, ki je bil zgrajen v juliju 1941 za partizansko tiskarno. Ker pa je bil
za partizansko tiskarno prostor premajhen, se je tiskarna nastanila na Brdu.
V tej hiši je bil v zimi 1941/42 sedež Glavnega poveljstva. Oktobra 1942 naj
bi v bunker, iz katerega bi naj od sin aktivista Cene Stupar in Mirni MlinarMaruŠa, prišle Marija in Helena Ix*skošek ter Zdravka Kocbek. Toda iz bunkerja
je odŠla le Mirni Mlinar, vanj pa prišla Zdravka Kocbek, ki je takoj odšla
v Ljubljano. Nato sta prišli vanj Marija in Helena I-eskoŠck, ki bi morali
počakati nn dokumente zn odhod v Ljubljano. Toda bunker so 26. oktobra
odkrili belogardisti (glej dok. št. 49).
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10. Glede naših paketov z opremo: včeraj je odšlo po neki
drugi poti. Ve za to Lado s hribov,*1- za katerega ve Jug.• Med
drugim je Lukina, Petrova, moja. Kar se moje tiče, naj Luka napravi takole: obleko in perilo naj razdeli Luka med potrebne. Na
vsak način pa naj mi ohrani in prenese na novo mesto: čevlje, površnika oba in eventualno še kaj, kar se bo Luki zdelo
potrebno. Ker ne vem, kaj ste dobili in kaj ne, naj mi Luka napiše,
kaj je še potrebno, pa bom poskrbel, da bodo poslali na novo
mesto.
11. Luko prosim, naj mi s prvo pošto pošlje — Dedinsi telegram za Quinta,:i:' ki mi ga je Matija• prinesel. Imam ga ali
V obleki nekje (mali žep?) ali v enem izmed notesov.
12. Peter naj izpraša Marka'17 od Gubč[eve] brig[ade], ko bo
prišla, kako je točno z zadevo Mat kove sestre, da bom uredil
z njim.
13. Glede »Dela« bomo morali uvesti neke spremembe. Tehnično je nemogoče za 7. nov. izdati še eno Štev. »Dela«. Ker je pa
letos 25-lelnica SSSR, se mi zdi nemogoče, da ne bi posvetil temu
jubileju ene štev. »Dela«. Zato predlagam iste članke, plus niz novih
o SSSR, ki jih bomo oskrbeli v Ljubljani. Bom angažiral Bogdana
itd. I/delan bo zelo lepo. Proglas bom napisal jaz."s Pošljite članke
takoj, ker jih je takoj treba dati v tisk, če hočemo, da bo pravočasno zunaj.
14. Istočasno pišem tudi Matiji neke malenkosti.39
Po/.dravite najlepše vse tovariše, ki so še pri vas. Naj mi ne
zamerijo tisti, od katerih se niti poslovil nisem prišel!
S tovariškimi pozdravi
Krištof*0
SMRT FAŠIZMU — SVOBODO NARODU!

:i
- Ladu Polokar, ujel in uslrcljcn v Višnji gori 25. septembra 1942 kot
sekretar odbora OF na Poliei.
M Dr. Dušan Kraigher. Glej tlok.st.35, op. 7.
a
* Ded je šifra za Kominterno.
:t:
» Urnbcrto Massola.
M Ivan Maček.
-*1" Tone Pirjcvec, obveščevalec Gubčcvc brigade. Padel je 26. aprila 1943
na Golobarju kot organizator Varnostne obveščevalne službe v Slovenskem

Primorju.
« Glej dok. št. 88.
M Glej dok. št. 4.
« Edvard Kardelj.

3*
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St. 4
PISMO EDVARDA KARDELJA DNE 13. OKTOBRA 1942 KOMANDANTU GLAVNEGA POVELJSTVA SLOVENSKIH PARTIZANSKIH CET IVANU MAČKU'
Tovarišu Matiji! — 13. X. 1942.
Dragi Matija2!
Kakor vidiš, sem srečno dospel. Vse ostalo, kolikor sem danes
mogel videti, razvidis iz priložene kopije pisma,1 ki sem ga poslal
Petru* in Luki.:* Da se ne ponavljam. Tebi bi dodal samo še
naslednje:
1. V Ljubljani izredno žele, da bi pogledali tudi nekoliko
v Kleče. Govori torej o tem s Stjenko'1, ko pride k Tebi, če ni že
tam. Tudi meni se — zlasti iz tukajšnje perspektive — zdi to izredno
važno. Seveda, treba je videti, kako tam izgleda. Delajte pa hitro!
Našemu zadnjemu načrtu vso pozornost! Italijanske soldateske
je tu zelo malo. Hiter udar s težiščem po beli gardi in hiter pomik
na drug sektor.
2. Na Gorenjskem je mobilizacija za vzh. fronto. Ne vem, kako
delajo naši, vendar mora biti glavna parola: v partizane! Ce nimajo
tam možnosti, da oborožc novomobilizirane, ali bi jih začasno
potegnil na sektor DO in morda dobil kako orožje zanje? Dojim
se namreč, da nam bodo ti ljudje izginili samo zaradi naše nesposobnosti, da bi jih oborožili.
3. DO je pobral vso vojaško robo, ki jo je poslala Ljubljana.
Primi jih pošteno — celo v primeru, Če so pravilno napravili! .. .7
4. Javi se, kako delo napreduje glede naše stvari.8
Kaj praviš k Natlačenu?" Zdaj se pa Se vi izkažite!
S tovariškimi pozdravi
Krištof10
SMRT FAŠIZMU — SVOBODO NARODU!
1

Izvirnik je v arhivu CKZKS v Ljubljani.
- Ivan Maček. Ivan Maček Je odšel 13. oktobra 1942 s PudlipofElava
v Dolomite pripravljat bivališče za vodstvo narodnoosvobodilnega gibanja.
V Dolomite je prišel 17. oktobra 1942.
3 Glej dok. si. 3.
4 Boris Kidrič.
6 Franc I.eskosck.
'• Bojan Polak, komandant Scrccrjcvc brigade, sedaj član Izvršnega sveta
Ljudske skupščine LRS. Proglašen je bil za narodnega heroja.
' Izpusčamo.
8
Misli na graditev bunkerjev v Dolomitih.
'J Glej dok. it.3, op. 8.
"> Edvard Kardelj.
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SI. 5
PISMO ČLANA CENTRALNEGA KOMITEJA KOMUNISTIČNE
PARTIJE JUGOSLAVIJE IVA RIBARJA-LOLE DNE 9. SEPTEMBRA 1942 EDVARDU KARDELJU O POLOŽAJU NA HRVAŠKEM'
Si. 6 —9. IX. 42
Dragi Bcvc !=
Preci nekaj dnevi sem dospel v štab ŽumberaSko-pokupskega
odreda, skupaj s tovarišem Stevom (Brkom),'1 ki je postal komandant II. operativne cone (Zagrebške) na Hrvatskem, da bi
uredili vse potrebno in izvršili neke reorganizacije v tem rajonu,
kjer se partizanski boji pričenjajo uspešno razvijati in zajemajo
hrvatski živclj. Od tam sem imel namen priti k Tebi, kakor sem
Ti prej sporočil. Medtem sem tu našel pisemce tovariša Viktorja4
(Vašega sekretarja SKOJ), potem pa tudi Valdesa6 in Malo'1, od
katerih sem zvedel za zadnji razvoj pri Vas in Vase »peripetije«.7
Primerno temu sem odložil svoj prihod k Vam, dokler se mi ne
Oglasiš, te dni pa grem do Glavnega štaba Hrvatske, s katerim
imamo sedaj od tu vseskozi odlično in hitro zvezo, da uredim neke
stvari. Mogoče bom skočil tudi do Starega/ če mi to ne bo odvzelo
preveč časa, ker je treba temeljito pretresati mnoge stvari v zvezi
z razvojem na Hrvatskem in z našim delom, linijo itd.
V Zagrebu so razmere precej boljše kot pretekle zime, kljub
temu velike pomanjkljivosti mestne organizacije še trajajo dalje.
Uspeli smo imeti tudi partijski posvet za Zagorje in nekoliko razširiti partizansko gibanje in diverzantske akcije v II. coni. Zveze
z Beogradom, Vojvodino in Mak. delujejo. — V Zagrebu je za
sedaj ostalo poverjeništvo hrvatskega CK v sestavi: Konspirator,"
Slavko1" (tisti profesor, ki je prišel z osvobojenega ozemlja) in
Marko" (politkomisar II. cone), ki je enkrat tam, drugič na terenu. Tovariš SteVO (Brko) bo poleg dolžnosti komandanta II. cone
delal tudi nadalje po liniji v vojski.
I
I/virnik v srbohrvaščini je v arhivu CK ZKS v Ljubljani.
= Hdvard Kardelj.
* Ivan Krajačič. sedaj podpredsednik I/vrtnega sveta Sabora LR Hrvaiske.
Proglašen je bil /a narodnega heroja.
4
Viktor Stopar, sekretar Pokrajinskega komiteja SKOJ u Slovenijo, sedaj ravnatelj tovarne dušika v Rušah pri Mariboru.
•"• Josip Kopinič.
r
' Marija Kopinič.
7
Misli na italijansko ofenzivo poleti 1942.
* Josip Bro/.-Tito.
II
Dragutin Sajli.
10
Ivo Marinkovic. Proglašen je bil /a narodnega heroja.
11
Marko Belinič. Proglašen je bil /a narodnega heroja.
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Zvezo / menoj, kjerkoli bom (v Zagrebu ali na terenu), lahko
vedno imaš će/ štab 2umb[erasko]-pok[upskega] odreda, oziroma
štab II. cone. Po tej poli lahko imaš zvezo tudi s Starim.
Pričakujem čimprej Tvojih sporočil in Vas vse mnogo lovariško pozdravljam

Fischer"
P. S. Valdes je odšel v Z. — zveza z njim po isti poti, naznačiti
»za povj. CK KPH«r.i:i

Št.6
POROČILO SEKRETARJA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS
ZA GORENJSKO LOJZETA KEBETA DNE 21. SEPTEMBRA 1942
CENTRALNEMU KOMITEJU KPS O POLITIČNEM IN VOJAŠKEM
POLOŽAJU NA GORENJSKEM1
21. IX. 42.
Dragi sodrugi!
Zadnje poročilo, ki sem ga poslal, je prišlo gotovo z veliko
zamudo, io pa zato, ker ni bilo kurirjev čez mejo. Kaj je preprečilo njihov prihod, nam ni znano. V zadnjem času se je položaj
nekoliko spremenil. To nam kažejo predvsem poročila, ki prihajajo
iz kamniškega in kranjsko-tržiškega okrožja. Podrobno vam dejanj
ne bom mogel opisati, ker sem poročila na hitro prečital, ker trenutno nisem utegnil. Naslednji dan pa smo doživeli napad od
sovražnika. Pri tem napadu smo izgubili priljubljenega komandanta Jožeta Gorenjca.- Skupno pa je bilo žrtev pri
'- Ivo Ribar-Lola.
Pripisano s črnilom.
* Izvirnik, napisan s svinčnikom, je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. Objavljen je v Zborniku dokumentov in podatkov o narodnoosvobodilni vojni jugoslovanskih narodov, del VI, knjiga 4, dok.st.34.
= Jože Grcgorčic-Gorcnjc se je rodil 30. julija 1903 v Opatiji. Po pni
svetovni vojni je prišel na Jesenice, se sprva preživljal s priložnostnimi zaslužki, pozneje pa se je zaposlil v železarni. Ves čas je deloval v naprednih
delavskih kulturnih in športnih organizacijah. Leta 1936 je odšel kot prostovoljec v Španijo, kjer se je v začetku posebno odlikoval kot mitraljczcc
Cankarjeve Čete ter pozneje kot politkomisar mednarodnega bataljona Dimitrov. Januarja 1941 se je vrnil na Jesenice in postal sekretar OKKPS.
Po prihodu Nemcev je sel takoj v ilegalo. Maja 1941 je postal vodia
Vojnorcvolucionarncga komiteja za jcscnKko okrožje, po napadu Nemčije
na Sovjetsko zvezo pa je začel s svojimi tovariši organizirati prve partizanske
enote na Gorenjskem. Avgusta 1941 je postal komandant Cankarjevega bataljona, aprila 1942 pa komandant I. grupe odredov. Padel je v boju na Upniški
planini na Jelovici 9. septembra 1942 skupaj z zaščitno četo Štaba I. grupe
odredov. Proglašen je bil za narodnega heroja.
1:1
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tem napadu 24 mrtvih in 8 ujetih. Med njimi sta nam padla tudi
radiotehnik Aleš8 in tehnik Fcdor.1 Ob napadu so se izgubila tudi
poročila.''
Torej položaj se je v toliko spremenil, da je začela bela garda
odkrito in aktivno sodelovati z okupatorjem. Po zanesljivih poročilih, ki smo jih dobili, je sklenil gestapo sredi julija, da je treba
stopiti v stike z belo gardo, ki je gestapu dobro poznana in so pri
njih vsi funkcionarji b. g. zelo v čislih. Ko se je vrnil Raincr s sestanka, ki ga je imel z Graziolijcm v Celovcu,0 je takoj stopil
v stike z Brodarjcm.7 Prvo vidno delo, ki ga je napravila potem
bela garda, je bilo to, da je začela nagovarjati tovariše partizane,
naj dezertirajo in naj potem izdajo ostale tovariše in njihove bivake. To jim je delno uspelo v četi na Krvavcu, kjer je dezertiralo
10 tovarišev (novih), ki so potem vodili Nemce, ko so napadali to
enoto. Četa je doživela težak udarec in je bilo nekaj tov. ulovljenih,
nekaj mrtvih, 30 pa se jih je prebilo skozi obroč.8 Pri tem nagovarjanju za dezertacijo so bili najbolj aktivni: McjaČ iz Komende,
Hribar iz Grada pri Cerkljah, dr. Bcdcnko, Umnik in še nekateri
drtlgj. Poveljstvo bataljona in odreda je začelo takoj s protiukrepi.
KI. bat. je takoj naslednje dni justificiral Bcdcnka, Umnika in Še
enega, ki ga ne vemo po imenu. Brodar se je skril oziroma po• Redakciji ni uspelo dobili pravega imena.
*r Franko RajŠtcr. Student gradbene fakultete v Ljubljani.
> Patrulja Pokrajinskega komiteja KPS za Gorenjsko je Šele leta 1944
našla posmrtne ostanke padlega Jožeta Gregorčiča in njegov nahrbtnik, v katerem je imel v perilo zavit arhiv I. grupe odredov, ki je bil tedaj le delno
ohranjen.
0
ficf civilne uprave za Gorenjsko dr. Friedrich Raincr se je 2. in 3. julija
1942 sestal v Celovcu z visokim komisarjem za Ljubljansko pokrajino Emilijem Graziolijcm. Na sestanku sta se dogovorila o pripravah na skupno
ofenzivo proti osvobojenemu ozemlju. Dr. Raincr je bil leta 1947 v Ljubljani
Obsojen na smrt in obešen. Glej dok. it. I, op. 9.
" Ivan Brodar, veleposestnik iz Hrastja pri Kranju, sodelavce Antona
Korošca, senator za časa JRZ režima.
Leta 1942 je pričel organizirati na Gorenjskem belo gardo in bil pobudnik
za sodelovanje bele garde z Nemci. Delal skupno z /ivinozdravnikom Bcdcnkom in Umnikom. Umakni! se je v Kranj in deloval s svojima sinovoma
naprej. Ob osvoboditvi je zbežal v tujino.
1 Nemci so v svoji ofenzivi proti I. in II. grupi odredov na Gorenjskem
'ačeli uporabljati tako imenovane »protibandc«, ki jim je ljudstvo reklo
»raztrganci«. O tem je komandant varnostne policije in varnostne sluibc
za Gorenjsko 22. avgusta 1942 pisal kranjskemu deželnemu svetniku:
•7. avgusta 1942 smo prvič uporabili protibando na področju Krvavca,
kjer se je tudi spopadla z neko večjo bando in s posebnim uspehom zaključila
akcijo.
Poleg članov varnostne in zaščitne policije smo uporabili tudi 28 Slovencev, ki so se bodisi kot vodniki bodisi tudi v samih bojih popolnoma
obnesli...- (Izvirnik je v arhivu Inštituta za zgodovino delavskega gibanja
v Ljubljani.)
V protibandc so se od Slovencev vključevali predvsem kriminalci in drugi.
na katere so vplivale nemške obljube in plačila, pa tudi strah pred nemškimi
represalijami.
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bcgnil. Umnika so dobili doma, ga odvlekli v Hrastjc k Brodarjcvi
hiši, hišo obkolili in ko Brod. ni bilo doma, so Izvršili obsodbo
samo nad Umnikom. Bcdcnka so poklicali tovariši na /vezo in se
osebno preverili nad njegovim podlim delovanjem. Bedenko je bil
preteklo zimo pristaš OF. Zakaj je bil, se je sedaj pokazalo. Med
razgovorom, ki ga je imel s tov. partizanom, je izjavil: »Zapusti
partizanske vrste in nagovori tudi druge — zate bom skrbel osebno,
da se ti ne bo nič zgodilo in prišel nam boš pozneje prav — jamčimo vsem, ki bodo dezertirali, svobodno gibanje po Gorenjskem
ter jim bomo preskrbeli delo — imam dobre zveze s štirimi nemškimi generali, ki so že uvideli, da se bliža poraz Hitlerjevega
režima in s policijskim generalom Roscncrjem1' (katerega je večkrat obiskal; brez legitimiranja in ob vsakem času je imel vstop
do njega) — z omenjenimi generali je imel razgovore o dobavi
orožja beli gardi — povedal je, da je bil pred razgovorom s tovarišem pri gestapu in da je tam povedal, da gre za razgovor z zastopnikom partizanov. Prcdno je šel na razgovor, je obvestil o tem tudi
vse vplivnejše belogardiste in petokolonaše n. pr. Pavlina, veletrg.
z vinom. Jazbeca, trg. iz Dupclj, Potočnika Fr. iz Križ itd. Bedenko
je potoval večkrat v Berlin. Imel je tukaj dovoljeno vožnjo z avtom
preko policijske ure. Iz vsega je razvidno, da je bil veterinar dr. Bedenko vojaški vodja v beli gardi. Bedenko je bil justificiran pri
svojem podlem delu, ko je nagovarjal tovariše k dezertiranju in
izdajanju. Letakov bela gar. trenutno ne izdaja — vsaj nam niso
še prišli v roke. Organizacijsko pa so začeli precej močno delovati.
Najbolj agilni so v vaseh pod Kamniškimi planinami, v Radovljici in Skof[ji] Loki. Nujno bi bilo, da povečamo naš tehnični
aparat. Kdo naj piše tukaj letake? Nimamo za to človeka. Ali naj
jih pišem sam, ko se do danes še nisem bavil s tem poslom? In
pomislite na to, da sem sedaj sam, zato tudi vsestransko z delom
preobremenjen. OdloČil sem se in poklical Vikt. Straž.,10 katerega
bi kooptirali v PK. Tov. Ciril11 in Peter'- sta padla. Drugega primernega kol Viktorja tu nimamo. Kaj mislite Vi o tem ukrepu?
Sporočite čim prej! Tov. Viktor je zadnje leto vsestransko agilen
in zvest stvari. Sedaj je na OK na Jesenicah. Nujno bi bilo, da
bi Šel eden v kamniško okrožje in sploh vsepovsod je potrebna
kontrola, nova navodila itd. Pošljite vsaj mojega namestnika in
tovariša, ki bo v štabu za politično delo. Ce le morete, nam pošljite
takoj tovariša, ki bi bil vešč pisati letake in urejevati
Poročevalca za Gorenjsko in Koroško. To je naj9 SS-Gruppcnfiihrcr in gcncrallajtnant policije Ervvin Roscncr je bil
od januarja 1942 višji vodja SS in policije v XVIII. vojnem okrožju. I.cta 1946
je bil v Ljubljani obsojen na smrt in obešen.
to Viktor Strazisar, padci julija 1943 v Radomljah pri Kamniku.
U Franc Vodopivcc, padel 13. julija 1942 na Stor/iču kol sekretar Okrožnega komiteja KPS Kranj.
i- Viktor Kcjzar, padel 28. avgusta 1942 ob nemški ofenzivi na Jelovico.
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nujncjsa pomoč, ki nam jo morate poslati. Ti tovariši bodo
Sli med moštvo in tam na terenu pregledali ljudi. Izpopolnjevali
je treba forume in poveljstva. Vse to ne morem opravljati sam.
Cc nas bo več, bo lažje in hitrejše odločanje, kar je danes pri nas
nujno.
Poleg spremembe, ki je nastala zaradi aktivnosti b. g., je tukaj
novo tudi to, da Nemci ne streljajo več talcev (ker jim to ni nič
pomagalo) in da so se močno vrgli na propagando z letaki. Za
vsako malenkost izdajo nov letak. Partizane pozivajo na vse mogoče načine, naj zapustijo partizanske vrste in se prijavijo nemškim oblastem, kjer se jim ne bo nič hudega zgodilo in bodo vsi
dobili delo in svobodo. Uspeha tudi s to propagando nimajo.w
Večji uspeh je imela b. g. z osebno agitacijo. Pri prebivalstvu
v dolini je močno opaziti razgibanost in upanje na skorajšnji fašistični razpad. Vsepovsod si želijo naše literature, to pa predvsem
zadnje dni.
Na terensko delo smo poslali zopet par tovarišev. Pri takem
razpoloženju kot je med prebivalstvom, bodo gotovo imeli uspeh.
V jes. OK" so 4 tov. kljub temu, da bo Vikl[or] prišel sem.10
13
Narodnoosvobodilno pihanje se je na Gorenjskem močno razmahnilo
spomladi 1942 in iz Cankarjevega bataljona sla se do junija 1942 razvila
Gorenjski in Kokrški odred, ki sla imela vsak po dva bataljona, poleg tega
pa je bil se Poljanski bataljon, ki je bil podrejen neposredno Štabu I. grupe
odredov. Te enote so spomladi 1942. zlasti meseca junija napravile mnogo
akcij in izrinile nemško okupacijsko oblast iz dobršnega dela Gorenjske, onemogočile delo vcrmanšafla in organizacij Koroške liudske zveze. Zaostritev
razmer na Gorenjskem in pomanjkanje lastnih policijskih in vojaških sil
je okupatorja najprej prisililo k uslanavljanju posebnih obrambnih oddelkov
za zaščito posameznih krajev. Ko pa se lo ni obneslo, je le moral privleči
na Gorenjsko precej policijskih in vojaških enot. Ko je imel ic enajst policijskih in preko 5 vojaških bataljonov, je sredi julija začel ofenzivo proli
enotam I. grupe odredov. Hkrati je poostril ukrepe proti civilnemu prebivalstvu (uvedba policijske ure, prepoved vožnje s kolesi, odvzem lovskega
Orodja, prepoved obiskovanja gostiln), pozigal vasi (samo julija in ftvgUSta
1942 je pozgal in zravnal z zemljo enajst vasi, odrasle moške postrelil, ženske
in otroke pa odvedel v koncentracijska taborišča itd.) in streljal večje •Au
Pinc talcev. V ofenzivi je res dosegel nekaj uspeha, ko je razbil nekaj enot
I- in II. grupe odredov. Ker je menil, da je uničil narodnoosvobodilno gibanje
na Gorenjskem in da je gorenjsko prebivalstvo spremenilo svoj odnos do
njega, je Šef civilne uprave dr. Rainer ukinil policijske omejitve in na zhoro
vanju v Kranju 27. septembra 1942 podelil prebivalstvu nemško državljanstvo
"a preklic, kar je tedaj ustvarilo videz, da je Gorenjsko priključil k rajhu.
V resnici je Gorenjska do konca vojne ostala pod Šefom civilne uprave in
okupator kljub temu, da je nekajkrat spremenil taktiko protiparlizanskega
hoja. ni nikdar prenehal streljati talcev, pozigati hiš itd. Kliub temu. da je
okupatorju 1942 uspelo ustanoviti nekaj skupin razlrgancev in leta 1944 nekaj
domobranskih posadk, pa je večina gorenjskega prebivalstva (»stala zvesta
Osvobodilni fronti.
11
Okrožni komite KPS Jesenice.
U To so bili Karel Prezclj (padel 7. aprila 1945 ob nemškem napadu na
Partizansko tehniko v Mišačah pri Podnartu), Franc Bcniger. Janez Smil (ujet
16. marca 194? in umrl 20. marca za posledicami mučenja) in Ivan Gašpcrin.
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V kratkem poročilu, ki sem ga prejel od OK, pravijo, da se delo
•'opet zboljšuje, da so postavili nekaj odborov in da so dobili v zadnjem času već posameznih zvez. Z Radovljico pa so zgubili zveze,
ker jim je odpovedal pri delu eden od odbora. Vzroka, zakaj je
odpovedal, še ne vemo. Verjetno bo vpliv b. g. V Bohinju se je
položaj nekoliko popravil, kar zadeva razpoloženje do OF in partizanov. Verjetno bomo tudi tam nekaj mobilizirali. Organizacije
se nimamo tam. Torej ne vemo, kaj je z odbori, ki so obstajali.
V nekaj dneh bo prišel tov., ki je določen tam za delo na terenu
in bo razložil bolj točno. Zveze z odbori so odpovedale zaradi
boh[injskih] sodrugov, ki bodo zaradi tega tudi po zaslišanju
izključeni — predvsem Voj[voda].|(1 Z Jes[enic] sta šla dva tov. na
Kor[oško] in bosta vzpostavila redne zveze in dala navodila za OF.
Jes.17 odred, t. j. I. in II. bat., sta v zadnjem času postala bolj
aktivna, kar je mnogo pripomoglo k navdušenosti v dolini. II. bat.
je justific[iral] 4 izdajalce v Nomnju, razbil postajo, iztiril tovor[ni] vlak (razbilo se je 6 praznih vagonov in lokomotiva, mrtev
je bil vlakovodja in en železničar) in zažgali so tri tovorne avtomobile, ki so vozili les s Pokljuke.,H Vaška zaščita pa je v Doh[inju]
ubila enega izdajalca, I. bat. pa je iztiril vlak med Kadovfljico] in
Lescami (razbili so se 4 vagoni s sadjem, jajci in vinom in lokomotiva ),|,J zažgal žel. postajo v Žirovnici, zaplenil vse na občini v Zabreznici; ostalo, akte itd. pa vse uničil10 (med dopisi je bil tudi
dopis uradne osebe, ki piše v njem, da je bil Lukmann navadni
požeruh), požgal tudi leseno žago v Mojstrani (žage so povečini
vse v nemških rokah).
V krfanjsko] okrožje so odšli 3 tov. na teren in sicer eden
v Trž[ič] in 2 v Kranj. Dobili so vsa potrebna navodila. Vesti iz
tega okrožja nimamo drugih kot to, da hočejo dobili ljudje zveze
z OF (predvsem mladina) in literaturo. Je pa eno kočljivo vprašanje v tem okrožju. Mogoče se boste spomnili kršč. soc. Zirovnika
iz Vogel. Tega tov. je prijel v Voglanski gmajni neki lovec in mu
je rekel, naj se gre javit, sicer ga bo on odgnal. Tov. 2. se je res Sel
javit in gestapo ga je takoj spustil. Izgovarjal, pravi, da se je na
ta način, da ni imel opravka s partizani, da se je le skrival sam
za sebe. Ta tov. je delal poprej dosti za OF in sedaj zopet prosi
za zvezo in pravi, da bi rad naprej delal za OF. Kaj naj napravimo
z njim? Je to človek, ki je zelo priljubljen med delavstvom. Kokrfški] odred mu je poslal zvezo in bo z njim osebno govoril in
ga zaslišal. Do vašega odgovora bomo delali z njim, ker je to najmočnejša opora v tem okrožju, seveda, če se bo po zaslišanju
Ml Misli na Gorenjski odred.
" Franc Vojvoda, umrl konce leta 1944.
!• Gre za tovorne avtomobile gozdne uprave, ki so jih zažgali II. septembra 1942 na cesti proti Pokljuki, kak kilometer nad Zatcrnikom.
I« To je bilo 8. septembra 1942 zvečer. Iztirili so lokomotivo in 10 vagonov.
=0 To je bilo 10. septembra 1942 zvečer.
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Izkazalo primerno. Na vsak način pa odgovorite —
Vsaj s primernim nasvetom.
Na Koroško je odšel tov. Stane Hrh[ar]-' iz St. Vida. Nismo imeli
bolj primernega. Kokr[ški] odred mi ga je poslal, češ da nima
boljše moči od njega. Oceno o njem je dal zelo dobro. Torej ves čas
odkar je v partizanih (stopil je takoj v začetku v partiz.), se je
dobro in vsestransko požrtvovalno obnašal. Vprašal me je, kaj
je z njim. Rekel sem, naj dela po vseh vprašanjih. Sporočite
Z obratno pošto, da mu bomo sporočili, da je ponovno sprejet
v stranko ali obratno. Delo, katero se mu je poverilo, bi moral
nujno opravljati član str. Ker pa primernega ni, smo postavili
njega. Tam sta dva tov. že dalj časa, vendar politično preslaba, zato
nisia imela dosti uspeha. Dczcrtcrji, ki se nahajajo na Koroškem
po skupinah, pravijo, ko sta jim prigovarjala, naj se priključijo
k partizanom in naj se bore, da so dezeriirali zato, da bi ostali
živi. Prebivalstvo jih vzdržuje naskrivaj. II. bat. Kokr[škega] odreda je napravil nekaj akcij na Korošfkem] in je bilo prebivalstvo
navdušeno nad tem (pobil je nekaj izdajalcev). Tudi II. bat. iz
II. grupe, ki je potoval skozi Koroško na Štajersko, je napadel in
potolkel 2 avtomobila SS moštva; tudi nad to akcijo so bili Korošci navdušeni.— V splošnem so Korošci poprej mislili, da te boje
vrši Mihailovičeva armada. To so jim naši pojasnili in jim je bilo
Zelo všeč, da so to partizani. Posamezni partijci tam že obstajajo,
so pa veČji del pasivni — vsaj v tem okolišu, kjer imajo naši zvezo.
O prebivalstvu na splošno sem pa poročal v prejšnjem poročilu.
Tov. iz Kokr[škega] odreda prosijo, če imate kako zvezo (s Celovcem ali Beljakom) na Koroškem, da bi jim sporočili.
O kamfniškem] okrožju ne vem nič točnega povedati, ker so
poročila, ki smo jih prejeli, precej stara, vendar zanimiva — predvsem vojaška. Zahteval sem jih še enkrat, ker so se prva izgubila,
kot sem že v začetku pisma poročal. Od Tuhinjske doline do Lukovice so Nemci najbolj divjali na Gorenjskem koncem junija in
v juliju mesecu. Požgali so osem (8) vasi in večji del moških od
14. leta naprej privezali k hišam in potem vse skupaj zažgali. Nekaj
od njih je pobegnilo v partizane, nekaj so jih zaprli, ostalo (družine in nekaj moških) pa so vse izselili. Vasi so bolj majhne, le po
nekaj hiš. Prebivalstvo se je držalo junaško; v tistem času so kar
cele družine bežale v gozdove. Kaj je sedaj trenutno tam, ne vem.
Jože-1 me sprašuje, kaj naj napravijo z družinami, ki so ostale še
v
gozdovih. Težko je zaradi prehrane, ker so Nemci vso okolico
'zropali (vseh otrok, žena in starčkov je 30). To sem vam že zadnjič
niku.

-' Slane Mrhar, sedaj ravnatelj gradbenega podjetja »Graditelj« v Kam-

" Glej dok. št. 2, op. 8.
23
Ignac Stcrlckar, sekretar Okrožnega komiteja KPS Kamnik, sedaj
Upokojence.
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poročal in vas vprašal /a nasvet. To vprašanje bi se najbolje rešilo
tam na terenu, zato bi bilo dobro, da bi sel eden tja. Jože pravi,
da se drži največ na terenu od Doba do Litije. Tam tudi že obstajajo odbori OF. Iz ostalih vasi, pravi, da prihajajo ljudje iz odborov
OF do njega. Pravi, da raje hodijo oni k njemu, kot da bi hodil
on k njim. Po terenu se ne more gibati, ker ga poznajo že trije
gestapovci. Partizani so imeli močne bitke po vseh tistih hribih
in dolinah. Sovražnik je šel s tanki tudi v hribe. Tankovskc bitke
v kamfniškem] okrožju so sploh zanimive. 2 tanka sta se zvalila
po bregu v Tuhinjsko dolino oziroma sta ostala v sredini brega
tako, da so jih spravljali 4 dni na cesto (bila sta uničena). 2 sta
padla v Bistrico. Eden se je izvlekel ven nekoliko pokvarjen, drugega pa so izvlekli iz vode po nekaj dneh vsega polomljenega. Ta
bitka s tanki je trajala kakih 14 dni. Ves čas so partizani ostali na
svojih položajih in zadrževali izseljevanje. Med tistim časom so se
Nemci zaradi panike večkrat vsekali med seboj. Sedaj odred nima
zveze s I. bat., ker so bile močne hajke in so se zato zveze pretrgale.
Zato nimamo zveze s Štajersko niti s terenom kam[niškega]
okrožja. Kakšno stanje je zadnje mesece tam, ne vemo. Je pa nekaj,
kar nas je močno presenetilo, t. j., da je komandant odreda21 zapustil štab in neznano kam izginil. Napisal je pismo politkomisarju,
ki navaja v njem, da zapušča to mesto, ker se ne čuti dovolj sposobnega. V pismu omenja, da ne bo izdajal, da se bo boril naprej
proti fašizmu, da ne bo deloval proti OF in KPS itd. Kje se nahaja,
se ne ve. Je to tisti Tomaž, ki je nekje z Dolenjskega doma. Bil je
v Hrastcnicah dalj Časa zaradi zvite noge. Določen je bil za komand,
bataljona, ki je prišel iz Lj[ubljanske] pokrajine na Gorenjsko.
Ime kot komandant je imel Matevž Kovač. Grupa je izdala nalog,
da se kaznuje kot vsak dezerter. Za to, da je pobegnil, partizani
še ne vedo. Možno je, da se bo pojavil kje na vaši strani. Pazite
malo na to!
V Poljanski [in] Selški dolini ni nobenih sprememb. Bele
garde ni čutiti. Iz Medvod nismo dobili zadnje dni nobenih vesti.
Pričakujemo pa že nekaj dni zvezo od tam. Prav tako tudi zvezo
od Vas. Zadnja zveza, t. j. čez Selško dolino, ni prišla kot je bilo
dogovorjeno. Kaj je vzrok, še ne vemo.
Se nekoliko o stranki v partizanih. Za politično delo v Kokrfškem] odredu je določen tovariš,-'' ki je zelo agilen. Prej je bil
politkom. II. bat. Prav tako je določen tudi v Poljanskem balast Tomaž Knavs.
26 Anton Stefc, padci kol politkomisar KamnKko-kokrSkega odreda 19. januarja 1943 na KalKah.
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ljonu.-'1 Tudi la bo verjetno pospešil partijsko delo. Za Gorenjski
odred je bil določen Potočnik, ki je pa ob povratku od tu padel
na Pokljuki.27 S prihodnjo /vezo bomo sporočili, naj prevzame
Kraje M to delo. Sposobnosti za to ima, le dosti stanoviten ni;
oziroma je nervozen človek, ki včasih izbruha stvari, katerih bi ne
smel. — V takih primerih je skeptičen. Potem se zopet oprošča
in tudi dela na vso moč. Sedaj je polkom II. bat. Gor[enjskega]
odreda. Torej V tem oziru bi bilo dobro, da bi bil pri grupnem
Štabu tovariš, ki bi šel po bataljonih in te stvari uredil. To pa je
treba večkrat, ker vedno kdo od funkcionarjev pade.
V Gor[cnjskcm]
did[atov].

odredu je v L bat. 21

članov in 6 kan-

V Gorfcnjskem] odredu je v II. bat. Ic 10 članov in 2 kandidata].
V Poljansk[cm] bat. je 16 članov in 8 kandid[atov].
V Kokr[škem] odredu je v I. bat. 12 čl. — za kandidate ne
vem.
V Kokr[škem] odredu je v II. bat 27 čl. in 26 skojevcev.
V partijskem delu se bo verjetno precej popravilo, ker so tov.
to delo zanemarjali in so bili zato tudi posvarjeni. Dogaja pa se
ves čas, da pade največ strankinih članov.
Partija na terenu nespremenjena. Vsi tovariši, ki so na terenu,
da skrbijo za to, da se bo postavila vsepovsod Partija in SKOJ,
izgleda, da so precej za njega.
Odgovorite na

poročila z obratno pošto!

Vseh sodrugov, ki delajo na terenu je sedaj 12 in eden na
Koroškem!
Smrt fašizmu — svobodo narodu!
Viktor — (preje Štefan)29
"r' Maks Krmelj, sedaj predsednik Glavne zadru/nc zveze v Ljubljani.
roK!a<en je bil za narodnega heroja.
2
" Prane Potočnik, španski borec, ranjen in ujel na Pokljuki, umrl
v
Mauihausenu marca 194.1.
2s
Jo/e Kraje, španski borec, utonil II. julija 1944 skupno z Jo/clom Srcbr
ničem v Soči kot inštruktor Oblastnega komiteja KPS za Slovensko Primorje.
--' Lojze Kcbc, sekretar PK KPS za Gorenjsko in politkomisar L erupe
Odredov. Glej dok. Si. 24.
p
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St. 7
POROČILO ŠTABA I. GRUPE ODREDOV DNE 25. SEPTEMBRA
1942 GLAVNEMU POVELJSTVU SLOVENSKIH PARTIZANSKIH
CET O SMRTI NARODNEGA HEROJA JOŽETA GREGORČIČA IN
O NEMŠKEM NAPADU NA UDENBORST
Štab I. grupe odredov
slov. partizanskih Čet
Na položaju 25. IX. 42.
Stcv. 6'II
Glavnemu poveljstvu
slovenskih partizanskih tet
Na položaju
V zadnjem času, t. j. od 7. septembra dalje, je začel sovražnik
zopet z močnimi ofenzivnimi napadi. Pri teh napadih je sodelovalo
5—8 tisoč sovražnikove oborožene sile. Sodelovali so: gestapo,
policija, oroŽnlStVO in vojaštvo. V pomoč, za vodnike, so jim bili
tudi nekateri domači izdajalci in belogardisti. Napade so izvajali
na ta način, da so obkolili velike gozdne in hribovite komplekse,
postavili so zasede na vseh važnih točkah in prehodih ter z močnejšimi patrolami raziskovali teren. Vojaštvo so skoncentrirali
okrog terena, katerega so nameravali napasti, v nočnih urah z avtomobili, kjer pa je bilo potrebno zaradi manjšega hrupa, pa so prišli
pes. Pri prevažanju posadke so uporabljali v velikem Številu italijanske avtomobile. Pri napadu, ki je bil 9. t. m. istočasno na Ratitovec in Jelovico," je prišla I. četa Poljanskega bataljona ob premiku iz Novakove Jelovice na Jelovico misleč, da se obkoljujc samo
Ratitovec, kjer so se koncentrirale velike sovražnikove sile, v močan sovražnikov obroč in je pri tem spopadu padlo 25 tovarišev,
8 pa je bilo ujetih. Ta spopad je bil med Lipniško in Mošenjsko
planino. Pri tej četi se je nahajal tudi štab. Iz štaba smo izgubili
priljubljenega komandanta Jožeta Gregorčiča, radiotehnika Aleša
in Fedorja,3 ki je delal pri razmnoževalni tehniki. Rešilo se nas je
vseh iz štaba in čete 18. Nekateri (5) so bili v tistem času na
zvezah, drugi pa so se prebili iz obroča. Obramba je bila skoraj
nemogoča, ker je sovražnik odprl istočasno okrog in okrog strojnični ogenj. Sovražnik verjetno pri tem ni imel dosti izgub. Za
> Izvirnik, napisan s svinčnikom, je v arhivu CKZKS. Objavljen |e
V Zborniku dokumentov in podal kov o narodnoosvobodilni vojni jugoslovanskih narodov, del VI, knjiga 4, dok. St. 41.
2 Ofenzivno akcijo na Jelovico je napravil 18. policijski polk planinskih
lovcev 8. in 9. septembra. Nemci so poročali, da so imeli partizani 20 padlih
in 7 ujetih.
3
Franko Rajštcr.
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Jožeta Vas prosimo, da napišete dopis v Porocevalcu f ker je bil zelo priljubljen v mladosti kot športnik, potem kot španski borec in sedaj kot komandant in neustrašen ter
neuklonljiv borec za svobodo slov. naroda. Smo sedaj v grupi brez
komandanta. Njegov namestnik, katerega smo vam predlagali in
nam na vprašanje niste nič odgovorili, politični komisar Gorenjskega] odreda P[olde] Strfažisar] je tudi padel in prav tako Potočnik'* kot intendant Gor[enjskega] odreda. Komandant Kokr[škega]
odreda je dezertira], češ, da on ni sposoben za odrednega komandanta. Zapustil je pismo, v katerem navaja, da se bo se naprej
boril proti fašizmu in da ne bo deloval proti OF, partizanski vojski
Jdi proti KPS. Verjetno je prišel pod vpliv b. garde. Grupa je izdala nalog, da ga izsledimo ter kaznujemo po partizanskem zakonu
kot dezerterja. Ta človek nas je močno razočaral. Sicer trdijo vsi
tovariši, ki ga dobro poznajo, da Tomaž izdajal ne bo, še manjša
je možnost oziroma nemogoče je, da bi šel k sovražniku v službo.
Ce se bo pojavil kje v III. grupi, bi bilo dobro, da o tem obvestite
grupo, da bo vedela, s kom ima opravka. Doma je nekje z Dolenjske. Kot komandant je imel ime Matevž Kovač,r* katerega ste
mu določili Vi, ko ste ga postavili za bat. poveljnika bataljonu,
ki je prišel na Gorenjsko. Za Tomaža so ga klicali v Hrastenicah,
kjer je bil poprej. Za komandanta odreda smo imenovali sedaj
Matija,7 t. j. komandanta I. bat. Kokr[škcga] odreda pod imenom
Silvo Kamnikar. Komandanta Gorfenjskcga] odrfeda] bomo tudi
izmenjali in ga postavili kot odrednega intendanta. Ta tov. je nekoliko neodločen, zato pri moštvu nima potrebnega uspeha. Na njegovo mesto bomo imenovali Bička," sedanjega komandanta II. bat.
Politič[nega] kom[isarja] Gor[enjskega] odreda Še nimamo. O tem,
kdo bi bil najbolj primeren in če ga bomo lahko pogrešali pri
drugem delu, Vam bomo poročali v prihodnjem dopisu.
Manjka nam grupni komandant. Za to mesto primernega tovariša nimamo. Sporočite nam oziroma pošljite nam Jožetovega
namestnika, ali pa nam svetujte kaj naj napravimo? Namestnika
Politkom. in tovariša za politično delo v grupi pa na vsak način
Pošljite takoj.1'
Se hujši udarec, kot ga je doživela I. četa Pol[ janskega]
bat[aljona] je doživel II. bat. Kokr[škega] odreda 14. t. m. So• Nekrolog je objavljen v Slovenskem poročevalcu, leto III, st. 41. dne
«4. oktobra 1942.
r
* Franc Potočnik.
n
Toma/ Knavs.
7
Matija BIcJc, padel kot komandant KokrŠkcga odreda na Kostavski
Planini 24. decembra 1942. Proglašen je bil za narodnega heroja.
h
Prane Hičck, sedaj uslužbenec »TranMurista. v Skoji Loki.
;' Slab I. grupe odredov je 26. avgusta 1942 prosil za namestnika polilKomisarja. V pismu 24. septembra 1942 mu je Glavno poveljstvo slovenskih
Partizanskih cct odgovorilo: »Namestnika politkomisarja vam trenutno ie
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vražnik je pripeljal 300 avtomobilov oborožene sile za obkolitev
terena od Kokre do Sv. Ane. Bataljon je prišel prejšnji dan v Udenboršt, kjer je bil izdan.10 Avtomobili z moštvom so se vrnili in
obkolili našo posadko 61 mož. Obkolili so jo zvečer, zjutraj pa so
izvršili napad. Pri tem je padlo 20 tov., z ostalimi ne vemo, kaj je
bilo. Vrnila sta se 2 tovariša. (Nemci so izdali letak, kjer pravijo,
da so jih 28 pobili in 33 ulovili, to število ne bo držalo, ker pravita
tovariša, da se jih je gotovo še nekaj prebilo skozi obroče.) Udarec
pa je težak za ves odred, ker je padlo poleg odličnih tovarišev tudi
dosti orožja. Pri tem je padel poleg četnih poveljstev tudi odredni
intendant" in bataljonski politkom.1- Bat. komandant1"1 je zbral
ostalo moštvo, ki ga je sedaj 25. Te izgube so na moštvo zelo vplivale, tako v I. četi kakor tudi v tem II. bat. Kaj napraviti, da se
izognemo tem zločinskim napadom? Kaj napraviti, da si bomo spet
ojačali svojo armado? Svetujte nam, kako naj začnemo z delom!
Mi bomo šli s polno paro na delo, saj se dobe tudi zdravila za
vsako rano. Tudi odredno in bat. poveljstvo ni izgubilo poguma.
Nekateri tovariši pogostokrat postavljajo vprašanje, kaj bomo
storili, če bo treba prezimovati, češ, lansko leto vas je bilo malo
in zato ste se lahko umaknili. Sporočite nam, kako gledate Vi na
to vprašanje?11
Sedaj so trajali že tri dni sovražnikovi napadi po terenu od
Tržiča do Jesenic. Verjetno da uspeha niso imeli, ker je bilo slišati
le malo streljanja in tudi ni nič slišati o sovražnikovih uspehih.
Nasprotno pa so jim naši zakurili v dolini v času, ko so Nemci
ne moremo poslati, kajti vsepovsod se ćuti silno pomanjkanje kadrov. Vendar
bomo poskušali v ćimkrajscm času rešiti tudi to vprašanje.« Za namestnika
politkomisarja so v prvi polovici oktobra 1942 imenovali dotedanjega komandanta I. bataljona Tomšičeve brigade Staneta Bizjaka-Kostjo.
i» Po prehranjevalni akciji v Rcljah pri Križah so borci II. bat. Kokrskepa odreda hoteli predaniti dne 13. 9. 1942 v gozdu UdcnborŠt, da bi v naslednji noći napadli okupatorsko postojanko v Dupljah. Nemci so zvedeli,
kje je bataljon in z okrepljenim 18. policijskim polkom planinskih lovcev
obkolili Udcnboršt ter ga uničili v borbi, ki je trajala ves popoldan 13. 9. 1942.
vso noč in Še naslednji dan 14. 9. 1942.
11

Stane Teran-Slane Nared.

'- Lev Skapin-Lado.
1:1
Šiška. Uredništvu ni uspelo Ugotoviti pravega imena.
11
Glavno poveljstvo je že 24. septembra 1942 v odgovoru na poročilo
1. bat. I. grupe odredov dne 26. avgusta 1942 poslalo direktivno pismo, v katerem jib med drugim opozarja: -Pripravljajte se za zimo v vsakem pogledu:
zbirajte ćim večje mase živil in jih dobro poskrijte. Izgradile si dobro zamaskirana skladišča, ki jih Nemci ne bodo našli. Težite za tem, da si ustvarite
take zaloge živil, da boste v teku zimske kampanje kar najbolj neodvisni
od vasi, ki so dostopne nemški zimski kontroli. Dalje si nabavljajte obleko
za zimo. smučke itd. Skratka vse, kar je potrebno, da bi zimo lahko čim
uspešneje preživeli brez podobnih kriz, kakršne smo preživeli lansko leto.
Imejte izkušnje lanske zime neprestano pred očmi!- fZbornik dokumentov
in podatkov o narodnoosvobodilni vojni jugoslovanskih narodov del VI
knjiga 4, dok. It. 39.)
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I.0J7.C Kcbc

lazili po hribih. Iztirili so jim en vlak na Hrušici in drugi na
Dobravi pri Jesenicah.15
Pri vseh teh napadih je imela velike zasluge bela garda, ki je
pozivala tov. k dezertiranju in jih silila, naj izdajajo. Tudi tem
podležem, ki svinjarijo, se bo njihovo delo plačalo. Prvi obrok je
že plaćan. Za to so dali glave Bedcnk, Umnik, Đenedik in drugi.,c
V zadnjem poročilu smo Vam omenili, da bomo po prihodnji
zvezi poslali poročilo o akcijah. Tega Vam danes ne morem poslali,
ker so se poročila zgubila, ko je padel tov. Jože17 Po prihodnji
zvezi Vam bomo poslali starejša poročila, katera smo ponovno
zahtevali od Kokr[Skega] odreda. Danes pa Vam pošiljamo poročila samo o tistih akcijah, o katerih smo obveščeni. Poročila
o naših akcijah so ugodna.
Ker ne utegnem več, bom zaključil s poročili. Dopolnil bom
po prvi zvezi.
Smrt fašizmu — svobodo narodu!
Politkom:
Gregor Požar1*
Grupna štampiljka nam je padla pri zadnjem napadu, zato je
neveljavna. Prosimo za novo!
Gregor

St.8
POROČILO SEKRETARJA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA
GORENJSKO LOJZETA KEBETA DNE 1. OKTOBRA 1942 CENTRALNEMU KOMITEJU KPS O POLOŽAJU NA GORENJSKEM1
1. X. 42.
Dragi sodrugi.
K poročilu, ki sem ga napisal 21. X.,2 prilagam danes Še nekatere stvari. Dopisa nisem mogel odposlati poprej, ker sta nam
Padla dva kurirja in smo ostali potem brez zveze. Danes smo
zvezo ponovno vzpostavili.
Poročila, ki so jih poslali tovariši s terena, so ugodna. V Kranju
s
o zveze le s posamezniki, v kratkem pa bodo postavljeni tudi
15
Pri Hrušici je bila le poskusna akcija, ki ni uspela. Akcija pri Dobravi
Jc bila bolje pripravljena. Iztiril se je vlak.
•
Glej dok. št. 6.
17
Glej dok. št. 6, op. 5.
,K
Lojze Kcbc.
1
Izvirnik, napisan g svinčnikom, jc v arhivu CK ZKS v Ljubljani.
2
Pomola. Rili mora 31. IX. Glej dok. st. 6.

4
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odbori. Za SKOJ kaže, da se bo mogel organizirali. Tudi nove
partijce bomo v kratkem sprejeli v stranko. Zvez imamo tudi po
drugih trgih in v vaseh vedno več. Vsepovsod zahtevajo literaturo.
Razpoloženje prebivalstva je dobro. Postavljenih je več novih odborov po vaseh in dva na Jesenicah. Politično delo se je pojačalo
po vsem Gorenjskem. Slabi pa smo za izdajanje literature, kar
je zelo važno. Upoštevajte to in pošljite nam pomoč, kot sem Vam
že pisal. Izdali smo dva večja letaka, t. j. »Slovenci na Gorenjskem«
ter »Bela garda in vloga dr. Bcdcnka«.3 Pišite nam, če smo ga kaj
polomili glede na linijo. Težko je pisati, ko smo odrezani od vseh
novih navodil. Niti Delo št. 3 nismo prejeli, poleg tega je izšlo več
druge literature, ki je nam niste poslali.
V zadnjem času prihajajo funkcionarji bele garde na Gorenjsko in tu organizirajo. Menda je bil tudi Natlačen že na Bledu.
Tudi v Skofji Loki so že bili. Kaj konkretnega Vam za sedaj še
ne vemo poročati.
Nujno bi bilo, da bi vzpostavili zvezo po dolini, ker bi hitreje
poslovala. Uredite z vaše strani in nam sporočite z obratno pošto,
kaj lahko napravite.
Ker je padel naš kurir 21. IX. s pošto, je možno, da je bilo
kaj pošte od Vas? Sporočite nam tudi to.
Smrt fašizmu — svobodo narodu!
Viktor*

St.9
POROČILO ORGANIZACIJSKEGA SEKRETARJA CENTRALNEGA
KOMITEJA KPS BORISA KRAIGHERJA DNE 9. OKTOBRA 1942
SEKRETARJU CENTRALNEGA KOMITEJA KPS FRANCU LESKOSKU O RAZMERAH V GONARSU IN POLOŽAJU NA PRIMORSKEM1
Dragi Luka!2
Končno imamo po 4 in polmcscčncm »odmoru« možnost, da
se Ti javimo bivši interniranci iz Gonarsa. Javljamo se naslednjih
osem: Jaka Slatncr (strugar iz Crnuč-Vitcz),3 Ivan Bratko, Mirko
3 Glej dok. št. 6.

* Lojze Kcbc.
i Prepis izvirnika je v arhivu CK ZKS v Ljubljani.
2
Franc Lcskošek.
» Franc Ravbar, padel 14. januarja 1943 v Poljanski dolini kot politkomisar III. operativne cone — Alpske. Proglašen je bil za narodnega heroja.
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Pore (ga po/naš od Staneta4), Viktor Ilovar (erotik iz Ljubljane),
Janez Učakar, Bojan Stih, Ludvik Pangerc (Majorjev šofer) in jaz,
J,
la mali« Janez/' Rešili se nismo tako hitro kot sem Vam javil že
v Ljubljani iz kasarne. Premagati smo morali celo vrsto ovir —
o nekaterih bomo morali se govoriti. Zato se nam je rešitev
zavlekla. Vendar smo zapustili Gonars že V noči 30.—31. avgusta.
Javka, ki mi jo je sporočila žena prve dni internacije po sorodnikih,
ni več veljala. Zato je trajalo nekaj dni, preden smo prišli do zveze
Z najbližjimi partizani — zaradi specifičnih razmer pri primorskih
partizanih pa je trajalo več ko mesec dni, da smo dobili zvezo
z bataljonskim Štabom, s komandantom odreda, ki je slučajno
ravno v teh dneh prišel od Vas in s pokrajinskim odborom. Sicer
dobiš z isto pošto oficialno poročilo odrednega komandanta in
pokrajinskega odbora, vendar smatram za svojo dolžnost, da dam
tudi svoje poročilo o stanju tukaj.
1. Ljudstvo v splošnem z velikim veseljem sprejema partizane
in zelo požrtvovalno zbira hrano zanje. Zato nimajo ti s prehrano
prav nobenih težav. Nacionalna zavest ljudstva je razmeroma zelo
visoka, borbena pripravljenost pa za sedaj Še ne dosega prve.
Ljudje se boje represalij in dajejo partizanom vse, kar hočejo —
samo žele, da bi ti v njihovi bližini ne delali akcij in da se ne bi
preveč gibali tam. Ta strah pred represalijami predstavlja veliko
4

Franc Rozman-Stanc se je smrtno ponesrečil pri preizkušanju orožja
7- novembra 1944 na Lokvah pri Črnomlju kot komandant Glavnega štaba
NOV in PO Slovenije. Proglašen je bil za narodnega heroja.
r
' Boris Kraigher, sekretar Okrožnega komiteja KPS Ljubljana je spomladi 1942 opravljal dol/nosti organizacijskega sekretarja Centralnega komiteja KPS. Maja 1942 so ga internirali v Gonars.
Po prihodu Borisa Kraigherja v taborišče Gonars maja 1942 je taboriščni
komite Začel misliti na pobeg. Osvojili so načrt za kopanje rova iz barake 22,
ki je bila najbližja bodeči žici. Baraka je stala na poševnem terenu in je bilo
Zato v »kleti« precej prostora za odlaganje materiala. Po načrtu bi morali
skopati rov, ki bi se končal za žico in stražarskim stolpom na njivi, posejani
s koruzo. Pod pogradom, kjer sta ležala člana Partije Ludvik Pangerc in Polo
Kudli, so napravili vhod v »klet« barake. Rov pod zemljo je kopalo nekaj
najboljših članov Partije, ki so se pri delu izmeniavali. Neposredno so pri
kopanju rova sodelovali — ne da bi za akcijo vedeli — vsi člani Partije v taborišču. Zbirali so material, potreben za delo v rovu. Po mnogih težavah je
r>il rov konec avgusta skopan nekaj metrov za stražarskim stolpom. Ker so
kmetje začeli tedaj z obiranjem koruze, seje vodstvo odločilo za takojšen pobeg.
Določenih ic bilo 16 najbolj kompromitiranih komunistov, ki bi morali v noči
°d 30. na 31. avgust pobegniti. Ko se je osmi tovariS sredi noči priplazil iz
rova, je po nesreči povzročil Sum, ki je pritegnil pozornost stražarja. Lc-ta
Jfl dal znak za alarm. S tem je bil pobeg ostalim osmim tovarišem onemoKOčcn. Zjutraj 31. avgusta je italijanska straža odkrila rov, vendar Italijanom
kljub preiskavi ni uspelo dobiti pobeglih tovarišev niti onih, ki so Se ostali
v taborišču. (Glej Ivan Bralko, Beg iz Gonarsa, Spomini na partizanska leta,
HI. Ljubljana. 1949, str.73.) Skupina, ki je pobegnila iz Gonarsa, je nameravala s pomočjo primorskih partizanskih enot organizirati napad na taboreče in OSVODOdlU vse internirance. Zaradi Šibkosti primorskih partizanskih
cr
»>t napada niso mogli izvesti.
4*
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nevarnost za ves naš pokret zlasti zaradi naše organizacijsko-poli
lične slabosti na terenu, izredne slabosti in neborbenosti partizanstva in razmeroma velike aktivnosti bele garde — zlasti mihailoviccvccv — povsod na terenu.
Mihailovičcvci imajo precej razpredeno organizacijsko mrežo.
Ljudstvo love na njihov strah pred represalijami, na neobveščenost
ljudi z naše strani, na močne iluzije o bivši Jugoslaviji. Najbolj jim
delo uspeva zaradi popolnoma nedopustnega pomanjkanja naše
propagandno-agitacijske literature. Njihovi »lističi« so skoro edina
literatura, ki jo najdeš včasih v zelo zakotni hribovski vasi. Pomanjkanje literature je tem nevarnejše, ker je prebivalstvo tu mnogo
bolj kot pri nas zainteresirano za politično življenje in zelo hrepeni
po kakršnikoli literaturi. Pri tem je seveda važno, da takoj ko razložiš ljudem pravi pomen mihailovičevstva, kakor hitro jim razlo/iš
razliko med četniki in partizani, zelo hitro prepodiš njihov vpliv
s terena. Težnja po popolni enotnosti narodnoosvobodilnega gibanja je zelo močna in vse gibanje ima tu mnogo bolj kot pri nas
res narodnoosvobodilni značaj. Treba se je samo pojaviti. V tem
je osnovna slabost. Tudi vse iluzije o bivši Jugoslaviji in o Angliji
potem hitro izginejo. Z razmeroma majhnim trudom se nam je tudi
posrečilo skoraj povsod razbiti strah pred represalijami. Ko jim
razložiš, da če se ne bomo borili vsi, če ne bomo doprinašali vsi
žrtve po svojih močeh, da bodo potem ponovno delili Slovenijo med
razne sovražnike za zelenimi mizami kot osemnajstega leta in da
čaka potem ravno Primorec, ki imajo najbridkejše izkušnje iz take
»versajskr« politike, nadaljnjih toliko in toliko let še hujšega
nasilja pod peto okupatorja, se njihova borbena pripravljenost
hitro močno dvigne. Niso redki kmetje, ki pravijo, da dajejo vse
svoje imetje na razpolago nam in ga tudi v praksi dajejo in se ne
boje ne požigov ne internacij — češ, »zemlje mi ne morejo odnesti,
ta ostane, vse drugo bo pa že še čas popraviti in zgraditi«.
Torej: aktivnost bele garde in mihailovičcvccv je močna in
predstavlja resno nevarnost ne samo za Primorsko, ampak kot
eventualna njihova baza ob kaki ugodni mednarodni situaciji (kak
separatni mir med Italijo in Anglijo) za vse gibanje v Sloveniji.
Možno pa jo je hitro paralizirati z odpravo naših organizacijskopolitičnih slabosti in zlasti s temeljitim zboljšanjem našega partizanstva.
2. Organizacija. Ta je v času od moje aretacije do danes močno
napredovala. Vzpostaljcnc so organizacijske zveze tako rekoč
z vsemi važnimi centri. Vendar še ni premagan oportunistični
odnos in strah naših aktivistov pred akcijami zaradi represalij.
Kader Še ne zna hitro in res odločno nastopati proti temu strahu,
ampak sam zapada vanj. Zato tudi ne more dovolj hitro paralizirati (spričo vpliva pomanjkanja literature) mihailovićevskih
pozicij.
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Celotna organizacija sloni na posameznih krajevnih aktivistih
— večinoma prišlekih iz Ljubljanske province — deloma partijcih,
deloma tudi predanih o-efovcih in mnogo manj na odborih, ki jih
večinoma niti ni — okrožnih namreč, so pa terenski odbori.
3. OF: je postala ponekod (spodnja Vipavska dolina) res množično narodnoosvobodilno gibanje, ki ima izrazito ljudski — plcbejski značaj. Vendar pa ni moglo skoraj nič zajeti malo premožnejših slojev. Ti so zelo zavestno organizirani pri beli gardi,
direktno nasprotni OF, močno prepojeni s čisto fašističnimi elementi, s katerimi žive v zelo prijateljskih stikih. Mislim, da je
v tem oziru pokrajinsko vodstvo morda najbolj grešilo, ker ni
napelo vseh sil, da bi s premagovanjem »levičarstva«, ne v odnosu
do akcij ampak do socialnih problemov našega narodnoosvobodilnega gibanja, omogočilo približevanje tem srednjim in deloma
čisto buržoaznim slojem. Značilno je, da pokrajinsko vodstvo še do
danes ni našlo nobene politične skupine zaveznikov, niti katoliške
niti nacionalistične — sokolske, s katero bi moglo stopiti v politično-organizacijske stike. Se vedno je vodstvo vsega gibanja tudi
s formalne, ne samo politične strani, izključno v rokah naših dveh
članov PK.,: Vodstvom je sicer uspelo voditelje bele garde precej
razbiti, dovesti nekatere skupine do tega, da so izjavile, da bodo
po tihem podpirale nas, da so prekinile z izdajanjem svoje literature (ki je zadnji čas res ni več opaziti), ni pa jim uspelo doseči
tesnejšega sodelovanja. Zato je jasno in značilno za naše OF-gibanje, da ni našlo še večjega razmaha v mestih — Gorici in Trstu.
Čeprav je tu vendar naš vpliv močno zrasel v primeri s tistim maja
nieseca. Mislim, da vodstvo pravilno ocenjuje kot enega davnih
vzrokov za ta minimalen prodor v srednje sloje slovenskega življa
Gorice in Trsta dejstvo, da mu doslej ni uspelo dobiti niti najmanjše zveze z delavstvom teh dveh mest.
Ob ostri kampanji proti beli gardi, proti politiki čakanja, za
razbijanje strahu pred represalijami in žrtvami, obenem v najostrejši kampanji proti zgoraj označenemu »levičarstvu« in v napenjanju vseli sil, da pride tudi tu na Primorskem do oficialnega
sodelovanja z določenimi skupinami poštenih zaveznikov, mislim,
da bo mogoče v kratkem prebresti dosedanjo ozkost gibanja.
4. 2c pri ocenjevanju uspehov na politično-organizacijskem
P(>lju, Še bolj pa pri ocenjevanju neuspehov tukajšnjega partizanstva je treba upoštevati okolnost, da imamo opraviti tu z nasprotnikom, ki živi v pokrajini že 24 let in mu je uspelo v tem času
fi
Centralni komite KPS je poleti 1941 poslal na Primorsko svojega člana
Oskarja Kovačiča-Muho. Aniona Vcluščka-Matevža in druge. Ko pa so Italijani decembra 1941 aretirali v Trstu Oskarja Kovačiča. je Centralni komite
KPS poslal na Primorsko aprila 1942 Toma Drcjca-Lojzcta. Ta je postal sekretar Pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko, člana pa sta bila Anton Velušček in Joi« Lcmut-Sasa, ki je 17. avgusta 1942 padel pri Kroinbcrku.
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zgraditi močan policijski fašistični aparat. Vojaško karabinjerske
posadke zelo dobro poznajo prebivalstvo, razmere na vasi, geografske posebnosti pokrajine itd. Sovražniku se je posrečilo dobiti
precej močan kader domačinov — fašistov, zlasti v mestih v »višjih
slojih«, ki dajejo zato našemu antifašističnemu narodnoosvobodilnemu gibanju od vsega začetka mnogo bolj nacionalno-razreden
značaj. Varnostne in obveščevalne službe ter vaške narodne zaščite
bi morale zato igrati v vsem gibanju tu zelo važno nalogo. Dejansko
pa predstavljajo ravno te stvari naše najbolj zanemarjeno, skoraj
pozabljeno področje dela. V tem pogledu mislim, da bo potreben
odločilni prelom z dosedanjo prakso.
5. Partizanstvo predstavlja najtežji problem celotnega gibanja
na Primorskem. Pri njegovem današnjem stanju predstavlja resno
nevarnost za celokupno gibanje, lahko dovede v kratkem, zlasti
zaradi bližajoče se zime, do popolnega razsula, kar bi močno zavrlo
vse naše narodnoosvobodilno gibanje v pokrajini. Zato sem smatral
za potrebno, da skoraj vse ljudi, ki so se z menoj rešili iz Gonarsa,
obdržimo tu in jih damo na razpolago tukajšnjemu partizanskemu
vodstvu za okrepitev našega vojaškega kadra. Res mnogo laže pa
bo prebroditi težave partizanstva z ozirom na prihod odrednega
komandanta,7 ki se mi zdi, da bo kos situaciji ob pomoči zgoraj
omenjenega našega kadra in dobrega partizanskega kadra, ki ga
je pripeljal iz Ljubljanske pokrajine.**
•
Skoraj vse partizanstvo tu ima izrazito »zelenokadrovski značaj«. To so dezerterji iz italijanske vojske, ki se niso prišli borit,
ampak skrivat pred oblastmi, ki so bežali iz vojske, da v gozdu
počakajo na mir, ne pa da se bore za ta mir. V tem jih še posebno
podpira skrb, s katero jim domači preskrbujejo hrano za ceno:
»Nikar akcij, bodo represalije in ne bo hrane!« Izživljajo se samo
v zbiranju hrane, v popolni defenzivni vojaški taktiki. Vsak partizan neodgovorno odhaja z raznimi patruljami po hrano po možnosti v domači kraj in potem se čim dalje vrti okoli doma.
Vodstvo ni bilo sposobno premagati to specifičnost, premagati
svojo defenzivno taktiko in uvesti vsaj minimalno vojaško disciplino v četah, ki je sploh ni bilo. ...° Ta položaj je postajal
kritičen zadnji mesec, ko se je posrečilo mobilizirati v partizane
res veliko število mladine (letnik 23.), ki so ga okupatorji hoteli
mobilizirati za vzhodno fronto. Res je večina te mladine odšla raje
v hribe, tu pa je našla nemogoče razmere. Okupator je čutil to
slabost in prešel takoj v ofenzivo: represalije na terenu, internacije
družin teh mladincev in lov na partizanske čete. Ko je čutil, da se
te samo skrivajo in umikajo, se je ojunačil tako daleč, da smo
" Mirko Bračič, padci 13. decembra 1943 v Kočevju kot komandant XIV.
divizije. Proglašen je bil za narodnega heroja.
H Glej dok. It. 16.
o IzpuSćamo.
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doživeli v zadnjih 14 dneh več napadov na naša taborišča, kjer
so napadali celo ponoči in Z enotami vsega po 20 mož.
Ta mladina, ki je zadnji čas prišla k partizanom, pa predstavlja
zelo zdrav, borben kmečki element, ki je ob nesposobnem vodstvu
prišel v drugo nevarnost. V odporu do »zelenokadrovstva« in do
boja z bega so prešli k »hajduštvu« s parolo: »Kaj nam pa morejo«.
S tem so začeli otročje razkrivati svoja taborišča, kazati svoje
sile z nepremišljenimi in nepripravljenimi akcijami in tako ob
nadaljevanju dejansko še nevarnejše defenzivne taktike omogočili
sovražniku nenadne napade na naša taborišča. S tem je sovražniku
uspelo močno zavreti naše napore, da spravimo partizanstvo iz kritične situacije s temeljito reorganizacijo (o kateri vam poroča
odredni komandant in ki sem jo imel sicer sam v načrtu)10 in z resničnim prelomom k ofenzivni taktiki z načrtnim delom. Ti nenadni
napadi so vedno povzročali razbitje naših čet — saj drugih žrtev
večinoma nismo imeli, razen izgub v orožju in izgubili smo zopet
po nekaj dni samo za to, da smo zbrali begunec z vseh koncev. Pri
tem smo se odločili, da za 14 dni usmerimo vse akcije skoraj
izključno k pridobivanju orožja, šele potem bomo prešli na druge.
Cele so ob masovnem prilivu mladine namreč skrajno pomanjkljivo oborožene. Ta načrt pa nam preprečujejo ravno ti »hajduki«.
ki se skušajo pred strahopetnimi »zelenokadrovci« izkazati s svojim
junaštvom in vrše zato nepremišljene in individualne akcije. Upam,
da bomo sedaj tudi to premagali in da nam bo v kratkem le uspelo
priti k načrtni ofenzivni taktiki z osnovnim načrtom: zasledovati
majhne vojaške enote, jih razoroževati in jim s tem vcepiti strah
pred nami, tako da se v kratkem ne bodo več upali slediti nam
v majhnih edinicah. Zaradi prejšnjih naših napak in nekaterih
specifičnih pogojev, v katerih se razvija partizanstvo tu, jim
Jo namreč trenutno res uspelo postaviti proti nam taktiko, ki jo je
»duee« označil: »Gerilo bomo pobili z gerilo.«
Kakšni so konkretno organizacijski ukrepi, vidite iz komandantovega poročila.
6. Kader: pokrajinsko vodstvo misli, da je v glavnem dobro
in zmožno samostojnega dela, če mu nudimo večjo pomoč ravno
S partizanskimi kadri. Ta mu je s prihodom komandanta v glavnem
dana ..."
Jaz mislim, da je dober odredni politkomisar tu nujen. Cc ne
morete poslati obljubljenega Ahaca1- in če ne mislite uporabiti
Viteza, ki je prišel z menoj iz internacije, na katerem drugem
10
Glej Zbornik dokumentov in podatkov o narodnoosvobodilni vojni
Jugoslovanskih narodov, del VI, knjiga 5, dokumenta fit. 55 in 60.
M
Izpulčuno.
12
Dušan Pirjcvcc. sedaj znanstveni sodelavec na Slovenski akademiji
Znanosti in umetnosti.

55

mestu, bi predlagal njega za odrednega politkoma in obenem za
kooptacijo V PK, ki je ostal po smrti Sašcn itak okrnjen.
7. Gonarski kader: Perca sem Ti predlagal za bataljonskega
komandanta; mislim, da bo znal uvesti v bataljon14 vojaškega duha,
ki se ga je naučil pri Stanetu, ko je bil njegov namestnik.'", Bojana
Stiha sem predlagal za čas, dokler ne dobi odred svojega politkomisarja, za pomoč komandantu pri samostojnem partizanskem
listu, Janeza in Viktorja za pomoč pri četah, Ivana Bratka pa PK-ju
za pomoč pri organiziranju njegovega lastnega tiska. Samostojen
pokrajinski list, mislim, da je tu nujen, ker je praksa pokazala,
da tisk, ki bi ga iz Ljubljanske pokrajine dobivali, ne bi mogel
zadovoljiti — prihaja s prevelikimi zamudami, kolikor sploh prihaja — je pa tisk za pokrajino ena največjih političnih nujnosti."*'
Bojan Stih je mlad, pa zelo bister student, ki bi ga, kakor hitro
bi ga mogel pri komandi kdo nadomestiti, mogli odlično uporabiti
tudi v Gorici17 — zlasti ker zna italijansko...18
8. Zase ne vem, ali se smem oziroma moram tu čisto zaposliti
in ostati tu, ne vem niti, če se nisem že doslej predaleč spustil
v samostojnem ukrepanju, to s PK-jem in odrednim komandantom, ko nimam za to nobenega dovoljenja od vas. Zaradi položaja,
ki sem ga našel, sem imel to svoje vmešavanje v tukajšnjo organizacijo za potrebno. Takoj tudi nisem in še ne morem k vam, ker
sem še zmerom na pol nag, kakršen sem prišel iz internacije (na
eno nogo bos) in mislim zato priti k vam, če mi ne pošljete druge
direktive, s prvo prihodnjo patruljo — to je konec meseca. Cc ne
dobimo nobenega sporočila za zaposlitev Viteza, bova prišla tokrat
oba skupaj k vam. Ostali pa bodo v tem primeru ostali na delu,
ki sem vam ga zgoraj označil.
9. Položaj v Gonarsu: tam se nahaja z oficirji in podoficirji
približno 5000 Slovencev. Razen oficirjev, ki so po večini belogardisti in mihailovićevci, so interniranci večinoma precej zavedni
Slovenci. Mi smo med njimi takoj organizirali najprej Partijo, nato
še OF in »logarsko zaščito«. Partijcev je tam okoli 60, medtem
ko smo po barakah organizirali približno 400 ljudi za OF in zaščito.
»* Jože Lcmut.
»* Miro Pere ni postal komandant Tolminskega bataljona temveč namestnik komandanta. Dne 19. decembra 1942 je postal komandant novo ustanovljenega IV. bataljona Soškega odreda.
16 Miro Pere je bil jeseni leta 1941 komandir Stiske čete. ki se je
decembra 1941 vključita v novo ustanovljeni II. Štajerski bataljon, v katerem
je bil Miro Pere do svoje aretacije februarja 1942 namestnik komandanta.
Proglašen je bil za narodnega heroja.
I« Oktobra 1942 je Pokrajinski komite KPS za Primorsko i/delal eno
Številko glasila -Naprej zastava slave-, 1. januarja 1943 pa je začel i/dajati
glasilo »Primorski poročevalec«.
*T Bojan Stih je postal obveščevalec Soškega odreda, delal pa je tudi
v goriškem okrožju.
i* IzpuŠČamo.
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To so ljudje, na katere smo se morali popolnoma zanesti, ker smo
vzpostavljali organizacijo skrajno konspirativno. Med ostalimi
internirane! je seveda velika večina pripadnikov OF. Vendar pa
je tudi organizacija »stražarske bele garde« precej močna — zlasti
Z zadnjimi transporti je prišlo precej teh;10 mihailovićevcev je manj
— so manj organizirani, vendar bližina oficirskega taborišča daje
tudi njim precej upanja; zato predstavljajo stalno grozečo nevarnost, da se ob ugodni situaciji bolj razmahnejo, kot pa so trenutno
organizirani; nam najnevarnejše so organizirane skupine denunciantov: gestapovcev s šefom, nekim Potokarjem in Justinom, ki
so bili v najtesnejši zvezi z ljubljanskim konfidentom Rotarjem
in ki so med drugim že precej spoznali tudi nas (mene so nekaj
dni stalno zasledovali, prav tako Bralka). ...-" Poleg vseh teh
je bila v začetku najmočnejša organizacija »črna borza«, ki je izkoriščala res neizmerno lakoto v taborišču in ustvarjala naravnost
Sijajno pogoje za prikrito delovanje denunciantov in bele garde.
Ravno to »črno borzo« se nam je posrečilo precej temeljito razbiti
z organiziranim delom. S tem smo obenem zelo razkrinkali v taborišču denunciante in ozračje je bilo proti koncu zanje precej
nevzdržno.
Ne bom vam sedaj dajal točnejšega poročila, glavno je naslednje: v Gonarsu je precej močna naša Partija in OF organizacija.
Z rešitvijo teh ljudi bi dobili zelo dobre borce za naše partizane,
če pa jih naprej prepustimo samo drugim, kot je bilo to doslej, pa
je možno, da se ob povečanem terorju, ki ga je režim tam po našem
ne v celoti uspelem pobegu brez dvoma izvedel nad interniranci,
da postane ob primerni priložnosti to taborišče močno oporišče za
rekrutacijo bele garde, zlasti mihailovićevcev. Zato smo mi imeli
ob svojem odhodu iz taborišča za zelo resen načrt organizacijo
pobega celotnega taborišča. Sele tu smo morali ta načrt trenutno
opustiti zaradi šibkosti tukajšnjega partizanstva. Vendar imamo
za potrebno, da načrt zopet oživimo, brž ko se razmere v tukajšnjem
Partizanstvu popravijo. Rad bi tudi o tem izvedel vaše mnenje.
H koncu bi vas še prosil, da mi pozdravite ženo in hčerko,
da jima sporočite, da sem živ in zdrav tu in da tudi meni vsaj
z nekaj besedami sporočite, kako je z njima. Saj razumete, da me
s
krbi, ko več kot 4 mesece nimam prav nobenega glasu o njih.
Smrt fašizmu — svobodo narodu!
9. X. 1942.

S tovariškim pozdravom
Janez

, n> Po racijah, ki so jih izvršili Italijani konec junija 1942 v Ljubljani, je
PrKIo v Gonars večje Število klerikalnih akademikov, tako imenovanih •stražarjev«. Kasneje so jih Italijani po posredovanju bclotrardističnih voditeljev
"Pustili
iz laborKča. Vključili so se v bclojtardističnc oddelke.
1H
' IzpuŠčamo.
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St. 10
POROČILO ŠTABA I. BATALJONA VZHODNODOLENJSKEGA
ODREDA DNE 10. OKTOBRA 1942 O BOJU 7. USTAŠI1
Slab I. bat. VDO
Na položaju, 10. X. 1942
Štabu Vzhodnodolenjskcga odreda!
Dne 5. X. 1942 sem dobil od Zumberačko-pokupskcga odreda
nalog, da zažgem solo in župnišče v vasi Radovica v Beli krajini
in sicer zaradi tega, ker se bo verjetno vselila v ta poslopja bela
garda, ki se sedaj formira v teh krajih. Nalog za to akcijo mi je
poslal politkomisar Gorjanskega bataljona tov. Križcvski2 in pa
tovariš obveščevalec Crt,3 ki sta ravno takrat bila v štabu Žumberačko-pokupskega odreda in sta mi to nalogo poslala na predlog
komandanta tega odreda.4
Dne 7. X. 1942 sem krenil s 106 partizani tez Gorjance proti
vasi Radovica, kjer naj bi izvršili to akcijo. Med potjo smo se
ustavili v vasi Krasni vrh, kjer sem dal nalog, naj se rekvirira
/ivina in razne druge stvari 4 belogardistom. Istega dne zvečer
smo krenili v imenovano vas, zažgali župnišče, šolo ter rekvirirali
17hl vina, ki ga je imela spravljenega v gasilnem domu italijanska posadka iz Ostriža, 15 minut oddaljenega od tukaj. To vino so
Italijani odvzeli nekemu našemu človeku, katerega so pozneje izselili v Italijo z družino vred. Tri hI vina smo zaplenili za nas partizane, ostalih 14 pa smo razdelili med vaščane vasi Radovica.
Nazaj grede nas je na poti dohitel hrvatski kurir s pismom,
v katerem prosi štab 2umberačkega odreda za pomoč hrvatskim
partizanom, ki se bijejo tukaj ze tri dni z redno ustaško vojsko.
Pripomnil je, da je položaj na desnem krilu 4 km dolge fronte,
ki jo drže hrvatski partizani, postal kritičen, ker so ustaši z večino
svojih sil najbolj pritiskali na to krilo in so jih že začeli obkoljcvati. Kakor hitro sem dobil sporočilo, v kakšni situaciji se nahajajo tov. hrvatski partizani, sem takoj pohitel z vsem svojim
moštvom v vas Jezernice, kjer se je nahajal operativni Štab 2un>
beračkega odreda in štab II. operativne zone. Javil sem se takoj
z vsem moštvom komandantu zone, ki mi je dal nalogo, da moram
kakor koli z dvema hrvatskima četama in dodeljenim minobacačem
i Izvirnik in prepis, ki ga je prejel Udvard Kardelj, sla v arhivu CK ZKS
v Ljubljani. Objavljen je bil v Zborniku dokumcnlov in podatkov o narodnoosvobodilni vojni jugoslovanskih narodov, del VI, knjiga 4, dok. Si. 61.
2 Jože Malnarič, sedaj general JLA.
•*' Marjan SelKkar, sedaj uslužbence Državnega sekretariata za notranje
zadeve LRS v Ljubljani.
4 Miško Brcbcrina. padel leta 1943 v Liki.
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ugnati ustaše s položajev Mrke—Sv. Ilija—Sv. Nikolaj, na katerih so se utrdili. V strelskem stroju smo se skupno Z dvema hrvatskima četama vrgli proti imenovanim položajem ter po hudi
dveurni borbi pregnali ustaše v paničen beg proti Karlovcu. Ustaši
so pustili na položajih velike količine hrane, konzerv, kruha ter
raznih drugih stvari. Ujeli smo 6 ustašev, od katerih smo enega na
mestu ubili, 5 pa smo jih predali hrvatski komandi, ki jih je zaslišala ter potem justificirala. Mi smo v tej akciji izgubili 2 tov.
partizana i/. !. čete Gorjanskega bataljona. Žrtve tov. hrvatskih
partizanov so tudi precejšnje, posebno je tragična izguba tovariša
komandanta II. operativne /one/' ki je padel na čelu jurisnih Čet
ravno v trenutku, ko smo zavzeli položaje. Isti trenutek smo bili
priča, kako je nek hrvatski partizanski puškomitraljezec sestrelil
trimotorni bombnik, ki je padel v ozadju naših položajev ter se
razletel na tisoče kosov s 5-člansko posadko vred.
Drugi dan so se razpršene in razbite ustaške enote zopet zbrale
ter poskušale s prodorom na sektorju Sošice—Kordiči, pa smo
jih skupno /opet odbili nazaj ter jih pregnali v beg proti Samoboru. Mi smo zaplenili 13 pušk, precej municije in ostale opreme.
S tem se je ustaška ofenziva proti Zumberku izjalovila. V tej
borbi se je Gorjanski bataljon i/k a/.al s posebno hrabrostjo in so
naši tovariši tukaj maščevali svoje tovariše, ki so jih zverinski
Ustaši poklali v ambulanti KO'1 v Novih selih v Zumberku.
Po končani akciji se je /branim našim tov. zahvalil tov. politkomisar II. operativne /one7 ter komandant 2umberačkega-pokupskega odreda. Oba komandanta sta naglasila, da smo jim Slovenci prišli na pomoč prav v zadnjem trenutku ter jih rešili obkoUtve. Obljubila sta nam, da pride v kratkem čas, ko bodo hrvatski
partizani skupno s slovenskimi partizani uničevali na našem terenu
okupatorja in pa izdajalsko belo gardo. Vrnili smo se domov ob
najboljšem razpoloženju ter je morala pri civilnem prebivalstvu
zaradi te uspešne akcije zelo porasla na tej in na oni strani Gorjancev.
Smrt fašizmu — svobodo narodu!
Komandant:
podpis nečiljiv*

Polit, komisar:
odsoten"

6

Narodni heroj Franjo Ogulinac-Seljo, padci 9. oktobra 1942 pri Visoči.
• Krftki odred. Dne 14. septembra 1942 so ustali napadli partizansko bolnišnico v Prisjeki na Gorjancih, kjer je bilo skupno z ranjenci 49 ljudi.
Večino
ranjencev so ustali poklali, pa tudi zdravnika dr. Stanka Ccrnclča.
7
Vjcčeslav Holjcvac. Proglašen je bil za narodnega heroja.
K
Kardeljev pripis s črnilom. Na izvirniku je podpisan Ilija Radovinac,
narodni heroj, komandant bataljona fiercerjeve brigade, padel 12. februarja 1944 v Gračnici pri Jurkloštru.
u
Kardeljev pripis s črnilom. V izvirniku ni podpisa.
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St. 11
PISMO EDVARDA KARDELJA DNE 14. OKTOBRA 1942 SEKRETARJU POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA GORENJSKO
LOJZETU KEBBTU1
Centralni komite
KOMUNISTIČNE PARTIJE SLOVENIJE
Dne 14. X. 1942
Tovarišu Štefanu,2 sekretarju PS KPS za Gorenjsko
Na položaju
Dragi Štefan!
V zvezi s celotno reorganizacijo naše partijske organizacije za
vso Slovenijo in kot prvi korak k okrepitvi naše organizacije zlasti
na Gorenjskem in Štajerskem smo napravili neke spremembe tudi
pri vas. Ni še veliko to, kar smo ukrenili, vendar upam, da bomo
v prihodnje lahko nudili še znatnejšo pomoč.
1. PK za Gorenjsko in Štajersko se odslej imenujeta Pokrajinski sekretariat za Gorenjsko oziroma Štajersko. To spremembo
v imenu smo napravili zato, da bi podčrtali začasni karakter.
2. Sekretar PS boš ostal Ti in boš tudi dalje odgovarjal pred
nami za vse delo Partije na Gorenjskem. Mislimo, če boš imel
zadostno pomoč s strani drugih tovarišev, boS lahko združeval brez
škode obe funkciji, ki ju imaš, t. j. tudi funkcijo politkomisarja.
Saj smo tudi mi napravili spremembo v istem smislu v Glavnem
poveljstvu, kjer je Peter3 ohranil svojo dosedanjo funkcijo v CK
in 10 in poleg tega postal še politkom v Glavnem poveljstvu.
3. Za člane PS, ki bodo izključno delali po liniji Partije in OF,
smo imenovali tov. Lenarta,1 o katerem smo Ti že nekoč javili kot
o kandidatu za politkomisarjevega namestnika, ki pa ga s tem
pošiljamo raje na izključno politično delo, ter tov. Silva Marjanoviča/' Prvi je dober in razvit delavec, ki nam je v Ljubljani mnogo
koristil, drugi pa je intelektualec, profesor, ki je bil v Srbiji in pri
partizanih vse od konca lanskega leta ter je pred kratkim prišel
z našo patruljo od VS.G Jaz sam ga poznam, je precej dober, zlasti
kot agitpropovec, teoretično precej podkovan, le maio nestalen je.
Drugače pa priden delavec. Mislim, da boste vi trije lahko zrasli
kar v dobro vodilno trojko na Gorenjskem, zlasti ko se Silvo, ki
i
2
a
*
&
«
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Izvirnik je v arhivu CK ZKS v Ljubljani.
Lojze Kcbc.
Boris Kidrič.
Jože Sluga, sedaj upokojenec.
Oskar Savli, sedaj upokojenec.
Glej dok. fit. I, op. 2.

je Štajerce (bil je v Jugoslaviji član MK v Mariboru), nekoliko vživi
v vaše razmere. Moral mu boš* seveda pomagati.
4. Za Tvojega namestnika kot politkomisarja pa je Glavni štab
imenoval tov. Kostjo/ ki ga Ti dobro poznaš. Je to Stane B. iz Tvojega konca, nekdaj sekretar črnuškega rajona Partije, delavec. Pri
nas se je pokazal zelo dobro. Bil je eden naših najboljših bataljonskih politkomov. Sedaj je bil komandant enega od bataljonov UB
»Toneta Tomšiča« .. .s Smatramo, da bo kot Tvoj namestnik lahko
Tebi odvzel zelo mnogo posla, zlasti organizacijskega in pa kontrole nad četami. Tudi radi ga imajo ljudje in bo gotovo lahko
precej vplival na čete. Seveda mu boste morali v političnem pogledu ostali pošteno pomagati.
5. Iz Srbije se je vrnil tudi Albin Pibernik. Morda se ga boš
spomnil z Jesenic. Vsekakor ga pozna sleherni naš Gorenjec. Nekdanji sekretar Partije na Gorenjskem. Bil je v Srbiji pri partizanih,
nato tudi politkomisar pri četi v Vrhovnem štabu...0
6. Vse omenjene tovariše bomo v najkrajšem Času poslali drugega za drugim na vaš položaj. Za vse naj velja naslednji način
gibanja in življenja: imeti bazo pri partizanih, gibati se S pomočjo
partizanskih patrulj, obenem pa se opremiti z dobrimi dokumenti,
da se sem pa tja lahko tudi spustite na teren, kjer ni partizanov.
Bodite izredno previdni in glavno naj vam bo: obdržati se za vsako
ceno, ne dovolite okupatorju, da vas iztrga. Bolje je delati počasneje, toda solidnejc, z utrjevanjem slehernega koraka in z delom,
ki odgovarja splošnemu stanju (ne prehitevati objektivne možnosti), kot pa pohiteti in se provaliti ter uničiti vse plodove svojega
dela. Prizadevajte si, da v vsako okrožje postavite kakega domačina
kot poverjenika, če ne morete vzpostaviti celih OK in RK. Toda
uporno delajte na tem, da ustvarite vsaj najosnovnejši zarodek
partijske organizacije na celem terenu, četudi bodo ti ljudje
v začetku bolj pasivni. Glavno je, da imajo izgled, da se bodo tam
utrdili in se potem vzporedno z nadaljnjim razvojem splošnega
položaja tudi sami razvili. Dogodki se že tako približujejo razpletu,
da je sedaj zares že izredno važno, da vzpostavimo vsepovsod vsaj
najosnovnejše oporne točke naše organizacije, ki jo bomo potem
postopno razširjali. Ne smete podcenjevati važnosti tega dejstva.
Vemo, da imate silne težave, vemo, da ste dobivali premalo pomoči,
vendar kljub temu obstajajo možnosti, da se ob primernem delu,
ki upošteva vse objektivne razmere, tak skelet naše organizacije
v relativno kratkem času lahko obnovi. Morate se zavedati, da
bomo brez tega kasneje postali igrača kontrarevolucionarnih sil,
ki bodo hitro našle svoje zaupnike v sleherni slovenski vasi. Njim
jih ni treba predhodno zbirati. Pojavili se bodo sami, kadar bo
7

Stane Bizjak, sedaj sekretar Zveze združenj borcev narodnoosvobodilne
vojne8 Slovenije.
IzpuSčamo.
u
IzpuSčamo. Albin Pibernik je padel oktobra 1942 na Dolenjskem.
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treba braniti protiljudske interese pred ljudstvom. Mi pa moramo
naše postojanke že prej ustvariti in utrditi, da bi kasneje mogli
hitro zajeti ljudski revolucionarni val, ki bo zapl juskal. Razen tega
je pa to že danes neobhodno potrebno. Saj vam gotovo ni treba razlagati, da je osnovni vzrok velikih težkoč, ki jih imate s partizanskim gibanjem prav v tem, ker nimamo na Gorenjskem dovolj
močne partijske organizacije na terenu, ki bi mogla organizirati
pomoč ljudstva na terenu za nase partizanske čete. Saj je razumljivo: Partija je avantgarda, od nje vse zavisi. Ce ni Partije, tedaj
mora vse iti slabo. Zato se sedaj z vsemi energijami vrzite na utrjevanje partijske organizacije.
7. Kar se nadaljnjega kadra tiče: mi vam bomo skušali Še
poslati ljudi, vendar imamo silne težave, zlasti Še, ker moramo
oskrbovati tudi Štajersko in Primorje. Dobro bi bilo, če bi Ti pritegnil v PS vsaj Še enega domačina, ki ima izglede, da se bo v vaši
družbi razvil v resnega našega funkcionarja. Cc imaš dva taka, tem
bolje. Vprczite jih pošteno v delo in jim obenem pomagajte, učite
jih in kontrolirajte na delu, na ta način se bodo najbolj učili.
Vrzite na teren še nekaj kadrov. Cc ni drugače, jih potegnite iz partizanskih oddelkov. Obenem pa partizane tako porazdelite, da bo
na vsakem terenu vsaj kak manjši oddelek, ki bo v zaščito naših
terenskih partijskih delavcev. Bilo bi seveda napačno to naše
navodilo razumeti tako, kakor da je treba dajati partizanske čete
za zaščito partijskih delavcev. Hočemo reči samo toliko, da naj
Glavni štab-'-1 po možnosti tako razporedi svojo vojsko, da se bodo
terenski delavci lahko nanjo naslanjali. Seveda, čete naj pa svoje
akcije vrše ne glede na osebno zaščito partijskih delavcev. Tudi pri
nižjih partijskih kadrih prakticirajte tako, da so pri partizanih
kot osnovni bazi, odtod pa stalno odhajajo na teren. Kolikor se pa
seveda na terenu more ostati — tem bolje.
8. Partijski delavci naj istočasno posvete vso pozornost tudi
političnemu delu v partizanih. Naj se zavedajo, da so tudi partijci
pri partizanih — njihovi. Kolikor se partijski delavci mude pri
partizanih, naj gredo od čete do čete in tam vrše tako splošno politično delo (agitprop itd.), kakor tudi notranjc-partijsko delo
v smislu utrjevanja naših organizacij in kadrov v partizanskih
četah. Razvijajte zlasti v našem komandnem in politkomisarskem
kadru avtoriteto Partije do skrajnosti, da se vam ne razvijejo
taki »vojvode«, kakršni so se razvili deloma v Ljubljanski pokrajini,10 ki so se menili za Partijo kot za lanski sneg, gledali na pari*a Pomota. Biti mora grupni Štab.
i« Veliki uspehi v spomladanski parlizanski ofenzivi leta 1942, ki je imela
/a posledico nastanek obsežnega osvobojenega ozemlja in pomnozitev partizanske vojske, 10 povzročili, da so nekateri partizanski komandanti in politkomisarji postali nekakšni »vojvode« in spremenili svoj odnos do partizanov
in civilnega prebivalstva. O njih je Edvard Kardelj v svojem članku »O nekaterih nevarnih pojavih v partizanskih vrstah« (Delo, št. 4, julij 1942) zapisal,
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tijskc politične delavce kot na nadležne civiliste, a so ga končno
tudi v vojaškem pogledu seveda pošteno polomili. Dvigajte torej
avtoriteto Partije v vojski.
9. Na terenu naj bo osnovna dol/nosi naših partijskih delavcev,
vzpostavljati predvsem mrežo zaupnikov OF, okrog katerih naj se
postopno zbirajo terenski odbori, kolikor boste pač sposobni razvijati to gibanje, vse bolj v širino. Prepričan sem, da obstajajo za
tako delo zelo velike možnosti, kakor hitro boste imeli na nogah
osnovni organizacijski skelet Partije.
10. Mi vam bomo odslej mnogo bolj pomagali. Tudi v organizacijskem pogledu smo stvari tako postavili, da bomo laže v stiku
z vami. V najkrajšem času vas bosta na vašem terenu obiskala dva
naša predstavnika, ki bosta nekaj časa ostala pri vas in se potem
vrnila. Ustno se bosta pogovorila z vami o vseh stvareh.11
11. V zvezi z nemško mobilizacijo na Gorenjskem še tole.
Parolo: v partizane, v boj za svoj narod, za svojo svobodo, za svojo
družino, za svojo zemljo, ne pa na vzhodno fronto za Hitlerja, za
zatiralce svojega naroda, za razbojnike, ki plenijo slovensko zemljo itd. — ta parola mora postati čim bolj masovna. V vseh mogočih
oblikah jo vrzite v mase. Naj gredo ljudje v partizane. Oborožite
jih, kolikor največ morete. Cc bo preveč priliva, boste nekaj poslali
V Ljubljansko pokrajino, od koder vam jih bomo kasneje oborožene vrnili. Cc jih niti tu ne bo mogoče oborožiti, jih pošljemo na
HrvaŠko. Vse to je bolje, kakor pa da dopustimo, da bi jih potegnili
na vzhodno fronto. Zavedajte se, da mora ta akcija sedaj biti vaša
osnovna naloga.1- Da bi pa ljudi prepričali, da je edino ta pot prava,
bi morali naši partizani dati od sebe več akcij in z njimi bi dokazali
slovenskemu ljudstvu, da se je proti Nemcem mogoče z uspehom
boriti. Napnitc torej vse sile, da bi čim bolj pospešili akcije.
12. V zvezi z orožjem še tole: bilo bi zelo priporočljivo, Če bi
vi zares napravili nekaj akcij na italijanski strani (Primorje). Prvič
bi tam iznenadili Italijane, napravili močan vtis pri prebivalstvu,
zaplenili morda nekaj orožja, obenem pa razbremenili naše, ki operirajo na drugi strani. Opozarjamo vas pa pri tem na to, da se bo
ta napad posrečil samo, če bo to koncentričen napad večjih sil.
Koncentrirajte kolikor največ morete brez škode, izdelajte načrt
in potem v nekaj kolonah in v več smereh prodirajte na drugo
tla «... se jih je lotila plesen birokratizma. Ta bolezen je prinesla partizanskemu gibanju veliko škode. Dejstvo pa je, da tej bolezni niso zapadli zgolj
nckomunisti ali nepartijski ljudje, ampak čestokrat tudi komunisti. Člani
Partije.« Pojav vojvodstva je ostro obsodila tudi roška partijska konferenca
v začetku julija 1942 na Cinku. Glavno poveljstvo je v zvezi s tem poiavom
'c junija 1942 izdalo posebno naredbo. (Glej Zbornik dokumentov in podatkov
o narodnoosvobodilni vojni jugoslovanskih narodov, del VI, knjiga 3, dok.
St. 24.)
11
Na Gorenjsko je 29. novembra 1942 odšel samo Boris Kidrič.
'- Glej dok. it. 12. op. 2.
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stran, kjer se na določenih točkah združite za skupen napad na
italijanske pozicije. Imejte pred očmi, da je sedaj okupatorska
vojska tako pripravljena in naučena na naše napade, da jih lahko
razbijemo samo na ta način, da jih ali iznenadimo ali pa dosežemo
lokalno premoč nad njimi, hitro dosežemo uspehe in se hitro
umaknemo, kot bi oni mogli koncentrirali svoje sile. Po operacijah
se zelo hitro vrnite na Gorenjsko, preden bi Nemci mogli zasesti
meje. Poskusite te napade začeti tako, da sovražniku ne bo jasno,
odkod so prišli partizani. Ce bi dobili orožje italijanske produkcije,
ki ga vi ne morete uporabljati, ker ne dobivate primerne municije,
bi vam ga mi zamenjali in dali jugoslovanskega. Skratka, naj bo
boj za orožje poglavitna tema vaših načrtov. Smatram sicer, da se
more od Nemcev dobiti orožje že laže, samo naučite naše partizane,
da se bodo znali boriti. Nujno potrebno je, da se tudi vi koncentrirate za udarec proti sovražniku in se po opravljenih akcijah spet
razdrobite. V naših belokranjskih operacijah je n. pr. sodelovalo
okoli 1500 partizanov, v akcijah proti b.g. na Notranjskem skoraj
600 partizanov itd. Večina naših zadnjih akcij se opravlja z udeležbo skoraj ne manj kot 400 ljudi. In prav te akcije uspevajo. Na
take naše udarec sovražnik še ni navajen. Ce bi koncentrirali vsaj
200 ljudi in nenadno udarili na nekaj nemških postojank, razbili,
razorožili in odbrzeli dalje po načrtu, bi trajalo precej časa, preden
bi Nemci prišli za vami. Medtem bi vi lahko ponovno že čete razdvojili in manevrirali z umikalno taktiko. Skratka bodite kar
najbolj gibčni.
13. Kar se dokumentne tehnike tiče, vam trenutno še ne moremo ugoditi. Pač pa smo stvari tako postavili, da vam bomo vse
potrebne dokumente hitro naredili, če nam pošljete predloge in
fotografije. Pošljite tega čim več. Potem bomo izdelali štampiljke
in vzorce ter vam jih bomo poslali, tako da boste lahko vse sami
naredili. To bo šlo tudi hitreje, kajti drugače bo še dolgo trajalo.
14. Glede splošnega političnega položaja ste v glavnem gotovo
obveščeni, če imate radio. Poslušajte »Slobodno Jugoslavijo«, ki je
naša oficialna postaja. Pošiljajte nam čimveč vesti, mi pa jih bomo
pošiljali tej postaji.
Glavno vprašanje, okrog katerega se trenutno vrši boj na mednarodno-političncm področju, je vprašanje druge fronte. To niti ni
več pretežno vojaško vprašanje, ampak gre v prvi vrsti za politično
vprašanje. Angleška imperialistična reakcija se očitno upira, da bi
dala pomoč SSSR in da bi kakorkoli trošila svoje sile, ker jih hoče
imeti zbrane za jutrišnjo borbo proti osvobodilni borbi zatiranih
in kolonialnih narodov ter delovnih množic vsega sveta. Zavezništvo
med Anglijo in SSSR ima torej za oviro to nevarno imperialistično
tendenco angleške in ameriške reakcije. Naravno je. da je glede
na to »druga fronta« tisti kamen, ob katerem se ločijo in diferencirajo iskreni demokrati in svobodoljubne sile od reakcionarnih
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impcrialistov, ki niso nikoli pozabili in ludi danes ne pozabljajo,
da je — po njihovem mnenju — vendarle »boljševizem sovražnik
it. 1«. Razume se, gre za samoodločbo narodov in krah imperializma, ali pa za poteptanje pravice do samoodločbe in ohranitev
imperializma. Prvo tezo brani SSSR, drugo pa brez dvoma angleška
'n ameriška imperialistična buržoazija. Tudi pri nas je treba to
vprašanje čimbolj glasno postavljati. Ob tem vprašanju se bo
vršila diferenciacija med poštenimi anglofilskimi elementi, ki bodo
ostali zvesti Osvobodilni fronti, in pa tistimi reakcionarnimi tipi,
ki jim je anglofilstvo samo pokrivalo za protiljudske cilje. Od izida
tega boja je vse odvisno v Evropi. Cc bi zmagala svobodoljubna
stran, potem bi bil boj seveda neprimerno lažji in imperializem
bi bil udarjen v samo srce. Cc se to ne zgodi, potem bomo imeli še
težke boje — ne toliko s Hitlerjem, ki ga bo najbrž pobrala letošnja
zima. pač pa z ostalo imperialistično reakcijo. Za nas same to
pomeni: mi moramo težiti za čimvečjim razširjenjem OF. Zbrati
je treba vse, kar se hoče boriti za svobodo svojega naroda, za oboroženo borbo proti okupatorju in beli gardi, in ki so za takojšnjo
vzpostavitev druge fronte v zapadni Evropi. Prihodnje dni boste
dobili posebno izdajo »Poročevalca«.i:i Dobro jo preberite in proučite. V njem je vsa naša politična linija, ki velja prav tako za vas
kakor za Ljubljansko pokrajino.
Ponovno vas opozarjam na belo gardo. Ne zatiskajte očesa pred
njeno nevarnostjo, da vas jutri ne iznenadi. Dobro jo opazujte
in iščite njene centre ter raziskujte metode njenega rovarjenja.
Zavedajte se, da bo to jutri izredno nevaren sovražnik, ker ga bodo
podprle tudi vse sedaj kolebljive skupine iz sredine. Cim bolj jo
boste sedaj uničevali, tem slabotnejša bo kasneje. Pri lem pa ne
gre zgolj za fizično uničevanje. Ne! V prvi vrsti gre za njeno politično razkrinkovanje. Pokažite masam njen pravi obraz na primeru
njene vloge v Ljubljanski pokrajini. Cim več literature, čim več
ustne agitacije! Pri tem bodite konkretni! Navajajte konkretne
ljudi, da bodo ljudje točno videli, za katero belo gardo gre.
15. Poročajte nam čim obširneje o vašem položaju in delu.
Premalo ste podrobni v vaših poročilih. Medtem pa ravno take
podrobnosti do kraja razjasne položaj.
16. Na vsak način bo treba takoj poslati kadre na Koroško. Mi
trenutno nimamo nikogar, bomo pa vsekakor koga v najkrajšem
času našli. Za ta čas pošljite vi kogar koli na ta sektor, vsaj zato,
da nam prinese podrobnejše poročilo o resničnem stanju tam
gori. Uredite to čim prej, ker se zares mudi. Kasneje bi šel tja
1:1

Misli na posebno izdajo »Slovenskega poročevalca«, ki je izšla oktobra
19-12. Uvodni članek »Slovenci« je v imenu IOOF napisal Edvard Kardelj
v začetku oktobra 1942 na Podlipoglavu. Članek govori o neuspehu sovražne
Ofenziva in poziva na enotnost slovenskega ljudstva proti beli gardi.
5
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tudi eden naših predstavnikov, da se pogovori s predstavniki KP
Avstrije.
17. Pošiljajte nam vedno vse vzorec vaših izdaj literature, da
bi mogli imeti vpogled v vaše politično delo.
18. Pošiljajte nam redna vojna poročila za objavo. Obenem
s poročili pošljite tudi opis najzanimivejših akcij oziroma dogodkov, kakor tudi biografije tistih ljudi, ki so se posebno izkazali
in jih je treba javno pohvaliti.
S tovariškimi pozdravi
za
Centralni komite
KOMUNISTIČNE PARTIJE SLOVENIJE
Krištof«
Prilagam kratek proglas IOOF za Gorenjsko in Štajersko.1'
Pošljite en izvod tudi na Štajersko.

St. 12
LETAK IZVRŠNEGA ODBORA OSVOBODILNE FRONTE SREDI
OKTOBRA 1942 »PROTI MOBILIZACIJI SLOVENCEV ZA VZHODNO FRONTO!«1
PROTI MOBILIZACIJI SLOVENCEV ZA VZHODNO FRONTO! —
VSTOPAJTE V VRSTE SLOVENSKIH PARTIZANSKIH ČETI
SLOVENCI POD NEMŠKO OKUPACIJO!
Strahotno nasilje hitlcrjcvskih barbarov nad slovenskim narodom se približuje svojemu koncu. Hitler doživlja poraz za porazom
na vzhodni fronti in po vsej Evropi. Narodi vse Evrope se pripravljajo na poslednje bitke, da bi dokončno štrli fašistični jarem. Za
nadaljevanje tega strahotnega klanja, ki ga je pričel Hitler, manjka
fašističnim razbojnikom vsega, zlasti pa vojaštva. Ogromne izgube,
ki jih je Hitler utrpel na vzhodni fronti, ne more več nadoknaditi
s svojimi lastnimi vojaki. Natrpal je Nemčijo s tujimi delavci in
nemške delavec poslal na fronto. Nato je pričel mobilizirati za
fronto Cehe, Poljake, Hrvate in vse mogoče narode, samo da bi
zlomil jekleni odpor Rdeče armade in čim dlje odgodil svoj neizogibni konec.
i* Edvard Kardelj.
» Glej dok. št. 12.

i Osnutek letaka, ki ga je napisal Edvard Kardelj, je v arhivu CK ZKS
v Ljubljani.
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Danes, ko je Hitlerjeva stiska največja in ko se nahajamo na
pragu velikega vojaškega preokreta na v/hodni fronti, ki bo prinesel pogin Hitlerju, so se fašistični zločinci lotili vseh sredstev,
da bi nagnali zatirane narode vse Evrope v borbo za interese
fašističnih sovražnikov človeštva.
NA VRSTO SMO PRIŠLI TUDI SLOVENCI! HITLER HOČE
TUDI SLOVENCE UPORABITI KOT TOPOVSKO MESO ZA
VZHODNO FRONTO, KJER NEPREMAGLJIVA DELAVSKOKMECKA RDEČA ARMADA DROBI FRONTO FAŠISTIČNIH
RAZBOJNIKOV!
Po naših vaseh na Gorenjskem, Štajerskem in Koroškem vrše
Hitlerjevi hlapci mobilizacijo naših fantov in mož ter jih odvlačijo
na vzhodno fronto,2 kjer so zapisani gotovi smrti. Na Gorenjskem
je prosluli rabelj slovenskega ljudstva Rainer priredil za uvod v to
mobilizacijo strahotno »komedijo« s priključitvijo Gorenjske Rcichu in S podelitvijo vsem Gorenjcem »državljanstvo na preklic«.3
Z bičem in s prevaro poskušajo vtakniti ti smrtni sovražniki slovenskega naroda slovenske fante in može v nemške vojaške suknje,
da bi jih prisilili umirati za interese, ki so sovražni slovenskemu
narodu.
SLOVENCI !
Mobilizacija Slovencev za nemško vojsko pomeni, da se bodo
morali Slovenci boriti proti svojim najboljšim zaveznikom in
zaščitnikom, proti narodom SSSR. Ona pomeni, da se bodo Slovenci morali boriti proti Angliji in Ameriki. Ona pomeni končno,
da se bodo Slovenci morali boriti proti svojim lastnim bratom,
Partizanom, ki že več kot eno leto z nepopisnim junaštvom branijo
svojo domovino pred pobesnelimi fašističnimi barbari.
2
Štajersko in Gorenjsko so Nemci po zasedbi nameravali priključiti
k nemškemu rajlni, a jim je to preprečila narodnoosvobodilna borba. Kljub
temu so veljavnost nekaterih zakonov, med njimi tudi zakon o vojaSki službi,
razširili tudi na Štajersko in Gorenjsko. Odredba o uvedbi vojaške obveznosti
na Spodnjem Štajerskem je izšla 23. marca 1942, na Gorenjskem pa Šele
7« julija 1942, a so jo zaradi posebnih razmer začeli izvajati Šele oktobra 1942.
Tako so na Spodnjem Štajerskem začeli z vpoklici v vojsko oktobra 1942,
na Gorenjskem pa spomladi 1943. Medtem ko jim je na Štajerskem mobilizacija skoraj v celoti uspela, pa je bilo na Gorenjskem drugače. Gorenjski
mladeniči so šli večinoma v Gorenjski in KamniSko-savinjski odred, kot to
Priznavajo tudi poročila ncrnSkih oro/ni£kih postaj.
• Glej dok. št. 6, op. 13.

š.
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MOBILIZACIJA POMENI, DA SE BODO MORALI SLOVENCI
BORITI PROTI SVOJIM LASTNIM INTERESOM, ZA PODALJŠANJE ŽIVLJENJA HITLERJEVSKIH ZLOČINCEV, KI SO
PRIZADEJALI TOLIKO GORJA SLOVENSKEMU NARODU,
IN KI SO SKLENILI SLOVENSKI NAROD POPOLNOMA IZTREBITI IZ TAL, NA KATERIM SO RASLI IN ŽIVELI NEŠTETI NJEGOVI RODOVI!
Ali obstoji resničen Slovenec, ki bi si ne žele] skorajšnjega konca
Hitlerjeve strahovlade, ki bi si ne želel konca krvavega klanja, ki
ga je Hitler sprožil med evropskimi narodi?
BITI VOJAK V HITLERJEVI VOJSKI POMENI, BORITI SE
ZA UTRDITEV HITLERJEVEGA J ARMA NAD SLOVENCI.
POMAGATI HITLERJU, DA BI MOGEL NADALJEVATI VOJNO PROTI VSEMU ČLOVEŠTVU!
Noben Slovence torej ne sme postati Hitlerjev
vojak! Nobeno nasilje nas ne sme prisiliti, da bi postali izdajalci svojega lastnega naroda, da bi postali pomočniki
rablja, ki uničuje slovenski narod. Z vsemi sredstvi se je treba
upreti vsem poskusom mobilizacije.
SLOVENCI !
Ne klonite pred nasiljem hitlerjcvskih gestapovcev, ki vas
ženejo v gotovo smrt! Medtem ko boste vi umirali po frontah vse
Evrope za interese Hitlerjevega Reicha, bodo Hitlerjevi hlapci
preganjali vaše družine, izganjali jih v tujino, jemali vam bodo
zemljo, ki ste jo s svojim znojem gnojili in naseljevali bodo nanjo
tujca. Ne svojemu narodu ne svoji družini ne boste prihranili niti
ure trpljenja, če se boste vdali nasilju gestapovcev in se dali obleči
v suknje nemškega vojaka.
SAMO ENA POT JE ODPRTA POŠTENIM SLOVENCEM. KI
NOČEJO POSTATI POMOČNIKI RABLJEV SVOJEGA LASTNEGA NARODA:
VSTOPAJTE V VRSTE SLOVENSKE
PARTIZANSKE VOJSKE!
Slovenska partizanska vojska je orožje slovenskega naroda v borbi
proti fašističnemu okupatorju. Več kot eno leto z uspehom bijejo
slovenski partizani veličasten boj za svobodo, za bodočnost svojih
otrok, za zemljo, za boljši kos kruha delovnega človeka. Nikakršni
napori okupatorjev niso mogli doslej ne uničiti ne oslabiti te
slovenske narodne vojske, ki jo podpira in neguje ves slovenski
narod, kajti zaveda se, da mu bo edino slovenska partizanska
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vojska ob veliki pomoči zaveznikov na čelu S SSSR prinesla osvoboditev izpod jarma fašističnih zločincev in mu zajamčila lepšo
in srečnejšo bodočnost.
Slovenski možje in fantje!
Uprite se mobilizaciji
vojsko! Hitlerjev boj je boj za
za uničenje vseh pravic delovnega
strahotnega nasilja nad človeštvom!
ljo, razgnati vaše družine v vse štiri

v nemško fašistično
uničenje slovenskega naroda,
človeka, za večno ustoličenje
Hitler vam hoče odvzeti zemvetrove, a vas poslati v smrt!

Brez odlašanja vstopite v partizanske vrste I
Ce hočete braniti svojo zemljo, če hočete zaščititi bodočnost svojih
otrok, če hočete ohraniti svojo materino besedo, če hočete zmago
delovnega človeka — pridružite se vašim bratom in sinovom v partizanskih četah!
VSTOP V HITLERJEVSKO FAŠISTIČNO VOJSKO POMENI
SMRT V KORIST VAŠIH SMRTNIH SOVRAŽNIKOV!
VSTOP V SLOVENSKO PARTIZANSKO VOJSKO POMENI
ŽIVLJENJE IN BOJ ZA LEPŠO BODOČNOST SVOJEGA
NARODA IN SVOJIH OTROK!
Zbirajte orožje! Uničujte okupatorske hlapce in oborožujte
se z njihovim orožjem! Dan Hitlerjevega zloma je blizu! Pospešite
ga tudi vi z vašim vstopom v partizanske vrste!
2IVELA SLOVENSKA PARTIZANSKA VOJSKA!
ŽIVELA OSVOBODILNA FRONTA SLOVENSKEGA NARODA!
2IVELA FRONTA SVOBODOLJUBNIH NARODOV VSEGA
SVETA NA ČELU S SSSR, ANGLIJO IN AMERIKO PROTI
FAŠISTIČNIM RAZBOJNIKOM!
ŽIVELA ZVEZA SOVJETSKIH SOCIALISTIČNIH REPUBLIK,
VODITELJ ZATIRANIH NARODOV V BOJU ZA OSVOBODITEV IZPOD FAŠISTIČNEGA JARMA!
IZVRSNI ODBOR
OSVOBODILNE FRONTE
SLOVENSKEGA NARODA
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St. 13
POROČILO SEKRETARJA POVERJENISTVA CENTRALNEGA
KOMITEJA KPS ZA LJUBLJANO VLADIMIRJA KRIVICA DNE
14. OKTOBRA 1942 EDVARDU KARDELJU1
Sreda
Dragi Krištof!2
Včeraj smo bili razen Nikolaja/1 ki je imel Šolo, vsi skupaj
...
Napravili smo tudi sklepe o komemor. sestankih za
Smrekarjem/' o ojačenju zim. nabiralne akcije, o 29. oktobru,"
o mladinskem delu, o zaščiti kadrov (pollegalnost, premeščanje),
o načinih borbe za sredino, o finančni akciji.
4

Jaz se danes dobim z Nikolajem pri Janku1* zaradi nove Številke SP, ki Ti jo bomo poslali v pregled in popravo. Nikolaju bom
povedal glede komunikeja," da si ga Ti pregledal in bo prav gotovo
pristal na takojšnjo objavo, brez njegovega pregleda!10 S kakšno
pošto se je Silva" vscdla, še ni jasno — izgleda, da je imela posebne
izdaje SP ali pa staro pošto. Bila je obveščena, da je hiša opazovana, v resnici pa je bila zaseda v stanovanju. Pri preiskavi se ji
je skriven predel sam odprl, ker je imela toliko materiala v njem.
Prilagam »Dosedanje uspehe OF*, ki sem jih poslal našim
in OF za propagando. Eventualno bi objavili v ŠP!'2 Letak »Slovenci«13 sem pa že poslal Kartašu,14 ker ima neke leg. možnosti
1
Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu CK 7.KS v Ljubljani.
2 Edvard Kardelj.
3 Jože Zemljak.
•* IzpuSčamo. Gre za sejo PoverjcniStva 10 OF za Ljubljano.
G Hinko Smrckar, akademski slikar, ki so ga Italijani brez sodnega postopka ustrelili 1. oktobra 1942 v Gramozni jami.
a 29. oktober, obletnica razpada avstroogrske monarhije. 29. oktober je
1941. leta OF proglasila za narodni praznik in pozvala Slovence, da ta dan
mod 19. in 20. uro v znak protesta proti novi sužnosti zapustijo ulice in javne
lokale. Akcija je bila izvedena v Ljubljani in Ljubljanski pokrajini ter nekaterih 7 krajih Štajerske. Za 29. oktober 1942 OF ni napovedala take akcije.
Izpuščamo.
R
Boris Ziherl.
'• Misli na komunike VOS ob Natlačenovi justifikaciji, ki je bil objavljen
v Slovenskem poročevalcu dne 24. oktobra 1942.
10
Zadnji stavek je pripisan na koncu strani.
n Branka Jurca, kurirka PovcrjenKtva Centralnega komiteja KPS za
Ljubljano, aretirana sredi oktobra 1942 v stanovanju Nine Zupančičeve v Kotnikovi ulici. Pri njej niso naSli ničesar.
'2 Članek ni izšel v Slovenskem poročevalcu.
n Letak je sredi oktobra 1942 tiskala ilegalna tiskarna »Tone Tomšič«
v Subičcvi ulici 3.
'» Boris KariŽ. odgovoren za cikloslilnc tehnike in tiskarne pri Centralni
tehniki KPS, sedaj uslužbenec Državnega sekretariata za notranje zadeve
FLRJ v Beogradu.
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za tisk majhnih letakov z velikimi črkami, kar bi lepili po zidovih!
Vidim, da sem pozabil poslati stvar Tebi v pregled in da sem
pozabil konkretizirati parolo »Vse za našo vojsko«. Mislim, da je
se dosti zgodaj, da stvar s popravki vrneš Kartašu (oz. Gabru),15
če bo iz tega sploh kaj. Daljša pa nikakor ne sme biti !
Knemu od naših risarjev sem naročil, naj napravi kake risbe ali
karikature proti bg, ki bi jih s kratkim tekstom lepili po zidovih!
Se to: o kakih nesporazumih v FGO,10 o katerih naši toliko
govore, Matko,Ca ni hotel nič slišati. Kaže, da mu stvar ni prijetna,
ali pa naši pretiravajo. Pri njih se kaže tendenca: lasten stanovanjski aparat itd., sploh hočejo oz. poskušajo povsod ustvariti
lasten aparat.
Prisrčno pozdravlja

Justin17

Okrožje ni včeraj o Silvi še nič vedelo oziroma sumilo, čeprav
so jo pogrešili na enem kontaktu.
Posebna izdaja"* je zunaj, pravi Julij!19 Videl je Še nisem.

St.14
PISMO POLITKOMISARJA GLAVNEGA POVELJSTVA SLOVENSKIH PARTIZANSKU! CET BORISA KIDRIČA IN SEKRETARJA
CENTRALNEGA KOMITEJA KPS FRANCA LESKOSKA DNE 15.
OKTOBRA 1942 EDVARDU KARDELJU1
15. oktobra 1942.
2

Pismo št. 1.
3

4

Dragi Krištof, Tvoje pismo št. I. sva z Luko v redu prejela.
S Tvojimi ukrepi in predlogi se v celoti strinjava.
1, »Delo«. Prilagam članek »Velika partizanska zmaga«. Ostale
članke bom jutri izgotovil in takoj odposlal. (Konkretne vojaške naloge bodo obdelane v članku »Vojaške naloge«.)5
•• Milan Skcrlavaj.
"•
Finančni gospodarski odsek.
ir,
a Tone Toman.
17
Vladimir Krivic, sekretar Povcrjenistva CK KPS za Ljubljano, sedaj
Predsednik Vrhovnega sodišča LRS v Ljubljani.
"* Glej dok. It. II, op. 13.
W1 Milan Skcrlavaj.
Izvirnik, ki ga je napisal Boris Kidrič s črnilom, je V arhivu CK ZKS
v Ljubljani.
2
Edvard Kardelj.
>4 Glej dok. it. 3.
Franc Lcskoiek.
. 0&
Članka sta bila objavljena v »Delu- 1942, it. 5. Glej dok. it. 91 in *>.
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2. Sklepe, ki smo jih napravili skupno, z Luko v redu opravljava. Je pa v tem pogledu zelo mnogo drobnega dela in naju čas
izredno preganja. Bo pa vse urejeno do najinega odhoda, ki mu
je datum — kakor veš — določen/'
3. Štajerske zadeve smo podrobno pretresali. Skoda, da tega
nismo storili skupaj. Na osnovi podrobne analize vojaškega
položaja sva dala z Luko direktivo, naj iz 200 ljudi osnujejo neke
vrste brigado, ki se bo stalno gibala in tolkla, 120 ljudi pa naj
porazdelc na terenske čete (embrije odredov), ki bodo hkrati
ščitile politdelavec. ...T Treba bo na vsak način poslati gori brigado,** sicer bo hudič. Brž ko se snidemo s Teboj, se moramo o tem takoj pogovoriti.
4. Pošto, ki je namenjena ženskam, pošiljaj odslej na njihovo
dolinsko bivališče.1'
5. Besen sem, da še ne morem k Tebi. Uredi, da bo čimprej!
Mislim, da sem res potreben. Konec konca bi tudi familijo rad
videl, čeprav kot partijec samo zavoljo tega n c bi riskiral.
6. Marjeto1" prav lepo pozdravi. Čestitam celotnemu VOS!"
Tistim, ki imajo pri tem neposredne zasluge, pa najbolj.
Krasno! .. .•=
7. Sokola,13 za katerega je priloženo pismo, (s pismom
Zvonku)14 odpošljitc takoj sem, da bo šel s Primožem.1- Bo tam
lahko precej pomagal.
Prisrčne pozdrave, uredi pa svidenje!
S.f. — s.n.
Tvoj Peter10 in Luka
P. S.: Gaber17 dospel scdajlc; prav tako C i ro.,H
r* Glej dok. it. 3, op. 28 in dok. št. 31, op. 3.
" IzpuSčamo.
8 Glavno poveljstvo slovenskih partizanskih čet ni poslalo na Štajersko
brigade.
• Glej dok. št. 3, op. 31.
»o Zdenka Kidrič.
i' Misli na juslifikacijo dr. Marka Natlačena.
'- Izpusčamo.
U Misli na Draga PustiŠka, ki tedaj ni od Še I na Primorsko.
M Viktor Rcpic.
W Dr. Aleš Bebler.
W Boris Kidrič.
17 Karel Grabcljšck, namestnik politkomisarja II. bataljona Dolomitskega
odreda, sedaj novinar.
i» Janez Hlebi, komandant TomSičevc brigade, padel 4. novembra 1942 pri
Polževem.
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St. 15
POROČILO JANEKA SUBICA IZ DOLOMITOV DNE 16. OKTOBRA 1942 LDVARDU KARDELJU V LJUBLJANO1
Tovariš Krištof!1. Do danes (petek) tov. Matije* še ni bilo v DLO.4
2. Z Gorenjskega so se vrnili kurirji. Zveza funkcionira dobro
tako za pošto kot za material.
Kurir je prinesel pošto za CK.:' GP,,; II. grupo in za tehniko.
Vse navedeno prilagam. Letake (naše in nemške) prejmete z naslednjo pošto, ker ne morem poslati preveč pošte hkrati. Ker so morda
V poročilu tehnike podrobnosti, ki jih morda v poročilu za CK ni,
pošiljam tudi to. Prav tako sem naročil kurirju, naj napiše poročilo
o svojih vtisih s pota (razpoloženje kmetov itd.). Brž ko to prej"
meni, Ti bom poslal.
Prosim direktive glede gorenjske radiotehnike. Gorenjci zahtevajo material in tehniko čimprej. Material imamo tu pripravljen.
Manjka le tehnik. S tem v zvezi Gorenjci tucfi javljajo, da je ključ
za radijsko oddajanje padel. Svetujejo, naj nov ključ prinese kar
tehnik s seboj. Zahtevajo tudi zidarja, ki ga pa tu nimamo na razpolago spričo predvidenih del. Ce je možno koga poslati iz Ljubljane (za Gorenjsko), bo vedel Gaber,7 ki mu tudi o tem pišem.
3. Gorenjci po kurirju sporočajo, da ima GP načrt nekega
bivšega jug. voj. skladišča pod Blegošcm. Ker imajo trenutno možnost, da ga izpraznijo, sporočajo, da nujno rabijo ta načrt!
Smrt fašizmu — svobodo narodu!
16. X. 1942.

Gregor*

i
=1
-*
*
*

Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu CK ZKS v Ljubljani.
Edvard Kardelj.
Ivan Maček.
Dolomitski odred, glej dok. St. 4. op. 2.
Glej dok. št. 6 in 8.
r>
Glavno poveljstvo slovenskih partizanskih čet. Glej dok. 5t. 7.
" Milan Skcrlavaj.
R
Janck Subic-I-adi se je rodil 20. maja 1920 v Ljubljani. Bil je Študent
prava in aktiven v levičarskih Študcntovskih organizacijah (predsednik »Slovenskega kluba«). Po okupaciji Jugoslavije je pomagal organizirati dokumentno tehniko in jo je vodil do maja 1942. Nato je organiziral posebne zveze
med ljubljansko organizacijo in vodstvom na terenu. Pebruarja 1943 je odšel
h Glavnemu poveljstvu slovenskih partizanskih čet v Dolomite, kjer je imel
razne posebne naloge in bil tudi spremljevalec Kdvarda Kardelja. Ko se je
vračal iz Glavnega štaba Narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov
Hrvatske z britansko vojaško misijo, je 24. junija 1943 pri reševanju kurirja
Glavnega štaba Hrvatske utonil v reki Mrežnici.
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St. 16
POROČILO ŠTABA LOŠKEGA ODREDA GLAVNEMU POVELJSTVU SLOVENSKIH PARTIZANSKIH CET DNE 16. OKTOBRA
1942 O PREMIKU NA PRIMORSKO'
Štab Loškega odreda
slovenskih partizanskih čet
Na položaju, 16. X. 1942.
Glavnemu poveljstvu slovenskih partizanskih čet
na položaju
15. t. m. so prispeli kurirji od komandanta našega odreda tov.
Mirka2 s pismom, v katerem poziva štab I. bataljona LO, naj
z vsemi svojimi četami, ca 60 mož krene takoj na pot.'1 V zvezi
s tem Vam sporočam;
L Smatram, da nikakor nima smisla, da bi ves Loški odred,
ki Šteje brez bolnice 111 mož, spravljali čez, posebno še, ker ni
i Izvirnik in prepis, ki je bil poslan Edvardu Kardelju v Ljubljano, sta
v arhivu CK ZKS v Ljubljani.
2 Mirko Bračič.
-*1 Glavno poveljstvo slovenskih partizanskih Čet je Že septembra 1941. leta
poslalo v Slovensko Primorje četico partizanov pod vodstvom Ervina Dolgana.
Držala se je največ na Pivki in Krasu, napadala sovražnika in se počasi krepila. 27. marca 1942 je poslalo novo četo 25 partizanov pod vodstvom Mileta
ftpacapana. Obe četi, ki sta Stcli 53 partizanov, sta 18. aprila 1942 doživeli
močan sovražni napad na Nanosu in sta se po izgubi 5 padlih in 11 ujetih
prebili iz obroča. Kmalu so se ustanovile Se nove Čete in okoli 10. avgusta 1942
s<> nad Vitovljami ustanovili prvi primorski partizanski bataljon Simona
Gregorčiča.
Glavno poveljstvo slovenskih partizanskih čet je konec julija 1942 poslalo
v Slovensko Primorje nov bataljon, ki pa je pri Mrzlem studencu padel v italijansko zasedo in se vrnil nazaj na Notranjsko, medtem ko je njegov komandant Stane KovaČ-Smcli padel. Ker je narodnoosvobodilni boj v Slovenskem
Primorju Se vedno zaostajal za narodnoosvobodilnim bojem v drugih slovenskih pokrajinah, je Glavno poveljstvo slovenskih partizanskih čet avgusta 1942
sklenilo, naj odide tja LoSki odred pod poveljstvom komandanta Mirka Braćiča in politkomisarja Dušana Pirjcvca.
Komandant Loškega odreda Mirko BračiČ, ki je v drugi polovici septembra odsel na Primorsko in tam reorganiziral primorske partizanske čete, je
z naredbo 5/1 dne 8. oktobra 1942 odredil, naj I. bataljon LoSkcga odreda
s 4 strojnicami in pripadajočo municijo za vse vrste orožja ter ostalo opremo
takoj odide na pot v dveh kolonah pod vodstvom dodeljenih vodnikov. Štab
Loškega odreda je po prejemu te odredbe preimenoval Lo^ki odred v SoSki
mlrcd ter 19. oktobra pripravil premik. Na Primorsko je odse! 20. oktobra 1942
in se 25. oktobra v bližini Podragc sestal s svojim komandantom Mirkom Bračičem in prišel v taborile bataljona »Simon Gregorčič«, kjer so borce razdelili
po četah in bataljonih. Ustanovili so poleg Gregorčičevega in Tolminskega
bataljona se III. bataljon — »KraSki«.
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med vsemi razpoloženja za lo in ker imam od tov. Primoža* in Silva5
naredbo, da pustim na terenu LO četo 25 do 30 mož za zvezo (v tej
četi naj bi bili predvsem domaćini iz Loške doline in Loškega
potoka),0 Zato sem se v sporazumu z obema bat. štaboma domenil,
da izberemo iz obeh bataljonov ljudi, za katere vemo, da so pripravljeni iti z nami, ostale pa pustimo tukaj, jih formiramo v čete,
nekaj pa pošljemo V bolnico za stražo in za posadko na našo
karavlo. Na ta način smo odbrali 85 mož, oboroženih s puškami
in 9 puškomitraljezi (en puškomitraljcz ostane zvezni četi).
Zvezna četa ostane oziroma se priključi v Ronkov bataljon NO,7
s katerim te dni čakamo na zvezo. S seboj bomo vzeli vse
politkomisarje, komandirje in oba bataljonska štaba. Zvezni četi
pa bomo dali sposobnega komandirja in politkomisarja. Po tej četi
bo funkcionirala tudi zveza med štabom Soškega odreda in Vami.
Zveze bomo skušali vzdrževati vsaj dvakrat mesečno.
2. Denarno stanje: trenutno imamo v odredu 18.000 lir. Cc je
tovariš Mirko odnesel kaj denarja s seboj, mi ni znano.
3. Od nekaterih funkcionarjev sem slišal, da mora prispeti
k nam tov. Silvo, da nam ustno razloži nekatere organizacijske spremembe. Cc se prihod tov. Silva ne bo preveč zavlekel, ga bomo
počakali, v nasprotnem primeru pa bomo odpotovali, ne da bi ga
počakali. V tem primeru nam o teh organizacijskih spremembah
sporočite po omenjeni zvezni četi.
4. Prilagamo pisma, ki so jih kurirji prinesli s Primorske za
Glavno poveljstvo. Hkrati prilagamo tudi vse novejše naredbe in
dokumente štaba LO.
Smrt fašizmu — svobodo narodu!
Za: Štab Loškega odreda
slovenskih partizanskih čet
Politkomisar:
Ahac Brodar4
*6 Dr. Aleš Bebler.
Viktor Stopar.
f
- Glavno poveljstvo slovenskih partizanskih čet je 1. oktobra 1942 ukazalo
<tabu Ix>Škcga odreda, naj pred odhodom čez mejo izloči Četo 25 do 30 mož,
sestavljeno i/, domačinov Loške doline in Loškega potoka. V čeli naj ostanejo
zlasti tovarili, uporabni za terensko delo v omenjenem predelu, in tovariši,
uporabni za zvezno službo v tri smeri: hrvaški II. odred V. cone, štab Notranjskega odreda in štab Soškega odreda. Nadalje je ukazalo, naj se naziv Loški
odred uporablja samo do prekoračenja meje. Po prekoračenju pa naj ta naziv
zamenjajo
z nazivom Soški odred.
7
Misli na II. bataljon Notranjskega odreda. Njegov komandant je bil
narodni heroj Lado Mavscr-Ronko, ki je padel 20. febr. 1944 na Fcrgunovcm
vrhu Hna Graškt gori kot komandant II. bataljona Scrccrjcvc brigade.
Dušan Pirjcvcc.
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St. 17
POROČILO ŠTABA GUBCEVE BRIGADE DNE 20. OKTOBRA 1942
O NAPADU NA BELOGARDISTICNE POSTOJANKE NA POLICI,
V SPODNJEM BREZOVEM, NA DEDNEM DOLU IN NA BLECJEM VRHU1
Lj., 20.X. 1942.
Prepis poročila UB Matije Gubca
Prvi del akcije smo izvršili (Polica, Sp. Brezovo. Dedni dol in
Blcčji vrh). Dobili tri puške, požgali dve hiii v Brezovem, od koder
so streljali, istotam mrtev en belogardist, požgali na Polici dve hiSi
izdajalcev in rekvirirali voditeljema na Blcčjem vrhu in v Dednem
dolu.2
Razpoloženje ljudi je takšno, da bi bilo nujno izdati letak, v katerem bi ljudstvu sporočili, da bomo nastopali samo proti tistim,
ki bodo delali proti aktivistom OF in partizanom, da se pa tistim,
ki se bodo ravnali po naših navodilih in nam predali orožje brez
borbe, ne bo nič zalega zgodilo.'1 Propaganda bega je silno moćna.
Ljudje zapuščajo domove in se selijo v varstvo italijanskih posadk.
Pripravljamo naprej!1 Upamo, da bo bolj uspešno. Točna poročila pošljem v nekaj dneh.
Novljan/* Rudi*1 I. r.
P. S. Terenski delavci so mnenja, da bi bilo nujno izdati odlok
Glav. pov., kjer bi zagrozili s požigom vsake hiše, iz katere bi streljali na partizane.
i Prepis izvirnika, ki je v arhivu CK ZKS v Ljubljani, je Glavno poveljstvo slovenskih partizanskih čel poslalo Edvardu Kardelju v Ljubljano.
- Napad na omenjene belogardistične postojanke je bil 18. in 19. oktobra
1942. Poročilo štaba Gubčcvc brigade z dne 12. novembra 1942 pravi o njem
naslednje:
»18. X. Akcija na Sp. Brezovo, Blcčji vrh in Dedni dol. Sp. Brezovo: belogardisti so streljali iz več hiš, nazadnje so se zabarikadirali v eno. Naši dobili
3 puške; I belogardist ubit, 2 poslopji za/gani. Imeli smo napačne informacije,
ki so nam jih dali terenski delavci.
Dedni dol. Begovci so nas pričakovali, ker so bili opozorjeni na nas
zaradi streljanja v Sp. Brezovem. Po nekaj strelih so se umaknili in nas pri
čakovah po različnih zasedah. Izvedli smo rekvizicijo pri glavnem organizatorjuSkloropu. 19. X. Napad na Polico. Vdor v vas. Hiša, iz katere so streljali,
je bila požgana in skozi okno vržena bomba.. (Izvirnik je v arhivu CK ZKS
v Ljubljani.)
* Glej dok. 5t. 124.
« Najbrž misli na napad na Primskovo. ki je bil 22. oktobra in I. novembra 1942.
•'• Lado Ambrožič, komandant brigade, sedaj upokojen gcncralmajor Jl-A.
fl
Viktor Avbelj, politkomisar brigade, sedaj predsednik Izvršnega sveta
LRS. Proglašen je bil za narodnega heroja.
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St. 18
POROČILO POMOĆNIKA POLITKOMISARJA GLAVNEGA POVELJSTVA SLOVENSKIH PARTIZANSKIH CET DR. JOŽETA
BRILEJA DNE 21. OKTOBRA 1942 O STANJU IN RAZMESTITVI
ZAPADNODOLENJSKEGA IN VZHODNODOLENJSKEGA
ODREDA1
Glavnemu poveljstvu slovenske partizanske
vojske
Na položaju
V zvezi Z dokončno organizacijo obeh dolenjskih odredov2 vam
poročam:
Z D O : Štab tega odreda se je ob mojem prihodu še vedno
nahajal na teritoriju V DO, prav tako njegov prvi bataljon. Le
drugi bataljon tega odreda se nahaja od vsega začetka na svojem
terenu, in sicer 1 Četa v okolici Dobrniča, 1 četa pa zaradi posebnih
nalog v zvezi s prehrano v bližini Roga. Zato je ostal ves teritorij
tega odreda severno od Dobrniča kakor tudi severozahodno od
mirnske železnice popolnoma nezaseden, kar je onemogočalo vsako
politično delo ter je to pokretu precej škodilo. Sedaj se je pomaknil
1. bataljon tega odreda z odrednim štabom vred preko mirnske
proge, obenem z njim pa so odšli tudi terenski delavci. Podrobno
sem se razgovori! o njihovem političnem delu, kakor tudi o akcijah,
ki so primerne za ta bataljon (zasede belogardističnim patruljam,
napad na manjše italijanske patrulje itd.). Komandant tega bataljona je Mitja,* zelo sposoben človek, ki mu ne manjka borbenosti.
Tudi moštvo, ki je bilo zneseno z vseh vetrov, se popravlja in se že
pojavljajo težnje za akcijami. Ta bataljon bo stopil v stik s 3. bataljonom istega odreda. Drugi bataljon tega odreda se bo premaknil
takoj po čistki severneje od Dobrniča. Ker je bataljon slab — politično, teren pa zelo neobdelan in belogardističen, smo ga vsa) nekoliko okrepili s tem, da je prekomandiran tov. Silvo.4 ki je bat. nam.
1

Prepis izvirnika, ki ga je poslalo Edvardu Kardelju Glavno poveljstvo
slovenskih partizanskih čet, je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. Objavljen je
v Zborniku dokumentov in podatkov o narodnoosvobodilni vojni jugoslovanskih narodov, del VI, Knjiga 4, dok. št. 65.
2 Glavno poveljstvo slovenskih partizanskih čet je 16. septembra 1942
izdalo odredbo, da se na ozemlju bivše V. grupe odredov, t. i. na Dolenjskem
poleg TomSiČcve, Gubčeve in Cankarjeve brigade ustanovi Še Zapadnodolcnjski
in Vzhodnodolenjski odred. (Glej Zbornik dokumentov in podatkov o narodnoosvobodilni vojni jugoslovanskih narodov, del VI. knjiga 4. dok. £t. 27.)
• Alojz Grčar. sedaj polkovnik JIJ\.
* Jože Slak se je rodil 26. avgusta 1902 pri Dobrniču na Dolenjskem. Po
poklieu je bil revizor Zadružne zveze. Bil je urednik revije -Mladi plamen«
in je s svojimi marksističnimi članki med krSčanskosocialistično mladino
pridobival simpatizerje za Partijo. Član Partije je postal leta 1933 in Čez dve
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poli t koma l.bat. v išli funkciji k 2. bat. Tov. Silvo je lam domačin
in bo lahko veliko koristil tako v vojski, kakor na terenu. Upam,
da boste to spremembo potrdili.
V DO : Štaba tega odreda sicer nisem našel, ker je na potovanju po svojih bataljonih v Beli krajini in na Gorjancih. Vendar
sta na teh sektorjih oba bataljona itak na svojem mestu, le da bo
moral Belokranjski bataljon prevzeti še novomeški sektor do Toplic.
— Gorjanski bataljon izgleda kot zelo dober ter ima za seboj Že
lepe akcije po ofenzivi. Prilagam vam tozadevna poročila, in sicer
o akciji na ustaše neposredno od komandanta tega bat.*, ki je sedaj
premeščen k l.bat. tega odreda, drugo poročilo o akciji proti beli
gardi pa je napisal kot očividec.
Prvi bataljon tega odreda se sicer nahaja na svojem teritoriju,
vendar se je do sedaj šele formiral in še ni delal nobenih akcij.
Vendar pa je komandant zelo dober, hraber, samo politično ga
je treba držati (izpadi proti KSr')- Tudi ta bataljon se bo še tekom
tega tedna razpodelil po teritoriju, ki mu pripada (šmarješki-škocjanski okraj ter trebclski okraj).
Tako bo vojska tako razdeljena, da bo omogočila politično delo,
ki je danes več kot 50% odvisno od sodelovanja vojske, drugič
pa bo laže izpolnjevala svoje vojaške naloge. Do sedaj pa se ravno
zaradi neurejenosti obeh odredov politično delo še niti pošteno
začelo ni.
Oba odreda, zlasti VDO, sta nekaj ukrenila za preskrbo
rezervne hrane. Sta pa oba popolnoma suha in prosita za pomoč.
Nobeden teh odredov nima na tej strani Krke zdravnika, ki jima
je zelo potreben. V bližini 1. bat. VDO se nahaja bolniška četa,
v kateri je veČina bolnikov iz Gubčeve brigade. Bolniki so popolnoma prepuščeni sami sebi, so brez zdravnika in zdravil, celo brez
bolničarke, glede obleke, šotorskih kril in obutve pa v skrajno
slabem stanju. Potrebna je nujna pomoč. Zdravnika naj da Gubčeva brigada, ki ima dva in bolničarko. Zveza z bolniško četo
je po ZDO in VDO.
leti je bil že na robiji v Srcmski Milrovici. Ko se Je lcla 1936 vrnil v Slovenijo, je postal član kmečke komisije pri Centralnem komiteju KPS in sodelavec »Ljudske pravice«. Bil je tudi član Okrožnega komiteja KPS za Dolenjsko. Po zlomu stare Jugoslavije je bil član Okrožnega komiteja KPS Novo
mesto, septembra 1941 pa tudi polilkomisar Novomeške Čete. Poleti 1942 je
bil namestnik politkomisarja Zapadnodolcnjskega odreda. 26. februarja 1943
je pri Dolenji Straži padel v italijansko zasedo in se je ranjen sam ustrelil.
Proglašen je bil za narodnega heroja.
f« Misli na poročilo štaba I. bataljona V/.hodnodolenjskcga odreda dne
10. oktobra 1942 o boju Z ustaši dne 7. oktobra 1942 na položajih Mrke—Sv.
Ulja—Sv. Nikola na HrvaŠkem. (Izvirnik in prepis, ki ga je prejel Edvard
Kardelj, sta v arhivu CK ZKS v Ljubljani.) Glej dok. 5t. 10.
r
* Krščanskim socialistom.
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Tovarišev Jaka7 in DorctaH še nisem dobil. Sla nekje precej
daleč, danes grem na pot in upam, da bom dobil zvezo. Vaša sporočila za ta dva in zame pošljite po ZDO. Brz ko jih bom poiskal,
jim bom predlagal, da gremo tostran za skupne akcije, kakor je to
naročil tov. Peter.'1
Tudi tovariša Mihe10 še nisem dobil, ker dirka vedno nekaj dni
pred mano, jaz pa sem imel za potrebno urediti oba DO.11 Dobil
ga bom, ko se bo vračal na svoje mesto. Nekaj ljudi je že dobil
in postavil provizorično, kar je imel narediti. Več ljudi pa se vsaj
iz obeh 1)0 absolutno ne more dobiti in jih bo morala dati ena ali
druga brigada.
Smrt fašizmu — svobodo narodu!
Bolko12

Dne 21. oktobra 1942.

št. 19
POROČILO SEKRETARJA POKRAJINSKEGA KOMITEJA SKOJ
ZA SLOVENIJO VIKTORJA STOPARJA DNE 21.OKTOBRA 1942
ČLANICI POVERJENISTVA CK KPS ZA LJUBLJANO LIDIJI
SENTJURC O MLADINSKI ORGANIZACIJI V LJUBLJANSKI
POKRAJINI'
Na položaju, dne 21. 10. 1942.
Draga Julka!Po mojem šestmesečnem partizanstvu sem prišel do tega, da
te informiram, kakšno je slanje mladine v tako imenovani Ljubljanski pokrajini. Večkrat bi ti lahko že pisal, toda moja malomarnost je kriva, da nisem poslal izčrpnejšega poročila ali pa vsaj
razne članke iz partizanstva od naših mladih komunističnih borcev
ali pa z naših mitingov, ki smo jih imeli po raznih okrožjih in na
katerih je sodelovalo ponekod do 500 mladine.
Splošen položaj med mladino v Ljubljanski pokrajini je precej
težak. Vso moško mladino, kolikor ni v partizanih, so italijanske
7

Jaka Avšič. namestnik komandama Glavnega poveljstva slovenskih
partizanskih
čet, sedaj upokojen general JI.A.
K
Milo Mihcvc, član Glavnega poveljstva slovenskih partizanskih čet. se
daj univerzitetni profesor v LJubljani.
*» Boris Kidrič.
"» Lojze Roje, odgovoren za /veze pri Glavnem poveljstvu slovenskih partizanskih čet, sedaj ravnatelj Instituta za urbanizem LRS v Ljubljani.
II Misli na oba dolenjska odreda.
iz Dr. Jo/c Brileji pomočnik politkomisarja Glavnega poveljstva slovenskih 1partizanskih tet, sedaj v diplomatski službi.
Izvirnik je v arhivu CK ZKS v Ljubljani.
- Lidija Acnljurc.
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oblasti odpeljale, a v nekaterih krajih jo je prisilno mobilizirala
bela garda. V nekaterih okrožjih te pokrajine so bila celo dekleta
precej odpeljana in ponekod celo streljana v toku italijanske
ofenzive.
Do same ofenzive je bil položaj skoraj po vseh okrožjih zelo
ugoden. V nekaterih vaseh na Notranjskem in Dolenjskem je bila
organizacija ZKM*1 stoodstotna (Babna polica). V ostalih krajih,
kjer so bili naSi aktivisti res aktivni in stalno na delu, je procent
organizirane mladine bil preko 50 od 100 za ZKM. V krajih, ki so
se nahajali blizu italijanskih središč, ali koder so bili Italijani
nastanjeni, pa je bilo stanje slabše, a za nekatere kraje sploh nismo
imeli kontrole (Velike Lašče).
Poleg organizacije ZKM smo na osvobojenem teritoriju organizirali Zvezo delovne mladine,4 v katero smo vključevali vso mladino, ki se hoče boriti proti okupatorju in njihovim hlapcem. Po
vsem osvobojenem teritoriju je Zveza delovne mladine imela dobre
uspehe in ravno na te mitinge je prihajalo do 500 mladincev En mladink. Poleg mladine smo organizirali tudi otroke, ti otroci so si sami
izdelovali triglavke in lesene puške ter mitraljeze ter se igrali partizane in okupatorje, samo v večini primerov ni nihče hotel biti
okupator. Te otroke je organizacijsko in vzgojno vodila Zveza
komunistične mladine, ne pa Zveza delovne mladine.'' Po vaseh
smo organizirali v sklopu ZDM pevske vaje, dramske odseke, recitacije, telovadbo itd., samo da vsega nismo mogli izvesti, ker nam
je ofenziva preprečila načrte, poleg nje pa se pomanjkanje moške
mladine. Pri vsem tem delu so se dekleta pokazala zelo aktivna ter
SO v većini primerov tudi prebolela občutek manjvrednosti, posebno
pa se je to dobro pokazalo na Notranjskem v loškem rajonu, kjer
so sama dekleta prirejala mitinge in sestanke, čeprav so se pred
nekaj meseci bile neaktivne. Tudi danes je delo deklet zelo pozitivno ter mislim, da ne bomo imeli več opraviti s tisto vrsto deklet,
ki so Se pred letom dni živela na podeželju.
V cerkniškem okrožju je bil okrožni komite, ki je precej dobro
delal do ofenzive. Ob ofenzivi pa je I član okrožnega komiteja
•i Zveza komunistične mladine.
* Zveza delovne mladine je nastala poleti 1942 na osvobojenem ozemlju
Dolenjske, Kočevske in Notranjske. Bila je omejena samo na omenjeno osvobojeno ozemlje in ni imela osrednjega vodstva. Najvišjo Organizacijsko stopnjo
je dosegla v okrožnem odboru ZDM. Znano je glasilo ZDM za novomeško
okrožje »Mladi tovariš«. Ker je bila ZDM vsaj po naslovu videti scktašk.i
in je dajala organizaciji preveč razredni značaj, je Izvršni odbor C)F Izdal
20. januarja 1943 okro/.nico 0 preosnovanju oktobra 1941 ustanovljene »Mladinske OP« in Zveze delovne mladine v Zvezo slovenske mladine.
' Se pred formalno ustanovitvijo pionirske organizacije na I. kongresu
USAOJ (Ujedinjeni savez antifašističke omladine Jugoslavije) 27. decembra 1942
v Bihaću, so /e bile v krajih, kjer je bilo močno narodnoosvobodilno gibanje,
prve pionirske organizacije. Pri nas jo zasledimo na osvobojenem ozemlju
spomladi 1942. O organizaciji pionirjev na Kočevskem je govoril tudi Boris
Kidrič na roški partijski konferenci julija 1942.
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(Džoni*) odšel domov ter se javil Italijanom. To je napravilo precej
slab vtis na ostale aktiviste, toda ostali so čvrsto na svojih položajih. Sedaj se ponovno organizira ZKM v vseh treh rajonih cerkniškega okrožja in mislim, če ne bo nepredvidenega slučaja, da borno
v kratkem imeli tri rajonske odbore, in to: bloškega, loškega in
begunjskega. Pred kratkim sem bil v cerkniškem okrožju, kjer sem
izpopolnil okrožni komite ter smo se o vsem pogovorili glede
ponovnih zvez. Našim aktivistom je delo malo otežkočeno, ker se
ne morejo svobodno gibati po terenu, ampak morajo vsa dela vršiti
iz partizanskih enot.
V novomeškem okrožju je bilo stanje pred mesecem dni, ko
sem bil zadnjič tam, precej dobro. Poslal sem ti tudi poročilo, ki ga
je dala sekretarka7 tega okrožja. Razpoloženje je bilo v tem
okrožju najboljše, toda manjkalo nam je dobrih aktivistov, ker je
teritorij ogromen. Ta OK je bil sestavljen iz 5 članov, ki pa so bili
še mladi komunisti in večji del študentje (4). Kot prvo nalogo so si
zadali, da poiščejo med domačini dobre delavce ali kmete, ki bi jih
vzgojili za mladinske funkcionarje. Okrožje je bilo razdeljeno na
7 rajonov in ti rajoni še v podrajonc. Zaradi ogromnega teritorija
niso mogli kontrolirati vseh vasi, a sama ofenziva, ki se je začela
tudi v tem okrožju, ter pojav bele garde, je otežkočil to njihovo delo.
Povprečno bi v področju tega OK v kratkem lahko pritegnili
do 30% vse mladine v ZKM, v ZDM pa 80 do 90 Vo. če bi nas v tem
delu ne preprečila ofenziva in bela garda. Ravno tako kakor v ostalih okrožjih, morajo tudi tukaj naši akvitisti iskati bolj konspirativna pota, da se približajo mladini.
V stiškem okrožju je bilo samo delo precej sektaško — premalo pozornosti sem posvečal ravno Veri (Vesna*), ki se ni znala
dovolj dobro približati tamkajšnji mladini — posebno pa v rajonu
Struge, kjer do prihoda partizanov sploh ni bilo nobenega dela. Vse
delo mladine v tem okrožju je bilo bolj vzgojno, ni pa sama Vera
pristopila k organizaciji ZKM. V rajonu Struge je ženska in moška
mladina v glavnem prepevala naše revolucionarne pesmi ter se
seznanjala z delom OF in partizanov. V rajonu Stična pa je imela
ona in tudi jaz sam premalo vpogleda v delo. Partijski okrožni
komite se je Šele zadnji mesec pred ofenzivo bolj oprijel dela
z mladino, toda ne vem nobenih točnih podatkov, ker že dolgo
nisem bil v tem okrožju.
V kočevskem okrožju je bil tričlanski komite, ki je začel po
vseh še naseljenih vaseh organizirati ZKM in ZDM ter je delo zelo
lepo napredovalo. Ta OK je prodrl skoraj v vse vasi ter je organizacijsko zajel velik del mladine. Toda ofenziva, ki je bila na tem
fi
7

UrcdniSlvu ni uspelo dobiti pravega imena.
Vilma Bebler-Pirkovič, sedaj novinarka in članica revizijske komisije
CKZKS
v Ljubljani.
K
Vesna Stranic, sedaj uslu/benka Radiotelevizije Ljubljana.
6
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sektorju najhujša, je pustila precej težke posledice. Padel je tovariš
Samo0 ter tov. Stane Savinčan (Drolc10), ki je bil Samu v pomoč.
S tem je nastala v tem OK občutna vrzel. Dva člana tega OK sta
na terenu, nimata pa medsebojne zveze ter sta tudi slabo povezana
s terenom. V tem okrožju je večji del vsega prebivalstva izseljen
ali pobit, vasi pa do zadnje hiše požgane. Stojijo še nekatere vasi,
v katerih pa so nastanjeni in utrjeni Italijani, tako da je dostop
zelo otežkočen.
V okrožjih Ribnica — Velike Lašče, Grosuplje in Vrhnika pa
je položaj najslabši. V teh okrožjih nisem bil nikdar v času osvobojenega teritorija ter zato nisem mogel kontrolirati naših partijcev, kako in kaj delajo med mladino. V vrhniškem okrožju se še
danes nahaja med partizani tov. Dušan (Jože),11 ki se pa tukaj
zunaj ni izkazal s svojim delom. Jaz sem ravno v tem okrožju ter
z njim še nisem imel priložnosti za bolj podroben razgovor, ker
je na položaju. O ostalih okrožjih sem tudi pred kratkim govoril
z našimi aktivisti, toda kaka podrobna poročila ti ne morem dati,
ker jih ne vem. O grosupeljskem okrožju ne vem nič več razen tega,
kar sem ti poslal pred mesecem dni.
Splošna slika mladine v vsej tej pokrajini je precej dobra,
edino strah, ki vlada med prebivalstvom, je v precejšnji meri zajel
tudi mladino, posebno, če upoštevamo, da moške mladine ni,
ženska se pa nahaja pod vlivom staršev in prestanih grozot v teku
te ofenzive in še sedanjega terorja okupatorjev in bele garde.
Glavno težišče vsega dela za organizacijo ZKM so danes partizani. V zadnjih mesecih se je stanje precej popravilo, čeprav
v začetku ni bilo kakih večjih in vidnejših uspehov zaradi zanemarjanja mladinskega dela.
Z reorganizacijo partizanstva, ki se je usmerilo in preuredilo
v današnje partizansko vojskovanje ter s posvečanjem večje pozornosti našim kadrom se je tudi organizaciji ZKM posvetilo več
pozornosti. V vseh četah, bataljonih in brigadah so se organizirali
aktivi ter biroji, ki so direktno odgovorni partijski organizaciji
v brigadah in pa pokrajinskemu komiteju ZKM. V odrednih
komandah pa so aktivi in bataljonski biroji še vedno odgovorni
okrožnim komitejem, kakor je do sedaj veljalo za vse partizanske
enote. Cc bodo naši aktivisti v brigadah delo pravilno opravljali,
lahko računamo, da bo ZKM med partizani skoraj stoodstotna.
Delo med mladino v partizanih je v tem, da se poleg borbenosti
in vztrajnosti ter požrtvovalnosti dviga njihov politični nivo v duhu
marksizma leninizma.
" Maks Nahlik, inštruktor CK KPS za vzhodni del Kočevske, padel
8. avgusta 1942.
i« Dušan Drolc, član OK KPS Kočevje, padel 2. septembra 1942 v PokŠtanju
blizu Kočevja. Italijani in belogardisti so ga obkolili v hiSi, kjer je imel sestanek. Ker se ni predal, so hi<o za/gali in je v njej zgorel.
U Uredništvu ni uspelo dobiti pravega imena.
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Pomanjkljivost, ki se kaže pri vsem našem delu in bo postala
zelo Škodljiva, če je ne bomo odpravili, je naš mladinski tisk.
Zavedam se, da je krivda na strani nas, ki smo zunaj Ljubljane,
ker si nismo znali ustvariti niti nismo poiskali možnosti za razpečavanje in izboljšanje Mlade Slovenije.1'- Zato sodim, da bi bilo
najbolje, da bi politično vzgojne članke še vedno pisali v Ljubljani,
da pa bi vam mi od zunaj pošiljali poročila o akcijah in mitingih.
Nalogo za dopisovanje in pošiljanje poročil v Ljubljano sem
dal tov. Marku,13 ker ima največ Časa in možnosti. Jar se bom
skušal popraviti, da bom pošiljal čimveč kratkih notic o našem
delu, o uspehih in neuspehih, o junaških podvigih naših mladih
partizanov itd. Mnogokrat bi že poslal taka poročila, toda ovira
me to, ker sem stalno na poti iz kraja v kraj. Kadar je kakšno
dobro in ugodno poročilo, nimam zveze, ko pa dobim zvezo, je stvar
zastarela in je nima smisla pošiljati.
Mnogo pozdravov vsem tovarišem in tovarišicam!
Smrt fašizmu — svobodo narodu!
Silvo Mo£čan"

St. 20
POROČILO J02ETA SLUGE DNE 21. OKTOBRA 1942 KOMANDANTU GLAVNEGA POVELJSTVA SLOVENSKIH PARTIZANSKIH CET IVANU MAČKU O PRIHODU NA GORENJSKO1
21. X. 1942
Tovariš Matija!2
Srečno sem prispel do Poljanske čete, tu pa me je čakalo
nemalo presenečenje, da je tovariš Štefan' že podlegel rani, ki jo
je dobil na Jelovici. Umrl je 20. 10. Tako vidiš nisem mogel dobiti
stikov z njim, sedaj čakam tovariša Maksa/ ki pa je tudi ranjen
12 Mlada Slovenija je bilo glasilo Mladinske OF. Prva (dvojna) številka
je izšla novembra 1941. Oktobra 1942 je prenehala izhajati. Januarja 1943
jo zamenja »Mladina«, glasilo Zveze slovenske mladine.
«3 Ferdo Godina, član OK SKOJ za Notranjsko, sedaj pisatelj v Ljubljani.
" Viktor Stopar.
' Poročilo je Franc Lcskosck prepisal in prepis poslal Edvardu Kardelju v Ljubljano. Ta prepis je v arhivu CK ZKS v Ljubljani.
2
Ivan Maček.
• Lojze Kebe. Glej dok. št. 24.
* Maks Krrnclj.
6

*
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v nogo. V stiku sem sedaj s komandantom bataljona Fazanom8 ...
Kar se tiče civilnega prebivalstva, je stvar zelo napredovala v našo
korist; postavljajo se terenski odbori v vseh večjih krajih, tudi
kmetje gledajo zelo povoljno na nas. Obstojajo pa vaške straže,
katerim so Nemci vsilili orožje v roke in v spremstvu Nemcev
patrolirajo po Loki. Takoj se bomo lotili vprašanja mobilizacije
in razoroževanja vaških straž.11
O dejanskem stanju ti se ne morem točno poročati, to bi le
Štefan lahko, na splošno je položaj zadovoljiv, so samo majhne
postojanke, raztresene po vaseh, pa jih ni veliko.
Nujno je, da Silvo7 takoj krene na to stran, da skupaj urediva
vse stvari... Pošlji mi svoje mnenje.
S. f. s.

D.

Lenart Kos*

St.2l
PISMO EDVARDA KARDELJA DNE 22. OKTOBRA 1942 DR. ALEŠU BEBLERJU PRED NJEGOVIM ODHODOM NA PRIMORSKO'
Dragi Primož!- — 22. X. 1942
Prilagam ti P.-jcvo3 pismo. Medtem sem dobil neke dokumente
zate. Niso tisti, ki bi jih ti najbolj potreboval, vendar ti bodo
nekoliko le koristili. Opozarjam te, da legalno z njimi preko meje
ne smeš (vsaj ne po železnici, pa najbrže tudi po cesti ne) in ti
lahko koristijo samo onstran, pri slučajnih legitimiranjih. Dobodi
si tudi civilno obleko (poslano je precej ven in vrag ve, kje leži),
če ne drugače, pa na oni strani s pomočjo partizanov, tako da boš
s Stane Stare, padel kot komandant Gorenjskega odreda 14. januarja 1943
v Poljanski dolini.
r
- Glej dok. It 41, op. 9.
" Viktor Siopar. Glej dok. st. 102.
* Jože Sluga.
i Izvirnik je v arhivu CK ZKS v Ljubljani.
= Dr.AhS Bebler,
•i Peter — Boris Kidrič.
Boris Kidrič je tri dni pred tem, to je 20. oktobra 1942 napisal dr. Aleitl Beblerju naslednje pismo:
»20. X. 1942. Dragi Primož! Znova sem poduhal civilizacijo in mi je —
bogme — kar prijala. Da preidem in medias res: Ti kreni takoj na
svojo pot. Z onim doktorjem ne bo namreč nič, glede Tince smo
sklenili, da Je ie ne pošljemo, Tvojih papirjev pa trenutno ni mogoče
izgotoviti. Sokola in druge po<ljcmo naknadno. Kot vidK si sicer zastonj izgubil nekaj dni, toda pri današnjih razmerah se take stvari pač
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lahko po potrebi šel v dolino.4 Sicer te bo pa gotovo Z vsem potrebnim /a ilegalno življenje lahko opremil Pavle'' na oni strani, ki
ga poišči čimprej. Zdi se mi namreč, da na oni strani ne bo šlo
samo po partizanih, ampak bo treba nekoliko tudi na stari način.
Sicer boš pa sam videl.
Ker ne vem, ali si s Petrom" govoril tudi o tem vprašanju,
dodajam še tole: nujno potrebno je, da na oni strani čimprej organizirate Obveščevalno službo. Primorje bo gnezdo vseh mogočih
zarot proti nam, kakor hitro bo tam začel italijanski aparat razpadati. Zalo moramo pravočasno organizirati nekaj takega, da jih
bomo imeli pošteno na dlani. Sestavi jo samo iz partijcev oziroma
izključno pod vodstvom Partije.
Pri nas je kar dobro, samo hudičeve provale nas neprestano
razjedajo. Dan za dnem padajo ljudje in to najboljši ljudje! Sicer
pa je »Slovenec« spremenil ton proti partizanom. Zdaj že spet samo
joka o partizanskih sedanjih zločinih in ne govori več o tem,
da partizanov ni več, pač pa da jih bo nekoč doletela zaslužena
kazen. Ce bodo brigade dobro čistile okrog Ljubljane, potem smo
na konju. Italijani so silovito nervozni in so se že začeli povezovati
celo s sredino. Menim, da boste sedaj spodaj imeli ugoden teren.
Izvedeli smo zanesljivo, da je padel Jože Gregorčič7 na Jelovici
9. septembra. Hudičeva izguba za nas. Menimo se o tem, da bi tja
nujno dogajajo, kajti človek često marsikaj namerava in poskusa, kar se
izkaže kot nemogoče. Ergo: ne jezi se in — oprtaj nahrbtnik.
Objektivni pogoji so tukaj zelo ugodni — pravo nasprotje z vsemi
mogočimi pomisleki, ki smo jih pred kratkim obravnavali. Res je bilo precej
preplaha, toda ko se je izkazalo, da ono o raznih Marusičih itd. ni nič res,
temveč da gre predvsem za postreljene komuniste, se je tudi
meščanstvu pričel vračati njegov dušni mir... V ostalem, dve tretjini
Natlačcnovih pogrebcev sta obiskali — grobove talcev. Da pa je čas odlo
Cllen in usoden, čutimo tako mi kot okupatorji. Pomisli: visoka italijanska
osebnost, ki je priredila sestanek uglednih ljubljanskih osebnosti, je celo
apelirala, naj ugledniki vplivajo na komuniste, da bi »omejili« (!) svojo
teroristično aktivnost. Stiska! Vidiš, kaj pomeni nafia perspektiva! V kratkem se bo izkazalo, kako pravočasna in nujna je bila Natlačenova likvidacija!
Upam, da se bo Tvoje bivališče že temeljito »prečistilo-, ko prejme!,
moje pismo. Preostale pa pozdravi.
Prisrčne in tovariske pozdrave, zlasti na to tvojo pot.«
(Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu Instituta za zgodovino delavskega gibanja v Ljubljani.)
« Dr. AIcS Bebler je 25. oktobra 1942 odicl s Podlipoglava s patruljo in
sredi novembra 1942 prKcl na sedež Pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko
na Vogrsko.
-'' Tomo Brejc, sekretar Pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko, sedaj
poslanec Ljudske skupščine LRS.
•"• Boris Kidrič
" Glej dok. st. 6 in 7.
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poslali na njegovo mesto Cirota.s Bomo Se videli. Ako so brigade
tam, jim reci naj dobro zakurijo. Italijani nimajo tu skoraj nikakega vojaštva, niti za racije ne, razen tega so pa sedaj spet v paniki
pred partizani. Prav sedaj je trenutek, ko jih je mogoče dobro
tolči. Koncentracije na Kočevskem, ki niso posebno velike, so po
naših informacijah v zvezi z velikim izsekavanjem lesa na Rogu
— za zimo. Bilo bi malo kasneje dobro tudi tam nekoliko udariti.
Toda glavno je sedaj — okolica, da utrdimo tu naše pozicije. Je
to tudi v zvezi z možnostmi za opremo naše vojske. Strah in panika
je precej zmanjšala priliv.
2clim ti spodaj veliko sreče in uspeha. In — drži se, da ostaneš!!! Pozdravi Cirila0 in ostale.
S prisrčnimi tovariškimi pozdravi
Krištof10

St.22
POROČILO NAMESTNIKA KOMANDANTA GLAVNEGA POVELJSTVA SLOVENSKIH PARTIZANSKIH CET JAKE AVSICA DNE
22. OKTOBRA 1942 EDVARDU KARDELJU V LJUBLJANO O RAZMERAH V CANKARJEVI IN GUBCEVI BRIGADI'
22. X.
Tov. Krištofu2
Poročilo smo podali vsi štirje.*'1
Najteže je z obleko, posebno s čevlji. Glede funkcionarjev je
pa najslabše, ker je borbenost majhna. Res ni manjših oddelkov
zunaj, niti italijanskih niti bege, vendar se tudi premalo gre na to,
da se prilike dobijo. Mogoče se bo uspelo. Seveda je potrebno tudi
varovati moči. Velja to za vse od najvišjih pa dol.
Tudi notranji odnos funkcionarjev do partizanov potrebuje
veliko dela. Preveč kaplarsko visoko in formalistično birokratsko
držanje, a premalo tovarištva.
H

9
»«
"
•
3
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Jan« Hlebi.
Jože Moškrič. Glej dok. št. 26, op. 10.
Edvard Kardelj.
Izvirnik, napisan s svinčnikom, je v arhivu CK ZKS v Ljubljani.
Edvard Kardelj.
Glej dok. št. 23.

Partizani so res mladi v veliki večini, vendar so politično trdni.
Danes smo točno 18 km vzhodno od Triglava.4 Na javko pošljemo patrolo v R.a
Će boš šel kaj doli,ft bi eventualno jaz šel s Teboj!?
Pozdravlja vse
Jaka7
P. S. Tov. Peter1* in Matija*1 še nista prišla.10
J.

St.23
POROČILO NAMESTNIKA KOMANDANTA IN POMOČNIKOV
POLITKOMISARJA GLAVNEGA POVELJSTVA SLOVENSKIH
PARTIZANSKIH CET DNE 22. OKTOBRA 1942 O POL02AJU NA
DOLENJSKEM1
POROČILO
Naše poročilo se bo naslanjalo na vsa važnejša opazovanja na
potu do prvega stika s Cankarjevo brigado. Zaradi lažjega pregleda
navajamo posamezna opazovanja v kronološkem redu. Ker smo se
morali zaradi bele garde izmikati nekaterim vasem, smo morali
potovati po teh krajih večinoma ponoči. Zaradi tega nam ni bilo
mogoče dobiti določnejših podatkov in smo se morali zadovoljiti
Ic z izpovedmi posameznih naših privržencev iz neposredne bližine.
Dne 3. X. smo zvedeli, da v vaseh Blcčcvo,2 Zg. in Dol. Brezovo
in Lcskovec ni oborožene bele garde. Vaščani v splošnem simpatizirajo z OF in v ljudstvu ni opaziti posebnega strahu pred Italijani.
Dne 4. X. smo prišli v stik s 1. četo ZDO, ki je taborila v bližini Metnaja. Četa je imela skupaj 28 ljudi, med njimi so bili 3
* Misli na ba/o Glavnega poveljstva slovenskih partizanskih čet,
Centralnega komiteja KPS in Izvršnega odbora OF pred italijansko ofenzivo
na Kočevskem Rogu. 18 km vzhodno je Brezova reber ob cesti Semič—
Jugorjc.
•'• Uredništvo ni moglo ugotoviti kraja.
f
- Misli na Vrhovni slab NOV in POJ.
1 Jaka AvSič.
* Boris Kidrič.
P Ivan Maček.
'" Misli na morebitni prihod na staro ba/o na Kočevskem Rogu.
' Izvirnik in prepis, ki ga je Glavno poveljstvo slovenskih partizanskih
čet poslalo F.dvardu Kardelju v Ljubljano, sta v arhivu CK ZKS v Ljubljani.
Objavljen je v Zborniku dokumentov in podatkov o narodnoosvobodilni vojni
jugoslovanskih narodov, del VI, knjiga 4, dok. stev. 66.
- BlečJI vrh pri Višnji gori.
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terenski delavci iz stiškega okrožja, in sicer: Gorjanc,9 Primož1
in Jurij.'' Ves razpoložljivi čas smo izkoristili za strokovno izobrazbo partizanov ter smo imeli v ta namen s četo tudi praktično
vajo, poleg tega pa tudi razgovore s terenskimi delavci, komandirjem in politkomisarjem. Dali smo jim vsa potrebna navodila za
nadaljnje delo. Naša prisotnost in vzpodbujajoče besede so napravile na vse ugoden vtis in je bil uspeh v splošnem zelo zadovoljiv.
Od imenovanih terenskih delavcev smo zvedeli, da v vaseh
Mctnaj, Št. Vid in Stična ni organizirane bele garde, razen seveda
v samostanu v Stični. V Stični je organizator bele garde ekonom
Placit, opat pa se zadržuje nevtralno. V te vasi prihajajo bclogardistične patrulje iz Primskovega in Zagorice, Bukovice in Temenice. Njih številčnost je različna, včasih tudi do 60 mož.
Dne 5. X. smo nadaljevali pot z novim vodnikom Čičkom,*
po katerem smo zvedeli naslednje: vas Bukovica ima 5 oboroženih
belogardistov, njihov organizator je Hrušcvar, v vasi Račje je 6
oboroženih b. g., v Sagajištu so 3, njihov organizator je Hauptman
Stanko, v Temenici jih je 8 oboroženih, njihov vodja pa Fajdiga7
(po domače Prebivov); za število v Dolenji vasi nismo zvedeli nič
določenega, verjetno jih bo več. Organizator tega okoliša je špan
ali Groznik.8 V vasi Otočji vrh sta 2 oborožena, vodja je Dremljev,
ki je tudi pobiral podpise za belo gardo. Pri njegovi hiši so prej
dobivali partizani znatno podporo. Martinov z Vrha0 je organizator b. g. v vasi Podgaber. Navedeni je bil prej pri partizanih.
Domači sin gostilničarja v Kopačiji10 je vnet organizator bele garde.
Vas Zagorica je v splošnem vsa belogardistična. Tu so našli 6 partizanskih grobov. Ugotovljeno je, da so terenskega delavca OF pred
smrtjo posebno zverinsko mučili. Tov. Janku so z lopato odbili
glavo, njegovega tovariša so pa ustrelili. V Kopačiji so ujeli dva
partizana, ki so ju zvezali in ju na gnojnem vozu odpeljali k Italijanom. Poleg vasi, ki so belogardistično nastrojene, pa so tudi vasi,
ki kljub strahu in terorju vztrajajo v borbi za OF in te so: Dobrava,
Mekinje, Stranje, Petrušnja vas. Vel. Dobrava, Radohova vas, Ccšnjice, Farški kal in Culka.
3 Radko Polič, sekretar OK KPS Stična, sedaj svetnik v Sekretariatu za
kulturo in presveto LRS.
« Edo Turnher, sedaj ravnatelj Zavoda za spomeniško varstvo LRS.
r
» Jože Slapničar, sedaj ravnatelj »Mcgrada« v Ljubljani.
r
< Franc Plankar, sedaj uslužbenec Državnega sekretariata za notranje
zadeve LRS.
" Franc Fajdiga. ki je po Temenici agitiral za belo gardo skupaj z organistom Stanctom Drakslcrjcm.
* Veleposestnik in gostilničar Alojz Groznik na Primskovcm. po domače
fipan iz Dolenje vasi Številka I, je bil ustanovitelj bclogardističnc posadke
v Temenici.
9 Anton Fajdiga z Vrha pri SobraČah.
i° Gostilna na Primskovcm.
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Grič nad Trcbnjim in vse bližnje vasi nimajo oborožene bele
garde. Vaščani so v splošnem za partizane in OF. Trebanjski vrh,
Grmada, Pungert, Jurdanska vas in Grmada so ludi brez oborožene
bele garde in ljudje so prijazni ter simpatizirajo s partizani. Pojava
partizanov ZDO in delno čiščenje je imelo verjetno blagodejen
vpliv na vaŠČanc. V splošnem lahko rečemo, da kjer so se pojavili
partizani, posebno se v večjem številu, je morala ljudstva takoj
znova vzrasla.
Dne 8. X. smo bili pri ZDO. Z vodstvom smo se dogovorili
o vsem, kar je bilo potrebno za čim uspešnejše delovanje tega
odreda. Odred ima 156 mož. Politično šolo po določenem programu
so že končali. Morala pri moštvu se je močno dvignila in je v splošnem dobra. Za nadaljnje vzpodbujanje jim manjka literature. Ker
imenovani odredni politkomisar11 še ni prišel, ga nadomestuje tov.
Marko.1- Istega dne je bila bombardirana Frata, pri čemer so bili
ubiti 4 partizani, patrulja iz brigade M[atije] G[ubca].
Dne 9. X. smo dospeli na cilj zadnje določene javke, ne da bi
dobili zvezo z Matijem.1'1 Na tej javki smo se zaradi zveze zadržali
nekaj dni. Prosti čas smo izkoristili ter smo napisali za ZDO dve
okrožnici. V eni smo napisali v obliki poziva na ljudstvo »Kaj je
bela garda«, v drugi pa pojasnjujemo sedanje stanje partizanske
vojske in pogled v bližnjo bodočnost. Okrožnici smo poslali ZDO,
da jih razmnoži in porazdeli po belogardističnih vaseh. Okrožnici
v obliki lepaka so napisali tov. Jaka,14 Jurij16 in Slavko,"1 pri čemer
je seveda sodeloval tov. Dore.17 Lepaka še ne moremo priložiti, ker
jih še nismo prejeli razmnoženih.
V tem kraju smo prišli v stik s terenskima delavcema tov.
Martinom1* z Dol. in Matevžem.11* Od njiju smo zvedeli, da so vasi:
Polje, Meniška vas, Toplice, Poljane, Rigelj, Srobotnik, Nova gora,
Crmošnjice in Srednja vas brez oborožene bele garde, pač pa prihajajo od časa do časa v posamezne vasi belogardistične patrulje
od 15 do 200 mož. Večje patrulje vedno spremljajo Italijani. V teh
vaseh strahujejo belogardisti ljudstvo s svojim svojevrstnim terorjem. Pojav bele garde v teh vaseh v splošnem vaščani odklaII

Jože Malnarič.
'- Bogomir Pcriič. namestnik politkomisarja odreda, sedaj sekretar Inštituta /a sociologijo v Ljubljani.
U Ivan Maček.
'« Jaka Avšič.
's Štefan PavSić, pomočnik politkomisarja Glavnega poveljstva slovenskih partizanskih čet, sedaj ravnatelj •Metalne« v Mariboru in poslanec Ljudske skupščine I.RS.
M LOJU Vrbovec, pomočnik politkomisarja Glavnega poveljstva slovenskih17partizanskih čet, sedaj upokojen oficir JIJ\.
Edo Mihevc.
,K
Martin Slibar, sedaj podpredsednik Glavnega odbora Rdečega križa
Slovenije.
III
Alojz Trtnik. sedaj pleskarski mojster.
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njajo in se jih bojijo. Ljudje trdno vztrajajo na naši strani. V Toplicah so Italijani vzeli šoberja in restavratorja.-0 V Crmošnjicah
so belogardisti vzeli terenska delavca OF Kunclja Avgusta in Eda
Pcrka. Poslednjega so ljudje videli v belogardistični oboroženi tolpi.
V štalcerjih so belogardisti tudi aretirali terenskega delavca. Čigar
imena pa ne vemo.
Belogardisti so se v tej dolini zelo kompromitirali s svojim
postopanjem. Ljudje so pripovedovali, da so vdrli v zidanice in
izpili vino in žganje. Hrano s silo zahtevajo od vaščanov, za kar
v večini primerov nič ne plačajo. Kmetje so zaradi tega silno nejevoljni in se jih bojijo. Pravijo, Če so prišli partizani, so lepo prosili
in če nismo imeli, so se obrnili in brez grožnje in besed odšli, vse
kar so pa vzeli, so plačali.
Kakor smo zvedeli, so ti belogardisti po večini iz Semiča, Novega mesta in bližnje okolice. Trdi se, da je njihov glavni štab pri
Semiču, druga manjša poveljstva pa v Vrčicah, Sušicah in še
drugod.
Zanimivo je, da so belogardisti aretirali našega človeka v imenu
kralja Petra. Med ljudstvo prihajajo z geslom, da jih hočejo obvarovati nasilja pred partizani. Pravijo tudi, da se borijo za svobodo
slovenskega naroda in zato hočejo najprej premagati in uničiti
partizane, nato pa bodo zapodili še Italijane. Med njimi se pojavljajo kar tri struje, kar seveda sklepamo po njihovih izjavah. Ena
struja pravi, da se bori za Jugoslavijo, druga za srednjeevropsko
katoliško »papeško« državo, tretja pa odkrito sodeluje z Italijani
in hoče imeti Slovenijo priključeno k Italiji. Zanimivo je, da so
posamezni belogardisti izjavili, da bi pristopili k partizanom, če bi
vedeli, kje so. Po poročilu terenskih delavcev se je 80 belogardistov
iz Srednje vasi uprlo in so jih razorožili in odvedli neznano kam.
V Toplicah so 12. X. belogardisti aretirali Sobcrja v imenu kralja,
Italijani pa so ga izpustili, potem ko so ga njim izročili.
Po podatkih s terena se formira bela garda tudi v Žužemberku,
med njimi je baje tudi mnogo naših ljudi.
Med organizatorji bele garde so: kanonik Kek-' iz Novega
mesta, duhovnik Mavec- in Volbank.--1 Po izjavi komandanta Cankarjeve] brigade so kordunaši ubili Volbanka. Jenko Jože je organizator v Straži, ing. Vrhnjak pa se vozi z Italijani. Poleg teh dveh
je Se V Straži med vodji Vili Kulovec.
» Vinko Ro*,kar, sedaj upravnik gostinskega podjetja v Ljubljani.
W Kanonik Franc Kek, voditelj Katoliške akcije v Novem mestu, eden
od vodij bele garde na Dolenjskem, po kapitulicaji Italije obsojen na smrt.
-- Jakob Mavec, kaplan v Dolenjskih Toplicah, organizator bele gardo
in belogardistični vojni kurat.
-•'< Karel \Volbank, kaplan v ftmihclu pri Novem mestu, vodja katolKkc
akcije in organizator bele garde, od septembra 1943 adjutant komandanta
domobranskega bataljona Vuka Rupnika.
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V splošnem so računa, da je v okolici Novega mesta okoli 500
belogardistov, med katerimi je le 35 %> borcev, ostali pa so le
za Število.
Dne 14. X. smo prišli v Cfankarjevo] brigado, ki smo jo našli
v bližini naše zadnje javke.
Splošen vtis C. brigade je približno takle: Morala pri partizanih je v splošnem dobra kljub prenašanju velikih težav in
naporov. Takoj ob prihodu smo se dogovorili z vsemi funkcionarji
O skupnem delu za vojaško in politično vzgojno dopolnitev. Ves
prosti čas smo izkoristili v ta namen. Podobno, kakor pri Gubčevi
brigadi se je tudi tu ustanovila vojaško-politična šola. Glede politične vzgojne šole, katere določeni program še niso predelali zaradi
neprestanega premikanja, smo se dogovorili z vsemi politkomisarji
za približno enak postopek kot za vojaško šolo. Bataljonski politkomisarji so dolžni po medsebojnem dogovoru, da svoje delo pomnožijo in živahneje pristopijo v stik s četami, vodi in posamezniki,
ki kažejo znake sposobnosti za prevzem poslov politkomisarjev.
Vse težišče je treba obračati po četah in vodih, ker se je praktično
pokazalo, da so pri političnih urah v vodih in četah partizani najbolj zgovorni, medtem ko se pri bataljonskih ali celo pri brigadnih
zelo neradi oglašajo k besedi. Pri tem delu smo pomagali z vsemi
svojimi močmi in izkoristili vsak razpoložljiv čas. Imeli smo več
političnih ur po bataljonih in četah. Ker je za politkomisarje in
za vse partizane dogovorjen isti postopek pri izpopolnjevanju
dobrega kadra in ker prilagamo za šolo posebno poročilo, zato
izpuščamo dogovorjen načrt za politično-vzgojno šolo. Ob tej priložnosti moramo ugotoviti, da partizane najbolj zanimajo zunanji
politični dogodki, predvsem pa »druga fronta«. Iz tega lahko sklepamo, da se čuti v njih neka utrujenost.
V C. brigadi izhaja »Bobnar C. Brigade«. Doslej so izšle 4
številke v treh izvodih. Ker ni več razpoložljivih izvodov, ga ne
moremo priložiti. List je skrbno urejevan in zelo dober.
Na zadnji konferenci vseh polilkomisarjev je bilo iznesenih več
predlogov v zvezi s tem, kaj partizane sedaj najbolj zanima. Dobro
bi bilo, da prinese Poročevalec ali pa se po posebnih okrožnicah
obrazložijo vsaj najvažnejša vprašanja.
Večje razjasnitve želijo imeti v temle:
1. Kakšne naloge nas čakajo v bodoče.
2. Kako se bo v bodoče rešilo kmečko vprašanje (glede zemlje,
podedovanja in vse, kar je zvezanega s kmečkim delom).
3. Kakšno delo čaka partizansko vojsko po osvoboditvi.
4. Kako se bo izvršila v naši svobodi socializacija.
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5. Kakšna bo bodoča vojaška ureditev in kdaj bo demobilizacija partizanske vojske.
6. Kako preprečiti morebiten nov porast kapitala.
Pripomniti moramo, da smo jim na navedeni politični konferenci na vsa postavljena vprašanja odgovorili in dali pojasnila,
vendar pa bi bilo dobro, če se od gornjih zanimivosti tudi kaj
napiše v Poročevalcu.
Kar se tiče literature za vzgojo bodočih kadrov so v C. brigadi
silno revni. Razen nekaj naših listov starejšega datuma nimajo
nič. Nujno je, da se jim pošlje čim več literature. Zaželen je tudi
Bor.-*
V nedeljo, dne 18. t. m., je napravila vsa brigada celodnevni
pohod skozi bližnje vasi. V vasi D. Sušice in Scliščc je bil miting,
ki je kar zadovoljivo uspel. Vkljub temu, da sta ti dve vasi znani
kot belogardistični, smo dobili nekaj hrane: moko in fižol. K temu
so prispevale prav vse hiše. Iz posebnih vzrokov nismo izvajali
nobenih represalij in naš prihod v vas je bil mogočen. Vaščani so
se prej tresli, po odhodu pa so bili silno zadovoljni. Ves naš pohod
je imel velik uspeh, ker so doslej po teh vaseh hodile le belogardistične patrulje.
Kar velja v splošnem skoraj za vse partizanske enote, ki smo
jih obiskali, velja v tem večji meri za C. brigado, da partizani
mirno prenašajo vremenske težave, ki so sedaj precej občutne.
Partizani so po večini slabo oblečeni, brez šotorskih kril in dobrih
čevljev. Vprašanje obutve in šotorskih kril je najbolj pereče. Za
izboljšanje tega problema se seveda dela, vendar spričo tolikšne
pomanjkljivosti ni mogoče vse zadostno obleči in obuti. Nekaj se
nabavlja s terena, čevljarji delajo neprestano, vendar je vse to premalo. Izboljšanje v tem pogledu se skuša doseči tudi z akcijami,
ki jih je bilo doslej že več, vendar v tem času, ko smo bili mi
pri njej, brez posebnega vidnejšega uspeha. Pri akcijah je vedno
sodeloval član poveljstva (gl).
Oborožitev C. brigade je še razmeroma dobra, primanjkuje pa
ji večja količina municije. Akcijska sposobnost je srednja. Sposobni so za napade in zasede. V enem tednu so bile z brigado 4
akcije, ki pa, kakor že rečeno, niso imele uspeha, ker ni bilo
sovražnika. Cc se ji v kratkem posreči doseči le eno večjo akcijo,
se bo stanje nedvomno znatno izboljšalo in na tem delamo. Poudariti moramo, da se vodstvo v tem oziru trudi in vsak dan išče
možnosti za napad na okupatorja ali belo gardo.
2« Zbirka pesmi Vladimirja Pavšiča-Matcja Bora »Previharimo viharje
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Precej velike težave pa so tudi v prehrani. Za prehrano mora
skrbeti skoraj vsak drugi dan en bataljon in če računamo, da se
uporablja drug bataljon za stražo in taborsko službo, ostane le
en bataljon za akcije. Zato mora biti brigada v stalnem premiku
in zaradi slabih terenskih zvez je bilo doslej precej težav. V tem
pogledu pa se stanje zboljšujc.
Po poročilih, ki smo jih prejeli s terena in po lastnem opazovanju, lahko sklepamo, da so italijanske posadke ostale iste kot
so bile v mesecu juniju in juliju t. I. Število vojaštva se je V nekaterih garnizonih znatno zmanjšalo, v drugih pa je ostalo enako.
Utrjevanje se nadaljuje. Morala italijanskega vojaštva stalno pada,
pri večini je borbenost še vedno dobra. Množijo se izjave [tal.
oficirjev, vojakov in četnih funkcionarjev, da so na napačni poti in
da bi morali biti na strani ZSSR proti Nemčiji in ne z njo.
Med drugimi važnimi predlogi, ki smo jih zgoraj navedli, so
na brigadni konferenci politkomisarjev izrazili predlog, naj bi
izzvršni odbor napravil ali prostovoljno zbiranje obutve, obleke in
hrane, ali prisilni odvzem s plačilom. V tem pogledu želijo imeti
določnejša navodila.
Ker se je stanje bele garde v tem okolišu (Novo mesto, Semič)
dokaj spremenilo od našega prvotnega poročanja, ga dopolnjujemo.
V vodstvu bele garde se vse bolj vidno pojavljajo nasprotstva.
Patruljiranje v gorske vasi so skoraj popolnoma opustili. Držijo
se le bolj doline in to le do meje, kjer jih doseže italijanski bacač
kot branilec. Med tem časom so sicer nadalje mobilizirali in bo
njihova številčna moč večja, moralna pa znatno manjša. Zunanji
politični dogodki jim gotovo gredo v navzkrižje.
Danes, dne 22. oktobra, smo dobili pni sneg, ki pa kopni.
Upamo, da nam bo za nekaj dni še prizanešeno.
Zveze z Matijem doslej še nismo dobili in smo še pri C. brigadi.
Ker se brigada na nadaljnjem pohodu oddaljuje od naše zadnje
javke, se v trenutku, ko zaključujemo to poročilo, nismo odločili,
kam naj krenemo.
Smrt fašizmu — svobodo narodu!
Branko Hrast

Grum Slavko

Dorc Trdina

Jurij Dobrave
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St. 24
POROČILO ŠTABA I. GRUPE ODREDOV DNE 23. OKTOBRA 1942
EDVARDU KARDELJU V LJUBLJANO1
Štab I. grupe odredov
slov. part. čet.
Na položaju. 23. X. 1942
Sodrugu KriStofu2 za CK KPJ Slovenije!
K temu, kar smo Vam po želji politkomisarja I. grupe Štefana*
že pred nekaj dnevi javili, zdaj še dodajamo:
Kakor smo že poročali, je bil s. Štefan ob priliki napada na
Štabni tabor na Jelovici 16. X. težko ranjen.4 Zdaj Vam moramo
javiti žalostno vest, da je dragi sodrug kljub dobri oskrbi in zdravniški pomoči dne 20. X. preminil. Bil je pri polni zavesti do zadnjega trenutka ter je pred smrtjo odredil in zaupal več važnih
stvari. Obvestite o tem nujno tudi Glavno poveljstvo in obzirno
tudi njegovo ženo.
Vašo pošto in pismo Glav. poveljstva datirano s 24. IX.r* smo
prejeli že pred tremi dnevi in Vam takoj odgovorili. Splošni položaj
i Prepis izvirnika je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. Dokument je objavljen
v Zborniku dokumentov in podatkov o narodnoosvobodilni vojni jugoslovanskih narodov, del IV, knjiga 4, dok. St. 67.
2 Edvard Kardelj.
I Lojze Kcbestcfan se je rodil 26. junija 190S na Jezeru pri Cerknici.
V Ljubljani se je izučil za ključavničarja, nato pa se je zaposlil v tovarni
Titan v Kamniku. Zaradi sodelovanja v stavki so ga iz Titana odpustili. Nato
je prišel v Ljubljano, bil je zaposlen v tovarni »SETA« v Tacnu pri Ljubljani, deloval v »Vzajemnosti«, v letu 1936 je eden izmed organizatorjev velikih tekstilnih stavk, član komiteja KPS na Jezici in v Šentvidu in med organizatorji Ljudske pomoči.
Po okupaciji se je povsem posvetil organizaciji upora na Gorenjskem
in postal inStruktor Centralnega komiteja KPS za Gorenjsko in pozneje sekretar Pokrajinskega komiteja KPS za Gorenjsko ter politkomisar I. grupe
odredov. Svoje organizacijske sposobnosti je pokazal posebno spomladi in
poleti 1942, ko mu je uspelo po velikem ncmSkem vdoru v organizacijo ponovno vzpostaviti partijske komiteje in odbore OF. Ob nemški hajki
na Jelovico 16. oktobra 1942 je bil tezko ranjen in 20. oktobra umrl v Pctračcvi
sušilnici na Jamniku. Proglašen je bil za narodnega heroja.
4 V ofenzivni akciji na jugovzhodni del Jelovice 16. oktobra 1942 so Nemci
zbrali policijsko rezervno četo Alpcnland, težko planinsko četo Alpcnland.
I. bataljon 4. policijskega polka, 2. in 3. rezervno motorizirano četo Alpcnland
in dva voda III. bataljona 19. policijskega polka.
5 Misli na navodila Glavnega poveljstva slovenskih partizanskih čet dne
24. septembra 1942 Štabu I. grupe odredov o pripravah za zimsko razdobje.
Dokument je objavljen v Zborniku dokumentov in podatkov o narodnoosvobodilni vojni jugoslovanskih narodov, del VI, knjiga 4, dok. fit. 39.
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na našem teritoriju, lako politični kakor vojaški, snio Vam delno
že opisali v zadnjem pismu, ločno poročilo o stanju Partiji* in
partizanske vojske, o Številu, oborožitvi in akcijah pa Vam bomo
poslali takoj, kakor hitro jih dobimo od odredov.'1 Prav tako tudi
glede položaja na Koroškem, kakor tudi o možnostih vzpostavitve
zvez s Pavletom7 na Primorskem. Ker so ob zadnjem napadu padli
tUdI dokumenti, kar smo jih Se imeli od smrti s. Gregorčiča, nam
ni znano, do katerega časa ste poročila že prejeli. Položaj pri nas,
ki sicer ni slab, pač pa zaradi poizkusov mobilizacije po Nemcih
in zaradi mnogih drugih važnih vprašanj sila razgiban, nujno
zahteva takojšnjo rešitev vprašanja politkomisarja grupe. Sicer
smo Vam pa vse to že opisali v našem zadnjem pismu. Vaša zadnja
navodila CK, kakor tudi navodila Glavnega poveljstva smo že reševali ter jih javili OK in odredom, da takoj pristopijo k njihovemu
izvajanju, kolikor so primerna za naše razmere. Zato prosimo
takojšnjih nadaljnjih navodil in rešitve ostalih nujnih vprašanj.
Kar se tiče smrti sodruga Štefana, ne ve zanjo nihče, razen
štirih, ki smo v štabu, in ljudi, pri katerih je bil v oskrbi, ki pa
so povsem zanesljivi. Partizani vedo le to, da je bil ranjen. Nemci
pa niti tega. Da ne bi zavladala kaka zaprepadenost med tovariši in
da ne bi fašisti triumfirali nad svojim uspehom, stvar Se dalje
držimo v tajnosti, vse dokler ne prejmemo od Vas točnih navodil.1*
Slava padlemu sodrugu!
S tovariskim pozdravom
Nam. komandanta:
Jelovčan Stane'-*

Za politkomisarja:
Pavle Ravnik10
Za vojaške zadeve odgovorni
član OK

0
Glej Zbornik dokumentov in podatkov o narodnoosvobodilni vojni
jugoslovanskih narodov, del VI, knjiga 4, dok. Št. 114.
" Tomo Brejc, sekretar Pokrajinskega komiteja KPS /a Primorsko.
B Glavno poveljstvo slovenskih partizanskih čet je o smrti Jožeta Gregorčiča in Lojzeta Kebeta dne 1. decembra 1942 izdalo posebno dnevno povelje.
V njem je tudi imenovalo novi Štab I. grupe odredov. Dokument je objavljen
v Zborniku dokumentov in podatkov o narodnoosvobodilni vojni jugoslovanskih narodov, del VI, knjiga 4, dok. st. III.
B Slane Kersnik, sedaj uslužbenec Državnega sekretariata za notranje
zadeve LRS.
10
Vinko Hafner, sedaj državni podsekretar v Zveznem izvršnem svetu.
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St. 25

PISMO DR. ALEŠA BEBLERJA DNE 23. OKTOBRA 1942 EDVARDU
KARDELJU IN BORISU KIDRIČU PRED SVOJIM ODHODOM
NA PRIMORSKO1
Tovariš Krištof- in Peter!3 — Danes je Šestnajsti dan, odkar
-ste mi sporočili sklep, da grem tja dol,* pa še vedno sedim brez
dela pri Jožici'* in zaman čakam na dokument ter sodelavce, ki naj
bi šli z menoj. Bojim se, da se bo stvar Še zavlekla in zdi se mi
škoda časa. Bolje bi bilo čakati tam, kjer bi tudi brez dokumentov
in ostalih tovarišev lahko začel delati. Zlasti je treba še upoštevati,
da na meji lahko prav kmalu pade sneg in bo prehod tc/avnejši.
Zato sem sklenil, da čakam le še do ponedeljka (26. t. m.). V ponedeljek zvečer grem čez ravnino na javko za Juga.0 Ce imate kaj
sporočiti ali poslati, pošljite torej s pošto, ki pride sem v ponedeljek zjutraj, pozneje pa tja čez. Za mojo orientacijo bi bilo dobro,
ko bi sporočili do ponedeljka vsaj to, ali je, oziroma kdaj je pričakovati papir, Jožeta,7 Sokola" in Tinco'' (kako da niti ta doslej ni
mogla priti). — Miha (Bor)10 se je tudi naveličal čakati in gre
z menoj prvo etapo proti Jugu.
S. f. — s. n.
23. X. 42.

Primož"

1
Izvirnik je V arhivu CK ZKS v Ljubljani.
= Edvard Kardelj.
» Boris Kidrič.
* Sporočilo, da bo odšel na Primorsko, je Centralni komite KPS poslal
dr. Alešu Beblerju 5. oktobra 1942 (izvirnik je v arhivu CK ZKS v Ljubljani).
Dr. AIcS Bebler je kot inštruktor Centralnega komiteja KPS ter politični in
vojaikl poverjenik Izvršnega odbora OF za Primorsko odpotoval s Pod! i po(•lava 25. oktobra 1942 in prišel 15. novembra v blizino Vogrskcga.
* Konspirativno ime za bazo vodstva narodnoosvobodilnega gibanja na
Podlipoglavu.
i Glavno poveljstvo slovenskih partizanskih čet je vj>m polovici oktobra
1942 poslalo pod Krim štiri partizane: Ludvika Kukavico, Ljuba Jovana, Vinka
Cimpcrmana in Lojzeta Komelja, da : bi vzdrževali zvezo med Centralnim
komitejem KPS, Izvršnim odborom OF in Glavnim poveljstvom slovenskih
partizanskih čet v Dolomitih ter področjem okrog Podlipoglava. Pot je šla
s Podlipoglava na Krim, od tam pa preko Ljubljanskega barja skozi Crno
vas, preko Ljubljanice in skozi Brezovico v Dolomite.
" Boris Skct, padel na Ilovi gori 4. novembra 1943.
* Drago PustiŠek.
o Zorka Malezič. sedaj uslužbenka v Zavodu za napredek gospodinjstva
v Ljubljani.
»o Miha Borštnik — dr. Marijan Brecclj. sanitetni referent Glavnega poveljstva slovenskih partizanskih čet, sedaj državni sekretar v Zveznem izvršnem svetu.
" Dr. Aleš Bebler.
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Ivan Kavčič

i

Jo>c Mo.škrič

St. 26
POROČILO ZAUPNIKA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS JOŽETA
MOSKRICA DNE 24. OKTOBRA 1942 CENTRALNEMU KOMITEJU
KPS O PARTIZANSKIH NAPADIH NA BELOGARDISTICNE
POSTOJANKE V BIZOVIKU, DOBRUNJAH IN POLJU PRI
LJUBLJANI1
24. X.42.
Dragi tovariši!
Prejel sem 10.000 L. Glede omenjenih 100.000 bomo pač skušali
ugotoviti kako in kaj. Najbrž bo kaka pomota. Morda je L.2 pozabil
na potrdilo.
Marko* in Ludvik4 sta pa oba brez denarja. L. je sicer pustil
Marku 50.000, ki pa jih je že skoraj porabil. Ludvik pa ima tudi
nalogo napraviti določene stvari, ki bodo precej stale, a nima sredstev.0 Nista pa zahtevala denarja od Petrača,p* ampak po Petraču,
in to zato, ker L. ni imel dovolj na razpolago, a sedaj se nimamo
nobenih vesti od GI[avncga] pfoveljstva]. Poleg tega jima je pa
kurirka nasvetovala, naj se obrneta kar na Petrača. Torej, če morete tam kako urediti, uredite, da boste dobili, kolikor je pač
mogoče. Poleg tega je pa tukaj Se brigada,7 ki je prav tako brez
vsakega denarja.
Glede akcij Ti lahko poročam samo po svojih informacijah, ker
brigada se ni dala poročila.
Akcija se je izvršila v noči od 21. na 22. t. m., in sicer istočasno
v Bizoviku, Dobrunjah in Polju.* Povsod, razen v Bizoviku, se je
ponesrečila. In sicer v Polju so hoteli napasti »prosvetni dom«, kjer
je sedež bega. V njem je bilo zaprtih tudi okoli 50 ljudi, ki so jih
prejšnje dneve nalovili belogardisti po vaseh poljske občine. Preden
pa je prišlo do napada, je naša zaseda prijela človeka, ki pa je
začel kričati, tako da se je začelo naenkrat streljanje iz vseh hiš,
ki so okoli prosvetnega doma. Človek, ki so ga prijeli, je hotel
zbežati, a je bil ubit. Bil je pa aktiven belogardist, bivši predsednik
»zelenih« v vevški papirnici Govšc!0 (Sigurnega potrdila za to še ni,
ker belogardisti tajijo.) Ko so naši videli, da so odkriti, so se umak' Prepis Izvirnika je v arhivu CK ZKS v Ljubljani.
- Luka — Franc Lcsko.sck.
a Karel PoljanSck. intendant Glavnega poveljstva slovenskih partizanskih čet, ubit na Trski gori poleti 1943.
* Ludvik Smrckar, komandant III. bataljona Zapadnodolenjskega odreda.
•'• Misli na graditev bunkerjev in skrivališč, kamor bi spravljali blago,
ki je 0prihajalo i/. Ljubljane.
Milan Skcrlavaj.
7
Tomšičeva brigada.
h
Glej dok. st. 27.
11
Avgust Govsc je bil komandant vaikc straže v Polju pri Ljubljani. Ostal
JC živ in delal naprej pri beli gardi.
7
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ruli. Imamo enega ranjenca in dva pogrešana, ki pa se bosta
bržkone Še javila.
V Dobrunjah so nameravali napasti njihov glavni stan in po
domovih poloviti tiste, ki bi bili doma. Tudi tukaj so bili prekmalu
odkriti.
Iz prvega nadstropja in podstrehe, kjer so bili zabarikadirani,
so streljali in metali bombe, tako da se ni moglo približati. Domove
pa so našli prazne, razen enega, kjer se je aktiven belogardist,
kovač Rožnik Anton branil s sekiro in bil ubit na mestu. Rekvirirali
pa so živino, žito in obleko. Zažgali so tudi farovž pri Sv. Urhu, (ki
je podružnica in nima duhovnika), kjer so se nameravali vgnezditi
belogardisti.
Še najbolje je stvar uspela v Bizoviku. Tu se je posrečilo
zažgati glavni stan bega. Ljudje govorijo o 20 do 40 mrtvih, oziroma
zgorelih. Moralo jih je biti precej, ker so bržkone imeli neko konferenco. Luksuzni avto, s katerim se vozijo komandanti, ki po navadi
spe v Ljubljani, je bil še tu, da jih odpelje, zato je zelo verjetno,
da so bili tudi ti navzoči in so poginili. Bega pa so takoj zjutraj
razširili vest, da so bili ubiti štirje in odpeljana ena ženska. Ta
ženska je bila kurirka bega in je streljala iz hiše na naše.
Posledica te akcije je bil pohod Italijanov, ki so ga izvršili
drugi dan. 400 do 500 Italijanov je naslednji dan selilo bclogardistične družine v Ljubljano. Precej močan oddelek je z oklopnimi
avtomobil prodrl tudi do Sadinje vasi, Podmolnika. Bili so tudi
na Orljem, kjer so odpeljali eno družino, izropali hišo in jo zažgali.
Pri neki hiši (v gostilni) so zahtevali denar. Gostilničarka jim je vsa
zbegana prinesla 60.000 L in nekaj zlatnine, kar so seveda odnesli.
Kakšen je položaj danes, ne vem. Izgleda pa, da so Italijani
zopet odšli. So pa poročila, da so dobili ojačenja v Vevče. Včeraj,
ko so pokopavali ubitega Rožnika, je bilo navzočih precej oboroženih bega, ki so streljali kot besni, seveda kar tja v en dan.
Odgovarjali pa so jim Italijani, tako da smo bili prepričani, da se
je spopadla brigada z njimi. Nadalje so poročila, da so prišli danes
ponoči na Lipoglav in da jih je prišlo 2000 v Bcsnico (to je prva
vas na »oni« strani).
Delo na terenu je skoraj nemogoče. Se zadnji simpatizerji polagoma romajo v zapore, odpeljani po begi. Kar je še delavcev
v vevški tovarni, so ali bega ali pa oportunisti, da se ne more niti
govoriti z njimi. Sredstev ne moremo na terenu dobiti nobenih.
Kakšno pa bo razpoloženje po teh akcijah, ne vem. Upam pa, da
se bo popravilo.
Smrt fašizmu — svobodo narodu!

Ciril"
»o Jože Moškrič je bil rojen dne 2. marca 1902 v Dobrunjah pri Ljubljani.
Po poklicu je bil grafični delavce ter je politično mnogo delal v organizaciji
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P. S. Prilagam poročilo brigade T. T. o akcijah11 in pojasnilo
za denar.
Prepis poročila brigade M. Gubca.12
Poročilo grosupeljskega okrožja,l3 prepis sem oddal Tomšičevi
brigadi, ki bo to stvar uredila.
Izgubljena Stampiljka se je nasla in jo bom poslal Luki.
Primož1* je prejel obe pismi in jutri odrine.
Oba Mihe10 pa nameravata oditi v ponedclj. z našo patruljo
proti Jugu.10

St.27
POROČILO ŠTABA TOMŠIČEVE BRIGADE DNE 24. OKTOBRA
1942 GLAVNEMU POVELJSTVU SLOVENSKIH PARTIZANSKIH
CET O NAPADU NA BELOGARDISTICNI POSTOJANKI V POLJU
IN BIZOVIKU1
Štab Udarne brigade »Toneta Tomšiča«
Na položaju, 24.okt. 1942.
Glavnemu poveljstvu
Akcijo, za katero smo dobili nalog, naj jo izvršimo, smo izvedli
22. okt. zjutraj. Načrt smo predhodno napravili skupno S terenskimi
delavci, ki so bili obenem tudi vodniki in sicer tako, da I. bat.
grafićarjev, posebno ob njihovi stavki 1935. leta. V prostem času se je
ukvarjal Z literaturo. Znane so njegove Igre Rdeče rože, Razkrinkana morala,
Borba za kruh ter Stari in mladi. Želo aktiven je bil v dobrunjski »Svobodi«.
Ob zlomu stare Jugoslavije je delal ilegalno tako doma v Dobrunjah kakor
pri vključevanju grafičarjev v OF. Spomladi 1942 je odšel kljub težki bolezni
— bil je tuberkulozen — v partizane, kjer je delal kot zaupnik Centralnega
komiteja KPS na področju Podlipoglava. Februarja 1943 so ga v lipoglav*
škili hribih ranjenega ujeli belogardisti in odpeljali na Polico, kjer so sa
strahovito mučili in 13. februarja ubili. Proglašen je bil za narodnega heroja.
u Glej dok. št. 27.
»-• Glej dok. št. 17.
U Glej dok. št. 29.
M Dr. Aleš Bebler.
if« Misli na Miho Borštnika — dr. Marijana Brcclja in ing. Miloša Brcliha,
ki je odgovarjal za radiotehniko.
,r
' Konspirativno ime za Glavno poveljstvo slovenskih partizanskih čet.
t Izvirnik je v arhivu CK ZKS v Ljubljani.
7*
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prekorači Ljubljanico s l.četo in likvidira belogardistično posadko
V Polju. Z ostalimi četami pa dr/i zasede proti italijanskim posadkam. II. bat. da likvidira 2 belogardistični postojanki v Bizoviku
in III. bat., da likvidira belogardistično postojanko v Dobrunjah
in izvrši aretacije in rekvizicije.
Akcija pa je potekla tako: Pričctek je bil ob enih. Ko je četa
I. bat. poslala zasedo proti .Šoli, je ujela komandanta vaške straže2
in ga po nalogu tov. Štefana3 (komandant bataljona Gubčeve brig.,
ki je na bolovanju) pripeljala v bližino prosvetnega doma, kjer
je že bila četa. Pri zaslišanju je aretiranec pričel vpiti, nakar se je
pričelo streljanje iz prosv. doma in ostalih hiš, nato se je četa
na komando tov. Štefana umaknila z brisanega prostora, na katerem je bila. V trenutku, ko je aretiranec alarmiral ostale, je odskočil in pobegnil, pri tem pa je dobil nekaj udarcev po glavi, zaradi
katerih je baje kmalu nato umrl.' Četa se ni ponovno približala,
ker je že pri prvem pokanju imela enega mrtvega in tri ranjene.
Drugi bat. je ob dogovorjenem času napadel obe postojanki.
Sicer so bili belogardisti opozorjeni zaradi strela stražarja, vendar
so se naši posamezniki priplazili in zažgali z molotovkami hišo.
V hiši so bili v tem trenutku tudi oče, mati in sestra komandirja
NeboŠmeja, katere so belogardisti poslali ob napadu ven in so naši
ubili očeta, ker ga niso poznali. Sestra in mati pa sta dvignili roke
in je bila sestra ranjena, mati pa je ušla. Ko se je hiša razgorela,
so se slišali razni obupni klici in nekateri so poskušali gasiti, vendar
so vsi padli pod našimi mitraljezi, ki so obvladali celo hišo. Mati
komandirja je povedala, da je bilo v hiši okoli 40 mož in izgleda
tudi voditelji, ker je bil pred hišo eleganten avto in se niso odpeljali prenočevat v Ljubljano. Stavba je pogorela do tal.
Pri drugi postojanki napad ni uspel, ker je bila enonadstropna
hiša in je imela spuščene rolete, tako se z bombami ni dalo delati,
pač pa so premitraljirali vsa okna. Pri preiskavi neke hiše so našli
eno puško in aretirali kurirko ter jo v taboru likvidirali.
V Dobrunjah III. bat. ni uspelo likvidirati postojanke, ker je ta
na popolnoma brisanem prostoru, belogardisti pa so spali na podstrešju in hiše niso mogli zavzeti. Aretacija Lenarta"' se ni mogla
izvesti, ker ga ni bilo doma, pač pa smo pri njem rekvirirali. Belogardista Rožnika Toneta smo našli doma in ga likvidirali.
2n Avgust Govfic.
Hgidij Sever, 8. aprila 1943 so ga na področju Podlipoglava ujeli belogardisti in ga ubili.
* Ni točno. Glej dok. &t. 26, op. 9.
G Jakob Jesih. po domače Lenart, cerkveni ključar v Dobrunjah, belogardist, po osvoboditvi obsojen na smrt, a /-»radi starosti pomilosčcn.
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Ker smo izvedeli, da se namerava pri Sv. Urhu nad Dobrunjami
naselili večje .število belogardistov, smo tudi tam rekvirirali in nato
zažgali, ker je bila prava trdnjava.
Italijani niso nikjer stopili v akcijo, razen nekaj rafalov. Pač
pa so drugi dan prišli gledat z dvema oklopnima avtomobiloma
in sedmimi kamioni.
Smrt fašizmu — svobodo narodu!
Maščujmo »Toneta Tomšiča« !
Politkomisar:
Boris Nikič0

Komandant:
Ciril Zasavcc7

St.28
POROČILO OKR02\'EGA ODBORA OF STIČNA DNE 24. OKTOBRA 1942 O POLOŽAJU V OKROŽJU1
24.X. 42.
Poročilo stiškega okrožja.
Najprej moramo ugotoviti, da se sedaj ni čete ZDO, ki nam
je bila na razpolago. Pred 14 dnevi je odšla patrulja ponjo, pa ni
nazaj ne patrulje ne čete. Tako so v taboru 4 part. in mi terenci.
Jasno je, da je zaradi tega naše delo omejeno na najožji krog vasi
(»koli naše postojanke.
Doslej smo zajeli in nekoliko postavili na noge sektor okrog
Stične in St. Vida. Vasi so dobre, ponekod delujejo terenski odbori
normalno naprej (Višenjska Dobrava). Povsod pa vlada silen strah
v glavnem pred belo gardo. Zlasti pa se bojijo tudi, da bi jih oborožili. Mi jim govorimo, naj se orožja do skrajnosti otepajo, če ga
jim pa vsilijo, naj stopijo z nami v stik oziroma naj stik obdržijo
in se bomo o nadaljnjem postopku pomenili. V toliko so lekcije
brigad zelo pomagale.2
Oborožitev vasi v tem sektorju stalno narašča, seveda obenem
.število belogardistov, oziroma bolje, prisiljene milice. Tako so
f

' Niko Silili, sedaj član Izvršnega sveta LRS.
"> Janez Hlebi.
i Izvirniki napisan s svinčnikom, in prepis sla v arhivu CK ZKS
V Ljubljani.
2 Slovenske partizanske enole so 18. septembra 1942 izvedle obširno razorozitveno akcijo po vaseh Suhe krajine, da hi pobrale orožje, ki so ga Italijani
razdelili civilnemu prebivalstvu, da bi zanetili državljansko vojno. Akcija, ki
je bila podprta s političnimi zborovanji, je povsod potekla v miru, le v Konv
polju in v Hinjah je priSlo do odpora bclogardističnih zaslcpljcnccv, a je bil
hitro zlomljen.
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nadalje oborožili vas Ccšnjicc nad St. Vidom, baje že tudi Pctrušnjo
vas pri St.Vidu, Sp. Drago, Stransko vas pri Stični (ob progi) in
delno tudi že Stično, dalje Vrh nad Višnjo goro. Pravijo, da znaša
Število te milice v stiski občini okoli 150 mož. Glavni vodji sta bivša
žandarja Oblak in Zupane iz Stične in bivši jugosl. oficir Nadrah3
i/. Mlcščevcga. Okrog 20 do 30 jih stalno patruljira. Tako so bili
pred dnevi z Italijani na Selih nad Stično, potem na Mctnaju,
kjer so v taboru, kjer je dva dni prej taborila brigada M[atijc]
G[ubca] streljali ljudi. Žalostno je, da sta najbolj pasja brala
Jakoša (p. domače Sadarjeva)4 iz Spodnje Drage, ki sta bila prej
najbolj vneta zaščitnika. Ivan je bil celo komandir čete. Dobro mu
je zasolil kmet iz Mctnaja, ko ga je izpraševal, Če daje partizanom
hrano: »Tebi sem dal prvemu žret, ko si bil Še partizan«, nakar
je z dolgim nosom odšel. Njihova morala ni na višku. V Metnaju
je eden metal puško po tleh. Glavni stan imajo v hiši dr. Fcdrana5
na Hudem.
Tudi samostan je sedaj stopil odkrito v akcijo in dela s polno
paro. Ljudi silijo in zavajajo na vse mogoče načine. Glavno besedo
ima znani pater Placid.fl
Akcija Gubčcvc brigade na Primskovo in Temenico, izgleda,
ni najbolje uspela. Reči moram, da veliko vlogo pri tem zopet igra
slaba konspiracija, saj so o tem v brigadi sami šušljali že teden dni
poprej. Podrobno o akciji bo seveda poročala brigada.7 V glavnem
je brigada na pohodu po tem sektorju učinkovala s svojim Številom,
kar je ljudem zopet dalo poguma in vlilo spoštovanje do partizanov.
Za ta sektor smo osnovali nov rajonski odbor, ki ga sestavljajo
tov. Veja Slavko11 (čevljar iz Stične, star 22 let) in Olga'** (mlinarjeva hči, istotam). Tudi organizacijska mreža zaupnikov je dobro
•"* Jo/e Nadrah, poročnik stare jugoslovanske vojske, ki je postal poveljnik belogardistične čete, ustanovljene 20. novembra 1942 v Hudem pri Stični.
Dne 9. septembra 1943 ga je ujel bataljon Cankarjeve brigade kot poveljnika
belogardističnega bataljona.
• Bratje Jakoši (Ivan, Alojz, Avgust, Ludvik) iz Drage so bili vrinjenci
v OF, v resnici pa so za belogardiste zbirali orožje in bili italijanski konfidenti.
G V httl dr. Fcdrana v Hudem pri Stični je bila 20. novembra 1942 ustanovljena belogardistična Četa pod poveljstvom Jo/cta Nadraha.
o Pater Placid Grebene iz cistercijanskega samostana v Stični je sprva
hlinil naklonjenost do partizanov, istočasno pa pošiljal svoje ljudi v belogardistične vrste. Dne 9. septembra 1943 so ga ujeli partizani.
" Gubčcva brigada je prvič napadla Primskovo 22. oktobra 1942. Štab
brigade je v svojem poročilu dne 12. novembra 1942 o akcijah brigade poročal
tudi o tej akciji: »22. X. Spopad na Primskovem z begovsko zasedo. Zadržanje
naših odlično. Izgube bega: I mrtev, 2 ranjena — naSc: 3 laže ranjeni. Istega
dne več spopadov naših na Primskovem.« Drugič je brigada napadla Primskovo 1. novembra 1942. Tudi ta podatek je v omenjenem poročilu: »I. XI.
Napad kombiniranega bataljona na Primskovem. Bcgovci pregnani s Kopačijc. Hiša zasuta z bombami in eno poslopje požgano. Bega se je zabarikadirala v cerkev.« Izvirnik je v arhivu CK ZKS v Ljubljani.
8 Jozc Plankar.
*» Pcpca Plankar.
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vzpostavljena. V veČini so ljudje naši, le stalno je treba biti med
njimi in jih moralno držati pokonci.
Tehnika deluje v redu, trenutno žal kar med nami. Tehnični
personal sestavljata Olga in Danica.10 Delamo pa vsi s skupnimi
močmi. Izdali smo »Poročevalca« (posebna izdaja) na 16 straneh,
letak, ki sta ga mimogrede napisala Bolko" in FranČck,12 dva
lokalna letaka in še enega »Iztrebimo belogardistično zalego«.
Napisal sem jih sam. Sedaj bomo matricirali za ves sektor »Radiovestnik« z ocvirki iz že izdanih ljublj. »Vestnikov«. Nekoliko nas
mori vprašanje tehničnega punkta.
Organizira se tudi likvidatorska skupina (varnostna služba),
ki jo bo vodil tovariš Veja.
S tov. Bolkom in Frančkom smo se domenili o kooptaciji tovariša Jurija Sinačana13 (Pcstotnika iz Smartncga pri Litiji) v okrožni
odbor kot zastopnika sokolske skupine (upam, da bodo tov. Sokoli
to odobrili). Prevzel je resor intendanec.
Večjih koncentracij okupatorskih Čet trenutno ni. Prav sladko
se smejijo, ko dela zanje »slovenska milica«.
Prosimo rednih poročil o splošnem položaju in material.
S.f. — s.n!
Pozdrav
Tone Gorjanc1*
Primož Krčan,&

St.29
POROČILO SEKRETARJA OKR02NEGA KOMITEJA KPS GROSUPLJE IVANA ERJAVCA DNE 25. OKTOBRA 1942 O POLOŽAJU
V OKROŽJU1
Gros[upljc], 25. X.42.
Tovariš!
Nemogoče je v sedanjih okoliščinah pošiljati pogosta poročila
(n.pr. na tri dni) z južnega ali vzhodnega sektorja okrožja na
io Danica Svctck — por. Marinčck.
" Dr. Jože Brilcj.
H Jože Brejc, sedaj uslužbenec na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti v Ljubljani.
M Pravilno Jurij ftmarčan. Mirko Pcstotnik iz Litije, ki so ga belogardisti
ubili pod Primskovim marca 1943.
" Radko Polič.
is Edo Turnhcr.
i Prepis izvirnika, ki je bil poslan Edvardu Kardelju v Ljubljano, je
v arhivu CK ZKS v Ljubljani.
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severni sektor,- enostavno zato, ker manjka ljudi za to. V zadnjem
tednu so odpeljali Italijani spet devet ljudi (2 železničarja, 7 tovar,
delavcev, od tega 5 delavk), ki so bodisi že prej, bodisi v zadnjem
času delovali kot kurirji oziroma smo na nekatere sedaj računali.
Brez partizanov se sedaj dobre zveze ne morejo vzdrževati. Po
dolini so ital. posadke, Grosuplje in Šmarje ograjena, po vaseh
oborožena bela garda, dobri preizkušeni naši ljudje odpeljani,
redek, ki je še na mestu, ne more nikamor ven, novih ljudi, ki bi
tvegali kot kurirji, pa ni kmalu moč dobiti.
Kot rečeno za sedaj bi bilo neobhodno potrebno, da bi zvezo
vzdrževali partizani. Zadoščala bi ena patrulja, ki bi na določen čas
obiskala vsak sektor. Kako je z obljubljeno terensko četo? Ko
bi bil vsaj en vod stalno na terenu v pomoč teren, aktivistom, pa bi
jim bilo delo v marsičem zelo olajšano ali celo sploh omogočeno.
Kakor pa veš, tu na tem predelu okrožja partizanov sploh ni. Zadnjič je tu mimogrede taboril biv. Kostov bataljon* in po njem sem
Ti poslal poročilo, sedaj mi pa spet nudi tako priložnost njegova
patrulja. Ob tej priložnosti naj sporočim, da so bili tu zabiti med
Pijavo gorico in Drenikom še od notranjske ofenzive 4 partizani
od bivšega Krimskega odreda. Eden se je že vrnil v svojo enoto,
trem pa ni do tega. Do sedaj so se sploh izmikali stiku z drugimi,
V zadnjem času pa tu dela kot terenski aktivist bivši partizan
Vlado,4 ki je bil odpuščen zaradi naglusnosti in ta sedaj drži le tri
partizane kot nekakšno spremstvo in trdi, da je vse potrebno
uredil tudi z njihovimi enotami. Mislim pa, da bi mu kot glušcu
tudi eden zadostoval, posebno še, ker vidim, da so za teren prej
kvarni, kot dobri. Naj bi zato prišla kaka patrulja z nalogom zanje.
Isto je Še z dvema drugima iz Tomšičeve brigade, ki sta bila svoj
čas tu puščena na bolovanje, sta pa že davno zdrava in se jima
nikamor ne mudi. Dobro in potrebno bi pa seveda bilo, da bi se
kakšen tukajšen domačin pregrupiral v terensko enoto, ki bo, kot
upam, ostala na tem terenu. Kakor sem že zadnjič poročal, delamo
tu na južnem sektorju gros. okrožja trije stari okrožni aktivisti
in en rajonski aktivist, toda na terenu še nismo prišli dalje od
sistema zaupnikov po vaseh. Tudi če bi postavili rajonske oziroma
vaške odbore, bi bili ti funkcionarji za zdaj le figure, kajti za resnično delo in večje tveganje so ljudje še dosti preboječi. Pač pa
smo dosegli v bivšem šentjurskem rajonu to, da se tu ljudstvo
skoraj v celoti brani orožja in organiziranja bele garde, celo bivši
tihi simpatizerji bele garde. Za delo v tem oziru smo rabili poleg
materiala, ki smo ga zelo pičlo dobili od tehnike, tudi več vrst
2 Severni sektor se je imenovalo ozemlje grosupeljskega okrožja med
železnico Škofljica—Grosuplje—Višnja gora in ncmSko-italijansko mejo.
•** I. bataljon Tomšičeve brigade, ki mu je poveljeval Stane Bizjak-Kostja.
* Mirko Stcpisnik, politkomisar čete v III. grupi odredov, nato politični
delavec na Notranjskem, ujet na Hudi polici v začetku leta 1943 in ustreljen
8. januarja 1943 v Grosupljem.
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letakov, ki smo jih sami izdali, razmnožili pa seveda na pisalni
stroj, ker drugega sredstva nimamo. Eni letaki so bili predvsem
proti organiziranju bele garde in sprejemanju orožja, kar je zelo
aktualno za nekatere predele, drugi pa so pozivali ljudi predvsem
za bolj aktivno sodelovanje v OF. Enega, ki ga imam ravno pri roki,
Ti prilagam. In moram reči, da je tu že večina vasi mimo prvega
Strahu, ki je nastopil takoj po ofenzivi.
Slabše je seveda v vzhodnem sektorju okrožja in po dolini
Žalna—Grosuplje—Šmarje, kjer je stalna in absolutna italij. kontrola in se belogard. teror. 2c v zadnjem poročilu sem omenil, kako
dobro bi učinkovala za ta predel in za celo okrožje posrečena akcija
boŠtjanske bele garde/' Zaradi bliž. ital. posadk bi bila ta akcija
sicer tvegana, toda je zelo potrebna, nujna, če se Gl. poveljstvu
le zdi mogoča. In za ta primer lahko tukajšnji terenci damo vse
potrebne predloge, n. pr. o izhodišču, načinu in Času približanja
vasem, seznam kolovodij in organizatorjev ondotne bele garde itd.
Sicer je pa itak nujno, da se tudi v našem okrožju preide na sektorje ob nemški meji, na čiščenje tudi v ostalih področjih. Boštanjska bela garda je ena od najzagrizenejših in najagilncjših. Stalno
pregleduje okoliške gozdove, sama in skupno z Italijani in stalno
pritiska na zmeraj širši krog vasi, da bi se oborožile. Med kmeti
propagira, češ da bo vojska trajala Se celih 5 let. Ugotovil sem,
da smatrajo povprečni belogardisti ital. zmago in obstanek okupacije za čisto gotovo, bistrejši pa vse zidajo na London in zagotavljajo svojim ljudem, da Italija organizira vse to v tajnem sporazumu z Anglijo.
Ljudje v vasi Smrjene se pritožujejo, češ da so se zadnjič
partizani 2.bat. Tomšičeve brigade, ki so šli čez vas, kar porazdelili
na vsako hišo približno po deset mož in da so nasilno zahtevali, da
jim prebivalci skuhajo žgancev in mleka — ker je vas po Italijanih
zelo kontrolirana, saj je v neposredni bližini državna cesta, so se
ljudje tega bali, pač pa so partizanom ponujali zadostne količine
moke in mleka, skuhajo pa naj si sami v gozdu. Vendar partizani
niso odnehali. Naj zato partizani sami vendar ne odbijajo od nas
itak že preplašenih in preizkušenih ljudi, naj upoštevajo položaj
in zato ne kompromitirajo vasi.
Tukajšnja javka za zveze s tukajšnjimi terenci je poznana
tov. Gipctu,0 ki dela sedaj na severnem sektorju.
S.f. — s.n.!
Cene"
r
>
0

Pomola. Biti mora: akcija proti bostanjski beli gardi.
Pravilno Jopo, Slojnn Suligoj, mladinski aktivist grosupeljskega okrožja,
padci februarja 1943 na Kalcih (gozdno križišče poti med Bičjcm in Hudo
polico).
" Ivan Erjavec, sedaj upokojence.
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St. 30
POROĆILO ŠTEFANIJE PODBEVSEK DNE 25. OKTOBRA 1942
O BELOGARDISTICNEM NASILJU V BIZOVIKU1
Bizovik, 25. oktobra 1942
Iz Bizovika smo prejeli sledeči dopis:
Dne 21. oktobra so razbojniki v imenu Kristusovem vdrli ponoči V hišo Janeza Vrbinca v Bizoviku, postopali z vso brutalnostjo
proti družini, napovedali aretacijo očetu Janezu, staremu 66 let,
ženi Ivani, stari 62 let in njeni hčerki Angeli, stari 33 let. S povzdignjenimi rokami jih je stara ženica prosila, naj ji puste vzeti vsaj
nekaj perila s seboj zase, za hčerko in moža, misleč, da gredo v internacijo. Njihov komandant jo je nagnal že s splošno znanim katoliškim pozdravom: »Kurba, ki si rodila partizana, rabila ga ne
boš!« S težkim srcem so se vsi trije nemo poslavljali od hišice,
postavljene s krvavimi žulji očeta in otrok, ne da bi slutili, kam
jih vodijo katoliški inkvizitorji. Ko so jih privedli v svoje taborišče, to je v hišo bega Rudolfa Babnika, gostilničarja v Bizoviku, so
postopali z njimi prav po pasje: prve besede iz ust Ivana Habiča,2
ki je držal v rokah napeto pištolo, so bile: »Takoj sem ves denar,
drugače vas na mestu postrelim!« Uboga mati, vsa od strahu prepadena, zatrjuje, da ga nimajo nič pri sebi, tolovaj Habič pa zarjove:
»Bom že sam videl,« sune staro ženo v hrbet, ji iztrga denarnico
iz žepa ter druge stvari, ki jih je imela v žepu, med njimi tudi
rožni vence, katerega je običajno nosila pri sebi. »Vidiš, kurba,
kaj pa je to, imam te pravico takoj ustreliti.« Prav isti Habič
ji uropa težko prigaranih 1400 lir in jih z nasmehom vtakne v svoj
žep. Nato izreče brez vsakršnega zaslišanja sodbo njihov komandant, sin znanega ljubljanskega bega Capudra,"1 da so vsi trije
v imenu Kristusovem obsojeni na smrt. Takrat se uboga stara žena
zgrudi in na pol omedlela zakliče: »Moj bog, zakaj vendar?« Podivjani vagabund Capuder se zadere nanjo in ukaže vse tri zapreti
v luknjo, podobno stranišču. Ponoči je bilo nenadoma čuti hojo
in nato streljanje, oni pa so bili vsi obupani, da so jih prišli že
iskat, da bi jih pobili. Prišla pa je desetorica partizanov nad bega.
i Prepis izvirnika, ki je bil odposlan Edvardu Kardelju, je v arhivu
CKZKS v Ljubljani. Poročilo je bilo objavljeno v Slovenskem poročevalcu,
£t. 42, dne 4. novembra 1942.
2 Ivan Habič, pozncjSi poveljnik belogardističnc posadke pri Sv. Urhu
pri Ljubljani, ujet 16. septembra 1943 na (Kolniku in obsojen na smrt.
3 Jelo Capuder, dijak, komandant bclogardističnc posadke v Bizoviku,
zaradi kriminala I. januarja 1943 izključen iz MVAC (Milizia volontaria anticomunista — prostovoljna protikomunistična milica), ujet na Turjaku in
obsojen na smrt na kočevskem procesu.
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Vnela se je prava bitka.4 Hipoma se pojavi v zadnjem delu poslopja močan ogenj. Udro se vrata, zagrabijo jih in vlečejo po stopnicah navzdol ter pahnejo v ogenj. Nato so bega pričeli streljati
nanje z zgornjih oken. Kar se zruši v ognju Vrbinčcv oče, zadet od
krogle bega, nato še njegova hčerka Angela, uboga mati pa se na
čudežen način reši iz ognja in kliče na pomoč. Partizanom se je
takoj zazdelo, da so to žrtve bega in dva ji priskočita na pomoč,
hoteč jo dvigniti čez dvoriščno ograjo. Toda uboga mati vidi svojo
hčerko, kako se zvija v bolečinah, prizadetih od ran in ognja ter
jo skuša za vsako ceno rešiti, medtem pa je bil njen mož že mrtev
pod plameni. Vsi trije nato dvignejo hčerko čez ograjo. Mati si
poišče pri bližnjem sosedu ročni voziček, naloži svojo hčerko, jo
pelje v vas med nevihto in bliskom ter regljanjcm strojnic do svojih sorodnikov, proseč na oknu, naj ji odpro in pomagajo obvezati ranjeno hčerko. Toda naletela je na gluha ušesa, kajti niso ji
odprli vrat. Vsa obupana tava v temi in dežju z ranjenko naprej
do prve hiše. Tam so ji pomagali obvezati hčer in jo položiti na
slamo pod kozolec, kjer je naslednjo uro umrla. Do smrti uničena
mati se napoti še enkrat domov, vzame pri sosedu kramp, s silo
odpre hišna vrata, vzame še prej izprošeno in pripravljeno culo,
jo da pod pazduho in se napoti v temi in dežju v svet, z obraza
pa ji lijejo grenke solze zaradi zločina ljudi, ki gredo vsak dan
s puško v roki v cerkev in nastopajo v božjem imenu, kažejo sadove deveterih petkov in rimske kulture ter svete katoliške akcije.
Naslednje jutro, ko so se vračali z nočnih straž bega in tudi tisti,
ki so bili prisiljeni prijeti za orožje, je bega Ivan Habič brez vsake
obtožbe ustrelil Janeza Lampiča z izgovorom, da ima zveze s partizani. Ravno tako se je vračal domov nečak prej ustreljenega
Vrbinca, 39-lctni zidar Ivan Vrbinc, ki ga je bega prisilila prijeti
za orožje. Med potjo ga je nedaleč od svojega doma z okna ustrelil
Viko Habič.5 Vse to so zločini bega, ki vpijejo do neba po maščevanju, ki mora priti. Med vsemi izvržki človeške družbe v naši
vasi se najbolj odlikujejo morilci in ubijalci: že prej omenjeni sin
ljubljanskega bega Capudra in 3 bratje. Viko Habič, mitničar, sprejemnik na mestni klavnici, ki je zaradi posilstva in nemorale sedel
že mesece v zaporu, Ivan Habič, razvpiti tapetniški mojster na
Poljanski cesti 17, dvorišče in Vincenc Habič, mizar, sedaj železniški delavec, stanujoč deloma pri bratu na Poljanski cesti; Zrimšek Ivan, tesar iz Bizovika in Anton Grum, sedaj delavec pri Prevodu v Ljubljani.
(Stp)c
* BelogardistiČno postojanko v Bizoviku je napadel II. bataljon Tomšičeve brigade. Glej dok. Št. 27.
6
Viktor HabiČ, komandant belogardistične posadke na Orljcm, ujet na
Turjaku, obsojen na smrt na kočevskem procesu.
fl
Štefanija Podbcvsek, sedaj upokojenka.
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St. 31
POROČILO SEKRETARJA CENTRALNEGA KOiMITEJA KPS FRANCA LESKOSKA DNE 26. OKTOBRA 1942 EDVARDU KARDELJU
V LJUBLJANO'
26. X. 42.
Dragi Krištof!2
Sporočam Ti, da sem prišel 24. X. s svojo karavano na določeno mesto3 brez vsakega incidenta, .. * Pot je bila zelo naporna,
strmine kot po strehi; dobro si ukrenil, da nisi Sel z nami. To
mesto je pa zelo slabo in je mnogo slabše kakor tam, kot smo bili,
tudi za zveze bo slabše kakor tam. Tu ni bilo ničesar pripravljenega in sedaj šele Matija'- ureja; kako bo, ne vem, toda izgledi
niso dobri. ..." Tu bo težko delati in tudi za zveze bo težko, zato
misliva z Matijo, da bo poslal na staro mesto patruljo, da pregleda
teren in poizve, kako je tam. Ko se patrulja vrne, grem jaz na
staro mesto7 in z vso energijo pritiskam, da tam uredimo stano
vanja za nas. Druga možnost bi bila, da Ti v tvojem krogu urediš
za nas stanovanja in pridemo k Tebi. To so tri možnosti, ena tu,
ena na starem mestu, ena pa pri Tebi.s Glede naše vojske in čete,
skozi katere sem šel, pa moram poudariti tole. Brigada Ljube
Scrcerja je zelo dobra, mislim, da je najboljša. Borbena, disciplinirana in dobra morala, komandni sestav dober, so dobro oboroženi z lahkimi in težkimi mitraljezi. Obutev precej dobra, obleka
i Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu CK ZKS v Ljubljani.

2

Edvard Kardelj.
s Franc LcskoSck in člani Izvršnega odbora OF F.dvard Kocbek, Franjo
Lubcj in Josip Vidmar so odSli s Podlipoglava v Dolomiic 17. oktobra 1942.
(Člana Izvršnega odbora OF Tone Fajfar in Jozc Rus pa sta odSla fc 13. oktobra z Ivanom Mačkom.) Ker pot preko Barja ni bila varna in ker je bila zveza
onstran Ljubljanice pretrgana, so Sli po severnih obronkih Krima in 24. oktobra v bližini Verda prekoračili železniško progo Ljubljana—Trst. 25. oktobra
so prispeli v taborišče Dolomitskega odreda na Ključu v Dolomitih.
* Izpusčamo.
-'» Ivan Maček.
* IzpuŠčamo.
* Misli na nekdanjo bazo vodstva narodnoosvobodilnega gibanja na
Kočevskem Rogu.
* Ko se je 17. oktobra 1942 preselilo vodstvo narodnoosvobodilnega gibanja iz Podlipoglava v Dolomite, se je sprva naselilo na Toskcm čelu: Franc
Lcskosck in Ivan Maček v bunkerju hisc Vida Omcjca p. d. Krasca (Toiko
čelo 8), člani Izvršnega odbora OF pa v gozdnem bunkerju v neposredni bližini hisc. Dne 9. decembra 1942 se je Izvrsni odbor OF preselil na Babno goro,
kjer so v nalaSč zgrajenem bunkerju bili do marca 1943, nato pa v bunker na
Osredek 1, kjer so ostali vse do aprila 1943, ko so odSIi na Kočevsko. Centralni
komite KPS in Glavno poveljstvo pa sta se sredi novembra 1942 preselila
v bunker pri kmetu Gajgcrju v Hrastcnico 8 (znan kot bunker Centralnega
komiteja KPS v zirovnikovem grabnu).
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bolj slaba, brez zimskih suknjičev. Odred.11 I. bataljon: čete se
sestojijo iz nekaj dobrega materiala, po večini pa je slab, komandirji in politkomisarji dobri, obutev in obleka zelo slaba, čete do
40 mož oddaljene ena od druge po 6—8 ur. Malo borbenega duha.
diseiplina drugače dobra, morala sedaj Se dobra. Toda ta osamljenost in maloštevilnost skupin vplivata na njihovo moralo.
V nasprotju z brigado, ki je večji kolektiv in se čuti močnega, se
čuti četa odreda slaba, prepuščena sama sebi v gozdu brez pravega
kontakta z drugimi četami. Govoril sem s komandantom odreda
Gregorjem10 in drugimi komandirji, izražajo bojazen glede obleke,
obutve in prehrane pozimi, boje se, da se jim čete razbeže.
Tukaj bo treba vsekakor energičnih ukrepov glede nabave
čevljev, zimske obleke in prehrane. Kakor imajo brigade na rekvizieijah pri beli gardi možnost za nabavo svojih potrebščin, nasprotno terenske čete nimajo možnosti karkoli same nabavljati in
so odvisne od tega, kar jim bo poslano, ali kar si bodo na terenu
same kupile. Tega je pa bore malo, razen krompirja in fižola. Cc
hočemo, da se nam terenske čete ne razbeže, ko pade večji sneg,
moramo napeti vse sile, da najnujnejše stvari takoj brez odlašanja
nabavimo. Nujni so pa čevlji, toplo perilo in zimski plašči (štucerji), taki ki smo jih imeli lansko zimo. Od hrane bo pa potrebna
moka in maščoba, ki se na tem terenu ne more nabaviti. Treba bo
razmisliti, kako bi se stvar dobila na Dolenjskem, zato bo treba
takoj stopiti v zvezo z našimi okrožnimi odbori, katerim bom
takoj jutri pisal. V Ljubljani bo pa treba napeti vse sile za nabiranje čevljev in obleke, kakor tudi zimskega perila in denar, ki ga
bomo prav sedaj mnogo rabili (mogoče se more kje kaj dvigniti).
Z Gorenjsko imamo zveze; pismo, ki je prišlo en dan pred
Matijevim prihodom, je šlo k Tebi, pošlji ga.11 Silvo1'- in Kostan
gresta v sredo, mladinski Silvo11 gre tudi za 14 dni gor. Lenart,r'
je že šel. Borut10 in Nande17 še nista prispela.
• Notranjski odred.

"»
u
"2
u

Kvgenij Ravnikar, umrl po osvoboditvi,
Glej dok. št. 7.
Oskar Savli.
Stane Bizjak.

i« Viktor Stopar.

18 Jože Sluga.
i*1 Polde Maček, sedaj podpredsednik Občinskega ljudskega odbora Ljubljana-Moste-Poljc.
17 Ivan Kavčič-Nandc se je rodil 14. decembra 1913 v Desnjakti pri Ljutomeru. Kot mlad gradbinski delavec se je priključil delavskemu Ribanju ter
bil od leta 1936 član Zveze gradbenih delavcev Jugoslavije. Bil je med organizatorji stavk gradbincev, posebno leta 1940 ter protidraginjske akcije
v Ljubljani in okolici. Po razpadu stare Jugoslavije je sodeloval pri organiziranju upora in ustanavljanju odborov OF. Kmalu je postal vojaški referent
OK KPS Ljubljana. Iz globoke ilegale je odšel poleti 1942 v partizane
in postal decembra istega leta komandant II. operativne cone, maja 1943 pa
109

Danes je bilo tu precej ropotanja. En bataljon Dolomitcev
in Italijani so se dobro spoprijeli; streljali so dobro, rezultata Že
ne vemo, vse izgleda, da bo v kratkem hajka.1"
Prijatelji zelo sprašujejo po Tebi in Petru,19 želijo si novic
iz Lj. o plenumu110 in sredini. Sporoči nam, kako je uspelo in kakšna
je sedaj situacija, piši nam kaj o beli gardi in o svetovni situaciji.
Silno bi potrebovali radio aparat. Sicer dobivamo vesti od odreda,-1
vendar ni isto, kakor če poslušaš sam. Piši!
Sprejmi tovariške pozdrave
Smrt fašizmu — svobodo narodu!
Luka22

St. 32
POROČILO ČLANICE CENTRALNE KOMISIJE VARNOSTNE
OBVEŠČEVALNE SLUŽBE ZDENKE KIDRIČ DNE 26. OKTOBRA 1942 EDVARDU KARDELJU1
Dragi Krištof!2
1. Pošiljam pismo, ki ga je prejel p. Alj.3 in je napisano po
ustnem izročilu istega. Original je na istem papirju in isti tisk kot
G
»Svobodna Slovenija«.4 Prosim, če ga po uporabi vrneš
2. Znani sokol../' (ali je pri nas ali kazinotih,7 ne vemo in
lahko ugotovite) je izjavil: »Ko so ubili Praprotnika,s ki ga je bilo
namestnik politkomisarja Glavnega Štaba NOV in 1*0 Slovenije. Padel je
30. julija 1943, zadet od italijanske granate pri Selih Sumberku. Proglašen je
bit za narodnega heroja.
i« Glej dok. št. 45 in 46.
i» Boris Kidrič.
20 Misli na peto plenarno zasedanje Vrhovnega plenuma OF, ki pa je bilo
selc 6. novembra 1942. Glej dok. H. 82.
"i Dolomitski odred.
22 Franc Lcskosck.
i Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu CKZKS v Ljubljani.
2 Edvard Kardelj.
3 Pater Aljanćić.
« »Svobodna Slovenija, je bila organ Slovenske ljudske stranke in njene
vojaške bclogardisticnc organizacije -Slovenske legije«. Izhajati je začela
22. novembra 1941.
•'r' IzpuSčamo.
« IzpuSčamo.
" Misli na pristaše bivse Jugoslovanske nacionalne stranke, ki je imela
svoj sedež v nekdanji Kazini, poslopju na sedanjem Trgu revolucije I.
* Avgust Praprotnik, eden stebrov predvojne slovenske liberalne buržoazije, predsednik Zveze bančnih in zavarovalnih zavodov, se je takoj po
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bolj škoda (kazinot!) kot Natlačena,8 niso bili klerikalci tako razdraženi in so to liberalcu celo privoščili.«
3. Nek član Legije10 iz Zagradca je izjavil: »V Ljubljani žalujejo za 30 ubitimi,11 za našim voditeljem Natlačcnom pa nobeden.«
4. 21. 10. so partizani zažgali v Dobrunjah hišo, ki je bila vojašnica bega. Umaknili so se po bojih z Italijani. (EK).12 V nedeljo 21. t. m. so bombardirali Italijani Bizovik.
5. Situacija med emigranti: Po likvidaciji Natlačena je nastopil na tem sektorju precejšen poplah zaradi represalij. Ta preplah se polagoma izpreminja v reakcijo proti bega, zlasti klerikalcem, katerim se očita, da se hočejo s sličnimi pogromi iznebiti
vseh svojih nasprotnikov. OF na simpatijah zelo pridobiva. Trenutno prevladuje nekako sledeče mišljenje: Dobro je, da je zadela
izdajalce — zlasti Natlačena kazen. Ker pa so represalije tako
krute, da se je bati občutne oslabitve kadrov OF, bi bilo začasno
umestno spremeniti akcije prvenstveno v pravcu propagande
(Vašo).•
6. 6. X. so v Jurjevici partizani iskali znanega italijanskega
konfidenta (bega) Antona Blaja, gradbenega delovodjo iz Vosnjakovc 4. Napravil je seznam 12 ljudi, od katerih so Italijani že 3
ustrelili. Takrat se mu je posrečilo partizanom uiti. Zatekel se je
v Ribnico in se sedaj tam skriva, prav tako tudi njegova gospodinja iz Jurjevice.
7. Prilagam resolucijo, ki jo je na lastno iniciativo sprejela celica v OS" in nekaj pesmi neznanega avtorja, ki jih je tudi poslala OS.
26. 10.

Pozdrav
Ana15

okupaciji začel vdinjati Italijanom. Bil je eden od Šestindvajsetih podpisnikov prošnje, da se po Italijanih okupirani del Slovenije priključi k Italiji.
Zaradi njegovega izdajalskega delovanja ga je VOS juslificiral 20. februarja 1942 v Ljubljani.
• Glej dok. Si. 3. op. 8.
io Misli na vojaško bclogardistično organizacijo »Slovensko legijo«.
M Misli na talce, ki so jih ustrelili za represalijo za justificiranega
dr. Marka Natlačena. Bilo jih je 24.
'3 Šifra za neznanega obveščevalca.
•• Rudi Janhuba, sedaj generalni konzul FI.RJ v Trstu.
>• Obveščevalna služba. Resolucija je v arhivu CKZKS v Ljubljani.
'r» Zdenka Kidrič.
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St. 33
POROČILO ZAUPNIKA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS JOŽETA
MOSKRICA DNE 26. OKTOBRA 1942 O AKTIVNOSTI BELE
GARDE V OBČINAH DOBRUNJE IN GROSUPLJE1
26. X. 42
Dragi tovariš!
Včeraj, to je v nedeljo popoldne, smo imeli prvo bombardiranje. Z rušilnimi in zažigalnimi bombami ter mitraljezi nas je
obmetavalo četvero bombnikov več kot dve uri. Bombardirali in
obstreljevali so vas Molnik od Orljcga do Podlipoglava in St. Pavla,
Pogled, Reko, Lipoglav, Dole, Troščine in Pance, ki so po večini
pogorele. (Ostalo je še nekaj hiš, ki so jih pa danes požgali belogardisti.) Cc je bilo kaj človeških žrtev med civilnim prebivalstvom,
se ne vem. Med partizani je bil eden lahko ranjen. Baje je bil eden
od bombnikov zadet od naših izstrelkov in je za ljubljansko mejo
treščil na tla. Posadka je menda deloma mrtva, deloma ranjena.Bataljon Tom. brigade je ponoči izvršil akcijo v vasi Pcrovo
pri Grosupljem. Zalotil je vaščane pri sestanku, ki jim ga je držal
neki kaplan iz Stare vasi.-1 Kaplana in še enega bega agitatorja so
odpeljali, drugim so pa naredili govor in jih izpustili. V neki hiši
so odkrili delavnico, kjer so se izdelovali čevlji in nahrbtniki
za bega, kar so seveda zaplenili, poleg tega pa tudi nekaj živine in
drugih živil.
Bega so dobili precejšnje ojačan je (menda iz Kleč) v Bizovik,
kjer jih je okrog 80 in v Dobrunje 40. Tu se sedaj utrjujejo z bunkerji in žičnimi ovirami, ki so jih pripeljali italijanski kamioni.
Govore, da bodo v zvezi s poliškimi bega očistili Podlipoglav, ki ga
morajo poravnati z zemljo. Na Polici je 100 bega. Danes je prišlo
krdelo bega na Pance. (Kako so prišli, da jih naše zasede niso
opazile, ne vem.) Kaj so počeli in kdaj in kam so odšli, še ni
poročil. Bilo je pa opaziti precej dima. Ker so še štiri hiše ostale
od bombardiranja, so bržkone požgali še te. V vasi ni bilo nobenega
moškega doma, so vsi v zaporih ali internaciji. Kaj so jim na poti
žene in otroci, ne vem. Revščina je velika, poleg neštetih družin,
ki so brez vsakih sredstev, so se sedaj priključile še nove. Treba
bi jim bilo pomagati, a kako in s čim, ne vem.
Smrt fašizmu — svobodo narodu!
Ciril*
' Izvirnik in prepis sta v arhivu CK ZKS v Ljubljani.
• Na podlagi teh podatkov je bilo v Slovenskem poročevalcu, .<t.42, dne
4. novembra 1942 objavljeno poročilo.
3 Dne 25. oktobra 1942 je kaplan Hočevar skupno Z nekim belogardistih
nim agitatorjem priredil sestanek vaSkc straJ.c v vasi Pcrovo.
* Jože MoSkrič.
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St. 34
POROČILO ŠTABA II. GRUPE ODREDOV DNE 27. OKTOBRA 1942
GLAVNEMU POVELJSTVU SLOVENSKIH PARTIZANSKIH CET
O RAZMERAH NA ŠTAJERSKEM'
Na položaju, dno 27. X. 1942
II. grupa odredov
partizanskih čet
Štab grupe
St. 61/1
Raport št. 11. Glavnemu poveljstvu
1. Tov. Skala2 se je vrnil v naš štab. Zelo nas je razžalostilo
dejstvo, da je naša uboga Štajerska bila tako malo vredna pozornosti, da tov. Skala v njegovem dolgotrajnem bivanju pri vas ni
dobil niti toliko časa, da bi izčrpno poročal o vsem, kar mu je bilo
naročeno. K njegovemu referatu lahko dodamo samo to, da so se
prilike tukaj v času njegove odsotnosti bistveno poslabšale.
2. Naš namen je vedno bil in je vzdržati čez zimo na odrejenem teritoriju. Vse naše mere in naredbe do danes lahko dokažejo
to dejstvo. Nekateri bataljorii so v tem času uredili nekaj magazinov hrane. Vendar glavni problem predstavlja moralna priprava
moštva za zimo. Napeli bomo vse sile, da se zoperstavimo toku,
ki vsesplošno objema celo grupo.
3. Tudi tovariši Jug,n Vojko4 in Pavle'1 so prispeli. Tov. Jug
ostane začasno v našem štabu, od koder bo deloval v svoji funkciji.
Pošiljamo zanje primerek najnovejše nemške legitimacije, ki naj
jo tehnika priredi. Dvomimo pa, da bi se na tak način lahko kretal
po tukajšnjem teritoriju. Ta praksa je tukaj že zdavnaj opuščena.
Tov. Vojko bo odšel na teren Pohorskega bataljona, ker bo tam
i Izvirnik in prepis, ki ga je Glavno poveljstvo slovenskih partizanskih
Čet poslalo Edvardu Kardelju v Ljubljano, sta v arhivu CK ZKS v Ljubljani.
Izvirnik je bil objavljen v Zborniku dokumentov in podatkov o narodnoosvobodilni vojni jugoslovanskih narodov, del VI, knjiga 4, dok. Stcv.68.
2
Peter Stantc, namestnik komandanta II. grupe odredov. Dne 24. septembra 1942 je odšel na Glavno poveljstvo slovenskih partizanskih čet poročat
o razmerah na Štajerskem. Na razgovorih je bil okrog 14. oktobra, nakar
se je skupaj z dr. Dušanom Kraigherjem, Pavletom 2auccrjcm in Ivanom
Nemcem vrnil na Štajersko, kamor je prispel 26. oktobra. Glej dok. št. 14 in 35.
•i Dr. Dušan Kraigher, Član Pokrajinskega komiteja KPS za Štajersko
in namestnik politkomisarja II. grupe odredov. Glej dok. St. 35, op. 7.
* Ivan Nemec, Član Vrhovnega plenuma OF, sedaj upokojence.
& Pavle Zauccr, politkomisar slovenske čete Ivan Cankar v Srbiji 1.1941.
se je konec avgusta 1942 vrnil v Slovenijo. Sedaj podpredsednik Ljudske skupščine LRS.

•

•
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lahko dosegel Se največ uspeha v svojem delu. Tov. Pavleta pošljemo
s patruljo na Koroško.*
4. Izgleda, da nam bo končno le uspelo priti v kontakt s PK.7
Dosedanja prizadevanja so bila sicer zaman. Očitate nam, da nismo
poslali patrulje, ki bi jih iskala. Patrulje res nismo poslali, pač
pa smo poslali namesto nje en bataljon, ki pa jih tudi ni mogel
najti. Mobilizirali smo vse OK in vse organizacije, ki že tri mesece
zaman iščejo zveze. OK bi s svoje strani po našem vtisu lahko takoj
našel zveze, ker so vendar javke OK še vedno v veljavi. Sedaj smo
končno po eni takih javk dobili glas od njih, vendar to še ni popolnoma kontrolirano.
5. Tukaj je v teh dneh široka mobilizacija v nemško vojsko.
Slovenski fantje se pustijo odpeljati kot govedo v klavnice. Vsi
naši napori, da bi se priključili nam, so zaman v političnem vzdušju,
ki tukaj vlada. Le nekaj izjem se nam bo mogoče posrečilo
pridobiti.
6. Z veliko muko smo vzpostavili tehniko.8 Naša tehnika, ki je
napravila pot čez Koroško, katere opis ste prejeli, je naravno prispela na cilj z malo materiala. Preden smo iz nekaterih okrožnih
tehnik dobili potrebne nadomestne dele, je minilo precej časa.
Istega dne, ko smo tehniko postavili na noge, smo izdali osem letakov in drugi dan še enega daljšega ter ponatis ene od slik. Izvode
vam pošiljamo. Sedaj organiziramo še dve rezervni tehniki, ki bosta
delovali v raznih okrožjih1' in delali ponatise naših tekstov, ker
je transport papirja v eno samo tiskarno zelo otežkočen. Ena od
teh bo v kratkem začela delovati. Vse Poročevalce, revije itd. ponatiskujemo na pisalni stroj, razpošiljamo po bataljonih in okrožjih,
kjer se ponatiskujejo naprej. Materiala nimamo dovolj, da bi jih
razmnožili na ciklostil. Nikjer ne moremo dobiti korektur laka.
Pošljite vsaj eno stcklcničico s prihodnjo pošto.
» Pavle Zauccr je odšel z Elo Lctonja-Alcno in kurirjem Marjanom Catcrjcm-Pctjo v začetku novembra 1942 na Koroško. Tam je našel Olgo JcnkoMarjctko iz I. štajerskega bataljona. Po 7. novembru 1942 je za njimi odšlo
iz Savinjskega bataljona še 12 borcev: Lojze Vrcsk, Slavko Pintar, Milan
Mrzel, Rudolf Hohkraut, Tone Okrogar, Ivan Uranič. Lojze Ebcrl, Fric Herman, Ivan Juvan, Jože Pole, Ivan Mavric in Milan Trlnik.
I Pokrajinski komite KPS za Štajersko, katerega člana sta bila Scrgcj
Kraigher-Andrcj in Tone Znidarič-Stcfan. Bila sta na Kozjanskem. Zveza ic
bila vzpostavljena Šele v prvi polovici junija 1943. Narodni heroj Tone fcnidarič je bil Španski borec, smrtno se je ponesrečil 7. novembra 1944 na
Lokvah pri Črnomlju skupaj s Francem Kozmanom-Stanctom.
8 Ciklostilna tehnika II. grupe odredov, ki jo je vodil Mitja RibiČiČ-Ciril.
Izdajala je informacijski vestnik »Naša pest-. Na pohodu na Štajersko se je
skupaj z bataljonom, ki ga je vodil Franc Poglajcn-Kranjc prebijala preko
Koroške na Štajersko.
<» Eno tehniko so osnovali v litijskem, drugo pa v rcvirskem okrožju.
V tem času je razmnoževala Se tehnika »Robida« v savinjskem okrožju.
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7. O vojaškln operacijah vam pošljemo prihodnjič vojno poročilo za tisk.10 Istotako vam pošljemo izčrpnejše poročilo o političnih razmerah.11
Usoda čete, ki ste jo poslali na Kozje, je sledeča: Od Hrvatske
preko vsega nemškega terena so šli od hajke do hajke. Četa je razbita. K nam je prišel komandir Branko1- in Martin,n ki je v teh
dneh padci. Te dni smo našli še tri: Dolfc14 (LojZOV brat), Vuk1'*
in Bibi.M Niso pač poznali tukajšnjih razmer.17
8. V revirjih je prišlo do nove provale. Kurir PK,18 ki je vzdrževal zvezo z revirji in našimi četami, se je predal Nemcem in izdal
celo vrsto ljudi. Sel je od javke do javke, od tabora do tabora
in predajal naše ljudi in nekatere celo sam ustrelil. V taboru partizanov-terencev je ubil tov. Marka11' in Toneta-0 ter legalca Trampeža
(raubschitz).-1 Izdal je kurirko za PK legalko Milko Ahac, ki je
10
Glej Zbornik dokumentov in podatkov o narodnoosvobodilni vojni jugoslovanskih narodov, del VI, knjiga 4, dok. št. 84.
" Glej dok. H. 117 in 121.
12 Uredništvu ni uspelo dobiti pravega imena.
13 Franc Pavlovič.
M Dolfc Hohkraut, brat narodnega heroja Lojzeta Hohkrauta. Sedaj ravnatelj pleskarskega podjetja »1. maj« v Ljubljani.
W Uredništvu ni uspelo dobiti imena.
i« Ludvik Kladivar, ubit pri letalski nesreči v Gradcu leta 1953.
17
Glavno poveljstvo slovenskih partizanskih čet je v začetku avgusta 1942
sestavilo skupino 20 mož, ki naj bi odšla na Štajersko. V skupini so bili tudi
kurirji, ki so v začetku junija prinesli če/. Savo poročila I. Štajerskega bataljona. Ccti so naročili, naj gre preko Gorjancev in HrvaŠkega, prekorači Savo
in se priključi Kozjanski četi. Skupina je odšla iz Starega loga 14. avgusta 1942
v smeri St. Jernej—Vrhpoljc—Gorjanci—Pečno. Vzhodno od Samobora so se
s čolnom prepeljali čez Savo. Onstran Save so jih v bližini Zagreba napadli
Nemci in ustaši. Zaradi silovitega napada in ker niso poznali terena, so se
razpršili. Ko so se ponovno zbrali, jih je bilo samo Štirinajst, ki so se nato
prebijali preko Medvednice in Sljemena proti Štajerski. V noči na 17. september so prekoračili ncmSko mejo in potovali naprej proti Laškemu. V bližini
JurkloStra so jih Nemci napadli in razbili. Ko so se zbrali, jih je bilo samo
še sedem. Zaradi onemoglosti sta dva ostala pri sorodnikih, drugih pet pa
se je hotelo prebiti v KamniSkc planine in poiskati zvezo z gorenjskimi partizani. Toda izčrpani so se obrnili in se napotili preko Save nazaj na Dolenjsko.
Dne 4. oktobra so trije prišli v Štab Vzhodnodolenjskcga odreda. Septembra
in oktobra so Nemci na Kozjanskem ujeli Štiri borce te skupine. Tako je
v II. grupo odredov na Štajersko prišlo samo pet borcev. (Prepis zapisnika
o zaslišanju borcev iz omenjene skupine v Vzhodnodolenjskcm odredu je bil
poslan tudi Edvardu Kardelju v Ljubljano.)
i" Ivo Jclen-MiloS, živi v emigraciji.
i* Erncst Draksler iz Dola pri Hrastniku.
z° Pravilno: Tomo, Ivan Kopriva.
2i Pravilno: Ivan KrcmpuS, pri katerem je bila glavna javka Pokrajinskega komiteja KPS za Štajersko in Štaba I. Štajerskega bataljona. Na letaku
o ustrelitvi talcev 3. oktobra 1942 v Mariboru so tudi navedena imena neka-

i-
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izdajala in je že na zadnjem letaku kot ustreljena. Izdal je Otoja
Valenčaka, kandidata partije in funkcionarja OF za Trbovlje, ki
izdaja. Izdal je lovca Romiha, simpatizerja iz Zagorja, ustreljenega
na licu mesta. Izdal je tabor RK Zagorje, kjer je bil ranjen in ujet
Knez Polde,-- ki izdaja, ubit je Cankar,--'1 partizanski kurir in terenska zveza revirja — Litija, resila se je tovariSica Slandrova-1 in en
kurir. Izdal je javko tega tabora. Izdal je tabor OK Litija, v katerem je ranjen tov. Jamski,2*' ki smo ga resili. Izdal je gostilničarja
Dolinska2'1 iz Trbovelj, ki izdaja in je povzročil aretacijo osmih
ljudi. Izdal je odbor OF Sv. Jedcrt, ki je ves aretiran. Povzročil
je v Trbovljah 72 aretacij. Povzročil je okoli Trbovelj 19 aretacij
kmetov, v Kotrcdežu aretacije 3 ljudi, v Zagorju aretacije 3 ljudi,
od katerih eden izdaja, tako da se provala Siri. Sedaj je kurir Miloš,
pravo ime Milan Jelen, mizarski pomočnik iz Trbovelj, star 20 let,
v gestapovski službi in hodi po Trbovljah s puško. Specialno vas
opozarjamo na dejstvo, da Polde Knez po pismu, ki smo ga dobili
v roke, začenja izdajati, zato naj CK ukrene ukrepe preventivnosti.
Zanimivo je to, da je izdajalec Miloš bil eden najvestnejŠih partizanov, zelo korajžcn in resen. V borbah je ubil pod Limbarsko goro
1 Wehrmanna, pri Kotrcdežu je dva ranil in pobegnil. Užival je
veliko zaupanje. On je našemu štabu preskrbel zveze s štajerskim
štabom in vedel za naše postojanke.
Doznavamo, da je na terenu Kozje prišlo do nove provale,
v kateri je bila z mitraljeskim rafalom težko ranjena tovarišica
Cečeva,27 sekretarka OK. Nemci jo zdravijo v celjski bolnišnici.
terih padlih ali na kraju samem ustreljenih partizanov aH aktivistov, med
njimi tudi »Marko in KrampuS«, ki so ju ustrelili 2. septembra 1942.
— Polde Knez, živi v emigraciji.
23

Franc VKnar iz Hrastnika.
2» Vera Slandcr, padla kot sekretarka Poverjcnišlva Pokrajinskega komiteja SKOJ za Štajersko na Dobrovljah 15. junija 1943.
-••'• Polde Ebcrl, padel v začetku novembra 1943 na Slovenskem KoroSkem
kot sekretar Okrožnega komiteja KPS Mežica.
-« Franc Dolinsck iz Zgornje Rečice, ki je izdal vso tamkajšnjo organizacijo. Nemci so ustrelili 16 domačinov.
27 Tončka Ccč se je rodila 16. maja 1898 v Trbovljah. Službovala je kot
namcšČcnka v Trbovljah in Ljubljani. Članica Komunistične partije Jugoslavije je postala leta 1920 in je bila nekaj Časa Članica Pokrajinskega komiteja
KPJ za Slovenijo. Leta 1927 je odSla v Sovjetsko zvezo, od koder se je vrnila
leta 1937 in začela delati v sindikatu rudarjev in delavskem kulturno-izobražcvalncm društvu »Vzajemnost«. Leta 1940 je delala v Savinjski dolini, 1941 pa
v Revirjih, kjer so jo marca 1941 zaprli zaradi stavke. Po prihodu Nemcev
na Štajersko je odšla v ilegalo. Najprej je bila v Revirski četi, nato na terenu
v Zagorju, v začetku 1942. leta jo je Pokrajinski komite KPS za Severno
Slovenijo poslal na politično delo v celjsko okrožje. Aprila 1942 je postala
sekretarka Okrožnega komiteja KPS Kozjansko. V noči na 29. avgusta 1912
jo je nemška policija na sestanku aktivistov kozjanskega okrožja v Topolovem pri Planini ranila in ujela. Umrla je v koncentracijskem taborKČu
Osvviecim 3. novembra 1943. Proglašena je bila za narodnega heroja.
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Pred dvema mesecema, mislim, da vam Se to -ni bilo javljeno,
je bila provala v Hrastniku, ki jo je povzročila neka skojevka**
in ob priliki katere je bila aretirana cela organizacija SKOJ, KP in
OF. Takoj je bilo ustreljenih 16 ljudi. Mnogo jih je zaprtih.
Imeli smo v teh dneh še dva dezerterja partizana, od katerih
eden je sedaj Wehrmann in vodi patrulje po naših starih postojankah, pa do sedaj ni povzročil nobene škode. Drugi, bivši žandar,
ki se je ob priliki napada na Ljubno priključil nam, je izdal naša
taborišča in prazne magazine brez škode in so ga Nemci že ustrelili.
Danes smo zvedeli še za novega dezerterja, ki tudi ni povzročil
škode. Ti dezerter)! so zelo nepričakovani in smo jih smatrali za
dobre ljudi. Žandar je bil namestnik komandirja čete. Vzrok dezertiranja: strah pred zimo.
9. Pohorski bataljon je te dni v veliki borbi. Nemci so koncentrirali precejšnje sile. Prvi napad je bil popolnoma odbit. Nemci
nadaljujejo z napadi. Rezultat nam še ni znan.21' Bataljon je požgal
do sedaj 8 planinskih koč, nemških postojank, med njimi Senjorjev
dom, ki je bil fortificiran, obdan z žico in rovi.-"10 V Poljčanah je
bataljon imel velik političen nočni miting.31 Poslali smo bataljonu
izrecno naredbo, da se zadrži na Pohorju tudi v snegu.
10. Danes pošiljamo specialno naredbo našemu komandantu
bataljona tov. Zdravku,33 da iz naših izgubljencev prostovoljcev
organizira četo, ki bo delovala v litijskem okrožju med mejo in
Savo. Ta nam bo precej razbremenila pritisk Tia naše okrožje
Moravče in ji bo poverjena važna naloga, da zagotovi zveze med
nami in vami. Prosimo vas, da mu greste na roko.
Smrt fašizmu — svobodo narodu!
Komandant:
Stane Mlinar 1. r.33

Politkomisar:
Tomaž Poljane 1. r.34

-*> Silva Cmok, sedaj uslužbenka v Mariboru.
W Nemci so v dneh od 26. oktobra do I. novembra 1942 napravili hajko
proti Pohorskemu bataljonu, vendar bre/ uspeha.
•*« To je bilo 8. oktobra 1942.
•1 Miting ni bil v Poljčanah, temveč v Oplotnici 23.ok!obra 1942, ko je
Pohorski bataljon napadel Oplotnico in uničil občinsko poslopje, kamnoseško
delavnico in električno centralo.
M Zvonko Trpin. Pred odhodom II. grupe odredov na Štajersko komandant II. bataljona Pohorskega odreda. V bojih z Nemci na Gorenjskem je bil
bataljon razbit. Dve četi sta se vrnili na Dolenjsko, ena četa pa je priMa
na Štajersko. Zvonko Trpin je decembra 1942 postal namestnik politkornisarja
III. bataljona Gubčcve brigade, julija 1943 pa je padel kot politkomisar bataljona -13Tomšičeve brigade.
-1 Franc Rozman.
-* * Dušan Kvedcr, sedaj v diplomatski službi.
Izvirnik, ki ima žig štaba II. grupe odredov, irna lastnoročna podpisa.
Prepis, ki ga je prejel Kdvard Kardelj, pa je brc/, žiga in lastnoročnih
podpisov.
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St. 35
POROČILO ČLANA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA SEVERNO SLOVENIJO DUŠANA KRAIGHERJA DNE 27. OKTOBRA 1942 CENTRALNEMU KOMITEJU KPS O POLOŽAJU NA
ŠTAJERSKEM1
27. X. 42
Dragi.
Sclc včeraj smo končno prišli do štaba grupe.2 Sem precej zbit
in OŽuljen. Tudi Sele zbiram vtise in si pravzaprav še nisem ustvaril
prave slike o objektivnem položaju. Pač pa sem že videl subjektivno
razpoloženje naših partizanov in komandnega kadra. Eno je gotovo:
doslej se trudijo, da izpolnijo svojo dolžnost — oboji.
Toda teren je tako pokvarjen z večnimi provalami, da je zares
težko. Bolje je na Gorenjskem oz. Dolenjskem — od Zagorja —
Litije do Moravč in Menine planine. S PK še ni zveze. Prvi glas
o njem je prišel danes — napovedujejo obisk. Pohorski teren in
tudi koroški teren je boljši, le da tam doslej ni organizacije. Cc
je kaj okrog Pohorja, potem bo imel zveze z njim pač PK.
O tem, da bi Nemci pridobili Slovence na svojo stran, ni
govora. Le preplašeno je vse tako, da je strah.
Zdaj mobilizirajo in gredo noter celo Lojzkini skojevci,3 češ —
čeprav padem, padel bom sam; če grem pa v partizane, bom padel
jaz in bo uničena vsa moja družina. Represalije nad družinskimi
člani partizanov so silno učinkovito sredstvo proti nam.4
Pavle5 bo organiziral še precej deviški koroški teren, kjer pa
bo že dobil nekaj zvez, ki jih imajo Savinjci.
Vojka" zelo zdeluje revma. Sel bo k Pohorcem poizkusit srečo.
Upam, da bodo do njegovega prihoda tja že preboleli hajko.
V Savinjski dolini se terenski delavci preživljajo z rekvizicijami, kar je precej obupno. Pri rekvizicijah naši ljudje tudi padejo.
i Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu CK 7.KS v Ljubljani.
2 Glej dok. št. 34.
• Nekateri člani SKOJ, ki jih je organizirala Vera Slandrova.
* Eden izmed ostrih okupatorjevih ukrepov za zadušitev narodnoosvobodilnega gibanja na Štajerskem je bilo interniranje sorodnikov ustreljenih
talcev, padlih partizanov in družinskih članov borcev narodnoosvobodilne
vojske. Tako so nacisti na predlog celjskega deželnega svetnika Antona Dorfmcistra in po Himrnlcrjcvcm odloku avgusta 1942 začeli internirati sorodnike
ustreljenih talcev in padlih partizanov. Odpeljali so jih v koncentracijska
taborišča, otroke pa v posebne domove, kjer so bili nemškim ljudem na razpolago za posvojitev. Takih akcij je bilo do julija 1943 na Štajerskem Šest,
potem pa so sorodnike partizanov začeli pošiljati v kazensko delovno taborišče
StrniSčc pri Ptuju.
•'• Pavle Zaucer. Glej dok.St.34, op. 6.
fi Ivan Nemec.
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Sicer pa drugič več. Na vsak način se bom trudil, da se napravi
vse, da se ohrani tu organizacija OF in KP in da se obdržc tudi
partizani čez zimo. Seveda moram računati pri tem tudi na srečo
— na zboljšanje medn. polož., na milo zimo itd.
Smrt fašizmu
Jug'

St. 36
POROČILO LOVRA KUHARJA DNE 27. OKTOBRA 1942
BORISU ZIHERLU1
Dragi Janko!2
Zarad sestanka s »starim«3 bi ti rekel, da greš kar sam do
njega. Cas pa uredi z Ncjčetom.4 Namreč res nima pravega smisla
— najmanj pa zaradi konspiracije — da v teh časih kar dva romava k njemu. Prvič s starim nobenega problema ni. Kake informacije mu pa itak sam najbolje daš, ker več veš kot jaz. Najbrž
bi se tudi njemu samemu čudno zdelo, če bi ga naenkrat spet kar
oba napadla — medtem ko sem prej sam prihajal. Take naloge
naših »glavešin« pač ni treba preveč mehanično jemati — namreč,
da morava biti oba zraven. Stvar mora vedno imeti smisel. To
je glavno! Torej uredi sam. Jaz bom pa Justinu5 stvar že sam
razložil. Pojdi tudi k pisatelju.0 Jaz bom pa te dni ujel zdravnika7
" Dr. Dušan Kraigher je bil rojen 10. februarja 190$ v Sv. Trojici v Slovenskih goricah. Leta 1937 je bil sprejet v Partijo ter postal kmalu član
celjskega okrožnega komiteja. Zaradi kompromitiranosti je šel leta 1940
V ilegalo ter delal v ilegalni partijski tiskarni v Tacnu pri Ljubljani. Po okupaciji je postal odgovoren za Centralno tehniko CK KPS ter vzpostavil s pomočjo svojih sodelavcev ilegalno grafično tehniko »Podmornico« na Brdu
pri Ljubljani, nato pa Se »Tunel« na Emonski cesti. Poleti 1942 ga je poslal
CKKPS na osvobojeno ozemlje na Kočevsko, oktobra 1942 pa na Štajersko,
kjer je prevzel posle namestnika politkomisarja II. grupe odredov in člana
Pokrajinskega komiteja KPS za Štajersko. 15. junija 1943 je padel v borbi
z Nemci ob njihovem napadu na 5tab IV. operativne cone. Proglašen je bil
za narodnega heroja.
i Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu CK ZKS v Ljubljani.
2 Boris Zihcrl.
> Dr. ing. Dušan Scrncc. Boris Zihcrl je imet nalogo, da nekatere člane
Vrhovnega plenuma OF obvesti o bližnjem petem zasedanju Vrhovnega
plenuma OF.
* Karel Zagar-Linc, sedaj ravnatelj »Agroprogrcsa« v Ljubljani.
r
- Vladimir Krivic.
ft
Franc Šaleški Finžgar. Umrl je 2. junija 1962 v Ljubljani.
• Dr. Anton Brccclj, Član Vrhovnega plenuma OF, umrl 22. septembra
1943 v Ljubljani.
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— nekako. Potem sem bil skupaj Z neko drugo važno figuro kulturniške srcdine.H Stvar je tako trdna, da sem se prav začudil.
Cim bo mogoče, bom imel sestanek tudi s predstavnikom trgovske
sredine.1'

Pozdrav Peregrin10
27. 10.

Priloženi listek daj Justinu ali Joži!'1

Št. 37
POROČILO EDVARDA KARDELJA IN BORISA KIDRIČA DNE
28. OKTOBRA 1942 IZVRŠNEMU ODBORU OF V DOLOMITE'
28. oktobra 1942.
St. 1.
IZVRŠNEMU ODBORU
Osvobodilne fronte slovenskega naroda.
Dragi tovariši.
Ne zamerite nama, da se tako dolgo nisva oglasila s svojim
poročilom. Med tem časom, kar nisva bila tu, so se stvari v toliki
meri spremenile, da se je najprej bilo treba Šele vživeti, da bi lahko
o vsem izrekla svojo sodbo. Prej pa bi vsako poročilo lahko precej
slabo odražalo resnično stanje stvari v Ljubljani. Pa tudi danes
bova lahko dala samo površen pregled resničnega stanja.
L V splošnem je moj vtis, da so zadnji dogodki samo Ljubljano neprimerno manj prizadeli kot pa zunanjo pokrajino.
Četudi je sicer res, da se je bela garda tu najbolj aktivizirala in da
se je pod njenim pritiskom in pritiskom okupatorskega terorja
nekoliko pokolebal del množic, ki so sledile OF, je vendar v splošnem ugled OF ostal skoraj nedotaknjen, v marsičem pa je celo
bistveno pridobil v množicah. Smatram, da je vzrok tega deloma
v tem, da je sama Ljubljana vendarle stala nekoliko ob strani glavnega udarca okupatorske ofenzive, deloma pa — in to se mi zdi
glavno — so na Ljubljano zlasti delovali zunanjepolitični momenti,
ki so na naše kmečke množice imeli manj vpliva. Skratka, avtoR

Dr. France Koblar, profesor na Akademiji za igralsko umetnost v

Ljubljani.

'•' Ivan Miklavc, tovarnar v Medvodah. Pozneje je bil razkrinkan kot
gestapovce.
io Lovro Kuhar.
" Lidija Sentjurc.
i Izvirnik je v arhivu CK ZKS v Ljubljani.
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riteta OF je v splošnem ostala skoraj nedotaknjena. Zlasti pa se
je to začutilo v zadnjih dveh tednih, po likvidaciji Natlačena in po
nekaterih pozitivnih vesteh s področja zunanje politike. Objektivni
pogoji za nase delo so potemtakem vsekakor zelo dobri in nam
celo že sedaj omogočajo, da v kratkem času lahko razvijemo tak
polet in razmah, kakršen je bil karakterističen za »otroško dobo«
nase OF. Kajpak, po vseh dosedanjih izkušnjah in po vsem prestanem trpljenju je privrženost ljudskih množic 0E: že drugačna
kot je bila. Ce je bila prej bolj splošno čustveno gibanje, je danes
že jasno čutiti v množicah tisto revolucionarno voljo, ki dela OF
danes za sovražnike še neprimerno bolj nevarno, kot je bila kdaj
koli prej. Neki italijanski oficir je v privatnem razgovoru zelo
točno pogodil resnico, ko je dejal: zadali smo partizanom in OF
izredno hude udarce, toda še nikoli niso bili partizani in OF tako
močni kot so sedaj. To se V Ljubljani jasno čuti. Osnovno množično
jedro OF se je zgnetlo in strnilo v tako čvrsto in prekaljeno enoto,
da je nobeni manevri ne teror okupatorjev in b. g. ne morejo več
omajati. Čvrsto oprti na to jedro in z neprestanim delom za njegovo
razširjanje, neprestano pritegovanjc novih množic, bomo brez vsakega dvoma kos vsakim, tudi mnogo težjim okolnostirn, kot so bile
sedanje. Skratka, splošno razpoloženje me je tu skoraj presenetilo,
ker sem pričakoval slabših vtisov. Lahko si mislite, da sva kljub
morastemu pritisku policijskega terorja in neverjetne denunciantske kampanje — s Petrom- izredno dobre volje (in še to: kljub
temu, da skoraj dobesedno stradava in si hudičevo želiva naše partizanske hrane!).
2. Osnovne množice v Ljubljani so ves čas ostale zveste OF.
Občutilo se je nekaj časa samo kolebanje v srednjih slojih. Zdi se
mi, da precej tudi po krivdi samega aktiva OF. Dejstvo je, da so
srednji sloji itak najbolj nagnjeni h kolebanju v vseh težkih trenutkih. To je tako rekoč njihova družbena vloga. Jasno je, da se
je prav v teh dneh prav teh slojev najbolj oprijela belogardistična
propaganda. Naši aktivisti pa so prav v teh dneh skoraj povsem
zapustili prav postojanke v srednjih slojih. Prišli so nekako do
prepričanja, da je tu pač stvar izgubljena in da se ne da nič
napraviti. Se več, skoraj so napravili nekoliko ukrepov, ki bi nas
v teh slojih Še bolj izolirali. Naša intervencija (pismena iz našega
prejšnjega stanovanja, ko smo bili Še skupaj)3 je prišla zelo prav.
^ Boris Kidrič.
•"* Edvard Kardelj je 17. septembra 1942 pisal s Podlipoglava Zdenki Kidričevi v Ljubljano:
»Danes naziv »belogardist« ni već tisto, kar je bil nekdaj, ko si že s samim tem imenom človeka likvidiral. Treba je doka/ali, da bela parda izziva
državljansko vojno v korist okupatorja (In tO danes ni težko) in kol
lake likvidirati posamezne pripadnike te tolpe. Pazite pa pri tem na dvoje:
I. OP čuvati kot zenico svojega očesa! Nič napraviti, kar bi tu poostrovalo
razmerje (rni sedaj z njimi stojimo tako dobro kot le nikoli). 2. Ne zadevati
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Menim, da se imamo prav tej intervenciji zahvaliti, da niso naSi
še bolj pustili teh srednjih slojev na cedilu. Kako bi bilo to nepravilno, se kaze sedaj, ko se položaj popravlja v celoti in ko kar
dnevno pridobivamo v množicah teh slojev. Deloma je za ta kolebanja in omahovanja kriv kader OF s svojim lastnim omahovanjem.
Na žalost je tega precej. Jaz sem prišel sem točno tisti dan, ko je
bil likvidiran Natlačen.4 Prvi dan — splošno dobro razpoloženje.
Drugi dan, po streljanju talcev — panika. Panika tudi in celo
direktno v sredino, ampak je celo treba voditi kurs na njeno nevtralizacijo,
na zabijanje klina med njo in mihailovičevsko skrajnostjo. Tak kurs je treba
voditi ne glede na to, če sredina kot celota že popolnoma plava v mihailovicevskih vodah. Gre za njeno politično razbijanje odnosno odvajanje od mihailovičcvščinc, za to, da pokažejo vsaj kakršne koli rezerve v odnosu do
nje in že to nam lahko koristi. In ne pozabite, da smo mi trenutno v zelo
tenkem umiku in da moramo imeti močan hrbet! Enotnost prav vseh, ki se
jih na kakršnem koli vprašanju in na Še taki malenkosti da dobiti proti
beli gardi in okupatorjem — to naj bo glavna naša parola! Preživljamo odločilne čase in zdaj lahko ali vse dobimo ali pa — bogme! — tudi vse izgu
bimo! Zato bodite do skrajnosti previdni kljub temu, da je treba poostriti
tudi na vašem terenu boj proti beli gardi.« (Kopija izvirnika je v arhivu
CK 7.KS v Ljubljani.)
Nekaj dni nato, to je 24. septembra 1942, je pisal Vlaclimirju Krivicu:
»Gre za to: enotnost je vselej prava tista, ki privaja mase na revolucionarne pozicije. Cc torej akcija pomaga v tej smeri, potem jo izkoristite, četudi
je nekoliko izven OF. Skušajte jo potisniti v ospredje, tako daleč, da se
osebnosti razkrijejo in prisilijo na javne izjave. Zdi se mi pa v tem primeru, da gre za nekaj drugega: za enak poskus bele garde, izkoristiti
posamezne razpoklinc v OF za to, da sebe okrepe in razbijajo OF. Cc je
tako, udarite neusmiljeno. In zdi se mi, da je najbrž tako. Na vsak način
pa se poskušajte približati sredini in tistim krogom, ki so razoračani z vodstvom bele garde. Sedaj lahko marsikaj dobimo ali vsaj nevtraliziramo.
Dalje, stopite v živejši kontakt s skupinami, ki so v OF (razen sok. in k. s.)
in poglejte, kako je z njimi. Izdajte potem kak dokument (eventualno ga
bomo mi napisali), ki bi ga podpisale javno vse te skupine (v kakršni koli
obliki). Povezujte se dalje z raznimi krogi iz srednje buržoazije, ki je zbegana
(trgovci itd.), vlijte jim vero v OF in jih mobilizirajte za odpor bclogardističnim akcijam. Skratka: vaša glavna skrb naj bo posvečena tistim sektorjem, ki bi jih bela garda lahko najprej načela: srednjim slojem
in periferiji. In ko bela garda dela atako na te sloje, jih je v ataki
treba prehiteti in težiti za razširjenjem dosedanjega kroga OF. Drugače jih
ne bomo paralizirali. Torej: vedno udarjati v prvi vrsti tja, kamor udarja
tudi bela garda. Ne bežati sedaj od srednjih slojev in periferije in celo
od kapitalističnih elementov ne, ampak prav sedaj se je z vso močjo treba
zagnati na delo na tem terenu. Pri tem pa seveda ne zanemarjati utrjevalnega političnega dela v masah delovnega ljudstva. To je bil smisel moje
zadnje kritike. Imel sem namreč vtis, da v nekem razočaranju vršite na področju srednjih slojev nekak umik, da se zatekate v naša predmestja in da
tako prepuščate beli gardi celo vrsto možnosti, zlasti pa to, da bela garda
pobere razočarane ljudi iz sredine, ko imamo mi vse pogoje, da jih dobimo
ali vsaj nevtraliziramo. Popravite torej to, saj popravljati itak ni težko,
kajti vi ste nekaj samo opustili, kar bi morali napraviti, niste pa doslej
ničesar storili, kar bi vam ta korak že v naprej onemogočalo.« (Kopija izvirnika je v arhivu CK ZKS v Ljubljani.)
•• Glej dok. št. 3.
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predvsem v aktivu OF. Moral sem se kar potiti, da sem prepričal naše najožje delavce, da je v resnici Natlačenova likvidacija
dogodek, ki je dokončno nagnil tehtnico v našo korist. Naš aktiv je
sicer dober, vdan stvari in v več ali manj normalnih Časih tudi
vztrajen v svojem delu. Cesar se pa še ni naučil — a v današnjih
časih je prav to najbolj treba znati — je: znati plavati proti toku,
premagovati splošno razpoloženje mas, boriti se s tem razpoloženjem, razbijati paniko s svojo lastno neustrašenostjo, videti pred
očmi nujni cilj tudi tedaj, ko kapitulantsko razpoloženje pritiska
z vso silo. Tako je sedaj pri nas. Ni dvoma, da je treba prisluškovati razpoloženju mas, toda treba je vedeti, kdaj tako razpoloženje
izhaja iz objektivnih vzrokov, ali pa je posledica strahu, utrujenosti, kapitulantskih nagnjenj. Takih nagnjenj je brez dvoma
precej tudi pri dobrih in iskrenih pristaših OF. Toda ozirati se
nanje — to bi bil pogin OF in slov. naroda. Zato sva na dosedanjih
sestankih in pismenih kontaktih z našimi aktivisti vplivala zlasti
v tej smeri. Obenem se mi zdi, da bo tudi 10 moral temu vprašanju
posvetiti v bodoče večjo pozornost. Našim aktivistom ni dovolj
jasna perspektiva našega boja in tudi ne, čemu smo se lotili
prav takih in takih sredstev borbe, a ne drugačnih. Treba bo
neprimerno več političnega vzgajanja kadrov in objasnjevanja
politične linije IOOF, kakor pa je bilo doslej.
Sicer je pa taka panika trajala samo nekaj časa, zdaj se je
polegla in šele sedaj so ne samo naši aktivisti, ampak tudi široki
krog OF videli, da je bil dogodek z Natlačcnom izredno pozitiven.
Politične posledice se kažejo na eni strani v precejšnji paniki pri
b. g. in pri okupatorjih, na drugi strani pa v ponovnem močnejšem
prilivu k OF. Znova so se pričeli krhati celo taki klerikalni stebri
kot je n. pr. Ceč,5 ki ponuja zopet svoje usluge OF. Poleg tega
je s periferije OF prišel nekakšen predlog slovenskih meščanskih
krogov, da bi sestavili nekak gospodarski svet, kateremu bi pa
morali dati nekake garancije, da bo imel pravico soodločanja, kontrole itd. Skratka, slovenska buržoazija je izgubila svojo vero
v zmago b. g. in se poskuša sedaj nekako »pomiriti« z OF. Ves ta
predlog sicer še ni prišel do takih oblik, da bi bilo treba nanj že
definitivno odgovarjati, vsekakor je pa karakterističen za razvoj
razpoloženja. Hudo je vplivalo na vso meščansko in londonsko
Ljubljano tudi priznanje OF kot »edine zakonite oblasti na Slovenskem«, ki ga je v posebni poslanici, naslovljeni na Slovence dal moskovski Vseslovanski odbor.'1 To priznanje je praktično
seveda enakovredno priznanju sovjetske vlade, zato je tudi razumljivo, da so postojanke OF postale zopet krepkejše. Kolebljivci se
zopet približujejo. Politika razširjevanja OF, o kateri smo govorili,
r

< Karel CeČ, direktor tiskarne v konzorciju »Slovence«.

fl

Misli na proglas Vscslovanskega odbora, ki ga je objavil tudi Slovenski
poročevalec, leto III, Št. 42, dne 4. novembra 1942.
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prcdno sem odšel sem, se je torej pokazala kot i/redno pravilna
in bo nedvomno dala rezultate, četudi ne s tistimi ljudmi, na katere
smo predvsem računali. Že naši dosedanji poskusi so povzročili
večjo živahnost na periferiji OF in pa okoli »sredine« ter celo na
periferiji b. g. Oprti na ugodne posledice Natlačenovc likvidacije
ter nase vojne uspehe zadnjih tednov, dalje na moskovsko priznanje OF, na Molotovljevo priznanje pravilnosti linije borbe, ki jo
predstavljajo jugoslovanski partizani (Molotov med drugim izrecno
priznava pravilnost likvidacij sovražnikov in izdajalcev), na relativno ugoden razvoj mednarodne situacije (Stalingrad, angleška
ofenziva v Afriki, bombardiranje Italije itd.), bomo v stanju, dati
OF njen stari polet in zamah.
3. Največje težkoče, ki se nam pri tem postavljajo na pot, pa
so v našem organizacijskem stanju. Prejšnja širokost OF, ki je bila
skoraj legalna, ima za sedanje prilike nekoliko neugodne posledice.
Bclogardistična denunciantska kampanja, ki zajema ulico za ulico,
hišo za hišo, nam zadaja težke udarce, težje od vseh prejšnjih masovnih racij. Teh racij sedaj ni več. Love samo ljudi po spisku,
toda te precej temeljito. Sleherno noč nam dvignejo po nekaj ljudi.
V dveh dneh so pobrali skoraj 60 ljudi — samih našili aktivistov
iz vseh of-ovskih skupin. Ponckjc so dvignili cele rajonske odbore.
Res je, da se domala vsi dobro drže in vse te aretacije ne vodijo
k pravim provalam organizacije, toda že samo dviganje ljudi, ki
jih odvlačijo v Italijo, a deloma streljajo kot talce, nas silno slabi.
Na terenu delajo sedaj relativno slabi kadri, nevajeni na pogoje
globoke ilegalnosti in tudi premalo zakaljeni, da bi mogli prenašati
težki pritisk panike, ki se vedno znova pojavlja. Zato se dogaja,
da so prav za prav največji razširjevalci panike ponekje in včasih
prav — aktivisti OF. Razen tega je treba odkrito povedati, da tudi
poverjeništvo IO v Ljubljani ni znalo vedno pravilno postopati.
Tudi samo se je premalo sestajalo, premalo sistematično delalo,
skratka, premalo so ga v Ljubljani čutili kot resnično vodstvo.
Včasih pa je tudi samo podlegalo zunanjemu pritisku. Mislim, da
mu bomo v bodoče morali posvečati večjo pozornost. Treba bo
večkrat prihajati sem.
4. Glede stanja v odnosih sil, se mi zdi, da smo napravili precej
odločilne korake v smeri formiranja dveh osnovnih blokov, ki se
pripravljata na odločilne vojaške spopade. Pri tem se je pokazalo,
da razne sredine nimajo več samostojnega obstanka, ampak se
morajo nujno nasloniti ali na najreakcionarnejši ali na najrevolu*
cionarnejši center. Bela garda sama po sebi prav za prav nima
mnogo. Osovražena je do skrajnosti celo v starih klerikalnih krogih.
Toda, ko se ti sredinski »sovražniki« bele garde spomnijo perspektive, ki jo ustvarja boj demokratičnih ljudskih množic, tedaj se
skrijejo pod zaščito bele garde z vso neogibno nujnostjo. Tako se
povezujejo: bela garda na okupatorje, velik del sredine na belo
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gardo in — krog je sklenjen. Zanimivo je, da lo velja zlasti za
»napredno« sredino, ki se je prav za prav do konca vdinjala beli
gardi, četudi privatno »obsoja« belo gardo za izzivanje državljanske
vojne. Toda, kaj hočemo, pravi ta sredinsko — »napredna« gospoda, krivo je tega vendarle vodstvo OF, ker je s svojimi grozodejstvi spuntalo proti sebi kmete, ki so sedaj prišli pod klerikalno
vodstvo. Bela garda in OF sta sedaj v vojni med seboj. Mi, sredina,
pa smo orodje miru. Moramo pač počakati, da se obe formaciji
med seboj pokoljeta, toda kar nam je »komunizem« .. .7 pač sedaj
podpirati belo gardo. — Tako nekako zveni filozofija sredine. Toda
sredina ne bi bila sredina, če ne bi omahovala prav v slehernem
svojem »stališču« in »prepričanju«. In prav na to omahovanje gradi
in mora graditi naša politika razširjevanja OF. B.h je nastopil izredno hladno in odbijajoče, še več, o vsebini svojih razgovorov —
posredno ali neposredno — sporočil mihailovičevskemu in b. g.
vodstvu (kar smo zvedeli po naši OS).'' Klerikalno vtelešenje sredine G.10 je bil že drugačen, izjavljal se je izredno ostro proti b. g.,
z njo da nikdar ne bo šel, toda otresel se je tudi nas. Toda poleg
teh vodečih osebnosti je Še cel niz drugih, iz njihovih krogov, ki so
drugačne volje. Ne morem na tem mestu pisali imen. Sporočili vam
bomo ustno, ko se snidemo (F." n. pr.). Vsi člani plenuma brez
razlike so odločno ostali, še več, čvrstejši so okoli nas. Nobenih
problemov ni tu, razen morda ponekod nekoliko užaljenosti, ker
se nihče ni zmenil zanje. (N. B. ta očitek je pa upravičen, kajti naše
poverjeništvo ves čas ni stopilo niti enkrat z nikomer od njih
v kontakl. Pustili so jih popolnoma na cedilu.) To se bo pa moglo
popraviti brez posledic. Akcijo, ki se z njimi pripravlja, bomo
kmalu izvedli.1- Vse skupaj se je nekoliko zavleklo, ker so v Ljubljani izredno težke razmere za sestajanje in razgovore. (Razen tega
je, ne vem kdo, nekaj razčvekal o tem, da se je cel 10 vrnil v Ljubljano in je že italijanska hajka na nogah. Gibanje je zato še težje.)
Izgleda po vsem, da se bo nekaj moglo napraviti v tistem smislu,
kakor smo govorili. Več bomo pa o rezultatih sporočili kasneje, ko
bodo prvi kontakti urejeni. Politično je bela garda povsem na tleh.
Razen tega nima več nikogar, ki bi ga s tako avtoriteto postavila
na čelo, kakor je lahko postavila Natlačena. Ostal ji je edino škof,
ki ga skuša izkoristili kot zadnjo avtoriteto in silno pritiska nanj.
Dejansko se vse niti b. g. zbirajo v škofovih rokah, precej kar proti
njegovi volji. Mi vemo, da še vedno omahuje, ali naj se loti tega
" Poškodovano besedilo.
* Dr. Stojan Bajič, profesor na pravni fakultcli, član vodstva Mlade JNS
(Jugoslovanske nacionalne stranke).
" Obveščevalni službi.
i° Dr. Andrej Gosar, profesor na pravni fakulteti v Ljubljani, sedaj upokojenec.
U Franc Šaleški FinJgar.
'- Misli na V. zasedanje Vrhovnega plenuma OF.
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posla ali ne. Pismo so k. s.13 v Ljubljani nekoliko zadržali — po
mojem brez potrebe (smatrali so, da ni ugoden čas, zaradi Natlačena, medtem ko je po mojem mnenju prav ta čas najbolj primeren). Mi, komunisti, smo sedaj po neki posredni poti sami
stopili v stik z njim in dali neke izjave (zlasti v zvezi z govoricami, da ga mislimo ustreliti — celo neko grozilno pismo mu je
nekdo poslal, najbrž provokacija b. g. ali pa kaka vroča glava).
Ne pričakujem konkretnega rezultata, pač pa morda povečanje
njegovega omahovanja.
5. V sami OF so odnosi dobri. Včasih se malo napno v zvezi
z zunanjim pritiskom, na katerega pač ljudje različno reagirajo,
toda v glavnem ni posebnih trenj. Bila sva s P.14 na seji poverjeništva in smo se tam pogovorili o raznih političnih in organizacijskih problemih. Sklenili smo tudi — iz konspirativnih razlogov, ker
je gibanje izredno težko, da se na eni strani kooptira sicer v poverjeništvo Še Marko,r' in ena tovariSica10 z naše strani, tako da bo
v poverjeništvu 6 ljudi, od vsake skupine po 2 (doslej: 2 k. s.,
1 sok., 1 kom.),17 toda da bo ta odbor imel svoje tajništvo iz treh
ljudi, ki naj bodo čim legalnejši, da se bodo laže sestajali in gibali,
kajti doslej je šlo z njihovimi sklepi silno počasi dalje. Bili so
izredno neekspeditivno telo. V sekretariatu bodo najbrže Malko,,K
Zvonko11' in Vlasta-0 (naša tovariSica). Podrobno se bomo o tem
ustno pogovorili. Mi smo razen tega določili tov. Vlasto specialno
za delo med skupinami iz plenuma OF in pa iz sredine, tako da ne
bo več pritoževanja o tem, da se ne brigamo zanje. Tov. Vlastc vi
ne poznate. Prišla je z Gorenjskega, kjer je bila naš predstavnik
v gorenjskem PK Partije. Je zelo sposobno dekle, sedaj naša najboljša ženska aktivistka, hkrati v Ljubljani politično najmočnejši
naš človek. Zato upava s P., da se boste strinjali. Tovariši iz poverjeništva so pa v splošnem dobro razpoloženi in je tudi med njimi
samimi v poverjeništvu zelo prisrčna atmosfera. Menim, da bodo
'•"» KrSčanski socialisti. Vodstvo krščanske socialistične skupine v OF je
poslalo ljubljanskemu školu dr. Gregoriju Rozmanu četrto pismo, v katerem
ga opozarja, da je vsa dosedanja pisma odklonil in naj se zaveda odgovornosti,
ki jih ima za usodo slovenskega naroda, ko je bela garda začela bratomorilski boj.
i* Peter — Boris Kidrič.
M Zoran Polič, Član Vrhovnega plenuma OF, sedaj član Izvršnega sveta
Ljudske skupščine FLRJ.
"i Mira Tomšič, sedaj poslanka Ljudske skupščine LRS. Proglašena je
bila za narodnega heroja.
i* PovcrjcniŠtvo IOOF za Ljubljano so do konca oktobra 1942 sestavljali:
Vladimir Krivic kot sekretar, Jozc Zemljak in Tone Toman kot predstavnika
krščanskih socialistov in Viktor Rcpič kot predstavnik Sokolov. Nato pa sta
bila kooptirana Mira Tomšič kot predstavnica Partije in Zoran Polič kot
predstavnik Sokola.
i« Tone Toman.

1» Viktor Rcpič.
20 Mira Tomšič.
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v sedanjem sestavu kos svojim nalogam. Napravili smo tudi neke
korake, da se v prihodnjih dneh izvede tista akcija,21 ki jo je
Gašper— zasnoval s svojim projektom (delavstvo). Govorili smo
S tretjim partnerjem-3 in je vse v redu. Matko organizira in se mi
zdi, da je stvar izredno nujna ter koristna. Zdi se mi celo, da smo
nekoliko zamudili in zanemarili to stvar. Matko pravi, da se občuti
pri delavcih nekoliko odpora zaradi prevelike »intelektualščine«
OF. Ne vem, koliko je to res mnenje delavskih množic, vendar se
mi zdi to zelo verjetno, saj smo res zanemarili neposreden stik
z delovnimi množicami v njihovih socialnih problemih, a v delavstvu še posebej premalo negovali zavest o njihovi zgodovinski
vlogi. Zdi se mi, da bo poslej treba dati tem vprašanjem močnejši
poudarek.
6. Sok. so dobro zagrabili naše nasvete v zvezi z akcijo za
razširitev baze OF. Zanemarili so sicer nekoliko same vrhove, toda
spodaj so tem vrhovom pobrali precej aktiva, ki je doslej veljal
za sredino. Napravili so prav — vsaj po najinem mnenju — da
se ne omejujejo več samo na sok., ampak postajajo središče nekdanjega »nacionalnega tabora« v celoti. V tem imajo resne uspehe.
ki bodo prav gotovo prav v teh časih zelo koristili utrjevanju
celotne OF. Tudi organizacijsko so stvari dobro utrdili. Sicer bo pa
0 tem gotovo poročal Marko.
7. Majda in Sonja21 sta — na svobodi, kar najbrž že veste.
Sploh ju nihče ni nič vprašal. Tako sta se torej vrnili po — najzanesljivejši poti! Marko in Meta2'* sta tu. Oba primerno spravljena.
Z Rijo in Alenko20 bo v redu danes ali jutri.
8. Po nekih — baje precej zanesljivih vesteh, sta bila v Italiji
ustreljena po sodbi vojnega sodišča bivši šef karabinjerjev v Lj.
prov. D'Amato in šef kontrašpijonaže Onis. Oba so obtožili zvez
s komunisti in dela v njihovo korist v Ljublj. provinci. Izgleda,
da so ju spravili na oni svet njuni konkurenti. Tudi sedanji karabinjerski šef je odpoklican. Sploh vlada pri Italijanih čudne sorte
kaos. Da je vest o ustrelitvi dveh fašistov bržčas točna, vidimo
tudi po tem, da tu zelo intenzivno iščejo neke ljudi, za katere pravi
ista vest, da so bili v stiku z obema (zlasti neke ženske).27
Drugih posebnih vesti pri nas ni. Radijske vesti najbrž dobivate. Angleži očitno sabotirajo drugo fronto. Med ZSSR in Anglijo
se v nekem pogledu odnosi zaostrujejo. Pred nekaj dnevi je moti Misli na konferenco Delavske enotnosti v Ljubljani dne 7. novembra
1942. Glej dok.St.94. op. 2.
22 Tone Fajfar, Član Izvršnega odbora OF in urednik Delavske enotnosti.
Glej dok. Št. 94, op. 3. Sedaj je član Izvršnega sveta LKS.
23 Misli predstavnika Sokolov Zorana Poliča.
2* Darinka Lubcj in hčerka Darinka, ki so ju Italijani v ofenzivi ujeli,
pripeljali v Ljubljano in nato izpustili.
25 Zdravka Kocbek.
21 Marija Lcskosck in hčerka Helena.
27 Vest ni točna.
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skovska »Pravda« prinesla izredno oster članek na račun Angležev.
Govori o Hcssu. Pravi namreč: vse lepo, da se Angleži zaklinjajo,
da bodo krivci zločinov po okupiranih deželah postavljeni prcu1
sodišče. Toda v Angliji sedi Rudolf Hess, eden največjih fašističnih
zločincev in je tako rekoč gost angleške vlade.*8 Čemu R. II. ne
pride že sedaj pred sodišče? In nato članek skoraj doslovno pravi:
če bo šlo tako dalje, lahko upravičeno pričakujemo, da bo Anglija
postala pribežališče vseh fašističnih beguncev, ki bodo bežali pred
svojim narodom. Tudi sicer je ton sovjetskega časopisja precej
rezek. Izgleda, da so stvari že zelo dozorele.
Midva se misliva zadržati še nekaj dni, nato pa se bova vrnila.
Javite se nama čim prej, da bi lahko eventualno še kaj ukrenila.
če se bo vam zdelo potrebno. Kako je s stanovanjem?
S tovariškimi pozdravi
Krištofi in Peter
Smrt fašizmu — svobodo narodu!

St.38
PISMO CENTRALNEGA KOMITEJA KPS DNE 28. OKTOBRA 1942
POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA GORENJSKO1
Centralni komite
KOMUNISTIČNE PARTIJE SLOVENIJE
Dne 28. X. 1942
POKRAJINSKEMU KOMITEJU
Komunistične partije Slovenije
Na položaju
Dragi tovariši!
Pošiljamo vam v prilogi sedmonovembrski proglas.2 Dobili ga
boste bržčas z zamudo, vendar ga kljub temu objavite.
Isto velja tudi za priloženo »Dnevno povelje«3 Gl. S.,4 ki ga
preberite četam takoj, ko ga dobite, četudi po 7. novembru.
2« Vodja pisarne NSDAP in Hitlerjev namestnik v stranki Rudolf Hess
je v maju 1941 odlctcl z letalom v Anglijo. Angleži so ga zaprli. Po vojni je bil
na procesu v Nurnbcrgu obsojen na dosmrtno ječo.
» Edvard Kardelj.
» Izvirna kopija dokumenta je v arhivu CK ZKS v Ljubljani.
2 Glej dok. št. 88.
3 Glej dok. št. 89.
* Glavno poveljstvo slovenskih partizanskih tet.
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Dr. I »u..m i, i .ii-h< r

Lm* k Suhk

Vaše pismo od konca septembra smo prejeli/' Medtem smo vam
že obširno pisali in v glavnem že odgovorili na vsa vprašanja, ki
jih postavljate V pismu. Razen tega upamo, da so medtem že prišli
k vam nekateri tovariši, ki smo vam jih poslali/* Zato to pot ne
bomo odgovarjali, pač pa po prihodnjem vašem poročilu, za katerega pričakujemo, da nam ga boste poslali v najkrajšem Času.
Pošiljamo vam v prilogi tudi posebno izdajo Poročevalca.7
Dokumenti, ki ste jih objavili (letaki), so politično pravilni.
Javite se čim prej!
Smrt fašizmu — svobodo narodu!
S tovariškimi pozdravi
Krištof*

St.39
POROČILO ZAUPNIKA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS J02ETA
MOSKRICA DNE 28. OKTOBRA 1942 EDVARDU KARDELJU V
LJUBLJANO"
Dragi Krištof2
Položaj se bistveno ni spremenil. Včeraj smo imeli ponovno
bombardiranje in sicer s težkimi bombami. Porušili so še, kar niso
zadnjič,1 drugega efekta pa ni. Brigada je še tu.4 Postavlja zasede
po Dobninjah, Zadvortl, Bizoviku in Kašlju, a uspehov ni posebnih,
ker bega ponoči čepijo v svojih trdnjavah. Sinoči so naši hoteli
zopet preko Ljubljanice v Kašelj in Polje, so pa sami padli v italijansko zasedo, vendar žrtev ni bilo. Rezultat zadnje akcije tudi ni
bil takšen, kakor sem poročal/' Na primer Govše ni ubit, pač pa
jo je dobil le s kopitom po glavi, a je že dober. Bil je pa eden
naših ubit, a dva sta sedaj umrla od ran. Tudi za rezultat v Bizoviku se točno ne ve. Bega govorijo, da je bilo le pet ubitih. Kaplana,
ki so ga ujeli na Perovem, so ustrelili, drugi jim je pa menda
ušel. Stanje po vaseh raste in pada kakor barometer. Trenutno je
precej ugodno, a jutri se že lahko spremeni. V Podmolniku, v Sofi
fl
"
>
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Glej dok. it. 6 in 8.
Glej dok.it. II.
Misli na oktobrsko posebno i/dajo Slovenskega poročevalca.
Bdvard Kardelj.
Izviralk. napisan s crnilom, je v arhivu CK ZKS v Ljubljani.
Edvard Kardelj.

> Glej dok. SI. 33.
4

Misli na Tomšičevo brigado.
B Glej dok. št. 26.
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strem in Zadvoru s strahom čakajo, kdaj bodo prišli na vrsto, da
jih oborožijo. Ljudje želijo poročil in branja. Gledali bomo, da
jim ustrežemo. Obnovili smo rajonski odbor Partije in rajonski
odbor OF, po vaseh bodo pač Ic zaupniki, ker odborov ni mogoče
sestaviti.
Od Juga0 se nimamo nobenih vesti. Pač pa je pošta, ki jo
pošljem zanje, prišla že dvakrat nazaj. Tudi z Dolenjske ni nobenih
poročil, razen od stiškega okrožja, ki ga prilagam v prepisu.7
Pri bataljonu11 tudi ni tako, kot bi bilo želeti. Ludvik" je pač
Ludvik. Komisar je Tine ?.clcznik,10 ki pa ne more uveljaviti svoje
avtoritete. Luka" mi je pri odhodu dejal, da je poravnal tudi vse
stare dolgove, a sedaj Še vedno prihajajo s terjatvami, posebno za
les, ki se uporablja.12
Poročila, kolikor jih izmoledujem, so pa takšna, kakor vidiš
sam, da se ni zanesti nanje in se bom moral pač za vsako stvar
še posebej sam prepričati.
Z mojim zdravjem je zanič. Pri prvem dežju sem se prchladil
in nisem vraga vreden.
Smrt fašizmu — svobodo narodu!
Pozdrav Ciril13

St.40
POROČILO KOMANDANTA III. BATALJONA ZAPADNODOLENJSKEGA ODREDA LUDVIKA SMREKARJA 28. OKTOBRA 1942 BORISU KIDRIČU IN EDVARDU KARDELJU V LJUBLJANO1
Dne 28. X. 42.
Tovariš Peter2 in Krištof3
Dostavljam Vama nekaj kratkih poročil o našem sektorju. Mislim, da Vam je v glavnem že poznano, nekaj stvari pa moram še
omeniti.
Uspeha na akcijah v glavnem nismo imeli, ker so bile razne
neprilike. V Bizoviku so se rešili vsi belogardisti in sicer po kon<i Šifra za Glavno poveljstvo slovenskih partizanskih čet.
' Glej dok. št. 28.
• Misli na III. bataljon Zapadnodolcnjskega odreda.
• Ludvik Smrckar, sedaj ravnatelj »Agroservisa« v Kosezah pri Ljubljani.
i° Tone SuštcrŠič, sedaj upokojence,
n Franc LcskoŠck.
12 Misli na les. ki so ga rabili za gradnjo bunkerjev in skrivnih skladi«.
13 Jozc MoSkrič.
i Izvirnik je v arhivu CK ZKS v Ljubljani.
- Boris Kidrič.
3 Edvard Kardelj.
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Čancm požaru. Naša napaka je bila ta, da nismo nasuli v dolično
klet bomb. Ostali dve akciji (Dobrunjc in D. M. v Polju) pa nam
ravno tako nista uspeli, ker so jim hišni zakloni najboljši. V glavnem je uspeh v tem, da smo jim zažgali hišo, v kateri so se hoteli
utrditi. Po poročilih so bili samo 3 mrtvi, mi pa smo imeli 3 težje
ranjenec, od katerih sta 2 že umrla in 3 lažje ranjence.4
Bombardirani smo bili že tretjič in sicer od različnih bomb.
Nabrali smo že okrog 25 neeksplodiranih avionskih bomb. Pri
bombardiranju nismo imeli niti enega ranjenca, čeravno so padale
V bližino. Na nemški meji smo že tudi nabrali okrog 300 bomb, ki
pa jih ima precejšnji del brigada UBTT.
Iz Polja poročajo, da je v Polju okrog 200 belih, Dobrunjc in
Bizovik pa bosta imela tudi približno — 120. Zveza je sedaj popolnoma prekinjena zaradi izdajstva,5 ki Vam je gotovo že znano
(bunkerji). Na Polici je tudi približno okrog 100—120 belih in pa
okrog 40 Italijanov. Pripravljajo se, da prečistijo naš teren, tako
govorijo in zadnje čase nekoliko bolj pogosto patruljirajo po
vaseh, ki so najbližje našim taboriščem. Včeraj so bili ravno, ko
je naša patrulja odšla, v Troščinah in so zahtevali pri nekaterih
hišah naše ranjence itd. Grozili so jim, da bodo z vasjo napravili
isto kot z vasjo Pance, ki so jo popolnoma uničili, češ da stalno
hodijo partizani v vas. Nekatere hiše oropajo itd. Tudi mi smo jim
začeli vračati dobrote, samo manjka mi najmanj en mitraljez.
Tov. Peter mi je obljubil dva mitraljeza, dobil sem pa le enega in
Še ta je italijanski. Ce ne bomo imeli dovolj orožja, se bomo morali
tudi mi umakniti. Ko so bili v Troščinah, je 60 vojakov imelo 6 mitraljezov. Zato bo še težko delo z njimi.
5 Čirom* sva skušala organizirati akcijo, da bi rešila Rijo
in Alenko,7 pa je tako akcijo nemogoče izvršiti in tudi sva bila
prepozno obveščena.
Delo, ki mi ga je naložil Peter in Luka,8 mi je nemogoče začeti,
ker nimam niti denarnih sredstev.1'
In še tako je težko delati v sedanjem položaju. Nekaj zasilnega sem napravil, ker so stalne neprijetnosti, avioni itd. Tudi
hrane smo si nekaj preskrbeli na rekvizicijah in z nakupom. V Stari
vasi smo obrnili tudi voditelja bele garde.
Zdravico10 je šel sam na Štajersko, ni hotel niti patrulje s sabo.
Dva Štajerca pogrešamo in pravijo, da sta pobegnila.
Druge posebnosti bom opisal drugič, ker danes ne utegnem
več. Vse drugo je Še dovolj v redu, samo to me muči, ker nisem
«
6
•
"
•11

Glej dok. št. 27.
Glej dok. 51.49.
Jane/ Hlebi.
Marija Lcskošck in hčerka Helena. Glej dok. Si. 49.
Franc Lcskošck.
Misli na gradnjo bunkerjev in skladišč,
m Zvonko Trpin. Glej dok.it. 34, op. 32.
9*
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sposoben za marše, niti 2 uri potovanja ne vztrajam. Mislil sem,
da mi gre na bolje, pa je obratno. Nekaj sem se prchiadil, pa se
mi je stanje zelo poslabšalo.
Prosil bi še tov. Petra, naj da nalog še za en mitraljez, ker
sedaj je bil nalog samo za enega in ne za dva, kakor mi je Peter
obljubil. Tukaj tako nujno potrebujemo, da ima vsaka četa vsaj
enega. Rekel sem, naj zahteva naša patrulja v določeni enoti 2 mitraljeza, pa so pokazali naredbo, ki je bila samo za enega. Zato
prosim, če je le mogoče, da dobimo vsaj Še enega.
Ambulanta je še v redu, samo omenjena ranjenca sta v njej
umrla. Danes so prišli iz II. grupe 4 partizani, ki so poslani na
bolovanje. Kaj naj sedaj z njimi? Tako so vedno težave. Pa niti
sam nisem zdrav.
Prosim, če se mi ugodi prošnja glede orožja in to takoj. Pošljite
tudi nekaj denarja. Ciril" je sprejel tisti denar, pa ga potrebuje
za druge stvari. — Drugič kaj več.
Smrt fašizmu — svobodo narodu!
Ludvik12

St.41
POROČILO ŠTABA L GRUPE ODREDOV DNE 28. OKTOBRA 1942
GLAVNEMU POVELJSTVU SLOVENSKIH PARTIZANSKIH CET
O POLOŽAJU NA GORENJSKEM'
Štab I. grupe odredov
slov. part. čet
Na položaju. 28. X. 1942.
Glavnemu poveljstvu slov. part. čet!
Vaš zadnji dopis, datiran z dne 23. X.
se, da vsebuje pismo odgovor na stvari,
že zdavnaj. Poslali smo vam tudi točna
tov. Štefana.3 Čudimo se, da le-teh in še

1942 smo prejeli.2 Čudimo
ki smo vam jih sporočili
poročila do 10. X. Še od
mnoge druge pošte niste

u Jo/e MoSkrič.
'2 Ludvik Smrckar.
i Izvirnik, napisan s kopirnim svinčnikom, je v arhivu CK ZKS v Ljubljani.
2 Misli na dopis Glavnega poveljstva slovenskih partizanskih čet dne
23. oktobra 1942 <tabu I. grupe odredov, v katerem zahteva predlog za novega
komandanta I. grupe odredov, in ga obvciča o podreditvi Dolomitskega odreda
Uabu I. grupe odredov ter o odhodu novega namestnika politkomisarja
I. grupe odredov na Gorenjsko. (Izvirnik, napisan s svinčnikom, je v arhivu
CK ZKS
v Ljubljani.
3
Lojze Kcbc.
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prejeli. Ugotovite, kje oslaja in krivce ka/.nujtc. Do meje posluje
naša zveza kljub velikim težkočam redno, torej bo krivda nekje
na oni strani. To, da je bil politkomisar tov. Štefan ob zadnjem
napadu na nas tabor težko ranjen in da je kljub dobri oskrbi dne
20. 10. preminul, smo vam javili že v pismih od 20.10.4 in 24. 10/'
in sicer na CK, ki vas je o tem nedvomno obvestil. O tem še vedno
razen članov Slaba Se nihče ne ve in čnkamo vašega nasveta.
Točnih podatkov o vojaškem in poučnem položaju vam sedaj
ne moremo poslati, ker jih še vedno nismo prejeli od odredov.
Dobite jih, kakor hitro bo to urejeno. Sicer vam pa lahko javimo,
da situacija kljub trdi ofenzivi fašistov in terorju ni slaba,
nasprotno, med prebivalstvom naravnost odlična. Nekoliko slabša
je med part. enotami, ki so doživele precej težke udarce. Toda
stvar se že zboljšujc in upamo, da bomo mogli v bodočih tednih
dvigniti moralo in akcijsko sposobnost enot do zadovoljive višine
v smislu vaših navodil od 24. VIII.
Vse svoje zmožnosti in avtoriteto bomo zlasti morali zastaviti
v vprašanju tovarišev, ki so že poleti prispeli od vas.fi Posebno
težak je položaj v 1. bataljonu Gorenj, odreda, kjer se je stvar
močno zaostrila. Boje se zime in se sklicujejo na vse mogoče
obljube, ki so jih baje dobili pred odhodom na Gorenjsko, ter
z ozirom nanje postavljajo zahtevo, da jim dovolimo povratek Čez
mejo. Razumljivo je, da v taki situaciji kot je, tega ne moremo
in ne smemo. Sicer pa upamo, da se bo stvar z našim osebnim
nastopom in povečanjem aktivnosti zadovoljivo uredila. Sicer vam
bomo pa o tern še točno poročali z naslednjo pošto.7 V kratkem
mislimo glede na nujnost večje aktivnosti in točnih informacij
o položaju sklicati konferenco odrednih Štabov in funkcionarjev
PK, da podvzamemo vse potrebne korake za zboljšanje položaja.
Nemci razpolagajo tukaj še vedno s precejšnjo silo, ki pa je
močno demoralizirana in se je lahko ob zadnjih napadih na naše
enote opazilo mnogo primerov sabotaže, ki so nam dostikrat omogočile uspešen proboj. Več brige nam zadaja večje število izdajalcev, zlasti ujetih in dezertiranih partizanov, ki so izdali Nemcem
sleherne podrobnosti naše borbe, zvez itd. in še zdaj stalno špionirajo zanje.R Poleg tega so Nemci organizirali iz domačinov takozvane vaške straže/' s katerimi je že prišlo do več incidentov. Proti
temu smo že uredili potrebne uspešne korake.
• Pismo najbrž ni ohranjeno.
& Glej dok. št. 24.
• Misli na partizane, ki so jih iz Ljubljanske pokrajine poslali na
Gorenjsko.
' Glej Zbornik dokumentov in podatkov o narodnoosvobodilni vojni jugoslovanskih narodov, del VI, knjiga 4, dok. Št.75.
• Glej dok. št. 6, op. 8.
• Jeseni 1942 so Nemci na Štajerskem in Gorenjskem ustanovili tako
imenovano »deželno stražo« (Landvvacht) kot pomožno oboroženo formacijo
orožniitva za zavarovanje posameznih vasi pred partizanskimi napadi. Vsak
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Terensko delo OF se dobro, uspešno nadaljuje. Prav tako vzpostavljamo nove mreže trdnih zvez, tako vojaških, tehničnih in organizacijskih. Sploh je delo v zadovoljivem razvoju.
Upamo, da Vam bomo z naslednjo posto lahko poslali najobsirnejše poročilo, tako za Vas kot za CK.
Kar se tiče Dolfomitskcga] odreda vas prosimo, da zaradi
večje možnosti vplivate nanj, da poveča svojo aktivnost in se glede
akcij trdno poveže s Polj[anskim] bataljonom, da tako uspešno
prepreči trdnost obmejne zapore, kar nam bo olajšalo delo v vsakem oziru, sicer bomo pa tudi mi uredili potrebne korake.
Naprošcn material nam čimprej pošljite. Prav tako nujno uredite vprašanje novega politkomisarja.
Smrt fašizmu — svobodo narodu!
Nam. komandanta Jelovčan Stane10
za politkomisarja Pavle Ravnik11

Si. 42
ODREDBA GLAVNEGA POVELJSTVA SLOVENSKIH PARTIZANSKIH CET DNE 28.OKTOBRA 1942 O ZBIRANJU PROSTOVOLJCEV ZA GORENJSKO IN ŠTAJERSKO TER O NEPOSREDNIH
NALOGAH ENOT1
Glavno poveljstvo
slovenske partizanske
vojske.
Na položaju, dne 28.10.1942.
Vsem štabom brigad in odredov
Na položaju.
I. Glavno poveljstvo smatra za nujno, da pomaga gorenjskim
in štajerskim partizanom z vojaško pomočjo. Zato pridejo v poštev
le prostovoljci, ki se prostovoljno javijo za Gorenjsko ali Štajersko.
večer so morali določeni mo*ki iz vasi priti na oroAnKko postajo, kjer so jih
oborožili. Ponoći so pod vodstvom orožnikov patruljirali po vaseh, ali pa bili
v zasedah. Vendar se je ta nemški poizkus pritegnitve gorenjskega prebivalstva v protipartizanski boj kmalu ponesrečil, kar je 11. junija 1943 moral priznati sam poveljnik redarstvene policije Alpcnland. (Glej Tone Fcrcnc, VVchrmannschaft v boju proti narodnoosvobodilni vojski na Štajerskem, Letopis
Muzeja narodne osvoboditve, leto 1958, str. 149—150.)
io Stane Kersnik.
" Vinko Hafner.
» Izvirnik in prepis, ki ga je dobil Edvard Kardelj v Ljubljano, sta
v arhivu CK ZKS v Ljubljani. Izvirnik, ki ima žig Glavnega poveljstva slo134

Po prejemu tega dopisa je treba takoj po bataljonih in četah izprašati moštvo, kdo se prostovoljno javi za zgoraj navedene kraje.
Takoj popisati prijavljcncc, kam se je kdo javil, in nemudoma
poslati število prijavljcncev Glavnemu poveljstvu. V prostovoljec
za Gorenjsko in Štajersko se lahko javijo tudi komandanti, komandirji in komisarji. Nihče drugi razen Glavnega poveljstva ne more
odločati, kdo pojde ali ne pojde na Gorenjsko oz. Štajersko. Štabi
brigad in odredov morajo to nalogo takoj izvršiti brez vsakega
zavlačevanja.
II. Zadnje čase se opaža, da niti brigade niti odredi odnosno
bataljoni ne smatrajo za svojo dolžnost, da rušijo vse, kar služi
okupatorju: železnice, ceste, mostove, telefone, električno napeljavo itd. itd. Zato narejamo:
da morajo brigade, ravno tako tudi odredi, takoj pričeti z uničevanjem vsega, kar koli služi okupatorski vojski. Pri zadnjem
obisku hrvaških partizanov pri nas so se Hrvatje2 zelo Čudili, da
so ceste, mostovi, telefoni itd. pri nas v tako dobrem stanju in
da se okupator nemoteno poslužuje vsega tega. Pri njih pa se stalno
ruši vse, kar služi okupatorju.
III. Se zmeraj se opaža, da so akcije proti beli gardi premalo
smotrno organizirane in pripravljene. Zato se pa doživljajo manjši
vojaški neuspehi v spopadih z belo gardo. Vsak vojaški neuspeh
naše vojske naproti beli gardi daje tem psom samo še večjo korajžo za pobijanje naših pristašev na terenu. Izogibajte se takšnih
akcij, za katere se že v naprej lahko ve, da ne bodo uspele. Biti
morate neusmiljeni proti vsakemu, ki je prijel puško v roko, da se
bori proti lastnemu narodu. Nihče nima pravice nositi orožja na
slovenskih tleh razen slovenske partizanske vojske.
IV. Ponovno opozarjamo štabe brigad in odredov, da najmanj
14-dnevno pošiljajo pismena poročila Glavnemu poveljstvu:
a) o akcijah, ki ste jih imeli z okupatorjem in belo gardo,
b) kaj se je storilo za vojaško in politično vzgojo čet in bataljonov,
c) kaj se je storilo glede obutve, obleke in rezervne hrane,
d) ali se je pristopilo k delu konspirativnih bolnic ali ne,
e) kako je z oborožitvijo in municijo,
i) ali se opaža nov dotok v partizane,
g) obračun za prejeti denar in koliko brigada ali odred rabi
denarja povprečno na mesec,
h) kaj in koliko najbolj nujno rabi brigada ali odred od
opreme.
venskih partizanskih čet in podpis komandanta Jerneja Posavca-Ivana Mačka,
je objavljen v Zborniku dokumentov in podatkov o narodnoosvobodilni vojni
jugoslovanskih narodov, del VI, knjiga 4, dok. M. 69.
- IV. hrvaška narodnoosvobodilna brigada Josipa Kra$a. Glej Zbornik
dokumentov in podatkov o narodnoosvobodilni vojni jugoslovanskih narodov,
del VI, knjiga 4, dok.St.42.

135

V. V nekaterih predelih »Ljubljanske pokrajine« so še manjše
grupice partizanov, ki se po ofenzivi še do danes niso priključili
svojim enotam. Te grupice izsiljujejo in celo kradejo na račun partizanov. Vse take grupice je treba poklicati, da se nemudoma
priključijo svojim enotam, če pa odbijejo, jih je treba takoj poloviti
in predati pred vojaška sodišča.
Za kurirje morajo biti odbrani najboljši in najbolj vdani partizani. Kurirji morajo biti stalni, najmanj po trije morajo biti
v patrulji. Kurirjem je treba stalno dajati navodila, kako se morajo
obnašati in hoditi. Stalni kurirji so zato potrebni, da se cela vrsta
ne spozna z javko. Spoznajo se s terenom in se zato laže gibljejo.
Kurirje je treba stalno učiti na konspiracijo.
VII. Stopiti takoj v stik z okrožnimi odbori Osvobodilne fronte
glede dobave hrane partizanski vojski, tozadevno so okrožni
odbori že dobili nalog od Izvršnega odbora.*
Smrt fašizmu — svobodo narodu!
Komandant:

Za:

Komisar:

St. 43
DOPIS GLAVNEGA POVELJSTVA SLOVENSKIH PARTIZANSKIH
CET DNE 28. OKTOBRA 1942 INTENDANTU GLAVNEGA POVELJSTVA SLOVENSKIH PARTIZANSKIH CET KARLU POLJANŠKU1
Glavno poveljstvo
slovenske partizanske vojske
Na položaju, 28. 10. 1942
Tovariš Marko!2
Prosim te, da pohitiš z dobavo opreme in materiala iz Lfjubljane]. Zato glej, da organiziraš čim več kanalov. Zima se hitro pri3 V prepisu, ki ga je dobil Edvard Kardelj v Ljubljano, je zaradi konspiracije izpuSČcna VI. točka, ki se glasi:
»VI. PoŠto za Glavno poveljstvo poSiljati iz Dolenjske na Lipoglav pri
Ljubljani. PoŠto sprejema tov. Ciril (Jozc MoSkrič — op. ured.). Iz Notranjske
pa na 1. bataljon NO (Notranjski odred — op. ured.), ki je nekje na Krimu.
To poŠto sprejema tov. Ludvik (Ludvik Kukavica — op. ured.). Vse, kar se
poSilja za nas, mora biti naslovljeno na tov. Juga (Šifra za Glavno po
veljstvo slovenskih partizanskih čet — op. ured.) in nič drugega.«
* Misli na odredbo Glavnega poveljstva slovenskih partizanskih čet in
IzvrSncga odbora OF dne 30. oktobra 1942 o zagotovitvi prehrane partizanskim
ćetam. Glej Zbornik dokumentov in podatkov o narodnoosvobodilni vojni
jugoslovanskih narodov, del VI, knjiga 4, dok.St.73.
i Izvirna kopija je v arhivu ( K /Ks v Ljubljani.
2 Karel PoljanSek.
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bližuje, naša vojska je pa precej slabo oblečena in obuta. Glej, da
ne bo slo pri razdelitvi opreme po liniji najmanjšega odpora, to
je, da boš razdeljeval najbližjim četam ves material, kar se je do
sedaj dostikrat dogajalo. Tvoja naloga je, da oskrbuješ Zapadno
in Vzhodno-dolcnjski odred, brigado Matije Gubca, Ivana Cankarja
in Toneta Tomšiča.
Redno 14-dnevno pošiljaj poročilo Glavnemu poveljstvu, kaj je
prišlo iz L[jubljane] in kaj si ti na terenu nakupil, koliko in kaj
si poslal eni ali drugi edinici. Nihče nima pravice razpolagati
z zbranim materialom kakor le Glavno poveljstvo. Denar za nakup
boš dobival dircklno iz L[jubljane"|. Vodi račune o shrambah za
material, da se ne bodo ponavljale stare napake. Vodi račun o svojih pomočnikih, da bodo sposobni in pošteni.
Prej mi tovariške pozdrave!
Smrt fašizmu — svobodo narodu!
Komandant:

Za

Politkomisar:

St. 44
POROČILO ŠTABA TOMŠIČEVE BRIGADE DNE 28. OKTOBRA
1942 GLAVNEMU POVELJSTVU SLOVENSKIH PARTIZANSKIH
CET<
Štab Udarne brigade
»Toneta Tomšiča«
28. X. 1942
Glavnemu poveljstvu slovenskih partizanskih čet!
Ker imamo tu možnost, da se opremljamo, čeravno v malem
stilu, obenem pa pričakujemo, da bo mogoče tudi Ljubljana oddala kaj opreme in da bomo pri tem sodelovali, smo še vedno na
tem sektorju.2 Postavljamo zasede beli gardi in izvršujemo rekvizicije, s pomočjo katerih se počasi opremljamo.
Ostati imamo namen še dva dni in potem pustiti tu 3. bat.,
ki šteje vsega 80 mož, da bi Še nadalje izvrševal akcije in nam
obenem zbral opremo, kolikor bo to mogoče, in nabiral še naprej
bombe na meji. Omenjeni bataljon bo prišel za nami, kamor nam
je naročeno.
Ker smo nakupili dosti raznih drobnarij in smo dobljeni denar porabili, prosimo, da nam nujno pošljete še pred našim odhodom nekaj denarja.
' Izvirnik je v arhivu CK ZKS v Ljubljani.
= Področje okrog Pocllipoglava. Glej dok. £t. 27, 39, 49 in 52.
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Pritožiti se moramo glede terenskih delavcev iz Polja, ki nam
nikakor ne gredo na roke, nam ne dajo nikakih informacij in ne
moremo z njimi stopiti v zvezo, kljub večkratnim pozivom preko
terenskega bataljona. Prav danes je zaradi pomanjkanja informacij naša četa, namenjena rekvirirat usnje v Polju, padla v b. g.
zasedo, slučajno je ostala brez žrtev.
Po raznih govoricah čujemo, da so južne brigade prišle v Belo
krajino in nas zelo zanima, ali je na tem kaj resnice, da bi nase
bodoče akcije usmerili temu primerno.
Tov. Jcrin,*1 namestnik komandanta brigade, se je vrnil z bolovanja. Ne pozabite, da brigada nima agitpropa.
Poročilo o delu bomo poslali s prvo pošto.
Smrt fašizmu — svobodo narodu!
Polit komisar:
Boris Nlkič*

Komandant:
Ciril Zasavcc'-

St. 45
POROČILO ŠTABA DOLOMITSKEGA ODREDA DNE 28. OKTOBRA 1942 UREDNIŠTVU SLOVENSKEGA POROČEVALCA O BOJU
NA KORENU1
štab Dolomitskega odreda
Na položaju, dne 28. 10. 1942
Službeno.
UREDNIŠTVU LJUBLJANSKEGA POROČEVALCA!
Dne 26. oktobra 1942 sta bili napadeni 2 četi 3. bataljona DLO.
Belogardističnc in okupatorske sile so z velikimi silami že v jutranjih urah obkolile položaje, na katerih je bil del tega bataljona.
Začeli so s silovitim obstreljevanjem, toda brez uspeha. V očeh
partizanov je sijalo sovraštvo do sovražnika in trdna odločnost,
da sprejmejo tudi najhujše borbe. Ko so okupatorji in belogardisti skušali napasti naše položaje od blizu, so naleteli na tak odpor, da so se morali takoj z izgubami umakniti. Po kratkem odmoru so z napadi nadaljevali, toda vedno brez uspeha. Cim so se
napadalni načrti zaradi odločnosti in borbenosti naših partizanov
razbili, so se začeli med seboj prepirati. Slišali smo, kako je neki
3
«
B
i
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Ivan JakiČ, sedaj polkovnik JI A.
Niko Šilih.
Janez Hlcbš.
Izvirnik je v arhivu CK ZKS v Ljubljani.

oficir preklinjajoč priganjal italijanske vojake. Ko vse to ni nič
zaleglo, je ta oficir ustrelil dvakrat v hrbet kolone. Tako je trajala
borba od jutra do večera. Zvečer pa so se okupatorji in belogardisti umaknili, ne da bi kaj dosegli. Sovražnik je imel 34 mrtvih
in več ranjenih. Naše izgube: 1 težko in 6 lažje ranjenih.
V borbi sta vodila naše tovariše komandant 3. bataljona Tone
Gorjan- in politkomisar Brkin Vladimir.3 Posebej je treba pohvaliti komandirja 1. čete tovariša Vinka, ki je s svojo odločnostjo
in premišljcnostjo pokazal vzgled partizanskega borca.
Smrt fašizmu — svobodo narodu!
Komandant:
Radovan Franc*

Politkomisar:
Metod Ccstnikr'

St. 46
POROČILO ŠTABA DOLOMITSKEGA ODREDA DNE 28. OKTOBRA 1942 O BOJU III. BATALJONA1
Dragi tovariš!

28. 10. 1942

Poročam Ti o bitki, ki smo jo imeli z Italijani in belogardisti.
Torej vse to se je dogodilo na Korenu. Tam je bil naš 3. bataljon
v sestavu 3 čet." Italijani in b. g., prvih je bilo 2000, b. g. okoli 400,
so prešli že zgodaj v ponedeljek v napad. Italijani so napadli od
Polhovega Gradca in Horjula, b. g. pa čez Samotorico in Bo[rovnico].
Prva in 3. četa sta bili na svojih položajih in sta borbo takoj sprejeli.
2. četa pa je imela vse svoje moči v zasedi. Komandir 3. čete je
pustil, da so se mu Italijani in b. g. približali v bližino 5—10 m, nato
je odprl na njih strahovit ogenj iz tež. strojnic, p. m., pušk in
bomb. Učinek je bil grozen. Po bregu so se valili navzdol italijanski psi in b. g. pomočniki. Borba se je vodila od 7. ure zjutraj do
5. ure popoldne, ko so se Italijani in b. g. umaknili.
Ko ne bi težkemu mitraljezcu prav za trenutek odpovedal
mitraljez, bi pokosil cel štab Italijanov in b. g. — smola. Izid
borbe je po sedanji ugotovitvi naslednji:
Italijani 60—70 mrtvih, za ranjene se ne ve. Mrtve in ranjene
so odpeljali s 4 kamioni. B. g. psi pa so imeli mrtvih okoli 40 do
" Tone Curk, sedaj uslužbence Državnega sekretariata za notranje zadeve
LRS :tv Ljubljani.
Drago Bcnčič, sedaj generalmajor JLA. Proglašen je bil za narodnega heroja.
* Franc Rihar, ujet in ustreljen v Ljubljani 1. junija 1943.
B Ciril Kcrzič, umrl v Kočevskem Rogu leta 1944.
i Izvirnik, napisan s Črnilom, je v arhivu CK ZKS v Ljubljani.
= Glej dok. št. 45.
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50, za ranjene se tudi ni dalo ugotoviti. Sijajen uspeh. Morala
pri naših fantih odlična, saj imamo samo 5 lažje ranjenih in enega
te/, je.
Oprema b. g. psov je slična italijanski, edino da imajo črne
pelerine z mrtvaško glavo.
Povej jim, da jih Še čakamo, naj samo pridejo, saj sedaj so
orehi najtrši. Cc jih ne bo, pa bomo prišli kmalu mi ponje v Ljubljano.
S. F. — S. N.
tovariš Javor*1

St.47
POROČILO EDVARDA KARDELJA DNE 29. OKTOBRA 1942 SEKRETARJU CENTRALNEGA KOMITEJA KPS FRANCU LESKOSKU V DOLOMITE'
Dragi Luka I« — 29. X. 1942.
Ker ne dobiva nobene pošle in nobenega glasu od vas, sva že
kar resno v strahu, da ni pri vas kaj narobe. Javi se nam takoj,
da vsaj vemo, pri čem smo.
Pri nas je v glavnem kar dobro, bolje celo, kakor sem pričakoval. Iz pisma IOOF vidiš, kako politično stojimo." Mislim, da
bo kar šlo, če bodo naši dobro delali. .. .4
Te dni so — po amnestiji, ker so bili slučajno sojeni po takih
paragrafih — prišli domov: Fedor1 ter vsa njegova takratna druščina, t. j. 4 ljudje/' Tu so jih takoj iskali, pa so se izmuznili. Poslali
jih bomo ven. F. predlagam za agitpropovca v brigadi T. T., kjer
smo vzeli Silva.7 Tudi stavbinca T.s lahko zelo dobro uporabiš,
kakor tudi N.° Četrtega ne poznam.1" Sicer jih pa Ti bolje poznaš
»Franc Vrcg, sedaj znanstveni sodelavce InStitula za sociologijo univer/c
v Ljubljani.
1 Izvirnik in izvirna kopija sta v arhivu CKZKS v Ljubljani.
2 Franc LcskoSck.
a Glej dok.St.37.
* IzpuSčamo.
B Fcdor Kovaćić. sedaj pomočnik državnega sekretarja v IzvrSncm svetu
Ljudske skupSČinc LRS.
fl Fcdorja Kovaciča v skupini Štirih prostovoljcev februarja 1942 poslali
na Štajersko za politične aktiviste. Pri Sv. Križu nad Litijo so jih Italijani
ujeli in jih nato obsodili kot črnoborzijanec. Oktobra 1942 so jih po amnestiji
izpustili iz koprskih zaporov.
"R Oskar Savli, ki so ga poslali na Gorenjsko.
Anton Tomič, sedaj upokojen oficir JLA.
• Lojze Nusdorfer, umrl po osvoboditvi.
"> Franc Bezlaj.
140

kot jaz. Naročil sem, naj se javijo v slabu DO. Dobro jih ra/.mcsti,
da ne bodo ostali navadni partizani. Razpoloženi so dobro.
Tu nas silno uničujejo provale. Druga za drugo, vse po denunciacijah b. g. Vsak dan izgubimo nekaj ljudi. V teku dveh tednov
se je članstvo Partije zmanjšalo za 80 ljudi.
Rija in Alenka11 še nista prišli. Pred dvema dnevoma so jih
šli iskat. Danes sem pa zvedel, da je b. g. odkrila tam neko stanovanje, kjer naj bi bila eiklostilna tehnika. Ustrašil sem se, če ni
morda to tisto, kamor si ju Ti poslal, toda doslej še ni nobenih
takih obvestil. Kakor hitro prideta, Te bom takoj obvestil.'Prilagam Ti naslednji material:
1. PetrOVOu pismo Matiji.14
2. Stalinov članek »Mednarodni pomen okt[obrske] re[voIucije]«i ki ga daj razmnožiti za partijske organizacije. Lahko
ga tudi samo pretipkujejo.
3. Dnevno povelje za 7. nov.1"' in tozadevno naredbo štabom.
Matija naj poskrbi, da bodo vse čete dobile povelje in naredbo.
Jožici16 bom za oni konec jaz poslal.
u Marija LeskoSck in hčerka Helena.
12 Glej dok. št. 49.
II Boris Kidrič.
M Ivan Maček.
Dne 28. oktobra 1942 je Boris Kidrič pisal i/ Ljubljane Ivanu Mačku
v Dolomite:
»Na novem položaju se nahajam že več ko teden dni in bom moral ostati
Se nekaj dni, ker posli, ki smo jih skupno sklenili, zelo počasi tečejo. Cim
bo mogoče, se bom vrnil k Tebi. Najino skupno ozračje je vsekakor bolj
možato, kakor pa tukajšnje — človek bi rekel včasih megleno stanje.
Z menoj bo priiel tov. Štefan (Edo Drajnik — op. ured.). To je tisti fant
iz VOS, o katerem smo ze sklepali, da ga bomo dali za namestnika Tomšičevega komandanta. Kako ga bomo sedaj uporabili, se bomo Se skupno pomenili, moje mnenje pa je, da bi ga uporabili tudi sedaj kot namestnika Tomšičevega komandanta. Sedanjega Tomšičevega komandanta, tov. Čira (Janez
Hlebs — op. ured.), bo najbrž treba poslati na Gorenjsko, ker je komandant
prve grupe Jože Gregorčič padel, kar najbrž Je veš. KriStof in jaz meniva,
da bi poslali na njegovo mesto Čira. Premisli! Pomenili se bomo do kraja, ko
se snidemo. Vsekakor pa KrKtof in jaz f.c sedaj predlagava, da pošlješ Nandeta (Ivan Kavčič — op. ured.), nekdanjega komisarja Tomšiča, ki sem ga jaz
po dogovoru pred svojim odhodom poslal k Vam, kot komisarja Notranjskega
odreda. Stori to takoj, naredbo napisi sam. Za njegov posel pri nas bomo
zc našli koga drugega, za komisarja NO je pa večja stiska. S Krištofom Te
prosiva, da se nama čimprej oglasiš in tudi druge napodil, da se bodo oglasili.
Pošlji tudi poročila o borbah.
Prilagam Dnevno povelje za 7. november in ustrezajočo naredbo. Na
Dolenjsko bom poslal jaz, vendar pošlji za vsak slučaj tudi Ti.« (Izvirnik je
v arhivu CK ZKS v Ljubljani.)
>&
Glej dok. št. 89.
,n
Konspirativno ime za nekdanjo bazo Glavnega poveljstva slovenskih
partizanskih čet v Podlipoglavu.
141

4. Scdmonovcmbrski proglas CKKPS.17 Razpošlji ga na vsc
organizacije KPS, naj ga razmnože in raztrosijo.
5. Kopijo Cirilovcga1K pisma1" in prepis pisma UBM.G.,20 ki
ste ga bržčas že dobili.
6. Poročila z Gorenjske. Ker je to edini izvod teh poročil, ga
dajte v arhiv in pazite, da ga ne izgubite.21 Gorenjcem sem jaz
že odgovoril, glede politične strani.2- Glede vojaščine in tehnike
jim odgovori Ti, ker si bliže in boš bržčas laže o teh stvareh pisal.
Kakor vidiš iz poročil, akcije okrog Jožice niso dobro uspele.
To je vse skupaj samo posledica dejstva, da nikoli ni nobene resne
priprave. Udarite po tej slabosti. Koncem koncev je pa tudi škandal, da 200 ljudi ne spravi toliko skupaj, da bi vdrlo v hišo, iz katere
strelja nekaj belogardistov! Mislim, da je treba T. T.2-*1 ošteti. Cirilovo poročilo ni točno. Mrtvih ni 20, ampak kvečjemu nekaj. Pa še
to ni sigurno. Ali ste dobili Cirovo-1 poročilo. Kopijo tega poročila
imamo.2'' Po današnjih vesteh OS so Italijani »zvedeli«, da je pri
Jožici GS in so Jožico zato močno bombardirali. Bili so tudi
v Sadinji vasi, Podmolniku, na Orljem in nekaj požgali, večje škode
pa ni bilo.
Z opremo za partizane je tako: nabralo bi se lahko še precej.
Tudi čevlji. Težava je samo s transportom. Podvzeli smo neke mere,
vendar samo s te strani ne bo šlo. Treba bo dobro organizirati
z zunanje plati. Za vzemi se Ti sam za to delo in dobro izprašaj
domačine (preko posredovalcev kajpak, kolikor se zaradi konspiracije ne kažete).
Javi se čimprej!
S prisrčnimi tovariškimi pozdravi
Krištof2*1
Tudi P.2" Te pozdravlja.28
W Glej dok. št. 88.
ift Jožo Moškrič.
it> Glej dok. št. 26.
M Udarna brigada Matije Gubca. Glej dok. št. 17.
M Glej dok. št. 6, 7 in 8.
z? Glej dok. št. II.
23 Brigada Toneta Tomšiča.
=* Janez Hlebi.
=•'• Glej dok. št. 27.
M Edvard Kardelj.
2' Peter — Boris Kidrič.
2* Pripisano s črnilom.
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St. 48
PISMO EDVARDA KARDELJA DNE 29. OKTOBRA 1942 SEKRETARJU CENTRALNEGA KOMITEJA KPS FRANCU LESKOSKU
V DOLOMITE"
Dragi Luka!2 — 29. X. 1942.
Naknadno sem dobil priloženo pismo od Cirila.1 To je sedaj
taktika Italijanov. Po informacijah OS' mislijo Italijani nekaj časa
stalno bombardirati zlasti okolico. Italijani pravijo, da se nekje nad
Bizovikom oziroma Lipoglavom nahaja »glavni stan partizanov«.
Kakih vojnih akcij večjega slila pa ne pripravljajo niti sedaj niti
ni predvideno za kasneje. Nasprotno. Pred zimo nameravajo svoje
posadke potegniti v mesta in večje centre, po vaseh pa pustili b. g.
Zato sedaj ta povečani teror.
Mislim, da smo mi napravili napako, ker nismo vrgli parole:
pred belogardističnim terorjem vsi za borbo sposobni v partizane.
Se je čas in je potrebno vsepovsod vreči to parolo. Bilo bi dobro,
da Gl. š.r* izda letak v tem smislu in ga razširite po vsej Sloveniji:
Vsi za borbo sposobni v partizane! Oborožujtc se z belogarističnim
orožjem, pobijajte b. g. in jim jemljite orožje! To moramo izpeljati,
tudi če primanjkuje orožja. Ga bodo že dobili, zlasti, če se bodo
forsirale akcije. Ce tega ne bomo storili, bo bela garda neprestano
rasla.0
Po Ljubljani SO te dni spet ulične blokade. Čvekajo, da se je
ves 10 preselil v Ljubljano, konkretno pa omenjajo zlasti Kardelja.
Včeraj so ga že Italijani iskali na domu. Kakor vidiš, čvekarija
Od hudiča. Križ pa je, ker ne moreš odkriti ODKOD! To je, vidiš,
sedanja Ljubljana! Naša kot še nikdar, toda obenem nevarna kot
še nikoli. Ne vem, kako bo šlo kaj nazaj. Bo treba malo počakati,
da se poleže, kajti sedaj je splošna hajka z opisom itd. Za drugega
kompanjona se zaenkrat Še ne govori.7 Bomo pazili, da se vsaj
njemu ne zapre pot.
' Izvirnik je v arhivu CK ZKS v Ljubljani.
5 Franc LcskoSck.

3
*
B
6
'

Jožo Moškrič. Glej dok. Rt. 33.
Obveščevalna služba.
Glavno poveljstvo slovenskih partizanskih čet.
Glej dok. št. 125.
Misli na Borisa Kidriča.
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Pozdravi vse tovariše. Tvoj bivši oštirs je danes Matevžu'' ponujal najboljše vino — zate. Pravkar sem se jezil na Matevža, ker ga
ni kupil vsaj za nas tukaj kak liter. Saj veš, da pravega vina v Ljubljani ne dobiš več.
S tovariškim pozdravom
Krištof10
P. S. Nad Bizovikom so partizani ob bombardiranju z izstrelki
poškodovali avion-i/.vidnik, ki se je nato na samem letališču zrušil
in razbil. Dva — 1 oficir in 1 vojak — sta mrtva. Ta vest je točna.
Pošlji nam poročila z onega konca za »Poročevalca«.

St.49
POROČILO ZAUPNIKA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS JOŽETA
MOSKRICA DNE 29. OKTOBRA 1942 EDVARDU KARDELJU1
29. X. 42
Dragi Krištof!2
Kakor morda že veš, se je v Polju zgodila provala. Našli so
vse bunkerje in odkrili seveda tudi Rijo in Alenko.3 Kompromitiranih je cel kup ljudi (našli so namreč tudi razne zapisnike z imeni
ljudi), tako da bo teren popolnoma brez naših ljudi. Belogardisti
seveda triumfirajo, Italijani pa držijo ponoči zasede ob Ljubljanici,
tako da je prehod zelo tvegan.4
* Josip TomiČ, gostilničar v Ljubljani v Riharjevi ulici, kjer je bila jeseni
1941 javka komandanta Glavnega poveljstva slovenskih partizanskih Čet Franca
Lcskoska.
'•• Vladimir Krivic.
•« Edvard Kardelj.
' Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu CK ZKS v Ljubljani.
- Edvard Kardelj.
•T Marija Lcskosck in hčerka Helena.
* Belogardisti so 26. oktobra 1942 po izdaji odkrili bunker v hiši Valentina Pctača v vasi Obrje med Šmartnim in Tomačevim (glej dok. št. 3. op. 31).
Ujeli so Marijo in Heleno Lcskosck ter Ceneta Stuparja, ki so čakali na
zvezo z Ljubljano. Petačcvo hišo so za/gali, njega pa 29. januarja 1943 ustrelili
v Ljubljani. Marijo in Heleno Lcskosck so zaprli, Marija je ostala v ljubljanskih zaporih, Heleno pa so po obsodbi poslali v italijanske zapore. Ceneta
Stuparja so poslali v koncentracijsko taborišče v Italiji.
Cene Stupar se je rodil v Gmajni pri Črnučah 10. septembra 1910. Kot
delavec si je služil kruh v raznih ljubljanskih podjetjih, nazadnje pri Hiflcrju.
?.c mlad se je pridružil delavskemu revolucionarnemu gibanju. Ob ustanovitvi
•Svobode* v Črnučah leta 1932 je postal njen organizacijski vodja in urednik
glasila »Pravica-. V tovarni je organiziral stavke, zaradi česar so ga preganjali
in večkrat zaprli, med drugim tudi v Sremski Mitrovici. Po razpustu »Svo144

Cene Stupar

Miiks S Ur metk I

Brigada v glavnem vrši rekvizicijo pri bega in postavlja zasede,
proti utrjenim bega postojankam pa ne more nastopiti. V Polje
je prišlo novo ojačanjc in sicer faSisti s črnimi čepicami. Na Polici
so Italijani in bega, ki še vedno dobivajo nov dotok. Danes smo
imeli zopet bombardiranje in sicer na Molnik, padale so tudi okrog
St. Pavla in Podlipoglava, vse so obstreljevali tudi z mitraljezi. Ce
so kakšne žrtve, še ne vem.
Danes smo imeli sestanek Z odborom OF za dobrunjski rajon.
Poročila so obupna. Samo v tem mesecu je bilo pobitih 18 naših
ljudi, medtem ko jih je v zaporih in konfinaciji čez dvesto. Medtem ko se je prej nabralo preko 12.000 lir mesečno, se je že v septembru samo še 1200, a za oktober bržkone ne bo nič. Je pa
70 družin nujno potrebnih podpore. Će bi se dale podpore po 150
do 400 lir, bi bilo za to potrebno 18.000 lir, in kje naj jih dobimo?
Brigada* je popolnoma brez denarja, tako da sem ji jaz »posodil« 4000 lir.
Kakor sem že zjutraj sporočil, zveze z GI. p. še ni. Cc jo imate
vi, jim sporočite, naj vendar pošljejo na javko po poŠto in ljudi,
ki so tam (Borut,*1 Nandc,7 Miha8 itd.), in čakajo.
Tudi z Dolenjske ni nobenega glasu. Patrulja, ki smo jo poslali
pred 10 dnevi, se še vedno ni vrnila.
Sedaj smo dobili točno poročilo o naši smoli pri akciji proti
bega v Bizoviku. Bilo jih je v resnici zbranih 40, a so se umaknili
V obokano klet in ostali živi, razen 4, ki so bili ubiti.
Smrt fašizmu — svobodo narodu!
Ciril«

bode« je vodil »Vzajemnost«. Njegovo ime je neločljivo povezano z ustanovitvijo in delom Rušiškc ćete. Po razbitju RasiŠkc čete je delal kot politični
delavec v ljubljanski okolici. Bolnega so aretirali v omenjenem bunkerju in ga
odpeljali v koncentracijsko taborišče. Od tu je uiel, a so ga Nemci aretirali
pri Šentvidu nad Ljubljano. Tu je zopet pobegnil in nato delal kot sekretar
Okrajnega komiteja KPS MengeS. Padel je v boju Z Nemci 15. novembra 1944
pri Rašici.
6
Tomšičeva brigada.
• Polde Maček.
7
Ivan Kavčič.
8
MiloS Brelih, sedaj ravnatelj v Elektrogospodarski skupnosti FLRJ
v Beogradu.
• Jože MoSkrič.
io
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St. 50
POROČILO SEKRETARJA OKROŽNEGA KOMITEJA KPS GROSUPLJE IVANA ERJAVCA DNE 30. OKTOBRA 1942 IZVRŠNEMU
ODBORU OP O RAZMERAH V OKROŽJU'
Grosuplje, 30. X.42.
IO OF.
Danes sem imel priložnost pomeniti se z ljudmi iz Tomš. brigade glede akcije na boštanjsko bega. Mnenja so, da se ta v vaseh
ne more poiskati, ker so vasi preveč med italijanskimi posadkami,
pač pa ji bodo poskušali priti drugače do živega. Je pa že skrajni
čas, kajti 28. tega meseca so morali priti vsi moški od 15.—45. leta
starosti iz še 14 vasi na ustanovni bega sestanek, kjer so jih prisilili,
da bodo morali prvi teden v novembru sprejeti orožje.2 Cc bi pa
boštanjsko bega v pravem času zadeli v živo, bo morda le kaj
zaleglo. Vsak teden pride v Skocjan in okolico patruljirat 50—60
bega iz Dobrepolja. Za nas terence, ki delamo na tej strani, je zelo
nerodno, ker smo navezani samo nase, zmeraj in v vsem brez partizanov, brez zaščite in brez pomoči. Jasno je, da na nekatere
predele terena sploh ne moremo, pa tudi sicer smo pri delu v marsičem ovirani. Moramo si tudi sami iskati živež in kuhati. V glavnem bi nam zadoščala dobra patrulja, na katero bi se mogli zanesti.
Samo križ je s partizanskimi patruljami! Zadnjič sem šel s tremi
možmi iz Ivanove čete,-*1 ki naj bi me spremili čez progo. Sli so
zmeraj z nejevoljo in to samo do proge, naprej pa jih nisem mogel
pripraviti in sem moral sam čez. Tu na terenu južno od železnice
Ljub.—Kočevje ni nič bistveno novega. Italijani ponujajo St. Jerneju4 nazaj Prevod5 in občino pod pogojem, da se oborožijo.
Pravijo, da drugi mesec morajo biti vsi oboroženi.
Cene.8

i Izvirnik, napisan s črnilom, in prepis, ki ga je napravil F.dvard Kardelj
v Ljubljani, sta v arhivu CK ZKS v Ljubljani.
= Bclogardistično postojanko v BoStanju so nato res ustanovili. Vodila
sta jo poveljnik Franc Polic in kaplan Štefan Pintarič. Do marca 1943 je
narasla na 63 članov.
•i Prvo četo II. bataljona Gubčcvc brigade, ki ji je poveljeval Jane/. HribarFvan. je Boris Kidrič po italijanski ofenzivi dodelil za zaSčito aktivistom
grosupeljskega in stifckcga okrožja. Ccta je poleg tega tudi držala zvezo
s III. bataljonom Zapadnodolcnjskcga odreda na Podlipoglavu in prenašala
material, ki je prihajal iz Ljubljane.
* Pomota v prepisu. Biti mora St. Jurij.
C »Prevod«, italijanska ustanova za nakup in razdeljevanje živil v Ljubljanski pokrajini.
c
Ivan Erjavec.
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St. 51
POROČILO SEKRETARJA KOMISIJE ZA AGITACIJO IN PROPAGANDO PRI CENTRALNEM KOMITEJU KPS BORISA ZIHBRLA
31. OKTOBRA 1942 EDVARDU KARDELJU"
Dragi Krištof!2
Svojo misijo sem zdaj v prvi etapi že opravil. Včeraj in danes
sem bil pri vseh, O katerih smo zadnjič govorili. Sel bom po vrsti:
1. Glede prevzvišenegan imam zdaj prav za prav kar tri posrednike.4 Vsi so edini v tem, da Škof »sam po sebi ni slab človek, da
pa je zelo dostopen tujim vplivom«. V neki meri bo to najbrž držalo. Glede grozilnega pisma sem že najodločneje demantiral, da
bi prišlo z naše strani. Prav tako sem dal garancijo glede »likvidacije«. Splošno vsi posredniki sodijo, da škof niti sam ne verjame, da bi mu kdo od nas hotel kaj zalega. V govoru, ki ga je
imel za praznik Kristusa Kralja, je baje govoril stvari, ki jih je
cenzura v časopisju črtala. To trdita dva posrednika in pravita, da
je v govoru pokazal na Nemčijo kot vir brezboštva. Mihov oče*
pravi, da je začel v zadnjem času malce oklevati in da ne misli več
tako kot do sedaj. Te dni je dobil škof pismo, ki je bilo opremljeno z vsemi oznakami OP (tiskanimi) in v katerem je bila na
premišljen in skrbno sestavljen način obrazložena teza, da bomo
Slovenci v bodoče skupaj z Nemci in delom Italijanov. To so mu
spet podtaknili ZebOtOVd.4 Stvar je bila sestavljena tako oficialno,
da je celo moj posrednik mislil, da je res prišla od vodstva OF.
Prišla je po pošti in je bila v magistralni kuverti.
Eden od posrednikov bo te dni najbrž spet klican k škofu.
Morda bi bilo dobro, če bi preko enega od teh posrednikov enkrat
poslali škofu »nekakšno izjavo«.7
2. Pri Hrastovem" prijatelju" sem bil včeraj. Mož je zelo navdušen in velik optimist..."' Drugače pa vse ukrepe pozdravlja. Ob
tej priliki smo se tudi zmenili, da bom šel drugi teden k nekemu
I Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu CK ZKS v Ljubljani.
- Edvard Kardelj.
3
Ljubljanski Škof dr. Gregorij Rozman. Po vojni je emigriral in je bil
v odsotnosti obsojen na 16 let zapora zaradi sodelovanja z okupatorjem. Umrl
je 16. novembra 1959 v Clevelandu.
*6 Dr. Stane Mikuž, Karla Mrak-Bulovcc in dr. Anton Drccclj.
Dr. Anton Brecclj.
fl
Dr. Ciril Zebot je bil eden vodilnih »stražarjev«, ki se je že v stari
Jugoslaviji zavzemal za »preureditev družbe v korporativnem smislu«. Po smrti
dr. Lamberta Ehrlicha je postal idejni vodja laičnega vodstva »Straže«. Ves
čas okupacije
je aktivno sodeloval z okupatorji; ob osvoboditvi je pobegnil.
7
Izraz v narekovajih je v izvirniku v ruščini.
h
Jaka AvSič.
II
Dr. ing. Dušan Serncc.
10
Izpu<čamo.
iO*
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uglednemu gospodarstveniku. Za to je dal iniciativo Nejče" (Justin1- Ti bo povedal, kdo je to). Kolikor se spominjam, ste nameravali prirediti pl[enum] in povabiti tudi te ljudi.
3. Danes sem bil pri Mihovem očetu. Razložil sem mu stvari
in naletel na popolno razumevanje. Te dni ga je poklical k sebi
neki »ugledni« predstavnik sredine in mu ponudil v podpis nekak
proglas sredine, ki poziva Slovence, naj nehajo z bratomornim bojem, in ima ost proti nam. Seveda bi izšel z vednostjo okupatorjev.
On je seveda podpis odklonil, nakar mu je bilo ponuđeno, naj sam
napiše novo besedilo, kar je tudi odklonil. Na ljudi sredine ne da
dosti. Za Gosarja13 pravi, da bi že sedel za pogrnjeno mizo, pogrinjati je pa noče. Zmenila sva se za trajen kontakt.
4. Prav tako sem bil danes pri pisatelju »sredinarju«." Zal sem
[se] razgovarjal le pičle pol ure, ker je imel potem nek obisk, ki
ga ni mogel odpraviti. Bilo pa je vendar toliko, da sem situacijo
pregledal. Mož je res pravi »sredinar«, izpostavljen vsem mogočim
vplivom. Svoj namen bomo pri teh ljudeh dosegli, če jih bomo
vsaj toliko obdelovali kakor jih nasprotniki. So proti bratomornemu boju, le da krivdo rajši iščejo pri nas kakor pa pri bg. Radi
nasedajo klevetam proti nam, če jim tako nasedanje kar prija,
ker menijo, da jih rešuje odgovornosti. Prizadeval si bom in napeljavam na to, da bi se dobil z večimi naenkrat in jim na najbolj
avtoritativen način obrazložil stališče KP v vseh perečih vprašanjih. Od tega, kakor tudi od vseh pogajanj z njimi si za zdaj obetam samo to, da bodo duh oklevanja in omahovanja enkrat nam
v prid uporabili, kadar bodo prišli v dotiko z našimi nasprotniki.
Da bi bili danes pripravljeni za kako odločnejšo akcijo v naš
prid, je preuranjeno misliti. Ni pa izključeno, da bom preko njih
prišel do ljudi, ki bodo dostopnejši. — S pisateljem bom skušal
v kratkem prirediti malo temeljitejši in daljši razgovor. O vsem
bom poročal.
Tretjega članka še nisem pretipkal in ga dobiš jutri.'5 Tudi ga
skušam opiliti in skrajšati, ker sem nocoj dobil Tvoje pismo, v katerem se pritožuješ zaradi dolžine. Saj bi človek pisal kratko, toda
tista tema prvega članka je bila tako obširna, da skoraj nisem
mogel biti krajši, če nisem hotel ostati pri zgolj splošnih ugotovitvah. Tretjega bom skrajšal na minimum, ker vem, da je bil tudi
drugi malo predolg. Tisti članek o trockizmu bi rad še malo predelal (ne podaljšal!), preden gre v tisk. Zato mi ga vrni. Material
" Karel 2agar-Linc.
'- Vladimir Krivic.
M Dr. Andrej Gosar.
M Franc SalcSki Finžgar.
H Misli na članek za pelo številko »Dela-, ki so jo posvetili veliki oktobrski revoluciji. Glej dok. it. 3, op. 19.
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za SP sem poslal Justinu. Za 7. nov. bom pripravil kar najbolj
izbran material. Prosim Te, podrezaj pri Gabru""'
zaradi radioaparata. Zdaj se bližajo naši praznični dnevi,
ko bo treba marsikaj beležiti, aparata pa še ni. Naj ga takoj pošlje,
ali pa omogoči popravilo tega, ki ga imam zdaj. Prav tako naj uredi,
da bom redno prejemal SP. Številke, ki si jo Ti uredil, nisem dobil.'7
Pošlje naj mi nekaj izvodov ustave in nac[ionalnega] vprašanja (če
je že izšlo) in tudi nekaj izvodov posebne številke, da bom vse
to imel pri roki za moje gospode. Z Justinom sva nekoč govorila,
da bi v tisti majhni izdaji1** izdali tudi »Zakaj je propadla Jugoslavija«. Tiskani izvod v Ljubljano sploh ni prišel, izšla je potem
malo predelana na ciklostilu, toda v času, ko so ljudje najbolj
pridno kurili. Mogoče bi jo morala z ozirom na novo situacijo še
izpopolniti. »Kmečkemu vprašanju« bom drugi teden napisal kratek uvod v smislu naših zadnjih razgovorov. Glede Tvojega mišljenja, da bi napisal nekaj za partijske kurze, mislim, da bi bilo
treba napisati kratkomalo cele teme in sicer bi bile to 4 glavne
teme:
1. partija; 2. teorija revolucije in rev. oblasti; 3. problemi soc.
izgradnje v SSSR; 4. teorija države v zvezi z novo sovj. ustavo.
To bi bil minimalni program, ki bi se naslanjal na ustrezajoča
poglavja iz VKP(b) in iz Stalinovih Vprašanj leninizma. Vendar
pa bi bilo treba vso snov vsake teme napisati v zaokroženi obliki. Kolikor so me izučile izkušnje, naši kadri
ne znajo Študirati drugače, kakor če jih v snov uvedeŠ s kratkim
prikazom vsega problema. To je brez dvoma odgovoren posel, toda
nekdo se ga bo moral lotiti, če hočemo ideološko izgradnjo kadrov
postaviti na solidne noge. Vsekakor pa bi morali napisane teme vi
predhodno odobriti. Jaz sem pričel pisati nekake teze, toda praksa
je pokazala, da to ljudem, ki nimajo niti najelementarnejših pojmov o marksizmu, ne pomaga dosti. Zato sem prišel do prepričanja,
da bo treba vendarle pisati o celoti. Kaj misliš Ti o tem?
Cc ostaneta s P.10 še kaj časa tu, bi se rad še enkrat sestal
z Vama. Ob tej priliki hi se potem pogovorili tudi o teh stvareh.
S tovariškimi pozdravi!
P. S....-<
31/X. 1942.

Jankom

"* Milan Skcrlavaj.
»',K Misli na posebno izdajo »Slovenskega poročevalca« oktobra 1942.
Misli na brošure, ki jih je izdajala »Komisija za agitacijo in propagando
pri Centralnem komiteju Komunistične partije Slovenije«, ki so jih tiskali
v ilegalnih tiskarnah.
"* Peter — Boris Kidrič.
*>1 Boris Zihcrl.
- Izpuicamo.
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St. 52
POROČILO ZAUPNIKA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS JOŽETA
MOSKRICA DNE 31. OKTOBRA 1942 EDVARDU KARDELJU1
3I.X.42.
Tov. Kr.2
Danes je prišla poŠta od Bolka.3 Prinesel jo je Štab ZDO. Poročilo za IOOF sem prepisal in Ti pošiljam prepis.* Prav tako Ti
pošiljam poročilo za CKf> in poročilo I. bat. VDO.rt
Pri nas je stanje precej žalostno. Največja skrb so ranjenci
in bolniki. Pri zadnjem bombnem napadu, o katerem sem že poročal, je bil sicer zopet sestreljen en bombnik, vendar tudi 14 part.
iz brigade7 ranjenih. Uspeh brigade sta v glavnem torej 2 sestreljena bombnika, medtem ko smo bega in Italijane samo razdražili,
uspehov pa ni nobenih.
Smrt fašizmu — svobodo narodu!

Ciril«

St.53
POROČILO KOMANDANTA III. BATALJONA ZAPADNODOLENJSKEGA ODREDA LUDVIKA SMREKARJA DNE 31. OKTOBRA 1942
EDVARDU KARDELJU IN BORISU KIDRIČU*
31. X. 42.
Tov. Krištof2 — Peter3
Sporočam Vam, da je tukaj pri meni tov. Marko4 in tov. komandant5 in politkomisar*1 ZDO, ki sla prišla na inšpekcijo našega
bataljona. Od tega hočeta odvzeti eno četo, ki bi bila za stražo za
i
=
3
«
a11
7

Izvirnik je v arhivu CK ZKS v Ljubljani.
Krištof — Edvard Kardelj.
Dr. Jože Brilcj.
Glej dok.St.57.
Glej dok. št. 58.
V/hodnodolenjski odred. Glej dok. £t. 10.
Tomšičeva brigada.
Jože MoSkrič.
Prepis i/virnika je v arhivu CK ZKS v Ljubljani.
Edvard Kardelj.
Boris Kidrič.
Kare! Poljansek.
Albert Jakopič-Kajtimir, sedaj predsednik Glavnega odbora SZDL Slo-

»
i
2
3
•
'*
venije.
fl Jo/c MalnariČ.
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tehniko! Sicer smo jim na razpolago, toda ne vem v čem, ker nismo
niti sami v stanju, da bi se dovolj zavarovali in delali patruljne
akcije, ker za sedaj drugačnih ni mogoče. Vsega skupaj moramo
hraniti okoli 130 ljudi — brigada. Sedaj je sicer odšel en bataljon/
eden pa odpotuje danes in ima 14 ranjencev, ki ne morejo hoditi.
Bili so ranjeni pri zadnjem bombardiranju. Sicer jih je bilo več,
pa so nekateri laže ranjeni. Vzrok tega bombardiranja je bil v tem,
da je en belogardist pobegnil, ko so ga naše patrulje ujele. Jaz
niti nisem od njih zvedel, da je pobegnil, temveč mi je povedal naš
Stjenko,8 ki je zvedel od nekega tov. iz njihove patrulje. Takoj,
ko sem dobil to sporočilo, sem pismeno opozoril tov. Čira,1' da
je najbolje, da se nekoliko premaknejo. Sicer je tov. Ciro takoj
ukazal, naj se dotični bataljon premakne. Komandant bataljona
je odposlal dva komandirja, da poiščeta primeren prostor, ker pa
tovariša nista našla prostora, ki bi njima ugajal, so premik odložili
za drugi dan. Popoldne10 pa je ob 14. uri prišel avion in je točno
nad bataljonom stresel kakih 100 ali še več bomb, da je takoj bilo
cel kup ranjencev in to zaradi neprevidnosti. Zaradi ranjencev se
bataljon ni mogel premakniti. Sedaj pa hočejo pustiti vse te
ranjence meni v oskrbo. Jaz jih ne morem sprejeti, ker imam sam
kakih 20 ranj. in bolnikov. Dal sem jim dobra navodila in če se
jih bodo držali, jih bodo lahko spravili srečno na varno. Tov. Čira
sem pa prosil, da mi en njegov bataljon pusti v pomoč našemu
bataljonu, ker se počutim slab zaradi avtomatskega orožja in še
zaradi drugih vzrokov. Sicer pa, kakor sem že opisal, imam ljudi,
ki spadajo v naš bataljon, okoli 130. Patruljna četa in terenski
štejejo z intendanco in tehniko 45 ljudi. Pri Milošu" je 10 ljudi.
V ambulanti 30 ljudi, II. četa tega bat. 31 ljudi, III. četa 30 ljudi.
Točnejši spisek lahko pošljem, če Vam je potreben. Oborožitev je
bolj slaba. Nujno potrebujem še najmanj 1 (en) mitraljez in to
zbrojevko, ker italijanske municije mi nimamo. Ostal sem brez
sredstev z vsemi temi ljudmi, denarja ni več. Hrane še imamo za
silo, ker jo gremo vedno iskat k belogardistom. Prosim še, da se
mi dodeli en zdravnik alt pa mcdicincc-ka, ker drugače ni mogoče
zdraviti ljudi, ki so teže ranjeni. Z Milanom12 in Čirom smo že
govorili, da bi Ciro odstopil enega zdravnika, ker ima v brigadi dva.
Dogovorili smo se, da bo pustil nam enega, pa tudi zaradi tega, ker
" TomSičcvc brigade.
* Uredništvu ni uspelo dobiti pravega imena.
• Janez Hlebi.
10 Bombardiranje je bilo 29. oktobra 1942. Glej dok.St.49.
" Andrej I-ovŠc.
»2 Milan Dolenc, pomočnik politkomisarja III. bataljona Tomšičeve brigade. Sedaj je vifiji predavatelj na biotehniški fakulteti v Ljubljani.
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je tudi sam zdravnik nekaj bolan. Tovariš Ciro pa ni dal naredbe
v tisti bataljon in sedaj komandant ne da zdravnika brez naredbe.
Zato prosim, da uredite, da dobim zdravnika, drugače bodo bolniki
slabši in ne boljši. To je III. UBTT.
Sedaj z imenovanim bataljonom skupno postavljamo belogardistom zasede. Ugotovili smo, da bomo imeli tako največ uspeha.
Torej v Dcv. Mariji v Polju je okoli 200 bega, v Bizoviku okoli
80, v Dobrunjah okoli 40—50 in na Polici okoli 80—100 in 40 Italijanov. Zaradi tega nam je nujno potrebno orožje, drugače mi ne bo
možno napraviti nobene uspešne akcije. Vsi ostali bat. v UBTT
imajo po 6 mitraljezov. Ponovno prosim, naj se dela na tem, da
dobim Še nekaj avtomatskega orožja in to jugoslovanskega.
Dela prav tako ne morem nadaljevati, ker nimam denarja.u
Veliki so izdatki za patrulje in bolnike, vse predložene račune sem
poslal Luki."
V Polju imajo 11 naših ljudi zaprtih, pa delam načrt, kako bi
se prišlo blizu. In nikakor ne morem priti do sklepa, ker imam
takelc podatke: na vse štiri strani so izkopane odprtine in na
vsako stran postavljeni 4 mitraljezi. Tako, če bi se priplazili do
zidu in nametali bombe, so potem prav tako poleg onih ranjeni ali
mrtvi tudi naši. V nasprotnem primeru pa imamo lahko velike
izgube. S tov. Čirom sva že delala skupni načrt, pa si niti Ciro
ni upal izvršiti takšne akcije.
Istega dne, ko so zajeli vse one, je prišel v Zalog en transport
»cofarjev«, fašistov, ki so držali zasedo od Ljubljane pa do D. M.
v Polju, ker so slutili, da jih skušamo napasti. Zasede so imeli
vse podvojene kot straže in prav tako rezervne zasede v ozadju.
Istega dne, ko za vse to nismo vedeli, smo šli na akcijo preko
Ljubljanice in padli v italijansko zasedo, ki pa smo se ji vsi srečno
izognili in se umaknili nazaj.
Nemških min smo nabrali že okoli 400, naš bat. in tudi UBTT
sta jih že lepo število odnesla. Tako, če pridejo okupatorji, jih
bodo na križišču pričakale te mine. Tudi avionskih min, ki niso
eksplodirale, imamo že precej.
Iskren pozdrav
Ludvik1*

W Misli na graditev bunkerjev in skrivnih skladišč.
M Franc LcskoŠck.
'r* Ludvik Smrckar.
152

St. 54

PISMO POLITKOMISARJA GLAVNEGA POVELJSTVA SLOVENSKIH PARTIZANSKIH CET BORISA KIDRIČA DNE. 31. OKTOBRA 1942 KOMANDANTU GLAVNEGA POVELJSTVA SLOVENSKIH PARTIZANSKIH CET IVANU MAČKU IN SEKRETARJU
CENTRALNEGA KOMITEJA KPS FRANCU LESKOSKU*
31.X. 1942
2

Draga Matija in Luka!*
Lukino pismo z dne 26. X. prejeli.4 Krištofi in ja/, se nikakor
ne strinjava z nameravano ponovno selitvijo. Argument o zvezah
ne bo držal. Treba bo ustvariti kanale za manjše patrulje po
ravnem in tudi Ljubljanica ne bi smela biti nepremostljiva
ovira. Kar se listja in igel tiče, je položaj povsod isti. Tam, kjer
smo bili prej, pa je prostor zaprt, medtem ko je pri Vas
vsaj odprto. Torej: vztrajati na sklenjenem in zgraditi,
kar se najboljše da. Poleg hiš bi bilo treba takoj pričeti
graditi še tretje — gozdni prostor. In sicer v razdalji kake
pol ure od ostalih. (Tisto, kar gradite v razdalji dveh ur, bo
dobra rezerva, oziroma uporabno za golobčka''). Tudi s hišami
pričnite takoj.7 — Prijateljev" nima smisla seliti sem v celoti,
ker so tam vsaj pri nas, medtem ko tu itd. Za dva prijateljaJ
bova vendar t u pripravila vse, tako da bi ostali pri nas samo
trije. Vendar jim o tem za enkrat ne govorite ničesar. —
Prilagam kopijo pisma, ki sem ga poslal Hrastu10 in tovarišem.
Krištof in jaz sva mnenja, da je v tem pismu obravnavana slabost
naše ofenzive proti begi sila nevarna. Storita tudi z Vajine strani
vse, da jo odpravimo. — Prosim, da vestno ohranita zame vso mojo
opremo, ki sta jo prinesla Polde" in Nandc'2 (če sta že prišla).
Bil bi hudič, če bi ostal brez opreme in orožja. Razen tega bo prišlo
i
•i
*
i

Izvirnik je v arhivu CK ZKS v Ljubljani.
Ivan Maček.
Franc Ixskosck.
Glej dok.St.3I.
Edvard Kardelj.
fi
Misli na radiooddajno postajo.
7
Misli na graditev bunkerjev v hišah.
* Misli na predstavnike ustanovnih skupin v OF.
•' Misli na Josipa Vidmarja in Franca Lubcja. Vendar sta ostala ves čas
skupaj /. drugimi člani IOOF.
'o Jaka AvSic.
" Polde Maček.
'- Ivan Kavčič.
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v kratkem na moje ime nekaj kart in drugih manjših potrebščin.
Ohranita zame. — Tukajšnji posli se razvijajo ugodno, vendar
zelo počasi. Stanovanja so glavni hudič, ki ovira normalen tempo.
Kljub temu upam, da kmalu krenem.
Tovariške pozdrave
Peter13
Smrt fašizmu — svobodo narodu!
Priloženo:
1. prepis naredbe IH.bat. ZDO,
2. prepis naredbe štabu ZDO,
3. prepis dveh gorenjskih poročil Krištofu." — S Krištofom
sva mnenja, naj Ravnik15 ostane namestnik. Ostalo glede Gorenjske
se bomo dogovorili, ko se snidemo.
4. prepis pisma Hrastu in tovarišem.

St. 55
OSNUTEK

ČLANKA

EDVARDA KARDELJA
DRŽATI POLOŽAJE!««

»BREZPOGOJNO

BREZPOGOJNO DR2ATI POLOŽAJE!
Letošnja ofenziva fašističnih okupatorjev proti slovenskemu
narodu se bistveno razlikuje od vseh njihovih protislovenskih
akcij v preteklosti zlasti po tem, da val brezprimernega terorja
istočasno spremlja tudi intenzivna politična kampanja. Ta kampanja ima za cilj razbiti dosedanjo enotnost slovenskega naroda
in najti za okupatorja množično oporišče, ki si ga doslej med
slovenskim narodom kljub vsem naporom ni mogel ustvariti. Ni
dvoma, da je oborožena in politična akcija bele garde glavno sredstvo, 3 katerim hoče okupator svoj smoter doseči. Okupator, ki je
bil doslej na naših tleh gluh in slep, ki se je dejansko počutil
kakor v oblegani trdnjavi, je v beli gardi našel prvo množično oporišče za svoj boj proti slovenskemu narodu. Očitno je, da si sedaj
is Boris Kidrič.
M Misli na pismo začasnega Štaba I. grupo odredov dne 20. oktobra (ki
najbrž ni ohranjeno) in 23. oktobra 1942 (glej dok. it. 24).
is Vinko Hafner.
' Osnutek nedokončanega članka je Edvard Kardelj napisal v drugi polovici oktobra 1942. Polovico osnutka je napisal s pisalnim strojem, dnigo
polovico pa s črnilom. Izvirnik je v arhivu CK ZKS v Ljubljani.
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v prvi vrsti prizadeva, da bi to svojo množično bazo čim bolj razširil, da bi izkoristil vsa omahovanja in sleherne razpoke v enotnosti slovenskega ljudstva in po delih postopno uničeval njegovo
odporno silo. Pri tem se naslanja zlasti na naslednja dejstva:
1. Na strahoten teror nad slovenskim narodom, s katerim
poskušajo okupatorji zasejati v množice slovenskega ljudstva preplah in zbeganost, vnesti v vrsto OF dezorganizacijo in strah pred
množicami ter izolirati aktivne kadre OF od ljudskih množic.
2. Na nekatere objektivne izpremembe v odnosih sil na področju mednarodne politike, o katerih podrobneje govorimo na drugem mestu. Bistvo teh izprememb je v ojačenih poskusih reakcije
nefašističnih držav, da bi s sodelovanjem z okupatorjem zlomila
razmah resničnega demokratičnega ljudskega gibanja, ki ga je
sprožil mogočen val antifašističnega gibanja.
Ni dvoma, da je trenutno in deloma akcija okupatorjev dosegla neke uspehe. Splošna ofenziva fašizma na mednarodnih frontah,
ki je dosezala nekatere trenutne uspehe, utrujenost od strahotnega
terorja, ki ga fašistični okupatorji neprekinjeno izvajajo nad slovenskim narodom, neprestane izgube, ki jih doživlja slovensko osvobodilno gibanje v najboljših kadrih itd., vse to so bili ugodni pogoji za začetek belogardistične akcije, ki naj bi razkrojila enotnost
slovenskega naroda in dopolnila divjanje okupatorskih tolp po
slovenski zemlji. Izdajalsko in kajnovsko oboroženo akcijo proti
slovenskemu osvobodilnemu gibanju je spremljala kampanja s celo
povodnijo klevet o »grozodejstvih« partizanov — po vzorcu dobro
znanih kampanj v preteklosti proti »boljševiški Španiji«, proti
»brezbožnemu ruskemu boljševizmu« itd. — o komunističnem karakterju OF, o vzpostavljanju komunistične oblasti na osvobojenem
slovenskem ozemlju itd. Belogardistični pisuni so se razpisali na
celih straneh svojega časopisja o »komunističnem karakterju OF«
zato, da bi preplašili del slovenskih ljudskih množic in vnesli razdor
v osvobodilno gibanje.
Jasno je, da ta kampanja niti za las ni mogla omajati enotnosti
in trdnosti delavskega razreda, kakor tudi ne osnovnih množic siromašnega kmečkega ljudstva. To tudi ni bil namen belogardistične
akcije. Ta gospoda je vso svojo karto stavila na — srednje sloje,
ki poleg delavskega razreda in siromašnih kmečkih slojev predstavljajo osnovno gibalno silo Osvobodilne fronte in brez katerih
si Osvobodilne fronte ni mogoče predstavljati. Sovražniki slovenskega ljudstva se dobro zavedajo, da je širino slovenskega osvobodilnega gibanja mogoče razbiti predvsem na ta način, da se ornajejo srednji sloji, notranji razbijejo in izolirajo od OF, na kar bi
zlahka postali plen belogardističnih pomočnikov okupatorja.
Dejstvo je poleg tega tudi to, da so prav srednji sloji tudi dejansko najbolj dovzetni za take poskuse reakcije. Ves njihov položaj,
zlasti njihova ekonomska odvisnost od nosilcev oblasti itd., jih ne155

prcstano potiska k omahovanju. Izkoristiti to nagnjenost k omahovanju v svrho utrditve okupatorske oblasti na slovenskih tleli
— to je ves smoter okupatorske akcije s pomočjo bele garde.
Ni dvoma, da je glavni kanal belogardistiČnih vplivov na srednje množice takozvana »sredina«. Formalno povsem pasivna
v osvobodilnih naporih slovenskega naroda, se je ta »sredina« dejansko spremenila v objektivno izredno aktiven element
proti slovenskemu narodu tisti hip, ko je njeno ravnanje omogočilo beli gardi, da jo izkoristi kot kanal za izvajanje svojega
vpliva na del slovenskih množic. Ne spuščamo se še danes v vprašanje, koliko so posamezni predstavniki te »sredine« tudi zavestno
vstopali v sodelovanje z belo gardo in okupatorji. Mi samo ugotavljamo objektivna dejstva. V tem pa je tudi bistvena izprememba
položaja tako zvane »sredine« v primeri z njeno vlogo, ki jo je
opravljala pred poslednjimi političnimi izpremembami v zvezi
s splošno fašistično ofenzivo. Pasivnost »sredine« ni več istovetna
zgolj z neudeležbo v slovenskem osvobodilnem gibanju, ampak
postaja direktni zaveznik okupatorjev. Veriga je sedaj sklenjena:
bela garda je z mihailovičevci vred direktno v službi okupatorjev,
»sredina« pa je objektivno v službi bele garde. Tabori so se na
slovenski zemlji tako jasno opredelili, da je postalo popolnoma
nemogoče še dalje ostajati na postojankah nekakšne »sredine«.
Komunisti in aktivisti OF morajo imeti ta dejstva jasno pred
očmi. Očitno je, da je bela garda posvetila največji del svojih
naporov zavojevanju postojank v srednjih slojih in da si je v ta
namen izbrala »sredino« kot svoj osnovni politični kanal. Konkretni
poskusi, ki jih je bela garda napravila v zadnjih tednih (konference
in kontakti v najraznovrstnejših zunanjih oblikah), jasno dokazujejo to dejstvo. Boj za srednje sloje je torej danes glavna oblika
borbe bele garde proti OF. Zato morajo komunisti in vsi aktivisti
OF posvetiti danes največjo pažnjo prav temu sektorju naše fronte
proti sovražnikom slovenskega ljudstva. Cc hočemo preprečiti, da
bi bela garda mogla dalje razvijati državljansko vojno med Slovenci, če hočemo do kraja razbiti ofenzivo, ki jo je okupator pričel
proti slovenskemu narodu s pomočjo politične in vojaške akcije
bele garde, potem je treba ne le razbiti poskuse povezovanja bele
garde s srednjimi sloji, ne le ohraniti dosedanje postojanke OF
v srednjih slojih, ampak se je treba boriti za njihovo razširitev, za razširitev množične podlage OF v množicah teh srednjih
slojev.
Nekateri naši aktivisti včasih podlegajo sektaški miselnosti,
da je spričo splošnega političnega razvoja »prirodno in nujno«, da
se bela garda vgnezdi v srednjih slojih. Treba se je umakniti
v osnovne množice delovnega ljudstva — pravijo ti tovariši, spričo
močnega belogardičnega pritiska na srednje sloje in občutnega
omahovanja v teh sredinskih množicah. Dejansko pa ne pomeni to
geslo nič drugega kakor prepuščanje izredno važnih postojank
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Osvobodilne fronte — belogardistični reakciji. Zato so te vrste
teorije danes izredno škodljive. Aktivisti OF morajo danes brezpogojno vzdržati na vseh svojih položajih. Vsako zoževanje množične baze OF bi predstavljalo največjo nevarnost za
ves razvoj osvobodilnega boja slovenskega naroda. Slovenski narod
vodi veliko domovinsko osvobodilno vojno, iz katere bo izšel kot
zmagovalec samo tedaj, če bo ohranil svojo enotnost. Sama širina
Osvobodilne fronte, ki je dejansko zajela prav vse sloje slovenskega naroda, je doslej preprečevala podžigalcem državljanske
vojne, da bi z uspehom realizirali svoje naklepe. Izredno veliko
vlogo so pri tem s svojim vztrajnim junaškim odporom proti
okupatorjem in njihovim domačim pomočnikom odigrali prav srednji sloji po mestih in vaseh. Veliki uspehi osvobodilne vojne slovenskega naroda bi bili nemogoči brez aktivnega sodelovanja teh
slojev.
Hkrati pa to dejstvo dokazuje, da OF tudi pod novimi pogoji
kljub okupatorskemu terorju, kljub razkrojevalnim poskusom bele
garde lahko ne le ohrani, ampak tudi razširi svojo bazo v množicah srednjih slojev.
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ČLANEK EDVARDA KARDELJA »DRUGA FRONTA«1
DRUGA FRONTA
Vprašanje o vzpostavitvi druge fronte je dobilo pomen centralnega vprašanja na področju mednarodnih političnih
odnosov. Ta pomen je že zdavnaj prekoračil okvire čisto vojno-strateškega značaja. Druga fronta je postala predvsem vprašanje najbolj daljnosežnega političnega pomena. Prav zaradi tega dobivajo izjave tov. Stalina, ki jih je dal 3. oktobra tega leta
ameriškemu časnikarju Cassidvju o pomenu druge fronte, tem
večjo važnost.
Kot komunisti in borci za tako rešitev slovenskega nacionalnega vprašanja, ki bo za vse čase onemogočila ponovno podjarmljcnjc slovenskega naroda, smo dolžni dogodke sedanjih časov
gledati v njihovi celoti. Slovenski narod mora imeti jasno pred
očmi dejstvo, da ima zakletega sovražnika svoje svobode in samo1
Članek je Edvard Kardelj objavil v peti številki »Dela«. Napisal ga je
konec oktobra 1942. Glej dok. It, 3, op. 19. Med besedilom Številke, ki jo je
natisnila ilegalna partijska tiskarna »Tone Tomšič« v Ljubljani in tisto, ki
jo je natisnila ilegalna partijska tiskarna v Kozarjah pri Ljubljani, so nekatere razlike, med njimi tudi ta, da je besedilo, ki je izšlo v Kozarjah, datirano,
drugo pa ne.
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odločbe ne le v fašističnih imperialistih osnih drŽav, ampak da
podobni njegovi sovražniki žive in delujejo z vso intenzivnostjo
tudi v kapitalističnih državah bloka, ki se bori proti Hitlerjevim
razbojnikom. Pri nas doma se to dejstvo jasno razkriva ob primeru
izdajalskega početja Draže Mihailoviča, na mednarodnem področju
pa se najočitneje kaže na primeru vprašanja o vzpostavitvi druge
fronte v Evropi.
To vprašanje nas sili, da se spomnimo nedavne preteklosti:
dogodkov ob španski državljanski vojni, podjarmi jenju Češkoslovaške republike itd. Dve težnji sta bili v vsej takratni politiki
Chambcrlainove vlade in chamberlainovske linije jasno razvidni:
1. Neprikrito sovraštvo proti ZSSR in poskus, rešiti angleškonemška imperialistična nasprotja na ta način, da bi Hitlerja nahujskali na ZSSR.
2. Neprikrito sovraštvo proti osvobodilnim težnjam malih in
zatiranih narodov sploh, ter poskus, da bi Hitlerja uporabili kot
mednarodnega policaja proti antiimperialističnim težnjam zatiranih in ogroženih narodov Evrope ter vsega sveta.
Ti dve težnji sta privedli do takozvane »munehenske politike«
Chamberlainove vlade v Angliji, ki je predstavljala najbolj imperialistične in najbolj reakcionarne angleške kroge. Ni dvoma, da
je bil cilj te »munehenske politike« uničiti ali vsaj bistveno oslabiti
ZSSR ter zlomiti osvobodilne antiimperialistične težnje zatiranih
in ogroženih (zlasti malih) narodov, preprečiti zbiranje teh zatiranih narodov v boju proti fašističnim imperialistom in naslanjanjc
teh narodov na ZSSR. Znano je, da je na tako sovražno politiko
sovjetska vlada 1939. leta odgovorila s sklenitvijo sovjetsko-nemškega pakta, ki je mahoma prekrižal račune »miinehenskih politikov«. Danes je jasno, da je prav ta pakt omogočil kasnejšo
resnično združitev svobodoljubnih narodov v boju proti fašističnim
osvajalcem. Treba je bilo najprej in predvsem zlomiti reakcionarne
tendence »munehenske gospode«, proti ZSSR in malim narodom,
da bi se ustvarila podlaga za resnično sodelovanje svobodoljubnih
narodov vsega sveta.
Nikakcga dvoma danes ni več, da je sovjetska politika odnesla
popolno zmago. Polom »miinehenske politike« je zlomil postojanke
najreakcionarnejših chamberlainovskih krogov v neposrednem vodstvu angleške politike. Angleške ljudske množice so po svoji
ogromni večini nastopile za dosledno in nepomirljivo vojno proti
Hitlerju in njegovim pomagačem ter za združitev vseh resničnih
svobodoljubnih sil v tej vojni. Jasno je, da je v zvezi s tem postala
osnovna zahteva ljudskih množic resnično zavezništvo z ZSSR, najaktivnejša pomoč Rdeči armadi ter resnična podpora zatiranim
narodom, ki se bore za svojo svobodo. Churchillova vlada je dejansko napravila nekaj korakov, ki so bistveno utrdili fronto proti
Hitlerju in zlasti učvrstili zavezništvo med ZSSR na eni ter Anglijo
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in Ameriko na drugi strani. To zavezništvo je dobilo moralno —
politično osnovo, ki je postala osnova borbe vseh svobodoljubnih
sil sveta proti fašizmu. Zavezništvo med ZSSR, Anglijo, Ameriko in
drugimi narodi, ki so se dvignili v boju proti fašističnim osvajalcem, je postalo resnična sila, ki je bistveno vplivala na oslabitev
Hitlerjevih postojank, četudi je glavno — da, skoraj vse — breme
vojne akcije proti Hitlerju dejansko nosila in ga še danes nosi
ZSSR. Tudi slovenski in vsi narodi Jugoslavije so zato v svoji borbi
upravičeno pozdravljali poleg ZSSR, ki je s svojim bojem nedvomno izkazala slovenskemu in vsem narodom Jugoslavije največje usluge in zlasti slovenski narod s svojo borbo rešila pred
uničenjem, kot svoja velika zaveznika tudi Anglijo in Ameriko ter
se veselil slehernega vojnega uspeha teh dveh velesil v zavesti, da
je to obenem njihov uspeh. Hkrati pa so narodi Jugoslavije s svojo
lastno oboroženo borbo znatno podprli fronto teh dveh držav proti
fašističnim imperialistom.
No, pri vsem tem bi bilo vendarle napačno misliti, da je s tem
»munehenska linija« popolnoma razbita. Osnovno vprašanje v sedanji vojni je: uničenje Hitlerjevega fašizma in
vseh tistih agresivnih sil, na katere se naslanja,
oziroma iz katerih raste. To je tudi osnova, na kateri
so se združili svobodoljubni narodi v sedanji vojni. Posamezne
politične smeri v bloku držav, ki se bore proti fašističnemu bloku,
je potemtakem mogoče in je treba ocenjevati po odnosu, ki
ga imajo do tega osnovnega cilja. Ce pa gledamo s ic
strani, bomo ugotovili, da v Angliji in Ameriki še vedno žive reakcionarni ljudje, ki ne delajo v korist ciljev, ki si jih je postavil
anglo-sovjctsko-amcriški zavezniški blok. Za nekatere kroge od teh
političnih sil ni uničenje fašizma glavni cilj te vojne, ampak poskušajo predvsem izkoristiti fašistične države kot protiutež osvobodilnim težnjam zatiranih narodov, ki se hočejo v tej vojni dokončno
otresti jarma kateregakoli imperialističnega zatiranja, ter proti
ZSSR, ki predstavlja glavnega zaščitnika teh narodov. Boj proti
fašizmu je sprožil ogromno bojevno gibanje malih in zatiranih
narodov vsega sveta, ki se hkrati v tej vojni vihri bore za to, da
dokončno zavarujejo svoj svoboden in neodvisen obstanek v bodočnosti. Prav proti takim težnjam malih in zatiranih narodov pa se
najreakcionarnejši krogi v Angliji in Ameriki bore z vso doslednostjo reakcije, pri čemer se neprestano povezujejo s fašističnimi
imperialisti. Jasno je potemtakem, da so take tendence objektivni
zaveznik fašistične osi znotraj antifašističnega bloka in celotnemu
gibanju proti fašizmu prinašajo ogromno škodo. Jasno je, da take
tendence najbolj škodujejo tudi angleškemu narodu samemu. Te
tendence niso nič drugega, kakor nadaljevanje »munehenske linije«
v sedanjih razmerah.
Da ima ta smer nekatera oporišča tudi v vladajočih krogih
Anglije in Amerike, dokazuje cela vrsta primerov. Dovolj je opo159

/oriti na primer Hessa, ki živi v Angliji pravzaprav kot nekak
gost, dasi je eden tistih predstavnikov nemškega fašizma, ki je
odgovoren za neštete zločine nad zatiranimi narodi. S pravico
zahtevajo zatirani narodi, da se ta zločinec postavi pred sodišče.
Dalje je v tem pogledu zgovoren primer Draže Mihailoviča, ki še
vedno uživa podporo nekaterih krogov, dasi ni danes za nikogar več
tajnost, da je Draža Mihailović direktni zaveznik okupatorjev. 2c
taki primeri nam kažejo, da iščejo in najdejo sovražniki antifašistične borbe zatočišče in celo podporo predvsem pri nekaterih
reakcionarnih angleških in ameriških krogih. Prirodno je, da tako
postopanje ni v korist učvrstitvi notranje povezanosti zaveznikov
v borbi proti fašističnim imperialistom.
Najbolj nazorna pa postanejo vsa ta dejstva ob vprašanju
vzpostavitve druge fronte v Evropi. Očitno je, da pri tem ni več
osnovno vprašanje o vojaških možnostih ali nemožnostih druge
fronte. Gre tu v prvi vrsti na eni strani za vprašanje hitrega
konca vojne ali pa njenega zavlačevanja, na drugi strani pa za
vprašanja o posledicah angažiranja velikih angleško-amcriŠkih
vojnih kontingentov v direktnem boju proti fašističnim armadam.
1. Takojšnja vzpostavitev druge fronte bi imela za posledico
popoln zlom fašizma v najkrajšem času in triumf demokratičnih
ljudskih sil. S stališča reakcije je potemtakem treba vojno zavleči,
oslabiti te sile, zlasti pa glavno oporišče malih in zatiranih narodov
ZSSR, izčrpati jo do skrajnosti. Vzpostavitev druge
fronte je treba torej do skrajnosti zavlačevati.
2. Angažiranje velikih anglo-ameriških kontingentov na frontah
proti fašističnim armadam bi imelo velike politične in moralne
posledice: te vojske bi se vzgojile v nepremostljivem sovraštvu
do fašizma in bi zato šle v vojni do kraja, do popolnega uničenja
fašizma in vseh njegovih reakcionarnih zaveznikov. To pa ni v interesu te reakcionarne gospode, ki hoče imeti vojsko za realizacijo
svojih reakcionarnih ciljev, ne pa za uničenje fašizma. Potemtakem
je S stališča te reakcije treba anglo-amcriške osnovne vojaške
kontingente čimdalj držati ob strani osnovnih front proti fašizmu,
zavlačevati torej z vzpostavitvijo druge fronte.
Taki so torej sklepi peščice najreakcionarnejših krogov v Angliji in Ameriki, prežetih s sovraštvom do ZSSR in osvobodilnega
gibanja vseh malih in zatiranih narodov. Tako se ti krogi tudi
ravnajo. V tem smislu poskušajo izvajati pritisk tudi na vodstvo
anglo-ameriškc politike. Proti tem in takim sklepom vstajajo
danes svobodoljubne sile vsega sveta in z vso odločnostjo naglašajo osnovno goslo kot temelj za združitev narodov vsega sveta:
dosleden in odločen boj proti fašizmu do njegovega popolnega uničenja in do uničenja vseli tistih agresivnih sil, iz katerih fašizem raste in
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dobiva podpor o. Zato je potrebno vojno končali hitro.
Zato je potrebno takoj in brez odlaganja preiti
k vzpostavljanju druge fronte v Evropi. Za to
geslo vstajajo danes v boj ljudske množice vsega sveta, zlasti pa
tudi ogromna večina ljudskih množic Anglije in Amerike, ter cela
»ista najuglednejših predstavnikov in javnih delavcev vseh držav.
Vprašanje o vzpostavitvi druge fronte je postalo danes preizkusni
kamen za odnos posameznih političnih sil do fašističnih razbojnikov. Boj za drugo fronto je hkrati boj proti
pritajenim objektivnim in zavestnim oporiščem
fašizma v taboru antifaši stičnega bloka držav,
to je boj za uničenje tistih agresivnih reakcionarnih sil, iz katerih
se je fašizem rodil in ohranil.
Na čelu tega boja je nedvomno Sovjetska zveza sama. Njen
neprestani boj za priznanje osvobodilnih gibanj majhnih in zatiranih narodov in njena neprestana politična podpora tem gibanjem
je prav oblika njene borne proti prikritim oporiščem fašističnih
imperialistov. Na tej liniji je tudi podpora, ki jo uživa s strani
Sovjetske zveze slovensko osvobodilno gibanje na čelu z Osvobodilno fronto, podpora, ki je prinesla slovenskemu narodu in
njegovi OF prva mednarodna priznanja in jamstva za njegovo
bodočnost. In narobe: ni dvoma, da vztrajen in samostojen boj
malih in zatiranih narodov proti fašizmu in za priznanje njihove
pravice do samoodločbe na vsem svojem ozemlju istočasno Izpodkopujc postojanke reakcionarnih sil, o katerih smo zgoraj govorili,
ter utrjuje veliko fronto svobodoljubnih narodov vsega sveta v boju
proti fašističnim razbojnikom, utrjuje končno tudi antifašistični
boj samega angleškega in ameriškega naroda.
Angleški narod sam je dal prekrasne primere take borbe za
vzpostavitev druge fronte. Svobodoljubne sile Anglije se z vsakim
dnem vse bolj krepe in zadajajo udarce »munehenski liniji*. To
je tudi vzrok, da so svobodoljubne sile in dosledno antifašistične
sile v ANGLIJI s tako odločnostjo postavile vprašanje o odstranitvi
vseh reakcionarnih »munehenskih« elementov z vseh postojank,
ki so važne za vodstvo angleške politike. Dosledno vodstvo vojne
imajo v sedanjih časih lahko v rokah samo ljudje, ki so pripravljeni izpolnjevati obveze, ki izhajajo iz osnovnega cilja sedanje
vojne, vojne za uničenje fašizma. Zadnji dogodki v Angliji nam
upravičeno vzbujajo prepričanje, da bo linija svobodoljubnih sil
v Angliji prodrla tudi v vodstvo angleške politike in da zato tudi
dan vzpostavitve druge fronte v Evropi ni več daleč.
Mi Slovenci imamo še posebne razloge, želeti dokončno uničenje reakcionarnih »munehenskih« postojank v Angliji in skorajšnjo vzpostavitev druge fronte. Za nas druga fronta ne pomeni
samo zmago svobodoljubnih in dosledno antifašističnih načel
11
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našega osvobodilnega gibanja, ki jih je formulirala OF, ampak
pomeni ludi ogromno prištedenje žrtev, ki bi jih slovenski narod
dal pri zavlačevanju vojne.
Zato se slovenski narod ves in z vso odločnostjo pridružuje
svobodoljubnim silam vsega sveta z zahtevo:
Treba Je takoj vzpostaviti drugo fronto
v Evropi!
Konce oktobra 1942.
Krištof-
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POROČILO POMOČNIKA POLITKOMISARJA GLAVNEGA POVELJSTVA SLOVENSKIH PARTIZANSKIH CET DR. JOŽETA
BRILEJA KONEC OKTOBRA 1942 IZVRŠNEMU ODBORU OF
O POSLEDICAH OKUPATORSKE OFENZIVE NA DOLENJSKEM1
IOOF
slov. naroda
na položaju.
Pošiljam podatke o posledicah ofenzive okupatorjev na Dolenjskem.- Podatke sem dobil na razgovoru z novomeškimi političnimi
delavci dne 19. t. m.
Podokrožjc Trebelno: Rajonski odbor v Trcbclncm razbit, živi
samo Še en član, ter. odb. ni več. Ustreljenih je bilo 32 zaščitnikov.
Zato med ljudstvom velika preplašenost. Veliko izdajstvo je tu
napravil komd. zaščite Pat,"1 ki je preje teroriziral narod, sedaj
je komandant vaške straže.
Tržišče: 2 člana raj. odbora sta se šla javit, izdala sta vse.
V tem rajonu so Italijani pobili 21 terenskih delavcev, v Mačkovcu
so zažgali 34 poslopij in skoro vse moške pobili.
Mokronog: Raj. odbora ni. Ostal je samo en član, ki je sedaj
V brigadi, 2 pa sta ustreljena.
2 Edvard Kardelj.
' Prepis, ki ga je napravil Jože Moškrič in ga poslal Edvardu Kardelju
V Ljubljano, je v arhivu CK ZKS v Ljubljani.
- Gre za Šesto fazo italijanske ofenzive od 6. do 22. septembra 1942. ki
je zajela področje med Veliko Loko, Moravčami, Mirnsko dolino. Novim
mestom in dolino Krke.
3 UrcdniSivu ni uspelo dobiti pravega imena.
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St.Rupcrt: Okupatorji so dobili glavnega zaupnika, ki je vse
izdal. Zato so ustrelili 17 naših ljudi. Vendar je zanimivo, da se
je kljub temu stanje v St. Rupcrtu zboljšalo, simpatije za nas
rastejo prav zaradi navzočnosti bega.
Podokrožje Smarje-Skocjan. Rajonski odbor v Skocjanu obstaja iz dveh odbornikov, ki se skrivata, eden pa se je javil.
Ustrelili so 21 ljudi, ker so menda partizani porušili most. 6 so jih
aretirali in je njihova usoda neznana.
Smarjeta: 2 člana rajonskega odbora ustreljena, 1 se je sam
javil (blagajnik), eden se je umaknil, 12 terenskih so postrelili.
Bela cerkev: Menda vse ostalo na svojih mestih.
St. Peter: 2 člana raj. odbora sta padla, 2 sta ostala, ustrelili
so 35 naših simpatizerjev.
Mirna peč: Rajonski odbor razbit.
Dvor: Bilo je vse izdano in so vse aretirali.
Žužemberk: Raj. odbor ostal, KNOO* ves zaprt. Narod ni
proti OF.
Karteljevo: Raj. odbor razbit. 3 so Italijani odpeljali, ljudstvo
je za nas.
Sv. Križ: Tu so svoječasno prisilno mobilizirali za partizane
približno 90 ljudi, nato pa so jih pred ofenzivo odpustili. Zato je
razpoloženje za nas zelo slabo.
Ajdovec: 1 član rajonskega odbora se skriva, eden je pobegnil
neznano kam.
V splošnem je narod vsled velikih ustrelitev in še bolj zaradi
izdajstev zelo preplašen, simpatizira pa z nami. To velja zlasti za
teren med nemško mejo in železnico, teren severno od Dobrniča
je precej bclogardističen ter so vse vasi okoli Žužemberka oborožene. Južno od Dobrniča je teren dober. Po podatkih kom. l.bat.
VDO/' ki je ravnokar prišel z Gorjancev, je na liniji N. mesto—St.
Jošt zbranih okoli 1500 bega, ki pa niso vsi oboroženi ter je morala
pri njih zelo nizka. Bela garda drži zasedene vasi: Dol/, Stopite,
Orehovica, Smolenja vas, Mokro polje, St. Jernej, Brezovica,
Šmarje, Zvabovo, Kostanjevica. Komandant teh oddelkov je neki
Miha Kranjc.0
* Krajevni narodnoosvobodilni odbor.
& V/.hodnodolenjski odred. Komandant I. bataljona Ilija Badovinac.
• Milan Kranjc, bivSi aktivni jug. poročnik je sredi maja 1942 pri Sv. Urhu
nad Dobrunjami /bral oddelek belogardistov, ki so sestavljali prvi četniski
odred »Kraljeve jugoslovanske vojske v Sloveniji«. OdsTi so na Dolenjsko.
kjer so se zaradi konspiracije preimenovali v »Štajerski bataljon* in zagrešili
mnogo zločinov. Jeseni 1942 so se preimenovali v »Legijo smrti« in Milan
Kranjc je postal komandant II. bataljona MVAC v St. JoUu pri Novem mestu.
Poleti 1943 je postal komandant III. bataljona in namestnik komandanta
icniialnega četniSkega odreda na Grčaricab, kjer je padel.
ii*
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Organizacija ni še skoraj nikjer v/postavljena. Deloma je to
krivda preplasenosti, deloma počasnosti političnih delavcev, deloma
pomanjkanja čet na določenih področjih. Kar se razporeditve
vojske tiČe, je sedaj urejeno, s političnimi delavci pa smo se porazgovorili o delu, na katerega naj gredo takoj. Posebej bom pa se
o tem govoril z okrožnim odborom.
Krščanska skupina je izgubila tov. Batreja,7 Kosa1* in Kos ta.°
Namesto Batreja je tov. Frančck10 predlagal v Okrožni odbor Novo
mesto tov. Crtomirja," ki naj bi delal naprej v terenskem okrožju.
Smrt f. — sv. narodu!

Vse lepo pozdravljam
Bolko'=

St.58
POROČILO POMOČNIKA POLITKOMISARJA GLAVNEGA POVELJSTVA SLOVENSKIH PARTIZANSKIH CET DR. JOŽETA
BRILEJA KONEC OKTOBRA 1942 CENTRALNEMU KOMITEJU
KPS'
CKKPS

Na položaju.

OK Partije Novo mesto v teku ofenzive ni pretrpel nobenih
izgub. Nasprotno ima krščanska skupina v samem vodilnem kadru
tega okrožja precejšnje izgube (tov. Batreja,- Kos:i in Kosta4).
~ Vinko PaderSič-Batreja. padci v Zagradu pri Harinji vasi 23. septembra
1942 kot član Okrožnega odbora OF Novo mesto. Proglašen je bil za narodnega heroja.
s
Vinko Kos, padel skupaj z Vinkom PadcrSičcm.
0 Stanko Kociper, padel skupaj /. Vinkom PadcrSičcm.
io Jože Brejc.
H Janez Marn, ki se je po nalogu belogardistične duhovščine izdajal /a
krščanskega socialista in bil poleti 1942 komandant L bataljona Dolenjskega
odreda. Kasneje je dezertiral, se povezal z gestapom in sodeloval pri organiziranju »črne roke«, teroristične organizacije domobranske policije. »Crna
roka« je dobila svoje ime po črnem odtisu roke, ki ga je puščala na hIŠah
pristašev narodnoosvobodilnega gibanja ali na grozilnih pismih. Svoje žrtve
je pobijala na najokrulnejse načine.
12 Dr. Jože Brilcj.
i Izvirnik je v arhivu CK ZKS v Ljubljani.
= Vinko PadcrSič.
3 Vinko Kos.
* Stanko Kociper.
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Žrtve te ofenzive in končno stanje Partije v novomeškem
okrožju je naslednje:
1. Podokrožje Trebnje: V RK£ Trebnje obstaja komite, v katerem so tov. Vrbinc,0, Kantor in Vozel,8 ki pa se je nekam umaknil
in trenutno ni zveze. V istem RK je bilo pred ofenzivo 6 kandidatov
ter 130 ZDM« Partija je izgubila v tem RK v teku ofenzive 1 partijca in 2 kandidata.
2. Podokrožje Trebelno-Mokronog: V RK sta ostala Se dva
člana (tov. Katja'' in Tomič10) 3 člani so šli v partizane. Ostala sta
še dva kandidata. Pred ofenzivo je bilo 5 ZKM ter 56 ZDM. Trenutno stanje razen samega odbora RK je neznano.
3. Podokrožje Smarjela-Skocjan: RK šteje 5 partijcev ter
8 kandidatov, s katerimi trenutno ni zveze. Dalje 53 ZKM ter 424
ZDM, od katerih so pa skoro polovico pobrali Italijani v ofenzivi
(skoro vso moško mladino).
Rajon St. Peter: RK šteje 5 članov, 2 sta se v teku ofenzive
pustila ujeti, 2 sta padla, I je odšel v partizane. ZKM ne obstaja,
ZDM je Štel pred ofenzivo 24 ljudi.
Rajon Bela cerkev: 1 partijec ubit, kandidatov ni, obstajala je
pred ofenzivo ZKM, ki je štela 55 članov, ter ZDM, ki je štela 262
članov.
4. Podokrožje Gorjanci: RK šteje po ofenzivi 8 članov in 10
kandidatov. Ubitih je bilo 5 kandidatov, od katerih sta se 2 predala,
5 kandidatov je šlo v partizane. ZKM šteje še sedaj 42 članov,
ZDM pa 278.
5. Podokrožje 2užcmberk-Mirna peč: Ostali so 3 partijci in 14
kandidatov, 10 kandidatov so vzeli Italijani, 1 je šel k beli gardi
in 1 član zajet od Italijanov. ZKM po ofenzivi 8 članov, ZDM pa 136
članov.
6. Novo mesto samo: 12 partijcev, I partijka je aretirana,
1 tov. šel v partizane.
^ Rajonski komite.
• Vekoslav Perpar, sedaj predavatelj na Visoki politični ioll v Ljubljani.
" Jože Kačar. sedaj upokojence.
R
Albin Vozel, padel jeseni 1943 na Dolenjskem.
• Zora Rupcna, padla kot sekretarka Oblastnega komiteja SKOJ za Štajersko 27. februarja 1945.
io Anton TomiČ.
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Vojska: VDO:
l.bat. pod Gorjanci: 16 partijcev in II kandidatov.
2.bat. (trenutno Statenberk): 16 članov in 13 kandidatov.
ZDO:
l.bat. 13 članov, 10 kandidatov.
2.bat. 8 članov, 6 kandidatov.
3.bat. (Ludvikov") položaj neznan.12
V novomeškem okrožju je Partija razmeroma zelo mlada in
je velika večina članov politično zelo slabo izgrajena ter nedorasla
svojim nalogam. To velja za teren, v vojski je nekoliko bolje.
V teku ofenzive so sicer pokazali člani Partije na terenu precej
preplasenosti, vendar so ostali v glavnem predani stvari. Potrebno
je, da se s posameznimi RK .se ogromno dela, ter vsega tega dela
člani OK zaradi razsežnosti teritorija ne bodo zmogli. Nujno je
potrebno, da dobi OK Novo mesto vsaj za vsak rajon 1 izvod
VKP/b, ki jih okrožna tehnika ne more preskrbeti. Zelo koristno
pa bi bilo, da bi prišel tov. Rog,13 ki se mudi že 6 tednov v Beli
krajini in je vsaj v glavnem opravil tam svojo nalogo, za nekaj časa
v OK Novo mesto ter bi z nekaj dnevnimi tečaji pomagal izgrajevati člane Partije.
Reorganizacija po ofenzivi se še ni izvršila, deloma zaradi tega,
ker je s posameznimi partijci kontakt nemogoč zaradi okupacije
vasi po belogardistih (pod Gorjanci), deloma pa zaradi težkih zvez
s terenom vslcd dosedanje nepopolne organizacije obeh dolenjskih
odredov, deloma pa zaradi preplasenosti naroda in tudi partijcev.
Naše delo si predstavljamo tako, da bo potrebno predvsem izgrajevati razmeroma veliko število članov ter ZKM.
Po poročilu:

OK Novo mesto:
Bol ko"

12 Pripisano s črnilom: 24 partijcev.
" Ludvik Smrckar.
U Maks Stcrmccki. Rojen je bil 30. maja 1903 v VcnČi pri Krminu. zc
v višjih razredih gimnazije je poslal Član SKOJ, kmalu nato pa zaradi i/redne
delavnosti član Partije. Leta 1930 so ga zaprli in obsodili na 7 let robije, ki jo
je prestajal v Srcmski Mitrovici. Po prestani kazni se je ponovno vpisat na
medicinsko fakulteto ljubljanske univerze, vendar se je povsem posvetil partijskemu delu. Kot član Kmečke komisije pri Centralnem komiteju KPS
je aktivno deloval v kmcčko-dclavskcm gibanju in Zvezi delovnega ljudstva.
Po okupaciji je deloval v agitprop komisiji kot predavatelj v Studijskih skupinah, marci 1942 pa od Sel v partizane, kjer so ga Italijani februarja 1943
zajeli. 18. februarja so ga po strahovitem mučenju ustrelili v Vavti vasi.
M Dr.Jozc Brile j.
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St. 59
PREPIS POROČIL, KI GA JE GLAVNO POVELJSTVO SLOVENSKIH PARTIZANSKIH CET V ZAČETKU NOVEMBRA 1942 POSLALO EDVARDU KARDELJU1
Poročilo o akcijah2
Brigada Ljube Scrccrja je imela sledeče akcije:
3.10. je 3. četa I. bat. pod vodstvom komandirja Langija sodelovala z dvema bataljonoma UB Toneta Tomšiča v borbi proti
okupatorju nad Rakitnico. Četa je v tej borbi zaplenila podstavek
za metalec mfin in 18 min. Žrtev četa ni imela.
6. 10. sta dve četi 1. in 2. bataljona naše UB napadli okupatorsko kolono nad vasjo Sekirišče in ubili 4 vojake, enega starega
18 let pa ujeli; ker je bil fašist, smo ga likvidirali. Naši so zaplenili 2 puški, 80 komadov nabojev, 2 uniformi. Naš je bil 1 ranjen.
16. 10. so 3 čete I. in 2. bataljona napadle kolono 170 okupatorjev in belogardistov pri vasi Padež. V tej borbi je padlo 20
okupatorjev in 4 belogardisti. V vasi Begunje so po poročilih
domačinov okupatorji pripeljali še en kamion ranjenih in 2 mrtva.
Belogardisti so se panično razbežali, nekateri v Borovnico, drugi
na Rakek, dalje v Begunje, domačini z Otav pa so se vrnili domov
šele drugi dan dopoldne. V tej borbi smo zaplenili težki mitraljez
z 900 komadov nabojev v pasih in rezervne dele, puškomitraljez,
17 pušk, 1000 nabojev, 1 revolver, 41 bomb, 14 parov čevljev, 7 vojaških plaščev, 14 kompletnih uniform, ujeli smo [2] narednika
in enega vojaka. Enega narednika smo ustrelili, ker je bil fašist,
drugega, ki je takoj ob začetku borbe navezal beli robec na puško
in ni sodeloval v borbi, ter vojaka smo poučili o ciljih naše osvobodilne borbe in ju izpustili. Mi smo imeli 2 mrtva, enega težko
ranjenega ter 4 lažje ranjene.
Rekvizicije
9. 10. je brigada izvršila rekvizicijo pri belogardističnem organizatorju čevljarju Petelinu v Gradcžu in sicer smo zaplenili:
3 kompletne obleke, 5 parov čevljev, 5 kg podplatov, 1 kožo, 2 čevljarska stroja in čevljarsko orodje ter 80 kg fižola. Samega Petelina
nismo našli doma.
» Izvirnik je v arhivu CK ZKS v Ljubljani.
- Izvirno poročilo Štaba Scrccrjcvc brigade z dne 16. oktobra 1942 je
v arhivu CK ZKS v Ljubljani. Objavljeno je v Zborniku dokumeniov in podatkov o narodnoosvobodilni vojni jugoslovanskih narodov, del VI, knjiga 4,
dok. št. 64.

167

12. 10. je brigada rekvirirala belogardističnemu organizatorju
advokatu dr. Maroltu / Verda, ki je pred kratkim z /eno pobegnil
V Italijo. Zaplenili smo 16 oblek, 42 sraje, 5 spodnjih hlač, 5 parov
čevljev, 3 transmisijske jermene (ea 40 kg), 2 ko/i, 9 prašičev,
6 komadov goveje /ivine, 1 konja in nekaj parov nogavic.
Propaganda
5. 10. smo srečali v gozdu nad vasjo Kotel 78 let starega možička, kateremu so okupatorji vse zažgali, tako da sedaj spi / /eno
V hlevu, ki ga je /a silo popravil, /ivino pa ima v hiši. V njegovi
vasi so bivali 2 meseca partizani in jih ni mogel prehvaliti. kako
dobri in »fejst« fanti so to bili. Obenem je takoj obdolžil belogardiste, da so že preje vohunili po vaseh, kjer prebivajo partizani, in nato ovajali okupatorjem ter da je zaradi njihovega
izdajstva zgorelo toliko slovenskih hiš in vasi. Ob slovesu smo mu
dali 100 lir podpore, ker je tožil, da nima niti za sol in tobak.
V noči od 9. do 10. smo napravili v vasi Gradež miting, katerega so se udeležili vsi prebivalci vasi. Govoril je tov. Florjan*
o ciljih nase osvobodilne borbe in izdajalskem sodelovanju bele
garde s fašističnimi okupatorji. Nato smo razdelili se obe posebni
izdaji »Slovenskega poročevalca« in več letakov. Letake smo raztresli tudi po vaseh v okolici Turjaka.
Vojaški in politični pouk v brigadi je vsak dan.
Morala moštva je zelo dobra.
Poročilo Dolomitskega odreda1 (za čas od 26. 9.
do 28. 10. 1942)
Odred je v tem času delal predvsem prehranjevalne akcije,
t. j. zbiranje rezervne hrane, nadalje nabiranje min, municije in
še orožja, ki je bilo med civilnim prebivalstvom.
Cele so predvsem postavljale zasede belogardističnim patrolam
te pošiljale patrole v bližino belogardističnih postojank. V tem
času smo izvršili več manjših akcij in eno večjo, t. j. napad na
belogardistično postojanko na Logu. V tem času smo tudi prevzeli
pošiljko ter pripravili skladišča /a blago in ga tudi spravili vanje.
Napravili smo tudi odredno bolnico, predvsem za težje ranjence.
Dne 5. oktobra je bil izvršen napad na belogardistično postojanko na Logu. Zaradi močno utrjene zgradbe, v kateri je bila,
smo minirali poslopje z bombo, ki pa ni imela tistega učinka,
• Cveto Močnik, odgovoren za agitacijo in propagando v ftcrccrjcvi brigadi. Padci je 26. aprila 1943 na Golobarju v Slovenskem Primorju kot politkomisar Gradnikove brigade. Proglašen je bil za narodnega heroja.
* Izvirno poročilo Štaba Dolomitskega odreda z dne 29. oktobra 1942
je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. Objavljeno je v Zborniku dokumentov in
podatkov o narodnoosvobodilni vojni jugoslovanskih narodov, del VI, knjiga 4,
dok. št. 72.
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kot smo pričakovali. Ker je V oddaljenosti I km druga bclogardlstiČna postojanka, akcija ni uspela tako, kot je bila načrtno
zamišljena ter smo bili primorani, da so naše edinice jurišale
z ročnimi bombami. Ker je zgradba cnonadstropna. postojanke ni
uspelo zavzeti. Pri tej akciji je bilo ubitih okoli 20 belogardistov
in večje število ranjenih, po podatkih, ki smo jih mogli dobili
s terena. Mi smo imeli 2 mrtva in 8 ranjenih, od katerih so že vsi
okrevali, razen enega, ki je dobil od bombe težje poškodbe.
12. oktobra se je spopadla 1. četa I. bataljona z belogardistično
patrolo v Gaber ju. Pri tem spopadu so imeli belogardisti 6 mrtvih,
mi smo pa prišli iz borbe brez izgub.
Dne 20. oktobra je 2. bataljon ujel 3 oborožene belogardiste.
Pri zaslišanju in po izpovedi domačinov se je izkazalo, da so bili
prisiljeni iti v belo gardo, nakar smo jih razorožili, jih podučili
in izpustili.
Dne 26. oktobra je bil napaden 3. bataljon od Italijanov, pri
čemer je sodelovalo 300 belogardistov in ca 1500 Italijanov/' Ker
je 3. bataljon bil vedno v strogi pripravljenosti, je borbo sprejel,
ko je videl, da je to možno. Trajala je od 8. ure do 17. popoldne.
Sovražnik je imel v tej borbi po informacijah s terena 34 mrtvih,
med katerimi je tudi belogardistični komandir, po imenu Igor.0
Imel je tudi večje število ranjenih. Pri tem napadu je sovražnik
operiral z minomelalci, težkimi mitraljezi, toda kljub vsej premoči ni mogel priti našim četam do živega. Kljub vsej premoči
sovražnika so se vsi partizani hrabro in požrtvovalno borili ter
s tem dvignili tudi moralo med civilnim prebivalstvom, ki je v bližini področja, kjer je bila bitka. V spopadu smo imeli enega težje
ranjenega, ki je naslednji dan podlegel in 8 lažje ranjenih, ki pa
bodo v kratkem vsi okrevali.
V času od 26. 9. do 28. 10. smo formirali tudi bataljon za
udarno brigado Ljube Sercerja.
Po četah so bile tudi vojaške vaje, kopali smo zaklone in bunkerje za prezimovališča.
Politično delo po četah je bilo sledeče: Čitanje »Poročevalcev«,
»Radio vestnikov« in sploh literature, ki smo jo prejeli. Nadalje
proučevanje vseh naredb in navodil, ki smo jih prejemali od štaba
III. grupe in od Glavnega poveljstva.
Predelali smo tudi literaturo, ki jo je poslalo Glavno poveljstvo in sicer vse članke iz »Dela« in ostali material. Nadalje so
bila predavanja o razvoju in ciljih Osvobodilne fronte, o nastanku
& Glej dok. št. 45 in 46.
n
Franc Komparc-Igor, poveljnik belogardistov v ScntjoStu, lakrat ni
padci.
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bele garde, o odnosih partizanske vojske do bele garde, namen
okupatorjeve ofenzive, zakaj ni ofenziva okupatorjev uspela,
pomen osvobojenega ozemlja, ki smo ga obdržali 3 mesece, o splošnem svetovnem položaju, o medsebojnem odnosu vseh treh sodelujočih skupin v OF, o Sovjetski zvezi, o trojni zvezi Sovjetske
zveze, Anglije in Amerike ter o novih nalogah osvobodilne borbe
ter o težavah, katere bomo morali se doprinesti za osvoboditev
slovenskega naroda.

St.60
PREPIS POROČIL PARTIZANSKIH ENOT, KI GA JE GLAVNO
POVELJSTVO SLOVENSKIH PARTIZANSKIH CET POSLALO
V ZAČETKU NOVEMBRA 1942 EDVARDU KARDELJU1
Poročila o akcijah2
Kakor sem vam že javil, sem odScl 25.sept. 1.1, s patrolo bataljona »Simona Gregorčiča« na Primorsko:i in še dokaj hitro dobil
zvezo z bataljonom. Situacija na Primorskem je dosti povoljna
za razvoj partizanstva; čeprav je ogromno konfidentov, je vseeno
večina ljudi, kolikor sem lahko do sedaj ocenil, dobra in nam
naklonjena. Zelo značilno za te ljudi je, da niso politično popolnoma nič poučeni. Pri njih je samo eno: mržnja do fašizma in
do Italijanov.
Na Krasu sem imel priliko razgovarjati se s kmeti, okoli katerih so sedaj zelo često hodili partizani in taborili v bližini
njihovih vasi, pa kljub temu niso imeli niti pojma o beli gardi,
Mihailoviču in drugi golazni. Oni pač smatrajo, da je vseeno biti
1

Izvirnik je v arhivu CK ZKS v LJubljani.
2 Izvirno poročilo štaba Soškega odreda / dne 8. oktobra 1942 je v arhivu
CKZKS v Ljubljani. Objavljeno je v Zborniku dokumentov in podatkov
o narodnoosvobodilni vojni jugoslovanskih narodov, del VI, knjiga 4, dok.
st.60.
a Zgodaj zjutraj 25. septembra 1942 je prišla v tabor Loškega odreda
v Zupanov laz nad Babno polico tričlanska patrulja iz Gregorčičevega bataljona, ki jo je vodil Niko Sturm-Tarzan. Se istega dne dopoldne je z njo in
nekaterimi drugimi borci iz odreda odšel na Primorsko komandant odreda
Mirko Bračič. Pot jih je vodila skozi Otrobovec, mimo Kozaršč in ftmaratc
preko nekdanje jugoslovansko-italijanskc državne meje in mimo Jurcšč do
Volče pri Košani, kjer so dobili stik z enoto Gregorčičevega bataljona. Drugi
dan so odšli mimo Manč. Erzelja, Gabcrja in Smarij do vasi Brje, kjer so
borci ostali nekaj dni, Mirko Bračič pa je odšel proti Vogrskcmu. Tam je
v taboru štaba Gregorčičevega bataljona 30. septembra 1942 izdal odredbo
št. 8 (glej op. 5), 8. oktobra 1942 je izdal odredbo št. 5/1 (glej dok. št 16, op. 3)
in napisal to poročilo. Te dokumente je v štab Loškega odreda dne 15. oktobra 1942 prinesla patrulja, ki jo je vodil Jote Kordiš. (Spomini Jožeta
Kordiša v arhivu Inštituta za zgodovino delavskega gibanja v Ljubljani.)
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četnik ali partizan. Z dolgim razlaganjem sem jim dopovedoval,
kakšna je razlika med enim in drugim. Sama bela garda pa tudi
razširja letake, v katerih razglaša, da je dosežen sporazum med
partizani in četniki, in da je vseeno, kaj je kdo. Italijani so začeli
zadnje čase precej divjati, zažigajo hiše, starše partizanov vlačijo
v internacijo, njihove nepremičnine prodajajo na dražbi itd.
Ljudje se kljub terorju držijo zelo dobro. Nek starček je prišel
v taborišče, ko so mu zažgali hišo, in prosil celo za puško. V njem
ni bilo niti sledu obupanosti. Samo partizansko gibanje se pa
dokaj razlikuje od naših razmer. Tu so se pojavili zelo nevarni
pojavi v partizanskem gibanju in to »zelenokadrovstvo« in »hajdustvo«. Med partizani je zelo razširjena parola: »Kaj nam pa
morejo?« In pod to parolo delajo strahovite napake, ki jih stanejo
često ljudskih žrtev, predvsem pa izgube orožja. Tako so v Trnovskem gozdu V preteklem mesecu izgubili »zbrojevko«. Okoli
50 Italijanov je napadlo 80 partizanov, iznenadili so jih v samem
logor ju. Do sedaj so akcije delali brez vsakega načrta in posledica
je bila ta, da so omogočili fašistom neprestano zasledovanje in
razpršitve čet.
Italijani so tu še zelo predrzni. Naravno, da je to krivda
samih partizanov in njihove neaktivnosti. V zadnjih 14 dneh so
doživeli partizani 4 hajke. Pred dvema letoma so v bližini Gorice
napadli Italijani (15 po številu) našo četo ob 10. uri zvečer z bombami. Četa ni imela izgub.
Nekateri partizani so zelo hrabri, toda večina od njih je zelo
plaha. Večina ljudi ni bila še v vojski in je popolnoma neuka.
Treba bo precej trdega dela, da bomo dosegli dobre rezultate.
Vojaški pouk je zelo otežkočen, predvsem zaradi konfiguracije
samega terena. Gozdov ni, nekaj grmičevja pa je že dober prostor
za partizansko taborišče. Naravno, da se v takem logorju mora
govoriti šepetaje. Do sedaj ni štab bataljona napravil dovolj za
razvoj partizanstva na Primorskem; je zelo vdan in predan, toda
nedorasel nalogam. Na predlog PK KPS Primorske smo komandno
osebje skoraj popolnoma spremenili. Precej smo se okrepili v kadrih, ki so pobegnili iz koncentracijskega taborišča Gonarsa.1
Formiral sem dva bataljona/* Vsaka četa ima 15—20 oboroženih
mož in 8 neoboroženih. Večje čete so pač tu nemogoče zaradi
nepovoljnega terena in morajo biti v stalnem pokretu. Tudi v slučaju, da bo dotok novincev znatnejši, ne mislim ustanavljati novih
« Glej dok. št. 9.
5 Komandant Soikega odreda je 30. septembra 1942 izdal naredbo 5t.8,
s katero je primorske partizane razdelil v dva bataljona in sicer V prvi
bataljon »Simona Gregorčiča« in drugi batalion »Tolminski-. Za komandanta Gregorčičevega bataljona je določil Martina Grcifa, za politkomisarja
Vidka Hlaja, za komandanta Tolminskega bataljona je določil Maksa Perca,
za politkomisarja Emila Filipčiča. (Izvirnik je v arhivu CKZKS v Ljubljani.)
Po tej odredbi je imel Gregorčičev bataljon pet čet, Tolminski pa samo dve.
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bataljonov, zaradi strahovitega pomanjkanja sposobnih kadrov.
Mislim, da tudi v slučaju, da ima bataljon 10 čet, čete Se vedno
boljše vodi štab enega bataljona kakor dveh slabih. To mislim
pa samo toliko časa, dokler ne bomo dobili o/, vzgojili nove kadre.
1. bataljon Loškega odreda sem poklical na Primorsko'1 in ga
bom razporedil v sedaj formirani Tolminski bataljon, ki ima samo
dve četi. Vodstvo tega bataljona bo pač v dobrih in čvrstih rokah
in pa dovolj borbenih. Pošljite čimprej odrednega komisarja7 in
namestnika političnega komisarja, ker je imenovani tov. Saša1* že
davno mrtev. Tu nimamo niti približno sposobnega človeka za to
funkcijo. Celo za četne komisarje smo v zadregi. Politično delo
V teh krajih je že itak slabo oz. ga sploh ni bilo, važnosti tega
pa posebno v teh krajih, mislim, ni treba poudarjati.
Literature ni ne na terenu, ne v partizanskih enotah. Pošljite
nam čimprej in čim več je mogoče. Naj bo kar koli, čeprav že
zastarelo, nam bo dobrodošlo. Ce bomo imeli na razpolago potreben
material, bomo začeli izdajati »Primorskega partizana«.9
Da bi dvignili borbenost partizanov, toda po vaši predhodni
odobritvi, mislimo uvesti za vse tiste, ki se posebno izkažejo
v borbi in pa pri pridobivanju novega orožja, odredne pohvale.
Kdor bi dobil pohvalo, naj bi nosil vidni znak. Ta znak naj bi
bil: rdeča petokraka zvezda, obdana z lovorjevim vencem in slovensko trobojnico. Mislim, da boste odobrili to našo zamisel.
Danes se moramo pač posluževati vseh sredstev, ki koristijo osvobodilnemu gibanju in dvigajo borbenost moštva.
Akcije, ki so jih izvršili primorski partizani v zadnjih mesecih:
15.5.1942. pri Avbcrju sta bila razorožena dva vojaka, zaplenjena je ena puška in 1 revolver. Istega dne je bilo napadenih
8 karabinjerjev, pri tem je bil 1 ubit, njegovo orožje zaplenjeno.
20.6. sta bila pri Ajdovščini ubita dva karabinjerja. Pri tej
priložnosti je bila zaplenjena 1 puška.
24.6. je bila v Gabrovici pri Trstu poškodovana železniška
proga in dva tovorna vagona. Istega dne sta bila poškodovana dva
električna stolpa.
25. 6. je bila pri Scmpasu zaplenjena puška s priborom razoroženega karabinjerja.
22.7. je minersko oddeljenje pod vodstvom tov. Stjenke10 med
Ivangradom in Temenico na Krasu miniralo 4 električne stolpe.
Skoda je ocenjena na poldrug milijon. Istega dne je patrola Vipavske čete, po številu 9 mož, napadla pri St. Vidu vojaški kamion.
«"' Glej dok. št. 16, op. 3.
*h Dušan Pirjcvcc-Anac.
Joic Lcmul.
• Štab Soškega odreda je novembra 1942 začel izdajali glasilo -Soški
partizan in zaščitnik«.
i« Anton Sibclja — Stjenka, padel 1. aprila 1945 na Vogalcah v Slovenskem
Primorju. Proglašen je bil za narodnega heroja.
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Pri tem napadu sta bila ubila 2 olicirja in 2 poduficirja ter 7 vojakov, ostali so bili težko ranjeni. Zaplenjen je bil sledeč material:
1 puškomitraljez Breda, 7 pušk, 3 pištole, 2 bombi, 200 nabojev
in razna pošta.11
29. 7. je patrola Tolminske čete pri Kanalskem vrhu minirala
4 velike eleklrovodne stolpe. Skoda je ocenjena na poldrugi milijon lir. Istega dne je naša patrola napadla vojaško kasarno v Ajdovščini. Priplazila se je na 50 m v bližino straže, kjer se je
nahajala majhna skupina vojakov. Pri tej priliki je bil ubit 1 vojak,
1 ranjen, I pa je ponorel od strahu.
16.8. je naša patrola zažgala 530 m bukovih drv v Trnovskem
gozdu.
17.8. je napadla naša patrola pri Predmcji vojake, kateri so
spremljali 2 voza drv. Pri tej priliki je bil 1 vojak ranjen, 1 pa
ubit. Patrola je zažgala vozove z drvmi in ubila 4 konje. Zaplenjen
je bil sledeč material: 2 šotorki, 3 alpinski klobuki, 1 par čevljev,
3 bluze, 1 srajca, hlače, orožja ni bilo, ker niso bili oboroženi.'Isti dan so bili pregnani vsi delavci in vozniki iz gozda. Uničenih
je bilo 250 q oglja, 12 telefonskih drogov in na več mestih prekinjen brzojavni vod. Ko se je četa vračala, se je spopadla na Krnici
z Italijani, ki so bili pregnani.
20.8. je patrola pod vodstvom tov. Vojka13 na Trnovski planoti
požgala 210 q oglja, prekinila je na več mestih brzojavne vode.
Pri vračanju v taborišče je padla patrola v zasedo, izgubili smo
1 tovariša in 5 nahrbtnikov.
11

Teritorialno poveljstvo kraljevih karabinjerjev Trst — grupa v Gorici
je 22. julija 1942 poročalo, da je 21. julija ob 18,15 pet upornikov ob vojaški
poli med St. Vidom na Vipavskem in Nanosom napadlo mali kamion III. bataljona 253. polka i/. St.Vida pri Vipavi. Kamion se je vračal z Nanosa. Padla
sta dva oficirja, podoficir in trije vojaki, težko ranjen je bil en vojak,
nepoškodovan je ostal samo šofer. (Izvirnik je v Inštitutu za zgodovino
delavskega gibanja v Ljubljani.)
12
Teritorialno poveljstvo kraljevih karabinjerjev Trst — grupa Gorica
je 19. avgusta 1942 poročalo, da je 18. avgusta ob 13,30 v Predmcji okrog
trideset oboroženih upornikov napadlo dva dvokolesna voza XXII. sektorskega skladišča v Ajdovščini, ki ju je spremljalo osem vojakov in en podoficir. Dva vojaka sta bila ranjena in so ju odpeljali v vojaško bolnico.
Vojaki niso odgovorili na ogenj, pač pa so se razbežali. Uporniki so zažgali
en voz in ubili dva konja, ostala dva pa odpeljali. Noben vojak ni bil razorožen. (Izvirnik je v arhivu Inštituta za zgodovino delavskega gibanja v Ljubljani.)
U Janko Premrl-Vojko. kmečki sin iz fit. Vida pri Vipavi, se je v začetku
februarja 1942 pridružil Pivški čeli. Spomladi 1942 je poveljeval vodu. poleti
pa Vipavski četi. ki je izvršila večino v tem poročilu naštetih akcij. Pozneje
je bil nekaj časa namestnik komandanta Gregorčičevega bataljona. Dne 16. februarja 1943 je bil v boju z Italijani pri Idrijski Beli težko ranjen in je čez
teden dni umrl. Štab Primorske operativne cone ga je februarja 1943 imenoval za komandanta prve primorske brigade Andreja Laharnarja. ki je pa
niso ustanovili. Proglašen je bil za narodnega heroja.
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1.9. se je naša patrola spopadla pri Vipavi Z nekimi lovci. Pri
tej priliki je bila zaplenjena 1 lovska puška, lovci pa pregnani.
Eden naših je bil lažje ranjen.
2.9. je pri Avćah naša patrola pobila 2 fašista. Zaplenjena je
1 brzostrelka, 1 pištola ter obleka.
11.9. je patrola 3 mož v Ustju pri Ajdovščini ob 6. uri popoldan
napadla 4 vojake, dva sta bila razorožena, dva sta pa zbežala.
Zaplenjeni sta dve puški s priborom.
20.9. je patrola 9 nio/ pod vodstvom tov. Stjenke napadla stražarnico na progi Repentabor—Trst. Pri napadu je bil 1 vojak ubit,
1 ranjen, 1 pa je skočil 10 m izpod proge, kjer je obležal. Ostali
so pometali puške in zbežali. Zaplenjeno je bilo 7 pušk, 48 nabojev,
6 dek, 2 čeladi in 2 fišeklji. Izgub nismo imeli.
24.9. so naši pregnali v Trnovskem gozdu delavce in voznike.
Istega dne so naše napadli vojaki in miličniki v samem taborišču.
Napad je bil z jurisem odbit. Pri tem napadu se je izgubilo 5 tovarišev in puškomitraljez s priborom, katerega je pustil puškomitraljezec na bojišču.
Na položaju, 8.okt. 1942.
Štab Soškega odreda,
komandant Mirko Bračič.
Poročilo za čas od 1. 10. do

15. 10. 1942:"

I. Akcije
Poleg akcij z letaki, ki so jih naše patrole v sporazumu z RO OF
za Loško dolino razmetale po dolini, smo 8. 10. izvršili rekvizicijo
pri nekem belogardistu v Podcerkvi, kjer smo zaplenili 4 glave
goveje živine, nekaj kokoši, zajcev, moke itd.
5.10. je vod 18 mož pod poveljstvom komandanta in politkomisarja 1. bataljona odšel, da razoroži nekaj belogardistov v Grahovem, kar pa se jim ni posrečilo. Zažgali pa so 8. t. m. vojaške
barake v Grahovem. 10. 10. je isti vod postavljal zasedo v bližini
Loža italijanskim kamionom, pa jih je presenetila italijanska kolona. Pri tem je padel komandir L čete 1. bataljona tov. Ivo.
O italijanskih izgubah ni podatkov.
II. Politično delo v odredu
Imel sem 14 političnih predavanj, na prosvetnih večerih celega
odreda. Snov: aktualna vprašanja iz naše osvobodilne borbe, o fašizmu, o kapitalizmu, o razvoju evropske politike po svetovni vojni,
o SZ in slično. Debata je bila pri vsakem predavanju precej raz'» Izvirno poročilo Slaba Loškega odreda je v arhivu Instituta /a zgodovino delavskega gibanja v Ljubljani.
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gibana. Pri tem delu sta mi pomagala tov. Marko Mejačir* o gledališču v partizanih in SZ ter tov. Tine St.l,i s predavanjem
o nacionalnem vprašanju ler o političnem programu OF. Predaval
je ludi tov. Bogdan,17 španski dobrovoljec, (ki potuje na HrvaŠko)
0 španski revoluciji. Poleg lega so čelni in bataljonski politkomisarji po četah in posameznih skupinah imeli ca 10 sestankov na
osnovi mojih inštrukcij o osnovnih vprašanjih nase borbe v sedanji
fazi, o disciplini in strumnosti v partizanski armadi in slično.
S četnimi in bataljonskima politkomisarjema smo imeli 7 sestankov, na katerih smo predelavah na osnovi materiala vprašanja
trenutne politične in vojaške linije (predvsem bela garda) ter
način in vsebino politkomisarskega dela.
Prav tako smo imeli 3 redne seje Z obema bat. Štaboma o vprašanju ureditve razmer v odredu in načrtnega dela odreda sploh.
III. Vojaška izobrazba
Komandirji in komandanti so z moštvom imeli ca 15 ur vojaških vaj: pohod, razvijanje kolone v strelec, zasede in podobno.
IV. Delo s spravljanjem hrane
Do sedaj smo spravili v magazine ca 353 mernikov krompirja.
ca 200 kg fižola
ca 60 kg suhega sadja
V. S t i k s terenskimi delavci odlično funkcionira,
odnosi med njimi in nami so kar najboljši. 9. 10. sem OK1* poslal
redno mesečno poročilo o svojem delu.
VI. Razmere na terenu
Ljudstvo povsod prijazno sprejema partizane in trdno veruje
v našo zmago. Belogardisti so vsak dan bolj negotovi in je opaziti
med njimi precej poplaha in dezorganizacije. Sedaj so Italijani
belogardiste poklicali v svoje centre, kjer jih uniformirajo in
formirajo v čete in bataljone. Imamo celo točne podatke o tem,
da vračajo orožje. Edino preglavice nam delajo nekakšne divje
partizanske edinice, ki skupno z nekaterimi od Italijanov pregaIG Ferdo Godina.
•• Janez Stanovnik, sedaj v diplomatski slu/bi.
17
Mate IHiŠić, padel spomladi 1943 v Bosni.
ls
Okrožni komite KPS Cerknica.
175

njanimi člani NOO privati/irajo po gozdovih in marsikdaj zagrcše
kakšno nepotrebno in napačno »rekvizicijo«. Eno od teh grupic
smo že ujeli. V večini primerov ti niso poklicni razdiralci, ampak
preplašenci.
9. 10. je naša patrola ujela nekega belogardista, ki je bil ranjen
med našo akcijo na Begunje,l'J ko se je boril proti nam. Juslificiran
II. 10. 1942.
VII. Morala in disciplina naših Čet
S sistematičnim političnim in vojaškim vzgojnim delom ter
z uvedbo strumnejše discipline smo moralo precej dvignili in disciplino utrdili. S tem smo v glavnem likvidirali tudi vsa nerazpoloženja, ki so prej obstojala napram komandnemu sestavu.
Dvignili smo tudi borbenost, tako se je n. pr. vsa patrola, s katero
je tov. komandant I. bat postavil zasede, prostovoljno javila za
juriš na italijanske kamione.
Zdravstveno stanje
V ambulanti imamo 7 bolnikov in ranjencev. Tudi po četah
je precej bolehnih. Tovariši bolehajo na gripi, ostrem prehladu.
Poleg tega se nekaterih prijemlje slabost in omotičnost, vendar
kaj nevarnejšega ni. Glede higiene smo poskrbeli tako, da smo
v vsaki četi določili enega tovariša, ki odgovarja za higieno čete.
15.10. 1942.

Komisar Loškega odreda
komisar Ahac"-"0

Poročil o.-'
Naše zadnje poročilo o borbi pri vasi Padež« dopolnjujemo
toliko, da smo po preiskavi terena našli še enega mrtvega vojaka
in pri tem dobili puško, 6 bomb, plašč, čevlje in šotorko. Po
poročilih civilnega prebivalstva pogrešajo okupatorji iz te borbe
1» Napad na bclogardistićno postojanko Begunje pri Cerknici in na sosednje postojanke Bezuljak, Topol in Selscek v noči od 18. na 19. september
1942 sta izvedla Krimski odred in en bataljon Dolomitskega odreda. Sovražnik je imel 2 mrtva, 8 ranjenih in 3 pogrešane. LoSki odred pa je isto noe
napadel belogardistićno postojanko v Ko/arsćah.
-o Dušan Pirjcvcc.
2i Izvirno poročilo štaba ftercerjeve brigade z dne 29. oktobra 1942 |c
v arhivu CK ZKS v Ljubljani. Objavljeno je v Zborniku dokumentov in podatkov o narodnoosvobodilni vojni jugoslovanskih narodov, del VI. knjiga 4.
dok. št. 71.
M Glej dok. št. 59.

176

30 svojih vojakov. Italijanska ujetnika, ki smo ju izpustili, so
Italijani ujeli v trenutku, ko sta se na postaji Verd hotela vtihotapiti na tovorni vlak za Italijo. Se preden smo ju izpustili, sta
izjavila, da bosta dezertirala, pa jima nismo verjeli. Vojakom na
Verdu sta izredno hvalila razmere pri partizanih, izjavila sta, da
je v partizanih tako sožitje kot v kaki družini. Italijani sploh niso
prišli več v vas Padcž, tako da smo morali pokopati padle vojake,
ki so ležali okrog vasi preko enega tedna.
Une 17. 10. zvečer smo napadli belogardiste v Gornjih Otavah.
Akcija ni uspela. Uspela ni zaradi tega, ker četa, ki bi morala
vdreti v šolo, preden bi prispeli v njo belogardisti, ni izvršila svoje
naloge dovolj hitro. Solo samo, ki je enonadstropna stavba in
ima vsa okna zazidana, pa ni mogoče brez večjih žrtev zavzeti.
Naši so nato pozvali belogardiste v šoli, naj ne streljajo in so
se približali prav pod okna šole. Ko so jih pozvali, naj oddajo
orožje, tega niso dopustili voditelji, ki so iz Begunj, dočim bi
bili domačini pripravljeni orožje oddati, pa se boje maščevanja
begunjskih belogardistov in po njih naščuvanih okupatorjev. Naši
so nato izvršili rekvizicijo pri belogardistu Koščaku Janezu: vzeli
so 4 prašiče. 2 vola, krompir, fižol, bob, grah, jabolka, pšenico,
2 zimski suknji, 2 suknjiča, 1 hlače in nekaj komadov perila. Pri
vdoru proti šoli je padel naš tovariš. Padel je od naše krogle.-*"1
Dne 23. 10. smo napadli na poti iz Dobca na Pokojišče kolono
200 Italijanov. ?,c po prvih naših strelih so se Italijani spustili
v paničen beg. Padlo je najmanj 10 Italijanov. Zaplenili smo
4 bombe in municijo.
Dne 24. 10. zvečer smo napadli belogardistično vas Dobec. Vas
je bila obdana z žično mrežo, napolnjeno z električnim tokom.
Zažgali smo 3 hiše, iz katerih so belogardisti streljali in se niso
hoteli predati. Cc niso imeli belogardisti v hišah ognja varnih
kleti, so v njih zgoreli. V tej borbi je padel 1 naš tovariš.
Dne 25. 10. smo rekvirirali belogardistom na Pikovniku 3 prašiče, 5 goved, krompir, nekaj obleke, sadja, moke in razne malenkosti.

Propaganda
Dne 17. 10. smo ob priliki akcije na Otavah napravili tudi objasnjevalno kampanjo od hiše do hiše po vasi.
--1 Padci je Franc Dcbcvc i/. Borovnice.
12
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Dne 24. 10. smo ob priliki rekvizicije na Pikovniku tudi napravili objasnjevalno kampanjo.
Blagajniški obračun
73.550.—
37.120.—
9.000.—
27.430.—

III. grupa dohodki
izdatki
tov. Borutu-'
preostanek

Lit
„
„ v bonih
„

74.263,— „
68.590.— „
5.673.— Lit

KRO dohodki
izdatki
preostanek
Brigada dohodki od KRO
dohodki od III.gr.
od Gl.p. od tov. koman.
zaplenjeno na Verdu pri
dr. Maroltu in v borbi
na Padežu

5.673.— Lit
27.430.— „
15.000.— ,.

Skupaj

49.923.— Lit

1.820.—

izdatki brigade
19.112.— „
preostanek
30.811.— Lit
Med preostankom je v bonih 14.000.— Lit.
Glavno poveljstvo prosimo za večjo vsoto denarja, ker imamo
možnost nabave večjih količin živil, obleke, perila, nogavic itd.
Vojaški in politični pouk je reden.
Morala tovarišev je dobra.
29. oktobra 1942.
Slab udarne brigade Ljube Scrccrja
komandant Stjenka Knap'-'r*
komisar Tone Pogačnik20
37
24 Poide Maček.

23 Bojan Polak.
2« Janez Hribar, sedaj član CK ZKJ in poslanec Ljudske skupščine FLRJ.
Proglašen je bil za narodnega heroja.
2" Sledila poročili Štaba I. grupe odredov Z dne 2R. oktobra 1942 in 1. novembra 1942, ki sta objavljeni v tej knjigi, dok. št. 41 in 62, ter poročilo štaba
Zapadnodolenjskega odreda z dne 2. novembra 1942, ki je objavljeno v tej
knjigi, dok. Št. 68.
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St. 61
POROČILO SEKRETARJA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS
FRANCA LESKOSKA DNE 1. NOVEMBRA 1942 EDVARDU KARDELJU1
1.XI.42.
štev. II.
Dragi Krištof!2
Posto, ki si jo nam poslal, smo sprejeli. Pisma za prijatelje,3
ki ga omenjaš, ni bilo zraven. 2e v zadnjem pismu, ki sem ti ga
poslal (nisi potrdil sprejema), sem ti sporočil o tukajšnjem stanju,
ki je zelo težko. Stanovanje bomo težko dobili, bojim se pa, da nas
bo prehitel sneg. Sedaj imamo nekaj v načrtu, ni pa posebno dobro.
Za prijatelje nimamo pa še ničesar in so zelo nestrpni. Jaz jih
obiščem vsak drugi večer in z njimi govorim. Nestrpni so bili pa
še bolj zato, ker od Tebe in tovariša4 ni bilo toliko časa nobene
pošte, bali so se, da se ni kaj zgodilo. Danes zvečer grem zopet
k njim, da jih malo potolažim, toda manjka mi pismo zanje, iz
katerega bi videli politični položaj. Tožijo, da bi radi kaj delali
in pisali, pa ne poznajo položaja. Toda iz poročil, ki jih imam od
Tebe in z Gorenjske, jim bom skušal objasniti. Sedaj pa k stvari.
Strinjam se, pa tudi Matija& se strinja, da smo bili preveč liberalni
proti bega in bo treba vreči parolo med ljudstvo, pa ne samo to,
tudi zaostriti bo treba borbo proti bega.. .n Elementi, ki niso
belogardistični, a so pri bega zaradi strahu ali česarkoli drugega,
morajo priti do prepričanja, da je nemogoče sedeti na dveh stolih
in da se bodo morali odločiti za ali proti. Oni morajo vedeti, da jim
od partizanske vojske grozi isto kakor od italijanske. Ce so pošteni, se bodo odločili za predajo in se priključili partizanom in
se z njimi borili proti okupatorjem, kdor pa to ne naredi, pa naj
dobi kroglo in mu naj zgori dom. Treba bo tudi napisali letak,
v katerem se to stališče pove in te elemente v bega obvesti. Sporoči
takoj z obratno pošto svoje mnenje, po možnosti napiši tudi letak
ali pa sporoči, da ga tukaj napišemo, da ne bosta izšla dva letaka
o eni in isti stvari, kakor sta izšli dve različni dnevni povelji, eno
od Petra,7 drugo od Matije, ki ni vedel, da ga piše Peter in obratno.*
i
*
•i
«
f*

Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu CK ZKS v Ljubljani.
Edvard Kardelj.
Misli na predstavniku ustanovnih skupin OF.
Boris Kidrič,
Ivan Maček.
I/puščamo.
7
Boris Kidrič.
* Glej dok. St. 89.
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Iz priloženega prepisa Lenartovega* dopisa z Gorenjske10 vidiš
Žalostno vest, da je Štefan11 podlegel zadubljenim ranam. Smrt
dveh dobrih sodrugov Jožeta1'2 in Štefana nam je na Gorenjskem
popolnoma predrugačila situaciju. Poslali srnu tudi oba Silva1"1 in
Kosto,11 toda kurir, ki je prišel včeraj, je povedal, da se še nista
javila in tudi Lenart nič o njunem prihodu ne poroča, bojimo se,
da se tudi njima ni kaj zgodilo.
Sedaj na Gorenjskem ni niti enega starega člana PK, vse bomo
morali postaviti na nuvu. Matija je mnenja, da bi morali sedaj
postaviti začasno, dokler ne vemo kaj je s Kosto, Lenarta kot grupnega komisarja. Jaz se s to rešitvijo strinjam, ostane pa v PK. Ce
pride Silvo srečno skozi, imamo potem 2 člana PK novinca brez
vsake kontinuitete PK in poznanih zvez. To je ogromni udarec za
našo Partijo. Poslati bomo morali še kadre na Gorenjsko, konkretno bi jaz predlagal:
1. Da ostane mladi Silvo,15 ki je šel po mladinski liniji na
Gorenjsko, tam in da ga dajo v PK in naj dela po partijski
in mladinski liniji.
2. Omladinsko delo v Lj. pokr. naj bi prevzela Marjeta,10 opremiti bi jo bilo treba z dobrimi dokumenti, da bi lahko
potovala.
3. Namestu padlega Pibernika17 bi pa puslali kut pomočnika
na teren Martinova,1K on je lansko leto na Dolenjskem dobro
organiziral OF in zaščito. Mislim, da bi bil za Gorenjsko.
4. Za politkomisarja grupe misli Matija, da bi poslali Rudija.1'1
Mislim, da bi to bilo dobro, on je dober polit, del., pozna
dobro linijo in zna organizirati, bil bi tudi lahko precejšnja
pomoč pri PK.
'•> Jože Sluga.
io Glej dok. št. 20.
" Lojze Kebc.
»2 Jože Gregorčič. Glej dok. št. 6.
13 Viktor Stopar in Oskar Savli.
M Stane Bi/Jak.
W Viktor Stopar.
i« Mira Tomšič.
W Albin Pibcrnik. Glej dok. št. II.
i* Martin Kos, sedaj uslužbenec OLO Ljubljana
i» Viktor Avbclj.
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Komandni sestav II. grupe-0 naj bi bil potem takle:
Komandant:
namestnik:
politkom:
namestnik:

Ciro21
Polde Stražišar
Rudi
Kosta

Poleg tega bi poslal Se Doreta-- na Gorenjsko.
PK: Lenart, prof. Silvo, mladi Silvo, za teren Martinov. PK bi
pa moral potem Se sam videti, kakšne ljudi ima še na razpolago
za terenska dela in jih po svoji uvidevnosti razposlati na teren,
kolikor bi se tam lahko držali. Na vsak način pa smatram, da je
potrebno, da gre nekdo od štaba in od OF na Gorenjsko, da sam
razvidi in uredi, kar je potrebno. Peter naj pa pride takoj sem, ker
je tukaj bolj potreben kakor pa v Ljubljani, nima smisla poditi
se okoli te sredine, ker so drugi posli važnejši in nujncjŠi.
Prilagam Ti troje LaŠc,-*1 ki jih je treba urediti za ta kraj; eden
je za Andreja,-' drugi za Gašperja1'5 in tretji je moj. Kaj dela
dokumentna tehnika, da ne napravi dokumentov, ki so naročeni.
Saša-11 ne moremo ukrotiti; pravi, da so bili za Tebe in za Petra
dokumenti gotovi v dveh dneh, za njih pa dva meseca ne. Daj, uredi
to! Jaz bi potreboval blago za športno obleko z dolgimi hlačami
in pumparice, potem blago za površnik in eno kapo Štev. 56 ter
zimsko perilo. To obleko, ki jo imam, ne morem nositi tukaj na
kmetih, blago za površnik sem pa dal v Jožici-7 Cirilu,2s ki ni imel
ničesar, toplo perilo sem pa dal Silvu, ki je šel na Gorenjsko, ene
gate pa Pavletu,-'' tako da sem čisto gol. Rabil bi tudi ene čevlje
št. 44, pol visoke pol gojzerje. Ko boš zvedel, kaj je z Rijo in
Alenko/" mi sporoči, prosim Te, bojim se, da se jima ni kaj zgodilo.
Že poprej, ko si mi sporočil, sem tukaj zvedel, da so bega zažgali
bajto, v kateri sta oni dve prebivali.
Situacija med prebivalstvom je tukaj dobra, ljudje so dobri.
Politično se dobro dela, po vaseh se prirejajo mitingi, na katere
pride po 80—100 ljudi.
20 Pomota. Biti mora: I. grupe.
=i Janez Illcbš.
" Udo Mihcvc.
2-1 Lasciapassarc — potno dovoljenje.
2« Jože Rus.
-'.'• Tone Fajfar.
so Josip Vidmar.
2" Konspirativno ime 7a nekdanjo bazo vodstva narodnoosvobodilnega
gibanja na Podlipoglavu.
2* Jože Moškrič.
2'» Edvard Koebek, član Izvršnega odbora OF, sedaj upokojenec.
M Misli na ženo Marijo in hčerko Heleno. Glej dok. št. 49.
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Moram končati, ker se dani in kurir caka, da odnese. Matija
piSe daljše poročilo za Petra in Poročevalca.
Pošljem Ti z drugo pošto o razgovoru s prijatelji.
Pozdravi vse tovariše in sprejmi
tovariške pozdrave
Luka*1
P. t.
Mislim, da bi Marjeto71- obvestil o smrti Štefana, da ne bo po
drugi poti zvedela.

Št. 62
POROČILO ŠTABA I. GRUPE ODREDOV DNE 1. NOVEMBRA 1942
CENTRALNEMU KOMITEJU KPS O POLOŽAJU NA GORENJSKEM»
Centralnemu komiteju KP Slovenije
Upam, da ste prejeli zadnji dve pismi, ki sem vam ju poslal.2
V njih vam sporočam o junaški smrti sekretarja PK za Gorenjsko,
sodruga Štefana,"1 ki je težko ranjen preminil dne 20. t. m. Pred
smrtjo mi je mogel sporočiti še nekaj najvažnejših stvari ter mi
poveril svoje posle, dokler ne dobimo od vas njegovega namestnika.
Na vaša pisma, pisana eno od sodruga Krištofa* in drugo od
Matije/' vam sedaj odgovarjamo sledeče:
I. Kar se tiče pojačanja partijskih kadrov, so bili sprejeti vsi
potrebni ukrepi. V resnici je njihovo pomanjkanje največja ovira
pri delu, tako v partizanih kot na terenu. Res je njihova izbira precejšnja, vendar pa je danes težko najti res izgrajene in zanesljive
ljudi, ki bi lahko jamčili za uspešnost in pravilno linijo dela.
Mnogo boljši so izgledi za obnovo SKOJ, kajti mladina gre
danes spontano za nami. Ko prejmem točna poročila o številu
članov in kandidatov, kakor tudi SKOJ od posameznih novopostavIjenih OK in RK, vam jih bom takoj poslal.
• Franc Lcskosek.
*- Mira TomSič. Žena Lojzeta Kebeta.
i Izvirnik, napisan s črnilom in prepis izvirnika, ki je bil poslan FUIvartlu
Kardelju v Ljubljano, sta v arhivu CK ZKS v Ljubljani.
-•3 Glej dok. it. 24 in 41.
Lojze Kebe.
* Edvard Kardelj. Glej dok. <t. 11.
G Ivan Maček.
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2. Osnoval se je že po iniciativi s[odruga] Štefana OK za
kranjsko okrožje in za jeseniško. V kamniško okrožje je sedaj odšel
S. Viktor,0 ki naj tam prav tako organizira in vodi partijske zadeve.
Ustanovljeno je bilo tudi nekaj rajonskih komitejev. Imena članov
teli komitejev vam bom lahko javil, kakor hitro jih prejmem.
3. Kakor mi je Še javil s. Štefan, so bili postavljeni kot člani
PK za Gorenjsko sodrugi Viktor Stražišar z Jesenic, do sedaj član
OK, Maks Krmelj s Poljan, do sedaj politkomisar Poljfanskcga]
bataljona ter dva kandidata. Sedaj nam pošiljate Še s. Lenarta,7 ki
pa še ni prispel semkaj. Ne vem pa, ali so bili ti sodrugi od vas
že potrjeni, ali so bili le predlagani.
4. Vaše direktive glede Koroške smo prav tako že skušali urediti. Toda nimamo za tja primernega človeka. Dober bi bil s. Moti
Korošec,s politkomisar v Gorenjskem odredu, vendar nimamo zanj
primerne zamenjave. Morda bi tjakaj začasno poslali s. Lenarta,
če nimate nič proti temu.
5. Kar se tiče javk za člane PK in OK, vam jih bomo javili,
čim jih prejmemo od njih. Pošljite nam šifro, da vam jih bomo
poslali.
6. Zvezo s Primorsko oz. s Pavletom11 nam bo težko postaviti,
ker prav tako nimamo primernih ljudi. Prišel je sicer od Dolenjskega odreda neki tov. Močnik10, ki pa nima nikakih potrdil in mu,
razumljivo, ne moremo poveriti tako odgovorne misije. Vendar
bomo zadevo skušali urediti.
7. Nujna je takojšnja ureditev vprašanja Štefanovega naslednika. Vendar je nujno, da imenujete poleg politkomisarja tudi
nekoga, ki bi odgovarjal kot sekretar PK zgolj za politično delo.
Nemogoče je namreč, da bi mogel on sam urejevati tako vojaške
kot politične zadeve in še zlasti v zadevah KP in OF na terenu.
*"• Viktor Stražišar.
"ft Jože Sluga.
Matija Verdnik-Tomaž se je rodil 28. septembra 1916 v delavski družini na Slovenskem Javorniku. Leta 1931 se je zaposlil v tovarni na Jesenicah. ?.c s 16. letom je postal član SKOJ. Delal je v »Svobodi« nato pa
v Enotnosti«. Leta 1940 je poslal sekretar partijske celice v konstrukcijski
delavnici jeseniške železarne. Zaradi revolucionarnega delovanja je bil skupaj
s svojimi sodelavci interniran v Ivanjico. Po povratku iz internacije in zlomu
stare Jugoslavije je bil med prvimi organizatorji \'OB na Jesenicah. Decembra
1941 je vstopil v Cankarjevo četo pod Stolom. Aprila 1942 je bil imenovan
za politkomisarja Cankarjevega bataljona, pozneje pa za politkomisarja
Gorenjskega odreda. To funkcijo je opravljal vse do februarja 1943. ko je
odšel na politično delo na Koroško. V najtežjih pogojih je snoval odbore OF
v zahodni Koroški, njegovi aktivisti pa so prodrli prvi v Celovec. Decembra
1943 je poslal član Pokrajinskega komiteja KPS za Koroško. Umrl je 2. februarja 1944 na posledici rane, ki jo je dobil 28. januarja 1944 ob nemškem napadu
na bunker Oblastnega komiteja KPS za Koroško na MoŠeniku v dolini Suhe.
Proglašen
je bil za narodnega heroja.
0
Tomo Brejc, sekretar Pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko.
to Franc Pajntar, sedaj upokojenec.
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8. Kakšna je naša trenutna situacija, tako vojaška kol politična, boste mogli ugotoviti po obširnejšem poročilu, ki sem ga
pisal na Glavno poveljstvo."
Pojačanje Partije in OF na terenu je v teku in so doseženi lepi
uspehi. Vzporedno s tem skušamo urediti tudi našo tehniko.
V splošnem je situacija za politični razvoj v naši liniji i/redno
ugodna, le da nam povsod manjka za delo sposobnih moči. Sicer
bo pa mogel vaš zastopnik sam ugotoviti, kakšno je stanje.
Vse to vam pišem in trenutno urejam najnujnejše tako v vojaških in političnih zadevah, ker mi je to pred smrtjo poveril s. Štefan, ker sem bil stalno tukaj v grupnem štabu in sem bil edini
vpeljan v njegove posle. Zavedam se razumljivo, da je nujno, da
imenujete nekoga, ki bo dokončno prevzel te posle in ki bo lahko
jamčil za zadostno avtoriteto in pravilno linijo dela. Glede vsega
tega čakamo vaših odredb in konkretnih navodil.

1. nov. 1942.

Za Štab I. grupe komandant: Jelovčan Stane1'za politkomisarja: Pavle Ravnik,:i

P. s. Da to pišem v imenu Štaba, vam mora biti razumljivo, ker
se je tu združevalo po vojaških zvezah vse politično in vojaško
delo in ker PK še ni dokončno vzpostavljen.

St.63
NAVODILA GLAVNEGA POVELJSTVA SLOVENSKIH PARTIZANSKIH CET DNE 1. NOVEMBRA 1942 ZA BOJ PROTI BELOGARDISTICNIM ENOTAM«
Glavno poveljstvo
slovenske partizanske vojske
Položaj, 1. XI. 1942.
BRIGADAM

IN ODREDNIM ŠTABOM

Akcije, ki so jih izvršile naše čete zadnje tedne proti beli gardi,
so pokazale slabost, ki je izredno nevarna in ki jo moramo zato na
vsak način odpraviti. Izkazalo se je namreč, da naše čete ne zavzc" Glej Zbornik dokumentov in podatkov o narodnoosvobodilni vojni
jugoslovanskih narodov, del VI, knjiga 4, dok. fit.75.
i- Stane Kersnik.
»3 Vinko Hafner,
i I/.virna kopija dokumenta je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. Dokument
je bil objavljen v Zborniku dokumentov in podatkov o narodnoosvobodilni
vojni jugoslovanskih narodov, del VI, knjiga 4, dok. Št. 74.
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majo utrjenih belogardističnih postojank in da ne uničujejo belo*
gardistične /ive sile, temveč da izvajajo svoje napade zgolj polovičarsko. Namesto da bi jurišale do zavzetja utrjene belogardistične
pozicije, se pred belogardističnim ognjem dostikrat umaknejo sredi
svojega napada.
Cc te slabosti ne bomo takoj odstranili, bo naša celotna ofenzivna akcija, ki jo trenutno vrsimo proti beli gardi, ostala v svojem
bistvu neuspešna. Prvič se bo v končni konsekvenci beli gardi
utrdila zavest, da ji nismo kos, drugič pa se bo bela garda vgnezdila
in zabarikadirala v vseh onih krajih, od koder je mogoče obvladati
obsežnejšo okolico. Na ta način bi bela garda ohranila in razvila
svojo kontrolo nad civilnim prebivalstvom, četudi rastejo vsi objektivni pogoji, da partizanske čete znova kontrolirajo obsežne predele
in uničujejo izdajalsko belogardistično zalego. Preti torej nevarnost,
da bomo imeli opravka z dolgotrajnejšo državljansko vojno, čeprav
imamo ugodne politične in vojaške okoliščine, ki nam omogočajo,
da reduciramo belogardistične pojave na neogibni, iz protiljudskih
in protinarodnih razrednih pobud izvirajoči minimum.
Iz vsega tega pa sledi, da morajo naše čete brezpogojno
in takoj preiti na zavzemanje utrjenih belogardističnih
postojank in na dejansko uničevanje belogardistične žive sile.
To je trenutno njihova osnovna vojaška dolžnost.
Od kod izvira sedanja nezadostna vojaška udarnost naših čet?
Iz precenjevanja vojaške kvalitete belogardističnih tolp. Tako precenjevanje, ki je še vedno zakoreninjeno
med moštvom kakor tudi — in ponekod celo predvsem — med komandnim in politkomisarskim sestavom, je bistvena ovira za naglo
likvidacijo oborožene belogardistične »sile«.
Naše čete in naš komandni ter politkomisarski sestav se morajo zavedati, da bclogardistična vojaška sila ni in ne more biti visoke
vojaške kvalitete. Cc izvzamemo jedro zagrizencev, moramo ugotoviti, da se belogardistične tolpe rekrutirajo prvič iz
najbolj 7. a o s tale ga in potemtakem najmanj zavednega ljudskega elementa in drugič iz prisilno mobiliziranih. Mar naj ima taka »vojska« iste vojaške izkušnje in isto moralo kot partizani?! To sploh ni vojska,
temveč je — tolpa!
Naloga naših polilkomisarjcv je torej, da odpravijo iz naših
čet tudi poslednje sledi defenzivnega nastrojenja in precenjevanja
vojaške kvalitete belogardističnih tolp. Hkrati morajo navdati čete
z zavestjo odgovornosti, ki je prav sedaj, ko je z naglimi
partizanskimi udarci še mogoče zadušiti razvoj dolgotrajne držav185

I janske vojne, izredno velika. Partizani morajo zagoreli v sovraštvu do belogardističnih izdajalcev in v pripravljenosti, da darujejo tudi življenje za likvidacijo belogardističnih tolp!
Naloga naših štabov je, da vojaško pripravijo zavzemanje belogardističnih utrjenih pozicij in uničevanje belogardistične
žive sile. V tej splošni okrožnici poudarjamo predvsem naslednje:
a) izpopolniti je treba našo vojaško obveščevalno službo; pred napadom se je treba s pomočjo terencev, patrulj, observatorjev itd. dokopati do točnega znanja o belogardističnih utrjenih pozicijah, o sistemu njihovih straž itd. b) pripraviti je
potrebno nadroben načrt za sam napad; komanda napada
je dolžna v teku napada načrt dosledno izvajati; c) organizirati
je treba posebne oddelke bom base v iz najhrabrejših partizanov; oddelki bombaŠev morajo predstavljati poleg mitra I jezo v osnovno silo napada.
Brigade Še vedno niso postale partizanska vojna sila višje
stopnje. Brigadni štabi si morajo biti na jasnem, da za dobre
operacije brigad ne zadostuje več samo stari partizanski način
presenečenja, nenadnega udarca in hitrega umika. Brigada je formacija, ki smo jo ustvarili predvsem z namenom,
da juriša, zavzema, uničuje sovražne pozicije.
Kar se reorganiziranih odredov tiče, je njihova poglavitna slabost v naslednjem: a) da ne vrše nove mobilizacije;
prisilni mobilizaciji okupatorjev in bege moramo zoperstaviti novo partizansko mobilizacijo; mobilizacija novih partizanov
sodi med temeljne dolžnosti odredov; b) da ne nudijo dovolj
zaščite in pomoči terenskim političnim delavcem; c) da sami ne
vrše dovolj političnega dela med civilnim prebivalstvom; d) da ne
postavljajo zased belogardističnim patruljam in tolpam, da ne pričenjajo kontrolirati terena in da obstajajo v njih še vedno močni
elementi defenzivnega nastrojenja, kar je tudi poglavitni vzrok, da
se morala med civilnim prebivalstvom ne dviga dovolj naglo.
Odredni štabi morajo naštete slabosti odredov v najkrajšem
času odpraviti. Med operacijami brigad in vojaškim ter političnim nastopanjem odredov je treba ustvariti s k ladje tako,
da preidejo tudi odredi v vojaško in politično ofenzivno akcijo.
Zlasti morajo pričeti odredi s kontrolo terena.
Kjer je bega zasedla in utrdila vasi in kraje, od koder je mogoče obvladati obsežnejšo okolico, morajo odredne čete te vasi
oziroma kraje brezpogojno obkoliti z vrsto zased ter tolči vsako
belogardistično patruljo oziroma vsak belogardistični oddelek, ki
186

bi hotel iz utrjene vasi ali vanjo. Na ta način bomo prvič preprečevali belogardistično kontrolo okolice, drugič pa najbolje pripravljali svoje napade na utrjene belogardistične pozicije.
Smrt fašizmu — svobodo narodu!
Za Glavno poveljstvo:
Komandant:
Jernej Posavee2

Politkomisar:
Peter Kalan3

St. 64

NAVODILA GLAVNEGA POVELJSTVA SLOVENSKIH PARTIZANSKIH CET DNE 1. NOVEMBRA 1942 ŠTABU TOMŠIČEVE BRIGADE ZA NACRTNEJSO PRIPRAVO AKCIJ PROTI BELI GARDI'
Glavno poveljstvo
slovenske partizanske
vojske
Na položaju, 1. II. 1942
Štabu Udarne

brigade Toneta Tomšiča
na položaju.

Vaše poslednje poročilo, ki govori o akciji proti beli gardi v
D[evici] M[ariji] v Polju, smo prejeli.1
Tovariši, skrajen čas je že, da vaša brigada začne izvajati bolj
uspele akcije. Imeli ste že nekoliko neuspelih akcij proti beli gardi
zaradi tega, ker štab brigade ne posveča dovolj pozornosti pri načrtu za akcije. Stalno poudarjamo, da je zelo važno, da so naše
akcije proti beli gardi uspešne, pa kljub temu štab Udarne brigade
Toneta Tomšiča ne vzame tega za resno. Zato vas opozarjamo, da
bomo v bodoče disciplinsko postopali proti tistim, ki bodo odgovorni za neuspeh ene ali druge akcije. Od tukaj je težko določiti,
kje leži vzrok vaših neuspehov, ali v nekolektivnem delu štaba ali
pa v podcenjevanju bele garde. Cc vi niste kos beli gardi, ali hočete,
da naj bodo potem majhne terenske čete?
-:i [van Maček.
Boris Kidrič.
Podpisa Jernej Posavec in Peter Kalan je nekdo pozneje s pisalnim strojem pripisal
na izvirno kopijo.
1
Prepis izvirnika, ki je bil poslan Edvardu Kardelju v Ljubljano, je
v arhivu CK ZKS v Ljubljani.
2 Glej dok.st.27.
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Tovariši, pri izdelavi načrta za izvršitev ene ali druge akcije
morate predvideti vse možnosti neuspeha akcije in v zvezi s tem
izgradite načrt za akcijo. Pred samo akcijo ste dolžni, da obvestite
vso brigado o namenu akcije in vsako enoto do podrobnosti o
njenih nalogah. Če bi to storili s četo, ki je šla na akcijo v DM
v Polju, ne bi bilo žrtev brez uspeha, kakor jih imamo sedaj.
Zakaj ne pošiljate redno poročil o vaših akcijah in vojaškopolitični vzgoji brigade? Ali ste prejeli denar iz Ljubljane?
V kratkem pride k vam tovariš, ki bo prevzel funkcijo odgovornega za agitrop.:i
Tovariš komandant Ciro Zasavec* je določen na drugo mesto.
Naj čim prej uredi, kar ima urediti in naj se javi s patruljo
v I. bat. NO in naj tam poišče tov. Ludvikar' ter naj mu reče, da
bi šel rad k tov. Jugu.0 Tov. komandant Ciro Zasavec je premeščen po potrebi na drugo mesto. Mesto komandanta prevzame
začasno dosedanji namestnik komandanta tov. Jerin.7
Smrt fašizmu — svobodo narodu!
Za Glavno poveljstvo:
Komandat:

Politkomisar:

St.65
PISMO BORISA KIDRIČA IN EDVARDA KARDELJA DNE 2. NOVEMBRA 1942 ZAUPNIKU CK KPS JOŽETU MOŠKRICU1
Položaj, 2. XI. 42. Dragi Ciril,2 prejeli smo Vašo pošto od 28.3 in
29. X.* Vaša poročila nam le potrjujejo, da so bile naše zadnje
direktive in ocena preteklih akcij0 — popolnoma pravilne.
Smatramo, da preživljamo precej kritično razdobje glede
Dolenjske v splošnem, glede Vašega sektorja pa še prav
posebej. Kar se objektivnih pogojev tiče, se je situacija pač
že obrnila v smer, ki je za nas pozitivna. Trenutno obstaja
resna nevarnost v subjektivnih pogojih, namreč v nezadostni
3
«
Gr
'1

Fcdor KovačiČ.
Janez Hlcbš.
Ludvik Kukavica.
ftifra za Glavno poveljstvo slovenskih partizanskih čet.
Ivan Jakič.
Izvirnik je v arhivu CK ZKS v Ljubljani.
- Jozc Molkrifi.
3 Glej dok. št. 39.
< Glej dok. št. 49.

.'- Glej dok. it. 63.

vojaški udarnosti naših čel. Nezadostna vojaška udarnost naših čet se Izraža v dejstvu, da ne zavzemamo utrjenih postojank bele garde, temveč da se pred belogardističnim ognjem iz hiš
in primitivnih bunkerjev — umikamo, če bomo s tem nadaljevali, se bodo belogardisti vgnezdili in zabarikadirali v vseh takih
vaseh ter krajih, od koder je mogoče obvladati obsežnejšo okolico.
Prebivalstvo, ki je sicer za OF, bo stalno izpostavljeno njihovemu
terorju in bo zaradi tega tudi neprestano omahovalo. Naše politično delo bo še v večji meri otežkočeno itd. itd.
Nezadostni udarnosti naših čet je treba potemtakem napovedati neizprosno borbo. Pričeti
moramo takoj z akcijami, v katerih bomo zavzemali belogardistiČnc postojanke in uničevali belogardistično živo silo.
Od vprašanja, ali bomo to zares izvedli, je odvisno izredno mnogo,
je odvisno predvsem vprašanje, ali se bomo zapletli v dolgotrajno
državljansko vojno pod najneugodnejšimi pogoji sovražnikove okupacije, ali pa bomo bclogardistiČnc pojave reducirali na neogibni,
iz nepremostljivih razrednih momentov izvirajoči minimum.
Dragi Ciril, menim, da v celoti razumeš, zakaj vprašanja o zavzemanju belogardističnih postojank in uničevanju belogardistične
žive sile tako ostro postavljamo. Kar zahtevamo od naših brigad
in odredov, ni preveč, temveč je nujno, stokrat in tisočkrat
nujno ! Prosim Te, da vestno proučiš okrožnico brigadam in
odredom ter pismo Hrastu^ in Bolku,7 pa Ti bo vsa zadeva še
jasnejša.
Odkod izvira nezadostna vojaška udarnost naših Čet? Po našem
mnenju predvsem iz precenjevanja belogardistične
vojaške udarnosti. Oborožena bega in vojna okupatorjeva sila
nikakor nista isto. če izvzamemo jedro zagrize ncev,
je treba ugotoviti, da se večina bege rekrutira iz najmanj »zavednega« elementa, da bo slika še jasnejša, pomisli na one, ki so jih
v bego prisilno mobilizirali. In pred tako »silo« naj se partizani
zaustavljajo?! Mar je vojaške izkušnje bege sploh mogoče primerjati z našimi?! Kje je njihov belogardistični moralno-politrčni
cement, ki bi jih strnjeval v neuničljivo enoto?!
Iz Vaših poročil je mogoče sklepati, da ste tudi pri Vas zapadli
precenjevanju bege. Ludvik8 celo piše o možnosti Vašega umika.
Umik z Vašega sektorja bi pomenil našo neposredno pomoč pri izvedbi belogardističnih načrtov. Strateški plan bege in okupatorjev je namreč ustvariti
okrog Ljubljane, ki je in ostane središče slovenskega naroda, oboroženi belogardistični obroč. Kaj pa za Ljubljano samo in za partizane pomeni odrezati Ljubljano od partizanov in partizane od
•7 Jaka Avsič.
Dr. Jože Brilej.
* Ludvik Smrckar.
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Ljubljane, si lahko predstavljal. Zamisli se v sedanjost,
zlasti pa Še v perspektivo! Ccse begi posreči ustvariti
tak obroč, ga bomo morali prav kmalu razbijati — toda pod
težjimi pogoji in za ceno hujših žrtev kakor pa jih terja
sedanje preprečevanje belogardističnih namenov.
Da preidem na praktično plat!
1. Naredbo, ki sem jo poslal štabu III. bat. ZDO, je treba na
vsak način izvesti.9 Kot ojačenje uporabite razen dveh čet, ki ju
zahtevajte pri štabu ZDO, tudi III. bat. UB TT, ki je ostal na Vasem
sektorju.
2. Cc Ludvik ne zmore maršev, premisli, kako bi se obnesel kot
komandant skupnih akcij — komandant III. bat. UB TT.10
Ne poznam ga toliko, da bi mogel podati svojo presojo.
3. K akciji je treba preiti takoj. Cas hiti in bega ga dobro
izkorišča.
4. Maksimalno pozornost je treba posvetiti obveščevalni
službi in našemu akcijskemu načrtu. Treba je točno
spoznati belogardistične postojanke, sistem straž itd. in akcijo
zares pripraviti. — Vendar priprava nikakor ne sme zavlačevati same akcije. Cc boste z akcijo odlagali, Vas bo bega —
pregnala!
5. Glede na Vaše sile najbrž ne bo mogoče vse belogardistične
postojanke (Bizfovik], Dobrunje itd.) napasti istočasno. V tem
primeru izvedite akcije sukcesivno.
6. Svetujem, da se v noči kar se da tiho koncentrirate okrog
bega postojank in da napad izvedete ob prvi zori, ko se že vidi.
Menim, da je izkušnja nočnih napadov prav zaradi teme precej
negativna.
7. Vse hvale vredno je, da ste pobrali toliko bomb. Pobirajte
jih še. Organizirajte posebne oddelke bomba še v iz najboljših in najhrabrejših partizanov. Poleg mitraljezov naj odigrajo
bombaši poglavitno vlogo pri Vaših napadih.
8. Prilagam naredbo štaba Notranjskega odreda, naj Vam
izroči še I puškomitraljez.
9. Ko izvršite velike akcije, odpošljite 3.bat.UBTT in obe četi
ZDO v njihovo smer oziroma na njihova mesta. Ne zadržujte jih.
10. Takoj, že v teku priprav na velike akcije, izvajajte manjše
napade na bego. Le tako boste preprečevali njihovo rastočo predrznost.
• Naredba najbrž ni ohranjena.
>° Ivan Majnik-D/cms.
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11. Neogibno so potrebne Vaše dobro postavljene zasede,
ki morajo tolči belogardistične patrulje, kadar se podajo iz svojih
Oporišči in postojank.
12. Na Vašem sektorju je nekaj zelo dobrih točk za observ a c i j c. Organizirajte sistematično observacijo, hitro obveščanje
bataljonskega štaba in takojšnjo reakcijo, ki mora biti vselej
ofenzivna.
13. Posvetite kar največjo pažnjo moralno
politični pripravi moštva. Partizanom je treba temeljito pojasniti, za kaj gre. Zagoreti morajo v nepomirljivi borbenosti in udarnosti. Ti, Ciril, lahko silno mnogo pripomores v tem
pogledu.
Se o treh drugih nalogah!
1. Zveze z Dolenjsko Vam Še vedno obupno slabo funkcionirajo.
Stori vse, da se to popravi. Ce drugače ne gre, formiraj še eno specialno patruljo za Dolenjsko, tako da imaš eno vselej pri roki.
Kontroliraj, kaj je že urejenega glede tistega posebnega sistema
zvez, ki ga je prevzel na svoja pleča dolenjski Miha11 in o katerem
je točno poučen tudi Bolko. Z Bolkom moraš biti v tedenski
zvezi. Sploh je potrebno, da misliš za vso Dolenjsko, kajti sicer
ne boš mogel dobro opravljati posla na svojem sektorju. Razen
tega pa tudi Bolka obveščaj o situaciji in nalogah svojega sektorja.
Navaditi se morate, da boste vsi skupaj gledali in videli celoto.
Suhi prakticizem in drobnjakarstvo sta sedaj najnevarnejša. Vsa navodila in vso pošto, ki jo pošiljamo preko Tebe,
vestno prouči tudi Ti. Cc tega ne boš delal, boš moral ostati
drobnjakar! (Ce bo šlo za kako specialno poŠto, ki je ne gre odpirati, bomo že napisali »osebno za tega in tega«.)
2. Na vsak način pričnite takoj graditi oni tretji prostor za
golobčke.1- Elektrika nujna. Po možnosti ta prostor zidajte!
3. Mine sistematično pobirajte kar naprej! Tudi izven Vašega
sektorja! Pripraviti morate zalogo celo za druge
Čete. Tak Vaš posel je danes izredno važen. Povsod moramo
namreč organizirati specialne oddelke bom baše v, hkrati pa
na ta način sprostiti puške za nove mobilizirance. Poročaj stalno,
kako je z Vašimi zalogami pobranih min.
Dragi Ciril, nikar ne toži, da Ti preveč nalagamo. Tudi svojega
starega pomisleka, da preveč vate zaupamo, ne ponavljaj! Danes
za vse to ne bi bil čas. Vsak mora dati iz sebe, kar se od njega
i* Lojze Roje.
'- Misli na prostor /a radiooddajno postajo.
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Zahteva, in postati sposoben za vso. Hkrati pa zelo zelo pazi ha
svoje zdravje.1* Prenehaj s skromnostjo, kar se hrane in priboljškov tiće. Glede na Tvoje zdravje bi bilo s Tvoje strani bedasto,
z naše pa zločin, če bi uganjal »uravnilovko«.
S. f. — s. n!
Toplo Te pozdravlja
Peter.14
4. XI. 42. Dragi Ciril, včeraj sem prejel posto od Tebe od 31. X.'"'
s priloženimi Bolkovimi poročili."1 Medlem sem poslal 100.000,
deloma zate, deloma za Ludvika, za Marka17 in za potrebe brigade,'1'
če je Se tam. Z denarjem postopajte kar se da varčno, kajti v tem
pogledu stojimo sedaj izredno slabo. Sedaj še nekaj pripomb na
Tvoje pismo:
1. Glede uspehov akeije UBTT piše Peter. Zares je treba to
akcijo smatrati za zelo neuspelo in je naravnost sramotno za nas,
da se dogajajo take stvari. Istočasno pa mi dobivamo poročila, da
se b. g. vojska v Polju itd. po večini sestoji iz nedoraslih pokovcev
in iz precejšnjega števila nasilno mobiliziranih. Vsi ti ne znajo niti
streljati dobro in so polni strahu pred partizani. Akcija UBTT jih
je prepričala, da jim mi nič ne moremo. Nujno potrebno je, da
Ludvikov bataljon111 nadaljuje z akcijami. Ludviku pišem še
posebej.20
2. Prehod čez Lj. bi bilo treba na vsak način osigurati, kajti
nesposobni bomo drugače transportirati material čez Ljubljanico.
3. Ranjencev Vi na noben način ne sprejemajte. Stremite za
tem, da boste imeli čim manj balasta pri sebi.
4. Mobilizirajte na Vašem sektorju za partizane. Zlasti ogrožene
ljudi v partizane!
5. Poskušajte vrivati svoje ljudi v b. g., ki Vam bodo poročali
o položajih bele g. in znotraj napravili zmedo ob našem napadu.
i-"1
i*
'''
i«
17
i«
'ft
=o
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Jože Moškrič je imel tuberkulozo.
Boris Kidrič.
Glej dok. št. 52.
Glej dok.5t.57 in 58.
Karel Poljanšck.
Misli na Tomšičevo brigado.
III. bataljon Zapadnodolenjskcga odreda.
Glej dok. it. 74.

6. Gl. št. bom obvestil o Vaših sporočilih. Ti pošiljaj pošto sem
tudi potem, ko bova midva odšla od tu, dokler Ti midva ne sporočiva drugače. Morda bo pošta šla lahko hitreje čez Ljublj.
7. Izdajajte čim več literature! Pišite letake za kmete, za zapcljancc V b. g. itd.! Bodrite prebivalstvo!
S. f. — s. n.!

Pozdrav
Krištof31

St.66
POROČILO SEKRETARJA OKROŽNEGA ODBORA OF STIČNA
RADKA POLICA DNE 2. NOVEMBRA 1942 O RAZMERAH V
OKROŽJU1
2. XI. 42.
Tovariši!
Danes sva krenila s Primožem2 v ZDO. Kot smo že poročali,'1
smo se približno mesec dni držali na sektorju okoli Stične, prvotno
s 14, končno pa s 4 partizani. V tem času smo izvršili, kar ste razbrali iz poročil. Stanje je sedaj sledeče: v sektorju okoli Stične in
St.Vida je ca 200 oboroženih belogardistov, ki dnevno z Italijani
patruljirajo po vaseh in stikajo po hostah. Položaj je postajal za
nas iz dneva v dan težji in smo se s terenci domačini premikali
in bežali kot zajci pred lovci. Brigada M.Gubca ni opravila na
svojem pohodu ničesar. Vedno več vasi je oboroženih. Naši punkti
— zaupniki so iz dneva v dan izpostavljeni vse večjemu terorju
in postavljajo pri njih zasede. Tako nam je bilo delo koncem koncev povsem onemogočeno. Jutri sva s tov. Primožem sklenila
odriniti v ZDO, od koder se bova vrnila z močno enoto, ki bo tudi
lahko udarila. Na tem terenu ostanejo domačini, ki bodo po svojih
sorodniških zvezah trenutno lahko še vztrajali. Dobili so vsa
potrebna navodila.
Mislim, da je ta naš korak upravičen, ker s stalnim skrivanjem
po raznih globelih trenutno prav nič ne koristimo, kvečjemu nas
lahko jutri ali pojutrišnjem odkrijejo. Imamo vtis, da trenuten
položaj lahko prispodobimo z napetim lokom, ki se mora tako ali
tako sprožiti.
=1
i
2
*
13

Edvard Kardelj,
Prepis izvirnika je v arhivu CK ZKS v Ljubljani.
Edo Turnher.
Glej dok.St.28.
193

Glede tehnike so težkoče, ker ni bilo mogoče najti nobene
točke v kaki hiši za delo, zunaj pa smo bili odvisni od vremenskih
prilik, ki bodo z vsakim dnem slabše. Stvar glede tehnike bomo
uredili sporazumno s štabom ZDO. Dobili pa smo sijajne možnosti
za nabavo materiala iz Ljubljane, kar se bo temeljito izrabilo in
vskladiŠČilo.
Smrt fašizmu — svobodo narodu!
Tone Gorjanc,*
sekretar okrožja Stična
Primož Krčan

St.67
NAVODILA GLAVNEGA POVELJSTVA SLOVENSKIH PARTIZANSKIH CET DNE 2. NOVEMBRA 1942 O NAČINU BOJA PROTI
BELI GARDI IN PRIPRAVAH ZA PREZIMOVANJE«
Glavno poveljstvo
slovenske partizanske vojske
Na položaju, 2. II. 1942.
Vsem štabom brigad in odredov.
I. Naše brigade, bataljoni in čete morajo biti v mesecih novembru in decembru v največji meri aktivne tako proti okupatorju,
posebno pa še proti beli gardi. Namen tega je, da prisilimo Z našo
aktivnostjo okupatorja, da bo zapustil manjše postojanke in da
se bo držal v svojih večjih postojankah. Na ta način bomo mi dobili
več svobodnega razmaha, kar je za nas zelo važno v času zime. Beli
gardi pa onemogočimo, da se usidra po vaseh.
Proti beli gardi je treba delati hitro in odločno. Cc se kje opazi,
da se nameravajo formirati in zasesti vas, je treba takoj intervenirati, ne pa čakati in diskutirati tako dolgo, da imajo oni čas
zabarikadirati se in se zakopati, potem jim je pa težko z našim
orožjem priti do živega. Vse dosedanje akcije na njihove utrjene
postojanke govorijo o tem. Mi smatramo, da se tudi utrjene posto« Radko Polič.
i Prepis izvirnika je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. Izvirnik, ki ga je
napisal in podpisal komandant Glavnega poveljstva slovenskih partizanskih
čet Jernej Posavec (Ivan Maček), je datiran napačno z 2. X. 1942. Izvirna kopija,
ki jo je poslal Edvardu Kardelju v Ljubljano pa ima s črnilom popravljen
datum.
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jankc dajo zavzeli, samo če se naše akcije vojaško in politično
dobro pripravijo. Cc se jih pa na noben način ne da uničiti v njihovih postojankah, jim je pa treba večkrat delati zasede in uničevati
njihove patrulje. Obveščevalci in terenski delavci morajo imeti
stalno pod kontrolo belogardistične postojanke tako, da bodo vsakokrat obveščene naše čete, kadar bodo oni odhajali iz svojih
postojank. Tako jim na povratku v svoja taborišča naše čete
Z uspehom postavljajo zasede.
II. Okupatorju je treba delati zasede pri njihovih izhodiščih,
tam, kjer se bo najmanj nadejal napada, zato bo pa večji naš uspeh.
Cc se opazi, da sovražnik stika po terenu, mu na povratku postavite zasedo v bližini njegove postojanke. Na vsak način moramo
preprečiti okupatorju, da ne bo imel s svojimi patruljami ves teren
pod kontrolo, kar mu je uspelo, da ima do neke mere sedaj.
V primeru večjih napadov okupatorja na našo partizansko
vojsko se je treba izogibati frontalni borbi zaradi tega, ker je okupator številčno mnogo močnejši in moderno oborožen. Le v primeru večjih napadov se je treba hitro umakniti, da se ne da
okupatorju možnost obkolitve naših enot. Umik se naj vrši, kjer
ni trenutno okupatorjeve ofenzive, to je lahko iz Dolenjske na
Notranjsko ali pa obratno. Umik se lahko vrši tudi na Gorenjsko,
Štajersko, Primorsko ali celo na Hrvaško. Pod nobenim pogojem
ne smemo dopustiti okupatorju, da nam uniči našo živo silo.
Cc okupatorju uspe, da obkoli eno ali drugo našo enoto, so
obvezne in morajo najbližje brigade, bataljoni ali čete takoj priskočiti obkoljeni enoti na pomoč. Zato je pa potrebno, da stalno držijo
medsebojne zveze brigade, bataljoni in čete.
Brigade naj vrše večje akcije skupno z odredi oz. bataljoni in
četami, ki se nahajajo na terenu. V to svrho je treba, da se Štabi
predhodno točno dogovore, kaj je naloga enega, kaj drugega. Štabi
brigad naj bodo v stalnem stiku s štabi odredov in bataljonov, da
jih pravočasno obveščajo o akcijah, katere je brigada izvršila. To
je potrebno zato, da se vedo bataljoni in čete ravnati v primeru
hajke, ki lahko nastane po izvršeni akciji brigade. Iz kraja, kjer
je vodila borbo brigada, bataljon ali četa, naj se jutri oddalji za
določeno razdaljo zaradi morebitnih zračnih napadov.
III. Bataljoni ali čete, ki se nahajajo na meji proti Hrvaški,
morajo stalno držati stike s hrvaškimi partizanskimi enotami. To
je potrebno zato, da imamo lahko po njih zveze z Glavnim štabom
Hrvaške in Vrhovnim štabom Jugoslavije. Ali imajo zveze ali je
nimajo z obmejnimi hrvaškimi partizanskimi enotami, morajo
stalno obveščati Glavno poveljstvo po odredu.'2 Vzhodnodolenjslu odred.
13*
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IV. Vsi bataljoni in čete imajo dolžnost, da zbirajo kože
zaklane živine in jih s patruljami odpremijo v 1. bataljon NO
v svrho zamenjave za ustrojeno usnje.3
Bataljoni in čete naj delajo na raznih mestih zimska zaklonišča, pokrijejo naj jih s smrekovim lubjem, na njih naj pa nalože
zemljo. Taka zaklonišča bodo varovala moštvo pred mrazom in
dežjem. Kjer teren dopušča, se lahko naredijo taka zaklonišča
v zemljo.
Vse partizanske kuhinje morajo biti tako narejene, da se ne
vidi njihovega dima. To se da doseči na ta način, da se delajo
3 m dolgi vodoravni dimniki.
V. Sedaj, ko so nastopili dolgi večeri, je treba te večere uporabiti za politično in kulturno izobrazbo partizanov. Pri političnem
delu je treba stremeti za tem, da se partizanom nazorno dokaže
kontrarevolucionarna vloga bele garde in da se jih navduši z revolucionarnim ognjem za uničenje izdajalske bele garde. Pri dosedanjih akcijah se opaža premajhna mržnja do bele garde od
strani samih partizanov. To je tudi vzrok, da niso vse naše akcije
proti beli gardi uspele, kakor bi morale.
Smrt fašizmu — svobodo narodu!
Za:
Komandant:

Komisar:
St. 68

POROČILO ŠTABA ZAPADNODOLENJSKEGA ODREDA DNE
2. NOVEMBRA 1942 GLAVNEMU POVELJSTVU SLOVENSKIH
PARTIZANSKIH CET»
Štab ZDO
Na položaju, 2. XI. 1942
Glavnemu poveljstvu slovenskih partizanskih čet!
Obveščamo vas, da se je položaj v ZDO mnogo izboljšal ter
so vse čete in bataljoni pričeli z akcijami, tako vojaškimi kakor
rekvizicijskimi.
•"» V vasi Hrastcnicc Št. 7 v Dolomitih je bila jeseni 1942 osnovana ona
prvih partizanskih usnjarn. Vodja usnjarnc, ki je delala do aprila 1943# je bil
Tone Lcskovic.
i Izvirnik, napisan s črnilom in prepis, ki ga je napravil Edvard Kardelj
v Ljubljani, sta v arhivu CK ZKS v Ljubljani. Dokument je objavljen v Zborniku dokumentov in podatkov o narodnoosvobodilni vojni jugoslovanskih narodov, del VI, knjiga 4, dok. št. 76.
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I. Akcije:
a) 2. Četa 2. bat. ZDO je 24. 10. poleg Kandije pri Novem mestu
počakala italijansko patrolo na progi in jo potolkla. Zaplenila je
5 pušk, 1 puškomitraljez, 300 komadov municije Z rancem, 2 bombi
in 1 uniformo. 5 it. vojakov je bilo ubitih, 1 pa se je predal in so
ga pustili živega. Od naših pa je padel komandir ćete tov. Srb.
b) 1. bataljon ZDO je izvršil 26. 10. 1942 rekvizicijsko akcijo
v neposredni bližini it. posadke pri belogardistu Mauserju v Praprečah pri Mirni. Zaplenil je I bombo, nekaj obleke, 6 glav goveje
živine, 5 prašičev, nekaj masti, jabolk, 70 kg moke in par konj.
O borbah 3. bat. pa ste bili obveščeni po komandantu tov.
Ludviku.II. Vzgoja:
a) V vojaškem pogledu smo uvedli strogo disciplino, notranjo
reorganizacijo, predpisali dolžnosti funkcionarjev od straže do bat.
dežurnega ter vsakodnevno vršili borbeno obuko in druge vojaške
vežbe.
b) V političnem pogledu smo predelali četno šolo s politkomisarji in delegati in z ostalim moštvom v četah in bataljonih.
III. Rezerve :
Glede obutve, obleke in rezervne hrane smo podvzeli vse korake, ki so bili možni, vendar pa posebnih uspehov nismo dosegli,
posebno pri obutvi in obleki, kajti manjka nam materiala in denarja. Organizirali smo v Mirni zimsko pomoč, rekvirirali pri beli
gardi, odvzeli gasilske obleke in tako ljudi vsaj delno opremili.
Glede rezervne hrane pa sporočamo, da smo do sedaj organizirali
4 baze, v katerih imamo: mast, fižol, krompir, gobe, suho sadje in
orehe. Organizirali smo tudi pečenje prepečenca in izdelovanje
salam. V pridobivanju rezervne hrane smo še kolikor toliko uspeli.
IV. Bolnice:
Pristopili smo tudi k delu konspirativnih bolnic, vendar pa
tudi to stane ljudi in denarja in prosimo pomoč v obojem.
V. Dotok

Tudi nov dotok se v malem opaža bilo s strani belogardistov
ali drugih moških, seveda to po 1 komad.
VI. Oprema
Kar se tiče opreme potrebujemo novih čevljev ali usnja, blaga
za obleke, zimskega perila, deke, posebno pa šatorska krila. Dalje
volnenih delov opreme (nogavice, rokavice).
= Ludvik Smrekar.
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VII. Oborožitev
V celem odredu imamo samo 4 puškomitraljeze in 190 za
borbo sposobnih. Ljudi pa imamo 265. Z municijo smo preskrbljeni,
imamo tudi dovolj bomb, ki smo jih nabrali ob nemški meji ter
po bombardiranju naših sektorjev.
Splošni položaj
V splošnem se mora pripomniti, da bi bili uspehi in morala
večji, ako bi imeli več avtomatskega orožja in moštva. Tako pa
imamo na eni strani ogromen teritorij, na drugi strani pa okupatorja in njegove podrepnike. Za nas je položaj zelo težak. Brigade
s svojimi hitrimi udarci belo gardo samo trenutno razpodijo, ko
pa pridemo mi na teren, bi bilo komaj, da sprejmemo mi vso težo
borbe z našo pomanjkljivo oborožitvijo. Istočasno moramo ščititi
delo terencev, izvrševati specialne naloge in kljub malemu številu
ljudi oddajati te še za specialne edinice ter sedaj za Štajersko
grupo. Pod takšnimi pogoji nam je ostrejši in izrazitejši nastop
nemogoč in bomo kmalu edinica, ki se bo komaj preživljala. Iz
navedenih razlogov prosimo, da se nam dodeli iz VDO nekaj
borcev. Ta ima okoli 400 mož. Brigade pa naj nam odstopijo vsaka
po 1 puškomitraljez.
Pa tudi iz vojaško strateškega pogleda je nujno potrebna tozadevna pomoč. Naš teren je od Novega mesta do Ljubljane preprežen s cestami in železnicami, močnejšimi vojaškimi punkti,
kakor belogardističnimi. Vse to pa je v sedanjih prilikah treba često
premagati s silo orožja. Na drugi strani si moramo z borbo dobiti
hrano, postavljati zasede, ščititi teren in terence. Gotovo je, da
bodo edinice odreda, ki se dalj časa zadržujejo na istem sektorju,
dobile v roke več nasprotnikov s svojim sistemom zased kot brigade s svojimi hitrimi udarci in naglimi prehodi s terena na teren.
Prejeli smo tudi vašo naredbo od 28. X. 42,n toda tudi izvršitev
te je na podlagi dejstev, ki smo jih omenili, odvisna od prošnje,
ki je po resnično stvarnih dejstvih predlagana. Rabimo
avtomatsko orožje in borce.
Kar se tiče denarja sporočamo, da rabimo za odred mesečno
10.000 lir. Obračun prejetega denarja pa v tem poročilu ne morem
poslati, ker je politkomisar odsoten.
Smrt fašizmu — svobodo narodu!
Komandant:
Kajtimir*
•t Glej dok. št. 42.
« Albert Jakopič.
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Politkomisar:
odsoten

P. S. Ker se nahajamo s štabno patruljo pri 3. bataljonu, smo
prejeli Vašo poslednjo naredbo od I. XI. 42/* Toda tudi to je odvisno od nase prošnje po moštvu in mitraljezih. Ker Štejejo naši
bataljoni samo po 60 mož z I puškomitraljezom, prosimo, da se
nam da na razpolago Džcmsov bat.0 Tomšičeve brigade, ki je tu
zaostal, dokler ne rešite zgoraj navedene prošnje.
Prejeli smo od Cirila7 15.000.—lir
Smrt fašizmu — svobodo narodu!
Komandant: Kajtimir

St.69
POROČILO SEKRETARJA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS
FRANCA LESKOSKA DNE 3. NOVEMBRA 1942 EDVARDU KARDELJU'
3. XI. 42.
Dragi Krištof!2
Na sestanku z našimi prijatelji3 sem jim pojasnil situacijo,
kolikor sem jo pač mogel na podlagi tvojih poročil. Niso pa bili
zadovoljni, ker ni bilo nobenega Tvojega ali pa Petrovega4 poročila
od tam. Potolažil sem jih. Oni si želijo poročila od tam in da bi
vsaj Peter prišel takoj ven. Sašar* mi je dobro sckundiral. Vsi zahtevajo takoj dokumente, tudi to sem že pisal Gabru/' Potem zahtevajo
tudi obleke in perilo, za katero si Ti že iz Jožice" pisal Gabru; naj
pošlje to, kar si Ti pisal. Imamo možnost, da tukaj krojači naredijo.
Drcjčc* se je jezil nad tem, ker je dobil iz Lj. poročilo, da njihov
letak »Sokoli in nacionalisti« v Lj. še ni tiskan in da ga dotični ne
more spraviti skozi našo tehniko. Izjavil je: »Cc je treba tiskati
»Delo«, je to takoj gotovo, če je treba kaj za njih, pa ne gre nif- Glej dok. It 63.
* IH. bataljon Tomšičeve brigade, ki ga je vodil Ivan Majnik-Džcms.
? Jozc Moškrič.
i Izvirnik, napisan s Črnilom, je v arhivu CK ZKS v Ljubljani.
2 Edvard Kardelj.
I Misli na zastopnike ustanovnih skupin v OF. Sestanek je bil v noči
od 1. na 2. november 1942 v bunkerju Izvršnega odbora OF na Toskcm čelu.
* Boris Kidrič.
G Josip Vidmar.
c
Milan Skcrlavaj.
' Konspirativno ime za bazo vodstva narodnoosvobodilnega gibanja
v Podlipoglavu.
* Franjo Lubcj, član Izvršnega odbora OF, sedaj upokojence.
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kamor.« Jaz sem mu dokazal, da to ni res in mu prcdočil, da je naša
tehnika do danes za zaveznike Se vse naredila in da tega letaka
tehnika najbrž ni sprejela (poslan je bil baje še z Roga potem, ko
smo se ločili), ker drugače bi bil sigurno tiskan. Pisal sem tudi
o tem že Pctraču," naj letak poišče, če je v tehniki in ga da Tebi
prečitati in če je Še aktualen, naj ga tiska.
Postali so vsi skupaj zelo nervozni, ker imajo zelo slabo prebivališče, tesno, slab zrak in teče jim voda noter. Za nova prebivališča je pa tukaj zelo težavno. Z Matijo10 si beliva glavo, kaj bo,
ko pade sneg.
Za nas že nekaj delamo, za njih pa še ne in iščemo.
Ko smo razpravljali o nastali situaciji na Gorenjskem o tako
močnem delovanju bele garde, so postali bolj mehki in so za
ostrejšo borbo proti njej, strinjajo se tudi s Tvojo parolo.
Postavili so trditev, da niso o Gorenjski, o delovanju OP
v ničemer poučeni, da jih Peter ni obveščal. Postavili so vprašanje,
kako je z odbori OF, ali obstajajo, ali ne dela Partija samo v svojem
imenu, ali dela za OF. No, jaz sem jim objasnil, kake žrtve je imela
Partija na Gorenjskem za organiziranje OF in za pridobivanje
zaveznikov na terenu in kake so bile težave, ker ni imel nihče
korajžc. In če je Partiji uspelo organizirati odbore OF in masovno
zagrabiti teren, kako je to zaradi izdajstva hitro zagrmelo. Da je
Partija vse njeno delo koncentrirala v organiziranje OF. Da je pa
to težavno, ker je danes na terenu samo Partija, ki dela, ta je pa
danes preganjana do skrajnosti. Bili so s tem potolaženi. Mnenja
so, da je treba postaviti na Gorenjskem neko predstavništvo OF za
celo Gorenjsko, da je treba poslati na Gorenjsko tudi njihove aktiviste. Z Matijo se strinjava, da oni pošljejo svoje ljudi tudi gor,
da pridobijo svoje poštene pristaše za aktivno delo v OF. Mi
moramo začeti na Gorenjskem z masovnim političnim delom. Naše
delo na Gorenjskem je moralo biti do sedaj zelo sektaško, zato nas
je stalo toliko dragocenih žrtev. (Premalo smo se res brigali za
Gorenjsko, kakor tudi za Štajersko in Primorsko.) Jaz sem jim
rekel, naj oni pripravijo aktiviste za Gorenjsko, da jih pošljemo.
Sporoči svoje stališče.
Predložil sem jim okrožnico, ki sem jo napisal na okrožne
odbore OF in odrede ter bataljone, da jo izda 10 in Glavno poveljstvo skupaj, navodila o prehrani partizanske vojske pozimi, o kupovanju hrane, o rekviziciji hrane pri belogardistih in o rekviziciji
hrane pri bogatih kmetih, ki pa niso belogardisti.11 Oni so smisel
okrožnice in navodila sprejeli. Moj namen v tej okrožnici je bil
sledeč:
• Milan Skcrlavaj.
10 Ivan Maček.
U Glej Zbornik dokumentov in podatkov o narodnoosvobodilni vojni
jugoslovanskih narodov, del VI, knjiga 4, dok. ftt.73.
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1. Vsi okrožni odbori naj skupaj z odredi ali bataljoni, ki so
na terenu, takoj pristopijo k nakupovanju in vskladiščenju vsake
vrste in vse količine hrane. Nakupuje naj se z denarjem, boni in
obveznicami.
2. Cele naj takoj začno z rekvizicijo hrane pri izrazitih belogardistih.
3. Rekvizicija hrane pri bogatejših kmetih, ki niso belogardisti,
pa vendar nočejo prodati hrane (tem se mora plačati). — Potrebno
je to zato, ker v večjih krajih razne hrane manjka, ki jo je pa
mogoče iz drugih krajev dobaviti n. pr. mast z Dolenjske na
Krim itd.
Drugič je treba v raznih krajih pripraviti večja skadišča hrane
za pomikajoče se brigade, ki si niso v stanju vedno hrano same
preskrbeti in nositi s seboj, zato morajo biti pri terenskih četah
večja skladišča, od koder dobijo brigade po potrebi hrano in kamor
jo ob kaki rekviziciji tudi odlagajo. Oni so moj predlog sprejeli
v celoti. Pustil sem jim predlog, mojo okrožnico tam, da še nekatere stvari vnesejo. Drugi dan so mi pa poslali moj predlog nazaj
in v njem so moja navodila v celoti pustili, so pa dodali tale odstavek: »Ker bo v najkrajšem času s strani pristojnega vrhovnega
organa finansiranje, nakupovanje, shranjevanje in razdeljevanje
hrane rešeno enotno in boste v tej stvari prejeli podrobna navodila,
vam danes zaradi nujnosti naročamo« (...sledijo navodila). S tem
pasusom so pa oni postavili vprašanje glavne intendature in glavnega intendanta, ki naj vso to prehrano organizira in kontrolira
odredne, bataljonske in četne intendante, ki naj razpošilja manjkajočo hrano iz enega kraja v drugega itd.
No, jaz bi se s tem strinjal, da mora pri Glavnem poveljstvu
biti nekdo za to odgovoren, ker Matija'- sam se ne bo mogel baviti
s tem problemom. Je pa danes po mojem mnenju glavni problem
naše vojske — prehrana in obleka poleg uničevanja bele garde.
Matija pa je mnenja, da glavni intendant ne bo mogel to vršiti.
Je sedaj vseeno, kako se ta človek imenuje ali kdo je, nekdo se bo
moral od Gl. štaba s tem vprašanjem bolj centralizirano baviti.
Zavezniki predlagajo, naj bi Glavno poveljstvo imenovalo gl. intendanta, ki bi vse to vzel v roke in vodil evidenco ter bolj sistematično organiziral prehrano in potoval iz kraja v kraj.
V tukajšnji tehniki11 ne gre delo naprej, kakor bi moglo (pisal
sem že Gabru). »Delo št. 4« je bilo šele sedaj tiskano. S »Poročevalcem« so bile 4 številke za Ljubljano. Izgovarjajo se, da ne dobijo
pravočasno teksta. Poročevalca so dobili kar 4 številke skupaj. Ti
dobro veš, kaj to pomeni, če je najbližja okolica kar 4 tedne za
dogodki in ni na tekočem, politično delo je otežkočeno, terenskim
'= Ivan Maček.
'^ Misli na tiskarno »Podmornica-, ki je bila avgusta 1942 preseljena iz
Brda v Ko/arjc.
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delavcem, ki itak nimajo drugega vira za linijo, politično situacijo
in konkretne naloge kakor i/, tekoče literature. Literatura je pa
toliko v zaostanku. Sporoči Se ti Pctraču, naj skrbi, da dobi tehnika
pravočasno material, mi pa vso literaturo, ki izide.
Fcdor14 in Tomičir* sta že prišla. Fedorja bomo dali v brigado
T. T. v agitpropi toda ne vemo, kako bo, ker je bil toliko časa
odrezan od vsakega dela. On sam pravi, da je zadovoljen s tem
delom, da pa ne ve, kako bo šlo. Voljo ima dobro.
TomiČa bomo pa dali v tehniko, ker nujno potrebujejo pomoč.
Naj se malo privadi terena. Njega je pa za to delo skoraj škoda,
ker je dober partijec in bi bil zelo dober politkomisar. Borut""' in
Nandc17 sta tudi prišla. Ta dva smo sedaj porabili za delo stanovanja, ker ni tukaj dovolj ljudi, potem jih bomo pa porabili za
organizacijske posle.
Stampiljka, ki si jo izgubil, se je našla, so mi jo že poslali.
Ravnokar, ko zaključujem, sem sprejel poŠto. Nisem je niti
še prečital, me čaka vodnik, da grem k prijateljem. Nocoj bodo
prav zadovoljni, ko imam od Tebe pismo za nje, ki je zadnjič
manjkalo.1*
Sprejmi tovariške pozdrave
S.f.s.n.
Luka1'1

St. 70
POROČILO ČLANICE CENTRALNE KOMISIJE VARNOSTNOOBVESCEVALNE SLUŽBE ZDENKE KIDRIČ DNE 3. NOVEMBRA 1942 EDVARDU KARDELJU1
3. 11.
Dragi Krištof!2
Pošiljam Ti na vpogled del Vasovega* poročila od 1. II. Na
podlagi podatkov lahko zaključimo, da je praktično vodstvo bega
vzel v svoje roke B. Remec,* mogoče samolastno (glej njegovo
i*
>s
i«
M
i«
19
i
2
3
*
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Fcdor Kovačič.
Anton Tomič.
Polde Maček.
Ivan Kavčič,
Glej dok.St.37.
Franc Lcsko&ck.
Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu CK 7.KS v Ljubljani.
Edvard Kardelj.
Rudi Janhuba.
Bogomil Remce, ob osvoboditvi je zbežal v tujino.

izjavo na sestanku v Prosv. zv.8 23. 10.). Škof bo najbrže le figura,
če je, oz. bo sploh prevzel to vlogo. Vsi tisti sestanki vodstva, ki
so prej bili pri Natl[ačcnu], so sedaj pri Remcu. Iz poročila je
razvidna ludi zveza med bg in Miha (Strn/' — Novak A.7). Te zveze
zasledujemo že nekaj časa. 1. 11. je A. Novak šel v hišo, kjer stanuje Kramcr* (vila na Aškerčevi). Brez dvoma je bil pri njem. —
Nujno je, da se organizira redna dostava S. P. p. A.'' (glej zadnji
stavek poročila) in prosim, če poskrbiš, da se to uredi. Iz našega
opazovanja p. dr. A. sledi, da on bolj nagiba k nam kot k sredini.
Po Tvojih najnovejših direktivah smo prešli k še bolj intenzivnemu vrivanju naših v bg in Mih. vrste. S pomočjo part. org. in
zanesljivih ofovcev bomo začeli sistematično iskati ljudi, ki bi za
to prišli v poštev. Vašo je našo zadevno direktivo v celoti dojel
in se z vso resnostjo vrgel na delo. Zasledovanje od zunaj ne bomo
povsem opustili (koristnost tega lahko razvidiŠ iz priloženega Vasovega poročila), povečali pa bomo z ozirom na bega pocestno
sodrgo mero pažnje pri tem.
Dalje mislimo, da bi bilo zelo dobro, če bi na en dan napravili
v vseh Miha in cv. bega centrih in tehn[ičnih] punktih preiskave,
pri katerih bi odvzeli ves material, lcgitim[acije] prizadetih in jim
zagrozili za primer, če bi z delovanjem nadaljevali. V poŠtcv bi prišlo: Novi trg 1, 3, 5, Kresija, Marinčič-Tržaška, Kcrš[ič]-Siška, Baragovo semcn[iščc], ev. Gradišče in Nebotičfnik] ing. Kham. To bi
napravila seveda NZ s pomočjo naših varnost[nikov] in cv. obvfeščevalccv]. Naša tov[ariša] iz VS in OS, ki trenutno delata z NZ,
sta mnenja, da bi se NZ dalo na tem zaktivizirati. Prosim, Če
sporočiš Vaše mišljenje.
Pri NZ je treba urediti tudi vprašanje masovne obv[eščcvalne].
S provalami v OF in partijo so zelo prizadeti tudi kadri masovne
obv[eščevaIne], tako da je trenutno masovna na tleh. Po tej poti
dobivamo sedaj zelo malo vesti. Pač pa smo začeli dobivati po liniji NZ. Prvotno smo se z Justinom10 dogovarjali, da bi NZ raziskovala samo tiste primere, ki bi prišli v poštev za akcijo NZ. Kot
pa sedaj vidimo iz dospelih poročil, so NZ prešle na splošno ma6 Misli na prostore Prosvetne zveze, ki so bili na Miklošičevi cesti 7.
f
' Marjan Strniša, ujel v Grčaricah in na kočevskem procesu obsojen na
smrt.
7
Avgust Novak, ob osvoboditvi je zbežal v tujino.
» Dr. Albert Kramcr, vodja slovenske liberalne buržoazije, ki je bil
minister v raznih jugoslovanskih vladah. Umrl je 27. maja 1943.
9
Vcrjclno misli na patra dr. Angelika Tominca.
io Vladimir Krivic.
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sovno obveščevalno. Zalo mislimo, Če ne bi morda mas[ovno]
obvfcŠčcvalno] prenesli iz terenskih odborov OF v NZ. Vodstvo
masovne v NZ bi prevzela dosedanja okrfožna] mas[ovna]
obv[esčcvalna] Ojča," ki bi tudi izvedla reorganizaeijo. Prosim
tudi v tem za Tvoje mišljenje.
Infformacije] o Kovačeviču smo dobili po NZ. Slučaj nam do
sedaj ni bil znan. Ce je potrebno, bomo natančneje preiskali, samo
sporoči. Sicer pa predlagamo previdnost.
O spopadih med part[izani] in Itfalijani] smo tudi prejeli
[poročilo] od NZ.
Gasilec Jaka Škof je pred kratkim z rešilnim avtom peljal čez
mejo orožje za bega. Treba bi bilo pogledati, kaj je na tem. Tam
smo mi včasih dobro stali.
Na zadnje liste Miha (128), ki smo jo poslali Joži,12 so že začele aretacije.
Pošiljamo današnje Ivanovo13 poročilo.
Prosim, če mi Vasovo in Ivanovo poročilo takoj po Veri'*
pošlješ.
Tov[ariški] pozdrav
Ana1-*

Joža mi je sporočila, da je bila zaradi potn[ega] lista pri
Karlu"1 (za Lio).17 Sedaj pa Kari sporoča, da ni bila. Kaj je to?
Ali je šla kam napačno?
Prilagam nekaj informacij masovne. Zlasti opozarjam na Oblak,
(Petra). Kako se morejo take stvari obravnavati po masovni! O tem
obveščevalcu sem pred kratkim pisala Joži. Na stroj pisano je od
želfeznice].
Za Dar. brata lahko nam sporočite, imamo direktno zvezo.

i' Sonja Flajs, sedaj novinarka.
12 Lidija Sentjurc.
M Ivo Svetina.
i« Alenka Bcnko, poročena Pcrovsck, sedaj uslužbenka na Izvršnem svetu
Ljudske skupščine LRS.
is Zdenka Kidrič.
M Ing. Zdenko Rupnik, sedaj uslužbenec instituta »JoAcf Štefan« v Ljubljani.
'" Dr. Vladimir Kante, policijski svetnik, obešen 23. februarja 1945 v
Ljubljani.
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St. 71
POROČILO ZAUPNIKA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS JOŽETA
MOSKRICA DNE 3. NOVEMBRA 1942 EDVARDU KARDELJU'
3. XI. 42.
Dragi tov. Kr.!2
Sporočam Ti, da smo prejeli poŠto od Juga.3 Piše, da še nima
zveze s Teboj. Ni pa zadovoljen z razmerami, kakršne je našel tam.
Nalaga nam dela, ki naj jih pospešimo. Za vsa sredstva pravi, naj
se obračamo v Ljublj.
Pri nas ni nič posebnega. Dva dni smo imeli mir pred avioni,
kaj bo danes, bomo šele videli. Mislili smo, da bi poizkusili priti
čez Ljubljanico v Polje, pa se ne upamo. Tam imajo še vedno zaprte
naše ljudi, med njimi tudi Rijo in Alenko/ za katere vedo, kaj sta.
Zadnjič sem pisal glede denarja za podpore na terenu. Prosim,
sporoči, ali lahko pričakujemo kaj, ali pa ne. Sicer pa sploh ne vem,
če dobivaš našo pošto.
Poročil z Dolenjske ni drugih, kot iz g[rosupeljskega] okrožja, ki
Ti jih pošiljam v prepisu/*
Smrt fašizmu — svobodo narodu!
Ciril*

St. 72
POROČILO ZAUPNIKA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS JOŽETA
MOSKRICA DNE 3. NOVEMBRA 1942 EDVARDU KARDELJU IN
BORISU KIDRIČU1
3. XI. 42.
Dragi tovariš!
Danes sem prejel cel kup pošte in denarja. Tu je sedaj tudi
štab ZDO, ki [si] je prišel ogledat svoj novi bataljon.- Prilagam tudi
njegovo poročilo."1 Kopije sem poslal tudi Jugu,4 kamor je danes
J
=
3
*
f«1

Prepis i/virnika je v arhivu CK ZKS v Ljubljani.
Krištof — lulvard Kardelj.
fiifra /a Glavna poveljstvo slovenskih partizanskih čet.
Marija in Helena Leskosek. Glej dok.st.49.
Glej dok.St.50.
Jo/.e MoSkrič.
Prepis i/.virnika je v arhivu CK ZKS v Ljubljani.
- Misli na III. bataljon Zapadnodolcnjskc^a odreda.
* Glej dok. St. 68.
•* ftifra /.a Glavno poveljstvo slovenskih partizanskih čet.
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odšla patrulja. Denar sem za sedaj razdelil tako: 20.000 Marku/'
15.000 Ludviku,0 15.000 ZDO, 15.000 pa terenskemu odboru Dobrunje. Ostalo sem obdržal. Luka7 je pisal, naj se za sredstva obračamo v Ljubljano.8 2. Glede materiala iz Ljubljane poizkušamo pač,
kar se da, a so težave. Cim dobim človeka, ki bi hotel kaj storiti,
že ga zasledujejo bega (včasih zares, včasih pa samo za strah).
Imajo pa v resnici dobro razpredeno vohunstvo. Poleg tega pa bega
preiskujejo tudi stare ženske. Posebno po Polju in Kašlju. Cc nese
zavitek iz trgovine in jo kdo sreča, ga mora odviti. Sem pa Šele
danes zvedel, da vendar prihaja nekaj, bolj zapadno in južno od
nas. Toda to, kar je prišlo zapadno, si je pridržala brigada,0 ki je
sedaj že odšla, kar pa prihaja južno, tudi gre tja na jug. Storili
bomo tudi v tem, kar bo mogoče. 3. Glede zased na drugi strani
smo že razpravljali prav resno. A brez avtomatičnega orožja ne
spraviš ljudi tja. Tega pa ni. Res je pa, da bi se dalo marsikaj
napraviti, če bi bile akcije brigade temeljito pripravljene in odločilo
izvedene. Danes vemo, da bi lahko Dobrunje popolnoma očistili,
Bizoviku in Polju pa zadali udarce, da si ne bi vsaj z lastnimi silami
več opomogla. Seveda je pa glavni vzrok vseh teh neuspehov nizka
borbena morala, ki se menda s samimi besedami ne da dvigniti,
polovica moštva je bolna, šepasta, ali drugače nadložna. Prepričan
pa sem, da bi nekaj uspelih akcij to takoj popravilo.
4. Delo na terenu res ni »nemogoče«. Toda če imam v vasi
4 stare dedce, pa naj torej kaj naredim? Ni ljudi, vasi so prazne,
ženske s kopicami otrok, ki se bojijo partizanov, ne zato, ker so
partizani, ampak zato, ker jih ti partizani ne morejo obvarovati
pred Italijani in bego. Pomagamo si pač z ženskami, toda tudi te
so najboljše v zaporih, druge v partizanih, ali pa se skrivajo, tiste
pa, ki bi Še mogle kaj delati, si zopet ne upajo, češ da so zasledovane na vsakem koraku, kar je deloma tudi res. Res pa je, da simpatije do nas rastejo. Se tisti, ki so oboroženi, željno čakajo, da bi
jih mi odrešili. V Dobrunjah n. pr. ni treba več kot 10 ljudi dobiti
v svoje roke, pa bo bega konec. A dobiti jih v roke? Pred enim
mesecem bi bila igrača. Albin10 bi to sam opravil. A danes je problem. Jutri bo pa morda še večji. Sicer pa če ne bo italijanske
hajke, upam, da se bo kmalu položaj izboljšal. Tudi na Polico"
mislimo. Pa zopet ni avtomatičnega orožja. Za enkrat si bomo
&c
'
"
*
0

Karel Poljanšck.
Ludvik Smrckar.
Franc Lcskošck.
Glej dok. št. 43.
Tomšičeva brigada.
i« Albin Grajzcr, komandir zaščitne ćele Glavnega poveljstva slovenskih
partizanskih čet, padci 18. marca 1944 na Mctnaju pri Stični kot namestnik
komandanta brigade Vojske državne varnosti. Proglašen je bil za narodnega
heroja.
i< Misli na bclogardistično in italijansko postojanko na Polici.
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pomagali z bat. T[omšičcvc] b[rigadc], ki je že tu. Ima sicer le
50—60 borcev, a 4 mitraljeze. Samo poslušati nas noče in stori le
to, kar se njemu zdi.
5. Propagandni material razmnožujemo in ga bomo jutri razposlali: Gubeevi in Cankarjevi brigadi, Tomšičevi brigadi, VDO
in stiškemu okrožju.
6. Peter12 piše, naj bi vprašali vse enote, kaj oz. kakšno opremo
rabijo. To se mi zdi nepotrebno. Saj je stanje približno povsod
enako. Eni so tako rekoč bosi in nagi, drugi so pa še vendar za silo
opremljeni. Za vse pa prav gotovo ne bo dovolj robe. Zato mislim,
da bi se roba, kar jo bo mogoče dobiti, razdelila po številu moštva
na vse enote, ki bodo potem pač opremile najpotrebnejše. Pošiljam
tudi abecednik,,:i če je kompleten, ne vem, drugega nisem mogel
najti. Priloženo pismo je prinesla posebna patrulja ZDO, zdi se mi,
da je od Francka.11 Pred dvema dnevoma sta prišli tudi dve pismi
od njega za Pavleta,18 ki sem mu ju poslal.
Smrt fašizmu — svobodo narodu!
Oprosti pisavi, že 14 dni prosim za pero, a ga ne dobim, kot
da so res »zlata«.
Obema tovarišema pozdrav
Ciril10

St. 73
PISMO EDVARDA KARDELJA DNE 4. NOVEMBRA 1942 INTENDANTU GLAVNEGA POVELJSTVA SLOVENSKIH PARTIZANSKIH CET O NAČINU OSKRBOVANJA PARTIZANSKIH ENOT
IZ LJUBLJANE'
Dragi Marko!=

4. XI. 1942

Tvojo pošto glede oprem in denarja smo prejeli. Na kratko Ti
odgovarjam:
L Cirilu-1 sem poslal nekaj denarja, ki mora zadostovati za
nekaj časa (100.000). Od tega denarja je nekaj tudi zate. SporaII Boris Kidrič.
W Misli na »Partizanski abecednik-, priročnik 7. gradivom o osvobodilnem
boju in gibanju za politične delavce, ki so ga sestavili Člani IO OF.
M Jože Brejc.
w Edvard KcK-bck.
i« Jote Moskrič.
i Izvirna kopija dokumenta je v arhivu CK ZKS v Ljubljani.
2 Karel Poljansck.
a Jože MoSkrič.
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zumi se s Cirilom. V tem pogledu je tu precejšnja stiska. Nekaj
bomo že Še lahko poslali, toda varčujte z denarjem do skrajnosti.
Rekvirirajte belogardistom. Toda zares belogardistom,
da ne bo prišlo do kakih pretiravanj. Kakor rečeno: upam, da vam
bom prihodnje dni zopet lahko nekaj poslal.
2. Ali gradiš dobra skladišča? Potrebno bo nakopičiti čim več
materiala.
3. Glede opreme iz Ljubljane pa stoji stvar takole: tu bi se
lahko dobilo še zelo veliko stvari. Tudi čevljev za partizane je Še
veliko. Ljudje gojzerice radi dajejo. Lahko bi se jih zbralo najmanj
1000 parov, razen tega še precej usnja itd. Tudi blaga je še kolikor
toliko, obleke, suknjičev in sukenj, perila itd. Na razpolago je precejšnja količina belega ncprcmočljivega platna za gamaše, nahrbtnike itd. Dal sem že delati gamaše, dokolenke, ki bodo pri gaženju
snega partizanom v precejšnjo zaščito, ker so v glavnem nepremočIjive.1 Skratka dobilo bi se še zelo veliko. Problem je samo v transportu. Okupatorji SO tako poostrili mere, da ne moreš zlepa najti
luknje, skozi katero bi lahko odpeljal večjo količino. Dalo bi se pa
predvsem na ta način, da bi mi izkoristili celo množico ljudi, ki bi
odnašali po majhen paket, ali pa kar oblačili in tam slačili. Zato pa je
na vaši strani potrebno organizirati primerne punkte, kjer bi ljudje
prineseno robo oddajali. Dogovori se o tem z našimi ljudmi, z Milošem/' Natašo/1 Cirilom, Ludvikom7 itd. Napravite načrt, kako bi se
z vaše strani to dalo najlaže urediti. Preglejte vse ljudi, ki dnevno
ali pogosto hodijo v mesto in iz njega in govorite z njimi. Cc bi se
napravila Široka kampanja, menim, da bi se lahko precej odpremilo. Glavno pozornost pa posvetite tistemu koncu, s katerim ima
zvezo terenski delavec Lado.H Upam, da me razumeš. Ce ne, pa
vprašaj Stcnjko/1 Tja bomo laže dostavljali. Cc od tam urediš prehod, bo šlo seveda, ne zanemarite pa tudi te strani. Pri vsem tem
je važno naglasiti zlasti to, da se morate vsi zavedati, da je problem
transporta tako težak, da ga bomo obvladali — in obvladati ga
moramo! — samo s čim večjo iniciativo tako z vaše strani, kakor
s strani Ljubljančanov. Toda moramo uspeti. Naravnost greh je,
da so v Ljubljani tako prenapolnjeni naši magacini,10 da ljudje
* Izdeloval jih je Slane Dolenc na svojem domu v Sumarjcvi ulici 3. Pri
delu sla mu pomagali Še dve pomočnici.
D Andrej LovSc.
8 Juslina Trlnik, delavka v papirnici Vevče, ubita 29. novembra 1943 na
Sv. Urhu pri Ljubljani.
" Ludvik Smrekar.
* Lado Majcen, padel med 15. in 18. februarjem 1943 na LavrSd kol član
Okrožnega odbora OF Ljubljana-okolica in sekretar Rajonskega odbora OF
Barje.
»Obveščevalce IILbataljona Zapadnodolenjskega odreda.
10 Glavno skladišče za zbiranje materiala je bilo pri sodavičarju Adolfu
Slapcrniku na Borštnikovem trgu v Ljubljani.
208

nočejo več dalje nabirati, ker nimajo stvari kam dajati, medtem
ko so partizani goli in bosi. Ce ne bo drugače, bomo morali razmišljati o kaki vojaški akciji.
4. Dobro zaščitite skladišča!
5. Skrbi tudi Ti, da bo prehod čez Lj[ubljanico] svoboden! Ce
ne bo šlo drugače, bo pa treba nasilno nositi čez.
Javljaj se čim pogosteje s svojimi poročili! Sporoči vaše predloge glede transporta!
S tovariškimi pozdravi
Krištof11
SMRT FAŠIZMU — SVOBODO NARODU!

St. 74
PISMO EDVARDA KARDELJA DNE 4. NOVEMBRA 1942 KOMANDANTU III. BATALJONA ZAPADNODOLENJSKEGA ODREDA
LUDVIKU SMREKARJU O NALOGAH BATALJONA1
Dragi Ludvik!2

4. XI. 1942.

Sprejel sem Tvoja pisma, v katerih sporočaš o vašem položaju.
Na kratko Ti odgovarjam:
1. Kar se akcij tiče, nimaš prav, ko govoriš, da niste uspeli
zaradi »raznih neprilik«.3 Po mojem prepričanju niste uspeli zaradi
tega, ker se še niste vživeli v to, da se bo poslej pač treba boriti
proti utrjenim postojankam bele garde. Naši partizani so navajeni
na lahke zmage iz zased. Tega je pa sedaj v glavnem konec. Sedaj
je treba proučiti vse možnosti, kako jih razbijati v njihovih
utrjenih postojankah. Ko sem bil lani pri naših južnih
partizanih, sem se prepričal, da partizani lahko zadajajo sovražniku v utrdbah še veliko težje izgube, kakor pa pri slučajnih napadih. Naši srbski in bosanski partizani so morali voditi in vodijo
tudi sedaj vse borbe proti sovražniku, ki je utrjen. In kljub temu
zmagujejo. Ccmu? Predvsem zato:
ker znajo pravilno oceniti sovražnikovo moč, ki je slaba, kajti
b. g. se sestoji iz nezavednih ljudi, strahopetcev, mladičev
in iz prisilno mobiliziranih. Kar jo drži, to je majhno
zagrizeno jedro, ki ga je treba pač postopno uničevati
na vse mogoče načine;
M Edvard Kardelj.
' [zvinu kopija dokumenta je v arhivu CK ZKS v Ljubljani.
2 Ludvik Smrekar.
3 Glej dok.St.40.
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ker so si izbili iz glave, da partizani ne morejo zavzemati utrjenih postojank;
ker znajo svojo vojno taktiko pravilno prilagoditi novim potrebam. V ta namen uporabljajo bombaše, ki se ponoći
priplazijo v največji tišini v najneposrednejšo bližino sovražnih postojank in izvrše svojo prvo nalogo, jurišne
oddelke itd. O vsem tem je pač treba razmisliti.
Vsega tega pa pri nas manjka in zato ni uspeha. Saj je vendar
sramotno za nas, da cel bataljon obstane pred hišo, v kateri je
morda 20—30 belogardistov, samo zato, ker imajo zaprta —
polkna! Mi smo imeli n. pr. podatke, da so bili b. g. v Bizoviku
V silni paniki. Cc bi partizani napravili juriš, oziroma se dovolj
približali Babnikovi hiši, bi lahko uničili vso bando, ki je bila vsa
iz sebe od strahu. Treba je zavreči misel, da je dovolj, če nekomu
zažgeš hišo! V vseh takih primerih se je pokazalo, da so (belogardisti) iz požara ušli z malenkostnimi izgubami. Samo direkten
napad bo privcdcl do cilja. Pri pravilni organizaciji in obnašanju
partizanov, pri potrebnih predpripravah in najprimernejšem taktičnem načrtu partizani ne bodo imeli prav nič več izgub, kakor so
jih imeli doslej. In končno: vse je odvisno od tega, da jih razbijemo sedaj, ko se šele razvijajo, da jim že vnaprej ubijemo vso
korajžo.
2. Za vaš konec pa to še zlasti velja. Polje in Dobrunje (Bizovik) je sedaj najtrdnejša b. g. postojanka. Res je, da imajo v Polju
dobre položaje. Toda v Bizoviku in Dobrunjah so njihovi položaji
zanič in tu jih moramo uničiti. More pa se tudi v Polju Še
marsikaj napraviti. Mi bomo kasneje — kakor hitro se s P.4 vrneva
k Luki5 — takoj ponovno poslali v vaš rajon eno ali dve brigadi. Za
sedaj pa vodite boj proti b. g. vi sami, kolikor je največ v vaši
moči, skupaj z vsemi četami, ki so, oziroma bodo na vašem
področju. Predlagam predvsem naslednje konkretne ukrepe:
a) Poskušaj vreči manjše patrulje na ono stran Lj[ubljanice]
in eventualno tudi žcl[cznicc]. Ni nujno, da patrulje ostanejo na
oni strani tudi čez dan, kot smo včasih mislili (četudi bi to bilo
zelo dobro). Patrulje gredo lahko čez že v prvem večernem mraku.
Obenem postavite čez noč zasede na vodi in na važnih točkah na
oni strani, da krijejo umik našim patruljam, ki bi šle čez. Patrulje
naj napravijo zasede na točkah, kjer se ponoči gibljejo b. g. patrulje in naj jih napadejo. Cc bi se vam posrečil vsaj en tak napad
in čim globlje na oni strani Ljublj., pa bi bil že velik rezultat in
b. g. patrulj bi bilo takoj manj.
b) Poizvedite prav natančne podatke o položajih, ki jih zavzema b. g. v Dobrunjah, Bizoviku itd. Izberite za vas najlažjo
točko za napad in uničenje b. g. Do podrobnosti izdelajte načrt.
« Peter — Boris Kidrič.
6 Franc LcskoSck.
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Izkoristile mine, ki ste jih pobrali Nemcem. Organizirajte svojo
razporeditev tako, da boste pri b. g. napravili Čim večjo paniko
Itd. Skratka pripravite se tako, da boste v naprej lahko predvi
deli vse svoje postopke. Naredite si cventuelno tudi premične za
klone, ki jih partizani potiskajo pred seboj. Zavzemite njihove
utrjene postojanke na vsak način. Videl boš, da bo Slo to laže
kakor sedaj misliš in ogromen bo rezultat: pri belogardističnih
pokovcih bo nastal tak strah, da bo potem lahek posel z njimi.
c) Prehod čez Ljubljanico na vsak način zaščitite, ker nam
bodo sicer onemogočene stvari, za katere vcš.ft 2e zato je treba tja
redno postavljati nase zasede.
d) Nujno potrebno je čim prej uničiti Polico, to se pravi b. g.
in italijansko posadko v vasi, ne vas samo. Pričnite z obkoljevalno
taktiko. Ako boste dobili pomoč od ZDO oz. če bo ostal pri vas
bataljon UBTT, potem boste to nalogo lahko izvršili. Poslavitc
zasede na vseh izhodih iz Police, na vseh zvezah z Grosupljim itd.,
skratka povsod, kjer hodijo b. g. in Italijani ven in noter! Vmes, po
gozdovih napravite dobro observacijsko službo, da jim onemogočite prehode skozi gozdove. Držite zasede ponoči in podnevi! Napadajte vsako oboroženo patruljo ali kolono, bodisi da gre noter
ali ven! Cim bolj jih vznemirjajte! Prepričan sem, da boste tako
pokolebali njihovo moralo, da jim bo Police kmalu zadosti. Zlasti
Italijani na takih postojankah ne vzdržc.
e) Držite si odprt prehod na drugo stran Police! Dobro opazujte vse gibanje sovražnika na grosupeljski strani, vse njegove
koncentracije itd., da bi vas sovražnik eventualno ne iznenadili
f) Na noben način ne dopustite b. g., da bi se sprehajala po
vaseh! Cc jim boste postavili zasede okoli Police, bo hitro konec
njihovega sprehajanja.
3. Glede oborožitve vem, da imaš težave. Toda podobno je
povsod. Napadajte b. g. patrulje, pa boste dobili orožje. To je
lahak posel, kakor hitro se boste otresli mnenja, da je b. g. tudi
vojska. To je banda in z njo je posel lažji kot z Italijani. To
imejte pred očmi. Sicer pa prilagamo naredbo NO, da vam pošlje
še en mitraljez. Za italijanski mitraljez pa si najdi municijo. Prenehajc šteti pri b. g. mitraljeze, češ »bo še težko delo z njimi«. Prav
gotovo bi vi brez vsake težave lahko tistih 60 b. g. na Troščinah do
kraja uničili, če bi jih pravilno pričakali. Seveda, če pa pustite
vsepovsod odprla vrata, potem se lahko sprehajajo in s svojimi
mitraljezi vzbujajo drugim strah, sebi pa korajžo. Vzemite mitraljeze beli gardi!! To mora biti vaše geslo, ne pa da prosite druge
odrede za mitraljeze, (čimprej) se .spravite na svoje noge!
4. Kar se tiče zahtev poveljstva ZDO o odvajanju ene čete od
vašega bataljona, naj velja za vselej naslednje načelo: od vašega
fl
Misli M prenos materiala iz Ljubljane k partizanskim enotam in na
kurirske 7.vc/c.

14*
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bataljona nihče nima pravice odvajati nobenih vojaških sil niti
orožja, kajti vaš bataljon ima specialne naloge na sektorju, kjer se
sedaj nahaja.7 Nasprotno, morajo vam od časa do časa celo pomagati, da čistite te kraje od sovražnika. Seveda, če je tehn. v vasi
bližini, potem lahko njeno zaščito prevzamete vi. Cc pa je izven
vašega področja, pa nikakor ne. To povejte tudi komandantu in
politkomu ZDO. Prav tako ne smejo pri vas puščati ne ranjencev
ne drugih ljudi, ki bi obremenjevali vaše položaje.
5. Će vam III. bataljon UBTT — dokler imate tam ranjenec
— lahko odstopi zdravnika, naj to stori. Sicer se pa dogovorile
z brigadami in ZDO o pošiljanju vaših ranjencev v notranjost.
Glede zdravniškega osebja bomo itak napravili neke spremembe.
6. Poskušajte osvoboditi naše ljudi, ki so zaprti v Polju. Morda
bi šlo s kako zvijačo (preoblečeni v b. g. »uniforme«?). Sploh se
zavzemite z vso silo, da v Polju b. g. zadaste pošten udarec.
Končno še nekaj podatkov za splošno orientacijo. Italijani
imajo tu zelo malo vojaštva in še tega stalno odvažajo v Italijo.
Prav te dni je odšlo spet nekaj vlakov v Italijo. Cez zimo imajo
namen ostati samo v glavnih centrih, a po vaseh pustiti belo gardo.
Italijanske posadke bodo postopno zmanjšane. Kake večje ofenzive za letos Italijani nimajo v načrtu, pač pa nameravajo še pred
snegom napraviti nekaj akcij večjega obsega na posameznih točkah,
toda s silami, ki z njimi sedaj razpolagajo sami. Taka akcija se
sedaj vrši v Gorjancih, kamor so vrgli nekaj tisoč vojakov, da
bi pregnali Cankarjevo brigado.8 O rezultatih ne vem nič. Lahko
bi se zgodilo, da bi nekaj takega poskušali tudi pri vas. V tem
primeru delajte brez vsake panike, kajti sile Italijanov niso velike,
razen tega si samo zavarujte premik na drugi sektor. Računajte pa
S tem, da je napad bolj verjeten s poliške strani. Pripominjamo pa,
da naša obveščevalna Še nima nobenih podatkov o tem, da bi se
kak tak napad na vaš sektor pripravljal za bližnje dni. Kako je
na nemški strani? Bilo bi dobro, da bi (razširili) svojo obveščevalno mrežo tudi preko nemške meje. Po naših podatkih Nemci
svojo vojsko odvlačijo na vzhodno fronto in puščajo samo žandarje
in slično golazen. Potemtakem bi bilo dobro razmisliti tudi o tem,
da napravite kake pohode na ono stran, zlasti v primeru kake italijanske akcije (slično, kakor so napravili naši Dolomitčani). Razen
tega boste sedaj kmalu dobili instrukcije glede očiščenja ozemlja.
7 Strateiki plan bele garde je bil ustvarili okrog Ljubljane oboroženi
bclogardistični obroč in jo odrezati od partizanov. III. bataljon Zapadnodolenjskega odreda je imel nalogo to preprečiti in obenem vzdrževati zveze
med 8Ljubljano in ostalimi slovenskimi pokrajinami.
Italijanska vojska je v poslednji (enajsti) fazi svoje ofenzive od 27. oktobra do 4. novembra 1942 Čistila Gorjanec. Na Gorjancih je bila od 21. oktobra 1942 Cankarjeva brigada, ki se je 27. oktobra izmaknila italijanskemu
obroču in se umaknila na kočevsko stran, da počaka konce italijanske ofenzive. Po ofenzivi je zopet odšla na Gorjance. Pač pa se je v ofenzivi spopadel
z Italijani Gorjanski bataljon Vzhodnodolenjskcga odreda.
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Mi moramo pozimi imeli svoje osvobojeno področje kol osnovno
bazo. Naši podatki o italijanskih in nemških vojaških načrtih in pa
glede na splošen mednarodni položaj nam govore, da bomo imeli
pozimi in prihodnje meseec sploh relativno lahko delo v tem pogledu. Nemške rezerve so tako izčrpane, da morajo zbrati vse na glavnih sektorjih. Razen tega je v prihodnjih mesecih pričakovati sovjetske protiofenzive, ki bo nam v vojaškem in političnem pogledu
zelo koristila. Potemtakem si bomo lahko spet postavili cilj: osvobojen teritorij. Tudi vaš sektor v vsakem primeru pride v poštev
za nekaj takega. Skušali ga bomo razširiti tudi na nemško stran,
čez mejo. Sicer pa o tem kasneje. Za sedaj je važno, da ste si čim
bolj na jasnem o stanju na nemški strani v vaši neposredni bližini
za primer, da bi se morali premikati.
Glede opreme pišem Marku.1' Z njim se dogovorita o vsem,
kar je potrebno napraviti z vaše strani. Poudarjam samo še tole:
transport materiala iz Lj. je izredno težaven. Brez vaše direktne
pomoči pa bo popolnoma nemogoče izvesti kaj večjega. O tem se
dogovorite z Markom in dajte svoje predloge.
Pazi na svojo nogo! Nikar ne letaj več, kot je nujno potrebno
in dopustno glede na Tvojo nogo. Kaj pravi zdravnik? Sploh je
treba zdaj paziti nase, kajti pred nami so Še težke bitke in —
odločilni dnevi. Letošnja zima bo fašizem odnesla.
Kakor že najbrž veste (iz »Poročevalca«, če ga sploh dobivate),
je Vscslovanski odbor v Moskvi po radiu poslal proglas slovenskemu narodu, v katerem priznava OF »kot edino zakonito oblast
na Slovenskem«, kateri naj se pokoravajo vsi Slovenci.10 To je pravzaprav isto kot priznanje — SSSR. Za nas velika pomoč proti
londonskim beguncem.
V Ljubljani je še vedno vse za OF. Tudi za partizane bi se
lahko še vsega dobilo, samo če bi omogočili transporte. Vse bomo
spravili na noge, da ta problem uredimo. Prej ne grem od tod.
Na Gorjancih so hudi boji z Italijani. Tako pripovedujejo
v Ljubljani. O rezultatih pa še nič ne vemo.
Krepko se držite! Treba je vzdržali še te poslednje — in obenem najtežje! — napore, pa bo šlo. Vsepovsod se že čuti, kako
se fašistična stavba podira.
S tovariškimi pozdravi
Krištof11
Smrt fašizmu — svobodo narodu!
'.' Karel Poljansck. Glej dok.St.73.
i* Misli na proglas Vscslovanskcga odbora v Moskvi, ki pa je 21. oktobra
1942 objavil radio Moskva. Proglas pri/nava Osvobodilno fronto za edino zakonito oblast na Slovenskem in poziva Slovence, naj se upro nemški mobilizaciji
za vzhodno fronto. Proglas je objavila 42. številka Slovenskega poročevalca.
Ob tej priliki je Boris Kidrič V isti številki Slovenskega poročevalca objavil
članek -Ob proglasu Vseslovanskcga odbora v Moskvi slovenskemu narodu-.
»i Edwd Kardelj.
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St. 75
POROČILO SEKRETARJA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS
FRANCA LESKOSKA DNE 4. NOVEMBRA 1942 EDVARDU KARDELJU«
Dragi Krištof!*

4. XI. 42

Sinoči sem bil pri prijateljih3 in smo prediskutirali Tvoje poročilo IO.4 Vsi so bili zadovoljni in navdušeni nad situacijo v Lj.,
izrazili so samo bojazen, da se Tebi in tovarišu kaj ne zgodi in
želijo, da prideta kmalu med nas. Pošiljajo vama iskrene pozdrave.
Zelo navdušeni so za komunike dr. Natlačcnar* in zahtevajo, da se
to v velikih množinah tiska in razširi. Ker mi nisi nič javil, kaj se
naj s komunikejem naredi, ali naj se ga tiska, ali bo objavljen
samo v Poročevalcu, sem mnenja, da ga dam tukaj v tehniko v tisk.
Sporoči mi! Strinjajo se tudi z letakom za Gorenjce/1 samo pravijo,
da bi bil lahko krajši. Pri čitanju 7-novcmbrskcga proglasa7 smo
pa imeli konflikt z Andrejem*1 in Drcjčctom;0 sta absolutno proti
temu, da bi pisali, da smo Slovenci dolžni Sovjetski zvezi zahvalo
za uspehe in mednarodno priznanje. Pravita, da smo Slovenci to
z lastno borbo dosegli in so nas morali priznati. S Sašo10 sva dokazovala, da smo res dolžni zahvalo iz raznih vzrokov itd. toda ker je
Andrej postajal nervozen in siten, sva popustila in ker si Ti pisal,
naj postavijo svoje pripombe, sem rekel, naj da svoj predlog teksta.
Drcjčc je potem predlagal priloženi spremenjeni tekst. Krščanski
niso imeli ničesar proti proglasu in so se strinjali. Strinjali so
se pa tudi s spremembo. Midva z Matijo" sva za to, da ostane
tekst prvoten, vidva pa uredita, kakor smatrata za pravilno.
Kristjani prosijo, da se jim tiska in razširi priloženi letak
»Slovensko ljudstvo, reši svojo vero!«
i Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu CK ZKS v Ljubljani.
- Edvard Kardelj.
•i Misli na zastopnike ustanovnih skupin v I/.vrSncm odboru OF.
« Glej dok.St.37.
« Glej dok. st. 3, op. 8.
« Glej dok. št. 12.
" Misli na osnutek proglasa IzvrSncga odbora OF za petindvajseto obletnico oktobrske revolucije. Proglas je objavil Slovenski poročevalec, leto III,
5t.43, dne 14. novembra 1942. Objavljeno je bilo besedilo, ki so ga predlagali
Franc Lcskosck, Ivan Maček in Josip Vidmar.
« Jozc Rus.
9 Franjo Lubcj.
»o Josip Vidmar.
" Ivan Maček.
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Vsi skupaj pa predlagajo, naj izda OF priloženi letak »Ali verjamemo vsaj danes?«
Prcglcjta letak 10, če je potreben, da se tiska, nama se zdi
prelahek, treba ga je popraviti.
Cc bosta letaka dobra za tisk, ju pošlji tudi sem, da ju dam
v tisk za provinco.
Ker imajo na Gorenjskem še bolj slabo tehniko, sem dal letak
tukaj v tisk in ga bomo 2000 kom. poslali na Gorenjsko, 2000 pa
na Štajersko.
Z Gorenjske sta se vrnila prof. Silvo12 in Kosta.13 Oba Silva14
in Kosta so šli skupaj preko in prišli v neko četo v taborišče.'5
Četa Je bila na razhodu, v taborišču pa je bilo samo 6 ljudi in ti
trije. Nastala je hajka in so se razbili. Silvo in Kosta sta se vrnila,
mladi Silvo10 se je pa izgubil in se ne ve za njegovo usodo. Ubita
sta bila dva partizana. Bojimo se, da se je Silvu kaj zgodilo. Drugih
novic z Gorenjske nimamo, tudi z našega kraja ne, razen to, da
Italijani groze, da nam bega požge sosednje vasi. Bega pošilja
svoje špijonc na naš kraj, enega so partizani ujeli in poslali k bogu.
Na našem kraju se je pojavila Podbarškova Reza, bila je odpuščena iz vojaške službe brigade T. T. in poslana na politično
delo. Ker je ta tovarišica precej klepetava in ni dobro, da nas
vidi, sva jo Z Matijo poslala na horjulski sektor k Cenetu17 na pol.
delo, tako da pride stran od tod. Cc pa bi bila potrebna kje drugje
in bi mogoče več koristila, pa sporoči, ker Ti tam bolje vidiš potrebe kadrov, sicer je pa tukaj tudi dovolj dela in bo prišla Cenetu
prav, ker je precej bolehen.
Priložen je tudi listek za nabavo obleke prijateljem.
S tovariškimi pozdravi
S. f. s. n.
Luka19

"2 Oskar Savli.
13 Stane Bizjak.
i* Viktor StOpar in Oskar Savli.
15 Prišli so v tabor Loške Čete Poljanskega bataljona, ki je bila pod Sv.
Primožem. Glej dok. St. 102.
io Viktor Stopar.
Oskar Savli in Stane Bizjak sta se vrnila v Dolomitski odred, Viktor
Stopar pa je nadaljeval pot proti Štabu I. grupe odredov. Glej dok. 5t. 102.
i* Dr. Cene Logar, sedaj uslužbenec Državnega arhiva LRS.
Ii Franc LeskoSck.
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St. 76
POROČILO ZAUPNIKA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS JOŽETA
MOSKRICA DNE 4. NOVEMBRA 1942 EDVARDU KARDELJU*
4. XI 1942.
Dragi tovariš!
Tukaj pošiljam vso poŠto, kar je je danes prišlo. Kar je za
Juga,- jo pošlji Ti, ali pa jo pošlji nazaj. Naša patrulja bo šla itak
šele čez 4 dni. Obenem prilagam poročilo stiškega okrožja'"1 in poročilo tov. Miha.4 Pri nas ni nič posebnega. Bega se drži v svojih
gnezdih, kjer bi jih mogli prijeti, pa smo vedno prepozni. Zdi se,
da so tudi bega opazili, da nerazpoloženje proti njim raste. Medtem ko so še pred 14 dnevi obetali, da bo v Zadvoru in Sostrem
tekla kri vse drugače kot je v Dobrunjah in Bizoviku, so pa sedaj
kar tiho. Včeraj jih je šlo 30 na obhod čez Sostro in Zadvor (mi
smo bili seveda zopet prepozni), šli pa so tiho in kar hitro. Ljudje
jih že omalovažujejo in se jim smejijo. Italijani so v skrbeh, če niso
tukaj tudi Hrvati. Sedaj je za silo vzpostavljeno organiziranje
V Sadinji vasi s Podlipoglavom. Tudi Sostro, Podmolnik in Javor
bodo kar dobri, samo da izgube še malo strahu. S Poljem trenutno
nimamo zveze. Nataša0 je tu, a tudi ona še ni dobila zveze, tako
da ne vemo, kakšen je pravzaprav položaj oziroma če je ostalo
Še kaj naših ljudi. Govori pa se, da imajo v Polju bega zaprtih
okrog 10 naših ljudi (tudi Rijo in Alenko),r* ki so pripravljeni
za talce.
Smrt fašizmu — svobodo narodu!
CiriF

i Prepis Izvirnika, ki ga je napravil Edvard Kardelj v Ljubljani, je v arhivu CK ZKS v Ljubljani.
2 Šifra za Glavno poveljstvo slovenskih parli/anskih čet.
•i Glej dok. 41.66.
* Lojze Roje.
s Justina Trtnik.
c Marija in Helena Leskosek.
" Jože Moskrič.
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St. 77
POROČILO KOMANDANTA III. BATAIJONA ZAPADNODOLENJSKEGA ODREDA LUDVIKA SMREKARJA 4. NOVEMBRA 1942
BORISU KIDRIČU IN EDVARDU KARDELJU'
Dne 4. XI. 42.
Tovariš Peter2 in Krištof3
Sporočam, da smo tudi mi sprejeli naredbe,1 ki jih bomo čim
bolje izvrševali. Dobil sem od tov. Cirila5 tudi nekaj denarja, da
imam /a čete in pa za nadaljnjo gradnjo, ki je bila predvidena.
Morala je v našem bataljonu še precej visoka. Oborožitev je zelo
slaba, kakor sem omenil zadnjič. Ce hočem, da dr/.im svoj sektor,
samo s svojim bataljonom, sta mi potrebna najmanj še 2 mitraljeza in to zbrojevki, ker nimamo drugačne municije.
V ambulanti imam 17 ljudi, ki bi tudi nujno potrebovali enega
zdravnika in sanitetni material. Na bolovanju jih imam 8 za razne
bolezni. Tako celokupni bataljon šteje okoli 130 ljudi. Sicer jih
imamo za prehrano okoli 200 (preko), to se pravi z bataljonom,
ki je začasno ostal na našem sektorju.9 Sicer pravijo, da je med
njimi polovica bolnih za raznimi prehladnimi boleznimi. Temu
bataljonu sem odvzel 1. četo za ojačanjc in zasede kot pomoč naši
3. četi na vzhodu. Hrane smo si nekaj nabavili in sem mislil, da mi
bo ostalo za zimsko zalogo, toda kaj ko gre dnevno toliko hrane!
Dobili smo jo v glavnem na raznih rekvizicijah, vendar pa nam
zadnjo rekvizicijo krščanski socialisti ne odobravajo. Takrat, ko
so naši šli na to akcijo, pa se niso niti ganili in tudi ne ugovarjali.
Kar je naših ljudi, terenskih in tudi rajonskih, so nam dali načrt
in nas obvestili in vsi odobravali, ker nam je akcija prinesla tudi
političen uspeh. En uspeh je že ta, da so se Italijani in begi spogledovali, češ da smo se zopet predrznih v tolikšno njihovo bližino.
Tudi v Polju smo s tem dvignili moralo, kakor govori tamkajšnji
zdravnik.7 Le tov. Martin,8 kršč. socialist, protestira in obrača
ljudi čisto nekam po svoje.
Akcije na Polje nisem mogel izvršiti, ker mi niso odobravali
rekoč, da imamo premalo avtomatskega orožja. Pa kljub temu
bom poizkušal, samo čakam na točnejše podatke. Manjše akcije
' Prepis izvirnika je napravil Ldvard Kardelj v Ljubljani in ic v arhivu
CK ZKS v Ljubljani.
- Boris Kidrič.
•*< Edvard Kardelj.
' Glej dok.lt.63 in Zbornik dokumentov in podatkov o narodnoosvobodilni vojni jugoslovanskih narodov, del VI, knjiga 4, dok. Si.73.
•'• Jože Moškrič.
r
- III. bataljon Tomšičeve brigade.
• Dr.Rihard Gregorčič iz Polja, kjer je bila pomembna javka za zvezo
med Ljubljano in Dolenjsko.
* Tone Hočevar iz Zadvora, sedaj uslužbence »Agrotehnike« v Ljubljani.
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za sedaj nočem tamkaj delati, ker bi se mi potem načrt ponesrečil.
Zasede pa postavljamo stalno po 3 na raznih mestih, kjer pričakujemo bege ali Italijane.
Opišem naj se primer, kako je patrulja ZDO prišla direktno
na Polico in čez vas, ko so bili neopaženi od begov in [talijanskih
straž. Ker niso vedeli, da so Italijani in begi na Polici, so krenili
direktno čez vas, begi so jih pa gledali skozi vrata in okna gostilne,
ne da bi se ganili. Sclc čez nekaj časa, ko so naši tovariši legli
v gozdu tik pri Polici, so začeli vse križem streljati in tudi iz
Grosupljega metati mine točno v tisti smeri, kjer so naši tovariši
prenočevali. V tem se vidi, kako dobro stražo imajo propali pijani
tipi begi. Cisto načrtno jih bomo skušali zlomiti.
V Polju imamo še dobrih naših. Na grobu našega padlega tov.
v Polju, ki je tam pokopan, je gorelo 15 sveč in to 5 rdečih, čeravno
sta po drugih grobovih samo po dve. Prav tako je bil ves v cvetju
in vencih. Navzoči govorijo, da čeravno so imeli begi dobro Špijonažo, ki je pazila na to, kdo ga bo krasil, so mnogi polagali cvetje
na njegov grob. Tudi na mestu, kjer je pokojnik padel," je gorela
velika sveča. To prinašajo obveščevalci.
Ker vem, da je podrobnosti opisal že tov. Ciril, bom skušal
jaz vsaj vsak drugi dan poročati še druge stvari.
Ludvik Zupane10

Tovariški pozdrav

St. 78
VOJAŠKA POROČILA »Z NAŠIH BOJISC«, KI JIH JE EDVARD
KARDELJ OBJAVIL V SLOVENSKEM POROČEVALCU 4. NOVEMBRA 1942"
Z NAŠIH B0J1SC
Glavno poveljstvo slovenskih partizanskih čet objavlja naslednja poročila s slovenskih bojišč proti okupatorjem in bclogardističnim tolpam:
30. X. 1942.
Na vsem področju »Ljubljanske pokrajine« opravljajo naše
partizanske čete uspešno akcijo čiščenja belogardističnih tolp in
razoroževanja vaških straž. V teku meseca oktobra je bilo očišče'•>
i°
»
ki so
jih je
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Franc Mocilnikar, ki je padci pred prosvetnim domom.
Ludvik Smrckar.
Poročila je Edvard Kardelj sestavil na osnovi poročil vojaških enot.
mu jih le poslale v Ljubljano, in na podlagi prepisov poročil, ki mu
poslalo Glavno poveljstvo slovenskih partizanskih čet.

no obsežno ozemlje ter ubitih, ujetih in aretiranih okoli 300 belogardistov oziroma članov »vaške straže«. Justificirani so bili bclogardistični kolovodje in agitatorji, medtem ko je bila ogromna
večina zapeljanih in nasilno mobiliziranih mo/ izpuščenih na svoje
domove. Istočasno so naše čete izvršile nekaj uspešnih napadov
na okupatorske trupe ter z uspehom odbile vse sovražne napade
na naše položaje. V vseh teh bojih je bila zaplenjena znatna količina orožja, municije in opreme, ki bi zadoščala za oborožitev
dveh novih bataljonov. V poldrugem mesecu bojev proti okupatorju in beli gardi so sedaj naše partizanske čete zaplenile več
orožja kakor v treh mesecih pred italijansko poletno ofenzivo.
Na Primorskem nadaljujejo čete Soškega odreda uspešne napade na italijanske posadke in karabinjerske postaje. Izvršeno
je bilo nekoliko minerskih akcij na železniških progah. Zaplenjena
je znatna količina orožja. Okupator je požgal večje število vasi,
med temi tudi Ajdovščino.2
Na Gorenjskem in Štajerskem razvijajo naše čete močno diverzantsko delavnost. Na več mestih je uničena proga, napadeni
in uničeni so trije vlaki na Gorenjskem. Na Štajerskem je bilo več
naših napadov na manjše nemške posadke. Na nekaj mestih je
prišlo do večjih sovražnikovih napadov, ki niso nikjer dosegli večjega uspeha.
Na Koroškem naši oddelki nadaljujejo z manjšimi akcijami
diverzantskega značaja.
Dodajamo nekaj podrobnejših poročil:
Zahodnodolcnjski odred: V začetku oktobra je
manjši naš oddelek izvršil nekoliko napadov na belogardistične
patrole na področju Bizovika, Dobrunj in Sp. Kašlja. Ubitih je bilo
11 belogardistov, 2 ujeta, zaplenjenega nekaj orožja in municije.
10. X. je okrog 400 Italijanov napravilo roparski pohod na
področje Police, Lipoglava in Podlipoglava. Manjše naše patrole
so napadle italijanske kolone iz zased. Okupatorji so imeli do 20
mrtvih, med temi enega oficirja, več ranjenih. Okupatorji so popolnoma požgali posestvo Razore ter deloma vas Podlipoglav.
Udarna brigada Ljube Serccrja: V začetku oktobra so oddelki naše brigade napadli kolono 700 Italijanov in večji
oddelek bele garde na področju Cerknice. Padlo je okrog 20 Itali- Podatek ni ločen. Sovražnik ni po/gal Ajdovščine.
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janov, 4 belogardisti, a već je bilo ranjenih. Ujetih 6 Italijanov, med
temi 2 narednika ter 3 belogardisti. Zaplenjen 1 težki in I lahki
mitraljez, 14 pušk, večja količina bomb, municije ter opreme/1
Udarna brigada Matije Gubca: Deli naše brigade
so sredi oktobra čistili področje med dolenjsko železnico in nemško mejo (vasi Polica, Brezovo, Dedni dol, Blcčji vrh itd.). Razorožene so belogardistične »vaške straže« v nekaj vaseh, aretiranih
nekoliko belogardističnih kolovodij, kolikor se niso zatekli že prej
pod zaščito Italijanov, zaplenjenega nekaj orožja in municijo ter
opreme. Na Polici smo bili prisiljeni zažgati tri gnezda belogardističnega odpora. Razen neznatnega odpora v Brezovem niso nikjer
dajale vaške straže oboroženega odpora.4
Udarna brigada Toneta Tomšiča: Oddelki naše
brigade so 22. X. napadli belogardistiČna gnezda v Bizoviku in Dobrunjah. Zažgana so bila 3 gnezda belogardističnega odpora, pobitih okoli 30 belogardistov, a nekaj aretiranih in postavljenih pred
partizansko sodišče. Zaplenjeno je bilo nekaj malega orožja/'
Naš 1. bataljon je 25. X. ponoči zalotil v vasi Perovo pri Grosupljem sestanek vaške zaščite, ki ga je vodil kaplan iz Stare vasi.
Aretirali smo kaplana in še enega znanega belogardističnega agitatorja, vsem ostalim pa smo razložili vlogo bele garde ter jih izpustili. Zaplenili smo ves material v belogardistični delavnici čevljev in nahrbtnikov/'
Dolomitski odred: 23. X. je naš bataljon iz zasede
napadel veliko kolono Italijanov in belogardistov, ki so prodirali
iz Polhovega Gradca in Horjula. 3. četa tega bataljona je odprla
ogenj šele, ko se ji je sovražnik približal na 10 metrov. Učinek je
bil grozen.
V nepopisni paniki so se valili italijanski vojaki in belogardistični izvržki po bregu navzdol. Poskušali so še parkrat zavzeti
naše položaje, toda vsi njihovi poskusi so bili krvavo odbiti. Nismo
se umaknili niti za ped. Borba je trajala od 7. ure zjutraj do
5. ure popoldne, ko so se okupatorji in belogardisti umaknili. Italijani so imeli 60—70 mrtvih, belogardisti okrog 30 in mnogo ranjenih. Na naši strani samo 6 laže ranjenih.7
•T

*
c
c
"
220

Glej
Glej
Glej
Glej
Glej

dok.
dok.
dok.
dok.
dok.

št.
št.
št.
št.
št.

59.
17.
26 in 27.
33.
45 in 46.

St. 79
POROČILO EDVARDA KARDELJA DNE 5. NOVEMBRA 1942 SEKRETARJU CENTRALNEGA KOMITEJA KPS FRANCU LESKOSKU IN KOMANDANTU GLAVNEGA POVELJSTVA SLOVENSKIH
PARTIZANSKIH CET IVANU MAČKU O POLOŽAJU V LJUBLJANI'
Draga Lojze2 in Angelo!3

5. XI. 1942.

Danes sem sprejel Ang[clovo] pismo Pelru,4 a včeraj Loj/ovo
meni/' Prebral sem ludi Lojzovo pismo Gabru*1 (ki se sedaj imenuje
J U L I J in lako je treba naslavljati tudi zame. Julij za Kiv! Ne mojega polnega imena!). Prav tako sem pred dnevi prejel Lojzovo
kratko sporočilo o prihodu.s Najprej bom po vrsti odgovoril na
pisma, potem pa še o nekaterih vprašanjih.
1. Najprej moram sporočiti zlasti za Lojza izredno neugodno
novico, namreč da so se moje domneve glede A/' in R.10 pokazale
za točne. Z njima [je] tudi C.,n naš stari prijatelj, ki ga Lojze
pozna. Zaradi konspiracije ne morem povedali podrobnosti na
tem mestu, kajti onim še ni vse jasno, vama pa bo Peter povedal
o tem. Vzrok je stara bolezen: zločinska nckonspiracija, ki je izdajalcem omogočila delo. Nismo še mogli ugotoviti, kako je z njimi,
nili kje so. Menim, da za R. in A. ni nevarnosti, a s C. je obupno.
Vse ostalo boš zvedel ustno.1- Naročil sem tako Ludviku'3 kakor
tudi njegovim, naj poskusijo srečo, poizvedujemo pa tudi mi. Toda
hudič je v tem, da je UBTT s svojim polomom ob Ljubljanici
hudičevo ohrabrila belogardistične pokovce, ki navdajajo ljudi
s takim strahom, da ga komaj premaguješ. Ne smete več dopustiti
takih strahopetnih akcij, kakor je bila ta! ...u
2. Ker smo že pri tem, preidem takoj na vprašanje dokumentov. V zvezi z vsemi drugimi težavami in izgubljenimi pozicijami
v Ljubljani je suša zajela seveda tudi ta sektor. Padli so na tak
minimum, da je prav resnično nevarno, da bo naše gibanje silno
otežkočeno. N. pr. dokumenti, s kakršnimi sem šel jaz, so padli
' Izvirnik in izvirna kopija sla v arhivu CK ZKS v Ljubljani.
2 Franc Leskošck.
•T Ivan Maček.
* Boris Kidrič.
& Glej dok.St.6I.
o Milan Skcrlavaj.
? Krištof-Edvard Kardelj.
H Glej dok.st.31.
" Alcnka-Hclcna Leskošck.
»o Rija-Marija Ixskosck.
>• Cene Siupar. Glej dok. $(.49, op. 4.
i=
Glej dok. št. 49.
13
Ludvik Smrekar.
14
Izpusčamo.
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v Ljubljani...18 Potemtakem — »Schluss mit Jubel!« s to sorto.
2e nekaj dni pretresajo in iščejo. Jasno je, da zdaj ne pride za
nikogar v poštev. Takih, s kakršno je šel Peter, pa sploh ni več."1
2c tista, ki jo je imel P [eter], je taka, da je samo P[etcr] —
ki je včasih malo avanturista — lahko šel z njo. Jaz sem se čudil,
da ste ga pustili. Cc bi ga legitimirali — za kar je 90% verjetnosti!
— bi bil 100% provaljen! Zdaj smo ga hoteli spustiti ven S tako,
kakršna je bila moja, toda razumel boš, da se ne upam, čeprav
bi P[ctcr] sam seveda tvegal. Po vsem tem boš razumel, da ni imelo
nobenega smisla, če bi jaz pritiskal na Julija, naj izda tisto, za
kar smo se dogovorili. Toda kake druge uporabne stvari še ni bilo
do pred dobrili 10 dni, ko so uvedene neke nove stvari z omejenim kratkim rokom za poljubne državljane. Formular so
dobili šele pred kratkim in zdaj ga imamo že v lastni izdelavi.
Poslali vam bomo na vaše stare dokumente prazne formularjc za naprej in si jih izpolnite po potrebi.17 Kdor nima nič,
bomo napravili vse (n. pr. Saša1*).
3. Glede obleke itd. je približno ista stvar. Robe imaš v L[ jubljani] dovolj. Vprašanje je samo, kako spraviti ven! To je takšen
problem, da smo ga sedaj postavili kot centralnega pred vso partijsko organizacijo v Ltjubljani]. Vsi morajo iskati poti. Peter Ti
bo povedal, kakšne težave so na naših sedanjih linijah. In ko že
misliš, da je vse na mestu, zveš, da ni nič. Tako sem n. pr. zvedel,
da je vsa roba za vas že odšla in da je na tistem punktu,1" od koder
je šel Peter. Rekli so mi, da je tudi moje vse vmes. Tako sem ostal
brez čevljev, površnika in obleke. Pred kakim tednom pa dobim
svoj paket — nazaj. Sploh ni šel čez, ker se jim je tam nekaj zaisp JzpuŠčamo. Misli na ponarejene osebne izkaznice.
i > Misli na ponarejeno zelezničarsko izkaznico.
n Dokumente za ilegalec je izdelovala dokumentna tehnika, ki je spadala
pod Centralno tehniko KPS v Ljubljani. Do maja 1942 jo je vodil Janek SubicLadi, nato pa Darja Brcnk-KariŠ. Aktiv dokumentne tehnike je bil povezan
z zaupnimi aktivisti v okupatorjevih uradih, ki so pomagali priti do originalnih faksimilov, katere je dal okupator napraviti v tiskarnah ali izdelovalnici
žigov. V dokumentni tehniki so jih fotografi preslikali, risar je povećane
fotokopije prerisal, nato cinkograf preslikal in izjedkal na plošče iz cinka.
S temi ploščami so v ilegalni tiskarni natisnili dokumente. Dokumentna tehnika ni imela svojega prostora vse do oktobra 1942, ko so dogradili bunker
v vili Žarka Raceta na Kodeljcvcm, ki je bil moderno opremljen z vsemi
tehničnimi pripravami. Do takrat so posamezna dela izvrševali po različnih
privatnih stanovanjih. Za takojšnjo povezavo in redno opravljanje dela je
skrbela kurirka, ki je v kamuflažnih predmetih prenašala dela do posameznikov. Ponarejeni dokumenti so bili tako natančno izdelani, da se niso ločili
od pravih in večkrat izdani istočasno kot okupatorjevi. Aktiv dokumentne
tehnike je imel tudi zvezo z anagrafskim uradom, kjer je dobil imena in
naslove nekompromitiranih oseb, ki jih je dokumentna tehničarka vnašala
v tiskane obrazec, da so se podatki ilegalca v slučaju poizvedovanja ujemali
s tistimi, ki jih je imel okupator.
i* Josip Vidmar.
10 Pri Andreju Lovšctu v Zgornjem Kašlju.
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taknilo. Ni dvoma, da bi se vse to moglo uredili in se bo ludi
uredilo, toda stvari v Ljubljani so bile postavljene tako, da so naši
kratkomalo izgubljali postojanko za postojanko
-10 Podrobnosti
bosta zvedela od Petra. Bodi prepričan, kakor tudi tovariši iz drugega stanovanja,1'1 da bom pritiskal na to, da dobite, kar je bilo
naročeno. Resnici na ljubo moram povedati še to, da tudi jaz sam
zares nisem pritiskal za te stvari, ker sem najprej računal, da je
vsa roba že na poti, potem ko je prišlo nazaj, ste pa vi komaj prišli
na novo mesto in sem nekako čakal, da boste ponovno sporočili,
kaj potrebujete. Dostavljali vam bomo po kosih.
Isto velja glede opreme za partizane. Dejstvo je, da bi L[jubIjana] še vedno lahko obula in oblekla domalega vse partizane. To
govorim skoraj brez pretiravanja. Pripravljenost ljudi, da bi darovali za partizane, je zelo velika. Vsa skladišča so polna. In tu se zaustavlja, ker ne gre ven. Tako izgubljajo ljudje voljo, da bi nabirali
dalje, kajti ob raznih provalah padajo tudi skladišča. Odmev na
poziv IOOF— je zelo velik, ko bi Ic znali najti pot za ven! Zdaj
n. pr. velja parola, da mora vsak aktivist OF dati ene dobre čevlje
=0
21

I/puŠčamo.
Misli na člane Izvršnega odbora OF.
"- V zvezi z bližajočo se zimo je Izvrsni odbor OF naslovil na slovenski
narod proglas naslednje vsebine:
»/.ima Irka. opremimo na novo parlizansko vojsko! — Slovenskemu narodu! — Bliza se zima in z njo deževje, mraz in sneg. S tem stopa pred slovenski
narod zopet najvažnejše vprašanje oskrbe slovenske partizanske vojske z zimsko opremo. Sleherni Slovenec in Slovenka, vsaka slovenska družina in narod
v celoti se mora zavedati, da od zadovoljive rešitve tega vprašanja zavisi
nadaljnja borbena sposobnost partizanske vojske in z njo zmagovito nadaljevanje osvobodilne borbe slovenskega naroda. Poldrugolctne neprestane
borbe partizanov, stalno prebivanje na prostem, posebno pa borbe in premiki
v zadnji ofenzivi so poslabšali opremo partizanske vojske v taki meri, da je
njeno stanje skrajno pomanjkljivo in je zato pred nastopom zime potrebno
popolne obnove.
Izvršni odbor OF in Glavno poveljstvo slovenskih partizanskih čet stopata zato pred slovenski narod s pozivom, da se tega vprašanja v celoti
zave in ga tudi sedaj resi s tisto uvidevnostjo in s prav tisto ljubeznijo, ki
je doslej odlikovala slovenski narod in ga Čvrsto povezala s svojo narodno
vojsko.
Vodstvo Osvobodilne fronte se zaveda zmanjšanih možnosti, težav in
omejitev, v katere je roparski okupator vrgel Dal narod, zlasti njegov najpozrtvovalncjSi del, vendar je prepričano, da slovenski narod ne bo hotel obtičali
na sredi poti, ne bo zapustil svojih najboljših sinov, ki mu v junaški borbi,
prezirajoč največje žrtve, glad in smrt, kujejo srečno in boljšo bodočnost.
Slovenci, slovenske družine! Rade volje boste priznali, da je v vaših
shrambah in omarah Se toliko usnja, čevljev, perila in ostale zimske opreme,
da bo dobro opremljena vsa slovenska vojska, če se bo vsak omejil na najpotrebnejše. Priznali boste, da je laže vam vzdržati v mestih in vaseh, v kurjenem stanovanju z lažjimi čevlji in manj toplo obleko, kakor partizanu
v zasneženih gorah, v dežju, burji in viharju brez strehe, lačnemu v naporni
službi in neprestani borbi, posebno če vas dviga zavest, da so to v a S i brat je,
sinovi, možje, očetje, ki se borijo za vas vse in za vašo bolj£o bodočnost. Kdo
od poltenih Slovencev ne bi hotel s svojimi najbližjimi deliti svojih, četudi
skromnih sredstev?
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za partizane. In dejansko jih v velikem številu prinašajo. Kdor
jih ne more najti, jih celo kupuje, ali da narediti. Tako so se
odkrili čisto novi viri. Prav tako je z obleko, ki je bo mogoče
najti precej, zlasti suknjičev za zimo itd. Imamo tudi volno, ki jo
sedaj predejo, in bo i/, nje možno napraviti sviterje za skoraj vse
partizane. Itd. Skratka, glede dobave ne bi bilo težav, pač pa
s transportom. Tu je treba delati z obeh strani. Transport naj
se organizira tudi s partizanske strani. To je možno. Miha-'1 iz
Bele kr[ajine] nam n. pr. prav danes javlja neko možnost pošiljanja.
Treba je kontrolirati, kdo vse hodi sem in tja, organizirati sprejemanje posameznih kosov itd. Skratka, pogovori se s tamkajšnjimi
terenskimi delavci o možnostih, ki jih imajo. Razmišljal sem Čudi
že o tem, da bi se organiziral čisto partizanski transport čez žico.
Sedaj je zgodaj tema. S postavljenimi zasedami ob žici bi se n. pr.
ponekje moglo priti čez, vzeti robo in jo odnesti. Partizani v vašem
koncu bodo gotovo vedeli, če je to možno. Z notranje strani bi
mobilizirali NZ. Vsaj sem pa tja bi morda bilo možno. Z vso
resnostjo se zavzemite za te probleme, kajti sicer bo nekega dne
nastopil tak položaj, da ne boš niti kg robe prenesel čez mejo.
Prihodnjič mi piši, če boš mogel kaj urediti z druge strani. Mi smo
tu sedaj organizirali specialen aparat po rajonih, ki ima nalogo
iskati razne poti. Tak aparat bi morali ustvariti tudi zunaj in potem
bi bili ti rajoni v medsebojnem stiku ter bi dopolnjevali svoje
aparate. Delajte v tem smislu!
4. Tehnika je v splošnem nazadovala. Jaz se vse te dni, kar
sem tu, največ pečam z njo. Naši so tu imeli tendenco, vse skupaj
poenostaviti in nekako zreducirati na nek birokratski aparat. Poleg
tega so pa seveda imeli in še imajo neprestane težave objektivne
narave, ki jih ne smemo podcenjevati. Za zunanjo tehniko pa
seveda sploh niso dovolj skrbeli in so jo prepuščali zunanjemu
OK,-* ta pa seveda ni bil sposoben voditi kontrolo. Zveze med
L[jubIjano] in zunanjo so zelo slabe. N. pr. 4. št. »Dela* je v
Lj[ubljani] še sedaj v — enem samem izvodu, ki ga imam jaz.
Poznavajoč ljubezen, ki jo slovenski narod goji do svoje partizanske
vojske, sta Izvršni odbor OF in Glavno poveljstvo prepričana, da bo ta prvi
poziv sprožil v naših mestih, trgih in vaseh Širokopotczno in podrobno organizirano zbiralno akcijo za oskrbo partizanske vojske z novo zimsko opremo,
premagujoč pri tem tudi nove najtežje ovire.
Posebno so potrebni ti-lc predmeti: čevlji, gojzerji, zimske rokavice, nogavice in čepice, zimsko perilo in obleke, plašči, odeje, Šolorska krila, robci,
nahrbtniki in smuči.
Pozivamo okrožne, rajonske in terenske odbore OF, kjer teh ni, pa vse
Slovence, Slovenke in slovenske družine, naj takoj prično zbirati te predmete
in naj zbrano prijavijo in izročijo bližnjemu partizanskemu poveljstvu. — Vse
za našo partizansko vojsko! — IOOF — Smrt fašizmu — svobodo narodu!«
2i Lojze Roje.
2* Misli na Okrožni komite KPS Ljubljana-okolica, ki je obsegal področje
bivšega ljubljanskega okrožja, brez mesta Ljubljane, ki so jo Italijani februarja 1942 obdali z Žico.
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Ne morejo je spraviti noter!2- Potrudite se tudi vi zunaj in jim pomagajte! Zlasti Nandc=0 naj resno prime za to delo, če ga boste
obdržali pri sebi, kar se tudi meni zdi pametno.
5. Da vam bo jasno, s kakšnimi težavami se je treba boriti
tu, naj navedem samo nekaj primerov. V treh dneh so v trnovskem
rajonu pobrali čez 60 ljudi. Na terenu je ostal — en sam kandidat!
V enem tednu so v kolodvorskem rajonu pobrali okoli 40 ljudi,
ostal je tretjevrstni kader. V bežigrajskem rajonu so pobrali vse
aktiviste enega kvarta, a v dveh drugih razpolovili. V teku 14 dni so
pobrali skoraj vse sekretarje rajonskih OF odborov in večino naših
sekretarjev, ostali so v ilegalnosti. Med zadnjimi talci je bilo — 6 železničarjev.-7 Vprašaj dalje Petra, kakšen je sedaj režim na liniji,
kjer sva se midva gibala.*8 In tako gre neprestano dalje. Ni noči
(dobesedno!), da ne bi kjer koli pobrali ljudi, včasih po 20—40
v eni noči. Mesto so nam silno oslabili in zdaj se tam pričenja
provala, ker so nekateri začeli izdajati. Lahko si misliš, kakšno je
razpoloženje pri tistih, ki naj bi ti delali usluge. So z OF, vendarle oklevajo, ko jih prosiš za eno ali drugo. Saj še stanovanj
za sestanke ne dobiš. Za ilegalec je pa sploh neverjeten križ. Seveda se to z vsakim dnem popravlja. Se več menim, — tako slaba
situacija nam tudi ni bila nujna, ampak so jo precej povzročili naši
s svojim prakticističnim petljanjem, vendar bi bilo zelo napačno,
ko ne bi videli tudi objektivnih težav, s katerimi se bori naš kader,
28 4. Številko »Dela« (julij 1942) so sredi septembra 1942 natisnili v ilegalni
tiskarni »Tehnika« v Jcrncjevi ul. 47 (danes uliea Milana Majcna) v 3000
i/vodih. Toda ta številka je propadla, ko so Italijani 23. septembra 1942 po
Izdaji tiskarno odkrili in uničili. Zato so to številko »Dela« ponovno natisnili
v ilegalni tiskarni »Podmornica« v Kozarjah.
-*•* Ivan Kavčič.
-' Med talci za Natlačena sta bila tudi dva vidna organizatorja osvobodilnega gibanja na ljubljanski železnici Peter Romavh in Valentin Rožanc.
Peter Romavh je bil rojen 20. maja 1898 kot železničarski sin v Admonlu
v Avstriji. Član KP je bil že od leta 1930. Bil je med prvimi organizatorji
osvobodilnega gibanja med železničarji v Sloveniji. Kot sekretar železniškega
komiteja je organiziral mrežo odborov OF in NZ ter postal njen komandant.
V tem svojstvu je izvršil tudi prve zaprisege žclczničarjcv-zaščitnikov. Organiziral je kanale za pošiljanje intendančnega in drugega blaga iz Ljubljane
v partizanske enote. Aretiran je bil 6. oktobra 1942 na ulici v Šiški, kjer ga
je italijanska patrulja zasledovala, ko je prenašal ilegalni tisk. 13. oktobra 1942
je padel kot talec za Natlačena.
Tine Rožanc je bil rojen 8. februarja 1895 v Trati pri Šentvidu nad Ljubljano. Ves čas je delal pri železnici kot livar v kurilniških delavnicah v SiŠki.
Leta 1935 je postal član takrat ustanovljene železniške celice. Po okupaciji
je postal član železniškega komiteja in se povsem posvetil organizaciji OF na
železnici. Formiral je terenske odbore, organiziral kanale preko železnice za
prevoz gradiva v partizane, vzpostavljal organizacijo Narodne zaščite na železnici in postal njen prvi politkomisar. Poleti 1942 so ga Italijani za nekaj
časa poslali v Trcviso, nato pa zaradi novega izdajstva v Ljubljano, kjer so
ga 13. oktobra 1942 ustrelili kot talca za Natlačena. Proglašen je bil za narodnega heroja.
2» Misli na železnico.
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ki je — to moram poudariti — zares odličen glede predanosti in
požrtvovalnosti in se ne boji nobenega sovražnega nasilja. Zato pa
je temu kadru treba čim več pomagati, pa bo šlo morda nekoliko
bolje. Moramo pa biti pripravljeni tudi na to, da bodo objektivne
razmere Se težje.
6. Glede sokolskcga letaka, o katerem pišeš Gabru, pa je
Mar.2;> razloženo: tehnika tega letaka sploh ni dobila. Gaber pravi,
da ga nikoli ni imel v rokah in da ga nima. Cc bi ga dali sedaj,
bi ga tiskal. Bržčas je ostal nekje na poti.
7. Ciril30 mi piše, da ne more dobiti nobenih kontaktov z vami.
Pravi, da leži v I. bat.31 za vas veliko pošte in da tam že ne vem
kako dolgo Čakajo oba Mihe,3- Nandc in Borut.33 Ali tam preko
ne morete organizirati hitrejši promet?
8. Matija prosi za 200.000 lir. Poslal jih bom ali vzporedno
s tem pismom, če bom utegnil tako hitro nabaviti, ali pa takoj
prihodnje dni. Denar bom vzel iz naše blagajne,31 kajti v OF
blagajni ni nič, čisto nič. Dohodki OF so tako padli, da za sedaj
na to blagajno ne moreš misliti. Za naše dohodke pa itak veš, da
so slabi in je torej teh 200.000 vzetih iz — železne rezerve.
Imam trden namen, to nadomestiti in zaradi tega morate kratkomalo s tem denarjem razpolagati tako, kakor da drugega sploh
ne boste več dobili! Tako stoje stvari z blagajno in to
imejte pred očmi. Jaz sem ukrenil vse, da se nekaj iztisne. Če bo
kaj, bomo videli, toda na to se ni treba prav nič zanašati. Pripominjam, da sem včeraj poslal Cirilu — za Marka3-'' in Ludvika —
100.000 lir, malo prej pa 10.000. Vsega skupaj bo šlo torej za vas
310.000 lir, kajti Cirila prištevam k vam. Pri tem opozarjam še na
to, da nikar ne pošiljajte ljudi po denar k — Pctraču30 in sploh ne
v Ljubljano. Kar sem jaz tu, smo dobili »dobavnice« za denar od
Ludvika, ki hoče 50.000, od Marka, ki hoče 100.000, od UBTT, ki
hoče 50.000 itd. Prva dva se sklicujeta na »po nalogu tov. Luke«,
a tretji na »zvedeli smo, da je pri vas mogoče dobiti denar...«
Ko sem poizvedoval, kako pridejo vsi trije do tega, da se sklicujejo
na Luko, mi je Ciril pisal, da je Luka pred odhodom dejal L[udviku] in M[arku], naj se obrnejo kar na Ljubljano, češ da on nima.
Po mojem nima smisla razvajati ljudi. Naj zahtevajo od GS, ne od
Gabra. V bodoče bom tu naročil, naj denarja nikomur ne dajejo
razen vam. Skratka, jemljite v obzir, da ima Cirilov sektor 110.000
lir! Kontrolirajte!
"'-> Marko-Zoran Polič.
30 Jože MoSkrič.
•ii Misli na I. bataljon Notranjskega odreda, ki je bil na Krimu.
s- Dr. Marijan Brccclj in MiloS Brclih.
3-1 Polde Maček.
3* Misli na blagajno Centralnega komiteja KPS.
3:. Karel Poljansck.
3c Milan Skcrlavaj.
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9. Julka" je poslala ven k Jožici" dejansko 400.000 lir. Pregledali smo njene račune in ljudi in to iorej dr/i. Poizvedovali smo
na terenu in tam tudi izgleda, da se ni moglo izgubiti. Naj Lojze
dobro razmisli, če smo dobili 3 ali 4. Jaz nekoliko dvomim. Imam
nekako vtis, da smo vendarle sprejeli 4. 100.000 se je valjalo na
polici. Ali je L[ojzc] vzel tisto (v nekem črtanem papirju)?
10. Glede stanovanja pri nas je moje trdno prepričanje — po
tukajšnjih izkušnjah — da se nujno moramo usidrati tam, kjer
Ste." Vsaj za prvo etapo. Zdi se mi, da bo tu skoraj nemogoče
živeti. Peter bo povedal, kako in kaj. Menim, da bo ob vseh težavah tam vendarle laže. Morali bomo napraviti za zimo nekaj podobnega kot »osvobojeno področje«. Naprej bomo šli potem. Tu
pa je sedaj vse zelo negotovo, ker imajo izkušnje in še marsikaj
drugega. Napnita torej vse sile, da najdete zunaj primerne stvari,
ki so lahko — celo priporočljivo bi bilo — precej oddaljene v smeri
proti Vr.** Treba je pa res pohiteti, da nas ne prehiti sneg.
Morda bi bilo pametno poslati sem samo starejše in bolehne ljudi
(Saša,40 Drcjče41), vendar se bojim za kvartir. O tem bom še pisal.
V glavnem se boste pa dogovorili s Petrom.
11. Peter bi se imel te dni vrniti. Toda zdaj je problem za
njegove dokumente in se bo najbrž Še kak dan zavleklo, ker ne
vem, kaj bi mu dali. Jutri bo končana stvar, zaradi katere je Šel
na pot.4- V pismu za Andreja" poročam o politični plati stvari.41 Menim, da bo dobro. Ker praviš (t. j. Lojze), da ima Peter zunaj
dosti važnejšega dela kakor je pa sredina, dodajam, da ta pripomba
ni prav nič utemeljena. Naš prihod v Lj[ubljano] je ne le koristen,
ampak je bil napravljen ob 12. uri.. .45 Mislim, da sva jim s Petrom
veliko pomagala in se to tudi že pozna V izvajanju. Razen tega je
Pfctcr] ves čas vršil tisto, kar smo se dogovorili in kar je zdaj
privedlo do rezultatov. — Jaz bom ostal še nekaj časa tu, da uredim s CK in pa zaradi nabave itd., da izdamo nekaj dokumentov
ter da zberemo naše rezultate v zvezi z akcijo za sredino. Med tem
časom boste vi s Petrom napravili sklepe glede svojega gibanja.
Ce mi uspe, kar pripravljam, bom šel še do Valdesa4* oz. Fich.,47
W Lidija ftentjurc.
3H Konspirativno ime za ba/.o vodstva narodnoosvobodilnega gibanja na
Podlipoglavu.
3» Glej dok. št. 54.
3»a Uredništvu ni uspelo ugotoviti tega kraja.
M Josip Vidmar.
*i Franjo Lubcj.
<• Misli na peto zasedanje Vrhovnega plenuma OF.

« Jože Rus.
** Pismo najbrž ni ohranjeno.
M

4n

Izpulčamo.

Josip Kopinid.
M Fischcr-Ivo Ribar-Lola.
15«
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če je tam.*H V glavnem gre /a posel, ki ga je za nas že spodaj vršil,
a je v L[jubljani] postal že mogoč. Vem, da ne bo dal nikomur,
razen meni. Poleg tega bi seveda sploh rad stopil v stik z našimi
prijatelji tam doli. Prihodnje dni bom poslal človeka, ki mi bo
sporočil, kako in kaj. Ce pa mi to ne uspe, potem bom pač skušal
Valdesa dobiti sem.
12. Glede bele garde se v glavnem strinjam s Tvojim stališčem,
vendar se te stvari ne smejo postaviti šablonsko. Treba je pač
delati po konkretni situaciji. Sicer pa sedaj niti ni več vprašanje
v tem. Gre za to, da bi naši partizani sploh prišli do b. g. V tem
pogledu je neverjetna počasnost in pasivnost, medtem ko se b. g.
postopno utrjuje. Midva s Petrom sva pisala Cirilu, Doretu1" in
Jaku:,° pisma, v katerih jih opozarjava na te stvari. Kopije pošiljam
vama/'1 Prav tako je Peter napisal priloženo okrožnico za brigade
in odrede in vama jo pošiljam, da jo razmnožita in razpoŠljeta/'Scdaj je glavno vprašanje, pripraviti našo vojsko do nove taktike,
do j u r i š a n j a na utrjene pozicije. Letak, o katerem pišeš, bom
napisal jaz in Ti ga pošljem prihodnje dni/'1 Sicer je pa naše
stališče itak že pojasnjeno v proglasu/'1 Bolje je, da ljudje izdajajo
lokalne letake. Tisto z Dn[cvnim] p[oveljem]"' je pa nerodno, ker
sva ga midva poslala Cirilu z nalogo, da ga razmnoži in pošlje po
odredih. Zdaj bosta na terenu dva različna.
13. Končno Gorenjska. O Štefanovi'''1 smrti smo izvedeli že
pred dnevi in sem vama hotel takoj javiti, pa so prišle vmes neke
stvari in sem zamudil. Prilagam pismo, ki smo ga dobili z Gorenjskega od tov. Ravnika." Položaj je zares težak. Pišeš tudi o »padlem« Piberniku. Ali je tudi on padel? In kje? Metko50 smo obvestili takoj, ko smo dobili Ravnikovo pismo. Prenesla je zelo junaško,
nisem še videl neke ženske, da tako vest tako prenaša. Niti solze
ni potočila in dela prav tako, kot da se ni nič zgodilo. Dobro dekle
je! Pogovoril sem se z njo o položaju zgoraj in o merah, ki jih je
«* V Zagrebu. Edvard Kardelj je tedaj nameraval v Ljubljani vzpostaviti
radijsko zvezo z Vrhovnim Štabom in Komintcrno, ki je bila med italijansko
ofenzivo prekinjena (glej dok. Si. 1, op. 20). Zalo je ostal Se nekaj dni po
Kidričevem odhodu v Ljubljani. Ker mu je Šifre za zvezo s Komintcrno iz
Zagreba prinesel Janck Subic, ni odpotoval v Zagreb (glej dok. št. 84, 164,
180, 181 in 183).
«• Edo Mihe ve.
M Jaka Avšič.
r
»' Pisma najbrž niso ohranjena.
w Glej dok.st.67.
" Glej dok. št. 124.

r-t Misli na proglas Izvršnega odbora OF dne 27. avgusta 1942 o neuspehu
italijanske ofenzive in sodelovanju bele garde z okupatorjem. Natisnili so ga
v ilegalni tiskarni »Tehnika« v 13.900 izvodih.
Mr Glej dok.fit.89.
r> ' Lojze Kcbc.
&7 Vinko Hafner. Glej dok. št. 62.
BH Mira Tomšič. Žena Lojzeta Kebeta.
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po njenem mnenju treba podvzeti. Glede na te razgovore bi se
glede kadrov s Petrom ne strinjala povsem z vajinimi predlogi.
Cc so ostali živi oba Silva60 in Kosta,00 potem je naS predlog
naslednji:
PK: sekretar: Lenart;'11 Člani: prof. Silvo1"'2 ter domačini: Maks
Krmelj (će je živ), Ravnik in še eden. Metka priporoča Petra'1"1 ali
Staneta'11 z Jesenic, če sta še živa, ter Načeta"5 ali Jako06 iz Kamnika, če sta še živa.
Slab I. grupe: komandant Ciro;r,T namestnik: JelovČan66 (isti
kot je sedaj, najbrž je to P. Stražišar); politkomisar: Maks Krmelj, če je živ; namestnik: Ravnik. Cc Krmelj ni živ, je naš
predlog: politkom: Ravnik; namestnik: Kosta. Rudija0-' nima
smisla pošiljati na Gorenjsko, ker ga potrebujemo drugod, razen
tega bi bilo tudi popolnoma nepravilno Gorenjcem kratkomalo
postaviti druge ljudi, kakor da sami nimajo nobenih kadrov za
vodstvo. Na to me je Metka posebej opozorila in menim, da je to
opozorilo absolutno pravilno.
Mladega Silva70 je pa treba poklicati nazaj, ko bo tam urejeno,
ker ga potrebujemo pri CK za njegove posle. Cc so padli tudi naši
trije, ki so šli tja, potem je pa to že višek smole na Gorenjskem.
V tem primeru bo pač treba postaviti vodstvo okoli Lenarta in
Ravnika. Glede Krmelja in Ravnika pravi Metka tole: Krmelj je
cca 30—35 let star kmet iz Poljanske dol [ine], 1 leto član KP, izredno razvit, sposoben in popularen. Ravnik cca 25 let star na pol intelektualec, (praktikant za prometnika na železnici, ki je bil nekaj
časa delavec), 1 leto član KP, zelo požrtvovalen, Štefanov glavni
pomočnik, sposoben tudi za pisanje; Nemci so mu istega dne
V Begunjah ubili mater, sestro in brata.71 Negativno je samo to,
da je bil prej nekaj časa kurir in da ga bodo nekateri starejši
politkomi spočetka nemara bolj neradi gledali kot politkoma. Menim pa, da bi PK to lahko uredil. Po Metkinem mnenju je ta Ravnik
zgoraj najbrž najsposobnejši človek in največ obeta. Glede MarW
«o
«»
«=
M
ftl

Viktor Stopnr in Oskar Savli,
Slane Bizjak.
Jože Sluga.
Oskar Savli.
Viktor Kcjzar.
Stane Kersnik.
M Ignacij Stcrlekar-Jozc.
M Jakob Molck, politkomisar I, bataljona Kokrikcga odreda, padel 7. marca 1945 v boju z Madžari v Srednji Bistrici pri Beltincih kot član Pokrajinskega komiteja KPS za Severno Slovenijo.
07H Janez Hlebi.
** Stane Kersnik.
M Viktor Avbelj.
"o Viktor Stopar.
"' Mati Marija, brat Franc in sestra Marija Hafner iz StraziSča so bili
ustreljeni 17. aprila 1942 v skupini petdesetih talcev iz Begunj na Gorenjskem.
Ustrelili so jih v koncentracijskem taborišču v Mauthauscnu.
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tinova72 se strinjam. Prav tako, menim, da bi bilo treba poslati tja
Pczdirja73 (dosedanjega namestnika politkomisarja Dol[omitskcga]
odr.) na terensko delo. Sporoči takoj, kaj ste ukrenili. Jaz bom
potem napisal pismo za gorenjski PK.
14. Te dni smo dobili od partijske organizacije v Dolomitskem] odredu pritožbe zaradi postavitve novega vodstva v odredu.
Pritožba je adresirana na poverjenistvo CK in poverjeništvo Gl.
št. (?). Ne strinjam se z ničemer. Sicer pa pritožbo prilagam in jo
preberita.. .7* Razčistite stvar z vso odločnostjo in uredite, da bo
prav.
15. Strinjam se z velikim navdušenjem, da bi šla cna7C na
Gorenjsko. Naredite to kar takoj. Naj naredi dobro stvar in se
vrne na oddih, če si ji morda še kaj večjega ne posreči. Pohitite,
da vas sneg ne prehiti. Ponavljam: kar takoj. Samo pripravite
dober načrt, da bo vedela, kam naj se obrne, kajti postopati mora
z največjo naglico. Naj enkrat s svojimi postopki demantira našo
počasnost.
16. V okolici se utrjuje b. g. OS nas obvešča, da na široko
mobilizirajo b. g. za belogardistično ofenzivo na polhograjski sektor, vse od Ljubljane do Vrhnike. Torej na celi Črti. Mobilizirajo
vsake sorte pokovce. Treba je naše partizane naučiti prezirati b. g.
kot vojsko. Zares je sramota imeti te smrkovec za vojake.
Ofenziva bi morala pričeti že 2. novembra, pa izgleda, da še
ni nič. Zdi se mi, da je glavni cilj napraviti paniko med civilnim
prebivalstvom. Bilo bi dobro, da jih naši prehite in udarijo po
njih.
17. Prilagam pošto z vseh strani. Nekaj dobrega, nekaj slabega. Začenjajo se sedaj za nas dobri časi: Italijani beže v Afriki.
Zdaj se moramo pripraviti: pozimi moramo imeti osvobojeno
področje!
18. V Ljubljani smo izvedli reorganizacijo. Podrobno bo povedal Peter... •
Politična vprašanja glej v pismu za vse, ki ga naslavljam na
Andreja.77 Ti pa obvesti prijatelje o vsebini tegale pisma, kolikor
se tiče vprašanj, ki jih zanimajo. Zlasti jim preberi tiste odstavke
o težavah naše tehnike, da <nc bodo mislili, da jih mi namenoma
zanemarjamo. Jaz bi rad napravil vse, toda mi smo zadnje čase
72 Martin Kos.
**
Roman Potočnik.
7
* Izpuščamo.
W Misli na Scrccrjcvo brigado in bataljon proslovoljccv, ki bi odSla
začasno na Gorenjsko.
M IzpuSčamo. Gre za reorganizacijo Poverjeniltva CKKPS za Ljubljano.
ki so ga odtlej sestavljali: sekretar Vladimir Krivic-Matcvž in članici Lidija
Scntjurc-Julka (odgovorna za organizacijske zadeve) ter Mira Tomsič-Mctka
(odgovorna za OF).
" Pismo verjetno ni ohranjeno.
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utrpeli v Lj[ubijani] takšne žrtve, kakor jih nismo prej ves čas
okupacije. Javita se z Angelom čim prej. Tudi jaz bom pisal jutri
ali pojutrišnjem o poteku jutrišnje zadeve.78
Z iskrenimi tovariškimi pozdravi
Bcvc"
P. S. Poročilo za prijatelje napišem jutri. Danes nimam časa
in tudi bo jutri več — po izvršeni Petrovi akciji.*0
Daj priložene dopise prebrati tudi prijateljem.81

St. 80
POROČILO KOMANDANTA III. BATALJONA ZAPADNODOLENJSKEGA ODREDA LUDVIKA SMREKARJA DNE 5. NOVEMBRA 1942
EDVARDU KARDELJU IN BORISU KIDRIČU1
Dne 5. 11.42.
Draga tovariša Peter2 in Krištof3
Danes sem zvedel, da I. bataljon UBTT ni vzel s seboj svojih
ranjencev, čeravno smo se dogovorili, da jih bodo odpravili na
določeno mesto, ki sem jim ga označil in sem z njimi poslal tudi
pomoč in vodnike, točno na označeno mesto. Pustili so 5 težkih
ranjencev '/4 ure od proge Šmarje. Poleg njih so pustili 2 zdrava
tovariša, ki sta jih negovala. Na tistem mestu, kjer pa so pustili
ostale ranjence oziroma kamor sem jih napotil, so mi rekli, zakaj
niso vseh pripeljali tja. Bolnikom so obljubili, da jih pridejo iskat
čez 4 dni. Danes je pa minilo že 4 dni, pa ni bilo nikogar ponjc.
Ko bi mene obvestili, kje so, bi jaz poslal našo patruljo ponjc.
Danes, kakor kaže, pa so siromaki nastradali, ne vemo še, ali od
Italijanov ali od begov. Kakor pripovedujeta tovariša, ki sta pobegnila s tistega mesta, kjer so bili napadeni, so jih napadli naravnost v taborišču. Štiri težke ranjence, ki niso mogli hoditi,
so zamaskirali v neko goščo, toda sovražniki so jih najbrž našli.
Takoj, ko sem zvedel za napad, sem dal nalog, da je šla močna
patrulja po nje, če jih le niso našli begi ali Italijani. Za vse to je
"8 Misli na peto zasedanje Vrhovnega plenuma OF.
70 Edvard Kardelj.
w> Misli na peto zasedanje Vrhovnega plenuma OF.
fci Pripisano s črnilom.
1 Izvirnik in prepis, ki ga je napravil Edvard Kardelj v Ljubljani, st«
arhivu CK ZKS v Ljubljani.
2 Boris Kidrič.
a Edvard Kardelj.
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kriva enota, ki jih ni odvedla s seboj, ko je imela možnosti. Streljanje je Se vedno okrog mesta, kjer so imeli taborišče, čeravno
je že ura *U na 22. Kakšen je rezultat, bom zvedel sele jutri zjutraj.
Danes je naša zaseda na vzhodu imela veliko smolo, čeravno bi
lahko imeli velike uspehe v boju z begi. Begi so prišli čisto iz
nasprotne strani, kot smo jih pa pričakovali, tako da so bili naši
zasedi za hrbtom. Naši so mislili, da so že izdani, pa so se umaknili
proti svojemu taborišču. Ko so prišli v vas Pancc, so zvedeli, da
so tik pred njimi begi odpeljali iz Panc dve ženi, ki sta bili edini
na naši strani in da ju bodo izselili v Italijo. Begi so bili z njima
tik pod Pancami v vasi Doli. Ko so naši opazili gruče begov, ki
jih je bilo okrog 60, so se jim neopazno približali na 150 m in
čakali priložnosti, da so se odmaknili od civilnega prebivalstva
in nato vžgali z mitraljezi in puškami po njih. 2cni sta imeli takoj
proste roke in sla sedaj v naši bližini. Naših je bilo 20 in so hoteli
jurišati nanje, vendar jim italijanski mitraljez ni delal. To je tisti
mitraljez, ki smo ga dobili v Krimskem odredu. Zato ponovno
prosim, da nam dodelite boljše avtom, orožje. Begi so imeli, kakor
smo ugotovili, 5—7 mrtvih in nekaj ranjenih, ostali pa so se razbežali, da sploh niso utegnili mnogo streljati. Begi so govorili
ljudem, da jih je na Polici čez 500, vendar tega ne verjamem.
Sicer so v resnici mobilizirali po teh vaseh in v Grosupljem vse
v starosti od 16. do 20. leta in jih sedaj vadijo. Zasedi na zahodu
se ni posrečilo pričakati bega. Drugače po starem, le avtomatskega
orožja nujno potrebujemo.
Mica Slandrova prosi za prekomando na Štajersko in me je
prosila, naj Vama to omenim.
S tovariškim pozdravom
Ludvik*

St.81
PROGLAS VRHOVNEGA PLENUMA OF (SLOVENSKEGA NARODNOOSVOBODILNEGA ODBORA) DNE 6. NOVEMBRA 1942'
SLOVENCEM!
Z junaštvom, ki v slovenski zgodovini nima primera, se bori
slovenski narod proti pobesnelim fašističnim okupatorjem za svojo
osvoboditev in združitev. Prav nobena, še tako srdita in dobro pripravljena sovražnikova ofenziva ni mogla uničiti Osvobodilne
* Ludvik Smrckar.
i Osnutek proglasa, ki ga je Vrhovni plenum (Slovenski narodnoosvobodilni odbor) sprejel na svojem petem zasedanju v Ljubljani dne 6. novembra
1942, je Edvard Kardelj 7. novembra 1942 poslal Izvršnemu odboru OF v Dolo232

fronte slovenskega naroda in Slovenske narodnoosvobodilne partizanske vojske. Vsak udarce zunanjih in notranjih sovražnikov
je slovensko narodnoosvobodilno gibanje doslej zmagovito odbilo
in vselej zagorelo v novem poletu.
Zato je v razdobju, ki postaja odločilno za bodočnost Slovencev, okupator posegel po novem sredstvu: po državljanski
vojni med Slovenci samimi.
To sredstvo mu proži bratomorilska roka domačih izdajalcev
slovenskega naroda.
Takrat, ko so napori fašističnih in imperialističnih okupatorjev, da uničijo slovensko narodnoosvobodilno gibanje in slovenski
narod sam, dosegli svoj višek;
takrat, ko bi morala biti borbena enotnost slovenskega naroda
najtrdnejša;
takrat torej, ko je sveta dolžnost slehernega Slovenca, da se ves
preda in žrtvuje veliki stvari slovenske narodne osvoboditve in
združitve; —
takrat in prav takrat je bela garda naperila svojo puško proti
slovenskemu narodu in v službi italijanskih, nemških ter madžarskih zatiralcev zanetila državljansko vojno med Slovenci.
Slovenci!
Pred svojim zasužnjenim in razkosanim narodom, pred njegovo
bodočnostjo, pred bodočnostjo svojih otrok smo odgovorni, da
preprečimo razmah bratomorilske državljanske vojne med nami.
Samo ena je pot, ki lahko izpod reže pogubonosni
razvoj: ta pot je pot borbene enotnosti vseli
Slovencev, ki jim je mar slovenska usoda, vseh
Slovencev, ki so za osvoboditev in združitev
svojega naroda, vseh Slovencev, ki so za novo,
svobodno in demokratično, na narodni enakopravnosti temelječo Jugoslavijo.
mite. Izid je v posebni Izdaji Slovenskega poročevalca, ki ga je Edvard
Kardelj pripravil /a tisk do 12. novembra 1942, natisnila ga je ilegalna tiskarna
•Tone Tom&č« v Ljubljani v 8000 izvodih, izšla pa 5. decembra 1942. Poleg
proglasa Vrhovnega plenuma OF in njegovih poslanic IOOF (glej dok.st.82)
in Glavnemu poveljstvu slovenskih partizanskih čet (glej dok.St.83) je prinesla Komunike IOOF »Slovenska narodna enotnost utrjena« (glej dok. št. 104»,
zahvalo Glavnega poveljstva slovenskih partizanskih čet Vrhovnemu plenumu
OF (glej dok. št. 105), članek Edvarda Kardelja »Velika zmaga Osvobodilne
fronte slovenskega naroda- (glej dok. št. 112) in Stalinov govor in povelje ob
petindvajseti obletnici oktobrske revolucije, njegove odgovore moskovskemu
dopisniku ameriške agencije »Associated Press« ter poročilo Radia Svobodna
Jugoslavija o osvoboditvi Bihaća in poročilo o vkrcanju zahodnih zaveznikov
v severozahodni Afriki. Posebno izdajo »Slovenskega poročevalca« so skrajšano do konca novembra 1942 razmnožile tudi cikloslilnc tehnike.
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SNOO (Vrhovni plenum OF) v celoti sprejema in potrjuje
oktobrski apel Izvršnega odbora Osvobodilne fronte slovenskega
naroda, ki se glasi:
»Cas je, da se javno opredelc vsi iskreni
nacionalisti, vsi resnični patrioti, ki jim neodvisnost Jugoslavije in njenih narodov ni prazna
fraza. OF ponuja roko iskrenega sodelovanja
vsem, ki so za svobodo in bratstvo južnoslovanskih narodov, za svobodno in demokratično Jugoslavijo.
Cas je, da se jasno izjavi takozvana »sredina«, kajti omahovanje in molk pomenita podporo podžigalcem državljanske vojne, soodgovornost za tako vojno. OF ponuja roko iskrenega sodelovanja vsem tistim Slovencem, ki se
hočejo boriti proti državljanski vojni, za demokratično reševanje bodočnosti slovenskega
naroda.«
Hkrati poudarja plenum SNOO naslednje:
Cc hočemo zares preprečiti razmah državljanske vojne med Slovenci, tedaj je treba Kajna,
ki je dvignil roko proti svojemu bratu, Efijalta, ki se je ves prodal našim narodnim sovražnikom, notranjega sovražnika, ki uspeva
zgolj s pomočjo in v korist okupatorja — pravočasno uničiti.
Izdajalski zaroti bele garde proti slovenskemu narodu, njegovemu obstoju in njegovi
svobodni bodočnosti je treba napovedati nepomirljivo politično in vojaško ofenzivo slovenskega naroda.
Slovenci!
Podprite svojo herojsko in neuničljivo partizansko vojsko, za
katero je vsa Narodnoosvobodilna partizanska in prostovoljska
armada Jugoslavije in ki nam je porok za zmago slovenskega
naroda 1 Vsi, ki ste sposobni, da se borite s puško, pa Še niste v partizanih, vstopajte v partizanske enote!
Strnite se v svoji Osvobodilni fronti, kjer je mesto za slehernega zavednega Slovenca, ne glede na svetovni nazor in politično
prepričanje, ter za vsako patriotično slovensko skupino! Belogardistična laž je, da je OF zgolj tvorba KPS. VOFso enakopravno
združene rodoljubne slovenske skupine od katoličanov, do nacionalistov in komunistov.
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Disciplinirano izvršujte navodila političnih in vojaških organov
OF, edine zakonite narodne oblasti v Sloveniji.
Začetek novembra 1942.
Slovenski narodni osvobodilni odbor
(Vrhovni plenum OF)2

St.82
POSLANICA VRHOVNEGA PLENUMA OF DNE 6. NOVEMBRA
1942 IZVRŠNEMU ODBORU OF SLOVENSKEGA NARODA1
Izvršnemu odboru Osvobodilne fronte
1. SNOO (Vrhovni plenum OF) izreka Izvršnemu odboru OF,
ki že poldrugo leto uspešno vodi slovensko narodnoosvobodilno
gibanje v najhujših pogojih okupatorjevega terorja, svoje popolno
zaupanje in hkrati poverja Izvršni odbor, da izvede sklepe njegove
novembrske plenarne seje.
2. SNOO z zadovoljstvom ugotavlja, da sta OF in Slovenska
narodnoosvobodilna partizanska vojska združeno ncmško-italijansko ofenzivo, podprto z odkrito izdajo bele garde, ki je dvignila
tujčevo orožje proti slovenskemu narodu, — pod vodstvom IOOF
in Glavnega povelj, zmagovito prebili ter znova prešli v svojo politično in vojaško ofenzivno akcijo.
3. S posebnim poudarkom konstatira SNOO kot Vrhovni plenum OF, da so ostale v OF združene prav vse skupine, ki so v teku
poldrugoletnc osvobodilne borbe vstopile vanjo in da potemtakem
OF tudi s formalne plati predstavlja edino zakonito oblast na
Slovenskem.
2 V. zasedanje Vrhovnega plenuma OF (II. zasedanje Slovenskega narodnoosvobodilnega odbora) je bilo 6. novembra 1942 v slanovanju dr. Iva Majcna
v Parmovi ulici 38. Udeležili so se ga Boris Kidrič, Mira TomMČ, dr. Fran
Sturm, Zoran Polič, dr. Makso Snuderl, dr. Anton Brecclj, ing. DuSan Scrncc
in drugi. Boris Kidrič, ki je vodil zasedanje, je poročal o delu na osvobojenem
ozemlju spomladi 1942 in italijanski ofenzivi. Plenum je soglasno sprejel proglas na slovenski narod in potrdil dotedanjo politiko Izvršnega odbora OF
in Glavnega poveljstva slovenskih partizanskih čet. Pomen V. zasedanja Vrhovnega plenuma OF je predvsem v tem, da je utrdil notranjo enotnost Osvobodilne fronte in sprejel sklep o nadaljnjem odločnem boju proti okupatorju in
kontrarevoluciji. V Osvobodilni fronti so ostale vse skupine, ki so se do tedaj
vključile vanjo, pristopile pa so še tri nove iz nacionalistične sredine.
i Osnutek poslanice, ki jo je Vrhovni plenum OF naslovil na Izvršni
odbor OF, je sestavil Fdvard Kardelj. Dne 7. novembra 1942 jo je posla! Izvršnemu odboru OF v Dolomite. Objavljena je v posebni izdaji Slovenskega
poročevalca.
Glej dok.it.8l, op. I.
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4. Končno naglasa SNOO zunanjepolitične uspehe slovenskega
narodnega osvobodilnega gibanja in ugotavlja z najglobljim zadoščenjem, da je Vscslovanski odbor v Moskvi priznal OF za edino
zakonito slovensko narodno oblast.
Začetek novembra 1942
Slovenski narodni osvobodilni odbor
(Vrhovni plenum OF)

St.83
POSLANICA VRHOVNEGA PLENUMA OF DNE 6. NOVEMBRA
1942 GLAVNEMU POVELJSTVU SLOVENSKIH PARTIZANSKIH
CET1
Glavnemu poveljstvu
Slovenske narodnoosvobodilne partizanske vojske
SNOO (Vrhovni plenum OF) občuduje junaško borbo Slovenske narodnoosvobodilne partizanske vojske in izreka svoje zaupanje
njenemu vojaškemu ter političnemu vodstvu.
Glavnemu poveljstvu naroča, naj z neupogljivo doslednostjo
do kraja izvede svojo ofenzivno akcijo proti okupatorjem in izdajalski beli gardi, ki hoče v službi in v korist okupatorja razplamteti
državljansko vojno.
Vsem slovenskim partizanskim poveljstvom in edinicam pošilja
SNOO plamenečc borbene pozdrave in jih poziva, naj v svojem
težkem, toda plemenitem osvobodilnem boju neomahljivo vztrajajo
do končne zmage slovenskega naroda.
Začetek novembra 1942
Slovenski narodni osvobodilni odbor
(Vrhovni plenum OF)

i Osnutek poslanice, ki jo je Vrhovni plenum OF naslovil na Glavno
poveljstvo slovenskih partizanskih čet sta sestavila Edvard Kardelj in Boris
Kidrič. Dne 7. novembra 1942 sta ga poslala Glavnemu poveljstvu slovenskih
partizanskih čet v Dolomite. Poslanico so objavili v posebni izdaji Slovenskega
poročevalca .
Glej dok.it.81. op. I.
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St. 84
POROČILO EDVARDA KARDELJA DNE 6. IN 12. NOVEMBRA 1942
VRHOVNEMU KOMANDANTU NOV IN PO JUGOSLAVIJE JOSIPU
BROZU-TITU IN KOMINTERNI O POLOŽAJU V SLOVENIJI1
Dragi Valdes!- — 6. XI. 1942.
Oglašam se po dolgem
času. Pri nas so se razmere bistveno popravile, čeprav imamo novih
težav nič koliko. Zdaj nas je bela garda pošteno okupirala. Naselila
se je na nekaterih zelo važnih točkah in imamo posla pretežno
z njo. Boji so vsepovsod po Sloveniji. Tudi Nemci so oborožili belo
gardo in imaš tudi tam ponekje že vaške straže.-'1 Teror je strahovit,
tako da zaostaja celo ustaški iz lanskega leta za bclogardističnookupatorskim. Izgubili smo veliko dobrih kadrov. Tvoja stroka je
na enem mestu vzpostavljena, na drugem pa za silo. Tam bo
krava4. Na prvem mestu pa neki drugi pogoji niso ravno ugodni.
Morali se bomo pač premikati/' Glede na to pošiljam k Tebi lov.
Ladija/; ki je eden naših odgovornih ljudi na teh[ničncm] sektorju
in se nanj zares lahko popolnoma zaneseš. Z njim se lahko
tudi ustno pogovoriš. Ker ima zelo malo časa, uredi z njim čim
hitreje. Nam je zveza z D.7 nujno potrebna čim prej. Kajti pomoč
z njihove strani, kakršno smo imeli, tedaj s Tvojim sodelovanjem,
bi nam bila v veliko podporo. Zato obstajata sedaj za naše delo dve
možnosti: 1. da prideš takoj sem. Tov. Ladi Ti bo objasnil, kako in
kam; 2. da vse stvari oddaš Ladi ju in se mi postavimo na svoje
noge. — Ta druga možnost se mi zdi boljša zaradi tega, ker so
razmere pri nas take, da Ti ne morem dati prav nobenih takih
jamstev, kakršne sva predvidevala na Vr.\ preden sva šla narazen.
V pogledu stan[ovanj]u je v sedanjih razmerah križ, kajti okupatorji so našli že nekaj prostorov s pomočjo bele garde. Potemtakem
je bolje tako, da mi naredimo premično stvar — taka je že vzpostavljena. Za to imamo ljudi, ki bi se z veseljem lotili dela. Ce se
torej ne odločiš sam za prvo možnost in to takoj, potem na
i Izvirni kopiji sta v arhivu CK ZKS v Ljubljani.
- Josip Kopinić, ki je v Zajebu vzdrževal radijsko zvezo s Komintcrno
in Vrhovnih štabom NOV in PO Jugoslavije.
-1 Glej dok. 51.41, op. 9.
* Radiooddajna postaja za zvezo s Komintcrno.
f> Glej dok.iti, op.20.
* Janck Subic.
" Ded — konspirativno ime za Komintcrno.
Radijska zveza s Komintcrno je bila zelo potrebna predvsem za posredovanje vesti in podatkov Radiu Svobodna Jugoslavija. Ta je namreč objavljal vesti iz. Slovenije na podlagi Kardeljevih in Kidričevih depes. Obenem
je vodstvo narodnoosvobodilnega gibanja v Sloveniji obveščalo Komintcrno
o razmerah pri nas in v sosednjih deželah.
R
Uredništvu ni uspelo ugotoviti tega kraja.
*> Misli na bunkerje.
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vsak način Ladiju oddaj šifro in pogoje. Lahko to z njim tudi ustno
urediš in eventualno samo parole itd. napišeš kemično, dasi je
L. popolnoma zanesljiv človek in bi mu celo to lahko ustno sporočil.
Cc se boš pa sam odločil za sem, potem se prebij preko 2umb[cračkog] odreda v B[eIo] k[rajino] in naj te spremijo v I. bat. Notranjskega odreda, kjer boš našel patruljo GS. Reci, da moraš k Matiji.10
Mislim pa, da je boljša druga možnost prav zaradi tega, ker razmere še niso urejene, ker bodo prekinitve itd., pa bi bilo škoda
pustiti Tvojo pozicijo, ki je stalna, zaradi naše, ki je za sedaj še
močno nestalna. Vso odgovornost prevzamem jaz
sam. Uredi torej tako na vsak način. V nasprotnem slučaju
bom jaz sam prišel tja, da mi boš dal. Sam veš, da bi bilo to zvezano z velikimi težkočami zame in je tudi vseeno, če daš Ladiju,
ki se nanj popolnoma zanesem. Seveda, če imaš pa Ti možnost
legalno priti sem, bi bilo pa še bolje. V tem primeru se o vsem
dogovori z L. — V političnem pogledu pri nas ni nobene posebne
spremembe v masah. Se bolj so za OF kot prej, toda teror b. g. tolp
je tak, da vlada vsepovsod velik preplah. B.g. nasilno mobilizirajo
v vaške straže in tudi ljudje velikokrat gredo iz golega strahu.
Priložene podatke, prosim, čim prej pošlji Dedu, pa tudi
Staremu," s katerim sem izgubil vse zveze. Sporoči, če je mogoče
s Starim napraviti zveze po Tvoji stroki. Pozdravi Marijo12 in vse
tovariše!
S tovariškimi pozdravi
Bcvc11
Dedu: I.
Gl. štab Slovenije o rezultatih ncmško-italijanske ofenzive julij-avgust-september: Sodelovalo 60.000 It. in
20.000 Nemcev. Istočasno po vsej Sloveniji. Pomagali oddelki bele
garde in mihailovičcvccv. Italijani imeli do 2000 mrtvih in ranjenih.
Nemci do 500. Naše izgube okoli 360 mrtvih in pogrešanih. 2c v teku
septembra izvršena reorganizacija. Formirane 4 brigade, a ostali
kakor prej; terenski odredi vsepovsod. Vrši se spet mobilizacija
novih partizanov. Morala dobra. V teku oktobra že povsod naše
trupe v ofenzivi. V enem mesecu zaplenili orožje za dva bataljona.
Izvršena reorganizacija v Glavnem štabu. Komandant in politkomisar člani CK KP Slovenije, namestnik komandanta aktivni gcncralštabni polkovnik jugosl. vojske, pomočniki politkoma 1 komunist,
1 krščanski socialist, 1 nacionalist — sokol. — Birku
io Ivan Maček.
n Josip Broz-Tito.
12 Marija Kopinić.
M Edvard Kardelj.
i* Franc Birk je bilo Kardeljevo ilegalno ime, ko je od leta 1934 do 1937
bival v Sovjetski zvezi. Pozneje je s lem imenom podpisoval svoje dcpcSc
Komintcrni.
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II. Klerikalna reakcija »bela garda« in mihailovićevci prešli na
odkrito oboroženo sodelovanje z Nemci in Italijani. Po vsej Sloveniji formirajo okupatorji »Antikomunistično milico«, v kateri so
dejansko celokupna bela garda in mihailovićevci. Delno prisilno
mobilizirani, delno najreakcionarnejši elementi. Komandanti aktivni jugoslovanski oficirji — mihailovićevci. Imamo dokaze, da je
to v sporazumu s slovenskimi člani londonske vlade. Vodja je bil
ban Natlačen. Vsepovsod teror bele garde. Ubijajo in požigajo.
Mase ostale zveste OF. Plenum OF, ki se je vršil, pokazal, da so vse
politične skupine v OF ostale na liniji OF. Zveza okrepljena. Pristopile neke nove grupe iz dosedanje »sredine«. Gibanje OF zajelo
vse Primorje (Trst, Gorica) in Koroško v Avstriji. Partizanski
odred v Primorju dosegel 400 mož, po večini slovenskih dezerterjev iz italijanske vojske. Tudi na Koroškem formiran manjši partizanski odred. V njem so tudi Avstrijci in celo Nemci — dezerterji
nemške vojske. Tam obstaja tudi številni »zeleni kader« iz nemških dezerterjeV, ki pa nočejo v partizane, temveč se samo skrivajo. Naši delajo, da jih pridobe za partizane. — Birk.
III. — 13. oktobra organi OF ustrelili na stanovanju v Ljubljani bana Natlačena, slovenskega Ouislinga, voditelja belogardistično-mihailovićevskih tolp, glavno oporo italijanskih okupatorjev.
Atentator je bil preoblečen v duhovna in je uspešno ušel, čeprav
je Natlačenovo stanovanje nasproti italijanske vojašnice. Isti teden
bila ubita še dva belogardistična funkcionarja v službi okupatorjev.
Italijani streljali 10 ur po Natlačenovi smrti pred njegovo hišo na
ulici 24 talcev, drugi dan še 12. Med temi znane kulturne delavce.
Streljanje talcev se nadaljuje, števila Italijani ne objavljajo več.
IV. Borbe v oktobru mesecu se vrŠc predvsem proti beli gardi.
Razorožena cela vrsta vasi, ki so jih belogardisti na silo oborožili
v Suhi krajini in na Dolenjskem. Razen v nekaj primerih prebivalstvo povsod prostovoljno oddalo orožje in z veseljem pozdravilo
partizane. Branijo se samo belogardistična jedra pod vodstvom
duhovnov in aktivnih jugoslovanskih oficirjev — mihailovićevcev.
Ubito in ujeto okoli 300 belogardistov. Razen kolovodij vsi ostali
izpuščeni. Z okupatorji večje borbe v Beli krajini in na Notranjskem ter v ljubljanski okolici. V Beli krajini skupaj s hrvaškimi
partizani ubito 170 Italijanov, zaplenjeno 5 mitraljczov in veliko
število pušk in municije. Na Notranjskem 4. U. brigada in Notranjski odred v bojih pri Jelenovem žlebu, Cerknici, Mokrcu, Iški vasi
itd. pobili 84 Italijanov, 59 belogardistov, a 15 Italijanov ujetih,
med temi 3 naredniki. Zaplenili so 1 minomet, 1 težki mitraljez,
3 lahke in večje število pušk, municije in opreme. Dolomitski
odred je ves dan branil položaje pred napadom 2000 Italijanov in
300 belogardistov na dolomitskem področju. Odbil vse napade,
pobil do 70 Italijanov in do 40 belogardistov. — V okolici Ljubljane so naše čete pobile v manjših bojih do 20 Italijanov, med
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lemi 1 oficirja, čez 30 belogardistov ter sestrelile z mitraljezi 2
italijanska bombnika v enem tednu. Zaplenjenega je nekaj orožja
in municije. 1. bataljon Vzhodnodolenjskega odreda, ki je šel na
pomoć hrvaškim partizanom, je ujel 6 ustašev, zaplenil 14 pušk,
precej municije in opreme. Gorenjski partizani so v neprestanih
bojih z Nemci. Uničili so tri vlake in popolnoma demolirali postaje
Podnart, Žirovnica in Dobrava. Popolnoma so porušili železniški
most pri Podnartu. Štajerski partizani so vrgli v zrak nemški
vojaški transport pri Pragerskem ter unićili već manjših nemških
posadk v Savinjski dolini. Primorski partizani so razorožili in uničili več karabinjerskih postaj v Tržaški provinci in izvršili več
uničevalnih akcij na progi. Pri Divači je bil uničen transport vojnega materala in razrušena proga. — 2. U. brigada je pri Mirni peči
popolnoma uničila progo ter zajela dva transporta hrane in opreme,
kar je zaplenila, a vlaka popolnoma uničila. Pobito je bilo vojaško
spremstvo. — Birk.
V. — V teku nemške poletne ofenzive na Gorenjskem in Štajerskem sta se dva odreda II. grupe v strnjenem pohodu prebijala
iz italijanskega področja preko Gorenjske na Štajersko na pomoč
partizanom. Odreda sta se prebijala dva meseca v neprestanih
bojih in herojsko izvršila svojo nalogo, ter dospela na nove položaje
na Štajerskem. Na poti sta odbila 35 velikih nemških napadov in
nekaj italijanskih. Pobila sta 47 Italijanov in 180 Nemcev ter zaplenila nekaj orožja. Na novih položajih uspešno nadaljujeta borbo
proti nemškim okupatorjem. — Birk.
VI. Samo 1 bataljon štajerskih partizanov je na področju Trbovelj in Celja v teku avgusta izvršil akcije z naslednjim rezultatom: ubitih 134 Nemcev in domačih izdajalcev, ranjenih 42,
zaplenjeni 3 puškomitraljezi, 68 pušk ter veliko Število bomb, municije in opreme. Poleg tega bila petkrat minirana proga Trst—
Dunaj, uničen 1 vlak, popolnoma uničena 1 žična industrijska
železnica, razbitih več vagonov z vojaško opremo, uničeno veliko
skladišče avionskih delov, uničena smo3nišnica v Hrastniku, uničena dva rudnika (premog in boksit), požgano 41 za Nemce važnih
objektov in skladišč, zaplenjena velika količina hrane, obleke itd.
— Birk.
VII. V začetku novembra se je vršil plenum OF. Udeležilo se 9
političnih skupin in 5 drugih masovnih organizacij. V OF pristopile
še neke nove grupe, zlasti iz katoliškega in nacionalističnega tabora.
Plenum enoglasen glede nadaljevanja borbe in v odnosu do bele
garde in mihailovićevcev. Veliko navdušenja zaradi proglasa Vseslovanskcga odbora v Moskvi. — Birk.
VIII. Ouintu,:' poslal vaše naročilo za sodelovanje z nami. Toda
ni poslal nobenega sporočila. Kurirja naročil šele za konec leta.
16 Umbcrto Massola. Glej dok. št. I, op. 31.
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POSEBNA IZDAJA

SLOVENSKI POROČEVALEC
Slovencem!
Z lonatlvom, ki v afOVtMftl ifOdovtal mm« prllMfff, aa brvl •l«**»n*hl narod pn*ti pobmv
MHn faliaucnlm g«f iMfrUH aa %v
»voboJitev tn «.!tu*ilr» l'rav i •-• • a# lako M
•
In dobro pripravljana aovramikova olaailva ni rm*l* unuili OanbOtKM M ABH •• •
urod* la Slova'oaka narodnoow«>b.>dilne partlian.ke vojvke. Vaak udare., tunaniih in notranjih
eovtain.kov ja alovantko na/odoooavohodilao jihanjt Jovlej ftaUtjOfHO odbilo in vee<ej MgnrrtO
V novam poletu.
Zato )• v raidohij. hl poataja njlolilno ta bodolooat Moveocav, okupali* poaagal p-<
novem aredalvu: po drl»\ lja.iak> vojni med Slovenci •»mirni.
To a redat v o mu j r--i. bratomor lUka roka domaćih ladajalsav »:• \n.*k>. » naroda.
Takrat, ko ao napori fatlal&iih .n ImparialiatiJinh okvpatar/tr, da uoiiijo alonuko
narodno oavoNnlilnu e,ihaoje In alovenaki narod -am. do*e*lt avuj vitak;
Ukral, ko hl morala bili borbena MMUKMI llovaMkagl n«ru.le najtrdnaja*;
Ukral luraj. ku Ja avaU dolinoat slehernega SaOfM. da ** *• P,|J* ta »rtvuj« veliki
•Ivan aloveneke narodne «••» uboditve in sdiutilve;
Ukral In prav takral >c bala u«'*1« Mptrlll patko P"'t' »lovrnikemu narodu In v aluibt
iUlijaaakib, nemaklh ur madiarakih taliraltev zanetila driavljanako vojno med Slovenci.
Slovenci!
I*rml avojliu laauiriji-rinn In raih"*anim narodom, prad njegom bodoiooatjo, pred b-<
avo|ln otrok amo odgovorni. Ja preprečimo raimah bratomortlake dsiavliajiake VOjfl>a
mad nami. kamo ta« Je pol, kl lahko lapodrese pogubonoanl raavaj: ta pot Ja pol bor '^
henc rnnlnoalj vaeh Slovencev, ki Jim Je mar alovenaka waoda. vaeh Slovar*«* v, kl ao
ta e-avohodltev in idruillcv evojega naroda, vaeh Slovancev, kl a*» ia novo, evohodn•>
la demokratično, na narodni cnakopra% noail leancljeco Jufoalavljo.
SNl><> (Vrhovni plenum t »Kl v celoti aprejrma m potrjuje okiobrakl apel ]avran*fa <>
bora Oevohoddne fronta alovenekrKa naroda, kl a« vjaai;
WIIOM|O

.C*" Je. da aa Ja»no nprrdrlc trsi i»krcnl naclonalletl. val reenilni patrioti, kl j.<->
neodvlanoat Jajroalattjc in njenih nimdnt ni pr.una fraia (»' ponuja roko lakrenrr«
>odelotanja«verm, kl ao ta ivobođo tn bralatVO juinoalovanakib narodov, ia BTObtdM
ta demokratično Ju«o«|a\ijo
C*» J». da »c Ja«no i/javl UfcosVMI .«TeJina". kajti omahovanje ia molk parne
nita podporo podligaUrrn dr>a\ljan*kc tnjnc. anod*o»ornoal ra tahn vojno l»r' poamja
rokit Iakrcnafa aodelo\anja *«i,m li"iim Slo\enicm, kl a« hocejo boriti proti drtatljan
• Vi \.«-al. ia demokratično reie*anje r-odocn..«ti il^emkrn narnda "
Ukrali povdarja plrnum SNOtl na-lr.Inje: Ct hoćemo larra prepravili rarmah
>t>iavljanake vojne med Mo»enfi. tedaj Je Irrha Kajna, kl Ja dvigati robo proti IToJaana
tralu Mijalta, kl aa Je \aa prodal našim narodnim anvralnikom, noiranjefa MVfal
nika, kl uapava inolj • pom-^jo m % k«rial okupatorja
pravotaaao uniclll.
Ildajalakl laroli helc a;arJc pr..ti -1..ven«kcmu narodu, nJe|o«em« ohafoju ••
a-ovl avohndol hodocooali je Ireba MpOVtdall nrpomirljtto pollllfno la vojaiko Aftailh
alovanakena naroJa
Slovencll
Podprita a¥o|o barOkako In nauot.'liiv'i pirllUlMkO V"|»k", la kalrro te v»a N-av .Kodiirta parllaanaka tn BfOaiOWl)tk« armada Jugoslavija "l kl nam |a pOTMi r«
Blovadakata narudal Vai. kl ata apotobltl, da •• boriU a r»'»". P" •• "•»•*• * pMttiaioh. »al
pajla » parliianake t<'.Strnite a* » avojl t»avi«b«idilnl fnTli. kjer kg meato >a alrnernei;a lata-tnei'«
n#ir.kfda na avetovni na«.»r m p->hti£n" pre|rifanjr> ler aa vaako patr»*i.'m> aloVtn««
••
Kal-vardiaUna lak je. d» |e OC »t!"'| U"rha KIS V OF •" anakopravno adiuteo« ruj
llulitula akupina »d katoličanov Jo •ilJfMlilllliif In komunialov.
Disciplinirano Uvriujla navodila pol.lu'n.h tn \.<jaikih orjanov Of, adma UfcooiU i •« U
oblaill v Slovanijl.
Slovenski niroJnl onrohoJilni odbor

Za-leiak n'ivombrm IM1

(Vrbnal pleoum OK)

Naslovna si nm posebne Izdaje Slovenskega poročevalca s proglasom Vrhov"ena plciuiniii (>l; z tlnc 6. XI. 1942 (dttk. šl. 81)

Bom še enkrat odločno vztrajal pri zahtevi po naročilu. Marija1''
in Ouinto se nahajata od decembra v Italiji. Za ostale tovariše
ne ve ne on, ne mi nič. V Italiji vzpostavljamo začasno vodstvo KPI.
V zaporu umrl Rigoletto Martini.17 Pri nas ni več nobenega italijanskega tovariša. Toda zveze s Ouintom in Marijo so lahko tedenske.
— Poslali smo partizanske čete in partijske delavce na slovenski
del Koroške v Avstrijo. Formiramo OF. Z lokalnimi avstrijskimi
komunisti sodelujemo pri formiranju avstrijskih partizanskih
oddelkov. Za sedaj nastaja bolj zeleni kader. Simpatije ne samo
slovenskih, ampak tudi avstrijskih množic so s partizani. V Celovcu
ustreljenih nekaj železničarjev zaradi antifašističnega dela. V Italiji obsojena in ustreljena bivši komandant karabinjerjev v Sloveniji D* Amato in šef italijanske kontrašpijonaže v Ljubljani Onis
zaradi »sodelovanja s slovenskimi komunisti«."* Dejansko zaradi
sporov v vrhovih v zvezi s popolnim krahom italijanske akcije
proti OF in partizanom. — Birk.
IX. Teror nemško-italijanskih okupatorjev je strašen. V Ljubljani streljajo Italijani talce brez objavljanja. Dnevno aretirajo in
vlačijo v »konclagerje« povprečno 30 ljudi. Na otoku Rabu je 20.000
interniranih Slovencev. Caruje lakota in bolezen, zlasti med ženami
in otroki. Dnevno umre povprečno 8—10 ljudi. Podobno v drugih
»konclagerjih«. Nemci so v Celju v enem tednu ustrelili 130 talcev.
Za nemškega Kreislciterja, ubitega v Trbovljah, so postrelili vcČ
sto talcev.1'* Italijani streljajo v Ljubljani kar na ulicah in delavce
po tovarnah. V toku dvomesečne ofenzive so Italijani pobili okrog
3.000 civilnega prebivalstva, Nemci pa mnogo več. Izgubili smo
ogromno kadra, toda naši tovariši se tako herojsko bore, da je
ugled KPS in priznanje njene vodilne vloge v vseh plasteh naroda.
— Birk.
Dragi Valdes! — 12. XI. 1942. — Ker je bila dolenjska proga
zopet razrušena od partizanov in 5 dni ni funkcionirala, se je odpo•« 2cna Rigolctta Martinija. Glej dok. št. 1. op. 32.
W Glej dok. št. 1, op. 32.
>K Podatek ni točen.
i" Podatek ni točen. Dne 25. septembra 1942 je skupina štajerskih partizanov Alojza HafncrjaVclička napadla pri Hrastniku nekaj nemških avtomobilov. V enem izmed njih je bil tudi trboveljski okrožni vodja Štajerske
domovinske zveze llcribcrt Ebcrharth, ki mu je uspelo zbežati in se je na
begu samo poškodoval.
V Ljubljano je najbrž prispela vest o napadu iste partizanske skupine
na avto člana okrožnega vodstva Štajerske domovinske zveze za Trbovlje
Pranza Fabschitza in njegovega sodelavca Antona Kolcnza v bližini Prebolda dne 26. julija 1942. Nacisti so 30. julija 1942 v Celju za represalijo
ustrelili 70 talcev.
16
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šiljka pisma zavlekla, zato lahko dodam se nekaj novih podatkov.
1. Pri nas se je položaj začel silno naglo popravljati, tako da imamo
že cela področja, ki jih lahko smatramo za partizansko ozemlje
in sicer ne zato, ker bi mi tako v naprej hoteli, ampak zato, ker
se pač Italijani in belogardisti ne upajo naprej. Zopet smo imeli
nekaj bitk na Dolenjskem in Notranjskem, ki so se uspešno končale
za nas. Dobili smo nekaj orožja. 7. novembra, za obletnico Revolucije, so partizani pri Trebnjem vrgli v zrak progo in transport
benzina. Lokomotiva in 11 cistern je popolnoma uničeno. To je
v 10 dneh že tretji vlak, ki je bil uničen na dolenjski progi. Na polhograjskem sektorju je prešlo na stran partizanov več desetin
»belogardistov«, ki so bili na silo mobilizirani. Od 700 ljudi, ki so
jih na vrhniškem področju hoteli na silo mobilizirati belogardisti,
se je javilo 40, pa Še ti so se prvi večer med seboj stepli. Vsepovsod
se kaže odločen preokret mas na stran partizanov tudi že v obliki
konkretne pomoći. Najzanimivejše pa je, da v zadnjih treh tednih
doživljamo popoln preokret na Gorenjskem in Štajerskem, tak
preokret, ki nam bo omogočil čisto drugačne akcije, kot so bile
doslej. Kmetje in cele vasi pozivajo partizane k sebi, medtem ko
so se prej bali. V teku treh tednov so organizirali samo na Gorenjskem 35 novih terenskih odborov OF itd. Se večji polet imamo
na Primorskem, kjer smo z organizacijo OF zajeli vse Primorje,
slabi smo ostali samo še v Trstu, toda tudi tu se razmere popravljajo. Te dni se je po dvomesečnem prebivanju v Primorju vrnilo
8 naših ljudi, aktivistov, ki so pobegnili iz koncentr. taborišča
v Gonarsu. Med njimi je en član politbiroja CK KPS. Pridobili
smo veliko in obenem so veliko uredili med potjo. Kakšno je tam
razpoloženje, najbolj dokazuje to, da plačujejo davek za OF celo že
mnoge italijanske firme, ki se pač hočejo s tem »osigurati« za kasneje. Tudi pri Nemcih je opažati vedno večjo demoralizacijo. Tako
so naši n.pr. vzpostavili v nekem mestu na Gorenjskem simpatizersko grupo med nemškimi žandarji, ki jih oskrbuje s podatki in denarjem. Vojaki pri protipartizanskih akcijah sabotirajo, streljajo
v zrak, spuščajo partizanske patrulje, ne da bi streljali nanje,
spremenili so odnos do civilnega prebivalstva itd. Vse, kar je Hitlerju ostalo — to je gestapo. — 6. nov. je bil plenum OF. Prisotni
bivši ministri, bani itd. itd.! Z velikim navdušenjem za IOOF in
njegovo politiko so odobrili vse. Pristopili sta v OF dve novi grupi,
ki sta bili doslej zvezani z mihailovićevci. Seveda ni treba še posebej povedati, da so dogodki v Afriki za nas pravi božji blagoslov:
spravili nas bodo pošteno na noge. Ker Italijani hite odvažati trupe
in prav tako Nemci, bomo že prihodnje tedne pričeli z velikimi
sistematičnimi operacijami s ciljem, da popolnoma razbijemo belo
gardo, pridobimo čim več orožja in zaščitimo neka področja kot
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zimske baze za nase partizane. Sicer bomo pa videli, kako bodo
stvari potekale. Po mojem mnenju bomo mi v našem kotu precej
časa ostali izven neposrednega dosega operacij v južni Evropi, bodisi, da bodo Amerikanci in Angleži poskušali v juž. Francijo, ali
Italijo, ali Balkan, tem bolj, ker bo to vse skupaj najbrž le postranska fronta, a glavna nekje drugje. Skratka, prepričani smo,
da bomo hitro preboleli težkoče. — Sporoči vsebino Staremu in
neke stvari Dedu. Na vsak način moram nekako dobiti zvezo s Starim. Poslal sem že nekaj patrulj, pa ni nobenega rezultata. Dogovori
se z mojim kurirjem, kolikor imaš možnosti. Na vsak način
pa daj njemu vse pot rebno za mojo zvezo z Dedom.
Ta nam je zdaj izredno potrebna, že iz vojaških vzrokov. Ne smeš
zamuditi niti dneva. Cc boš imel pomisleke konspirativne narave,
še enkrat naglašam, da vso odgovornost prevzamem
jaz. Torej: pošlji takoj in na vsak način. To tem
bolj, ker so se stvari pri nas tako razvile, da bi ravno sedaj ne
šel rad na daljšo pot. Saj sam veš, kako je z našimi vodilnimi
kadri. Zdaj je še slabše, ker smo jih spet celo vrsto izgubili (padel
je komandant in politkomisar I. grupe odr., dalje Ciro,20 ki ga
poznaš. Bolko-' je smrtno bolan, itd.). Napiši mi — če ni tam ne
Fishcrja22 ne nikogar — kako je sedaj pri vas. Ali je res Stevo
Brko-;i padel v 2umb[eračkih] gorah? — Pozdravi Malo24 in vse
tovariše.
S tovariškimi pozdravi
P. S. Dobil sem nekaj literature od Ouinta. Politično ga pošteno
lomi. V proglasu v zvezi z bombardiranjem je vrgel parole: organizirajte odbore zračne obrambe, odbore za pomoč žrtvam bombardiranja, pripravite vse za gašenje požarov itd.!!! Prava in
resnična pomoč Mussoliniju! Skandal. Javi to eventualno tudi gor.
Z nami je sedaj v popolnem sporu zaradi Dedinega telegrama in
sploh noče zveze. Poslal bom še enkrat na silo kurirja, potem ga
bom pustil v miru. Povedal bom pa Dedu. .. .25

Jane/. HlcbS.
21 Dr. Jože Brilcj.
22
Ivo Ribar-Lola.
23
Ivan Krajačič. Vest ni bila točna.
24
Marija Kopinić.
2ri
IzpuSčamo.
M
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St. 85
PISMO ČLANA IZVRŠNEGA ODBORA OF JOSIPA VIDMARJA
DNE 6. NOVEMBRA 1942 EDVARDU KARDELJU'
6. X.« 42
Dragi Krištof!2
Hvala za Tvoje pisemce. Za Bora4 mi je Žal. Hvaležen sem Ti
tudi za vesti o S. S.r* Cc se kaj zveš o nji, prosim novega obvestila.
Glede brošure:" stvar imam zdaj do kraja premišljeno in razčlenjeno. Pisati jo pričnem takoj. (Tvoje pismo sem namreč prejel
šele danes.) Upam, da mi pojde od rok kljub tesnobi, v kateri
živimo, in kljub mojemu nepolitičnemu duhu. Sicer pa Vam že
vnaprej dajem pravico do cenzure. Vsebina: pomen pojava ali
gibanja z moralnega, se pravi, človeškega vidika.
Tvojega poročila7 smo bili veseli, ker se nam zdi zelo resnično.
Bili smo dolgo odrezani od sveta in dobro nam je delo, da smo
spet nekako na tekočem. Zdaj dobivamo tudi časopise, radia ni.
će moreš kakšen aparat na baterije spraviti sem, bi Ti bili hvaležni. — Delamo, kar pač moremo, in čakamo na Vaju.
Osebno bi Te prosil, da povprašaš po mojem paketu in, če
moreš dobiti od mojih kakšno vest o sinu.
Najlepše Te pozdravlja

Saša8

Se to: kdaj in ob kakšni priložnosti je Stalin govoril približno
tele besede: »Uničili smo razrede, da bi ustvarili možnost, da se
vsaka človeška osebnost razvije po svojih možnostih in darovih«?
Rad bi dobil avtentičen tekst z vsemi podatki (kdaj in kje
je bil govorjen). Zdi se mi, da je to govoril na nekem vseruskem
kongresu.

» Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu CK ZKS v Ljubljani.
2
Edvard Kardelj.
a Pomota v izvirniku, biti mora 6. XI. 42.
< Vladimir Pavsič, ki je takrat zbolel. Sedaj književnik,
i Savka Sever, po kateri je Josip Vidmar vzdrževal stik z domačimi.
Sedaj članica Slovenskega narodnega gledališča.
i Josip Vidmar naj bi tedaj napisal brošuro »O socialističnem humanizmu«.
' Glej dok..<t.37.
* Josip Vidmar.
244

St. 86
POROČILO ZAUPNIKA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS J02ETA
MOSKRICA DNE 6. NOVEMBRA 1942 EDVARDU KARDELJU1
6. XI. 42.
Dragi lovariŠ!
Tukaj pošiljam poročilo /a tov. Petra2 in pismo tov. Godine,
ki čaka, da odide na novo mesto.3 Novic pri nas ni posebnih. Je pa
čudna atmosfera. Ne vem, kaj bo. Ali se res kaj pripravlja proti
nam, ali je pa samo manever. Na Polico je prišlo nekaj belogardistov, koliko, ne vedo povedati. Tako jih je po podatkih, če so
resnični, okrog 200. Včeraj se je naša zaseda spopadla z njihovim
oddelkom, ki je Šel na Pance, od koder so odpeljali 3 ženske. Naši
so se spopadli z njimi na Dolih. Pet je bilo zadetih, a so jih ostali
odvlekli s seboj. Ženske so ušle. Četa, ki je bila v zasedi, je oborožena z italijanskim mitraljezom, ki je pa po treh strelih odpovedal,
zato ni bilo večjega uspeha. Danes so pa ponovno prišli, toda po
drugih poteh. Bilo je zopet precej streljanja, a na tako daljavo,
da ni bilo menda nobenega efekta. Danes govorijo tudi o neki koncentraciji Italijanov na Fužinah in v Zalogu.
Razmere v bataljonu so pa takšne, da se resno bojim, če pride
do česa bolj resnega. To sploh ni borbena enota. Medtem ko sta
2. in 3. četa, ki imata približno po 30 ljudi, kar dobri in sposobni za
manjše akcije, je pa pri bataljonu poleg čete Še 30 do 40 ljudi,
ki ne veš, kaj z njimi; to so intendanti, maroderji, ženske in zabuŠanti, pa kurirji in patrulje. Pravi duplikat sprejemnega taborišča
na Polici, čigar posledice se na vsem terenu že preveč poznajo. .. .4
Na grbi imamo še 17 bolnikov ozir. ranjencev, poleg tega pa Še
15—20 od Tom[ŠiČeve] brigade, ki jih trenutno še vzdržuje njihov
bataljon, pa so mu v veliko breme, in ne ve, kam z njimi.
Se nekaj besed o meni, da bo mera polna. To veš sam, da bog
ve kaj vreden nisem bil še nikoli. Tu sem pa popolnoma odpovedal.
Edino, kar morem storiti je še, da moram opozoriti Tebe in druge,
da je treba tu nemudoma človeka in to močnega, drugače je polom
neizbežen. (In to vojaški, politični in gospodarski, pa še moralni.)
Moje sposobnosti temu niso kos, poleg tega bom pa danes ali jutri
1
Prepisi, ki jih je napravil Edvard Kardelj v Ljubljani in enepa poslal
Glavnemu poveljstvu slovenskih parli/anskih cel v Dolomite, so v arhivu
CK ZKS v Ljubljani.
I Boris Kidrič.
:i
Določili so ga ca politično delo na Štajerskem, kamor pa ni šel. ker
je bil v noči med 6. in 7. novembrom 1942 ranjen. Pismo je v prepisu ohranjeno v arhivu CK ZKS v Ljubljani.

* IzpuSčamo.
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obležal in bi se rad Še sam nekam zavlekel, da ne bi Se jaz povzročal
težave, ko je že itak tega preveč. Oprosti, da Te nadlegujem
s takimi »poročili«, a verjemi, da bi Ti rad pisal o naših uspehih, ki
si jih pač želimo vsi, a zdi se mi, da je moja dolžnost, povedati
tudi to, kar sem povedal.
Tovariški pozdrav
Ciril5

St.87
POROČILO KOMANDANTA III. BATALJONA ZAPADNODOLENJSKEGA ODREDA DNE 6. NOVEMBRA 1942 BORISU KIDRIČU
IN EDVARDU KARDELJU'
Dne 6.11.42.

Ob 22. uri 35'
Tovariš Peter2 in KrištoP

Včerajšnja akcija, o kateri sem že poročal, je potrjena. Tudi
danes so begi prišli v vas Pancc iskat žensko, ki jim je ob našem
včerajšnjem boju pobegnila in sem ji poiskal varno mesto na
terenu. Danes niso imeli naši nobenega uspeha, čeravno so imeli
boj več kot eno uro. Vzrok zato je v tem, da so bili begi v nekaj
minutah zabarikadirani v bunkerjih, ki so jih Italijani zgradili
že pri zadnji ofenzivi, in so kasneje imeli dober umik po strelcih
proti Stari vasi. Imeli so 1 mrtvega in več ranjenih. Sedaj delamo
važnejše načrte, če se nam bodo posrečili.
Danes smo hoteli prirediti bataljonsko proslavo, pa nismo
mogli, ker smo morali pustiti čete na položajih. Sicer je imela
proslavo le II. četa našega bataljona, katere sva se udeležila s tov.
komisarjem. Zelo prijetno je bilo razpoloženje na proslavi, katere
se je udeležil tudi štab III. bat. UBTT. Na koncu proslave je bilo
petje, ki se je razlegalo po vaseh v dolinah. Jutri bomo imeli proslavo v I. in II. četi. Vsi tovariši jo željno pričakujejo. Tudi III. bat
UBTT sem poslal vse potrebno za proslavo, tako da se je bomo
udeležili vsi partizani na našem sektorju, pa tudi na ambulanto
nismo pozabili.
& Jože Moškrič.
i Izvirnik, napisan s črnilom, in prepis, ki ga je napravil Edvard Kardelj
7a Glavno poveljstvo slovenskih pariizanskih čet, sta v arhivu CK ZKS
v Ljubljani.
= Boris Kidrič.
3 Edvard Kardelj.
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Ranjenci so vsi srečno rešeni, kakor sem poročal včeraj, samo
tisti, ki jim je stregcl, je padel. Sedaj jih bom spcjcl v svojo ambulanto in bom odpustil nekaj /c skoraj zdravih. Sedaj imam okrog
20 ranjencev in bolnikov. Ta zadeva se je lepo posrečila.
Pri nas se delo nadaljuje, sicer bolj počasi in bolj konspirativno kot prej.
S.F. — S.N.!
Tovariski pozdrav
Ludvik5

Št. 88
PROGLAS CENTRALNEGA KOMITEJA KOMUNISTIČNE PARTIJE SLOVENIJE OB PETINDVAJSETI OBLETNICI VELIKE OKTOBRSKE REVOLUCIJE*

SLOVENSKEMU NARODU!
DELAVCEM, KMETOM IN DELOVNI
GENCI SLOVENIJE!

INTELI-

Dne 7. novembra poteče2 25 let, kar je velika oktobrska socialistična revolucija pod vodstvom boljševičke partije Lenina-Stalina
strmoglavila v Rusiji nasilniski in izkoriščevalski režim ter sistem
starega sveta in odprla na šestini zemeljske oble vrata v novo dobo:
v dobo družbe, ki ne pozna izkoriščanja človeka
po človeku, odnosov med narodi, ki ne pozna
zatiranja naroda po narodu, socialistične demokracije, ki je najpristnejša in najgloblja
demokracija v Človeški zgodovini.
Letošnji sedmo-novembrski praznik simbolično združuje četrtstoletni obstoj najnaprednejše družbene in državne tvorbe s poudarkom na odločilni borbi, ki jo bijeta Sovjetska zveza in njena
z legendarnim junaštvom prežeta Rdeča delavsko-kmečka armada
za svobodo sovjetskih narodov, za svobodo slovanskih narodov, za
svobodo vseh zatiranih narodov, za svobodo, demokracijo, kulturo
in srečno bodočnost Človeštva.
4
r

Nadaljnje besedilo izpuScamo zaradi nepomembnosti.
- Ludvik Smrekar.
» Osnutek proglasa, ki ga je rcdigiral Edvard Kardelj, je v arhivu
CKZKS v Ljubljani. Letak je bil razmnožen na ciklostilu, tiskan kot letak
in priobcen
v peti številki »Dela«.
2
V proglasu, ki je objavljen v »Delu«: je poteklo.
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Borba, ki jo bije proti fašističnemu imperializmu Sovjetska
zveza pod vodstvom slavne boljševiške partije in genialnega stratega narodnega ter človečanskega osvobodilnega boja, vodje narodov in preizkušenega stavbenika socialistične družbe, tovariša
Stalina, je hkrati borba za osvoboditev, združitev in samoodločbo
slovenskega naroda, za osvoboditev in srečno bodočnost ljudskih
množic Slovenije.
Sovjetski zvezi in njeni Rdeči delavsko-kmečki armadi se mora
danes slovenski narod zahvaliti, da je mogoč njegov uspešni
osvobodilni boj.
Sovjetski zvezi se mora danes slovenski narod zahvaliti, da je
doseglo njegovo osvobodilno gibanje — njegova Osvobodilna fronta
— mednarodno priznanje.
V Sovjetski zvezi in njeni Rdeči delavsko-kmečki armadi zremo
Slovenci jamstvo, da bo naša lastna osvobodilna borba žela končni
zmagoslavni uspeh.
V Sovjetski zvezi in njeni Rdeči delavsko-kmečki armadi zremo
delavci, kmetje in delovni intelektualci Slovenije jamstvo, da bodo
po tej vojni tudi na naših tleh izpodrezanc korenine narodnega in
socialnega zatiranja, korenine imperialističnih vojn, zasužnjevanjc malih narodov, trganje in razdeljevanje njihove zemlje.
Slovenci! Delavci, kmetje in delovna inteligenca Slovenije!
Letošnji sedmi november je borbeni dan nove mobilizacije vseh
sovjetskih sil za odločilne udarec proti Hitlerjevim in Mussolinijcvim razbojniškim tolpam. Sedmi november, praznik naših sovjetskih bratov, je hkrati naš praznik in mora postati tudi naš
borbeni dan, dan naše mobilizacije za zmago slovenskega naroda
in njegove OF.
V boj za enotnost slovenskih ljudskih množic!
V boj proti državljanski vojni, njenim organizatorjem in podpihovalcem!
V boj za utrditev in razširitev Osvobodilne fronte slovenskega
naroda!
Partizani, komandirji, komandanti in politkomisarji! Zadajajte
uničujoče udarce okupatorjem in njihovim pomočnikom, bratomorilskim belogardističnim tolpam!
2.ivcla velika oktobrska socialistična revolucija, ki je odprla
vsemu človeštvu pot v srečno bodočnost!
Živela Sovjetska zveza, zaščitnik malih narodov, voditelj osvobodilne borbe zatiranih narodov vsega sveta!
Živela slavna boljševiška partija Lenina-Stalina!
2ivcl tovariš Stalin, genialni vodja osvobodilne borbe vsega
naprednega človeštva proti silam fašizma in reakcije!
Centralni komite
Komunistične partije Slovenije
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St. 89
DNEVNO POVELJE GLAVNEGA POVELJSTVA SLOVENSKIH
PARTIZANSKIH CET DNE 7. NOVEMBRA 1942 OB PETINDVAJSETI OBLETNICI OKTOBRSKE REVOLUCIJE1
Glavno poveljstvo
slovenske partizanske vojske
Položaj, 7. novembra 1942.
DNEVNO POVELJE
Tovariši partizani, komandirji, komandanti in politkomisarji!
Petindvajset let poteče danes, kar je v Rusiji velika oktobrska
revolucija strmoglavila osovraženi sistem narodnega zatiranja in
izkoriščanja človeka po človeku, vzpostavila prvo socialistično
državo delavcev in kmetov na svetu ter na šestini zemeljske oble
utrla pot v novo razdobje — v dobo narodne enakopravnosti in
bratskega sožitja naroda ob narodu, v dobo sovjetske demokracije,
ki je najpristnejša in najgloblja demokracija, kar jih pozna zgodovina, v dobo nove socialistične družbe, ki je ustvarila srečno
življenje in zajamčila kruh, delo, svobodo ter kulturo za vse sovjetske ljudi.
Sovjetski narodi, zbrani okrog slavne boljševiške partije in
svojega genialnega vodje, ljubljenega tovariša Stalina, so leto
za letom praznovali svoj veliki dan, sedmi november, v znamenju
novih in novih uspehov na poprišču gospodarske, družbene in kulturne graditve, novih in novih zmag, novih in novih gospodarskih,
socialnih, političnih in kulturnih pridobitev za srečne sovjetske
ljudi.
Razbojniški nemški fašisti, ki so skupno z italijanskimi in
madžarskimi zasužnjili in razkosali tudi naš slovenski narod,
so lansko leto napadli Sovjetsko zvezo, da bi se polastili njenih
bogastev, spremenili njene narode v kolonialne sužnje, uničili njeno
nacionalno, socialno in politično ureditev ter vzeli zatiranim narodom Evrope njihovo najsilnejšo moralno in dejansko oporo. Lanskega in letošnjega sedmega novembra sovjetski narodi ne praznujejo več v znamenju mirne graditve. Praznujejo ga v znamenju
krvave vojne, ki jo bijeta Sovjetska zveza in njena slavna, z legendarnim junaštvom prežeta ter z vencem veličastnih zmag obdana
Rdeča delavsko-kmečka armada.
1
Prepis Izvirnika je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. Dnevno povelje sta
sestavila okoli 28. oktobra 1942 Edvard Kardelj in Boris Kidrič v Ljubljani.
Unc 28. oktobra 1942 je tudi komandant Glavnega poveljstva slovenskih partizanskih cel Ivan MaŽek Izdelal podobno povelje. Tako sta za petindvajseto
obletnico oktobrske revolucije i/šli dve podobni povelji. Glej dok.It.61.
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Partizani, komandirji, komandanti in politkomisarji! Borba,
ki jo bojujeta Sovjetska zveza in njena herojska vojska, ni le borba
za svobodo sovjetskih narodov in za obrambo narodnih, socialnih
gospodarskih, političnih in kulturnih pridobitev sovjetskih ljudi
Ta borba je hkrati borba za svobodo slovanskih narodov, za osvo
boditev zatiranih narodov Evrope in vsega sveta, za svobodo, demo
kracijo, kulturo in srečno bodočnost človeštva. Ta borba je isto
časno tudi borba za osvoboditev in združitev slovenskega naroda
borba za osvoboditev in srečno bodočnost delovnega ljudstva Slo
venijc. Slovenska partizanska vojska se zaveda, da se mora za
svoje velike uspehe predvsem zahvaliti Sovjetski zvezi in njen
herojski Rdeči armadi, ki nudita slovenskemu osvobodilnemu giba
nju vso moralno in dejansko podporo.
Tovariši partizani, komandirji, komandanti in politkomisarji
Slovenska partizanska vojska je ponosna na veliko čast, da
se že poldrugo leto bije proti nemškim in italijanskim fašističnim
barbarom z ramo ob rami z veliko, nepremagljivo, zmagoslavno
vojsko osvoboditve, z junaško Rdečo dclavsko-kmcČko armado.
Slovenska partizanska vojska pošilja za letošnji sedmi november,
ki ga smatra tudi za svoj veliki praznik, Sovjetski zvezi in njeni
Rdeči armadi plamcncčc borbene pozdrave in izraze svojega najglobljega občudovanja. Slovenska partizanska vojska obljublja na
ta veliki datum mogočni zaščitnici slovenskega naroda, Sovjetski
zvezi in svoji slavni zaveznici Rdeči armadi, da bo do kraja izpolnila
svojo dolžnost.
Bili smo, bijemo in bili bomo zaklete sovražnike svojega naroda
— nemške, italijanske in madžarske fašistične zatiralec. Podesetorili in postoterili bomo svoje napore. Uničili bomo fašistične
okupatorje na svojih tleh.
Bili smo, bijemo in bili bomo preklete belogardistične izdajalec.
Podcsctorili in postoterili bomo svoje napore. Iztrebili bomo zavrženo belogardistično svojat s slovenskih tal.
Maščevali bomo požganc slovenske domove, izropana slovenska
polja, oskrunjene slovenske žene in dekleta, postreljene slovenske
talce. Maščevali jih bomo nad okupatorji in belogardističnimi izdajalci slovenskega naroda. Se dosledneje ko doslej bomo izvajali
načelo, ki so ga prvi proglasili sovjetski narodi, načelo, ki se neizprosno glasi: kri za kri in glavo za glavo!
Svojim junaškim tovarišem in vzornikom — krasnoarmejcem
— obljubljamo na dan sedmega novembra, da ne bomo štedili ne
svojih naporov in ne svoje krvi v borbi za skupne smotre. Kličemo
jim glasni partizanski — hura!
Živela Velika oktobrska socialistična revolucija!
Živela Sovjetska zveza, zaščitnica zatiranih in malih narodov,
voditelj osvobodilne vojne proti fašističnemu imperializmu in
barbarstvu!
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2ivcla slavna in nepremagljiva Rdeča delavsko-kmeča armada!
Živelo ncrazrušljivo zavezništvo Rdeče armade ter Narodno
osvobodilne in partizanske in prostovoljske vojske Jugoslavije!
Živel genialni vodja narodov in vsega naprednega človeštva,
veliki strateg narodnega in človečanskega osvobodilnega boja, naš"
ljubljeni tovariš Stalin.
Smrt fašizmu — svobodo narodu!
Za Glavno poveljstvo:
Komandant:
Jernej Posavcc2

Politkomisar:
Peter Kalan'

St. 90
ČLANEK EDVARDA KARDELJA »PETINDVAJSETO LETO OBSTOJA ZSSR, LETO VELIKIH ZMAG NAD FAŠIZMOM IN SILAMI
REAKCIJE«1
PETINDVAJSETO LETO OBSTOJA ZSSR, LETO VELIKIH
ZMAG NAD FAŠIZMOM IN SILAMI REAKCIJE
Petindvajseto obletnico svojega obstoja praznuje ZSSR v okoliščinah orjaškega preloma v odnosih sil na področju mednarodne
politike, preloma, ki po svojem obsegu in pomenu za vso bodočnost
človeštva predstavlja eno najodločilnejših dejanj v zgodovini.
Ko so fašistični razbojniki napadli ZSSR, so imeli pred Sovjetsko zvezo nekoliko bistvenih prednosti, ki so se izražale tako na
vojno-strateškem kakor na političnem področju. Cela prva etapa
Hitlerjeve vojne je bila dejansko samo priprava za končni napad
na ZSSR. V tej prvi etapi je Hitler vključil v svoj vojaški stroj
vso celinsko Evropo z vso njeno industrijsko kapaciteto, z vso proizvodnjo surovin, z milijoni industrijskih delavcev. Poleg tega je
iz te Evrope iztisnil stotisoče vojakov za vzhodno fronto.
Se važnejše za ves razvoj Hitlerjeve akcije so prednosti, ki jih
je Hitler imel na mednarodno-političnem področju. Izhajale so iz
socialnega bistva fašizma. Fašizem je odkrita diktatura najreakcionarnejših in najbolj imperialističnih elementov kapitalizma. Na2 Ivan Maček.
> Horis Kidrič.
* Članek je Edvard Kardelj objavil v peti Številki »Dela«, ki so jo posvetili petindvajseti obletnici oktobrske revolucije.
Glej dok. št. 3, op. 19.
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staja potemtakem kot tendenca nekaterih najbolj reakcionarnih
krogov tudi v drugih kapitalističnih državah. In prav to dejstvo
omogoča Hitlerju, da se povezuje z najbolj reakcionarnimi klikami
kapitalističnih dežel v borbi proti socialističnim in demokratičnim
težnjam ljudskih množic ter zatiranih narodov, zlasti pa proti
Sovjetski zvezi kot voditelju in središču borbe svobodoljubnih sil.
Ob Hitlerjevem napadu na ZSSR je Sovjetska zveza upoštevala
dejstvo, da sta dve imperialistični državi, Nemčija in Anglija, v vojnem spopadu zaradi imperialističnih nasprotij med obema velesilama. Ni dvoma, da se je spričo dejstva, da je vojna med avantgardo imperializma — Hitlerjevo Nemčijo — ter avantgardo vseh
naprednih in svobodoljubnih sil — Sovjetsko zvezo — postala glavno
in odločilno bojišče za ves svobodoljubni svet, spremenil tudi karakter anglcŠko-nemškc vojne. Vojna, ki jo vodijo Anglija, Amerika
in drugi narodi proti Hitlerjevi Nemčiji in njenim vazalom, je
nedvomno pravična osvobodilna vojna. To je tudi osnova sovjetskoangleškega zavezništva, to je tudi osnova zavezništva med osvobodilnimi gibanji evropskih zatiranih narodov ter Anglijo. In nobenega dvoma tudi ni, da je tako zavezništvo mogoče, ne le mogoče,
ampak tudi nujno za vse zaveznike. To so dokazali vsi dosedanji
dogodki, ki so to veliko zavezništvo kljub trdovratnemu odporu
reakcionarjev stalno utrjevali.
Toda to je samo ena stran tega vprašanja. Glede na svojo
socialno vlogo, o kateri smo zgoraj govorili, je nemški fašizem
vedno lahko našel določena oporišča v najbolj reakcionarnih in
najbolj imperialističnih elementih Anglije, Amerike ter drugih
kapitalističnih držav. Ta oporišča je Hitler lahko tudi direktno
aktiviziral, bodisi v obliki, da je postavljal svoje vazalne Ouislinge,
Pavcliče itd., ki so odkrito stopili v njegovo službo, bodisi da je
izkoriščal sovraštvo in strah reakcionarnih sil pred demokratičnimi
težnjami ljudskih množic za netenje državljanske vojne (Draža
Mihailović v Jugoslaviji), bodisi da jih je izkoriščal za slabitev
zavezništva med Anglijo in Ameriko na eni strani in ZSSR ter
osvobodilnimi gibanji zatiranih narodov na drugi strani (»miinchenski« elementi v Angliji in Ameriki). Vsa ta dejstva in pa relativno zaostajanje osvobodilnih in revolucionarnih gibanj v Evropi
in v svetu so omogočila Hitlerju razvijanje dveh velikih totalnih
ofenziv, ki sta obsegali tako vojne fronte, kakor tudi področje
mednarodne in notranje politike. Hitler je imel potemtakem v svojem boju proti ZSSR na razpolago ne le industrijo in človeške
množice vse Evrope, ampak tudi aktivno podporo nekaterih najbolj
reakcionarnih imperialističnih krogov vsega sveta.
Tudi slovenski narod je bil deležen fašistične ofenzive v okviru
splošne totalne fašistične ofenzive proti ZSSR in osvobodilnim
gibanjem zatiranih narodov. Izražala se je ta ofenziva tako v trimesečnih intenzivnih ncmško-italijanskih vojaških operacijah proti
našim partizanskim četam, kakor tudi v sistematičnem netenju
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državljanske vojne med Slovenci s strani okupatorja, pri čemer
je okupator uporabil najbolj mračnjaške kroge slovenske reakcije,
ki se je zbrala v takozvani »beli gardi« klerikalnega in jugofašističnega (mihailovićevskega) kova. Cc pogledamo na akcijo bele garde
skozi prizmo mednarodnega dogajanja, o katerem smo zgoraj
govorili, tedaj nam bo njena izdajalska vloga tembolj jasna in sicer
izdajalska vloga, tako nasproti slovenskemu narodu, kakor tudi
nasproti borbi mednarodnih svobodoljubnih sil proti fašizmu.
Očitno je, da bela garda s svojo protislovensko akcijo ne predstavlja
nič drugega, kakor neznaten kolešček v totalni mednarodni fašistični ofenzivi, tolpo, ki vrši svoje zločinsko delo po nalogu svojega
vrhovnega šefa — Hitlerja.
Obe Hitlerjevi ofenzivi sta zlomljeni. Prva je doživela svoj
zlom pred Moskvo, druga pred Stalingradom. Zlom prve ofenzive
je pokazal narodom vsega sveta, da je Hitlerja mogoče uničiti,
pokazal je narodom vsega sveta neizčrpno moč Sovjetske zveze, ki
izhaja iz njene socialistične ureditve, razbil je vse Hitlerjeve načrte,
da bi zlomil sovjetsko-angleško zavezništvo, utrdil je to zavezništvo,
pretvoril ga je v resnično silo, mobiliziral je Ameriko, mobiliziral
male narode za vse intenzivnejši samostojen odpor, bistveno oslabil
Hitlerjevo vojno silo ter njegove mednarodno-politične postojanke
(izgube v Južni Ameriki, Afriki in Aziji), silno je okrepil Rdečo
armado ter mednarodno-politične postojanke ZSSR itd. Hitler
je bil prisiljen na trimesečno obrambo pred sovjetskimi ofenzivnimi akcijami, v katerih je njegova vojska neprestano krvavela in
nepretrgoma izgubljala na svoji moralni čvrstini.
Druga Hitlerjeva ofenziva, ki se je pričela z veliko zakasnitvijo,
je bila zamišljena mnogo bolj širokopotezno. V vojnem pogledu
je Hitler osredotočil neprimerno več žive sile in materiala. Močneje
je angažiral vazale na fronti, a s tem stopnjeval antifašistični odpor
v teh deželah samih. Do skrajnosti je obremenil sile nemškega
naroda, a s tem v sami Nemčiji zburkal val nezadovoljstva in antifašistiČncga odpora. Vrgel je reakcionarne sile zatiranih narodov
v odkrito borbo z osvobodilnimi gibanji teli narodov (Draža Mihailovic* in bela garda pri nas), a s tem silovito oslabil reakcionarne
postojanke pri teh narodih, kajti ves narod se je dvignil proti njim.
Rezultat ofenzive je potemtakem za Hitlerja uničujoč: nobenih
uspehov na fronti, a stopnjevani odpor zatiranih narodov in samega
nemškega naroda ter vazalnih držav. Hitler stoji pred novo težko
zimo, ki bo prinesla s seboj veliko uničujočo ofenzivo vseh svobodoljubnih sil in ki bo Hitlerju zadala smrtni udarec.
Petindvajseto leto obstanka ZSSR je potemtakem leto velike
spremembe v razporeditvi sil na mednarodno-političnem področju.
Poraza ni doživel samo Hitler. Z njim vred so doživele uničujoči
udarec tudi tiste reakcionarne sile vsega sveta, iz katerih je fašizem
rastel in na katere se je ves čas opiral, tiste sile, iz katerih raste
tudi naša bela garda in protiljudski mihailovitcvci.
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1. Jasno se je pokazalo, da resnično in dosledno nacionalnoosvobodilno vojno zatiranih evropskih narodov lahko vodijo samo
resnično demokratične ljudske sile. Reakcija se je pri teh narodih
pokazala kot odkrit zaveznik fašističnih okupatorjev. To se ni pokazalo samo pri nas, kjer je edino OF mogla voditi dosledno in pravilno nacionalno-osvobodilno politiko, ne samo pri ostalih narodih
Jugoslavije, kjer so nastala podobna gibanja ljudskih množic,
ampak tudi v Franciji, na Češkem, Poljskem itd. Povsod tu je nacionalna osvobodilna vojna zvezana z vseljudskim odporom proti
domačim reakcionarnim silam, ki so se naslonile na fašistične
okupatorje.
2. Pokazalo se je dalje, da nacionalno-osvobodilna gibanja zatiranih narodov Evrope postajajo pod vodstvom resnično demokratičnih ljudskih sil mogočen samostojen faktor, ki je ne samo sposoben na svojih tleh uničiti fašistične okupatorje, ampak je s sproščanjem neizčrpnih demokratičnih energij teh narodov sposoben
izruvati tudi imperialistične korenine fašizma in vsake agresivne
reakcije ter zavarovati svobodo in neodvisnost teh narodov. V tem
je bistvena razlika med sedanjimi osvobodilnimi gibanji evropskih
narodov in tistimi v teku prve imperialistične vojne. Tedaj so bila
nacionalno-osvobodilna gibanja pod vodstvom nacionalne buržoazije privesek posameznih imperialistov, danes so pod vodstvom
demokratičnih ljudskih sil postala nosilec resnične samoodločbe
teh narodov.
3. Pokazalo se je dalje, da je ZSSR s svojo dosledno antifašistično borbo in z borbo proti agresivnim reakcionarnim silam
vsega sveta, ki smatrajo, da človeštvo ne more obstajati brez zatiranja naroda po narodu, postala središče in voditelj osvobodilnega
gibanja zatiranih narodov Evrope in kolonialnega sveta. Pokazalo
se je dalje, da edino veliko načelo samoodločbe slehernega naroda,
vključno pravice na odcepitev oziroma na prostovoljno združitev
z drugimi narodi, načelo, ki ga je ZSSR dvignila na stopnjo odločujočega načela v odnosih med narodi, lahko zavaruje obstanek malih
narodov sploh in še posebej slovenskega naroda. Medtem ko je po
prvi imperialistični vojni pri urejanju položaja posameznih malih
narodov odločal imperialistični interes velesil, dviga danes načelo
o samoodločbi slehernega naroda, ki ga postavlja ZSSR, svobodo
in enakopravnost slehernega naroda za edino merilo odnosov med
narodi.
4. Pokazalo se je dalje, da so uspehi v ZSSR in borba zatiranih
narodov Evrope silno okrepili svobodoljubne in demokratične sile
v Angliji in Ameriki in bistveno oslabili postojanke najbolj imperialističnih in najbolj reakcionarnih krogov v teh državah. S tem
so nastopile nove možnosti še tesnejše učvrstitve zavezništva med
ZSSR, Anglijo, Ameriko in osvobodilnimi gibanji zatiranih narodov
Evrope.
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Vsa ta dejstva kažejo, da so prav veliki uspehi ZSSR v petindvajsetem letu njenega obstanka pripravili tla za zmago velikih
svobodoljubnih načel, ki nosijo narodom vsega sveta lepšo bodočnost, ki jim nosijo svobodo in enakopravnost navzven, a v notranjem življenju resnično demokracijo, ki bo omogočala ljudskim
množicam, da svobodno odločajo o ureditvi svojega življenja. V tem
je ogromen zgodovinski pomen preloma, ki je nastal z velikimi
sovjetskimi zmagami na frontah in na področju mednarodnih
odnosov. Pomen tega preloma sega daleč čez okvir sedanje vojne:
Veliki uspehi ZSSR v petindvajsetem letu njenega obstanka odpirajo človeštvu mogočno perspektivo za bodočnost.
Slovenski narod proslavlja pctindvajsctlctnico velike oktobrske
socialistične revolucije skupaj z narodi ZSSR s čustvi največjega
veselja in nezlomljive vere v srečnejšo bodočnost, kajti zaveda se,
da se je sedmega novembra 1917, rodila sila, ki ga je podprla v njegovih najtežjih dneh in mu zajamčila svoboden razvoj v bodočnosti.
Krištof2

St.9I
ČLANEK BORISA KIDRIČA »VELIKA PARTIZANSKA ZMAGA«1
VELIKA PARTIZANSKA ZMAGA
Slovenska narodnoosvobodilna partizanska vojska, ki se je
v enem letu razvila iz maloštevilnih diverzantskih skupin in skupinic v vojaški organ slovenske narodne vstaje, v učinkovito sredstvo osvobodilne vojne slovenskega naroda — si je hkrati z zmagami
nad okupatorji in nad neznanskimi razvojnimi težavami pridobila
tudi izrazit mednarodni pomen.
V Čem je njen mednarodni pomen?
Prvič v tem, da se slovenska narodnoosvobodilna partizanska
vojska bojuje na stičnem ozemlju obeh fašističnih zaveznikov —
Nemčije in Italije. To pa se z drugimi besedami pravi, da je slovenska narodnoosvobodilna partizanska vojska zanesla udarec
osvobodilne vojne proti fašističnemu imperializmu na eno izmed
tistih točk fašističnega zaledja, ki so za fašistični tabor najnevarnejše.
Drugič v tem, da so vojaški udarci slovenskih partizanskih
čet na samih nemških in italijanskih narodnih mejah — za nem-1 Edvard Kardelj.

Članek je bil objavljen v Delu, St. 5, novembra 1942.
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ško in italijansko civilno prebivalstvo živo zanikanje demagoških
laži o fašističnih zmagah nasilnikov, živ dokaz, da se fronta osvobodilne vojne razteza z daljnega sovjetskega ozemlja v bližino
fašističnega osrčja. Ta pa se z drugimi besedami pravi, da je boj
slovenskih partizanov eden izmed najpomembnejših virov za demoralizacijo fašističnega zaledja, za iztreznjenje nemških in italijanskih množic, za protifašistično usmerjevanje in aktivizacijo
delovnega ljudstva Nemčije in Italije.
Tretjič v tem, da vodijo po slovenskem ozemlju prometne žile,
ki so važne za prevoz fašističnega vojaštva na sovjetsko fronto.
To pa se z drugimi besedami pravi, da vojaške akcije slovenske
partizanske vojske prispevajo k demoralizaciji nemškega in italijanskega vojaštva, še preden se pojavi na velikih frontah.
četrtič v tem, da se slovenska partizanska vojska kot sestavni
del Narodnoosvobodilne partizanske in prostovoljske vojske Jugoslavije bojuje glede na svoj geografski položaj v prvih linijah
jugoslovanske partizanske vojske.
Petič v tem, da so akcije slovenskih partizanov že v znatni meri
preprečile fašističnim roparjem, da bi črpali slovenske surovine.
Zlasti velja to za izvoz lesa v Italijo.
Šestič v tem, da pomeni boj, ki ga bijejo slovenski partizani
v vseh slovenskih pokrajinah, ogorčen protest proti nemškemu
in italijanskemu imperialističnemu razbojništvu tik ob samih
nemških in italijanskih narodnih mejah.
Če pa mednarodni pomen slovenske partizanske vojske tako
ocenimo, nam postane hkrati jasno dvoje:
1. Zakaj je splošna fašistična ofenziva, ki se je razvijala letos
poleti, vsebovala tudi sistematično pripravljeno in z velikimi
silami izvedeno ofenzivno akcijo proti slovenskemu partizanstvu.
2. Da bi bilo za zmago združene nemške ter italijanske ofenzive proti slovenskemu partizanstvu neogibno potrebno popolnoma
uničiti ali vsaj izrazito razbiti ter oslabiti njegove sile in da pomeni
kakršenkoli drug rezultat ofenzive — njen očividni poraz in veliko
zmago slovenskega partizanstva.
Ko so se letos poleti Rainer, Grazioli in nemški ter italijanski
generali dogovorili za ofenzivo proti slovenski partizanski vojski,so potemtakem svojemu načrtu morali dati in so mu tudi dejansko
dali naslednji jasni smoter: popolno uničenje slovenskih partizanskih čet.
Da je bilo to zares tako, dokazujejo med drugim tale dejstva:
I. izredno velika množina izbranega vojaštva, s katerim so pričeli
okupatorji ofenzivo (sodelovalo je 60.000 Italijanov in 20.000 Nemcev); 2. silna oborožitev njihovih ofenzivnih sil (aviacija, tanki,
topništvo, motorizirane enote, najmodernejše avtomatsko orožje);
2 Glej dok. si. 1, op. 9.
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Jubilejna številka

SLOVENSKEMU NARODU!
Delavcem, kmetom in delovni inteligenci Slovenije!
Dne 7 novembra poteče 25 let, kar je Velika Oktobrska Socialistična Revolucija pod vodstvom boljseviške
Partije Lenina - Stalina Ktrmoglavlla v Rusiji nasiiniški
in IzkorJHCevulski ic/im tci sistem Htarcjga sveta in odprla
na šotini zemeljske oble vrata v novo dobo! v dobi*
družbe, ki ne pit/ na i/koriscnnja človeka po
človeku, odnosno miJ o a i o .11. ki ne po/oajo
zatiranja naroda po nuiodu, KociallKt ićne dcmo k racije, ki |c na i pristne j ša m najgloblja demokracija v človeški zgodovini
l.itusnji ncduio*novcuibrski pra/nik simbolično /diu/ujc četitstoletni obstoj najnapiedocjsc dru/benc in diiavne tvorbe s poudarkom odločilne borbe, ki jo bijeta
Sovjetska 7\c/a tu njena / legendarnim (uuastvom prežeta
Rdeča Delavsko - Kmečka \rmada /a sv uboju povjctRklh
narodov, /a svobodo slovanskih narodov, ta Hvohodo vseh
/atiianih narodov, /a svobodo, demokracijo, kulturo m
srečno bodočnost
elo> estv ,i

Naslovna »Iran Dela s proglasom -Slovenskemu nanulu!« (dok. It. 88)

3. način njihove ofenzive (razdelitev vsega ofenzivnega področja
na sektorje, ki so jih velike ofenzivne sile zaporedno in sistematično obkoljevale ter preiskovale); 4. okupatorska propaganda med
ofenzivo in po njej, ki je vneto zatrjevala, da so »partizani uničeni«.
Več kot dvomesečna ofenziva svojega poglavitnega smotra —
uničenja slovenske partizanske vojske — ni v ničemer dosegla.
Nasprotno! Partizanska vojska je izšla iz ofenzive moralno, organizacijsko in taktično močnejša — prečiščena in obogatena s strateškimi, taktičnimi, organizacijskimi ter političnimi izkušnjami.
Iz vsega tega pa sledi, da se je nemško-italijanska ofenziva
sprevrgla v izrazit okupatorski poraz, v veliko partizansko zmago.
Da bi partizansko zmago nad združeno nemško-italijansko
ofenzivo v celoti označili, moramo prav posebno poudariti še
naslednja dejstva:
1. Kljub velikanski sovražnikovi premoči tako glede števila
kakor glede orožja govori razmerje med fašističnimi in partizanskimi izgubami nedvomno v partizansko korist (2000 mrtvih in
ranjenih Italijanov, 500 mrtvih in ranjenih Nemcev, 360 mrtvih,
ranjenih in pogrešanih partizanov.
2. Taktika slovenske partizanske vojske se je povsem obnesla.
Vojno poročilo Glavnega poveljstva je upravičeno ugotovilo: »Srdit
odpor, ki so ga nudili partizanski oddelki na Notranjskem, je
zadal sovražniku zelo hude izgube in bistveno zadržal hitrost,
s katero je nameraval sovražnik razširiti svojo ofenzivo na druge
predele tako imenovane .Ljubljanske province'. Izmikalna taktika
v manjših skupinah je na Kočevskem paralizirala skoraj neprodušne obroče velikanske sovražnikove premoči, medtem ko so večje
partizanske koncentracije na Dolenjskem in njihovo uspešno manevriranje po eni strani zavajale sovražnika, da je udarjal v prazno,
po drugi strani pa mu za hrbtom zadajale hude udarce. Partizanske
čete na Gorenjskem in Štajerskem so kombinirale srdite spopade
s spretno manevrsko in izmikalno taktiko.«3
3. Partizani in poveljniški ter politkomisarski sestav, ki so
morali vzdržati strahovit, za »normalne« pojme o »pravilih« vojskovanja nevzdržen sovražnikov pritisk, so preizkušnjo, ki jo je
okupatorska ofenziva naložila slovenski partizanski vojski, v bistvu
in v splošnem izredno dobro prebili.
4. Slovenske partizanske čete so bile že med ofenzivo sposobne
pričeti z reorganizacijo, ki je ustrezala izkušnjam ofenzive in novi
razvojni stopnji slovenske partizanske vojske. Rezultat reorganizacije so poleg terenskih odredov kot najbolj neposrednih organov
narodne vstaje štiri udarne brigade, ki pomenijo nov korak v smeri
približevanja regularni armadi.
3 Vojno poročilo Glavnega poveljstva slovenskih partizanskih čet z dne
2. oklohra 1942 je bilo objavljeno v posebni izdaji Slovenskega poročevalca
oklobra 1942.
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5. Po kratkotrajnem reorganizacijskem razdobju je slovenska
partizanska vojska prešla v svojo ofenzivo tako proti okupatorjem
kakor proti beli gardi.
Velika zmaga slovenske partizanske vojske je hkrati velika
zmaga naše partije. Združena italijansko-ncmška ofenziva je pač
pomenila doslej najhujšo preizkušnjo za vse politično in vojaško
delo Osvobodilne fronte, v katerega je vnesla tolikšen in tako
odločilen delež prav naša partija.
Peter Kalan

St. 92
ČLANEK BORISA KIDRIČA »POSLEDNJI KORAK BELE
GARDE«1
POSLEDNJI KORAK BELE GARDE
Pod varstvom združene nemško-italijanske ofenzive je bela
garda konec poletja napravila najsramotnejši, najusodnejši in —
poslednji razvojni korak: proti lastnemu narodu je nastopila z orožjem in začela državljansko vojno v razdobju, ki je v slovenski
zgodovini najhujše in ki potemtakem terja kar najtesnejšo enotnost.
Izdajalski razvoj bele garde, ki je hkrati proces popolne politične, moralne in človeške degeneracije, je potekel v znamenju
dosledne zakonitosti. Globlje in globlje je padala v svojem zagrizenem, iz razrednih protiljudskih pobud izvirajočem sovraštvu do
narodnoosvobodilnega gibanja, dokler ni brez krinke pokazala
svojih kart. Srdit odpor proti naslonitvi Jugoslavije na Sovjetsko
zvezo, kapitulantstvo in dejanska izdaja ob aprilskem zlomu, poklonitvena deputacija v Rimu, izdajalska gonja proti OF od vsega
začetka osvobodilnega gibanja, zakotne in javne denunciacije,
mihailovićevska agitacija in končni oboroženi nastop proti slovenskemu narodu — take so postaje na Judeževi poti bele garde.
Dosledna izroditev bele garde v vulgarno tolpo notranjih sovražnikov slovenskega naroda sodi brez dvoma v isti splošni proces,
ki ga drugod označujejo imena Petainov, Ouislingov, Paveličev,
Nedičev in njim podobnih Iškariotov. Kljub temu pa ima razvoj
slovenske bele garde še svoje posebne značilnosti, ki so v bistvu
naslednje:
1. Medtem ko so Petaini, Ouislingi, Paveliči in Ncdiči izdajali
in izdali vsaj pod nekim videzom nacionalnih koristi, je bela garda
morala storiti in je storila svoj poslednji izdajalski korak povsem
i Boris Kidrič.
i Članek je bil objavljen v Delu, št. 5, novembra 1942.
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odkrito brez nacionalno krinke. Ko se je slovenska bela garda
z orožjem v rokah spečala z okupatorji, je postalo njeno izdajstvo
očitno ko beli dan.
2. Slovenska bela garda se je odločila za svoj najpodlejši izdajalski korak prav tedaj, ko se poskuša prenekateri petokolonec
po drugih deželah izmotati iz svoje izdajalske situacije, preiti na
»sprejemljivejše postojanke« in znova zabrenkati na strune revolucionarnih elementov v naprednem zavezniškem taboru Sovjetske
zveze, Velike Britanije in Amerike.
3« Medtem ko je petokoloncem drugod v Jugoslaviji uspelo
zanetili državljanske vojne že v zgodnjih razdobjih osvobodilnega
gibanja, se je slovenski beli gardi posrećilo tako najhujše izdajstvo
Šele tedaj, ko prehaja slovensko osvobodilno gibanje z vsem svetovnim razvojem vred v svojo odločilno fazo.
Naštete tri posebnosti v razvoju bele garde so nedvomno beli
gardi v škodo in Osvobodilni fronti v korist. V bistvu so rezultat
pravilne politike Osvobodilne fronte v splošnem, naše partije pa
še prav posebej. Pravilna politika OF in KPS je namreč belo gardo
prisilila, da je svoj poslednji, zgodovinsko seveda neogibni korak
napravila šele v okoliščinah, ki so zanjo najneugodnejše, čeprav
so hkrati za slovenski narod najtrše.
Taktika bele garde oziroma, kar je vsekakor točneje — belogardistična taktika okupatorjev — se razvija v treh smereh:
politično poskuša na temelju strahu in omahovanja pred nezaslišanim okupatorskim terorjem odtegnili zlasti srednje sloje
Osvobodilni fronti;
vojaško se trudi zavreti zmagovito pot slovenskih narodnoosvobodilnih partizanskih čet z organiziranjem bratomorilskih
oboroženih tolp;
organizacijsko in moralno bi rada ohromila delovanje OF
S pritiskom, ki ga na aktiviste OF in slovenske narodne množice
izvaja pobesneli okupatorski teror.
Boj naše partije in celotna OF mora odgovarjati ofenzivno
v vse tri smeri hkrati.
Poskusu, da odtegnejo okupatorji in bela garda srednje sloje
Osvobodilni fronti, ali da jih vsaj nevtralizirajo, se je treba upreti
z našim bojem za srednje sloje. Ta boj se mora razvijati na
naslednji podlagi:
1. njegova politična linija je linija osvobodilne vojne slovenskega naroda, borbene enotnosti slovenskih narodnih množic,
aktiven boj proti državljanski vojni, njenim organizatorjem in
podpihovalcem;
2. sredinskim skupinam je treba znova ponuditi vse priložnosti, da sodelujejo v boju proti državljanski vojni in beli gardi
in da se vključijo v OF kot vsenarodno osvobodilno gibanje. Hkrati
17*
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je potrebno javno, jasno in glasno pribili, da je sodobni čas skrajnjc alternativen čas, ki ne dovoljuje sredini samostojnega obstoja.
Po eni plati se je namreč položaj tako izjasnil, da ima vsakdo,
kdor ni namenoma slep in gluh, možnost opredeliti se, po drugi
strani pa so sedanji trenutki poslednja izkušnja za vse, ki se
nočejo odkrito odločili za okupatorje in belogardiste.
Boj Osvobodilne fronte za novo množično širino in predvsem
za srednje sloje je sestavni del politične in vojaške ofenzivne
akcije, ki jo mora OF nujno izbojevati, če hoče v novih okoliščinah
in delovnih pogojih odpraviti negativne posledice poletne italijansko-nemške ofenzive.
Ko organiziramo politični boj za srednje sloje, moramo hkrati
napovedati oboroženim belogardističnim tolpam in njihovim organizatorjem neizprosen oborožen boj — preračunan na njihovo
fizično uničevanje. Mnenje, da se je proti državljanski vojni mogoče boriti zgolj z agitacijo in propagando, je napačno v svojih
temeljih, ker ne upošteva družbenih korenin, iz katerih poganja
izdajalstvo nad narodom. Danes, ko je bela garda naperila puške
proti slovenskemu narodu, je treba njene tolpe trebiti s puško.
Taka je njena prva zapoved aktualnega boja proti državljanski
vojni. Druga zapoved, s prvo kar najbolj logično povezana, pa se
glasi: ni dovolj, če uničimo samo belogardistične vojake državljanske vojne; hkrati z uničevanjem bratomorilskih tolp je nujno
potrebno uničiti organizatorje bratomorilske vojne.
Končno moramo v novih delovnih pogojih za OF in za našo
partijo znova in znova poudarjali, da je od borbene morale —
odvisno vse. Nezaslišani teror in strahotne žrtve bo lahko slovenski
narod vzdržal samo — če bo ostala njegova borbena morala na
višini.
Aktiv OF si mora biti danes bolj ko kdaj koli na jasnem, da
bi pomenilo oklevanje pred neizogibnimi žrtvami — oportunistični
umik in zapuščanje pozicij, kar bi lahko postavilo na kocko
celo končno zmago slovenskega naroda slovenskega naroda in
njegovega osvobodilnega gibanja. Tako spoznanje je v skladu tudi
z moralnim odnosom pravega borca do neizogibnih žrtev. Vprašanje žrtev in moralna odgovornost za žrtve se namreč danes
v vsej svoji neizprosni konsekvenci takole izražata: slovenski narod
mora zmagati za vsako ceno.
Blaznemu stopnjevanju terorja lahko postavi zasužnjeni narod
nasproti zgolj eno učinkovito sredstvo: združitev svojega oboroženega odpora z najglobljim prezirom okupatorjevih metod. In
s tako borbeno moralo mora aktiv OF prežeti slovenske narodne
množice. Le tako bomo tudi žrtve skrčili na neizogibni minimum.
Kadar je poteptani narod pripravljen raje stoje umreti kakor
kleče živeti, tedaj ostane živ in tedaj je tudi borbenemu narod260

nemu vodstvu v polni meri omogočeno, da z vso odgovornostjo
odloča, katere žrtve so nujne in katere bi bile odveč.
Ali bodo slovenske ljudske množice vse težave in strahote, ki
so Se pred nami, zares prebile z neuklonljivo borbeno zavestjo in
moralo, je dandanes odvisno edinole od morale in dela — aktiva
OF. Borbena morala ljudskih množic je v končni instanci vselej
zrcalo borbene morale — naših aktivistov.
Peter Kalan2

St. 93
ČLANEK BORISA KIDRIČA »VOJAŠKE NALOGE«1
VOJAŠKE NALOGE
Po nemško-italijanski ofenzivi je morala neizogibno nastopili
politična in vojaška ofenzivna akcija Osvobodilne fronte in slovenske partizanske vojske proti beli gardi ter okupatorjem. Ce bi
defenzivno taktiko uporabljali dalje, kot jo je nujno zahtevalo
kratkotrajno reorganizacijsko razdobje, bi slovensko osvobodilno
gibanje samo po sebi zadrgnilo vrv okoli vratu. V političnem pogledu bi postali slovenski srednji sloji plen bele garde, v vojaškem
pogledu pa bi bila še tako strahopetna in maloštevilna okupatorska
tolpa sposobna goniti in poditi slovenske partizanske oddelke.
Brž ko smo se odločili za svojo ofenzivno akcijo, smo seveda
dolžni svoje vojaške naloge določati in motriti skozi prizmo svojih
vojaških in političnih ofenzivnih potreb.
V političnem pogledu zahteva naša ofenzivna akcija predvsem dvig politične ravni slovenskih partizanov. Samokritično
moramo priznati, da je bilo politično delo v partizanskih četah —
nezadostno, skrb za usposobljenost politkomisarskega kadra pa
skrajnje pomanjkljiva. Tej slabosti je treba predvsem pripisali
partizanske napake v odnosu do civilnega prebivalstva, kakor tudi
dezertacije, kolikor jih je bilo. Ko to ugotavljamo, se hkrati zavedajmo, da danes ne gre zgolj za to, da popravimo nekdanje napake
in pomanjkljivosti, temveč da je potrebno doseči precej več: slovenskemu partizanstvu moramo toliko dvigniti njegovo politično
raven, da ga usposobimo vsaj za osnovno politično iniciativo in
presojo. Zaradi strahovitega okupatorskega nasilja in zaradi zagrizenih naporov bele garde, da bi razplamtela državljansko vojno,
je namreč v organizacijskem pogledu težišče političnega dela
V marsičem prešlo na partizanske čete.
21 Boris Kidrič.

Članek je bil objavljen v Delu. It.5, novembra 1942.
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V vojaškem pogledu terja naša ofenziva dvig vojaške
strokovne usposobljenosti naših čet v splošnem, našega poveljniškega in politkomisarskega sestava pa še prav posebej. Brez
strumnega vojaškega ustroja, partizanstvu ustrezajočega sistema
povelj, vojaške discipline in vojaških vežb si ne moremo zamisliti
vojske, ki naj bi izvedla naloge našega sedanjega ofenzivnega
razdobja. Hkrati pa je seveda treba poudariti, da vojaške vežbe ne
smejo izpodriniti in nadomestiti vojaških akcij.
V kadrovskem pogledu moramo na vsak način omogočiti
dvig in razvoj novega poveljniškega in politkomisarskega kadra,
ki ga bo treba v marsikateri četi in marsikaterem bataljonu šele
poiskati. V ta namen pa je potrebno spoznati naš partizanski
kader, vestno ga proučevati tako v bojih kakor v taboriščnem življenju in na pohodih. Vzgoja kadra je splošna naloga naše partije
in Osvobodilne fronte. V slovenski partizanski vojski, ki je naš
najmlajši in najmanj izkušeni kader, pa smo vzgojo kadra doslej
najbolj zanemarjali. Treba je sedaj tudi v tem napraviti radikalen
in energičen prelom.
V organizacijskem pogledu moramo doseči troje:
1. utrditi udarne brigade kot višjo razvojno obliko partizanske
vojske; 2. utrditi terenske odrede, ki so neposredni organ slovenske
narodne vstaje in osnovna mobilizacijska središča za dotok novih
partizanov; utrditi in razviti mrežo zvez ter povečati njihovo
ekspeditivnost in hitrost.
V pogledu razširjenja slovenske partizanske vojske se
je treba pogumno lotiti nove mobilizacije. Prisilni mobilizaciji, ki
jo izvajajo belogardisti in okupatorji, moramo postaviti nasproti
svojo kampanjo za novo partizansko mobilizacijo.
V pogledu oborožitve naj naglasimo, da je to najbolj
pereč problem slovenske partizanske vojske. Narodno vojsko
moramo predvsem dobro opremiti z okupatorskim orožjem.
Glede seznanjanja s sovražnikovimi nameni
praznajmo samokritično, da je bila vojaška obveščevalna služba
doslej skrajnje nezadostna. To pomanjkljivost bo mogoče odpravili
s sistematično organizacijo obveščevalne službe v vseh partizanskih
formacijah in štabih ter s skrbnim iskanjem sposobnih kadrov
za obveščevalne posle.
Končno je treba še prav posebno naglasiti, da je vprašanje
opreme naše vojske, njene zimske oskrbe — hkrati vprašanje
celotne Osvobodilne fronte in vprašanje vsake posamezne partizanske enote. Reševati ga je treba tako, da se ga po eni plati
sistematično lotijo odgovorna vodstva, po drugi strani pa moramo
razviti široko samoiniciativo partizanskih čet, bataljonov, odredov
in brigad.
Peter Kalan2
= Boris Kidrič.
262

St. 94
rEZE IN RESOLUCIJA S KONFERENCE »DELAVSKE ENOTNOSTI« DNE 7. NOVEMBRA 1942 V LJUBLJANI1
Položaj, vloga in naloge delavskega razreda Slovenije
v slovenskem narodnem osvobodilnem gibanju
(Teze, ki so jih na konferenci predstavnikov delavskega razreda Slovenije predložili CK KPS, predstavništvo svobodnih strokovnih organizacij in vodstvo skupine krščanskih socialistov)
L
1. Slovensko delavstvo predstavljajo danes KPS, skupina krščanskih socialistov in predstavniki svobodnih strokovnih organizacij : KPS kot organizirana avantgarda delavstva, krščanski
socialisti pa kot izraz demokratičnega in revolucionarnega napora
ter razvoja med slovenskimi krščanskimi delavci.
2. Slovensko delavstvo je v dobi najusodnejših trenutkov slovenske zgodovine kot narodno in družbeno najzavednejši in najborbenejši del našega naroda prevzelo vodilno vlogo v narodnoosvobodilni borbi, postalo borbeno jedro OF ter slovenske partizanske
vojske in združilo okrog sebe najširše ljudske plasti. Ugotavljamo,
da bi brez tega odločnega posega slovenskega delavstva v reševanje
narodnega obstanka Slovenci ne imeli niti OF niti svoje narodnoosvobodilne vojske ter bi bili zato neizbežno obsojeni na narodni
pogin.
3. Razvoj v Jugoslaviji, še prav posebno pa skupni nastop
v Osvobodilni fronti sta ustvarila najlepše pogoje za uresničenje
popolne enotnosti slovenskega delavstva. Slovensko komunisfično,
socialistično in krščansko socialistično delavstvo ugotavlja, da so
padle tiste ovire, ki so delavstvo medsebojno delile ter mu preprečevale enoten nastop v vseh vprašanjih delovnega ljudstva. Skupno
zborovanje naj to enotnost samo potrdi in slovesno razglasi s poudarkom, da različna svetovna nazorska pripadnost nikomur ne
sme vzbujati pomislekov pri doseganju in ustvarjanju delavske
enotnosti. Vsak zaveden slovenski delavec mora spoštovati svetovni nazor svojega tovariša ter ne sme v ničemer ovirati njegovega
izpovedovanja. KPS, Svobodne strokovne organizacije in skupina
krščanskih socialistov so v tem duhu že prevzele medsebojne obi Osnutek tez je napisal Tone Fajfar v pni polovici oktobra 1942 na
PodHpOglavu. V imenu Centralnega komiteja KPS sta jih podpisala Ivan
Maček in Boris Kidrič, za skupino krščanskih socialistov pa Tone Fajfar in
Edvard Kocbek. O tezah je razpravljala in jih sprejela konferenca Delavske
enotnosti.
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veznosti pri ustvarjanju OF. Te obveznosti še tembolj veljajo za
delavstvo, ki pripada tem skupinam.
4. Osnovni pogoj delavske enotnosti je popolna enakopravnost
vseh sodelujočih sestavnih delov kakor tudi posameznikov v tej
skupnosti. Skupina krščanskih socialistov v tem smislu ugotavlja
in priznava KPS, njeno proletarsko avantgardno vlogo, medtem
ko priznavajo KPS in svobodne strokovne organizacije kršč. socialistom njihovo razredno stališče in revolucionarnost, ki se je
izrazila posebno v njihovi borbeni udeležbi pri narodno-osvobodilnem gibanju. Vse skupine medsebojno priznavajo pravico svobode združevanja in izražanja svojega svetovnega nazora.
II.
1. Izhajajoč iz dejstva, da je slovensko delavstvo prevzelo kot
družbeni razred vodilno vlogo v slovenskem narodu in zbralo okrog
sebe njegovo velikansko ljudsko večino, kar je dokazalo tudi
s svojim doprinosom k osvobodilni borbi bodisi vsebinsko kakor
tudi po žrtvah svojih pripadnikov, naglašamo, da hočemo to vodilno
vlogo tudi v prihodnje ohraniti ter zbirati okrog sebe vse ustvarjalne sile ostalih plasti naroda, posebno kmetov, obrtnikov in izobraženstva, ki naj potem skupno ustvarijo novo slovensko narodno
in socialno življenje.
2. Slovensko delavstvo poudarja, da je enotnost slovenskih
narodnih množic, kakršno predstavlja OF, neizogiben pogoj za
zmago slov. naroda v tej težki osvobodilni vojni. Kdor razbija danes
slovensko ljudsko enotnost, ta deluje tako proti slov. narodnim
interesom, kakor proti interesom proletariata Slovenije.
-3. Odločilni vodilni delež pri narodni osvobodilni borbi daje
slovenskemu delavstvu pravico, da odločilno posega tudi v ureditev
slovenskega političnega in socialnega življenja po osvoboditvi.
;
4. Kot skupni politični cilj postavljamo poleg narodne osvoboditve in združitve ter pravice slov. naroda do samoodločbe tako
ureditev nove Slovenije, kakor jo bodo zahtevale koristi slov. delovnega ljudstva, ki bo tudi o tem, kakor tudi o vseh skupnih narodnih
vprašanjih demokratično odločalo.
5. Smatramo, da je za uspešno slovensko narodno politično
in socialno življenje neizogibno potrebna najtesnejša naslonitev
na socialistično in slovansko Sovjetsko zvezo z željo, da tudi Slovenci po svoje pripomoremo k ustvaritvi medsebojnega bratstva
vseh evropskih narodov, ki mu bodi jedro tovariška skupnost
vsega evropskega proletariata.
6. Ugotavljamo, da ima današnja politično izdajalska reakcija
na Slovenskem s svojim jedrom, belo gardo, svoje korenine v socialni reakciji in da je boj zoper družbene in socialno napredne
sile v slov. narodu njen glavni smoter. Zaradi tega smatramo belo
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gardo ne samo za narodno političnega škodljivca slovenskega
naroda, ampak prav tako za zapreko, ki hoče zajeziti val skupne
volje slovenskega delovnega ljudstva po njegovi socialni bodočnosti.
Slovensko delavstvo ima zato dolžnost, da tudi zaradi svojih razrednih interesov vodi boj proti beli gardi do njenega popolnega
uničenja.
Svobodne strokovne organizacije, KPS in skupina kršč. socialistov pozivajo vse delavce in delavke, da gornje gradivo vsestransko takoj obravnavajo, svojim članom delavcem pa naročajo, da
po tovarnah, na deželi, posebno pa po partizanskih enotah razvijajo
največjo delavnost, da se z aktivno udeležbo pri vzpostavljanju
delavske enotnosti zainteresirajo ter navdušijo vsi delavci in delavke. Politkomisarji in politični aktivisti imajo dolžnost, da to
enotnost izvedejo na svojih področjih, predvsem pa za to delo
...igažirajo vse zavedne delavce in delavke.
R ESOLUCIJ A
sprejeta na konferenci predstavnikov delavskega razreda
Slovenije2
1. Predstavniki delavskega razreda Slovenije sprejemajo gornje
teze in ugotavljajo, da te teze verno izraž.ajo voljo slovenskega
proletariata.
2. Predstavniki delavskega razreda Slovenije konstatirajo, da
je enotnost slovenskega proletariata s tem dejstvom vzpostavljena
in pozivajo delavske množice, naj svojo enotnost tako v organizacijski, kakor tudi v politični smeri nenehno utrjujejo in razvijajo.
3. Delavski razred Slovenije izraža svojo neomajno pripadnost
Osvobodilni fronti slovenskega naroda in skupni osvobodilni vojni
na čelu s Sovjetsko zvezo, Veliko Britanijo in Ameriko, proti
fašističnemu imperializmu.
4. Konferenca delavskega razreda Slovenije se s tem hkrati
konstituira v Odbor Delavske enotnosti, kot predstavništvo delavskega razreda, vključenega v celoti v Osvobodilno fronto.
= Konferenca Delavske enotnosti, ki jo je vodil Boris Kidrič, je bila
7. novembra 1942 v Ljubljani pri Znidarsičcvih v Ipavčevi ul. 6. Konference so
se udeležili predstavniki KPS (Boris Kidrič), svobodnih strokovnih organizacij (Franc Svetck) in krščanskih socialistov (Tone Toman, Stane Kovač).
Konferenca se je konstituirala v Glavni odbor Delavske enotnosti in sklenila
i/dajati glasilo -Delavska enotnost«.
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5. Odbor Delavske enotnosti izraža svoje zaupanje Izvršnemu
odboru Osvobodilne fronte kot vodstvu slovenskega narodnega
osvobodilnega gibanja.
Začetek novembra 1942.
Konferenca predstavnikov
delavskega razreda Slovenije
Odbor Delavske enotnosti1

St.95
ČLANEK EDVARDA KARDELJA »ENOTNOST SLOVENSKEGA
DELAVSTVA«!
Enotnost slovenskega delavstva
V začetku novembra je bila konferenca predstavnikov političnih in strokovnih skupin, ki predstavljajo slovensko delavstvo.
Dokumente, ki jih je ta konferenca sprejela, objavljamo v pričujoči
številki »Delavske enotnosti«.
Treba je podčrtati, da je ta konferenca delavskih predstavnikov
prinesla svoje sklepe v izredno važnih dneh, v katerih se odloča
usoda vse bodočnosti osvobodilnega boja slovenskega naroda. Konferenca je mogla ne le ugotoviti in razčleniti rezultate dosedanjih
bojev, ampak je postavila tudi smernice za bodoče boje slovenskega
delavstva.
3 Teze in resolucijo Je Edvard Kardelj priobčil skupaj s svojim člankom
-Enotnost slovenskega delavstva« (glej dok. si. 95) v prvi Številki »Delavske
enotnosti-, ki jo je tudi uredil. Dne 15. novembra 1942 jo je dal Centralni
tehniki Centralnega komiteja KPS, da jo v Ljubljani razmnoži. Ker pa so
bili tedaj zaradi provale v ljubljanski tehniki slabi izgledi za razmnoževanje,
jo je 16. novembra 1942 poslal v Dolomite Francu LeskoSku, da jo natisnejo tam (glej dok.st.36). Franc Lcskošek jo je 20. novembra 1942 dal natisniti v ilegalni partijski tiskarni »Podmornica« v Kozarjah (glej dok.St.62).
Tiskarna jo je natisnila do 5. decembra 1942 (glej dok. St. 203). Toda kljub
slabim izgledom so jo tudi v Ljubljani razmnožili na ciklostilu. Ciklostili rana izdaja je izSIa 4. decembra 1942 z datumom 15. novembra 1942 (glej
dok. 5t. 200). Prva Številka Delavske enotnosti, ki so jo ciklostirali, je prinesla leze, resolucijo in članek Edvarda Kardelja. V tiskani izdaji pa je bil
priobčen Se poziv vodstva slovenskega sokolstva, naj se bivll sokoli pridružijo akciji za ustanovitev Delavske enotnosti, in poziv Glavnega odbora
Delavske enotnosti delavcem, naj ustanavljajo odbore Delavske enotnosti.
Poleg tega sta v tiskani izdaji Franc Lcskosck in Tone Fajfar priobčila 5c
odlomek iz osnutka Fajfarjcvc brofiurc »Zakaj se borimo delavci« in seznam
nekaterih padlih sindikalnih funkcionarjev (glej dok. St. 201).
> Članek je napisal Edvard Kardelj med 7. in 15. novembrom 1942. Glej
dok.St.94, op.l
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Kakšne so osnovne ugotovitve konference delavske enotnosti?
1. Veliki rezultati osvobodilne borbe slovenskega naroda so
bili mogoči v prvi vrsti zaradi tega, ker je bilo slovensko delavstvo
od vsega začetka njena glavna udarna sila, ki je zbirala okoli sebe
vse patriotske in resnično demokratične sile slovenskega naroda.
Slovensko delavstvo je v teh bojih pokazalo vzor heroizma, požrtvovalnosti in vdanosti velikim osvobodilnim ciljem slovenskega
naroda. Delavski kadri so bili vzor nepopustljivosti nasproti sovražniku, vztrajanja na položajih in odločnega razkrinkavanja in
razbijanja vseh sovražnih manevrov. Vnesli so v našo osvobodilno
vojno bojevni polet in prezir smrti ter vse tiste bojevniške lastnosti,
ki so pomagale zgraditi borbeni kader Osvobodilne fronte. Delavski
razred je torej praktično dokazal, da je sposoben stati na čelu
osvobodilne vojske slovenskega naroda.
2. V nasprotju z reakcionarnimi klikami, ki so zavrgle vse
nacionalne interese ter postale orodje sovražnika, ki je zasužnjil
slovenski narod, je slovensko delavstvo od vsega začetka dvignilo
zastavo enotnosti vseh slovenskih patriotskih sil ne glede na politično, versko in razredno pripadnost teh, ki se hočejo boriti za
osvoboditev svojega naroda. Pri tem je pokazalo veliko daljnovidnost v iniciativi, poteh in oblikah boja slovenskega osvobodilnega
gibanja ter velike bojevne izkušnje, ki si jih je prav delavstvo
pridobilo v svojih neprestanih bojih za svoje socialne pravice in
zahteve. Slovensko delavstvo je torej stavilo v službo svojega
naroda vse svoje moči in vse svoje sposobnosti ter s tem dokazalo,
da je delavski razred resnično nacionalni razred, to je
razred, ki je edini sposoben organizirati bojevne energije slovenskega naroda za njegovo osvoboditev in združitev.
3. Slovensko delavstvo je v dosedanjih bojih doseglo uspehe,
kakršnih ni doseglo še nikoli v svoji zgodovini. Ljudske množice
slovenskega naroda gledajo v njem svojega vodnika in svojo najmočnejšo oporo v boju za nacionalno osvoboditev. Konferenca je
ugotovila, da so ti uspehi plod enotnosti, ki jo je slovensko delavstvo doseglo, ohranilo in utrdilo v skupnih bojih proti nasilju
okupatorja in njegovih pomočnikov iz vrst slovenskih Judežcv in
Kajnov. Dosedanji skupni boji so slovensko delavstvo ne samo
naučili, da je delavski razred najmočnejši, kadar je enoten, ampak
so mu praktično potrdili in utrdili tudi spoznanje, da znotraj delavskega razreda ni različnih interesov, ampak nasprotno, da delavski
razred spajajo v tako nezlomljivo enoto prav skupni interesi,
skupna bodočnost.
4. V nasprotju z reakcionarnimi klikami, ki so ves čas Jugoslavije, zlasti pa pod zaščito okupatorjev dušile svoboden glas
ljudstva, je slovensko delavstvo pokazalo, da je delavski razred
nosilec resnične ljudske demokracije. Zveza delavskega razreda
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z ostalimi delovnimi sloji slovenskega ljudstva in z vsemi resnično
patriotskimi silami slovenskega naroda, ki je vtelešena v Osvobodilni fronti slovenskega naroda, je najkrasnejši primer resnične
ljudske demokracije, zrasle iz ljudstva in služi edino ljudstvu.
Pokazalo se je torej, da je delavski razred ne le močan, ampak tudi
dovolj sposoben, da na čelu demokratičnih ljudskih množic pribori
tem množicam demokratične pravice in da jih tudi zavaruje.
Glede na vsa ta dejstva je jasno, da leži glavna odgovornost
za razvoj bodočih bojev slovenskega naroda na delavskem razredu
Slovenije. Stojimo pred odločilnimi spopadi z okupatorjem in
z njegovimi belogardistično-mihailovićevskimi oporišči. Potrebno
je, da delavstvo mobilizira vse svoje sile, da aktivizira sleherno
tovarno in delavnico, da bi zaščitilo plodove dosedanje borbe in
zagotovilo zmago nad sovražniki slovenske svobode, ki je lahko
samo plod doslednega nadaljevanja slovenske osvobodilne vojne do
popolne iztrebitve okupatorjev in njihovih pomočnikov s slovenskih
tal.
Iz teh vzrokov je konferenca formirala enotno delavsko vodstvo, Odbor delavske enotnosti, ki bo bdel nad enotnostjo delavskih vrst, nad njihovo mobilizacijo v splošni nacionalni
vojni in nad razrednimi interesi slovenskega delavstva v ožjem
pomenu te besede. Pomen tega ODE je potemtakem izredno velik:
ne bo samo okrepil celotno gibanje OF, ampak ustvarja tudi osnove
za čvrsto delavsko enotnost v bodočnosti. Formiranje ODE pomeni,
da se je slovenski proletariat v celoti zavedel svojega velikega
zgodovinskega poslanstva in je zato tudi postal sposoben, prevzeti
na svoja pleča usodo bodočnosti slovenskega naroda. Pred desetletji je veliki slovenski bojevnik Ivan Cankar naročil slovenskemu
proletariatu: »Na tebi, na tvojih plečih, na plečih delavca-proletarca
Ježi usoda bodočnosti slovenskega naroda, naroda-proletarca.«
Danes, 24 let po Cankarjevi smrti, je slovenski proletariat to nalogo
resnično izpolnil in prevzel to odgovornost za bodočnost slovenskega naroda. Vsi dosedanji boji so samo dokaz, da bo slovensko
delavstvo s častjo in znanjem izpolnilo to nalogo.
Ustanovitev ODE pomeni močno okrepitev OF, podporo njenemu vodstvu. Sedanja delavska enotnost je bila dosežena v prvi
vrsti na bazi skupnega boja proti okupatorjem. Z ustanovitvijo
ODE se je to sodelovanje in ta enotnost poglobila in bo slovensko
delavstvo tem čvrsteje stalo v enotnih bojevnih vrstah Osvobodilne
fronte. Konferenca je izrecno poudarila zvestobo in disciplino slovenskega delavstva nasproti vodstvu OF. Osvobodilni cilji slovenskega naroda, ki ga predstavlja OF, so obenem cilji slovenskega
delavstva, ki ne more uresničiti svojih socialnih zahtev, dokler je
njegov narod zasužnjen in tlačen.
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Bilo bi napačno, čc bi ostali samo pri tej konferenci delavske
enotnosti. Potrebno je, da se to gibanje delavske enotnosti zanese
v sleherno tovarno in delavnico. Vsepovsod morajo nastati odbori
Delavske enotnosti, ki bodo istočasno najtrdnejše postojanke
Osvobodilne fronte.
Slovensko delavstvo! Dvigni visoko zastavo enotnosti!
Smrt fašizmu — svobodo narodu!

St.96
POROČILO SEKRETARJA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS
FRANCA LESKOSKA DNE 7. NOVEMBRA 1942 EDVARDU
KARDELJU'
7. XI. 42.
Dragi Krištof!*
1. Javili so se nam naši prijatelji, ki so pobegnili iz Gonarsa.
Pobegnili so sledeči: Janez,'1 Vitez,4 Bratko,5 Majerjev Šofer,6 Mirko
Pere (poznaš ga od Staneta7 pri mostu), Viktor Ilovar, grafik iz
Lj[ubljane], Janez Učakar in Bojan Stih, dijak. Janez pošilja tudi
obširno pismo,8 poročilo o delovanju partizanov, Partije in OF, ki
ga bom poslal jutri, ko bo pretipkan. Danes pošilja Matija11 Petru10
vojno poročilo Bračiča" in prepis dopisa z Gorenjske,1- ki je ravnotako prišlo. Jutri bo tudi dopis za CK z Gorenjske.n Janez piše, da
ljudstvo z velikim veseljem zbira hrano za partizane, da je nacionalna zavest ljudstva razmeroma visoka, borbena pripravljenost pa
ne dosega prve. Ljudje se bojijo represalij, dajo partizanom vse,
kar hočejo, samo žele, da ne delajo v njihovi bližini nobenih akcij.
Nadalje, da je bela garda (Mihajlo)11 precej razvita in zelo aktivna,
' Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu CK ZKS v Ljubljani.
-a Edvard Kardelj.
Boris Kraigher.
4
Franc
Ravbar.
6
Ivan Hralko, sedaj ravnatelj Državne zalo/be Slovenije.
n
Ludvik Pangcrc, sedaj Šofer v Ljubljani.
" Franc Rozman.
B Glej dok.St.9.
• Ivan Maček.
io
Boris Kidrič.
11
Mirko Bračič. Glej Zbornik dokumentov in podatkov o narodnoosvobodilni12vojni jugoslovanskih narodov, del VI, knjiga 4, dok. Št. 60.
Glej Zbornik dokumentov in podatkov o narodnoosvobodilni vojni
jugoslovanskih narodov, del VI, knjiga 4, dok.St.75.
13 Glej dok.St.62.
i* Mihailovidcvci.
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imajo precej razpredeno organizacijo. Ljudstvo love na njih strah
pred represalijami, na neobveščenost ljudi z naše strani, na možne
iluzije o bivši Jugoslaviji, najbolj jim pa delo uspeva zaradi pomanjkanja naše literature, ki prihaja slabo in z veliko zamudo. Pravi pa,
Če se ljudstvu razloži razlika med ćetniki in partizani, da se takoj
prežene vpliv Mihajla, tudi vse iluzije o bivši Jugoslaviji in Angliji
takoj izginejo. Pravi, da predstavlja aktivnost bega in Mihajla kot
centralna baza za primer kake ugodne mednarodne situacije (separaten mir z Anglijo) veliko nevarnost za celotno osvobodilno gibanje v Sloveniji. Dalje, da je OF v sprednji Vipavski dolini res množično široko narodnoosvobodilno gibanje, ki ima zares ljudskoplebcjski karakter. Ni jim pa uspelo zajeti nekoliko premožnejših
slojev. Ti so zelo zavestno organizirani pri bega, direktni nasprotniki OF, močno povezani in prepleteni s čisto fašističnimi elementi,
s katerimi žive v zelo prijateljskih stikih. Partiji ni uspelo najti
nobene politične skupine, ne nacionalistov ne katolikov. Uspelo
ji je pa vodstvo bega razbiti in pripraviti nekatere skupine do tega,
da so prenehali izdajati svojo literaturo in da bodo podpirali nas.
Značilno je za OF gibanje, da ni našlo še večjega razmaha v mestih
Trst in Gorica, čeprav je naš vpliv od maja meseca precej narastel.
Potem govori o slabosti in sektaštvu naše Partije. Dalje o močnem
prilivu sedaj mobilizirane mladine 23-letnikov v partizane, o neborbenosti partizanov, o slabi oborožitvi in precej razvitem zelenokadrovstvu in hajduštvu. Pravi pa, da se bo to hitro popravilo, ker
je prišel tja že Bračič, ki je tudi razmestil begunce med partizane
in ima vero v dobre uspehe v reorganizaciji partizanske vojske.
Zelo dobro pozna razmere in je sam zelo dobro zagrabil za delo,
to se vidi iz njegovega poročila. Hitro je odkril vse slabosti partizanov. Partije in OF ter jim dal resnično pomoč. On je te kadre,
po mojem, dobro razmestil. Moj predlog je, naj bi ti kadri vsi ostali
tam, ker so nujno potrebni. Tudi Janez, kolikor bi ga pač ne rabili
v Ljubljani, naj bi ostal tam kot predstavnik CK. Ko boš prejel
njegovo poročilo, boš videl, kakšna je tam situacija. Bojim se,
da Primož'"' ne bo kos tem razmeram, ker že dolgo ni bil na političnem delu. .. .,fl Janez pa bi bil kos tej nalogi in bi držal krepko
našo linijo. Piše pa Janez, če ne dobi do konca meseca nobenega
obvestila, da pride z Vitezom sem. Viteza pa bi poslali na Gorenjsko, da organizira obveščevalno in varnostno službo.
2. Miha od vazduha17 je prišel sem. Tu imamo dva vazduha,,R
ki ju bo sedaj pregledal. Trudim se, da dobim prostora za delavnico
in za tipkanje. Upam, da nam bo v najkrajšem času uspelo postala
ir>
i"
I«
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Dr. Aleš Bebler.
I/piKćamo.
MiloS Brclih.
Radiooddajni postaji.

viti. Ali si že pisal po V.1'1 ali pa za šifro. Cc 5c nisi, daj. Bolko90
se je javil, ni pa nič sporočil o lem, ali je dobil zveze ali ne, to gre
prepočasi.
3. Nujno rabimo denar, imamo možnost večjih nabav, pa tudi
brigade in odredi nam sporočajo, da imajo možnost večjih nabav.
Zato pošljite hitro. Matija je že pred nekaj dnevi pisal Petru
za denar.
4. S terena na Dolenjskem nam javlja neki Borut (Kari),2' ne
vem, kdo je to, da se je javil neki duhovnik dr. Mikuž za delo.
Izgovarja se, da pozna Krištofa in Luko." Vprašal sem o tem
Pavleta;39 on ga sicer pozna, ne ve pa, kako je sedaj z njim. Poprej
je bil knjižničar pri škofu in je bil naš, pač pa 80 Pavleta drugi
duhovni opozarjali nanj. Cc ga ti poznaš, sporoči nam. Jaz se ga
ne spominjam.
5. Sinoči sem bil pri prijateljih, drugače je vse v redu. Kritizirajo delo brigad. Pravijo, da bi v »Poročfevalcu]* objavili tekst,
ki sta ga sprejeli angl.-amcrikanski vladi o kaznovanju krivcev
zločinov na okupiranem ozemlju, in da bi v zvezi s tem postavili
javno vprašanje ali grožnjo Roatti.-1 Robottijll28 in Grazioliju-'1
ter eventualno ostalim odgovornim funkcionarjem.
6. Iz Jožice-7 sem dobil sporočilo, da se je zmešani Rojc-s
predal beli gardi in da je vse izdal, kar je bilo v Smartncm, ter
SO našli tam Rijo in Alenko.-1' Sporoči mi, če je to res in kje se
nahajata in če jima je mogoče kaj pomagati s hrano in s čim drugim. Cc sta res padli, potem smatram, da je bilo to prav brez
potrebe, ker bi se mogli napraviti dokumenti pravočasno kakor
za Meto/10 ki je takoj dobila dokumente, za katere se je pobrigal
Peter, in bi se lahko pravočasno umaknili v Lj.
7. Priloženo ti pošiljam izrezke iz nemških časopisov od Jožeta
in Janeza Perka.*1
8. Pošlji nam današnji Stalinov govor, če ste kje poslušali, mi
nismo imeli nobene priložnosti.
10
Vnldcs-Josip Kopinić.
so Dr.Jožfl Brile j.
2i Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravega imena.

22 Franc Leskolek.

O Edvard Kocbek.
2» General Mario Roatta, komandant II. italijanske armade na Sušaku.
2'» General Mario Robotti, komandant XI. armadnega zbora v Ljubljani,
od srede
decembra 1942 komandant II. italijanske armade na Sušaku.
2r' EmiliO Gra/ioli, visoki komisar za Ljubljansko pokrajino.
'' Konspirativno ime za bazo vodstva narodnoosvobodilnega gibanja na
Podlipoglavu.
88 Franc Roje, ki pa ni izdajal.
-» Marija in Helena Lctkoftck. Glej dok. št.49.

•0 Zdravka Kocbek.
M Janez Pcrko je padel v boju pri Udcnborstu 13. ali 14. septembra 1942.
Brata Jo/cta so v istem boju ujeli in je postal vodja »protibandc« fraztrgancev) v kranjskem okrožju.
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9. Naš tehnik32 prav zelo boluje za išiasom in revmo. Glej, će
moreš dobiti kje kake mlečne injekcije, ki bi mu jih lahko dajal
tukajšnji živinozdravnik,• ko nimamo drugega. Mene tudi počasi
prijema revma. Ce se dobi, naj mi pošljejo Interfan. mast, meni to
pomaga.
10. Kaj je, da toliko časa nič ne odgovarjata?
11. Tu imamo možnost, da sami izdelujemo vložke za žepne
baterije. Potreben nam je samo material, ki se dobi v tovarni
.»/maj«. Stopi v stik z Markom.*' On je bil, ali je še tam v službi
in bi lahko stopil v stik z ravnateljem in se z njim dogovoril glede
dobave tega materiala.
12. Kaj je z našimi dokumenti in z obleko, ki smo jo naročili?
Prosim te, odgovori na prejšnja dopisa!
Sprejmi tovariške pozdrave
S. f. s. n.
Luka
35

P. t. Včeraj ti je pisal Saša.

St.97
POROČILO ZAUPNIKA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS JOŽETA
MOSKRICA DNE 7. NOVEMBRA 1942 EDVARDU KARDELJU'
7. XI. 42.
Dragi tovariš!
Zjutraj sem Ti poslal poročilo bat. Tomš[ičeve] brig[adel.2
Sedaj bi tudi jaz žele! navodilo, kaj je z njo. Prvi bataljon, ki je
na Notranjskem, je poslal patruljo z vprašanjem, kaj naj stori.
Drugi je prišel sem, da se odpočije, tretji je pa itak še tu. Tu je
ludi še štab ZDO in Miha.3 Poleg tega pa stalno novi bolniki in
ranjenci. Prvemu bataljonu sem dal nekaj denarja in mu naročil,
naj dobi stik z NO. Tretjega bomo poslali z bolniki za njim. Drugi
pa naj počaka nekaj dni in se naj razvrsti tu. So pa vsi brez sredstev in jim sedaj mi pomagamo, kakor vemo in znamo. Vprašanje
•12 Pavle Zibclnik, sedaj upokojenec.
M Lojze Gundc, sedaj zivino/dravnik v N'ovem mestu.
3i Tone Toman.
•15 Josip Vidmar. Glej dok.St.85.
i Prepis, ki ga je napravil Udvard Kardelj v Ljubljani, je v arhivu
CKZKS v Ljubljani.
= Glej dok. it. 98, op. 6.
3 Loj/c Roje.
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prehrane pa že postaja pereče. Akcij ni nobenih in še tisto, kar se
poizkusi, se izjalovi. Sinoči je Šla močna patrulja čez Ljub. Vrnila
se je s 4 ranjenci, a eden je ostal tam mrtev. Belogardist, ki so ga
hoteli ujeti na domu živega, je vrgel bombo izpod strehe in jih tako
odgnal.* Štab ZDO, ki je v smislu zadnje naredbe že poslal navodila
svojim enotam, je čakal tu, da dobi mogoče še kakšna navodila,
ker pa teh ni, namerava jutri oditi. Prav tako odide tudi Miha,
čeravno ni dobil nikakega odgovora. Zjutraj bom pisal tudi
o Godini, ki je prišel, da gre čez mejo. Nocoj je bil ranjen, sicer
ne težko, a najbrž bo treba kakšen teden počakati, da bo za na pot.
Torej zopet same nevesele vesti, a oprosti.
Tov. pozdrave
Ciril5

St.98
POROČILO KOMANDANTA III. BATALJONA ZAPADNODOLENJSKEGA ODREDA LUDVIKA SMREKARJA DNE 7. NOVEMBRA 1942
BORISU KIDRIČU IN EDVARDU KARDELJU1
Dne 7. 11.1942.
Tovariš Peter3 in Krištof!3
Sinoči so šli naši na akcijo v Sp. Kašelj,4 da v zasedi ulove
nekega voditelja bele garder* in da spotoma prinesejo nekaj materiala, ki smo si ga tam nabavili. Ker tistega ni bilo na mesto, kjer
so naši imeli zasedo, so šli na svojo roko, češ, da ga na vsak način
morajo uloviti. Sli so namreč na njegov dom in obkolili njegovo
hišo. Trkali so na vrata in zahtevali, naj jim odpre. Bilo je že
napačno, ker niso računali s tem, da ima orožje doma. V hiši so bili
trije. Ko so naši vlamljali vrata, niso opazili, da lahko z vrha meče
nanje bombe, kar so beli tudi storili. Se preden so naši vdrli skozi
vrata, so begi začeli metati bombe točno v sredo, med naše. Na
istem mestu so bili takoj trije laže ranjeni, dva malo teže in en
mrtev. Ker so bili tako presenečeni, so se morali umakniti, nakar
so pa Italijani takoj prihiteli s kamioni. Mrtveca so morali pustiti,
a ranjence so naši spravili na varno v taborišče in sem takoj
odposlal ponje.
* Jože Bczlaj p. d. Bcvkarjcv.
6 Jože Moškrič.
i Izvirnik in prepis, ki ga je napravil Edvard Kardelj v Ljubljani, sta
V arhivu CKZKS v Ljubljani.
2 Boris Kidrič.
34 Edvard Kardelj.
Sli so v Zgornji Kašelj.
B Jo/c Bczlaj p. d. Bcvkarjcv.

«
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Glede bolnikov I. bat. UBTT toliko, da so nam zopet poslali
2 ranjenca s patruljo. Iz I. bat. UBTT poročajo,0 da je bil štab
brigade napaden na Polževem dne 4. 11. in da je tov. čiro7 padel,
prav tako namestnik politkom.* in Se nekaj drugih.1* Sedaj so bataljoni popolnoma brez zveze in brez štaba. Prosijo hitro zvc/.o in
nadaljnja navodila po nas. II. bataljon je dobil zvezo s I. bat.
Skupno sta vršila akcijo nad begi pri Lipljcnah pri St. Jurju, ki so
jih potolkli okrog 26—30. Sami so brez žrtve. II. bat. je sedaj zopet
prišel na naš sektor, da se odpočije za nekaj dni, mi pa ga bomo
po možnosti zaposlili pri naših predvidenih akcijah. III. bat. bomo
z bolniki poslali na Notranjsko, saj pravijo, da jih imajo več kot
polovico. Na mesto III. bat. bomo postavili II. bat., I. bat. smo pa
napotili, naj iŠČc zvezo z Notranjskim odredom. Drugače nismo
mogli rešiti tega problema, ker jih na našem sektorju ne potrebujemo in ni mogoče držati bolnih in nesposobnih ljudi za akcije.
Bolnikov imamo sami okrog 23 z ranjenci vred.
Naše delo se nadaljuje. Zasede begom še vedno postavljamo.
Ostalo po navadi. Ce Vam je kaj znano o kakšni koncentraciji, nam
po možnosti sporočite! Avtomatskega orožja nam primanjkuje!
Tovariški pozdrav
Ludvik10
St.99
POROČILO SEKRETARJA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS
FRANCA LESKOSKA DNE 8. NOVEMBRA 1942 EDVARDU KARDELJU1
8. XI. 42.
Dragi Krištof!3
I. Sporočam ti, da sem danes sprejel pošto od 5.XI.3 Bil sem
pri prijateljih4 in jim pojasnil in prečital, kar je bilo za njih. Potolažili so se, ko so videli vse težave, ki so pri tebi. Zadovoljni so pa
« Poročilo I. bataljona Tomšičeve brigade dne 6. novembra 1942 je Ludvik
Smrekar priložil svojemu poročilu Borisu Kidriču in Edvardu Kardelju. Prepis, ki ga je napisal E. Kardelj v Ljubljani, je v arhivu CK ZKS v Ljubljani.
~ Janez Hlcbš.
* Lado Babic.
0
Med premikom z Molnika proti Ajdovcu nad Žužemberkom se je itab
brigade ločil od bataljona, da bi izvedel manjšo akcijo na žele/nitki pro^i.
Nad Polževim so 4. novembra prcdanili v gozdiču, kjer so jih Italijani presenetili, jih obkolili v obliki podkve in nenadno napadli.
i" Ludvik Smrekar.
i Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu CK ZKS v Ljubljani.
= Edvard Kardelj.
3 Glej dok. št. 79.
* Misli na predstavnike ustanovnih skupin v IOOF.
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bili, da imaš toliko materiala na razpolago za naše borce. .. fi Drugega novega pri njih zaenkrat ni, želijo samo dokumente in obleko,
kako je s tem, so pa videli iz tvojega dopisa in so se vdali. Priloženo
ti pošiljam prepis dopisov, ki sta jih poslala Janez" in Ravnik,7
o predlogih sem ti pisal včeraj.8
2. Tehnika, to je pošta, je mnenja, da ni dobro po tej liniji
pošiljati toliko »Poročevalca«, ker se s tem preveč obremeni. Jaz
tudi mislim, da ni dobro to linijo, ki je tako važna za nas, preveč
obremenjevati z literaturo, naj bo samo za pošto. Za literaturo
v večjem obsegu bo treba najti druga pota. Pisal sem že Juliju,11
naj pošlje ven Miklavža,10 da se o tem dogovorimo, urgiraj še ti,
da bo poslal. Tu bi bila tehnika drugače že v redu, dobro dela, samo
da ji je treba pravočasno pošiljati material, da ne bo vse na kupu.11
3. Mi imamo kontakt s Cirilom12 in smo sprejeli vso njegovo
pošto. Pisali smo mu tudi glede njegovega dela. Z Angelom13 se
strinjava s tvojim pismom L.,# in Cirilu.15
4. Borut10 in Nande17 sta prišla in sta že krepko na delu.
Z Mihom18 je pa tako, da ga nimamo kam dati in so krščanski
mnenja, da naj počaka do nadaljnjega tam.
5. Glede navodil M.IU in L.20 za denar se več ne spominjam
točno, kako je bilo, mislim pa, da sem rekel, da denarja nimam in
da se bom obrnil na Lj[ubljano] in ga potem poslal. Dan pred
mojim odhodom sem dal M. 50.000 lir. Tvoje stališče, da gre denar
samo preko nas, je popolnoma pravilno.
6. Glede stanovanja za nas je tvoje stališče pravilno, mislim pa,
da bi bilo to dobro organizirati tudi pri Jožici21 in drugod, za vsak
slučaj.
7. Glede Gorenjske pa nam sporoči, če si že kaj ukrenil v zvezi
z najinimi zadnjimi predlogi glede vodstva. Pošlji nam kopije
p

» Izpulčamo.
c7 Boris Kraigher. Glej dok. št. 9.
Vinko Hafner. Glej dok. si. 24.
*tt Glej dok. št. 96.
Milan ftkcrlavaj.
JO Mirko Zlatnar.
U Misli na tehniko Glavnega poveljstva slovenskih partizanskih Čet v Galicevi hKi na HruŠcvcm, ki so jo Italijani sredi aprila 1943 odkrili in hišo
zažgali.
i-' Jo/c MoSkrič.
1» Ivan Maček.
M Ludviku Smrckarju.
is Jožetu Moškriču. Glej dok. it. 65.
JO7 Polde Maček.
*18 Ivan Kavčič.
Dr. Marijan Brccclj, ki je do decembra 1942 ostal na Krimu.
1» Marko — Karel Poljanšek.
*° Ludviku Smrckarju.
21 Konspirativno ime za bazo vodstva narodnoosvobodilnega gibanja na
Podlipoglavu.
11*
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dopisov, ki si jih poslal na Gforcnjsko], ker drugače ne vemo
ukrepati. Tvoji predlogi so zelo Široki in vsi končajo »če so še
Živi«. Strinjava se tudi s tvojim predlogom. Sporoči, kaj si že v tem
smislu ukrenil.
8. Glede vazduha— sem ti že v zadnjem pismu sporočil in sva
Z Angelom mnenja, da se ne igraj s takim potovanjem in ne hodi
po svetu, da se ti kaj ne zgodi. Piši, naj pride Valdes23 sem, četudi
samo zato, da ti da, kar potrebuješ. Tudi FiŠer21 bi mogoče laže
prišel do tebe, kakor pa ti do njega.
9. Kar se pa tiče pritožbe Dolomitskega odreda, si stvar pogodil. ...2** Uredil je to že Angelo in je stvar že v redu. Pismo smo
sprejeli tudi mi. .. .2fl Točneje o tem, kako je bilo, te bo obvestil
Še Angelo.
To sem ti sporočil na hitro roko, jutri dobiš bolj obširno (obvestilo) tudi od Angela glede vojske. Moramo dobro premisliti. Sedaj
greva spat, ura je 4 zjutraj.
Sprejmi tovariške pozdrave
S. f. — s. n.

Lojze«

St. 100
POROČILO ZAUPNIKA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS J02ETA
MOSKRICA DNE 8. NOVEMBRA 1942 EDVARDU KARDELJU IN
BORISU KIDRIČU1
8. XI. 42.
Draga Kriš.- in P.-1
Danes sem prejel Vajino pošto, v kateri odgovarjata na mojo
z dne 22. m. m. Ker sta med tem gotovo prejela še ostalo, ki Vama
bo marsikaj pojasnila, tako o Bolku,* kot o položaju na Dolenjskem,
o nas in brigadi T. T., bom sedaj samo povedal, kaj smo danes
ukrenili: z Dolenjske ni nikogar, zato gre Miha5 jutri na pot nazaj.
22
23
2*
M
20
27
i
2
3
*6
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Misli na radiooddajno postajo.
Josip Kopinić*.
Ivo Ribar-Lola.
IzpuSčamo.
Izpusčamo.
Franc Lcskosck.
Prepis izvirnika je v arhivu CK ZKS v Ljubljani.
Krištof — Edvard Kardelj.
Peter — Boris Kidrič.
Dr. Jozc Brilcj.
Lojze Roje.

Bo pa nekaj časa počakal v Slični, da pride za njim lahko kak
odgovor iz Ljubljane.'1 Tu ostaneta Se dva kurirja, ki ju je poslal
Hrast,7 (prišla sta obenem z Miho) da ju lahko uporabimo za
direktno zvezo z njim.
Ker naSa tehnika ne funkcionira, smo poslali material stiski,
da ga izdela tudi za nas. Ker je sama to želela, upam, da bo to
zmogla, seveda če ni medtem prišlo kaj vmes. (Mi smo dali tisti
rotor Ladu,* a so ga pokvarili in sedaj čakajo na neki del iz Ljubljane. Tehniko, ki je čez Ljubljano,0 pa Se nismo mogli spraviti
sem.)
Pri10 bat. TB, ki je na Notr[anjskcm] je iskal navodila in
prosi za sredstva. Odgovorili smo mu, naj se javi NO in tudi po
njem išče direktive. Danes pa smo poslali za njim še tretji bataljon,
ki je najšibkejši in ima polovico rekonvalescentov z vsemi bolniki.
Drugega pa smo zadržali tu. Dal sem vsakemu bataljonu 2000 lir
in 2000 še posebej za bolnike, ki sem jih izročil Mici SI[andcr]. Ker
naša pošta za Juga" odide šele jutri, bi morda vidva odločila, kaj
naj brigada stori. Samo bojim se, če bo Jug drugače ukrenil, da
ne bo potem zmešnjav. Naročil sem pa tudi, naj se takoj javijo
na svoji javki, ker jih bo verjetno tam čakal preostali štab. .. .'Ker pa je tu tov. Kajtimir,,:i smo se danes dogovorili o skupni
akciji proti Pfolici], ki naj bi jo on vodil. Ker pa se boji, da bi
oslabil svoj sektor in tudi nima smisla, da bi vlačil gor moštvo,
ker avtomatskega orožja nima, bo prišla samo močna četa. Cc nas
bo II. bat. brigade, ki je najmočnejši in najbolje oborožen, hotel
poslušati in ne bo kakih presenečenj, upam, da bo stvar uspela.
»Nemških bomb« smo nabrali že preko 500. Nekaj jih je že
dobila TB, nekaj smo jih tudi demontirali in uporabili vžigalnike
za neeksplodirane avionske bombe, ki smo jih našli okoli 60. Sedaj
je treba vse to le še z uspehom uporabiti, pa že bi bil efekt.
Smrt fašizmu — svobodo narodu!
Ciril"
Prilagam pismo M[ice] Sl[ander] in prosi, da bi kdo to prepisal na dopisnico in odposlal.
11
Lojza Roje je pisal BorfSU Kidriču V LJubljano dne 4. in 5. novembra
1942. Medlem ko pismo z dne 4. novembra 1942 najbrž ni ohranjeno, je drugo
pismo, ki je nadaljevanje prvega, ohranjeno v arhivu CK 7.KS in objavljeno
v Zborniku dokumentov in podatkov o narodnoosvobodilni vojni jugoslovanskih narodov, del VI, knjiga 4, dok. št.79.
"K Jaka Avšič.
Lado Majcen.
" Najbrž Ljubljanico.
M Pomota pri prepisovanju. Biti mora: Prvi bataljon Tomšičeve brigade.
" Konspirativno ime za Glavno poveljstvo slovenskih partizanskih čet.
'- Izpu^Čamo.
»3 Albert Jakopič.
i» Jože Moškrifi.
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St. 101
POROČILO KOMANDANTA GLAVNEGA POVELJSTVA SLOVENSKIH PARTIZANSKIH CET IVANA MAČKA DNE 9. NOVEMBRA 1942 EDVARDU KARDELJU IN BORISU KIDRIČU1
Tovarišu Bcvcu2 in Petru!-1
Tukaj vama pošiljam nekaj dopisov in naredb: zaslišanje
tov. Zmaga4 in Husa,6 Bolkov0 dopis, dnevno povelje z dne 28./
dopis vsem štabom brigad in odredov z dne 2. XI.,8 Boštjanovo
pismo,3 Ahacov10 dopis, naredbo št. 8 štaba Soškega odreda.11
Takoj, ko sem prišel sem, mi je bilo sporočeno, da so se pritožili na poverjeništvu. Takoj sem videl, da je v tem nekaj nezdravega
in sem sklical v[ojaŠkc] in pfartijske] funkcionarje, s katerimi
smo pretresli to vprašanje. .. JBega v resnici poskuša izvršiti mobilizacijo v tem kraju. Poziva
ljudi na občino, da imajo nekaj urediti z zemljo. Ko pride poklicani
tja, mu pa povedo, da bo moral prijeti puško v roko in se boriti
za vero. Toda pri tem imajo silno malo uspeha. Na Vrhniki je prišlo
med njimi celo do pretepa, zaradi tega, ker so posamezniki odklonili, da bi Šli v bego. Govorili so javno, da ne bodo pobijali svojih
bratov in se borili za okupatorja.
Ljudje so po veliki večini odločno proti begi. Tukaj je celo
nekaj duhovnikov, ki javno nastopajo proti begi. Da navedem primer, kako postopa neki duhovnik. Nedavno je prišel neki kmet,
ki ima svojega sina v begi, k temu duhovniku in ga vprašal, kaj bo
z nami, ki imamo sinove v beli gardi. On mu je odgovoril: »Za
sedaj nič, po osvoboditvi bomo pa z vami hitro opravili.«
i Izvirnik je v arhivu CK ZKS v Ljubljani.
2 Edvard Kardelj.
•i Boris Kidrič.
« Viktor Umek.
f
* Bogomir Gabcrc. Glej dok.5t.34, op. 17.
<•• Dr.Jo/c Brilej. Glej dok. št. 18.
7 Glej dok. št. 89.
» Glej dok. št. 67.
o Jože BradeŠko, padel 19. marca 1943 nad Ambrusom v Suhi krajini kot
namestnik politkomisarja Tomšičeve brigade. Pismo je napisal 2. novembra
1942, ko je na poti v Vrhovni Štab NOV in PO Jugoslavije, prišel na HrvaŠko.
(Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu CK ZKS v Ljubljani.)
i° Dušan Pirjcvcc.
11 Glej Zbornik dokumentov in podatkov o narodnoosvobodilni vojni
jugoslovanskih narodov, del VI, knjiga 4, dok. It. 5. Datum odredbe je 30. september 1942 in ne 3. september 1942, kot je pomota v prepisu, ki je v arhivu
CK ZKS v Ljubljani.
»2 IzpušČamo.
278

Ljudje na široko govorijo, da bo kmalu konce vojne, saj je to
rekel sam Stalin. Situacija je v splošnem dobra.
Jutri ali pojutrišnjem kaj več o tem.
Prejmite tovariške pozdrave!
Angelo13
Dne 9. XI. 1942.

St. 102
POROČILO VIKTORJA STOPARJA IZ ZAČETKA NOVEMBRA 1942
KOMANDANTU GLAVNEGA POVELJSTVA SLOVENSKIH PARTIZANSKIH CET IVANU MAČKU O POLOŽAJU NA GORENJSKEM1
Dragi Matija!2
Čez mejo smo srečno prišli, toda zjutraj smo se znašli v hajki,
ki so jo Nemci naredili proti Loški četi.3 Na srečo čete ni bilo doma.
Mi smo se umikali pred Nemci, ki so z 2500 možmi naredili tri
obroče okoli nas. Nemci so pobrali z vse Gorenjske moštvo in
zbrani so bili gestapovci, policija, Žandarji, graniČarji, delovne
čete itd. Med njimi je bilo mnogo neoboroženih. Gestapovci so vpili
na vojake, da so saboterji, ter jih gonili v strelec po gozdu. Med
vojaki je opaziti malodušje in sabotažo, posebno med onimi, ki so
bili na vzhodni fronti. (Patrulja je opazila partizana na smreki
in je šla kar mimo, gestapovce pa je prisilil vojaka, da je streljal
nanj. Vojak je streljal mimo ter javil gestapovcu, da je končal.)
Od nas 18 in 9 domačinov sta padla dva, ujeli so tri (mož in žena,
ki sta šla z menoj),* izgubili so se štirje (Kostja,5 Silvo,0, Lado7
in Rado*).
13

Ivan Maček.
Prepis izvirnika, ki ga je prejel Edvard Kardelj, je v arhivu CK ZKS
v Ljubljani.
2 Ivan Maček.
3 Nemci (19. pol. polk, I. bataljon 4. pol. polka, pol. četa plan. lovcev Alpcnland, težka čela Alpcnland, 2. in 3. rezervna orož. motorizirana četa Alpcnland,
Mahna Četa, vojska in oroŽniStvo) so 28. in 29. oktobra 1942 napravili hajko na
področju Sv. Barbare, južno od Škofje Loke. Po njihovih poročilih naj bi imeli
partizani 4 mrtve in 3 ujete, med njimi 2 ženski.
« To sta bila partizana Gaber in njegova žena, ki sta bila do tedaj partizana na Dolenjskem, a so ju zaradi bolezni poslali v SkofjeloSko okrožje
na politično delo.
6 Stane Bizjak.
*•7 Oskar Savli.
Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravega imena.
•• Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravega imena.
1
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Poročilo o stanju I. grupe si dobil v pismih od 28. 10.,'J ki jih
je pisal Lenart10 in v pismu od 1. 11., ki ga je poslal štab."
Začasni Štab je slaboten, da bi opravil naloženo delo, toda
s pomočjo, ki bi jo nudili, bi se stanje lahko zelo popravilo. Velika
Škoda je, da sta se izgubila Kost ja in Silvo. Mislim, da sta se
umaknila nazaj proti meji.1' Predloga za novo vodstvo še ne morem
dati, ker sem premalo časa tukaj. Toda po dosedanjih ugotovitvah
sem prišel do zaključka, da bi bil najboljši sestav štaba po močeh,
ki z njimi razpolagamo: Rudiin — politkomisar, mlad, inteligenten
delavec, ki že dalj časa dela za gibanje, mnogo je bil tudi skupaj
s St.,M zelo dobro ga pozna Mira,15 zelo je delaven in pošten,
z Lcnartovo pomočjo bi zelo dobro delal. Fazan"5 — komandant,
aktiven podoficir, dosedaj bat. komandant. Ker ga nisem mogel
popolnoma oceniti, sem ga poslal v DO, kjer se bo dogovoril glede
akcij. Vsekakor stopi v stik z njim. Name je napravil dober vtis
in tudi drugi ga hvalijo.
Za ostale politkomisarje in komandante pa samo lahko ugotavljam, da niso posebno dobri in bi bilo zelo dobro, če hoče kdo sem,
da ga pošljete (Gorjana iz D01S).
Zelo dobro bi bilo, da pride čim več partizanov sem, toda ne
taki, ki mislijo, da bodo tukaj samo dobro jedli, ampak morajo
biti tudi borci. Ker Ti bo to pismo prinesel tov. Fazan, se vsekakor
posvetuj z njim o vojaških akcijah, vojaški pomoči, orožju itd.,
ker mu je tukajšnji položaj zelo dobro znan. Dobro bi bilo, če bi
G[orenjsko] čim bolj podprli.
Tehnika bo tukaj dobro funkcionirala, le strojepisce bi nujno
rabili. Dosedaj so bili že poslani sem, toda izkazali so se kot nesposobni. Vsi, ki pridejo sem, morajo biti zdravi in zmožni naporov,
konspirativni in zanesljivi. Za sedaj bi bila potrebna dva (Marjanca
iz DO>'J). Glede tehničnega materiala pa je najbolje, da ga čim več
»
io
U
i-'
13
14

Glej dok. št. 41.
Jože Sluga.
Glej dok. št.62.
Glej dok. št. 75.
Vinko Hafner.
Štefan — Lojze Kcbc.
>5r Mira Tomšič.
» - Stane Stare, komandant Poljanskega bataljona, ki ga je Glavno poveljstvo slovenskih partizanskih čet priključilo Dolomitskemu odredu. Padel j«
H. januarja 1943 kot komandant Gorenjskega odreda.
»" IzpuSčamo. V odstavku, ki ga izpuščamo, Viktor Stopar razpravlja
o komandnem kadru Gorenjskega odreda. Predlaga, naj bi bil Stane StarCFazan komandant, Stane Kersnik-Jclovčan pa njegov namestnik, ali pa obratno. Za
namestnika politkomisarja predlaga Staneta Bizjaka-Kostjo.
'R Anton Curk, namestnik komandanta Dolomitskega odreda.
•• Anica Pcrvanja iz Dolomitskega odreda.
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pošljete sem. Se predno zapade sneg, ker bodo zve/e potem težje
(papir, barva v tubah in steklenicah itd.>.
Za Poročevalca pošiljajte samo tekst, razmnoževali bodo sami.
Pošljite tudi obveznice in bone, specialke z Gorenjske, kakšen
daljnogled. Borove pesmi,-0 sploh pa čim več stvari, ki jih rabijo
štabi.
V DO je treba uvesti več konspiracije glede zvez in kurirjev z G.
Tukaj bi tudi rabili enega, ki bi izdeloval dokumente. Ce je
možno, ga pošlji, drugače pa boste dokumente pošiljali sem.
Smrt fašizmu — svobodo narodu!
Silvo Moščan21

St. 103
PISMO EDVARDA KARDELJA DNE 10. NOVEMBRA 1942 SEKRETARJU CENTRALNEGA KOMITEJA KPS FRANCU LESKOSKU
V DOLOMITE1
Dragi Luka!- — 10. XI. 1942
Pošiljam Ti dokumente. Danes sem dobil Tvojo in M[atijino]:i
pošto,* toda premalo imam časa, da bi odgovoril. Medtem ste menda
že dobili mojo in P[ctrovo]r' pošto ter odgovore na vaša vprašanja/1 Jutri bom poročal podrobneje. Toliko imam dela (sestanki),
da že tri dni ne pridem do tega, da bi vam obširneje poročal. Položaj je precej resen in čaka nas cela vrsta novih nalog. Glavno je
sedaj: p r e i d i t e takoj v čim intenzivnejšo akcijo!
Italijani danes že ves dan vozijo trupe v Italijo. Za jemlje jih panika, ki jo je treba izkoristiti, kajti amerikanska stvar7 najbrž ne
-10 Misli na zbirko pesmi Vladimirja Pavsiča-Maleja Bora -Prcviharimo
viharje-, ki jo je izdalo Glavno poveljstvo .slovenskih partizanskih cel, natisnila pa jo je junija 1942 ilegalna tiskarna »Podmornica« na Hrtlu pri Ljubljani.
-i Viktor Stopar.
1
Izvirnik je v arhivu CK ZKS v Ljubljani.
2 Franc Lcskošck.
> Ivan Maček.
* Glej dok St. 101.
•' Roris Kidrič.
« Glej dok. št. 79.
7
Misli na i/krcanje zahodnih zaveznikov v Maroku in Alžiru 8. novembra 1942.
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bo dolgo trajala. Potem bo pa spet pavza — najbrž do spomladi.
Zalo je treba zdaj kovati, dokler je železo vroče. Zidajte!!! Imamo
V perspektivi sedaj že — Nemce!
Javil se mi je mali Janez,8 ki je trenutno v 1. bat. NO skupaj
z Vitezom.1' Nasprotujem, da bi šel na Primorsko oziroma da bi
tam ostal. Preveč ga potrebujemo tu. Po mojem: ali v Ljub[ljano],
kjer krvavo manjka dobrega človeka, ali pa naj nadaljuje posel,
ki ga je imel, predno je padel.10
Za R. in A.u Še vedno ne vemo več, kakor da ju po vsej verjetnosti Še vedno drže belogardisti.
Lcgitim[acija], ki jo pošiljamo, ni preveč zanesljiva. Sem Ti
že zadnjič pisal. Toda druge ni. To je sedaj vse.. .v- Andr[ejeve]l;1
fotografije nimamo. Daj ga tam fotografirati! Zdi se mi pa, da
fotografije ima. Naj pošlje! Tudi Angelo."
Več jutri. Pfetcr] bo govoril s teboj ta teden. Jan[ezu] sem
pisal, naj gre k Jugu.,r* Pošljite ponj!
Danes sem dobil pošto od Cirila,""• da je padel — Ciro.,T Bil
je napaden štab na Polževem. Z njim vred je padel tudi namestnik
politkomisarja.1* Nekaj ranjenih. Takoj poskrbite za nadomestitev.
Za Gorfenjsko] bo treba sedaj spet drugega.VJ Hudičevo smolo
imamo.
Prisrčne pozdrave obema
KrI3tof*>
L. P.21 za Matijo! Ne velja za Ljubljano! Samo za zunaj!-2

8 Boris Kraigher.
• Franc Ravbar.
10 Boris Kraigher je pred aretacijo v maju 1942 opravljal posle organizacijskega sekretarja Centralnega komiteja KPS.
" Marija in Helena LcskoŠck.
'2 IzpuSćamo.
U Jože Rus.
H Ivan Maček.
»s Konspirativno ime za Glavno poveljstvo slovenskih partizanskih čet.
io Jozc MoSkrič.
17 Janez Hlebi. Glej dok. št. 98.
in Lado Babic.
»o Janeza HtcbSa so mislili poslati za komandanta I. grupe odredov.
20 Edvard Kardelj.
2i Lasciapassarc — potno dovoljenje.
22 Pripisano s črnilom.
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St. 104
KOMUNIKE IZVRŠNEGA ODBORA OF DNE 10. NOVEMBRA 1942
O PETEM ZASEDANJU VRHOVNEGA PLENUMA OF V LJUBLJANI1
SLOVENSKA NARODNA ENOTNOST UTRJENA!
NOV POLET OSVOBODILNE FRONTE SLOVENSKEGA NARODA!
(Komunike Izvršnega odbora OF).
Ob začetku novembra 1942 je bila seja Slovenskega narodnega
osvobodilnega odbora (Vrhovnega plenuma Osvobodilne fronte
slovenskega naroda). Plenum OF je pretresel temeljna vprašanja
slovenskega narodnega osvobodilnega gibanja in izrazil popolno
soglasnost ter borbeno enotnost vseh skupin, ki sodelujejo
v Osvobodilni fronti.
Novembrski plenum OF je najzgovornejši
dokaz, da je slovenska narodna enotnost utrjena kljub nezaslišani izdaji belogardističnih
Kajnov in Iškarijotov ter da se je pričel nov
polet Osvobodilne fronte slov. naroda.
Novembrski plenum OF je ponoven živ demanti okupatorskih
in belogardističnih prozorno lažnivih trditev, da je OF zgolj komunistična tvorba. Dejstvo, da so ostale v Osvobodilni fronti združene
vse skupine, ki so v teku poldrugoletnega osvobodilnega boja
vstopile vanjo, kakor tudi dejstvo, da so se prav v času najhujše
okupatorske in belogardistične gonje pridružile Osvobodilni fronti
nove skupine, neizpodbitno priča, da OF ni niti samo tvorba KPS
niti zgolj združba treh ali štirih ustanovnih skupin, temveč, da je
OF vsenarodno osvobodilno gibanje, v katerem so strnjene slovenske narodne množice in vse zares patriotične slovenske skupine
od vernih katoličanov do nacionalistov ter komunistov.
Novembrski plenum OF je izraz zrele in nezlomljive volje vseh
zavednih Slovencev ter Jugoslovanov, da hočejo za vsako ceno
utrditi v teh usodnih in odločilnih časih slovensko narodno enotnost, da s studom obsojajo belogardistične organizatorje državljanske vojne in da so v interesu slovenskega naroda, njegove enotnosti
in njegove bodočnosti trdno odločeni, izdajalske pomočnike okupatorjev ter kajnovske belogardistične bratomorilce do kraja
zatreti in uničiti.
1
Osnutek komunikeja sla sestavila Edvard Kardelj in Boris Kidrič
v Ljubljani in gu 7. novembra 1942 poslala Izvršnemu odboru OF v Dolomite.
Ta je o njem razpravljal na seji 10. novembra 1942 in jima ga drugi dan
vrnil. I/.Sel je v posebni izdaji Slovenskega poročevalca. Glej dok. St. 81, op. 1.
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Hkrati je novembrski plenum OF živa manifestacija, da se
bosta slovenski narod in njegova neuničljiva OF neuklonljivo borila
do končnega zloma Hitlerjeve Nemčije in Mussolinijcve Italije
Z ramo ob rami s Sovjetsko zvezo, Veliko Britanijo in Ameriko ter
da bosta z vsemi svojimi silami podprla sleherno akcijo svojih
velikih zaveznikov, ki bo rušila moč in trdnost fašističnih okupatorjev.
V borbo za združitev in osvoboditev slovenskega naroda, za
Združeno in svobodno Slovenijo!
V borbo za osvoboditev vseh južnoslovanskih narodov, za svobodno in demokratično Jugoslavijo!
V borbo za skupno in bližnjo zmago zavezniškega tabora Sovjetske zveze, Velike Britanije, Amerike in vseh svobodoljubnih
narodov!
Položaj, 10. novembra 1942.
Izvršni odbor
Osvobodilne fronte slovenskega naroda

St. 105
ZAHVALA GLAVNEGA POVELJSTVA SLOVENSKIH PARTIZANSKIH CET DNE 10. NOVEMBRA 1942 VRHOVNEMU PLENUMU
OF ZA ZAUPANJE, KI MU GA JE IZREKEL NA SVOJEM PETEM
ZASEDANJU1
SLOVENSKEMU NARODNEMU OSVOBODILNEMU ODBORU.
(Vrhovnemu plenumu Osvobodilne fronte slovenskega naroda).
V imenu slovenske narodne osvobodilne partizanske vojske, ki
je sestavni del enotne Narodnoosvobodilne partizanske in prostovoljske vojske Jugoslavije, se Glavno poveljstvo, zvesto veliki stvari
slovenske narodne enotnosti, osvoboditve in združitve, zahvaljuje
svojemu političnemu vodstvu, Slovenskemu narodnemu osvobodilnemu odboru (Vrhovnemu plenumu OF) za zaupanje, ki ga je slovenskim partizanskim četam in njihovemu poveljstvu izrazila novembrska plenarna seja SNOO.
i Osnutek zahvale je sestavil Boris Kidrič v Ljubljani in pa je Edvard
Kardelj 7. novembra 1942 poslal komandantu Glavnega poveljstva slovenskih
partizanskih Čet in Izvršnemu odboru OF v Dolomite. II. novembra 1942 ga je
Franc Lcskosck poslal Edvardu Kardelju v Ljubljano. Edvard Kardelj ga
je priobčil v posebni izdaji Slovenskega poročevalca. Glej dok. &t. 81, op. I.
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Obljubljamo, da s svojo pravično borbo ne bomo odnehali,
dokler ne bo naše orožje uničilo poslednjega okupatorja in poslednjega organizatorja ter podpihovalca bratomorilske državljanske
vojne na slovenski zemlji.
Obljubljamo, da bomo s svojim orožjem in s svojo krvjo
z vsemi svojimi močmi podprli akcijo velikih zavezniških armad
Sovjetske zveze, Velike Britanije in Amerike.
Kri naših padlih je že izpričala vdanost partizanske vojske slovenskemu narodu in njegovi Osvobodilni fronti.
Smrt fašizmu — svobodo narodu!
Na položaju, 10. novembra 1942.
Za Glavno poveljstvo
slovenskih partizanskih čet:
Politkomisar:
Peter Kalan, I. r.2

Komandant:
Jernej Posavcc, 1. r?

St. 106
PISMO EDVARDA KARDELJA DNE 11. NOVEMBRA 1942 SEKRETARJU CENTRALNEGA KOMITEJA KPS FRANCU LESKOSKU V
DOLOMITE1
(v posebni kuverti)^
Dragi Luka!Pošiljam Ti 31 stvari:
1. Posebno številko SP, ki jo takoj daj v tisk.6
2. Resolucijo ODE/' ki jo tudi daj v tisk.7
3. Stalinov govor, ki ga preberite in takoj daj v tisk. Prvi dve
stvari na ciklostili Stalina po možnosti v tiskarno.
Ali si dobil 200.000 in Tvoje dokumente? (100.000 po pošti,
100.000 po Gregorju11)
3
i
2
3
*
o
o7
R
0

Boris Kidrič.
Ivan Maček.
l/\ ii nik je v arhivu CK ZKS v Ljubljani.
Franc Lcskosek.
V izvirniku pripisano s črnilom.
V izvirniku popravljeno v : 2.
Glej dok. it. 81.
Odbor Delavske enotnosti.
V i7.virniku je cela vrsta prečrtana.
V i7.virniku je popravljeno v : Prvo stvar na ciklostil.
Janck Subic.
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Sedaj se nabavljajo za vas stvari in boste počasi dobili vsi.
Pošlji fotografije za: Andreja,10 Matijo" in Gašperja,1- ker Julij13
nima fotografij. Za ostale pridejo dokumenti te dni.
Prihodnjič več. Novega posebnega nič. Od 15. dalje fašisti in
kvestura v Ljubljani odidejo" in vso oblast prevzame vojska. Torej
— vojna cona! Posledica Afrike. Iz Lj. so fašisti že šli. Zdaj so
alpini.10
Prisrčne pozdrave vsem!
Krištof"Danes je k vam krenil Peter.17
Upam, da ste že skupaj!

St. 107

POROČILO SEKRETARJA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS
FRANCA LESKOSKA DNE 11. NOVEMBRA 1942 EDVARDU KARDELJU1
Dragi Kr.!2

11. XI. 42.
3

Potrjujem sprejem tvojih dopisov, Petrovega* pisma"' in ostalega materiala/* Bil sem sinoči pri prijateljih,7 kjer smo prediskutirali ves material. Ker je plenum tako dobro izpadel, so bili zelo
navdušeni in zadovoljni.
Andrej* se je zopet spotaknil ob nekaterih besedah v komunikeju. O besedi »utrjena« v naslovu komunikeja smo diskutirali skoraj eno uro. Andrej predlaga namesto utrjena neomajna,
drugače se s komunikejem strinjajo vsi. Andrej se ni strinjal
v pismu Gl. štaba Vrh. plenumu z besedo zahvaljuje se za
zaupanje. Mnenja je, da bi morali biti še veseli zaupanja. No, potem
»o Jože Rus.
H Ivan Maček.
12 Tone Fajfar.

13 Milan Skcrlavaj.
J* Vest ni bila točna.
« Sredi italijanske ofenzive je divizija »Granaticri di Sardegna« 16. septembra 1942 odSIa v Italijo. V Ljubljano pa je prišel Slab divizije Cacciatori
delle Alpi, ki je junija 1942 prisMa v Ljubljansko pokrajino iz Hercegovine.
i« Edvard Kardelj.
17 Boris Kidrič.
* Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu CK ZKS v Ljubljani.
2 Krištof — Edvard Kardelj.
•*> Glej dok. št. 47, 48 in 79.
* Boris Kidrič.
B Glej dok.St.54. Pismo najbrž ni ohranjeno.
fl Glej dok. St. 81, 82, 83, 104 in 105.
7 Misli na zastopnike ustanovnih skupin OF.
« Jože Rus.
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ko so SC mu vsi smejali, pa je popustil. Pošiljamo Ti nazaj vse skupaj razen Petrovega pisma. Silvo0 se je javil, prišel je na cilj. Njegovo poročilo in predloge10 Ti je poslal sinoči Angelo.11 Drugače
tukaj ni kaj posebno novega. Italijani pozivajo kmete v belo gardo,
a ti se ne odzivajo. Pred 2 dnevoma sta prišla 2 kamiona Italijanov
na naš sektor. Na nekem kmečkem vozu se je vozil s proviantom
brez puške partizan, ki je za pomočnika pri prijateljih. Ko je zagledal kamione, je skočil z voza in pustil nahrbtnik na vozu ter bežal
po travniku. Italijani so se smejali in prepirali in niso streljali za
njim. Pregledali so pa nahrbtnik s proviantom, ki je bil na vozu
in niso ničesar vzeli. V dolini niso izvajali nobenih represalij. Naložili so nekaj drv in se odpeljali. Na vse svetnike je Albinova
patrulja12 nesla vence na pokopališče in je padla v bega zasedo;
I naš dober terenski delavec je bil mrtev. Letakov CKn smo tiskali
15.000 in smo jih poslali tudi na Gorenjsko in Štajersko. Ravno
sedaj sem zopet sprejel več »Poročevalcev« po poštni liniji. Ne
obremenjujte toliko to linijo!
Sprejmi tovariške pozdrave.
S. f. s. n.
Lojze**

St. 108
POROČILO ZAUPNIKA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS J02ETA
MOSKRICA DNE 11. NOVEMBRA 1942 EDVARDU KARDELJU1
11.XI.42.
Dragi tovariš!
Pri nas gre še vedno po starem. Vse »akcije« gredo le za preskrbo hrane. Toda da ne boš mislil rezervne, ne, je komaj za sproti.
Bega utrjujejo svoje pozicije. Sedaj so se utrdili v cerkvi Sv. Urha
in okrog nje. Ker so naši zadnjič zažgali župnišče in gospodarska
poslopja, gradijo sedaj barake. Zgradili so bunkerje in nastavili
0 Viktor Siopar.
»o Glej dok. št. 102.
" Ivan Maček.
'2 Zaščitna patrulja Glavnega poveljstva slovenskih partizanskih tet, ki jo
je vodil Albin Grajzcr.
U Letak Centralnega komiteja KPS ob 25-Ietnici oktobrske revolucije. Glej
dok. it. RS, op. I.
M Franc Lcskosck.
1
Prepis izvirnika je v arhivu CK ZKS v Ljubljani.
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mitraljeze v zvonik. Sedaj so seveda zopet nedosegljivi in naši
komandanti si umivajo roke. Ker ludi sam vem, da je težko pregnati sovražnika iz utrjenega položaja, mislim, da bi jih pač morali
poiskati podnevi, ko pridejo iz svojih brlogov in se sprehajajo po
vaseh. Zato že 14 dni sitnarim in moledujem, da bi se podnevi
postavljale zasede, ampak ne gre. Ljudi ni, so bolni, morajo za
hrano, morajo v patrulje in straže, zato se bega pri belem dnevu
sprehajajo, koder jih je volja. Tu je sedaj 2. bat. Tfomsiecve]
br[igadc], ima nekaj čez 80 ljudi. Tudi tu je ne vem koliko zopet
bolnih. Komandant je Martinov.- Obljubil je, da bo poizkusil omajati Polico. Cc bo prišel še Kajtimir1 s svojimi, bi po mojem mogli
razbiti to gnezdo. Je pa križ s temi ljudmi i/, brigade. So izmučeni
in demoralizirani. Zdi se mi, da bi bilo potrebno preiskati vzroke
za to, kajti slišijo se težki očitki vodećim funkcionarjem. Pri nas
smo nocoj zažgali »Prosvetni dom« v Sostrem. V njem so se hoteli
vgnezditi bega. Danes opoldne je pa prišlo kakih 50 bega na to
pogorišče. Polovili so 5 žensk. Nekatere so neusmiljeno pretepali.
Ko so se vračali, jih je naša četa napadla. Nekaj jih je padlo
(menda 5), drugi so se razbežali po hišah, iz katerih so streljali.
Ko pa je prišel kamion Italijanov, so se naši umaknili. Ženske so
pa seveda ušle. Bega so včeraj mobilizirali, vse kar imajo oboroženih. Iz papirnice so morali sredi dneva zapustiti delo in se javiti.
Kaj bodo sedaj podvzeli, bomo videli. Kakšno Število so spravili
skupaj, ne vem. Veliko se jih je javilo bolnih in jih je seveda
zdravnik sprejel v stalež bolnikov.
Prebivalstvo občine Doli že pol leta ni dobilo živilskih kart. Ta
mesec pa sta jih dobili vasi Bizovik in Dobrunjc, ker sta se oborožili: vso pošiljko za vas Dobrunjc smo mi zaplenili. Komisijo,
ki je prišla naslednji dan, je vodil neki oficir, ki jo je, ko je na vprašanje, če so po bližnjih gozdovih partizani, dobil pozitiven odgovor,
takoj odkuril in pustil komisijo samo. Zanimalo ga je, če so tu tudi
Hrvatje. Na nemški meji je zadnje dni opaziti nekaj ojačenja.
Patrulje so zelo pogoste, tako da se ne more več pobirati min.
In tudi prehod je za sedaj nemogoč. Z Dolenjske ni nobenih poročil, kar se mi zdi zelo čudno. Miha4 je odšei, da kontrolira zvezo
in se bo vrnil Čez nekaj dni. Z menoj je po starem. Za sedaj Še
rinem, a kako dolgo bom, ne vem.
Smrt fašizmu — svobodo narodu!
Ciril5
2 Martin Kos.
•T Albert Jakopič, komandant Zapadnodolcnjskcga odreda.
* Lojze Roje.
& Joic MoSkrič.
288

**vi rt- j

irOtOIM

N

AHObl't

Delav/ka Enotno/t
Ve«(alk GlnvnrJ« Odbori Drtavvkc I*no(no«(l
20. november 1042

<t., i

Enotnost slovenskega delavstva
V j.'rilu • H

•laaari I—(t aa »'a-

i-i.i.#»ik m it*l — mkh i|
!"•"• MMNli I
•

• ift aa,

• •

••

-*.[•» •" ••• r*akik»a* ajUalkj M
••-.. ro~4a •< f.l
Ua>h i»*»Nm. i-Mt M.,riJi... 4. aVIaitki t»,t*t aa«|afa

!>«*»-••

Trafca f. p.-1-..M
• • •
• • •
ur* u ..l^i •*-!.

.1,
.i

• U

U M«*^i Oja-M k*aW-

...

MM

•MataM I
HMM r., . . .

• T <

•tara*- <•)..!

>> Ntfll
I fala*)« 4*atW itaMi«
- Mta»k ib k aVta.ak.
/•••a 4*U*ak**a
.V>H4>|. if««at>a M t
.-(. MM4* li >•

••»

I""-""- •

1

i

- -mu
raan h i ...i.

'• ' "

«.". aW*-t>n ••HM, H a*,V
H UaaW*a
i

. .
.,4j ».»-fcaa, <.N»IH

. . .
•
• rah* MMtl
•i a-Ui ,...-.-,

...... 1-lfC.,•LfMMMMM
• >i*r«4i • -».<-«

.

.

kff-" 'i '

h. r-n.ii.lt »«-.
•

I. H Mi .

L T Map
"• HHfibi

.

- r-1-' •*—l*aWf »*.>.

.

' HM >•

••

. .

h

|

. - -

-

. .
.. .

,

H «•*•» »•"

••*

-• M •j.a-ia ,-.*..'.»

• •

•

|

..

..-..., —_•, ,.

...... ...», ,,,

I' ••'•

•

.

...

I

I • l-i-.k
••

;,...„,» ul

tMMfl kV-a.rala MatM '

0aH«f ilalaaa.a •••••••II kl k- Uri
• .- MmUj >r*i aaJ a|iW>.> (-..(..',...ip, * a**.'
•lat t-i« ka »• I raj>»aW>tt IKHH ..

"* •
i—«••! •• *»•»*» r—.- MM •.. i
llMltll
• .
•- ba aa** rtnail ca*a*- altoar
•
.. — ...,. ••£ r—V-**"** M flt>i «ata>ak'*"- • UaW—au r.•»^. DOf i--«, ,t. H
•MMI | ' •
.->a«M • .<*>•• triiitfa *#-•>...
Mr«a rmU^t,* trn,, „u t.l, p^,d ......k,,,. «*.,„!, ». ,,-a,
H«#. a*~l. U-W—«, .U.,**.!. ra»a4a P«4 aVaatfaajl a.
•-

*

I'br k.h .

I

.

,

r-MtJ k--,-... N.a *--1|| Mf^.1 al——afc-»»
•. 1-1. a. raafafc aW.k, •• i-^.k *-'•• • •
Mk NiaMMl da«M.kfa Mr*4» aan-a. •»
I hl M ClMMJill aavU. >- .1—aaMI f~• •• •
M 'C • '-•* IM UMIHI la *>*••*< »a a ij« i »raja il ta
l—l .-'n—t •U.<«a>k»ra -.P-U IH rtaaaliajl k*fl aa Maaa aW
•M M M »- ••»•i- aVla>M** • raa>r> la aaaaita laaaka 1 •
la aal-f«.

N&tlovna llran Delavske enolnostl s člankom lulvarda Kardelja -llnolnosl
slovcnskcua delavstva- (dok si. 95)

St. 109
POROČILO NAMESTNIKA KOMANDANTA IN POMOČNIKOV
POLITKOMISARJA GLAVNEGA POVELJSTVA SLOVENSKIH
PARTIZANSKIH CET DNE 11. NOVEMBRA 1942 O DELU V CANKARJEVI IN GUBCEVI BRIGADI TER O POLOŽAJU NA DOLENJSKEM1
Na položaju, 11. XI. 1942.
POROČILO št. 2
Naše drugo poročilo bo nadaljevanje našega prvega poročila,2
ki ste ga medtem gotovo že prejeli. Hkrati potrjujemo prejem
dopisa Glavnega pfoveljstva] z dne 12. in 30. pr. m.3 V smislu danih
navodil smo pristopili k delu.
Naše začrtano delo v C[ankarjcvi] b[rigadi] smo nadaljevali,
V kolikor je bilo v danih razmerah mogoče. V glavnem smo predelali program politične šole v nekaterih četah. Izkoristili smo
vsak prosti čas in smo v tem pogledu, glede na ne bog ve kako
dober političen kader. Še dobro uspeli. Večji uspeh našega delovanja v b[rigadi] se je zlasti opazil na zadnji b[rigadni] politični
[uri], kjer smo govorili o Osvobodilni fronti in belogardistični
bandi, in so se posamezniki oglašali za razna pojasnila, česar prej
na podobnih urah ni bilo. Več kakor na »oficialnih« političnih urah
pa smo izkoristili v utrjevanju zavesti in politični izgraditvi našega
partizanstva na medsebojnih razgovorih v večernih urah s posameznimi partizanskimi skupinami. S tem pa seveda ne moremo
reči, da je naše delo na političnem vzgojnem polju in vojaški izobrazbi dokončano. Kakor hitro se zopet vrnemo v C. b., bomo delo
nadaljevali in hkrati tudi lahko ugotovili, kaj vse je vodstvo v naši
odsotnosti storilo v zvezi z dogovorjenim programom. Vsem političnim komisarjem smo dali določena navodila. Naše stremljenje
je šlo tudi za tem, da znajo partizani na najvažnejša vprašanja
pravilno odgovoriti. Smatramo to za zelo važno prav v sedanjeni
času, ko pridejo posamezne patrulje v dnevni stik z ljudstvom, da
znajo nasprotno propagando uspešno pobijati. Temu problemu
posvečamo veliko pozornost.
I Izvirnik in prepis, ki ga je Glavno poveljstvo slovenskih partizanskih
čet poslalo Edvardu Kardelju, sta v arhivu CK ZKS V Ljubljani. Dokument
je objavljen v Zborniku dokumentov in podatkov o narodnoosvobodilni vojni
jugoslovanskih narodov, del VI, knjiga 4, dok. št. 81.
= Glej dok. št. 23.
• Politkomisar Glavnega poveljstva slovenskih partizanskih čet Boris
Kidrič je 30. oktobra 1942 pisal Jaki AvilČU, Edu Mihcvcu in svojim pomočnikom dr. Joži Brilcju, Štefanu Pavftiču in Lojzetu Vrhovcu o nujnosti napadov na utrjene belogardističnc postojanke in o političnem delu med dolenjskimi kmeti. (Izvirnik je v arhivu CK ZKS v Ljubljani.)
u
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Ves čas smo tudi vojaško poučevali svoj kader. V ta namen
je bila osnovana vojaška šola, kar smo že poročali. Hkrati smo skoraj dnevno govorili o vojaških akeijah, pri katerih smo tudi neposredno sodelovali po tov. Jaki1 in tudi tov. Dorelu/' Med tem časom
smo izvršili pregled 2. čete 3. belokranj. b. VDO. Četa je siromašno
oblečena in tudi slabo oborožena. V okolici Mavrlena se najdejo
še vedno tavajoči partizani, ki iščejo zveze. Določili smo, da se vsi
ti partizani, takoj ko jih najdemo, vključijo v brigade ali odrede.
Dne 21. X. 1.1. se je C. b. premaknila proti Gorjancem, hoteč
očistiti teren po Beli krajini belogardističnih skupin. K temu jo je
vodila tudi lažja oskrba prehrane ter skupno sodelovanje pri akcijah s četami v Gorjancih. Na tem pohodu se je C. b. za nekaj dni
ustavila v predgorjanskih pogorjih. Od tod je zasledovala belogardiste in italijanske posadke ter patrulje, vendar do uspešnega boja
ni prišlo (vsaj do našega odhoda iz C. b.), ker so se ali umaknili, ali
pa smo bili na določenem mestu zaradi slabe obveščevalne službe
prepozni. Tudi napad na vlak so poskusili, toda brez uspeha, ker
je bila proga premočno zastražena zaradi pripravljajoče se ofenzive
na Gorjance. Vse do odhoda s tega mesta, t. j. do 27. pret. m. ni C. b.
dosegla nobenega uspeha.
V neprestanem boju z belogardisti in Italijani pa je bil Gorjanski bataljon in je dosegel po poslanih poročilih zelo razveseljive
uspehe. Pobil je večje število belogardistov in Italijanov. Imenovani
bataljon je v teh bojih skupno sodeloval z 'Zumberčani in dobil
od hrvaških partizanov polivalo. Podrobnejšega poročila nismo
dobili. Zvedeli smo tudi, da so hrvatski partizani sestrelili en italijanski avion. V tem Času so z Gorjancev prihajala tudi poročila
in prošnje, da želi hrvatska liška brigada prekoračiti reko Kolpo
in dobiti stik z našim vodstvom glede nadaljnjih operacij na našem
ozemlju. Zaradi dogovora o skupnem delovanju z vsemi silami na
Gorjancih sta odšla dne 25. pret. m. tov. komandant Urban0 in
tov. Dorc na Gorjanec, pustivši brigado na svojem mestu. Ker se
do tedaj še ni vrnil tov. Daki,7 je prevzel vodstvo brigade tov.
Ante.s Dne 24. t. m. sta šla dva bataljona C. b. v akcijo na najavljeno italijansko kolono. Zaradi prehitrega povelja za umik po
tov. komandantu, ki je prišel na položaj kasneje in ki je mislil, da
italijanske kolone ne bo, se akcija ni posrečila. Pol ure po našem
umiku s položaja je prišla italijanska kolona.
« Jaka Avšič.
B Kdo Mihcvc.
r
- Dr. Marijan Dcrmastia, sedaj predsednik Zavarovalnih skupnosti FLRJ
v Beogradu.
" Stane Semič, namestnik komandanta Cankarjeve brigade, sedaj upokojence. Proglašen je bil za narodnega heroja.
* Ante Novak, komandant II. baialjona Cankarjeve brigade.
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Ker jo odhod tov. komandanta iz brigade povzročil med partizani precej kritike in precej različnih govoric, smatramo, da je
potrebno to zadevo podrobneje pojasniti. Na predvečer odhoda je
bil sestanek s tovariši nam. kom. Hrastom, tov. Urbanom, Doretom
in Gregorjem." Tov. Urban je sporočil, da je prejel razna obvestila
Z Gorjancev in da bi bilo nujno potrebno, da se zaradi razgovora
z gorjanskimi partizani in Zumbcrčani poda na Gorjance. Na
vprašanje tov. Hrasta, kako bi to vplivalo na brigado, ko bi moral
vendar biti vedno pri njej in bi morda isto opravil kdo drugi, je
odgovoril, da je edino on sposoben zaradi poznavanja terena in
ljudi in ni nikogar, ki bi ga v tem poslu lahko nadomestil. Glede
na tO kategorično trditev in pa glede na to, da se namerava brigada
itak nato za njim preseliti na Gorjance, je tov. Hrast pristal. Tej
odločitvi se je pridružil še tov. Dore, ki je izjavil, če gre tov. Urban,
da gre tudi on z njim, čemur v danih okoliščinah ni bilo mogoče
nasprotovati. Tov. Dore se je smatral za poklicanega, da kot član
Gl. pov. spremlja tov. Urbana. Tov. Urbana je na tej poti spremljala
tudi tov. Mara (intendantka)10 in tov. Tine (agtp.).11 Vsa zadeva
morda ne bi imela nobenih slabih posledic, če ne bi bila takoj
naslednji dan zaprta pot in s tem za več dni prekinjen stik
s komandantom.
Dne 27. oktobra t. 1. so začele italijanske čete v dopoldanskih
urah zapirati glavna pota okoli Gorjancev. Po dobljenih podatkih
in lastnih ugotovitvah smo po preteku nekaj dni spoznali, da se
nahaja C. b. sicer izven italijanskega obroča, toda v njegovi neposredni bližini. Zaradi tega je bila prehrana brigade silno otežkočena.
Kuriti se je smelo le ponoči in enkratna hrana in še ta nezadostna
je spravljala partizane v najtežji položaj, posebno še, ker je poleg
slabe opreme nastopilo še slabo vreme. Zaradi posebnih okoliščin
(nedostatek municije) in ker so tamkajšnji vaščani prosili, da ne
napadamo Italijanov v njihovi bližini, se je brigada umaknila na
kočevsko stran, da počaka konca italijanske ofenzive. Na kočevski
strani je ostala C. b. 4 dni. V tem času je napravila uspešno akcijo.
V neposredni bližini Soteske je lastniku Auerspergu rekvirirala
9 glav goveje živine in 12 glav drobnice ter 2 osla. Istočasno je
imela namen rekvirirati večjo količino spravljenega usnja, o čemer
so poročali terenski delavci. Ker je lastnik usnja svojo zalogo že
prej spravil na drugo mesto, je ta del akcije brigade ostal zaman.
Na tej akciji je baje padel v italijanske roke tov. Gregor (b. politk.).1- Doslej še nismo prejeli določnejših podatkov. Zvedeli smo
le od patrulje, da je imenovani tov. prenočil na svojem domu, da
je bil izdan in da so Italijani zgodaj zjutraj obkolili vas, vzeli
11
10
11
12

19*

Jože Ravbar, polilkomisar Cankarjeve brigade, sedaj upokojence.
Mihaela Dcrmastia, sedaj upokojenka.
Jože Mazovec, padel 6. junija 1944 v Slavini pri Postojni.
Vcsl ni bila točna.
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njegovega očeta in njegove brate ter ves žive/. Patrulja je bila
zgodaj zjutraj iz neposredne bližine napadena in je vsa v ognju
ušla. Po vseh dosedanjih izgledih le utegne biti še nepotrjena
resnica dejstvo.
Dne 1. XI. 1.1. smo določili zvezo z G[ubčevo] brigado. Se istega
dne smo se napotili k njej. Tu smo zvedeli, da je tov. Bolko13 resno
zbolel. Spotoma smo se ustavili v 2. četi ZDO. Tov. Jurčc14 drži
četo in bataljon na višini. Prosti čas smo izkoristili za politični
in vojaški vzgojni pouk. Zvedeli smo, da je četa napravila zadnje
dni zelo uspešno akcijo v bližini Novega mesta in je likvidirala
italijansko patruljo na progi ter se polastila puškomitraljeza z vso
municijo. Dobili so tudi 7 pušk in nekaj obleke. Naši so imeli enega
mrtvega. Obiskali smo tudi bolničarsko četo VDO in tu smo imeli
vzgojno politične razgovore ves razpoložljivi čas. Naš obisk je
vzbudil v njih mnogo zadovoljstva. Glede na to, ker se je nabralo
v tej četi precejšnje število ljudi, smo odredili, da sposobne partizane pošljemo v borbene edinice. Predhodno jih je še pregledal
zdravnik Borut.1'* Danes je četa že precej razredčena. Bili smo tudi
v razgovoru z zdravnikom Šumskim,,c ki je na poti na Gorjance.
Dne 3. XI. t. 1. smo prišli v G. b. Naš prvi vtis je bil ugoden.
Moramo reči, da je G. b. v vsakem pogledu na visoki stopnji. Brigada ima vpeljan dober in smiseln vojaški red. Politična vzgojna
zrelost partizanov dokazuje, da je vodniški kader zelo dober. Brigada je razmeroma dobro oborožena. Poleg ostalega borbenega
orožja ima še okoli 500 bomb. S tem orožjem se še izpolnjuje. Ker
je na meji ugodna priložnost, smo poslali en bat. G. b. in posebej
še eno četo 3. bat. ZDO v akcijo na mejo za nabiranje imenovanega
orožja. Morala je v splošnem dobra, po sedanjih uspelih akcijah
celo odlična. Poročilo o delovanju G. b. prilagamo.17
V G. b. smo na vzgojno političnem polju začeli takoj z delom.
V glavnem so program politične Šole že predelali. Naše delo nadaljujemo v glavnem po četah in bataljonih. Razmatramo predvsem
ona vprašanja, ki jih partizani sami zastavljajo in za kar je največ
zanimanja. Tudi na vojaški strokovni strani se stalno dopolnjuje,
posebno s kadri vseh enot. Skratka, ne izgubljajo nobenega časa,
da se ne bi izpopolnjevali in stvari koristili. Sodelovali smo tudi
na brigadni proslavi ob 25-letnici oktobrske revolucije v G. b.f v bolničarski četi in 3. bat. VDO.
Priloženo pošiljamo poročilo štaba VDO,,H naredbo 5t.
U Dr. JoJc Brilcj.
i*r Avgust Volk, sedaj upokojeni oficir JLA.
' » Dr. Miroslav Gerbec, sedaj zdravnik v JLA.
M Dr. Dolfc Mcdvcscck, sedaj zdravnik v JLA.
M Glej Zbornik dokumentov in podatkov o narodnoosvobodilni vojni jugoslovanskih narodov, del VI. knjiga 4 dok. Št. 83.
I« Glej Zbornik dokumentov in podatkov o narodnoosvobodilni vojni jugoslovanskih narodov, del VI, knjiga 4, dok. št. 82. V poročilu ni označena
Številka naredbe.
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Sedaj pa Se nekaj o belogardistih. Bela garda se po Številčni
moči, ker jo Italijani nasilno mobilizirajo, Še vedno razvija. Utrjujejo se v cerkve, šole in druge večje zgradbe v bližini italijanskih
posadk. Ena izmed sedanjih postojank je na Ajdovcu zabarikadirana v Krekovem domu.11' Od tod patruljira v Žužemberk, Lipovec
in Vrbovec ter Brezovo reber. Splošno se bela garda pojavlja povsod, kjer je italijanska posadka. V Semiču smo slišali klicanje
trobe[ntc] v zbor in nato je bila ob glasbi trobente »molitev«. Glasovi so bili iz bivše jugoslovanske vojske. Boja se skoraj povsod
izmikajo razen seveda v svojih utrjenih postojankah. Po poročilih,
ki pa še niso preverjena, jih je 15 dezertiralo iz Trebnjega in nekaj
tudi iz Ajdovca. Ti dezerterji baje iščejo stika s partizani. Ljudstvo
se je v splošnem precej odklonilo od belogardistov in to v mnogih
primerih kažejo očitno. V teh krajih vzpodbujamo ljudstvo in
partizanom dajemo navodila za njihovo držanje. V tem pogledu
se držimo načela, da mora biti vse naše delovanje in bojevanje
z belogardisti tako, da ljudstva ne odvrnemo od sebe.
Kar pa se seveda bori z orožjem v roki proti nam, tu seveda ne
more biti nobenega popuščanja. Stremimo za tem, da bodo akcije
proti beli gardi popolne in ne polovičarske.
V vasi Vrčice je bil štab belogardistov. Nastanjen je bil v cerkvi, ki je spremenjena v trdnjavo. Hrano so jim nosili Italijani na
mulah. Belogardisti uporabljajo cerkve za svojo obrambo in bi
bilo morda dobro, da se to ob priložnosti kje posebej pove.
V vasi Osojnik so vzeli belogardisti kravo brez plačila, izgovarjajoč se, da je to zaradi tega, ker niso našli doma gospodarjevega
sina, ki so ga mislili aretirati.
V Dragomlji vasi je moral tesar na povelje italijanskega oficirja v njegovi prisotnosti izpodžagati cvharistični križ. To je bilo
dne 28. pret. m. V vasi Suhor so Italijani namestili konje v cerkev.
V gorjanski ofenzivi so belogardisti vodili Italijane, Italijani pa
svoje konje v cerkev. Kdo torej ogroža vero? Morda tudi to ne bi
bilo napačno, da se objavi.
Kmetje v Žužemberku so silno nejevoljni, ker so jih Italijani
prisilili, da morajo ponoči patruljirali, sami pa sedijo doma in se
smejejo.
Topliški kaplan-" je v belogardistični tolpi »gospod kapetan*
in nosi orožje.
'•' Ik'Iogardistično postojanko v Ajdovcu so ustanovili 20. oktobra 1942
in je .stela v začetku 50 mo/.. V naslednjih dneh je narasla na 70 moJ. Gubčeva
brigada in del Tomšičeve brigade sta v noči od II. na 12. december 1942 postojanko napadli in uničili.
M Jakob Mavec.
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Debeljak Janko,-1 kap. II. kl. V hidroaviatiki, doma iz Krškega,
lastnik kina, prebival nekaj časa v Lj., Dolenjska c. 80, operira sedaj
V belogardističnem bataljonu, ki operira okoli Kostanjevice. Ima
okoli 300 ljudi (po pripovedovanju), nosi orjunaško obleko. Izjavil
je, da bo pri beli gardi Ic toliko časa, da oboroži ta bataljon, nato
pa bo udaril na Italijane.
Naše poročilo Še nadaljujemo:
Dobili smo pismo o formiranju glav. poveljstva za Dolenjsko33
s tov. Bolkom. Dobili smo zvezo s tov. Bolkom in smo sedaj skupaj
ter že delujemo. Odsoten je edino Ic tov. Dorc, ki je zaradi odhoda
s tov. Urbanom prekinil z nami zvezo. Prav danes smo zvedeli
o njegovem bivališču in bomo skušali dobiti zvezo tudi z njim
čimprej. Organizacijsko utrjujemo in posebno skrb posvečamo
vedno in povsod za usposabljanje dobrih kadrov. Gledamo na to,
da ne izvršimo nobene spremembe, ki ni posebno potrebna.
Po obveščevalcu T[omšičevc] b[rigade] smo zvedeli, da je padel
tov. Ciro.-'1 Na njegovo mesto smo začasno poslali tov. Ncdeljka"'
iz G. b. Zveze z bataljoni iz T. b. še nismo dobili in ne vemo, kje
so. T. b. se je namreč razdelila po bataljonih, da bi se tako laže
prebijala skozi italijanski ogenj. Baje so precej utrpeli in oslabeli
in bomo morali gledati na to, da se povzpno na višino drugih
brigad.
Ofenziva na Gorjance je končana. Podrobnih poročil še nimamo. Po tov. Frančku25 in patrulji smo zvedeli, da so se morali
gorjanski bataljoni razkropiti in da se sedaj že ponovno zbirajo.
Gledali bomo na to, da se čimprej zopet vzpostavi normalno stanje.
V ofenzivi so sodelovali belogardisti z vse Dolenjske. Hkrati z odhodom vojaštva so se vrnili tudi belogardisti na svoje prvotne
postojanke in upamo, da jih bo sedaj laže dobiti, kar je bilo prej
nemogoče. Izmikali so se vedno in povsod, kjerkoli se je pojavila
ena ali druga brigada. Ofenziva na Gorjance je bila bolj slabotna.
Kaže, da se je večina zelo lahkotno rešila. Hrvatje so se v celoti
pretolkli na Jasko, naši pa so se poskrili na terenu. Sporočilo tudi
pravi, da se belogardistični teren po ofenzivi ni posebno okrepil.
Ljudska reakcija na ofenzivo ni tako huda kot na Notranjskem ali
v scv. Dolenjski. Italijani so v splošnem mileje postopali z ljudstvom. Oropali so Ic visoke vasi v Gorjancih.
=» Janko Debeljak je bil glavna zveza med belo gardo in italijansko divizijo Ison/o ter je do konca ostal zvest sodelavec okupatorja. Ob osvoboditvi
je zbežal v tujino.
22 Misli na odlok Glavnega poveljstva slovenskih partizanskih čet o ustanovitvi prve (dolenjske) operativne cone, ki pa ni ohranjen.
M Janez HlcbS.
2i Dušan Majcen, po vojni je kot pristal Informbiroja zbežal v tujino.
2J Jože Brejc.
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Končno sporočamo, da smo sedaj skupaj s tov. Bolkom, ki je
po precej hudi pljučnici že /na t no okreval. Upamo, da se mu
zdravje v kratkem popolnoma povrne. Kakor rečeno, je tov. Dorc
trenutno odsoten že od 25. X. t. 1. in do danes nismo dobili zveze
z njim. Po raznih sporočilih je verjetno, da nas čaka na določeni
javki. Zveze s tov. Matijem-0 seveda doslej tudi še nimamo in smo
o vzrokih poučeni.
Ko konča G. b. svoje nujne akcije na tem prostoru, se premaknemo z njo na desni breg Krke, kjer bi akcijsko delo nadaljevali skupno z G. b.
Smrt fašizmu — svobodo narodu!
Branko Hrast=:
Slavko28
Juriji

st.no
POROČILO SEKRETARJA OKROŽNEGA KOMITEJA KPS MARIBOR TONETA GRCARJA OKOLI 11. NOVEMBRA 1942 CENTRALNEMU KOMITEJU KPS O POL02AJU NA ŠTAJERSKEM1
sredi novembra
CK KPS
Za Krištofa !=
Dragi sodrugi!
PK na Sp[odnjem] St[ajcrskem] mi je dal naročilo, da po
možnostih po svojih privatnih zvezah najdem stik z vami, ki je že
nekaj mesecev izgubljen. Pred dnevi sem poslal enako poročilo
čez Litijo, če ste ga prejeli, po isti poti odgovorite, tudi o tem, če
je ta pot dobra za v bodoče. Lahko nam javite tudi javko za nas,
ki naj bi bila na vaši strani, toda blizu Litije, in bi mi verjetno
tam oskrbeli kanal. Poročilu PK dodajam nekaj podrobnosti, ki
njim niso znane.
=*
="
2*
=o1

Ivan Maček.
Jaka AvSič.
Lojze Vrhovcc.
Štefan Pavšič.
Poročilo (izvirnik ni ohranjen) je prejel sekretar Povcrjcnistva Centralnega komiteja KPS za Ljubljano Vladimir Krivic, ga prepisal in prepis poslal skupno s spremnim pismom Edvardu Kardelju. V spremnem
pismu pravi: »Dobil sem to sporočilo čez Rudnik in po Karlu (Jaku). Pisava
je skoraj gotovo Andrejeva (Sergcj Kraigher, op. ured.).
Včeraj mi je pravila Poldka (Kosova, op. ured.), da je bila preiskava na
njenem domu in da so iskali »skrnicelj« = to poročilo — moram natančneje
poizvedeti za pot, ki je, izgleda, provaljena.« (Izvirnik je v arhivu CK ZKS
v Ljubljani.)
2
Edvard Kardelj.
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P K kratko: Položaj na Sp[odnjcm] St[ajcrskcm] se je
v zadnjem času spet zelo zaostril. Fašisti so postrelili nekaj sto
ljudi, med njimi mnogo mladih deklet. Tako n.pr. 50, 60, 72, 93,
100,? 130,? 160, 120 itd. Naše poročilo ne more biti izčrpno, ker smo
zgubili stik z vsemi okrožji in partiz. zaradi padca vseh javk. Temu
so v glavnem krive provale po vseh okrožjih, ki so bile v zadnjem
času in imajo glavni vzrok v pripovedovanju ujetih partizanov in
familiarnosti med pristaši in funkcionarji OF.
Med temi so padli tudi trije naši ilegalci (Lacko,-'1 Roža4 in
Polder'). ki se pa vsi dobro držijo. S tem bi bilo spremenjeno tudi
naše prvotno poročilo glede Lacka.
Čuti se močna demoralizacija med prebivalstvom, ki se pušča
streljati in izseljevati, dalje se vrši mobilizacija, vpoklic... in
21. letnik. Izgleda, da fašisti [pripravljajo] sistematsko uničevanje
naših organizacij in partizanov in obstaja resna nevarnost popolnega uničenja naših partijskih in partizanskih kadrov. Edina rešitev
iz tega položaja pa je takojšnja vrnitev Stanka0 iz II. grupe odredov, čigar pomoč ste nam že pred dolgim časom obljubili, čudi
nas, da [se] Stanko, s katerim smo imeli enkraten stik, iz katerega je bilo razvidno, da je s svojimi odredi na Gorenjskem, ni
raje napotil k nam, ko je nam njegova pomoč mnogo bolj potrebna
kot kjerkoli.
S.f.— s. n.!
Za PK na Spfodnjcm] St[ajcrskcm] Johan7
3
Jože Lacko, kmet iz Nove vasi pri Ptuju, član KP od leta 1934, vodilni
organizator društev »Kmečkih fantov in deklet« v ptujskem okolišu, je zaradi
revolucionarnega in neustrašenega delovanja postal leta 1937 član CFC KPS.
Stalno preganjanega so leta 1940 internirali v Užičko Požcgo. Takoj po okupaciji je organiziral narodnoosvobodilno gibanje v ptujskem okrožju, bil je
glavni pobornik za ustanovitev partizanske skupine, ki naj bi se poleti 1941
priključila Pohorski četi ter SlovcnjcgoriŠkc čete v letu 1942. Ko so nacisti
8. avgusta 1942 pri Mostju ob Pesnici uničili Slovcnjcgoriško četo, se je ranjeni
Lacko sicer rešil, vendar so ga že 10. avgusta 1942 izdanega zajeli v Spodnjem
Velovlcku. Po hudem mučenju je umrl 18. avgusta 1942 v ptujskih zaporih.
Po vojni je bil proglašen za narodnega heroja.
* Tončka Ccč.
& Polde Knez.
« Franc Rozman-Stanc.
" Tone Grčar-Johan, rojen 22. februarja 1915 v Zagorju ob Savi, je bil
delavec v tovarni gume v Kranju in Zemunu. Leta 1940, ko ga je policija
zaradi revolucionarne dejavnosti odpustila t dela, se je zaposlil pri rudniku
Pcčovnik pri Celju. Kot sekretar Mestnega komiteja KPS Celje je bil ob
okupaciji med prvimi ilegalci in organizatorji narodnoosvobodilnega gibanja. Po odhodu okrožnega sekretarja KPS za Celje Franca Vrunča-Buzda julija 1941 v Celjsko četo je prevzel njegove posle, po hudem sovražnikovem
vdoru v partijsko organizacijo na Štajerskem konec leta 1941 pa še posle
sekretarja v mariborskem okrožju. 12. novembra 1942 ga je sovražnik izsledil
na stanovanju Marice Rodctovc v Celju, kjer je iskal zvezo z Ljubljano. Padel
je v spopadu z gestapom.
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St. 111
POROČILO OBVEŠČEVALCA GUBCEVE BRIGADE TONETA PIRJEVCA DNE 11. NOVEMBRA 1942 O POLOŽAJU PO ITALIJANSKI
OFENZIVI NA GORJANCE1
Obveščevalna UB MG
Položaj, 11.11.1942.
Poročilo
Po dobljenih informacijah so znašale koncentracije Italijanov
za ofenzivo na Gorjance- cca 16.000 vojakov in cca 1.500 belogardistov. Vsa Krka od Novega mesta navzgor je bila popolnoma
blokirana.
6. t. m. so se začeli Italijani vračati v Novo mesto. 4 transporti
so odšli proti Trebnjemu z vlakom, ena kolona pa je šla peš preko
Trebelnega in Blatnega klanca, tudi v Trebnje. Zaradi razrušene
proge pri Mirni peči je moralo ostalo vojaštvo iz Novega mesta
oditi peš do Trebnjega. Tam so se vkrcali v vlake. Krka je sedaj
zopet popolnoma prosta in prehod je mo/cn kjerkoli. Italijani so
ostali samo v postojankah, kjer so bili pred ofenzivo, v istem
Številu kot preje, v nekaterih pa celo nekoliko manj.'"1
Na terenu Novo mesto — Trebnje — St. Janž — Krka do Novega mesta so belogardisti samo v Trebnjem v jakosti cca 200 oboroženih in v Skocjanu cca 150. V Skocjanu so zabarikadirani
v šoli in občini. Patrolirajo v bližnji okolici neredno.
Po ofenzivi na Gorjanec, kjer so po dobljenih informacijah
hrvatski partizani iz zasede pobili (neka patrola celo pravi, da
so jih poklali z noži) belogardiste in zaplenili 2 mitraljeza in
165 pušk, in po spremembi zunanjega položaja se v belogardističnih vrstah pojavljajo prvi znaki razkroja. V Kronovem so dezertirali 3 belogardisti s stražarskega mesta, govori se tudi o dezertaciji
9 belogardistov iz Novega mesta in 7 iz Trebnjega. Enega belogardista so v Trebnjem ustrelili, ker so ga dobili, ko je risal po
zidu srp in kladivo. V Gorjance sta prišla 2 belogardista k partizanom, 1 je ostal pri partizanih, 1 pa je odšel domov. Morala
prebivalstva se hitro popravlja, zlasti pod Gorjanci, medtem ko
' Prepis Izvirnika, ki je V arhivu CK ZKS v Ljubljani, je Glavno poveljstvo slovenskih partizanskih čet poslalo Edvardu Kardelju v Ljubljano.
» Glej dok.St.74, op. 8.
3 Poročilo obveščevalnega oddelka XI. armadnega zbora za čas od
16. oktobra do 10. novembra 1942 (izvirnik je v arhivu Vojnozgodovinskcga
instituta JLA v Beogradu) pravi: »Po akciji na Gorjancih in končanem operacijskem ciklu so se enote vrnile v svoje garnizijc z izjemo »Cacciatori«, ki
je čistila ozemlje in priSla do cone Mokronog-Trcbclno.«
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je na sektorju, kot je zgoraj označen, dobra in o kakšni organizirani beli gardi ni govora.
Po informacijah od 5. t. m. so Italijani v sektorju Krka — železnica že vedno v Žužemberku cca 150, v Selih-Šumbcrku cca 60,
v Dvoru cca 60. Belogardisti so se naselili na Dvoru cca 60 v hiši,
kjer se odcepi cesta na most. Prišli so na Dvor iz Ajdovca, kjer
jih je ostalo cca 40. Iz teh vasi patrolirajo podnevi in ponoči
v jačini cca 20—30 po gozdovih in od vasi do vasi. Streljajo na
vsako tujo osebo. Skoro vse vasi zahodno od ceste Žužemberk—
Trebnje so postale belogardistične. Med njimi pa vlada precejšen
poplah.
Smrt fašizmu — svobodo narodu!
Marko Belin4 l.r.

Št. 112
ČLANEK EDVARDA KARDELJA »VELIKA ZMAGA OSVOBODILNE FRONTE SLOVENSKEGA NARODA«1
VELIKA ZMAGA OSVOBODILNE FRONTE SLOVENSKEGA
NARODA
Kakor nam je razvidno iz zgoraj objavljenih dokumentov,2 je
te dni bila konferenca Vrhovnega plenuma Osvobodilne fronte
slovenskega naroda kot Slovenskega narodnega osvobodilnega odbora. Za to konferenco sta karakteristični naslednji dve dejstvi.
1. V OF in njenem Vrhovnem plenumu so ne le ostale prav
vse skupine, ki so bile v njem pred italijansko ofenzivo in odkrito
belogardistično izdajo, ampak so v OF stopile celo nove skupine.
2. Plenum je popolnoma enodušno odobril politiko Izvršnega
odbora in tudi za v bodoče naznačil politične smernice v duhu
ncpomirljivega nadaljevanja oboroženega boja tako proti okupatorjem kakor proti belogardistično-mihailovicevskim izdajalcem.
Ni dvoma, da ta dejstva predstavljajo veliko zmago Osvobodilne fronte, zmago, ki je dokončno zmedla vse račune okupatorjev in njihovih belogardističnih pomočnikov. Pokazalo se je, da je
bila ugotovitev Izvršnega odbora OF v njegovem oktobrskem proglasu slovenskemu narodu pravilna: sovražniki slov. na* Tone Pirjcvcc. padci 26. aprila 1943 na Golobarju v Slovenskem Primorju kot sekretar Pokrajinske komisije VOS za Primorsko.
i Članek je napisal Edvard Kardelj v času od 7. do 12. novembra 1942
in ga priobčil v posebni izdaji Slovenskega poročevalca. Glej dok. št. 81, op. 1.
= Glej dok. št. 81, 82, 83, 104 in 105.
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roda so hoteli OF razbiti, pa so jo okrepili. In
prav to dejstvo je novembrska plenarna seja SNOO (Vrhovnega
plenuma OF), najvišjega organa osvobodilnega gibanja slovenskega
naroda in njegove edine zakonite oblasti, potrdila pred vsem slovenskim narodom in pred vsem svetom. To, [kar] je SNOO potrdil
na političnem področju, danes že potrjujejo slovenske ljudske množice v praksi: na pogoriščih slovenskih vasi, na svežih grobovih
padlih borcev, po vsej slovenski zemlji, tako obilno napojeni s solzami in krvjo naših bratov in sester, od Trsta do Spilja, od Kolpe
do Celovca in Velikovca burno raste naša junaška in nepremagljiva
OF v taki notranji enotnosti in v taki bojevni trdnosti nasproti
sovražnikom, kakršne doslej še ni pokazala. OF se je ne le razširila, ne le sprejela vase nove skupine slovenskega ljudstva,
ampak je v težkih bojih razkalila svojo bojno sposobnost. V vrste
slovenske partizanske vojske vstopajo novi bojevniki, prisiljeni in
zapeljani slovenski ljudje iz belogardističnih tolp prihajajo k partizanom, ki jih bratovsko sprejemajo. Cctc tako imenovane »vaške
straže« vstopajo v stike s partizanskimi štabi in sprejemajo njihova
povelja. Stojimo na pragu mogočnega novega poleta naše osvobodilne borbe v vseh pokrajinah Slovenije. In prav za to odločilno
etapo našega osvobodilnega boja je plenarna seja SNOO izdelala
smernice za politiko 10 Osvobodilne fronte.
Sovražniki Osvobodilne fronte in ljudje, ki jim je večno panično omahovanje med plimo in oseko svetovnega dogajanja in
rasti našega osvobodilnega gibanja prešlo že v kri in meso, so
zlasti v najtežjih dneh naše osvobodilne borbe besno kričali: OF
je »vse pokvarila«. OF je napačno »prekalkulirala« — kdaj bo
konec vojne, OF je »prekmalu začela« in preveč »na veliko« je
začela, skratka: politika Osvobodilne fronte se je pokazala kot
napačna.
Toda sedanji dnevi so pokazali nasprotno. Edino politika vodstva OF se je pokazala kot do kraja
pravilna. In prav to dejstvo je ugotovila tudi plenarna seja
SNOO (Vrhovnega plenuma OF). Potrdili so jo ne le notranji dogodki, ampak tudi mednarodni. In kar je najvažnejše: potrdili je
niso samo uspehi na notranje-političnem področju, ampak tudi
na z u n a n j e - p o I i t i č n e m. OF ni postala samo ljubljenec svojega naroda, ampak si je priborila tudi mednarodno priznanje kot
edina zakonita oblast na Slovenskem. A vsi ti
uspehi izhajajo iz nekaj osnovnih načel, ki so bila vedno izhodišče
politike vodstva OF in ki so jih sovražniki OF ter poklicni omahljive! vedno v prvi vrsti napadali.
1. Vodstvo OF je vedno naglašalo, da si bo slovenski narod
svojo usodo sam koval, da bo imel toliko svobode, kolikor
si je bo sam priboril. Mednarodna priznanja so pokazala, da je
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imelo vodstvo OF prav. Dosedanji boj slovenskega naroda je žc
dobil mednarodna jamstva, da bodo njegovi osvobodilni
cilji uresničeni.
2. Vodstvo OF je vedno naglašalo, da si slovenski narod ne
le mora ampak tudi more sam kovati svojo bodočnost. To
načelo vodstva OF ni nikakršna slučajna trditev, marveč ga potrjujejo vsa teoretična in praktična spoznanja iz zgodovine narodnoosvobodilnih bojev. Ta spoznanja nam govore, da v cpoliah takih
orjaških spopadov med narodi, kakršen je sedanji, lahko tudi mali
narodi, zvezani z naprednimi in svobodoljubnimi silami na svojem
področju, uveljavijo vso svojo silo in pod ugodnimi pogoji dosežejo premoč nad sovražnikom, ki mora svojo silo cepiti. Uspehi,
ki jih je slovenski narod doslej dosegel, in perspektive, ki so
danes pred slovenskim narodom, potrjujejo pravilnost tega načela
vodstva OF.
3. Vodstvo OF je vedno naglašalo, da narodnoosvobodilna borba ni nekaj takega, kar bi se v nekem poljubno izbranem trenutku
moglo narodu dekretirati, a se manj, da je narodna oborožena vstaja nekaj, kar je možno v danem trenutku izzvati
s preprostim pozivom. Samo kratkovidni politični špekulanti lahko
trdijo lak nesmisel. Narodnoosvobodilna oborožena vstaja je v pogojih take vojne, kakršna je sedanja, lahko samo stalen proces
rasti, stalne in vedno večje mobilizacije mas in orožja, stalne krepitve nepretrgane vsenarodne vojne proti zasužnjevalcem vse do
tedaj, ko postanejo narodove oborožene moči dovolj močne, da
lahko na svojem področju dosežejo premoč nad njihovo vojno silo
in dokončno zlomijo oblast okupatorjev. Zato se OF ni nikoli »zakalkulirala« glede konca vojne, pač pa je slovenskemu ljudstvu
vedno govorila: če se hočeš osvoboditi jutri, ko bo
okupator oslabljen, primi že danes za orožje.
In prav ta politika OF je omogočila, da se je slovensko ljudstvo
na lastnih izkušnjah prepričalo o svoji sposobnosti in moči, da si
osvoji svobodo in da se je v dolgotrajnih krvavih bojih oborožilo
Z vsem tistim znanjem, ki je potrebno, da bi sovražnika premagali.
Danes, ko stoji pod vodstvom OF ves slovenski narod, do skrajnosti
pripravljen za velike odločitve prihodnjih dni, lahko ugotovi sleherni pošteni Slovenec: slovenski narod je pripravila
zate dni OF innjcna pravilna politika.
4. Vodstvo OF je vedno naglašalo, da bi bila velika napaka
naivno čakati takega avtomatičnega »zloma«, kakršnega smo vajeni
iz I. 1918. Samo kratkovidni špekulanti, ki žive od historičnih analogij, lahko vse svoje jalove upe zidajo na avtomatični »zlom«.
Pozabljajo pa pri tem, da živimo sedaj v popolnoma drugih časih,
v epohi velikih spopadov med silami napredka in resnične ljudske
demokracije na eni strani ter med silami reakcije in barbarstva
na drugi. Usoda tega velikega spopada se ne odločuje samo na
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bojiščih, ampak tudi v ozadju slehernega naroda, sleherne države.
Avantgardne sile napredka in avantgardne sile reakcije so se razvile v taki meri, da je »zlom« brez gospodarja, kakršen je bil 1918.
leta, postal nemogoč. Slovenske nacionalno-osvobodilne in demokratične ljudske sile bodo potemtakem zmagale samo tedaj, če se
ne bodo zanašale na »zlom«, ampak bodo s svojimi lastnimi
silami zadale sovražniku na naših tleh smrten
udarec še prej, preden bo doživel končni poraz
na svetovnih bojiščih. Naša osvoboditev ne more biti
rezultat avtomatičnega »zloma« sovražnika, ampak more le pospešiti njegov končni poraz na mednarodnem
bojišču. Dogodki so pokazali, da je tudi ta orientacija OF pravilna. Belogardistično-mihailovičcvska druščina se danes zvija
v neugodnem precepu, kamor je zašla zaradi svojega sodelovanja
z okupatorji. Računala je na avtomatični »zlom« okupatorjev, ko
bi ona lahko »avtomatično« podedovala njihovo oblast. Neizprosna
logika boja pa gre svojo pot in tako se je ta druščina danes znašla
med dvema kamnoma: med okupatorsko oblastjo, ki ji služi danes,
in med ameriško ter angleško vojsko, na katero se je zanašala za
bodočnost. Uničena bo od tistih, ki si jih je proglašala za svoje
»zaveznike«. OF in slovenska partizanska vojska, zvesta veliki stvari
svobodoljubnih sil vsega sveta, pa sta tisti sili v slovenskem narodu,
ki ju vsi veliki zavezniški uspehi, bodisi angleški, sovjetski ali ameriški, krepe in utrjujejo
njune pozicije
Pravilnost vseh teh načel, pravilnost politike IOOF, ki se je
naslanjala na ta načela, je sedaj potrdil tudi SNOO, Vrhovni plenum OF. To pomeni, da je OF bistveno spremenila politične metode, ki so bile doslej v običaju pri tako imenovanih
slovenskih »vodstvih«, spremenila je pravzaprav vsebino vse
slovenske nacionalne politike, nacionalne politike v smislu borbe za
interese slovenskega naroda kot celote. Protiljudsko politično špekulantstvo reakcionarnih »vodstev« na eni ter kratkovidno in pritlikavo malomeščansko polilikantstvo, drobničarstvo itd. na drugi
strani je doživelo svoj nujni konec in polom. Razbila ga ni samo OF,
razbili so ga tudi dogodki sami. OF je prinesla v slovensko nacionalno politiko novega duha in nove metode v borbi za resnično nacionalne interese. Naučila je slovensko ljudstvo nepomirljivosti
v borbi proti vsakršnim sovražnikom, naučila ga je zanašati se na
svoje lastne sile in te sile neprestano razvijati dalje, vskladila je
slovensko politiko z velikimi družbenimi procesi naše dobe, z veliko
perspektivo, ki se odpira človeštvu, vlila v vso slovensko politiko
duha nacionalnega ponosa in samozavesti. Očitno je že danes, da
je slovenski narod na pragu svoje velike zmage. Nihče več ne more
tajiti velikih rezultatov pravilne politike OF. Potrdilo, ki ga je tej
politiki dal SNOO (Vrhovni plenum OF) in ki so ga dali zadnji
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dogodki na naših tleh, pomeni, da je politiko OF sprejel ves narod,
da je ta politika postala materialna sila, v katero se zaman poganjajo sovražniki pa tudi omahljivci in kapitulanti vseh vrst.
Odkod ti veliki uspehi OF? Odkod ta nepremagljiva trdnost OF?
!. OF ni koalicija strank in Se manj gibanje ene same stranke,
n. pr. Komunistične partije Slovenije, kar klevetnik! OF tako radi
pripovedujejo, ampak je vseljudsko slovensko gibanje, ki spaja
v sebi vse osnovne ljudske demokratične tokove
v slovenskem narodu, ne glede na ideologijo in končne
cilje. Demokratična ljudska zavest je tista, ki je obudila slovensko
ljudstvo in iz njega napravila enoto, ki je nihče ne bo mogel razbiti.
2. Vodstvo OF je v rokah ljudskih demokratičnih sil, ki jih
nobeni klikarski, razredni interesi ne ločijo od interesov slovenskega ljudstva in naroda, ampak nasprotno, te sile so ravno izraz
pravih ljudskih in narodnih interesov. Kakor je belogardističnomihailovićcvska reakcionarna gospoda v obrambi svojih klikarskih in protiljudskih pozicij nujno morala vedno bolj lesti v objem
okupatorjev, tako so se na drugi strani vse skupine OF kot izraz
ljudskih in demokratičnih teženj slovenskih množic nujno morale
vse bolj spajati v vse trdnejšo bojno celoto ter se vse tesneje
povezati z ljudskimi množicami.
3. Zaradi takega svojega karakterja se je edino OF mogla povezati s svobodoljubnimi silami Evrope in vsega sveta in dobiti od
njih tudi praktično pomoč. Belogardistično-mihailovičevska reakcija je dobila in Se dobiva pomoč s strani tistih fašističnih sil, ki
umirajo in so obsojene na pogin. OF pa je dobivala in že dobiva
pomoč od tistih svobodoljubnih sil, ki zmagujejo in ki bodo jutri
odločale o usodi bodočnosti človeštva. Pomoči teh sil, zlasti pomoči
ZSSR ter ostalih svobodoljubnih zaveznikov, se ima OF in slovenski narod v največji meri zahvaliti za svoje uspehe.
4. Pravijo, da se je dogodil čudež: neznatni slovenski narod
se je dvignil v oborožen upor proti svojim velikim zasužnjevalcem
in več kot poldrugo leto z uspehom bojuje svojo veliko osvobodilno
vojno. Ne slovenska reakcija ne poklicni »omahljivci« niso mogli
verjeti v ta »čudež«, ker nikoli niso verjeli v sile svojega naroda,
še več, ker so se bali teh sil. Toda tisti, ki so resnično ljubili svoj
narod bolj od vseh drugih interesov in bolj od svojega lastnega
življenja, tisti so verjeli v neizčrpne energije svojega naroda, verjeli
so, da se ta »čudež« mora zgoditi. Ta vera v svoj narod je oplajala
vso politiko OF. Ta vera je skovala slovenskemu narodu jeklene
kadre, prezirajoče smrt in trpljenje, brezmejno vdane veliki stvari
svobode slovenskega naroda. Ti kadri tvorijo danes osnovno preizkušeno in prekaljeno jedro slovenskega osvobodilnega gibanja,
največje bogastvo slovenskega naroda, jamstvo njegove srečnejše
bodočnosti. Take kadre je moglo dati samo tako ljudsko demokratično gibanje, kakršno je OF.
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Ta dejstva so tisti »čudodelni« studenci, ki dajejo 01* in slovenski partizanski vojski tako nepremagljivo moč, ki kljubuje
vsem naletom okupatorjev ter domačih Kajnov in Iškariotov. To
so tisti »čudodelni« studenci, ki omogočajo vodstvu OF voditi
politiko, ki je iz malega zasužnjenega slovenskega naroda napravila
narod junakov, ki stoji danes v prvih vrstah fronte osvobodilnih
narodov sveta, narod, na čigar dejanjih se danes oplajajo in navdihujejo novi borci proti silam fašizma in reakcije po vsem svetu,
narod, ki danes vsemu svetu služi kot primer junaške borbe za
svojo svobodo in neodvisnost. In nobenega dvoma ni, da bodo ti
izviri dali Osvobodilni fronti silo in moč, uresničiti tudi smernice,
ki jih je dala novembrska plenarna seja SNOO (Vrhovnega plenuma OF). Kakor je enotnost SNOO dokaz in potrdilo o pravilnosti
dosedanje politike OF, tako je pravilna dosedanja politika OF jamstvo, da bodo smernice SNOO do kraja uresničene. Plenarna seja
SNOO je bila v prelomnih dneh slovenske osvobodilne borbe.
Sedaj velja mobilizirati vse sile slovenskega naroda za odločilne
boje, za končno zmago.
Krištof1

št. 113
POROČILO NAMESTNIKA KOMANDANTA GLAVNEGA POVELJSTVA SLOVENSKIM PARTIZANSKIH CET JAKE AVSICA DNE
12. NOVEMBRA 1942 EDVARDU KARDELJU'
12.— XI. —42
Dragi tovariš Krištof.3
Italijanska ofenziva v Gorjancih nas je precej ovirala v našem
delu. Prešli smo tudi na Dolenjsko h Gubčevi [brigadi], kjer delamo približno v istem duhu kot smo pri Cankarju/1 Novljan4 se
mi zdi prav dober komandant, kolikor se je moglo zapaziti. Tudi
brigada živi v boljših okolnostih glede hrane in obleke in ima tudi
več priložnosti za akcije. Postaja pa precej hladno. Vendar se mi
zdi, da zima ne bo delala nepremostljivih težav. Stanje se vedno
bolj zboljšujc.
Mi smo sedaj nekaj dni sami brez Doreta/' ki je nekje pri
Ursnih S[elihl — sedaj že gotovo na drugem mestu. .. .n
:i Edvard Kardelj.
1
Izvirnik, napisan s svinčnikom, je v arhivu CK ZKS v Ljubljani.
"3 Edvard Kardelj.
Misli na Cankarjevo brigado. Glej dok. Si. 109.
' Lado Anibro/ič.

:>

,;

Edo Mihcvc.

l/pu.čaino.
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T. Bolko7 pa je [bil] bolan, ozdravel je in sedaj smo skupaj
začeli z delom.
Glavna je skrb, da se čim energičnejc čisti bega. Delamo vse
na tem. T. T.8 se je zadnje čase omejil samo na zasede, ker po
besedah obveščevalca Ivanova0 v napadih na njihove utrjene postojanke niso mogli imeti uspeha. Na svojih terenih pa sta brigadi
na celem področju popoln gospodar situacije in naše patrulje
povsod naletijo na simpatije prebivalstva.
V Tebe pa imamo popolno zaupanje, ker vemo, da boš stvar
pravilno peljal naprej.
S tovariškim pozdravom
Jaka10

St. 114
POROČILO ČLANICE CENTRALNE KOMISIJE VARNOSTNOOBVESCEVALNE SLU2BE ZDENKE KIDRIČ DNE 12. NOVEMBRA 1942 EDVARDU KARDELJU1
Dragi Krištof!2
1. Prilagam Ivanovo11 poročilo. — Pod 5. se tiče l.p.4 Mi smo
nameravali dobiti na legalnega človeka in bi potem malo preuredili. Sedaj se pa sam odloči in mi sporoči.
2. Poročilo 39,la ki ima zveze s šefom generalštaba Gallonr
(sostanovalec).
3. Bega je precej zbegana. Razni srednji funkcionarji so obupani. 2clcznik v Vzajemni:'1 »Kaj bo z njim, da ga bodo ubili«. Izgleda, da se odpravlja v Italijo. Vodstvo se še vedno na debelo
sestaja. Sicer se pa njihova aktivnost izživlja na odbiranju svojih
pristašev, ki so v Gonarsu in pridejo v poštev za povratek sem.
Zanimiva je izjava Marjana Poznika, duhovna, ki je najbrž pribežal iz Starega trga pri Rakeku in jo je dal v zvezi z angl. operacijami v Afriki, naj namreč ne mislimo, da so Amerikanci tako
" Dr. Jože Brilcj.
*
°
io
'
3
*
<a
i
r
-
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Brigada Toncla TomSiča.
Ivan MavroviČ, sedaj oficir JLA.
Jaka AvSič.
Izvirnik, napisan s crnilom, je v arhivu CK ZKS v Ljubljani.
Edvard Kardelj.
Ivo Svetina.
Lasciapassarc — potno dovoljenje.
Dr. DuSan Lavrič.
Polkovnik Anibalc Gallo, načelnik Slaba XI. armadnega zbora.
Misli na Vzajemno zavarovalnico.

I

\

Tone Grfar

Tončka Ccč

neumni, da se bodo šli tolči za Angleže, sploh pa kar je listih nekaj
Amerikancev, ki so se sploh že naložili na barke in odjadrali nazaj.
Ta invazija begi nikakor ne gre v račun. — Mihe7 so pa prestrašeni
pred Italijani. Strniša8 se je že zabunkal, da ga ne moreta dobiti
niti Kirović** niti Pia,sb ki sta njegova stara sodelavca.—K begi še
to, da so Italijani baje svetovali Rozmanu,1' Zebotu10 in Casarju,'1
da se umaknejo v Italijo.
4. Dihur12 je 10. t. m. izjavil, da bo konec v 4 mesecih. OF in
beli se pripravljajo na klanje. V Ljubljani so rdeči (komunisti)
močni, široko maso, OF, so pa Italijani odpeljali; komunisti so
ostali nedotaknjeni. Ob prevratu bo 2 dni bolj težko v Ljubljani,
potem bodo pa prišli beli z dežele in bo spet hudo. Med belimi
in miha na deželi je velika tekma za mesta. Ta nesoglasja so težka
in so pred dnevi chrlihovci ubili miha oficirja Lcsjaka,n kar hočejo
zatušati na terenu, da mihc obvladajo Gorjanec, ehrlihovci pa
ljubljansko okolico. Skoda, da ni OF z ehrlihovci in vso konzulto
pomedla, dokler je bil čas! Bila bi enostavnejša situacija. Na koncu
bomo pa morda le nekoliko socializirali.
Prosim, če vrneš priložene stvari.
12. 11.

Tovariškc pozdrave
Ana1*

10

"> Pristali Draže Mihailovića.
s
Marjan StrniSa.
y
*
Miha Kregar, sedaj upokojence v Ljubljani.
s[
> Anion Vrečar, sedaj upokojenec v Ljubljani.
0
Dr. GregOliJ Rozman, ljubljanski Škof.
'o Dr. Ciril Zebot.
n Franc Casar je bil eden vodilnih članov »Straže«. Po smrti dr. Lamberta Ehrlicha, ko so »stražarji« prosili za pokroviteljstvo jezuitskega provinciala v Zagrebu, je postal v laičnem vodstvu »stražarjev« njih politični
vodja. Sodeloval je pri zloglasnih belogardističnih božičnih racijah decembra 1942. Ob kapitulaciji Italije je pripeljal na Turjak skupino »stražarjev«.
Ko je hotel prenesti zaupna sporočila s Turjaka v Ljubljano, je bil na Škofljici ujet in 12. septembra 1943 ustreljen.
U Dr. ing. Črtomir Nagode, vodja skupine »Stara pravda«, ki so jo sestavljali v glavnem posamezniki bivSc JNS. »Stara pravda« se je skrivala za
lažnimi revolucionarnimi frazami, zagovarjala vclikosrbsko smer stare Jugoslavije in razbijala enotnost Osvobodilne fronte. Nagodctovo skupino so dokončno razkrinkali ob vprašanju Draže Mihailovića in ji v začetku leta 1942
odvzeli položaj samostojne skupine v OF. Nagode je nadaljeval z izdajalskim
delovanjem tudi po osvoboditvi in bil zato obsojen na smrt.
13
Misli na kapetana Lcsjaka, ki je bil glavni intendant MVAC v Ljubljani in obenem pomočnik majorja Karla Novaka. Ustrelil ga je Jelo Capuder
dne 143. novembra 1942 po naročilu kaplana Franca Glavača.
Zdenka Kidrič.
I&
Izpuičamo.
20
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St. 115
PISMO ZAUPNIKA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS J02ETA
MOSKRICA DNE 12. NOVEMBRA 1942 EDVARDU KARDELJU1
Dragi tovariš!
Danes je prišlo precej poste Z Dolenjske. So razna poročila,
ki jih pa nisem mogel prebrati, ker je patrulja za Juga2 že čakala
in sem jo takoj oddal. Tudi od druge grupe je prišlo poročilo,
da so vsi srečno prišli tja.' Tudi to poročilo sem poslal Jugu. Poslali
pa so nam tudi II bolnikov! Nekaj težjih bomo morali obdržati,
ker ne morejo naprej, druge bomo pa poslali na N[otranjsko].
Kaj bodo tam z njimi, ne vem, toda vseh ne moremo obdržati.
Sami jih imamo čez 20, Tomšičev bataljon1 pa tudi skoraj toliko.
Bolko'1 piše, da je ozdravel in prišel na svoje mesto.
Prilagam Ti tudi pismo za Nikolaja,0 ki Te bo bržkone zanimalo, pa ga Ti oddaj naprej.
Drugače ni nič posebnega. Danes imamo mir. Včeraj se je naša
patrulja spopadla z bega, ki so imeli 4 mrtve in menda 6 ranjenih.
Prilagam tudi Bolkovo pismo zame7 in prosim, če morete kaj
poizvedeti o ženi.s
Smrt fašizmu — svobodo narodu!
Št. 116
POROČILO KOMANDANTA III. BATAUONA ZAPADNODOLENJSKEGA ODREDA LUDVIKA SMREKARJA DNE 12. NOVEMBRA
1942 BORISU KIDRIČU IN EDVARDU KARDELJU1
Dne 12.11.42.
Draga tov.Pctcr= in Krištof!3
Delo se nadaljuje. Tudi akcije so v načrtu, so pa še v povojih
zaradi še neizdelanih načrtov.
i Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu CK ZKS v Ljubljani.
" Konspirativno ime za Glavno poveljstvo slovenskih partizanskih Čet.
3 Glej dok. št. 34 in 35.
«r II. bataljon TomSiČcvc brigade.
» Dr. Jože Brilcj.
* Jože Zemljak.
" Dr. Jože Brilcj mu v svojem pismu dne 12. novembra 1942 sporoča,
da je bil zelo bolan in da je že ozdravel. Prosi ga, naj mu pošlje vesti o ženi.
(Izvirnik, napisan s svinčnikom, je v arhivu CK ZKS v Ljubljani.)
t Marto Brilcj so Italijani avgusta 1942 internirali v Trevisu. Od tam
so jo pripeljali pred vojaško sodiSčc v Ljubljano in jo junija 1943 obsodili na
12 let zapora.
i Izvirnik je v arhivu CK ZKS v Ljubljani.
= Boris Kidrič.
3 Edvard Kardelj.
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Glede Police bo akcija sicer težavna, ker spe v 7 hišah, v 8. pa
spe Italijani. Bg. je okrog 150, Italijanov pa 50. Imam točen načrt
in podatke o vseh utrjenih točkah, ki jih imajo in tudi o razpoloženju teh ljudi. Po poročilu mojih obveščevalcev je morala zelo
slaba, ker je 90% prisilno mobiliziranih pod pretnjo, da bodo konfinirani, če ne primejo za orožje. Plačo imajo 9 lir dnevno, v akcijah
pa 40 lir. Za hrano skrbijo Italijani. Bg je omejila svobodno gibanje in občevanje z ostalim civilnim prebivalstvom ni dovoljeno
in to celo razgovori z domačini. Prepovedano jim je hoditi na svoje
domove in ne smejo sodelovati pri domačih delih.
Morala med bg je slaba in nezadovoljstvo iz dneva v dan narašča. Vzrok temu je prisilna mobilizacija, slaba hrana, odvzem
svobode in zastoj domačega dela na posestvih.
Akcija, ki se pripravlja proti njim, mora biti v 5 dneh izvršena.
Akcija na Dobrunje se tako že pripravlja, vendar bo tudi tukaj
precej tc/avno, ker so se zabarikadirali, zakopali in omrežili okrog
Sv. Urha v Dobrunjah. Načrti se pripravljajo tudi za Polje in Bizovik, kolikor nam bo uspelo.
Dne 10./11. XI. 1942 sem pustil zažgati prosvetni dom v Sostrem,
in to zato, ker smo bili točno obveščeni, da pridejo drugi dan zjutraj b.g., da se vselijo vanj. Ostale so samo stene in ruševine.
Naslednje jutro nisem imel ljudi, da bi postavil zasedo, pustili pa
smo stražo, ki je opazovala. Pripeljajo se je nekaj Italijanov na
kolesih, ki pa so takoj odšli. Okrog 1 ure pa je naša straža opazila,
da je prišlo v Sostro ogledovat pogoreli dom okrog 40—60 b.g.
Takoj ko so me o tem obvestili, sem vzel 1. četo, ki je bila najbližja,
20 ljudi z 1 puškomitraljezom, in smo se spustili v strelcih do
mesta, kjer bi morali biti b.g. Začeli smo se spuščati navzdol in jih
že zagledali, kako se pomikajo skozi Sostro v koloni po dva in dva.
Ker nismo mogli položaja bolje izkoristiti, sem dal komando
v strelce. Takoj so bili naši tov. na svojih mestih in so Čakali na
povelje. Jaz pa nisem hotel dati povelja prej, dokler ni prišla cela
kolona. V tistem hipu pa je tov. Jaka, stari paničar, oddal strel brez
povelja. Ker ni preostajalo drugega, sem hitro poveljeval streljanje
in je mitraljezec takoj oddal nekaj kratkih rafalov na še ne razbito
kolono. V paničnem begu so se zabarikadirali po hišah, tako da jim
nismo mogli več do živega. Po 15-minutni borbi na 300 do 350
metrov smo položaj zapustili in pustili tam straže. Kasneje se je
zopet razvil boj z Nemci, ki so z meje začeli obstreljevati bg., oni
pa nazaj z mitraljezi. Kasneje, ko so prišli po ranjence, jih je pa
zopet napadla naša straža, 8 ljudi. Dvakrat so odpeljali z rešilnim
avt. mrtvece in ranjenec. Točno število ne vemo. Pri tem smo osvobodili 4 ženske, ki so jih pograbili na cesti, jih pretepali in jih
hoteli zapreti. Izkoristile so priložnost med bojem in pobegnile.
Med njimi je bila tudi moja starejša sestra.
M*
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O boju, ki ga je imela četa na varovališču Šmarje in Škofljica
tudi v teku tega dne, še nimam točnih podatkov. Toliko sem obveščen, da so imeli spopad z Italijani. (B. g. so ropali po gostilnah,
pijačo so zahtevali /. orožjem.)
Strinjam se s pošto, ki si mi jo poslal. Nanjo ti odgovorim
drugič, ker mi vedno primanjkuje časa.
Tukaj imamo sedaj II. bat. UB TT, ki pa se upira delati sporazumno. Ko je treba poslati po hrano 21 ljudem, jih pošlje 10. Ko pa
hrane nima, jo zahteva od nas. Morali se bomo o tej zadevi pogovoriti drugače.
Kakor sem že omenil, se delo nadaljuje, kolikor je mogoče.
Drugič kaj več.
S. F. — S. N.!
S tovariškim pozdravom Ludvik*

St. 117
POROČILO ČLANA POKRAJINSKEGA KOMITEJA KPS ZA SEVERNO SLOVENIJO DR. DUŠANA KRAIGHERJA DNE 13. NOVEMBRA 1942 EDVARDU KARDELJU O POLA2AJU NA ŠTAJERSKEM1
Krištof- ali Peter3
13. XI. 1942
Dragi!
1. O vojaških stvareh bo poročal tov. Tomaž,4 kolikor bo
utegnil v pičlem času.
2. Dobil sem zvezo z Galom/' odgovornim v revirjih, in Lojzko.0
V teh krajih besni strašna provala. V samih Trbovljah okrog 90
ljudi. Polde Knez hodi aretirat osebno z gestapom. Posledice so
seveda katastrofalne. Tudi osebno znanstvo ni več dovolj. Povsod
odženejo od hiše tudi Frica in Lojzko, češ, če te dobe, boš pa vse
izdal. Nekaj malega ljudi se je rešilo v partizane, drugi enostavno
čalcajo in nočejo nikamor.
* Ludvik Smrckar.
i Izvirnik in prepis, ki ga je napravil Edvard Kardelj v Ljubljani, sta
v arhivu CKZKS v Ljubljani.
2 Edvard Kardelj,
•i Boris Kidrič.
*r Dušan Kvcdcr.
> Fric KcrSič, rudar, sekretar Okrožnega komiteja KPS za Revirje, ranjen
in ujet v Zagorju. Umrl je po mučenju 21. decembra 1942. Proglašen je bil za
narodnega heroja.
c Vera Slandcr.
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V hrastniškem rajonu dela Se en aktivist,7 ki pa lahko ostane
le v nekaj vaseh. Tam skušamo vzpostaviti malo revirsko tehniko.
Lojzka dela trenutno v moravškem okrožju, ker v revirjih
sploh ne more blizu.
3. V moravškem okrožju delajo Urban (Vilč),R Jamski,0 Metod10
in zdaj za mladino Lojzka. Tu doslej ni bilo večjih proval, vendar
se terenski zelo veliko drže pri partizanih in hodijo od tod po
terenu. Zvez je nekaj, pa ne veliko. Najnujnejše so z Litijo. Tehnike
ni. Skušali bomo nekaj postaviti. Prebivalstvo je v glavnem vse
za partizane, vendar je zavednost bolj instinktivna. O OF vedo malo;
so pač za nas kot za »jugoslovansko« ali »slovensko« vojsko. Obnašajo se približno tako kot Dolenjci in Notranjci lansko jesen.
V zadnjih dneh, ko se nekaj sliši o ameriških zasedbah v francoski
Afriki, se barometer dviga. Ponekod, n.pr. na Savi, se pojavljajo
vplivi bele garde iz Ljubljane.
Prav v zadnjem času mobilizirajo ponekod (n.pr. v Litiji)
v neki \Vehrmannschaft, ki ga doslej na »Koroškem« ni bilo. Ljudje
»bi šli raje V partizane«, vendar ne gredo. Imajo že puške, ne pa
še municije.
Silne težave nam delajo ranjenci in bolniki. Nabirajo se tu
V bližini meje.
4. Na Dobrovljah sem iskal stik s Strgarjem (Vipotnik ),n ki
je po padcu Kmcta,= prevzel odgovornost v Savinjski. Položaj je
približno tak kot v revirjih, vendar se terenski drže nekako bolj
po partizansko. Prav tako kot partizani, so tudi oni prisiljeni delati
ekonomske akcije, rekvizicije. — S Strgarjem žal nisem dobil stika,
ker smo bili prej pregnani z Dobrovclj. To je tembolj žalostno, ker
je bila tO edina priložnost, da dobim zvezo z Andrejem15 in Štefanom.11 Baje sta se napovedala Strgarju na obisk. II. grupa doslej
ni dobila stika z njima. Revirji in Moravče po provali nimajo zveze
(že več mesecev). Strgar ima tehniko.
7
Lojze Ribič, sekretar Rajonskega komiteja KPS Hrastnik, sedaj ravnatelj elektrarne Šoštanj.
h
Vili Vrcsk, gradbeni delavec i/. Trbovelj, član KPJ od leta 1928, politično je delal med Mavbinci in je bil v letih 1931—1933 v raznih zaporih po
Sloveniji, od leta 1933 pa nekaj let v Srcmski Mitrovici. Leta 1938 je postal
član Okrožnega komiteja KPS Revirji, junija 1941 je bil član trboveljske
partizanske skupine, pozneje pa je delal kot politični delavec v Okrožnem
komiteju KPS Celje. Padel je decembra 1944 na vzhodnem Štajerskem.
i> Polde Ebcrl.
W Jože Gričar, sedaj ravnatelj Državnega zavarovalnega zavoda v Mariboru.
11
Albin Vipotnik, sedaj upokojenec.
i= Jozc LetODJa, padel 6. septembra 1942 kot sekretar Okrožnega komiteja
KPS za Savinjsko dolino.
W Sergej Kraigher.
14
Tone Znidarič.
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5. Vojko'**' je Sel s komandantom Slanetom"1 v pohorske kraje,
kjer bo pač poskusil svojo srečo. Ker so zaradi hajke na DobrovIjah zveze propadle, je veliko vprašanje, kdaj bomo kaj slišali
o njem. Z mariborskim OK ni nobene zveze.
6. Pavle17 je Šel na mislinjsko-koroški teren, ki je po razpoloženju ljudi zelo dober. Z njim je Atcna,H iz Savinjske doline (sestra
Kmeta). Zvezo ima s Strgarjcm, če jo ima.
7. Štabna tehnika je bila med hajko deponirana in je vprašanje, če jo bomo še dobili. Izključeno je, da bi jo partizani ob hajkah
nosili s seboj, posebno sedaj, ko so zelo izčrpani. Namesto te tehnike poskušamo ustvariti nekaj v moravškem okrožju na terenu.
Težave so ogromne. S konspiracijo je križ, ker je vsakdo, ki je
voljan kaj riskirati, hitro kompromitiran — ne po Nemcih. Kakor
hitro vedo partizani za kako postojanko, je križ, ker pač dezerterjev ne manjka.
8. Hajka, ki smo jo doživeli 7. t. m. — za obletnico revolucije
— je bila huda. Gonili so nas skoraj neprestano od jutra do
večera.|,J Ponoči smo se s štabom in tehniko (brez materiala)
umaknili z ogroženega terena. Tomaž, Skala'-'" in jaz smo bili tako
izčrpani, da je težko reči, kdo je bil bolj. Zlasti mene so mučili
krči v mišicah na nogah in celo tudi po rokah. Poleg tega še žulji
in drugo. Vprašujemo se, kako bomo taki izčrpani ljudje prestali
zimske hajke. Jaz osebno računam na mednarodni razvoj in na
srečo. Sicer nas bo vzel vrag. Skala je bolj pesimističen. Nekaj
se sliši o zasedbi francoske Afrike. Ali je to priprava za 2. fronto
v Evropi? Od 7. dalje nimamo nobenih vesti, ker je tudi radio
izgubljen. Tako tudi Stalinovega dnevnega povelja nismo slišali.
Nocoj upamo, da bomo spet kaj zvedeli.
Tukajšnjih terenskih ne morem pripraviti do organizacije
solidnih punktov z bunkerji itd. Začel sem sam hoditi do ljudi,
čeprav sem še čisto ožuljen. Res je silno težko. Imel sem namen,
is Ivan Nemce.
ifl Franc Rozman.
i" Pavle ?.auccr. Glej dok. št. 34, op. 6.
18 Ela Lctonja, sedaj uslužbenka Okrajnega ljudskega odbora Maribor.
Il
» Poveljnik redarstvene policije Alpenland generalmajor Knofc je 7. novembra 1942 napravil veliko akcijo proti Savinjskemu bataljonu na DobrovIjah. V akciji so sodelovali I. bataljon 19. policijskega polka, 1. in 3. motorizirana orožniška Četa Alpenland, III. bataljon 4. policijskega polka (ki so bili
na Štajerskem), VVehrmannschaftsbataillon, III. bataljon 1. pol. polka z Gorenjskega in 922. bataljon deželnih strelcev. Te enote so obkolile področje
Vransko—Braslovčc—Mozirje—Rečica—Šmartno ob Dreti in v bližini Kreflove
kmetije na Dobrovljah zadele na omenjeni bataljon. Ta se je moral z naskokom prebijati iz obroča, pri čemer je padla skoraj cela četa, ki mu je krila
umik. Imel je 17 mrtvih in 5 ujetih, ki so jih zatem Nemci in domači izdajalci
razkazovali po celjskih ulicah.
-" Peter Stantc, sedaj general JI-A. Proglašen je bil za narodnega heroja.
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da po Strgarju in Julki21 prodrcm v bližino Celja in se tam utrdim.
Zal je tO propadlo. Vprašanje je, kdaj bo spet zveza. Z javkami po
hostah je pač križ. Razen tega kurirji neprestano padajo V zasede
in tako nastajajo zamude. Legalnih ljudi in javk pa ni. Sicer pa se
gotovo tudi vi borite zdaj po deželi z istimi težavami. Tu je toliko
slabše, ker so partizani zelo slabi.
Pred hajko je bil pripravljen letak OF z namenom, da dvigne
moralo, in letak za vermane, za rušenje njihove morale. Preden sta
bila narejena, smo bili pregnani in tehnika »deponirana«. Za 7. november ni izšel noben letak, ker ni tehničnih možnosti.
Tu se najdejo krasni ljudje med partizani in terenskimi. Lojzka
n. pr. je imela med revirsko mladino do provale precej uspeha in se
sploh krasno razvija. Toda zdaj misli, da se bo morala kar nam pridružiti. Ne upa si najti kakih zatočišč. Jaz sam pa nikogar ne
poznam. Ce bo čas — tudi tu pričakujemo hajke — bom Šel sam
z Urbanom in Lojzko na tehnični posel: organiziranje punkta na

moravskom terenu.
Tema je, ne morem več pisati.
Prilagam Lojzkino pismo za Mico Slander.
Smrt fašizmu
Jug«
St. 118
PISMO EDVARDA KARDELJA DNE 14. NOVEMBRA 1942 SEKRETARJU CENTRALNEGA KOMITEJA KPS FRANCU LESKOSKU V
DOLOMITE'
14. XI. 1942
Dragi Lojze!2
Pošiljam zopet nekaj pošte. Razume se, da jaz nisem nič reševal. Uredite Vi, kolikor je potrebno. Vsekakor — naše brigade so
se zelo slabo odrezale v zgornjem delu Dolenjske in v ljubljanski
okolici.
Prilagam tudi kopijo pisma, ki sem ga pisal M.1 Kur[ir] je že
odnesel. Upam, da se strinjate, čeprav je malo ostro.
Ne zamerite, da spet nič ne pišem. Bil sem dva dni drugod*
in sem se sedaj vrnil. Dobil sem Tvojo zadnjo poštor' z Janezovim*
M Belka Cilcnsck, članica OK KPS Savinjska dolina, sedaj uslužbenka
v Ljubljani.
" Dr. Du^an Kraigher,
i Izvirnik, napisan s Črnilom, je v arhivu CK ZKS v Ljubljani.
=3 Franc Leskosck.
Umbcrto Massola-Ouinto. Kopija pisma je v arhivu CK ZKS v Ljubljani.
4
Zaradi stalnih sovražnikovih vdorov v organizacijo se je Edvard Kardelj
preselil i/, bunkerja pri dr. Mavriciju Ncubcrgcrju na Vilharjevi c.21 v SiSko.
Bfi Glej dok.St.99.
Boris Kraigher.
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poročilom s Prim[orskcga],7 napisal bom jutri pismo za Primorsko
in Ti poslal.8 Pišem brošurico »Pripravili zmago!« v zvezi s sedanjimi dogodki. Zopet smo dobili po VOS 410.000 lir.'*' Bom dal
nekaj za nakup, nekaj vam.
O tej pridobitvi nihče ne ve. Obdržite zase. Samo naši vedo!
Imamo Še nekaj v načrtu. Poročal bom prihodnjič še o nekih
sklepih, ki smo jih te dni napravili, ko je Peter10 že odšel.11
Bil sem na sestanku z 10 kršč. soc. Bom poročal. Povedal
sem o Franc.1- pismu in ga jim oddal. V zvezi s tem predlagam
izdajanje lista »Del. enotnost«. Cc se strinjate, javite, bomo že resol.
ODE objavili kot I.Štev. Jutri vam pošljem rcsolucijo.,:i
Novega nič. Petru reci, da se je dobro »pobrigal«. Ancu Še
nekaj tednov ne bo. To pot pa — ne po moji krivdi! Sicer je pa
meni to všeč, ker se mi zdi, da nima smisla pošiljati jih sedaj.
Prisrčne pozdrave vsem!
Krištof10
Provale se pa neprestano nadaljujejo!

St. 119
VOJAŠKA POROČILA »Z NAŠIH BOJIŠČ«, KI JIH JE EDVARD
KARDELJ OBJAVIL V SLOVENSKEM POROČEVALCU DNE 14.
NOVEMBRA 1942»
Z NAŠIH BOJISC
Glavno poveljstvo slovenskih partizanskih čet objavlja naslednja poročila z naših bojišč:
5. novembra 1942.
Večji boji partizanov z okupatorskimi trupami so v Beli krajini. Po vsej ostali Sloveniji so samo spopadi manjšega obsega ter
sabotažne in diverzantske akcije.
7 Glej dok. Si. 9.
« Glej dok. 51. 159.
'•' Dne 14. novembra 1942 so organi Varnostne obveščevalne službe na
Davčni upravi 7a meslo Ljubljana na Vodnikovem trgu 5 dvignili Iz blagajne
410.000 lir. Akcijo so organizacijsko pripravili uslužbenci Davčne uprave Andrej
Pcrko, dr. Ivo Majcen in Rudolf Zrimšck.
io Boris Kidrič.
H Glej dok. št. 120, op. 3.
12 Jože Brejc.
i-i Glej dok. št. 134.
H Zdenka Kidrič.
i** Edvard Kardelj,
i Poročila je Hdvard Kardelj sestavil na osnovi poročil vojaških enot,
ki so mu jih te poslale v Ljubljano, in na podlagi prepisov poročil, ki mu
jih je poslalo Glavno poveljstvo slovenskih partizanskih čet.
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Del Cel Vzhodnodolenjskega odreda, ki so podprle borbo hrvaških partizanov na sektorju Gorjancev, je z uspehom razbil
obkoljevalnc manevre hrvaških ustašev proti bratskim hrvaškim
partizanom, pobil večje število ustašev, 6 jih je ujel, zaplenil 13 pušk
III precej municije in opreme. Ustaška ofenziva je bila zlomljena.
Sestreljen je bil 1 hrvaški ustaški bombnik.3
Na Dolenjskem se nadaljuje očiščevalna akcija proti bclogardističnim vaškim stražam. Razoroženih je več vasi. Prebivalstvo
z veseljem sprejema partizanske čete. Na progi Ljubljana—Metlika
sta uničena dva vlaka in razrušena proga.
Na Notranjskem sta 2 četi 4. udarne brigade Ljube Sercerja
napadli Italijane pri Sekirišču. Ubiti so 4 Italijani, I ujet. Zaplenjeni 2 puški in nekaj municije ter opreme. Pri Rakitnici so
partizanski oddelki napadli italijansko kolono in jo razbili. Zaplenjen 1 minomet, 18 min in drugo orožje ter municija.*"1
Na sektorju Polhograjskih Dolomitov se nadaljuje očiščevalna
akcija proti belogardistom. Pri Gabcrju je ubitih 6 belogardistov.
Pri Logu je padlo do 20 belogardistov. Ujeti so bili 3 belogardisti.
Ker se je izkazalo, da so bili prisilno mobilizirani, so bili izpuščeni.
V bojih 26. oktobra, ki smo o njih že poročali, je padel tudi
zloglasni belogardistični komandant Igor.4
27. oktobra je bil ob priliki bombardiranja ljubljanske okolice
na sektorju Zaloga sestreljen I italijanski avion.'1
Na Gorenjskem so bili odbiti večji nemški napadi. Uničena
sta dva vlaka na progi Kranj—Jesenice in Jesenice—Boh. Bistrica/'
Na Štajerskem se nadaljujejo manjši napadi na sovražnikovo oboroženo silo. Pri Pragerskem je bil uničen 1 nemški vojaški transport.7 Število sovražnikovih žrtev še ni znano. Aretiranih in justificiranih je bilo po vsej Sloveniji več okupatorskih in belogardističnili zločincev.

= Glej dok. št. 10.

-1
«
5
«

Glej dok. št. 59.
Glej dok. st. 59.
Glej dok. št. 52.
Glej dok. It. 7.
7
Napad na železniško progo med Prageiskiin in Racami je Izvedel
Pohorski bataljon dne 15. oktobra 1942. Nemci so na Štabnih razgovorih
v Gradcu 26. oktobra 1942 o njem poročali: »Zaradi napada na D vlak pri
Pragerskem in nastalega stanja je železniški promet resno ogrožen. Napad
k sreči ni uspel, ker je tovorni vlak vozil na progi pred D vlakom. Med
osebjem tovornega vlaka je bila ena oseba ubila, dve pa ranjeni.« Po drugih
nemških podatkih se je prevrnila lokomotiva in Štirje vagoni.
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St. 120
POROČILO POLITKOMISARJA GLAVNEGA POVELJSTVA SLOVENSKIH PARTIZANSKIH CET BORISA KIDRIČA DNE 14. NOVEMBRA 1942 EDVARDU KARDELJU«
14. XI. 42.
Dragi Krištof,2 srečno sem prispel3 in opravil že dve seji: sejo
CK in IOOF. Zadnjo smo skončali sedajle ob 2.30 zjutraj. Hitro
Ti bom napisal nekaj vrstic, podrobnejše poročilo pa pošljem pojutrišnjem.4 — Situacija na deželi, zlasti na Primorskem in Go
renjskem, pa tudi v Lj. provinci — zelo ugodna. Gre za našo
dovolj naglo akcijo. To je sedaj bistveni problem. —
Janez' pride jutri k nam. Kmalu ga pošljemo k Tebi. Na osnovi
njegovega poročila bomo napisali pismo za Primorsko.''' — V dveh
ali treh dneh pride namestnik gorenjskega politkoma.7 Jaz bom
nato vsekakor krenil z njim na Gforenjsko]. Pogoji za mojo
pot so trenutno zelo ugodni. — IOOF sprejel moje poročilo in
predloge. Likvidacija — odobrena.* Pravijo samo, naj se izbere
najugodnejši trenutek glede talcev. Življenjske razmere so tukaj
za Luko9 in prijatelje10 — težke. Ne zaradi objektivnih pogojev, ki so ugodni, temveč zaradi nemogočega sistema »konspiracije«. Bomo že uredili. — Prosim, da Petrač11 čim prej pošlje
vse moje stvari, zlasti škornje in spalno vrečo. Nujno
potrebujem za nameravano pot.
Prisrčne pozdrave
P.1i Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu CK ZKS v Ljubljani.
2 Edvard Kardelj.
3 Boris Kidrič je odsel iz Ljubljane 11. novembra 1942 preoblečen v železničarja in z žclczničarsko izkaznico. Spremljal pa je Mirko 7-latnar, ki je bil
ludi v železničarski uniformi. Na vlak sla prišla z Vilharjevc ceste za kurilnico
in se peljala do Brezovice. Od lam sla Ala peS čez Podsmrcko in Kožarje
do blizine gradu na Bokalcah, kjer ju je pričakala patrulja Glavnega poveljstva slovenskih partizanskih čet. Sli so do vznožja ToSkega Čela, od koder
je Boris Kidrič odšel v bunker Centralnega komiteja KPS pri Vidu Omejcu
na Toskcm čelu 8.
4r Glej dok. St. 147.
» Boris Kraigher.
o Glej dok. It 136.
7
Stane Bizjak.
* Misli na Leona Rupnika. V pismu je ime prečrtano. Glej dok. st. 201,
točka 10.
o Franc Lcskosck.
IO Predstavniki ustanovnih skupin v Izvršnem odboru OF.
U Milan Skcrlavaj.
12 Peter — Boris Kidrič.
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St. 121
POROČILO POLITKOMISARJA II. GRUPE ODREDOV DUŠANA
KVEDRA DNE 14. NOVEMBRA 1942 CENTRALNEMU KOMITEJU
KPS O POLOŽAJU NA ŠTAJERSKEM1
14. 11. 42.
CK KPS
Prejel sem dvoje vaših pisem,2 ki ju je podpisal tov. Krištof.3
Tov. Jug1 mi je v vašem imenu izročil moje imenovanje v PK za
Štajersko. Zahvaljujem se vam za izkazano zaupanje. Pa tudi
dolžnost mi nalaga, da se vam javim z obširnejšim dopisom.
1. Položaj ob našem prihodu. Kakor na Dolenjskem
tako je tudi na Štajerskem bilo opaziti spomladi vse znake hitrega
vzpona osvob. in partiz. gibanja. Zakaj do tega vzpona ni prišlo,
i I/.virnik, napisan s črnilom, in prepis, ki ga je napravil Edvard Kardelj
v Ljubljani, sta v arhivu CK ZKS v Ljubljani. Pismo je bilo objavljeno v Zborniku dokumentov in podatkov o narodnoosvobodilni vojni jugoslovanskih
narodov, del VI, knjiga 4, dok. št.86.
- Misli na pismo Centralnega komiteja KPS dne 3. oktobra 1942, ki ga
je napisal Edvard Kardelj, in odlok o reorganizaciji Glavnega poveljstva
.slovenskih partizanskih Čet dne 1. oktobra 1942. Zaradi pomembnosti objavljamo pismo CK KPS v celoti:
»Pišem Ti to pot neposredno po partijski iz dveh razlogov. Prvič, ker ne
dobimo nobenega glasu od [vas] oziroma od PK Partije na Štajerskem in
drugič, ker se je tudi z vami samimi treba s te strani pogovoriti.
Vsi naši poskusi, da bi od vas dobili kakršna koli izčrpnejša poročila,
so propadli, četudi imate dve možnosti: direktno po patrulji, ki je prinesla
pričujočo posto in posredno po Gorenjcih. Zares je skandal vase zadnje pismo,
iz katerega ne moremo ničesar posneti in ne videti, kako je pravzaprav
pri vas, in vendar dobro veste, da je vaš sektor boja postal za nas izredno
važen, da, najvažnejši. V načrtu imamo celo vrsto stvari, da bi pomagali dvigniti vaš sektor na višjo raven, toda k realizaciji tega je nemogoče pristopiti
vse dotlej, dokler boste vi tako molčali. Odločno zahtevamo, da s to prakso
prekinete in da nam zares izčrpno odgovorite na vprašanja, ki smo vam jih
postavili. Nemogoče je, da bi vam Štab kar koli odpisal na podlagi vašega zadnjega pisma.
Vaš predlog, da bi se nekdo od vas oglasil pri nas, se nam zdi pameten.
Cc to brez škode lahko organizirate, polcm naredite to čim prej. Morda bi se
moglo tako organizirati, da bi se z njim potem vrnil na vaš teren nekdo od
naših predstavnikov, ali pa celo kdo od nas. Ce pa ne morete priti, potem nam
sporočite, če lahko vsaj organizirate prehod nekoga naših ljudi na vaš sektor.
(Glej dok. Št. 34, op. 2 — opomba ured.)
Gorenjci nam javljajo, da jim je bil vaš prehod čez njihovo ozemlje prej
v škodo kot v korist. Pravijo, da niste hoteli pristati niti na eno skupno akcijo
na Gorenjskem. Ne vemo sicer podrobnosti, vendar — po praksi in rezultatih
sodeč — so njihovi očitki najbrž upravičeni. Potrjujejo nam mnenje, ki smo
Vam ga povedali v zadnjem pismu GI.pov., namreč, da je osnovni vzrok za
razbitje vaše grupe v tem, da ste se izogibali akcijam in se skušali prebijati
7. defenzivno taktiko. Tako so vas Nemci lahko razbijali po delih. Sicer bomo
pa svojo sodbo izrekli šele po vašem poročilu.
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se ne bi moglo raztolmaćiti zgolj z objektivnimi razlogi (posledice
germanizacije v prejšnjih desetletjih, počasnejši proces razočaranja
nad okup. demagogijo, teror, večja sposobnost Nemcev organizirati
Prav tako pravijo Gorenjci, da ni bil pravilen Val odnos do civilnega prebivalstva. Tudi na tukajšnjem terenu smo za vami odkrivali celo vrsto nepravilnosti. V zvezi s tem vas ponovno opozarjamo na to, da je od vaScga dobrega
odnosa do prebivalstva v največji meri odvisen rezultat vaScga boja.
Končno nekaj pripomb k političnemu položaju. Bela garda se je v Ljubljanski provinci precej razmabnila, kar je opozorilo tudi za vas, ko se bodo
stvari bolj razvile. Vzrok razmaha b. g. na tukajšnjem terenu je zlasti tudi
socfialna] struktura (kmečki predel, z močnimi kulaki in klerik, tradicijami).
Mi bomo sicer to b. g. počistili, vendar delo ne bo tako enostavno. Zato postajajo važni zlasti vaši sektorji (Staj., Gor.), kjer so največji delavski centri. Mi
bomo morali preiti tja in tam dvigniti na noge te centre. Cc bo treba, bomo
vrgli tja tudi večje sile. Zato nam je toliko do tega, da se nam vi Čim
obširneje javite.
V političnem pogledu naslednje naloge: Izkoristiti je treba sedanje razmere za čim večjo razširitev OF. Niso dovolj samo kom[unisti], Sokoli in
krSć[anski] soc[ialisti]. Ljudje sedaj bolj spregledujejo kot kadar koli prej
bistvo bele garde in zato nastopajo mo/nosti pridobivanja novih zaveznikov.
Treba jih je iskati in formirati gibanje OF na najsirSi osnovi. Baza tega naj
bo: v OF vsi, ki so proti okupatorju in njegovim domačim prirepkorn, vsi ki
so proti izzivačem državljanske vojne med Slovenci. Sporočite nam, kako
izgledajo stvari sedaj pri vas na političnem področju. Pazite na belo gardo,
ki se bo prav gotovo vsidrala v VVehrmannschaft!
Poiščite vsekakor zvezo z Andrejem (Scrgcj Kraigher — opomba ured.)
in PK, ali vsaj sporočite, če imate kako obvestilo o njih. Ce jih ni, bomo
morali hitro podvzeti kake mere. Cc imate zvezo, jih obvesti o politični plati
tega pisma. Reci jim, naj pošljejo poročilo. Kako stojite s tehniko in agit.
prop. sploh? — Kolikor Andreja in PK ni, poskrbi Ti, da bodo partijci okoli
vas (v partizanih) politično delali tudi na terenu in iskali terenske zveze.
Glede na potrebe, ki sem jih omenil zgoraj, je nujno potrebno, da hi naša
zveza pogosteje funkcionirala, vsaj 1 X tedensko. Cc ne gre drugače, organizirajte 2 patrulji, ki se bosta srečevali na poti. Zavedajte se važnosti teh zvez!
Tu je nekoliko Štajercev, ki jih ne moremo za sedaj poslati k vam, dokler
jim ne določite marSrutc. Tudi Zdravko (kom. bat.) je tu. (Zvonko Trpin —
op. ured.) Kaj z njim? Ali naj vam ga pošljemo, generala brez vojske? Slabo
se je obncscl!
Končno Se tole. Mi imamo čisto resen načrt, da bi se v kratkem času
preselili k vam, ker mislimo, da je v toliki meri važno vase področje. Zato
bi bilo potrebno zgraditi eno ali več primernih stanovanj (vi veste, na kaj
mislimo), ki bi sprejela vase vsega cca 15 ljudi! Treba bi bilo s tem zares
pohiteti. Sporočite, ali lahko v kratkem času uredite in ali bi lahko preskrbeli
potrebno hrano za nas in nase spremstvo (četa!). Odgovorite nam na to čim
prej in čim bolj konkretno.
Sporočamo vam, da smo izvršili spremembe v Štabu, ki so bile potrebne
iz več vzrokov čisto notranje narave in potrebe. Razume se, da je novi Štab,
ki je homogencjSi od prvega, popolnoma v skladu z naSim hotenjem.
Javite se torej čimprej!
Sporočamo vam, da je po nesreči ubit tov. Ježovnik (narodni heroj Jože
Bukovec — op. ured.), kom. Dolomitskega odreda (raznesla ga je njegova
lastna mina, ki je nosil za pasom).
Prilagamo akt o spremembi Gl. št.«
(Izvirnik je v arhivu CK ZKS v Ljubljani.)
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okupatorsko oblast). Moj vtis je, da so tu prvenstveni subjektivni
vzroki, predvsem slabost partizanskega gibanja, a) Način prezimovanja (individualno skrivanje, preganjanja in žrtve) je razvil
v ostanku partizanov, ki so preživeli zimo, mnogo defenzivnega, celo
paničnega razpoloženja. Tiste politične in moralne šole, ki so jo
zametki II. grupe prešli na Pogledu, tukaj niso poznali, b) Perspektive tukajšnjih enot so od vsega začetka bile orientirane na
pomoč z Dolenjske, namesto na samostojno dejavnost. Ta pomoč
je prišla prepozno, v času ko je zavladala na terenu že politična
depresija. Prihod II. grupe spomladi, z vsem moštvom, oborožitvijo in tedanjo borbeno moralo, bi v osnovi spremenil položaj. Zavlačevanje našega odhoda, predvsem pa pohod na Gorenjsko, se je
pokazal kot velika zmota. Kolikor nosi krivdo za to naš grupni
Štab, moramo to pač samokritično priznati, c) Mala številčnost
čet in pomanjkanje večjih partiz[anskih] zmag nista priborila pri
ljudstvu tistega učinka kot na Dolenjskem. — Drugi razlog pa je
zelo pomanjkljivo delo na terenu. Predvsem ni bilo literature. Letaki so bili redkost. Široki sloji ljudstva so bili popolnoma neinformirani. Ali so vzrok temu predvsem težave pri org[aniziranju]
tehnike zaradi neprestanih proval ali enostavno zanemarjanje, to
bi se lahko ugotovilo šele po stiku s PK. — V pomanjkanju
partizanskih zmag in literature je treba iskati vzrok za zastoj
partizanskega in osvob[odilnega] gibfanja] na Štajfcrskcm].
2. Stanje naše grupe. Naši fantje so prestali na poti
čez Gorenjsko nečloveške napore (nem. ofenziva, naši ofenzivni
protisunki, ogromni marši, prehrana). Posledice:
a) števfilčno] stanje se je zmanjšalo od 550 na 120;
b) zdravstveno stanje je postalo kritično. Izčrpanost splošna.
Pojavljajo se bolezni (predvsem avitaminoza, oslabitev srca itd.)
c) borbena morala je občutno popustila, disciplina oslabela od
duha, ki je odlikoval grupo, so ostali le žalostni ostanki;
d) pojavila se je splošna tendenca po vrnitvi na Dol[cnjsko],
ki je nismo bili zmožni zavreti.
Z vojsko s tolikim efektivom in takim duhom, je bilo nemogoče
bistveno spremeniti položaj na Stajfcrskem], ki je Šel v tem času
rapidno navzdol.
3. Naša prizadevanja. Naš štab je napel vse sile, zastavil ves svoj vpliv in avtoriteto, da z močmi, ki smo jih imeli
na razpolago, zavremo razvoj dogodkov. Pomešali smo štaj[crskc]
3 Edvard Kardelj.
* Dr. Du<an Kraigher.
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in dolcnjtskc] efektive, organizirali 4 bat. z močjo okrog 80 mož in
jih razposlali po vsej Staj[crski]. 1 bat. v Revirjc-Savinj[sko] dolfino], 1 bat. V Moravče, 1 bat. na Pohorje, I bat. na Kozje. Z razpošiljanjem posameznih čet smo hoteli zanesti plamen boja na vse strani, razviti po četah široko polit, delo in izvesti mobilizacijo. Ko smo
uvideli, da čete same zaradi koncentriranih nem. napadov niso
sposobne izvesti teh nalog, smo izvedli koncentracijo bataljonov.
Ob vsaki priložnosti smo gonili štabe in komande v akcijo, razbijali
oportunizem. Ker se do danes ni nobenega sledu o PK, smo nudili
komitejem KP in odborom OF vso pomoč pri delu. Z velikimi
mukami smo organizirali tehniko in izdali 10 vrst letakov v skupni
nakladi../* Več papirja nam ni uspelo nabaviti. Na pisalni stroj smo
razmnožili vse Sl[ovenske] por[očevalce], SI[ovenske] partizane in
druge publikacije, ki smo jih razposlali po vseh bataljonih in
okrožjih KP. Ko bataljoni niso pokazali želenih rezultatov, smo
sami s štabno patruljo vodili bat. v ofenzivne akcije. Svoje delo
smo vršili pod najtežjimi pogoji, na Dobrovljah, sredi »hajk«, ne
da bi dobili od prebivalstva prostovoljno en sam gram hrane, navezani izključno na rekvizicije s štabno patruljo, večinoma v krajih,
kjer so bile postojanke Wehrm[annschafta]. Zdravstveno stanje
štaba in patrulje je vslcd tega občutno slabše kot v drugih bat. —
Mi smo s tem dosegli nekaj uspehov, ki so razvidni iz vojnega
poročila in reportaž. Ti uspehi pa še daleč niso bistveno izboljšali
položaja in tudi niso ono, kar bi bat. lahko storili.
4. Razpoloženje prebivalstva. Bistven je skoraj
fantastičen strah, politična neaktivnost mas, oportunistična predanost v usodo. Slika ni povsod enaka in je predvsem odvisna od
okup. nasilja. Največja depresija vlada v Savinjfski] dolini in revirjih, bolje je na Kozjem, še bolje okrog Pohorja. Na Gorenjskem
je pa položaj bistveno boljši (naš teren okrog Moravč-Litijc). V
Savinjfski] dolini in revirjih ni nobene podpore partizanom, ki so
navezani izključno na rekviz. akcije. V teh predelih lahko računamo, da vsak, ali v najboljšem slučaju skoro vsak prebivalec naznani partizana, če pride k hiši ali ga sreča v gozdu. Mobilizacije]
partiz[anov] na Stajferskcm] razen enega specfialncga] primera
ni bilo. Vse se pusti odpeljati v Wchrmannschaft in v vojsko brez
oklevanja. Sinovi govore: Ce grem na vzhodno fronto, padem sam,
familija ostane, če grem v partiz[ane], pade vsa familija. Na Gorenjskem] so mobiliz. možnosti še vedno velike, imamo 20 novih
partiz. v Moravškcm bat. in pričakujemo novih. Tudi na pohorskem
področju so naši dobili od prebivalstva prostovoljno nekaj hrane.
Prebivalstvo] je popolnoma neinformirano. Celo dogodek s partizani v vasi se ne razve v sosednjo vas. Sosed ne zaupa sosedu.
5 Prazno mesto v izvirniku.
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5. Organizacijsko stanje. Orgfanizacija] obstaja iz
a) neka j ilegalcev, ki so v bistvu partizani, dodeljeni na terensko delo, žive oboroženi v bližnji partizfanski] enoti ali v kakem
bunkerju. V mnogih primerih morajo celo skrbeti za hrano z rckvizicijami.
b) Iz nekaterih zvez, ki jih imajo ti terenci s preb.
Pri tem pravih odborov OF ali org. KP sploh ni, ker ti pristaši
odklanjajo zveze med seboj. V većini ti pristaši ne »delajo« aktivno. Njihovo delo je v kaki podpori in sprejemanju informacij.
Teh terencev je v okrožjih Revirji — Savinjfska] dol[ina] — Litija
— Moravče — Koroška okrog 20. Mi bomo sedaj ta efektiv pojačali
Z dodelitvijo partizanov v te terenske patrulje. — Večina zvez, ki
so jih terenci imeli, so v zadnjem času padle zaradi dveh izdajalcev velikega kova: Miloša (Jelen Ivan, Trbovlje), izdal je že
okrog 100 ljudi, in še nevarnejšega Kneza Poldeta iz Trbovelj, ki
izdaja vse, kar ve in sam kot gestapovce hodi aretirat svoje žrtve.
Oba sta povzročila pravo razdejanje v revirjih, provale, kakršne
tu še ni bilo. — Terenci delajo večinoma s pomočjo partiz. patrulj
in razširjajo svoje zveze s partizanskimi zvezami.
6. S t a n j e okup. oborož. sile. Z mobilizacijo \Vehrmannschafta0 je okupator osvobodil večino svoje oborfožene] sile
na Stajfcrskcm] in dal boju proti okupatorju novo obliko boja
proti janičarjem. Nemške oborfožene] sile je ostalo malo. Mogoče
1000 mož ali še manj. Pač pa so posadke Wehrm[annschafta] razpostavljene po vseh področjih, v centrih partiz[anskega] gibanja
skoraj v vsaki vasi, drugje redkeje. Udarnost te vojske je seveda
manjša, kar se je pokazalo pri predzadnjem napadu na 1. bat. SO7
na Čreti. Pač pa so 7. XI. prvikrat uporabili nemško silo z Gorenjske.'* Poveljniški kader \Vehrm[annschafta] je sestavljen iz zagrizenih hitlerjancev — Slovencev, ki večinoma opravljajo svojo funkcijo
vestneje kot Nemci sami. Moštvo je prisilno mobilizirano, deloma
je pod vplivom hitlferjanske] prop[agandc], deloma s tihimi simpatijami za nas. Organizirane aktivnosti bele garde v Wchrm[annschaftu] doslej Še nismo mogli opaziti, čeprav ta nevarnost ob• Glej dok. št. 2, op. 9.
7
Savinjski odred.
Na osnovi podatkov, ki jih je zbrala nemška lajna državna policija, je komandant vcrmansaftskcga balaljona »Jug« 29. oktobra 1942 ukazal prečistiti
Dobrovljc. V hajki dne 30. in 31. oktobra 1942 je sodelovalo pet čet vermanov.
31. oktobra 1942 je 3 km juAno od cerkve Marija na Creti prišlo do spopada
med Savinjskim bataljonom, pri katerem je bil tudi štab II. grupe odredov,
in vermani, ki so imeli Štiri mrtve in Sest ranjenih. Savinjski bataljon se je
brez izgub prebil iz obroča.
* Glej dok. št. 117, op. 19.
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staja. Njihova taktika proti nam je kombinirana. Na eni strani
koncentrirani napadi velikih sil 500—2000 /branih /, vseh strani
proti našim področjem. Pri tem detaljno blokirajo cele predele,
otipavajo, kje je taborišče, obkoljujejo in potem s celo vrsto zased
onemogočajo umike. Doslej so to delali zelo vestno. Kadar se
nismo pravočasno umaknili »hajki« na daljšo razdaljo, so vedno
imeli določene uspehe, posebno z našimi manjšimi enotami. Mi
smo v teh bojih izgubili že nad 50 ljudi. »Hajko« pripravijo v veliki tajnosti. Ker ni na terenu nikake OS, nismo obveščeni prej,
dokler ne pride do spopada na stražarskem mestu ali s patruljo.
Na drugi strani vrše v času hajk sistematično zalezovanje naših enot.
Lokalne posadke W[ehrmannschafta] in policije neprestano pošiljajo patrulje po gozdovih, po poteh in brez poti, nastavljajo ovire
na poteh, iz katerih se vidi, če je kdo hodil mimo. Opazujejo vse
naše gibanje in izpopolnjujejo podatke s pomočjo prebivalstva, ki
iz strahu naznanja vse, kar vidi. Postavljajo stalne in periodične
zasede na vseh važnih točkah. Morala okup. vojske je bila na višku
ob našem prihodu in je ostala taka tam, kjer ni bilo naših večjih
akcij. Pod vplivom mednarodnega razvoja in našega gibanja se pa
že opažajo znaki razkroja. Posebno je bilo to vidno po naših dveh
uspelih bojih v Sav. dolini.
7. Stanje II. grupe. Najvažnejši momenti:
a) objektivno težak položaj zaradi: maloštevilnosti, kar dovoljuje sovr[ažniku] konfeentracijo] večjih sil, zaradi trdovratnih
nemških napadov in skoraj popolne izolacije od prcb[ivalstva],
kjer preb[ivalstvo] nastopa kot nam sovražna sila, zaradi zelo
slabega stanja zdravja (izčrpanosti) in zaradi pomanjkanja municije, ki se čuti vedno bolj;
b) splošno moralno stanje moštva in kadra se kljub naporom
ne zboljšujc. To je najvažnejša ovira za uspehe;
c) masovno se pojavlja tendenca za dezertiranjem na Dol [en jsko] med vsemi Dolenjci, pa tudi v delu Staj[ercev]. Razen posameznih izjem se ne pojavlja dezertiranje k sovražniku, kar pa ne
smemo izključevati. Strah pred zimo je osnovni vzrok.
Vse delo se vrši v smislu priprav za zimo.
To je nekaj neurejenih slik, ki naj vsaj približno prikažejo
stanje na St[ajerskcm].
Izpopolnili bomo to sliko z nadaljnjimi dopisi.
Delu čast in oblast!
Tomaž Poljane9
o Dušan Kvcdcr.
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St. 122
POROČILO ŠTABA VZHODNODOLENJSKEGA ODREDA DNE
14. NOVEMBRA 1942 O RAZMERAH PO ITALIJANSKI OFENZIVI
NA GORJANCE*
Štab V/hodnodolcnjskcga odreda
slovenske partizanske vojske.
42/
Na položaju, dne 14. XI. 1942.
Glavnemu poveljstvu slovenske partizanske vojske
na položaju.
Po ofenzivi okupatorja in bele garde proti Gorjancem je stanje
naslednje:
Na terenu ni bistvenih sprememb; ljudstvo, ki je prej stalo za
našim pokretom, je ostalo tudi po ofenzivi z nami, razen par primerov, kjer je ljudstvo nasedlo bg propagandi in smo imeli slučaj,
da so v vasi Javorovica ujeli partizana, ki se je kretal sam in ga
izročili b. gardi. Krivec je kaznovala Cankarjeva brigada, ki je že
nekaj dni na tem sektorju.- V zvezi z novim razvojem na fronti
še celo opažamo večjo naklonjenost prebivalstva do naše vojske.
Bg. je zasedla novo postojanko Pletcrje, med tem ko je ostala na
starih postojankah z manjšimi spremembami v Številu.
Stanje Gorjanskcga bataljona, t. j. II.: pogrešamo okoli 50 ljudi
in okrog 25 pušk med njimi. Nekaj od teh se je javilo okupatorju,
večinoma neoboroženi domačini na pritisk domačih, nekaj jih je
bilo polovljenih, nekaj jih pa še pričakujemo. Jedro bataljona je
ostalo, razen 2 komandirjev in 1 politkomisarja čete.
Bataljon je zbran, urejen in hodi skupaj z brigado na akcije.
Imenovali smo novega politkomisarja bataljona tov. Corta,3 dosedanjega aktivista podokrožja, v sporazumu z Okrožnim odborom
Novo mesto. Vojaško in moralno je bataljon dober, posebno še po
čistki, ki jo je opravila ofenziva. Zdravstveno stanje je zaenkrat
dobro. Propadlo je nekaj hrane in težki mitraljez, ki je bil pred
ofenzivo zakopan in nato izdan. Požgana je usnjarna in mesarija.4
Stanje Belokranjskega (3.) bataljona: z ozirom na ofenzivo neokrnjen, 5C strelcev, ki so bili za časa ofenzive v skupni akciji
I Prepis izvirnika je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. Objavljen je v Zbor
niku dokumentov in podatkov o narodnoosvobodilni vojni jugoslovanskih
narodov, del VI, knjiga 4, dok. št. 87.
- Glej dok. st. 109.
> Prane Pirkovič, sedaj član CK ZKS in podpredsednik republiškega
zbora Ljudske skupščine LRS.
* Partizanska usnjarna in mesarija sta bili pri gradu Prcžck.
*'
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s Hrvati, se je umaknilo skupaj z njimi in se vračajo. Od ostalih
se pogreša 5 tovarišev. Bataljon ni skupaj. 1 četa se nahaja v Gorjancih pri nas, I na potu iz Hrvaške, 2 pa sta preko proge. Morala
in vojaška sposobnost dobra. Zdravstveno stanje dobro.
Bataljoni so zelo slabo opremljeni s toplim perilom, šotorkami, obutvijo, dekami. Točno poročilo bomo poslali v najkrajšem
času, čim bataljoni spravijo skupaj vse potrebne podatke.6
V zvezi s poveljem Glavnega poveljstva se je javilo 8 tov. za
Gorenjsko, 4 tovariši pa za Štajersko. Verjetno pa je, da bo še nekaj
prijavljcnccv, čim bo 3. bataljon kompleten.
Tovariš Rok'; je pri Cankarjevi brigadi in pride s prihodnjo
patruljo preko Krke.
Tovariš Dore7 je odšel v Zahodnodolenjski odred.
V zvezi z naredbo, ki smo jo prejeli od tov. Doreta, smo izdali
nalog bataljonom, da funkcionarji označijo svoj položaj po predpisih.
Prilagamo tri naredbe, ki smo jih izdali bataljonom VDO.
Smrt fašizmu — svobodo narodu!
Komandant:
Svobodan* L r.

Politkomisar:
Taras Tržan:* I. r.

St. 123
OSNUTEK DNEVNEGA POVELJA GLAVNEGA POVELJSTVA SLOVENSKIH PARTIZANSKIH CET DNE 15. NOVEMBRA 1942'
Glavno poveljstvo
slovenskih partizanskih čet
Položaj, 15. novembra 1942
DNEVNO POVELJE
Partizani, partizanke, komandirji,
komandanti in politkomisarji!
Veliki boj svobodoljubnih sil vsega sveta proti fašističnim zasužnjevalcem narodov in njihovim protiljudskim pomočnikom po
vsem svetu vstopa v novo razdobje, v razdobje velikih ofenzivnih
B Glej Zbornik dokumentov in podatkov o narodnoosvobodilni vojni
jugoslovanskih
narodov, del VI, knjiga 4, dok. si. 97.
r
' Maks Stcrmccki.
" Kdo Mihcvc.
* Jože Prijatelj, padci 4. aprila 1943 v Srednji vasi pri Crmoinjicah kot
komandant bataljona Gubčcve brigade.
" Nace Majcen, sedaj načelnik oddelka v Izvršnem svetu Ljudske skupščine LRS.
i Izvirna kopija je v arhivu CK ZKS v Ljubljani.
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operacij na vseh frontah, ki bodo zadale smrlni udarec fašističnim
sovražnikom ljudstva. Tudi osvobodilni boj slovenskega naroda
stopa v svojo odločilno fazo, v kateri se bo odločila usoda bodočnosti slovenskega naroda in delovnega ljudstva. Pred slovensko
partizansko vojsko stoji naloga, v tej poslednji fazi našega boja
dokončno razbiti okupatorje in njihove belogardistično-mihailovićevske pomočnike na naših tleh, osvoboditi slovensko zemljo njihovega nasilja, ter zavarovati na tej zemlji edino zakonito oblast
slovenskega ljudstva, ki jo predstavlja Osvobodilna fronta.
Niso več daleč dnevi popolnega uničenja Hitlerjevega gospodstva. Veliki uspehi Rdeče armade na vzhodni fronti, zmaga angleŠko-ameriških zaveznikov v severni Afriki na eni strani, a na drugi
vse večji odpor zatiranih narodov Evrope ter svobodoljubnih sil
v samih fašističnih državah pomeni, da je iniciativa v sedanji
veliki vojni prišla v roke svobodoljubnih sil in bo ostala v teh
rokah vse do popolnega uničenja fašističnih razbojnikov. Rdeča
armada ni le zadržala pritisk 240 Hitlerjevih divizij, ampak je tem
divizijam zadala tako strahovite udarce, da so onemoglo zastale
pred Stalingradom, prav tako, kakor je lansko leto izkrvavela prva
Hitlerjeva ofenziva in onemoglo zastala pred Moskvo. Istočasno pa
je Rdeča armada vztrajno pripravljala svoje sile za odločilne ofenzivne udarce, ki bodo dokončno uničile moči hitlerjevske vojske.
Velika ofenziva Rdeče armade na vzhodni fronti ni več daleč. No
benega dvoma ni, da bo ta ofenziva končala z uničenjem Hitlerjeve
vojske.
Izkrcanje zavezniških anglo-amcriških sil v severni Afriki je
ustvarilo popolnoma nove politične in vojaške odnose v Evropi.
Zavezniška ofenziva uničuje italijansko-nemško vojsko v severni
Afriki, ogroža vse Hitlerjeve pozicije v južni Evropi, ogroža Italijo
samo, sili Hitlerja, da mora odvlačiti svoje divizije z vzhodne
fronte, a Mussolinija, da mora oslabiti svojo okupacijsko vojsko
na Balkanu in v drugih zatiranih deželah, omogoča zatiranim narodom, da okrepe svoj boj proti okupatorjem, povečuje nezadovoljstvo v fašističnih deželah, zlasti v Italiji, kjer se je pričelo hitro
razkrajanje fašističnega režima, ustvarja možnost hitrega vojaškega
zloma Italije in izoliranja Nemčije, omogoča končno zaveznikom,
da odpro drugo fronto v Evropi na najugodnejših točkah in da
popolnoma prevzamejo v roke iniciativo sedanje vojne ter v kratkem času zlomijo Hitlerjevo vojsko samo. Francoski narod se je
enodušno pridružil zavezniškim silam in pomaga uničevati osovražene fašiste v severni Afriki. Naši slavni bratski srbski, hrvaški,
črnogorski in makedonski partizani zadajajo združenim sovražnim
Nedokončani osnutek jo napisni BdVtrd Kardelj in ca 18. novembra 1942
poslal Borisu Kidriču v Dolomite (glej dok. it. 146). Glavno poveljstvo
slovenskih partizanskih Čet ga je dokončalo in izdalo 25. novembra 1942.
Priohčcno je v Zborniku dokumentov in podatkov o narodnoosvobodilni vojni
jugoslovanskih narodov, del VI, knjiga 4, dok. 5t. 103.
*»*
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vojskam Nemcev, Italijanov, Bolgarov, Madžarov, ustašev in četnikov Draže Mihailovića strahovite udarec in dosegajo uspehe,
zaradi katerih jih občuduje ves svet. Tudi drugi zatirani narodi
Evrope z vsemi sredstvi pomagajo pri uničevanju Hitlerjevih hord
in njihovih postojank v Evropi. Dnevi Hitlerjevega konca se približujejo z naglimi koraki.
Tudi za nas Slovence in za slovensko partizansko vojsko so
vsi ti dogodki izredno važni. Kaj nam oni govore?
Ti dogodki nam govore:
1. Uspehi in ofenzivne akcije naših zaveznikov, Sovjetske zveze,
Anglije in Amerike odtegujejo z našega teritorija in bodo vedno
bolj odtegovale vojaške sile okupatorjev in bodo omogočale intenzivnejše akcije nase partizanske vojske.
2. Uspehi naših zaveznikov bodo slabili moralo vojakov sovražnih vojsk kakor tudi moralo celokupnega njihovega aparata.
Toliko večje uspehe bo potemtakem lahko imelo politično delo
Osvobodilne fronte in toliko zmagovitejši bodo udarci našega
partizanskega orožja.
3. Zavezniška zmaga vsepovsod uničuje tudi zaveznike okupatorjev. To pomeni, da bodo zavezniški uspehi pospešili razpadanje
belogardistično-mihailovićevskih tolp, ki služijo okupatorju, tudi
pri nas. To pomeni, da bodo vedno v večjih množinah prestopali
na stran partizanov možje in fantje, ki jih je bela garda preslepila
ali nasilno mobilizirala.
4. Pod pogojem, če bodo naši udarci po sovražnikovi oboroženi sili dovolj odločni, bo oslabitev sovražne oborožene sile in
upad njene morale, bo naša partizanska vojska lahko v relativno
kratkem času osvobodila znatne predele slovenske zemlje, utrdila
oblast Osvobodilne fronte in ustvarila svoje baze za popolno uničenje okupatorjev na naših tleh.
5. Uspehi zaveznikov potrjujejo pravilnost politike, ki jo
v Sloveniji vodi OF. Dvigajo bojevno pripravljenost slovenskega
ljudstva in ga vse tesneje združujejo okoli OF. Bolj kot kdaj koli
doslej bo slovenska partizanska vojska deležna vse podpore slovenskih ljudskih množic. Znaki tega razvoja se že kažejo. Na Primorskem in Koroškem naglo rastejo novi partizanski oddelki in
vstopajo v boj proti okupatorjem. Na Gorenjskem in Štajerskem
civilno prebivalstvo, ki je prebolelo strah pred okupatorskim
terorjem, vedno odkritejc in odločneje podpira partizansko vojsko.
To pomeni, da je slovensko osvobodilno gibanje prebolelo svoje
najtežje razdobje, ko so udarjale po njem združene sile okupatorjev in domačih izdajalcev in da vstopamo v novo razdobje
novega bojevnega poleta osvobodilnih sil slovenskega naroda.
Taki so torej pogoji, pod katerimi bo naša partizanska vojska
bojevala svoje prihodnje boje. Sovražniki slovenskega naroda in
njegove Osvobodilne fronte so prerokovali zlom njegovega osvobo324

dilnega boja in njegove partizanske vojske. Govorili so o skorajšnji
zmagi Hitlerja, o zmagi belogardističnih tolp itd. Danes je jasno,
da so dnevi šteti tako Hitlerju kakor njegovim belogardističnim
pomočnikom. Slovensko osvobodilno gibanje, ki je v zvezi z italijanskim divjanjem in odkrito belogardistično-mihailovićevsko izdajo zmagovito preneslo izredno težke sovražnikove udarec, vstopa
sedaj v razdobje novega poleta, v neposredni boj za popolno zmago
nad sovražnikom. Slovenska partizanska vojska, ki je zmagovito
prenesla dvomesečno ofenzivo nemških in italijanskih divizij,
vstopa v razdobje novih ofenzivnih operacij, ki morajo prinesti
neprimerno večje uspehe, kakor so jih prinesle spomladanske operacije. Cc so bile dosedanje poldrugoletnc operacije priprava in
vzgoja naše partizanske vojske za odločilne spopade, če so dosedanje operacije zgolj slabile sovražnikovo silo, niso pa imele za
cilj njegovo neposredno uničenje, se sedaj postavlja pred našo
partizansko vojsko nova neposredna naloga: boriti se moramo za
popolno uničenje sovražnika na naših tleh, korak za korakom
moramo osvajati oblast slovenskemu ljudstvu, korak za korakom
moramo trgati sovražniku iz rok vojaške in politične postojanke,
podvzeti moramo vse mere, ki so potrebne za to, da bo slovensko
ljudstvo trdno vzelo oblast v svoje roke. Naši bclogardističnomihailovičevski sovražniki in drugi protiljudski politični špekulanti
zidajo vse svoje upe na nekakšen končni »zlom«, v katerem računajo, da bodo lahko lovili v kalnem. Tej gospodi bomo z vsem
našim bodočim bojem dokazali, da se moli v svojih računih. Slovenska partizanska vojska je zagrabila za orožje zato, da bo svobodo iztrgala iz sovražnikovih rok. Zato se motijo vsi protiljudski
špekulanti, ki računajo, da se bodo s prevaro in sleparstvom prikradli na oblast ob nekakšnem »zlomu«. Tej gospodi naša partizanska vojska že danes lahko pove, da ne bo nobenega »zloma«,
ampak samo popoln poraz sovražnikove vojske na našem ozemlju,
ki ga bodo okupatorjem zadale oborožene sile slovenske partizanske vojske, in okrepitev naše edine zakonite ljudske oblasti na
Slovenskem, Osvobodilne fronte.
Slovenska partizanska vojska stoji torej pred boji, ki ji bodo
prinesli odločilno zmago nad sovražnikom.
Pri tem bo treba premagati še velike težkoče. Pred nami so
I rdi boji in veliki napori. Pred nami je zima, a naša partizanska
vojska je nezadostno obuta in oblečena. Našim četam primanjkuje
težjega orožja. Belogardistično-mihailovičcvski izdajalci, oprti na
okupatorsko vojsko in policijo preganjajo slehernega človeka, ki
nudi podporo partizanom, odvlačijo v koncentracijska taborišča
okupatorjev deset in deset tisoče sinov in hčera slovenskega naroda,
pobijajo stotine in stotine najboljših med njimi. Ni dvoma, da bo
okupatorski teror še bolj krvav in barbarski prav zato, ker se
fašističnim okupatorjem približuje konec.
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Ali moro naša partizanska vojska premagati vse teŽkoče? Da,
ona jih lahko premaga prav tako, kakor je premagala vse dosedanje težkoče. Toda izpolniti moramo naslednje naloge:
1. Okrepiti je treba naš boj proti okupatorski vojni sili. Potrebni so neprestani napadi na okupatorske postojanke, kolone,
prometne linije, skladišča ild. Z vsemi sredstvi je treba uničevati
okupatorsko živo silo in njena materialna sredstva. Treba je napadati sovražnika tudi v njegovih utrjenih gnezdih, treba je rušiti
njegove bunkerje in utrdbe. Sleherni partizan se mora zavedati, da
je napad najboljša obramba. Cim številnejši in odločnejši bodo
naši napadi, tem manj bo imel sovražnik možnosti, da bi vršil
napadalne akcije proti partizanskim oddelkom.
2. Politični kader v naših partizanskih četah mora posvetiti
mnogo več pozornosti kakor doslej agitaciji in propagandi med
okupatorskimi vojaki. Treba je odpirati oči italijanskim in nemškim vojakom ob vsaki priliki. Zlasti je treba vplivati na ujetnike,
ki jih partizanski oddelki potem izpuščaje
3. Treba je z vsemi sredstvi okrepiti boj proti belogardističnomihailovićevskim zločinskim tolpam. Sleherni partizan mora vedeti,
da so te tolpe sestavljene po ogromni veČini iz zapeljanih in prisilno mobiliziranih mož, ki sovražijo svoje belogardistične komandante in nasilnike in zato ne morejo vzdržati nobenega odločnejšega
udarca partizanov. Politični kader v naših partizanskih oddelkih
mora istočasno delati na tem, da se med zapeljanimi in prisilno
mobiliziranimi člani belogardističnih tolp razvija maksimalna agitacija in propaganda, ki naj objasni vlogo bele garde na eni in
slovenske partizanske vojske na drugi strani.
4. Treba je povečati udarnost naših napadov. Sovražnik ne
hodi več v nezaščitenih kolonah, ampak se je skril v utrjene
postojanke. S pravilnimi pripravami lahko naši partizani uničijo
tudi take utrjene postojanke.
5. Treba je okrepiti boj za orožje. Orožje je pri sovražniku!
Orožje je pri okupatorskih vojakih in belogardističnih tolpah! To
naj bo geslo naših partizanov! Naj nam bodo vzor naši bratski
srbski in hrvatski partizani, ki so odvzeli sovražniku najtežje orožje
in danes vključujejo v partizanske divizije srbskih in hrvatskih
partizanov oddelke aviacije, tankov in artilerijc. Cim odločnejši in
številnejši bodo naši udarci po sovražniku, tem bolj in s tem
boljšim orožjem se bodo oborožile naše trupe.
6. Treba je v največji meri osvojiti vse potrebno vojaško
znanje. Sleherni partizan se mora zavedati, da je od tega, koliko
je on sam podkovan v vseh strokah vojaškega znanja, odvisno,
kakšna bo borbena sposobnost naše vojske. Sleherni prosti čas
je treba izkoristiti za povečanje vojaškega znanja, za vaje, ki bodo
čim bolj usposobile naše partizanske oddelke za boj s sovražnikom.
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7. Na čim večjo višino je treba dvigniti častno ime partizana.
Ne more biti partizan, kdor tudi v svojem osebnem vedenju ne
izpolnjuje nalog borca za svobodo. Energično je treba zatreti vse
pojave pijančevanja, psovanja in drugačnega nedostojnega vedenja.
Partizan mora biti na vsakem koraku primer vsemu slovenskemu
ljudstvu, kakšen mora biti bojevnik za njegovo svobodo in združitev.
8. Treba je zlasti paziti na razmerje partizanov do civilnega
prebivalstva. Ako hočejo partizani, da jim bo slovensko ljudstvo
zaupalo in jim pomagalo v njihovem boju, tedaj morajo tudi oni
s svojim vedenjem pokazati, da so dostojni njihovega zaupanja in
pomoči. Vse primere nepravilnega odnosa do civilnega prebivalstva
je treba najstrože kaznovati.
9. Vsi partizanski oddelki morajo imeti čim tesnejše stike
S političnimi delavci, ki delajo na terenu. Ta stik jim bo omogočal
vpogled V težnje in želje ljudstva in omogočal pravo in tesno zvezo
prebivalstva s partizani.
10. Politični kader v partizanskih četah mora posvetiti čim več
pozornosti politični vzgoji partizanov. Odgovoriti mora na vsa
vprašanja, ki jih postavljajo partizani, ker so jim nejasna. Politična
vzgoja mora naše partizane prekovati v visoko zavedne nezlomljive
borce za svobodo svojega naroda In delovnega ljudstva.

St. 124
POZIV IZVRŠNEGA ODBORA OSVOBODILNE FRONTE IN GLAVNEGA POVELJSTVA SLOVENSKIH PARTIZANSKIH CET DNE
15. NOVEMBRA 1942 »ZAVEDENIM IN PRISILNO MOBILIZIRANIM!«1
Zavedenim in prisilno mobiliziranim!
Belogardistični voditelji so vam zatrjevali, da slovenske ljudske
množice zapuščajo Osvobodilno fronto.
Danes se lahko sami prepričate, da so vam belogardistični voditelji lagali. Čeprav so izpostavljene pobesnelemu terorju fašističnih okupatorjev in belogardističnih krvnikov,
Se slovenske vasi znova oklepajo svoje Osvobodilne fronte, vas pa,
ki ste se bodisi zapeljani, bodisi prisiljeni pridružili izdajalski in
bratomorilski beli gardi, spremljata na slehernem vašem koraku
ljudska mržnja in ljudski prezir.
1
Poziv je najbrž sestavil Boris Kidrič po svojem prihodu i/ Ljubljane.
V Dolomite. Osnutek je poslal Edvardu Kardelju v Ljubljano. Poziv je i/.Scl
kot tiskan letak. Natisnili sta ga ilegalni partijski tiskarni »Tone Tomšič«
v Ljubljani in »Podmornica« v Kozar j ah.
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Bclogardistični voditelji so vam zatrjevali, da je Osvobodilna
fronta razpadla, da je iz nje izstopila večina organizacij in skupin
ter da so v njej ostali zgolj komunisti.
Danes se lahko sami prepričate, da so vam bclogardistični voditelji zavestno lagali. Osvobodilna fronta
ne samo da ni razpadla, temveč pričenja nov zmagoviti pohod. Vse organizacije in skupine, ki so se pridružile Osvobodilni
fronti v teku poldrugolctnc okupacije, so ji ostale zveste, in so
svojo pripadnost osvobodilnemu boju iznova izpričale na plenarni
seji Slovenskega narodnega osvobodilnega odbora (Vrhovnega plenuma OF), ki je bila v začetku novembra 1942. Hkrati so pristopile
k Osvobodilni fronti nove skupine, ki so vse doslej omahovale med
OF in belo gardo.
Bclogardistični voditelji so vam zatrjevali, da je slovenska
partizanska vojska uničena.
Sami ste se lahko prepričali, kako brezvestno so vas
bclogardistični voditelji nalagali. Slovenska partizanska vojska ne samo da ni uničena, temveč narašča, se krepi
in zmaguje. Partizanske strojnice vsepovsod kosijo fašistične okupatorje in domače belogardistične izdajalce.
Bclogardistični voditelji so vam zatrjevali, da bosta zmagali
Nemčija in Italija.
Danes se lahko prepričate, da so vas bclogardistični voditelji
nalagali, podlo in brezvestno prevarali. Namesto nemških in italijanskih zmag doživljate samo nemške in italijanske poraze. Pred
vrati je mogočna sovjetska ofenziva, Angleži in Amerikanci pa so
vdrli v Afriko, kjer uničujejo italijansko vojsko in od koder se razvija izhodišče za drugo fronto. Hitlerjevi Nemčiji in
Mussolinijcvi Italiji se bliža pogin.
Ko niste verjeli v nemško zmago, so vam bclogardistični voditelji zatrjevali, da obstaja med Anglijo in Italijo tajen sporazum,
da bo Italija kmalu prestopila na angleško stran in da se bo bela
garda lahko prelevila v »angleško zavezniško vojsko«.
Danes se lahko prepričate sami, kako barabskosovas
bclogardistični voditelji vodili za nos.
Ameriške in angleške čete uničujejo v Afriki predvsem italijansko vojsko in vse tiste, ki jo podpirajo.
Bclogardistični voditelji so vam zatrjevali, da veliki demokratični zavezniki — Sovjetska zveza, Anglija in Amerika — ne priznavajo OF.
Danes se lahko prepričate sami, kako podlo so vam
bclogardistični voditelji lagali. Vscslovanski
odbor v Moskvi, ki je v splošnem priznano in v vsem zavezniškem svetu upoštevano vodstvo osvobodilnega boja vseh slovanskih narodov, je tudi s svoje strani priznal OF za edino zakonito
narodno oblast na Slovenskem. Londonski radio poziva, naj se
enotno s partizani borijo vsi, ki jim je mar osvoboditev domovine.
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Belogardistični voditelji vas tolažijo, da bo bela garda laliko
še pravočasno presedlala In obrnila hrbet okupatorjem. Toda mar
ne veste, da je tudi londonska jugoslovanska vlada po radiu
razglasila, kako bodo po osvoboditvi postavljeni pred sodišče vsi
tisti, ki kakor koli sodelujejo z okupatorji?!
Vsi vi, ki ste bodisi zavedeni, bodisi prisilno mobilizirani
postali člani bratomorilskih belogardističnih tolp, ali ste že
pomislili, kaj bo z vami?!
Ob dvanajsti uri vas Osvobodilna fronta kljub škodi,
ki ste jo /c povzročili slovenskemu narodu in ljudstvu, poslcdnjič opominja:
še je čas, da se v vas prebudi vest;
še je čas, da se spomnite na dolžnosti, ki jih imate kot
Slovenci;
Še je čas, da prenehate hoditi po kostanj v ogenj za italijanske in nemške čete, ki se vam prezirljivo posmehujejo, ko partizanske puške in strojnice kosijo vas namesto njih;
Še je čas, da pričnete s svojih imen in s svojih družin
Čistiti strašno sramoto, ki jo je vam, vašim družinam,
staršem, bratom, sestram in otrokom nakopala Judeževa belogardistična pot;
še je čas, da obračunate s svojimi izdajalskimi voditelji, ki so vas zapeljali k Iškariotovim dejanjem;
še je čas, da izročite orožje slovenski partizanski
vojski, preidete na njeno stran in začnete takoj popravljati, kar ste
zagrešili po navodilih belogardističnih Kajnov.
Da, še je čas, toda skrajni čas je že to in pričujoči opomin
Osvobodilne fronte je njen poslednji opomin!
Izvršni odbor OF kot slovensko narodno
vodstvo in
predstavnik slovenske narodne
oblasti ter Glavni štab slovenske narodnoosvobodilne partizanske vojske kot po vel j s t vo vse
slovenske oborožene sile
odrejata in
izjavljata :
Sleherni Slovenec, ki ni član slovenske partizanske vojske ali Narodne zaščite, pa ima
orožje, je dolžan orožje takoj izročiti partizanskim četam ali Narodni zaščiti;
tistim pripadnikom oboroženih belogardističnih oddelkov, ki bodo izročili svoje orožje
slovenski partizanski vojski oziroma Narodni
329

zaščiti, se ne bo zgodilo nič; dana jim bo celo
možnost, da popravijo, kar so zagrešili nad
narodom;
tisti pa, ki se temu poslednjemu pozivu ne
bodo od z v al i, bodo brez usmiljenja in z vso doslednostjo ter strogostjo — uničeni.
Položaj, 15. novembra 1942.
Izvršni odbor
Osvobodilne fronte slov. naroda
Glavno poveljstvo
slovenske narodnoosvobodilne partizanske
vojske

St. 125
POZIV IZVRŠNEGA ODBORA OSVOBODILNE FRONTE IN GLAVNEGA POVELJSTVA SLOVENSKIH PARTIZANSKIH CET DNE
15. NOVEMBRA 1942 »VSEM SLOVENCEM, KI SO SPOSOBNI
NOSITI OROŽJE«1
Izvršni odbor
Osvobodilne fronte slovenskega naroda
Glavno poveljstvo
Slovenske partizanske vojske
POZIV
vsem Slovencem, ki so sposobni nosili orožje.
Bliža se čas odločilnih udarcev proti Hitlerjevi Nemčiji in
Mussolinijevi Italiji. Naši veliki zavezniki — Sovjetska zveza,
Anglija in Amerika — pričenjajo razvijati svojo splošno ofenzivo.
Nastopil je čas, da se slovenski narodni vojski priključi sleherni Slovenec, ki je sposoben
nositi orožje.
V partizane, kdor je za osvoboditev in združitev slovenskega naroda, za svobodno in združeno Slovenijo!
V partizane, kdor je za osvoboditev jugoslovanskih narodov, za svobodno in demokratično Jugoslavijo!
i Poziv je najm-ž napisal Boris Kidrič po svojem prihodu i/ Ljubljane
v Dolomite. Osnutek je poslal Edvardu Kardelju v Ljubljano. I/Sel je kot
tiskan letak. Natisnili sta ga ilegalni partijski tiskarni »Tone Tomšič« v Ljubljani in -Podmornica- v Kozarjah. Za tisk ga ic pripravila tudi tiskarna
•Truga« (»Jama«), a je skupno s tiskarno propadel 22. decembra 1942.
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V partizane, kdor je za srečno bodočnost delavnega ljudstva Slovenije in Jugoslavije!
V partizane, kdor je za zmago skupnega zavezniškega tabora Sovjetske zveze. Velike Britanije, Amerike in vseh svobodoljubnih narodov!
Javite se v najbližji partizanski enoti ali
pri najbližjem terenskem odboru, oziroma Narodni zaščiti.
Slovenci

k

orožju!

Položaj, 15. novembra 1942
Izvršni odbor
Osvobodilne fronte slov. naroda
Glavno poveljstvo
slovenske partizanske vojske

St. 126
POROČILO INTENDANTA GLAVNEGA POVELJSTVA SLOVENSKIH PARTIZANSKIH CET KARLA POLJANSKA DNE 15. NOVEMBRA 1942 EDVARDU KARDELJU1
Intendanca Glavnega poveljstva slov. part. čet
Na položaju, 15. X.-1942
Tov. KRIŠTOF.3
Sprejel dopis z dne 4. XI. 1942,' na katerega odgovarjam po
danih točkah.
1. Od poslane vsote tov. Cirila' sem jaz sprejel 20.000 lir, kar
je seveda malenkost za tukaj.
2. Skladišča so napravljena že na več krajih, o čemer ti je že
gotovo poročal tov. Ludvik.0 Na št. I imamo sedaj v glavnem vsa
živila, obenem smo dodali poleg še krojača, ker v privatnih hišah
se ga povsod bojijo. Nujno pa bi potreboval še en bunk. za čevljarja, ker zunaj mu je nemogoče delati zaradi nastajajočega mraza.
1

Prepis i/virnika je v arhivu CK ZKS v Ljubljani.
2 Pomota. Bili mora: 15. XI. 1942.
••> Edvard Kardelj.
* Glej dok.St.73.
=• Jo/c Moskrić.
r
- Ludvik Smrckar.
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Glede opreme iz L[jubljanc] gre bolj počasi, stopil sem v stik
z nekaj tov. iz Saturnusa in upam, da se bo po njih dalo spraviti
vsaj malenkost. Najbolje bi bilo po železnici, ker se vagon lahko
postavi na tir vevške papirnice, od koder bi s pojačano močjo tudi
mi lahko [opremo] dvignili. Predlagam, da resno proučite ta predlog, ker po dogovoru z domačini in železničarji je to popolnoma
izvedljivo.
V upanju, da se kmalu izvede zgoraj imenovani predlog, vam
prilagam tudi poročilo Glavnemu poveljstvu, v katerem odgovarjam
na postavljena vprašanja o mojem delu.
SMRT FAŠIZMU — SVOBODO NARODU!
Intendant:

St. 127
POROČILO KOMANDANTA III. BATALJONA ZAPADNODOLENJSKEGA ODREDA LUDVIKA SMREKARJA DNE 15. NOVEMBRA
1942 EDVARDU KARDELJU1
Dne 15.XI. 1942
Dragi Krištof!2
Moram se zopet oglasiti, tako mi narekuje [dolžnost:] Nekaj
sporočil:
Dne 12. t. m. so prišli bg. v spremstvu Italijanov na Pance. Iznenadili so našo zasedo, ki je bila pripravljena v čisto drugem prostoru. Sicer so zviti bolj, kakor smo mislili, in ne hodijo vedno po
enem in istem potu. Pa kljub temu so jih naše strojnice ujele
in so vodili borbo kakšni dve uri. Bežali so kar po trebuhu navzdol.
Lahko bi jih mnogo pospravili, če nas ne bi iznenadili karabinjerji
z nasprotne strani. Oni so imeli nekaj mrtvih in nekaj ranjenih.
Točno število se ne ve. Mi smo imeli I ranjenega. Prav tisti čas sem
obiskal to našo 3. četo, tako da sem bil navzoč v boju. Bilo je okrog
80 bg. in 7 karabinjerjev.
Včeraj smo zvedeli, da hočejo bg. priti v gasilski dom v Sostrem
in smo na zahtevo terenskih ljudi zažgali poslopje gasilskega doma,
a vozove in vse ostalo smo zvozili iz poslopja. Zasede jim držimo
stalno na vseh straneh, tako da mi že primanjkuje ljudi. Kolikor
ni bojev, so vse naše čete stalno na delu, na raznih rekvizicijah
in na zasedah. Na Polico so po poročilih zopet dobili pojačanje in
sicer okrog 100 Italijanov, tako da je sedaj vsega skupaj čez 300
1
Izvirnik je v arhivu CK ZKS v Ljubljani.
2 Edvard Kardelj.
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oboroženih. Pošteno so se utrdili, tako da v resnici ne vemo, kako
jih bomo prinesli okrog. Bomo pač morali nekaj ukreniti. Tudi
v Dobrunjah so se dobro utrdili in moramo prav tako dobro proučiti, preden kaj resnega naredimo.
Primanjkuje mi orožja. Se vedno imamo samo 1 mitraljez. Tisti
mitraljez, ki so nam ga poslali iz NO, je bil pokvarjen. Tistega,
za katerega sta dala naredbo pred nekaj dnevi, pa nismo sprejeli,
ker komandanta NO ni bilo v Štabu, ker je Sel po četah.
Zaradi tega je nujno potrebno, da nam odstopi en mitraljez
II. bat. UBTT, ki je pri nas z 90 ljudmi, sposobnih za boje je okrog
60 in imajo 5 mitraljezov. Naš bat. pa ima okrog 90—100 sposobnih
za boje in imamo samo 1 mitraljez. Ce je mogoče na kakšen način
ustreči nam, se priporočamo. Hrane imamo že nekaj na
zalogi, o tem bo poročal tov. Marko,3 ki sem mu prepustil delo
in material, pridobljen z rekvizicijami. Drugo delo se počasi nadaljuje.4 Samo ne vem, ali naj delam tudi specialno delo ali ne?!r'
Prosim Te, da mi odgovoriš, ker sedaj delam samo navadno v gozdu.
Potrebujem raznega materiala, za katerega sem že pisal Juliju,0
pa nisem dobil niti odgovora. Tudi za javko sem mu sporočil,
kamor bi oddajal. Cc mu je mogoče, naj takoj stopi v stik z mojo
sestro,7 katere naslov sem mu dal in bo ona poskrbela za nadaljnji
prevoz, kolikor ji bo mogoče. Nujno potrebujem obutev in zimsko
obleko!! Drugič kaj več podrobnosti.
5 tovariškim pozdravom

Ludvik.
Ludvlks
St. 128

POROČILO INŠTRUKTORJA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS ZA
PRIMORSKO DR. ALEŠA BEBLERJA DNE 15. NOVEMBRA 1942
CENTRALNEMU KOMITEJU KPS O POLOŽAJU NA PRIMORSKEM1
Dragi tovariši !
Ne bil bi se še oglasil, pa gre kurirska pošta v vašo smer. Če
ima ali če nima pisem. Izkoriščam torej priložnost, da vam sporo»4 Karel Poljanšek.
Misli na gradnjo skrivnih skladišč.
6
Misli na gradnjo bunkerjev.
fi
Milan Skerlavaj.
7 Panika Smrekar, ki je stanovala V Ljubljani na Slarem trgu 19 in prenašala
čez blok material iz Ljubljane. Sedaj je uslužbenka v Ljubljani.
h
Ludvik Smrekar.
1
Izvirnik, napisan s črnilom, in prepis, ki ga je Centralni komite KPS
poslal Edvardu Kardelju v Ljubljano, sta v arhivu CK ZKS v Ljubljani. Dokument je objavljen v Zborniku dokumentov in podatkov o narodnoosvobodilni
vojni jugoslovanskih narodov, del VI, knjiga 4, dok.5t.89.
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čim, da sem po točno tritedenskem potovanju prijadral v bližino
kraja,- kjer se največ vrti Lojze/1 Poslal sem mu sporočilo in
upam, da se te dni snideva in začneva Z delom.
Za sedaj torej o svojem delu nimam kaj poročati, o splošnem
položaju pa lahko malo dodam k temu, kar vam je obširno poročal
tov. Janez.4 Kakor vam je on pripovedoval, je razpoloženje ljudstva
odlično. Naleteli smo na nekaj čudovitih primerov: vas, v kateri
se pogosto oglašajo partizani, je sama, brez zveze s kakršnokoli
terensko organizacijo, po vseh okoliških vaseh organizirala zbiranje
hrane, ki se vozi v skladišče kar z vozovi. Fant, nov rekrut, je prišel
V četo in na tukaj najbolj aktualno vprašanje, kaj bo rekel oče
in kaj bo z njim, odgovoril: »Saj mi je oče sam rekel: sin moj, zdaj
je pa tudi zate čas, da greš k njim.« Prihod partizanov v vas je tu
velik dogodek; vse jih hoče videti in drvi skupaj ter prinaša živila.
Vse hoče tudi slišati, kaj pravijo — oni so glavni agitatorji. In niso
slabi. Vsa osnovna vprašanja, kolikor sem doslej opazil, postavljajo
pravilno. Izgleda, da smo v partizanih sektaštvo uspeli v glavnem
likvidirati.
Bele garde, organizirane ali celo oborožene, ni. Vsaj formalno
ne, čeprav sem ravno danes slišal za primer belogardista, posestnika v Črnem vrhu pri Idriji, ki je imel doma »zbrojevko« (jugoslovanski puškomitraljez — odkod?). Vendar je pojem bele garde
ljudem jasen in označujejo z njim svoje najbolj odkrite sovražnike,
zlasti nekatere župnike. Vendar o kaki enotni fronti duhovščine
proti nam ni govora. Imel sem razgovor z župnikom, ki slovi kot
trden narodnjak. Zagotavljal mi je, da tu duhovščina v večini misli
in čuti tako kot partizani. Morda malo pretirava, a že izjava sama
je za tukajšnje razmere značilna.
Kakor rečeno: ljudje se organizirajo sami, duha odpora v njih
zbujajo zlasti partizani. Vpliva terenskih organizacij pa ni čutili.
Ljudje povsod prosijo za literaturo. Tu so ljudje še bolj pismeni
kot na Dolenjskem in hočejo čitati. Mi pa jim nimamo nuditi ničesar. Zato je odlično, da se je na Janezov predlog storil odločilni
korak, pričela se je ustvarjati tehnika: do zdaj sta na razpolago
dva valjčna ciklostila in en rotacijski ter kakih 20.000 listov
papirja.** To bomo pa kar hitro popisali. Kakor vam je Janez že
2 Vogrsko pri Gorici.
•i Tomo Brejc, sekretar Pokrajinskega komiteja KPS /a Primorsko.
< Boris Kraigher. Glej dok. št. 9.
•*• Medtem ko je v letu 1941 bilo v Slovenskem Primorju nekaj posameznih
razmnoževalnih točk, ki so razmnoževale Slovenski poročevalec in letake, je
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poročal, mislim izdajati »Poročevalca« (s kakimi lokalnimi dodatki
k vašemu besedilu)/1 za likvidacijo tukajšnjega zaostanka pa serijo
brošuric o osnovnih vprašanjih današnjega dne; predstavljam si
približno takelc teme: kaj je OF, kaj je bela garda, kdo je Draža
Mihailovič, pomen rusko-angleške pogodbe, partizanska vojska,
Sovjetska Rusija, naša glavna zaščitnica itd. Ce bi katero od
teh brošuric napisali vi, bi nam storili ve lift O
uslugo.
7. radio zvezo še ni nič. Kljub naporom nisem mogel dobiti
baterij in še ničesar nisem slišal na svojo škatlo. Vendar upam
stvar uredili te dni in prosim Radio-Miho7 naj še naprej oddaja
zame.
Splošnih novic bolj malo. Baje je bilo v Trstu za obletnico
oktobra precej napisov in listkov s srpi in kladivi. Razpoloženje
ljudi vidno narašča z ameriškimi uspehi v sev. Afriki. Te dni sem
dobil prvo vest o moji Idriji :H baje so rudarji že nekaj organizirali
in se organizirajo v gozdu sestanki z veliko udeležbo.''
Velik dogodek je tu dejstvo, da je Gorica jela govoriti slovensko. Star kmečki očanec, ki je bil te dni doli, pripoveduje: »Kamer
pridem: gospod, kaj hočeste, kaj želiste? — Kuker najlepši
veselica!«
Pišem pod akacijo, zebe v prste, v taborišču se je zbrala množica civilov (je nedelja), ki hočejo slišati, kaj povedo partizani iz
»Jugoslavije«. Moram k njim. — Prihodnjič temeljito poročilo.
Bodite srčno pozdravljeni!
Primož10
Dne 15. XI. 1942

Pokrajinski komite KPS za Primorsko junija 1942 na Ajševici pri Gorici
ustanovil lastno pokrajinsko tehniko. Zaradi sovražnikovega zasledovanja so
Jo morali nekajkrat selili, dokler je niso marca 104? dokončno preselili nad
Kanalski Kom. kjer so jo združili s tehniko SoSkepa odreda.
'"• Prvo pokrajinsko plašilo za Primorsko so izdali oktobra 1942, in sicer
prvo in edino Mcvilko »Naprej zaslava Slave«. Novembra in decembra 1942
so ponatisnili tri posebne izdaje Slovenskega poročevalca (obe septembrski in
oktobrsko). 1. januarja 194? so začeli izdajati Primorski poročevalec, ki jo
Izhajal vse leto 194? kol plašilo Pokrajinskega odbora OF za Primorsko.
• Milo.< Urclih.
s
Dr Aleš Bebler je bil rojen v Idriji.
!l
Na Idrijsko je Pokrajinski komite KPS za Primorsko avpusta 1942
poslal Jako Platilo, ki je 22. novembra 1942 na sestanku v gozdu nad Kovačevim rovtom ustanovil Mestni odbor OP Idrija.
io Dr. Alcs Bebler.
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St. 129
OKROŽNICA IZVRŠNEGA ODBORA OF IN GLAVNEGA POVELJSTVA SLOVENSKIH PARTIZANSKIH CET DNE 15. NOVEMBRA
1942 ŠTABOM VOJAŠKIH ENOT IN OKROŽNIM ODBOROM OF
O UKREPIH ZA UNIČEVANJE BELE GARDE IN ZA RAZŠIRJENJE OF*
Izvršni odbor
Osvobodilne fronte
slovenskega naroda
Glavno poveljstvo
slov. partizanske vojske
Položaj, 15. novembra 1942
Brigadnim

in

odrednim štabom
odborom OF

ter

okrožnim

Spričo angleško-amerikanske akcije V Afriki se je položaj tudi
pri nas temeljito spremenil. Danes nam je dana vsa možnost politično in vojaško naglo likvidirati belo gardo, pospešiti nov množični polet Osvobodilne fronte, razširiti bazo OF s sredinskimi
elementi, izvesti novo partizansko mobilizacijo in obsežne slovenske predele očistiti okupatorjev ter belogardistov.
V ta namen je potrebno:
1. Dejstvo, da angleško-amerikanska akcija v Afriki resno
ogroža italijanski vojaški položaj, moramo agitacijsko
kar n a j i n t c n z ivnejc uporabiti za nagel dvig
borbene morale slovenskih ljudskih množic
in za razkroj belogardi stičnih tolp. Maksimalno je
treba razviti ustno agitacijo, neprestano prirejati politične sestanke,
organizirati s pomočjo partizanskih čet množične mitinge, širiti
in v kar največji nakladi ponatiskovati agitacijski ter propagandni
material Izvršnega odbora in Glavnega poveljstva, izdajati lasten
— partizanski in terenski — agitacijski material vsake
vrste, ustrezajoč lokalnim prilikam. Nov položaj na frontah mora prinesti pri nas preokret v kar največjo intenzivnost množične agitacije. Defenzivno
nastrojenjc pri posameznih aktivistih in posamezne pojave strahu
pred belo gardo je treba izkoreniniti. Z okrepljeno politično in vojaško ofenzivo Osvobodilne fronte moramo potisniti belo gardo do kraja v defenzivo.
» Izvirnik in kopija izvirnika, ki jo je Glavno poveljstvo slovenskih partizanskih čet poslalo Edvardu Kardelju v Ljubljano, sta v arhivu CKZKS
v Ljubljani.
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2. Vsebina naše agitacije mora biti naslednja: OF kot vsenarodno osvobodilno gibanje, ki bo izbojevalo osvoboditev in združitev slovenskega naroda ter srečno bodočnost slovenskih ljudskih
množic; Vseslovanski odbor v Moskvi je kot vodstvo osvobodilne
borbe slovanskih narodov priznal OF za edino zakonito narodno
oblast na Slovenskem; OF je zaveznik skupnega, zavezniškega
tabora Sovjetske zveze, Anglije in Amerike; bela garda je tolpa
narodne izdaje in bratomorilske državljanske vojne; porazi okupatorjev so hkrati porazi bele garde — agenture okupatorjev itd., itd.
3. Poudarjajoč, da je OF zaveznik skupnega zavezniškega
tabora Sovjetske zveze. Velike Britanije in Amerike, poudarjamo
hkrati, da nosi Sovjetska zveza vse breme osvobodilne vojne, in
zahtevamo, da se angleško-amerikanska akcija v Afriki čim prej
razvije v dejansko drugo fronto.
4. Posebno pozornost je treba posvetiti razkroju bele garde.
Med belogardisti moramo razviti silno agitacijo, pozivati jih
moramo k oddaji orožja in k prestopu v partizane. Belogardističnim posameznikom in oddelkom je treba brezpogojno prizanesti,
če oddajo orožje partizanom ali Narodni zaščiti. Tiste oddelke in
posameznike, ki se upirajo, pa moramo neusmiljeno uničevati.
Smrtne obsodbe nad belogardističnimi organizatorji, ki niso bili
zaloteni z orožjem v rokah, smejo odslej izrekati le odredni oziroma
brigadni štabi, medtem ko jih smejo in morajo aretirati enote
same.
5. Brigadni in odredni štabi so odgovorni, da partizanske čete
takoj preidejo na čiščenje in kontrolo, to se pravi,
dejansko ponovno osvobajanje teritorija. To nalogo je
treba izvesti na naslednji način:
a) povečati aktivnost proti beli gardi in okupatorjem ter
sovražnikove patrulje in oddelke uničevati povsod, kjer se pojavljajo na terenu;
b) zavzetne utrjene postojanke bele garde in okupatorjev
z jurišem napadati in osvajati; načrte predhodno dobro pripraviti
na temelju solidne obveščevalne službe; juriš do kraja vzdržati;
c) težko zavzetne postojanke obkoliti z vrsto zased, porušiti
ceste, vodovode, proge, mostove, telefone in električne vode, ki
vodijo v postojanke, in sistematično uničevati patrulje in oddelke,
ki bi hoteli ven ali noter; preprečiti dovoz hrane; civilistom v okolici prepovedati in preprečiti sleherni dovoz in promet s postojanko;
d) osvajati sovražnikovo orožje;
c) teren, kamor si sovražnik ne upa, obdati z zasedami, porušiti ceste in mostove;
f) stalno kontrolirati teren, demonstrirati pred prebivalstvom
našo silo.
a
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Na osvobojenem teritoriju za sedaj ne volimo NOO.2 Oblast
prevzamejo vojska in odbori OF.
5. Izvajati moramo takoj novo partizansko mobilizacijo. Razviti je treba z vsemi razpoložljivimi sredstvi agitacijo za nov dotok
V partizane.
Brigadni in odredni štabi ter okrožni odbor OF so dolžni, da
prično takoj izvajati vse odloke pričujoče okrožnice.
Javite takoj, kaj ste ukrenili.
Smrt fašizmu — svobodo narodu!
Za IOOF:
Sekretariat:
Andrej Hribar I. r.:i
Peter Kalan 1. r.4
Pavle Tratar 1. r/1
Za Glavno poveljstvo:
Jernej Posavc/*' komandant
Peter Kalan, politkomisar
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POROČILO STADA CANKARJEVE BRIGADE DNE 15. NOVEMBRA 1942 GLAVNEMU POVELJSTVU SLOVENSKIH PARTIZANSKIH CET O NAPADU NA ITALIJANSKO KOLONO PRI METLIKI
IN O DELU BRIGADE'
Slab Udarne brigade Ivana Cankarja
Na položaju 15. XI. 1942.
Glavnemu poveljstvu slovenskih partizanskih čet!
V zvezi Z navodili in naredbami Glavnega poveljstva slovenskih
partizanskih čet podaja Štab brigade Ivana Cankarja naslednje
poročilo o svojem delovanju:
I. Akcije. Po uspeli akciji pri Kočarjih, o kateri smo detajlno poročali v prejšnjem poročilu, smo imeli drugo večjo akcijo
na okupatorje pri Metliki, kjer so sodelovali po svojih delih vsi
trije bataljoni brigade. 8. t. m. smo namreč dobili poročilo terenskih
- Narodnoosvobodilni odbori.
3 Jože Rus.
i Boris Kidrič.
•*• Edvard Kocbek.
*•• Ivan Maček.
i Izvirnik in prepis, ki pa ic napravilo Glavno poveljstvo slovenskih partizanskih čet in poslalo Edvardu Kardelju v Ljubljano, sta v arhivu CK ŽKS
v Ljubljani. Dokument je objavljen v Zborniku dokumentov in podatkov
o narodnoosvobodilni vojni jugoslovanskih narodov, del VI, knjiga 4, dok.
it. 90.
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delavcev v Beli krajini, da so Italijani s posadke na Hrastu sli
v Metliko po hrano. Takoj po prejemu tega poročila so [naše patrole] odšle v zasedo na glavno cesto Metlika—Novo mesto tik pred
Metliko (cca 15 minut pred Metliko) ter jih na tem mestu napadle
pri njihovem povratku. Okupatorji so se vračali v koloni s pobočnicami, s čemer smo tudi računali in napadli vse tri kolone hkrati.
Rezultat je bil: 7 Šarž, kar vemo i/, naročila krst za šaržc v Metliki, okoli 40 vojakov in večje število ranjenih. Rezultat je bil dober
že zaradi tega, ker je naš težek mitraljez dobil glavno kolono pod
ogenj v strnjeni vrsti na cca 100 m ter imel zaradi tega možnost
polnega dejstva. Preostali Italijani so v nemožnosti bega dajali
odpor, vendar nam je uspelo upleniti 2 puškomitraljeza s 5 ranci
mitraljeske municije, 11 pušk, 1 kompl. ranec z minami za mali
bacač in precejšnjo količino ostale opreme. Poleg vsega tega smo
zaplenili oba voza, s katerima so Italijani vozili s 4 mulami in
kompletnimi samarji.
Z BG nimamo posebne sreče. Ko je naš 2. bataljon odhajal
na večjo patrolno akcijo proti BG iz Zg. Suhadola, je bil na robu
grebena napaden od BG v jačini 1 njihove čete, se takoj spustil
z njo v borbo in jo napodil v beg. Od tega trenutka naprej so BG
prenehali s patrolami skoro po vsem terenu ter ne moremo kljub
stalnim poskusom priti z njimi v kontakt, njihove postojanke pa
je težje napasti, ker so po vzgledu italijanskih utrjene. Vendar
bomo, če drugače ne bo šlo, nujno prisiljeni iti tudi nadnjc po
predhodni temeljiti politični predpripravi ljudi.
Brigada se je zaradi prehrane bavila tudi z rekvizici jami ter je
med drugim zaplenila na posestvu grofa Auersperga v Soteski
11 glav živine, 6 koštrunov in 3 osle ter BG po predhodnem sporazumu s terenskimi organizacijami.
II. Politična in vojaška vzgoja. Po sestanku z delom Gl. štaba na Ribniku so se s političnim delom med partizani
posebno intenzivno bavili pomočniki pol. kom. Gl. pov. tov. Jure* in
Slavko."1 Opaziti pa je bilo, da med partizani niso imeli pravega odziva zaradi ne dovolj točnega postavljanja posameznih vprašanj, posebno s strani tov. Slavka, ker med partizani naše brigade ni
posebnih teženj panslavističncga kova, kakor jih je propagiral
tov. Slavko. Mnenja smo, da bi bilo dobro, da se tudi njih delo
vskladi s splošnimi političnimi težnjami naše borbe, ker bodo
sicer upravičeno spraševali partizani o različnih podajanjih članov
Glavnega poveljstva. Ostala vzgoja partizanov od strani štaba je
bila po bataljonskih in četnih zborih, bilo pa je tudi nekaj brigadnih zborov, od katerih je bil glavni proslava obletnice revolucije.
Stalno se opaža pomanjkanje potrebne literature, ki je gotovo
na razpolago, toda mi je ne dobimo niti z zamudo.
2

3

"*

Stcfnn Pavšič.

Loj/c Vrhovec.
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Vojaška vzgoja partizanov je bila v glavnem v akcijah manevrskega značaja, v postavljanju zased in položajev, kar je bilo
precej pogosto, toda vedno ni bilo pravega uspeha.
Trenutno smo na položajih,4 ki so ravno preživeli italijansko
ofenzivo ter je posebno važno politično delo pri čiščenju samega
terena izdajalskih tipov in dvigu politične morale prebivalstva.
Razbiti Gorjanski bataljon*1 se ne bi tako hitro zbral in moralno
dvignil, če ne bi na ta teren prišla brigada. Tu bomo ostali predvidoma še nekaj dni, da očistimo teren in z nekaj akcijami dvignemo moralo prebivalstva in partizanov, nakar bomo krenili naprej,
da tudi na drugih mestih bijemo BG in jo skušamo moralno in
fizično zadušiti na vsem sektorju, na katerem smo zdaj.
III. Oborožitev in municija. Oborožitev se je precej
izboljšala s temi uspešnimi akcijami, tako da sedaj v brigadi nimamo neoboroženih ljudi, ki jih je bilo v začetku okoli 50. Z avtomati smo tudi na boljšem zaradi zaplemb. Trenutno imamo pri
2umbcraško — pokupskem odredu 15 ljudi s PMG,'1 ker jih je med
patrolno akcijo zatekla ofenziva in so se s Hrvati prebili. Z municijo
za italijansko orožje smo dobro založeni, manjka nam pa municije
za Mauser, kar nam povzroča resne skrbi. Skušali bomo pač
z vsemi sredstvi zamenjati orožje z italijanskim, ker bomo na
ta način najlažje rešili problem municije. Tudi z bombami smo
slabo založeni ter bomo poskušali v dogovoru z UB Matije Gubca
rešiti tudi ta problem.
IV. Kompletiranje brigade. Brigadi še vedno manjka
ena četa, poleg tega so tudi ostale čete nepopolne. Problem je
neroden, ker se odredi upirajo kompletiranju, posebno sedaj po
ofenzivi. Smatramo pa, da je za nemoteno delo brigade to kompletiranje nujno ter prosimo zaradi tega Glavno poveljstvo, da izda
v tem smislu odredom instrukcije, ki bodo rešile ta problem.
Stvar je nujna.
V. Prehrana, obutev, obleka. Prehrana, ki je zadajala resne skrbi na Kočevskem, se je tu z rekvizicijami znatno
izboljšala. Zaradi tega je tudi opaziti znatno povečano živahnost
pri partizanih in večje bojno razpoloženje, ki ga bo treba pred
nastopom zime do dobra izkoristiti.
Obutev in obleka je slaba, toda s plenom se stalno dopolnjuje
— vendar pa so potrebe vedno večje od plena. Problem postaja
akuten in bo treba napeti vse sile, da se še pred zimo zadovoljivo
reši. Pomoč terena v tej smeri je minimalna ter se bo treba v tem
pogledu postaviti popolnoma na lastne noge. Posebno kočljivo je
vprašanje obutve.
4

V dolini Krke pod Gorjanci.
5 Glej dok. št. 109 in 122.
« Lahka strojnica.
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VI. Obračun. Obračun za prejeti denar je priložen. Za brigado je potrebna mesečna dotacija v višini Lit 50.000.— za redne
Izdatke, za posebne nabavke pa bo nujno potreben dodatek t. j.
nabava kocov, čevljev, zimskega perila, obleke itd.
VII. Najnujnejša oprema. Po A grani je nujno potrebna Mauser municija, ki jo v tem okolišu ni mogoče nabaviti.
Potrebno bi bilo vsaj 5000 komadov, prav tako 300 kom. bomb,
posebno ker imamo precejšnje število izvežbanih bombašev, ki bi
jih pri akcijah lahko uspešno porabili. Tako pa se nikdo ne upa
udariti z vso silo, ker s strahom gleda na to, kaj bo jutri.
Po E grani potrebujemo v prvi vrsti šotorska krila, za prvo silo
150 kom., zimsko perilo za vse brez razlike, površnike, koce, jopice,
nogavice, rokavice, obleke in č e v 1 j e.
Splošno razpoloženje partizanov ni slabo ter se po zadnjih
poročilih o razvoju zunanje političnih dogodkov stalno boljša, borbena volja pa je na višini. Disciplinsko Še stvar ni najboljša,
vendar je borbena disciplina dosegla zadovoljivo višino ter so se
partizani naučili delati brezpogojno na komando.
Smrt fašizmu — svobodo narodu!
Poli t komisar:
Gregor Javor7

Komandant:
Urban Velikonja"
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ČLANEK BORISA KIDRIČA »MEDNARODNI IN DOMAČI POLOŽAJ TER NALOGE SLOVENSKE PARTIZANSKE VOJSKE« IZ
SREDE NOVEMBRA 1942'
MEDNARODNI IN DOMAČI POL02AJ TER NALOGE
SLOVENSKE PARTIZANSKE VOJSKE
Položaj na velikih frontah se je že preobrnil. Ofenziva, ki sta
jo Hitlerjeva Nemčija in Mussolinijeva Italija pričeli sredi letošnjega poletja na vseh bojiščih, je ostala brez bistvenega uspeha.
Nemško prodiranje na sovjetski fronti je Rdeča armada zaustavila
še pred nastopom zime. Junaška obramba Stalingrada, ki je postala
simbol sovjetske nepremagljivosti in nemške nezmogljivosti, dokazuje vsemu svetu, da sta Hitlerjeva Nemčija in njena vojska
zašli na vzhodni fronti v usoden zastoj in da jima grozi druga
"8 Jože Ravbar.
Dr. Marijan Dcrmastia.
1
Članek jo bil objavljen v Slovenskem partizanu, leto II, It.5, novembra 1942.
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strašna zima, hujša ter odločilnejša od prve. Goebbelsov tisk Že
pripravlja Nemce na tO, da se bo morala nemška armada umakniti
na lanske utrjene pozicije.
Hkrati se je pričela angleško-amerikanska akcija v Afriki. Ta
akcija na svojem začetku vsekakor še ne pomeni, da je že nastopila druga fronta, ki jo zahtevajo vsi svobodoljubni narodi. Ta
akcija v bistvu tudi še ne razbremenjuje Sovjetske zveze, ki nosi
doslej vso težo osvobodilne vojne proti fašističnemu imperializmu.
Kljub temu pa je ta akcija pomembna iz štirih razlogov:
prvič zato, ker je daljnosežnejša in resnejša od vseh dosedanjih
angleških dejanj v Afriki,
drugič zaradi tega, ker se je v njo vključila Amerika,
tretjič zavoljo tega, ker je že na svojem začetku pokazala, da
Italija kot pomorska sila ne obvlada Sredozemlja, in
četrtič zato, ker bo pripomogla k uničujočemu obroču, v katerega bosta stisnjeni Nemčija in Italija, če bosta Anglija in Amerika
v kratkem času dejansko vzpostavili drugo fronto.
Za slovenski narod in njegov osvobodilni boj pa so afriški
dogodki pomembni še v nekem drugem pogledu. Pokazali so namreč veliko slabost fašistične Italije in možnost, da bo le-ta kaj
kmalu izločena iz druge svetovne vojne.
Cc povzamemo vse, kar smo navedli, v celoti, nam poslane
jasno, da se za zimske mesece pripravljajo veliki dogodki in da je
mogoča ter verjetna splošna zavezniška ofenziva proti Hitlerjevi
Nemčiji in Mussolinijevi Italiji.
Za slovensko partizansko vojsko sledi iz tega, da se mora
prav zdaj v kar največji meri in kar najintenzivnejc uveljaviti
kot pomemben vojaški činitelj, kot dejanski zaveznik velikih zavezniških armad Sovjetske zveze, Anglije in Amerike. Glede na
možnost naglega zloma Italije pa ima slovenska partizanska vojska
še prav posebno nalogo, da tako iz naših slovenskih razlogov kakor
iz razlogov skupne svetovne osvobodilne vojne po vseh svojih
močeh pomaga pospešiti ta zlom, da se torej tudi v tem pogledu
maksimalno aktivizira.
Kar se našega domačega položaja tiče, so se v zadnjem času —
s preobratom na velikih bojiščih — objektivni pogoji obrnili izrazito v naš prid.
Osvobodilna fronta slovenskega naroda in slovenska partizanska vojska, ki sta v združeni nemško-ilalijanski ofenzivi dokazali kljub velikanski sovražnikovi premoči svojo neuničljivost ter
takoj nato uspeli preiti v lastno vojaško in politično ofenzivno
akcijo, doživljata s sedanjim preobratom mednarodnega položaja
izrazito potrditev svoje linije. Slovenske narodne množice bodo
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to dejstvo v celoti razumele in sledile svoji Osvobodilni fronti ter
slovenski partizanski vojski v nov polet osvobodilnega boja, će
bomo le mi — partizanski in politični borci ter prvoboritelji —
dovolj aktivni in sposobni na velikopotezen način, izogibajoč se
drobnjakarstvu in suhemu prakticizrnu, poseči v spremenjeni
položaj ter dogodke soustvarjati.
Bela garda je objektivno zašla v hudo, lahko rečemo najhujšo
zagato. Za orožje, ki ji ga je nudil okupator, je pograbila v svojem
izdajalskem boju proti lastnemu narodu prav takrat, ko so se
pričela okupatorju majati tla pod nogami. Ce bomo v takem
položaju dejansko zadajali uničujoče vojaške udarce belogardističnim tolpam, hkrati pa izvajali med zapeljanimi in prisilno mobiliziranimi belogardisti zadostno politično agitacijo, tedaj bomo belo
gardo omejili na sicer neogibni, toda vojaško in politično nesposobni minimum še pred odločilnimi dogodki. Ce pa v tej akciji
partizanske čete ne bi razvile maksimalne aktivnosti, bi se nam
državljanska vojna zavlekla še precej daleč v bodočnost in bela
garda bi se poskusila izmotati iz sedanje zagate ter presedlati ob
zlomu okupatorskega jarma v nove, prav nič manj izdajalske, zato
pa širokim ljudskim množicam mnogo bolj resne postojanke.
Za nas, slovensko partizansko vojsko velja danes:
neusmiljeno, kar n a j a k t i v n c j e , prezirajoč
smrt — tolči okupatorje,
neusmiljeno, kar n a j a k t i v n e j e , prezirajoč
smrt — vojaško p o t ol č i belo gardo,
razkrajati s silno, živo, vse spremembe položaja upoštevajočo in uporabljajočo politično
agitacijo belogardistične tolpe,
čistiti slovensko ozemlje okupatorjev,
zavedati se, da smo politična vojska, vojska
s političnimi nalogami in dolžnostmi, vojska,
ki mora na slovensko vas tudi politično vplivati in znati svoja dejanja ter svojo pot v malem in velikem presojati tudi s političnega vidika,
tako visoko zavest svoje politične funkcije,
svojih političnih nalog in dolžnosti — prenesti
dejansko in takoj v življenje.
Pred nami je doba novega poleta. Toda: m i moramo ta polet
ustvariti. Hkrati imejmo pred očmi tudi možnost novih trdih preizkušenj in sovražnikovih udarcev. Toda ob tem se zavedajmo
dvojega: prvič, da bodo take možne preizkušnje kratkotrajne,
Čeprav hude, drugič pa, da jih bomo vzdržali tem laže, čim temeljiteje bomo izkoristili vse ugodne pogoje, ko se nam odpre
razdobje novega poleta.
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In tako razdobje se nam odpira!
Vsi dogodki potekajo danes v eno smer: v smer končnega zloma Hitlerjeve Nemčije in M u s s o 1 i n i •
jevc Italije.
Pred nami je potemtakem — gledano z vidika celote — ena
sama splošna naloga: pripraviti končno zmago slovenskega naroda
in njegove Osvobodilne fronte.
Sredi novembra 1942.
Peter Kalan2

St. 132
ČLANEK BORISA KIDRIČA »NASE VOJAŠKE IZKUŠNJE IN
POMANJKLJIVOSTI«*
NASE VOJAŠKE IZKUŠNJE
IN POMANJKLJIVOSTI
Naša vojska je v združeni nemško-italijanski ofenzivi dokazala
tako sovražniku kakor svojemu narodu, da je neuničljiva. Dejstvo,
da smo kljub velikanski sovražni premoči v orožju in v številu
ohranili svojo vojsko in prešli v lastno ofenzivno akcijo, je sijajna
zmaga našega moštva in našega komandnega ter politkomisarskega
sestava. Prav nič ne pretiravamo, če pribijemo, da je ta zmaga
naravnost zgodovinskega pomena za bodočnost slovenskega naroda.
Cc bi se bil okupatorjem posrečil njihov namen, uničiti slovensko
partizansko vojsko, bi danes po zasužnjeni slovenski zemlji gospodarila poleg fašističnih zatiralcev izdajalska bela garda. Slovenski
narod bi pred odločilnimi dogodki ostal brez lastne vojske. Svoje
usode ne bi mogel krojiti sam. Kaj vse se pa lahko zgodi, če narod
ne kroji sam svoje usode, smo doživeli že leta 1918, ko so nas
razdelili med tri drŽave.
Brez lastne vojske, brez zgodovinskega dejstva torej, da je
naša vojska vzdržala velikansko premoč poletne nemško-italijanske
ofenzive, bi slovenski narod ostal golorok prav tedaj, ko se mu
odpira zarja njegove dokončne osvoboditve in združitve.
Kaj je omogočilo slovenski partizanski vojski — gledano
z vojaškega stališča — da je zmagovito prebila nemško
italijansko ofenzivo?
Prvič, njena v splošnem pravilna uporaba partizanske
taktike.
- Boris Kidrič.
i Članek je bil objavljen v Slovenskem partizanu, leto II, št. 5, novem
bra 1942.
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Drugič, prednost in strnjenost njenega moštva, ki se je v splošnem znova in znova zbiralo, čeprav so bile čete in višje enote
večkrat razbite.
Tretjič, čut dolžnosti in odgovornosti pri njenih komandirjih,
komandantih in politkomisarjih, ki so svoje ljudi v ogromni večini
ali ohranili ali pa jih pričeli takoj zbirati.
Četrtič, na splošno zadostna avtoriteta njenih komandirjev,
komandantov in politkomisarjev, na splošno zadostno zaupanje
naše vojske v njen komandirski in politkomisarski sestav.
Razume se, da moramo vse te lastnosti naše vojske, ki SO nam
omogočile vzdržati orjaško premoč sovražnikove ofenzive, ne le
ohraniti, temveč tudi poglobiti, razviti in vsestransko gojiti.
2e med sovražnikovo ofenzivo smo našo vojsko pričeli reorganizirati in smo jo reorganizirali v razmeroma kratkem času.
Ustanovitev brigad pomeni nedvomno korak naprej
glede na razvoj naše partizanske vojske v pravo regularno armado.
Kar se gibanja in manevriranja tiče, so se naše brigade
doslej v bistvu obnesle, s čimer smo nedvomno dokazali, da smo
sedaj že sposobni izvesti pohode večjih partizanskih enot, pa čeprav
je teren posejan s sovražnikovimi postojankami, z njegovo spijo
nažno ter obveščevalno mrežo. Razen tega imamo že tudi izkušnjo
iz Bele krajine, da je brigadam mogoče spretno izmanevrirati večje
in številnejše sovražnikove obkolitve.
Pozitivne izkušnje naših brigad glede gibanja in manevriranja
večjih partizanskih enot ter glede njihovega izmikanja premočnim
sovražnikovim obkolitvam moramo vsekakor sprejeti v zakladnieo
svojih splošnih izkušenj in jih temeljito dalje razvijati.
Hkrati pa je treba ugotoviti, da glede vojaške udarnosti partizanske vojske doslej še nismo dosegli tistega napredka, ki ga pričakujemo od naših brigad. Ce so namreč brigade v glavnih potezah
ugodile svojemu namenu glede na gibanje in manevriranje, pa so
odpovedale pri zavzemanju utrjenih sovražnikovih postojank. Poleg
precenjevanja belogardistične vojaške kvalitete, o čemer govorimo
na drugem mestu, je osnovni vzrok tega v pomanjkljivosti akcijskih
načrtov, v nezadostni natančnosti in preciznosti pri izvajanju
načrta, v premajhni doslednosti komandantov, ki vodijo napad na
sovražnikovo postojanko.
Pogoj za dober akcijski načrt je zanesljiva obveščevalna služba.
V tem pogledu je treba vsestransko uporabljati tako partizanske
obveščevalce kakor patrulje in zlasti terenske delavce. Ko je že
načrt dobro pripravljen, ga je treba izvesti z vso natančnostjo in
preciznostjo, do minute natančno, posebno še, če izvaja operacije
več enot pod istim poveljstvom, kar je vsekakor v večini primerov.
Nepreciznost pri izvajanju načrta nam je doslej pokvarila že lepo
vrsto napadov, hkrati pa seveda povzročila tudi precej nepotrebnih
žrtev.
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Komandant, ki vodi napad, mora kar se da dosledno izvajati
vnaprej pripravljeni načrt. Nedoslednost in neodločnost komande
je za uspeh akcije vselej pogubna. Doslednost pri izvajanju načrta
seveda nikakor ne pomeni, da komandant ne sme upoštevati nepredvidenih momentov, če do njih pride. Nasprotno, mora jih
Upoštevati in reagirati tako, da jih vključi v svoj celotni načrt, če
hoče biti zares dosleden v svojem prizadevanju po zmagi, po
zavzetju sovražnikove postojanke.
Pomanjkanje težkega orožja nam pogosto povzroča težave, ko
gre za napad na utrjene postojanke. Toda hkrati je treba priznati,
da se vedno nismo izkoristili vseh tehničnih možnosti, ki jih
imamo. Oddelki bomba scv in metalcev molotovk še
niso sistematično organizirani.
Naše brigade morajo postati sposobne, da zavzamejo
sovražnikove postojanke. Dokler te svoje sposobnosti ne bodo
razvile, prav zares nimamo pravice, govoriti o resničnih udarnih
brigadah.
Kar se končno odredov tiče, je njihova defenzivna
taktika, ki se je še vedno drže, poglavitna slabost in pomanjkljivost
teh naših partizanskih formacij. V ofenzivnost morajo preiti tako,
da začnejo čistiti teren, sistematično uničevati
sovražnikove patrulje, sistematično nadzirati
teren in postavljati take zasede, ki so važne
zaradi izolacije belogardistični h gnezd kakor
tudi za samo nadziranje terena.
Dvig, nagel dvig vojaške udarnosti naših čet je sedaj naša
osrednja naloga; gre namreč za to, da znova očistimo obsežne
predele svoje domovine okupatorjev in belogardističnih izdajalcev.
Peter Kalan2

St. 133
ČLANEK BORISA KIDRIČA »ZA DISCIPLINO IN ENOTNOST
NASE VOJSKE1
ZA DISCIPLINO IN ENOTNOST NASE VOJSKE
Dejstvo je, da je naša vojska v bistvu in v splošnem doslej
pokazala visoko stopnjo discipline in enotnosti. Ce danes tega ne
bi mogli ugotoviti, tedaj najbrž tudi ne bi mogli ugotoviti, da je
slovenska partizanska vojska tako uspešno prebila združeno nemško-italijansko ofenzivo.
- Boris Kidrič.
i Članek je bil objavljen v Slovenskem partizanu, leto II, lt.5, novembra 1942.
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Kljub lemu pa je vprašanje discipline in enotnosti vselej
pereče vprašanje, /lasti kadar gre /a vojsko, ki se razvija še
v vsem svojem procesu rasti, ki se bliža svojim odločilnim nalogam
in ki je kot narodnoosvobodilna vojska hkrati politična vojska,
obdana od burnih valov političnega dogajanja.
Kar se tiče discipline, se naj v tej številki dotaknem dveh
vprašanj.
Prvič želim znova pribiti, da je naša partizanska disciplina
zavestna disciplina In da torej temelji na istih osnovah kot vsa
dejanja našega osvobodilnega boja, namreč na nesebični in brezmejni predanosti veliki stvari osvoboditve in združitve slovenskega
naroda ter boju za srečno bodočnost slovenskih ljudskih množic.
V slehernem borcu za svobodo, zlasti pa še v našem partizanu,
moramo to predanost nenehoma stopnjevati in poglabljati — predvsem sedaj, ko se bližamo odločilnim dogodkom in bojem. Tega
se morajo v neprimerno večji meri ko doslej
zavedati naši politični komisarji, komandirji
in komandanti ter svoje vzgojno delo izrazito
graditi na taki podlagi. Na ta način bomo med partizani mnogo laže preprečevali pojave, ki V današnjih krvavih časih
sicer nastopajo, toda so škodljivi in jih je mogoče odpraviti, kakršni
so na primer pokvarili odnos do civilnega prebivalstva: posurovelost itd. Le tako bomo končno partizane vzgajali v požrtvovalne
bojevnike, ki bodo v slehernem pogledu slovenskim narodnim
množicam vzor borcev za osvoboditev.
Jasno je seveda, da mora zavestna, na predanosti osvobodilnemu boju temelječa disciplina imeti pri partizanih izrazito vojaško obliko, ustrezajočo vojaškemu partizanskemu stroju.
Tudi to plat partizanske discipline moramo nenehno utrjevati,
razvijati in poglabljati in tudi v tem pogledu so naši komandirji
in politkomisarji doslej vse premalo storili.
Sedaj pa nekaj besed na račun naših komandantov. Disciplino,
ki jo zahtevajo komandanti od nižjih enot, morajo brezpogojno
izvajati tudi v svojem odnosu do višjih štabov. Pri tem mislimo
na to, da se morajo komandanti danes otresti ostankov in navad
iz tistih prejšnjih, v bistvu diverzantskih razdobij partizanstva,
ko je sleherni komandant moral operirati na lastno pest. Danes
smo vsekakor že tako daleč, da operira naša vojska vsaj v glavnih
potezah kot celota. To pa pomeni, da je treba operacijske
načrte višjih Štabov in glavnega poveljstva brezpogojno in v dobesednem smislu izvajati. Danes ni več ne časa ne kraja za razmišljanje, ali so ali niso ukazi izvedljivi. Vsem našim partizanom —
od brigadnega in odrednega komandanta pa do novinca, ki stoji
na straži, mora preiti v meso in kri tiste vrste disciplina, ki ti
ukazuje: ukaz je tu, izvesti ga moramo brezpogojno, pa naj se ti
zdi še tako težak in neizvedljiv, in naj slane, kar hoče, čeprav
glavo.
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Kar se tiče enotnosti naše vojske, poudarjamo, da je treba
pravemu borbenemu tovarištvu med partizani posvetiti mnogo več
pozornosti. Nihče se ne sme čutiti zapostavljenega, sleherni partizan se mora zavedati, da ga ocenjujemo zgolj po njegovih partizanskih vrlinah in njegovi vdanosti Osvobodilni fronti.
Moralno politična enotnost naše vojske temelji na dejstvu,
da je naša vojska — vojska slovenskega naroda in njegove Osvobodilne fronte. Ker je izrazito politična vojska, ki si prizadeva za politično izobrazbo in izgradnjo svojih članov, je seveda
popolnoma jasno, da morata biti partizanom dostopna vsa literatura in vse Časopisje Osvobodilne fronte in da jim mora biti
omogočen vsestranski politični razvoj. Hkrati je pa tudi očividno,
da je vojska pač vojska s svojo še posebej poudarjeno potrebo po
enotnosti in monolitnosti in da potemtakem v svoji sredi ne bi prenesla niti dovolila ustvarjanja kakršnih koli novih političnih formacij izven normalnega razvoja svojih lastnih političnih institucij.
Peter Kalan2

St. 134

POROČILO EDVARDA KARDELJA DNE 16. NOVEMBRA 1942
SEKRETARJU CENTRALNEGA KOMITEJA KPS FRANCU
LESKOSKU1
Dragi Lojze!2 16. XI. 1942. — Pošiljam Ti resolucijo konference
Delavske enotnosti z mojim člankom. Vse skupaj sem združil kot
prvo številko lista »Delavska enotnost«. Cc soglašate z mojim predlogom,3 dajte takoj v tisk in obenem sporočite, kaj ste ukrenili.
V Lj[ubljani] do nadaljnjega sploh ne moremo tiskati, kar bom
spodaj objasnil. Časa je torej dovolj, da nam javite, če ste sprejeli
predlog o listu ali ne.
Pri nas imamo sedaj »hudiča in pol«. Začela se je resnična in
poštena provala stare sorte. Neka tehničarka, ki je bila odgovorna
za ciklostile, je začela po vrsti izdajati.4 Pravijo, da je v dveh dneh
padlo 100 ljudi: tipkarice, javke, stanovanja itd., a v nevarnosti
so 3 ali 4 bfunkerji], poleg tega pa je zelo nesiguren tudi — naš.5 Vse
2 Boris Kidrič.
' l7.virnik je v arhivu CK ZKS v Ljubljani.
2 Franc LcskoSck.

•*» Glej dok. št. 94, op. 3.
* V zaporu je po mućenju začela izdajali Lilijana Ncuman-Ljcrka, odgovorna za okrožno cikloslilno tehniko v Ljubljani. Po vojni se ni vrnila iz nemškega koncentracijskega taborišča.
s Bunker v hiši dr. Mavricija Neubcrgcrja na Vilharjevi cesti 21, kjer je
takrat stanoval in delal Edvard Kardelj.
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skupaj je tako razrito, da je veselje. Tudi naša zveza z vami (dosedanja) je padla na tej liniji. Vsi ciklostili so se morali izseliti in
prostori razbiti, tako da danes nismo v stanju napraviti niti letaka.
Zaradi morale itd. bomo na vsak način omogočili izhajanje »Poroč[cvalca]«, pa nič drugega, dokler se nekako ne zajezi ta izredno
nevarna poplava. Kar je najhuje, za prvo je sedaj začela izdajati že
neka druga'1 in če ne bo uspelo to izdajalsko atmosfero zaustaviti,
dobimo lahko iz te provale izredno težak udarec. Jaz se danes
selim,7 dogovorili smo se tudi z ostalimi in so danes že precej
naredili na zajezenju poplave. Ne čudite se zaradi tega, če bom
te dni bolj težko pisal, ker so tudi vse naše zveze navzkriž. Tudi
obljubljenih pisem in člankov do nadaljnjega ne pričakujte.
Drugače pa vse po starem. Jutri gredo fašisti iz Ljubljane.8
Izgleda, da bo z mojim potom nekaj vendarle uspelo.
Smrt fašizmu — svobodo narodu!
S tovariškimi pozdravi
Krištof1'
P. S. Zvedel sem včeraj, da so ustrelili Ceneta,10 Tineta11 in njegovo
ženo. A. in R.12 niso, ker nekako nista v zvezi z b[unkerjem].,n
Izgleda, da sta bili zunaj na obisku. Sta menda še vedno v Polju.
Prve tri so streljali b.g.
St. 135
PISMO CENTRALNEGA KOMITEJA KPS DNE 16. NOVEMBRA
1942 INŠTRUKTORJU CENTRALNEGA KOMITEJA KPS ZA PRIMORSKO DR. ALEŠU BEBLERJU1
Dragi Primož,2
v prilogi Ti pošiljamo prepis našega pisma PK.3 O vseh stvareh
sta se itak v smislu tega pisma že osebno pomenila s tov. Janezom4
pri svojem srečanju. Pismo naj služi predvsem Tebi za pomoč, da
se moreš pri izvajanju sklepov in predlogov opirati na avtoriteto CK.
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Marija Klopčič, raznatalka literature, sedaj upokojenka v Ljubljani.
Edvard Kardelj se je za dva dni preselil v SiSko.
Vest ni bila točna.
Edvard Kardelj.
Cene Stupar.
Valentin Pctač.
Marija in Helena Lcskosck.
Glej dok.it3, op. 31 in dok.st.49.
Izvirna kopija je v arhivu CK ZKS v Ljubljani.
Dr.AIcft Bebler.
Glej dok. št. 136.
Boris Kraigher.
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Se nekaj dodatkov:
1. Za sedaj ne moremo poslali nikogar več v pomoć. Vitez3 bo
zaposlen drugje. Pać pa dobite v pomoč poverjenika kršč. socialistov4 in morda tudi Sokolov/ To Ti bo gotovo omogočilo najti lažji
stik zlasti s klerikalno sredino in morda Ti bo dalo možnost mobilizirati del duhovščine, aktivnejše za OF in proti beli gardi.
2. One zlatnine Ti ne moremo poslati, ker je za sedaj ne
mislimo vnovčevati.
3. Tudi glede »zraka«K še ni nič. Cim bo, Ti javimo. Da pa si
zagotovimo tesnejše zveze, podvzemi vse, kar je potrebno, da bodo
kurirji iz vaše Trnovske čete redno prihajali k nam. Po možnosti
organizirajte dve redni kurirski patrulji, ki bi se srečevali nekje
na meji, tako da bi bila zveza hitrejša in pogostejša.
Smrt fašizmu — svobodo narodu!
S tovariŠkimi pozdravi
CK
Na položaju, 16.11.1942.

St. 136
PISMO CENTRALNEGA KOMITEJA KPS DNE 16. NOVEMBRA
1942 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA PRIMORSKO'
Pokrajinskemu odboru za Primorsko.
Dragi tovariši!
Smatramo, da zahteva zelo hiter splošni politični razvoj,
posebno pa še izredno nagel razvoj na Primorskem nekatere nujne
in hitre ukrepe, s katerimi se bomo pripravili na težke in odgovorne naloge, ki nas čakajo v najbližji bodočnosti in stoje že danes
pred nami.
Osvobodilni boj slovenskega naroda na Primorskem je danes
V očitnem poletu. To dokazuje hitro naraščajoča množična rekru5

Franc Ravbar.
i Izvršni odbor OF je v začetku decembra 1942 poslal na Primorsko kot
poverjenika krščanskih socialistov dr. Franceta Skcrla-Jurija Nuškina.
" Izvršni odbor OF je nameraval poslati kot zastopnika Sokolov na Primorsko Borisa Skcta Iz Ljubljane, ki pa tja ni odScI.
* Misli na radijsko zvezo.
* Izvirnik je v arhivu Inštituta za zgodovino delavskega gibanja V Ljubljani, izvirna kopija s podpisi pa je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. Objavljen
je v Zborniku dokumentov in podatkov o narodnoosvobodilni vojni jugoslovanskih narodov, del VI, knjiga 4, dok. 51. 93.
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taci ja v partizane, razgibanost ljudstva v težnji, dati partizanom na
razpolago hrano in obleko, ljubezen, ki jo kaže ljudstvo do partizanov in naraščanje oboroženih spopadov partizanskih tet z okupatorjem.
Zavedati se moramo, da bo vse to v perspektivi dovedlo do
možnosti ljudskih vstaj. To moramo zlasti pričakovati /. ozirom
na hitrejšo reakcijo okupatorja, ki se poslužuje zlasti izkušenj iz
Ljubljanske province. Z represalijami nastopa zelo hitro, ostro
in brezobzirno. To mora v današnji fazi poleta dovesti do odpora
množic. Popolnoma pravilna je parola: »nihče v internacijo, vsi
V partizane« in »ničesar (živež, živina, obleka) okupatorju, vse
za partizane«. Pod vplivom izvajanja teh del pa moramo pričakovali
narodnih vstaj. Zlasti še, ker okupator hiti z masovnimi internacijami, požigi hiš in vasi, s plenjenem hrane in grozi z odloki
o odvzemu vsega pridelka kmetom, ki dobe za to karte in bodo
morali kupovati svoje življenjske potrebščine enako kot ostalo prebivalstvo.
Razvoj s perspektivo ljudskih vstaj na Primorskem je torej
danes možen. Zaželen pa je zlasti na Primorskem tudi iz zunanjepolitičnih razlogov, s stališča mednarodnega, evropskega položaja.
Narodna vstaja v sami Italiji bi imela izredno močan mednarodni
odmev, bi močno razmajala fašistični režim v Italiji.
Polet v razvoju narodne osvobodilne revolucije pa nujno
zahteva, da v najkrajšem času premagamo slabosti našega dela
na Primorskem, da premagamo ozkosrčnost, drobnjakarstvo, sek«
tašlvo, okorelost in počasnost tako v liniji kot v sistemu in
načinu dela.
I. Pravilen je vaš sklep o organiziranju nekakega plenuma OF
/a Primorsko,- ki bi se ga morali udeležiti nekateri terenski, oziroma okrožni aktivisti OF, predstavniki osnovnih treh političnih
- Politične razmere V Slovenskem Primorju so bile bistveno drugačne
kot v drugih slovenskih pokrajinah. Tu je fašizem že pred leti poleg SOCla
listične in komunistične stranke prepovedal tudi vse meščanske stranke.
Pokrajinski komite KPS /a Primorsko je težko našel ljudi, s katerimi bi se
mogel pogajati, zato je vprašanje sestave Pokrajinskega odbora OF za Primorsko ostalo tako rekoč odprto vse do kapitulacije Italije.
Pokrajinski odbor OF za Primorsko so ustanovili jeseni 1942. Do decembri 1942 so ga sestavljali sekretar Anton Velušček in člana Tomo Brejc in
Miro Spacapan, od januarja 1943 pa sekretar Branko Babic in člana Anton
Velušček in Miro Spacapan.
Ta pokrajinski odbor OF |e /a 14. februar 1943 sklical konferenco OF
v Lokah pri Krouibcrku, ki se je je udeležilo 12 predstavnikov OP, med njimi
celo dva iz Trsta. Ti so se proglasili za Pokrajinski plenum OF za Primorsko
in sprejeli resolucijo, v kateri so obsodili staro »narodno« vodstvo in ugotovili, da program OF, ki ga Izražajo njene temeljne toćke, in politika Izvršnega
odbora OP v celoti ustrezata težnjam in željam primorskega ljudstva. Jugoslovanski begunski vladi so odrekli pravico zastopati primorske Slovence
pred svetom in poudarili, da je za prihodnost slovenskega naroda Odločilna
moč partizanske vojske, da so napredne in svobodoljubne sile italijanskega
naroda naravne zaveznice slovenskega narodnoosvobodilnega gibanja in jih
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skupin in o proglasu na ljudstvo, ki naj ga izda ta plenum oz. PK
za Primorsko. Vendar pri tem ne smemo ostati. OF moramo še
razširiti. Prepričani smo, da bo s pravilnim delom mogoče pritegniti k oficialnemu sodelovanju tudi nekatere vodeče predstavnike klerikalcev in liberalcev. Razširiti moramo svoje delo v tej
smeri zlasti na sistematično pritegovanje sredine v OF. Pri
tem si boste mogli pomagati z uspehi v smeri utrjevanja enotnosti
OF in njenega razširjenja, ki smo ga dosegli na plenumu NOOF,3
ki je bil v začetku novembra v Ljubljani. Uspelo je obdržati in
utrditi zveze z vsemi perifernimi skupinami, ki so doslej sodelovale
v OF. Ravno tako so na vidiku razgovori z nekaterimi sredinskimi
(deli JNS4 in zlasti s katoliško sredino) skupinami na podlagi proglasa IOOF, ki je objavljen v zadnji posebni izdaji Poročevalcar*
(tega ima Primož0 že s seboj).
Odločno je treba pobijati sektaško samozadovoljstvo aktivistov, ki prihajajo s terena z izjavami »vsi so za komuniste«. Kmet
je izgubi, zaupanje v klerikalno in liberalno stranko, ker sta se
v zadnji dobi obe več ali manj razkrinkali s svojim pajdašenjem
s fašizmom, medtem ko gleda v KP stranko, ki je ostala vsa leta
v odločnem, trdem, žilavem in brezkompromisnem boju z okupatorjem in fašizmom. KP uživa zaupanje zaradi svojega boja proti
fašizmu, zaradi nacionalno osvobodilnega boja — njen program
pa zlasti kmetu sploh ni poznan. Se več, kmet niti še ni popolnoma
prekinil z jugoslovansko tradicijo, zanj niti stara Jugoslavija ni
pokopana v takem smislu, kot n.pr. v jugoslovanskem delu Slovenije. Zato predstavlja sredina, pravilen odnos do nove Jugoslavije,
vprašanje enotnosti vsega slovenskega življa v boju proti okupatorju zelo važen problem in bi bilo sektaštvo v tem oziru danes
največja in usodna napaka za ves naš narodnoosvobodilni boj.
Pri tem moramo opozoriti na dve možni oportunistični napaki:
prvič, napačno bi bilo umetno ustvarjati skupine na terenu in izbirati v že aktivnih terenskih odborih skupinske predstavnike iz
dosedanjih aktivistov OF. Ne, te skupinske predstavnike je treba
pridobiti iz mase novih ljudi, ki doslej še niso oficialno sodelovali
v OF. — Drugič, napačno bi bilo v stremljenju, da se pritegnejo
te nove skupine — sredinske — popuščati v vprašanju takojšnje
borbene aktivizar.ijc naroda v boju proti okupatorju, proti njegovim podrepnikon: — belogardistom, v vprašanju razkrinkavanja
Mihailovića itd. V boju proti tem oportunističnim napakam nam
je zato treba krepiti. Na konferenci je bil tudi predstavnik italijanske narodne
manjšine, ki je bil tudi sprejet v plenum. Izvolili so tudi tajništvo, ki so ga
sestavljali sekretar Branko Babic in člana Ludvik Slokar in dr. France Skcrl.
•T Misli na V. zasedanje Vrhovnega plenuma OF ali tretje zasedanje SNOO.
* Jugoslovanska nacionalna stranka.
* Misli na posebno izdajo Slovenskega poročevalca, ki je izšla oktobra 1942.
« Dr. Aleš Bebler.
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morejo dobro služiti zadnje izjave predstavnikov jugoslovanske
vlade v Londonu o takojšnjem enotnem odporu vseh »rodoljubov,
pa če se bore pod zastavo Mihailovića ali v vrstah partizanov«. To
je njihova kapitulacija pred nami — poziv na enotnost — pri tem
mi ne prenehamo z razkrinkavanjem Mihailovića.
2. V pomoč pri izvajanju vsega navedenega vam bodo mogle
služili izjave IOOF in vodstva vseh treh skupin za primorsko ljudstvo, ki vam jih pošljemo s prvo prihodnjo patruljo.7 Obenem vam
bomo skušali poslati izbor vseh dosedanjih odlokov IOOF, da si
boste mogli pomagati tudi s tem.
3. Pravilen je sklep in nujno je, da se čimprej izvrši sklep
o izdajanju brošure z vašim uvodom in ponatisom obeh septembrskih posebnih izdaj Poročevalca zaradi prenašanja izkušenj iz
osvobojenega ozemlja in razkrinkavanja bege. Predvsem pa pazite
v svojem boju proti beli gardi, da reagirate s hitro politično in
vojaško akcijo (s pomočjo organov varnostne službe in partizanskih čet), kjer se pojavijo kaki znaki belogardistične organizacije.
4. Glede lista smatramo, da bo najbolje, če izdajate pod naslovom »Slovenski poročevalec« naš skupni list in mu dodajate poročila in članke, ki so trenutno važni za Primorsko. Ce pa Poročevalca
od nas ne dobite pravočasno, ga izdajajte sami s podnaslovom oz.
pripombo »Primorska izdaja«. »Naprcja« ne izdajajte, da s skupnim
listom pobijemo lokalpatriotizem in manifestiramo enotnost in
priključitev Primorske združeni Sloveniji.14
5. Nujno je, da preidete takoj na izvajanje sklepa o organiziranju okrožnih in rajonskih konferenc OF.
6. Odnos do Italijanov-antifašistov. Stremimo za tem in
borimo se za to, da to antifašistično gibanje podpira naš osvobodilni boj s tem, da se izjavlja in bori proti okupatorski raznarodovalni politiki fašizma nad slovenskim narodom, da stremi po tem,
da opere svojo narodno čast, ko se bori proti sramoti, ki jo je
italijanskemu narodu nakopal fašizem s svojimi barbarstvi nad
slovenskim narodom. Podpiramo pa seveda ne glede na to vsako
antifašistično gibanje Italijanov na Primorskem! V tem smislu
bi bilo napačno sektašiti proti antifašističnim elementom, ki morda
še niso dozoreli za zgornje antiimperialistično gledanje — nedopusten pa bi bil tudi oportunizem: to je zanemarjanje resnih teženj
privesti to antifašistično gibanje na zgornje antiimperialistične
pozicije.
" Misli na »Poslanico primorskim Slovencem«, ki so jo v začetku decembra 1942 izdali Izvršni odbor OF, vodstva ustanovnih skupin v OF in
Centralni komite KPS. I/vrini odbor OF je v poslanici pozval vse sile primorskih Slovencev za odločilni boj. Centralni komite KPS pa je opozoril na
dve nevarnosti za osvobodilno Ribanje na Primorskem, in sicer: na nevarnost
teorije čakanja in nevarnost domačih narodnih izdajalcev.
» Glej dok. št. 128, op. 6.
23
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7. Da čim hitreje in čim pravilneje izvedemo vse navedene
politične naloge, je nujno, da organizirate takoj, če še niste, partijsko posvetovanje v onem obsegu kot ste že sklenili. Cc je mogoče
— ne da bi na to čakali — nam sporočite, kdaj bo, da po možnosti
pošljemo našega delegata."
V partijskih organizacijskih stvareh so nujni naslednji ukrepi:
a) prelomiti je treba s sedanjo boječo, počasno prakso sprejemanja novih ljudi v Partijo in postavljanja teh novih ljudi na
odgovorna mesta. V tem oziru je potrebna pravilna partijska širokogrudnost in korajža pri sprejemanju novih, iskrenih, bojevitih
ljudi;
b) treba je izvesti resnično, širokopotezno in korajžno delitev
dela;
c) pomagajte si pri prodiranju v kraje, ki so vam teže
dostopni, s partijsko organizacijo pri partizanih. Zato je nujno
potrebno takojšnje formiranje te organizacije. Za sedaj vam ne
moremo poslati za to nobene pomoči in bo pri tem delu pač moral
bolj pljuniti v roke tov.Ahac.10 Zato bodite z njim v najtesnejšem
stiku, obveščajte ga o svojem delu, da bo mogel po partizanih pravilno izvajati vaše smernice. Potrebna je seveda z vaše strani
najvestnejša kontrola njegovega dela.11
Partija je seveda prav tako kot na terenu tudi pri partizanih
ilegalna, tako za sovražnika kot za partizane. To pomeni, da tudi
nima nobene pravice vtikati se direktno v posle partizanskega
poveljstva. Kakor mora z ene strani paziti in kontrolirati na pojave »vojvodstva« in v vsakem primeru po partijskem vodsivu
ukrepati proti tem pojavom, se mora zavedati, da je njeno glavno
11
Prva pokrajinska konferenca KPS za Primorsko je bila 4. in 5. decembra 1942 na Vrhu pri Rihcmbcrku in se je je udeležilo 16 tovarišev. Referat
o osnovnih nalogah Partije v Slovenskem Primorju je imel dr. Aleš Bebler,
prebrali pa so tudi referat politkomisarja Soškega odreda in Člana Pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko Dušana Pirjevca-Ahaca o nalogah Partije
v vojski. Konferenca je napovedala odločen boj sektaštvu in drobnjakarstvu
in sklenila odpreti vrata v Partijo vsem poštenim rodoljubom. Poleg rekrutacije v partizane je postavila za glavno nalogo ustanovitev Narodne zaščite.
Ker so se konference udeležili samo predstavniki iz srednjega in južnega dela
Slovenskega Primorja, so imeli predstavniki iz severnega dela v noči med
22. in 23. decembrom 1942 v Kanalskem Umu posebno partijsko posvetovanje.
Uspehi pokrajinske konference se kažejo predvsem v močnem poletu
osvobodilnega gibanja pozimi 1942—1943, ki ga označujeta zlasti rekrutacija
novincev v osvobodilno vojsko in razširitev osvobodilnega gibanja na vse
predele Slovenskega Primorja. Ogromno delo, ki ga je Partija na Primorskem
opravila po prvi konferenci, je bilo osnovni pogoj, da je ob kapitulaciji Italije
osvobodilni boj prerastel v novo, kakovostno višjo obliko oboroženega boja
— v splošno ljudsko vstajo.
io Dušan Pirjcvcc.
n Dušan Pirjcvcc je decembra 1942 postal član Pokrajinskega komiteja
KPS za Primorsko. Nekaj časa je v Pokrajinskem komiteju odgovarjal za
področje severne Primorske in za vojsko.
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delo dvigali pri partizanih moralo, borbenost, zavestno diseiplino,
avtoriteto poveljstva in pomagati poveljstvu pri izvrševanju njegovih navodil.
č) Vsekakor v najkrajšem času po sprejemu novih, borbenih
članov formirajte okrožne partijske organizacije.
d) Kolikor sami ne morete organizirati dovolj ekspeditivne
tehnike (z onim človekom, ki vam ga je tov. Janez'- predlagal za
tehniko, ni nič, ker je zaposlen tu in boste morali pač sami poiskati
novega človeka),13 si tudi v tehniki pomagajte s tehniko pri partizanih. Sploh je treba stremeti k čim tesnejšemu spajanju in izpopolnjevanju obeh načinov dela: po partizanih in po terenski
organizaciji.
8. V PK kooptirajte tov. Darka14 iz Trsta in mu obenem poverite organizacijo mladine.
9. Na vsak način preidite takoj k organiziranju varnostne in
obveščevalne službe, tako na deželi kot v mestih. To je izredno
važna politična naloga in obenem — zlasti obveščevalna na deželi —
varnostna mera proti presenečenju v partizanih. Zlasti za organiziranje na deželi se poslužujte partizanov. V mestih določite za to
vsekakor posebne za to primerne partijce, ki naj jim partijski
sekretarji nudijo vso potrebno pomoč.
10. Zvezo s KPI vam se ne moremo dati. Zato si za sedaj pomagajte z izjavo KPI o slovenskem narodnoosvobodilnem boju.15
11. V zvezi s I. točko — o možnosti narodnih vstaj — napravite
s štabom odreda načrt za različne možnosti osvobajanja terena,
predvsem na Tolminskem. Gledanje odrednega štaba glede aktivizacije partizanov za prvo fazo — tako reorganizacije kot masovne
razoroževalnc akcije in podobno — je pravilno.
Naloge, ki stoje pred vami, so težke in odgovorne, vendar smo
prepričani, da jih boste zmogli, da vaš kader že danes zadostuje,
da napravite z njegovo pomočjo na podlagi opisanih ukrepov prelom z dosedanjo ozko, drobnjakarsko prakso. Zato pa je tudi
potrebno, da preidetc z vsemi silami v boj proti onim oportunističnim elementom, ki bi skušali opravičevati svojo nedelavnost z argumentom, češ, da se dvajset let ni nihče zmenil za nas. Ne. danes
'- Boris Kraigher.
'* Za Pokrajinsko tehniko KPS za Primorsko je odgovarjal Andrej Kumar-Stric Marko, /a izdajanje pokrajinskega glasila pa Ivan Bratko-Andrcj.
'* Darko MaruSič, ki so ga sredi februarja 1942 poslali v Trst. je novembra 1942 postal član Pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko, spomladi 1943
pa sekretar PoverjeniStva Pokrajinskega komiteja SKOJ za Primorsko. Padel
je 17. novembra 1943 v Zgornjem Lokovcu kot politkomisar Goriške divizije
ter član Pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko in Glavnega odbora Zveze
slovenske mladine. Proglašen je bil za narodnega heroja.
'•'• Misli na proglas KP Italije za pravico samoodločbe in zedinjenje slovenskega naroda iz. januarja 1942 (Izvirnik je v arhivu CK ZKS v Ljubljani).
Prevod je objavil Slovenski poročevalec, leto III, St. 23, dne 9.junija 1942
(ljubljanska izdaja).
2**
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je čas in se ni nič zamujeno, samo temeljito je treba zgrabiti za
delo, pa bo Slo. Objektivni pogoji za delo po zgornjih smernicah
so podani. Osnovni subjektivni pogoji, osnovni kadri so tudi na
razpolago.
Nujno organizirajte za najresnejšo vzgojo kadrov kurze V partizanih in na terenu. Zadnjo literaturo (»Delo« in podobno) in
študijski material VKP(b) in »Osnove«"1 vsekakor predelujte v kurzih. To je treba uvesti kot obvezno za vse partijec. Material si
nabavite tako kot smo se že dogovorili — s pomočjo partizanske
tehnike, kolikor bi vaša ne zmogla vsega.
Smrt fašizmu — svobodo narodu!
S tovariskimi pozdravi
CK
Luka17
Janez
Na položaju, 16. XI. 1942.

St. 137
POROČILO ZAUPNIKA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS J02ETA
MOSKRICA DNE 16. NOVEMBRA 1942 VODJI CENTRALNE TEHNIKE KPS MILANU SKERLAVAJU O RAZMERAH OKROG
PODLIPOGLAVA1
16. XI. 1942
Dragi Julij!Tudi mi iščemo tega nesrečnega Lada,*1 pa se izmika kot jegulja
in nikakor ne pride do uspešnih sklepov, a čas beži in potrebe so
vsak dan bolj pereče in nujno zahtevajo rešitev tega problema. 2e
14 dni me nepretrgoma boli glava (ne samo od tega, ampak verjetno od prehlada, ki se bo, kakor čutim danes, po vročini sprcvrgel
v pljučnico), kar je pri meni »normalen« pojav (in bom, če bo šlo
po sreči, čez 4 ali 5 dni spet za silo na nogah), zato gonim drugega
za drugim, a vsi skupaj nismo vredni počenega groša, ker ne
moremo rešiti problema, ki se mora rešiti.
W
i"
i
3
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Misli na »Osnove Icninizma«.
Franc LcskoSck.
Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu CK ZKS v Ljubljani.
Milan Skcrlavaj.
Lado Majcen, sekretar Rajonskega komiteja KPS Barje.

Dolg čas pa nam ni kljub temu, »da nič ne delamo«. Zato že
skrbijo Lahi in bega. Prav sedaj, ko to pišem, zopet pokajo puške
in mitraljezi. Toda temu smo se privadili in če kak dan ne pride
nihče vtikat nos v »naš« teritorij, tedaj že nervozno ugibamo, kaj
neki se je zgodilo in strah nas je, če ni to »tišina pred viharjem«.
Politično delo na terenu precej šepa. Podnevi ne moreš po
vaseh, ponoči pa ljudi ne dobiš zlepa iz brlogov. Izdali smo nekaj
letakov (tiskalo jih je stisko okrožje), proglas CK* in IOOF,5 in
jih raznesli po vaseh, »Poročevalca« pa Še prejšnje številke nimamo,
a sedaj je že nova in se bo vse skupaj zakasnilo. Vasi pa so v glavnem dobre in naše. Ljudje počasi dvigajo glave, strah se umika,
poraja se sovraštvo do bele garde. Zato skrbi bega sama s svojimi
nastopi. Se tisti, ki niso bili naši simpatizerji, danes ugotavljajo,
da ne bodo dolgo trpeli takšnega ravnanja mladih pobalinov, ki
plenijo po hišah, najrajši še v gostilnah, kjer se najprej napijejo,
nato pa razbijajo vse, kar je možno, ki pretepajo do mrtvega —
ženske (tudi takšne, ki so mesec dni po porodu ali pa 60 let stare),
ki se potem med seboj pretepajo za plen, a ko zazvoni v cerkvi,
se odkrijejo in molijo. »Cc jih ne bodo partizani, se jim bomo pa
sami postavili po robu«, izjavljajo kmetje v neki vasi in žele, da
bi partizani javno stražili vas, medtem ko so se dosedaj bali, če je
podnevi kak partizan zašel v bližino vasi. Vsaj glede našega terena,
se mi zdi, da se je bega popolnoma razkrinkala in da razen peščice
zagrizenih »klerikalcev« nima nikogar za seboj.
Danes je prišel sem tov. Mirko. Saj ga poznaš. Je precej bolan.
Menda odprta TBC. Nimamo ga pa kam spraviti. Sam želi v Ljubljano]. Zato prilagamo njegove dokumente, če bi ga morda res
spravili noter.
On je tudi povedal neke javke, kamor se lahko pošilja material
za stisko okrožje in sicer: trgovec Blažič, Mirna (pri Mokronogu)
in trgovec in gostilničar Ravnikar, Čatež pri Sv. Križu. Cc bi šel
kdo osebno do njih, so potrebne parole, ki jih lahko sporočim.
Smrt fašizmu — svobodo narodu!
Sprejmi tov. pozdrave
Ciril«

* Glej dok. št. 88.
&
Proglas Izvršnega odbora OF za petindvajseto obletnico oktobrske
revolucije.
r
« Jože Moskrič.
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St. 138
POROČILO ŠTABA III. BATALJONA ZAPADNODOLENJSKEGA
ODREDA DNE 16. NOVEMBRA 1942 O BOJIH Z BELO GARDO1
Na položaju, 16. XI. 1942.

Komanda III. bataljona
ZDO

Poročilo III. bataljona ZDO.
1. Akcija na Bizovik: Pri toj akciji je istočasno sodeloval tudi
naš bataljon. Akcija ni imela polnega uspeha, ker niso po zažigu
nametali še bomb v klet stavbe, ki je zgorela. Po podatkih je bilo
v tisti kleti čez 40 bg. z glavnim slabom. Po ponovnih poročilih
se jih je rešilo iz te kleti 28—30. Pri tej akciji smo rešili nekaj
naših ljudi, ki so jih imeli bg. zaprte. Imeli smo 2 težja ranjenca,
1 od teh je podlegel, I pa je že skoraj ozdravil.
2. Akcija na Dobrunjah: Tudi ta akcija nam ni uspela tako
kakor bi lahko. Tukaj je bila napaka, ker smo se dogovorili, da jim
damo znak za predajo, katerega pa jim ne bi smeli dati. Kakor
hitro smo jim dali ta znak, so že začeli streljati z utrjene stavbe,
v kateri so bili zabarikadirani. Ker je vse okrog čistina, smo se
morali umakniti. Nekateri oddelki pa so delali racije po vasi, da bi
na domovih vlovili glavne voditelje, ki pa jih niso dobili doma, pač
pa smo jim rekvirirali nekaj materiala, kolikor smo ga mogli
spraviti na varno. Neka naša patrulja je justificirala enega glavnega
voditelja bg. na njegovem domu. Po končani akciji sva s tov. Čiromin patruljo uničila eno poslopje, kjer so bg. hoteli imeti utrdbe.
Kljub temu so se utrdili na istem mestu. Ker ni bilo mogoče v hiši,
so se utrdili v cerkvi.
3. Akcija na Polje: Ob istem času je bila akcija na Polje. Vzrok
neuspeha je bil, da je ujeti voditelj bg. Govšc s svojim krikom
opozoril bg., ki so takoj začeli streljati na naše, ki so bili na čistini.
Takrat bi morali jurišati in bi morda uspeli. Tako pa smo se brez
uspeha umaknili. Imeli smo 1 mrtvega in 3 ranjene, od katerih
je čez nekaj dni 1 umrl.
4. Nekaj dni kasneje smo poslali čez Ljubljan[ico] patruljo 15
ljudi, da ulove vod. bg. in da spotoma prinesejo nekaj materiala,
ki smo si ga nabavili preko Ljub. Ker bg. niso prišli na mesto, kjer
so jih naši čakali, so jih šli na svojo roko iskat na njihov dom. Ker
pa niso imeli točnih podatkov, ali so oboroženi ali ne, so imeli naši
1 mrtvega in 3 ranjene od bomb, ki so jih metali na naše z vrha
i l7.virnik je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. Objavljen je v Zborniku dokumentov in podatkov o narodnoosvobodilni vojni jugoslovanskih narodov, del
VI, knjiga 4, dok. <t.95.
- Janez HlcbS.
358

stavbe skozi majhno odprtino. Mrtvega ni bilo mogoče rešiti, ker
so se na mesto takoj pripeljali Italijani, pač pa so s težavo rešili

ranjence, ki bodo kmalu ozdraveli.8

5. Dne 3. XI. t. I. so prišli bg. na Pancc in so aretirali dve naši
ženi in ju hoteli odpeljati s seboj na Polico. Ker so prišli čisto
z nasprotne strani, kot so imeli naši zasede, so jih naši opazili šele
kasneje, ko so že odhajali proti Polici. 2e na Dolih so jih zajeli
naši mitraljezi in jih pognali v beg. Pri tej akciji so imeli bg. 5
mrtvih in nekaj ranjencev. Naši so bili brez žrtev. Tukaj je bilo
okoli 60—80 bg. V akciji smo ženi osvobodili.
6. Dne 10. XI. 1.1. smo zvedeli, da se mislijo naseliti bg. v prosvetni dom v Sostrcm. Da smo jim to preprečili, smo s požigom
uničili prosvetni dom.
7. Ko so drugi dan bg. prišli ogledovat pogorišče, smo bili pravi
čas obveščeni in smo jih šli napast. Akcija ni uspela tako kakor
bi morala, zato ker je eden od tov. brez povelja streljal in s tem
opozoril bg., ki jih je bilo okoli 50—60. Boj je trajal 6 minut. Mi
smo bili brez ranjencev in žrtev, zvedeli pa smo, da so bg. imeli
4 mrtve in 6 ranjenih, Bg. so se panično razbežali po polju in hišah.
Drugi dan pa so poslali Italijane na tisto mesto, naj pobero mrtve
partizane, za katere mi sploh nismo vedeli in jih tudi ni bilo. Italijani so prišli samo po cesti, ki pelje od Sostrega proti nemški meji
(Pečar). Bilo jih je 152 s 6 težkimi in 6 lahkimi mitraljezi. Naša
zaseda se je počutila preslabo in zato ni streljala na Italijane. Italijani so izjavili, da ne utegnejo skrbeti za bg., ker morajo biti ob
17. uri v Ljubljani. V tem boju z bg. smo rešili 4 naše žene, ki so jih
bg. aretirali in jih hoteli zapreti. Ljudje zahtevajo stalno zasedo
na tem sektorju, ker se boje bg. To tudi delamo.
8. Dne 12. XI. 1.1. smo pregledovali položaj naših čet na vzhodni
strani in tudi tega dne se je pojavilo na Pancah okoli 40 bg. in
7 karabinjerjev. Naši so držali zasede čisto v bližini Police, bg. pa
so se takorckoČ vtihotapili našim za hrbet. Ko je to opazila taboriščna zaseda, so takoj postavili novo zasedo, da ne bi prodrli
v taborišče. Bg. so prišli do prve zasede, ki je takoj oddala nanje
nekaj strelov. Druga naša zaseda, ki je bila pri Polici, je takoj udarila po bg., vendar so to zasedo iznenadili Italijani, ki so prišli bg.
na pomoč in so naše skoraj obkolili. Boju smo prisostvovali tudi
mi, ki smo ravno bili v tej četi. Trajal je več kot dve uri. Po končanem boju so imeli bg. in Italijani nekaj ranjenih in mrtvih, točnega števila ne vemo. Mi smo imeli 1 ranjenega.
9. Dne 14. XI. 1.1. smo zvedeli, da se mislijo bg. naseliti v gasilskem domu v Sostrem. Na zahtevo ljudi iz Sostrega, da to za vsako
ceno preprečimo, smo zažgali gasilski dom. Inventar kot so vozovi
» Podrobneje o teh akcijah glej dok. M. 26, 27, 39, 40, 65, 74.
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in motor, smo preje zvozili iz poslopja, tako da je ostal nepoškodovan. Sedaj pa postavljamo stalno zasedo.
10. Vse čete so stalno v zasedah, tako da nas ne morejo iznenaditi, ne na enem ne na drugem sektorju. Ljudi imamo preveč
obremenjene vsled stalnih zased in rekvizicijskih akcij, ki jih
moramo stalno vršiti, da preživljamo svojih 155 ljudi in še II. bat.
UBTT dajemo hrano, kolikor si je sami ne pripravijo. O rekvizicijskih akcijah bo poročal več tov. Marko.4
11. Predvidene so bile Se druge akcije, ki jih pa zaradi naše
slabosti nismo mogli izvršiti, n. pr. na Polje in Polico. Pač pa sedaj
ponovno delamo načrt, s katerim upamo, da bomo dosegli uspehe.
12. Te dni je bil še en boj naše 3. čete Z bg. na Dolih. Bg. so
imeli nekaj ranjencev, naši pa so brez izgub.
Dne 13. XI. 1.1. so prišli bg. v Podmolnik in oropali dve hiši ter
odpeljali vse ljudi s seboj. Kmeta, ki jim je moral voziti oropano
blago, za katerega so se skoraj stepli, so hoteli ustreliti. Ljudi so
nekaj dni mučili in potem izpustili. Sedaj pa zahteva cela vas Podmolnik, da mora tudi podnevi patruljirati naša patrulja po Podmolniku. Tudi tukaj je sedaj stalna zaseda ene čete II. bat. UBTT in
nekaj naših, ki so se pa včeraj popoldne približali bg. utrdbi pri
Sv. Urhu v Dobrunjah in pobili 4 bg. in 4—5 ranili. Naših je bilo 5,
bg. pa 10. Naši so ostali brez žrtev ali ranjencev.
13. Sedaj smo sporazumno z II. bat. UBTT sestavili en skupni
operativni štab. Iz obeh bataljonov bomo sestavili 2 udarna voda,
ki bosta kot leteča patrulja. Prepričani smo, da se nam bo to najbolje obneslo, vsaj izkušnje so nam tako pokazale. Sicer pa je naš
bataljon tako obremenjen z raznim delom, kakor patrulje na vse
strani, rekvizicijske akcije za preživljanje in za delno zalogo, delo
Z raznimi bolniki itd. Bolnikov in ranjencev imamo sedaj 29. I. četa
šteje 36 ljudi in ima 33 pušk, 5 pištol in 1 puškomitraljez. 2. četa
šteje 28 ljudi in ima 23 pušk in 2 pištoli. 3. četa šteje 29 ljudi in ima
25 pušk, 2 pištoli in 1 puškomitraljez (pokvarjen). Manjka mu
izvlckač. Ostalih ljudi, kot so intendanca, razne patrulje, delavci itd.
je 25. Tako je skupaj okrog 150 ljudi.
14. Vojaških ur je bilo po četah vsega skupaj 12 in sicer
komandirskih 8 in komand. 4 ure. Vzrok za to, da je bilo premalo
voj. ur, so stalne zasede in drugo.
8. novembra je bil sestanek komandne celice in sestanek bataljonskega biroja;
9. XI. celični sestanek 3. čete in politična ura;
10. XI. v l.četi politična ura;
11. XI. v 2. četi politična ura;
* Karel Poljanšck.
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12. XI. v 3. ćeli politična ura;
13. XI. v t. četi celični sestanek in polit, ura;
14. XI. v 3. četi celični sestanek s skojevci in kandidati;
15. XI. v 2. četi celični part. sestanek;
16. XI. partijski bat. komandni sestanek.
Nadaljnja sporočila sledijo prihodnjič.
Smrt fašizmu — svobodo narodu!
Komandant:
Ludvik Zupane''

Politkomisar:
Tine Zelcznlk0
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PISMO KOMANDANTA GLAVNEGA POVELJSTVA SLOVENSKIH
PARTIZANSKIH CET IVANA MAČKA DNE 17. NOVEMBRA 1942
EDVARDU KARDELJU1
Dragi Krištof !Tukaj Ti prilagam Okrožnico vsem partijskim organizacijam,3
Naredbo brigadnim in odrednim štabom ter okrožnim odborom
OF1 ter Naredbo z dne 17. XI.8 in pismo tovarišu Hrastu.0
Prosim Te, da redno potrdiš prejem naše pošte in nam sporočiš, kaj si prejel. Jaz sem Ti do sedaj poslal že razne naredbe in
dopise raznih štabov in vojaška poročila, a do danes še nisem
zvedel, kaj si prejel in kaj ne.
Smrt fašizmu — svobodo narodu!
Prejmi tovariške pozdrave!
Angelo7
• Ludvik Smrckar.

« Tone Sušteršič.
' Izvirnik je v arhivu CK ZKS v Ljubljani.
2
Edvard Kardelj.
•i Glej dok. št. 143.
« Glej dok. št. 129.
r

' Glej dok. št. 144.

« Glej dok. št. 145.
T
Ivan Maček.
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PISMO ORGANIZACIJSKEGA SEKRETARJA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS BORISA KRAIGHERJA DNE 17. NOVEMBRA 1942
EDVARDU KARDELJU1
17. XI. 1942
Dragi Krištof!2
Pravkar sem prejel Tvojo posto z dne 15. XI.3 Zakasnila se je
menda zaradi neke provale v Lj[ubljani].
Odgovor in nekaj poročil pošljem jutri. Mimogrede samo tole:
po mojem poročilu s Primorske1 smo že včeraj odposlali tja pismo.
Jutri Ti pošljem prepis.5
Mudi se. Kako je z menoj in s Teboj? Prideš Ti prej sem, ali
moram najprej jaz v Lj[ubljano] in prideš Ti šele potem sem?

Pozdrav
Jane//'
St. 141
POROČILO ČLANICE POVERJENISTVA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS ZA LJUBLJANO LIDIJE SENTJURC DNE 17. NOVEMBRA 1942 EDVARDU KARDELJU1
Dragi Krištof2
L Pošiljam ti radijski bilten in tekst St[alinove] izjave. Prosim,
da pošlješ ti naprej Gregorju (za Cilko).3
2. Že dalj časa pritiska posoj[ilna] komis[ijal,' da damo izjavo, »da se usnjarju iz Mokronoga'1 dovoli obratovanje«. Baje
obstaja nevarnost, da Italij. sami začno. Pripravljen je dati posoj.
1/2 milijona in usnje na lieu mesta. Na račun posojila je že pred
časom izplačal 100.000 in baje dal precej usnja. Za sedaj bi bil
predvsem rad varen pred smrtjo. Pristane, da predlaga našega
i Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu CK KPS v Ljubljani.
= Edvard Kardelj.
* Kardeljevo pismo Borisu Kraigherju v arhivu ni ohranjeno.
* Glej dok.$t.9.
a Glej dok. It. 136.
r
* Boris Kraigher.
i Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu CK 7.KS v Ljubljani.
z Edvard Kardelj.
3 Konspirativno ime za Centralni komite KPS.
* Posojilna komisija pri Finančno gospodarskem odseku, ki je skrbela
predvsem za večja denarna posojila v smislu odloka Slovenskega narodno
osvobodilnega
odbora dne 16. septembra 1941.
&
Savel Kalin, tovarnar usnja v Mokronogu.
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komisarja v tovarni itd. Jaz zadeve ne poznam, zato prosim, da
takoj odgovoriš, kaj naj odgovorimo, oz. če mu lahko damo
izjavo, uredi, da bodo enote o tem obveščene.
3. Z namestnikom polkoma zaščite v Ljublj., ki smo ga zadnjič
predlagali, ne bo nič, ker je ideol. ostal Sokol (šovinizem, meje,
itd.)
• Predlagamo, da bi to mesto zasedel nekdo, ki bi ga
vpoklica! od zunaj (ki bi sodeloval pri načrtu, kot smo govorili),
do takrat pa bi skušal vsaj minimalno pomagati Matija.7 Cc se
ti ta predlog zdi nesprejemljiv, takoj odgovori in bomo morali
dati Feliksa,8 na njegovo mesto pa koga drugega. Rešitev v tem
smislu je samo zasilna. Trpelo pa bo delo pri FGO."
4. V tovarnah so povsod obnovili odbore del[avskc] enotnosti], a delo nekako ne steče, ker so v obratih oz. rajonih tipi,
katerih se vsi bojijo. Predlagajo likv[idaeijo], za kar ve Ana10
(Štefan)" in ne razumejo odklonitev tega predloga. Prosim, javi
tudi nam, zakaj takih stvari ne odobrijo, ker je to edin način
paralizirati delo bega, ki zlasti v okoliških rajonih terorizira naše
aktiviste.
5. Tchn. provala se je sicer ustavila, a mislim, da Julij1napačno ocenjuje situacijo. Izdajata sigurno obe, Ljerka13 in
Marija.14 Ljerka je v obraz bremenila neko sestro bolničarke, ker
jo je zamenjala. Kolikor bi mu ti pisal, prosim, opozori ga na to,
da ni nikjer rečeno, da bodo vse naenkrat pobrali. Sicer se pa jaz
dobim jutri z njim in mu bom skušala dopovedati. Trenutno 1 teden
najbrž ne bo moglo nič iziti, ev. zasilno radijski vestnik (St. govor
in dnevno povelje). Mi skušamo s pretipkavanjem popularizirati
govor, izjavo (13. nov.) itd.; predvsem pa s sestanki.
6. Kristjani SO sklicali za danes sestanek in javili tudi za tebe.
Nismo te mogli obvestiti. Javljajo tudi za soboto. Stanovanja ne
vem. Cc se ti zdi nujno, da greš, bi event. prišel že zjutraj na moje
t. j. Marjetkino10 stanovanje in bi se midva pomenila o vseh tekočih
stvareh. Tam bi obedoval in od tam šel dalje. Stan[ovanjc] ve
c

IzpuScamo.
» Najbrž Matevž — Vladimir Krivic.
H
Martin Mcncej, sedaj učitelj v Ljubljani.
0
Finančnogospodarski odsek.
io Zdenka Kidrič.
" Kdo Brajnik.
'- Milan Skcrlavaj.
'• I.ilijnna Neuman.
M
Marija Klopčič.
'* MarJ«tka Scntjurc, hči Lidije Scntjurc, je bila V oskrbi pri dr. Mihi
Kamblču na tedanji TvrScvi cesti 47.
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Marjan,16 lahko prideš kadarkoli, tudi že zgodaj. Verjetno bo prišla
že jutri Draga17 in bi ti tudi poročala o tem.
7. Tudi Marko141 te želi za ves dan. Ce se ti zdi oportuno, bi ga
lahko jaz obvestila Še tudi v soboto zjutraj.
8. Zveze ven Še nekako funkcionirajo — tudi izgledi za Švico
so1'1 — več ustno. Tudi za Zag[re]b je nekaj novih možnosti. Intend[anca] je začela funkcionirati, zmogljivost 30 paketov dnevno,
vagon je Sel (vsaj upam).20
9. Finančno smo v deficitu — l[judska] p[omoč] požira vse.
Vse drugo ustno, ker se mi mudi.
Tov. pozdr.
Joža21

St. 142
POROČILO ZAUPNIKA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS JOŽETA
MOSKRICA DNE 17. NOVEMBRA 1942 EDVARDU KARDELJU'
17. XI. 1942
Dragi tovariš!
Grada- smo našli in odpotuje danes. UrŠc^ pa ni pri nas. Je že
pred časom odšla v ZDO, ker tukaj ni imela kaj početi. Poslali
smo ponjo in jo bomo čez nekaj dni odpeljali tja.4 Predvčerajšnjim
je prišla patrulja iz odreda, ki pa ni prinesla nobenih vesti od enot,
ki so niže od njega. Z njimi je prišel komisar Križcvski,5 misleč,
da bodo tu kakšna navodila za odred oziroma odgovor na njihovo
zadnje poročilo. Pravi, da so razmere na terenu takšne, da z ozirom
na velik teritorij in moč odreda nikakor ne morejo še bolj cepiti
sil in jih pošiljati sem. S tem bi izpraznili svoj teritorij in tako
ir- Dr. Vito Kraigher, član Centralne komisije VOS. Ujet I. aprila 1945 na
Vogalcah v Slovenskem Primorju kot glavni javni tožilec pri predsedstvu Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta in 4. maja 1945 ubit na Turjaku.
W Draga Tavčar, kurirka za Centralni komite KP Italije.
IH Zoran Polič.
i" Glej dok. St. 207, poglavje V, točka 3.
20 Misli na vagonsko pošiljko materiala za partizane.
2i Lidija Scntjurc.
i Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu CK ZKS v Ljubljani.
2 Rudi Ganziti, vodja ekipe za gradnjo skrivnih prostorov (bunkerjev),
sedaj član CK ZKS in upokojenec.
3 Urška Satlcr, poročena Velušček.
« V Dolomite, kjer so pripravljali radijsko zvezo s Komintcrno.
s Jože Malnarič.
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omogočili bega, da se zopet usidra po vaseh, od koder se je ravno
zaradi navzočnosti njihovih Čet umaknila in je sedaj teren več ali
manj čist. Drugi razlog pa je tudi to, da po njihovem mnenju, tudi
z njihovo pomočjo ne bo mogoče likvidirati Police, na kateri je
preko 200 oborož. bega in Italij[anov], ki so si zgradili celo trdnjavo in bi samo brez haska žrtvovali svoje ljudi.. .**'
Pri njihovem prvem bataljonu je tudi stiski okr[ožni] odbor,
ki ne more ostati na svojem starem mestu, ker je stalno kontrolirano po bega in italij[anskih] patruljah.
Pri nas ni nič izrednega. Včeraj so hoteli bega ponovno v Podmolnik, a so se ob prvem strelu razleteli, potem pa nabijali iz
svojih postojank celo uro z vsemi razpoložljivimi sredstvi.
Na terenu se pa situacija ugodno razvija. Ljudi počasi popušča
strah in gledajo na bega le še s pomilovanjem. Po zadnjih bega
izpadih, ko so pretepali ženske in ropali po hišah, pa se poraja
sovraštvo in želja, da skupno z nami udarijo po njih, kadar se bodo
pojavili v vaseh, kjer nimajo kaj iskati. Imam vtis, da se je že
popravilo in pozabilo, kar smo zagrešili v preteklih mesecih, po
zaslugi bega same, ker tudi ljudje, ki niso bili naši, vidijo danes
v nas tiste, ki jih bodo rešili ne le laškega, ampak tudi in predvsem
bega nasilja. Seveda se imamo za ta preobrat v precejšnji meri
zahvaliti pasivnosti okupatorjev, ki so strahovanje civilnega prebivalstva popolnoma prepustili begi sami. Njihova morala je zelo
nizka. Treba je samo, da slišijo strel, pa so že v svojih brlogih.
In ravno zato me jezi, da nikakor ne moremo organizirati poštenega
srečanja z njimi. Ljudje, ki vidijo njihovo strahopetnost, že godrnjajo nad nami, zakaj ne obračunamo z njimi. Mislil sem že, da bi
sam poskusil, če se res ne da, pa se bojim, da ga bom polomil in
s tem rehabilitiral naše vojaške strokovnjake, ki vsak dan kujejo
načrte in rišejo skice ter ugotavljajo, da tu ne gre in tam ne gre.
Bojim pa se tudi potegniti čete s položajev proti Polici, Grosupljemu in Šmarju, da nam sovražnik ne pride v hrbet in likvidira »svoboden teritorij« ter nas nažene v gozdove, ki so tako strašno goli.
Poročilo o stanju organizacij, tako OF kot partijskih na terenu
in v bataljonu bom poslal čez nekaj dni. Izdali smo nekaj letakov,
ki jih bomo skušali dostaviti tudi begi. Z menoj je po starem, za
silo se držim pokonci, čeprav mi nagaja prehlad. Počasi se mi že
poraja upanje, da bom morda vendarle dočakal dan, po katerem
hrepeni vse človeštvo.
Smrt fašizmu — svobodo narodu!
Ciril7
fi I/pu£čamo.
7
Jože MoSkrič.
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St. 143

OKROŽNICA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS DNE 17. NOVEMBRA 1942 PARTIJSKIM ORGANIZACIJAM NA TERENU IN V
VOJSKI O UKREPIH ZA ODPRAVO POMANJKLJIVOSTI'
Na položaju, 17. XI. 1942
Slrogo zaupno,
samo partijskim organizacijam!
OKROŽNICA
partijskim organizacijam na terenu in v partizanskih enotah (brigadah in bataljonih).
Po ukrepih, ki smo jih podvzeli z namenom, da izboljšamo nase
delo zlasti pri partizanih in da odpravimo nekaj najbolj perečih
napak, ki so bile predstavljale veliko nevarnost za ves nas osvobodilni boj, so se razmere znatno zboljsalc. Dobo reorganizacije partizanstva po okupatorjevi ofenzivi in dobo naših priprav za našo
novo ofenzivo, ki je danes pred vrati, smo v veliki meri ravno zato
izkoristili v glavnem dobro. Vendar so se pojavile nekatere nove
napake, ki predstavljajo danes zelo resno nevarnost. Deloma pa
nase partijske organizacije se vedno niso znale v celoti odpraviti
že kritiziranih napak.
Potem, ko smo z močno politično in organizacijsko kampanjo
v veliki meri odpravili pojav »vojvodstva« in dosegli možnost partijske kontrole nad posameznimi partijci, ki stoje na odgovornih
partizanskih položajih, moramo ugotoviti danes kot eno osnovnih
napak: neposredno vmešavanje partijskih organizacij v čisto vojaške posle naših štabov in ustvarjanje netovariškega odnosa v četah
s strani partijcev, ki se obnašajo kot nekaki »višji« partizani do
partizanov-neparti jcev.
V dobi naših največjih uspehov, pod vplivom močnega revolucionarnega poleta so zapadali razni komandanti in politkomisarji
pod vplivom »vrtoglavice od uspehov« zelo nevarnim in nekomunističnim »vojvodskim« slabostim. Ne da bi podcenjevali nevarnost
»vojvodstva« se moramo zavedati, da ta v današnji fazi boja —
v fazi priprav na novo ofenzivo, v fazi premagovanja negativnih
posledic okupatorjeve ofenzive ne predstavlja več ene najbolj perečih nevarnosti, ker za to ne obstajajo več zgoraj omenjeni objektivni pogoji. Nasprotno, glavno nevarnost pomeni danes omejevanje
svobodnega delovanja komandantov in politkomisarjev s strani
nekaterih partijskih organizacij.
l Izvirnik in izvirna kopija, ki jo je dobil Edvard Kardelj v Ljubljano,
sta v arhivu CK 7.KS v Ljubljani.
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V dobi priprav na novo ofenzivo je naša glavna dolžnost, izvesti
pravilno reorganizacijo in razporeditev razpoložljivih sil, pravilno
razmestitev komandnega, komandirskega in politkomisarskega kadra — ter predvsem aktivizirati partizanske enote, ki zadnji čas
zapadajo v nekako predzimsko omrtvelost. Proti temu pojavu zlasti
moramo mobilizirati ves partijski aparat pri partizanih kot na
terenu.
Zato pa si morajo biti partijske organizacije na jasnem v dveh
stvareh: prvič — vprašanje reorganizacije je stvar Glavnega štaba
in odrednih ter brigadnih štabov. V tej stvari nimajo partijske
organizacije nobene pravice direktnega vmešavanja. V tem vprašanju je osnovna naloga vseh partijskih enot, nuditi odgovarjajočim štabom z masovnim političnim delom vso potrebno pomoč za
dviganje avtoritete, za populariziranje novih komand, za razlaganje
pravilnosti in nujnosti storjenih reorganizacijskih ukrepov. Utemeljevati pravilnost postavljanja novih komand. Popularizirati dobre
lastnosti teh novih komand. Podpirati komande in njihove ukrepe
pri »prekomandiranju« raznih enot v brigade, druge bataljone in
podobno. Ustvariti zdrave odnose med partizani odredov do partizanov iz brigad. Ustvariti zdrav odnos med partizani v četah in raznimi kurirji in podobno.
Drugič — glavna naloga partijske organizacije pa je pomoč
komandantom in komandirjem v njihovih težnjah po borbeni aktivizaciji partizanov, pri dviganju morale, pri ustvarjanju resnične
zavestne, vojaške discipline v četah, pri politični in vojaški pripravi
partizanov na naslednje akcije, pri organiziranju vojaških vaj, pri
pripravah in organiziranju političnega dela partizanov na terenu itd.
Zato je glavna naloga naših partijskih organizacij masovno
delo v četah med partizani. Tu morajo komunisti razviti vso svojo aktivnost, tu morajo pokazati vzor tovarištva in
požrtvovalnosti.
V zvezi s tem moramo posebej opozorili na ustvarjanje netovariškega vzdušja, ki nastaja zaradi nepravilne legalizacije partijskih
organizacij, ko posamezni člani nastopajo proti nečlanom kot
nekaki »višji« partizani, kot partizani z večjimi pravicami. Zlasti
se potem zaradi tega nepravilnega odnosa čutijo prizadeti posamezni nepartijci — zavezniki. Čutijo se kot partizani, ki nimajo
možnosti s svojo hrabrostjo in požrtvovalnostjo ter dosledno revolucionarno borbenostjo doseči istih uspehov kot člani Partije. To
je posebno huda napaka glede na dejstvo, da so se zgodili primeri,
ko so partijci nepartijcem postavljali termine, do kdaj mora kdo
stopiti v Partijo, če hoče prevzeti to in to funkcijo. Proti vsem
takim pojavom so dolžne vse partijske organizacije podvzeti najostrejse mere.
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Popolnoma nedopustno in napačno razumevanje potrebe boja
proti »vojvodstvu« in potrebe izvajanja partijske kontrole nad
komunisti — partizanskimi funkcionarji — pa je neposredno vmešavanje naših partijskih organizacij v čisto vojaške posle štabov.
Se hujša napaka, ki more imeti nedogledne posledice za ves osvobodilni boj in ki predstavlja nevarnost frakcionaštva v partizanih,
pa je primer, ko se je partijska enota celo z direktnim dopisom
na Glavni štab uprla imenovanju novega odrednega štaba. Namesto
da bi vršila svojo dolžnost — podprla Glavni štab in šla na delo
za dviganje avtoritete novega odrednega poveljstva, je napravila
obratno. Pri takem početju seveda mora nujno priti do rušenja
enotnosti v partizanskih vrstah, do rušenja discipline in končno
do neprijetnih zadev v odnosu do nepartijcev, zlasti zaveznikov, do
netovariških odnosov v četah, bataljonih in brigadah.
Z ozirom na te slabosti moramo izvesti sledeče ukrepe:
1. Partijske organizacije v četah, bataljonih
in brigadah so in morajo biti ilegalne. Nimamo
in ne sme biti nikjer nikakih politbirojev. Imamo samo bataljonske
in brigadne partijske biroje, ki so ilegalni. To se pravi, da nimajo
nobene pravice direktno vmešavati se v posle štabov. To seveda
ne pomeni, da nimajo pravice in dolžnosti kontrolirati štabe pri
izvajanju naredb višjih štabov, pomagati jim pri izdelavi tudi vojaških načrtov za akcije, izdelovati in s predlogi aktivizirati enote
za izvajanje in organiziranje vojaških akcij.
Osnovni in edini način dela partijske organizacije je in mora
biti sistem prepričevanja. Kolikor so komandanti in politkomisarji
partijci, jih ima seveda partijska organizacija pravico in dolžnost
kontrolirati pri izvrševanju njihove funkcije, kritizirati in odpravljati njihove napake, nastopati proti pojavom »vojvodstva«, kontrolirati, koliko izvajajo naredbe, nimajo pa nobene pravice
direktno vmešavati se v čisto vojaške stvari. Vprašanje imenovanja
Štabov je stvar višjih štabov. Partijske organizacije morajo pri tem
višje štabe samo podpreti.
2. Partijske organizacije morajo takoj preiti na resnično, načrtno, politično delo v četah, tako za dviganje borbene morale, kot
za dviganje politične zrelosti partizanov in partijcev. Nujno je treba
takoj organizirati politične kurze v smislu programa, ki ga je izdelal
politkomisariat GI. štaba.
3. Vsi brigadni partijski biroji morajo najmanj 14-dncvno
dajati CK poročila o svojem delu.
4. Vsi bataljonski partijski biroji morajo redno dajati poročila
odgovarjajočim OK, vsi OK pa morajo najmanj 14-dnevnd pošiljati
CK poročila o svojem delovanju in zlasti o delovanju njim podrejenih partijskih organizacij v bataljonih.
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5. V vsakem primeru podobnega zgoraj omenjenega odpora
partijske organizacije proti sklepom in naredba m štabov morajo
pristojni nadrejeni partijski forumi Z vso potrebno partijsko
ostrostjo ukrenili vse potrebno, da se preprečijo škodljive posledice
takih dejanj, ki imajo v bistvu značaj frakcionaštva.
Smrt fašizmu — svobodo narodu!
S tovariškim pozdravom
CK
Janez2
(2ig)
Komunistična partija Slovenije
Centralni odbor

St. 144
ODREDBA GLAVNEGA POVELJSTVA SLOVENSKIH PARTIZANSKIH CET DNE 17. NOVEMBRA 1942 O RAVNANJU Z BELOGARDISTI1
Glavno poveljstvo
slovenske partizanske
vojske
Na položaju, 17. novembra 1942.
NAREDBA.
Bclogardističnim oddelkom in posameznikom, ki prostovoljno
izroče orožje partizanskim četam ali NZ, je treba odslej prizanesti;
vodilne aretirati in jih izročiti odrednim ali brigadnim štabom.
Belogardistične oddelke ali posameznike, ki tega ne store oziroma se upirajo, je treba brezpogojno uničevati.
Belogardistične organizatorje, ki niso bili zaloteni z orožjem
V rokah, smejo odslej soditi samo odredni ali brigadni štabi. Cctc,
ki jih aretirajo, jih morajo izročili najkasneje v 5 dneh odrednim
oziroma brigadnim štabom v nadaljnji postopek. Kadar oddaljenost
- Boris Kraigher.
Skupaj /. okrožnico je Centralni komite KPS poslal pokrajinskim in
okrožnim komitejem KPS Še naslednji spremni dopis: »Pošiljamo vam okrožnico o nekaterih slabostih in napakah pri partizanskih partijskih organizacijah. Vaša naloga je, da v smislu te okrožnice kontrolirate delovanje vam
podrejenih partijskih organizacij v bataljonih. Zato morate okrožnico v najkrajšem času pretipkati v potrebnem .številu izvodov in jo izročiti strogo
zaupno vam podrejenim bataljonskim partijskim birojem.« (Izvirnik je
v arhivu CKZKS v Ljubljani.)
' Izvirna kopija dokumenta, ki jo je prejel Edvard Kardelj, je v arhivu

CK ZKS v Ljubljani.
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ovira izročitev arctiranca, se dovoljuje ludi pismeno vprašanje,
oziroma pismena odredba odrednega ali brigadnoga štaba, kaj naj
stori četa z aretiranim. Belogardistično voditelje in organizatorje
je treba obsojati na smrt. Belogardiste, ki bi hoteli pred aretacijo,
med njo ali po njej uiti, je treba brezpogojno streljati.
Smrt fašizmu — svobodo narodu!
Za

Komandant:

Politkomisar:
St. 145

PISMO POLITKOMISARJA IN KOMANDANTA GLAVNEGA POVELJSTVA SLOVENSKIH PARTIZANSKIH CET BORISA KIDRIČA IN IVANA MAČKA DNE 17. NOVEMBRA 1942 NAMESTNIKU
KOMANDANTA JAKI AVSICU1
Položaj, 17. novembra 1942
Dragi Hrast,2
zaradi Bolkove3 bolezni in težav, ki jih je imela Jožica' s patruljami, so se stvari pri nas očitno dolgo zavlekle. PetCI* se je medtem
mudil 3 tedne v središču, kjer je opravil naloge, ki mu jih je
naložil IOOF. (Tvoj plenumaš,'; ki se dobro obnaša, te prisrčno
pozdravlja in vzpodbuja k hrabrim dejanjem.) Matija7 je moral
na drug sektor. — Medtem si očividno dobil že vso našo obilno
pošto ter ukrenil, kar je potrebno.
Na podlagi vsega priloženega materiala ti je razvidna trenutna
linija. Vojaško — ponovno za osvobajanje teritorija.
Matija in jaz sva mislila, da bi vidva z Doretom* prevzela Dolenjsko, midva pa vsak po en drug sektor. Hotela sva, da bi Dore in ti
napravila skupen načrt, nato pa bi ti krenil na naš položaj,'-' ker
se imamo izredno mnogo pomeniti, Dore pa naj bi neposredno
vodil akcije na Dolenjskem. Medtem sva zvedela, da je Dore v središču.10 Meniva, da bo takoj prišel k nam. Takoj, ko bo to storil,
1 Izvirna kopija dokumenta z izvirnima podpisoma je v arhivu CK ZfCS
v Ljubljani.
2 Jaka AvŠič.
•*» Dr. Jože Brilcj.
* Konspirativno ime za nekdanjo bazo vodstva narodnoosvobodilnega
gibanja na Podlipoglavu.
a
Boris Kidrič.
• Dr. DuSan Scrncc.
" Ivan Maček.
8 BdO Mihcvc.
9 V Dolomite.
io Misli na Ljubljano. Vest ni bila točna.
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te bo zamenjal, li pa moraš sem, da skupaj napravimo nadaljnje
sklepe. Do lega časa napravi sam načrt /a Dolenjsko in ga prični
tudi takoj izvajati. Na razpolago imaš: Gube evo, Cankarjevo, VDO in ZDO. Za načrt predlagava: Z Gubčevo in
ZDO čisti sektor Podlipoglav — meja — železnica
— Me l na j in sektor Krka — Šmarje t a — Trebnje
proli zapadu. Kar je vmes, bo najbrž bežalo. Hkrati postavi
zasede na severni sirani Suhe krajine.
S Cankarjevo in VDO čisti Podgorjance, Poljansko
dolino in kočevski sektor.
Vse v smislu priložene okrožnice.11
Takoj, ko pride Dore, ga pošljemo k tebi, da te zamenja in
da prideš k nam zaradi zelo važnih nadaljnjih sklepov.
Petrovi pomočniki naj ostanejo pri vas ter z vsemi silami podpro akcijo v smislu priložene okrožnice.
Na posel preidite takoj: ekspeditivnost je danes kar največjega pomena. — Ko pojdeš k nam, se javi pri 1. ba(. Notranjskega odreda (pri Ludviku).12
Smrt fašizmu — svobodo narodu!
Tovariško te pozdravljata
Peter
Matija

St. 146
PISMO EDVARDA KARDELJA DNE 18. NOVEMBRA 1942 POLITKOMISARJU GLAVNEGA POVELJSTVA SLOVENSKIH PARTIZANSKIH CET BORISU KIDRIČU V DOLOMITE1
18. XI. 1942
Dragi Peter!2
V prilogi Ti pošiljam projekt, ali bolje samo nekaj točk, ki
naj bi jih vsebovalo posebno »Dnevno povelje«,1 ki bi ga bilo treba
čim prej izdelati in poslati partizanom. Nisem ga napravil kakor
treba in do kraja, ker se mi mudi oddati in ker mislim, da boš Ti
to bolje napravil. K mojemu projektu bi bilo treba — po mojem
— dodati še vprašanja: 1. o osvobojenem teritoriju, ki ga je treba
" Glej dok. it. 129.
121 Ludvik Kukavica.

Izvirnik in izvirna kopija s podpisom Edvarda Kardelja sla v arhivu

CK ZKS v Ljubljani.
- Boris Kidrič.
••> Glej dok. št. 123.
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osvajali, 2. o zimi in zimski oskrbi in 3. v zvezi z zunanjepolitičnim
razvojem Se o ZSSR in garancijah proti b. g. Verjetno pa že marsikaj drugega. Napravi to dnevno povelje čim prej, da se o njem
izvrši potrebna diskusija pri partizanih. Izdaj poleg tega tudi navodilo, kako naj se dnevno povelje četam čita in obdela.* Dobro
bi bilo, če bi vi stalno izdajali taka dnevna povelja, recimo vsak
teden ali vsaj vsakih 14 dni. To bi bila velika pomoč pri vzgoji
kadrov.
Ostalo poročam v pismu, ki je naslovljeno Luki/' Z Ano* je
tako, kakor si predvideval. Ker se je S provalo še nekaj zamešalo
okoli tistega stanovanja,7 kjer sva se skupaj držala, moramo čakati
še nekaj dni, da bomo videli, pri čem smo. Potem bo uredila.
Potemtakem — nekaj tednov ne čakaj. Tudi drugih dveh nc,K ker
sta trenutno tu zelo potrebna.
Cim bolj izkoristite sedanje stanje na frontah za agitacijo med
vojsko in prebivalstvom. Malo se sliši o kakem zboljševanju naših postojank. Nasprotno, z Dolenjskega prihajajo vesti, ki kažejo,
da b. g. še vedno napreduje in potiska naše. Brigada T. T. je onesposobljena sedaj, ko ni Čira." Uredite hitro. Ne čakajte niti dneva,
da se ne bi demoralizirali. Na splošno predlagam za brigade naslednja imena (ki sem jih že tudi javil Dedu):10
1. slovenska udarna brigada (Toneta Tomšiča)
2. slovenska udarna brigada (Matije Gubca)
3. slovenska udarna brigada (Ivana Cankarja)
4. slovenska udarna brigada (Ljube Sercerja)
Številčno označevanje je nujno potrebno zaradi skrajšanja
oznake in vskladenja s sistemom, ki ga imajo spodaj. Številke
sem dal, kakor so zaporedno grajene."
Čemu se prav nič ne javiš? Pošiljaj poročila za »Poročevalca«!
S tovariškimi pozdravi
Krištof13
4 Navodilo, kako pojasnjevati omenjeno dnevno povelje, je v »Biltenu
političnega komisariata slovenske partizansko vojske*, it. 2, dne 25. novembra 1942. Glej Zbornik dokumentov in podatkov o narodnoosvobodilni vojni
jugoslovanskih narodov, del VI, knjiga 4, dok. Št. 104.
6 Franc Lcskošck. Glej dok. St. 152.
• Zdenka Kidrič.
" Bunker v hiši dr. Mavricija Neubcrgerja v Ljubljani, Vilbarjeva cesta 21.
8
Misli na dr. Vila Kraigherja in Eda Hrajnika.
» Jane/. HlcbS.
10
Kominterna.
" Te Številke so brigade imele do ustanovitve divizij 13. julija 1943. Tedaj
so dobile nove zaporedne Številke. V XIV. divizijo so priilc I. Toneta TomSiĆa, 2. Ljube Sercerja, 3. Ivana Gradnika (ustanovljena 26. aprila 1943 v Slovenskem Primorju). V XV. divizijo sta priSli: 4. Matije Gubca in 5. Ivana
Cankarja.
12 Edvard Kardelj.
372

St. 147
POROČILO POLITKOMISARJA GLAVNEGA POVELJSTVA SLOVENSKIH PARTIZANSKIH CET BORISA KIDRIČA DNE 18. NOVEMBRA 1942 EDVARDU KARDELJU1
18. XI. 1942
Dragi Krištof!3
Upam, da si medlem že preje! moje kratko pismo, ki sem ga
pisal 14. t. m.,3 pa ga Miklavž1 ni vzel s seboj, ker kljub dogovoru
v sobolo zjutraj ni bil na mestu, kjer smo se /menili.
Situacija tukaj. Luka,r* Matija6 in naši prijatelji7 so
imeli vse doslej precej težko in neugodno življenje v vsakem oziru
— tako glede bivanja kakor glede zvez in možnosti za Sirokopotcznejše delo. Poglavitni vzrok temu tiči v dejstvu, da pred njihovim
prihodom ni bilo absolutno nič pripravljenega. Oba prostora, o katerih sta nam že na JožiciK govorila Gregor1' in Miklavž, nista bila
niti izpraznjena. Za delo in zveze sta izredno neprikladna.
Razen tega se je izkazalo, da ve za elektrificirani prostor, v katerem sta prebivala Luka in Matija, vsaj 50 ljudi. 2e ko sem bil jaz
tukaj, smo doživeli, da sta ga prišla iskat dva neznana človeka, ki
sta hotela v njem najti »dragoceni material«. Prepodil ju je stražar. O kakih zidanih prostorih ni niti govora.10
V taki situaciji se je dogajalo, da so bili prijatelji menda vsak
dan nervoznejsi in pričeli vse huje nergati na Partijo in njeno
vodstvo ter pričeli izgubljati vero v naše organizacijske sposobnosti. Tebe in mene so dolžili. da sva jo »popihala« v mesto, Tebe
posebej pa, da si jih »naplahtal«, kako je tukaj že vse urejeno.
Razen tega je nastala komična situacija, da se je lahko Luka gibal
samo ponoči in da na tako rekoč svobodnem teritoriju 14 dni
sploh ni videl dnevne svetlobe. Vse to seveda zaradi tega, ker je
1
Izvirnik, napisan s črnilom, ji: v arhivu CK ZKS v Ljubljani.
- Edvard Kardelj.
•'' Glej dok. št. 120.

< Mirko Zlatnar.
r

' Franc Lcskošek.
Ivan Maček.
Misli na predstavnike ustanovnih skupin v OF.
H
Konspirativno ime za nekdanjo bazo Glavnega poveljstva slovenskih
partizanskih čet na Podlipoglavu.
i* Janck Subic.
10
Gre za začasno bivališče vodstva osvobodilnega nihanja na ToŠkem
čelu in sieer za bunker v hiši Vida Omejca (za člane Centralnega komiteja
KI*S) in za gozdni bunker v gozdu pri omenjeni hiši (za člane Izvršnega
odbora OF), ki je do tedaj služil kot skladišče tehničnega materiala. Oba
bunkerja sta bila začasno prebivališče, ker predvidena bunkerja na Babni
gori in v zirovnikovem grabnu še nista bila dograjena. Glej dok. Al. 31, op. 8.
r
*
7
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po eni plati absolutno potrebna konspiracija kljub zelo dobremu
civilnemu prebivalstvu, po drugi plati pa ni bilo nič pripravljenega in urejenega. Itd. Itd.
Gregorja in Miklavža je treba poŠt eno ošteti! Nima smisla
slikali španske vasi in vzbujati iluzije, da je že urejeno, kar bo
možno s precejšnjim naporom šele urediti. Seveda je bilo popolnoma prav, da so šli sem, čeprav na nepripravljeno. Toda vse
to bi bilo treba povedati vnaprej, ne pa vzbujati iluzije. Bilo bi
mnogo manj nerganja in tudi stvari bi bile hitreje urejene.
Kljub vsemu temu pa je kraj oziroma so kraji sami tukaj
— vsaj po mojem mnenju — precej ugodni. Prebivalstvo je dobro,
vse je za OF in možnosti zvez so na vse strani precejšnje. Glede
urejenosti je nastal preokret nekako prav tedaj, ko sem prišel.
Zidani prostor za nas je dograjen in smo že v njem. Je še kolikor
toliko udoben, marsikaj pa bo možno še urediti. Za prijatelje in
Hrasta11 se tudi že gradita dva prostora. Tudi za golobčka1- izgleda, da bo šlo. Zveze s provinco so vzpostavljene: z Notranjsko in
Dolenjsko po dvakrat tedensko, s Primorsko vsakih 10 dni (sedaj
bo pogosteje), z Gorenjsko poljubno in tako tudi za Štajersko.
Možno bo torej zadihati.
Mali Janez1'1 je že pri nas. Glede na celoto smo se odločili,
da prevzame organ i z. posle. Partijo pa bosta gradila oba
z Luko. (Iz vsega, kar Ti bom še poročal, boš videl, da je problem
Partije izredno pereč, več ko preveč posla za dva človeka in
za nas vse!) Kakor stvari stoje, nima smisla, da bi Janez ostal
na Jožici. Hodil bo seveda na Jožico in tudi drugam, toda ostati
mora tukaj. Na Tvoje sedanje mesto1* bo prišel šele čez nekaj
časa, za sedaj urejuje tukajšnje zadeve. Te pa je treba urediti
z vidika celote, ker se bomo sicer v svojem bivališču — kot
vse doslej — obupno izgubljali v drobnjakarstvu in suhem
praklicizmu. Posla se je že lotil in izgleda, da se dobro razume
nanj. Sploh se je, po mojih vtisih, vsestransko še naprej razvijal,
kar ga nismo videli. Človek kar nekam laže zadiha, ko nas je za
enega starega več.
Splošna situacija. Kolikor se je že moglo razgledali,
so vse najine perspektive upravičene. Ugodno razpoloženje
povsod raste, med bega se opaža panika. Toda prav sedaj je
potrebna kar največja aktivnost, kar najbolj živ stik vodstva s terenom. Hkrati z razpoloženjem mase in sijajno perspektivo rastejo namreč težave glede na slabo razvitost našega novega
kadra — vsepovsod, v vojski, na terenu, na specialnem partijskem
delu itd. itd. Da Ti zadevo nekoliko osvetlim. Partorgani11
12
i-i
"
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Jaka AvSič. Misli na Glavno poveljstvo slovenskih partizanskih čet.
Radiooddajna postaja. Glej dok. <i. l, op. 20.
Boris Kraigher.
V Ljubljano. Boris Kraigher v Ljubljano ni odšel.

zaci je v vojski so na primer zašle na zelo nevarna pota.
Medtem, ko je v prejšnjem času predstavljalo vojvodstvo in dejansko neobstojanje partorganizacijc v vojski poglavitno nevarnost, so sedaj po stari »preizkušeni« navadi zašli v drugo skrajnost: na Notranjskem in v Dolomitih — po vsej verjetnosti pa kar
precej tudi na Dolenjskem — so pričele partijske organizacije na
nedopusten način zamenjavati komando in se direktno mešati v komandne posle. Razen tega so se povsem legalizirale in kot
take »komandiraju« po četah. Metodo prepričevanja
so zamenjale z metodo administrativnega pritiska
in birokratskega komandantstva. Njihova poročila
nam govore o nadziranju partizanov. Pričel se je opažati
odpor proti vsemu temu tako pri komandantih partijcih, kakor
pri partizanih in zavezniških elementih v vojski. Ob vsem tem pa
svojega »komandnega položaja« seveda ne uporabljajo za to, da bi
aktivi z iralc vojsko, ki je povsod zašla v zelo nevarno
stagnacijo dejanske neaktivnosti. Zadeva dolomitskega politbiroja je tudi svojski izraz tega splošnega pojava, v Dolomitih še pomešanega s frakcionaštvom znanih elementov. Mali
Janez, ki je te pojave na Notranjskem pred kratkim opazoval na
lastne oči, je sedaj po našem skupnem sklepu napisal okrožn i c o.,B Seveda pa bo treba biti izredno previden, da zopet
ne zaidejo v drugo skrajnost. Živo, toda pravilno delo partorganizacijc je namreč sedaj poglavitno sredstvo za dejansko aktivizacijo vojske in za izvedbo naših perspektiv. Ponovno: živ stik,
živ stik in zopet živ stik. Ljudem je treba objasnjevati, objasnjevati
in zopet objasnjevati, sicer zahajajo iz skrajnosti v skrajnost.
Vojska sama je v splošnem premalo aktivna. Opaža se
nevaren pojav nekakšne stagnacije. Za politično delo
na terenu in za politične potrebe terena je vse premalo
zanimanja in tudi razumevanja razen pri Dolomitcih.10 Zato pa
opravljajo predvsem rekvizicije, ki jih ne delajo vselej pri belogardistih. ProsjaČcnjc itd. S terenci ni vsepovsod sodelovanja, ponekod jih še vedno zafrkujejo, zlasti pa jim ne nudijo
zaščite.
Sedaj bomo izdali »Partizana«17 in pisali
v njem o vseh perečih nalogah vojske.
Terenski aktivisti zaostajajo za naraščanjem množičnega razpoloženja. Ponekod jim je
'•• Glej dok.St.l«.

tn
17

Misli na Dolomitski odred.
Glasilo -Slovenski partizan« je izdajalo Glavno poveljstvo slovenskih
partizanskih čet. V letu 1941 — oktobra — je Izlla samo ena (ciklostilirana)
Številka, Juniia 1942 je začel ponovno izhajali ter je do konca leta izšlo
S Številk. Tudi v letu 1943 je izšlo 5 številk, ki so bile Se ciklostiliranc. leta
1944 pa 11 (iskanih slevilk. Zadnja je bila natisnjena 20. oklobra 1944. Nato
Je začela izhajali »Naša vojska«.
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v kosteh še strah pred belogardističnim preganjanjem.
Vse te pomanjkljivosti sem podal morda nekoliko v premočni
luči. Toda moramo jih videti in zlomiti, če se hočemo zagnati
v nov polet. Vsekakor pa jih bo v sedanji objektivni situaciji
mnogo laže premagati kot sicer.
Menimo, da je spričo sedanje situacije in nalog nujno sklicati partijsko posvetovanje iz vse Slovenije. Podvzeli
bomo potrebno, da se izvrši v čim krajšem času.1*
Tiskamo letak belogardistom ,1!t poziv na novo p a r t i z. mobilizacijo,-" posebno izdajo » Poročevalca«,2' letak kristjanov, ki pozivajo na nov
polet osvobodilne borbe.-- Pismo za Primorsko je napisal Janez takoj po svojem prihodu. Poslali smo ga že kot pismo
CK.-'! Svoje pismo pošlji takoj, odposlali ga bomo s prihodnjo
patruljo.-' Glede na sedanjo situacijo in naloge novega poleta smo
izdali ter razposlali okrožnico IOOF in Glavnega pove I j s t v a.-3 Hrastu smo napisali pismo.20 Jaz v
kratkem krenem na Gorenjsko, Matija pa na
Not[ranjsko] in Dolenjsko.
Pri prijateljih sem včeraj zvedel, da je Dore-7 v Tvojem mestu
in da pravi, da se stvari na Dolenjskem ugodno razvijajo.
Prosim Te, da ga takoj poiščete in pošljete
sem. Najbrž je prišel na Jožico iskat nas, pa je zvedel, kje sva
Ti in jaz, in ker je imel dokumente, krenil tja. Ali pa?! Vsekakor
ga pošlji!
Prijatelji: so se zelo pritoževali zaradi svojega položaja in
komaj čakali, da pride kdo od naju. .. .2K Moje poročilo pa so spre'* Centralni komite KPS je začel pripravljati partijsko posvetovanje, ki
naj bi bilo .sredi marca 1943 v Dolomitih z referati o političnem položaju,
vojaškem delu, organizacijskih vprašanjih in množičnem delu Partije z vrsto
koreferatov. Kljub temu, da je nekaj delegatov zc prišlo v Dolomite, posvetovanja ni bilo, ker so Italijani prav tedaj začeli z močno ofenzivo in je
Centralni komite KPS konferenco odpovedal. Sklenil je, da bo sklical posvetovanje tedaj, ko bodo dani splošni pogoji. Ker pa so bila vprašanja, ki
bi naj jih posvetovanje obravnavalo, zelo pomembna, je naročil, naj partijske
organizacije izvedejo izčrpnejša posvetovanja v pokrajinskem obsegu po vsej
Sloveniji.
1» Glej dok. št. 124.
M Glej dok. št. 125.
-' Glej dok. št. 81. op. 1.
2
- Misli na letak »Slovenskemu kmetu-, ki so ga izdali »Slovenski kristjani v OF«.
M Glej dok. St. 135.
•-i Glej dok. št. 159.
M Glej dok. št. 129.
W Glej dok. št. 145.
2' Edo Milicvc. Vest ni bila točna.
2S Izpuščamo.
376

jeli precej radostno. Sploh so sedaj dobro razpoloženi in so zadeve v glavnem urejene, o vsem se bomo pogovorili takoj, ko prideš. Likvidacija odobrena, poziv italijanskemu narodu
prilagam'-"' — napisal ga je Saša'10 — sprejet brez težav. Brošura
za Inozemstvo31 se piše, kot sva se dogovorila. Sklenili smo, da
glavni Članek napišeš Ti; pomen OF, njen razvoj, njen namen itd.
Menijo, naj bi uvod v ta članek na kratko obravnaval »trnjevo
zgodovinsko pot slov. naroda«. — Kar se linije tiče, se prijatelji strinjajo z nami v celoti in v podrobnostih. S Pavlonv'1sem imel posebej razgovor. Potekel je ugodno, tudi glede odnosov
na terenu in v vojski. Ponovno je zatrjeval, naj jim zaupamo v vsakem oziru. da bodo sli z nami do konca itd., da njihove na terenu
boli, ker jim naši ne zaupajo in ker jih dostikrat korigirajo z administrativnim pritiskom namesto s prepričevanjem itd. — Vsi Te
pozdravljajo in Te žele čim prej videti. .. »M
S pismom QuintUM v celoti soglašamo.
Soglašamo, da izdajamo list »Delavska enotnost«. Pošlji čim
prej resolucijo?''
Da preidem na podrobnosti. Naj PetraČ• vendar že pošlje naše
pakete in legitimacije! Naj pošlje moje stvari in škornje! Na
G[orcnjsko] moram vendar iti dobro opremljen!
Cim prej naj pride Gregor ali Miklavž, da se Jane/,
sistematično dogovori o vseh podrobnostih in uvede
možnost kontrole, kajti sicer bo vse skupaj pašaluk.
Prosimo Te tudi, da nam pošlješ čim prej denar.
Pri Mihovem očetu plcnumašu*7 je paket za Miho.3H Naj
V lasta'11' čim prej uredi, da ga dobite in da ga Petrač odpošlje. .. .<°
Pridi čim prej sem. Nujno si potreben! Prvič zaradi sedanje situacije, ko rabimo Tvojo pomoč, drugič pa Še posebej zato.
da bom jaz lahko potoval, kajti živ stik z vojsko je nujen, pri
prijateljih pa tudi mora biti eden od naju.
'-"•' Misli najbrž na letak -Al popoln [talianol Italianl!«, v katerem izvrsni
Odbor OP poziva Italijansko ljudstvo v imenu njegove tisočletne kulture, da
pretrpa fašistične vc/i med Hitlerjem in Mussolinijcm in da italijanska vojska
preneha / zločini nad Slovenci. (Izvirnik je v rokopisnem oddelku Narodne
in univerzitetne knjižnice v Ljubljani.)
•"K* Josip Vidmar.
•'" 1 Glej dok. št. 207. poglavje V točka S.
•iEdvard Kocbek.
Xl
Izpusčamo.
1
-* * Umberto Massola. Edvard Kardelj je pismo napisal dne 14. novembra
1942. (Izvirna kopija dokumenta je v arhivu CK ZKS v Ljubljani.)
M Glej dok. št. 94.
'• Milan Skcrlavaj,
*' Dr. Anton Brecclj.
•*>* Dr. Marijan Brecclj.
•• Mira Tomšič.
•0 Izpusčamo.
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Št. 148
PISMO SEKRKTARJA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS FRANCA
LESKOSKA DNE 18. NOVEMBRA 1942 EDVARDU KARDELJU1
Pridi čimprej k nam!!
18. XI. 1942
Dragi Kr.=
Sporočam li Sele danes, da sem bil zelo bolan 10 dni in sem
Šele danes popolnoma vstal. Imel sem zelo močno gripo ali influenco, združeno z revmatizmom. Vročine sem imel stalno 38.3 do
39.7 ali 39.8. Prebolel sem jo brez vsake zdravniške pomoči in brez
medikamentov, samo malo kinina sem imel. Ce bi ne bil dovolj
močne konstrukcije, ne vem, kako bi bil prebolel. Danes sem sicer
še imel vročino zjutraj 38.1, zvečer pa 37.4, sem pa že toliko dober,
da lahko delam. Samo revma me muči v vratu in v sklepih na
rokah. Prosim te, če mi moreš od našega prijatelja dr.^ dobili
kakih zdravil. Zadnjič sem te prosil za »Interfan« mast in mlečne
injekcije, nimam namreč revmo sam, temveč jo imajo tudi drugi.
Injekcije bi nam lahko dal odredni zdravnik (živinozdravnik).4 —
O situaciji ti je pisal Peter/' pri zaveznikih med tem časom nisem
bil. Sklepe, ki smo jih napravili, ti tudi sporoča Peter. Denar smo
prejeli, 100.000 od Gregorja11 in po pošti 100.000. Pošiljke od Julija7
pa še ni nič. Pošto, ki si jo poslal, smo tudi sprejeli** in kaže res
veliko slabost naše vojske. Meni se zdi, da je kljub dobri formi in
organizaciji v neki stagnaciji, v nekem zastoju, v neki utrujenosti
in jo bo treba res z dobrimi in pripravljenimi akcijami oživeti. To
pa bomo mogli le s pogostim obiskovanjem in kratkim bivanjem
med njimi, danes tu, jutri tam.
Drugič veČ, sprejmi tovariške pozdrave.
S.f.s.n.!
Luka.0
P. s. Včeraj ponoči so Dolomitci napravili akcijo in pobili 15 bega,
zaplenili 8 prašičev, 8 krav, 5 konj in 3 vozove; to se je zgodilo
' Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu CKZKS v Ljubljani.
= Krištof — Edvard Kardelj.
* Dr. Mavrici) Ncubcrger, ubit 4. maja 1945 na Turjaku.
4
Lojze Gundc.
•r- Boris Kidrič. Glej dok. it. 147. .
r
* Janck Sublc
" Milan ftkerlavaj.
* Glej dok.it. 118.
* Franc LcskoSek.
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v Logu. Točnih poročil se nimam, pač pa so danes podnevi čakali
v zasedi [tal. in bega ter jih tolkli. Bilo je preeej mitraljiranja,
napravili so nalašč za lo veliko sled z živino in jih čakali v zasedi.
Albin10 je tudi včeraj zvečer prišel nad Ljubljano in pognal
bega v beg pri mitnici blizu Podutika.

St. 149
POROČILO ČLANICE POVERJEN ISTVA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS ZA LJUBLJANO LIDIJE SENTJURC DNE 18. NOVEMBRA 1942 EDVARDU KARDELJU1
Dragi Krištof!2
1. Ladi3 je toliko napredoval s svojimi dokumenti, da bo verjetno v nedeljo odpotoval.' Ima samo na eno stran. Kolikor bi
se stvar glede njegove vrnitve zavlekla, bom skušala urediti s tistim tvojim črnoborzijanskim sošolcem, da prinese sporočilo. Jaz
sama imam nekake zveze do konzulata, bom skušala kaj izkoristiti.
2. Glede jutrišnjega sestanka ne bo nič. Kristjani sporočajo,
da si rezerviraš za četrtek in T)i se torej v četrtek ev. povezali
tudi z Markom* in nami.0 Javi, če soglašaš. Jutri torej ne!
3. Sicer nič posebnega. Tchn. provala se ne širi, pač pa baje
vodijo Ljerko1 na cesto. Ni preverjeno.
Pozdrav Joža*
Draga-' se je vrnila brez pisma — češ, da bo na oboje odgovoril
0 božiču. Povedala ni nič bistvenega oz. nič. Mudi se mi, podrobno
poročilo jutri.
Pozdrav

i« Albin Grajzer.
I
Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu CK ZKS v Ljubljani.
= Edvard Kardelj.
• Janck Sllblc.
« Glej dok. št. 164.
'' Zoran Polič.
0
7
H
II

PoverjeniltVO CK KPS za Ljubljano.
Lilijana Neuman.
Lidija Senljurc.
Draga Tavčar.
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St. 150

POROČILO REFERENTA ZA AGITACIJO IN PROPAGANDO
V CANKARJEVI BRIGADI J02ETA MAZOVCA DNE 18. NOVEMBRA 1942 CENTRALNEMU KOMITEJU KPS'
UBIC
Sektor za agilprop
Na položaju, dne 18. XI. 1942.
Centralnemu komiteju KPS!
Številčno stanje članov KP v brigadi je bilo ob nastanku brigade 40 in to: v I. bat. 20 in 6 kandidatov, v II. bat 15 in 8 kandidatov, v III. bat. 5 članov in 2 kandidata.
Sedanje stanje: 58 članov in to: I. bat. 22 članov, II. bat. 21
članov, III. bat. 9 članov. V štabni celici 8 članov, 7 prejšnjih in
nanovo sprejel dr. Luka.Skoj: I. bat. 33, II. bat 28, III. bat. 10.
Kvaliteta. V splosnera so partijci mladi, z malo izjemo že v partizanih sprejeti v članstvo, zarad ^ tega je tudi otežkočena izbira
za funkcionarski kader. Najbolj kritični primer je to, da smo
z dvema četama Belokranjskega bataljona, sedaj III. bat., dobili
v brigado samo 5 članov KP in je razumljivo, da je večji del
funkcionarskega kadra bil izven partije. Delno pa je tudi Se sedaj,
to so predvsem vodniki in vodni delegati. V ostalih dveh bataljonih
je članstvo znatno številnejše a izgradnja ni na višini.
Agitacijsko propagandistično delo.
Agitacijsko propagandistično delo v brigadi se opravlja tako,
kakor je bilo dogovorjeno s takratnim politkomisarjem,4 sedanjim
komandantom slovenskih partizanskih čet. Razne teme so se podajale na brigadnih zborih, se nadalje prediskutirale po bataljonih
in četah tako, da so vsako stvar obravnavali najmanj dvakrat.
Pocdinc teme pa so podajali le pred bataljoni in četami. Teme, ki
so jih podajali, so bile v skladu z navodili Glavnega poveljstva
in Izvršnega odbora.
1
Prepis izvirnika, ki je v arhivu CK ZKS v LJubljani, je Glavno poveljstvo slovenskih partizanskih čet poslalo Edvardu Kardelju v Ljubljano.
- Dr. Ivan Novak, sanitetni referent brigade, sedaj predstojnik Ginekološke klinike v Ljubljani.
•"* JzpuSČamo.
* Ivan Maček.
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V sporazumu s terenskimi delavci je bilo tudi nekaj mitingov
in to prvi v okolišu Crmošnjic, nadalje pa v vaseh okoli št. Jerneja
in Sv. Križa ob nemški meji. Bilo je v zadnjem času tudi nekaj
demonstrativnih pohodov skozi vasi pod Gorjanci, v katerih so
belogardisti širili lažnive vesti, da so ubili in uničili vse partizane.
Namen teh pohodov je bil dvigniti moralo med civilnim prebivalstvom, ki se je spričo te lažne propagande bele garde pričelo
nagibati na njeno stran v strahu pred njenimi represalijami. Iz
teh vasi je v tem času odšlo več mladih moških javit se, na kar
so jih uvrstili v belo gardo. O krivcih za vse to bomo govorili
na drugem mestu.
V prvi polovici prejšnjega meseca je prišla v brigado delegacija
Glavnega poveljstva/* Na žalost moramo ugotoviti, da delo, ki so
ga opravljali v brigadi ni bilo pozitivno. Pomočnika politkomisarja
sta imela politične ure, na katerih sta razpravljala ali vsaj hotela
razpravljati o kapitalizmu, socializmu itd. Tov. Slavko/1 ki se je
z veliko vnemo zagnal v delo, ne obvlada ne ene ne druge teme.
Tako je razpravljal o panslavizmu, visoki kulturi vzhoda in nizki
kulturi zapada, dalje o dveh socializmih, nemškem in ruskem, za
kar so ga na licu mesta pričeli gnjaviti in mu dokazali, da dveh
socializmov sploh ni, temveč da je Hitlerjeva propaganda operirala, kar se tiče socializma, samo demagoško, da preslepi ljudske
množice. Tov. Jure7 je, kar se tega tiče, mnogo boljši, ker socializem
obvlada v precejšnji meri. Zelo kvarno je, da s tako družbo ni
glavni štab poslal vsaj enega odločnega in spretnega partijca, ki
bi kontroliral ostale in jih usmerjal. Želeti je, da se v bodoče kaj
takega ne pripeti, ker bi to znalo kvarno vplivati ne samo na partizansko vojsko, temveč tudi na civilno prebivalstvo, če bi bili
mitingi po vaseh. Kvarno bi vplivalo tudi v takih enotah, kjer je
funkcionarski kader prešibak ali premalo odločen, da bi na licu
mesta interveniral na nepravilnosti.
Tov. Dores se ni
naj bi nosili poedini
v enote, se vsaj pri
poročal strumnost v

ukvarjal z drugim kakor s tem, kakšne čine
funkcionarji. Z misijo, v kateri je bil poslan
nas ni ukvarjal, razen toliko, kolikor je priprihajanju pred starešine in v pozdravljanju.

Dne 25. 10. sva odšla s komandantom'-' v štab II. operativne
zone, kjer se nama je pridružil tudi tov. Dore. Na sestanku s funkr
* Namestnik komandanta Glavnega poveljstva slovenskih partizanskih
čet Jaka Avsič, član Glavnega poveljstva Kdo Mihevc in pomočnika politkomisarja Slavko Vrhovcc in Štefan Pavšič so prišli v Cankarjevo brigado
M. oktobra 1942. Glej dok. št. 23.
« Slavko Vrhovcc.
7
Štefan PavSič.
* Edo Mihevc.

• Dr. Marijan Dermastia.
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cionarji zone smo razpravljali o skupnom nastopu proti sovražnikom na sektorju Bele krajine, to je okoli Metlike in v žumberaškem
predelu, nato bi pokrenili skupne akcije v okolici Novega mesta
proti Italijanom in belogardistom. Te skupne akcije je razbila
italijanska in belogardistična ofenziva na Gorjance. Sedaj nam
sporočajo, da se štab II. zone vrne na prejšnji položaj in želi
dobiti z nami kontakt, ki ga bomo vzpostavili takoj.
Smrt fašizmu — svobodo narodu!
Podgorc — Tine Dolgan10

St. 151
POROČILO REFERENTA ZA AGITACIJO IN PROPAGANDO
V CANKARJEVI BRIGADI JOŽETA MAZOVCA DNE 18. NOVEMBRA 1942 GLAVNEMU POVELJSTVU SLOVENSKIH PARTIZANSKIH CET'
UBIC
Sektor za agitprop.
Na položaju, dne 18. XI. 1942.
Glavnemu poveljstvu slovenskih partizanskih čet!
V štab brigade Ivana Cankarja ste poslali med drugimi tudi
tovariša Doreta Trdino.- Dne 25. X. smo skupaj s komandantom
brigade'1 odpotovali v štab II. operativne zone in Zumberaško-pokupskega odreda na razgovor o morebitnih skupnih akcijah proti
našim skupnim sovražnikom. Tov. Dore se je bavil v glavnem
s tem, kakšne čine bi uvedel v naši vojski, za kar ga je zafrkaval
celo komisar zone,* češ mnogo drugega je prej potrebno kakor to.
Pri sestavljanju operativnega štaba za slučaj skupnih vojaških
akcij so tudi njega imenovali v štab, četudi bi bilo bolj potrebno,
da V takih štabih sodeluje komandni kader enot, ki bi posegale
v borbo. Po dogovoru v štabu II. zone smo odpotovali skupaj
V VDO, da od tam proučimo položaje okupatorja in bele garde,
jih presodimo in določimo opazovalce do časa, ko bi se brigada
*° Jože Ma/ovcc.
1 Prepis izvirnika, ki je v arhivu CK ZKS v Ljubljani, je Glavno poveljstvo slovenskih partizanskih ćet poslalo Edvardu Kardelju v Ljubljano.
2 Edo Mihcvc. Glej dok. St. 23.
3
Dr. Marijan Dcrmastia.
* Marko Bclinič.

382

in pa ostali prevalili na ta seklor. Ko sva naslednji dan s komandantom brigade odhajala v smer, kamor bi za nama prišla brigada,
je ostal tov. Dore v štabu VDO. Dan pozneje je pričela italijanska
ofenziva proti Gorjancem in sicer s strani Zumberka, s strani Novega mesta pa so le s topovi obstreljevali nek sektor v blizini
P reže ka. Gorjanski bataljon je po tem obstreljevanju zbežal na
vrh Gorjancev in nam sporočil ta premik pismeno. V sporočilu
je navedel, da so Italijani koncentrirali v okolici Novega mesta
8.000 vojske. Možno bi bilo, da bi ta bataljon ostal na svojem
mestu in najmanj dvakrat odbil Italijane, če bi prodirali iz te
smeri proti vrhu Gorjancev, to pa zaradi tega, ker je s strani
Čateža branil dohod Italijanom proletarski bataljon Zumberaškcga
odreda in še nek drugi bataljon, ki sta imela skupaj 42 avtomatskih
orožij, med njimi 6 težkih mitraljezov in 2 bacača. Vrh Gorjancev
pa je imel svoj logor tudi Belokranjski bataljon, ki bi zavaroval
dohod okupatorja iz smeri tovarne. Vkljub temu pa je bataljon
pobegnil brez boja na Gorjance. Ker se je ofenziva stopnjevala
s sektorja, na katerem so bili Hrvatje, je še isti dan popoldne ves
odred krenil nazaj na svoje izhodišče. Tovariš Dore, ki je verjetno
iniciator teh pokretov in ki jim je nasedel šibki komandant
odreda/* ima pri tem velike zasluge. Namesto da bi ukrenili vse,
da bi okupatorja občutno ranili in se končno pridružili Hrvatom
ter se skupaj z njimi prebili skozi obroč, kakor so to storili Hrvatje sami, je bil manever tak, da je imel za posledico popolno
razbitje odreda. Po enonočnem maršu vrh Gorjancev in po nesmiselnem manevriranju ves dan brez jedi je bil dan ukaz, da se
celota vrne nazaj na Kiro pod Gorjanci in se od tam prebije skozi
obroč okupatorja v smeri Planine (Kočevska). Ko smo pred nočjo
dohiteli to premikajočo se edinico, ni bilo pri njej ne tov. Doreta
ne štaba odreda. Vsi skupaj so odšli s patrolo kakih 20 mož in
enim puškomitraljezom v isti smeri. Med partizani se je govorilo,
da je tov. Dore izjavil, češ prebijte se, kakor veste in znate, on da
se bo prebijal sam. Na slučajnem sestanku, ki smo ga imeli pod
Gorjanci v neki zidanici, sva skupaj s komandantom brigade kritizirala ta nesmiselni premik, kakor tudi nesmiselno mišljenje, da
bi se en sam bataljon s številnim balastom po eno in pol dnevnem
maršu brez hrane mogel prebiti skozi obroč, nego da bi morali
ostati na vrhovih, branili na desnem krilu dohod Italijanov na
vrhove in se skupaj z njimi prebiti skozi obroč. Nikakor da ni
dopustno, da bi se enota razdelila na manjše enote, ki naj bi na
svojo roko manevrirale in se skrivale in se po končani ofenzivi
združile. Dokazovanje je bilo v tem, da naše moštvo še ni dozorelo
za prave gverilske operacije in bi spričo razdelitve v manjše enote
nastala katastrofa. Tovariši, ki so se že prej na čelu z Dorctom
odločili, da krenejo na svojo roko, so samo priganjali bataljon
& Jože Prijatelj.
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oziroma odred, naj čimprej krene v določeno smer, sami pa so
se izmuznili in krenili svojo pot. Tov. Dore je sicer našel izgovor,
da je vse to ukazal komandant odreda in da bomo o tem Se govorili na drugem mestu. Jaz pa sem prepričan, da je vse to njegovo
delo, .. .''• Razpoloženje med moštvom napram komandnemu kadru
je bilo grozno in posledico teh nesmiselnih premikov in ukrepov
je videti sedaj v vsej luči. Dočim bi bilo možno ohraniti vso enoto
skupaj in z njo manevrirati po Gorjancih, ali pa se prebiti skupaj
s Hrvati, je nastalo popolno razsulo in demoralizacija ne samo
med vojsko, temveč tudi med civilnim prebivalstvom v okoliških
vaseh spričo predaje ca 30 partizanov. Posledice tega so, da je
odšlo iz vasi pod Gorjanci mnogo fantov v belo gardo in da je
zaradi tega ljudstvo napram nam slabše razpoloženo, kakor je bilo
poprej in da bo treba mnogo truda, da se temu odpomore. .. .7
Sedaj se zbirajo razbiti oddelki VDO, vendar je vrzel, ki jo
je vsekala ofenziva, precej občutna. Nujno je, da Glavno poveljstvo
pošlje nekoga na lice mesta, da preišče vse to in ukrene potrebno,
plašljivcem pa onemogoči, da bi hodili po edinicah in delali zmedo
na eni strani, na drugi strani pa se ukvarjali z nesmiselnimi
stvarmi in tako postavljali v slabo luč celotni Glavni štab.
Smrt fašizmu — svobodo narodu!
Za agitprop UB IC:
Podgorc — T. Dolgan0

St. 152
PISMO EDVARDA KARDELJA DNE 19. NOVEMBRA 1942 SEKRETARJU CENTRALNEGA KOMITEJA KPS FRANCU LESKOSKU1
Dragi Lojze!-'

19. XI. 1942.

V pismu Petru3 sicer obljubljam, da bom v pismu Tebi več
napisal, toda ne morem izpolniti obljube, ker moram oddati. Tudi
še nisem dokončal pisma za Primorsko, zato ga bom poslal z jutrišnjo pošto.4 Od vas ni nobene pošte. Očitno je, da nekaj ni
fi
7
k
0

Izpusčamo.
Izpušćamo.
Izpušćamo.
Jože Mazovcc.
i Izvirnik in izvirna kopija s podpisom Edvarda Kardelja sta v arhivu
CKZKS v Ljubljani.
2 Franc Lcskosck.
* Boris Kidrič; glej dok. St. 146.
* Glej dok. St. 159.
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V redu, dasi mi je Petrac' dejal, da je zveza ponovno vzpostavljena.
Pritiskajte tudi vi s svoje strani.
1. Nujno potrebno je poslati patruljo k Titu. Zdi se mi, da
so sedaj precej blizu, na vsak način pa imajo zvezo s Hrvati. Jaz
bom napisal pismo, poročilo in nekaj za Deda*1 in vam v dveh, treh
dneh poslal.7 Vi pa ta čas pripravite patruljo, ki naj gre takoj.
Treba ji je dati s seboj tudi po dva primera vse izdane literature.
Organizirajte na vsak način.
2. Pritisni, da bo Slo z golobom.** Človek iz Lj[ubijane], ki je
bil pri Mihi," pravi, da je M[iha] povsem brez pomoči in da nič
ne dela. Dajte na vsak način tako organizirati, da se bo M[iha]
vselil v vaš sedanji prostor in bo tam do kraja uredil. Naročil sem
tudi že Uršo,10 da bo prišla tja s prvo patruljo. Dogodki so tako
važni, da ne smemo več oklevati V tem vprašanju.
3. S Cirilom" je obup. Zadnji čas je, da ga nadomestite s komerkoli drugim. ...12 Uredite z brigado T. T.! Podprite Ludvika,,a
da se njegov sektor očisti bele garde (zlasti Polica).
4. Materiala je tu za partizane precej. Staknili so lodna za par
tisoč oblek. Naročil sem, naj ga kupijo, četudi je precej drag.
Imamo v načrtu neko večjo denarno zadevo, toda je še prekmalu,
da bi o njej govoril.1* »Stima« jo Štefan16 in je pač v njegovem
stilu. Ce uspe, se bo ves svet smejal. Štedite, štedite!
5. Najvažnejše pa je tole: po informacijah OS se pripravlja it.
ofenziva na kočevskem sektorju. Tja je odšel tudi del fašistov in
Montagna. Vprašanje je seveda, če ni to samo prikritje dejstva,
da so Italijani — odšli. Bodite na oprezu.
6. Razvijte maksimalno agitacijo in propagando!
Do jutri — tovariške pozdrave vsem!
Krištof'0
P. S. Peter naj ne gre na Gor[cnjsko], dokler se stvari v brigadah
ne urede. Imam vtis, da je tu nevarna kriza!! zlasti v brigadi
T. T.'7
'• Milan Skcrlavaj.
Komintcrna.

6

" Glej dok. St. 206.

*
i*
">
"12

Radiooddajna postaja.
Milo! Brelih.
UrSka Satlcr, por. VcluSčck, radiotclegrafistka.
Jote Moskrič.
Izpusčamo.
W Ludvik Smrckar.
>* Napad na Đanco d'Italia na današnji Cankarjevi cesti, kjer naj bi
pobrali mesečno plačo za italijansko okupacijsko vojsko, je bil te pripravljen,
a je 16bil odpovedan i/ političnih razlogov.
Edo Brajnik.
i«
Edvard Kardelj.
17
Pripisano s Črnilom.
a
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St. 153
PISMO EDVARDA KARDELJA DNE 19. NOVEMBRA 1942 IZVRŠNEMU ODBORU OF V DOLOMITE1
19. XI. 1942
Izvršnemu odboru Osvobodilne fronte.
Dragi tovariši!
Oglašam se spet, četudi je gotovo že Peter2 podrobno opisal
tukajšnji položaj. Od njegovega odhoda se ni mnogo spremenilo.
Zato bom manj govoril o dogodkih, več pa o tem, kakšne naloge
izhajajo za nas iz sedanjega položaja.
1. Mcdnarodno-politično področje je ponovno dobilo za nas
izredno veliko važnost. Iz vseh komentarjev Moskve, Londona in
Amerike jasno sledi, da se dejansko nahajamo na prelomu sedanje
vojne. Res je sicer, da imajo vsi ti centri interes pripisovati akcijam anglo-amcriških sil v scv. Afriki veliko važnost, tudi Če bi je
dejansko ne imeli v taki meri, vendar ni nobenega dvoma, da je
to prva etapa k resnični drugi fronti. Ni končno važno, ali lahko
pričakujemo hitrega nadaljevanja ali zategovanja, vsekakor so se
našli fašistični imperialisti v položaju, ko morajo ali hitro zapustiti
Afriko in s tem dati zaveznikom možnost hitrega prehoda v ofenzivne akcije na evropskem področju, ali pa morajo dovažati
V Afriko neprestano nove trupe, pri čemer se lahko zgodi, da bodo
izgube na tej fronti tako močne, da bodo bistveno vplivale na
evropske pozicije fašističnih držav. Nobenega dvoma ni, da Hitler
to vidi, zato hiti z napadi na Stalingrad in Kavkaz, da bi pred zimo
na tem sektorju dosegel vsaj take položaje, ki bi mu omogočili
prezimovanje in defenzivno vztrajanje na dobljenih pozicijah, nakar bi moral znaten del svojih vzhodnih trup prenesti v Evropo.
Naj bo torej obseg anglo-ameriškc severnoafriške akcije velik ali
majhen, dejstvo je, da je ta dogodek, kakor pravi Stalin, preobrnil
ves politični in vojaški položaj v Evropi. SSSR pripisujejo zelo
veliko važnost afriški akciji. Vse sovjetske postaje neprestano
govore o njej in navajajo podrobne rezultate, pa tudi dajejo obsežne komentarje, kako in koliko se bo spremenilo sedanje stanje
na evropskih frontah. Zelo odločno vztrajajo vsi sovjetski komentarji na tem, da je to priprava za drugo fronto, ki mora biti vzpo
stavljena v najkrajšem času. Verjetno ste o Stalinovi izjavi obve
šČcni. Ponavljam pač zato, ker nisem popolnoma gotov, če ste j<
slišali. Stfalin] odgovarja na vprašanja nekega žurnalista:
I Izvirna kopija s podpisom Edvarda Kardelja je v arhivu CK ZKS
v Ljubljani.
- Doris Kidrič.
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1. Afriška akcija ima ogromen pomen. Iniciativa je prešla
v roke zaveznikov, demoralizira Hitlerjeve zaveznike, omogoča
hiter razpad italo-nemške koalicije s hitrim uničenjem Italije in
z izolacijo Nemčije, omogoča svobodoljubnim narodom okrepitev
osvobodilne borbe, omogoča izgraditev francoske osvobodilne vojske, je priprava za otvoritev druge fronte v Evropi.
2. Za vzhodno fronto je ta akcija važna zato, ker bo prisilila
Hitlerja, da odtegne nekaj divizij s te fronte in bo tako razbremenjena Rdeča armada.
3. Na vprašanje, ali tudi Rdeča armada pripravlja ofenzivo, je
Stalin rekel, da je o tem še prezgodaj govoriti, vendar »ni treba
dvomiti o tem, da bo Rdeča armada častno izpolnila svoje naloge
tako, kakor jih je tudi doslej*. — Zanimivo je, da je to 3. točko
londonska radiopostaja izpustila v večini svojih oddaj, zlasti pa
tudi v vseh naših, slovenskih in srbskih oddajah. — Današnje
vesti govore o velikih sovjetskih pripravah za ofenzivo na srednjem in severnem sektorju vzhodne fronte. Tudi v moskovski oddaji sem v nekem komentarju slišal o tem, da bo velika sovjetska
ofenziva zlomila Hitlerjevo vojsko. Izgleda, da je začetek te ofenzive vezan na neke akcije oziroma rezultate v zvezi z afriškim
izkrcavanjem. Skratka: v vojnem pogledu moramo računati s tem,
da prehaja in bo v kratkem popolnoma prešla vojna iniciativa na
stran zavezniških sil, kar bo, kajpak, imelo tudi najdaljnosežnejše
politične posledice.
Za nas same izhaja iz vsega tega en zaključek: treba je tudi
naše vojaške in politične sile mobilizirati za ofenzivo, ki bo dokončno utrdila naše položaje. — V zvezi s tem na splošno pravilnim
in nujnim zaključkom pa moramo imeti pred očmi več dejstev.
Italija je v izredno težkem notranjem položaju, ki bi utegnil v zelo
kratkem času zlomiti vse pozicije italijanskega fašizma in seveda
tudi italijanske imperialistične vojske. Zdi se mi, da tega Hitler
pod nobenim pogojem ne sme dopustiti, kajti dvomim,
da bi Nemčija mogla za dolgo preživeti skrahirano Italijo. Zdi se
mi torej zelo verjetno, da bo Hitler napolnil Italijo s svojimi
trupami za vzdrževanje reda in miru v tej državi. Računati moramo
potemtakem tudi mi na stalne nemške goste. In res se že govori
0 prihodu Nemcev, za katere naj bi izpraznili Belgijsko vojašnico
in hotel Union. Jasno je, da taka okupacija Italije v končni liniji
silno slabi samega Hitlerja, toda to je kljub temu edina možnost
za podaljšanje življenja. Ne smemo si torej naše akcije predstavljati kot lahko stvar. Pred nami so trdi boji, morda trši, kakor
so bili vsi dosedanji, če jih gledamo z vojaškega stališča. Politično
nam bo to dejstvo vendarle izredno koristilo. Bela garda se bo
kompromitirala ne le z Italijani, ampak tudi z Nemci. Za mase bo
to še en dokaz več o pravilnosti politične linije OF. In dejansko
tudi je tako: vsi mednarodni in notranji dogodki v toliki meri
25*
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potrjujejo pravilnost politike 10 [OF], da to danes pričenja uvidevati celo ljubljanski meščan, ki mu politika nikdar ni bila nič
drugega kakor špekuliranje od dneva do dneva. Ce hočemo torej
z uspehom pričeti nase vojaške operacije, potem je treba predvsem
pričeti Z močno politično kampanjo na vseh področjih, ki bo omogočila, da bodo množice razumele ves politični pomen nase vojaške
akcije. Mislim, da je za to potrebno:
1. Povečati našo agitacijo — propagando, napisati čim več
najrazličnejše literature, ki naj objasnjuje prav vsa tista vprašanja, ki teže množice in na katera ne najdejo odgovora. Sem
spada tudi vprašanje o jutrišnjem dnevu, o bodoči demokraciji,
socialnih pravicah itd. Treba je biti v tem pogledu precej konkreten in objasnjevati, kako si OF predstavlja demokratično ureditev slovenske zemlje. Poleg tega pa je važno zlasti tudi vprašanje
Jugoslavije. V Lj[ubljani] je še vedno precej nejasnosti v tem
pogledu in so jih klevete v zvezi s »srednjc-evropsko sovjetsko
zvezo« vendarle nekoliko omajale. Treba je močno naglašati našo
privrženost zvezi južnih Slovanov, svobodni Jugoslaviji. O razkrinkavanju bele garde seveda niti ni treba govoriti na tem mestu.
2. Treba je s pomočjo partizanskih odredov in naših terenskih
delavcev ustvariti aparat, ki bo zares to literaturo prinesel v roke
množic. Zato je treba neprestano kontrolirati delovanje našega
org. aparata.
3. Treba je s to našo agitacijo iti iz OF-ovskega kroga v tiste
kroge, kjer ima svoje postojanke b. g. in Draža M[ihailović].
V prvi vrsti je treba podvzeti vse mere, da bi stopili v kontakte
z ljudmi, ki so nasilno mobilizirani v b.g., ali pa zaslepljeni. Dobro
bi bilo, če bi 10 [OF] izdal poseben proglas za te ljudi. Zlasti je
treba popularizirati zmage zaveznikov ter v zvezi s tem kaznovanje
vseh tistih, ki so bili v službi okupatorjev. Preokreta na terenu še
ni opaziti kratkomalo zaradi tega, ker niti mase niti partizani niso
obveščeni o velikem pomenu sedanjih dogodkov. V tej agitaciji se
mi zdi nujno potrebno naglašati enotnost zavezniške vojne akcije
in njenih posledic, zlasti tudi našo povezanost z zavezniškimi
silami sploh, ne zgolj z ZSSR.
4. Treba je na vsak način okrepiti akcijo med italijanskimi
vojaki. Mi smo za Lj[ubljano] ustanovili poseben komite za delo
med italijanskimi vojaki. Komite bo izdal tudi svoj 14-dnevni bilten za vojake v italijanščini. Zdi se mi potrebno, da se tak komite
ustvari tudi zunaj. Tekst biltena bo sicer možno dobiti iz Ljubljane, toda potrebno je organizirati cel aparat za zveze. Ljudje
na tem poslu morajo biti izredno konspirativni, ker bi združevali
politično delo obenem z nalogami obveščevalne službe.
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5. V naši vojaški akciji pa bi bilo potrebno izredno pazili na
to, da ločimo prisilno mobilizirane in prave belogardistične elemente. Vzporedno s tem, ko bomo prehajali v ofenzivo, je treba
tudi omiljevati ravnanje s krneli, ki so bili prisilno mobilizirani
ali zaslepljeni. Cas defenzive in potrebe, da nastopamo z največjo
ostrino, je minil. Sedaj bi nam nadaljevanje take politike lahko
samo Škodovalo. Prepričan sem, da bodo v prihodnjih bojih prestopale na našo stran cele belogardistične enote. Ce ne bodo in
dokler ne bodo, bo to samo posledica naše preslabe delavnosti
med temi množicami.
6. V zvezi s tem se mi zdi potrebno omenjati tudi zunanje
oblike gibanja partizanov. Ni prav, da se partizani izogibajo vasi,
da hodijo vanje samo civilno oblečeni itd. Nasprotno, treba je moč
partizanov pokazati tudi s tem, da smelo prihajajo v vasi, sklicujejo shode, konference, objasnjujejo svoje cilje itd. Posameznim
partizanom ali majhnim patruljam je treba prepovedati gibanje
po vaseh. Vzporedno s tem pa je treba seveda tudi povečati udarnost naših čet. Glede osvobojenega teritorija sva pa itak že govorila s Petrom. Menim, da je stvar še vedno aktualna, dasi je treba
pristopiti k njeni realizaciji postopno in se ne prehitevati.
Bilo bi dobro, če bi 10 izdelal navodila za svoje aktiviste, ki
bi se dotikala vprašanj, ki sem jih nakazal. Cc boste to v kratkem
napravili, pošljite kopijo takoj tudi sem, da razpošljcm po najkrajši poti po Cirilu."1
Izredno poučen in zanimiv primer za nas je — dogodek z Darlanom.' Kakor ste gotovo informirani, so Amerikanci dali v Alžiru
oblast — Darlanu. Ta dogodek je z dveh strani zanimiv. Prvič, ker
so ameriški in angleški reakcionarji tako hitro pokazali, kako si
po vojni predstavljajo »demokracijo« in »svobodo«. Začeli so
neverjetno grobo — in to je koristilo. Ta primer nam pa istočasno
kaže, kako močan je že odpor mas proti takim poskusom. Sam
Roosevelt se je moral ograditi, Churchill je sprejel de Gaulla, ki je
izdal izredno ostro in pozitivno izjavo, od vsepovsod dežujejo protesti, v ameriškem in angleškem časopisju je cela burja nezadovoljstva, skratka, sporazum z Darlanom bo šel kmalu po vodi. Tudi
ta primer ponovno potrjuje pravilnost našega predvidevanja. Ni
dvoma, da bodo v bodoče ponavljanja takih primerov, kakršen je
Darlanov, vedno težja. Saj n. pr. neki žurnalist angleškega meščanskega lista javno sprašuje Churchilla, ali naj Darlanov primer
pomeni, da bodo zavezniške trupe sklepale slične sporazume tudi
a Jože MoSkrič.
* Francoski admiral. Leta 1939 je postal vrhovni komandant francoske
mornarice in ostal na tem položaju tudi po ncmSki okupaciji Francije. Ob
zavezniškem izkrcanju v severni Afriki 8. novembra 1942 je z zavezniki 10. novembra 1942 sklenil premirje in v sporazumu z njimi sprejel upravo nad
severno Afriko. Dne 24. decembra 1942 je padel ob atentatu.
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s Ouislingom, ko bodo zasedle NorvcSko. Treba je tudi pri nas ta
primer čim bolj popularizirati in pokazati b. g. in mihailovičevcem,
kako si nimajo česa obetati.
Pismo moram prekiniti, ker ga moram oddati kurirju. Ne
zamerite! Jutri bom nadaljeval. Samo Se nekaj podrobnosti:
1. Belogardisti so aretirali kršč[anskega] s[ocialista] Museka5
in ga odpeljali v Bizovik. Aretirali so ga v Ljubljani ob italijanski
asistenci.
2. Aretiran je sok[ol] Zvonko'/' Padel v zvezi s tehnično provalo. Podrobnosti mi še niso znane. V nevarnosti je bil tudi Marko,7
a se je srečno izkopal.
3. Provala se počasi še vedno širi dalje. Ves tisk je zastal, zato
tiskajte čim več zunaj.
4. B.g. je dobila od Italijanov v Belgijski vojašnici posebne
zapore za svoje jetnike. V te zapore in jetnike se Italijani ne vtikajo, kakor tudi ne v njihove obsodbc.\ Verjetno sta v te zapore
prepeljani Alenka in Rija.'J
5. Vaše stvari postopoma gredo iz Lj[ubljane]. Ali dobivate?
Prišlo bo vse. —
Prisrčne pozdrave vsem
Krištof10

Vitko Musck, sedaj novinar v Ljubljani.
« Viktor Rcpič.
7
Zoran Polič.
• Konce oktobra 1942 sta dr. Albin Smajd in podpolkovnik Erncst Pctcrlin
zbrala 150 ljudi iz Slovenske zaveze, Straže in drugih izdajalskih skupin, ki
so jih Italijani oborožili s pištolami. Skupino so imenovali »MVAC La
guardia sicurezza di Lubiana«, kasneje pa »Formazionc MVAC di Lubiana«
in je od 1. novembra delala v Ljubljani preiskave. Opravljali so jih sami
ali pa skupno s karabinjerji. Italijani so jim dali v Belgijski vojašnici za
zapore en trakt. Poveljnik zaporov je bil stražar Tone Pipan, aretiranec so
zasliševali in mučili dr. Albin Smajd, Franc Casar, Ciril zebot, Franc Frakcij
in nekateri belogardistični duhovniki, zaradi česar so Ljubljančani imenovali
te zapore »farovi«.
Največje racije so napravili pred božičem 1942. leta, z namenom, da
zapro vse znane pristaše OF. Zato so dr. Albin Smajd, Erncst Pctcrlin, načelnik štaba XI. armadnega zbora Annibalc Gallo in obveščevalni oficir Tornavi
napravili načrt, po katerem naj bi aretirali 813 ljudi. Pri akciji je sodelovalo
506 belogardistov iz Ljubljane, Dolenjske in Notranjske ter 406 karabinjerjev
in italijanskih vojakov. Racije so bile 21. in 22. decembra 1942 ponoči. Prvotni
spisek 813 ljudi so v zadnjem trenutku Se izpopolnili ter aretirali okrog
1500 Ijubljančanov. (Glej F. Saje, Bclogardizcm, II. izdaja, Ljubljana 1952.)
0
Helena in Marija Lcskosck.
io Edvard Kardelj.
G
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St. 154
PISMO EDVARDA KARDELJA DNE 19. NOVEMBRA 1942 VODJI
CENTRALNE TEHNIKE KPS MILANU SKERLAVAJU1
Dragi Julčc!2
19. XI. 1942
4

Ne dobim nobene pošle od Luke* in Petra. Ne morem si
misliti, da nič ne pišeta. Očitno je, da zveza ne funkcionira. Ugotovi
to preko Miklavža,5 zlasti pa tudi, kje je obtičala vsa pošta, ki sem
jo zadnjič poslal na njihov naslov. Bilo bi zlo, Če bi to pošto
dobil v roke sovražnik. Pritisni na Miklavža, naj se teh stvari
resneje loti, kakor se je doslej.
Kako je s provalo? Sporoči mi čimprej, da se vem ravnati.
Od tu, kjer sem sedaj,6 je nemogoče vzdrževati kontakte, zato bi
se vrnil nazaj, če ni večje nevarnosti. Cc pa je to za sedaj še
prezgodaj, potem mi povej, kako bomo vzdrževali zvezo s Teboj;
z Julko7 in Matevžem8 ter z Vlasto.'J Tako ne more iti, kakor je
sedaj.
Javi se čim prej!
Kr.10
St. 155
POROČILO ČLANICE POVERJENISTVA CK KPS ZA LJUBLJANO
LIDIJE SENTJURC DNE 19. NOVEMBRA 1942 EDVARDU KARDELJU1
19. 11.
Dragi Krištof!11
1. Pošiljam ti Justinovo* pošto. On sicer misli, da je pisava
Andrejeva,4 a jaz po vsebini v to dvomim. Bom pa čim prej sama
skušala ogledati original.6
i Izvirna kopija s podpisom Edvarda Kardelja je v arhivu CK ZKS
v Ljubljani.
2
Milan škcrlavaj.
-4*1 Franc Lcskošck.
Horis Kidrič.
&
Mirko Zlat nar.
• Glej dok. št. 118, op. 4.
" Lidija Scntjurc.
* Vladimir Krivic.
0
Mira TomSič.
">1 Krištof — Edvard Kardelj.
Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu CK ZKS v Ljubljani.
2
Edvard Kardelj.
fl
Vladimir Krivic.
4
Scrgcj Kraigher.
6
Glej dok. št. 110.
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2. Draga* sporoča, da je bil O.7 po Tvojem pismu** precej nerazpoložcn in ji je skušal dokazati, da ti nimaš prav v svoji kritiki.
Izgovarja! se je na Dimi t rova (ona sicer ni vedela točno, na koga)
češ, da je žc 1936. I. govoril, da moramo kom. povsod sodelovati
— dalje, da je Moskva kritizirala Francoze, ker niso sodelovali
pri obrambi (?). Glede neistovetenja fašistov s kraljevo vojsko pa
pravi, da je to bil odstop zaradi socialistov, ki niso pristali na
njihov predlog osnutka (poročala sem žc ven v pismu). Socij.
skušajo s svojim delom izolirati kompart. od ostalih grup — zato
se jim je odstop zdel nujen. Glede slik zanika vsako zvezo
z 2ib[erno] in navaja 4 možnosti, kam jih je dal. (Bom povedala
ustno.) O splošnem položaju tam ni vedela povedati nič bistvenega. Slišati je splošno zabavljanje, demonstracij ni bilo nikakih
— pač pa so manjše sabotaže v tovarnah. Q[uinto] ocenjuje situacijo tako, da predvideva še dolgo vojno (1 leto), da pa obstaja
možnost separatnega miru, ki ga buržoazija do sedaj ni sklenila
iz strahu pred nemško invazijo. Sedaj pa da se bo za separatni
mir verjetno preje odločila. Sodeč po nekem angleškem letaku,
ki so ga metali nad Genovo, mislijo Angleži razbiti Genovo (ki ima
že vsaj pristanišče povsem razbito), Torino in Milano ter se potem
po tako pripravljenem terenu izkrcati ter odrezati Italijo po črti
Genova — Torino — Milano. Ljudstvo je za Angleže in krilizira
nemogočo obrambo; niso sestrelili še nobenega bombnika, lovci
se sploh ne dvignejo itd. To je, mislim, tudi vse, kar sem s svojimi
diplomatskimi umetnijami izvlekla iz Drage. Prinesla je novo številko L'Unita,'' ki bo do ponedeljka prevedena. Prosim, da mi
javiš, če je tisti prejšnji prevod kje, da bi ga našla sama.
3. Mi smo poslali iz Ljublj[ane] že pred 1 mcsfccem] tovariša (član RK) v Dolom[itc] predvsem z nalogo, da okrepi partijsko delo v 1. bat.,10 ki je takrat še spadal pod OK Ljubljana.
Sedaj nam sporoča, da ga tovariši zavračajo, oz. mu ne dajo možnosti za delo. Z ozirom na novo pregrupacijo dejansko 1. bat.
menda ne spada več v OK Ljublj[ana], vendar je ljudem treba
omogočiti, da zastavijo svoje sile, kot najboljše morejo. Tovariša
poznajo Ana," St[efan]'- in Marij[an],:i pod imenom Matjaž11
• Draga Tavčar.
7
Ouinto — Umbcrto Massola.
> Glej dok. št. 147, op. 34.
• Glasilo KP Italije.
10
I. bataljon Dolomitskega odreda.
u Zdenka Kidrič.
12 Edo Brajnik.
M Dr. Vito Kraigher.
J
* Branko Karapandža, sedaj v diplomatski službi.
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in naj ti oni povedo oceno, ti pa prosim javi, za kaj se ti zdi primeren, oz. bi to storila jaz, kolikor ti ne utegneš.
4. Ali si uredil glede poste Mihi Mar[inku] in ostalim — v kolikor nisi, javi, da uredim jaz.
5. Vzpostavili smo zvezo s Šk[ofjo] Loko (avto zveza) in smo
tudi Že javili Gorenjcem javko. Poizkusili bomo najprej z nepomembno pošto.
6. Kaj je novega zunaj? Za propagando bi to tudi mi nujno
morali vedeti. S tem, da se prej nismo o tem pogovorili, da nam
sedaj ne javiš itd., padamo spet v stanje, da vsi več vedo kot mi
komun[isti], ki bi morali ustvarjati javno mnenje. Saj ne mislim
kritizirati, a človek dejansko že včasih ne ve več, kaj je konspiracija in kaj bi ev. lahko vprašali. Pomagaj nam v tem prebroditi
namišljene občutke manjvrednosti. Dejansko človek ne obvlada
več dela.
7. V zvezi z Roosevelt[ovo] izjavo misli Bogdan,:' napisati
članek za Por[očevalca] in ti ga bo poslal.
8. Kaj je z materiali o plenumu in del[avski] konf[erencil?
Za sedaj Še nihče ne govori o tem, tudi v propagandi ne, postaja
pa nujno, ker je to važen agilacijski material, a ga nihče razen
Vlastc"1 ne pozna. Ali je sploh že v tehniki? V tem primeru bomo
pač pritisnili. Delo17 se tiska (v 14 dneh bo zunaj).
9. Koliko part[ijskega] denarja lahko uporabimo pri ljublj[anski] intendanci? Ce izdamo tista potrdila, se bomo okrepili za
nekaj sto tisoč, kar bi zadostovalo za trenutne nabave.
10. Tisto rezervno stanovanje, ki smo ga namenili Marku,,s
se je kompromitiralo (iskali so nekoga, samo nekega moškega,
češ, da tam stanuje). Uporabno bo šele čez nekaj časa.
S. f. — s. n.
Joža10

19.11.

»& Boris Zihcrl.
'« Mira TomSič.
17
Misli na peto Številko »Dela«, posvečeno petindvajsctlctnici oktobrske
revolucije.
i" Zoran Polič.
10
Lidija Scnijurc.
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St. 156
POROČILO NAMESTNIKA KOMANDANTA IN POMOČNIKA POLITKOMISARJA GLAVNEGA POVELJSTVA SLOVENSKIH PARTIZANSKH CET JAKE AVSICA IN DR. J02ETA BRILEJA DNE
19. NOVEMBRA 1942 GLAVNEMU POVELJSTVU SLOVENSKIH
PARTIZANSKIH CET O POLOŽAJU NA DOLENJSKEM1
Glavno poveljstvo
slovcnske partizanske
vojske

(Prepis 10)-

Na položaju, 19. XI. 1942
Glavnemu poveljstvu slovenske
partizanske vojske
Od našega zadnjega poročila št. 2? smo ostali Se vedno na
istem mestu. V tem času smo vplivali na enote v našem območju,
da izvrše čim več akcij na belo gardo in okupatorja. Prilagamo
poročila G[ubčcvc] b[rigadc], Cfankarjcvc] b| rigade l4 in VDO/*
Iz katerih je razvidno, koliko in kakšen je bil uspeh teh akcij.
Udarna brigada T. T. še do danes ni prišla v naše območje.
Vrnil se je novoimenovani komandant Ncdcljko'1 s tov. Ivanovim7
in tov. Borisom Nikičcm,*1 ki so nam sporočili, da je tov. Jcrin,0
namestnik komandanta, odšel iz Pog[leda], skozi Suho krajino
v smeri proti severu iskat dva bataljona. Tov. Nedeljka smo napotili v isto smer po vzhodni strani reke Krke proti 3. bat., ker smo
bili prepričani, da bo tam najlaže dobil zvezo, 3. bat. je v neposredni bližini ZDO. Brigada je dobila nalogo, da operira v isti smeri
in z isto nalogo, kot je bilo prvotno določeno.
Z brigado, v kateri smo, nismo mogli odriniti na jug, ker je
ta brigada imela nujno naročilo, da počaka na opremo, in bo
treba čakati še nekaj dni. V tem času smo iskali poročil o gor' Prepis, ki ga je napravilo Glavno poveljstvo slovenskih partizanskih
čet v Dolomitih in poslalo Edvardu Kardelju v Ljubljano, je v arhivu CK ZKS
v Ljubljani.
- IOOF. Poročilo je bilo poslano v dveh izvodih in sicer IOOF in Glavnemu poveljstvu slovenskih partizanskih čet.
-T Glej dok. St. 109.
* Glej dok. št. 130.
5
Vzhodnodolcnjski odred. Glej Zbornik dokumentov in podatkov o narodnoosvobodilni vojni jugoslovanskih narodov, del VI, knjiga 4, dok.St.82.
• Dušan Majcen.

7 Ivan Mavrovič, brigadni obveščevalce.
fi
Niko Šilih, politkomisar Tomšičeve brigade.
» Ivan Jakič.
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janski ofenzivi. Poročilo VDO o tej ofenzivi prilagamo.10 V dopolnilo imenovane ofenzive daje poročilo tudi tov. Tine Dolgan.11
Na pobudo komande G. b. smo izdelali statut udarnih brigad,
in prilagamo 4 izvode, od katerih sta dva za S[crccrjcvo] b[rigado] in za NO. Ker velja večina odredb tudi za odredne enote,
smo razposlali ta statut tudi njim. Smatramo, da je tak podroben
organizacijski statut za našo vojsko nujno potreben, in s tem popolnoma soglašajo komande brigad, ki so precejšen del teh določb
že praktično izvedle.
Pokazala se je nujna potreba, da se izda naredba o rekvizicijah.
Cc ne bi bila ta zadeva pravilno usmerjena, bi zloraba »samopaštva«, ki se je tu in tam že pojavilo, utegnila ogromno Škodovali na političnem področju. To naredbo smo razposlali vsem
enotam na našem področju ter okrožjem Novo mesto, Stična in
Grosuplje. Cc naredbo odobravale, poskrbite za njeno razširitev
tudi v ostalih predelih. Prav tako smo izdelali in razmnožili naredbo o likvidaciji belogardistov.12 Razlogi za to naredbo so bili
isti kot pri prej omenjeni naredbi. Po našem mnenju je nastala
zaradi zunanjepolitičnih dogodkov med belogardisti depresija, ki
nam iz političnih razlogov narekuje zelo previdno postopanje
s civilnim prebivalstvom. Zaradi istih vzrokov smo izdali na poveljstva razglas,1"1 ki ima namen razkrajati belogardistične vrste
in jim omogočati dezertacijo. Razglas ni razmnožen kot letak,
marveč ga bodo le terenski in politični delavci dostavljali ali pokazali belogardističnim družinam, katerih sinovi so v beli gardi.
Na splošno zahtevo skoraj pri vseh enotah smo zaradi nujnosti
napravili v sporazumu s komando Gfubčeve] b[rigade] slovenska
povelja, ki se rabijo vsakodnevno. Ostala povelja bi napravili
skupaj z ostalimi vojaškimi priročniki, ki so tudi v delu.
V našem zadnjem poročilu smo povedali, da nas je na svojo
zahtevo zapustil tov. Dorc,H ki je odšel na Gorjanec skupno s tov.
Urbanom.15 O njegovih delih v Gorjancih nimamo drugih poročil,
kakor od tov. Tineta Dolgana, ki ga prilagamo. Smo pa mnenja,
10 Glej op. 5.
'» Jozc Mazovcc. Glej dok. št. 150 in 151.

12
Glavno poveljstvo slovenskih partizanskih čet je izdalo 18. novembra 1942 odredbo o likvidacijah narodnih izdajalcev. V zvezi z bojem proti
ncoboro/enim pristašem bele garde naroča, da je treba preprečiti vsako samovoljo. Po tej odredbi lahko izreče smrtnu kazen nad narodnim izdajalcem
le bataljonsko o/iroma višje poveljstvo, ki mora takoj in brez uporabe nasilnih sredstev zaslisati osumljenca. Smrtno kazen lahko izreče bataljonsko poveljstvo šele takrat, ko je krivda obtoženca popolnoma dokazana. Odredba
tudi določa, v kakšnih primerih se lahko izreče smrtna kazen. (Izvirnik je
v arhivu
Inštituta za zgodovino delavskega gibanja v Ljubljani.)
13
Glej Zbornik dokumentov in podatkov o narodnoosvobodilni vojni
jugoslovanskih narodov, del VI, knjiga 4. dok. 96.
»«
Edo Mihcvc
15
Dr. Marijan Dermastia.
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da je nepravilno, da bi tov. Dore deloval ločeno od nas in smo
ga zaradi tega pozvali, naj se nam takoj priključi. Zadevo na Gorjancih, o kateri piše tov. Tine Dolgan, bomo prav resno preiskali.
Na našem sektorju se kaže potreba po mobilizaciji v partizansko vojsko in jo nameravamo izvesti s pomočjo partizanskih
enot in okrožnih odborov. Vojaško je taka mobilizacija zagotovljena, ker je akcija za bombe odlično uspela in ker se bo organizacija partizanskih enot na podlagi statuta dovolj okrepila.
Izdali smo naredbo o ustanovitvi ostrostrelcev, ki jo prilagamo.
Vse partizanske enote so jo soglasno sprejele.
Ves čas smo vestno iskali možnosti za akcijo z večjimi vojaškimi enotami, z eno ali dvema brigadama. Zdi se nam, da smo
sedaj našli tako priložnost, in o tem vam poročamo prihodnjič.
Prosimo, da nam pošiljate čim pogostejša poročila o situaciji
bele garde v L[jubljani]. Culi se tudi velika potreba po novi politični šoli z novim programom, ki naj bi vsebovala predvsem
socialno politiko bodoče ureditve v Sloveniji, vprašanje kmeta,
vprašanje delavca itd. Izdaja »Partizanskega abecednika« je zelo
nujna. Nujno potrebujemo kar največ literature, zlasti so zaželene
razne propagandistične brošure in knjige: Dornikova knjiga,"1
Priroda in ljudje,17 skratka, pošljite nam vse, kar imate odveč na
zalogi.
Od 75.000 lir, ki jih je sprejel Branko Hrast,"* je oddano:
18.000— za G[ubčevo] b[rigado],
3.000.— tov. Igorjul0 za bolnico,
5.000.— partizanu Jerinu za rezervno hrano,
30.000.— za Cfankarjevo] b[rigado],
3.000.— tov. Igorju za bolnico,
1.000.— terenskim delavcem topliškega okrožja (po naročilu
tov. Matije),-0
1.800.— za hrano tov. Beliju21 na Ram[pohi],
500.— za terenski vod— (partizan Rudar) — vod Hmeljnik,
2.200.— za lastne potrebe
64.500.— izdano; pri nas ostane še 10.500.—
Za denar, ki ga je sprejel tov. Dore, bo podan obračun potem,
ko so vrne.
'p» Misli na knjigo Stanka Dornika (Borisa Zihcrla) »O Sovjetski zvezi-,
ki jo je izdala »Naša založba« leta 1940 v Ljubljani.
17 Hjin M., Ljudje in priroda.
i*
Jaka AvSič.
I!
» Dr. Pavel Lunaćek, upravnik Centralne partizanske bolnišnice na Kočevskem Rogu, umrl 2. aprila 1955 v Ljubljani.
20 Ivan Maček.
2i Ivan Alič, kurir Glavnega poveljstva slovenskih partizanskih čet.
22 Kurirska postaja na Hmeljniku.
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Kakor nam je znano, tudi tov. Dorc nima večjo vsote denarja,
ker ga je že razdelil raznim enotam. Največja potreba po denarju
je v T[omšičcvi] b[rigadi]. Potrebno je, da nam pošljete čimprej
denar, bone in priznanice.
Smrt fašizmu — svobodo narodu!
Za politkomisarja:
Bolko Brezar-'1

Nam. komandanta:
Branko Hrast

St. 157

POROČILO ŠTABA VZHODNODOLENJSKEGA ODREDA DNE
19. NOVEMBRA 1942 GLAVNEMU POVELJSTVU SLOVENSKIH
PARTIZANSKIH CET O SPOPADU PRI BELI CERKVI IN REORGANIZACIJI ODREDA1
Slab Vzhodnodolenjskega odreda
slovenske partizanske vojske
/42
Na položaju, dne 19. XI. 1942
Glavnemu poveljstvu slovenske partizanske vojske!
I. bataljon: 12. XI. Spopad patrole pri Beli cerkvi z belogardistično patrolo 2 bg mrtva, 3 ranjeni, zaplenjeno: 1 nahrbtnik,
2 bombi. 15. XI. Postavljena zaseda pri gradu Otočec brez uspeha,
nato propagandistični pohodi po belogardističnih vaseh Toplice,
Brezovica proti Kronovemu. Aretiran in justificiran organizator
bele garde Ajdnik Avgust iz Građenja Št. 4; pri njem smo dobili
spisek pripravnega oddelenja bg. itd. 15. XI. Aretiran Poje Valentin
iz Gorenje vasi, Smarjeta št. 7. Pri svoji špijonski službi je zašel
v bližino logorja l.čcte, kjer je bil zajet in po zaslišanjih justificiran. 17. XI. Patrola 7 partizanov je pod vodstvom tov. komandanta 1. bat. Ilija2 napadla pri Mirni italijansko patrolo 5 mož na
progi, nato vlak na postaji Mirna iz bližine. Vlak je pobegnil
s postaje; uspeh še neznan.
23 Dr. Jože Brilcj.
i I/.virnik in prepis, ki ga je poslalo Glavno poveljstvo Edvardu Kardelju v Ljubljano, .sla v arhivu CK ZKS v Ljubljani. Poročilo je objavljeno
v Zborniku dokumentov in podatkov o narodnoosvobodilni vojni jugoslovanskih narodov del VI, knjiga 4, dok. it. 97.
- Ilija Badovinac.
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2. bataljon je zbran in prcformtran Sel na politično delo okrog
St. Jerneja skupaj 7. 2 četama iz Cankarjeve brigade. Kretali so se
podnevi v neposredni bližini St. Jerneja, kjer je italijanska posadka. Ob tej priložnosti je bil ubit 1 belogardist, 2 belogardista
pa ujeta in razorožena, plen 3 puške, 120 korn. municije, 4 bombe,
1 kolo.
3. bataljon po ofenzivi še ni preformiran, ker se Še ni vrnila
četa, ki je bila že pred ofenzivo v skupni akciji s Hrvati v Beli
krajini in se je z njimi prebila na Hrvaško. Četa, ki je preko proge
za Črnomljem, je zaplenila hrvaškim financarjem 13 dek, nekaj
obleke, obutve in municije, orožja niso imeli. Patrolira in dela izvidne obhode na ozemlju severno od Črnomlja in Metlike. Italijanske posadke iz Radatovičcv in Hrasta so se umaknile in prepustile postojanke belim, ki so se naselili v Suhorju, 1 belg je
dezertiral in prinesel k nam 2 puški in 2 para fišckljcv, polnih
municije.
2. Politične ure so dnevno. Vojaško je trenutno malo zastalo
ter bomo z vzgojo ponovno začeli.
3. 1. bataljon je obut, ostala dva imata na razpolago nekaj
spodnjega usnja, ki pa ne bo zadostovalo. Obleka je Še slaba, nekaj blaga smo nakupili, nekaj rekvirirali. Rezervne hrane je zaenkrat okrog 60 kg masti, manjše količine žita, medtem ko je fižola
nakupljenoga okrog 300 kg, ni pa še shranjen.
4. H graditvi konspirativne bolnice se Še ni pristopilo.
5. Oborožitev še ni popolna. Dobili smo 338 francoskih bomb,
polovico defenzivnih, ostalo ofenzivnih. 1 bataljon poseduje tudi
50 [komadov] 2 kg avionskih bomb, montiranih na vžigalno vrvico.
6. Dotoka v partizane ni opaziti, v zadnjem času samo 1 slučaj.
7. Odred ima okrog 15 tisoč lir, kar pa je večinoma razdeljeno
po bataljonih. Rabili bi večjo vsoto za nakup volne in rezervne
hrane fižola.
8. Najnujnejše toplo perilo, nogavice, površniki, šotorke, nekaj
obutve. Je pa možnost nakupa proti plačilu v lirah.
Smrt fašizmu — svobodo narodu!
Komandant:
odsoten

3 Nace Majcen.
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Politkomisar:
Taras Tržan3

St. 158

PISMO EDVARDA KARDELJA DNE 20. NOVEMBRA 1942 SEKRETARJU CENTRALNEGA KOMITEJA KPS FRANCU LESKOSKU V DOLOMITE1
Dragi Luka!=

20. XI. 1942

Pošiljam Ti pismo za primorski PK Partije.1 Zelo dolgo je,
pa verjetno Se vedno premalo konkretno. Na podlagi Janezovega4
poročila boste lahko prinesli še konkretne sklepe. Tudi te napišite
in pošljite V dodatnem listu/' Treba bi bilo poslati obširno pismo

tudi Gorenjcem.
Pri nas gre provala vse dalje. Padel je Jaka'1 od NZ! Vražja
kri/a. Dan za dnem je treba znova krpati. Te dni bom podrobneje
poročal.
Od vas nobene pošte! Kje zastaja? Odkar je P.7 odšel, še ni
nobenega glasu od vas.
Moj kuril4 za mesto,11 ki ga P[eter] ve, je odšel. Počakal bom,
da se vrne, potem bom prišel ali k vam, ali pa bom šel za njim.10
Kako je s pošto za VS? Ali pripravljate?" Jaz pošljem te
dni.'- Pripravite tudi vse publikaeijc.
Pozdrav vsem!
Krištof13
V pismu za Primorje popravite napake!
Nisem imel več časa, da bi jih jaz.
i Izvirnik je v arhivu CK ZKS v Ljubljani.
Franc IxskoSck.
3 Glej dok. št. 159.
4
Boris Kraigher.
•'• Franc I.eskosck in Boris Kraigher sta v imenu CK KPS ze 16. novembra 1942 pisala direktivno pismo Pokrajinskemu komileju KPS za Primorsko (glej dok. št. 136), CK KPS pa inštruktorju za Primorsko dr. A lesu
Beblerju dne 16. novembra 1942 (glej dok. št. 135).
« Franc Ogrin, član Okrožnega komiteja KPS Ljubljana, odgovoren za
Narodno za&čito, okrožni vojaiki referent, umrl v nemškem koncentracijskem
tabori Scu.
" Peter — Boris Kidrič.
* Janek Subic.
9
Zagreb.
M Glej dok. 51. 84.
" Misli na patruljo za Vrhovni Štab NOV in PO Jugoslavije.
12 Glej dok. It, 206.
M Edvard Kardelj.
2
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P. s. Govori se, da so iz Italije pripeljali starega Kidriča,"
oba Vidmarja10 itd., ki naj bi prišli v poštev za talee pri prihodnji
priliki. Potrjeno Se ni. — Za Al.w in R.17 Italijani že točno vedo,
kdo sta. Sta pa Se vedno v rokah b. g., najbrž v zaporih b.g.
v Belgijski vojašnici. Ti so popolnoma v rokah b.g. in se Italijani
vanje ne vtikajo. — Italijani vedo tudi, kdo je Peter Strugar.18

St. 159
NAVODILO CENTRALNEGA KOMITEJA KPS DNE 20. NOVEMBRA 1942 POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS ZA PRIMORSKO«
Centralni komite
KOMUNISTIČNE PARTIJE SLOVENIJE
Dne 20. XI. 1942
POKRAJINSKEMU KOMITEJU KPS za PRIMORSKO —
tov. TOMU2
Dragi tovariši!
Pretekli so že meseci, ne da bi od vas sprejeli kakršno koli
poročilo. Ce bi nas o nekaterih dogodkih na vašem področju ne
obvešča] štab Soškega odreda, bi nam bil položaj pri vas popolnoma neznan. Te dni smo sprejeli obširno poročilo tov. Janeza,3
ki se je nekaj časa mudil na vašem področju in na podlagi tega
poročila vam pošiljamo tole pismo, ki naj vam pomaga v nekaterih osnovnih vprašanjih vašega dela.
'» Dr. Fran Kidrič, oče Borisa Kidriča, univerzitetni profesor in predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Umrl je H. aprila 1950 v Ljubljani.
>• Ciril in Stane Vidmar, brata Josipa Vidmarja.
t* Alenka — Helena LcskoSck.
H Ria — Marija Lcskosck.
,s
Franc Ixskosck.
Pripis je napisan s črnilom,
i Izvirnik je v arhivu CK 7.KS v Ljubljani.
Sekretar CK ZKS Franc Lcskosck je 27. novembra 1942 sporočil Pokrajinskemu komiteju KPS za Primorsko: »Pismo CK, ki ga piše tov. Krištof,
je napisano na osnovi poročil Slaba Soškega odreda in Janezovega pismenega
poročila (iz začetka oktobra). Drugo pismo, ki je sicer zgodnejšega datuma,
pa je napisano na osnovi Janezovega ustnega poročila. Toliko v vednost, da
ne bi nastala kakšna nesoglasja. Obe pismi sta seveda polnomočni in vam
podajata stališče vsega CK«. (Izvirnik je v arhivu Instituta za zgodovino delavskega gibanja v Ljubljani.)
2 Tomo Brejc.
•"> Boris Kraigher. Glej dok. st. 9.
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Prcdno preidemo k stvari, ponovno naglašamo, da smatramo
za popolnoma nedopustno, zanemarjati vaše zveze s CK KPS na
tak način, kakor ste to storili vi. Jasno morate imeti pred očmi,
da bo naša Partija imela uspehe samo tedaj, če bomo ohranili
čim čvrstejše zveze in s tem zavarovali enotno politično linijo vseh
naših organizacij. Tem manj je razumljivo tako vaše postopanje
že zaradi tega, ker vzpostavljanje zvez z nami za vas ni predstavljalo nobenih posebnih težav. Vemo, da ste poslali nekoliko poročil
in svojih predlogov na štab Loškega (sedanjega Soškega) odreda
in bi seveda tem poročilom lahko dodali tudi poročilo za CK.
Odločno zahtevamo, da se za naprej na vsak način potrudite, da
bodo zveze z nami funkcionirale. Mora vam biti jasno, da je laže
poiskati zvezo z nami z vaše strani, kakor pa narobe.
Nobenega dvoma ni, da je naša Partija na Primorskem z vašim prizadevanjem dosegla znatne uspehe in da so položeni trdni
temelji za njen nadaljnji razvoj. Prva naloga, ki ste jo od nas
sprejeli, namreč vzpostaviti osnovne postojanke, od koder se bo
potem lahko naše delo razvijalo v širino, je brez dvoma izpolnjena.
Prav tako ste uspeli doseči znatne uspehe na področju splošne
agitacije in propagande ter formiranja prvih partizanskih odredov, ki imajo vse pogoje, da bi se v relativno kratkem času razvili
v dobro partizansko vojsko, ki bo v bodočnosti zmožna na področju Primorske izvršiti izredno važne naloge, ki odpadejo prav
na ta sektor. V tem pogledu CK KPS v celoti potrjuje in odobrava
vaše ukrepe in smatra, da ste opravičili zaupanje CK, da vas je
poslal na ta izredno važen sektor naše fronte.
Toda istočasno je naša partijska organizacija na Primorskem
in sam PK v svojem delu pokazal znatne slabosti in napake, ki
gotovo ovirajo hitrejši napredek naše Partije v Primorju. Pred
našo Partijo na Primorskem so vznikle nove naloge, ki jih PK sam
ni ob pravem času spoznal in podvzcl mere, da bi jih naše partijske organizacije tudi izpolnile. Te naloge izhajajo iz splošnih
sprememb na mednarodno-političnem področju, iz specifične važnosti, ki jo ima za nas prav v tej zvezi Primorje in iz naših notranjc-političnih pogojev in perspektiv. Nobenega dvoma ni, da je
treba od partijskega vodstva na tako važnem sektorju našega boja,
kakor je Primorje, zahtevati maksimalne politične iniciative,
maksimalne občutljivosti za vse spremembe na mednarodnem in
notranjem političnem področju, maksimalne Širine v pogledu borbe
za množice. Imamo vtis, da je prav na tem področju naš PK za
Primorje pokazal nekaj nevarnih slabosti, ki jih je treba hitro
odpraviti, če hočemo ohraniti tempo nadaljnjega razvoja nase
Partije na Primorskem, ki ga je mogoče doseči ob sedanjih razmerah v svetu in doma.
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I. SPLOŠNI POLITIČNI POLOŽAJ NA PRIMORSKEM. O specifični važnosti Primorja za vso našo osvobodilno borbo no bomo
na tem mestu ponavljali. O tem smo govorili, ko ste odšli na ta
sektor naše fronte. Ponovili borno samo eno ugotovitev: od dobrega
ali slabega dela naše Partije na Primorskem je odvisno, ali bo ta
pokrajina ena naših najtrdnejših opor, ali pa bo postala glavna
baza bele garde oziroma njenega mihailovićevskega priveska. Ta
druga možnost je zelo realna. Ljudske množice na Primorskem
so bile zapuščene od vseh meščanskih strank, pa tudi od proleterske revolucionarne avantgarde. Njihova želja je bila vedno
osvoboditev izpod jarma fašizma in pridružitev Slovencem v Jugoslaviji. Jasno je, da so taka stremljenja v zadnjih letih izkoriščali tako velesrbski hegemonistični elementi, ki se danes zbirajo
okoli Draže Mihailovića, kakor tudi klerikalna bela garda. Te zaostale ljudske množice ne razlikujejo partizana od četnika, nimajo
za seboj dolgoletnih izkušenj ostalega slovenskega ljudstva z vclcsrbskimi in klerikalnimi reakcionarnimi elementi, zato tudi hitro
sledijo sleparskim vabam bclogardistično-mihailovičevskih reakcionarjev, ki jim obetajo Jugoslavijo. Na drugi strani pa sama
struktura Primorja in prepletanje najrazličnejših nasprotij daje
najugodnejše objektivne pogoje za delo naše Partije. Primorje ima
znaten procent proletariata, tudi starega industrijskega prolctariata. Dvajsetletni fašistični jarem je zaostril tudi demokratične
težnje kmečkih množic. Mržnja ljudskih množic proti italijanskemu
fašizmu onemogoča beli gardi pristopanje k takim metodam sodelovanja z Italijani, kakor jih je uporabila v Ljubljanski pokrajini.
Možnost razkrinkavanja bele garde je potemtakem zelo velika. Na
drugi strani pa tudi italijanski aparat v Primorju iz razumljivih
političnih in prestižnih vzrokov ne more na tem delu dajati beli
gardi takih koncesij, na kakršne je pristal v Ljublj. pokrajini. Ce
dodamo k temu Še najnovejši razvoj mednarodnega položaja,
prehod zavezniških sil k ofenzivi na vseh frontah, prehod vojne
in politične iniciative v roke zaveznikov, prehod naših političnih
ter vojnih sil v Jugoslaviji sami v ofenzivo proti fašističnemu sovražniku — tedaj je popolnoma jasno, da ima naša Partija vse
pogoje, da razvije v Primorju tako močno demokratično nacionalno-osvobodilno gibanje, ki bo lahko prestalo tudi najtežje politične
preizkušnje, a istočasno da krepko zasidra svoje organizacijske
pozicije in svojo vodilno vlogo v množicah Primorja.
V zvezi s tem je posebej treba omeniti še eno dejstvo. Ni
dvoma, da bodo zunanjc-politični in vojaški polomi, ki jih Italija
doživlja na vseh frontah in ki jih bo doživljala vedno bolj, močno
razkrajali notranjo trdnost fašističnega režima in njegovega aparata. Jasno je, da bo aparat najprej začel kazati svoje razpoke
ravno na Primorskem, kjer bo istočasno občutil vedno bolj rastoči
pritisk nacionalno-osvobodilnih tendenc slovenskega ljudstva. Ta
faktor, faktor razpadanja fašističnega aparata mora v vsej naši
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politiki igrati izredno važno vlogo. Ni dvoma, da nam olajšuje in
nam bo vedno bolj olajševal celokupen naš boj za osvoboditev
Primorja izpod jarma okupatorjev.
II. POLITIČNE NALOGE NASE PARTIJE NA PRIMORSKEM.
Da bi naša Partija na Primorskem zajela vse te procese in postala
resnični vodja primorskih ljudskih množic in da bi istočasno korak
za korakom utrjevala edino zakonito oblast slovenskega ljudstva,
oblast Osvobodilne fronte, je potrebno, da se nase partijske organizacije in PK sam otresejo predvsem nekaterih nevarnih slabosti.
1. Predvsem je potrebno, da se naš PK in vodilni kader na
Primorskem osvobodi izredno škodljivega prakticizma in drobnjakarstva v svojem vodstvu in delu v množicah. Potrebno je, da se
sam PK in vodilni aktiv zave svoje sedanje vloge kot voditelja in
organizatorja veličastnega vsenarodnega boja. Treba je imeti pred
seboj jasne perspektive za bodočnost in tudi jasen načrt za
delo, po katerem naj se zajamejo spontani procesi v ljudskih
množicah in kanalizirajo v smeri, ki edina lahko zajamči zmago
slovenskemu ljudstvu in naši veliki osvobodilni stvari. Zato ni
dovolj, samo odgovarjati na dogodke, ki se vrste drug za drugim
dan za dnem, in se baviti samo s tisoč podrobnostmi, ki včasih niti
niso važne, ampak je treba imeti v rokah predvsem vajeti celotnega
razvoja. Nič ni danes bolj škodljivega kot capljanje na repu do
godkov. Vi hitite od vasi do vasi, od problema do problema, rešujete težave izgradnje partizanske vojske, rešujete posamezne
organizacijske probleme naše Partije in OF, pečate se s problemi
naše tehnike itd. Vse to je nujno in potrebno. Toda zaradi dreves
pogosto ne vidite gozda. Mimo vas se vrši velika diferenciacija
v vrhovih primorskih meščanskih in malomeščanskih političnih
skupin, mimo vas gre proces razkroja v italijanskem aparatu in
političnih skupinah, mimo vas gre pogosto podtalna politična
priprava mas, ki jo vrši tako imenovana »sredina« itd. To pa je
ravno najslabša stran našega dela na Primorskem. Svoje delo si
morate v organizacijskem pogledu tako urediti, da vas ne bo
popolnoma absorbiralo in da si boste ohranili tako širok razgled
nad dogodki okoli vas, in da boste znali razlikovati, kaj je važno
in kaj ni važno.
2. Druga napaka, ki znatno ovira razvoj naše Partije v širino,
je močna tendenca k »ultralcvičarstvu«. Ta tendenca je doma prav
v takih pogojih, kakršni so sedaj na Primorskem. Imamo vtis, du
ji je deloma podlegel tudi sam PK, vsaj v tem smislu, da ni
razumel njene nevarnosti in se ji ni z vso odločnostjo postavil po
robu. Te tendence se kažejo zlasti v zoževanju množične opore
sedanjega osvobodilnega boja, ki ga vodi naša Partija. Samo tako
je mogoče razumeti, da na Primorskem vse doslej ni uspelo izgraditi resničnega vodstva OF, pa tudi ne prave organizacijske mreže
26*
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OF spodaj. Naša primorska OF se prav za prav — po naših vtisih
— sestoji iz gibanja naših simpati/erjev, simpati/erjev SSSR in
celo zgolj simpatizerjev zavezniškega bloka. Tem masam ni jasna
osvobodilna osnova OF, niti smisel nasprotja med OF ter belo
gardo in mihailovićevstvom. V resnici je treba jasno pribiti: od
tega, ali bo naši Partiji na Primorskem uspelo
izgraditi tako OF, ki bo združila spodaj in
v vrhovih demokratične in patriotske sile v
Primorju ter istočasno jasno potegniti črto —
razdelnico med OF in belo gardo ter mihailovićevskim njenim priveskom, je odvisno, ali
borno razbili belogardistično-mihailovićevsko
reakcijo na tem sektorju ali ne. Boj proti »ultralevim« tendencam na Primorskem je torej boj za resnično široko,
množično OF!
3. Treba je dalje odločno prekoračiti ozke nacionalne meje
naše množične dejavnosti in zajeti tudi italijanske mase, zlasti
italijanski proletariat po mestih. Omogočite italijanskim delavcem,
da bodo sodelovali v antifašistični borbi skupaj s slovenskim
ljudstvom. Formirajte v ta namen med Italijani odbore antifaŠislične enotnosti, ki naj bodo v svoji praktični dejavnosti povezani
z OF, organizacijsko pa naj se samostojno formirajo. Povežite se
v tem pogledu s KPI. Izdajajte literaturo tudi v italijanskem jeziku
in pozivajte tudi Italijane v partizane. Delajte v italijanskem
državnem in fašističnem aparatu ter v italijanski vojski. Ce je
potrebno, formirajte posebno komisijo pri PK za delo med italijanskimi masami.
4. Zgoraj smo že omenili potrebo po načrtu v vašem delu.
Ne gre zgolj za številčno moč, ki jo predstavljajo množice, ki nam
slede. Gre tudi za to, da je sestav teh množic takšen, da bo lahko
dal odpor vsakršnemu političnemu pritisku. Vodstvo Partije na
Primorskem mora torej vztrajno delati predvsem na tem, da
zajame tiste množične postojanke, ki so za nas najvažnejše. Prav
v tem pa je največja slabost dosedanjega dela naše Partije na
Primorskem. Ogromna večina množic, ki jih je doslej zajela naša
Partija v OF, so kmečke. Proletariata to gibanje ni zajelo, v proletarskih množicah so pozicije naše Partije izredno slabe. Jasno
je, da tako stanje pomeni veliko nevarnost za vse naše delo na
Primorskem. Noben uspeh v masah ne more biti trajen, če ni
grajen na proletariatu. Naša Partija je proletarska partija in ima
pred seboj naloge in oblike boja, ki jih lahko izvršuje oziroma
uporablja samo proletariat. Kmečke množice, če niso naslonjene
na krepko delavsko gibanje, so kolebljive in bodo v težkih dneh
zapuščale položaje. To so vam znane stvari in jih ne bomo ponavljali. Naj vam bo praktičen primer položaj v Ljubljanski pokrajini,
kjer se je OF uspela ohraniti kljub močni ofenzivi okupatorjev
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in bele garde samo zaradi lega, ker je bilo v tem gibanju čvrsto
proletersko jedro. Oddelki, kjer tega jedra ni bilo, so utrpeli največje i/gube in imeli največji procent dezerterstva.
Iz tega sledi, da mora naša partijska organizacija na Primorskem vložiti vse sile, da odpravi svojo slabost glede nepovezanosti
s proletariatom. Danes mora biti težišče njenega prizadevanja
v zajetju in mobilizaciji proleterskih — slovenskih in italijanskih
— množic. V te delavske centre mora preiti tudi središče našega
partijskega življenja. Partija, ki se bo pretežno naslanjala na
kmečke množice, ne bo zmožna vzdržati vseh preizkušenj sedanjih
težkih bojev. Te preizkušnje bo lahko premagala Partija samo
s proletariatom. Prav zato je naša Partija partija proletariata.
5. Treba je splošne simpatije ljudskih množic in njihovo privrženost ciljem osvobodilnega gibanja vztrajno dvigati na višjo
raven, pretvarjati jih v aktivno bojevno silo, organizacijsko jih
razvrščati. Vse vesti iz Primorja govore, da so množice za nas,
toda borbene pripravljenosti ni v teh masah. Dva faktorja vplivata na bojevno pripravljenost ljudskih množic: objektivni pogoji
in sposobnost revolucionarne avantgarde, mobilizirati mase za boj.
Ni dvoma, da so že sedaj na Primorskem ugodni pogoji za razvoj
množičnega boja. Ti pogoji bodo v naslednjih mesecih iz dneva
v dan vse ugodnejši. Vse je potemtakem odvisno od vaše aktivnosti in sposobnosti. Treba je vztrajno vsem našim kadrom vlivati
prepričanje, da je aktivizacija mas odvisna izključno od dela naših
kadrov samih. Zato je potrebno, da ti kadri vedo, kako je treba
mase mobilizirati, katere so organizacijske in borbene oblike, ki
bodo privedle do mobilizacije mas in da znajo vztrajati pri svojih
naporih, četudi spočetka ne bodo uspeli.
III. OSVOBODILNA FRONTA. Osnovna oblika mobilizacije
mas je danes Osvobodilna fronta. Osvobodilna fronta je politični
bojevni organ slovenskih množic v času, ko slovenski narod bije
nacionalno-osvobodilno vojno proti okupatorjem. Njeno notranje
bistvo pa je v tem, da je voditelj delavski razred, ki je ustvaril trden
demokratični blok s kmečkimi masami in srednjimi sloji sploh.
To pomeni, da je Osvobodilna fronta zajela vse tiste demokratične
tokove v slovenskem narodu in vse tiste patriotske elemente, ki
jih je mogoče dvigniti v borbo proti fašizmu, torej v borbo, ki ima
na naših tleh izrazito antiimperialistični značaj.
Toda to je samo ena označba Osvobodilne fronte. Druga pa
je v tem, da je enotnost OF kovana v boju in za boj s ciljem, da
vzporedno z rezultati tega boja postaja nova demokratična oblast
slovenskega ljudstva, pri kateri dejansko lahko pridejo do izraza
vse demokratične struje in skupine v slovenskem narodu.
Ali je OF na Primorskem dobila tak značaj? Nikakor ne. Na
Primorskem je naša OF še vedno ostala predvsem gibanje splošnih
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simpatij za OF, toda največji dol borbenega bremena se vedno
nosi naša Partija, medtem ko je velik del demokratičnih elementov,
ki spadajo v OF ali pasiven ali pa celo plava na repu bele garde
odnosno mihailovićevstva. Dokler nam ne bo uspelo dvigniti OF
iz tega okvira, ne bo postala neuničljiva sila. Potrebno je ukrenili
zlasti naslednje:
a) Treba je stopiti v stik s predstavniki tistih skupin, ki tudi
v ostali Sloveniji že sodelujejo z OF.
b) Treba je stopiti v stik s predstavniki raznih sredinskih
skupin. Imeti morate pred očmi, da v okviru primorske »sredine«
danes prav za prav delajo tako belogardistični kakor tudi demokratični elementi. Možnost take formaeije je dana zaradi splošne
politične zaostalosti primorskih Slovencev, pri katerih je šele sedaj
v teku hitra diferenciacija. Stik s temi sredinskimi elementi je
izredno važen, ker bo ravno pospešil to diferenciacijo. Prav v tem
okviru je treba iskati naše najvažnejše zaveznike.
c) Platforma sodelovanja: boj proli italijanskemu] in nemškemu fašizmu, združitev in osvoboditev slov. naroda, svobodna,
demokratična Jugoslavija, ljudska demokracija, takojšnja akcija,
formiranje partizanske vojske, formiranje enotnega vodstva, Pokrajinskega odbora OF za Primorje, ki se v političnem pogledu
podreja IOOF kot vodstvu za vso Slovenijo.
d) Tak POOF za Primorje je treba osnovati čimprej.4 Ne sme
biti to samo neka reprezentanca, ampak ga morajo sestavljali
ljudje, ki so zares voljni delati. Zato morate paziti, kako se bo
formiral. Smatramo, da je od vas odvisno, kako se bodo razvijale
ostale demokratične skupine na Primorskem. Ce nihče od oficialnih
in priznanih »voditeljev« na Primorskem ne pristane na sodelovanje v OF, tedaj se povežite z njihovimi nižjimi aktivisti ter iz
teh formirajte nova vodstva nacionalne skupine, katoliške skupine,
sfocialno] dfemokratske] stranke itd. Saj je jasno, da v celoti
nobena od buržoaznih in malomeščanskih strank ne bo pripravljena na sodelovanje z nami. Isti proces je bil tudi v ostali Sloveniji.
c) Za to delo je treba določiti enega naših dobrih aktivistov,
po možnosti legalnega, ki se lahko giblje in ki lahko po raznih
kanalih poišče stike s predstavniki raznih skupin, o katerih smo
pravkar govorili.
f) Vzporedno s tem delom, ki je izredno važno za rezultat
našega prizadevanja na Primorskem in v Sloveniji sploh, je treba
formirati odbore OF po mestih in vaseh, po terenu, po tovarnah,
uradih, šolah itd. To delo naj se vrši neodvisno od rezultatov dela
v vrhovih. Organizacija OF v masah bo ravno pozitivno vplivala
na rezultate vaših razgovorov z vrhovi. Pri formiranju OF na terenu izkoristite izkušnje s tukajšnjega terena. Terenski odbori
* Glej dok. 51.136, op. 2.
406

naj bodo sestavljeni iz somišljenikov vseh demokratičnih skupin,
toda postavljajo naj se brez paritete, pač pa tako, da čim širše
zajamejo. Formirajte dalje tudi rajonske odbore OF ter okrožne
odbore OF. Težite za tem, da bodo v teh odborih vsekakor predstavniki drugih demokratičnih skupin in ne samo komunisti. Cc
vam bo uspelo formirati nekaj takih rajonskih in okrožnih odborov na podlagi enotnosti z drugimi demokratičnimi in patriotskimi skupinami, boste tem laže dosegli tudi enotnost v vrhovih.
Pri tem dvigajte čim bolj domačine, ne prišleke iz ostalih slovenskih pokrajin, ki nimajo dovolj opore v množicah.
IV. MN02ICNF ORGANIZACIJE. Da bi segli čim širše v mase,
težite za tem, da uporabite najrazličnejše organizacijske oblike.
7. e n c organizirajte v antifaši s ličnih ženskih odborih, ki so v začetku zvezani s terenskimi organizacijami OF,
kakor hitro pa jih boste uspeli razširiti, formirajte rajonske,
okrožne odbore AntifašistiČnc ženske zveze in njen PO za Primorje.
Osnovno so seveda odbori spodaj. Naloge: organizirati žene za boj
proti fašizmu, za cilje OF, za posebne ženske zahteve v zvezi
s splošno osvobodilno borbo itd. Mladino organizirajte v Zvezi slovenske mladine. Prav tako kakor v gornjem primeru,
pričnite z odbori ZSM po vaseh, mestih, tovarnah, ulicah itd., nato
pa — kolikor boste v tem uspevali — vzpostavljajte tudi rajonske, okrožne odbore itd. Baza: vsa mladina brez razlike in ne glede
na politično ter versko prepričanje proti fašizmu, za cilje OF, za
lepšo bodočnost mladine. V obeh primerih glejte, da pritegnete
zares ženske oziroma mladinske mase najrazličnejših političnih
smeri. Znotraj ZSM naj dela SKOJ kot jedro ZSM in njen najaktivnejši del. — Cc že danes obstaja množično gibanje slovenske
mladine pod vašim vodstvom, potem lahko skličete konferenco
slovenske mladine, na kateri se bo izbral PK ZSM ter izdal proglas
za primorsko mladino, da se organizira v ZSM. Taka iniciativa od
vrha navzdol bo lahko samo koristila, pod pogojem seveda, če že
imate kadre, s katerimi lahko pristopite k taki nalogi, a v prvi
vrsti, če obstajajo stiki z mladino drugih skupin, ki bi bile pripravljene sodelovati z nami, t. j. s SKOJ v enotni ZSM. Ce tega ni,
potem raje pričnite z odbori ZSM od spodaj in s formiranjem PK
počakajte. Ljudska pomoč mora biti prav tako odraz našega
širokega dela z množicami na bazi OF. V Ljudsko pomoč je prav
lako kakor v druge masovne organizacije treba pritegniti zaveznike. Formirajte najprej lokalne odbore, Vi jih naj sestavljajo
ljudje, ki so neposredno prizadeti od fašističnega terorja, nato
širite take odbore dalje v množice. Kolikor boste imeli pri tem
uspeh, gradite organizacijo tudi navzgor. Jasno je, da bodo vse te
organizacije črpale svojo moč od OF. Cc bo ta močna, potem bodo
lahko živele in se razvijale tudi množične organizacije. Očitno
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pa je istočasno, da bodo na drugi strani te množične organizacije
spet utrjevale samo OF.
V. DELAVSKA ENOTNOST. Vzporedno z razvijanjem OF je
treba delati za utrditev delavske enotnosti. Gibanje delavske enotnosti mora postati najtrdnejša osnova OF. Stopajte v stik z delavskimi predstavniki iz drugih političnih smeri, kolikor obstajajo
na vašem terenu. Iščite stika tudi s poštenimi delavskimi funkcionarji iz fašističnih sindikatov. Vzpostavljajte po tovarnah in v sindikatih odbore delavske enotnosti, ki naj teže za tem, da zajamejo
vse delavstvo tovarne, sindikata itd. Ti odbori ne smejo biti ozki
(kakor tudi ne zgoraj omenjeni odbori ZSM in antifaŠ. ženske
zveze), ampak morajo zajeti vse tiste delavce, ki so proti fašizmu,
za splošne cilje OF. V te odbore je treba zajeti tudi italijanske
delavce. Lahko formirate tudi posebne italijanske odbore delavske
enotnosti, ki bodo sodelovali s slovenskimi. Ce pa je le mogoče,
naj bodo ti odbori enotni. Prilagamo teze, ki naj tvorijo splošno
podlago delavske enotnosti. ODE naj bodo po tovarnah istočasno
tudi odbori OF.
VI. AGITACIJA IN PROPAGANDA. Na področju agitacije in
propagande kljub znatnim uspehom naša partijska organizacija na
Primorskem niti zdaleč ni storila tistega, kar bi morala in kar bi
tudi lahko storila. Dejstvo je, da naši kmetje na P[rimorskem] še
vedno ne razlikujejo partizana od četnika itd. Dejstvo je dalje, da
je mihailovičcvsko-bclogardistična literatura v glavnem edino čtivo,
ki ga dobi naš kmet, pa tudi delavec. To stanje je treba hitro in
temeljito spremeniti. Treba je uporabljati in čim bolj razvijati
naslednje vrste ag. in prop.:
1. Konference po vaseh, delavnicah, ustanovah, ulicah, blokih,
hišah itd. Te konference so lahko ožje ali širše, v skladu s konspirativnimi možnostmi. Na te konference naj hodi naš aktiv, ki mu
je v ta namen treba dati material, da bo znal nastopati.
2. Ustna propaganda od človeka do človeka na ta način, da
se najprej neko vprašanje predela po vseh odborih OF (in seveda
predvsem po celicah KP), potem naj aktivisti OF to prenesejo
čim širše v mase. Dobro je aktivistom OF priporočati, da v takih
primerih sami napravijo načrt kampanje, da z roko izdelujejo
majhne letačke s parolami ali kratkimi teksti itd.
3. Široki mitingi s sodelovanjem partizanov in Narodne zaščite. Pod zaščito orožja se lahko pozovejo na mitinge cele vasi
in se jim tu razložijo cilji OF in partizanov. Sploh je prirejanje
takih mitingov ena od osnovnih nalog partizanov.
4. Cim več literature, letakov, listov itd. Zdi se nam nujno
potrebno, da se na Primorskem prične izdajati poseben organ
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PKOF (eventualno »Primorski poročevalec«)/' Treba je i/dajati
ludi literaturo v italijanščini, /.lasti za italijansko vojaštvo, za
državni aparat itd. Cim več literature vrzite med italijanski proletariat. Sirite med njim literaturo KPI.
5. Pri vsem tem pa je glavno, da stalno vzgajate kader. Ce
bodo posamezna vprašanja jasna temu kadru, če ga boste učili
neprestano, kako naj te stvari prenese med množice, potem bodo
naše organizacije znale najti konkretne oblike agitacije in propagande, ki so najprimernejše.
6. Centralna vprašanja naše agitacije in propagande morajo
danes biti: a) bela garda in izzivanje državljanske vojne, b) OF
in parlizani, c) ZSSR, d) zavezniki: Anglija in Amerika (naš odnos,
nevarnost pred reakcionarnimi elementi, svobodoljubne sile teh
narodov itd.), c) bližan je poloma Hitler-Mussolinijeve koalicije itd.,
f) ljudska demokracija in nameni reakcionarne] gospode po
vojni, g) Jugoslavija.
7. Svoje agit-prop centre morate postaviti na tak način, da
bodo dejansko zmožni vreči med množico sleherno parolo, sleherno
objasnitev, ki jo boste dali vi, oziroma bodoči POOF. Imejte pred
očmi, da je vprašanje široke in žive propagande in agitacije v sedanjih časih Še prav posebno eno od centralnih vprašanj našega
dela.
8. Ne izpustite izpred oči, da je tudi agitacija in propaganda
pri partizanih, a zlasti njihova politična izgradnja vaša naloga in
da ste za njeno izvršitev odgovorni vi.
VII. ORGANIZACIJSKE NALOGE. Vaše množično delo bo
uspevalo, če boste paralelno z vsemi silami delali na okrepitvi Partije same, če jo boste politično in organizacijsko neprestano jačali.
Najprej nekaj osnovnih vprašanj, ki zadevajo naš odnos do KPI.
V tem pogledu smo dobili direktive od najvišjega foruma/"' ki jih
je treba brezpogojno izvrševati. Po teh direktivah se v Primorju
vse povsod ustvarjajo organizacije KP Slovenije, prav tako je pravilna vzpostavitev PK za Primorje. Istočasno je dolžnost PK za
Primorje:
a) vzdrževati najtesnejše stike s KP Italije, dasi je v vseh
vprašanjih odgovoren izključno CK KP Slovenije,
r

» Glej dok. St. 128, op. 6.
Vodstvo narodnoosvobodilnega gibanja v Sloveniji je dobilo sklep Koni interne s podpisom Dimitrova o razmejitvi pooblastil med KP Italije in
KI' Jugoslavije v Slovenskem Primorju v smislu tukaj navedenih točk. Ta
*klep ni bil popolnoma v duhu predloga vodstva KP Jugoslavije, vendar pa
JC bil korak naprej, ki je olajšal odnose s KP Italije. Zaradi intenzivnosti
osvobodilnega gibanja v Slovenskem Primorju pa je K P Slovenije dobila
Popolno vodstvo.
n
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b) formirati organizacijo KP Italije mod delavstvom v krajih,
ki so italijanski, oziroma kjer žive Italijani. Te organizacije morajo sodelovati z vami, so pa v organizacijskem pogledu odvisne
od CK KP Italije,
c) PK KP Slovenije [za Primorsko] je dolžan delati med italijanskimi delavci v smislu njihove aklivizacije proti fašizmu in njihovega vključevanja v partizanske oddelke.
To so splošna navodila. Glede na slabost italijanske Partije
in dejanski položaj v Primorju, je treba te direktive tolmačiti takole:
a) formirajo naj se organizacije KP Italije v Trstu, Tržiču in
drugih mestih na tem področju, kjer živi italijanski proletariat,
b) v Trstu naj se formira MK KPF za mesto samo, kolikor
že take možnosti obstajajo. Dokler takih možnosti ni in imate
stike samo s slovenskimi komunisti, formirajte grupe KP Slovenije, ki naj bodo povezane s tržaškim OK KP Slovenije, ki obsega
tržaško okolico.
Pri tem vas opozarjamo, da pazite na eventualno sovražno provokacijo in da se ne prenaglite. Podrobnejša navodila v tem pogledu vam bomo dali, ko dobimo od vas sporočilo o stanju v Trstu
in med italijanskim ljudstvom v Primorju sploh. Vsa nejasna vprašanja bomo potem razčistili s predstavniki KPI, s katerimi vzdržujemo stalne stike.
V zvezi s konkretnimi organizacijskimi vprašanji bi vas opozorili na naslednje:
1. Potrebno je, da organizacijsko in politično zajamete vse
slovensko področje od hrvaške meje do Rezije in morja. Tudi
Trst sam, Gorico in druga mesta je treba zajeti z našo partijsko
organizacijo. Izredno važno je, da bomo ob koncu imeli politično
zajeto vse slovensko ozemlje, kar nam bo omogočilo hiter prevzem
oblasti na vsem teritoriju.
2. Vsekakor morate prenesti težišče naše partijske organizacije v mesta, v industrijske centre. Razširjanje Partije zgolj po
vaseh, enostransko, je izredno nevarno. Zasidrajte se v prvi vrsti
v proletarskih masah.
3. Posebno pozornost posvetite Trstu. Za nas bo jutri iz mednarodno-političnih razlogov izredno važno, če bomo v Trstu močni.
Poročajte nam podrobno, kako stojimo v Trstu in kakšni so objektivni pogoji v tem mestu.
4. PK čim prej razširite, tako da boste vanj kooptirali enega
ali dva domačina, ki sta bila ves čas doma, t. j. v Primorju. Izgradite si tudi aparat, s katerim boste lahko delali. Predvsem gre tu
za kader inštruktorjev, ki jih lahko pošiljate na teren, kajti nemo' Mestni komite Komunistične partije Italije.
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goče je, da bi sami lahko opravili ves posel. Ne vemo sicer, kako
pravzaprav stojite v organizacijskem pogledu, toda izgradnja dveh
ali treh inštruktorjev je pač ena od prvih vaših nalog, če hočete
doseči, da bo vaše delo čim bolj ekspeditivno.
5. Posvetite vso pozornost ustanovitvi okrožnih in nižjih komitejev.* Kjerkoli je to mogoče, t. j. kjerkoli imate odgovarjajoči
kader, storite to nemudoma. Taki okrožni centri, četudi politično
slabi, vendar kot organizacijski centri pomenijo v takih časih, kakor so sedanji, ko je treba pokazati čim več iniciative spodaj in
ko so zveze tako težke, izredno veliko.
6. Izgradite si svojo sposobno tehniko.9 Gradite jo tako po
metodah ilegalnega dela kakor tudi s pomočjo partizanov. Težite
za tem, da bo tehnika postopno izgradila naslednje samostojne
sektorje (seveda kot svoj prvi korak!): 1. ciklostilskc centre, ki
bodo sposobni z literaturo založiti vse Primorje — 2. tiskarno —
3. dokumentno tehniko, ki vam bo izdelala potrebne dokumente
itd. — 4. delavnice za izdelovanje materiala (opreme, orožja, itd.),
ki ga potrebujejo partizani. — Za vse te sektorje je treba izgraditi
take prostore, ki jih ne bo mogoče odkriti tudi pri preiskavi stanovanj. Kolikor imate take možnosti v večji meri, bi vam poslali
nekaj ljudi, ki bi vam na tem tehničnem področju pomagali. Predpogoj je seveda, da že imate primerne prostore, material itd.
7. Posebno vprašanje, ki mu je zlasti treba posvetiti maksimalno pozornost, je vprašanje zvez. Ta sektor samostojno organizirajte. Funkcionirati mora tudi pri vaši odsotnosti. Omogočiti
morate, da bo vsa literatura, direktive itd. tekla po teh kanalih
ne glede na to, kje boste vi.10 Doslej so vse zveze preveč zvezane
samo z vašim osebnim potovanjem itd. Zgradite si primeren kuR
V letu 1942 je bilo v Slovenskem Primorju nekaj žarišč narodnoosvobodilnega gibanja, ni pa bilo okrožnih in rajonskih komitejev KPS in okrožnih in rajonskih odborov OF kol so bili v drugih slovenskih pokrajinah.
Sele prva pokrajinska konferenca KP Slovenije za Primorsko dne 4. in
5. decembra 1942 na Vrhu pri Braniku (glej dok. Šl. 136, op. 9) je Slovensko
Primorje razdelila na okrožja in postavila okrožne komiteje KP Slovenije
oziroma »zaupnike«, ki naj delajo v okrožjih in ustanove okrožne komiteje,
brž ko bo mogoče. Do aprila 1943 so bili v trinajstih okrožjih okrajni komiteji KP Slovenije, le v okrožju Beneška Slovenija je bil samo še zaupnik.
(Podrobneje o tem glej Tone Perenc, Kratek pregled organizacijskega razvoja KPS in OF v Slovenskem Primorju od decembra 1942 do jeseni 1943,
Prispevki za zgodovino delavskega gibanja, leto 1961, št. 11, str. 105—170.)
" Glej dok. št. 128, op. 5.
10
Medtem ko je bila v osrednji Sloveniji stalna kurirska organizacija
uvedena že v drugi polovici leta 1942, jo je Slovensko Primorje dobilo Šele
spomladi 1943. Marca 1943 je Glavno poveljstvo slovenskih partizanskih Čet
poslalo v Slovensko Primorje dr. Marijana Dermastio, da vzpostavi mrežo
kurirskih postaj. Do poletja 1943 je bilo vse Slovensko Primorje od Snežnika, kjer je bila prva kurirska postaja, pa do Bovškega in Beneške Slovenija, kjer sta bili poslednji, prepredeno s kurirskimi potmi in postajami.
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rirski kader (ženske). Oprite se pri tem ludi na partizane. Posebno
pozornost posvetite vzpostavitvi kanala do Ljubljane oziroma do
Glavnega Štaba. Bodite prav tako v zvezi z Gorenjci in Notranjci,
če je mogoče, pa tudi s Hrvati.
8. Imamo popolnoma nejasno sliko, kako ste rešili kadrovsko
vprašanje, zato vam v tem pogledu ne moremo dati kakršnih koli
konkretnih nasvetov. Stremite za tem, da pritegnete čim več delavskega kadra. Vzgajajte kader, da bo znal ločiti važno od nevažnega, da ne bo drobtinčarski. Priredite od Časa do časa kratke
kurze v zvezi s konkretnimi političnimi vprašanji. Smelo dvigajte
domače kadre, pri tem pa pazite na sovražnikovo provokatorsko
dejavnost. Pazite na konspiracijo. V prihodnjem poročilu nam
dajte podroben pregled kadrov (seveda brez imen). Dvigajte disciplino, partijnost kadrov.
9. Sporočite nam, kakšni so pogoji za eventualno izdajanje
posebnega partijskega organa za Primorje." Upam, da bo medtem
prišel k vam tov. Primož.1- Ce boste omogočili vaše delo tako, da
bo PK več ali manj stalno zbran, potem bo izdajanje takega organa povsem mogoče. Opozarjamo vas pri tem, da izdajanje takega organa ni lahka stvar. Treba je zagotoviti njegovo pravilno
politično usmerjenost. Zato Še enkrat poudarjam, da ga lahko izdajate v primeru, če boste zagotovili prebivanje PK na enem mestu, oziroma redno sestajanje v krajših razdobjih. To pa morate
zagotoviti ne samo zaradi lista, marveč tudi zato, da postanete
resničen voditelj primorskega ljudstva v velikem boju, ki ga danes slovenski narod bije. Ce boste raztreseni, potem ne boste
vodstvo, ne boste znali pravilno in pravočasno odgovarjati na vse
spremembe v političnem dogajanju.
10. Končno se nam zdi potrebno naglasiti še eno vprašanje:
tempo vašega dela. Dogodki se razvijajo tako hitro, da za
nas sedaj ni važno samo to, da pravilno delamo, ampak da
tudi hitro delamo. To imejte neprestano pred očmi.
VIII. OBVEŠČEVALNA SLU2BA. Glede na specifične naloge
nase Partije v sedanjem času in bližino odločilnih borb je nujno
potrebno, da PK takoj pristopi k organiziranju specialne obveščevalne službe, ki naj ima naslednje glavne naloge: a) nadzor nad
gibanjem in ukrepanjem sovražnikov osvobodilnega gibanja slovenskega naroda (Italijani, bela garda, mihailovičevci, gestapo itd.)
" PK KPS za Primorsko je 10. decembra 1942 Izdal prvo Številko »Vcstnika Pokrajinskega komiteja KPS za Primorsko«. Prinesla je resolucijo
in pozdrave s prve pokrajinske partijske konference. Drugo Številko so izdali
25. decembra 1942 z navodili, kako odpraviti pomanjkljivosti dela Partije
na terenu. Obe Številki so razmnožili na pisalnem stroju. Poslej niso več
izdajali nobenega posebnega partijskega glasila.
^ Dr. AlcS Bebler.
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— b) politična kontrola nad vrhovi raznih političnih skupin sploh
(sredina, polit, partije itd.) — c) /biranje vseh podatkov, ki so
važni bodisi za našo vojaško ali politično akcijo. — Kasneje, ko boste
konkretno pristopili k poslu, vam bomo dali konkretna navodila.
Izgradite si OS približno takole: a) celokupna OS mora biti
sestavljena iz partijcev in daje podatke izključno samo PK Partije, vi te podatke pošiljajte nam, b) postavite center iz dveh ali
treh dobrih tovarišev, ki bodo vse podatke zbirali, kontrolirali in
vam dajali redna poročila, a istočasno sestavljali kartoteko vseh
tistih ljudi, ki so na kakršen koli način važni za našo borbo. Kartoteka mora dajati jasno poročilo o njihovi delavnosti (gre seveda
tu ali za sovražnike, ali za ljudi, o katerih je treba šele najti pojasnil), c) Pri vseh OK, RK itd. naj ima ta pokrajinski center OS
svoje predstavnike, ki na svojem terenu zbirajo podatke in jih
pošiljajo centru. Ti njihovi predstavniki se naslanjajo na množično
obveščevalno službo (na organizacije OP, Nar. zašč., mladinske organizacije, društva, sindikate itd., kjer imajo povsod svoje ljudi,
ki poročajo direktno svojim rajonskim centrom), na drugi strani
pa na specialne sektorje, t. j. na ljudi, ki so vrinjeni v sovražne
organizacije s posebno nalogo, da se tam zamaskirajo in dobivajo
podatke, ki so nam potrebni. Vse vam bo potem pokazala sama
praksa. Kakor hitro boste vzpostavili osnovne organe, bomo dali
vašemu pokrajinskemu centru stik z glavnim centrom naše OS,
ki vam bo dal konkretna navodila in nasvete. Ni treba še posebej
naglašati, da je taka OS nujno potrebna Partiji, če hoče dejansko
imeti vpogled v komplicirano dogajanje sedanjega časa. Se posebno
pozornost pa posvetite izgradnji vojaške obveščevalne, ki naj bo
pa naslonjena na partizanske štabe.
Zlasti je važno, da čim prej razpredete mrežo OS v Trstu,
od koder bi lahko dobili izredno važne podatke.
IX. PARTIZANSKA VOJSKA IN SPLOŠNA VOJAŠKA AKTIVNOST. To vprašanje smo postavili na konec, dasi je dejansko za
nas najvažnejše in je od njegove rešitve odvisen rezultat našega
končnega boja. Štab sam vam bo dal v tem pogledu posebna
navodila, mi se bomo dotaknili v tej zvezi samo nekaterih, pretežno političnih problemov naše vojske.
1. Za vas je politično delo v partizanskih četah važnejše kakor za kateri koli drugi del Slovenije. Zaradi politične nejasnosti, ki vlada v glavah primorskega delovnega ljudstva v odnosu
do slovenskih političnih grup, ki se danes potegujejo zanj, se
utegne zgoditi, da bodo nastala pri samih partizanih največja kolebanja prav takrat, ko bo pritisk sovražnika na vas največji.
Posvetite torej največjo pozornost politični vzgoji partizanov. Ta
vzgoja naj ne bo partijska, ampak nacionalno revolucionarna in
demokratična ter antiimperialistična. Baza te vzgoje mora biti taka, da bodo lahko k partizanom vstopali katoliki, nacionalisti itd.
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Posebno skrb posvetiti politkomisarjem, ki naj bodo v vseh primerih člani Partije, kajti edino na ta način bo mogoče zavarovati
dosledno linijo OF.
2. Gradite v četah partijske organizacije. Te naj si na svojih
konferencah izberejo bataljonske komiteje Partije, ki naj bodo potem povezani z lokalnimi partijskimi komiteji (OK). Ce se giblje
več bataljonov skupaj, potem se lahko izbere skupni odredni komite, ki vzdržuje zveze z OK, pa tudi z vami. Politkomisar odreda
je v vsem svojem političnem delu odgovoren vam. Ce boste imeli
v četah dobre partijske organizacije, potem bodo čete dobre, drugače pa bodo razpadale. To je pokazala vsa dosedanja praksa.
3. Treba je dvigati udarnost partizanskih čet, njihovo napadalnost. Borite se proti defenzivnosti! Dajte v tem pogledu komandnemu kadru največjo pomoč. Ce bo partijska organizacija
zares delala v tem duhu, ni nobenega dvoma, da bo udarnost čet
stalno rasla.
4. Skrbite za utrditev discipline, razbijajte anarhistične tendence in zlasti »zelenokadrovslvo«.
5. Skrbite za pravilen odnos do civilnega prebivalstva. Preprečite tendence po pretiranem uporabljanju smrtne kazni za
majhne stvari. Kontrolirajte sploh vse postopke take vrste, ki jih
bodo napravili partizanski štabi. Vzpostavite v tem pogledu tesno
sodelovanje terenskih organizacij s partizani. Dobro imejte pred
očmi, da so prav pretiravanja na tem področju najbolj škodljiva
za poglobitev našega vpliva v množicah. V tem pogledu se držite
navodil 4. številke »Dela«.11'
6. Odred naj izdaja svoj organ (»Primorski partizan«)." Politično kontrolirajte pisanje tega lista.
7. Pospešujte mobilizacijo za partizane. Zlasti razvijte med vojaki močno agitacijo za partizane.
8. Delajte na tem, da bodo partizani v čim večji meri osvajali
orožje. Naj vodijo take bitke in na tak način, da bodo prišli do
orožja. Naj se izogibljcjo obrambnim bojem. Treba je slehernemu partizanu jasno vcepiti v njegovo miselnost parolo, da je
orožje mogoče dobiti samo pri sovražniku.
9. Razvijajte nabiralno akcijo za partizane (obleka, hrana, denar, zlato itd.).
10. Razvijajte sabotažno gibanje najširših mas.
11. Okrepite delo med okupatorsko vojsko. Cim več literature
med italijanske vojake. Poskušajte dobiti z njimi tudi organizacijske kontakte. Pozivajte jih, naj dezertirajo, naj rušijo disciplino,
naj organizirajo kolektivni odpor itd.
• Misli na svoja ćlanka -O nekaterih nevarnih pojavih v partizanskih
vrstah« in »Odločen hoj scktaStvu«.
u fttab SoSkcga odreda je novembra 1942 začel izdajati glasilo »SoSki
partizan in zaščitnik«.
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X. NARODNA ZAŠČITA. Izgleda, da ste zanemarili organizacijo Narodne zaštite po vaseh, pa tudi po mestih. Četudi je pri vas
situacija nekoliko drugačna kakor v ostali Sloveniji, je vendarle
— zlasti v zvezi s slabitvijo italijanskega aparata — mogoče vzpostavljati tudi na vasem področju tako široko vojno organizacijo,
kakršno predstavlja NZ. Kako graditi NZ, veste (čete, bataljoni,
odredi na čelu s poveljstvi). NZ naj bo povezana s partizanskimi štabi. Njeno delo: a) varnostna služba (likvidacija denunciantov, vohunov, sovražnikov vsake vrste itd.), b) obveščevalna
služba, zlasti vojaška, v pomoč partizanom, c) nabiranje orožja —
č) nabiranje obleke in druge opreme za partizane — d) mobilizacija za partizane — c) pomožna služba za partizane v posameznih akcijah — f) organizacija prehrane partizanov na prehodu —
g) organizacija kurirske službe, vodičev itd. — V NZ organizirajte
moške in Ženske. — Z organiziranjem pričnite od spodaj, t. j. najprej po vaseh s formiranjem posameznih vodov, nato pa jih povezujte dalje. — Po mestih formirajte NZ po ulicah, blokih itd.
XI. FINANCE. Organizirajte čim bolj široko mrežo za zbiranje finančnih sredstev. Za vzdrževanje naše vojske potrebujemo ne
več tisoče, ampak milijone. Te vsote je mogoče dobiti, če boste
uporabili vse oblike: a) množično pobiranje prostovoljnih prispevkov — b) obdavčenje bogatejših elementov — c) nabiranje večjih
posojil, na podlagi bonov OF oziroma obveznic — d) zaplemba
pri sovražnikih ljudstva, ki jo lahko izvrše partizani ali Narodna
zaščita ali Varnostna služba po mestih — c) akcija za zbiranje
zlatnine vsake vrste ter drugih dragocenosti itd.
Pošiljajte nam podrobne obračune o nabranih prispevkih in o
njihovi uporabi.
To bi bile v splošnem naloge, ki stoje pred našo Partijo na
Primorskem. Ker nimamo vaših poročil, vam nismo mogli teh nalog konkretneje pojasniti. Pričakujemo, da se nam boste javili
čim prej s podrobnim poročilom o vseh vprašanjih, ki smo jih
zgoraj postavili. Ob koncu vas ponovno opozarjamo, da je vse odvisno od vaših uspehov na področju borbe za OF, od tega, ali boste
znali vključiti v OF tako imenovane »sredinske** množice, če boste zaktivizirali katoliške množice in nacionalistične skupine, če
boste — naslonjeni na tako močno množično bazo — od dneva
v dan razbijali vse poskuse b. g. ali inihailovićevccv, da bi se postavili na noge. Ni dvoma, da boste dosegli velike rezultate, če
boste vztrajno delali za uresničevanje te partijske linije.
Na koncu še eno konkretno vprašanje. Nujno potrebno bi nam
bilo vzpostaviti zvezo s Svico.,r* Od tu za sedaj nimamo nobenih
možnosti. Morda bi lahko to vi uredili čez Trst. Cc imate kakršne
W Glej dok. St. 207, poglavje V. toCka 3.
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koli možnosti, nam takoj sporočite. Ne moremo vam govoriti konkretnih stvari, toda jasno vam mora biti, da je ta /.veza za nas
zelo važna.
Dragi tovariši!
Ob koncu se bomo dotaknili samo nekaterih splošnih političnih perspektiv, ki so pred nami. Velike zmage Rdeče armade,
ki so privedle do zloma Hitlerjeve ofenzive s ciljem zajeti Moskvo,
na eni strani, na drugi pa uspešno anglo-amcriško izkrcavanje v
severni Afriki dejansko pomeni prelom v sedanji vojni. To pomeni,
da je iniciativa prešla v roke zaveznikov in da se z naglimi koraki
približuje konec fašističnega gospodstva nad Evropo in seveda tudi
nad slovenskim narodom. Ni dvoma, da bo pri tem razpadanju
Hitlerjeve koalicije najvažnejšo vlogo odigrala Italija, ki bo sedaj
prva prišla pod udar. Verjetno je, da bo še v toku zime prišlo do
izkrcavanja v južni Evropi, pri čemer je zelo verjetno, da bo področje nove fronte tudi Italija sama. Pred nami stoje potemtakem
velike naloge. Zima, ki je pred nami, ne sme biti čas, ko bodo
naše akcije popustile, ampak moramo ravno v teku zime preiti
tako v vojaškem, kakor v političnem pogledu v ofenzivo proti sovražniku. Zdaj ne gre več za to, da sovražnika oslabimo, marveč
gre za to, da ga razbijemo na našem ozemlju, da učvrstimo oblast
OF in jo tudi zavarujemo pred domačimi reakcionarnimi sovražniki. Verjetno je, da bodo prvi spomladanski meseci prinesli zadnje
poglavje Hitlerjeve tiranije. Do tedaj moramo mi osvojiti čvrsto
politično in teritorialno bazo, ki nam bo kasneje omogočila hitro razširitev oblasti OF na vsem slovenskem področju.
B.g. in mihailovičevci že širijo vesti o tem, kako bodo sem prišli
Amerikanci itd. ter dali njim oblast. Treba je slovenskim množicam povedati, da zavezniki okupatorjev nikoli in od nikogar ne
bodo dobili oblasti, da bo oblast dobil tisti, ki mu jo bo dalo slovensko ljudstvo. Treba je objasniti, da za slovenskim ljudstvom
stoji ogromna sila sovjetskih narodov, ki bo znala vsem malim
narodom zajamčiti pravico do samoodločbe. Treba je dalje povedati, da je OF edini pravi zaveznik anglo-amcriŠko-sovjetskega bloka in je zato veselje okupatorskih pomočnikov izredno zgrešeno.
V končni liniji pa bo odločalo orožje slovenskega ljudstva in rezultati, ki jih bo OF dosegla v teku letošnje zime. Zato vam ob
koncu Še enkrat naročamo; mobilizirajte vse sile primorskega
ljudstva, da bomo v letošnjih zimskih mesecih zadali sovražniku
odločilne udarce, da bomo dosegli odločilne zmage! Torej ne zimskega popuščanja, ampak v napad!
Do nadaljnjega nam pošiljajte vaša poročila preko Soškega
odreda na Notranjsko. Organizirajte za te zveze posebno patruljo.
Dogovorite se s štabom Soškega odreda.
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Obveščamo končno PK, da sta v boju proti nemškim okupatorskim bandam v oktobru padla naša tovariša Jože Gregorčič,
komandant I. grupe odredov in Lojze Kcbe (Štefan), politkomisar I. grupe ter član PK Partije za Gorenjsko. Slava našim padlim tovarišem!
Smrt fašizmu — svoboda narodu!
Za:
Centralni komite
Komunistične partije Slovenije
Krištof18

St. 160
POROČILO SEKRETARJA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS
FRANCA LESKOSKA DNE 20. NOVEMBRA 1942 EDVARDU KARDELJU1

20. XI. 1942
Dragi Kr.!2
Tvojo pošto od 17. XI. smo prejeli.* Strinjamo se z listom
»Delavska enotnost« kakor tudi z materialom.4 Sokoli so k temu
napisali še en poziv nacionalnemu delavstvu, ki ga bomo tudi objavili.'* Ker nam tukaj primanjkuje ciklostilnega papirja, smo primorani delati več v tiskarni, ki pa je sedaj precej natrpana. List
bom dal danes v tisk. Sedaj smo delali 15.000 proti bega/1 15.000
mobilizacijskih letakov,7 danes bo končan Stalinov govor," v nekaj
•« Edvard Kardelj.
1
Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu CK ZKS v Ljubljani.
2
Krištof — Edvard Kardelj.
• Misli na spremno pismo Edvarda Kardelja, ki je priloženo poŠti, ki
jo je Edvard Kardelj prejel v Ljubljani in jo poslal Centralnemu komiteju
KPS in Glavnemu poveljstvu slovenskih partizanskih čet v Dolomite. Pismo,
napisano
s črnilom, je v arhivu CK ZKS v Ljubljani.
4
Glej dok. St. 94.
5
Misli na poziv vodstva slovenskega sokolstva svojemu članstvu in delavcem, nacionalistom, naj se pridružijo akciji za ustanovitev Delavske enotnosti. Poziv je bil objavljen v tiskani Številki »Delavske enotnosti« dne
20. novembra 1942.
11

7

Glej dok. St. 124.

Glej dok. St. 125.
* Stalinov govor na svečani seji moskovskega sovjeta dne 6. novembra 1942, ki je bila posvečena 25. obletnici oktobrske revolucije. (Izvirnik je
v arhivu CK ZKS v Ljubljani.)
"

417

dneh bo list, potem pride pa krščanska »revolucija«.*' »Delavsko
enotnost« bomo na lepem formatu lepo tiskali. Mnenja sem, da bi
mi ta list periodično izdajali kot 14-dncvnik ali na 3 tedne, dopisovali naj bi delavci i/, vseh krajev pod raznimi okupacijami in
delavci iz vojske. To bi moral biti pester list — najboljši list —
voditelj vsega revolucionarnega boja. Kolportiral pa naj bi se po
vseh delavskih krajih. Sklenili smo na seji, da skličemo v najkrajšem Času tudi kmečko konferenco. Na to konferenco bi povabili delegate iz vseh okrož. OF kakor tudi skupinske delegate.
Konferenca bi sprejela resolucijo in kmečki minimalni program
V okviru nacionalne osvobodilne revolucije. Konferenca bi bila v roku 14 dni — 3 tednov.10 Govorili smo tudi, vendar še nismo sklenili, da skličemo tudi partijsko posvetovanje iz cele Slovenije, tudi
Gorenjske, Primorske in Štajerske." Sporoči svoje mnenje glede
kmečke konference in glede partijskega posvetovanja. Sploh pa bi
,J
Misli na »Slovensko revolucijo«, ki je bila periodično glasilo krščanskih socialistov v OF.
"J Konferenco so predvideli kot enega izmed ukrepov za okrepitev enotnosti OF v obdobju težav, ki so po italijanski ofenzivi nastopile v IOOF.
Zato je IOOF 21. novembra 1942 poslal okrožnim odborom OF okrožnico
naslednje vsebine:
»IOOF namerava v kratkem prirediti kmečko konferenco OF, ki naj bi
sprejela kmečki program OF, izdala proglas slovenskim kmetom in pomenila
v vsakem pogledu mejnik v delu OF med kmeti.
Konference so se udeležili: I. kmetje, delegati okrožnih organizacij OF;
2. kmetje, zastopniki raznih skupin v OF; 3. kmečki delegati iz partizanskih
čet.
Okrožne organizacije OF so dolžne najkasneje v roku 7 dni po prejemu
te okrožnice prirediti konference svojih kmečkih aktivistov, diskutirati na
teh konferencah vprašanja, ki jih bo obravnavala glavna konferenca, in izvoliti iz vsakega okrožja po 2 kmečka delegata za glavno konferenco. Cc je
le mogoče, je treba pritegniti na konferenco tudi take kmete, ki so stali
doslej po strani, ki pa so zanesljivi in ugledni med vaščani. Cc konference
V roku 7 dni ni mogoče priredili, naj okrožni odbori sami določijo delegate.
Pri volitvah delegatov za glavno konferenco se ni treba ozirati na pariteto
raznih skupin, ker bodo skupine že same poslale svoje delegate. Merilo
mora biti vdanost OF, aktivnost in popularnost med kmeti. Cc pa je le
mogoče poslati kot enega izmed obeh delegatov kakega kmeta, ki je doslej
glede dela OF po strani, ki pa ima velik ugled med kmeti in je zanesljiv,
je treba to brezpogojno storiti.
Pri diskusiji na predkonferencah se ne sme sektašili s kakimi socialističnimi kmečkimi programi. Gre za realizacijo kmečkih zahtev iz narodnoosvobodilne etape.
Delegati morajo biti pripravljeni, da bodo za časa konference zaradi poli
in samega trajanja konference odsotni najmanj 10 dni.
Prosimo, da nam takoj poročate, kaj ste oziroma kaj boste ukrenili.«
(Izvirnik z lastnoročnim podpisom Petra Kalana — Borisa Kidriča je
v arhivu Inštituta za zgodovino delavskega gibanja v Ljubljani.)
Ker je po odprti razpravi v IOOF prišlo do enakih stališč in okrepitve
enotnosti OF v vrhu, konference ni bilo. Zato je dne 1. februarja 1943 IOOF
sporočil, da skupne kmečke konference ne bo. Naroča, naj poverjeništva
izvedejo konference na svojih območjih.
U Glej dok. št. 147, op. 18.
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bilo dobro, ko bi bil li do takrat med nami. Zavezniki se strinjajo s kmečko konferenco. Sedaj, ko je Peter1- med njimi, so se
tudi potolažili. Peter gre v sredo na G[orenjsko], Matija1' pa jutri
na Dolenjsko in Notranjsko.
Naša roba je pričela počasi prihajati. V mojem paketu so
manjkali čevlji in nogavice. Peter je sprejel vse. Tudi Pavle14 je
dobil vse. Dokumente /a prijatelje smo tudi sprejeli. Včeraj so naši
/opet izvršili rekvizicijo pri bega in ubili 6 izdajalcev ter izdali
komunike, večjih akcij ni bilo. Od drugod nimamo nobenih poročil.
Nek kurir z Notranjskega je povedal, da imata Gubčeva in Cankarjeva brigada v neki dolini zajete Italijane in bega, vendar nič
konkretnega. Ali se mogoče v tvojem mestu kaj sliši o tej akciji.
Sprejmi tovariške pozdrave!
Smrt fašizmu — svobodo narodu!
Luka"
P. s. Nujno bi rabili 1 dober pisalni stroj. Tukaj ni nič porabnega. Pošlji ga prej ko moreš. Stanovanje imamo sedaj dobro.""'

St. 161
POROČILO ČLANICE POVERJI-NISTVA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS ZA LJUBLJANO LIDIJE SENTJURC DNE 20. NOVEMBRA 1942 EDVARDU KARDELJU'
20. XI. 1942
Dragi KriStof!2
L Včeraj so bega aretirali Jako"1 (zašč.) poleg drugih (3 člani
okr. FGO).< Teror bega postaja strašen, mi pa na vse ne storimo
ničesar. Zakaj vendar ste prepovedali streljati tistega tipa iz
tovarne kleja*' — kmalu bodo vsi naši notri, potem bodo res lahko
neomejeno gospodarili. Kje bomo sneli namestnika, res ne vem.
Nujno se morate dogovoriti, če nam lam lahko koga posodijo, ali
pa bo treba dobiti koga od zunaj. Ljublj. situacija je takšna, da
'= Boris Kidrič.
u Ivan Maček.
" Edvard Kocbek.
,fi
Franc Lcskosek.
In
1

Glej dok. St. 31, op. 8.

Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu CK ZKS v Ljubljani.
=n Edvard Kardelj.
Prane Ogrin.
4
Okrožni finančno-gospodarski odsek.
u
Vili Mti&iČ, kmalu nalo se je v tovarni smrlno ponesrečil.
27.

4,9

je nemogočo dati na to mesto človeka slabših kvalitet, Se tako
v Zašč. nikamor ne gre. Za namestn. politkoma bi bil morda Se
najboljši Bogdan11 in bi on to tudi prevzel, če ti na to pristaneš.
Pri tem delu je najvažnejše, da dopovemo polkomu (Sokolu),7 kaj
naj se obravnava, ker je sicer naš simpatizer in se bo discipliniral,
samo da bo čutil resno znanje oz. zastopanje nekega smotra. Javi,
kaj misliš ti o tem. Tehnična provala je do sedaj požrla cca 40
ljudi. Padale so večinoma stvari po liniji Marije* (okr. raznašalke),
nekatere so dvomljive. Julij11 in Kartaš"' dvomita v to, da bi izdajala Ljcrka," in zato tudi niso likvidirali prostorov. Vendar smo to
včeraj ponovno sklenili. Lj. je izjavljala notri, da bo šla v It[alijo],
kjer bo živela v hotelu in da jo Slov[cnci] nič ne brigajo. — Po
izjavah vseh (naših okrožnih ljudi) je človek, ki mu je politika
španska vas. Z njo se ni moglo ničesar pogovoriti in je po mnenju
nekaterih bila tudi v pokretu le zato, da bi se poročila. Ljerka
je v skupni sobi in dekleta, ki so skupaj z njo, javljajo, da izdaja.
Provokator ni bila, pač pa je vprašanje, do katere mere bo sedaj
pripovedovala. Mislim, da je previdnost nujna. Zato mislim, da ne
kaže podcenjevati nevarnosti tudi glede Jul.1- stanov, in bi jaz
Anin odsvetovala selitev. Ev. naj ostane čez dan, zvečer pa naj se
spet preseli, saj to ne bo prevelik štrapac. Tudi na ostalih sektorjih gre vse k vragu — pri mladini je že nova garnitura OK"
in tudi okr[ožni] odbor OF (mladine)'" — skratka iz tega večnega
krpanja ne pridemo nikamor.
2. Naš sestanek bi bil v torek popoldan na št. 53ir' kot zadnji
z OK. Takoj javi, če soglašaš, da obvestim še Just.17 in Vlasto.ls
Oba sta si čas že rezervirala.
3. Pisava na originalu štaj[erskega] pisma11' je neznana, Andrejeva20 sigurno ni! Sicer pa itak ti najbrž veš, kdo je Johan.-'
Pošta je prišla čez St. Vid.
* Drago Pustisck.
" Dr. Miha Kambič.
fi
Marija Klopćić.
• Milan Skcrlavaj.
i° Boris Kariž.
11
Lilijana Ncuman.
12
Julij — Milan Skcrlavaj, ki je takrat stanoval v hiši dr. Mavricija
Ncubcrgcrja na Vilharjcvi 21.
»a Zdenka Kidrič.

M Misli na Okrožni komite SKOJ za Ljubljano.
>•'* Misli na Okrožni odbor Mladinske OF za Ljubljano.
i« Na Tyrscvi 53 (danes Titova).
,T
Justin — Vladimir Krivic.
»s Mira Tomšič.
19 Glej dok. st. 110.
20
Scrgcj Kraigher.
2
> Tone Grčar.
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4. Glede nac. vprašanja je Bogdan- bil sicer v dvomu, a ker
je prevajal i/. franc[oske] izdaje, ki je izšla 1. 1939, kjer stalno
govori o tov. Zin[ovjevu], ni upal popravljali.
5. Tudi Bogdan bi rad govoril s teboj, ali bi šlo v torek dopoldne, ko bi lahko izkoristil ves dan. Javi takoj!
6. Ali ste se tam dogovorili glede načrta? Stori to sigurno in
javi, koliko je taka komisija še potrebna.
Tov. pozdrav
Joža2*1

St. 162
POROČILO NAMESTNIKA KOMANDANTA III. BATALJONA
ZAPADNODOLENJSKEGA ODREDA EGIDIJA SEVERJA DNE
20. NOVEMBRA 1942 EDVARDU KARDELJU1
Na položaju, 20. 11. 1942
Tovarišu Krištofu!"
Kot komandant II. bat. UB Matije Gubca sem bil zaradi bolezni poslan na bolovanje. Zaradi težkega položaja, ki vlada na tem
sektorju so me tov. Ludvik-1 in ostali tovariši komande III. bat.
zaprosili, da sprejmem funkcijo operacijskega oficirja in namestnika komandanta tega bataljona; sprejel sem, čeravno sem bolan.
Položaj na tem sektorju je zelo težak, zaradi tega sem zbral
vse svoje sile, da očistimo teren.
S tov. Ludvikom sva bila stalno sama na položajih in urejevala
čete, postavljala zasede in pregledovala belogardistične postojanke
ter pripravljala načrte, kako bi iztrebili to bando. Namesto da bi
nama pri tem komisar* pomagal in se zanimal za čete in vsa druga
politična dela v bataljonu, se je zanimal samo za bombe, na katere
se sploh ne razume in delal načrte, kako bo polagal mine, miniral
pota in to samo na papirju.
Na partijskih sestankih je bila na vrsti prvič samo intendanca in drugič, kje in kako mora komanda spati, namesto da bi
imeli res sestanke, ki jih od nas Partija zahteva.
-=
Boris Zihcrl.
2:1
Lidija Scntjurc.
1
Prepis Izvirnika je v arhivu CK ZKS v Ljubljani.
23 Edvard Kardelj.
Ludvik Smrekar.
4
Tone SusterSiČ.
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Zato imam kot član KP žc 20 mesecev in kot operativni oficir
ter namestnik komandanta bataljona pravico, da zaprosim za premestitev komisarja in da na njegovo mesto postavite namestnika
politkomisarja tov. Iztoka/* ker le potem se bo politično delo po
četah res izpopolnjevalo.
Prosim, da to mojo prošnjo vzamete na znanje!
Smrt fašizmu — svobodo narodu!
Za komandanta:
Štefan« I. r.

St. 163
POROČILO ČLANICE POVERJENIšTVA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS ZA LJUBLJANO LIDIJE SENTJURC DNE 21. NOVEMBRA 1942 EDVARDU KARDELJU'
Dragi Krištof!2
1. Za Stajfcrsko] ne vem nič pozitivnejšega kot to, da so
nekoga aretirali in pri preiskavi zahtevali škrnicelj/1 Slo je skozi
Jakinc' roke, možno, da je s tem v zvezi njegova aretacija.
Kdo je Joh.° in Roza,A nič ne vem.
2. V torek bi lahko prišel na stanovfanje] že zjutraj in
bom Bogdanu7 naročila. Ce moreš zgodaj ven, pridi na moje stanov[anjc]H in boš od tam potem šel dalje. V tem primeru bodi do
7.45 sigurno pri meni.
3. Na vse mi odgovarjaš, le na prvo pismo'' (skupaj s poročili)
ne. Kaj naj storimo glede usnjarja?10 Ce mu damo potrdilo, dobimo
takoj 1/2 milij., 1/2 milij. pa od lesnih trgovcev. To je nujno, ker
Italijani zahtevajo takojšnje obratovanje, če ne, bo voj. oblast
6
8

Peter Mcndas, sedaj oficir JLA.
Egidij Sever.
• Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu CK ZKS v Ljubljani.
23 Edvard Kardelj.
Glej dok. £t. 110, op. 1.
* Franc Ogrin.
• Johan — Tone Grčar.
«7 Ro/a — Tončka Ccč.
Boris Zihcrl.
* Lidija Scntjurc je tedaj stanovala pri Kambičcvih na Tvrscvi 47 (sedaj Titova 63).
* Glej dok.lt.141.
10 Savel Kalin, lastnik tovarne usnja v Mokronogu.
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zasedla tovarno. Rok je bil že do petka! Odgovori takoj! Pri tvojem
malem" so iskali sina, za njega se niso nič zanimali. Bom pa še
poizvedela, Če je kaj novega.
Preiskava je bila že 2 krat, kar si ti v Ljublj[ani].
Pozdrav Joža12

Št. 164

PISMO JANEKA SUBICA DNE 21. NOVEMBRA 1942 EDVARDU
KARDELJU PRED SVOJIM ODHODOM V ZAGREB1
Tovariš Krištof!2
1, Jutri, v nedeljo 22. t. m. zjutraj potujem v Zagreb. Bluf
z domovnico in zlasti s sfantaziranim nemškim dokumentom je
docela uspel in sem že v četrtek dobil na izmišljeno ime državljanstvo! Ker pa navzlic vztrajnemu iskanju nisem mogel dobiti
človeka, ki bi bil pripravljen, da mi da na razpolago stanovanje
za prijavo in »sprejem« nekega italijanskega agenta s kvesture,
sem moral opustiti misel, da bi dobil potni list za tja in nazaj.
Brez navedbe stanovanja se more dobiti na kvesturi le za v eno
smer. Slednje sem tudi dobil. Tudi na nemškem konzulatu je šlo
vse v redu. Imam torej potni list za v Zagreb, naprej bom pa že
kako prišel. Ali z novimi Morijami na ital. konzulat v Zagrebu ali
pa peš.
2. Šifro bom zato morda poslal pismeno. In sicer jo bom napisal s kemično tinto na fin bel papir, čez pa bom s svinčnikom
napisal pismo brez pomembne vsebine. (Razvijalec za to
tinto prilagam temu pismu!) To pismo bom potem
spravil v kako zelo dobro kamufl[ažo], ki bi jo prinesel na domenjeno javko v Ljubljano kak zanesljiv človek, ne da bi vedel, za
kaj gre. (Mislil bo pač, da nese neko pismo za OF. Vsebino s svinčnikom pisanega teksta bom temu prikrojil.)
Razvijaš takole: z vato, omočeno v razvijalcu, enostavno prevlečcš ves papir. Potrudil se bom, da bom pisal čim bolj čitljivo,
aH pa bo napisal kar Valdes,3 kar je še konspirativneje.
Cc torej jaz ne bom mogel takoj nazaj (t. j. takoj ko dobim
šifro), jo bom po kom (tudi pred njim samim dobro skrito) poslal.
"
Stanovanje Lojzke Ropič v Gcrbičcvi ulici 2 v Ljubljani.
,2
Lidija Scnljurc.
1
Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu CK ZKS v Ljubljani.
2
Edvard Kardelj.
3
Josip Kopinić.
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Pomen brzojavk:
1. Doputovao sretno. Termin za ispit zakasnio. Franjo.
(Pomeni: Srečno dospel. Za sedaj Se nisem dobil zveze.)
2. Nastupio službu. Ivo putuje skoro kući.
Franjo.
(Pomeni : Zvezo in šifro dobil. Šifro odn. posto pošljem
po nekom na javko, ker sam še ne morem.)
3. D i p 1 o m i r a o. Do v i d j c n j a. Franjo.
(Pomeni: Vse uredil in se vračam s Šifro in pošto.)
4. Os tać u ovdje. Nadam se službe! Franjo.
(Pomeni: Valdcsa v Zagrebu ni! Zato potujem v Vrhovni
štab!)
SF — SN!
Te pozdravlja
Gregor'
r

Pctraču ' sem dal potrdilo za 1000 lir, ki si mi jih zadnjic dal!
Ker sem zaman čakal obljubljenih podatkov doktorja," seveda
nisem mogel urediti zate nič konkretnega. Zmenil sem se pa
z Andrejevim gazdo7 vse, kako naj stvar izvede. Doktor mora dobiti legalni italijanski lasciapassarc Dr. NDH. Pctraču sem povedal,
kje in kako dobi Andrejevega gazdo in na kak način naj se stvar
čimprej izvede! Čimprej zato, ker v kratkem najbrž ne bo
mogoče več dobiti potnih dovoljenj od Italijanov. Poslužite
se mazanja! Brez tega ne bo nič!!
Pišem v naglici, zato oprosti obliki!

St. 165
POROČILO EDVARDA KARDELJA DNE 22. NOVEMBRA 1942
SEKRETARJU CENTRALNEGA KOMITEJA KPS FRANCU LESKOSKU V DOLOMITE1
Dragi Lojze!2

22. XI. 1942

Pišem Tebi, a bom obenem odgovoril tudi Petru3 in Angelu1
na njuna pisma. Danes sem dobil vso vašo pošto skupaj, kar ste
jo pisali od 11. t. m. naprej, t. j. po Petrovem prihodu. Čemu se
4

Janck Subic.
'* Milan Skcrlavaj.
i Ivo Ribar-Lola.
7
Uredništvu ni uspelo dobiti pravega imena.
i Izvirnik in izvirna kopija sta v arhivu CK ZKS v Ljubljani.
2
Franc Les košek.
* Boris Kidrič.
* Ivan Maček.
424

je tako zadržala, ne vem. Upravičeno sumim, tla ludi vi niste dobili
moje pošte (n. pr. dokumentov za Lojzeta, ki sem jih poslal, radio
vesti itd.)- Sporočite, če ste dobili. Ne zameri mi, če Ti v temle
pismu ne bom potrdil vsako reč posebej, ki sem jo dobil v današnji pošti. Preveč je teh »ccgclccv«, da bi vse popisal. Zdi se mi
pa, da je vse.
Z dokumenti, ki ste jih izdali sem zelo zadovoljen. Dobri so
in glejte, da bodo tudi zares prišli k ljudem in da jih bodo res
proučili. Izdajajte čim več literature.
Prejel sem tudi Janezov'' listek. Bom prišel prej jaz k vam
in naj me Janez tam počaka. Potem tudi lahko nekaj časa Lj.
pustimo samo in gre Janez potem šele kasneje noter, če ga namreč
ne vleče — še kaj drugega!! Cc se na take stvari kaj razumem,
potem mislim, da bi rad prišel na obisk. Naj pa malo počaka, pa
bo potem združil lepo s koristnim.
Zdaj grem pa kar po vrsti in po točkah, kakor pač jemljem
poŠto v roke:
1. Glede Al. in R.n še vedno nič konkretnega. Na kvesturi so
obveščeni, da jih ima h. g. in kdo sta s pravim imenom. Izgleda
pa, da sta ali v D. M. v Polju ali pa — kar je najverjetneje — v h. g.
zaporih v ljubljanski Belgijski vojašnici. Tu so jim namreč Italijani
odstopili cel trakt, ki so ga b. g. predelali v zapore in svoje policijske pisarne. Imam pa vtis, da ne bo hudega. Bržčas ju bodo
končno predali Italijanom, ti pa ju bodo poslali v konfinacijo,
a morda Alfenko] tudi sodili na robijo, kar bi bilo zanjo Še
bolje, kajti v kaznilnicah je boljši položaj kot v konc[entracijskih ]
taboriščih.7
2. Glede Tvojega zdravila mi ne zameri, ker nisem nič napravil. Ali mi nisi naročil, ali sem pa jaz popolnoma pozabil. Bom
pa sedaj takoj naročil.
3. Material za vas ves čas počasi gre. Vsaj tako mi pravi človek, ki smo ga specialno določili samo za vas. Cc ne dobivate,
mora nekje zunaj zastajati. Gre pa seveda počasi in bo dolgo trajalo, predno boste dobili vsega. Tudi dokumente, pravi Julij,R da
je vse odposlal. Sporoči, kako je. Narejeni niso samo za Andreja,9
Gašperja10 in Angela, ki nimajo tu svojih fotografij. Pošljite jih,
4. O Doretu11 ne vem nič, da bi bil tukaj. Vsaj javil se ni
nikjer. Takoj jutri bom dal poizvedovati, če je res tu. Pač pa sem
» Boris Kraigher. Glej dok. št. 140.
Alenka in Ria — Helena in Marija Lcskošek.
Glej dok. št. 49.
• Milan Skerlavaj.
•
JoJe Rus.
J0
Tone Fajfar.
11
Edo Mihcvc.
f
7
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dobil pismo od Hrasta,12 ki je še vedno spodaj in mi javlja, da
je Dore odšel na drug sektor. .. .I:t Drugače piše Hrast, da je spodaj
položaj dober in da obe brigadi'* povsem obvladata teren. Prebivalstvo da je za nas. Sicer ste pa medtem gotovo prejeli njihovo
pošto, ki jo je patrulja odnesla k vam od Jožice15 in veste bolje
od mene.
5. S sklicanjem partijskega posvetovanja se seveda strinjam.
Saj mi je bilo že od vsega začetka, ko sem prišel v Ljubljano,
jasno, da moramo našim kadrom dati nekako novo injekcijo, da
jih bomo spravili na pravo linijo našega boja.10
6. Kar se inozemstva tiče so zelo velike težave. Ne vem, kako
bo šlo. V skrajnem slučaju bi se napravila nekaka spomenica, ki
bi se poslala preko vatikanskih zvez!!! Poskušali bomo pa seveda
z vsemi sredstvi, da dobimo možnost direktnega odhoda na mesto,
kakor sva se pogovarjala s Petrom, članek bom napisal.17
7. Poslal sem vam pismo za Primorsko,1H kakor tudi tekst za
»Delavsko enotnost«.11' Upam, da ste prejeli. Pri nas še ni ne ena
ne druga stvar tiskana zaradi provale. Bo pa v četrtek gotovo
posebna izdaja s plenumskimi stvarmi.-0
8. Glede likvidacije, ki ste jo odobrili, bo treba najti zelo
zelo prikladen čas, kajti sicer utegnemo doživeti tak pokol talcev,
da nam bo likvidacija b. g. prej škodovala kot koristila. Nekako se
potrjujejo vesti, da so pripeljali Kidriča in dva Vidmarja v Ljubljano, kjer jih imajo pripravljene za talce. Naročil sem, naj vse
pripravijo, toda ukrenili bomo stvar šele tedaj, ko se bo zunaj
dovolj popravil položaj na frontah in dovolj demoraliziral italijanski aparat. Sicer bom pa jaz prej pri vas in se bomo še pogovorili.
9. .. .-> Peter naj bo brez skrbi. Mora pa še [Ana] nekaj časa
ostati tu. Kako bo potem, se bomo dogovorili, ko pridem ven.
10. Odposlali smo 1 transport (na stari način, polno!!)22 za
partizane. Naši so kljub vsem težavam ptiči. Ce bi le tudi na iz12 Jaka AvSič. Glej dok. St. 113.
U Izpusčamo.
14
Misli na brigadi Matije Gubca in Ivana Cankarja.
'•*' Konspirativno ime /a nekdanjo bazo vodstva narodnoosvobodilnega
gibanja na Podlipoglavu.
M Glej dok. St. 147, op. 18.
'7 Glej dok. St. 207, poglavje V, točka 3.
»" Glej dok. 51.159.
'3 Glej dok.St.94 in 134.
2« Glej dok.it. 81, op. 1.
21
IzpusČamo.
22 Misli na pošiljko s tremi vagoni opreme za partizane, ki so jih odprcmili v Mirno pri Mokronogu, kjer jih je Gubčcva brigada izpraznila.
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hodni točki uspelo dobro odnesli. Zunaj je že (Dol.,23 M. p.24)Upam, da bo šlo. Na vidiku je še eden. Zaboji se Že polnijo. Treba
je istočasno organizirati prenašanje v malem. Pošljite tudi Marku1*
(Cirilu)-0 kaj denarja.
11. Tu se pritožujejo /a rad i nereda, ki je nastal zaradi tega,
ker so DO v partijskem pogledu priključili vrhniškemu okrožju.
Tudi meni se to ne zdi pametno. Ne razumem. Čemu je bilo to
potrebno. Saj je vendar jasno, da ljublj[anski] OK lahko v vsakem
pogledu bolje skrbi za partizane kot pa vrhniški. In razen tega ste
Ijubljfanskemu] OK še lepo odvzeli odgovornost za vzdrževanje
zvez in transportov. Po moje je to napačno.
12. Na Vel[ikih] Poljanah se nahaja nek duhovnik Mikuž,-7 ki je
dober in menda hoče k partizanom. Bi pa mnogo bolje služil
v Ljubljani. Poiščite ga takoj, ker je že nervozen od čakanja in
ukrenite z njim, kar je potrebno. Pošljite ga nazaj, če nimate
drugih računov. In da vam ga partizani — ne likvidirajo!
13. Pošiljam v prilogi pritožbe Ludvika2* in Marka nad Tinelom Železnikom.89 Uredite, kar mislite, da je prav. Jaz sem jim
sicer že odgovoril in udaril po enih in drugih, .. -30 Dajte jim
ludi navodila za osvobajanje teritorija in izgraditev tehnike. Bo
moral Janez kmalu tja.
14. Prilagam ludi pritožbo terenskega delavca z Rudnika glede
postopanja komandantov in politkomov. Ne vem, ali pritožba odgovarja resnici ali ne, vsekakor pazite na take stvari. Kako sploh
slojile z obleko in obutvijo? Hrast piše, da je krenilo na bolje.
S kakšnimi sredstvi?
15. Jaz pridem k vam lakoj le dni, t. j. krenil bom takoj, kakor
hitro mi sporočite, kam naj pridem in kje me boste čakali. Dobro
bi bilo, da me počakate s kako patruljo. Toda ne določajte dneva, pač pa nekoliko dni, tako da imam možnost svobodnega odločanja. Poslal sem namreč Ladija'11 v Z[agrcb]. Čakam, da se
le dni vrne, odnosno da pošlje nekako pošto. Takoj nato bom
krenil k vam. Prišel bom z Miklavžem.32
16. Kurirka se je vrnila od Q.:a Ni sploh nič odgovoril! Da
bo ob — božiču dal odgovor, ji je rekel. Ne strinja se z mojimi
pripombami glede njegove politike, češ da je Dimitrov rekel, da
2:1
24
2:
'
2
«
27
2H
20

Dolenjska.
Mirna — postaja.
Karel Poljansck.
Jože MoSkrič.
Dr. Metod Mikuž, sedaj univerzitetni profesor v Ljubljani.
Ludvik Smrckar.
Tone SuStcrsič.
:W)
Izpusčamo.
M Janck Subic. Glej dok. it. 164.
*" Mirko Zlatnar.
M

Ouinto —Umbcrto Massola.
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morajo zavzemati — obrambeno stališče. .;.w Jaz se z njim ne
bom več ukvarjal. Vašega proglasa mu tudi ne morem poslati, ker
kurirka nima več potnega lista. Ko ga dobi, bo odnesla. V It[aliji]
ni nobenih demonstracij itd. v zvezi z bombardiranjem, kakor
poročajo inozemski radio — spikerji. Pač pa vlada močna demoralizacija.
Pošiljam vam 100.000 lir istočasno s tem pismom.
Pri nas nič posebnega, če izvzamemo provalo, ki se je sicer
navidezno zaustavila, toda glavni avtor izdajanja Še ne misli nehati
s pripovedovanjem. Ccmu ne gre naprej, bomo videli. Najbrž neka
»kunštna« italijanska poteza, ki je nam omogočila, da smo pravočasno pospravili vse potrebno. Je pa živa hajka za nekom, ki da
je prišel iz partizanov, na katerega je razpisana nagrada itd. In
pomisli — iščejo ga pa za — Bežigradom, torej tam, kjer nikoli
nobenega naših ni bilo. Jaz pa po svoje ugibam, kdo bi mogel biti ta
človek. Sta dve možnosti, ki pač do neke mere prideta v poštev.
Mislim, da bo iz najrazličnejših podobnih razlogov kmalu čas, da
posnemam Petra.
Javite se torej takoj!!!
S tovariškimi pozdravi
Krištof30

St. 166
PISMO EDVARDA KARDELJA DNE 22. NOVEMBRA 1942 NAMESTNIKU KOMANDANTA GLAVNEGA POVELJSTVA SLOVENSKIH PARTIZANSKIH CET JAKI AVSICU'
Dragi tovariš Jaka!-

22. XI. 1942
1

Prejel sem obe Tvoji pismi.' Hvala. Ne zameri mi, ker tako
pozno odgovarjam. Sem namreč že nekaj časa drugod kot vsi
ostali naši tovariši, namreč tam, kjer sva se midva prvič srečala.4
Sel sem sem zaradi ureditve cele vrste vprašanj, ki so postala
v zvezi s sedanjim razvojem mednarodnega položaja zelo pereča.
Tudi P.5 je bil nekaj časa tu, pa se je že vrnil. Jaz sem pa še ostal
M Izpuščamo.
35 Edvard Kardelj.
' Izvinu kopija dokumenta I lastnoročnim podpisom je v arhivu
CK ZKS v Ljubljani.
2 Jaka AvSič.
I Glej dok. št. 22 in St. 113.
* Ljubljana.
'o Peter — Boris Kidrič.
428

zalo, ker sem poslal sla k tovarišem iz VS in čakam odgovora.0
Ni izključeno, da pojdem ludi jaz tja za 3—4 tedne, če ne bo sel
sam opravil svojega posla. Stik z VS se mi v sedanjem položaju
zdi neobhodno potreben. Kakor Ti je najbrž že Pct[cr] sporočil,
sva tu uredila nekaj dobrih stvari in se sedaj politični položaj tu
za nas izredno ugodno razvija. Plenum OF je bil zelo enoten, bolj
enoten kot kdaj koli poprej. Močno Te pozdravlja Tvoj stari znanec, lahko si misliš, na koga mislim.7 Njegov predlog je, da bi Ti
naslovil na jugoslovanske aktivne oficirje apel, v katerem bi jih
pozval na stran OF in partizanske vojske. Za Branka Hrasta1* vedo
vsi, kdo je. Po mnenju Tvojega prijatelja Tvojim sorodnikom ne
preti nobena nevarnost. Razmisli in ukreni, kakor se Ti zdi najprimerneje.
Glede splošnega položaja ste najbrž obveščeni. Menim, da ste
V tem pač bolj na tekočem, kot smo bili mi v času naše odisejade.9
Bom pa vendar ponovil nekaj stvari, ker se mi zdi to važno zaradi
nalog, ki so pred nami.
Ni dvoma, da lahko že govorimo o zlomu Hitlerjeve poletne
ofenzive na vzhodni fronti. Hitler svojega glavnega cilja — likvidacije Moskve — ni dosegel, obenem pa se je znašel v izredno
težavnih položajih za zimske obrambene bitke. Te dni so že začele
sovjetske ofenzivne operacije znatnega obsega pri Stalingradu, Leningradu in na Kavkazu, za katere bodo prihodnji dnevi pokazali,
če ne gre že za začetek splošne sovjetske ofenzive na vsej vzhodni
fronti. Ni dvoma, da tako stanje predstavlja velik uspeh za Rdečo
armado in je obenem lahko začetek hitrega uničevanja Hitlerjeve
odporne moči.
Drugi bistven dogodek so anglo-amerikanske akcije v severni
Afriki. Ni nobenega dvoma, da te akcije lahko smatramo za začetek
druge fronte in sicer na sektorju, kjer je Hitler najslabotncjši.
2c itak popolnoma angažirane Hitlerjeve moči se bodo morale
angažirati še na dolgi obrežni črti Sredozemskega morja, zlasti
v Italiji sami. Meni se zdi zelo verjetno, da bodo zavezniki poskušali prerezati Italijo na liniji Genova — Torino — Milano, kolikor
ne bi poskušali vzeti Turčije kot svoje glavno izhodišče. V vsakem
primeru je torej treba računati z operacijami v južni Evropi, potemtakem v naši največji bližini. Postaii bomo do neke mere
etapno ozemlje, kar postavlja pred nas naloge posebne vrste. Toda
o tem kasneje. Važno je, da afriška akcija pomeni silno oslabitev
Hitlerjeve moči navseh točkah v vojaškem pogledu in skoraj Še v večji meri — v moralno političnem pogledu.
• Glej dok. £1.164.
~ Dr. Dušan Scrncc.
* Jaka Avšič.
0

Glej dok.lt. 1, op. 4.
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Uspehi RdeČe armade in afriška akcija pomenijo torej —
po mojem mnenju — popoln prelom v sedanji vojni in prehod
iniciative v roke zaveznikov. Smatram, da je Hitlerjeva vojska
dober instrument za ofenzivne akcije, toda popolnoma nesposoben
za dolgotrajnejše defenzivne operacije istočasno na več frontah,
zlasti Se, če vzamemo v pošlev se dejstvo, da bo sedaj silno naglo
rasel odpor zatiranih narodov, delovnih mas, pa tudi antifašističnih
sil v samih fašističnih državah. (V Avstriji je n. pr. te dni formirana OF — po našem zgledu.) Imenuje se »Oester. Frciheitsfront«.
Na ustanovnem sestanku — (v Avstriji sami) je bilo okoli 40 delegatov, poleg komunistov so bili 4 duhovni, krščanski socialisti,
soc. dem. itd. Skratka: pred nami se odpira možnost zelo hitrega
zloma fašističnih držav. Jasna stvar, da moramo prav tako dopustiti tudi drugo možnost, namreč da se vojna zategne še daleč
V drugo leto. Nobenih iluzij ne smemo delati niti sebi niti množicam. Toda računati na možnost takega hitrega zloma moramo,
ker se znamo sicer nepripravljeni znajti v odločilnih dneh.
Za našo politiko v teh dneh — in glede na sedanji mednarodno-politični položaj — je važno naslednje:
1. Moskovski vseslovanski komite v Moskvi — t. j. dejansko
tolmač misli sovjetske vlade — je pred kratkim priznal v posebnem proglasu na Slovence OF kot »edino zakonito oblast
na Slovenskem«.
2. Te dni je izdal isti komite proglas narodom Jugoslavije,
v katerem pravi: »V teh dneh ne pozabite, da vas ščitijo simpatije
sovjetskih narodov!«
Te izjave govore že same zase. Za nas pa je važno, da se v svoji
politiki držimo naslednjih načel:
1. Oblast OF že mora biti na večini slovenskega ozemlja realno
dejstvo, ko se bo začel razpad fašističnih vojska.
Njihov končni zlom nas mora že najti na oblasti.
2. Treba je težiti za čim večjo širino OF. S plenumom smo
marsikaj dosegli. Neke nove grupe so pristopile iz nacionalističnega tabora. Treba bo iti Še dalje in v celoti potegniti za seboj
večino sredine. Danes se sicer še upira, prepričan pa sem, da bo
jutri, ko bomo na terenu spet pokazali več svoje moči, mnogo bolj
voljna iti z nami v sporazum. Res je sicer, da se že danes porajajo
med sredino tendence, da bi se napravil z OF nekak sporazum,
toda na osnovi sredine. Ce bi mi danes pristali na take kompromise — v kakršnikoli obliki — bi to pomenilo, da prepuščamo
vodstvo boja reakcionarni buržoaziji, ki je nesposobna ta boj
uspešno bojevati. Jutri, ko bodo oni prisiljeni priznati moč OF kot
nekaj takega, kar je nemogoče ignorirati, bo pa mogoče sporazum
skleniti na tak način, da bo ohranjeno vodstvo proletariata in pra430

ve ljudske demokracije, a bo vendarle potegnjen v vsenarodni
blok tudi sredinski del. Važno pa je za nas to poslednje prav
zaradi zunanjepolitičnih razlogov.
3. Naša politika mora biti, končno, taka, da bo belogardistično-mihailovičevska zalega do kraja ostala zaveznik okupatorjev in
ne bo mogla delati nobenih manevrov. Dokler bomo mi vztrajali
— in mi seveda moramo vztrajati — v najodločnejši vojni proti
okupatorjem ter smo na tak način edina vojaška sila na slovenskih tleh, ki brani stvar združenih svobodoljubnih narodov
z SSSR, Anglijo in Ameriko na čelu — tako dolgo bo bela garda
morala služiti okupatorjem. Potem se ji bo pač zgodilo, da bo ob
koncu uničena od listih zaveznikov, ki si jih želi za jutri, t. j. od
Angležev in Amerikancev, če bo pa poskušala presedlali, jo bodo
pa njeni današnji zavezniki uničili. Njen položaj je torej obupen
in tega se šefi b.g popolnoma zavedajo. Naš odnos do anglo-amcriških zaveznikov pa je in mora biti seveda odločno pozitiven. Pravi predstavniki mirovnih ciljev anglo-amcriške vojske na naših tleh
smo edino mi. V zagati torej nismo mi, pač pa b. g.
Kako se bodo dogodki praktično razvijali, bomo videli. Zdi
se mi, da v splošnem zelo ugodno za nas. Zavezniške operacije se
nam — po mojem mnenju — nikjer ne morejo tako približati, da
bi postali neposredno frontno zaledje. Ce bo uničen fašistični
odpor v severni Italiji ali na Balkanu, bo tudi znotraj prišlo do
/loma prej, predno se bodo zavezniške sile razlile po naših tleh.
Imeli bomo torej že v rokah oblast in podporo SSSR ter — Jugoslavije. To zadnje se čudno sliši, pa je vendarle dejstvo, da je naša
partizanska vojska na jugu postala resnična regularna armada, ki
bo brez dvoma odigrala odločilno vlogo. Hrvatska bo postala središče notranje osvobodilne borbe. Slovenija bo ostala zaledje, ki
ga bo mogoče hitro likvidirati. Primer Darlana nam kaže, da angloameriškim reakcionarjem ne bo več uspevalo, postavljati okupatorske zaveznike na vladne sedeže. Odpor proti sporazumu
z Darlanom v severni Afriki je bil tako močan, da se je Roosevelt
moral javno opravičiti. Drug tak poizkus bo pač nemogoč.
Smatram potemtakem, da lahko z velikim optimizmom zrcv bodočnost, morda celo v bližnjo bodočnost. Sedaj je
glavno, da nemudoma opravimo tisto delo, ki ga je sedaj treba
opraviti, da bi nam bili lažji jutrišnji dnevi. Mislim, da bi bili
nujni naslednji splošni zaključki:
1. V zvezi s prehodom zavezniških sil v ofenzivo na vseh področjih ter v zvezi s sovražnikovo oslabitvijo zaradi nastajanja nove
frontne črte v južni Evropi, je potrebno, da tudi mi takoj preidemo k ofenzivnim operacijam tako na vojaškem kakor na političnem področju. Objektivni pogoji za uspeh teh operacij so nedvomni.
IUO
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2. V zvezi z razvojem mednarodnih dogodkov in z možnostjo
skorajšnjega zloma okupatorjev je potrebno znova preiti k osvajanju terena, t. j. k osvobojenemu ozemlju. Tudi za
vzpostavitev in vzdrževanje takega svobodnega ozemlja obstajajo
vse možnosti. Istočasno bo to ozemlje predstavljalo našo zimsko
bazo, izhodišče našega boja proti b. g., izvor nove mobilizacije.
3. Okrepiti je treba operacije na Gorenjskem in Štajerskem
ter zlasti tudi v Primorju.
4. Okrepiti je treba našo agitacijo in propagando pri okupatorski vojski, iskati z njo stike, ki nam bodo koristili jutri, ko se
bo ta vojska začela razkrajati in se bo začel boj med b. g. in nami
za okupatorjevo orožje.
5. Spremenili je treba naš odnos do belogardističnih vojakov
v tem smislu, da je treba tem množicam praktično pokazati, da
jih čaka prostost in odpuščanje, če se vdajo partizanskim oddelkom, oziroma če celo prestopijo na njihovo stran. Doba naše globoke defenzive, ko je bilo treba odločno streljati, je za nami. Sedaj
je treba pokazati, da OF zna zapeljanim množicam tudi odpuščati.
Streljanje je bilo potrebno, da se prepreči vstop množic v b. g.,
popuščanje je danes potrebno, da bi se b. g. množicam omogočil
prehod na naše pozicije.
Glede na vsa ta dejstva sva s P[etrom], dokler je bil še tu,
izdelala nekatere predloge za IOOF. 10 je bržčas vsaj v osnovi te
predloge sprejel in konkretiziral in gotovo ste v tem smislu že dobili
od njega kaka navodila. Mislim, da se boš strinjal s tem stališčem.
Prični ga nemudoma tudi izvajati v praksi. Konkretno se mi zdi
zlasti važno naslednje:
1. Premagati pri partizanih zadnje ostanke defenzivnega vzdušja in posledic italijanske ofenzive v moralnem pogledu. Povečati
udarnost, ofenzivnost vseh naših nastopov.
2. Razbiti pri partizanih mišljenje, da je tudi b. g. — vojska.
Ni treba b. g. sicer podcenjevati, toda dejstvo je, da so to povečini nezavedne in prisilno mobilizirane tolpe, ki se nikoli ne bodo
borile kot resnična vojska. Jaz imam dovolj izkušenj iz mihailovičevskih čet na jugu. Četudi so jim bili na čelu aktivni oficirji,
so bile te tolpe vedno le tolpe in nikoli vojska. Za naše b. g. je pa
to še dvakrat bolj res.
3. Treba se je boriti za orožje, za orožje in spet za orožje!
Moramo dobiti več in težjega orožja!
4. Moramo se naučiti tudi zavzemanja in razbijanja utrjenih
postojank!
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5. Okrepiti politično delo partizanov v množicah! Naj gredo
partizanske čete v vasi na shode! Ne se več ogibati vasi! Sedaj je
treba biti v vaseh in pokazati prebivalstvu, da smo mi v ofenzivi
in beli v defenzivi.
Itd. Takih predlogov bi lahko nanizal še veliko. Gotovo Ti jih
je tudi Pet[cr] sporočil. Pritisnite, da bo šlo!
Kako je z b. g. na terenu. Ti sam bolje veš. Najteže je v neposredni ljubljanski okolici, kjer b. g. Še vedno po malem raste,
dasi bolj na bazi prisilnega mobiliziranja. Ta metoda bo b. g. uničila! Dobro je, da delajo take neumnosti. Jutri jim bodo cele čete
uhajale k partizanom in z njimi vred bodo onemogočeni tudi za
b. g. dobri, zavedni elementi. Prebivalstvo jih pa v ljubljanski okolici neverjetno sovraži. Celo okoli Lipoglava — Ti veš, kako je bilo,
ko smo bili mi tam — sedaj vsepovsod vasi zahtevajo oboroženo
partizansko stražo proti b. g. Popoln preokret! Po mojem obstajajo
vse možnosti, da mi to zalego v glavnem likvidiramo še v teku tega
leta.
Potrebno bi bilo, da bi se o vseh teh stvareh ustno pogovorili.
Ne vem, kako ste se s Pet[om] dogovorili, a moje mnenje, je, da
prideš čim prej k nam na obisk. Tudi jaz bom te dni odpotoval na
naš punkt in se bova tam srečala.10
Poslal sem VS poročilo o položaju." Istočasno tudi tistim na
šim prijateljem,12 s katerimi je Stcvo13 na Rogu vzdrževal zvezo
Saj me razumeš. Vse doslej smo bili brez zveze z njimi. Upam, da
se bo sedaj mogla vzpostaviti. VS sem predlagal, da nam za kra
tek čas »posodijo« 2 brigadi za — Nemce.14 Moramo tam napraviti
temeljit preokret. Drugače si bomo morali sami nekako pomagati
Predlagal sem jim med drugim tudi to, da Tebe kooptirajo v Vrh
št. NOPDV Jugoslavije.16 Prav nič ne dvomim, da bodo moj pred
log sprejeli. Ce se nam bo VS kaj približal, bomo šli na razgovor
Dobro bi bilo, da tudi Ti tedaj kreneš z nami. Najbrž veš, da so
10

Namestnik komandanta Glavnega poveljstva slovenskih partizanskih
čet Jaka AvSiČ je prišel v Dolomite okrog 24. decembra 1942.
" Glej dok. št. M.
12
Komintcrni.
13
Ivan Krajačič.
14
V svojem poročilu 7. oktobra 1942 je Edvard Kardelj poročal o razmerah v Sloveniji in predlagal, da »bi bilo dobro, poslati nam na pomoč
tt krajši čas eno ali dve močni hrvatski brigadi s težkim orožjem, ki ga mi
nimamo, pa bi naic brigade skupaj l njima udarile preko nemfike meje in
•i>m dvignile množice ter jih mobilizirale.« Glej dok. st. 2.
M Vrhovni Štab narodnoosvobodilafke partizanske i dobrovoljačke vojske
•Jugoslavije. Ta naslov je bil v rabi od januarja do 20. novembra 1942.
»
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spodaj formirali že divizije in korpuse."'' Bosanski korpus je zadnje dni zavzel rudnik Ljubija, največji železni rudnik na Balkanu
z velikimi industrijskimi napravami. O plenu v Bihaću17 najbrž
ludi veš (poldrug milijon patronov, težko artilerijo, protitankovske topove, čez 1000 pušk, mnogo mitraljezov, 5000 parov čevljev
itd.). Skratka: naša partizanska vojska spodaj je postala resna
sila. S svojimi akcijami se nam vedno bolj približujejo. Menim,
da bi tudi mi lahko dosegli kaj kmalu velike uspehe, če nam uspe,
da bi se vsaj nekoliko bolje oborožili. Cc dobimo kontakt z Vš,
bomo skušali od tam izbojevati nekaj orožja, predvsem mitraljezov in metalcev min.
Drugače pa je pri nas vse po starem. Ljubljana je navdušena
nad zadnjimi sovjetskimi uspehi. Vse je pozabilo na Afriko, čeprav
je tudi afriško bojišče zlasti za nas izredno važno. Sicer pa množice
instinktivno čutijo, da je odločitev na vzhodni fronti in nikjer
drugje. Saj se spominjaš naših diskusij na naši »odisejadi« o —
koncu vojne. Menim, da bo konec koncev res kmalu konce. Morda
na pomlad, morda malo kasneje — vsekakor ni daleč. Za nas Slovence bi bil skorajšnji konec trikratna zmaga. Smatram sicer, da
tudi okupatorski aparat ne bo več zmožen izvajati tak pritisk kot
letos poleti, toda besneli bodo Še. Skorajšnji konec pomeni za nas
ogromen prihranek v žrtvah, zlasti v ljudeh, v kadrih, ki so naša
največja dragocenost, ki je z ničemer ne moreš nadomestiti.
Padajo pa naši kadri neprestano. Kakor najbrž že veš, sta padla komandant in politkomisar I. grupe odredov (Jože Gregorčič in
Lojze Kebe). Oba sta bila nenavadno dragocena človeka za nas,
za ves naš osvobodilni boj. Človeka zgrabi pri duši ob takih vesteh,
da bi kričal od sovraštva proti barbarom, ki uničujejo najboljše
ljudi zato, da bi peščica eksploatatorjev mogla nadaljevati svojo
parazitsko življenje.
V Ljubljani pa divjajo provale. Vrše se množične aretacije
noč za nočjo. In vendar naši kadri z neverjetnim heroizmom prenašajo ves pritisk okupatorjev. Doba in gibanje, ki dajeta take
ljudi, morata zmagati.
Cc se ne boš osebno kaj kmalu oglasil, potem še kaj piši in
sporoči svoje vtise. Prav vse tovariše, zlasti pa Tebe prisrčno
in tovariško pozdravlja
Krištof"*
10
Vrhovni štab narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije je 1. novembra 1942 ustanovil I. in II. prolctarsko udarno divizijo,
9. novembra 1942 pa III., IV. in V. divizijo Narodnoosvobodilne vojske in
partizanskih odredov Jugoslavije. Iz IV. in V. udarne divizije je 9. novembra
1942 ustanovil I. bosanski udarni korpus.
17 HrvaŠke in krajiške brigade so 4. novembra 1942 osvobodile Bihać.
is Edvard Kardelj.
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PISMO EDVARDA KARDELJA DNE 22. NOVEMBRA 1942 ZAUPNIKU CENTRALNEGA KOMITEJA KPS JOŽETU MOSKRICU1
Dragi Ciril!2

22. XI. 1942

Niscm Ti že dolgo nič pisal, ker sem sedaj lako čez glavo
vprežen, da ne vem, kaj naj začnem. Poslal sem Tvojo pošto tudi
dalje Luki1 in naj oni ukrenejo o vseh konkretnih stvareh vašega
sektorja.
Pošiljam Ti v prilogi pismo za Branka Hrasta.4 Pošlji mu ga
s prvo možno patruljo. Pošiljam Ti odprtega, pa ga še Ti preberi,
da mi ne bi bilo treba še enkrat pisali političnega dela. Predno
ga pošlješ dalje, ga seveda zalepi.
Peter0 je že odšel k ostalim in po pošti/1 ki mi jo je te dni
poslal, se vidi, da na njihovem sektorju stvari dobro stoje. Politično razpoloženje mas se zelo hitro popravlja. Tudi iz Ludvikovilv in Tvojih poročil se vidi, da počasi gremo navzgor, celo na vašem sektorju. Prepričan sem, da bomo v enem mesecu že tako
daleč, da bomo sposobni čistiti teren kakor poleti.
Kako se na zunanjih frontah razvija, gotovo veste, Če poslušate radio. Vsekakor je to začetek konca. Iniciativa dokončno prehaja v roke zaveznikov in tudi pri nas mora dokončno priti v naše
roke. Zdaj je treba kovati. Cim več literature, literature, literature
med ljudi. Pišite radioporočila in jih širite z majhnimi komentarji
med ljudi. Izdajajte nekakšen partizanski radijski vestnik za partizane in ljudi po vaseh. Boste takoj imeli rezultate. Dvigajte udarnost partizanskih čet.
Kakih vojnih obvestil, ki bi vas zanimale, nimam. V Ljubljani
je relativno malo vojaštva in niso niti v načrtu niti niso možne
kake večje italijanske akcije v kateri koli smeri. Lahko torej korajžno bijele po b. g. brez bojazni, da bi jim mogli priti na pomoč
kaki večji italijanski kontingenti.
Za denar se obrnile na Gl[avno] poveljstvo. Jaz sem jim poslal
tja nekaj denarja in bom prihodnje dni spet. Trošile pa ta denar
za partizane, ne za terenske odbore!! Iz tega denarja ni mogoče
dajali pomoči civilnemu prebivalstvu!
J
fIzvirna kopija dokumenta * lastnoročnim podpisom je v arhivu
<-K ZKS v Ljubljani.
2
Jote Moškrič.
1
Franc LeskoŠck.
«6 Jaka AvSič. Glej dok. št. 166.
Boris Kidrič.

2 Glej dok. št. 147.
7

28

*

Ludvik Srnrekar.
435

Danes sem dobi! neke Ludvikovc, Markove," Stelanovc9 in
Stjenkinc10 pritožbe proti politkomisarju deležniku.11 Ne morem
na tako daljavo videti, v čem je stvar. Imam vtis, da se Tine zares
peča z malenkostmi in izziva ncrazpolo/.enjc proti sebi s takim
dlakocepskimi stvarmi, .. .'2
Krivi so bržčas tudi vsi drugi. Tisto, kar mi Ti pišeš zarad
Ludvfika], je bržčas res. Toda — ali meniš, da imamo mi na pre
tek dobrih ljudi? Saj sam veš, kako je. Lahko dobiš samo še kaj
slabšega. Stvar je pač v tem, da se Ludvfiku] pomaga, da se ga
uči, utrjuje itd. Končno je vendarle njegov uspeh ali neuspeh odvisen od Tebe, ki si tam najstarejši in najbolj izkušen partijec
in moraš pač vzgajati ljudi okoli sebe. Z večnim prestavljanjem in
preimenovanjem ne bomo nič dosegli. Treba je spraviti na noge,
kar imamo.
Glede Bolkovc žene13 zaenkrat še nisem nič izvedel. Nihče od
naših nič ne ve in ne vem, kje je B[olko] to slišal. Naši so vsi
mnenja, da je nekje v Italiji v internaciji. Kje, to nihče ne ve. Bom
pa dal ugotoviti in Ti bom sporočil.
Piši o vseh dogodkih in tudi o razpoloženju. Ali ste uredili kaj
zaradi transporta? Sporočite konkretne možnosti. Ponavljam:
materiala je v Lj[ubijani] Še dovolj!!
Pozdrave vsem, zlasti Tebi
Krištof*
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PISMO EDVARDA KARDELJA DNE 22. NOVEMBRA 1942 KOMANDANTU III. BATALJONA ZAPADNODOLENJSKEGA ODREDA
LUDVIKU SMREKARJU IN INTENDANTU GLAVNEGA POVELJSTVA SLOVENSKIH PARTIZANSKIH CET KARLU POLJANSKI'1
Draga Ludvik2 in Marko!3

22. XI. 1942

Dobil sem pismo, v katerem se pritožujeta nad politkomisarjem, kakor tudi ostala poročila.
* Karel Poljanšek.
Egidij Sever.
io ObvcSČcvalcc III. bataljona ZDO. Uredništvu ni uspelo dobiti pravega
imena.
" Tone SuStcrSič.
M IzpuSČamo.
13 Marta Brilcj-Lučka. Glej dok. St. 115, op. 8.
M Edvard Kardelj.
i Izvirnik je v arhivu CK ZKS v Ljubljani.
- Ludvik Smrckar.
• Karel PoljanSck.
9
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Kar se Tineta* tiče, sem pismo poslal GS, ki naj uredi, kajti
jaz ne po/nam ne položaja ne ljudi. Vem, da je Tine zelo dober in
vdan partijec, ki je že s svojim dolgoletnim udejstvovanjem dokazal, da je pripravljen vse dati za partijo in veliko stvar delavskega
razreda. Cc prihajate z njim v konflikte, potem je po mojem popolnem prepričanju krivda na obeh straneh. Najbrž je res, da
Tine .. .& se izgublja v podrobnostih. O tem naj prinese svoj sklep
GS. Na drugi strani pa je najbrž res tudi to, da mu vi niste pomagali tako, kakor bi bilo treba. Saj vendar danes niso časi, ko
bi si smeli privoščiti Se luksus osebnih prepirov in nestrpnosti.
Bolj kot kdajkoli doslej je potrebno ne samo, da smo vsi pripravljeni vse dati za tisto, za kar se borimo, ampak da znamo biti
tudi drug z drugim tovariši in pomagati drug drugemu. Cc vidiš
pri nekom napake, ne vsuj se zaradi tega nanj z vso silo, ampak
mu pomagaj, da bo postopno te napake spoznaval. Ne sodi vsega
človeka po eni ali drugi napaki, ampak najprej pomisli, ali je pošten in zvest borce ali ni. Imejte vendar potrpljenje drug z drugim. Kaj bomo konkretno ukrenili, vam bo GS sporočil.
Od nekega terenskega delavca je prišla pritožba, da se povsod
najprej dobro oblečejo in v Škornje obujejo komandanti in politkomisarji, partizani so pa bosi. Ne verjamem sicer, da je pri vas
tako, toda če so kakšni taki pojavi, potem udarite po njih.
Akcije vodite odločno naprej. Položaj je sedaj izredno ugoden.
Kaka večja italijanska akcija sploh ni na vidiku, ker It. nimajo
vojakov. Bijte belo gardo! Sirite teritorij in ga napravite popolnoma svobodnega. Po vaseh naj vodijo vso oblast terenski odbori
OF. NOO za enkrat ni treba voliti.
S specialnim delom" nadaljuj čim hitreje moreš. Ako še potrebuješ denar, se obrni na Juga.7 Prav tako Marko za svoje potrebe. Jugu sem poslal denar in ga bodo bržčas nekaj dali tudi vam.
Specialnih prostorov bomo pa rabili nekaj. Zidaj!
Gumijaste škornje ali kaj podobnega (za vodo) bom pa poskušal nabaviti. Danes sem šele vašo pošto dobil in še nisem mogel
poizvedeti, če se taka roba sploh še da dobiti. Lotite se energično
vprašanja transporta in sicer Čisto konkretne predloge pošljite.
Ce je tisto z V[cvčami] res, tedaj najprej na oni strani uredite
in v V[evčah], mi bomo pa potem s te strani. Seveda bi bilo to
idealno, če se da napraviti.
*R Tone SuštcrŠič.
Izpuščamo.
0
Misli nn gradnjo hišnih bunkerjev in skrivališč.
7

Šifra za Glavno poveljslvo slovenskih partizanskih čet.
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Tov. Pctcrs je že odšel k Jugu, zato vso posto zanj naslavljajte
na Juga. Jaz bom še nekaj časa lu, pa ne dolgo, zato pošljite za
sedaj pošto v Ljubljano, kasneje vam bom pa javil, ko bo treba
poslati na Juga.
Poročila pa redno pošiljajte, ker jih je treba objavljati. Sporočajte tudi, kakšno je razpoloženje ljudi. Zdaj na vseh frontah
zmagujemo, ni vrag, da ne bi tudi na naši domači. Povejte masam,
kako Rdeča armada Nemce podi!
Tovariškc pozdrave vsem!
Smrt fašizmu — svobodo narodu!
KrištoP
P. s. Marko naj vztrajno kopiči in spravlja zaloge. In glejte,
da vam jih ne pobere bela garda ali Italijani.

St. 169
POROČILO ČLANICE POVERJENISTVA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS ZA LJUBLJANO LIDIJE SENTJURC DNE 22. NOVEMBRA 1942 EDVARDU KARDELJU1
22.11.
Dragi Krištof!2
Jaka3 je bil legalen in je obedoval pri Hlcbšu (trgovcu).* Poleg Jaka je menda jedel še nekdo od VS,5 katerega so tudi pobrali/'
Poleg tega je bilo tam glavno skladišče hrane, (vse kar smo zadnje
čase s tako muko spravili skupaj, med drugim cca 50 kg maščob).
Danes že ves dan letam, da bi vsaj to rešili, upam, da se nam bo
posrečilo. Padli so seveda spet zaradi preobremenjenosti prostora
in nekonspiracije. Ugotavljaš pa to šele prekasno, prej je vse likvidirano. So neznano kje — odpeljali so jih begi (baje neki lcmenatarji, katere so prepoznali). Zadnje čase imajo bega del belgijske vojašnice za svojo uporabo in od nedelje dalje je prepovedano nositi v be!g[ijsko] kakršnokoli hrano — izredno dovoljenje
a Boris Kidrič.
o Edvard Kardelj.
i Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu CK ZKS v Ljubljani.

23 Edvard Kardelj.
Franc Ogrin.
* Trgovec Jernej IIIch< v ftkofji ul. 17 (danes Rozmanova ulica) je imel
Špecerijsko trgovino, v kateri je bilo skladišče okrožne intendanec.
& Varnostna služba.
« Vest ni bila točna. Ob tej priliki so aretirali Zoro Scrbak-Magdo, ki
je bila okrožna blagajničarka za Ljubljano.
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dobiš le težko od Corpo d'armata.7 Zalo je ludi Julij[cv]8 nacrt
neizvedljiv, ker so vsi aretiranci v bclg[ijski]. Sicer pa se zadnje
čase pojavljajo glasovi, da Ljcrka1' napol nori. Možna je tudi še
neka kombinacija z nekim seznamom, ki je baje prišel noter s
kovčkom v perilu. Mi si to razlagamo tako, da je Lj[crka] kak
seznam (ki je bil delan na zahtevo OS10) založila v perilu in pozabila in je sedaj padel It[alijanom] v roke. Na nekem takem seznamu so bile vse tipkarice (tako kot so sedaj padle). Torej tudi
to ni izključeno — vendar ni še nič potrjenega in sigurnega.
Pisala sem Ti zaradi pošte Mihi Marinku. Pošiljam Ti zadnje
njegovo pismo. S tem res ne smemo zavlačevati, ker mu sploh
nihče ne piše. Kje so pripravljena pisma oz. kaj si ukrenil? Prav
lako za Pepco12 in Vido?13
Sedaj je šlo na Dolenjsko cca 130 zabojev obleke — seznami
so vsi zunaj. Se ta teden računamo na še 1 pošiljko, potem pa bomo
spet skušali pošiljati po ostalih kanalih. Glede volne sem že pisala
Luki.14 Sedaj pričakujemo v Ljublj[ani] 1000 kg spredenc in bomo
tu pletli — ostalo prejo bi cv. lahko porabili tudi zunaj in bi jo
dvignili sami V predilnici. Zelo važno bi bilo, da bi uredili možnost
tkanja kocev, kar pa je možno samo v Kočevju. Predlagala sem,
da za organizacijo tega poverijo zunaj kogarkoli ali Dolenca,15 Kopača10 ali Štefana17 ali koga drugega. Volne je še ogromno in bi
lahko že mnogo več storili, kot pa smo, če bi s tem začeli že prej.
pa da vsaj sedaj storimo, kolikor se more. Tkanje kocev gre zelo
hitro in bi kar lahko opremili vojsko z njimi.
Čudi me, da pišeš, da ne dobiš pošte. Kanal je bil po padcu
tistega železničarja] takoj vzpostavljen po drugi poti in sem to
kontrolirala že v sredo zjutraj. Kot pravi Julij, je pošta prišla.
"s Slab XI. italijanskega armadnega zbora v Ljubljani.

Milan Skcrlavaj.
1 Lilijana Ncuman.
10 Obveščevalna služba.
" IzpuŠčamo.
'2 Pepca Kardelj.
li Vida TomSič.
Po izdaji kurirke Pokrajinskega komiteja KPS za Severno Slovenijo Grete
Ranzingcr se je Nemcem in Italijanom posrečilo v noči od 9. na 10. december 1941 v Ljubljani aretirali člane Centralnega komiteja KPS Toneta in Vido
Tomšič na Aljaževi cesti 6 v Ljubljani. Miho Marinka in Pepco Kardelj v
Potlmil&akovi ulici 19. 16. maja 1942 so obsodili Toneta Tomšiča na smrt.
Vido TomSič na 25 let, Pepco Kardelj na 18 let in Miho Marinka na 30 let
zapora.
M Franc LcskoSck.
13
Stane Majcen, sedaj upokojenec.
'« Karel Zagar-Linc.
17
Roman Golob, sedaj upokojenec v Ljubljani.
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Pos[cbna] izdaja18 se tiska in bo predvidoma v četrtek zunaj. Dcl[avsko] cnotn[ost]10 bodo cikI[ostilirali], a Se ni v delu.
Radijske zadeve20 bodo godne ta teden za pošiljko in bo Božo-1 sel
sam z apar[atom] ven in kontroliral. Upam, da bo pripravljeno do
Gregorjeve22 vrnitve. On je danes odpotoval.
Glede tiste prepovedane likvidacije]23 se stvar plete že skoraj 1 mesec in ni samo trenutno razpoloženje. Je pa seveda bolj
lokalna zadeva Most, a za dvig dela nujna.
Drugo torej v torek, mi ob 2h če tudi Bgd.,2* javi!
Pozdrav

Joža2&

St. 170
POROČILO ŠTABA SERCERJEVE BRIGADE DNE 22. NOVEMBRA
1942 GLAVNEMU POVELJSTVU SLOVENSKIH PARTIZANSKIH
CET O BOJIH OD 23. OKTOBRA DO 16. NOVEMBRA 1942'
Štab UB
Ljube Serccrja
Na položaju
Dne 22. II. 1942
Glavnemu poveljstvu
slovenskih partizanskih čet
na
položaju!
23. 10. sta 1. in 3. četa napadli na Korenu nad Horjulom 1200
okupatorjev in 300 belogardistov. Borba je trajala od 8. ure zjutraj do 17. popoldne. V tej borbi, v kateri je imel sovražnik vkljub
Številčni in tehnični premoči 38 mrtvih in 3 avtomobile ranjenih,
is Glej dok. st. 81. op. 1
1» Glej dok. 5t. 94.
20 Deli za radiooddajno postajo.
2i Branko Ivanuf. 19. junija 1955 se je smrtno ponesrečil na letalskem
mitingu
v bližini Pariza.
22
Janek Subic.
23
Misli na likvidacijo Vilija MusiČa iz tovarne kleja v Mostah.
24
Bogdan — Boris Zihcrl.
M Lidija ficntjurc.
i Izvirnik je v arhivu CK ZKS. Objavljen je bil v Zborniku dokumentov
in podatkov o narodnoosvobodilni vojni jugoslovanskih narodov, del VI. knjiga 4, dok. It. 99. Prepis, ki ga je Glavno poveljstvo slovenskih partizanskih
čet poslalo Edvardu Kardelju v Ljubljano, je Edvard Kardelj rcdigiral za
objavo v Slovenskem poročevalcu. Podatki so bili objavljeni v Slovenskem
poročevalcu, leto III, It. 46, dne 12. decembra 1942.
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snio imeli mi le enega mrtvega in 6 ranjenih. Posebno so se odlikovali tovariši komandir Vinko,2 komandir Bogdan in vodnik
D/uro.
4. 11. je patrola pobrala 1500 m vojaškega telefona na cesti
Škofljica—Ig.
5. 11. je bil porušen telefon na cesti Turjak—Vel. Lašče. Žice
je bilo potrgane in pobrane v dolžini 1000 m. Porušila ga je patrola 1. bataljona.
6. 11. je patrola 1. bataljona razbila električno centralo pod
Turjakom in zasekala pot na Turjak.
7. 11. je minerski vod 2. bataljona miniral most na cesti Rob—
Rasica v Žabčah; miniranje je uspelo.
11. 11. je 3. bat. napadel vojaški transport na cesti Rakitna—
Prescrje. Padli so 3 okupatorji. V tej borbi se je posebno odlikoval tov. Crni, ki je planil kljub močnemu sovražnikovemu ognju
na kamion in zaplenil puškomitraljez.
11. II. je del 3. bat. napadel kolono okupatorskih tankov,
oklopnih avtomobilov pri Zgornjem Igu ter jo zapodil v beg. Število padlih in ranjenih okupatorjev se ni dalo ugotoviti.
12. 11. je del 2. bat. napadel ob pol II. dopoldne patrolo belogardistov, ki jih je bilo okoli 30. S seboj so imeli dve naši terenski
delavki. Ob napadu je bila rešena ena terenska delavka. Padli so
4 belogardisti, 7 jih je bilo težko ranjenih, 5 pa lahko. Zaplenili
smo eno puško.
14. 11. so prišli okupatorji in belogardisti v Krvavo peč, kjer
sta jih patroli 2. in 3. bat. napadli; zbežali so v cerkev. Zvečer so
bombaši 2. bat. napadli belogardistične stražarje pred cerkvijo.
Število mrtvih in ranjenih se ni dalo ugotoviti. Pri tem napadu
se je zlasti odlikoval politkomisar 1. čete tov. Tone Jarc.
15. II. je 3. četa 2. bat. napadla na cesti Bukovica—Krvava peč
belogardiste in okupatorje, ki so prišli na pomoč tistim v Krvavi
peči. Padla sta 2 belogardista in več Italijanov.
16. II. je 1. bat. obstreljeval brzovlak na postaji Verd. Napadena je bila tudi postaja Verd z bombami. Ob istem času je bila
zasekana pot med Verdom in Pokojiščem.
Rekvizicije
31. 10. sta 1. in 2. bat. izvršila rekvizicijo pri belogardistih v
fikocjanu in sicer 7 goved, 7 prašičev, razna živila, obleko, manufakturno blago, čevljarske potrebščine.
- Franc Vidic.
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3. 11. je izvršil 3. bat. rekvizicijo pri belogardistu v Iški vasi.
Zaplenjeno je bilo troje goved, nekaj fižola in krompirja.
5. 11. je izvršil 2. bat. rekvizicijo pri belogardistih v DolŠčakih.
Zaplenjenih je bilo 7 goved, 1 prašič, 14 kokoši, fižol, nekaj moke
in suho sadje.
17. 11. je zaplenil 1. bat. 3 pare volov belogardistom iz Begunj,
ki so vozili les iz gozda.
17. II. sta rekvirirala 1. in 3. bat. krompir in fižol belogardistom v Hitcncm.
17. 11. je izvršil 1. bat. prisilni odkup živil. Odkup se je izvršil z odobrenjem tov. Džurota,:i člana OK Vrhnika.
19. 11. je 3. bat. rekviriral v St. Jurju.
19. 11. je 1. bat. rekviriral v Zabukovju, istega dne pa 2. bat.
na Udju in Ponovi vasi. Vsi trije bataljoni so skupaj rekvirirali:
5 goved, 1 konja, 6 prašičev, koruzo, ajdo, ječmen, nekaj ovsa,
orodje in obleko.
3. 11. je minerski vod s pomočjo 3. bat. miniral železniško progo med postajama Brezovica in Notranje gorice; težko je bila
poškodovana lokomotiva brzovlaka. Promet je bil za več ur ustavljen.
Pošiljamo Vam 1 srebrnik za 5 kron, 5 zlatih prstanov, 1 srebrn prstan in 1 zlat uhan.
Smrt fašizmu — svobodo narodu!
Za štab UB
Ljube Scrcerja:
Komandant:
Stjenka Knap1 1. r.

Poli t komisar:
Tone Pogačnik^ I. r.

P. s. 12. 11. je na cesti Pijava gorica—Turjak bil težje ranjen
komandant bele garde v škocjanu, Jakič.
Ponovno prosimo za večjo vsoto denarja, ker je naša brigada
danes popolnoma brez vsakih denarnih sredstev. Preživljamo se
edino z rekvizicijami, čeprav imamo možnost nabave večjih količin hrane za zimsko rezervo z nakupi pri naših simpalizerjih, ki
morajo danes vsled pomanjkanja denarja prodajati svoje pridelke
okupatorjem.
8 Stane Kavčič, sedaj predsednik Glavnega odbora Zveze sindikatov Slovenijo.
< Bojan Polak.
'- Janez Hribar.
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St. 171
PISMO ČLANICE CENTRALNE KOMISIJE VOS ZDENKE
KIDRIČ DNE 23. NOVEMBRA 1942 EDVARDU KARDELJU O ARETACIJAH V LJUBLJANI1
Dragi Kr.!2

Joža' Te bo jutri zjutraj od 7h naprej čakala na svojem stanovanju/' kje, bo povedala Brigita.0 Cc bi bila slučajno vezna vrata
zaklenjena, zvoni dvakrat. Popoldne boš šel malo dalje na sestanek.
Naročila bo tudi Gorazda.7
Jakas so aretirali, baje v civil preoblečeni Iemenatarji (neka
ženska je spoznala enega izmed njih) v trgovini Hlebš*' (Čirov10
brat) v Skofji ul. Obenem so vzeli tudi gospodarja z ženo11 in
še nekega našega, ki je baje ušel iz Trcvisa in je menda sedaj
tam ileg[aIno] stanoval.1- Gospodar in žena sta bila pri FGO.13 —
Kako je pismo14 prišlo do Jake, se še ne ve, menda čez Rudnik.
Skrnicclj so iskali na ilegfalncm] stan[ovanju] Poldke15 (nase
stare znanke). Njo so le legitimirali, vzeli pa domačo hčer. —
Danes sem od Petra10 dobila pismo od 18. t. m. Pravi, da mi
je pisal že 14. t. m., vendar jaz tega pisma nisem dobila.
23. XI.

Pozdrav Ana17

Ravnokar sem dobila tudi prvo Petr[ovo] pismo.
i Izvirnik, napisan s svinčnikom, je v arhivu CK ZKS v Ljubljani.
- Krištof — Edvard Kardelj.
n
EzpuiČamo.
* Lidija Scntjurc.
B Lidija Scntjurc je takrat stanovala pri dr. Milii Kambiću na bivŠJ
Tvrscvi cesti 47.
« Dr. Vito Kraigher.
7
Boris Zihcrl.
R
Franc Ogrin.
• Jernej Hlebi, špecerijska trgovina v bivši Skofji ulici 17, kjer sta bila
javka in skladišče okrožne intendance.
'<> Janez Hleb-;.
11
Ženo so takoj po zaslišanju izpustili.
12
Aretirali so Zoro Serhak-Magdo.
13
Finančno-gospodarski odsek.
11
Glej dok. 110.
ir
* Lcopoldina Kos, sedaj upokojena učiteljica.
'• Boris Kidrič.
" Zdenka Kidrič.
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St. 172
PISMO ZAUPNIKA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS JOŽETA
MOSKRICA DNE 23. NOVEMBRA 1942 EDVARDU KARDELJU1
23. XI. 42
Dragi Kriš.2
Včeraj je prišel sem štab Tfomšičcve] b[rigade] in sicer Nedelj ko*, Nikič4 in Ivanov/' Prišli so po brigado. S komandantom
smo se sporazumeli, da bo drugi bataljon ostal Še nekaj časa tu.c
Mi pa smo zaprosili Glavno poveljstvo (namestnika) za kakšno
drugo enoto, da bi se ta bataljon zamenjal.
Smrt fašizmu — svobodo narodu!

Ciril7

St. 173
PISMO EDVARDA KARDELJA DNE 24. NOVEMBRA 1942 SEKRETARJU CENTRALNEGA KOMITEJA KPS FRANCU LESKOSKU
V DOLOMITE1
Dragi Lojze!2

24. XI. 1942

Pišem Ti samo mimogrede in samo o eni stvari. Pravkar sem
bral neko Kopačevo*1 sporočilo (intendant na Notranjskem), v katerem sporoča o nekem sporazumu, ki ga je napravil z lesnimi
industrialci v tem smislu, da se jim dovoli produkcija v korist
okupatorjem (tako namreč praktično izgleda!), če bodo plačali
OF davek nekih 25%. Pravi, da so po večini na to pristali. Ta
sporazum, piše Kopač, da je napravil s Tvojim pristankom.
Jaz nikakor ne morem razumeti, kako ste mogli dovoliti tak
škandalozen dogovor. Saj je vendar popolnoma nemogoče sankcionirati — in še celo za denar! — sodelovanje z okupatorji. Treba je
nemudoma in z vso odločnostjo razveljaviti ta sporazum. Nihče
ne sme delati za okupatorja, pa četudi plačuje OF milijonske
sume. Kdor koli bo delal, mu je treba vse uni1
Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu CK ZKS v Ljubljani.
- Kriitof — Edvard Kardelj.
• Du^an Majcen, komandam brigade.
*& Niko ftilih, politkomisar brigade.
Ivan Mavrovič, obveščevalec brigade.
8 II. bataljon je ostal na tem področju do 21. januarja 1943.
" Jože MoSkrič.
i Izvirnik in kopija sta v arhivu CK 7.KS v Ljubljani.
~ Franc Lcsko<ck.
I Karel Zagar-Linc.
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č i t i ! ! Vsekakor, takozvani »OF-gospodi« diši, da bi si z nekaj
tisočaki pri OF odkupila pravico, da sme svobodno izvrševati izdajalski posel. Vi pa tudi — kljub vsem našim finančnim težavam!
— ne bi nikoli smeli niti pomisliti, da bi zaradi denarja delali
koncesije tam, kjer gre za očitno izdajalsko početje.
Enak primer je tudi na Dolenjskem s Kalinom,' od koder
prihajajo podobni predlogi. Cc bo Kalin delal za Italijane, je treba
takoj požgati in uničiti vso tovarno, pa naj bo Kalin kakršen
koli človek. Nujno potrebno je, da to tudi v »Poročevalcu« s posebno izjavo Glavnega poveljstva objavite, da si nihče ne bo delal
iluzij.
Pri nas nič novega. Pišite čim prej, kam naj se javim za prihod
k vam. Na vsak način čim prej spravile na noge goloba/* Nujno
nam bo potreben.
Iz Kranja je pobegnil neki Marko/* bivši varnostnik, ki bo
sedaj prišel v partizane na dolomitski sektor. Bil je včasih dober
dečko in verjetno je res pobegnil na pošten način. Kljub temu
pa ga dobro zaslišite oziroma dajte zaslišali, če bi nemara vendarle
ne bil podtaknjen od gestapa.
Včeraj sem pozabil poslati denar. Zalo ga pošiljam danes
istočasno s temle pismom.
Tovariške pozdrave vsem!
Krištof7
Danes* pošiljam 50.000, jutri novih 50.000 — skupaj torej
100.000. Pošiljam v dveh paketih a 100 kom — 200 kom »Obveznic«.*
St. 174
POROČILO VODJE CENTRALNE TEHNIKE KPS MILANA SKERLAVAJA DNE 24. NOVEMBRA 1942 EDVARDU KARDELJU«
Dragi Krištofi
Tekom dveh dni sem Ti poslal precej pošte, ki sem jo za Tebe
prejel, danes so mi od zunaj javili, čemu je niso že odposlali. Niso
*5 Savel Kalin.
Radiooddajna postaja.
fl
Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravega imena.
7
Edvard Kardelj.
* Pripisano s črnilom.
0
Misli na obveznice »Posojila svobode«, ki ga je razpisal Slovenski narodnoosvobodilni odbor na svojem III. zasedanju 16. septembra 1941 v Ljubljani. Obveznice za »Posojilo svobode« so prvič natisnili julija 1942 v 600
svodih. Ker pa je pri teh obveznicah po pomoti izpadla črka r, so jih uničili in avgusta natisnili nove. Osnutek za obveznice je napravil arh. Vlasto
Kopač, natisnil pa jih je ing. Zoran Turna v svoji tiskarni Pod Ježami v
Ljubljani.
1
Izvirnik, napisan s Črnilom, je v arhivu CK ZKS v Ljubljani.
2
Edvard Kardelj.
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imeli kamuflažc za čez žico, torbicam pa ne zaupajo već. Sedaj
so dobili nadomestilo/1 Danes Ti pošiljam dve pismi od Cirila,4 ki
sem ju dobil odprti. Odprl ju je on sam, da bos vedel.
Pošiljam Ti tudi sporočilo, ki ga je kemič. poslal »Cucek«5 iz
Zag[rcba]. Ker pa je precej jasno, da je material nakupljen za
»Pirotehniko« in izgleda, da bo kmalu na terenu, bi bilo dobro,
če razmisliš, kam bi mi postavili svojega kemika. Tu bi se lahko
delalo, ali o prostoru Še do danes ni duha ne sluha. Človek pa tu
zdi brez posla in jaz mu sam ne morem pomagati! Odloči, ali naj
počakamo, da se »Cucek« vrne, kar bo v kratkem, ali že takoj
podvzamemo kake korake.
Prilagam tudi risarska »dela«, ki so jih naredili slikarji in
arhitekti — posledica kritike, ki jim jo je »Justin«0 poslal z ozirom
na zadnja poslana dela. Kaže, da se jih je prijelo in da so se
poboljšali.
V petek, t. j. 20. t. m., so me
doma ponovno iskali; kako je
bilo, bom zvedel.

Pozdrav
Julij7

24. XI. 1942

St. 175
POROČILO VODJE CENTRALNE TEHNIKE KPS MILANA SKERLAVAJA DNE 25. NOVEMBRA 1942 EDVARDU KARDELJU1
Dragi Krištof!3
Pošiljam Ti izvode S[lovenskega] p[oročcvalca], literature in
letakov, ki so izdelki i/. Stič[ne] in Novfega] mesta. Pošiljam Ti
tudi podrobno poročilo teh[nika] Miha*, je zelo zanimivo ter navzlic vsemu razveseljivo. Njegovo poročilo mi, prosim, vrni, ker
ga potrebujem, da organizacijsko uredim, kar mu je potrebno, tako
da bo to tudi od naše strani šlo v redu!
S Misli na zelc/nićarske lorbe s skrivnim predalom. Pošto in material
so prenašali Železničarji tudi v svetilkah in predelanih oljnih kanglah.
* Jože MoSkrič.
G Franc Cucek, ki je vzdrževal kurirsko zvezo med Ljubljano in Zagrebom. Padel je 1. decembra 1943 v Zagradcu.
c
Vladimir Krivic.
' Milan Skcrlavaj.
i Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu CK ZKS v Ljubljani.
- Edvard Kardelj.
3
Lojze Roje.
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Tista tov. iz Stične, ki so kaže tako odlično, je hčerka »Svetni kova«.*
S Teboj vred pridem domov*' — da se pomeniva o vsem, kar
bo treba delati v bodoče! Tov. Miklavž0 je šel k »Jožici«,7 V petek
gre pa »Gregor za Cilko«;s če boš šel Ti, mu bom javil — nazaj
grede bo vsekakor pripeljal »Janeza«.'' Smatram, da bi bilo pametno, da počakaš na njegov prihod in da greš potem. Tu boš
sicer prišel malo pozneje z njim v stik — pač pa mu boš dajal
navodila pod ugodnejšimi pogoji. Janez že priganja za Ljubljano.
»Zgodi se naj njegova volja!«
Pozdrav
Julij10
25. XI. 1942

St. 176
PISMO POLITKOMISARJA GLAVNIiGA POVELJSTVA SLOVENSKIH PARTIZANSKIH CET BORISA KIDRIČA DNE 26. NOVEMBRA 1942 EDVARDU KARDELJU1
Dne 26.11.1942.
Dragi

Krištof!3

Tvojo pošto smo prejeli.1 Veseli me, da si zadovoljen z našimi
dokumenti. V istem smislu smo izdali še nekaj dokumentov in
napisali tudi »Partizana«, ki bo danes natiskan.4
Ko prideš, me skoraj gotovo ne bo tukaj, ker grem na tisti
izlet, o katerem sva govorila, ko sva še skupaj prebivala. Menim,
da je ta izlet*' zelo potreben, in se sedaj, ko prideš Ti sigurno sem,
vsekakor izplača, da krenem ne glede na Tvoj prihod. Sicer bi se
« Danica Svetek Urška, ki je delala v tehnik] Okro/ncga komiteja KPS
Stična.
6
Milan fikcilavaj je nekaj časa slanoval v istem bunkerju kot Edvard
Kardelj, kjer je bila njegova /ena najemnica kletnega stanovanja na Vilharjevi
cesti 21, iz katerega je bil vhod v bunker.
r
- Mirko Zlatnar.
7
Konspirativno ime /a nekdanjo bazo vodstva narodnoosvobodilnega
gibanja
na Podlipoglavu.
H
Misli na zvezo s Centralnim komitejem KPS v Dolomitih, ki jo je
vzdrževal
Mirko Zlatnar.
11
Boris Kraigher.
10
Milan Skcrlavaj.
1
Izvirnik je v arhivu CK ZKS v Ljubljani.
2
Edvard Kardelj.
•i Glej dok. St. 165 in 173.
*6 Slovenski partizan. Glej dok. st. 147, op. 17.
Misli na odhod na Gorenjsko.
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glede na prijatelje* in nagel razvoj dogodkov, ki zahteva hitrih
reakcij, in zaradi tega, ker nas je vsaj nekaj skupaj, teže odločil.
S prijatelji stoje stvari politično sedaj zelo dobro. Osebno
so pa včasih zelo prijetni, včasih pa sitni kot breje mačke. Težke
razmere, pomanjkanje potrebščin, pa tudi starost igrajo pri tem
veliko vlogo. Na tihem se čudim, da se tako prenašajo, čeprav jim
tega seveda na glas ne povem, temveč jim včasih tudi zabrusim,
da sedaj nima smisla preveč nas zafrkovati z drobnimi sitnostmi,
ker imamo zares velike in hude skrbi.
Pri četah je še vedno precejšnja neaktivnost. Mislim, da bodo
naši obiski, »Partizan«, okrožnice, bilten,7 ki sem ga pričel izdajati
kot redno okrožnico za politkomisarje, predvsem pa tudi nove
vesele vesti sedaj izzvali preokret.
Gnjavijo nas vsemogoče težave od organizacijskih pomanjkljivosti, pa do nespretnosti ljudi in pogosto tudi lastne nespretnosti.
Človek bi se včasih od jeze prijel za zrak, tem bolj, ker čutiš, kaj
vse bi bilo danes potrebno storiti, pa ti na kakšni drobni težavi
prav bedasto spodleti. Toda volje in optimizma imamo ogromno
in domišljamo si celo, da smo pričeli tudi organizacijske zadeve
postavljati na nekoliko velikopoteznejši način. Ni vrag, da se ne
bi v kratkem pokazali rezultati, čeprav bomo nekaj dni ali celo
tednov še preklinjali, da bo veselje. Janez8 se bo izkazal vsekakor
kot izredna pomoč.
Luka0 Ti je že javil o tem, da smo s prijatelji sklenili organizirati kmečko konferenco, razposlali smo že navodila, Matija10
pa bo na svoji sedanji poti11 poiskal primeren prostor. Jaz si od
stvari obetam zelo mnogo. Tebe bo tukaj vsekakor čakalo prijetno
delo, da pripraviš material za to konferenco.12
Cc mi bo le še čas dopuščal, Ti bom pustil, preden krenem,
še nekaj pismenih pripomb in predlogov glede dela. Izročil Ti jih
bo Luka. Ce pa tega ne bom mogel storiti, se bomo pa osebno
pomenili, saj se itak v kratkem vrnem.
r

- Misli na predslavnike ustanovnih skupin v OF.
i Zaradi potrebe po čim tesnejših stikih med političnim komisariatom
Glavnega poveljstva slovenskih partizanskih Čet in političnimi komisarji parli/anskih enot je politični komisariat Glavnega poveljstva slovenskih partizanskih čet sredi novembra 1942 začel izdajati Štirinajstdnevne okrožnice z naslovom »Bilten političnega komisariata slovenske partizanske vojske«. Glej
Zbornik dokumentov in podatkov o narodnoosvobodilni vojni jugoslovanskih
narodov, del VI, knjiga 4, dok. fit. 92 in 104.
K
Boris Kraigher.
0
Franc Lcsko&ck.
»« Ivan Maček.
ii Komandant Glavnega poveljstva slovenskih partizanskih čet je 25. novembra 1942 odpotoval iz Dolomitov na Krim, Podlipoglav in dalje na Dolenjsko.
12 Glej dok. št. 160, op. 10.
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Hvala Ti za skrb glede Ane.in Ne odgovarja mi pa nič, čeprav
sem ji že dvakrat oziroma trikrat pisal.1* Petračcva15 posla s pošto!
Menim, da je mož včasih res nemaren, čeprav si bil Ti pred kratkim
še mnenja, da pošto oddaja v redu, o čemer sem se pa jaz sedaj
na osnovi Urhovega"1 primera prav narobe temeljito prepričal.
Razen tega je malce tudi grdo, da mi ni poslal škornjev. Ce je
lahko poslal vsemogoče stare cunje, kar jih je mogc! zbrati in smo
jih danes na žalost sprejeli, bi bil lahko poslal tudi škornje, zlasti
ker sem ga lepo prosil in mu pojasnil, zakaj jih potrebujem. Sedaj bom moral na pot v ozkih škornjih, ki me tišče, in vrhu vsega
še vode ne drže. Novi pa so bili gotovi že prejšnji torek. Jaz se
sicer zaradi takih stvari ne jezim, toda neka minimalna skrb bi
bila že potrebna.
Prijatelji Te prav lepo pozdravljajo!
Tovariško Te pozdravlja Tvoj

Peter17

St. 177
POROČILO SEKRETARJA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS
FRANCA LESKOSKA DNE 26. NOVEMBRA 1942 EDVARDU
KARDELJU'
Dragi Kr.!2

26. XI. 42.

Tvojo pošto od 22. in 24. t. m. smo danes sprejeli.3 Vso Tvojo
poŠto smo sprejemali. Zadnja pošta je hodila 2 dni. Poprej je pa
enkrat po Tvojih datumih hodila 4 dni. Torej pošto smo vso sprejeli, kar sodimo po Tvojih odgovorih, zgubilo se ni ničesar. Vse
Tvoje nasvete in pripombe bomo uredili.
1. Janez1 že itak ne more tja, ker nima še papirjev. Gre pa
V soboto na Krim, da uredi in kontrolira zveze. Ko prideš Ti, bo
on že nazaj. Dali smo mu posel, ki ga je imel.0
'3
M
,:
'
""'

Zdenka Kidrič.
Glej dok. št. 171.
Milan Skcrlavaj.
Zoran Polič.
17
Boris Kidrič.
1
Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu CK ZKS v Ljubljani.
2
Krištof — Edvard Kardelj.
* Glej dok. št. 165 in 173.
1
Boris Kraigher.
• Organizacijski sekretar Centralnega komiteja KPS.
*
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2. Prosil bi Te, če moreš se pred odhodom /vedeti, kaj je z R.
in A.,r* kje sta in će jima je mogoče dati kako pomoč v obleki in
hrani.
3. Za zdravila sem Ti pisal dvakrat. Sedaj sem mazilo že sprejel, injekcije bi moral dobiti tudi še za tehnika.
4. Material za nas ne gre. Peter7 je sprejel svoj paket. Za
mene je tudi prišel, a manjkalo je polovico tega, kar so poslali
in poslali niso vsega. Sedaj je nekaj paketov najavljenih, mogoče
bo kaj. Drugi pa še niso nič sprejeli. Papirje smo dobili vsi, torej
vse kar je Julij* poslal. Sprejeli smo tudi denar 200.000 1 danes
50.000.
5. Tovariši, ki niso sprejeli dokum[cntov], nimajo slik in
tukaj tudi nimamo fotografa. Cc je dobro, pošljemo njihove stare
slike z dokumentov, da se preslikajo, ali pa pošlji tistega fotografa.
6. Glede Doreta,-' kakor smo Ti sporočili, da je tam,10 je bila
pomota, gre za nekega drugega Doreta od prijateljev.11 To sporočilo
je dobil Pavle.'- .. .,:i Hrast11 je dobil od štaba dobre in točne direktive že pred 14 dnevi z nalogo, da to izvede in da pride sem.
Dore pa da vodi na Dolenjskem akcije.
7. Mi bomo sklicali takoj partijsko posvetovanje in delali priprave zanjo."1
8. Za inozemstvo kulturni"1 že piše brošuro.'7
9. Delavska enotnost1*4 bo po obljubi tehnike tiskana do sobote.
Pismo za Primorsko smo poslali z našim dopisom in dodatkom.VJ
Ali si sprejel kopije dopisa za Primorsko, ki smo ga poslali od lu?J"
10. Glede likvidacij se strinjamo in da se to izvrši v primernem
času,-1 uredi Ti, ker so Ti razmere znane.
11. Za transport smo zelo navdušeni, res so naši ljudje »kam*
pclci«, v teh časih res Icistunga.'-'n
7

Marija in Helena Lcskosck.
Boris Kidrič.
* Milan Skcrlavaj.
• Edo Mihe ve.
»o V Ljubljani. Glej dok. St. 145. op. 10 in dok. it. 147. op. 27.
" Fcdor Košir, predstavnik kršćanskih socialistov v Okro/ncm odboru
OF Ljubljana.
i= Edvard Kocbek.
M IzpuSčamo.
i« Jaka AvSič.
io
Glej dok. st. 147, op. 18.
,<l
Josip Vidmar.
" Glej dok. st. 85. op. 6.
i« Glej dok. St. 94.
i» Glej dok. St. 159.
2*> Glej dok. St. 136.
2i Glej dok. št. 120, op. 8.
— Misli na vagonsko pošiljko materiala i/. Ljubljane za partizane v Dolomite. Pošiljka je prišla okrog 25. novembra 1942 do opekarne na Vrhovcih
pri Ljubljani.
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12. Glede reorganizacije OK nam ni znano, kdo je to ukrepal
in dal nalogo. Mi smo to tukaj naSli tako, ko prideš Ti ven, se
borno dogovorili. Delo pa funkcionira, posebno v odredu je tako
bolje.-1 Glede vzdrževanja zvez in transportov bo pa tvoje držalo.
13. O duhovniku na V[elikih] P[oljanah] nam ni bilo do sedaj nič znanega in nimamo pojma, bomo pregledali in ukrenili.1'1
15. Na Jožico-'*' je šel Angelo-0 z nalogo, da vidi kaj je in da
uredi. Namesto Cirila-7 smo postavili Dolenjskega Miho,-"* ki je bil
v tehniki, ga poznaš. Za komandanta bataljona bo Angelo po potrebi postavil Albina,--* vzel ga je s seboj. V tem primeru bi bil
Ludvik10 namestnik. Treba se bo dogovoriti glede komisarja. Prepričan pa sem, da bo to Matija31 vse zvedel in videl na mestu
samem in uredil vse potrebno.
16. Pritožbo z Barja smo mi tudi sprejeli in Matija bo to preiskal. Zato Še ne vemo v koliko je ta pritožba utemeljena. Ker
pa Lada*1- poznamo, bo to najbrž res, kar piše.
17. Zelo smo zadovoljni, da prideš k nam. Od sobote dalje bo
čakal isti človek, ob istem času na istem mestu*1"1 in vse bo v redu,
tako kakor je bilo ob prihodu Petra.-"11 Miklavž'1*' pozna človeka.
Torej od sobote dalje Te pričakujemo. Bo Šunka in vino in boš
dobro sprejet.
18. Sedaj pa glavno na pismo od 24. XI. Priznam, da sem
naredil grobo napako, se ne zagovarjam, toda objasnil Ti bom,
kako je bilo, zakaj in na kaj sem pristal: Ko sem potoval z Jožice
sem prišel na Krimu v slik s Kopačem (Lino),*"1 ki mi je to stvar
objasnil takole: da Italijani na silo pobirajo les, če ga trgovci ne
prodajo; da je že z Ljubljano v zvezi in se dogovarja z gospodarsko
komisijo glede tega, če bi mi pristali na to, da trgovci prodajajo
italij[anskim] trg[ovccm] les, da bi oni dali 25% od vsote. Jaz
sem rekel, da mi ne moremo trgovati z okupatorji. Potem sem se
M Glej dok. št. 165.
M Misli na dr. Metoda Miku/a, ki je po prihodu v partizane na Velikih
Poljanah čakal na /.vezo z Izvrsnim odborom OF.
-'• Konspirativno ime za nekdanjo bazo vodstva narodnoosvobodilnega
gibanja na Podlipoglavu.
=« Ivan Maček.

27 Jože Moskrič.
-s Lojze Roje.
2» Albin Grajzcr.
:M
' Ludvik Smrekar.
•'" Ivan Maček.
•12 Lado Majcen.
M Misli na patruljo Glavnega poveljstva slovenskih partizanskih čet, ki
je čakala na Brdu pri Ljubljani.
:,
» Boris Kidrič.
M Mirko Zlatnar.
30
Karel zagar-Linc.
29.
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pa spomnil na neki sklop na Triglavu/7 ki smo ga naredili glede
/vez s trgovci, ki bi na naš račun izvedli neko zamenjavo blaga
z okupatorji. Na podlagi tega sklepa in pod vtisom slabe opreme
naših partizanov, ki sem jih tam videl, in dejstva, da je v dogovoru z Lj[ubljano], sem napravil to napako, da sem pristal na to;
ne da dajo trgovci nam denar, temveč da za to vsoto preskrbijo
od italij[anskih] trgovcev material, ki ga tukaj ni in ki ga mi
nujno potrebujemo. Na to in nič drugega sem pristal. Ravno
danes na seji pred sprejemom Tvojega dopisa smo o tem razpravljali in konstatirali, da to ni pravilno. Priznam, da sem napravil
napako. Mislim, da je bil v razgovoru z debelim.^ Takoj pa bomo
javili Kopaču in tudi v druge kraje, kakor si naročil, ker je to
danes edino pravilno. Glede goloba'''' smo na delu in ga lahko
instaliramo tam, kot sem bil, in tudi novo bo.40 Samo Miha11 ne
more nič narediti, ker še ni sprejel ne orodja ne materiala. Pridi!!
Pozdrav
Luka42

St. 178
POROČILO KOMANDANTA III. BATALJONA ZAPADNODOLENJSKEGA ODREDA LUDVIKA SMREKARJA DNE 26. NOVEMBRA
1942 EDVARDU KARDELJU1
Dne 26. XI. 1942
Dragi Krištof!2
Sprejel sem Tvoje pismo/1 kakor tudi Marko.4 Glede Tineta:*
smo se nekako porazgovorili, ker se je sedaj začel nekaj bolj
zanimati za svoje delo. Večjih prepirov pa sploh ni bilo in jih tudi
ne sme biti. Tudi časa nimamo za prepire, ker imamo stalno
kakšne borbe. Skoraj ni dneva, da ne bi prišli v konflikt z bg. ali
z Italijani.
a7
Konspirativno ime za nekdanjo bazo vodstva narodnoosvobodilnega
Kihanja poleti 1942 na Kočevskem Rogu.
•*"»
Lovro Kuhar.
39
Radiooddajna postaja.
4
« Glej dok. ftt. I, op. 20.
4
« MiloS Brclih.
4
- Franc Lcsko<ck.
' Izvirnik, izvirna kopija in prepis izvirnika so v arhivu CK ZKS v I.jub-

IJanl.

= Edvard Kardelj.
•i Glej dok. 5t. 168.
4
Karel Poljansck.
c Tone SuStcrSič.
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Glede pritožbe zaradi škornjev pa mogoče meri na nas, ker
so se ravno pri nas pojavile pritožbe glede nekih škornjev. Zadeva
je takale: kakor Ti je znano, nujno potrebujem škornje za mojo
bolno nogo, vendar jih še do danes nimam. Luka* je še bil tukaj,
ko sem si jih dal delati, pa sem jih žal prepustil tov. Marku, ki
je bil skoraj bos. Prepustil sem jih zato, ker so bili za mojo bolno
nogo premajhni. Da nujno potrebujem škornje, mi pa stalno poudarja zdravnik, ker drugače ne bom zdržal štrapaca, ki ga je
vedno veliko. Preskrbcl sem si nekaj drugega usnja za druge škornje in tudi vsakemu razložil zakaj, pa se je našel neki tov., ki je
dejal, da imajo komandanti lahko vedno nove škornje. Sicer
nobeden ni brez čevljev, ker imam dva čevljarja, ki stalne* popravljata obutev. Toliko o tem, da boš poznal to zadevo, ker se čutim
prizadet. To mi lahko potrdijo vsi, tudi lov. Marko.
Glede akcij pa Ti povem, da je zelo težavno na našem sektorju.
Bg. posadke so precej velike. Dne 22. t. m. so bg. in Italijani nenadoma pridrli čez Molnik in St. Pavel na Podlipoglav, Iako da se
borba ni mogla sprejeti. Sicer je bila l.četa v zasedi nad Sostrim.
tako da je v taborišču ostalo samo nekaj ljudi. Ravno tako so že
zjutraj imele čete konflikt na Pogledu proti Lipoglavu in so zato
bile v zasedi pri Lipoglavu. Tako so imeli dovolj časa za oropanjc
in tudi nam so vzeli dva prašiča, ki sta bila ravno zaklana. Ta
dan so imele konflikt tudi čete proti Polici in so imeli bg. in
Italijani 6 mrtvih in več ranjenih. Tako smo bili zelo iznenađeni,
pa tudi nekaj napak je naredila I. četa našega bataljona, kar sedaj
še razčiščujemo. Pri tej njihovi akciji so zaprli dve ženski, eno
mlajše dekle in dva otroka, vse Dežmanove. Skušamo jih rešiti,
če nam bo uspelo. Dne 24. t. m. je prišla skozi Podlipoglav večja
kolona bg. in Italijanov z mulami, lahkimi topovi in bacači min.
Bilo je vseh skupaj 1500. Tako so nas imeli čisto obkoljene. Pripravili smo se za sprejem borbe na Pogledu, vendar je ni kazalo
sprejeti, ker so bile ostale čete preveč oddaljene od Pogleda. Kolona bg. in Italijanov se je vlekla za nemško mejo do Javora, preko
Lipoglava do Grosupljega. Taborišče pri Pancah je izdala neka posestnica in je to tudi sama priznala na zaslišanju. Tako so Italijani
danes nenadoma napadli to taborišče, naši pa so se umaknili brez
najmanjših izgub. Ženi nismo storili nič zalega, samo zagrozili
smo ji. Izgovarja se, da ji je Jaka7 že naročil, če jo Italijani vprašajo, kje so partizani, naj reče, da hodijo mimo po cesti in da spe
v tej smeri, kjer so zares bili. To taborišče so obsipali tudi s topovskimi minami, potem ko so ga zažgali. Ta položaj sta sedaj
ponovno zasedli ti dve četi. Bili smo vse te dni v strogi pripravljenosti in komando obeh bataljonov sem prevzel jaz. Bojne pa'• Prane Lcskosck.
7

Alojz Vodnik.
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truljc Stalno pošiljamo v razne zasede, vendar se jim ne posreći
vedno doseći kakšne važne uspehe. Položaj poznamo in je v resnici
zelo ugoden. Poročila vsakodnevno pošiljamo raznim patruljam in
enotam. Morala je na višku. Edino, kar jim ne gre v glavo, je to,
da nas tako pogosto obiskujejo Italijani in bg. Pa se bodo tudi pri
nas enkrat pošteno opekli in potem mislim, da ne bodo već imeli
take volje hoditi okrog nas. Premalo imamo orožja! Italijanski
mitraljezi ne delajo dobro, ker nimamo prave mitraljeske municije.
Ljudje so vsi za nas, le nekaj je omahljivccv, ki jih hoćemo iztrebiti, pa nam to preprečujeta kršć[anska] soc[ialista] Drglins in
Martin/' Ljudje se jezijo na bg. Pravijo, naj jih čimprej uničimo!
Za naš teren potrebujemo najmanj dva dobro oborožena bataljona.
Sedaj pa smo slabi v orožju, 3 mitraljeze moram držati proti Polici
in so nujno potrebni, 3 na Pogledu, tako mi ostane samo še eden
za vse ostale vasi, kot so Cešnjice, Zagradiščc, Podlipoglav, Sadinja
vas in Sostro. Potem imamo pa še prazen Molnik, na katerem bi
se morala držati četa 40 ljudi z dvema puškomitraljezoma.
Delo se nadaljuje, zidal sicer še nisem, ker sva s Cirilom1"
mislila, da za sedaj tu ne bo potrebno, ker ste klicali Grada11
v Dol[omite]. Sedaj bom pa poskrbel tudi za to. Manjka pa mi
denarja. Četam ga dajem, da se same opremljajo, kolikor pač
lahko kupijo same. Tako so sedaj kupile nekaj nogavic, rokavic in
nekaj majic, vendar ne za vse, ker nimam toliko denarja. Gumijaste škornje pa nujno potrebujem za akcije čez Ljub[ljanico].
Čudim se, da gre ta pošta tako počasi. Tudi Tvoja je hodila 4 dni.
Glede transporta bomo še natančneje sporočili. Točnejša poročila
bom tudi pošiljal. Sicer pa veš, da imam silno veliko dela, zdaj
z ranjenci, zdaj z bolniki itd. Tudi Štajerci1- so mi poslali II ranjencev, od katerih sem jih nekaj poslal naprej. Tako imam stalno
samo letanje. Zdaj tukaj napad, zdaj tam akcija itd. Pa saj smo
že vajeni vsega! Kadar je človek najbolj izmučen, mora biti najbolj
razpoložen. Saj vemo, zakaj se borimo.
Ljudem sem že tudi nekaj poplačal, kar so jim oropali bg. in
Italijani. Skrb imam tudi s starši in mlajšimi brati, ki jih Italijani
in bg. iščejo in zasledujejo. Pa tudi to ni nič v primeri z našo
borbo. Vse bo skoraj prešlo. Naj končam in drugič kaj več.
Tovariške pozdrave!
Ludvikn
Smrt fašizmu — svobodo narodu!
> Tone Drglin.
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Tone Hočevar,
Jože MoSkrič.
Rudi Ganziti.
Misli na II. grupo odredov. Glej dok. Si. 115.
Ludvik Smrckar.

Tukaj se te dni zadržuje tov. Matija.14 Potrebujem denarja
kot tudi tov. Marko, ker tov. Matija ima s seboj samo malenkost.
Tudi škornje in vse ostalo nujno potrebujemo.10
Tov. pozdrav Ludvik
Včeraj, to je 28. XI. se je 30 bg. hotelo vsidrati na Javoru. Nas
8 smo jih Z dvema mitraljezoma prepodili in niso imeli drugega
umika kakor čez nemško mejo. Koliko so imeli ranj[enccv] ali
žrtev, Še ne vemo.10
Ludvik

St. 179
POROČILO ZAUPNIKA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS J02ETA
MOSKRIĆA DNE 26. IN 27. NOVEMBRA 1942 EDVARDU KARDELJU O SOVRAŽNIKOVEM VDORU NA PODLIPOGLAV*
26. XI. 1942
Dragi tovariš!
Dobil sem Tvoje pismo,9 ki je kakor hladen obkladek na vročo
glavo. Pri nas preživljamo precej čudne dneve. Po vdoru Italijanov
in bega V Podlipoglav, o katerem sem Ti že pisal, sem skoraj zatrdilo računal, da bodo tudi vnaprej uporabljali proti nam samo
lokalne sile, katerim bi se mogli sami upirati, kakor hitro likvidiramo paničarstvo v svojih vrstah. Zgodilo pa se ni tako. 24. t. m.
je že na vse zgodaj ponovno vdrlo v Podlipoglav čez 1000 Italijanov,
ojačenih z domačimi bega. Požgali so dve hiši, kar so mogli odnesti
s seboj, so pobrali, a drugo uničili. Pri Malcnskih so pšenico in
druge stvari kar požgali. Odpeljali SO dve ženski. Od tod so potem
krenili čez Razore v Javor. Tudi tu so zažgali eno hišo. Iz Javora
so potem sli nazaj v dolino in mimo Rekarja na Lipoglav. Kakor
Že prvikrat, ko so nam poleg dveh prašičev odnesli Še polno drugih
stvari (mesa, prepečenca, sadja), so tudi sedaj odnesli nekaj plena.
Na Javoru smo sušili meso, ki so ga seveda odnesli, odpeljali so
tudi eno živinče in uničili okoli 1000 kilogramov jabolk, ki jih je
kmet hranil za nas.
»«
,r
*
M
slano

Ivan Maček. Glej dok.šr. 187.
Pripisano s črnilom.
Pripisano s črnilom. Iz pripisa je razvidno, da je bilo pismo odposelc 29. novembra 1942.
1
Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu CK ZKS v Ljubljani.
- Glej dok. st. 167.
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Naša četa, ki je na tem sektorju, se je borbi izognila. Samo
ena patrulja, ki je bila zasledovana, je odprla ogenj nanje, nakar
je niso več zasledovali.
Istočasno so manjši italijanski oddelki zasedli Lipoglav, Brezje
in Rcpče. Ti oddelki so prišli iz Šmarja in Grosupljega in so ostali
v zasedah, medtem ko je iz Police prodiral oddelek bega proti
Javoru. Tu ga je zadržala naša 3. cela, ki je pobila 6 bega, nakar
so se umaknili.
Popoldne so potem ob 4h vse te sile krenile v Šmarje in Grosuplje oziroma Polico.
Žrtev mi nismo imeli. Danes zjutraj pa je ponovno prišel na
Lipoglav močnejši oddelek z minobacači. Od tu je krenil sredi
dopoldneva proti Pancam, kjer ga je skušala zadržati naša četa.
Razvila se je krajša borba, na kar so se naši umaknili. Italijani
so prišli za hrbtom te čete v taborišče in ga požgali. S to četo
zdajle, ko ti pišem, še nimamo zveze.
Po vsem tem vidiš, da imajo pri nas še vedno iniciativo v svojih rokah Lahi in bega.
27. XI A9(fl
Cela, o kateri sem pisal zgoraj, se je umaknila, ker so Italijani
in bega nenadoma prišli v varstvu megle v njihov tabor. Clov.
žrtev nismo imeli, pač pa je šlo zopet nekaj materiala in opreme.
Razpoloženje prebivalstva pa se je zopet v zadnjem tednu
precej poslabšalo. To se opazi zlasti pod Podlipoglavom. Ljudje so
seveda mislili, da se jim ne more ničesar več zgoditi. Sedaj pa
vidijo, da so Še vedno v nevarnosti, zato so presenečeni v svoji
komodnosti zapadli oportunizmu, češ da smo mi krivi njihovi
nesreči, to zlasti tudi v Javoru in Podmolniku. To sta vasi, ki sla
bili od začetka okupacije še najmanj, skoraj nič prizadeti. Upam
pa, da je to samo hipen pojav, pod vplivom nenadnega udarca. Ne
izključujem pa možnosti, da bi nekateri posamezniki, ki so vznemirjeni v svoji komoditeti, boječ se vsake žrtve, bili celo pripravljeni sprejeti bega, samo da bi imeli mir. Brez dvoma pa zunanji
politični dogodki držijo ljudi pokonci in bo tudi prvi udarec z naše
strani, ki bo zadel bega in ponovno dokazal, da smo še tu, vrnil
vero in zaupanje mas, zaupanje, ki smo ga tokrat res brez potrebe
izgubili.
Je pa Še druga posledica naše slabosti. In to je možnost konsolidacije bege same. Kajti, če imamo danes v Dobrunjah 30 oboroženih bega, je med njimi vsaj 15 takih, ki si sicer sami ne upajo
vreči orožja od sebe, komaj pa čakajo, da jim ga mi izbijemo.
Naša defenziva jim pa seveda jemlje to možnost, poleg tega pa
dviga v njihovih očeh moč in vpliv bege.
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Upam pa, da se bodo tudi pri nas razmere kmalu zopet popravile. Kajti kljub temu, da bos dejal, da sem »lokalni patriot«, moram
reči, da so ljudje sijajni, posebno tisti, ki so že doprinesli ogromne
žrtve, pa kljub temu ne stokajo in so pripravljeni doprinesti Se
nove.
S. F.— S. N.!
Te pozdravlja
Ciril3

St. 180
POROČILO EDVARDA KARDKLJA DNE 27. NOVEMBRA 1942
SEKRETARJU CENTRALNEGA KOMITEJA KPS FRANCU LESKOSKU V DOLOMITE1
27. XI. 1942
Dragi Lojze!2
Dobil sem Tvoje in Petrovo"' kratko pisemce.* Z današnjo pošto
pošiljam radio-vesti in še 8 drugih pisem, ki sem jih dobil iz raznih
koncev. Nanje odgovorite vi.
1. Treba je vsekakor rešiti vprašanje Jožice.0 Za Cirila11 je prav,
da ste ga določili v mesto. Napisal sem mu pismo7 in ga poklical
sem. Jutri ga pojdejo iskat. Toda, kdo pride na njegovo mesto?
Vsekakor mora biti odločen Človek in dovolj samostojen. Nikakor
ne sme biti to mesto zapuščeno niti en teden. Iz priloženih pisem
boš videl težave s Tinctom.K Jaz ne poznam niti Štefana,11 niti
Stcnjke,10 da bi mogel reči, koliko so pritožbe proti Tinetu upravičene. Vsekakor je zanimivo, da so proti Tinelu vsi, razen Cirila.
..." Vrag vedi, kako je v resnici. Treba je iti na lice mesta in
videti, v čem je stvar.
*1 Jozc Moškrič.
I/virnik in i/virna kopija z lastnoročnim podpisom sta v arhivu
CK ZKS v Ljubljani.
-:i Franc LeskoŠek.
Boris Kidrič.
4
Pisemce najbrž ni ohranjeno.
r
' Konspirativno ime /a nekdanjo bazo vodstva narodnoosvobodilnega
Ribanja
na Podlipoglavu.
0
Jože Moškrič.
7
Glej dok. it. 181.
8
Tone SuštcrŠič.
ft
Egidij Sever.
W
Obveščevalec III. bataljona ZDO,
11
Izpusčamo.
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2. Iz mesta,12 kjer sva bila včasih s Fisherjcm,n se jutri vrne
Črnivec,14 t. j. naš stalni kurir za tja in ga Ti poznaš. Fishcrja ni
tam. Vrača se pa s šifro za dedovega goloba.,r> Potemtakem bomo
lahko takoj začeli, kakor hitro boste vi goloba spravili na noge.
Upam, da bo šlo. Priganjaj. Naročil sem Cirilu, naj takoj pošlje
k vam Uršo.10 Kurir je nakupil tam tudi precej kemikalij, ki so
nam potrebne. O tem Ti bom naknadno pisal, ko bom z njim
ustno govoril.
3. Velika pošiljka17 je bila v redu oddana v roke štaba brigade
M. G. Transport je spremljal Julijev"* človek.1'1 Povedal je, da so
vso robo razdelili med Mfatija] G[ubca], Cank[arja], VDO in
ZDO. Ce je tako, bo najbrž v redu. Dobili so precej obleke, perila,
zimskih stvari in okoli 200 parov čevljev. Mislim, da ste spisek
dobili. Zdaj se ureja drugi transport. Smer ista. Poskušali bomo
nekako spraviti tudi do T[oneta] Tfomšiča]. Nabiralna akcija dosti
dobro uspeva in bo še šlo precej, samo če bo transport zajamčen.
4. Za vas je že precej odšlo. Ne vem, kako to, da Ti ne dobivaš.
Istočasno s Tvojim pismom, kjer pišeš, da nisi dobil, je prišlo
pismo od Pajc,20 ki pravi, da ima že 8 paketov in da jih bo poslal Tebi. Ccmu Ti jih sproti ne pošilja? Ne išči v vsakem paketu
vsega naenkrat, ker je to zaradi transporta nemogoče. Roba bo
postopno prihajala, ne po ljudeh, ampak po kvaliteti. Čevljev
menda še niso poslali. Danes smo precej zapakirali in boste dobili
veliko naenkrat. Kljub temu, da so na paketih vaša imena, si
vsebino razdelite tako, kakor je najbolj prav posameznim od vas.
Piši, če Še kaj potrebuješ, dokler sem še jaz tu. V sedanji pošiljki
je tučli moj paket. Prosim Te, da mi ga očuvaš, dokler ne pridem.
In — ne razdeli ga! Nosi napis (za Bevca)! Tudi knjige itd. ohrani
za nas. V pošiljki je tudi 1 pisalni stroj, ki je sicer že precej obrabljen, toda drugega nismo imeli pri roki. Jutri bomo kupili še
enega in ga naknadno poslali. Prosil bi Te tudi tole: Povh21 je
dobil, ali bo dobil 50 odej in 10 dobrih gamaš; ker, kakor veš,
nimam odeje (razen če med tem že niste nabavili) jo vzemi tudi
zame, kakor tudi 1 par gamaš. Dobili boste tudi rjuhe. Kar je
odveč, uporabite za partizane, a opozori Povha, da jih boste vzeli
za svoje potrebe.
12

Zagreb.
M Ivo Ribar-Lola.
i*
Franc Cucek.
,!1
Radijska zveza s Komintcrno. Glej dok. 5t. 183.
i« Urška Satlcr, por. Velušček.
M Misli na pošiljko treh vagonov za partizane, ki jo je 20. novembra 1942
iztovorila Gubccva brigada na železniški postaji Mirna.
i* Milan Skerlavaj.
M Jate Dolenc, ki je pri Centralni tehniki KPS odgovarjal za odpoSiljanjc materiala, umrl 4. avgusta 1958 v Slovenjem Gradcu.
-'*» Pavle Zibclnik.
21 Jože Drakslcr, sedaj upokojenec.
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5. Naročil si dva radio-aparata na baterije. Aparate bi bilo
možno nekako dobiti. Toda, kaj bomo z baterijami? Je namreč
popolnoma izključeno, da bi jih mogli dobiti. Govoril sem z Matkom— tudi v zvezi s Tvojim naročilom, da bi vam pošiljali iz
Ljubljane material za izdelavo baterij. Rekel mi je, da je to popolnoma izključeno. Tovarna dobiva točno število kosov, ki so
potrebni za baterijo in toliko izdelanih baterij Italijani zahtevajo
od njih. Ko je zadnjič nekdo naših ukradel materiala za 20 malih
okroglih baterij, so to Italijani takoj ugotovili in vodili 14 dni
preiskavo v tovarni. Anodnih baterij pa .sploh ni. Potemtakem
ne vem, ali ima sploh smisel računati na baterijske aparate? Odgovori mi, kako mislite! Ker tu izdelujejo nekak agregat na nožni
pogon, bi se nemara to moglo uporabiti. Vpraša! bom. Jasno pa je,
da brez aparata ne moremo živeti. Ali ni nikjer nobene elektrike?
Končno bi bilo dovolj, če bi imeli nekje neko točko za poslušanje
in specialnega človeka, ki bi nam dnevno dajal izčrpno poročilo
raznih postaj. To bi bilo še bolje.
6. Potrdil si mi prejem 200.000 lir. Takoj nato sem Ti poslal
dvakrat po 50.000, t. j. skupaj 100.000 lir. Ali si jih dobil? Na paketih so številke I in 2. Danes sem Ti ponovno poslal 50.000 lir
(št.3 na paketu) in jutri pošljem še 50.000 lir (št.4 na paketu).
S to pošiljko boš torej vsega skupaj prejel 400.000 lir. — Razen
tega sem 100.000 poslal Cirilu kmalu potem, ko ste vi odšli iz
Jožice. Vsega je torej šlo na GS pol milijona lir. Dodajam,
da je ves ta denar iz partijske blagajne. Ostalo je
v partijski blagajni okoli 750.000 lir. OF blagajna je taka, da o njej
ni vredno govoriti. Za vojsko in za OF sploh ne pride v poštev.
Komaj za podpore in plače ljubljanskega aktiva. Vsi stroški celotnega gibanja gredo potemtakem prav za prav iz partijske blagajne.
Jasno je, da tako ne bo moglo več iti dalje. 700.000 rezerve mora
ostati v part. blagajni, pa če vse popoka! Nekaj bomo morali napraviti z zlatom, toda tu v Ljubljani so tako nekam zapackali s to
stvarjo, da bo komaj kaka znatnejša korist od zlata. Tudi ga, končno, ni veliko tu. Kje so cekini? Ali jih imate vi, ali Jožica? Ccmu
jih ne pošljete sem postopno po kurirjih? — S Štefanom23 sem bil
v razgovorih za večjo stvar (10—15 astronomskih). Stvar je čisto
realna, priprave so že precej v teku, le da je sedaj neka provala
stvar nekoliko zavlekla. Predno bom šel ven, bom še enkrat podrobno pretresel z njim.1'* Pritisnil sem tudi zaradi posojil, pa je
naš Kunc-:' čisto negiben in stvari nikakor ne premakne. Morda
bomo z delom v OF prišli nekoliko dalje. Ce to ne rešimo, potem
s
mo s finančne strani v precejšnjem »zosu«. Treba bo tudi zunaj
** Tone Toman.
» Edo Brajnik.
M Glej dok. št. 152, op. 14.
25
Lovro Kuhar.
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nekoliko pogledali, kje je nagrmadena kaka večja vsota. Pošlji
nekaj denarja tudi Jožici, ki je brez njega, a ima precej dela. Istočasno pa zahtevaj od nje obračun.
7. Kakor veš, je v Ljubljani sedel Jaka.-*1 Ostali smo brez
komandanta. Nujno je potrebno, da dobimo tu dobrega človeka,
kajti bližajo se odločilni dnevi. Pretresali smo sem in tja, pa nič
posebnega. Po mojem mora to biti delavce, popolnoma trden naš
človek. Edini, ki pride v poštev je — N a n d c.:; Moj predlog je,
da se Nandc takoj pošlje v Ljubi j. za komandanta NZ. Nikarte
podcenjevati tega vprašanja. Sami veste, koliko je za nas važna
Ljubljana. Ce je ne bomo držali že sedaj, jo bo obdržala b.g. Menim, da bi se Nande lahko držal. Govorite z njim! Za tehnične
posle, ki jih sedaj vrši na vašem koncu, bi bil končno najbrž
dober tudi Tine Zcleznik. Sporoči takoj vaš sklep! Imej pred očmi,
da NZ v Ljubljani šteje 3000 ljudi! Četudi je ta masa še zelo negibljiva in slabo aktivna, je vendarle od nas odvisno, kdaj bo teh
3000 ljudi postalo resnična vojaška sila. Ni dvoma, da z razvojem
splošno političnih dogodkov popolnoma dozorevajo objektivni
pogoji za postopno aktivizacijo teh mas.
8. Od Ouinta-8 se je vrnila kurirka.-'-* Ni napisal nobenega
odgovora. Hotel se je osebno sestali z njim/10 pa ga je menda
D[raga] prepričala, da je to nemogoče (s čimer se ja/. ne strinjam
in menim, da bi bilo celo zelo koristno, če bi se dobil z njim).
Naročil je D[rago] za božič. Do tedaj tudi ne morem poslati
letaka IO[OF] za italijanski narod.111 Morda se bo moglo izredno
kaj ukreniti, to bom pa Šele videl. Z mojimi pripombami se ni
strinjal in brani njihovo linijo. Dfraga] je povedala, da tam ni še
nobenega aktivnega odpora, nobenih demonstracij, spopadov itd.,
o čemer govore inozemske radio-oddajne postaje. Demoralizacija
pa je velika in protifašistično razpoloženje raste. Sicer je pa sedaj
Ouinto postal prepričan, da bo vojna Še dolgo.
9. S tiskom v Ljubljani za sedaj ni nič. Noben ciklostil še ne
dela, a tiskarna samo l.:i- Te dni bo začela druga tiskarna,'1'1 precej
velika, ter nekaj ciklostilov. Ni izšel n. pr. »Poročevalec« ne Stalinov govor in celo ne posebna plcnumska izdaja SP, kakor tudi
20 Franc Ogrin.
2'
Ivan Kavčič.
28
Umbcrto Massola.
=»
Draga Tavčar.
30

Napaka. Biti mora: z menoj.

ai Glej dok.fit.I47, op. 29.
M Misli na ilegalno partijsko tiskarno »Tone Tomšič« v subičevi 3, ki je
tiskala od julija 1942 do februarja 1943.
•I Misli na ilegalno partijsko tiskarno »Trupa« ali »Jama« v bunkerju
pod Jcvnikarjcvo mizarsko delavnico v Zeleni jami. Ta tiskarna, ki je bila
najbolj urejena, je natisnila brošuro »Sokol v borbi za svobodo«. Dne 22. decembra 1942 so italijanski vojaki aretirali kurirja tiskarne Alojza Tavčarja,
ko je peljal literaturo iz tiskarne na javko. Se isti dan so tiskarno odkrili.
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ne »Delavska enotnost«. Posebna izdaja se tiska"1 in bo te dni
gotova. Vražja škoda, da se je tako zavleklo. Zdaj, ko teče voda
v grlo, se je pokazalo tudi to, koliko so naši zanemarili nadaljnjo
izgradnjo. Prej so jim razbili tri eiklostilske centre, pa so kratkomalo preložili na zadnja dva, a novih niso poiskali. Ko sta šla
sedaj tudi ta zadnja dva po gobe in so ostali brez vsega, so začeli
iskati in v enem tednu našli 4 prostore, ki jih bodo te dni primerno
opremili.'''' Dokaz, da je vse mogoče. Tudi za ljudska stanovanja"**'
se je pokazalo, da obstajajo precejšnje možnosti kljub it. terorju.
Ko bo stekla velika nova tiskarna,-" potem se bo nemara stanje
nekoliko popravilo. Lctake,:iH ki ste jih poslali, smo dali takoj
v tisk. Zaradi tega se tudi Delo*1* zavlačuje v nedogled. Ali vi tiskate
novembrsko Delo?10 Julij pravi, da vam je tekst poslal že pred
nekaj dnevi (zunanji tehniki).
10. Strinjam se s tem, kar pišeš v Del[avski] en[otnosti]. Tudi
s tem, da postane 14-dnevni list, če ga bomo le zmožni vzdrževati.
Zato tudi nisem napisal zunaj, da bo izhajal 14-dncvno. Saj, če
bomo mogli, ga itak lahko izdamo. Ce pa ne bomo mogli, bi bilo pa
nerodno, če bi obljubljali 14-dnevno izdajanje, a bi dejansko ne
izhajal. Ko pridem ven, se bomo pogovorili o podrobnostih. Dogovoril se bom tudi s k[rščanskimi] s[ocialisti] za nekak ljubljanski
del redakcije.
11. Prav tako se popolnoma strinjam z vašim sklepom glede
kmečke konference.41 To se mi zdi zelo pametno. Izdelali bomo
na tej konferenci tudi nekak kmečki program, ki bo brez dvoma
dal OF tisto vsebino, ki jo kmetje doslej pri OF niso videli. Zdi
se mi celo, da smo grešili, ker tega že prej nismo storili. Treba bo
pohiteti. Pričnite takoj s pripravami in z izdelavo tega programa.
Poskušajte pripeljati tudi kmete z Gorenjskega. Pazite pa na
možnost provokacije!!
12. O partijskem posvetovanju*- sem že rekel svoje mnenje.
Saj sem Petru sam dal v Ljubljani tak predlog. Jasno je, da se
*>» Glej dok. št. 81. op. l.
M Kolikor je znano, sta zaradi izdaje, ki sta jo povzročili okrožna
tehničarka Lilijana Neurnan in ra/našalka literature Marija Klopčič, prenehali delati ciklostilni tehniki pri Mariji Zvan na Rimski cesti 12 in pri Ivanki
McdveŠ v Puharjevi ulici 1. Tako je delala naprej le tehnika pri Lojzetu
Sclanu na Podutiški 25. Na novo pa so ustanovili tehniko pri Francu škoden
na Hradcckega cesti 35, kamor so prinesli ciklostil od Marjana Bajta iz Ro/nc
doline. Pripravljali so jo tudi pri Rezki Javoršek v Bernckerjcvi ulici 19.
30
Misli na stanovanje za ilegalce.
37
Misli na ilegalno tiskarno »Truga« ali »Jama«.
M
Glej dok. št. 124 in 125.
:t!
' Misli na »Delo-, 1942, št. 5. Glej dok. št. 3, op. 19.
40
Delo št. 5 sta tiskali ilegalni tiskarni »Tone Tomšič« v Ljubljani in
•Podmornica- v Kozarjah.
41
Glej dok. št. 160, op. 10.
« Glej dok. št. 147, op. 18.
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strinjam. Pretehtajte samo, će je stvar tehnično izvedljiva. Ce ne
bi slo drugače, bi pritegnili k posvetovanju neke ljudi, ki bi jih
šele po konferenci na novo poslali na Štajersko. Iz drugih pokrajin bi se pa najbrž delegate moglo dobiti. Ne pozabite tudi na
Gorenjsko, Koroško, Primorje.
13. Ali sta Peter in Angelo11 že odšla? Bilo bi dobro, će bi
vsaj eden od njiju počakal mene. Seveda pod pogojem, če je to
brez škode mogoče. Sicer naj pa težita, da se bosta čim prej
vrnila. Oba bi hotel opozoriti zlasti na to, naj najodločneje udarjata po raznih svinjarijah, ki se dogajajo na terenu (likvidacije),
kjer gre ne samo za to, kateri ljudje so to, ampak tudi za to, kako
jih likvidirajo...44 Udarite po teh stvareh! Trdno zahtevajte, da
smejo likvidacije izvrševati samo odredna sodišča! In vi tudi te kontrolirajte. Izdajte strogo zaupno odredbo, da se justifikacije izvršujejo samo s streljanjem, a v takih primerih, kjer se streljati ne
sme zaradi sovražnikove bližine na tak način, ki ima za posledico
takojšnjo smrt. Zdaj je znova nastopil trenutek, ko smo mi v ofenzivi oziroma prehajamo v ofenzivo in je zato treba izredno paziti
na vse te stvari. O tem, da je treba b. g. uničevati najodločneje,
ni nobenega dvoma, toda sedaj je že izredno treba paziti, koga
se obdolži za b. g. Kako naši to delajo, naj bo dokaz naslednji
primer: nekje okoli Rudnika so partizani napadli družino, ki je
v konspirativni službi za nas, ubili so očeta in ranili še nekoga.
A člani te rodbine vrše za nas izredno važne usluge, med drugim
tudi v tehniki. Partizani so napravili zločin samo zaradi tega, ker
jih je najbrž kak domačin prevaral in oklevetal družino. Naročite
Štabom, naj ne nasedajo vsakršnim ovadbam, ampak da je vsako
ovadbo treba prej raziskati, predno se začne z aretacijami .. .i:' Navajam vse te stvari zato, ker so novega datuma in ker so resnične, vsaj v glavnem resnične. Prav te zadnje dni, ko sem
dobil od naših zunanjih terenskih delavcev razna poročila, sem prišel do prepričanja, da je takih stvari res veliko pri naših partizanih, več kot sem prej mislil in da ne gre več samo z nejeverjem
zmigniti z glavo. Treba je najodločneje začeti udarjati po teh
pojavih, prav tako kakor tudi po pijančevanju, psovanju, nedostojnem obnašanju, nepravilnem odnosu do žena itd. Treba je na
vsak način izdati Slov[enskega] partizana in v njem vse te stvari
vedno znova obdelovati in objasnjevati partizanom škodljivost. In
Še nekaj, menim da z raznimi svinjarijami ne bo prej konca, dokler nekoga, ki ga bomo zasačili pri tem, ne bomo likvidirali in
sodbo javno objavili kot zastrašujoč primer za vse ostale. Treba
je energično napraviti konec postopkom, ki meje na zločin. Avgustovsko »Delo« je stvar samo načelno postavilo, sedaj je pa treM Ivan Maček.
41
I/puWamo.
i:
> [zpuičamo.
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ha podvzetl ludi konkretne mere ..."; Pišite o lem vsem slabom.
Pišite o tem ne le odredom, ampak tudi četam, vsem komandirjem in politkomisarjem. Zapretitc s kaznimi, vključno smrlno

kazen!
14. Ne razumem nikakor, kako da niste doslej odlikovali niti
enega partizana za hrabrost. Sploh ni nobenih poskusov, da bi se
med partizani razvilo individualno tekmovanje v hrabrosti in znanju vojne veščine. Dajte vendar kake podatke o partizanih, ki so
se dobro pokazali, da jih objavimo v SP, dajte jim odlikovanja,
ki leze pri vas in v Ljubljani!47 S sedanjo pošiljko vam jih zopet
pošiljam. Naredite pred četami slovesnost, ko bodo partizani dobivali odlikovanja. Pošljite opise dejanj za SP. Te opise naj pošlje
čela sama, ki je dejanje izvršila. Predlog naj poleg komandirja in
politkoma podpiše še nekaj partizanov, ki so bili prisotni. Na ta
način se bo onemogočalo zlorabljanje. Odlikujte končno tudi Dakija.4s Saj je zaslužil. VOS ima med drugim tudi predlog, da se
odlikuje tudi Pepe*'''.. ,B0 Treba je zlasti sedaj, ko smo pred ofenzivnimi operacijami, razvijati na tak način težnjo partizanov po
uveljavljanju. Pohvalite tudi cele oddelke, javno, v našem časopisju s posebnim dnevnim poveljem GS. Ista stvar je ludi z označbami položaja. Ali ste jih že dali komandantom in politkomom,
kakor smo se dogovorili?M
*,; I/puščamo.
47
Odlok o odlikovanjih je na predlog Glavnega poveljstva slovenskih
partizanskih čet i/dal 14. junija 1942 I/vr.šni odbor Osvobodilne fronte. Pobudo za odlikovanja je dal Hdvard Kardelj. Po njegovih osnutkih je Vlaslo
Kopač i/delal vrsto odlikovani, ki jih predvideva odlok: »znak hrabrosti«
(rdeča zvezda z zlatim robom), »red slovenske osvobodilne zastave« (slovenska zastavica z rdečo zvezdo) in »red partizanske zvezde« (rdeča zvezda
z zlatim pšeničnim klasom na modri podlagi). Izdelovala jih je iz klobučevine Milena Jczek-Zorova, omote za odlikovanja pa je izdelala ilegalna tiskarna Toneta Tomšiča. Prva izdelana odlikovanja so prišla iz Ljubljane v
III. grupo odredov v času italijanske ofenzive. Zaradi tega jih niso odposlali
na Glavno poveljstvo, temveč jih shranili v bunkerju v Zapotoku. V času
Ofenzive pa so kmetje, ki so za bunker vedeli, material iz bunkerja raznesli
— med njim so bila tudi odlikovanja —, ker so se bali represalij, če bi Italijani bunker odkrili. S temi odlikovanji ni Glavno poveljstvo odlikovalo nobenega partizana. Dne 15. avgusta 1943 je Vrhovni štab NOV in POJ izdal
odlok o odlikovanjih, ki jih poznamo še danes. Ta odlikovanja je podelil
AVNOJ dne 24. julija 1944 dvajsetim enotam Narodnoosvobodilne vojske Jugoslavije — od slovenskih sta iih dobila Tomšičeva in Cankarjeva brigada
—, dne 7. septembra 1944 pa prvim posameznikom. (Miroslav LuŠtek, Nekaj
zunanjih znakov partizanstva, Letopis Muzeja narodne osvoboditve LRS.
1958. II, str. 22-27).
iH
Stane Semič, namestnik komandanta Tomšičeve brigade.
«° Franc Stadter, član VOS v Ljubljani.
t%0
IzpuŠčamo.
:,i
Odlok o nošenju položajnih znakov za partizanski starešinski kader
je izsel v Biltenu Vrhovnega Slaba it. 14-15, marca 1942. Položajne znake so
"osili vojaški in politični starešine, slednji iste kot vojaški, le da so v rdeči
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15. Jaz pridem prihodnji teden Z Miklavžem,68 ki je odšel
k vam, da se dogovori za moj prihod. Ce pride Janez• prej sem,
potem se bova tu dogovorila o njegovih nalogah v Ljubljani. Cc
ne, naj me počaka zunaj, pa bo sel potem v Ljubljano.
16. Mica Slandrova bi sla rada na Štajersko. Ce je nujno ne
potrebujete, ne bi bilo slabo. Pred dvema dnevoma sem dobil nek
euden listek s podpisom Johan,M ki je preko Št. Vida prišel s
Štajerskega. Piše, da so padle vse javke, da je PK izgubil vse
zveze, da je nevarnost, da bo naš kader popolnoma uničen, tako
terenski kakor partizanski, da je strašen teror, da so ustrelili
preko 500 talcev itd. V zvezi s tem listkom so bile potem izvršene
neke aretacije, tako da nismo sigurni, če ni vmes kaka provokacija. Sicer pa ste medtem gotovo dobili pošto od Beneša,'"'* ki vam
je sporočil, kako je sedaj pri njih v resnici. Vsekakor se mi zdi,
da je res najbrž težko.
17. Pri nas nič bistveno novega. Provala po tehn. liniji se je
ustavila. Ni pa Še nič dokončno novega. V Polju pa so nove aretacije. Neža, Maček Tilka itd. Petra pa bo zanimalo, da so te dni
Italijani aretirali MarjetinegaM gazdo SI. (»gasilca«)" in plenumskega gazdo!*8 Čemu, je za sedaj še popolnoma nejasno. Ana• je
pri Juliju,00 druga dva*11 pa sta bila na običajnem njihovem mestu
— brez škode. Kakor vidiš, je v tej mili Ljubljani »gusto«. Tudi
meni samemu je že malo »gusto«. Cim uredim Še neke najnujnejše
Zvezdi imeli srp in kladivo. Na predlog Edvarda Kardelja ic Vrhovni Štab
avgusta 1942 odredi), da morajo nositi v Sloveniji namesto znaka srpa in
kladiva »značko Oi . Znake so zaceli nositi v Sloveniji pozno poleti 1942.
Odlok o tem i/ lega Časa ni ohranjen. Prvi ohranjen odlok Glavnega poveljstva o nošenju znakov je od 26. decembra 1942, ki pravi, da morajo partizanski -.t.m,m" »značke nositi po predpisih Vrhovnega Štaba s tem, da
politkomisarji nosijo v zvezdah OF«. Dne 1. maja 1943 so bili uvedeni oficirski in podoficirski čini. (Miroslav Ulitek, Nekaj zunanjih znakov partizanstva, Letopis Muzeja narodne osvoboditve LRS, 1958, II, str. 13-18.)
r2
' Mirko Zlatnar.
M Boris Kraigher.
" Tone Grčar. Glej dok. št. 110. op. 7.
M Dušan Kraigher.
M Marjeta - Zdenka Kidrič.
r
>~ Misli na dr. Slavka Zorcta.
M Dr. Ivo Majcen, kjer je bilo peto zasedanje Vrhovnega plenuma OF
6. novembra 1942.
«> Zdenka Kidrič.
60 Misli na bunker v vili dr. Mavricija Neubcrgerja na Vilharjcvi cesti 2!.
fli Dr. Vito Kraigher in Edo Brajnik, člana Centralne komisije VOS.
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stvari, pojdcm »na sveži zrak«. V političnem pogledu pozicije OF
še vedno pridobivajo. Se ena skupina je prešla k OF iz nacionalne
sredine. O tem ustno. B. g. je zbegana, mihailoviccvci se pa love
in so se nekoliko »nazaj potegnili« glede odkritega sodelovanja
z Italijani. Kako se bo pa dalje razvijalo, bomo videli.
18. Podlipoglav je menda imel predvčerajšnjim veliko italijansko hajko ob podpori b. g. (ali pa narobe!). Baje jih je bilo
skupaj 2000. Trajalo je ves dan, zažgali so nekaj hiš po vaseh.
Partizani so manevrirali in so bili zvečer že vsepovsod na starih
pozicijah in so napadli b. g. ter jim nekaj požgali v nekaterih
vaseh. Izgub partizani nimajo nobenih. Kako je s prebivalstvom,
še ne vem. Vest je prinesel nekdo iz Polja, direktno od Cirila pa
še nimam nič.02
19. Dorcla03 ni v Ljubljani. Ne vem, kdo vam je prinesel to
vest. Prilagam njegovo pismo/'1
20. Julijev kurir, ki je spremljal transport h Gubcu,r'5 je sporočil, da je spodaj odlično razpoloženje, morala pri Gubcu na višku,
prav tako disciplina itd. Prebivalstvo da je vse za OF. Partizani
pa da malo — »počivajo«. Zmigajte jih nekoliko! Kritična je torej
še vedno v glavnem ljubljanska okolica in stisko okrožje. Sem je
treba vreči kolikor je mogoče največ sil.
To bi bilo v glavnem vse. Na sovjetski fronti naši dobro režejo. Cc bo šlo tako dalje, bo kmalu začelo pokati po šivih. Menim,
da druga fronta ni več daleč! Pri Tunisu se je sicer zaustavilo,
toda v precejšnji meri najbrž iz taktičnih razlogov. Treba se je
močno pripravljati.
Pozdravi naše prijatelje in jim reci, da bom prihodnje dni nadaljeval s pismom, ki sem ga zadnjič prekinil.66 Imam veliko pisanje, zraven se me je pa še malo gripa lotila, tako da sem bolj
slabo sposoben za delo. Zato mi tudi ne zamerite, da pišem samo
tako mimogrede. Upam, da se bom hitro pozdravil.
Prisrčne tovariške pozdrave vsem!
BcvcftT
02 O tej sovražnikovi akciji sta poročala 26. in 27. novembra 1942 Edvardu
Kardelju Jože MoSkrič in Ludvik Smrckar. Glej dok. St. 178 in 179.
f3
' Edo Mihevc.
04
Pismo najbrž ni ohranjeno.
•• Misli na GubCcvo brigado.
00
Glej dok. št. 153.
07
Edvard Kardelj.

»
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St. 181
PISMO EDVARDA KARDELJA DNE 27. NOVEMBRA 1942 ZAUPNIKU CENTRALNEGA KOMITEJA KPS JOŽETU MOSKRICU'
27. XI. 1942
Dragi Ciril!2
Dobil sem Tvojo pošto, kakor »udi pisma, ki si jih priložil.
Deloma sem Ti odgovoril že v zadnjem pismu."1 O konkretnih
stvareh pa bo prinesel odločitev GS.4 Mislim, da je tudi Tine"' sam
veliko kriv. Izgublja se v malenkostih, namesto da bi stvar v celoti
zagrabil. Zdi se mi, da si tudi Ti v glavnem obupaval nad ljudmi,
namesto da bi jih popravljal in jim pomagal, da do nečesa pridejo.
Sklenjeno je, da greš Ti v Ljublj[ano]. Tudi zaradi Tvojega
zdravja je to potrebno. Pote bo prišel tovariš iz Ljubljane. Tja
bodo poslali nekega drugega tovariša. Ce bi še ne prišel medtem,
ko boš Ti odšel, potem predaj posle Mici Slandrovi, če je Še tam,
ali pa določi koga drugega. Ti pa kreni takoj na pot. Tu se bova
morda še dobila in se pogovorila o Tvojem delu. Mislim, da se boš
lahko držal, če boš delal previdno.
Glede navodil za TTr> in sploh te konkretne stvari bo rešil Gfi.
Nima smisla, da tu jaz pošiljam kaka navodila, ker bi lahko nastala
samo zmeda.
Podpor, kakor sem že zadnjič dejal, ne izplačuj iz denarja, ki
ga pošiljamo iz GS.
Takoj pošlji po Uršo,7 ki naj takoj odpotuje k Jugu.* Zelo je
nujno!!! Ne smeš pozabiti, da to urediš, predno boš Šel k nam.
Tinctu bom odgovoril prihodnje dni, ker danes ne utegnem.
S tovariškimi pozdravi
Krištof3
Smrt fašizmu — svobodo narodu!
i Izvirna kopija z lastnoročnim podpisom je v arhivu CK ZKS v Ljubljani.
= Jo/c Moskrič.
•"« Glej dok. št. 167.
4
Glavno poveljstvo slovenskih partizanskih čet. Glej dok. it. 187.
> Miloš Brclih.
6 Tone SuStcršiČ.
* TomSićcva brigada.
7
Urška Satler, por. Velušček.
> Konspirativno ime za Glavno poveljstvo slovenskih partizanskih čet.
9
Edvard Kardelj
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St. 182
POROČILO SEKRETARJA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS
FRANCA LESKOSKA DNE 27. NOVEMBRA 1942 EDVARDU KARDELJU O TEŽAVAH PRI VZPOSTAVITVI RADIOODDAJNE
POSTAJE'
27. XI. 1942
Dragi Kr.!=
Danes som govoril z Radio Miho3 in končno dognal .sledeče:
1. Ko je on sedaj pregledal ves material in aparate, je konstatiral, da tukaj ni nobenega aparata, s katerim bi se lahko delalo.
Tukaj je »Toma/«,' ki pa nima sprejemnika, poleg tega je pa se
pokvarjen.
2. Drugi aparat (vojaški), ki je bil baje poslan iz Lj[ubijane],
sem sploh ni prispel.
3. Miha tukaj nima nobenega orodja ne instrumentov, da bi
lahko popravil »Tomaža«.
4. Miha je 4-krat pisal v Lj. po orodje in instrumente. Osebno
je govoril /. Božom,0 Miklavžem0 in Gregorjem,7 ki so mu vsi obljubili, da bodo poslali vse potrebno. Do danes se ni prišlo ničesar,
čeprav je dogovorjen rok že davno pretekel. Tako sedaj stvar
dokončno stoji. Do sedaj sem dobival od njega razne informacije,
tako da je stvar drugače izgledala, kakor sem ti tudi poročal.
Urgiraj ti tam, da hitro pošljejo vse, o čemer se je Miha dogovoril, ker drugače ne bo nič.
Prostor za goloba* sedaj imamo in je pripravljen.
/večer smo sprejeli tvojo pošto od 24. XI. in 100.000 lir.*
Glede tvojega prihoda je vse pripravljeno, kakor sem ti pisal
včeraj. Pot ista kakor za Petra,'0 Miklavž to ve.
Tovariški te pozdravlja
Lojze.11
1 Izvirnik, napisan s Crnilom, je v arhivu CK 7.KS v Ljubljani.
» Kriitof — Edvard Kardelj.
-i Milo! Brelih.
* Radiooddajna postaja srednje moči (ca IS VV). ki jo je v Ljubljani
i/delal inu. Rado Luznar.
r
- Branko h.mir',.
« Mirko Zlatnar.
" Janek Subic.
s
Prostor /a radiooddajno postajo. Glej dok. It. I, op. 20.
<• Glej dok. it. 173.
»o Boris Kidrič. Glej dok. št. 120, op. 3.
11
Frane Les košek.
30*
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St. 183

POROČILO POSEBNEGA KURIRJA CENTRALNEGA KOMITEJA
KPS JANEKA SUBICA IZ ZAGREBA DNE 27. NOVEMBRA 1942
EDVARDU KARDELJU1
27. XI. 1942
Dragi Krištof!2 Kot ste najbrž že iz brzojavke3 razvideli, sem
srečno dopotoval in tudi dobil vse zveze, potrebne za izvedbo
naloge. Z Valdcsom1 sem se sestal v četrtek; takoj drugi dan,
v petek, 27. nov., pa sem že dobil vso zadevo napisano. Ker sam ne
morem še nazaj (nimam potnega lista), pošiljam po tov. Črnivcu/'
ki sem ga snel iz kupeja v ponedeljek zadnji trenutek pred odhodom vlaka v Ljubljano. Tu imam napeljanih več linij za ital. potni
list. Ce ga v nekaj dneh ne dobim, bom šel peš, ali pa, če bo uspelo,
z lokomotivo iz Karlovca. Ta čas, ko bom še tu, pa mi bo Valdes
na praktičnih primerih vso stvar razložil in bom sam pod njegovo
kontrolo sestavljal, tako da bom popolnoma obvladal, ker Valdes
dvomi, da si boste z golim opisom mogli pomagati. On sam za
sedaj ne more k vam, ker ima tu neodložljiv posel. Ccz kak mesec,
ko bo tu končal, pa bi v primeru, da naši ne bi uredili krave0 ali
kakega drugega goveda,7 prišel k vam ter priskočil našim na
pomoč. Ker je tukajšnja dokumentnas zelo šibka in ker bi tudi
on potoval z lokomotivo, če meni uspe, pošiljam njegovo fotografijo, da mu bo naša dokumentna izdelala potrebne dokumente.
Fotografijo naj v dokumentni shranijo, da pa je ne bodo zamešali,
je napisano na zadnji strani »Wald.« Fišcrja'-* ni tu, pač pa je
Brko.10 Ce imaš za potrebno, da prideš sem, pridi vsekakor z doktorjevimi11 dokumenti. Saj mislim, da ste uredili z Andrejevim
gazdo glede preskrbe teh papirjev. Z italijanskimi dokumenti se
moreš tudi brez skrbi gibati. MiŠolla mi je povedal, da si Še vedno
prijavljen na znano Ti ime, samo domovnico in osebno legitimacijo
je Fišer nekam založil in ju sedaj ni mogoče najti. Ce bi Ti to
konveniralo, bi si moral na to ime dati napraviti novo domovnico
in legitimacijo. Zaradi stanovanja bo možno pravočasno urediti.
Ce prideš sem, se javi na naslov, ki Ti ga bo dal lov. Črnivec, kajti
i Izvirnik je v arhivu CK ZKS v Ljubljani.
Edvard Kardelj.
Brzojavka ni ohranjena. 0 vsebini brzojavke glej dok. št. 164.

2
3

* Josip Kopirni'.

6 Franc Cucek.
Radiooddajna postaja za zvezo s Kominlcrno.
" Radiooddajna postaja.
• Misli na dokumentno tehniko.
<» Ivo Ribar-Lola.
io Ivan KrajaĆić.
ii Ponarejena osebna izkaznica za Iva Ribarja. Glej dok. st. 164, op. 6.
na Miha Korošec, učitelj v Zagrebu, pri katerem je bila javka za Slovenijo.
fi
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vse javke od prej so propadle. — Pošta od tu hodi redno v V. S.,
zato je možno pošiljati preko Miša na ta naslov. Javko za to pošto
Ti bo povedal tov. Črnivec. Na to javko bi mogli nositi pošto tudi
taki ljudje, ki hodijo priložnostno v Z[agreb] po privatnih poslih.
Tu sem se zanimal za ceno zlata. Kilogram 14 karatnega zlata se
prodaja po cca 550.000 kun, kar znese cca Lit. 130.000 do 140.000.
V Ljubljani pa se prodaja zlato iste kvalitete kilogram za Lit
80.000.— Ker imam tu dobre možnosti za prodajo tega zlata, kakor
tudi menjavo kun v lire, mislim, da se vsekakor izplača pošiljati
zlato na javko, ki jo je Črnivec označil ter s tem zaslužiti 80 °/o
ljub[ljanskega] izkupička. Lire pa bi po isti poti pošiljali nazaj.
Spričo površne kontrole na meji se ni bati, da bi s te strani utrpeli
škodo. Prosim, reci Bredi,1- naj javi Jasminki,1'1 da je šlo vse po
sreči in da ji nisem telegrafiral zato, ker mi ni dala naslova. Valdes
mi je povedal, da je potrebno pošiljati Ercoliu14 čim natančnejše
podatke o italijanskih grozodejstvih pri nas (po možnosti s točno
označbo kraja, datuma, imen žrtev in zlasti italijanskih funkcionarjev, ki so ta grozodejstva pokrcnili. Tudi imena neposrednih
krvnikov).
Vse tovariše iskreno pozdravlja

Ladi15

Sporoči, prosim, Bredi, da jo lepo pozdravljam in poljubljam!""'

St. 184
POROČILO JOSIPA KOPINIĆA IZ ZAGREBA DNE 27. NOVEMBRA EDVARDU KARDELJU1
27. XI.
3

Dragi Bevc!- Sprejel sem Tvoje pismo. Najlepša hvala za
pozdrave. Pošiljam Ti vse potrebno za zvezo z D.4 Upam, da boš
sprejel vse v redu in da Vam bo koristilo za še bolj krepko razvitje gibanja. Ce pa le ne bi mogli sami vzpostaviti zveze, sem
vedno pripravljen, da pridem do Vas (upam, da to za zdaj ne bo
potrebno).
12
Valči ftubic, Jena Janeka fiubica, sedaj uslužbenka v Ljubljani.
M
Jasminka TiČ.
s
* Palmiro Togliattf, sekretar Centralnega komiteja KP Italije v Moskvi.
10
Janck fiubic.
10
Pripisano s črnilom.
1
Izvirnik ie V arhivu CK ZKS v Ljubljani.
2
Edvard Kardelj.
•4 Glej dok. št. 84.
Ded — Kominterna.
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FiSerja0 sem srečal na svojem povratku od Vas, bil je ravno
na poti k Vam. Seveda i/premenil je smer potovanja in odšel
v VS. Do sedaj se še ni vrnil in mislim, da tudi ne bo prišel
v krajšem času.
Pri nas ravno sedaj ni vse v redu in morali smo začasno
prenehati z delom. Mislim, da bo v krajšem času stvar urejena
in bomo lahko poslali D[edu] Tvoj material. Staremu0 bom pa
poslal po drugi poti. (Ce boste Vi vzpostavili zvezo z D[cdom],
tedaj se po njem dogovorite o pogojih direktne zveze med Vami
in VS.) Stari se je precej jezil na Tebe zaradi dogodkov v času
ofenzive (rekel je, da so bila ves čas poročila dobra in naenkrat
je vse to prenehalo). To mi je rekel Brko7 (ki seveda ni padel)
po svojem povratku iz VS.
Glede MH se Ti dogovori, ko boste imeli zvezo z D[cdom].
Pošlji mu nekoliko obširnejše poročilo o vsej stvari.
Cc bo naš položaj tukaj nevzdržen, bom skušal priti k Vam.
Od tu Vam bo opolnomočeni poslal informacije in tiskani material. Oprosti, če sem tako kratek. Drugikrat bolj obširno.
Pozdravi vse pri Vas!
Smrt fašizmu — svobodo narodu!
Valdcs* Marija10
P. s. Javi mi, če si sprejel dve moji pismi, ki sem Ti jih poslal.

St. 185
PISMO PREDSTAVNIKA VRHOVNEGA ŠTABA NOV IN PO
JUGOSLAVIJE V ZAGREBU IVANA KRAJACICA OKOLI 27. NOVEMBRA 1942 EDVARDU KARDELJU'
Tovarišu Bcvcu!2
Dragi tovariš!
Pred tremi meseci sva Te hotela Fišcr* in jaz obiskati, toda
zaradi ofenzive nisva mogla. Medtem ko smo bili v Zumberku, je
prišel Valdes1 s tovfarišico], pa sta nam povedala, kako je pri Vas.
Ker nista imela točnega pregleda nad vso stvarjo, smo odšli do
•0 Ivo Ribar-Lola.
Josip Broz-Tito.
7
Ivan KrajaĆić.
fi
Umbcrto Mnssola-Ouinto.
o Ivan Kopinić.
"> Marija Kopinić.
i Izvirnik v srbohrvaščini je v arhivu CK ZKS v Ljubljani.
2 Edvard Kardelj.
3 Ivo Ribar-Lola.
* Josip Kopinić.
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GS:' in VS ter ju seznanili, kako smo bili obveščeni, toda vsekakor
z zadržanostjo do vse zadeve. Med mojim bivanjem pri Vešu/1 je
prispel ukaz »Direktorja«7 preko Starega8 do mene, da je potrebno
organizirati poseben aparat ob[vešćevalne] služ[be] na ozemlju
Jugoslavije in Italije. Sporazumno s tovarišem Starim sem takoj
odšel sem. Ko sem dospel sem,1' sem se zanimal za zvezo z Vami.
Takoj po prihodu sem se Ti hotel oglasiti, toda Valdes mi je
povedal, da se mu nisi javil na nekoliko njegovih pisem, kar mi
je prizadelo skrbi. Kakor sam ves, bi bilo zelo nezaželeno, da ne
bi prejel mojega pisma, t. j. da bi prišlo v sovražnikove roke.
Kaj misliš, ali je v Ljubljani primeren človek, ki bi ga lahko
poslali na to delo? Menim, da je važna lastnost spretnost in poštenost; kolikor ni člana naše familije,10 naj bo vsaj dober simpatizer. Moral bi imeti pregled preko vse Slovenije, t. j. nekoliko
ljudi, ki bi lahko potovali ali prejemali obvestila tako vojaška kot
tudi politična. Poročila bi bilo treba pošiljati sem ali po dogovoru.
Tu je nekako že organiziran takšen aparat, pa mislim, da bi bilo
potrebno pošiljati vsa poročila preko tukajšnjega aparata.
Cc poročila ne bi mogla prihajati sem drugače kot čez Vaš
štab, tedaj jih Vi pošiljajte ali sem ali v VS, samo naznačiti je
treba za »Direktorja« prek Steva." Kako je z Italijo? Ali boš
lahko nekoga priporočil v Rimu ali v Milanu? Prvi ne bo ravno
neugoden; kot smo zvedeli, sploh ne bo bombardiran. Prosim Te,
javi čimprej, dokler sem Se tu, ali bo mogoče storiti kaj v zvezi
s temi stvarmi.
Mnogo prijateljskih pozdravov vsem, roko Ti stiska1Stevo13
St. 186
POROČILO VODJE CENTRALNE TEHNIKE KPS V LJUBLJANI
MILANA SKERLAVAJA DNE 27. NOVEMBRA 1942 EDVARDU
KARDELJU1
Dragi Krištof!2
L Pošiljam ti zadnji S. P. Ne smeš misliti, da je to zadnji,
katerega smo izdali.
r

' Glavni štab NOV in PO Hrvatske.
•7 Vrhovni štab NOV in PO Jugoslavije.
Kominlerna.
R
Josip Broz-Tito.
u
Zagreb.
10
Misli na Komunistično partijo.
11
Ivan Krajačič-Stcvo.
12
Pripisano
s črnilom.
,;i
Ivan
Krajačič.
1
Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu CK ZKS v Ljubljani.
2
Edvard Kardelj.
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2. Pošiljam ti tri pisma, prepričan sem, da sta tvoji dve, ker
so značke Julij K., če nista, mi pa, prosim, vrni!
3. Javljam ti, da smo danes srečno naložili vagon in ga tudi
odpeljali, do cilja bo srečno šel in tam tudi. Da bo Slo na cilju
res v redu, je šel s pošiljko odgovorni tovariš Zanc* — čim se
vrne, ti sporoči, kako je uspelo.
4. Naloženih je bilo cca 130 zabojev — roba različna, tudi stara,
to kar se nabere po OF. — Slo je proti Dolenjski, povsod so se
čudili, kdo vozi — ker je popolna zapora odpošiljanja. Ker smo
prosili tudi za drugi vagon — in se bo tudi Žane z našimi tam
pomenil, sem dal nalog intendanturi za takojšnje pripravljanje in
paketiranje zabojev. Poslali bomo po katerikoli liniji, samo da gre.
5. Delo tiskajo — gotovo ne more biti prej kakor čez 14 dni,
če je 50 strani tiska, ker dnevno se ne more več natisniti kot
4 strani, ker ponoči ne smejo delati.4
6. Pošiljam ti prve odtise tiska in klišejev.
7. Provala s cvklo5 se vsaj včeraj in danes ni širila.
8. Novo tiskarno*1 bomo čimprej vzpostavili do konca, pa tudi
za novo cvklo7 je prostor že v delu — potem bomo na boljšem.
9. Poslal sem ti tudi odtis klišeja ovitka8 — dali smo delati
novega, ker je napaka v fotografiranju, ker je postrani in namesto
»oktoberske« bi moralo biti — oktobrske.
10. Prilagam tudi zelo dobro uspelo sliko, ki jo je naredil
naš arhitekt,1' ki predstavlja »delavca« v borbi proti nem. in italij.
fašizmu ter zahrbtni napad b. g. nanj. Zemljevid Slovenije, na
katerem se ta boj vrši, je živa dokumentacijska skica dogodkov
naše borbe.
11. Prilagam dva letaka, ki sta prišla od zunaj v kontrolo.
12. Pismo tov. Cirila,10 ki je značilno zaradi podatkov o novejši polit, situaciji v okolici Ljubljane z ozirom na tamkajšnje
najmočnejše b. g. delovanje!
13. Skica našega žiga CK je okusno narejena. Pošiljam vse to,
da mi potem odobriš, kaj naj naredimo, kaj ne.
» Jože Dolenc.

4

Misli na 5. Številko »Dela«, posvečeno 25. obletnici oktobrske revolucije,
ki so jo natisnili sredi decembra 1942 v ilegalni tiskarni »Tone TomSič*.
B Misli na aretacije, ki sta jih povzročili I.ilijana Nctiman, odgovorna
za ciklostilnc tehnike pri Centralni tehniki KPS in Marija Klopčič, razna<alka
literature;
« Glej dok. SI. 180, op. 33.
" Novembra 1942 so pripravljali bunker v hiši Rezke JavorŠck v Berno*
kerjevi ulici 19 v Zeleni jami, kjer so hoteli urediti ciklostilno tehniko. Zaradi neprimerne lokacije hisc je bunker po dograditvi služil le za skrivališče
ilegalcev.
s Ovitek za 5. Številko »Dela«.
f> Vlasto Kopač, sedaj arhitekt v Ljubljani,
»o Jože MoSkrič. Glej dok. Št. 179.
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14. Danes sem prejel pošto spet na kg — tudi Polh11 piše,
vsi samo nujno potrebujejo material, jaz pa sem v arestu.12 Mora!
bom ven, ker delati tako, da ne morem direktno do tov., ne gre;
tako mi pa samo javljajo, da gre v redu — od zunaj pa izzveni nasprotno. Res je, da smo že precej poslali, pa to je še vedno
premalo, ker so zahteve ogromne, naredili smo pa malo, ker smo
v zaostanku in smo 2 meseca pred zimo zaspali. Prokleto je to.
15. Danes sem Ani,:i poslal verjetno odlično brzostrelno pištolo — siguren nisem, ker sem pri vojakih samo čevlje čistil in
se na orožje ne spoznam. Vendar sem videl pri tej, da je nekaj
boljšega. Dal sem jo pa zato, ker me preveč spominja na »Matildo«!
Te pozdravlja Julij!"

St. 187
POROČILO KOMANDANTA GLAVNEGA POVELJSTVA SLOVENSKIH PARTIZANSKIH CET IVANA MAČKA DNE 28. NOVEMBRA
1942 BORISU KIDRIČU O POLOŽAJU NA PODLIPOGLAVU'
Dragi Peter!3
Nahajam se pri Jožici3 od 26. t. m. Pri I. bat.4 še ni bilo tovarišev, katere sem klical tja, zato se tam nisem zadrževal več kakor
1 dan. Iz. I. bat. sem Vam poslal veliko poŠte, ki je nisem mogel
niti prečitati; zato niti odgovoriti ne morem nanjo — to boste pač
morali Vi storrti. Nakaj sem Vam že pisal iz L bat., 'kakšen je in
kaj dela. Vse od ofenzive ne dela nobenih akcij, ko sem bil prvič
pri njih, so se izgovarjali, da ne vrše akcij zato, ker imajo ranjence
pri sebi. Po njihovem bi zaradi akcij nastale večje hajke, oni pa
zaradi ranjencev ne bi mogli sprejeti borbe. Ranjenci so bili po
moji intervenciji v DLO takoj odvzeti I. bat. in poslani v bolnico,
stanje v bat. pa se kljub temu ni popravilo. Vse kar dela bataljon,
je to, da ima precej naporov okrog prehrane in da se stalno umika
pred Italijani]. Zopet imajo izgovor, zakaj ne vrše akcij. Pravijo,
da jim je intendant Stefanr* rekel, da ima on od GP naredbo, da
" JoAc Drakslcr.
'- Misli na bunker, kjer je živci kot Ilegalec.
U
Zdenka Kidrič.
M
Milan Skcrlavaj.
1
Izvirna kopija dokumenta |c v arhivu CKZKS v Ljubljani. Pismo je
bilo poslano tudi Edvardu Kardelju v Ljubljano. Glej dok. st. 192, op. 23.
-1 Boris Kidrič.
-* Konspirativno ime za nekdanjo bazo vodstva osvobodilnega gibanja
na PodUpoglavu.
4
I. bataljon Notranjskega odreda na Krimu.
r
» Roman Golob, intendant Notranjskega odreda.
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se na tem sektorju ne smejo delati akcije (ne vem, kdo daje lake
naredbe v imenu GP). Mislim, da ni nihče drugi mogel dati takih
direktiv kakor tov. Miha.fl Dobro bi bilo, da Ti govoriš z njim
o tej stvari. Tam nekje nad Podkrajem so imeli gospodje dva
bunkerja, v katerih so živeli, in material so imeli tudi tam. Bunker
so imeli moderno opremljen z dvema radio aparatoma, električni
vod so imeli napeljan iz znane gostilne i/ Podkraja. Bilo pa je
tako narejeno, da so Italijani takoj odkrili, ko so delali preiskavo
in na ta način prišli do dveh bunkerjev. Točno niti ne vem, kaj
vse 80 dobili v njih, nisem mogel dobiti zveze s Štefanom in Kopačem.7 Pri tisti gostilni pa so pobrali ljudi in vse, kar se je
moglo odpeljati, celo okna in vrata so pobrali pri hiši. Vse to pa
se je zgodilo zaradi tega, ker so se zgoraj navedeni mnogo vrteli
okrog gostilne in je zato bilo izdano od domačih izdajalcev. Italijani so tri dni zaporedoma ropali hišo, naši so jih pa s hriba
gledali, kako ropajo, udarili pa niso zaradi tega, ker jim je Štefan
V imenu GP prepovedal vsako akcijo. Ne vem, kaj vaščani mislijo
o taki naši taktiki. Za hrano smo vedno nad njimi, kadar pa gre
za njihove domove, pa ni nikjer nobenega. Pri Jožici je pa zares
»fletno«, ni čudno, da Ciril1* obupuje. Po pravici povedano, ne vem,
s čim bi začel, ali z batino ali Z besedo. .. .•' Bataljona sta vedno
med seboj v prepiru zaradi raznih malenkosti, zato ne vidijo kaj
je njihova glavna dolžnost. Ljudje so po veliki večini prepričani,
da se partizani boje bega.
Kar sem do sedaj videl in slišal, me je prisililo, da spremenim
naš skupen sklep. Ciril pride v L.,10 Miha" tch[nični] je odličen
organizator, škoda bi ga bilo, da sedi tukaj, ker nam je potreben
povsod drugod, funkcija, ki jo ima dosedaj Ciril, pa zahteva, da
je človek zmeraj tukaj. Albin12 pa tudi ne bo kos situaciji, če ga
postavimo na mesto L.'**1 On je dober kom. čete ali pa kom, bat.
V brigadi, tukaj pa je stvar bolj komplicirana. Pa še ena stvar
je, ki zahteva drugo rešitev. Na tem terenu bosta morala biti
vsaj še za dogleden čas dva bat. in to eden izposojen od ene
ali druge brigade. Zato je potrebno, da se takoj postavi ena komanda, kateri bodo podrejene vse čete in bataljoni, ki so na tem
terenu. Zato smatram, da bi bilo dobro, če naredimo po vzorcu
operativnih zon, kakor imajo Hrvatje. Jasno, da to ne bi bila
popolna kopija. Za sedaj bi postavil komandanta tega sektorja, ki
bi bil obenem tudi predstavnik CK, to kar je bil do sedaj Ciril.
0
Dr. Marijan Drccclj, sanitetni referent pri Glavnem poveljstvu slovenskih partizanskih čet. Na Krimu so bile skrivne bolnišnice.
" Karel ZaRar-Linc.
8 Jote Moskrič.
• Izpusčamo.
»o Ljubljana. Glej dok.lt.181.
ii Lojze Roje.
i- Albin Grajzcr.
'3 Ludvik Smrckar.
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Smatram, da od ljudi, kar jih je tukaj, najbolj odgovarja NandeM
v vojaškem in partizanskem pogledu. Brigada TT ima že novega
komandanta, postavil ga je Glavni štab za Dolenjsko.10 Komandant
je tov. Nedeljko,10 bivši komandant BO,17 Nedeljko je dober vojak.
Ni pa mi všeč, da imamo ravno vse kom. brigad intelektualce in
to intelektualce, ki niso v partijskem in političnem pogledu posebno sigurni z eno izjemo, za Stjenka,s ne mislim tako. Nerodno
je pa tudi, da bi Nedeljka sedaj razrešili dolžnosti komandanta,
ravno začel je delati, pa bi ga zopet premestili. Taka premeščanja
zelo slabo vplivajo na ljudi, zato smatram, da naj do nadaljnjega
ostane kom. brigade TT.
Smatram za nujno, da tukaj postavimo komandanta za cel
sektor. Upam, da se boš strinjal s tem, kar sem ukrenil, če ne,
bomo pa kasneje popravili.
V splošnem se pa situacija tukaj popravlja kljub terorju bega.
Večina ljudi je odločno proti bega in navdušena za partizane.
Samo, da ga ne bi ti partizani lomili v vojaškem pogledu, pa bi
bilo takoj čisto dobro. Ljudje zahtevajo, da partizani podnevi
patruljirajo po vaseh in da jih ščitijo pred bega. Albin je šel takoj
prvi dan po vasi, kar so ljudje zelo odobravali. Drugi dan je šel
tudi podnevi po vasi, fantje so peli in ljudje so jih pozdravljali.
V grosupeljskem okrožju je politično delo šibko, funkcionarji
okrožja so vsak zase in niti ne poizkušajo, da bi prišli skupaj.
Jaz jutri krenem naprej proti Jaku,11' smatram za potrebno,
slišim slabe stvari iz tistega konca, seveda je vse nepreverjeno.
Eno stvar bi pa skoraj pozabil. B*° 50 tukaj skoraj vsi kompromitirani, delajo pa še kar naprej, troši se veliko denarja, koristi
pa ni nobene prave. Notri imajo peč, radio in priboljške v hrani,
zelo udobno živijo, partizani pa to vedo in so zaradi tega 7.elo nezadovoljni. Ukrenil bom vse potrebno, da se to razčisti in nepravilnosti odpravijo enkrat za vselej.
Včeraj so prišli Turk.21 Jurij," Rado,-1 Lojze.-* Klis," Stojan-^
in Benko-7 in še en tov., ki gre na Gorenjsko na terensko delo,
i« Ivan Kavčič.
M Misli na listi del Glavnega poveljstva slovenskih partizanskih čet, ki
je bil v tistem času na Dolenjskem (Jaka Av&ič, Edo Mihcvc in pomočniki
politkomisarja dr. Jože Brilej, Štefan PavŠič in Lojze Vrbovec).
••
Dušan Majcen.
17
Belokranjski odred.
'* Bojan Polak.
»
Jaka Avšič.
20
Bunkerji.
21
Rudi Jančar, sedaj uslužbenec Gospodarske zbornice LRS v Ljubljani.
22
Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravega imena.
2n
Rado Luznar, umrl v internaciji.
24
Lojze Cergan, sedaj uslužbenec »Iskre« v Ljubljani.
M Vladimir Klavs, sedaj inženir v »Zavodu za avtomatizacijo« v Ljubljani.
2(1
Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravega imena.
27
Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravega imena.
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pošilja ga Bolko.2* Stojan bo Se] domov, trije od ostalih pa bodo
ostali tukaj, saj gori nimajo kaj delati, tukaj pa poskušajo nekaj
narediti. Cc se strinjate s tem, dobro, če pa ne, lahko še njih pokličete gor. Marko-0 je pa tukaj intendant dveh bat. in nič več.
Prejmite vsi skupaj prisrčne pozdrave od
Angela90
28. XI. 1942

Št. 188
POROČILO SEKRETARJA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS
FRANCA LESKOSKA DNE 29. NOVEMBRA 1942
EDVARDU KARDELJU1
29. XI. 1942
Dragi Kr.!2
Tvojo pošto od 27. t. m. in 50.000 lir sem sprejel danes zvečer.'"1
Angelo4 je šel 25. na Krim — Jožico5 in Dolenjsko. Janez'; je šel
včeraj urejevat zveze na Krim, če bo potrebno, tudi na Jožico, ker
zveze zelo slabo funkcionirajo in sem dobil šele danes pošto iz,
cele pokrajine in to za cel kovček. Peter je šel danes na Gorenjsko], od mene je šel že včeraj, tako da sem sedaj sam in imam
ogromno dela. Zato Te prosim, da prideš kmalu. Danes sem zvedel,
sporočil mi je sam Peter v pismu, da je padel na ledenici in si
izpahnil roko, zdravnik celo pravi, da si je nalomil kost, vendar
je kljub temu šel naprej. Jaz ga nisem mogel zadržati, ker je že
krenil čez ob 4h popoldan, pošto pa sem sprejel ob 7h. V pismu
pravi, da mu ne smemo očitati avanturizma, vendar je res, da je
avanturist. Na Tvoje pismo Ti odgovarjam po vrsti, kakor si Ti
postavil.
1. Na Jožici bo uredil Matija.8 Kolikor nam je bilo o razmerah
znanega, je ob odhodu dobil navodila. Navodila ima pa tudi Janez,
=« Dr. Jože Brilcj.
23 Karel Poljaniek.
»01 Ivan Maček.
Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu CK ZKS v Ljubljani.
-' KriStof — Edvard Kardelj.
• » Glej dok. St. 180.
*r Ivan Maček.
» Konspirativno ime /a nekdanjo bazo vodstva narodnoosvobodilnega
gibanja na Podlipoglavu. Glej dok. Št. 187.
• Boris Kraigher.
" Boris Kidrič.
8 Ivan Maček.
476

če bo prišel tja. Rešili smo tako: Ciril1* gre v Ljub[ljano], na njegovo mesto pride Dolenjski Miha10 (tehnik), ki ga poznaš, organiziral bo tudi tehniko in je dober, vendar je to rešitev na hitro
roko. Za komandanta bataljona" je vzel Angelo s seboj Albina,12
LudviR13 pa bi bil njegov namestnik. To bo še videl Angelo na licu
mesta in uredil potrebno. Tudi mi smo dobili danes pismo od
Tineta,14 ki pa se pritožuje čez ostale. Vrag si vedi, kako je tam,
nekaj ne more biti v redu. Upam, da bo sedaj rešeno.15
2. UrŠa,fi je že pri nas. Z golobom'7 je pa tako, kakor sem Ti
že zadnjič pisal.18 Priganjaj, da takoj pošljejo vse, kar je naročeno.
Prostor jc.IB
3. Spiska o pošiljki20 še nismo sprejeli. Glavno je, da je
material tu. Resnično me je bilo strah, kaj bo. Se dve — tri take
pošiljke, pa smo iz vode. Br[igada] T. T. je najbolj potrebna vsega,
ljudje so tudi popolnoma bosi.
4. Za nas roba slabo prihaja. Pajo21 je tudi meni rekel, da ima
za nas 8 paketov, pa ni bilo za nas, ampak privatno za partizane.
Vse kar smo naročili, sploh še ni prišlo. Za mene je bilo, kar jaz
lahko rabim, samo eno slabo blago za obleko, ki mi ga je pa krojač
pokvaril. Peter je sprejel paket, jezi se samo, ker mu Julij22 ni
poslal škornjev. Janez je dobil za sebe en paket, pa Angelo tudi.
Prijatelji2"1 pa še sploh niso ničesar dobili, kar so naročili. Tvoje
stvari sem jaz vse vzel, prinesel sem tudi Tvojo odejo. Pripravil
bom vse, kakor si naročil. Jaz bi potreboval samo še blago za
površnik; to je nujno, ker sem blago, ki sem ga dobil na Jožici,
dal Cirilu, ker ni imel ničesar; potem 1 dobre rokavice, 1 športno
kapo št. 57, raje pa bi imel polhovko, in 1 lažje Čevlje (polgojzcrice) ter nekaj robcev. Sem vse razdal.
5. Radioaparate sem naročil. Mi lahko tukaj sami polnimo
akumulatorje, če dobimo polnilec, ki je naročen. Anodne baterije
* Jozc Moškrič.
Lojze Roje.
11
Misli na III. bataljon Zapadnodolcnjskcga odreda.
'- Albin Grajzcr.
13
Ludvik Smrckar.
H
Tone Suštcršič.
15
Glej dok. št. 187.
,fl
Urška Satlcr. poročena Velušček.
17
Radiooddajna postaja.
18
Glej dok. št. 182.
>• Glej dok. it. 1, op. 20.
20
Misli na vagonske pošiljke i/ Ljubljane za parlizanc.
21
Pavle Zibclnik.
22
Milan škerlavaj.
23
Misli na predslavnike ustanovnih skupin v OF.
10
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pa bi včasih dobili od tihotapcev z one strani, tako bi potem slo,
če moreš dobiti en dober aparat na baterije in enega na tok. Tukaj
imajo same stare Skatlje, ki včasih ne dajo niti glasu od sebe.
6. Denar sem sprejel, kakor praviš, ves. Treba ga bo dobiti,
pa naj se naredi karkoli. Vojska vsak dan zahteva denar, denar.
Pritiskaj, naši vitezi" ga bodo ze dobili, saj so pokazali ze veliko
umetnost pri tem delu. Prijatelji o tem nič ne vedo. Vedo samo to,
da ni denarja OF in da financiramo mi. To jih pa nič ne skrbi,
pravijo, da je itak vse ena blagajna. Denar bom poslal Jožici
s prvo patruljo.
7. Nandeta-^ smo poslali kot komandanta v brig. T. T., ker je
padel Ciro,-0 Jerin-7 pa je sel zopet na bolezenski dopust. Ne
podcenjujemo važnega mesta, ki ga je imel Nande prevzeti.-1* Poslati
bomo morali drugega. Toda ljudi, in to dobrih, tudi zunaj primanjkuje. Prebiral sem posto od zunaj in bogme, tudi ni mnogo bolje.
Sporočil Ti bom spodaj in jutri poslal prepise pisem. Tukaj mislimo na Ljubl[jano] in smo ukrenili, da bo dobila Lj[ubijana]
1000 bomb. Jutri mislim, da že gre prva pošiljka 100. Opozori ljudi,
da pride to in potrdite takoj prevzem pošiljke. Glede komandanta
bi Ti predlagal, da sami pogledate v Lj[ubljani] ali pa se dogovorimo, ko prideš ven, in potem pošljemo nekoga od zunaj, da napravimo kje kako spremembo, da koga osvobodimo, eventualno
tudi Nandeta. Lj [ubijana] bo postala sedaj najvažnejši sektor

boja,
8. Glede M.50 pa jaz mislim, da ga je D.:w polomila, ker ni
odločno zahtevala sestanka poprej ko o božiču. Ta človek ima
mogoče malo uspeha pri delu, pa mu je šlo v glavo. On ima mogoče kako drugo zvezo in noče poslušati naših nasvetov. Dobro
bi se bilo z njim sestati in pogovoriti, ker se mi zdi vsega sposoben.
Sprejemati podporo, nasvetov pa ne, pritoževati se vedno, da nekaj
ni v redu. On je sposoben preko Z[agreba] in Valdesa'11 direktno
-* Misli na člane Varnostne obveščevalne službe.
25 Ivan Kavčič.
=G Jane/. Hlebi.
27 Jvan Jakič.
2* Po predlogu Iuharda Kardelja naj bi Ivan Kavčič postal komandant
Narodne zaščite v Ljubljani, Glavno poveljslvo slovenskih partizanskih čet
ga je določilo za komandama Tomšičeve brigade, kar pa ni postal, ker je
ze pred tem namestnik komandanta Glavnega poveljstva slovenskih partizanskih čet Jaka AvŠič postavil za komandanta Tomšičeve brigade Dušana
Majcna. Komandant Glavnega poveljstva slovenskih partizanskih čet Ivan
Maček je Ivana Kavčiča konec novembra 1942 postavil za komandanta partizanskih enot in predstavnika Centralnega komiteja KPS na področju okrog
Podlipoglava. Glej dok. £t. 187.
2» Umbcrto Massola.
30
Draga Tavčar.
31
Josip Kopinič.
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na Deda.'1- Potem /.ena od Rigol letin], dcnuncincijc če/ Tita, ne
vem, kaj bi rekel. Pomisli!
9. Tisk bomo tukaj organizirali, da se bo produkcija podvojila še [za] dva ciklo[stiln]. Potem tudi za tisk potrebujem še
enega stavea (konkretno Burič" stavec). Tega pošljite takoj, bomo
delali v dveh izmenah. Sedaj se tiska Del[avskaJ enot[nost],34
tiskati moramo še »Poslanico primorskim Slovencem«,,v* Delo
št. 5:,,; in brošuro »Delavci v boj« od Pajfarja.87 Stalinov govor je
gotov. Izdali smo »Partizana«,3* sedaj dela ciklo[stil] »Krščansko
revolucijo«.'1'1 V sredo gre »Poročevalec« v tisk. Tiska se tu sedaj
mnogo in dobro, bilo je bolj slabo, pa smo pritisnili. Imeli so tudi
slabo oskrbo, bili so večkrat lačni, sedaj sem to uredil.
10. Glede Delfavske] enot[nosti] tudi jaz nisem napisat, da
bo I4-dnevnik. Jaz sem Ti šele predlagal, da bi to bilo dobro.
Upam, da bi ga lahko naredili vsakih 14 dni ali 3 tedne, potrebno
bi bilo. List smo tiskali. Jaz sem ga malo polomil, dal sem delati
priloženi format na 4 strani, pa mi je zmanjkalo materiala. Sedaj
sva s Fajfo*" napisala 1 mobilizacijski in sabolažni članek, potem
imena padlih sindikalnih lunkcionarjcv in druge novice, tako da
sem list napolnil, upam, da bo dobro. Dobro bi bilo, da se dogovoriš v Lj[ubijani] za 1 del redakcije.
11. Glede kmečke konference bomo uredili.
12. Glede partijskega posvetovanja tudi.
13. Glede Petra in Angela sem Ti že zgoraj omenil, da sta že
šla. Vsi trije so mi svečano obljubili, da se hitro vrnejo. Glede
likvidacij smo že izdali ukrepe o teh svinjarijah, kar pa Ti pišeš,
nam ni bilo znano. Tudi Hrast" in Bolko'- sta izdala primerno
naredbo o likvidacijah. Takoj bom poslal za Angelom Tvoje poročilo o tej stvari in tudi sam bom napisal v imenu štaba.
14. Za odlikovanje sem stalno priganjal Angela in Petra, tudi
jaz vedno pravim, da je treba razviti Individualno tekmovanje in
je velika napaka, da nosimo odlikovanja mi po torbah namesto
•l- Šifra za Kornintcrno.
n:i
Rudi Burk', sedaj upokojenec.
:i
« Glej dok. šl. 94, op. 1.
M Glej dok. št. 1.%, op. 7.
*• Glej dok. Si. 3, op. 19 in dok. št. 186. op. 4.
•"'• BroŠUlt Toneta Pajfarja s tem naslovom ni najti med partizansko literaturo.
M Glej dok. SI. 147, op. 17.
3;>
Glasilo krščanskih socialistov v OF.
«0 Tone Fajfar.
41
Jaka AvSič.
42
Dr. Jože Brilcj.
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zaslužni partizani na rokavih, kar bi mnogo pospešilo akcije in
individualno herojstvo. Vedno sta mi pritrjevala, toda do tega ni
prišlo,'ker komandanti brigad in odredov kljub naredbi, ki je izšla,
ne javljajo kandidate za odlikovanje. Tiste pa, ki jih sami dobro
poznamo, n. pr. Dakija,4'1 Albina in druge, bi bili res lahko odlikovali.
15. Na žalost bo menda vsebina listka od Johana44 iz Štajerske resnična. Od II. grupe sem danes dobil poročilo/5 da so
vsi, ki smo jih poslali s Skalo,40 srečno prišli, da so grozne provale,
vse izdaja. 80 aretacij, 16 streljanih. Provale v Trbovljah, Hrastniku, Zagorju, Kozjem itd. Ccčeva47 težko ranjena od mitraljeza
leži v bolnici v Celju, so jo Nemci ujeli. Vera4* komaj ušla. Nobenega stika s PK nimajo, poslali so ga iskat cel bataljon. Nemci
vrše hud pritisk, narod v strahu. Velika mobilizacija za fronto,
gredo tudi skojevci. Pošiljam Ti listek od Juga.41' Jutri Ti pošljem
prepis dopisa II. grupe in druge važne dopise. Delam celo noč,
da bom pregledal to ogromno pošto.
16. Na Gorjancih je bila ofenziva. Po poročilih od Tincta
Dolgana50 in Urbana5' se je VDO razbil, 30 se jih je predalo,
manjka jih pa še mnogo. Zgubili so tudi orožje. .. ,M
Od Cirila smo dobili pošto, v kateri poroča o ofenzivi.53 Dobro
so jo preživeli.
Peter mi je naročil, da javiš poverjeništvu OF, da je sedaj
blagajnik Andrej.51 Vprašanje politkomisarjev še ni rešeno, ker ga
kristjani niso načeli. Priznali so spet avantgardno vlogo Partije
in da oni nočejo biti Partija. To izjavo so dali sami od sebe.
Imel bi Ti še mnogo pisati, pa ne vidim več, tako me mučijo
oči. Ura je 5 zjutraj. Jutri dobiš več in tudi prepise važne poŠte.
Sprejmi tovariške pozdrave
56

1 priloga
4:1
«
M
M

47

*•
*o
50
51
52

M
M
M
M
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Stane Semič.
Tone Grčar. Glej dok. It. 110, op. 7.
Glej dok. 5t. 34.
Peter Stantc.
Tončka Ccč.
Vera Slandcr.
Dr. Dušan Kraigher. Glej dok. št. 35.
Jo*c Ma/ovcc.
Dr. Marijan Dcrmastia.
I/puŠčamo.
Glej dok. št. 179.
Jote Rus.
Franc Lcskosck.
Misli na pismo dr. Dušana Kraigherja. Glej dok. St. 35.
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POROČILO SEKRETARJA KOMISIJE ZA AGITACIJO IN PROPAGANDO PRI CENTRALNEM KOMITEJU KPS BORISA ZIHERLA
DNE 29. NOVEMBRA 1942 EDVARDU KARDELJU1
Dragi Krištof!2
Pošiljam Ti material za SP in »bulletin«.' Joža4 mi je pisala
že grozilno pismo, ker »bullctina« od preteklega tedna iz neznanih
razlogov do zdaj še ni dobila, čeprav sem ga bil odposlal že v začetku preteklega tedna.
Ne vem, kako bi zdaj napravili. Materiala bo za eno številko
SP nekoliko preveč. Zato predlagam, da ga razdelimo in da en del
objavimo kot RVS (recimo: Tri odgovore St[alina], Poročilo
o ofenzivi na vzhodni fronti, Darlanovščino).0 Odloči sam, kako
naj se to zgodi.
Mislim, da je proglas srbske duhovščine7 sila važen in da bi
ga bilo treba posebej objaviti. Ostali material o duhovščini bom
uporabil v brošuri, ki bo — upam — v dveh dneh gotova.8
O novem sestavu centralne agitpropske komisije me je obvestil
Matevž" in se mi zdi kar posrečena. Tisto brošuro o mejah10 si
vendarle dal v tisk, kakor mi je pisala Joža. Jaz imam tu še material za kmečko brošuro,'! samo nikakor ne pridem do tega, da
bi napisal kratek uvod. Tudi to bom zdaj takoj napravil.
Matevž mi je povedal, da si izgubil brata.1- Sprejmi ob tej
težki izgubi izraze mojega iskrenega tovariškega sožalja!
1

Izvirnik je v arhivu CK ZKS v Ljubljani.
- Edvard Kardelj.
3
Misli na Izvlečke radijskih poročil, ki so jih razmnoževali na pisalnem
stroju.
* Lidija Scntjurc.
6
Radio veslnik OF, ki so ga izdajali približno vsak teden razmnoženega na ciklostilu.
n
Ti članki so objavljeni v Slovenskem poročevalcu, it. 46. dne 12. decembra 1942.
7
Glej dok. št. 201, op. 24.
h
Brošura ni izšla.
0
Vladimir Krivic.
10
Misli na brošuro Pavleta Vilharja »O slovenskih mejah«, ki jo je
napisal Lovro Kuhar.
u
Misli na brošuro »O agrarnem in kmečkem vprašanju- z Leninovimi
•n Stalinovimi članki. Brošuro je natisnila tiskarna »Tone Tomšič« v Ljubljani v začetku leta 1943 v 8500 izvodih.
'- Janez Kardelj, ki je padci konec avgusta 1942 v Starem logu na Kočevskem.
"
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Včeraj sem govoril s svojo materjo.1,1 Silno rada bi kaj sporočila mlajšemu bratu.14 Ali misliš, da je to mogoče? Cc je, potem
bi skupaj s pismom za Baro15 oddal tudi to pismo po Luki.10 Cc
bo5 Ti še tu, potem bom poslal kar Tebi, ker bo s Tvojim priporočilom bolj zaleglo in bolj gotovo prišlo. Tudi drugi brat se je
oglasil. Zdaj je v okolici našega domačega kraja in vodi tehniko.19
Mati se toplo zahvaljuje za Tvoje pozdrave in Te tudi s svoje
strani najlepše pozdravlja!
Če boš utegnil, bi se pred Tvojim odhodom rad Še enkrat dobil
s Teboj.
Prcjmi mnogo pozdravov!
Smrt fašizmu — svobodo narodu!
29. novembra 1942.

Janko"*

prilagam tudi prevod!1'-'
P. S. Članek z naslovom »Ne naivnost, ampak zlobnost«20 je
napisal Nikolaj,-1 jaz sem ga sem ter tja malo preoblikoval, ker
mi sploh ni všeč. Imam še nekaj materiala o Toulonu-2 in današnji
uvodnik »Pravde«, ki je pisan v istem smislu kakor moj članek
o ofenzivi. Toda oboje sem ujel Šele zdajle ponoči — in težko če
bom mogel že jutri dopoldne pretipkati. Pač pa bom vsekakor
poslal novo izredno poročilo SP. Tisto sem takoj sinoči dal prevesti. Morda dobim že jutri zjutraj in Ti odpošljem takoj 29. XI.
Iz priloženega radijskega materiala vzemi event. še ruski poziv
jugoslov[anskim] železničarjem.-11
M Ana Zihcrl, ki je med narodnoosvobodilno borbo skrbela za otroke Ilegalcev. Umrla je 24. marca 1958.
M Branko Zihcrl. Padel je kol politkomisar zaičitne čete Glavnega poveljstva slovenskih partizanskih čet sredi avgusta 1942 pri Rajhenauu na
Kočevskem.
'•'' Zorka Klemene, poročena PeršiČ, sedaj ravnateljica Mladinske knjige
v Ljubljani.
10
Franc Lcskošck.
W Miloš Zihcrl, vodja ciklostilnc tehnike OK KPS fikofja Loka. Umrl v
partizanski bolnišnici Sant Ferdinand pri Harletti v Italiji 4. februarja 1945
za tuberkulozo, ki jo je dobil v bunkerjih na Gorenjskem.
»» Boris Zihcrl.
w Pripisano s svinčnikom.
so Članek je izšel v Slovenskem poročevalcu, št. 44, dne 2. decembra 1942.
21 Jože Zemljak.
» Po izkrcanju angloamcriških vojaških sil na severozahodno afriško
obalo je nemška vojska zasedla južni del Francije, ki jo je upravljal kolaboracionist maršal Pbilippe Petain. Francoska mornarica, ki je bila zasidrana v
svojem pristanišču Toulon, se je dne 27. novembra 1942 sama potopila.
M Pripisano s črnilom.
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PISMO EDVARDA KARDELJA DNE 30. NOVEMBRA 1942 SEKRETARJU CENTRALNEGA KOMITEJA KPS FRANCU LESKOSKU
V DOLOMITE1
Dragi Luka!-

30. XI. 1942

Pošiljam Ti v prilogi:
1, Dva Deđova* telegrama (ozir. 1 od Tita)4
2. III. del šifre za Deda.
Oboje mi je prinesel kurir iz Z[agreba]. Drugače ni nič novega
povedal. Valdes'' piše kratko pismo* (pošljem ga prihodnjič, ko
ga dam pretipkati), v katerem sicer ni nič posebnega, javlja pa,
da se je Stari7 jezil na nas zaradi položaja ob ofenzivi. V čem in
čemu, pa ne vem.
Poslal je Šifro za Deda. Ker nočem poslati vse naenkrat, pošiljam po delih. Dobil boš še dva dela. Vse skupaj takoj, ko dobiš,
dobro spravi. Najbolje je, da dobro nekje v blizini zakoplješ.
Pod nobenim pogojem ne sme pasti!!! Šifre ne dajaj nikomur, tudi
ne radio-Mihi!!* Dokler ne pridem jaz tja, sploh o njej z nikomur
ne govori! Mihi povej samo to, da bo naša valovna dolžina 34 m
(ne 40, kakor smo računali!!!). Oni nam bodo dajali na valu 36,3.
V tem smislu naj delajo aparat. Po Uršo1' sem naročil, da Ti jo
pošljejo. Zdaj je torej vse — samo ni aparata! Danes sem dobil
Tvoje pismo, kjer mi poročaš o stanju na tem področju.10 Svinjarija! Sem že govoril z Julijem,11 da se stvar uredi. Upam, da bo
šlo hitreje. Zdi se mi pa, da bo to slabo, kar imajo tu. Po mojem
bi bilo najbolje, če Ti takoj pošlješ po kravo.12 Mi bomo sicer tudi
1
Izvirnik in Izvirna kopiju sta V arhivu CK ZKS v Ljubljani.
-1 Franc LcskoSek.
-* Kominlcrnn.
i Prva brZOjavkaj ki jo je Vrhovni slab NOV in PO Jugoslavije 15. avgusta 1942 poslal preko Zagreba Edvardu Kardelju, naroča, dn morajo znake
OF nosili ne samo politični ampak tudi drugi partizanski funkcionarji, naj
se TomSičcva brigada preimenuje v XI. narodnoosvobodilno slovensko brigado in um sporoča odhod kurirjev Glavnega poveljstva slovenskih partizanskih čet iz Vrhovnega štaba NOV in PO Jugoslavije. V drugi brzojavki naroča Palmiro Togliatti dne 20. oktobra 1942, naj mu sporoče imena fašističnih zločincev Iz Slovenije, Dalmacije, Hrvaške itd. Obe brzojavki je Edvardu Kardelju poslal iz Zagreba Ivan Krajačić po kurirju Francu Cucku. (Kardeljev prepis obeh brzojavk je v arhivu CK ZKS v Ljubljani.)
r
' Josip Kopinić.
* Glej dok. St. 184.
" Josip Broz-Tilo.
K
MiloS Brclih.
9
UrSka Satlcr, poročena VcluScck.
M Glej dok. St. 182.
11
Milan Skcrlavaj.
y
- Radiooddajna postaja, ki je bila spravljena v bunkerju v Podlipoglavu.

31*
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tukajšnjega poslali, zdi se mi pa, da bo preslab. Dobro je pa itak,
imeti kravo pri roki na vašem koncu, tem bolj, ker Jožica" postaja
vedno bolj nerodna. Uredi to takoj!
Glede Ercolijcvega1' telegrama15 pa povej tudi zaveznikom.,ft
Naj takoj pristopijo k zbiranju materiala in ga bomo takoj pričeli
pošiljati, kakor hitro vzpostavimo zvezo. Naj 10 v tem oziru pošlje
nekako okrožnico na vse organizacije OF in na vse štabe oziroma
partizanske politkomisarje, v kateri naj zahteva zbiranje materialov.
Pošiljam tudi nekaj okrožnic CK KPJ. Spravi dobro, ko pridem
tja, se bomo pogovorili zaradi realizacije tega. Ves material Ti
danes pošiljam v dveh kuvertah.
Tvojo in Petrovo17 pošto od 26." in 28.'• sem dobil. Odgovoril
bom pa jutri ali pojutrišnjem.
Zelo si me razveselil s svojim namigom na šunko in »pripitek«.
V Ljublj. prvega sploh ni, drugo je pa samo umetno in slabo! —
narejeno. Zato bom sedaj tem bolj pohitel. Samo glej, da me ne
boš — opeharil za moja pričakovanja!! Pridem, kakor hitro se vrne
Miki.,10 ki je šel danes k vam.
Pozdrav vsem!
Krištof-1

si. 191
POROČILO ZAUPNIKA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS JOŽETA
MOSKRICA DNE 30. NOVEMBRA 1942 EDVARDU KARDELJU1
30. XI. 1942
Dragi tovariš!
Sporočam Ti, da sem svoje posle oddal tov. Nandctu.- Prilagam
tudi priznanico za denar in obračun. Sedaj sem prost in če smatraš
za potrebno, pridem kamor je treba.
W
banja
i*
W

Konspirativno ime za nekdanjo bazo vodstva narodnoosvobodilnega gina Podlipoglavu.
Palmiro Togliatti.
Glej op. št. 4.
10
Misli na predstavnike ustanovnih skupin v Izvršnem odboru OF.
17 Boris Kidrič.
i« Glej dok. št. 176 in 177.
10
V arhivih ni ohranjeno nobeno LcskoSkovo ali Kidričevo pismo Edvardu Kardelju, ki bi bilo datirano 28. novembra 1942.
=o Miklavž — Mirko Zlatnar.
=' Edvard Kardelj.
I Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu CK ZKS v Ljubljani.
= Ivan Kavčič.
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Tov M.3 je danes odšel naprej na pot. Tu je pošteno »okrcal«
vsakega posebej in vse skupaj. Morda bo imel tov. Nandc bolj
srečno roko in dovolj energije, da bo stvar tekla kot je treba.
28. t. m. je prišlo v Javor 20 do 30 bega. Prišli so po skritih
stezah, tako da smo zvedeli zanje šele, ko so bili že gori. Mislili
smo, da imajo namen ostati gori, zato smo poslali 2 četi, da jih
izženejo. Prišlo je do majhnega spopada, nakar so se bega umaknili
na nemško stran. Imeli so le enega ranjenca. Kakor smo danes
zvedeli, so se skozi Zalog vrnili v Dobrunje in Bizovik.
Včeraj pa so trije partizani (iz M. patrulje)4 v svoji objestnosti Sli napadat italij[anske] bunkerje pri Vevčah. Sredi popoldneva so začeli streljati nanje in baje 3 ubili. Bil pa je tudi eden
naših zadet in je podlegel.
Ker so partizani že nekajkrat napravili sredi dneva obhod
skozi Podmolnik, Sostro in Sv. Lenart, vlada med bega precejšen
poplah. Boje se, da smo dobili ojačanja, najbrž celo Hrvate. Imamo
pa tudi precej točne vesti, da bo v najkrajšem času ponovna hajka,
ker so tudi Italijani živo zainteresirani, da naš sektor očistijo.
Smrt fašizmu — svobodo narodu!
CirilUršar' je že odšla na novo mesto.7 Sedaj so prišli že drugi
tehniki,K ki so hoteli potovati, kamor so bili klicani. M[atija] pravi,
da tam ne bodo imeli kaj delati. Vendar se mi zdi neprimerno, da
bi tu začeli kaj razvlačevati, ker nimamo sigurnega prostora. Kaj
naj sedaj storimo z njimi? Krava*' je sedaj še na varnem, toda če
bomo začeli hoditi okrog nje, ne bo več.
St. 192

POROČILO EDVARDA KARDELJA DNE I. DECEMBRA 1942
SEKRETARJU CENTRALNEGA KOMITEJA KPS FRANCU
LESKOSKU V DOLOMITE1
Dragi Lojze!1. XII. 1942
Mislil sem Ti danes pisati obširnejše pismo, pa me spet čas
grabi za vrat in Ti bom sporočil samo nekatere najnujnejše stvari.
:i
4

Matija — Ivan Maček.
Misli na patruljo, ki je spremljala komandanta Glavnega poveljstva
slovenskih partizanskih čet Ivana Mačka.
Bc Jozc MoSkrič.
Urška Satlcr, poročena Vcluičck.
7 V Dolomite.
H

Rado Luznar, Rudi Jančar in Lojze Ccrgan, ki so v začetku decembra
1942 uodnesli v Dolomite radijski material, ki je bil skrit na Podlipoglavu.
Radiooddajna postaja.
1
Izvirnik in izvirna kopija z lastnoročnim podpisom sta v arhivu
CK ZKS
v Ljubljani.
2
Franc Lcskošek.
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1. V prilogi pošiljam II. del šifre za D.3 Takoj potrdi sprejem.
III. del pošljem Šele potem, ko potrdiš prva dva.
2. Danes sem dobil pošto i/ Vrhovnega štaba. Je prišla po
partizanski poti preko Jožice.4 Ni nobenega pisma za nas, samo
splošen material. Nekaj Ti že danes pošiljam, nekaj prihodnjič,
ko bom pregledal in dal pretipkati. Proglas KPJ8 in CKSKOJ* bo
treba takoj prevesti in dali v tisk. Prav tako Titov članek,7 ki ga
bom še vtaknil v novembrsko »Delo«. Dal sem po »Borbi« napraviti Jtlišc Titove slike, da jo objavimo in [ga] populariziramo.*4 To
mi mnogo premalo delamo. Tudi med partizani je treba Tita čim
bolj popularizirati. Cc bo kliše dobro uspel, bomo napravili razglednice.1* Cim pridem k Tebi, bomo napisali obširno poročilo in ga
poslali Titu.10
3. Dobil sem danes tudi pošto s Štajerskega od Juga,11 Tomaža12 in Skale13 z raznim materialom. Tudi to Še nisem pregledal.
Nekaj Ti pošljem danes, drugo sem dal pretipkati. Dopis o novih
gospodarjih v vasi bi bilo dobro objaviti v »SIov[enskem] partizanu«. Na Štajerskem je križ! Morali bomo nekaj ukreniti, kajti
sicer nam bo preko zime ves kader propadel.
4. V zvezi s proglasom pravoslavne duhovščine14 in njenim
položajem pri VS mi je prišla misel, da bi tudi mi morali določiti
pri GS nekega duhovnika kot referenta za verske zadeve. Mislim,
da bi to bil vražji udarec po beli gardi, če bi nam uspelo. Razen
tega bi se tudi neprimerno bolj približali množicam. S tem v zvezi
sem se spomnil na tistega duhovnika, o katerem sem Ti zadnjič
govoril.'*' Se vedno čaka. Imena najbrž nisi pozabil. Sel je na pot,
da bi vstopil k partizanom. Je naš simpatizer, dr. bogoslovja z visoko cerkveno funkcijo. Potemtakem — takoj pošljite patruljo
ponj v župnišče Vel. Poljane in ga povabite na vaš teren, kjer bi
• Ded — Kominlcrna.

I Misli na nekdanjo bazo vodslva narodnoosvobodilnega gibanja na Pod
Upoglavu.
'» Proglas Centralnega komiteja KPJ ob 25. obletnici oktobrske revolucije
so prevedli v slovenščino in razmnožili na ciklostil v Ljubljani decembra 1942.
fi
Proglas v slovenščini najbrž ni ohranjen.
" Članek ni izšel v 5. številki -Dela«, temveč so ga prevedli v slovenščino,
ciklostilirali in razširjali po Ljubljani.
H
Titova slika je bila objavljena v 5. številki »Dela« decembra 1942 in
v posebni Številki Slovenskega poročevalca, posvečeni ustanovitvi AVNOJ
v llihaču.
• Spomladi 1943 je bilo v Ljubljani napravljenih po tej sliki 12.000 Titovih fotografij. Delali so jih Janko Verlin, Ciril Behm in ing. Lujo Michieli.
'o Glej dok. It 207, 208 in 209.
n Dr. Dušan Kraigher. Glej dok. št. 117.
>-' Dušan Kvcder. Glej dok.lt. 121.
>:* Peter Stantc.
'• Glej dok. št. 201. op. 24.
i"' Dr. Metod Mikuz.
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se z nji mo vsem pogovorili. Parola: Pošiljka Krištof. — Odg.: Radi
Mencingerjevih slik. — Več o tem, ko pridem k Tebi. Ponj pa
pošlji takoj i. s. posebno zanesljivo patruljo, ki ji je treba objasniti,
da gre za zaveznika, ne za aretiranca! Drugače znajo napraviti
z njim Še kako neumnost.
5. Nikakor ne morem razumeti Tvojih pritožb glede nedobivanja materiala. Na lastne oči sem videl spisek materiala, ki je
bil poslan od zunaj (spisek namreč) in v tem spisku je skoraj
i/ključno roba za vas. Najbrž bo tako, da so vašo robo pošiljali
partizanom, ali pa nekje leži. Kot popolnoma zanesljivo
sem dognal, da je ves radio-material zunaj že skoraj 1 teden!!!
Neverjetna nemarnost je torej zunaj, na vaši strani. Kako je to
mogoče, razišči Ti sam. Poženi ljudi, da ne bodo delali takih
svinjarij. Neverjetno veliko truda in rizika je treba, predno kako
stvar spraviš čez mrežo, potem pa leži nekje zunaj. Primi Povha""'
in Pepeta,17 kam dajeta material, ki je za vas. Ker material dobivajo različno in ker ne moreš vsako stvar nesli v paketu, zato tu
niso pakirali vse potrebščine za enega, marveč v posameznih
paketih za vse. Te pakete so včasih potem na javkali še razvijali in
delali iz njih manjše. Ce so tudi tu napisali prava imena, ne vem.
Prepričan sem, da so material zapravili pri vas zunaj, ne pa tu.
Glede P.18 Škornjev stvar ni tako lahka. Teh nihče noče nesti, ker
so prepovedani in bi jih itak takoj zaplenili. Morali so torej čakati
kamuflažncga transporta. Glede kvalitete robe, pa dosti ne moreš
več izbirati. Dobrega ne dobiš nič, kvečjemu staro robo. Pobrali
so najboljše, kar so mogli. Za ostalo se bomo dogovorili, ko pridem
ven. Sedaj sem dobil nekoliko vpogleda v možnosti in bo šlo potem
laže. Cc bi bil Peter nekoliko bolj praktičen za te stvari, bi Ti lahko
nekoliko razložil o teh stvareh in Ti bi potem laže zagrabil.
6. O A. in R.u* za vraga ne morem nič i/vedeti. Tako je z vsemi
tistimi, ki jih pobere b.g. Angažiral sem OS. Morda sta pa še
vedno v Polju. V ljublj. belgijski jih je okoli 300. Vsi so hermetično ločeni od sveta. Tu je sedaj tudi stari Kidrič,'-" oba brata
Vidmarja,-1 brata Kozaka— itd. Ko pridem ven, se bova dogovorila,
kaj bi kazalo ukreniti. Zdi se mi, da bi bilo treba angažirati kake
sorodnike, kajti sedaj vedo b. g. in Italijani, kdo sta. To smo zanesljivo izvedeli po naših zvezah. Prav tako je zanesljivo poročilo,
da sta še obe živi.
""• Jože Drakslcr.
17

Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravega imena.
pcicr __ Boris Kidrič.
>• Helena in Marija LcskoSck.
20
Univ. prof. dr. France Kidrič.
-• Stane in Ciril Vidmar.
-- V /aporu je bil samo JuS Kozak.
IN

487

7. Danes je pisal Matija21 iz Jožice. Pismo Ti bom poslal jutri
v prepisu.** Napravil je neke spremembe v vašem dogovoru. Meni
je zelo žal za Nandcta,-"' toda sedaj naj še tako ostane. (Nandeta
je dal za komandanta Jožice — ne Mihe*11 — a za komandanta
UBTT je že Jaka27 postavil Nedeljka.-* Mat[ija] ni čisto za to,
misli pa, da sedaj ne bi bilo dobro menjati. Menim, da ima prav.)
Njegovo pismo pošljem jutri.
K Tebi pridem te dni, takoj ko se vrne Miklavž.-"' Morda jutri
kaj več! Pozdravi prijatelje• in jim povej, da se bomo kmalu
ustno o vsem pomenili.
Smrt fašizmu — svobodo narodu!
S tovariškimi pozdravi Krištof"

St. 193
KOMUNIKE IZVRŠNEGA ODBORA OF DNE 1. DECEMBRA 1942
O PRVEM ZASEDANJU AVNOJ'
KOMUNIKE
IZVRŠNEGA ODBORA
OSVOBODILNE FRONTE SLOVENSKEGA NARODA
Iz tehničnih razlogov predstavniki OF slovenskega naroda niso
mogli prisostvovati Ustavotvornemu zboru Protifašističnega sveta
narodne osvoboditve Jugoslavije, ki se je vršil v bosenskem mestu
Bihaću 26. in 27. novembra t. I. Toda ne glede na to se 10 v imenu
Osvobodilne fronte slovenskega naroda v celoti strinja s splošno
=3 Ivan Maček.
=« Glej dok. St.187.

=5
-•*»
2"
-*
»
30

Ivan Kavčič.
Lojze Roje.
Jaka AvSič.
Dušan Majcen.
Mirko Zlatnar.
Misli na predstavnike ustanovnih skupin v Izvršnem odboru Osvobodilne fronte.
ii1 Edvard Kardelj.
Komunike je napisal Edvard Kardelj (glej dok. St. 196) in ga priobčil
v posebni izdaji Slovenskega poročevalca. Iz pisma sekretarja Povcrjcni&tva
Centralnega komiteja KPS za Ljubljano Vladimirja Krivica dne 5. januarja
1943 Edvardu Kardelju v Dolomite je razvidno, da ta posebna številka do
tega dne fic ni izšla (»Biha.škc Številke se ni, obeta se nam v par dneh. Propadel nam je tekst in so bile Se v tem težave.«) To da misliti, da so hihasko
številko dali v tisk ilegalni tiskarni »Truga-, ki je propadla 22. decembra 1942.
Tudi izjava takratnega sodelavca Centralne tehnike Cirila Lukmana-Anja
potrjuje, da so za bihasko številko v tej tiskarni ze postavili stavek in sicer
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smerjo lega zbora in bo v kratkem tudi določil svoje delegate /a
Izvršni odbor Protifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije, kakor tudi v njegovo predsedništvo.
Ustavotvorni /bor Protifašističnega sveta narodne osvoboditve
Jugoslavije predstavlja izredno važen prelom v življenju in sožitju
narodov Jugoslavije. Ta zbor je rezultat skoraj 20-mescčnega skupnega političnega in oboroženega boja narodov Jugoslavije proti
skupnemu sovražniku, fašističnemu okupatorju in njegovim pomočnikom v sami Jugoslaviji, ustašem, četnikom Draže Mihailovića, nedičevcem, slovenski beli gardi in vsake vrste naeionalnim
izdajalcem. V tem skupnem boju so narodi Jugoslavije izločili iz
svojih vrst vse tiste protiljudske reakcionarne elemente, ki so prej
več kot dve desetletji s svojo protiljudsko politiko onemogočali
resnično sodelovanje teh narodov na bazi enakopravnosti ter samoodločbe. Krmilo usode narodov Jugoslavije so poprijclc resnično
demokratične ljudske sile in to dejstvo je omogočilo, da se je
v starodavnem Bihaću vršil Ustavotvorni zbor bodoče enotnosti
in sožitja južnoslovanskih narodov, grajenega na bazi samoodločbe
in enakopravnosti. V boju skovana enotnost južnoslovanskih narodov, na načelih samoodločbe grajeno sožitje vseh narodov je
tako trdno, da jih nobena sila ne bo mogla več razdružili. V Bihaću so bili začrtani prvi obrisi nove demokratične Jugoslavije,
ljudske Jugoslavije, domovine svobodnih in enakopravnih narodov.
V to novo Jugoslavijo slovenski narod ne bo vstopil kakor
1. 1918 kot narod brez zaslug in brez pravic, kot narod, ki so mu
drugi kovali usodo in ustave. Slovenski narod je s svojo borbo
in s svojimi žrtvami doprinesel k skupni osvobodilni stvari toliko,
kakor le redko kateri narod v Evropi. V novo Jugoslavijo bo zato
SVOBODNA IN ZDRUŽENA SLOVENIJA od Trsta do Spilja, od
Kolpe do Celovca vstopila z vsemi tistimi pravicami, ki ji bodo
omogočile, da bo na njenih tleh gospodaril edino slovenski narod
sam.
Ko Izvršni odbor Osvobodilne fronte slovenskega naroda s tem
izraža svoje soglasje s sklepi Ustavotvornega zbora Protifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije, obenem pa pošilja
v imenu slovenskega naroda plamtečc pozdrave bratskemu srbskemu, hrvatskemu, črnogorskemu in makedonskemu narodu ter
muslimanskemu prebivalstvu Jugoslavije v trdni veri, da bo naša
velika skupna borba proti skupnemu sovražniku kmalu privedla
do zmage, ki bo omogočila srečnejšo bodočnost po ljubezni do
svobode tako velikim narodom Jugoslavije. Istočasno pozdravlja
Izvršni odbor Osvobodilne fronte slovenskega naroda naš skupni
Vrhovni štab Narodno-osvobodilnc vojske Jugoslavije, 'ki je s praza veliki format, ker so nameravali s to številko začeti izdajati Slovenski
poročevalec, tiskan na velikem formatu. Zato so bihaSko številko v malern
formatu natisnili v tiskarni »Bratov Turna« v Mostah po 5. januarju 1943.
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vilnim vodstvom oborožene borbe narodov Jugoslavije omogočil,
da se je prvi Ustavotvorni zbor Protifašističnega sveta narodne
osvoboditve mogel vršiti na svobodnih južnoslovanskih tleh. Ta
prvi zbor svobodnega predstavništva narodov Jugoslavije bo zapisan v njihovi junaški zgodovini kot eden njihovih najdaljnosežnejših dejanj.
2ivcla svobodna demokratična Jugoslavija, družina složnih in
enakopravnih južnoslovanskih narodov!
Živela svobodna in združena Slovenija, v kateri bo odločalo
svobodno slovensko ljudstvo!
Živela velika zmaga svobodoljubnih narodov, na čelu z ZSSR,
Veliko Britanijo in Ameriko!
2ivela nepremagljiva Zveza sovjetskih socialističnih republik,
velika zaščitnica slovenskega in vseh narodov Jugoslavije!
Smrt fašizmu — svobodo narodu!
1. decembra 1942
IZVRSNI ODBOR
OSVOBODILNE FRONTE SLOVENSKEGA NARODA3

St. 194
ČLANEK EDVARDA KARDELJA O PRVEM ZASEDANJU AVNOJ
»OBRISI NOVE JUGOSLAVIJE«1
OBRISI NOVE JUGOSLAVIJE
Decembra 1942.
Ustavotvorni zbor Protifašističnega sveta narodne osvoboditve
Jugoslavije je nedvomno največji natranjepolitični dogodek, odkar
so narodi Jugoslavije in bogastva njihove zemlje postali plen fašističnih osvajalcev. V starodavnem bosenskem Bihaću, ki je sedaj
znova, kakor pred nekoliko stoletji, postal središče svobodne
Bosne, so bili začrtani prvi obrisi bodoče svobodne, demokratične
Jugoslavije.
- Po prihodu Edvarda Kardelja v Dolomite je imel Izvršni odbor OF
12. decembra 1942 /večer sejo, na kateri je Edvard Kardelj opisal zunanjepolitični položaj in govoril tudi o I. zasedanju AVNOJ. V plenum Zbora ic
Edvard Kardelj predlagal Jožeta Rusa, Borisa Kidriča, Franca Ix:sko<ka, Toneta Fajfarja, Pranja Lubcja, Josipa Vidmarja in sebe, za tretjega podpredsednika pa Edvarda Kocbeka. Glej dok. St. 207.
' Članek je Fdvard Kardelj napisal v začetku decembra 1942 in ga priobčil v posebni (bihaSki) Številki Slovenskega poročevalca. Glej dok. <t. 193,
op. 1.
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Demokratične sile, ki so prevzele v svoje roke krmilo osvobodilne borbe narodov Jugoslavije, niso sestavljale nikakih prezgodnjih »načrtov« za »potem«, po »zlomu«, ki naj bi prišel kot
rezultat borbe drugih sil, izven nas samih. Tudi niso sestavljale
nobenih operetnih vlad, niti izdajale takih »dekretov« na papirju,
kakršne je izdajala in še izdaja begunska jugoslovanska »vlada«
v Londonu. Pač pa so te sile pozvale narode Jugoslavije, naj kakor
en mož vstanejo v oboroženo borbo z okupatorji, naj se bore za
svobodo, in naj vzpostavljajo oblast, kolikor bodo dopuščale
njihove moči in, ki bo vsa služila samo še večji okrepitvi in razširjenju osvobodilne borbe. Nič niso prehitevale dogodkov, niti zaostajale za njimi. Vse politične in organizacijske metode in oblike
so bile vedno v skladu s stopnjo razvoja notranjega in zunanjega
političnega položaja.
Tudi v pogledu ustvaritve enotnega političnega vodstva za vso
Jugoslavijo te sile niso prehitevale razvoja samega. Prirodno je
bilo, da se je spočetka enotnost narodov Jugoslavije manifestirala
predvsem na področju skupnih vojaških operacij in izgradnje
enotne osvobodilne vojske narodov Jugoslavije. Zato je bil Vrhovni
štab narodnoosvobodilne vojske Jugoslavije na čelu s svojim komandantom tov. Titom vedno najčvrstejŠa zveza med posameznimi narodi Jugoslavije in je zavoljo tega tudi vedno predstavljal
ne le njihovo vojaško, ampak tudi njihovo politično voljo.
Toda sedaj, v zvezi z vsem razvojem notranjih in zunanjih
političnih dogodkov je nastopil trenutek, ko je bilo treba napraviti bistven korak naprej: ustvariti tako bojevno vodstvo celotne
osvobodilne borbe narodov Jugoslavije, ki bo istočasno lahko že
dajalo neke definitivne oblike oblasti, ki jo vzporedno S slabitvijo
okupatorjev na mednarodnih in naših notranjih frontah prevzemajo narodi Jugoslavije, ustvariti tako enotno predstavništvo narodov Jugoslavije, ki bo pred vsem svetom lahko manifestiralo
pravo in nepotvorjeno demokratično voljo teh narodov; ustvariti
tako vodstvo, ki bo s svojo širino omogočilo vsem tistim patriotskim silam, ki so iz različnih razlogov še vedno stale ob strani
veličastne osvobodilne borbe, da se v tem zadnjem času, na pragu
odločilnih spopadov s sovražnikom še priključijo tej borbi in s tem
pomagajo pospešiti nastop tistega dne, ko bo na zadnjem koščku
naše zemlje zavihrala zastava osvobojenja in se bo iz prsi zadnjega
našega človeka izvil odrešilni vzdih sreče in radosti nad uničenjem
strašne more fašističnega barbarstva.
Kateri so tisti zunanji in notranji politični momenti, ki so
opredelili vzpostavitev enotnega Protifašističnega sveta narodne
osvoboditve Jugoslavije?
Ni dvoma, da so zlom Hitlerjeve ofenzive na vzhodni fronti,
prehod Rdeče armade v ofenzivo ter angloamcriško izkrcanje v severni Afriki bistveno spremenili ves mednarodni položaj. Ni slučaj,
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da je Ustavotvorni zbor Protifašističnega sveta v Bihaću enega
svojih pozdravov poslal branilcem Stalingrada. Dejansko stalingrajski borci niso samo zaprli Hitlerju poti k Moskvi in Bakuju.
Istočasno so preprečili velike Hitlerjeve načrte za ofenzivo na
Egipt, Sirijo, Turčijo ter za spajanje z japonskimi imperialisti
v Indiji. Prihranili so zatiranim narodom Evrope ogromne žrtve,
ki bi sicer padle, če bi Hitler ne bil prisiljen, spraviti na vzhodno
fronto tako do zadnjega vse razpoložljive oborožene moči. Stalingrajski borci so omogočili angloameriškim zaveznikom pripravo
izkrcavanja v severni Afriki. Stalingrajski borci so vrnili zavezniškim silam iniciativo v sedanji vojni. S tem pa je prišla do
izraza vsa slabost italijansko nemškega imperialističnega bloka.
Pred svobodoljubne narode vsega sveta se sedaj postavlja zadnja naloga: dotolči do smrti v dosedanjih bojih
oslabljenega sovražnika.
Na področju naše notranje politike je odločilno vlogo odigralo
dejstvo, da je naša notranja protiljudska reakcija napravila poslednji korak, popolnoma se je identificirala z okupatorji in postala
samo ena od vrst orožja, s katerim razpolaga okupator proti
narodom Jugoslavije. Ce je ta gospoda prej Še nekako poskušala
skrivati svoje izdajstvo, sedaj javno kaže vso svojo ostudno
sramoto ljudskim množicam. In tako se je začel hiter proces razpadanja in razkroja tudi te notranje reakcije. Ne sme nas varati
zunanji videz: formiranje včasih relativno številnih, a prisilno mobiliziranih oboroženih tolp. To ni znak moči notranjega sovražnika
narodov Jugoslavije, marveč predvsem znak njegove politične slabosti. Te tolpe razpadajo, kjer koli je oslabljena okupatorska pomoč
in bodo razpadle, kakor hitro bodo uničeni okupatorji. Se več, prav
te tolpe bodo orožje, s katerim bo jutri razgromljena izdajalska
reakcija.
Drugo dejstvo s tega področja je, da vsa dosedanja borba
narodov Jugoslavije ni mogla prisiliti londonske vlade, da bi spremenila protiljudski in protinacionalni kurs svoje politike. Danes
imamo v rokah dokaze, ki jih ni mogoče zanikati z nobeno lažjo
in kleveto, dokaze, ki pričajo, da se vse prelivanje krvi v deželah
Jugoslavije, vsi zločini tolp »Milizia volontaria anticomunista*
— najsi že bo to bela garda ali pa redna jugoslovanska vojska
Draže Mihailovića — vrše po sporazumu in nasvetu londonske
jugoslovanske vlade. Londonska jugoslovanska vlada je hote
postavila svojega »vojnega ministra« pod komando nemških in
italijanskih okupatorjev. Ona nosi odgovornost za vso prelito kri.
Narodi Jugoslavije lahko na to početje londonskih ministrov odgovore samo eno: dovolj je tega, mera je polna!
In končno ima odločilen pomen tudi vojaški položaj narodov
Jugoslavije. Najnovejši razvoj na svetovnih frontah proti silam
fašizma, a v prvi vrsti prehod vojaške iniciative na stran zavez492

nikov, narodom Jugoslavije na oni strani olajšuje vojaški
položaj, kajti odločilne sovražnikove sile bodo morale biti koncentrirane na odločilnih svetovnih frontah, na drugi strani pa jih
tudi obvezuje. Ofenziva zavezniških sil proti fašizmu mora
sprožiti tudi vojaško ofenzivo naših vojnih sil na vsem področju
Jugoslavije. V teku zimskih mesecev je treba tudi na našem
ozemlju zadati sovražniku odločilne udarce in ga končno popolnoma izgnati z naših tal. Ta največji vojni napor narodov Jugoslavije zahteva maksimalno enotnost vseh osvobodilnih sil narodov
Jugoslavije, zahteva obenem maksimalno utrditev ozadja, ki naj
v teh dneh nudi fronti vso tisto potrebno podporo, ki bo omogočila našim junaškim borcem na fronti, da dokončno obračunajo
s sovražnikom.
Vse to so momenti, ki so ustvarili nujno potrebo po vzpostavitvi skupnega Protifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije. A iz teh dejstev izvira tudi značaj tega sveta in njegove
naloge.
PSNOJ je na eni strani politični predstavnik in voditelj osvobodilnega gibanja narodov Jugoslavije. Kol tak mora nujno postati
središče vseh patriotskih in svobodoljubnih sil Jugoslavije, organizator političnega dela v množicah Jugoslavije, ki ima za cilj
mobilizacijo narodnih sil za zmago nad okupatorji. PSNOJ je
potemtakem organ borbe narodov Jugoslavije za svoje nacionalne cilje.
PSNOJ pa je na drugi strani tudi glavni nosilec in organizator
oblasti narodov Jugoslavije, kolikor njihovo orožje in njihova
obča borba elemente take oblasti osvaja iz rok okupatorja. Kot
tak ima PSNOJ nalogo, postaviti temelje resnične demokracije,
kakršno zahtevajo ljudske množice Jugoslavije, a predvsem tudi
temelje tistih načel, na katerih bo zgrajeno bodoče državno sožitje
narodov Jugoslavije. PSNOJ je potemtakem tudi že začasni organ
oblasti narodov Jugoslavije, ali konkretneje demokratičn i h ljudskih množic Jugoslavije.
PSNOJ ni Še niti »parlament« niti »vlada«. Toda po širini
gibanja, ki stoji za njim, po premnogih elementih oblasti, ki jih
je osvojilo partizansko orožje, po svojem ljudskem karakterju
nosi že elemente enega in drugega. Nobenega dvoma ni, da bodo
narodi Jugoslavije kasneje, v popolni svobodi izvolili svoje ustavotvorne organe, ki bodo dali dokončno obliko tako obliki sožitja
med narodi Jugoslavije, kakor tudi obliki demokracije v svoji
ljudski državi. Toda PSNOJ bo opravil nekatere osnovne priprave,
ki bodo omogočile uresničenje teh velikih ciljev v bodočnosti.
V tem je ogromen pomen PSNOJ za bodočo Jugoslavijo.
Ne bi pravilno tolmačili značaja PSNOJ, če se ne bi dotaknili
še enega momenta: zunanjepolitičnega. V tej zvezi je
zlasti treba podčrtati pomen telegrama, ki ga je Ustavotvorni zbor
poslal Stalinu. Pozdrav ni samo izraz hvaležnosti narodov Jugo493

slavijo nasproti narodom ZSSR in Stalinu zaradi velike podpore,
ki jo dobivajo S strani ZSSR, ampak Se nekaj več. Kakor je bila
nekdanja Jugoslavija vse do zadnjega v taboru sovražnikov ZSSR
in je zaradi tega doživela aprilsko katastrofo, tako bo bodoča
demokratična Jugoslavija smatrala za svojo osnovno zunanjepolitično načelo najtesnejšo naslonitev na veliko in bratsko ZSSR,
ki je edina sposobna male narode zaščitili pred jarmom katerega
koli tujega imperializma. V svojem pozdravu Stalinu pravi
Ustanovni zbor PSNOJ:
»Ncrazdružljivo bratstvo v orožju med narodi Jugoslavije ter
velikim sovjetskim ljudstvom se je skovalo v sedanji borbi. Nihče
in nikdar nas ne more več razdružiti.«
To je politika, ki nedvomno odgovarja željam in čustvom
ogromne večine ljudskih množic Jugoslavije. Zlasti slovenski narod, ki je bil na svoji zemlji, vkleščeni med dva imperialistična
velikana, vedno zgolj igrača imperialistične igre, se danes jasno
zaveda, da mu popolno osvoboditev lahko prinese samo najtesnejša povezanost z velikim slovanskim ruskim narodom ter ostalimi ljudstvi ZSSR.
Ustavotvorni zbor je istočasno s svojimi pozdravi Rooseveltu
in Churchillu jasno izrazil pripravljenost narodov Jugoslavije,
sodelovati z zavezniškimi silami v boju proti fašističnim imperialistom do njihovega popolnega uničenja ter zvesto izvrševati vse
obveze, ki leže na naših narodih v tej orjaški bitki proti silam
fašizma in reakcije.
26. in 27. novembra so bili torej v Bihaću jasno začrtani obrisi
bodoče Jugoslavije. Ustavotvornomu zboru je predsedoval (in bil
tudi izvoljen za predsednika PSNOJ) Ivan Ribar, stari srbski
politik, dasi je po poreklu Hrvat iz Istre. Bil je eden vodilnih
ljudi v srbski »Demokratski stranki" Ljubo Davidoviča in kasneje
njen disident. Skoraj simbolično jo, da je bil Ivan Ribar tudi
predsednik jugoslovanske ustavotvorne skupščine po prvi svetovni vojni. Sedaj je zopet on predsedoval Ustavotvornomu zboru, ki je začrtal prve obrise nove
Jugoslavije. Stari Ivan Ribar je primer postopanja iskrenega patriota, ki so ga neštevilne negativne strani nekdanje Jugoslavije
naučile marsičesa in ga končno privedle v prve vrste velikega
demokratičnega osvobodilnega ljudskega gibanja, ki prinaša narodom Jugoslavije novo, srečnejšo bodočnost.
Kakor objavlja komunike Izvršnega odbora, slovenski delegati
iz tehničnih razlogov niso mogli prisostvovati temu zboru. Toda
kljub temu vos slovenski narod pozdravlja osnovanje Protifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije v jasni zavesti, da
načela, ki jih je prvi zapisal na svoj prapor Vrhovni štab narodno
osvobodilne vojske Jugoslavije, jamčijo slovenskemu narodu tiste
pravice, ki jih je izrazil komunike 10 OF.
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»V novo Jugoslavijo bo zato svobodna in združena
Slovenija od Trsta do Spilja, od Kolpe do Celovca vstopila
z vsemi tistimi pravicami, ki ji bodo omogočile, da bo na njenih
tleh gospodaril edino slovenski narod sam.«
Krištof-
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POROČILO POLITKOMISARJA GLAVNEGA POVELJSTVA SLOVENSKIH PARTIZANSKIH CET BORISA KIDRIČA DNE L DECEMBRA 1942 SEKRETARJU CENTRALNEGA KOMITEJA KPS
FRANCU LESKOSKU O POLOŽAJU NA GORENJSKEM1
Položaj, 1. decembra 1942
Dragi Lojze!2
Doslej vse v redu. Govoril sem že z novim komandantom in
z novim polit komisarjem ter s tremi člani novega vodstva.*1 Z ostalimi bom govoril tekom nekaj dni. Vrnem se, kot dogovorjeno.
Tukajšnji ljudje so raztreseni na vse strani in jih ni ravno najlaže
dobiti.
Objektivni pogoji so tukaj sila ugodni. Dejansko raste vzdušje
narodne vstaje. Nemci pripravljajo splošno mobilizacijo, ker pač
potrebujejo topovske hrane. Ce bomo mi pokazali dovolj sile, bo
šlo vse v hribe. V tem grmu pa tiči zajec. Cctc so namreč kljub
dobri — po mojem celo odlični — morali, zaradi neprestane defenzivne in zgolj diverzantske taktike, ki je prešla v sistem vodstva
I. grupe sila zreducirane in tudi izčrpane. Nujno je treba poslati,
in to takoj, tisti bataljon, o katerem smo zadnjič sklenili. Prav
zaradi tega ti pišem to pismo, sicer bi se vse ustno pogovorili, ko
se vrnem. Prosim te, da pospešiš za vsako ceno. Tisti prostovoljci4
se naj kar zbirajo v odredu mojega izhodiščar" in jih delegirajte
tja. Ko se vrnem, jih bova formirala s Fazanom,0 ki bo prišel
21 Bdvard Kardelj.
Izvirnik je v arhivu CK ZKS v Ljubljani.
-:i Franc I-cskosck.
Na seji Glavnega poveljstva slovenskih partizanskih čet pred Kidričevim odhodom na Gorenjsko .so določili naloge za posamezne enote in tudi
nov Štab I. grupe odredov. Imena članov novega Štaba I. grupe odredov je
Boris Kidrič v imenu Glavnega poveljstva priobčil v dnevnem povelju dne
I- decembra 1942. Komandant grupe je postal Stane Stare, politkomisar Vinko
Hafner, namestnik komandanta Stane Kersnik, namestnik politkomisarja
•Slane Bizjak, obveščevalec pa Franc Ravbar.
« Glej dok. it. 42.
•• Dolomitski odred.
'* Stane Stare.
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Z menoj ali pa kmalu za menoj. Treba jih je pa vsekakor pred
njihovim prihodom moralno politično pripraviti. Ra/.en tega predlagam z vso odločnostjo, kljub temu, da sem bil sam nasprotnega
mnenja, da se posije sem vsaj za 14 dni brigada, pa čeprav bo
beli gardi na enem sektorju naših spodnjih operacij podaljšano
življenje. Tukaj gre res za velike stvari, ki bodo odmevale po vsej
Sloveniji. Brez močne lastne ofenzivnosti, ki bo dobro razpoloženemu tukajSnjcmu prebivalstvu vlila Se vero v naSo silo, pa se
nam zna zgoditi dvoje: ali da se bo mnogo ljudi pustilo mobilizirati, čeprav bi Sli sicer v hribe, ali pa, da bo v zadnjem trenutku
vse skupaj spontano vrelo v hribe in da se nam ponovi konec
lanskega leta,7 medtem, ko so sedaj dani vsi pogoji, da se s primerno ofenzivnostjo organizira narodna vstaja in njena rast. Kar
se tukajšnjih tiče, so sedaj vsaj v glavah jasni pojmi 0 ofenzivnosti in bodo začeli takoj kuriti z lastnimi silami ne glede na
našo pomoč.
Trenutno pa so tukaj vsa pota skrajno nevarna. Ob pomanjkanju lastnih vojaških sil uporabljajo Nemci štajerske prostovoljce,*
in domačo izdajalsko sodrgo." Ta banda je sicer sila strahopetna
in se gre partizane. Vsepovsod postavlja ponoči zasede, znana so
ji skrivna pota in naši so doslej padali kot muhe. No, sedaj bomo
pričeli tej sodrgi na nov način po svoje kuriti in upati je, da jo
bo minilo, vsaj počasi.
Tudi brigada naj krene na sektor odreda mojega izhodišča
in počaka mojega in Fazanovcga prihoda. Predhodno se moramo
namreč še mnogo dogovoriti.
Stričku10 povej, da so skoraj vsi njegovi za OF. Naši imajo
že precej stikov. Od onih dveh, za katere si mi naročil, naj se
informiram, 80 enega Nemci ustrelili, drugega pa konfinirali.
Zvižgovc11 aktiviste so Nemci skoraj docela iztrebili. Pač pa so
katoliški kmetje vsepovsod za OF in Rusijo in naši jih že uspešno
pritegujejo v terenske odbore. Zvižgovi aktivisti bodo tu dobrodošli. Preden jih pošljejo, pa morajo priti v odred mojega izhodišča, kajti jaz moram vsekakor predhodno z njimi govoriti. Tukaj
bo namreč treba delati precej drugače kot drugod. Dobro bi bilo,
če bi za sem angažirali tistega duhovnika,1- o katerem je pisal
Kr.n Duhovnik-ilcgalec, ki bi kmetom bral mašo, po kateri se jim
zelo toži, hkrati pa agitiral za OF in partizansko mobilizacijo, bi
7
Misli na splošno ljudsko vstajo v zahodnem dolu Gorenjske v drugi
polovici decembra 1941, ki ni dosegla predvidenega uspeha, a je kljub temu
preprečila, da bi Nemci Gorenjsko priključili k Rajhu.
*11 Vest ni bila točna.
Misli na raztrganec. Glej dok. £1.6, op. 8.
10
Najbrž misli na Jožeta Rusa in sokole.
" Najbrž misli na Toneta Fajfarja in krščanske socialiste.
12 Dr. Metod Mikuž.
M Krištof — Edvard Kardelj.
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v tukajšnjih razmerah neverjetno mnogo pripomogel k narodni
vstaji.
Naši so sila /reducirani, toda pravi med njimi so izredno
žilavi, čeprav dostikrat ozki. Onega kmeta14 za PK sem našel že
prvi večer. Po mojem mnenju je sploh najboljši med vsemi. Ima
pa prestreljeno nogo. Kljub temu bo opravljal svojo funkcijo.
Vse ostalo — in tega bo seveda zelo mnogo — se pogovorimo,
čim se vrnem. Roka se mi boljša, oteklina izgineva, v kosti me pa
včasih zelo boli.
Prisrčne pozdrave vsem vaš
Pctcr,r*

St. 196
PISMO EDVARDA KARDELJA DNE 2. DECEMBRA 1942 SEKRETARJU CENTRALNEGA KOMITEJA KPS FRANCU LESKOSKU
V DOLOMITE1
Dragi Lojze!3 2. XII. 1942
Danes sem dobil Tvoje včerajšnje pismo Juliju3 glede Miklavža.4 Na žalost, res gre zanj. Zelo mi je ta dogodek prekrižal
vse račune, ne glede na to, da je že sama njegova izguba še en
težak udarec za nas. Kar si naročil, bomo poskušali tu urediti
v teku jutrišnjega dne, imam pa zelo malo upanja na uspeh. Bojim
se le, da bo zletel sedaj še oni drugi,'' na katerega se sklicuje
Miklavž.
Kar se mojega prihoda tiče. Bil sem pripravljen za jutri.
Sedaj bom moral odložiti še za nekaj dni, da si utrem drugo pot.
Ta čas bom pa poslal k Tebi enega naših,0 da se s Teboj dogovori
o bodočih možnostih mojega prihoda. Seveda ne bom mogel več
po stari poti. In ravno sedaj, ko se mi je zares že začelo muditi.
Ob koncu še tole: Danes je Slobodna Jugoslavija objavila
vest, da se je v Bihaću vršilo zasedanje »Ustavotvornog antifašističkog veća narodnog oslobodjenja Jugoslavije«, na katerem so
'4 Maks Krmclj.
«1 Boris Kidrič.
Izvirnik in izvirna kopija z lastnoročnim podpisom sta v arhivu
CK ZKS
v Ljubljani.
2
Franc Lcskosck.
3
Milan Skcrlavaj.
4
Mirko Zlatnar.
6
Martin Sclan iz Brezovice, Železniški sprevodnik, pri katerem je bila
javka. Sedaj je upokojenec.
fl
Branko Ivanus.
"
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bili prisotni delegati vse Jugoslavije, razen Slovencev.7 Predsednik
je stari Ivan Ribar, poleg njega pa cela vrsta uglednih bivših
poslancev, senatorjev, javnih delavcev, kmetov, delavcev, popov
itd. Zasedanje je obsodilo londonsko vlado ter poslalo pozdrav
Stalinu, Churchillu in Rooseveltu. Izvoljen je nekak Izvršni odbor
veća z Ivanom Ribarjem na ćelu ter s tremi podpredsedniki, od
katerih naj bi, izgleda, eden bil Slovenec. Zasedanje je poslalo
pozdrav tudi Vrh. štabu in tov. Titu. — Jasno je, da je to največji
politični dogodek v Jugoslaviji in strašen udarec mihailovičevščini
in beli gardi. Silna škoda je, da ni bilo tam naših predstavnikov.
Moj predlog, ki ga takoj javi 10, je naslednji: moramo se takoj
solidarizirati s skupščino, ker nam bodo sicer naši mihailovićevci
in drugi očitali, da smo se namenoma separirali in da smo »prepuščeni nekaki srednjeevropski sov. zvezi«. Zato bom nemudoma
izdal posebno številko »S[lovenskcga] porfočevalca] s poročilom
o skupščinis in s kratko dodatno izjavo IO,° ki bi se glasila
približno takole:
Iz tehničnih razlogov predstavniki OF niso mogli prisostvovali
na prvem zasedanju Ustavotv. antif. veća..., ki pomeni ogromni
preokret v političnem življenju in sožitju narodov Jugoslavije.
V boju so se narodi Jugoslavije združili na osnovi načela samoodločbe in nova Ustavotvorna skupšč. bo formirala novo pravno
osnovo bratskega sožitja narodov Jugoslavije. Skoraj simbolično
zgod. dejstvo je, da je bil Ivan Ribar predsednik 1. jugoslov.
ustavotvorne skupščine. Danes Ivan Ribar stoji na čelu nove ustavotvorne skupščine, ki bo dala drugačne rezultate od one 1920.1.
Slovenski narod se pridružuje temu velikemu delu.
10 vstopa v imenu slovenskega naroda s svojimi delegati
v ustavotvorni svet, kakor tudi v njegov Izvršni odbor.
IO OF ob tej priliki pozdravlja bratski srbski, hrvatski, črnogorski in makedonski narod ter muslimansko prebivalstvo v Jugoslaviji. IO pozdravlja istočasno tudi naš skupni Vrhovni štab
Narodnoosvobodilne vojske Jugoslavije, ki je na čelu hrabre partizanske vojske narodov Jugoslavije omogočil, da se je na svobodnih jugoslovanskih tleh v Bihaću moglo sestali svobodno
predstavništvo narodov Jugoslavije.
Živela svobodna Jugoslavija, družina složnih in enakopravnih
južnoslovanskih narodov!
7
Gre za I. zasedanje Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije (AVNOJ) dno 26. in 27. novembra 1942 v Bihaću. Na zasedanju je bilo
prisotnih 54 delegatov. Prisotni niso bili Makedonci in Slovenci.
fi
Posebna številka »Slovenskega poročevalca«, posvečena I. zasedanju
AVNOJ je iz.sla po 5. januarju 1943. V njej je bila pod naslovom »Za enotnost
narodov Jugoslavije v borbi za svobodo in srečnejšo bodočnost« objavljena
resolucija, sprejeta na zasedanju.
9 Glej dok. st. 193.
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Živela svobodna in združena Slovenija, v kateri bo odločalo
svobodno slovensko ljudstvo!
Živela velika zmaga svobodoljubnih narodov na čelu s SSSR,
Anglijo in Ameriko!
Živela SSSR, velika zaščitnica slovenskega in vseh narodov
Jugoslavije.
IOOF
Seveda bom stilistično predelal. To sem sproti formuliral,
samo toliko, da bodo tovariši i/. 10 ujeli smisel. Poskušajte mi
takoj odgovoriti. Dal bom namreč SP takoj v tisk, prej prodno
bi naši sovražniki mogli nastopiti proti nam s klevetami. Kar se
tiče vsebinske strani se tole: reei tovarišem naj mi oproste, da
delam to na svojo roko. Smatram, da smo v principu to že zadnjic
rešili, ko je tov. Andrej10 predlagal vzpostavitev nekega skupnega
političnega vodstva za vse narode Jugoslavije. Tudi v tej izjavi nič
drugega ne pravim, kakor samo to, da mi vstopamo v Ustavotvorni
svet. Vse ostalo — kako in pod kakšnimi pogoji in načini — je
pa seveda stvar našega temeljitega razgovora na IO. Morali bomo
napraviti celo vrsto izredno važnih sklepov. Treba bo takoj določiti tudi ljudi za veće, kakor tudi nekaj ukrepov, da bi tudi v sami
Sloveniji direktno dobili pristanek naroda. O vsem tem ustno. Zdaj
bom še celo stremel za tem, da pridem čimprej.
Prisrčne tovariške pozdrave Tebi in vsem tovarišem iz IO
Krištof"
Zvedel sem do sedaj samo toliko, da sta A. in R.12 zanesljivo
v rokah b.g. V Polju ali Bizoviku. V obeh krajih ima b.g. svoje
zapore. Priti do njih je pa sedaj še nemogoče. Bomo poskušali
bolj natančno ugotoviti. — Javi se takoj!
St. 197
VOJAŠKA POROČILA »S SLOVENSKIH BOJISC«, KI JIH JE
EDVARD KARDELJ OBJAVIL V SLOVENSKEM POROČEVALCU
DNE 2. DECEMBRA 1942'
S SLOVENSKIH BOJISC
Glavno poveljstvo slovenskih partizanskih Čet objavlja naslednje podatke iz bojev slovenske narodnoosvobodilne vojske proti
okupatorjem in belogardistično-mihailovičevskim tolpam:
10 lelfl Rus.
Edvard Kardelj.
Helena in Marija I^eskosck.
Poročilo je Edvard Kardelj sestavil na osnovi poročil vojaških enot. Ki
so rmi jih le poslale v Ljubljano in na podlagi prepisov poročil, ki mu jih
Jc poslalo Glavno poveljstvo slovenskih partizanskih čet.
11
12
1

32*
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30. novembra 1942.
V vseh slovenskih pokrajinah zavzemajo boji slovenskih partizanskih čet proti okupatorjem in domačim izdajalcem vse večji
obseg. V tako imenovani Ljubljanski pokrajini
so naše čete nadaljevale z očiščevalno akcijo proti belogardističnim
tolpam in dosegle znatne uspehe. Znaten del pokrajine je popolnoma očiščen belogardističnih tolp in to ozemlje popolnoma kontrolirajo naše čete. Izvršeno je bilo nekaj uspešnih napadalnih
akcij proti okupatorjem. Na sektorju Zalog-Polica so naše čete
brez izgub odbile dva italijansko-bclogardistična napada. Nadaljujejo se očiščevalni boji proti beli gardi v Beli krajini, kjer so naše
čete 3. udarne brigade in Vzhodnodolenjskega odreda dosegle
znatne uspehe. Ojačcna je tudi diverzantska in sabotažna akcija
naših Čet. Na treh mestih je bila razrušena proga ter uničeni ali
poškodovani trije transporti. Na Primorskem nadaljujejo
čete Soškega odreda z akcijami manjšega obsega proti italijanskim
okupatorskim trupam. Izvršenih je več sabotažnih dejanj. N a
Gorenjskem in Koroškem so čete I.grupe slovenskih
partizanskih odredov izvršile več uspešnih napadalnih akcij. Čete
II. grupe odredov so bflc na Štajerskem, zlasti v Savinjski
dolini, težke boje z nemškimi trupami. Oživljene so akcije na sektorju Kozje — Rogaška Slatina.
Navajamo nekoliko konkretnih poročil iz teh bojev: ZAHODNODOLENJSKI ODRED: 5. novembra je bilo v manjšem
spopadu naše patrole z belogardistično patrolo ubitih 7 belogardistov. Ostali so pobegnili. Rešili smo več žensk, ki jih je belogardistična patrola aretirala po okoliških vaseh.2 — 10. novembra
smo zažgali gasilski dom v Sostrcm, ki je bil določen za belo
gardo. Isti dan smo izvršili napad na belogardistično patrolo
v Sostrcm. Belogardisti so imeli več ranjenih."1 — 17. nov. smo
izvršili napad na italijansko kolono pri Polici. Italijani so imeli
6 mrtvih in več ranjenih. — Istega dne smo obstreljevali belogardistično utrjeno postojanko pri Sv. Urhu (Dobrunje). Belogardisti
so imeli 4 mrtve in več ranjenih. Med ubitimi je bil tudi zloglasni
belogardistični poglavar Govšc. — 20. XI. smo v spopadu patrol
pri Polici pobili 4 belogardiste. — 22. XI. je uspelo večjim italijanskim oddelkom v družbi belogardističnih tolp preko gozdov izvršiti napad na eno naših taborišč, v katerem je bila samo naša
straža. Imeli smo nekaj materialne škode, drugih žrtev nobenih.
Ko so se okupatorske in belogardistične tolpe vračale, jih je iz
zasede napadla ena naših čet. Sovražnikove izgube niso znane.
Istega dne so se naše patrole spopadle z belo gardo pri Polici in
pobile 6 belogardistov. Mi nismo imeli nobenih izgub. — 24. XI.
je sovražnik napad ponovil z okoli 1500 možmi. Sovražniku je
= Glej dok.St.80.
3 Glej dok. it. 108, 116 in 138.
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uspelo prodreti do nekaterih vasi, kjer je požgal nekaj hiš in
storil svoje običajno razbojniško nasilje nad civilnim prebivalstvom, pri Čemer so domači belogardistični banditi prekosili
najbolj zločinske italijanske tolpe v nasilju proti civilnemu prebivalstvu. Noben partizan ni bil ne mrtev ne ranjen. Izgube
sovražnika niso v celoti znane. Pri Razorih smo pobili 6 belogardistov in zaplenili nekaj orožja. Sovražnik se je zvečer umaknil
v Šmarje in Grosuplje.*
VZHODNODOLENJSKI ODRED: Objavljamo podrobnejši opis bojev na žumberškem sektorju, ki so jih vodili
partizani I. bat. VDO skupaj s hrvaškimi partizani proti ustašem
in o katerem smo prinesli kratko poročilo že v zadnji številki
»Slov[cnskcga] porfočevalca]*:5
V bitki so sodelovali 7-umberčani, l.Četa mladincev in naš
Gorjanski bataljon VDO. Naš bataljon je dobil obvestilo, naj pride
na pomoč 2umbcrčanom. Gorjanci so se takoj odzvali. Ko so prišli
na bojišče, je bil položaj naslednji: Zumbcrčani in mladinci so
se borili na 6 km dolgi fronti z ustaši. Položaj je bil za hrvaške
partizane kritičen in bi se najbrž morali umakniti. Sodelovalo
je okoli 1000 ustašev. Gorjanci so takoj zamašili praznine med
Zumbcrčani in mladinci. Skupno so napadli utrjene postojanke
Jczernice, Sv. Nikolaj in Zmagovci. S prvim združenim skupnim
nastopom so razbili ustaški odpor. Zasedli so vse 4 utrjene postojanke in gonili ustaše še 2 uri. Ustaši so zbegani pribcžali pravdo Karlovca. Gorjanci so udarno in vešče napadli Sv. Nikolaj. Pri
tem sta se zlasti odlikovala partizanka Sonja in partizan Antonio Dettore, bivši italijanski vojak, ki je prešel na stran
partizanov. Dobili so znaten plen. Ustaši so imeli okoli 50 mrtvih
in veliko število ranjenih.
Prinašamo tudi opis boja, ki ga je z uspehom bil isti bataljon
VDO z belo gardo in Italijani 14. oktobra pri gradu Globočnik
pri Dobravi — Prekopi:
Gorjanci so bili v zasedi takoj pod gradom Globočnik, v katerem je bila utrjena bclogardistična tolpa. Najprej je padla v zasedo
belogardistična patrola na biciklih in nato še patrola 12 mož.
Takoj je začel kositi naš ogenj. Na mestu je obležalo 7 mrtvih
belogardistov. Nato so beli dobili pomoč iz gradu. Uspelo jim je
pri svojem napadu ujeti partizana Turka in mu vzeti puško. Prcdno
je belim uspelo tov. Turka razorožiti, je ta pobil 3 belogardiste.
Nato je nenadoma pograbil puško mrtvega belogardista, skočil
v jarek ter srečno pobegnil. Potem je pa tudi naša zaseda, v kateri
je bila samo majhna naša patrola, dobila pomoč in so beli pod
ognjem naših partizanov panično pobegnili. Uspeli so nato še
enkrat zbrati ves pogum in so ponovno prešli v napad. Naši so jih
« Glej dok. fit. 178 in 179.
& Glej dok.ftt.119.
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naskočili, kakor hitro so se pokazali na cesti. Naš mitraljez je vsul
nanje ogenj iz bližine 20 metrov. 15 belogardistov je obležalo
mrtvih, ostali so pobegnili v zavetje grajskih zidov. Poklicali so
na pomoč Italijane in belogardiste iz Kostanjevice. Ti so res prišli,
toda naši so jih pripravljeno dočakali ter odbili ene in druge.
Koliko žrtev je imel sovražnik v teh bojih, ni znano. Gorjanci so
svoje položaje obdržali. V teh bojih sta se zlasti odlikovala partizana Turk Anton in Rebersek Franc ter cel I. vod 2. čete. Boje sta
vodila komandant bataljona Dušan Sivec" in politkom Počkaj.7
26. X. je 1. četa Gorjanskega bataljona VDO napadla utrjeno
belogardistiČno postojanko v cerkvi na Slivovici. Postavila je 15 kg
težko bombo pred glavna vrata. Ob intenzivnem ognju belogardistov so naši vdrli skozi razrušena vrata. Belogardisti so se
umaknili v stolp, nato pa so dobili pomoč s strani bližnjih italijanskih in nemških posadk, nakar se je naša četa morala umakniti.
Belogardisti so imeli do 7 mrtvih. Naši brez izgub.
24. okt. so partizani VDO napadli italijansko patrolo ob železnici. Ubitih je bilo 5 Italijanov, 1 ujet, razoro/cn in izpuščen;
zaplenjen je bil 1 puškomitraljez, 1 puška, nekaj bomb in municije.
DOLOMITSKI ODRED: 19. XI. smo izvršili čiščenje
nekaterih vasi od bele garde. Pri tem smo ubili 6 belogardistov,
ki so dajali oborožen odpor. — 18. XI. smo napadli belogardistiČno
postojanko v Logu. Belogardisti so imeli do 15 mrtvih. Zaplenili
smo veliko količino raznega materiala in živil. Istega dne smo iz
zasede napadli italijansko in belogardistiČno kolono ter jo prisilili
k umiku. Sovražnik je imel precejšnje izgube na mrtvih in ranjenih. — Manjši naš oddelek je istega dne pognal v beg belogardistiČno tolpo nad Podutikom ter jo gnal vse do ljubljanske mestne
mitnice nad Kosezami.
4. UDARNA BRIGADA »LJUBE SERCERJA«:
23. X. so naši oddelki napadli italijansko kolono pri vasi Pokojišče.
Italijani so se spustili v paničen beg. Padlo je do 10 Italijanov.
Zaplenili smo nekaj bomb in municije. — 24. X. so naši oddelki
napadli utrjeno belogardistiČno gnezdo Dobec. Zažgali smo 3 gnezda odpora, v katerih je bila zbrana belogardistična tolpa. Število
belogardističnih žrtev neznano.* — Manjši naš oddelek je na področju Grosupljega napadel belogardistiČno patrolo, ki je gnala neko
aretirano žensko. 2 belogardista sta bila ubita, 4 ranjeni, ženska
pa osvobojena.
NOTRANJSKI ODRED: Koncem novembra je NO pognal v zrak italijanski vojaški transport. Sovražnik je imel velike
ljudske žrtve. Podrobnosti Še niso znane.
r

- Anton Kambić, padci spomladi 1943 na Gorjancih.
* Miro Počkaj, umrl 27. junija 1958 v Mariboru.
* Glej dok. It. 119.
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SOŠKI ODRED: Naš odred se je Sele v septembru in
oktobru razvil v močno partizansko enoto, ki je sposobna zadajati
sovražniku tudi težje udarec. Prej so na našem sektorju delovali
samo manjši oddelki, ki so v glavnem opravljali akcije diverzantskega značaja. To pot poročamo samo o nekaterih takih akcijah
teh manjših partizanskih predhodnic sedanjega Soškega odreda.*
15. V. sta bila pri Avberju razorožena 2 vojaka. Zaplenjena je
bila I puška in 1 revolver. Isti dan napadenih 8 karabin jerjev,
1 ubit, več ranjenih. Zaplenjena 1 puška in municija. — 20. VI.
sta bila pri Ajdovščini ubita 2 karabinjerja. Zaplenjena I puška
in municija. — 24. VI. je bila pri Gabrovici pri Trstu poškodovana
železniška proga ter uničena 2 vagona. Istega dne sta bila uničena
2 električna stolpa (transformatorja). — 25. VI. je bila pri Scmpasu zaplenjena puška in municija razoroženega karabinjerja. —
22. VII. je minerski oddelek pod vodstvom tov. Stjenke10 med
Ivangradom in Temenico na Krasu miniral 4 električne stolpe.
Skoda je ocenjena na poldrug milijon. Istega dne je patrola Vipavske čete pri St. Vidu napadla italijanski vojaški kamion. Pri
tem sta bila ubita 2 oficirja, 2 podoficirja in 7 vojakov, ostali pa
so bili težko ranjeni. Zaplenjen je bil 1 puškomitraljez »Breda«.
7 pušk, 3 pištole, več bomb in municije ter vojaški dokumenti. —
29. VII. je patrola Tolminske čete pri Kanalskem vrhu minirala
4 velike električne stolpe. Skoda je ocenjena na poldrug milijon.
Istega dne je naša patrola obstreljevala italijansko vojašnico v Ajdovščini. Priplazila se je na 50 m v bližino straže. Ubit je bil
1 vojak, več pa ranjenih. 16. VIII. je naša patrola zažgala 330 m
bukovih drv v Trnovskem gozdu. — 17. VIII. je naša patrola napadla italijanske vojake pri Predmcji, ko so spremljali vozove
z drvmi. Ubit je bil 1 vojak, 1 ranjen, pobiti 4 konji, zažgano več
voz z drvmi, zaplenjena vojaška oprema. Istega dne so bili pregnani iz Trnovskega gozda vsi lesni delavci in vozniki. Uničenih je
bilo 250 q oglja, 'ki je bilo last italijanskih tvrdk. Na več mestih so
prežagali telefonske drogove in uničili vso telefonsko napeljavo na
leni sektorju. Pri povratku se je pri Krnici četa spopadla z Italijani, ki so bili pognani v beg. — 20. VIII. je patrola pod vodstvom
tov. Vojka11 na Trnovski planoti požgala 210 q oglja ter porušila
vso telefonsko napeljavo na tem sektorju. — l.IX. se je naša patrola spopadla z italijanskimi lovci pri Vipavi. Lovci so bili pregnani, zaplenjena je bila 1 lovska puška. — 2. IX. je pri AvČah naša
patrola pobila 2 fašista. Zaplenjena je 1 brzostrelka, I pištola in
oprema. — II. IX. je naša patrola treh mož pri Ustju (Ajdovščina)
napadla 4 italijanske vojake. 2 sta bila razorožena in potem izpuščena, 2 sta pobegnila. Zaplenjeni 2 puški z municijo in oprema.
11
Glej dok. št. 60.
'»
Anton
Sibclja.
11
Janko Premrl.
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20. IX. je patrola 9 mož pod vodstvom tov. Stjenke napadla stražarnico na progi Repentabor—Trst. Pri napadu je bil 1 vojak ubit,
2 ranjena, ostali so pobegnili. Zaplenjeno 8 pušk, municija in
oprema. — 24. IX. je bila napadena četa v svojem taborišču
v Trnovskem gozdu. Napad velikega števila vojakov in miličnikov
je bil z jurišem odbit.
II. GRUPA ODREDOV (S t a j e r s k a) :12 Področje II.
grupe odredov je postalo od avgusta do novembra prizorišče silovite nemške ofenzive proti našim četam, ki so jo okupatorji izvajali z obkoljevanjem in »blokado« celih področij. Naše čete so se
izmikale odločilnim frontalnim napadom in s protisunki zadajale
sovražniku mnoge izgube. Na področju Savinjskega odreda so
bili doseženi naslednji rezultati:
15. IX. Spopad pri St. Juriju ob Taboru. V bitki, ki je trajala
uro in pol, je padlo 5 vermanov. — 18. IX. Razrušena proga pri
Litiji. — 20. IX. Napad na Kal pri Hrastniku. 3 nemški žandarji in
1 denunciant ujeti in justificirani. — 20. IX. Na Crcti z eno bombo
ubiti 4 vermani in 6 ranjenih. — 24. IX. Napad Nemcev na taborišče na Limbarski gori. Ubitih 25—30 Nemcev. — 25. IX. Spopad
pri Vranskem. Padla 2 vermana. — 25. IX. Zaseda na cesti Trbovlje—Hrastnik. Zažgan I tovorni avtomobil, prikolica, 3 luksuzni
avtomobili, 1 motorno kolo, ubit 1 verman. — 28. IX. Spopad pri
St. Pavlu pri Preboldu. Ubit I policist. — 29. IX. Napad nemške
alpinske policije na taborišče na Mcnini planini. Napad odbit.
Ubitih 10 Nemcev. — 5. X. Ubita 2 vermana na Crcti. — 15. X.
Spopad pri Libojah. Ubita 2 gestapovca. — 16. X. Napad na motociklista na cesti Zagorje — Kolovrat. 1 policist ubit, 1 ranjen.
19. X. Uničeno 1 km telefonske proge Moravčc-Vačc. — 20. X. Specialna patrola ubila podnevi na stanovanju glavnega poveljnika
trboveljske VVchrmannschaft, »hauptsturmfuhrerja« Hansa Bellenzicrja (majorja). Zaplenjeno mu je važnejše imetje in orožje.
29. X. Specialna patrola štabne zaščite justificirala podnevi v Nazarjah poveljnika VVchrmannschafta, »slurmfuhrerja* (kapetana)
Franza Gcrberja, glavnega hitlerjevskcga priganjaČa v gornji Savinjski dolini. — 27. X. Zaseda na cesti Trbovlje—Trojane. Ubit
1 policist, 3 ranjeni. Poškodovan 1 luksuzni avto in 1 avtobus. —
28. X. Porušenih 20 telefonskih drogov in odnesena žica na cesti
Moravče—Vače. Kamion, ki je prišel popravljat poškodbo, zažgan,
2 policista ubita. — 31. X. Večji napad Nemcev na taborišče I. bataljona SO na Crcti. Sodelovala je policija z Wehrmannschaftom.
Bataljon si je iz sklenjenega obroča izsilil umik s silovitim jurišem. Nemško krilo je bilo popolnoma razbito. Pogrešajo 47 veri- Ta del poročila je Fldvard Kardelj napisal na osnovi poročila štaba
II. grupo odredov dne 12. novembra 1942. (I/.virna kopija poročila je v arhivu
CK ZKS v Ljubljani, objavljena je v Zborniku dokumentov in podatkov o narodnoosvobodilni vojni jugoslovanskih narodov, del VI, knjiga 4, dok. št. 84.)
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manov, najmanj 20 je sigurno ubitih. Na naši strani nobene žrtve.
— 1. XI. II. bataljon SO vdrl v Vače, blokiral nemške postojanke
in izvršil obsežne rekvizicijske akcije. — 4. XI. I. bataljon SO je
podnevi zasedel vas Spodnje Krašc na cesti Gornji grad—Mozirje.
Iz zased, skritih po hišah, je bil razbit avtobus, spremljan s patrolnim avtomobilom in motociklom. Zažgan patrolni avto, motocikel,
poškodovan avtobus. Ubitih 5 SS-ovcev, 1 gestapovce in 3 vermani,
I verman ujet. Bataljon je vztrajal v vasi in odbil napad Wchrmannschafta iz Gornjega grada. Padli so Se 4 vermani. Plen:
1 puškomitraljez s 17 šaržerji, 1 avtomatska puška, 5 pušk, 1 parabelum, 7 revolverjev, precej municije in mnogo opreme ter
materiala. Na naši strani nobene žrtve. 7. XI. Močan napad na
I. bataljon na Crcti. Ubitih 12 Nemcev. — 8. XI. Razrušen steber
električnega daljnovoda v Zagorju.
Skupno je bilo ubitih še 110 Nemcev in vermanov ter 9 denunciantov.
Poročilo Pohorskega in Kozjanskega bataljona sledi.

St. 198
PISMO ČLANA POVERJENISTVA IZVRŠNEGA ODBORA OF ZA
LJUBLJANO ZORANA POLICA DNE 3. DECEMBRA 1942 EDVARDU KARDELJU1
3. XII. 1942

Dragi Krištof!2

Glede potovanja,*1 kot sva govorila, bo verjetno možno urediti.
Predvidoma bo v kratkem šla neka gospa! V primeru, da bi nastopila kakšna zapreka, bi skušali poslati po drugi poti. Seveda,
če bi se med tem pri vas odprla kakšna možnost, me obvesti (oz.
Tvoj naslednik). Stvari mi dostavi, kot sva se dogovorila!
Interesantna je vest Slovenca z dne 2. XII. o OF.4 Tudi na zapadu se jasni. Da jim še s te strani pride blisk, pa bo »jao bega«.
Cc je kdo kaj točnejšega slišal o tej vesti po radiu, mora nujno
razmnožiti. Moral bi vreči takoj v svet v obliki letaka!
S.f.— s.n.!
Urh5
1 Izvirnik, nnpisan s svinčnikom, je v Jirhivu CK ZKS v Ljubljani.
-:i Edvard Kardelj.
Misli na potovanje v inozemstvo. Glej dok. št. 207, poglavje V, točka 3.
* londonski radio je pozval slovenske belogardiste, naj prenehajo z boji
proti partizanom in se jim pridružijo. V zvezi s tem je 2. decembra 1942 objavil r »Slovenec- notico z naslovom -Angleška pretkanost-.
* Zoran Polič.
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St. 199
PISMO ČLANA POVERJENISTVA IZVRŠNEGA ODBORA OF ZA
LJUBLJANO ZORANA POLICA DNE 3. DECEMBRA 1942 ČLANICI
POVERJENISTVA MIRI TOMSIC1
Draga Vlasta!Dancs pa eno bolj neprijetno! Dobil sem v roke Delavsko eno'..
iz katere sem zvedel, da je bil pred kratkim sestanek DE. To me
je prav neprijetno zadelo, ker sem po razgovoru z Mitjo1 smatral
1. da je zamišljena v drugačni obliki in 2. da moramo tudi mi
sodelovati. Iz vsebine lista sem videl, da zamisel ni bila taksna,
kot sem mislil prvotno in da torej naša udeležba ni bila potrebna.
Vidim namreč, da je šlo za nekako politično formiranje delavstva.
Pri tem seveda Sok[olstvo] kot posebna skupina ne more nastopiti — ker bi s tem grešilo proti svojim organiz. principom. Toda
o tem bi se morali mi pogovoriti. Sedaj pa je po prvotnih razgovorih z Mitjo in nato po naši propagandi v društvih sledil naenkrat
»tuš« — češ, vas ne potrebujemo in celo vedeli vam ni treba. Razumem, da so bile tehnične ovire, toda toliko možnosti je vendar
bilo, da bi lahko bili mi vsaj obveščeni.
Toliko na kratko. Ob priložnosti se bova pogovorila. Ne glej
pa v gornjem neke užaljenosti. Pisem samo zato, da se v bodoče
izognemo vsem neprijetnostim, ki bi mogle rušiti iskreno sodelovanje, ki je, mislim, posebno z nase strani doslej vedno veljalo.
Drugače nas pa gotovo že toliko poznate, da veste, da smo pripravljeni doprinesti marsikaj, samo da koristi skupni stvari.
Drugih ambicij, n. pr. političnih, pa pri tej stvari res nimamo.
O tem obvesti prosim tudi Justina,* ker pisem samo Tebi.
Cc Ti je mogoče, mi daj prosim direkten stik z urednikom
>»Por.«:' in sicer tako, da mi sporoči, kako mu lahko jaz pisem.
Po Justinu sem mu poslal zopet en članek. Ce ne dobim od njega
nobenega odgovora, bom za sedaj nehal pisati. Cc potrebujete kaj
za druge liste, mi pišite. Časa imam toliko in rade volje kaj napišem.
Zdravo!

Urh°
i
2
*
*
s
c
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Izvirnik, napisan s svinčnikom, je v arhivu CK ZKS v Ljubljani.
Mira Tomfiič.
Viktor Rcpič.
Vladimir Krivic.
Urednik Slovenskega poročevalca je bil v tistem času Boris Ziherl.
Zoran Polič.

St. 200
PISMO F.DVARDA KARDELJA DNE 4. DECEMBRA 1942 SEKRETARJU CENTRALNEGA KOMITEJA KPS FRANCU LESKOSKU
V DOLOMITE1
Dragi Luka!- — Prilagam pismo za IO* in za Sašo.4 Oddaj
lakoj, ker bi rad dobil odgovor, dokler som še tu.
Glede pošiljanja materiala za vas Ti bom citiral, kaj piše zunanji tehnik Mihajlo/' ki zunaj sprejema robo za vas: »Blago,
naslovljeno za Gregor za Cilko'1 je bilo vse poslano na tov. Polha.7
Opazil pa sem, da tov. Polh od tega blaga ni vse oddal na naslovIjencevo ime. Posebno glede vrhnjega perila. Meni je bilo javljeno,
da moram vse blago oddati tov. Polhu in on ga bo potem razposlal
na naslovljena imena. Ko bi smel, da zaradi neoddajanja blaga
stopim tovarišu Polhu na prste, bi takoj uredil točno oddajanje.
Zaradi kamuflirane robe do Tvojega sporočila nisem vedel, kje se
nahaja. Takoj bom uredil vse potrebno in robo oddal na mesta.«
Tako torej piše Mihajlov. Sedaj je na Tebi, da ljudem stopiš
na prste. Pri kamuflirani robi sta dva polna kosa robe za vas. Roba
je mešana in bo prihajala mešana tudi v bodoče. Razdeli jo po
potrebi. Tam je tudi nahrbtnik robe zame. Ima listek »Krištof«.
Prosim, da to očuvaš zame. Sedaj nam pa res točno piši, pri čem
smo, kaj si dobil, kaj so Ti ukradli, da potem začnemo z »Jovo
nanovo«. Ampak potem pa res zavaruj, da ne bo še enkrat vse
skupaj Šlo k vragu.
Opozarjam Te, da vse do sedaj še nismo dobili nobene 4. Štev.
»Dela«.* Prav na isti način, kakor gre roba ven, bi šla lahko tudi
nazaj noter, če bi bilo zunaj vsaj nekoliko urejeno. Toda zunaj
vlada v tehniki popolna anarhija in tako niti pohanega zajca ne
dobiš v Ljubljano! Pritisni, da se bo stanje malo popravilo.
Pot za prihod sedaj urejam. O vsem se dogovori z Božom,"
ki Te bo iskal po Pepelu.10 Računaj s tem, da pridem naravnost,
in ne tam, koder Peter!11
S tovariškimi pozdravi
Krištof'2
Smrt fašizmu — svobodo narodu!
I
Izvirnik in izvirna kopija / lastnoročnim podpisom sta v arhivu CKZKS
Ljubljani.
- Franc I.cskoŠck.
> Izvršni odbor OF. Glej dok. št. 201.
*B Josip Vidmar.
Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravega imena.
'• Konspirativno ime za Centralni komite KPS.
"h Jo/e Drakslcr.
Glej dok. št. 79, op. 25.
II
Branko Ivanuš.
10
Uredništvu ni uspelo ugotoviti pravega imena.
11
Borla Kidrič.
M Edvard Kardelj.
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St. 201
PISMO EDVARDA KARDELJA DNE 4. DECEMBRA 1942 IZVRŠNEMU ODBORU OSVOBODILNE FRONTE V DOLOMITE1
IO[OF] — 4. XII. 1942
Dragi tovariši!
Ne zamerite, ker se nisem nič javil. Menil sem, da se bomo
lahko že ustno pogovorili, pa je prišla vmes smola in bom moral
tako še nekaj dni ostati tukaj. Najbrž vas je o vzroku zadržka
obvestil že L." Dobil sem pa medtem že nove možnosti, tako da bom
v prihodnjih dneh vsekakor že pri vas. Danes pa samo kratko
pismeno poročilo.
Te dni, ko sem mislil, da odpotujem, sem bil še enkrat z Markom3 ter z Nikolajem,4 Matkom* in Poldetom.0 Dogovorili smo se
o političnih in organizacijskih smernicah za delo.
Ne morem reči, da je delo bistveno napredovalo, odkar je
Peter7 odšel. Vzroki so nekateri tudi objektivne narave, zlasti
zadnje provale, ki so zadele tehniko in so za skoraj 14 dni ustavile
ves tisk. Tako n. pr. bo šele jutri izšel posebni SPH z resolucijami
plenuma itd., a šele danes je izšla l.stev. DE" z resolucijami delavske konference. SP bo tiskan, DE ciklostirana. Prvi dve ciklostilski tehniki sta šele sedaj vzpostavljeni, tiskarski posli pa tudi
niso bogvc kako napredovali. Ker ni bilo tiska, se je seveda na
terenu občutila neka praznota, ki jo je bilo težko premagovati.
Ljudje pač precej merijo silo OF po količini literature, ki jo je
sposobna vreči na »trg«. Razen tega je pa tudi res, da se naš
sedanji ljubljanski kader še ni do kraja vživel v nove prilike, zato
mu gredo stvari sploh precej počasi od rok. Na drugi strani pa
so seveda dejstva, ki kažejo na to, da se vendarle stvari v kratkem
utegnejo tudi v organizacijskem pogledu popraviti. Napravili smo
nekaj sprememb, ki se mi zde nujne v sedanjem položaju. Ker
sem pri tem, bom začel kar z organizacijskimi problemi.
I. Precej neurejen je bil odnos med poverjeništvom10 in
OOOF." Tovariši iz Pov[erjeništva] niso redno hodili na seje
I Izvirnik in izvirna kopija z lastnoročnim podpisom sta v arhivu CKZKS
v Ljubljani.
- Luka — Franc LcskoŠck.
•T /oran Polič.
* Jozc Zemljak.
6
Tone Toman.
• Stane Kovač.
ih Boris Kidrič.
Posebna izdaja Slovenskega poročevalca. Glej dok. Št. 81, op. I.
o Delavska enotnost. Glej dok. It. 94, op. 1.
10 Povcrjenistvo Izvršnega odbora OF za Ljubljano.
ii Okrožni odbor OF za Ljubljano.
508

OOOF. Zgodilo se je, da po 3 tedne nihče ni bil na seji in je zaradi
tega OOOF v političnem pogledu plaval v zraku. Razen tega se je
potem zgodilo Se to, da so posamezni funkcionarji dobivali razne
smernice po svoji skupinski poti, ne od OOOF in je tako prišlo
do nesporazumov vsake vrste. Dogovorili smo se, da mora na vsaki
seji OOOF biti predstavnik Pov[crjeništva], a po možnosti na
vsaki seji Povfcrjeništva] eden od članov OOOF. Tako bi se zajamčila enotna linija Povfcrjeništva] in OOOF ter s tem seveda
tudi RO [OF].
2. V zvezi z enotno linijo glede na različne dogodke, so se tovariši iz Povfcrjeništva] pritoževali, da jim pravzaprav IO nikdar
ni dajal rednih komentarjev in navodil. Moral sem priznati, da
je bil ta očitek na naš račun precej upravičen. Dogovorili smo se:
a) oni bodo poslej redno, vsaj 14-dncvno pošiljali poročilo
o stanju v Lj[ubljani],
b) 10 jim mora redno, vsaj 14-dncvno pošiljati svoja navodila in svoje stališče do konkretnih dogodkov,
c) organizirati oziroma izpopolniti se mora sedanji aparat za
zbiranje radijskih vesti, ki jih morajo redno dobivati glavni forumi
OF. Pošiljali jih bodo tudi 10.
d) IO bo v zvezi s temi bilteni dajal vsaj 14-dncvnc komentarje
k tem dogodkom in navodila za ag[it.] in prop.
3. Precej smo razpravljali o NZ. Doslej se je izgubljala na
zgolj politično-agitacijskem delu. Zdaj smo ji dali nove naloge:
intendanca za partizane, delavnice za vojsko, organizacija obveščevalne, organizacija oddelkov varnostne službe (slednji dve pod
kontrolo kolegija VOSOF), kontakt z italijanskimi vojaki in oficirji, izdelava orožja in podobnih sredstev, pouk v vojaških
zadevah (ulični boji), izdelava načrtov za oboroženo vstajo v Ljubljani (po rajonih in kvartih), konkretna priprava v zvezi s temi
načrti. Izpolnili smo tudi štab, a o tem ustno.
4. M 1 a d i n a : To področje je bilo izredno zanemarjeno. Izpadlo je tako, da je v Ljubljani reci in piši v mladinski OF —
700 članov! Smatram to za enega največjih neuspehov. Po mojem
je med drugimi vzroki glavni v tem, da smo silili mladino v iste
okvire kakor OF kot celotno gibanje slovenskega naroda. Mladini
je treba dati specifične organizacijske oblike. Zato smo se v principu tudi za Lj. dogovorili o organizaciji Zveze slovenske mladine,
kako naj to izgleda v praksi, nam bodo pokazali prihodnji dnevi.
Ko pridem ven, se bomo morali o tem pogovoriti.
5. Z e n c : Na tem področju je bilo skoraj isto, kakor na
mladinskem. Posebne ženske organizacije so likvidirali, s čimer so
izgubili kontakte z znatnim številom žena, ki so aktivne predvsem
na tem specifično ženskem področju. Dogovorili smo se o organi509

ziranju antifašističnih ženskih odborov, kakor smo to začeli zunaj.
Poleg tega bo te dni izšla prva štev. posebnega ženskega lista,
menda »Naša žena«.1-'
6. Ljudska pomoč: Tudi ta sektor so po nepotrebnem
tako zanemarili, da životari samo od tega, kar mu daje FGO.
Mislim pa, — Če bi mu dali več samostojnosti — da bi lahko
zajel mnogo širše kakor katerakoli druga OF organizacija. Marsikdo, ki se sicer nikjer drugod v OF noče aktivizirati, bi morda
postal aktiven, kadar gre za organizacijo pomoći žrtvam okupatorskega terorja. Se bolj to velja za podpore. Zato smo sklenili,
da bomo LP dali večjo samostojnost in razpredli njeno posebno
mrežo, ki bo sicer še vedno sestavni del FGO, vendar navzven
samostojna organizacija. Tovariši so predlagali, da bi spremenili
ime v »SIov[cnsko] narodno pomoč«. Jaz sem se v načelu strinjal
s tem. Kako vi mislite?
7. Literatura: Nekaj časa je bil tu v množicah velik
strah pred literaturo. Začeli so požigati celo Poroč[evalca]. Naši
so napravili napačen sklep in — omejili število naklade. Zdaj smo
pričeli z novim kursom: čim več literature in čim različnejše.
Praktično sedaj nastajajo take možnosti: SP bo čez kakih 14 dni
najbrž lahko začel redno izhajati — tiskan in v velikem formatu,1'1
n. pr. kot »Slovenec«. Cc bi to uspelo, potem bi eventualno prenehali izdajati »Radio — vesti«, ki bi izhajale v SP, pač pa bi
redno izdajali »Osvobodilno fronto«. Prihaja namreč do tega, da
SP včasih zaradi načelnih člankov, ki pa morajo iziti, postaja premalo dnevno — pereč. Zato naj bi se v bodoče omejil čim bolj na
prenašanje novic, a »Osv[obodilna] fronta«, ki bi izhajala morda
vsakih 14 dni, na članke načelne narave. Morda bi se tudi Osvobodilna] f[ronla] mogla tiskati, ali pa bi jo okusno cikloslirali. —
Dalje bi izhajale po potrebi: »Del[avska] cnotn[ost]«, »Naša žena«,
»Mlada Slovenija« ter seveda listi oz. dokumenti posameznih skupin, kakor tudi ostali propagandistični material (brošure, referati,
teze itd.). Mislim, da bi pri vsej tej literaturi morali mi čim bolj
sodelovati, kajti samo ljubljanskemu kadru ne bi smeli prepustiti..
— Enodušno mnenje vseh pa je, da bi bilo potrebno čim prej izdati
•- Prva številka »Naše /enc- v času okupacije je izšla 10. decembra 1942.
Bila je osrednje glasilo Slovenske protifašistične ženske zveze.
UJ Centralna tehnika KPS je tedaj pripravljala novo tiskarno »Jama« ali
»Truga- pod mizarsko delavnico Alojza Jcvnikarja Pod Ježami blizu Zelene
jame v Ljubljani. Kupila je večji tiskarski stroj »Feniks«, na katerem bi
lahko tiskala glasila v večjem formatu kot v drugih svojih tiskarnah. Tako
so že postavili stavek /a posebno, bihaško izdajo Slovenskega poročevalca.
Toda s propadom tiskarne dne 22. decembra 1942 je propadla možnost tiskanja Slovenskega poročevalca v večjem formatu vse dO 29. septembra 1943, ko
so v osvobojenem Kočevju v tiskarni Pavličck natisnili naslednjo tiskano
Številko Slovenskega poročevalca.
510

»Slovenski zbornik«,14 kajti sedaj je i/redno primeren čas. Treba
bo delali hitro. Ne vem, kako daleč je Saša10 že prišel s svojimi
pripravami. Dogovoril sem se z Nikolajem, da bosta on in Bor"'
nekako prevzela nalogo ljubljanske redakeije, t. j. organizaeije prispevkov iz Ljubljane. Dobro bi bilo, da bi Saša čim bolj pohitel.
Naj kratko malo da komando neposlušnim avtorjem. Ja/. s svoje
strani mu bom v najkrajšem času prispevek od raj tal, ker ga že
imam, kakor se pravi — »v glavi«.
8. Intendantura: Ločili smo vojaško inTtendancol od
civilne, ker je bilo sedaj vse pomešano. Dodali smo tudi Še neke
nove ljudi. Pravijo, da bo sedaj šlo. Materiala za part[izane] bo
možno še precej dobili. Starega seveda. Sicer pa novo itak ni zanič.
9. Provale gredo izredno na živce. Nadaljujejo se še vedno.
Najtežja in najnevarnejša — po liniji tehnike — je sicer zastala,
toda nikakor nismo gotovi, če se ne bo vendarle še dalje razvila.
O glavnem izdajalcu17 krožijo tako čudne reči, da si človek še ne
more napraviti prave slike. Poleg vsega tega pa vlada še neverjetna
nekonspirativnost. Za prejšnji teden so pripravljali belogardistične
racije, pa ne vem, zakaj jih ni bilo. Po cestah pa je vse nevarneje.
Izdajalstvo je sicer za spoznanje pojenjalo — v množicah namreč
— toda zato dobiva b. g. vedno več besede pri zasledovanju. V belgijski vojašnici imajo svoje zapore (pred kasarno in okoli nje so
sedaj poleg Italijanov b. g. straže) in baje silno mučijo ljudi. Zaslišuje pa predvsem dr. Smajd's iz Radovljice, neki kaplan Jenko1*'
in neki Lavrič,"0 menda iz Žužemberka (dva njegova brata smo
imeli tedaj v zaporih). Dalje imajo zapore v Polju, Bizoviku,
Klečali itd. Z ljudmi počno take grozote, da jih — Italijani rešujejo. O ljudeh, ki padejo njim v roke, ne moreš prav nič izvedeti.
V bclg[ijskij kasarni jih je sedaj že blizu 300.
1

» Slovenski zbornik, o katerem piše Edvard Kardelj, ni Izid. V začetku
leta 1942 je i/.Sel ciklostiluani Slovenski zbornik 1942. poleti pa tiskani. Po
osvoboditvi je izScl obsežen Slovenski zbornik MCMXLV.
i* Josip Vidmar.
I« Vladimir Pavšič.
17
l.ilijana Neuman.
IS
Dr. Albin ftmajd je bil pred vojno advokat v Radovljici in narodni
poslance. Po okupaciji je prišel v Ljubljano in postal član vodstva 29. maja
1941 osnovane Slovenske legije, nato pa bil ves Čas okupacije eden vodilnih
članov kontrarevolucije, ki se je z orožjem v roki borila proti narodnoosvobodilni vojski.
M Janez Jenko je bil pred vojno kaplan v Tržišču. Pred Nemci je zbežal
V Zu/cmberk. kjer je bil sprva politično neopredeljen, nato pa začel delati
za belogardiste Poleti 1942 je iz strahu pred partizani zbežal v Ljubljano
in postal od XL italijanskega armadnega zbora -plačan vojaški kaplan
MVAC* v »coni 15 — Ljubljana«.
*> Jože LavriČ iz Žužemberka je bil organizator bele garde in je poleti 1942
zbežal iz strahu pred partizani v Ljubljano. Spomladi 1943 je bil imenovan
U poveljnika belogardistične postojanke pri Sv. Gregorju.
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10. VOS OF: Glede na sedanje razmere v Ljubljani in b.g.
priprave se mi zdi za nekaj časa nemogoče, da bi vršili večje
akcije VOS OF. Zdaj je v množicah močan moralni polet, ki odtehta divjanje b.g. Cc bi sedaj, ko se b.g. počuti se močna, tudi
okupatorji izvršili kaj večjega, bi to lahko bilo b.g. kot povod
za pokolj, za takozvano »čiščenje Ljubljane«, kot pravijo. Zato
mislim, — tako sem se tudi s tovariši dogovoril — naj napravijo
pavzo vse do tedaj, dokler jim mi izrecno ne sporočimo. Govore
tudi, — dasi popolnoma ni potrjeno — da so iz Italije pripeljali
v zapore b.g celo vrsto uglednih ljudi, med njimi starega Kidriča,
oba Vidmarja, oba Kozaka-1 itd. Te dni so spet pobrali precej
intelektualcev, ki jih vse trpajo v belgijsko kas[arno]. Cc bi mi
sedaj omogočili b.g., da dobi zunanji povod za pokolj vseh teh
ljudi, ki bi jih rada poklala, bi napravili napako. Ni še čas. Zato
upam, da mi boste odobrili, da nisem vašega sklepa,22 ki mi ga je
sporočil Peter, prenesel na VOS OF. Zdi se mi, da bo Čas za to
tedaj, ko bo že pošteno začelo ropotati na frontah in ko tudi b.g.
več ne bo imela moči, da bi izvajala take represalije, ne da bi
dvignila proti sebi aktivni odpor naroda in zavezniškega sveta. —
Glede splošnega dela OS smo se dogovorili, da bi bilo dobro, če
bi k[rščanski] sfocialisti] in sokfoli] prevzeli del aparata OS in
dodelili za te sektorje po enega človeka kolegiju VOS OF. Mislim,
da bo to urejeno.
11. Končno še nekaj o financah. Te so najslabša točka.
Pri OF že dolgo ni omembe vrednega prirastka. Niti ni za ljubljanske plače in podpore. Mi smo imeli neko specialno blagajno,
pridobljeno na poseben način, toda ta je sedaj izpraznjena (vojski
smo dali od septembra do sedaj skoraj 1 milijon) in tako smo
dobesedno »na psu«. Jaz si tu na vse mogoče načine prizadevam,
pa ne gre nikamor. Le če nam bo kaj kmalu uspelo doseči kak
burnejši polet OF (v kar pa ne verjamem kljub temu, da so simpatije Ljubljane za nas morda močnejše kot kdajkoli, kajti teror
b.g. in Italijanov postaja vse besnejši), bi prišli do večjih vsot.
Problem bo treba rešiti še na kak drug način. Tudi zunaj bo
treba priti do denarja. Ce ne drugače — s partizanskimi nastopi.
Končno — kako žive naši Štajerci in Gorenjci?
12. Glede poslanega materiala za vas, vem da je iz Ljubljane
odšel. Cc ste ga prejeli, ne vem, to naj L[uka] zunaj uredi. Danes
mu ponovno pišem o tem.
V zvezi s politično razgibanostjo Ljubljane in splošne naše
akcije sem se dogovoril o naslednjih ukrepih:
1. V Ljubljani naj bi se priredila konferenca duhovnikov, ki
naj bi izdali nekako resolucijo z njihovim stališčem. Ni nujno, da
-*' Glej dok. St. 192, op. 20—22.
22 Glej dok. št. 120, op. 8.
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je v tej resoluciji samo pozdrav OF, ampak naj v njej v celoti
izrazijo svoje stališče in svoje predloge in nasvete. Naj
se jim omogoči, da bodo aktivno udeleženi ne le v akciji (ki bi
z njihove strani lahko bila intenzivnejša), ampak tudi pri opredeljevanju splošnih načel gibanja.23
2. Treba bo v zvezi s stališčem pravoslavne cerkve v ZSSR
in pri nas na osvobojenem ozemlju (duhovniški kongres v Bosni):i
poskušati napraviti nekaj podobnega tudi pri nas. S tem v zvezi
se mi zdi potrebno, da bi tudi pri našem Gl. Štabu postavili duhovnika, ki bi bil nekak verski referent pri štabu in sploh stvari, ki
se tičejo odnosov naše vojske do cerkve. Tako imajo urejeno tudi
spodaj. Zdi se mi, da bi bil to močan udarec b.g. in najboljši dokaz
o demokratičnem odnosu vseh skupin v OF do vere in cerkve.
Lahko bi se pa to napravilo tudi v kaki drugi obliki. Predlog v tem
OZiru že imam in sem ga sporočil L[uki]. Naj vam pove ime.88
Izgleda, da se bo vrnil te dni v Lj[ubljano]. Tu ga bodo naši počakali in potem poslali k vam (medtem bom tudi jaz že pri vas),
pa se bomo z njim dogovorili. Pod pogojem seveda, če se boste
vi strinjali. Menim, da bo on pristal.
3. Ojačiti je treba pismeno propagando o našem stališču do
vere in cerkve. Dogovoril sem se o izdaji brošure v tem vprašanju,
ki je že skoraj napisana. Brošura bo imela konkretne podatke
o položaju v ZSSR. Izdana bo s podpisom naše Partije.
4. Dogovoril sem se s tov. kršč[anskimi] soc[ialisti] o tem, da
bomo mi komunisti izdali dokument (brošuro), kako si predstavljamo naše bodoče odnose in tudi odnos do vere in cerkve. Oni
pa bodo izdali dokument o odnosu k[rščanskih] s[ocialistov] do
komunistov.
5. Dogovorili smo se o tem, da se vzpostavi nekak »gospodarski svet« pri 10. Sestavljen bi bil iz raznih industrijskih,
finančnih in sploh gospodarskih krogov. Potreben je zaradi tega,
da bi ti ljudje dobili nekake garancije, da bo stvar šla po demokratični poti. To je njihov predlog. Za okrepitev naših pozicij
v srednih slojih se mi zdi potrebno tak predlog v neki formi
sprejeti. O kompetencah se bomo pogovorili, ko se vrnem. Vsekakor se mi zdi, da je njihov glas lahko samo — posvetovalen. Gre
končno za delovne množice.
M Konference duhovnikov ni bilo, ker se v tistem Času škof dr. Grcgorij
Rozman se ni javno izjasnil za pristop na stran okupatorja in so čakali na
OjegOVO
odločitev.
21
Misli na kongres pravoslavnih duhovnikov. Študentov teološke fakultete in bogoslovccv iz raznih partizanskih enot. ki je bil 15. novembra 1942
v Bosanski Krajini. Kongres Je izdal proglas, ki ga je priobčila tudi ciklostilirana posebna (bihaška) izdaja Slovenskega poročevalca.
-'•'> Dr. Metod Mikuž, ki je prišel v Dolomite v začetku januarja 1943 in
postal 12. januarja 1943 verski referent pri Glavnem poveljstvu slovenskih
partizanskih čet.
33
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6. V zvezi Z zunanjimi in notranjimi dogodki bo treba izdelali
že tudi konkretne predloge, kako naj i/gleda naša bodoča
Slovenija. Zdaj je pa res treba čim več pisati o bodočnosti.
Morali se bomo o tej bodočnosti /daj res konkretno pogovoriti
in tudi že pripravili neke organizacijske ukrepe, ki bodo omogočili
realizacijo teh načrtov. Prišel je čas, ko se bomo morali mi baviti
z načrti in o tem tudi pisati za množice!
7. Centralna naloga v zvezi s tem pa se mi zdi, da preciziramo
svoje stališče do Jugoslavije, lond[onskc] vlade, ustavotvorne
skupščine v Bihaću itd. Toda to so tako važne stvari, da se bomo
0 tem raje ustno pogovorili. Sama vest je v Lj[ubijani] zelo navdušila ljudi, toda nekoliko začudeni so, da ni Slovencev. Zato je
tista izjava,20 ki sem vam jo predlagal, tem nujnejša. Sla bo v tisk
jutri, pojutrišnjem.
S tem sem že nekoliko prešel na splošna vprašanja, ki bi jih
mi morali obdelati. Mislim, da bo dela veliko.
Kako je z vašimi članki za Sv[ico]?-: Potrebno bi bilo čim bolj
pohiteti. Ali ne bi bilo možno poslati, dokler sem še jaz tu? Možnost za zvezo je tu. Čim prej pošljete, tem bolje. Zdaj je to Še
posebno važno, ker so bili Angleži prisiljeni javno po radiu vprašati vse Jugoslovane, naj nekako njim sporoče, kako hočejo imeti
organizirano Jugoslavijo. Ker bo seveda mihailovščina pisarila, je
potrebno, da tudi mi povemo, kaj hočemo. Nikar ne podcenjujte
te stvari, pohitite čim bolj morete.
V splošnem k sedanjim dogodkom nimam kaj pisali. Iz vsega
se jasno čuti, da je fašizem jel silno naglo izgubljati tla pod
nogami. Mussolinijev govor je že izraz tega in v nobenem njegovem
govoru še ni bilo tako malo samozavesti, kakor je v tem.-s »Pravda«
piše, da se bo ta ofenziva nadaljevala do popolnega uničenja fašizma. Ko padejo Stalingrad (to je, ko bo očiščen Nemcev), Ržev
in Velikije Luki, potem bo — po mojem — začetek konca. Mislim
pa, da se bodo ti boji vlekli še precej časa. Tu pri nas govore
o prihodu 1000 Nemcev v Ljubljano. Ali gre pri tem samo za
načrte, ali pa se bo to kmalu zgodilo, ne vem. Vsekakor pa bi bilo
mogoče.
S tovariškimi pozdravi
Krištofi
Smrt fašizmu — svobodo narodu!
2« Glej dok. St. 193 in dok. št. 1%.
2* Glej dok. fit. 207, poglavje V, točka 3.
2* Misli na Mussolinijev govor 2. decembra 1942 na plenarnem zasedanju
zakonodajnih komisij zbornice faSijcv in korporacij.
s> Edvard Kardelj.
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PISMO EDVARDA KARDELJA DNE 4. DECEMBRA 1942 ČLANU
POVERJENISTVA IZVRŠNEGA ODBORA OF ZA LJUBLJANO
ZORANU POLICU*
Dragi Urh!=

4. XII. 1942
4

Vlasta^ mi je poslala Tvoje pismo, v katerem pišeš o konferenci Delavske enotnosti. Zalo Ti kar jaz odgovarjam v njenem
imenu.
čudim se, da nisi o tej konferenci nič vedel. Izvršila se je,
ko je bil Peter* tu, takoj drugi dan po plenumu.'1 Tudi na tej
delavski konferenci je bil prisoten Peter, poleg njega pa delavski
predstavniki kršč. soc. in soc. demokratov. Sklep za konferenco je
bil na seji 10, 'ko sem bil jaz se zunaj in je bilo tudi določeno, da
jo bo izvedel Peter. Jaz sem celo govoril z Andrejem7 in Drejćetoms o tem, da bi bilo zelo dobro, če bi se našel stik s kakim
nekdanjim funkcionarjem NSZ,1' tako da bi konferenci prisostvoval
tudi ta. Pred samo konferenco v Ljubljani sem o tem govoril
s Savom10 — in. Če se ne motim, tudi z Mitjo,1' vendar sem dobil
negativen odgovor. Pritiskal sem v tej smeri, pa nas je potem
določeni datum prehitel in tako predstavnika NSZ (ki je bila
v Ljubljani vedno slaba) — delavca — na konferenci ni bilo. Da
Ti Peter ni povedal o tej konferenci, to pada pač na rovaš njegove pozabljivosti. Pripominjam Še, da so bile teze, ki so objavljene v 1. štev. »DE«,12 prediskutirane na 10 (napisal jih je
Gašper),n in tam odobrene. Glede »DE« (lista) sem pisal na IO,
če se strinja z njegovim izdajanjem (ta misel mi je padla v glavo
že po konferenci, ko je bilo treba stvari objaviti) in so odobrili.
To so zunanja dejstva v zvezi s tem. Glede političnih razlogov,
ki so privedli do formiranja DE, pa so nas vodili naslednji
momenti:
1

Izvirna kopija z lastnoročnim podpisom je v arhivu CK7.KS v Ljubljani.
2 Zoran Polič.
3
Mira TomSič.
* Glej dok. št. 199.
f« Boris Kidrič.
« Glej dok. 5t. 94, op. 2.
7 Jozc Rus.
R
Franjo Lubcj.
Đ
Narodno strokovna zveza.
,()
Tone Toman.
" Viktor RcpiC.
'- Delavska enotnost. Glej dok. Si. 94.
'•T Tone Fajfar.
33*
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Delavstvo je odigralo v naši osvobodilni borbi največjo vlogo
in je pokazalo največ trdnosti. Potrebno je zategadelj dvigniti
samozavest delavskega razreda Še više, treba ga je utrditi na njegovi lastni razredni osnovi, treba je sedaj skovati enotnost, ki
je nobena reakcija ne bo mogla zlomiti. Enoten delavski razred
je največja garancija čvrstine OF. Razen tega je delavska enotnost
zlasti važna v enem pogledu: za učvrstitev zveze med kršč. soc. in
ostalimi skupinami OF. Prepričan sem, da je enotnost s kršč. socialisti mogoča vseskozi do uresničenja vseh demokratičnih ciljev,
ki jih ima OF. To enotnost bi lahko spravili v nevarnost samo
reakcionarni elementi izven kršč. soc. grupe, ki bi jo pa kasneje
iz špekulantskih razlogov hoteli izkoristiti. Enotnost na osnovi
delavskega razreda je najtrdnejše jamstvo, da se to ne bo zgodilo.
O tem smo govorili s tovariši kršč. soc. in smo prišli do istih
zaključkov. Prav iz naših medsebojnih razgovorov je prišla iniciativa za tako konferenco Delavske enotnosti. Menim, da se boš
s takimi sklepi strinjal tudi Ti.
Da nismo specialno vabili tudi vas na konferenco, je to pač
posledica naših predhodnih razgovorov z Andrejem in Drejčetom.
Mi ne smatramo, da ni delavcev, ki bi ne bili sokoli. Nasprotno,
ravno med Sokoli je prav veliko delavcev. Toda Sokol nikoli ni
bil specifična delavska organizacija v tistem smislu, kakor n. pr. KP, ali kršč. soc. in soc. dem. sindikati. To so pa bile
dejansko delavske razredne organizacije. Zato ne bi konkretno imelo smisla, da vi tam oficialno sodelujete, ker bi s tem
brez potrebe zoževali mnogo širše baze, na kateri je bil zgrajen
Sokol, ki ni bil nikaka specialna razredna organizacija. Sodelovanje na taki konferenci, menim, bi sokolstvu škodilo pri njegovih pozicijah v srednjih slojih. Samo to so bili razlogi, ki so
privedli do take »zožene« konference DE. Tvoja kritika v pisemcu
Vlasti potemtakem nima prave osnove. Prepričan sem, da boš
razumel naše nagibe, ki so privedli do tega, da se je ta konferenca
vršila prav v taki obliki.
Istočasno pa Te prosim, da ne zameriš Petru, če Te je v svoji
pozabljivosti pozabil obvestiti. Jaz s svoje strani sem bil prepričan,
da Ti o celi stvari vse veš, glede na to, da si bil nekajkrat skupaj
s Petrom.
Tvoje pismo, v katerem me obveščaš o možnosti za potovanje,'* o katerem sva se dogovarjala, sem prejel. Nujno bi Te
prosil, da mi sporočiš, koliko se lahko zanesemo na to možnost, t. j. koliko je verjetnosti, da bo res lahko šla na pot. Imam
namreč še neko drugo možnost, ki je pa zvezana s precejšnjimi
podkupninami. Ce bi pri Tebi zares bilo v redu, potem bi se pač
1» Glej dok. 51.198 in 207.
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teh stroškov lahko otresli. Sporoči mi, prosim, takoj in čim podrobneje, kako sedaj stoji, t. j. ali dovoljenje že ima, ali ga bo
šele iskala. In kako je sicer z zanesljivostjo osebe, ki bi potovala?
Jaz sem po sili razmer prisiljen ostati Se nekaj dni. Nekaj
se mi je polomilo!
S tovariškimi pozdravi
Krištofi
St. 203

POROČILO SEKRETARJA CENTRALNEGA KOMITEJA KPS
FRANCA LESKOŠKA IZ DOLOMITOV DNE 5. DECEMBRA 1942
EDVARDU KARDELJU'
5. XII. 1942
Dragi Kr.!=
Sporočam ti, da sem prejel tvojo pošto 2 pismi in tretji
del š[ifre]. Janez"1 se je vrnil s potovanja in uredil nekaj zvez.
Pri Jožici* ni bil. Sedaj je gotovo, da je M.r* padel, kako je z njim,
ne morem zvedeti, vem samo toliko, da vztraja na svojem zagovoru, da mu je dal neki krojač v Ljfubljani] uniformo/- naj jo
ponese k Selanu.7 Selan je bil na karabinjerski postaji, tam je
moral uniformo obleči. Rekli so mu, da to ni njegova uniforma.
Več o tej zadevi nisem mogel zvedeti. Kako je mogel biti Julij*
tako brezvesten in M[iklavža] poslali z uniformo, da je sedaj vse
pokvaril, tudi tvoj prihod.
Danes je Peter'-' poslal iz G[orenjske] pismo, ki ti ga v prepisu prilagam."' Mi smo to pismo poslali Matiji," naj ukrene
potrebno in nismo sami ničesar ukrepali. Na zadnji seji pred
odhodom smo sklenili naloge za vse odrede in brigade. Matija je
dal nalogo NO in UBLS skupaj. Sedaj smo mu v pismu predlagali,
naj to nalogo poveri brigadi TT namesto UBLS in naj takoj pošlje
LS na mesto, kamor to želi Peter.
'S Edvard Kardelj.
• Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu CKZKS v Ljubljani.
2
Krištof — Udvard Kardelj.
> Boris Kraigher.
* Konspiralivno ime za nekdanjo bazo vodstva narodnoosvobodilnega
gibanja na Podlipoglavu.
'• MiklavzMirko Zlalnar.

ft

Zelezničarsko uniformo.
" Martin Selan iz Brezovice, zelezničarski sprevodnik, kjer je bila javka.

s

Milan Skerlavaj.

'•' Boris Kidrič.
1« Glej dok.lt. 195.
" Ivan Maček.
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Včeraj sva imela z Janezom partijsko posvetovanje vrhniškega] okrožja; prišel je cel OK in rajonski sekretarji, skupaj 8 ljudi.
Posvetovanje je dobro uspelo in bilo zelo koristno. Ljudje so bili
zadovoljni s posvetovanjem. So zelo dobri ljudje, posebno pa
Djuro,'2 ki je v svojem razvoju zelo napredoval, odkar ga nisem
videl. Priloženo ti pošiljam Delavsko enotnost. Priznam, da sem
ga tukaj malo polomil. Pa si nisem mogel pomagati; ko sta bili prvi
dve strani gotovi, potem sem šele zvedel, da je premalo materiala.
Potem sem v naglici šel k prijatelju,,:t da sva na hitro napisala
članek »Delavci v boj« in o padlih delfavskih] funkcionarjih. Prijatelj mi je dal tudi neki odlomek iz brošure, ki jo piše v dogovoru
s Petrom. Ker so v tiskarni stali, nisem prečital in sem v naglici
hitro oddal. Sedaj šele vidim, da je to kolobocija, ki ne bi smela
biti tiskana. Zanesel sem se pač, da je članek dober, ker sta se
dogovorila s Petrom zaradi brošure.
Je tudi nekaj, tiskovnih napak.
Jutri zvečer ti pošljem izvlečke in članke iz »Borbe« v prepisu:
Titov govor in druge članke, ki kažejo njihova stališča. Mislim,
da so malo zasektašili, ali pa mi nimamo prav; vendar mislim, da
smo mi na pravi poti. Tvoj prihod je zelo nujen. Potrebno bo,
da bodo ostali tovariši več na potovanju in bom jaz večinoma
sam. Tudi to je potrebno, da se enkrat skupaj dogovorimo. Poskusi vse možnosti, da greš. Poskusi z obleko duhovna, ali kako
drugače. Naj Božo1* pogleda, kako je na direkciji glede dokumentov, poskusil bi na drugi postaji. Piši, kaj naj mi storimo za
pomoč. Pošlji Boža sem, če moreš, da se Janez dogovori z njim
glede organizacije tehnike. Janez sigurno nekaj časa ne bo mogel
tja. Dogovorili bi se tudi konkretno glede tvojega prihoda.
Tovarisko te pozdravlja
Luka15
St. 204

PISMO ČLANA POVERJENISTVA IZVRŠNEGA ODBORA OF ZA
LJUBLJANO ZORANA POLIČA DNE 5. DECEMBRA 1942 EDVARDU KARDELJU1
5. XII. 1942
Dragi Krištof!2
Tvoje pismo prejel.'1 Glede DE me, mislim, nisi točno razumel. S Tvojimi izvajanji se v celoti strinjam in sem tudi vedel
W
Slane Kavčič.
1:1
Tone Fajfar.
M Branko Ivanuš.
'S Franc Lcskosck.
i Izvirnik, napisan s crnilom, je v arhivu CKZKS v Ljubljani.
- Edvard Kardelj.
•-• Glej dok. št. 202.
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za priprave zunaj (sklepi in Gašp.4 načrt). Samo, ko sem prišel v Lj[ubijano], mi je Mitja5 povedal, da so [se] dogovorili,
naj se tudi mi udeležimo tega sestanka. Zato sem mislil, da so
bile osnove spremenjene in ker potem naenkrat ni bilo več nobenega glasu, se mi je zdelo Čudno. Sicer pa je sedaj stvar popolnoma
jasna — krivda je predvsem v tem, da se tu niso dovolj dogovorili
o stvareh (z Mitjo namreč).
Glede pošiljanja pa tole: stvar je postala nekoliko zapletena.
Tista, ki naj bi šla, je zaprta. Delajo pa sedaj na tem, da bi bila
transportirana k svojemu možu, ki je tam. Ko bi zvedeli, če potuje
tja, bi ji dostavili (bilo bi nekoliko laže, ker je v bolnici). Drugi
trenutno ne morejo dobiti dovoljenja. Možno pa bi bilo poslati
v paketu s predhodnim opozorilom. Sporoči mi, kako misliš.
Vlasti0 sem pisal glede nekih nevšečnosti na terenu. Ni tragično, toda dobro je pravočasno urediti.
S.f.— s.n.!
Urh7

St. 205
PISMO EDVARDA KARDELJA DNE 6. DECEMBRA 1942 SEKRETARJU KOMISIJE ZA AGITACIJO IN PROPAGANDO PRI CENTRALNEM KOMITEJU KPS BORISU ZIHERLU'
Dragi Bogdan!2 — 6. XII. 1942
Ker odhajam, Ti pošiljam nekaj materiala, ki mi je ostal tu
za »Slovfenskcga] porjočcvalca]«. Objavi ga vsekakor! Zlasti dopis
S Štajerskega (»Če ne gre, pa ne gre«)3 ne pozabi!
Imel sem tu zelo veliko materiala, pa sem sestavil tudi že naslednjo štev. »Por.«4 — Nekaj Tvojega materiala je izšlo v prejšnji
številki/- ostalo bo v tej.« (Vsebina: 1. uvodni ik:] Tvoj čl[anek]
o sovj[etski] ofenz[ivi], — 2. Darlanovščina, 3. S slov[cnskih]
bojišč, — 4. Partizanske] zmage v Bosni, 5. OVS v Trstu —
4

Gašper — Tone Fajfar.
Viktor Rcpič.
Mira TomSič.
Zoran Polič.
Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu CKZKS v Ljubljani.
Boris Zihcrl.
Članek ni objavljen v Slovenskem poročevalcu.
4
Ta Številka verjetno ni Izšla. Po Številki 46, ki ima datum 12. december 1142, je ohranjena naslednja redna izdaja Sele 1. januarja 1943. Vsi članki
V tejr Številki pa so napisani po odhodu Edvarda Kardelja iz Ljubljane.
* Slovenski poročevalec, leto III, St. 45, dne 10. decembra 1942.
« Slovenski poročevalec, leto III. St. 46, dne 12. decembra 1942. IzSIi so
vsi navedeni članki, razen članka »Obveščevalna varnostna služba v Trstu«.
»
*»
•
i
-n
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6. Pismo iz Primorja, 7. Glas italij[anskih] antifaš[istov] v pomoć
slov. narodu — 8. Odkrita karta (Urh)7 — 9. Na robu — Tudi ta
štcv[ilka] bo na 10 straneh, ker pač ne izhaja »Radio — Vestnik«.
— Zdaj so stvari v tehniki že take, da bo lahko spet izhajal tudi
RV. Glej torej, da preidete k rednemu izhajanju vseh organov.
Verjetno je, da se bo dalo tiskati »SP« sedaj v formatu »Slovenca« na 2 ali 4 straneh.h Govori z Julijem.'' Glejte, da bo material
dober. Cim več konkretnega! Jaz Ti bom pošiljal vojna poročila
in druge podatke. Seveda, to pa pod enim pogojem: če boš
tudi Ti meni pošiljal radio — bilten in druge ljubljanske vesti. Pošiljaj jih direktno! Napiši naslov: Gregor (za
Cilko) Kr.10 — Pošlji po Juliju. Dodaj, prosim Te, še Tvoje osebne
vtise iz radijskih vesti, posebne značilne stvari itd. Delaj to vsaj
enkrat na teden, če moreš pa tudi dvakrat.
Uredi tudi druge stvari, kot sva se dogovorila. In bodite malo
bolj ekspeditivni!
Zveze z L j [ubijano] bodo dobre in se javljaj čim pogosteje!
Dobro se imej!
S prisrčnimi lovariškimi pozdravi
Krištof"
Smrt fašizmu — svobodo narodu!
l=

P. S. Pctcr se je javil z Gorenjskega.in Pravi, da so tam dobri
objektivni pogoji, a naši subjektivni slabi.

St. 206
POROČILO EDVARDA KARDELJA DNE 7. DECEMBRA 1942 GENERALNEMU SEKRETARJU KPJ IN VRHOVNEMU KOMANDANTU NOV IN PO JUGOSLAVIJE JOSIPU BROZU-TITU1
Staremu.'- — 7. XII. 1942
Dragi TT.P — Izrabljam priložnost, da napišem nekoliko
vrstic. Napisal bi več, toda jutri odhajam na teren in ne preostaja
" Zoran Polič.

s
•
»°
u
12
131

Glej dok. St. 201, op. 13.
Milan Skcrlavaj.
Geslo m Centralni komilc KPS — Krištofu,
Edvard Kardelj.
Boris Kidrič.
Glej dok. št. 195.
Izvirna kopija v srbohrvaščini z lastnoročnim podpisom je v arhivu
CK ZKS v Ljubljani.
2 Josip Broz-Tito.
3 Tito — Josip Broz.
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mi veliko časa. Sicer upam, da si prejel dve moji obširni poročili
čez GS Hrvatske, ki sem jih poslal v oktobru.4 Te dni bo odšla na
pot k Vam, ali vsaj do GSH, naša posebna patrulja, ki Vam bo
prinesla naša poročila in gradivo. Pred mesecem dni je odpotoval
do GSH naš človek z nalogo, da gre eventualno tudi do Vas/' Ne
vem, ali je dospel tja. — Brkor' nam je sporočil Vašo kritiko razvoja tukajšnjih razmer v zvezi z italijansko ofenzivo,7 kritiko, ki
ste jo izrekli na podlagi .. .K poročila. Ne vem, kaj in o čem je
...° poročal, v vsakem primeru pa se čudim, da ste njegove izjave
vzeli kot nekaj, iz česar bi lahko sodili o tukajšnjih razmerah.
.. .,0 Res je, da smo mi sami, t. j. štab in vodstvo in to deloma
po naši lastni krivdi, bili v zelo neugodnem položaju in da je
zelo malo manjkalo, da bi vsi v bratskem kolektivu ne izgubili
glave. To dejstvo, ki je bilo posledica naše dovolj velike lahkomiselnosti, smo zelo ostro obsodili že zaradi tega, ker je z nami
bil tudi ves IOOF. Gibanje bi z našo pogubo bilo kratkomalo obglavljeno v vsakem pogledu. O vzrokih tega Ti bom pozneje pisal
obširneje. ...n Res je, medtem ko smo se skupaj podili po gozdovih, nismo mogli imeti pregleda nad celotnim položajem, toda
nikdar nisem niti pomislil, da bi ta ofenziva lahko zlomila vojsko
kot celoto. Celo naša izolacija od čet je bila zelo kratkotrajna.
Res, za skupino v kateri sva bila jaz in V., je trajala izolacija
okrog 14 dni. ker smo bili v težjem položaju. Zato pa je skupina,
V kateri sta bila Angelo1- in Peter13 pričela vzpostavljati zveze že
po tednu dni. Razen tega je en del GS bil popolnoma izven ob•* Edvard Kardelj je poslal poročila Josipu Hrozu-Titti dne 20. septembra 1942 (glej dok. št. 1), dne 7. oktobra 1942 (glej dok. št. 2) in dne 6. oziroma 12. novembra 1942 (glej dok. Št. 84). Iz ohranjenega arhivskega gradiva je razvidno, da v mesecu oktobru ni poslal dveh poročil.
6 Na pot je odsel konec oktobra Jože Bradcsko-Boštjan. Vrnil se je
okrog 25. novembra 1942 s skupino 11 tovarišev, ki jih je poslal Vrhovni
štab NOV in PO Jugoslavije za pomoč slovenskim partizanskim enotam.
O svoji poti je Jože Bradcško poročal dne 15. decembra 1942 Borisu Kidriču.
V poročilih pravi med drugim: »Moj načrt je bil, da grem v hrvatski Glavni
štab. Ko sem prišel do tja, so mi rekli, da je najbolje, če stopim do tov.
Tita, ki je bil takrat v sveže osvobojenem Bihaću, in naj njemu osebno
obrazložim vse naše zadeve. Tov. Tito je bil zelo vesel, ko je spet, kakor
je rekel, zagledal jednog sa Roga. Zelo se je zanimal, kako je z nami in
mu nisem nikakor mogel zadosti izčrpno razložiti, tako je bil neučakan. V
splošnem je bil zadovoljen z tiami.- (Izvirnik, napisan s črnilom, je v arhivu CK ZKS v Ljubljani.)
rt
Ivan Krajačic*.
7 Glej dok. št. 185.
* Izpuščamo.
0
Izpuščamo.
10
Izpuščamo.
i' Izpuščamo.
'- Ivan Maček.
'* Boris Kidrič.
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koljcncga sektorja11 in je ves Čas vodil operacije i/ven obkoljenega
ozemlja. Samo paničarji lahko torej splošen položaj presojajo
drugače. — Kar se tiče taktike, smo mi za priprave ofenzive vedeli
več kot mesec dni pred njenim začetkom. Vedeli smo tudi za število čet in celo to, katere divizije bodo sodelovale in s kakšnim
orožjem. Zvedeli smo tudi za splošni načrt ofenzive. Naša obveščevalna nam je prinesla zares odlične podatke. Res pa je, da jim
nismo povsem verjeli, posebno ne v število vojske, ker nam je
bilo smešno, da bi Italijani na 300.000 prebivalcev privlekli preko
50.000 vojakov. To nas je nekaj časa uspavalo. Vendar smo popolnoma pretresli svoj položaj in sklenili takole: s svojo slabo oboroženo in kar je še važnejše, slabo prekaljeno vojsko, ker
je velik del bil mobiliziran na osvobojenem ozemlju in Se sploh
ni bil v resnejših bojih, ne moremo nuditi sovražniku učinkovitega
odpora, ne da bi se pri tem izpostavili nevarnosti, da bi nam vojska
razpadla. Preostalo je dvoje: ali se pravočasno umaknemo
na Hrvatsko (pozneje je bila Kolpa zasedena z eno divizijo na
utrjenih položajih), ali da manevriramo na tak način, da se po
določenem odporu, kjerkoli je to mogoče, čete prebijejo skozi
sovražne linije v zaledje, da tam tolčejo sovražnika v hrbet in
da ostanejo na svojem terenu. Toda v tem nas je prevarilo nekaj,
na kar prej nismo dovolj resno računali, čeprav nas je o tem
poprej obvestila OS: sporazum med Italijani in reakcionarno
buržoazijo za ustanavljanje MVAC15 Resda nismo nikoli dvomili
o tem, da bo reakcija pristopila k temu, da pa bo poleg razpredene
mreže OF lahko resno ogrozila naše vojaške pozicije, tega
dejstva nismo do kraja predvideli vnaprej, ker nismo niti računali,
da bo italijansko nasilje tako strašno. Dejansko pa je bilo takole:
vso Notranjsko so Italijani požgali, kjerkoli so se naši borili in
nudili odpor (tu pa so bili srditi boji, tako da so Italijani v začetku napredovali vsega po 1—2 km dnevno). Poklali so vse, tudi
žene in otroke, porušili celo neko mestece (Sodražico), tako da
ni ostala niti ena hiša cela itd. Za tem je prišla bela garda, ki je
govorila ljudstvu: »Poglejte, kaj so vam prinesli partizani, ker so
se borili v vaših vaseh. Stopite v našo stražo, preprečite, da partizani pridejo V vaše vasi, pa boste obvarovali tako življenja kot
premoženje!« Množice niso bile za belo gardo, toda v tistem obupu
so neke vasi na pritisk kulakov in duhovnikov sprejele puške, to
M Misli na dr. Aleša Beblerja, Eda Mihcvca, dr. Jožeta Brilcja, Viktorja
Stoparja in Jožeta Mazovca. Izven obroča sta dr. Aleš Bebler in lido Miheve delala po vojaški liniji. Viktor Stopar kot začasni politkomisar, Jo/e
Mazovcc pa kot obveščevalec.
i'< Milizia volontaria anticomunista (Prostovoljna protikomunistična milica).
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pa je najbolj vplivalo na partizane. Ko 80 se prebili po težkih
bojih, lačni, izmučeni in goli mimo vrst italijanskih bunkerjev, so
našli v vaseh belogardistično stražo, ki jim je branila vstop v vas,
onemogočala prehrano, pod pritiskom reakeionarjcv pa so pričele
neke belogardistične bande celo že tudi hajke po gozdovih. »Zmage« Italijanov, posebno pa uničenje osvobojenega ozemlja, k temu
še tudi Hitlerjeve zmage na vzhodni fronti, so poglobile demoralizacijo med množicami in tako je belogardistična sodrga pričela
dosegati resne uspehe, ki so se kazali v tem, da je okrog 200 do
300 partizanov dezertiralo, da so se vasi vedno bolj oboroževale
in da so bili partizani popolnoma izrinjeni v gozd. Jasno je, da
je zaradi tega zelo upadla borbena pripravljenost partizanov, da je
popustila disciplina itd. In tako se je drugi del italijanske ofenzive izpremenil v lahkoten sprehod po gozdovih, skoraj brez partizanskega odpora. Videli smo ta proces in vedeli, da se nam bo
vojska razbila, če ne držimo skupaj ostalih čet in če se ne bomo
izogibali srečanjem z večjimi italijanskimi enotami, ki bi brez
dvoma zelo lahko razbile naš odpor. Zato smo v drugem delu
ofenzive zares stremeli v glavnem za tem, da potegnemo naše čete
izpod italijanskega dosega, da jih prestavimo na drugi sektor,
kjer so njihovi položaji slabši. Tako se je tudi dogodilo, da smo s
sektorja, kjer smo bili pravkar umaknili skoraj vse čete in jih
poslali na drugi, misleč, da se bomo tudi mi sami takoj za tem
umaknili. Toda potem smo se za nekaj časa pustili ukaniti od
Italijanov, ki so prevrgli na hrvatsko stran okrog 20—25.000 vojakov. Mislili smo, da gredo proti Vam (to smo Vam celo brzojavili), toda dejansko so šli — na nas, samo od spodaj, s hrvatske
strani. In tako smo se znašli v obroču. Toda vse čete so tedaj
dobro prišle skozi in del štaba izven obkoljenega sektorja je pravilno poveljeval v skladu z našim prejšnjim sporazumom. — Tudi
tu je bilo vprašanje, ali naj bi prišli na Hrvatsko. Vedno sem se
bal tega, ker sem stalno imel pred očmi Srbijo. Resnično, lahko
bi doživeli isto usodo, ki so jo doživele naše čete v Srbiji po našem odhodu, če se ne bi umaknili. Toda jaz sem trdno zaupal,
da pomembno delo OF ne more ostati brez posledic. V Srbiji
smo imeli vojsko, toda nismo imeli OF, ni bilo množične podpore. Pri nas je vse to bilo. Zato smo izdali ukaz: takoj formirati brigade (čeprav manjše, za naše razmere), da partizanom
vlijemo zavest o njihovi moči, nato z brigadami v vasi, na politično delo, da množice vidijo partizane in da partizani zopet vidijo
simpatije množic, čistiti belo gardo, preiti na manjše akcije proti
Italijanom, da se dvigne borbeni duh, in tako pripraviti vojsko
za prehod na nove ofenzivne operacije. — Dragi Tito! Menim, da
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se je to naše mišljenje popolnoma opravičilo. Ce bi neki Vakl.
danes videl naše partizane, ne bi mogel verjeti, da so to isti, ki
so septembra bili videti pred razsulom, za katere je mislil, da bodo množično prehajali k sovražniku. V resnici naš »krah« po
ofenzivi ni niti senca tistega, kar smo doživeli v Srbiji. Ti, ki zelo
dobro poznaš teren v Sloveniji, si lahko predstavljaš, kakšna je
bila italijanska ofenziva s 54 motoriziranimi težkimi topovi, s 6
(resda ne popolnimi) divizijami (malo računano okrog 50.000) vojakov na naših cestah, po katerih lahko prideš s kamionom na vsak
hrib, med našimi vasmi in polji, majhnimi gozdovi itd. Trdim, da
smo v takšnem položaju v resnici doživeli zmago, veliko zmago,
večjo, kot sem si tudi sam zamišljal. Z mrtvimi, ranjenimi, ujetniki in dezerterji smo izgubili največ 400 ljudi. Vse ostalo pa
se je že po nekoliko tednih formiralo v brigade. Tako nepomemben procent dezerterjev v takšnih pogojih, kakršne so preživeli
naši partizani, je resnično zmaga, to zmago pa nam je omogočila
OF. V tem je razlika med Srbijo in Slovenijo. — Res je, da se po
ofenzivi niti do današnjega dne nismo uspeli lotiti večjih vojnih
operacij, razen sedaj v zadnjem času na nekaj krajih. Večina naših operacij po ofenzivi je v čiščenju bele garde in v bistvu v diverzantskih akcijah. Borbena sposobnost naših partizanov sedaj
prav tako daleč zaostaja za hrvatskimi (za razliko n. pr. poleti,
ko so naši partizani kazali mnogo večjo udarnost). Toda vse to
je samo začasnega značaja. Ti veš, da smo Slovenci vedno dovolj
počasni, toda uporni ljudje. Tako je torej s to našo vojsko. Počasi gre naprej, toda gre brez prestanka. Belo gardo smo potolkli
toliko, da nima več tiste iniciative pri preganjanju partizanov,
temveč nasprotno, partizani preganjajo njo. Vendar še drži močne
postojanke. Popolnoma smo očistili neka področja, tako da je
približno Vi Dolenjske v partizanskih rokah in to ozemlje se vedno
bolj širi. Resda ne stremimo za osvobojenim ozemljem. Toda
v zvezi s čiščenjem bele garde smo morali pristopiti k utrjevanju
terena. Morala partizanov je dobra in se z uspehi vedno bolj
izboljšuje. Kar se tiče akcij, četudi niso velike, so vendar pomembne: v enem tednu so bili npr. uničeni Štirje vlaki popolnoma,
cela vrsta pa je poškodovanih. Proga Ljubljana—Trst je stalno
poškodovana, sedaj posebno v spodnjem delu, pri Trstu. Nekako
10 km od Trsta so naši n. pr. popolnoma uničili vojaško stražarnico
na železnici, zaplenili 2 mitraljeza, veliko pušk itd.
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Tudi v lem razširjanju partizanskega gibanja so doseženi resnično pomembni uspehi. Danes je na Primorskem odred okrog
400 borcev, relativno dobro oboroženih, resda novincev in v bojih
slabo prekaljenih, ki pa se hitro razvijajo (enota se imenuje Soški odred). Na Gorenjskem je sedaj Peter. Danes sem prejel njegovo pismo,"1 v katerem piše, da je kljub velikim izgubam v kadrih morala v četah ostala vendar dobra in da so objektivni pogoji sedaj boljši. Tam sta nam padla komandant in politkomisar
grupe ter sekretar PK za Gorenjsko (komandant Gregorčič, železarski delavec z Jesenic, Španski borec, politkomisar Kebe,
Železarski delavec Iz Ljubljane, eden izmed naših najboljših partijskih delavcev). V avstrijski Koroški prav tako obstoji odred (mešanica Slovencev, Avstrijcev in Nemcev, vendar so Slovenci v veliki
večini), toda odred je še slab, »zelenokadrovsko* razpoložen (večinoma begunci iz nemške vojske), s stalnimi dezerterji itd. Treba
bo še veliko delati, da se iz tega razvije zares borbena enota. Najtežji položaj je na Štajerskem. Tam so nas zopet uničile ponovne
izdaje partije in OF, v katerih je padel en član PK, železarski
delavec Tone Grčar. Junaško se je branil in do zadnjega streljal
na gestapovce, dokler ni tudi sam padel mrtev (v Celju). In kar
je najhuje, nismo sposobni, da preprečimo mobilizacijo za vzhodno fronto. Četudi je vse prebivalstvo gotovo 100°» za nas, je nemški teror vendar dosegel svoje. Pri njih je v navadi: če nekdo iz
družine gre v partizane, pobijejo ljudi iz njegove družine, ženo,
starše itd. Samo meseca oktobra je bilo na ta način na Štajerskem
ustreljenih blizu 1000 ljudi (sporoči Dedu).17 In tako izvajajo
mobilizacijo ob nenehnem streljanju tistih družin, katerih člani
se niso odzvali mobilizaciji. Drugič bom obširneje pisal o metodah tega terorja. Vsekakor ni nov po barbarstvu, nov pa je po
sistematskem načrtu, po katerem ljudi ubijajo. In to je najhujše;
vsak človek ve, da bo čisto gotovo ubit, če bo njegov sin, mož, brat
itd. storil to in to. Niti do sedaj nismo bili zmožni, da ta teror
zlomimo, ampak je nasprotno uničil mnogo naših najboljših ljudi.
Izhod je eden: iti tja z velikimi silami. Da ni bilo tukaj italijanske
ofenzive in njenih posledic, bi mi to že storili. Ce medtem sedaj
zapustimo italijansko področje, prepustimo teren beli gardi, kar
ne smemo dopustili. Zato sem Ti v enem izmed pisem predlagal,
"> Glej dok. št. 195.
Šifra za Komintcrno.
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če bi nam za krajši čas lahko »posodili« eno ali dve hrvatski brigadi, da prevzamejo čiščenje vsaj obmejnih področij malo iznad
Novega mesta in morebiti do Ljubljane, mi pa bi za ta čas vrgli
vsaj dve brigadi na Štajersko, da preprečimo nemške načrte v
zvezi z mobilizacijo. Zanimivo je, da je na Gorenjskem glede
tega bolje, to pa zaradi tega, ker je tam partizanstvo utrjeno še
iz preteklega leta, pa tudi zaradi nemške manjšine in »nemškutarjev«. — Na kratko: razen na Štajerskem smo sicer v vojaškem
in političnem pogledu v takem položaju, da bomo skoraj lahko
pričeli tudi z večjimi akcijami. Potrebno je samo, da pri partizanih še bolj dvignemo borbeni duh, ki je po ofenzivi upadel. — V
partijskem pogledu imamo strašne izgube v kadrih, posebno na
Štajerskem in v sami Ljubljani. Tu je sedaj b. g. glavni policijski
organ in ljudje neprestano padajo na ulicah, ubijajo jih ponoči
po hišah, ali jih izvlečejo na ulice in tam ubijajo itd. Toda kljub
temu se naši kadri odlično držijo in v pogledu ekspeditivnosti
nismo izgubili veliko. Toda obstoji nevarnost, ki nam stalno prinaša škodo. Večina naših kadrov je novih, včerajšnjih Sokolov,
krščanskih socialistov itd. in sedaj so strašno sektaški ravno proti
zaveznikom! Stalno se moramo boriti. Naš štab je slab — z naše
strani. Polkovnik, namestnik komandanta,"* se dobro vede, pa ga
bomo morda skoraj lahko imenovali za kandidata partije« Prej
je bil glavni Dražin komandant za Slovenijo, pa ga je odstavil po
sporazumu s partizani. Stalno je na terenu in se dobro drži, čeprav mu je že okrog 50 let. Ponovno predlagam, da ga namesto
Lojzau (ki ni več v štabu) kooptirate v VS. Za nas bi bilo to politično izredno važno. Ime bom sporočil drugič.
V političnem pogledu: izvedli smo Vrhovni plenum
OF,M ki je odlično minil. Vse skupine OF so potrdile linijo 10.
Ugled partije je ogromen. Na terenu je OF zopet absolutno premagala b. g. in se vse bolj utrjuje. Najslabše je to, da nimamo
dovolj hitrih zvez z Vami, da bi bili lahko z vsem na čistem.
Medtem ko sem čital vašo literaturo, sem prišel do zaključka,
da ste vi v nekem pogledu ostrejši kot mi (londonska vlada). Tudi
mi smo jih stalno napadali kot begunce itd., bili pa smo mnenja,
da je še zgodaj potegniti črto. Sedaj smo tudi mi ostreje udarili.
W Jaka Avšia.
M Franc LcskoSck.
20 Glej dok. It. 81, op. 2.
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Ogromno nam je koristilo sporočilo o Ustavodajni skupščini
PVNOJ. Zelo neugodno je, da naših delegatov ni bilo tam. V zvezi
s tem smo izdali posebno sporočilo.21 O tem bom poslal obširnejše poročilo in naše predloge s seje 10, ki bo čez nekoliko dni.—
Mnenja sem, da je potrebno nekaj naših kooptirati v centralne
organe PVNOJ in enega podpredsednika (mislim krščanskega socialista). Iz te skupščine smo ustvarili centralno politično vprašanje in v zvezi s tem populariziramo posebno Vš, preko njega
partijo kot voditeljico in tovariša Tita (izdali smo razglednico
s Tvojo sliko). Naši umetniki so to mnogo bolje naredili, kot je
tista v »Borbi« — čeprav je prerisana iz »Borbe«. — Sicer pa
v zvezi s tem, če potrebujete klišeje. Vam jih lahko izdelamo,
ker imamo odlično lastno ilegalno cinkografijo in grafično delavnico. Tehniki sem že sporočil, da izdela duplikate nekih klišejev
(M. E. L. S.2-'1 itd.), pa Vam jih bo prinesla patrulja. — Tudi mi
bomo organizirali neko konferenco, kjer se bodo formalno sprejeli zaključki iz Bihaća in izvolili predstavniki slovenskega ljudstva v PVNOJ — Z i\1.-' težave trajajo dalje. Nič se ne da doseči.
Poslal sem mu Dedino brzojavko, ki si mi jo poslal...-:'
Končno še glede »vazduha«.2'1 Zal smo med ofenzivo — izgubili.
Sedaj smo izdelali novo in čez nekaj dni bo delovala. Ujeli bomo
zvezo z Dedom, takoj zatem pa jo moramo tudi s Teboj. V glavnem naj veljajo pogoji, ki si jih sporočil s patruljo v avgustu, za
nekatere majhne spremembe pa se bomo sporazumeli čez Deda ali
našo patruljo, ki bo prišla do Vas, samo če bo (v snegu) mogoče.
— Mi se nekako držimo, hajka proti nam pa je vražja. Skoraj
ni dne, da nas ne bi napadali. Nevarno so nas popularizirali! Posebno Kidriča, Leskoška, Kardelja itd. Prvi je »vodja OF«, drugi
je »vodja štrajkov in vsakovrstne anarhije«, tretji pa »vodja komunizma« in »oče vsega zla« itd. Vsekakor — usluge za nas. V
časopisih so celo objavili Kidričevo fotografijo. Videti je kot pobegli robijaš. — Nujno je potrebno, da Svobodna Jugoslavija
sporoči, da smo ubili Natlačena, slovenskega Ouislinga, vodjo in
21

Glej dok.lt. 193.
-- Glej dok. SI. 207.
--*1 Marx, Eogels, Ix-nin. Slnlin.
21

Uinbcrto Massola Oninto.

w IzpuUamo.
M Radijska zveza. Glej dok. st. i, op. 20.
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organizatorja bele garde. To je potrebno zaradi tega, ker v Londonu molčijo kot ribe, ker vedo, da je bil z okupatorji, (oda obenem je bil njihov. Izdan je komunike Obv. službe OF s podrobno
obtožbo. Poslal ga bom s patruljo. (Dr. Marko Natlačen, bivši ban,
predsednik »Sosveta ljubljanske province«, ki ga je postavil Mussolini.)
Cim pogosteje se nam javljaj!
Pozdravi vse tovariše!
Bcvc27
S prisrčnim tovariškim pozdravom
Smrt fašizmu — svobodo narodu!

27 Edvard Kardelj.
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DOLOMITI

St. 207

POROČILO EDVARDA KARDELJA DNE 14. DECEMBRA 1942 GENERALNEMU SEKRETARJU KPJ IN VRHOVNEMU KOMANDANTU NOV IN PO JUGOSLAVIJE JOSIPU BROZU-TITU O POLOŽAJU
V SLOVENIJI'
Tovari š u Titu!- — 14. XII. 1942
Dragi Tito!
Pred nekaj dnevi sem poslal pismo /a Te čez Zagr[eb]. Prepričan sem, da si ga medtem že prejel."1 Vendar bom v današnjem
obširnem poročilu nekatere stvari iz tega pisma ponovil. Bilo bi
prav nujno, da bi nekdo izmed nas prišel do vas na osebni kontakt in da se porazgovori o vseh stvareh. Medtem ko smo razmišljali o tej potrebi, smo spoznali, da nihče izmed nas v sedanjem
času ne more biti odsoten s tukajšnjih položajev mesec dni, kolikor bi bilo potrebno za pot k vam. Sam si ne upam na to pot,
ker je fizično ne bi vzdržal tja in nazaj, od tukaj pa nikakor ne
bi bilo primerno — tako se mi dozdeva — da odidem za stalno,
posebno zaradi velikega pomanjkanja vodilnega kadra. In tako
nam ne preostaja drugega, kot da pismeno obširno poročamo o
tukajšnjem stanju in prihodnjih perspektivah.
I. DOGODKI OKROG POLETNE OKUPATORSKE OFENZIVE
V zvezi s tem vprašanjem, ki sem Ti ga na kratko pojasnil
v svojem poslednjem pismu, še enkrat poudarjam, da nikakor
ni treba Valdesovo1 sodbo o razmerah pri nas med to ofenzivo
1

Izvirna kopija v srbohrvaščini z lastnoročnim podpisom je v arhivu
CK 7.KS v Ljubljani. Dokument je objavljen v Zborniku dokumentov in podatkov o narodnoosvobodilni vojni jugoslovanskih narodov, del II, knjiga 7,
dok. 2st. 24.
Josip Bror.
•4 Glej dok. št. 206.
Josip Kopinić.
M*
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vzeti kot kakršnokoli osnovo za presojanje...' Nedvomno je dejstvo, da smo bili dostikrat počasni in da je posebno naše vojaško vodstvo zamudilo mnoge ugodne priložnosti in se zelo slabo
izkazalo. Ce je šlo za takšne raznovrstne napake in slabosti, sem
Te o njih obvestil že prej, kot se je ofenziva pričela, zato jih tudi
to pot ne mislim omalovaževati. In ravno zaradi tega, ker smo vse
te pomanjkljivosti videli že prej, se nismo mogli z drugačno taktiko
boriti proti ogromni sovražni premoči med ofenzivo, kakor smo
to storili. V zvezi s tem bi rad poudaril nekoliko važnih okoliščin.
1. Partizansko gibanje je pri nas zavzelo množičen obseg v
mesecu maju. Že 15. julija pa se je pričela okupatorska ofenziva.
Samo uspešnemu organizacijskemu delu gre zahvala, da smo bili
sposobni v dveh mesecih toliko opremiti vojsko, da je vsaj v materialnem pogledu lahko prestala težje boje s sovražnikom. Toda
ta vojska je bila razumljivo brez večjih izkušenj, neprekaljena
v bojih, kar pa je glavno: s komandnim kadrom, ki je skoraj brez
vsakega znanja vojaških veščin.
2. V sestavi partizanske vojske je bila velika mešanica ljudi
po svoji politični barvi. To so bili včerajšnji Koroščcvi »slovenski
fantje«,*1 Sokoli, socialdemokrati, kmetijci7 itd., izmed katerih
so mnogi ostali pri svojih političnih osnovah, k partizanom pa so
pristopili zaradi vodstva OF. Bilo je treba velikega političnega dela
v tej novopečeni vojski, toda naši politkomisarji niti zdaleč niso
naredili vsega, kar bi morali. V četah se je politično delalo bodisi
malo ali slabo, najpogosteje zelo sektaško, tako da se iz partizanov ni razvila notranje še popolnoma cnolna vojska, ko je sovražnik navalil z veliko silo.
3. Okupatorsko ofenzivo so spremljali prvi množični nastopi
oboroženih belogardističnih band. BurŽoazna reakcija, ki je dobivala vse večji strah pred OFf je končno — ko je na Dolenjskem
izbruhnila prava ljudska vstaja — sklenila z Italijani in Nemci
sporazum in pričela ustanavljati svoje oborožene bande v sestavi
»Milizia volontaria anticomunista«. Te bande so se že prej ustanavljale, toda brez vsakega večjega uspeha. Kolikor so obstojale,
so se kamuflirale s partizanskimi uniformami in znaki, umikale
so se pred spopadi s partizani, med množicami pa so nastopale
kot »partizani«.8 Med ofenzivo so se okoliščine izpremenilc. Italijani so naredili povsod strašno opustošenje, kjerkoli so šli skozi.
B

IzpuSčamo.
Domače ime za katoliško mo<ko telovadno organizacijo »Zveza fantovskih odsekov«, ki je bila nadaljevanje »Orla«, razpuSčencga v času zivkovičevega re/ima.
7
Misli na podmladek Samostojne kmečke stranke, organiziran v »Zvezi
kmečkih fantov in deklet«.
« Glej dok. It 1, op. 14.
c
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Kratkomalo so uničili vso Notranjsko in zelo preplašili prebivalstvo. V takšnih razmerah je bela garda nastopila kot tisti, ki Ščiti
vasi pred požigom in pokoljem, ter vzpostavljala »vaške straže«,
ki so imele za cilj, da preprečujejo partizanom vstop v vasi in
v bližino njih. Na čelo tega belogardističnega gibanja so stopili
duhovniki, jugoslovanski oficirji (posebno Srbi in Crnogorci, skoraj vsi, ki so ostali tu), kulaki itd. Tako so bili partizani, ki so se
skozi italijanske linije prebili v zaledje, sprejeti tu s kroglami
belogardističnih band, kar je seveda zelo oslabilo njihovo pripravljenost za boj.
4. Končno je treba imeti pred očmi tudi težave našega terena,
ki je, posebno v poletnem času, zelo povoljen za akcije motoriziranih sovražnih oddelkov. In res, po naših hribih so se sprehajali tanki kot za šalo. K temu je treba dodati Še to, da je
sovražnik — zaradi geopolitičnega položaja Slovenije — čiščenju
tega sektorja vedno posvetil izredno pozornost. Slovenija ni razburjala duhov samo v Avstriji in Italiji, ampak je tudi sama popolnoma priključeni del »Italije« oziroma »Rajha«, zato nimamo tu
opravka samo z vojsko, ampak predvsem z množico posebnih policijskih, žandarmerijskih in drugih podobnih oddelkov, ki znajo
dosti dobro kombinirati razne policijske metode z vojaškimi operacijami.
5. Pod takšnimi pogoji bi seveda bilo popolnoma zgrešeno
računati na možnost pomembnejšega odpora veliki premoči
sovražnika, ki je svoj načrt pričel izvajati istočasno v vsej Sloveniji. V začetku julija je bil v Celovcu sestanek Graziolija in Rainerja zaradi dogovora o skupnih nemsko-italijanskih operacijah.fl Preko
naše Obveščevalne službe smo bili dovolj dobro obveščeni o vseh
sovražnih pripravah, kot tudi o številu in oborožitvi sovražnika.
Zato smo že pred ofenzivo naredili določen načrt, ki se ga sicer med
ofenzivo nismo stalno držali, toda njegova osnovna linija je
vendar bila uresničena. V tem pogledu smo bili popolnoma istega
mišljenja kol Ti, ko si nam v svojem pismu sporočil vaša navodila, t. j. da se na tem terenu ne bomo mogli držati. Vaša navodila
smo samo toliko izpremenili, kolikor smo se odločili ostati s četami na našem terenu. To smo storili čisto iz političnih razlogov,
ker smo bili prepričani, da bi naša še tako kratkotrajna odsotnost s terena beli gardi omogočila, da se utrdi. Zato so naše čete
v prvem delu ofenzive nudile dosti močan odpor, potem pa so
se skozi sovražne linije prebijale v njegovo zaledje. V drugi polovici ofenzive je štab čete koncentriral, ustanovil pno brigado in
umikal čete tako, da sploh niso prišle v stik s sovražnikom. Tako
je bilo potrebno ravnati zaradi tega, ker so likvidacija osvobojenega ozemlja, teror okupatorja in nastop bele garde izzvali dolo> Glej dok. št. I. op. 9.

533

čcno demoralizacijo v Četah in zaradi lega niso bile sposobne, da
bi lahko nudile sovražniku odpor, ne da bi se njihov velik del
razbil.
Rezultat takšne taktike je bil ta, da smo med ofenzivo izgubili
relativno majhno število partizanov (300 do 400) in že v samem
začetku preprečili beli gardi, da bi se odločilno utrdila
med množicami. Seveda so se posledice ofenzive čutile dolgo, pravzaprav jih je čutiti Še danes posebno ob dejstvu, da še nismo
uspeli dvigniti borbene udarnosti naših partizanov na večjo višino, kakršna bi bila prav sedaj potrebna. Razen tega smo začasno
izgubili tudi pravo vojsko ljudske vstaje, »Narodno zaščito«, sestavljeno po vaseh, sicer slabo ali sploh neoboroženo, ki je v glavnem opravljala samo razna pomožna dela, a je prav s tem ogromno
koristila partizanom. Te vojske je samo v Ljubljanski pokrajini
bilo okrog 10.000. Velik del teh zaščitnikov je bil pobit, še večji
odpeljan v koncentracijska taborišča, nekaj se jih je poskrilo in
sedaj prehajajo v partizane ali se poizkušajo legalizirati, en del
pa je prešel tudi v belo gardo, resda večinoma i/ strahu. Zato še
sedaj iščejo in vzdržujejo stike s partizani. Izguba te vojske je
resnično glavna izguba v tej ofenzivi. Izogniti se temu nismo
mogli, ker zavest teh zaščitnikov vendarle ni bila na dovoljni
višini, da bi se odzvali našim pozivom, naj se umaknejo skupaj
s partizani. Samo približno je mogoče reči, da je od tega števila
danes ostalo na terenu — z daleč manjšo borbeno udarnostjo —
morda Vi prejšnjega števila (neupoštevaje Ljubljane, kjer Število
Narodne zaščite znaša 3000 ljudi). To število pa je v glavnem tudi
koncentrirano v nekaj delih Ljubljanske pokrajine, medtem ko smo
se morali v drugih delih začasno popolnoma umakniti.
Takšen je torej videti rezultat ofenzive. Menim, da predstavlja za nas uspeh, celo velik uspeh. Podatki, ki jih bom spodaj
navedel o sedanjem stanju v Sloveniji, Ti bodo pokazali, da so
ravno ti rezultati omogočili, da smo relativno hitro prebredli krizo, ki je nastala po silnih udarcih sovražnika. Medlem je res, da
naš prehod k ofenzivi dosti počasi napreduje. Razlog temu je
predvsem dejstvo, da se moramo kretati na majhnem terenu, kjer
je sovražnik izredno aktiven, zaradi naše splošne slabosti v kadrih,
ki so pokazali zelo veliko napak in pomanjkljivosti.
Da je Valdes dobil vtis, kakršnega vam je sporočil, to je posledica posebnega položaja, v katerem je bilo samo vodstvo, vključno mi in Vald[es]. Res je, da smo se v tem pogledu vedli precej
lahkomiselno in je le malo manjkalo, da je nismo vsi skupaj i/kupili. Zaradi tega je bila naša »odisejada« resnično zelo neugodna,
padali smo iz zasede v zasedo, iz obroča v obroč, napadali so nas
podnevi in ponoči itd. Da smo prišli v takšen položaj, je vsekakor
krivda na naši prejšnji lahkomiselnosti, ker smo zavlačevali svoj
odhod s tamkajšnjih položajev, misleč, da ne bo tako hitro prišlo
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do italijanskega napada. Razen lega smo s sektorja, kjer smo bili,
premestili skoraj vse čete, tako da smo med neposrednim italijanskim napadom bili precej ločeni od ostalih čet in razumljivo je,
da nam ni preostajalo drugega, kot da se nekako prikrijemo in
izvlečemo iz obroča. Poleg tega smo se razdelili v dva dela, ki več
kot 14 dni nista imela medsebojnega stika.10 Razumljivo je, da je
na neke ljudi takšno neudobno »putešestvovanjc« neugodno vplivalo in jih nagnalo v paniko...11
II. SEDANJE STANJE PARTIZANSKE VOJSKE IN AKCIJE
Podrobnosti in Številke vam bodo v tem pogledu nudila poročila GS. Dotaknil se bom samo politično-organizacijske plati tega
vprašanja. Razvoj partizanskega gibanja je šel v Sloveniji zelo neenako v posameznih pokrajinah. V najboljšem položaju je bilo
od samega začetka gibanje v nemških pokrajinah Slovenije, toda
v tem letu se je posebno razvilo gibanje v Ljubljanski pokrajini,
poslednji čas na Primorskem, iz krize je začelo prihajati na Gorenjskem, medtem ko je na Štajerskem še vedno v težki krizi.
Ljubljanska pokrajina:
Pred ofenzivo se je lahko računalo, da je v tej pokrajini znašalo skupno število naše vojske, upoštevajoč tudi Narodno zaščito, okrog 15.000 ljudi, izmed katerih je bilo oboroženih vsega
okrog 4000—5000. V pravih partizanskih odredih je bilo okrog
4000 ljudi. Sedaj se ni bistveno izpremenilo število samih partizanov, ampak so izgube v Narodni zaščiti. O tem bom govoril
posebej. S težnjo da se obdrži borbena sposobnost enot, je del
štaba, ki je ostal izven obkoljevanja, ali se prvi prebil iz obroča,
takoj po ofenzivi pristopil k ustanavljanju brigad. Brigade so
sestavljene pravzaprav bolj kot koncentrirani odredi, ker niti po
orožju niti po številu borcev dejansko še zdaleč niso brigade
v tistem smislu kot pri vas. Brigade štejejo tnamrcč povprečno 350 do 380 ljudi. Od začetka sem menil, da je takšno število
premajhno, toda z ozirom na slabo oborožitev in specifične
razmere našega terena smo začasno ostali pri takšni rešitvi in potrdili ukrepe GS. Vendar mislim, da bo treba verjetno že v kratkem času pristopiti k ustanavljanju večjih brigad, kolikor bomo
istočasno izboljšali tudi samo oborožitev.
Na terenu je GS pustil — po naših sklepih — povsod tudi
odrede. Toda ti odredi so — vsaj nekateri izmed njih — številčno
premajhni, da bi lahko držali ozemlje. Kljub temu namreč, da
"' Glej dok. SI. 1, op. 4.
" Izpusčamo.
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ni bil nas cilj ponovno osvoboditi in držati ozemlje, vendar praksa
kaže, da brez tega ne gre. Kjerkoli so naši naredili odločnejše
akcije, se je sovražnik umaknil s terena in tako danes zopet držimo precejšnje osvobojeno ozemlje na Notranjskem in Dolenjskem. Problem nove mobilizacije večjih množic se postavlja pred
nas zelo ostro. Pri tem nam je glavna zapreka, pomanjkanje orožja. Cc rešimo to vprašanje — rešili pa ga bomo predvsem z večjo
aktivizacijo naših čet — tedaj bomo sposobni izvršiti tudi novo
mobilizacijo. Za sedaj možnosti mobilizacije presegajo naše možnosti oborožitve. Sedaj se n. pr. dogaja tako, da Hrvati mobilizirajo v svoje odrede, brigade Slovence iz Bele krajine, področja
Kostanjevice itd., ker imajo možnosti, da jih oborožijo, medtem ko
naši ne. O tem vprašanju bom govoril še v zvezi z nujno potrebnim večjim sodelovanjem med našimi in hrvatskimi četami.
Glede oborožitve smo v izredno slabem položaju. Dejstvo je,
da smo med ofenzivo izgubili nekaj orožja. Resda je bilo v zadnjih mesecih sovražniku zaplenjeno določeno število mitraljezov
in pušk ter municije, toda vse to je vendarle premalo za operacije, ki bi sicer po številu partizanov in objektivnih možnostih
lahko bile izvedene. Dve okoliščini sta najtežji:
1. Municija: naša vojska je bila in je tudi danes oborožena povečini z jugoslovanskimi puškami, ima pa proti sebi
v glavnem italijansko vojsko z njeno posebno municijo in
belo gardo, ki je vsa oborožena s francoskimi puškami in municijo, ki tudi ne odgovarja jugoslovanskim puškam. Jugoslovanska municija je bila porabljena posebno v dolgotrajnih poletnih
obrambnih bojih in sedaj smo na pragu resne krize glede tega,
ker ni dotoka. Resda bi lahko bili v mnogo boljšem položaju, če
bi se spomladanska akcija vodila udarnejc, t. j. da niso naši partizani samo gonili Italijane iz vasi in trgov, ampak da bi jih tudi
obkoljevali, razbijali in plenili večjo količino orožja. Na ta način
bi se lahko tedaj vsaj del vojske preoborožil z italijanskim orožjem in municijo. Toda sedaj te napake ne moremo tako hitro odstraniti.
2. Težje orožje: iz istega vzroka, kot je vprašanje municije, so naše čete zaostale tudi v vprašanju oborožitve s težjim
orožjem, posebno z minometalci, težkimi strojnicami in morebiti
nekimi manjšimi topovi. Dva minometalca, ki sta bila prej zaplenjena, sta bila izgubljena med ofenzivo, tretjega, ki je bil nedavno
zaplenjen, so Italijani pred predajo uspeli pokvariti. Torej nimamo
niti enega minometalca, sovražnik pa je ves utrjen v okopih in
zabetoniran, će ne bomo uspeli v krajšem času priti vsaj do nekaj
komadov takega orožja, bomo težko uspeli spoditi sovražnika
z utrjenih položajev. Težkih strojnic ima naša vojska nekaj, vendar
je tudi tega malo. Pred nedavnim so hrvatski partizani posodili
našim partizanom 1 minomelalec in takoj se je pokazal rezultat:
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s lem minometalcem so naši že v prvem napadu osvojili 1 težko
strojnico in 5 lahkih. Minomctalec so seveda vrnili Hrvatom.
Glede na te okolnosti imamo veliko željo do vas: da nam odstopite — če je to le mogoče — vsaj 3 ali 4 minomctalec. Vemo,
da se vse to dobiva — kot je imel navado reči naš Blagojević —
»na trasi«,12 vendar ni dvoma, da bi takšna pomoč zelo pospešila
našo preoborožitev, ne oziraje se na to, da bi to imelo tudi velik
moralni odmev med partizani in politični vpliv med našimi zavezniki.1'1 Seveda bi bilo najbolje, če bi se z vašo pomočjo lahko
oborožila tu brigada, kakršna bi morala biti in ki bi potem zares
lahko storila zelo veliko. Toda mi bi bili zelo zadovoljni tudi le
Z nekaj minometalci in morebiti strojnicami. O važnosti slovenskega ozemlja za obči boj jugoslovanskih narodov pa ni potrebno,
da Te prepričujem. Kar se tiče splošnih borbenih sposobnosti
naših partizanov — v pravih rokah in pri pravilnem delu — prav
tako niti malo ne zaostajajo za ostalimi partizani v Jugoslaviji,
v nekih vprašanjih pa jih morda celo prekašajo. Ce bi nam z vašo
pomočjo zares uspelo ustanoviti takšno resnično udarno brigado, oziroma vsaj okrepiti sedanje, bi hitro zaplenili dovolj italijanskih pušk in municije, da bi s tem orožjem opremili partizane
v Ljubljanski pokrajini in na Primorskem, jugoslovansko pa bi
poslali na nemško področje. Ce pa bi nam vi lahko odstopili nekaj
jugoslovanske municije, bi vam bili zelo hvaležni!
Najtežje vprašanje pri nas je pravzaprav komandni sestav.
Na tem bolehamo že od samega začetka. Tu se je zares pokazala
pomanjkljivost tradicije. Medtem ko naš posamezni partizan nikakor ne zaostaja n. pr. za srbskim, vsekakor naš komandir ali komandant povprečno daleč zaostaja za srbskim. Velika težava je
bila tudi z GS. Ce bi bil naš štab vojaško sposobnejši, bi mnoge
stvari pri nas bile boljše. Toda takšne sreče, kakršno smo imeli
v jugoslovanskem merilu s Teboj, žal v našem slovenskem merilu
nismo imeli. Seveda smo bolj ali manj odrejali osnovne linije naših vojaških akcij, toda realizacija te linije je bila odvisna od GS,
ki ni pokazal dovolj sposobnosti. ...'« Politkomisar je sedaj Peter
(Kidrič), ki v organizacijskem in političnem pogledu zelo mnogo
dela in kažejo se uspehi, toda v vojaško-operacijskem pogledu seveda ne more nuditi tistega, kar bi sedaj potrebovali. Zato sem
Ti v zadnjem pismu tudi predlagal, da nam pošljete nekega operacijskega oficirja kot pomoč našemu štabu. Ce ga nimate, bomo
seveda sami poizkušali storiti kar največ in kolikor bomo mogli.
12
Milan Blnpojcvić, komandant F. šumadijskega partiz-anskepa odreda
v Srbiji, ki MI ga 29. oktobra 1941 ubili eetniki v Užički Po/.egi, je imel
navado, da je na vprašanje, kje je prKel do orožja, odgovarjal: »Na trasi!«
(t. j. na cesti z napadom na Nemce).
13
Misli na skupine v OF.
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V zvezi s tem poudarjam samo še to: će ga boste poslali, naj bo
tovariš zares dober strokovnjak, ker bi politično zelo slabo vplivalo, če se ne bi izkazal. Upoštevaj pri tem tukajšnje specifične
razmere tako v političnem kot v vojaškem pogledu.
Glede vprašanja splošne preskrbe čet je sicer pogosto precej
težko, toda do sedaj smo vendar uspeli, da vojsko oblačimo. Tuđi
za zimo je bilo dovolj storjenega in se še dela. V glavnem zima ne
bo povzročila neke občutljivejše krize. Tudi s prehrano je v večini
področij dobro, razen na Notranjskem, ki je bilo tako strahovito
opustošeno, da tudi narod sam strada. Ljubljana je še vedno skoraj
neizčrpen vir materiala. Težava je samo v tem, da nimamo transportnih možnosti iz mesta. Prej smo pošiljali cele vagone po železnici, sedaj nam je to propadlo, z drugimi sredstvi pa skozi žico
gre zelo malo in z velikim tveganjem. V manjših količinah blago
vendar neprenehoma prihaja iz mesta. Sicer bi mestno prebivalstvo
samo dalo za partizane vse, kar ima. Vsa skladišča so polna.
PRIMORSKA:
Tu smo končno uspeli preiti začetne oblike in ustanoviti odred,
ki bo lahko dal mnogo od sebe. Seveda je sovražnik tu občutljivejši kot kjerkoli. Skoraj vsaka malo večja vas ima italijansko posadko. Z vsemi sredstvi se trudijo, da bi Že v začetku zadušili
vsako gibanje. Vse leto so nam razbijali bataljon za bataljonom,
ki smo jih pošiljali na primorski teren, dele sedaj na jesen, v zvezi
s preobratom na področju mednarodne politike, so se stvari tako
izpremenile, da se je iz domačinov ustanovil prvi močan bataljon,
ki smo mu poslali še en bataljon s tukajšnjega terena in ustanovili
»Soški odred«, ki šteje sedaj okrog 400 borcev brez NZ, ki se prav
tako že snuje po vaseh. Glede na velik polet OF na Primorskem
imajo partizani tu vse možnosti, da se razvijejo v zelo močno
gibanje. Zadnja poročila s Primorskega nam govorijo o pravih
začetkih splošne ljudske vstaje. ?.Q prej smo tja poslali Toma,,&
Tvojega pariškega znanca, in Hartmana (Beblerja), ki ga Ti prav
tako poznaš, kot tudi vrsto drugih aktivistov (Urškin Tone10 iz
Zgr., ki se je rešil iz zapora, je prav tako spodaj). Prebivalstvo
jih preskrbuje zelo skrbno, mnogo materiala pa so pričeli dobivati
»o Tomo Brcjc-Pavlc.
ir' Anton Vclu«ck-Matcvz je bil rojen 17. januarja 1917 v Kočniku pri
Gorici na Primorskem. Leta 1938 je bil sprejet v Partijo ter je delal v Mariboru, v Ljubljani in v Zagrebu. Po okupaciji Jugoslavije je poleti 1941 odšel iz Zagreba z začasnim sekretarjem KP Italije Rigolcttom Martinijcm
v Slovenijo. V blizini Novega mesta so ju Italijani ujeli, Martinija zaprli,
Veluščku pa je uspelo pobegniti. CK KPS ga je nato poslal na GoriSko,
da tam organizira osvobodilno gibanje. Poslal je član Pokrajinskega komiteja KPS in Pokrajinskega odbora OF. Leta 1944 je bil poslan v Trst, kjer
so ga ujeli ter po strašnem mučenju februarja 1945 ubili. Proglašen je bil
za narodnega heroja.
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iz samega Trsta (saniteta). Menimo, da bomo prav glede na moćan
okupatorski obroč okrog Ljubljane v prihodnje lahko Trst izkoristili za partizanske nabave. Jasno je, da so imele partizanske
akcije na Primorskem izreden politični vpliv. Celo Italijani so se
pričeli truditi s slovenskim jezikom. Tudi Gorica je začela slovensko govoriti, precej pa tudi Trst. Nekatere akcije, ki so jih izvedli
primorski partizani, so že precej obsežne.
GORENJSKA:
Tu je bila naša vojska vse leto v izredno težkih razmerah,
pravzaprav v nenehni krizi. Padlo je zelo veliko ljudi, med njimi
tudi sam komandant grupe in politkomisar (Jože Gregorčič in
Lojze Kcbe). Število partizanov se je zmanjšalo na nekaj preko
300 ljudi, toda ti so zares neverjetno uporni borci, pravi partizani.
Dejstvo je, da smo jim nudili premalo pomoči, kar poizkušamo
sedaj nadoknaditi. V zadnjem času je pri njih nastopilo splošno
izboljšanje posebno zaradi tega, ker je tudi politično delo med
množicami krenilo na bolje, tako da se je tudi tu pričela OF organizacijsko krepiti. Da so simpatije velike večine množic na strani
OF, o tem ni nobenega dvoma. Prav pred nekaj dnevi se je iz
Gorenjske vrnil Peter,17 ki je obiskal tamkajšnji štab grupe in
v zvezi s tem smo sprejeli neke sklepe glede učinkovitejše pomoči
Gorenjcem.
ŠTAJERSKA:
Tu je problem najtežji in naše partizanstvo ne samo da se ni
rešilo iz krize, ampak se, kot je videti, glede na zimo ta kriza še
poglablja. Poleti smo poslali na štajersko ozemlje preko 500 partizanov s tukajšnjega terena. Prehod teh partizanov na novi teren
je imel od samega začetka malo sreče. Neprestano so se več kot
mesec dni prebijali v samih bojih s sovražnikom. Od preko 500
ljudi je prišlo na določeno področje vsega nekaj preko 120 ljudi.
Od ostalih je mnogo smrtnih žrtev, nekaj je ujetih, nekaj jih je
dezertiralo, večina pa se je z veliko težavo prebila nazaj na
tukajšnji teren.
Najtežje na tem področju je to, ker so Nemci uspeli od samega
začetka z demagogijo poleg nemške manjšine potegniti za seboj
tudi določen del Slovencev, ki so sedaj z najbolj umazanimi zločini
povezani z Nemci na življenje in smrt in vodijo vso hajko proti
nam. Izvedli so nasilno mobilizacijo v tako imenovano »Wehrmannschaft«, ki ji poveljujejo gestapovci, vojaki pa so Slovenci. In ta
VVehrmannschaft vodi glavni boj proti partizanom. Formacija je
grajena na terorju. Ce se nekdo ne odzove pozivu, mu pobijejo nekatere člane družine itd. Zares, če bi lahko tja poslali močne enote,
bi hitro nastopila demoralizacija te prisilne formacije. Toda do seli Horis Kidrič se je vrnil z Gorenjskega okoli 10. decembra 1942.
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daj tega nismo mogli storiti, posebno zaradi tega ne, ker smo morali
obvladati področje Ljubljanske pokrajine zaradi bele garde, ki bi
sicer tu osvojila močne položaje. Nekaj časa sem celo mislil, da
bi potegnili vse čete s Štajerskega na ozemlje Gorenjske, toda
v tem primeru obstoji zopet nevarnost, da izgubimo politični stik
z množicami, ki so tudi tu — morda še najiskrcnejc — v veliki večini
za nas, oziroma za OF. Zato smo le sprejeli drugo možnost, da jim
pošljemo pomoč z novimi četami, kar nam bo uspelo predvsem
tedaj, če bomo sami lahko dobili določeno pomoč od Vas. Obstoji
se eno, najtežje vprašanje, od katerega rešitve je odvisen tudi naš
končni sklep: zaradi neprestanih obrambnih bojev na Štajerskem
so naši ostali skoraj brez municije. Resda smo osvojili tako nekaj
orožja kot municije, loda vse to je veliko premalo za stalne boje,
ki jih imajo. Naše Čete so precej razpršene po vsej Štajerski, vsega
pa jih je okrog 350. To Število je majhno tudi zaradi tega, ker na
Štajerskem ni Narodne zaščite. Dali smo jim navodila, da vsaj en
del, — okrog 200 ljudi, koncentrirajo za ofenzivne udarce in na
ta način paralizirajo stalne nemške napade in hajke. Na pomoč
smo tja poslali tudi politični kader. Toda jasno nam je, da vse to ne
bo pomagalo, če jim ne bomo sposobni nuditi učinkovite pomoči
Cc bi imeli eno močno in dobro oboroženo brigado vsaj približno
v tem smislu, kot so vaše, bi lahko napravili sprehod čez Štajersko.
Nemcev namreč tam vseh skupaj ni veliko, pa tudi slabo so oboroženi (prav tako značilno za nemški položaj na velikih frontah),
toda naše tolčejo na ta način, da neprestano koncentrirajo svoje
sile in potem vztrajno hajkajo za četami, da bi jih izmučili in
jim uničili municijo. Zaradi pomanjkanja in štednje municije naši
enostavno ne smejo nuditi dolgotrajnega odpora, ampak se morajo
pogosto umakniti brez boja.
KOROŠKA:
O tej sem Ti že zadnjikrat pisal. Zbral se je majhen odred
večinoma iz dezerterjev nemške vojske. Ti ljudje še niso preboleli
zelenokadrovske mentalitete, čeprav v vsakem drugem pogledu
hočejo poslušati OF in partijo. Naši se trudijo, da bi iz njih nekaj
napravili. Prepričan sem, da bo iz teh dezerterjev skoraj nastal
dober odred. Čim bomo okrepili svoje položaje na Gorenjskem.
Možnosti so velike tudi zaradi tega, ker je politični teren za nas
zelo ugoden. Naši terenski politični delavci so že prodrli čez Železno Kaplo do bližine Celovca, ustanavljajoč pogoje za organizacijo OF in partije.
MOŽNOSTI MOBILIZACIJE V SLOVENIJI
S tem prehajam na glavno vprašanje, ki sem ga hotel v tem
poročilu postaviti pred vas, to je na možnosti naše mobilizacije.
Menim, da nikjer v Jugoslaviji te možnosti niso tako velike kot
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pri nas in to v vseh pokrajinah brez razlike. Ni se mi treba sklicevati na specifični položaj slovenskega ljudstva, ki je zares obupen.
Treba je priti sem in videti tukajšnje razmere in se prepričati,
da morda zares noben narod v Evropi ne doživlja tako težkih dni
kot Slovenci. Način v iztrebljanju je brezobziren do skrajnih
meja. Res so se v vseh deželah dogajali fašistični zločini, toda pri
nas gre to iz vasi do vasi, od hiše do hiše, vztrajno in nepretrgano
prav zaradi tega, ker je sovražnik uspel ustvariti tudi svoj policijski
aparat, ki zajema vsako vas, da pa o mestih niti ne govorim. Zato
ta aparat uspe iz množice izvleči najboljše ljudi, ki so streljani,
vsakega dne. Samo v oktobru so Nemci ustrelili na Štajerskem
okrog 1000 ljudi, večinoma naših ali aktivistov OF in njihove družine. K temu še popolno nacionalno ponižanje itd. Jasno je, da je
sovraštvo ljudstva proti okupatorju brezmejno. Kljub temu gre
okupatorju od rok, da mobilizira v Wchrmannschaft, v MVAC
(belo gardo), v zadnjem času pa celo tudi za vzhodno fronto. Za
to sta dva glavna razloga:
1. pomanjkanje orožja pri partizanih, t. j. preveč počasen razvoj partizanskih odredov v pravo ljudsko vojsko, ki bi lahko
vodila velike vojaške operacije.
2. vsaj za sedaj se mi dozdeva tudi kot glavno: teror nad
družinami vseh tistih, ki so odšli v partizane, Narodno zaščito itd.
Seveda se pri naših aktivistih in celo aktivistih OF na to ne oziramo, toda kadar gre za ljudske množice, tedaj postaja to
vprašanje važno.
Vprašanje naše mobilizacije postaja važno posebno sedaj, ko
Nemci poizkušajo mobilizirati za vzhodno fronto. Mobilizirati moramo kar največ borcev, četudi jih vsaj sedaj ne moremo oborožiti na našem terenu. Naši ljudje govorijo, da hrvatski partizani
zakopavajo orožje, ker nimajo ljudi za mobilizacijo. Ne vem, ali
je to točno, toda v vsakem primeru mislim, da je treba vzpostaviti
večje medsebojno sodelovanje, ki bo izključilo takšne primere,
da imamo na eni strani borce brez orožja, na drugi pa orožje brez
borcev. Zaradi tega bi predlagal naslednje:
1. da premagamo strah za družine v primeru prostovoljnega
odhoda v partizane, bi v določenih primerih odredili neko obliko
prisilne mobilizacije, t. j. prostovoljne mobilizacije v taki zunanji
obliki, ki bi dala družinam možnost, da jo okupatorjem prikažejo
kot prisilno (obkolitev vasi itd.). Seveda bi pred tem izvedli
najintenzivncjŠo politično kampanjo med množicami.
2. kolikor sami ne bi mogli vse te mobilizirance oborožiti in
jih vključiti v našo vojsko, bi jih poslali vam ali Hrvatom, da jih
oni vključijo. V tem primeru bi bilo seveda iz političnih razlogov
izredno dobro, vsaj za začetek, če bi se iz teh ljudi formirali
posebni slovenski oddelki in končno tudi cela brigada. To seveda
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prihaja v pošlcv v tem primeru, če je točno, da vam preostajajo
puške. Gotovo bi vam bili hvaležni, če bi nam te puške enostavno
poslali sem, pa da jih tu oborožimo. Toda mislim, da se bomo
tudi sami potrudili, da v tem pogledu nekaj dosežemo. To pojasnjujem samo zaradi tega, da bi vam bile jasne zelo velike mobilizacijske možnosti pri nas.
Dejansko je v Sloveniji danes takšen položaj, da vsaka večja
partizanska akcija potegne za seboj ljudsko vstajo. Takšen je
položaj v vseh pokrajinah. Sedaj je n.pr. na Gorenjskem — v zvezi
z nemškimi poizkusi mobilizacije za vzhodno fronto — takšen
položaj, da smo pred splošno vstajo, ki ji ne bomo mogli dati
dovolj orožja in ki utegne biti krvavo zadušena, Če se ne bomo
pravočasno lotili nekih ukrepov. Mi smo že ukrenili, kar je bilo
potrebno, in upamo, da bomo uspeli, toda bili bi povsem prepričani, če bi mogli dati našim partizanom v roke tudi nekaj težjega
orožja.
S tem prihajam k vprašanju, ki sem ga že načel: k prošnji, da
nam odstopite nekaj minometalcev, vse drugo orožje bi potem
lahko sami dobili, dobivamo pa ga tudi sedaj (v zasedah). Toda
sovražnik je postal spretnejši, kot je bil prej. Z minometalci gre
na pot samo v velikih formacijah. Sicer ima to orožje v svojih
utrjenih postojankah. Bela garda sploh nima minometalcev. In tako
naši v zasedah dobivajo strojnice in puške, ne pa minometalcev.
Potrebno je napasti njihove utrjene postojanke. Zato vas prosimo, da nam odstopite nekaj minometalcev. Nobenega dvoma ni,
da bi povečanje naše aktivnosti in predvsem udarnosti v Sloveniji razbremenilo tudi vas. Zato bi bilo tudi po tej plati pametne*,
da to storite. Obljubljamo vam, da bomo potem kmalu sposobni,
da tekmujemo z vašimi brigadami tako, kakor to predlaga »Borba«.
V zvezi s tem Še nekaj o perspektivah. Belo gardo smo sedaj
stisnili v nekaj utrjenih točk, iz katerih se ne upa veliko
premikati. Politično je popolnoma v razpadu. Vsak naš močnejši udarec ima za posledico številne pobege iz njihovih vrst. Cim
bi občutili, da prehajamo v splošno ofenzivo, bi največji del te bele
garde prešel na našo stran. Italijani so prav tako utrjeni, toda
njihova sila ni veliko večja od tiste, ki je bila tu pred našo spomladansko ofenzivo. Razen tega so slabo aktivni, demoralizirani in
lahko bi jih odlično tolkli tako tu kot na Primorskem. Tam je teh
žabarjcv,H resda več, toda ni bele garde, vsaj sedaj ne (prepričan
pa sem, da je v takem smislu kot pri nas niti ne bo, ker tam
Italijani ne bodo slovenski reakciji dali teh koncesij). Samih
Nemcev ni veliko (vojske), pač pa je skoraj v vsaki vasi 20—100
žandarjev, policistov, gestapovcev ali VVehrmannschaft. Ker je
i* Ljudski izraz za italijanske vojake.
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sedaj naših lam malo, je ta razširjenost majhnih nemških posadk
pogubna, če pa bi število naših partizanov povečali, tedaj bi to
bilo za nas izredno ugodno, ker bi pri uničevanju teh malih posadk
lahko hitro prišli do dovolj velikih količin orožja. Potrebna nam je
torej velika, močna manevrska brigada, dobro oborožena, s tem
pa bi naša vojska v Sloveniji prišla v popolnoma novo fazo. To
brigado moramo v najkrajšem času ustanoviti — upam, da tudi
z vašo pomočjo — in potem bomo tu v najkrajšem času imeli
močno vojsko najmanj 10.000 borcev in z močnimi oddelki Narodne zaščite, s čimer bomo za vedno odstranili nevarnost večjih
belogardističnih uspehov v prihodnosti. Sedaj ne smemo izgubljali
časa in prav zaradi tega se obračamo za pomoč tudi do vas.
MORALNO-POLITICNO STANJE NASE
VOJSKE
Na splošno je treba reči, da je morala naših partizanov zelo
dobra in pripravljenost za boj velika. Toda nedvomno smo v tem
pogledu Še vedno v majhni krizi. Stvar je namreč v tem, da po
ofenzivi nismo uspeli doseči večjih operacijskih uspehov, to predvsem iz razloga, ki sem ga zgoraj opisal. Sovražnik je v bunkerjih
in naši ne morejo do njega in njegovega orožja. V zadnjem času je
bila že cela vrsta zelo junaških jurišev naših partizanov na utrjene položaje, toda to se ni nikoli končalo s popolnim uspehom.
To je povzročilo pri partizanih mišljenje — zelo nevarno mišljenje!
— da postojank ne moremo zavzeti. K temu je prišteti tudi nespretnost naših komandirjev in komandantov, ki bi lahko z drugimi sredstvi prišli do cilja (mnogokrat postavljajo zasede nespretno, ne izkoriščajo do kraja doseženih uspehov itd.), to toliko
bolj, ker se je naš sedanji boj s sovražnikom pričel v povsem novih
oblikah. Nemci so n. pr. na Gorenjskem pričeli uporabljati tako
imenovane »lažne partizane« (ljudstvo jih imenuje »falšgoščarji«),1"
sestavljene iz lumpenproletarskih in izdajalskih elementov pod poveljstvom gestapovcev, ki v civilnih oblekah dobro oboroženi živijo
po gozdovih in napadajo partizane, posebno pa njihove patrulje,
kurirje itd. Teh »lažnih partizanov« je precejšnje število in nam
povzročajo mnogo težav. (To je po pravilu, ki ga je postavil celovški
gauleiter Rainer letos: »Partizanstvo bom iztrebil s partizanstvom«.) Proti vsem tem najrazličnejšim oblikam sovražne protiakcije se naši vojaški voditelji še ne znajo dovolj spretno boriti.
Ta okolnost zelo zmanjšuje udarnost naših čet. Da bi dvignili to
udarnost na višjo stopnjo, sem napisal okrožnico partijskim organizacijam v vojski v imenu CK KP Jugoslavije. Mislim, da
mi to ne boste zamerili, čeprav sem to storil na svojo roko, toda
zdelo se mi je potrebno, da opozorim naše aktiviste na nekatere
10

Raztrgane!. Glej dok. St. 6, op. 8.
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njihove dolžnosti s pomočjo avtoritete CK KPJ. Okrožnico prilagam.20
V političnem pogledu je seveda vojska popolnoma naša, ne
samo po splošni liniji, ampak tudi po sestavi. Res ima ta okolnost
tudi svojo slabo stran: vir je neprestanega sektaštva. Borci so izšli
iz najrazličnejših političnih skupin, toda s popolnim zaupanjem
predvsem v KPS. Toda preostajajo še nekateri, ki so ostali politično navezani na svoje skupine in prav proti takšnim ljudem
naši mnogokrat postopajo zelo sektaško. Z zavezniki v pogledu
vojske v glavnem nimamo posebnih težav. Je nekoliko njihovih
komandirjev in komandantov, politkomisarji pa so vsi komunisti.
Odkrito smo jim povedali, da funkcijo politkoma ne damo nikomur in pristali so na to, toda prav sedaj v zadnjem času v odredih,
kjer so naši postopali sektaško, zahtevajo namestnike politkomisarjcv. Prepričevali jih bomo o tem, da to ni potrebno, toda če
bodo vztrajali, ne mislimo iz tega delati političnega vprašanja.
Morebiti bi jim torej dali nekoliko namestnikov politkomisarjcv,
toda funkcijo partorga bi potem prenesli na agitpropovca (tako
je pri nas v brigadah zaradi tega, ker smo slišali, da je tudi pri
Hrvatih tako. Medtem vidim iz vaših poslednjih navodil o kadrih,
da so namestniki politkomisarjcv v brigadah partorgi). Vsekakor
je to samo vprašanje formalnosti in podpiranja enotnosti OF. To
toliko bolj, ker so naši zavezniki kljub manjšim trenjem, do katerih prihaja tu in tam med nami in posebno krščanskimi socialisti, danes že tako trdno z nami, da tudi javno pišejo v svojih
publikacijah, da je avantgardna vloga partije edini porok uspeha
in se odpovedujejo, da bi po osvoboditvi ustanavljali svoje posebne
stranke, ker menijo, da v prihodnosti lahko obstoji samo KP. (To
resda izjavljajo danes, kako pa bo jutri, to bomo videli, vendar
sem prepričan, da je večina izmed njih iskrena.) Težave in prepiri
med nami in njimi nastajajo predvsem v vprašanju razmer na
terenu (glavno vprašanje je n.pr.: kdo mora biti likvidiran, komu
je treba zapleniti premoženje itd. Naši zares mnogokrat delajo
neumnosti, nakar zavezniki zahtevajo svojo kontrolo). Toda vojska
je, kot sem dejal, enotna in bo ostala enotna v vseh primerih.
Tega zaveznikom tudi ne skrivamo. Govorimo jim: vojska bo zavarovala linijo OF. Cc priznavate, da je partija najboljši porok
uspeha, tedaj prepustite vodstvo enotnosti v vojski predvsem partiji. V glavnem se strinjajo, strinjali pa bi se še iskreneje, če naši
ne bi delali sektaških neumnosti.
Razpisal sem se o vprašanju naše vojske tako široko zaradi
tega, da Ti pojasnim njeno splošno sliko, naše potrebe in cilje.
Zato bi želel osebno govoriti s Teboj o teh stvareh, potem bi mnogokaj bilo bolj jasno. Na kraju bi podčrtal le še to, da ne pozabite
20 Okrožnica najbrž ni ohranjena.
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na velik mednarodni značaj našega boja V Sloveniji. Sovražnik se
zaveda tega, zato troši zelo velika sredstva na naš sektor. Ko
boste torej reševali vprašanja o tistih Ireh ali štirih minometalcih,
ne pozabite niti vi tega dejstva. Reci nekomu iz svoje družbe, naj
nam napiše obširnejše poročilo o vašem položaju in izkušnjah
na vašem sektorju, da jih mi tu uporabimo. V zadnjem pismu
ste bili v tem pogledu zelo »skopi*', toda Ti veš, da nam vaše
izkušnje zelo mnogo pomenijo. Prav tako bi bilo dobro, da se tudi
Ti pogosteje obračaš s kakršnimikoli naročili ali »Dnevnimi povelji« do slovenskih partizanov, ker je to nujno potrebno zaradi
Tvoje popularnosti pri nas. Menim, da je to vprašanje vezano na
ugled partije med množicami, pa zaradi tega ni treba podcenjevati
uiti vprašanja popularnosti vrhovnega komandanta. Javljaj se
torej pogosteje naši vojski.
Iz sporočila Svfobodnc] Jug[oslavije] vidimo, da se naša
vojska sedaj imenuje enostavno narodnoosvobodilna vojska Jugoslavije. Želeli bi vedeti, kako široko se to vprašanje postavlja.
Moje mišljenje je, da gre tu za okolnost, da je z organizacijo
brigad, divizij in korpusov naša vojska kot celota nehala biti partizanska in pri vas je že postala prava regularna ljudska vojska.
Toda posamezni deli te vojske so ostali partizanski tako po metodah kot po samem značaju. Tako je n. pr. pri nas, kjer predstavljajo brigade šele majhen korak naprej iz partizanščine. Po
eni strani zaradi tega, po drugi pa, ker ne dobimo od vas drugačnih navodil, nismo ničesar izpremenili v nazivu naših odredov
(»GŠ slovenskih partizanskih čet«). Ce mislite drugače, nam
sporočite.
III. SPLOŠNI POLITIČNI

POLOŽAJ V SLOVENIJI

Podrobnosti o tem vprašanju podaja V svojem poročilu Peter.-1
Omejil se bom samo na neka osnovna vprašanja.
Letošnja Hitlerjeva ofenziva na vzhodni fronti in z njo povezana italijansko — nemška ofenziva pri nas proti partizanom predstavljata tudi v notranjepolitičnem položaju Slovenije bistven
preobrat. Reakcija je bila prej za krajši čas onesposobljena zaradi
popolne enotnosti, ki je nastopila med slovenskimi množicami
v okviru OF in ki je zajela zares vse sloje prebivalstva, in celo
tudi posamezne dele kapitalističnega razreda. Medtem ko je pod
vplivom splošne ofenzive fašizma, posebno pa ofenzive pri nas
(teror, ubijanje, požigi, množično streljanje talcev) nastopilo določeno omahovanje med množicami, je reakcija to hitro izkoristila
ill pričela z ustanavljanjem svojih oboroženih band. Poizkuse je
resda delala že prej. Skozi ves mesec junij in julij so se naše čete
-' Glej dok. št. 208.
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spopadale z določenimi manjšimi bandami, ki so bile zakamuflirane s partizanskimi znaki in so se gibale ob pomoči okupatorja.
Toda te bande se prej niso mogle razvijati. Pričele so naraščati
šele v odmevu ofenzive, ko so se tudi dokončno sporazumele
z Italijani, dobile od njih orožje in opremo in stopile v Milizia
volontaria anticomunista. Strah pred okupatorskimi represalijami
je nagnal mnoge vaščanc v te bande. Mobilizirajo prisilno. Cc se
nekdo noče javiti, tedaj mora v koncentracijsko taborišče v Italijo.
Cc pobegne k partizanom, izvajajo represalije nad družinami in
mu zaplenijo premoženje. Ker je na drugi strani — po ofenzivi
— naša aktivnost znatno popustila in je zaupanje kmečkih množic
v moč naše vojske upadlo, je razumljivo, da so se kmetje odzvali
pozivom in da so belogardistične bande doživele precej Širok
razmah. Številne vasi so dobile posadke MVAC in vse od ofenzive
dalje večina partizanskih akcij gre na račun bojev s temi bandami.
Določeni tereni so bili — deloma pa so celo še danes — popolnoma
infiltrirani s temi bandami, tako da se lahko tudi gibljejo samo
večje partizanske enote.
Politično so te bande mešanica klerikalne bele garde in
mihailovičcvskc »redne jugoslovanske vojske«. Pravi sporazum je
sklenila z Italijani pravzaprav klerikalna bela garda, ki drži vse
važnejše položaje v rokah. Z mihailovičevci Italijani od začetka
niso hoteli veliko razpravljati, celo napadali so jih in zapirali,
enostavno iz razloga, ker tu ničesar ne predstavljajo, pa tudi
zato, da bi jih omehčali. Tako je dejansko tudi bilo. Ko sami
niso mogli doseči za sebe nekih posebnih »koncesij«, so enostavno
postali privesek klerikalne bele garde in sedaj od nje dobivajo
povelja. Razumljivo je, da sedaj tudi Italijani odkritejc delajo z
njimi. Notranja razdelitev v teh bandah je takšna, da so komandanti posameznih band povečini mihailovidevski oficirji, ki jih Italijani
v ta namen izpuščajo iz koncentracijskih taborišč, medtem ko
vrhove v resnici imajo v oblasti belogardisti. Med njimi samimi
so prav tako precej hudi nesporazumi, ki gredo tako daleč, da so
nedavno belogardisti dali ustreliti enega izmed voditeljev mihailovićcvccv," grozijo pa tudi nekaterim drugim. Italijani dajejo belogardistom popolno oblast v roke — seveda jih pri tem nadzorujejo
na vsakem koraku — medtem ko mihailovićevec v glavnem izkoriščajo kot svoje policaje, denunciante in vodje band MVAC,
v vprašanju oblasti pa so pri njih zelo oprezni. Koncesije beli gardi
pa so šle tako daleč, da ima sedaj bela garda že svoje lastne
zapore in koncentracijska taborišča, svoj policijski aparat in uživa
precej veliko avtonomijo v pobijanju ljudi. Prav tako sedaj bela
garda odreja talce itd. V vseh teh stvareh mihailovičevci lahko
sodelujejo samo toliko, kolikor jim dovoljuje bela garda.
M Glej dok. It. 114, op. 13.
546

Jasno je, da je ta preobrat na naši fronti imel za posledico
tudi velike splošne politične spremembe. Reakcija, ki je prej samo
prikrito poizkušala oslabiti in razkrojiti OF, je prešla v odkrit
napad in v odkrito obrambo okupatorja. Pri tem se je v veliki meri
oprla na tako imenovano »sredino«, ki je prej resda omahovala,
vendar si ni drznila odkrito nastopiti proti OF. Sedaj je tudi ta
sredina začela napadali in nastopati pred množicami kot edina
rešiteljica, češ da je OF privedla do državljanske vojne zaradi tega,
ker v njej vodi KP, in se s tem onemogočila pred slovenskim ljudstvom. Bela garda — izzvana od OF — se je pričela braniti z orožjem, s čimer se je tudi ona diskreditirala. »Edino mi, sredina,
bomo dobili oblast od Angležev in Amcrikanccv.« Takšna je bila
politična linija »sredine« (tudi danes je takšna).
Pod vplivom belogardistične reakcije in sredine, ki se je predstavila kot uradni zastopnik londonske vlade, je nastopilo določeno omahovanje tudi med množicami OF. V nekih primerih so
prejšnji aktivisti prešli na položaje sredine ali celo bele garde (to
še pogosteje). Dogajalo se je tudi to, da je sredina pričela vlačiti
iz blata voz Draže Mihailoviča, ko ga je naravnost proglašala za
svojega »legendarnega komandanta«. To ji je bilo toliko lažje, ker
so Italijani dokaj [dolgo] odklanjali, da bi dali nepomembnim mihailovičcvccm kakšne večje koncesije, pa je zato njihova izdajalska
vloga bila za množice manj očitna kot vloga belogardističnih klerikalcev. Za nekaj časa smo pričeli izgubljati položaje, posebno v
srednjih slojih. Povečini je odpadel od nas na vasi kulaški element,
v mestu pa velik del kapitalističnih elementov.
Pri tem moram poudariti še eno okolnost: krivda naših partijskih organizacij samih je, da je reakcija lahko začasno dosegla
te uspehe. Ni dvoma, da so objektivne okoliščine v prvi vrsti privedle do takšnih sprememb v tukajšnjem političnem položaju.
Toda tudi v ravnanju naših partorganizacij — ali bolje v njihovi
pasivnosti nasproti nepravilnemu ravnanju partizanskih oblasti
— so določeni vzroki, da je reakcija imela v svojem protiljudskem
delu lažji posel. 2c v nekem pismu iz meseca julija ali iz začetka
avgusta sem vam sporočil o zelo veliki nevarnosti sektaštva, ki
je bilo neverjetno globoko zakoreninjeno med našimi partizanskimi četami in vodstvom, to pa predvsem med partijci v partizanskih vrstah in vodstvih." To sektaštvo se je kazalo na vseh
področjih dejavnosti. O tem govori podrobneje Petrovo poročilo.
V juliju smo napisali številko »Dela«, posvečeno boju proti temu
sektaštvu (t.j.4.številka iz julija, ki jo prilagamo). Razen tega
smo se lotili tudi nekih drugih konkretnih ukrepov (partizanska
sodišča, oblike rekvizicij itd., za teren pa [dali navodila] o odnosih
med našimi in aktivisti zaveznikov, o skupnih tečajih za aktviste
•> Glej Zbornik dokumentov in podatkov o narodnoosvobodilni vojni
jugoslovanskih narodov, del VI, knjiga 3, dok. St. 99.
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OF ne glede na poltično pripadnost Ud.). Vsa la akcija je za nekaj
časa razbila sektaštvo, toda še vedno je ostalo kot stalna nevarnost
in pravzaprav šele sedaj lahko rečemo, da je dejansko prenehalo
biti enostavno linija naših aktivislov na terenu. Da je nas odnos do
zaveznikov ostal tudi poleg teh sektaskih napak vendarle dober,
da se je celo okrepil, da so v zadnjem času v OP prišli celo neki
novi elementi iz »sredine«, gre zahvala predvsem dejstvu, da se je
majhen del našega starega partijskega kadra ves čas resnično
upiral sektaštvu in se boril proti njemu na takšen način, da so
to morali videti in priznati tudi zavezniki, pa celo belogardistični
tisk, ki je naš boj proti sektaštvu tolmačil kot »zvite in pretkane
poizkuse, da bi se prikrilo pravo bistvo komunizma«.
Jasno je, da so določeno vlogo v začasnih sovražnikovih
uspehih odigrale tudi te sektaške napake, čeprav ta vloga ni bila
osnovna. Se danes n. pr. sektaške napake naših tovarišev na Primorskem, Gorenjskem in Štajerskem v veliki meri otežkočajo že
tako težak objektivni položaj. Zato je naša glavna skrb še vedno
posvečena boju proti sektaštvu. Za primer takega seklašlva naj
navedem partijsko vodstvo na Primorskem...'-'1 Po eni strani je
vsa OF na Primorskem pravzaprav organizacija naših simpatizerjev, ker se skoraj vsi imajo za komuniste. Takšnih odborov je
preko 80 in z njimi ima partijsko vodstvo zvezo, cela vrsta pa
je takšnih, s katerimi to vodstvo nima zveze, ampak se povečini povezujejo s partizani. Naš PK na Primorskem ni imel za
potrebno, da bi ustanovil vodstvo OF tudi s sodelovanjem zaveznikov. Toda po drugi strani je to vodstvo sprejelo v partijo
vsega 58 članov, čeprav bi v vsakem od 80 simpatizerskih
odborov OF lahko nastala partijska celica, ker je splošno razpoloženje na Primorskem takšno, da bi partijska organizacija lahko
imela že stotine članov.
Nevarnost za vso partijo je v tem, da se takšne napake precej
počasi popravljajo, oziroma da lahko zelo dolgo trajajo. Mi sami
namreč zaradi zelo počasnih zvez in težkih možnosti gibanja
(milijon meja!!! k temu pa še mestne meje: priti iz mesta ali
vanj je za nas težje kot iti preko državnih meja, ki so prav tako
na vsakih nekaj kilometrov) navadno precej pozno ugotavljamo
konkretne oblike takšnih napak. Zato lahko brez pretiravanja
rečem, da bi naši uspehi v Sloveniji lahko bili veliko boljši, kot
so, če bi partijske organizacije ne ponavljale sektaskih napak in
če bi samo vodstvo imelo ekspeditivnejše zveze s posameznimi
pokrajinami. Temu vprašanju smo posebno v zadnjem času posvetili veliko pozornost. Prišli smo do spoznanja, da smo pogrešili,
ker smo skoraj vse zveze prevrgli na partizanski aparat, ki je
precej počasen, zanemarili pa smo Ljubljano kot center. Sedaj
kombiniramo tako ene kot druge možnosti, pa upamo, da bomo
"» IzpuSčamo.
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hitreje lahko vplivali na praktično izvajanje partijske linije po
raznih pokrajinah. Poleg tega obstoji za nas še ena težava: zelo
različne razmere v raznih pokrajinah. Slovenija se danes dejansko
sestoji iz nekaj enot, od katerih je v vsaki specifičen položaj:
Ljubljanska pokrajina, Primorska, Gorenjska, Koroška, Štajerska,
Prekmurjc (s tem zadnjim sploh nimamo nobene zveze niti ne
vemo, kaj se tam dogaja!). To toliko bolj zavira možnosti našega
učinkovitega nadzorstva.
Vse napake naše partije na terenu, ki jih nismo uspeli preprečiti, reakcija danes seveda izkorišča v klevetniški kampanji
proti partiji in OF. Toda naša protiakcija je te argumente že zelo
pobila, v zadnjem času pa še najbolj precej dobro vedenje partizanov in naših terenskih delavcev, ki so se sedaj tudi na lastni
koži prepričali, koliko so lahko njihove sektaške napake škodljive.
Istočasno smo se lotili določenih taktičnih ukrepov, ki jih prav
tako pojasnjuje Peter v svojem poročilu. Smisel teh taktičnih
ukrepov je bil upreti se zoževanju stališč OF, kar je bilo važno,
ne samo zaradi zadajanja čim težjih udarcev beli gardi, ampak
tudi zaradi našega lastnega kadra, posebno v Ljubljani, ki se je
enostavno pričel spi ijaznjevali s tem, da moramo »neizogibno« že
sedaj izgubili gornji del srednjih slojev in buržoazne »populčike«.2:' In dejansko se je pokazalo: čim smo izdali proglas IOOF-'1
in čim smo poiskali neke osebne stike z vrhovi raznih skupin, ki
so nekaj časa omahovale, s katerimi pa so naši popolnoma izgubili
stik, se je položaj takoj začel izpreminjati v našo korist. Plenum,
na katerem so bili med ostalimi včerajšnji ministri in bani, je
dal IOOF, t.j. partiji popolno zaupnico in odobril vso politiko,
pa tudi nadaljnje ukrepe. Na plenumu se je n. pr. popolnoma
strinjal z našo linijo eden najstarejših voditeljev SLS, kar je za
nas še posebno važno.-7 Osnovno v teh naših taktičnih ukrepih je
bilo:
1. zbrati vse, ki so proti državljanski vojni, ki jo netijo belo
gardistično-mihailovicevske bande;
2. poziv vsem poštenim elementom »sredine«, da se pridružijo
boju proti državljanski vojni;
3. javni poziv londonski [begunski] vladi, da se opredeli proti
belogardistično-mihailovičevskim netilcem državljanske vojne, ker
se bo sicer sama z njimi izenačila.
Mislim, da se boste s prvima dvema točkama takoj strinjali,
ker sta popolnoma v skladu s tem, kar je v tem času pisala »»Borba«.
V zvezi s tretjo točko pa je naš kurz nasproti londonski vladi to
' -> Ruski izraz za sopotnike.
2« Misli na proglas Izvršnega odbora OF »Slovenci-, ki je izšel v posebni27 izdaji -Slovenskega poročevalca« oktobra 1942.
Dr. Anton Brccclj.
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pot nekoliko manj oster kot vas (sodeč po pisanju »Borbe«). Pred
očmi morate imeti, da je pri nas potekal proces razkrinkavanja
londonske vlade nekoliko počasneje kot v drugih pokrajinah Jugoslavije, čeprav je ljudstvo to vlado enostavno preziralo, ker je
podpisala trojni pakt in dušila protifašistično gibanje v domovini
(pred očmi so mu vedno v prvi vrsti Krek28 in njegovi klerikalci,
medtem ko za ostale ministre niti ne vedo, kdo so in od kod so
se vzeli). Londonska vlada je medtem imela svoje položaje v »sredini«. Ko smo se obrnili na to sredino, da nastopi proti netilcem
državljanske vojne, smo morali v neki odgovarjajoči obliki postaviti tudi vprašanje londonske vlade, to pa v takšni obliki, da lahko
to pozneje izkoristimo za njeno razkrinkavanje. Zato smo vprašanje
postavili takole:
Za londonsko vlado je sedaj skrajni čas, da se opredeli, ali bo
z ljudstvom ali z belo gardo. Prava ljudska vlada bi morala :
1. javno obsoditi belo gardo in Dra/o Mihailoviča pred celim
svetom,
2. popolnoma se strinjati z OP v Sloveniji,
3. z vsemi silami in pred celim svetom podpreti boj partizanske vojske Jugoslavije.
Će londonska vlada in njeni eksponenti v domovini tega ne
uredijo, tedaj je to znak, da so padli na pozicije sovražnikov
ljudstva in [na pozicije] okupatorja.
Istočasno smo zelo odločno postavili vprašanje: slovensko
ljudstvo odločno zahteva skupno Življenje z ostalimi narodi
Jugoslavije v novi Jugoslaviji, zgrajeni na osnovi samoodločbe
vsakega naroda in resnične ljudske demokracije.
V zvezi s skupščino v Bihaću smo lahko to naše stališče
izkoristili takole:
Vsi poizkusi svobodoljubnih sil v Jugoslaviji nasploh, posebno
pa OF v Sloveniji, da prisilijo londonsko vlado k izpremembi
protiljudske in protidemokratične smeri, niso privedli do rezultatov. L[ondonska] v[Iada] se ni samo identificirala s protiljudskimi izzivači državljanske vojne, ampak je celo — mi imamo
dokaze o tem — dajala in daje iniciativo v tem pogledu.
Naše gornje stališče nam je omogočilo, da smo hitro zlomili
politično ofenzivo sovražnika, ki je pričel pisati v časopisih, kako
smo popolnoma uničeni, kako ni več niti OF niti partizanov. Resda
s svojo kampanjo nismo pridobili niti enega od najbolj znanih
sredinskih elementov, toda prodrli smo med oklevajoče množice in
s tem smo sredino, ki je pričela vplivati na množice, izolirali Še
28 Dr. Miha Krek.
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bolj, kot je bila poprej. Potem ko smo v sami Ljubljani
izbojevali to zmago, so se razmere pričele hitro popravljati tudi
na podeželju, posebno Še, ko so naše partizanske brigade pričele
zadajati sovražniku odločilne udarec. Danes lahko brez pretiravanja rečemo, da je bela garda v popolnem razsulu tako vojaško
kot politično. Resda s pomočjo Italijanov vojaško še drži močne
položaje, toda politično je izgubila vse argumente, je v popolni
defenzivi in postaja med množicami vse bolj osovražena kot okupatorska banda. Istočasno so propadle špekulacije »sredine«, ki
je upala, da bo nastopila kot »poslednja rezerva«. Danes lahko
rečemo, da je OF izbojevala veliko zmago.
Seveda, še bomo imeli velike težave, toda menim, da smo v tem
pogledu preizkusili moč OF in njeno povezanost z množicami,
tako da se v prihodnje lahko nanjo opremo pod pogojem, da bo
naša partija še dalje vodila pravilno politiko.
In Še eno posledico je imela ta zmaga: notranje je zelo okrepila OF ter dvignila ugled kompartijc. Pred samo ofenzivo in med
njo so se precej napeli odnosi v OF, posebno med nami in krščanskimi socialisti. Kaže, da so pričeli za nekaj časa izgubljati vero
V našo zmago in moč naše partije. Medtem jih je nova zmaga
prepričala prav o nasprotnem, toliko bolj, ker so to zmago izbojevali skoraj sami komunisti. Njihov aktiv je namreč med ofenzivo
in po njej precej popustil v svoji aktivnosti, medtem ko so se naši
kadri, kar se aktivnosti in upornosti tiče, zelo dobro držali. Danes
je enotnost OF in v samem vodstvu zelo čvrsta, brez ugovorov
priznavajo vodstveno vlogo partije in odločno branijo linijo OF.
S krščanskimi socialisti smo tudi v zadnjem času imeli več
ločenih razgovorov. Odkrito smo jim povedali: prav čez vas skuša
reakcija razbiti enotnost OF. Na vas je, da to preprečite. Ce to
storite, boste nosilci največjega naprednega preloma v nastopu
slovenskih katoliških množic. Cc tega ne storite, boste postali
nasledniki stare klerikalne stranke in ljudstvo vas bo v svojem
boju pregazilo. Strinjali so se z našim gledanjem in pravijo, da
bodo šli skupaj tudi v sovjetsko revolucijo, da sprejemajo diktaturo proletariata itd. Res menimo, da bomo lahko z njimi šli
zelo daleč skupaj, z večino do kraja, Če ne bodo vodstva krščansko
socialistične (skupine) dobili v roke kakšni reakcionarji. Da
bi to enotnost še bolj okrepili, smo ustanovili Še posebno vodstvo
delavske enotnosti, v kateri sta po dva predstavnika kompartijc,
krščanskih socialistov in socialdemokratov (ki so sedaj V celoti
— in ne več samo kol poprej sindikati! — stopili v OF), v tovarnah
pa se ustanavljajo odbori delavske enotnosti. Pričeli smo tudi
izdajati list »Delavska enotnost«,20 katere prvo številko prilagamo .. ž*0
=* Glej dok. št. 94, op. 1.
ao IzpuScamo.
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Tudi razgovori s socialdemokrati so bili uspešni. Odkrilo
so priznali polom socialnodemokratske polilike in zmago komparlijc ter izjavili, da brez diskusije sprejemajo linijo partije in da
bodo na njej aktivno sodelovali. Resnično delajo v tem smislu. Pomembno je, da je en njihov del stalno vzdrževal stike z mihailovičevci in pred ofenzivo ni hotel ničesar vedeti o OF. Po ofenzivi,
posebno pa v pripravah plenuma OF, je njihovo vodstvo v celoti
sprejelo sodelovanje v OF in specialno z nami in dalo zaupnico
IOOF ter potrdilo pravilnost politike IO in partije. Seveda vemo,
da je eden izmed teh voditeljev istočasno še vedno v stiku z mihailovićevci — očitno, da se zavarujejo na obe strani. Toda za nas
je že tudi takšno stališče zmaga. Kar se socialdemokratskih množic tiče — njih ni več. Vse to je danes popolnoma z nami. To
tudi sami priznajo. En njihov del še vendarle poizkusa s samostojno organizacijo socialdemokratov (seveda samo v vrhovih),
to samo zaradi tega, ker se vedno špekulira na morebitni drugačen,
t. j. »angleški* konec vojne. Najmočnejše so naše zveze s Sokoli.
Ti niso le samo popolnoma z nami, ampak je velik del njih že
v partiji. Skoraj ves naš novejši kader se je pravzaprav rekruliral
iz njihovih vrst. Oni sploh nočejo nastopati kot politična organizacija, ampak samo kot »nacionalisti«, ki prepuščajo vodstvo vsega
političnega boja slovenskega ljudstva komparliji. To enotnost
Z njimi bomo tudi dalje krepili, ker nam je resnično dala močno
podporo za ohranitev OF, toliko bolj, ker so vedno brez pridržka
podpirali naše predloge, kadar smo jih postavljali pred vse skupine OF. Kot samostojna politična formacija je pravtako »likvidirana« »Slovenska kmečko delavska stranka«. Njeni kadri so
danes povečini bodisi v partiji ali so simpatizerji, ki brez pridržka
sprejemajo odloke partije.
Stara SLS, ki jo za sedaj sestavljajo pravzaprav samo nekateri
stari pošteni »klerikalni« patriarhi, resda ni napravila istega razvoja, toda popolnoma sprejema politiko partije in njeno vodilno
vlogo, zahteva samo, da partija čim pogosteje izjavlja svoje
načelno stališče nasproti cerkvi ne samo za danes, ampak tudi za
jutri, t. j. če pride do »sovjetizacije«. Zato smo nekajkrat »oficialno« dali izjave o svojem načelnem stališču, kar se cerkve tiče,
namreč 0 stališču, ki je izraženo tudi v sovjetski ustavi. Sedaj, ko
smo videli vase »verske referente« po brigadah, mislimo nekaj
podobnega storiti tudi mi, da to svoje stališče tudi praktično potrdimo.
Ostalo so manj pomembne skupine (štajerski nacionalisti,
ženske organizacije itd.), toda tudi pri njih je isti proces vse
bolj tesnega zbiranja okoli partije. Važno bi bilo omeniti še kulturne delavce, oficirje in duhovnike (ki stopajo v OF povečini
kot del krščansko socialistične skupine).
Kulturni delavci so gotovo 100 °/o v OF in to z vseh področij
umetnosti in znanosti. V partijo so sprejeti n.pr. univerzitetni
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profesorji, umetniki, komponisti, gledališki igralci. Obstoji tako
imenovani »matični odbor kulturnih delavcev«, ki zelo aktivno dela
na tem področju. Ta naš vpliv nam v veliki meri omogoča držati
simpatije Ljubljane stalno na sirani OF.
Oficirji so večinoma v koncentracijskem taborišču v Italiji.
Nekaj več od polovice teh oficirjev je mihailovićevsko usmerjenih.
Ostanek je za OF, od tega verjetno velika večina /a KP (v taborišču namreč). Italijani sedaj i/puščajo samo mihailovičevcc, ki
takoj odhajajo na teren v belogardistične bande. V taborišču so
med njimi zelo ostri odnosi, tako da se OF-ovski del oficirjev
v taborišču zares precej čvrsto zbira okoli OF in partije. Upamo,
da bomo pozneje lahko ta del dobro izkoristili. V partizanih je
sedaj malo oficirjev, precej veliko število pa je podoficirjev.
Nekaj izmed njih je že padlo v letošnjih bojih z Italijani.
Na Primorskem je komandant odreda oficir," sedaj član Partije,
na Gorenjskem je komandant grupe podoficir,*12 mislim, da je
sedaj prav tako sprejet v Partijo. Razen te dvojice je na vodilnem
mestu še polkovnik Branko Hrast*• v našem Glavnem štabu, ki
se zelo dobro drži.
Duhovniki so bili pred italijansko ofenzivo precej pasivno ob
strani. Sedaj so se aktivi/irali v negativni smeri, t. j. v beli gardi
po veliki večini, toda (en del) se je pričel aktivizirati bolj v pozitivnem smislu, t. j. za OF in svoj obstanek. Bilo je več razgovorov
z njimi. Sedaj pripravljamo konferenco teh duhovnikov, ki bo dala
resolucijo, na osnovi katere bomo pozneje lahko okrepili kampanjo med njimi. — Vse to seveda velja za Ljubljansko pokrajino.
Na Štajerskem in Gorenjskem so skoraj vsi duhovniki izgnani in
tam sedaj delujejo nemški duhovniki, ki jih je pa zelo malo.
Sedaj poizkušamo tja ilegalno poslati enega ali dva OF-ovska duhovnika, ki bosta tam ilegalno živela, brala mašo itd., se držala
med partizani in razbijala morebitne akcije bele garde. Toda
takšnih duhovnikov je malo, pa ne vemo, koliko bomo uspeli. Bolje
je v tem pogledu na Primorskem. Kolikor lahko verjamemo našim
aktivistom na Primorskem, je tam velika večina duhovnikov za
OF in se vedejo zelo sovražno proti beli gardi in duhovnikom
v Ljubljanski pokrajini, ki so pristopili k beli gardi. Prepričan
sem, da bomo v zvezi s splošnim napredkom tudi v tem pogledu
imeli nekaj uspeha, to pa bo zadostovalo, da razbijemo klevete
belogardistov, kako se baje partizani borijo »proti veri in bogu«.
Splošno linijo v razvoju OF bi lahko karakterizirali takole:
partija vedno bolj postaja edini voditelj celotnega osvobodilnega
boja, ko vse bolj »likvidira« skupine zaveznikov kot posebne
ni
32
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razredne formacije in ustvarja okrog sebe zvezo delavcev, kmetov,
srednjih slojev itd. S tem se ustvarjajo predpogoji, da bo partija
lahko uspešno vse te množice zadržala okrog sebe tudi na vseh prihodnjih stopnjah sedanjega boja. Ta proces je zelo zanimiv tudi
Z vidika marksistično-lcninistiČnc teorije in bilo bi zelo dobro, če
bi se lahko enkrat o tem ustno porazgovorili. Seveda se poleg
tega jedra danes okrog partije zbirajo tudi drugi elementi, povezani z nami samo s tem, da mi danes vodimo narodnoosvobodilno
vojno. Toda ti elementi ne dajejo bistvenega pečata našemu sedanjemu celotnemu boju. Partija je dobila poseben ugled. Ko zavezniki govorijo o njej, govorijo o »partiji«, kadar o sebi, tedaj
o »skupinah«. Tudi naši kadri dobivajo pri njih velik ugled,
posebno pa vodstvo partije.
IV. SKLEPI IOOF V ZVEZI Z USTANOVITVIJO
PROTIFAŠISTIČNEGA SVETA V BIHAĆU
Skupščina Protifašističnega sveta narodnega osvobojenja Jugoslavije v Bihaću nam je izredna pomoč ravno v pravem času.
Pri nas je to dejstvo med množicami sprejeto z velikim navdušenjem, enostavno jo imajo za preokret, »odstavitev« londonske
vlade, za pričetek nove vlade in nove »skupščine«. Zelo neugodno
je, da nismo tudi mi sodelovali na skupščini. V zvezi s tem smo
dali posebno izjavo, ki je objavljena v priloženi posebni izdaji
»Slovenskega poročevalca«.*11 Resolucijo smo slišali po radiu šele
danes in jo bomo naknadno objavili. Kako mi tolmačimo ta dogodek, lahko razvidiŠ iz mojega članka »Obrisi nove Jugoslavije«
v tej Številki »SP«. Toda nam ni do kraja jasno, v kakšnem obsegu
ste stvar postavili. Upamo, da v takšni Širini, kakor smo pričeli
tu pojasnjevati. Dozdeva se nam, da je prišel čas za takšno širino
in da PVNOJ resnično mora biti že začetek, prvi element nove
oblasti v novi Jugoslaviji. Nasproti londonski vladi ni mogoče več
ostati pri starih parolah, ampak je že potrebno, da se odkrito
opredelimo. Samo na ta način lahko izsilimo spremembo angleške
politike do Jugoslavije, prisilimo angleško politiko k priznanju
osvobodilnih sil v Jugoslaviji.
Za nas je medtem stvar pomembna tudi z druge strani: Glavni
adut reakcije proti nam je vedno bil, da smo proti Jugoslaviji In
za neko »srednjeevropsko sovjetsko republiko, ki predstavlja zasužnjenje slovenskega naroda«. Toda kakor je ta kleveta neumna,
je vendarle imela svoj vpliv med množicami, ki tako sovražijo
Italijane in Nemce, da jim več ne verjamejo, da bodo boljši
v sovjetski državi. Mnogo smo poudarjali svoje stališče za Jugoslavijo. Toda ker nismo priznavali londonske vlade — vsaj praktično
3* Glej dok. St. 193.
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ne — ni bilo konkretnega dokaza, da smo resnično za Jugoslavijo.
Dejansko je bila že zelo razširjena želja, da bi se ustanovilo enotno
politično vodstvo za vso državo, ki bi V neki meri že imelo tudi
elemente nove vlade. Prav zaradi tega nam je Bihać prišel v pravi
čas. Zaradi tega, da bi lahko zavzeli pravilno stališče o tem vprašanju, je potrebno, da nam pošljete podrobnejše podatke o tem,
kako ste odredili naloge Protifašističnega sveta, kakor tudi o tem,
kakšen je njegov sestav.
Mi smo na IOOF takoj postavili zahtevo, da se potrdijo tudi
z naše strani vsi sklepi, kar je tudi storjeno v komunikeju 10 in
V pozdravih 10, ki so poslani PVNOJ kakor tudi Vrhovnemu štabu
in Tebi. Poudarjam, da pozdrav Vrh. št. in Tebi ni napisal nihče
izmed nas, ampak nekdo od zaveznikov in vsi ostali so se brez
diskusije strinjali s tekstom, kar je toliko večji dokaz o ugledu,
ki sta ga dosegla naša partija in Ti posebno med slovenskimi množicami. V zvezi s tem smo sprejeli nekaj sklepov, ki jih sporoča
Peter v svojem poročilu, čeprav nismo točno vedeli, koliko naših
predstavnikov naj tam sodeluje. Menim, da bi bilo v vsakem primeru potrebno, da glede na tukajšnje razmere, ki sva jih pojasnila
tako Peter kot jaz, naš predlog vsaj v glavnem sprejmete, četudi
ste morda vi drugače mislili.
1. Nujno potrebno je, da se kot podpredsednik kooptira en
Slovenec. Naš predlog je za krščanskega socialista prof. Kocbeka
Eda. To se nam zdi potrebno iz dveh razlogov: da bi lažje tolkli
v Sloveniji belo gardo in da bi lažje tolkli v inozemstvu londonsko
vlado s tem, da je eden od podpredsednikov Sveta katolik. Pripominjam, da je Kocbek kot katoliški ideolog in književnik (pesnik)
zelo znan v inozemstvu, posebno v Franciji in na Češkem, kar bi
nam zelo olajšalo položaj. Razen tega se bodo naši krščanski
socialisti obrnili s posebno izjavo na katolike Francije, Ccškc in
Poljske, naj se borijo na strani SSSR. Tako bi njegov položaj kot
položaj podpredsednika Svetu zares veliko koristil.
2. Dalje 10 predlaga v izvršni odbor Protifašističnega sveta
še predstavnika Sokolov in nacionalista sodnika Jožeta Rusa, enega
najstarejših Sokolov, vodjo Sokolov v ljubljanski župi, prav tako
zelo znanega in uglednega človeka (star je nekaj preko 50 let).
Skupaj z njim je 10 predlagal še Eda Kardelja, toda v tem pogledu
vi razumljivo uredite tako, kakor je za vas najugodneje. Kar se
Rusa tiče, bi vsekakor moral priti v 10, ker bi sicer pri nas samih
bile težave. Med Sokoli in krščanskimi socialisti vladajo veliko bolj
zaostren odnosi kot med nami in krščanskimi [socialisti]. Cc bi
samo krščanski [socialisti] predstavljali Slovence v 10, bi bilo to
za nacionaliste skoraj nesprejemljivo, ker jih še vedno imajo po
malem za »klerikalec«. S tem imamo večno težavo. Tudi pri odrejanju podpredsednika so bile dolgotrajne diskusije, ker so Sokoli
vztrajali, da moram v podpredsedništvo priti jaz, ker je nujno —
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pravijo — prikazali stvari taksne, kol resnično so, namreč da votli
osvobodilni boj slovenskega ljudstva KP. Položaj je bil takšen,
da so Sokoli branili partijo in njeno »pravico« na položaje —
pred nami. Naših argumentov dejansko niso sprejeli, ampak so so
enostavno sprijaznili s tem, da je večina sprejela nas predlog. Ce
bi se sedaj kakorkoli namerilo morebiti to, da bi Sokoli sploh
izpadli iz 10, tedaj bi vsa ta stvar za nas bila Se neugodnejša.
Torej: kar se tiče Kocbeka kot podpredsednika in Rusa kot člana
10, vsekakor sprejmite nas predlog, kar pa se nas komunistov
tiče, lahko stvari urejate po svoji uvidevnosti.
3. Dalje je nas predlog, da se vsi ostali člani IOOF kooplirajo
v svet, v širši odbor, kolikor taksen obstoja (mi nimamo o tem
se prave predstave). V tem primeru bi tja prišli: Jože Vidmar,
dramaturg ljubljanskega gledališča, znani pisatelj in kritik (za
kulturne delavce), Fran Lubej, učitelj in eden izmed vodilnih sokolskih funkcionarjev, Tone Fajlar, grafični delavec (za krŠč.soc),
Boris Kidrič, Franc Leskosek (za KP). To je bil sklep 10. Toda
če vi mislite, da je bolje (meni se v nekem pogledu zdi to bolje).
da pridejo v svet tudi drugi predstavniki političnih skupin
(n. pr. soc. dem., SLS itd.), tedaj nam lo sporočite in mi lahko ta
sklep nekoliko spremenimo. Toda v tem pogledu obstoji neka
druga težava: vsi ti ljudje so še legalni in gotovo je, da svojih
pravih imen ne bodo dali v javnost, ker bi tedaj morali v ilegalo.
Toda 10 ima zaupnico teh ljudi, pa bodo oni sami popolnoma
zadovoljni, če je sam 100F s svojimi legalnimi imeni zastopan
v svetu. Predlagajte nam torej, kako se vam zdi najbolje. IOOF
bo seveda nastopil s svojimi legalnimi imeni in dejansko že sedaj
nastopa (vsaj sovražnik jih neprenehoma objavlja in »razkrinkava«, njihova ilegalna imena pa so postala popularnejša, čeprav
ljudje vedo, o kom je govora).
Odgovorite nam čimprej na te naše predloge in sporočite nam,
kako vi v prihodnje gledate na sodelovanje. To sodelovanje mora
biti dejansko, ne samo formalno. 2e po imenih ljudi vidiš,
da je govora o resničnih predstavnikih njihovih skupin, ki imajo
pred partijo res veliko spoštovanje in poslušajo vse naše predloge,
vendar se ne bi nikakor zadovoljili, da bi bili neke formalne figure,
ki ne bi imele vpliva na dejansko delo sveta, oziroma vsaj na njegove načelne odloke. Da pa bodo ta imena koristila splošnemu
ugledu sveta, posebno pred inozemstvom (tudi Vidmar je v inozemstvu zelo poznan), o tem ni nobenega dvoma.
Ko bomo prejeli vaš odgovor, bomo sklicali vrhovni plenum
OF, ki bo dokončno sprejel odloke o vstopu [predstavnikov] slovenskega naroda v svet itd.
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V. NEKATERA KONKRETNA POLITIČNA VPRAŠANJA
V zvezi s splošnim političnim položajem v Sloveniji, ki smo
Vam ga orisali, se postavljajo pred nas Še nekatera posebna politična vprašanja, ki vam jih moramo prav tako pojasniti in da se
o njih /edinimo.
1. Vprašanje perspektive O F naši zavezniki zelo
odločno postavljajo, t. j. hočejo vedeti, »kaj bo z njimi potem«,
t. j. v času socialistične revolucije, za katero so vsi naši zavezniki
prepričani, da bo nastopila. Zaradi tega smo do neke mere prisiljeni, da stopamo z njimi tudi v pogajanja o sodelovanju na
poznejši stopnji našega boja. Posebno velja to za kršč. soc. in
Sokole, v neki meri pa tudi za sfoeiahie] d[emokrate] (s temi poslednjimi je najlažje, ker se leti kot »marksisti« popolnoma »strinjajo« s partijo). Tako eni kot drugi pravijo, da je brez diktature
proletariata nemogoče obdržati zmago nad kapitalizmom, sprejemajo sovjete itd. Nam je jasno, da takšni poskusi »sporazuma« za
jutri v nekem pogledu predstavljajo tudi poizkuse, da bi se naša
partija izolirala. Toda po drugi strani obstoji pri večini izmed njih
(vsaj danes) iskren poizkus, da se najde osnova za sodelovanje
v prihodnosti, ker se malo bojijo, da se ne bi znašli v nekakšni
vlogi Kercnskega (to jim belogardistični časopisi stalno tudi servirajo). Dopuščamo možnost, da se prav krščanska skupina pozneje
spremeni v glavnega nosilca reakcije, toda dopuščamo tudi možnost, da jo posebno ob naši pravilni politiki obdržimo ob sebi.
Sicer pa tudi poli naše revolucije dobivajo posebne oblike, in bilo
bi nepravilno, če bi takšne možnosti izključili. Zaradi tega smo
vprašanje postavili tako: partija je avantgarda, toda bodoča oblast
ni oblast partije, ampak delavcev in kmetov ter delovnih množic.
Glede na to lahko tudi v socialistični državi, pod pogoji diktature
proletariata, odločilno sodelujete v upravljanju države, t. j. v sovjetskem aparatu itd. Za primer smo jim postavili baltiške države,
kjer so v sovjetski parlament bili izvoljeni poslanci iz najrazličnejših političnih skupin. Sokoli so hoteli še posebej vedeti, kako bo
z njihovo organizacijo, nato smo jim odgovorili, da bodo lahko
ne glede na to, kako se bo bodoča telovadna organizacija imenovala, v njej sodelovali z vso svojo iniciativo.
2. V p r a š a n j c meje je za nas tako aktualno, kot verjetno
ni niti za angleški imperij. Gre za popolnoma specifično slovensko
občutljivost v tem pogledu, ki smo jo dolgo poizkušali obiti
s splošnimi načelnimi izjavami, toda sedaj postaja to vse manj
možno. Slovenci, ki so že 1000 let razcepljeni, namreč čutijo, da
se sedaj odloča o tem, da končno stara parola o »Združeni Sloveniji« postane resnica. Zato stalno postavljajo med množicami
vprašanja: »Toda v katerih mejah?« — reakcija poizkuša prav
v tem vprašanju med množicami najbolj diskreditirati našo par557

tijo. Gotovo polovica vseh klevet zadeva odnos naše partije
nasproti »mejam«. S tem poizkušajo dokazati, da je naš patriotizem samo v besedah, da pa v resnici v imenu »prolctarskcga
internacionalizma« prodajamo dele slovenske zemlje Nemcem in
Italijanom.
Glavni aduti so naslednji:
a) KP je za srednjeevropsko republiko z Nemci in Italijani,
v kateri se bo slovenski narod utopil.
b) KP v interesu »internacionalizma« odstopa Nemcem Koroško s Celovcem, in celo Maribor, Italijanom pa Primorsko in
Trst.
c) KP je proti Jugoslaviji, separatistično usmerjena, narod se
je nič ne tiče.
In tako smo na vsa ta vprašanja odgovorili pozitivno, čeprav
nam je popolnoma jasno, da je vprašanje mej — v veliki meri
odvisno tudi od bodočega odnosa sil. Svoje stališče smo natančno
določili takole:
a) KP ni za nekakšno »srednjeevropsko republiko«, ampak
za bratstvo in slogo jugoslovanskih narodov, za novo, na osnovi
samoodločbe naroda zgrajeno Jugoslavijo.
b) KP v imenu »internacionalizma« nikomur ne prodaja slovenske zemlje, pač pa prav v imenu pravega internacionalizma
zahteva zedinjenje vseh slovenskih pokrajin, pri čemer je razumljivo, da sem spadajo tudi mesta, ki ležijo v povsem slovenskem
okolju, kakor sta n.pr. Celovec ali Trst.
Razumljivo je, da slovenski narod priznava — zaradi posebnega položaja Trsta — temu mestu vse avtonomne pravice, ki jih
zahteva italijansko prebivalstvo, kot nasploh priznava vse narodnostne pravice narod.lim manjšinam.
c) V posebni izjavi smo zavzeli naslednje načelno stališče:
KPS misli, da pripada »Združeni Sloveniji« vse tisto ozemlje, ki
ga naseljujejo Slovenci, ali ki je bilo v poslednji imperialistični dobi nasilno denacionalizirano.
Ta poslednja izjava je načelno najbolj problematična, ker
daje precej široke okvire. To izjavo smo podali predvsem zato,
ker smo imeli pred očmi stopnjo narodnoosvobodilne
vojne, ki jo danes vodimo. V tem pogledu je govora o nekaterih
vprašanjih, ki so nacionalna posebnost, glede na položaj Slovencev
v imperialistični dobi. Tu ne gre toliko za Primorsko, ker so tam
narodnostne meje popolnoma jasno in nedvomno začrtane, ampak
za Koroško, v kateri so zadnjih 30—40 let popolnoma denacionalizirali neke dele, za katere so Slovenci izredno občutljivi.
Takšno je n.pr. Gosposvctsko polje, ki igra pri Slovencih približno
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isto vlogo, kot pri Litvancih Vilna. Prav zaradi tega smo dali neko
tako Široko formulacijo, s katero lahko razbijemo napade in klevete sovražnika, s katero pa se — vsaj po našem mišljenju —
v načelu nismo oddaljili od marksizma — leninizma. Vam se bodo
morda ta vprašanja zdela nevažna in nepotrebna, toda mi enostavno ne moremo in ne smemo praktično mimo njih, ker
je to eden od glavnih ciljev osvobodilnega boja in ker vsi Slovenci
verujejo, da bodo popolno zedinjenje vsega svojega ozemlja dosegli edino s pomočjo SSSR. Glede na to: v našem boju, ali bolje
v naših »vojnih ciljih« smo jasno sprejeli zahtevo za priključitev
celotne Primorske s Trstom kot avtonomnim mestom in Koroške
s Celovcem. Ce tega ne bi storili, je že sedaj popolnoma jasno,
da bi dali orožje v roke mihailovićevcem, ki v svoji ilegalni literaturi zahtevajo vse mogoče. Razen tega smo to vprašanje v vodstvu
precej prediskutirali in prišli do zaključka, da so vse te zahteve
pravilne s stališča pravice vsakega naroda do samoodločbe. Tako
Trst kot Celovec sta popolnoma obkrožena s slovensko okolico,
kar je tudi Lenin imel za odločilno dejstvo pri opredeljevanju
mest. V socializmu seveda to vprašanje sploh ni važno niti bi
se za nas ne postavljalo. Toda mi smo na stopnji narodnoosvobodilne vojne, pa moramo zaradi tega ta vprašanja postavljati tako,
kakor se postavljajo v okviru kapitalizma. Od tod izhaja naše
sedanje stališče nasproti Trstu.
Vprašanje dobiva sedaj tudi praktično važnost, zaradi prisotnosti partizanov v teh pokrajinah. Naši partizani so na samem
robu furlanske nižine z one strani Soče in to sami domačini. Naš
najmočnejši partijski položaj na Primorskem (med delavci) je
v Tržiču (Monfalconc), vsa okolica Trsta je močno OF-ovska in
tudi v samem Trstu so položaji OF (center je medtem postala
Gorica, ne Trst). Na vsem tem ozemlju se izredno hitro razvijajo elementi splošne ljudske vstaje, ki bodo vsa gornja vprašanja
praktično rešili. — Jutri lahko podoben položaj nastopi tudi na
Koroškem.
To vprašanje sem obširno razložil tudi zaradi tega, ker
smo glede tega vprašanja nekoliko v sporu s Quintom" (KPI), pa
tudi oddaje Radio Milano I i b e r t a se nam dozdevajo v tem
pogledu nekoliko šovinistično obarvane. Nikakor ne moremo
razumeti, da za italijanske tovariše še vedno obstoja »Venezia
Giulia«, čeprav na vsem tem ozemlju zori splošna ljudska vstaja
Slovencev in so popolnoma izginili vsi italijanski položaji. Brez
pretiravanja lahko rečem: Primorska je danes tako za nas, kot
da nikoli ni bila italijanska. Tvoj znanec mali Boris (Kraig[hcr])
je pobegnil še s sedmerico tovarišev iz koncentracijskega taborišča v Italiji in peš prišel do nas. Vtem ko je prišel na rob
M UmbertO Massola.
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furlanske nižine, je našel partizane in z njimi sel skozi vso Primorsko, tako da so nam resnične razmere na Primorskem, s katero so nase zveze bile sicer zelo počasne in težke, sedaj popolnoma
jasne. Njegove informacije potrjujejo to, kar sem vam o tamkajšnjih razmerah sporočil zgoraj.
3. Prepričani smo, da dobiva nas boj vse bolj
tudi mednarodni značaj. Prišli smo do zaključka, da je
treba tudi v inozemstvu ostreje postaviti vprašanje mednarodnega
formalnega priznanja našega boja, ker bomo s tem v veliki meri
olajšali sebi položaje v poznejših bojih. Veliko je v tem pogledu
storila Svobodna Jugoslavija. Toda sedaj smo se tudi po svoji
strani lotili, da se v Švici ustanovi nekakšen naš propagandistični
center, ki bi imel predvsem nalogo, da razkrinkava Dražo Mihailoviča in londonsko vlado nasploh, slovenske klerikalce v Londonu
pa še posebno. Tam je namreč nekaj naših tovarišev, ki so pobegnili iz koncentracijskega taborišča v Italiji. V Švici so formalno
internirani, ali pa so postali »gostje« ameriškega Rdečega križa,
s pomočjo katerega imajo dobre možnosti za delo v tem smislu,
kakor sem zgoraj nakazal. Prav tako je videti, da bomo dobili
nekatere zveze z Anglijo čez Vatikan, tako da bi se po tej poti
lahko mnogokaj storilo v smislu razkrinkavanja londonske vlade
in okrepitve naših mednarodnih položajev. IOOF izdeluje v ta
namen tudi neko večjo izjavo, ki bi jo natisnili v angleškem in
francoskem jeziku. Po mojem mišljenju takšni ukrepi — čeprav
niso odločilne važnosti — vendarle olajšujejo naš boj in dezorganizirajo pomoč, ki bi jo sicer iz inozemstva dobivala naša vlada.
Razumljivo je, da bi te zveze lahko potem izkoristili kot naše
stalne kanale za inozemstvo. Glede tega bi želeli dobiti vaše
mnenje in navodila.
VI. PARTIJA
Tudi v tem pogledu Janez (t. j. mali Boris Kr.) daje podrobno
poročilo.** Omejujem se na nekoliko vprašanj:
1. Partijska organizacija je zelo različno razvita v različnih
pokrajinah. Vzrok temu je v glavnem objektivne narave, deloma
pa tudi posledica večje ali manjše povezanosti oziroma pomoči
s strani vodstva. Relativno najboljše stojimo v Ljubljanski pokrajini, toda tu je velika večina našega kadra vezana na partizanske
odrede. Po olenzivi smo na terenu izgubili precej možnosti, da se
naš kader obdrži, da pa se ne opira direktno na partizanske čete.
Zaradi tega težko prodiramo v tista področja, kjer je sovražnik
močan. V osnovnih središčih resda imamo svoje položaje, toda
njihova dejavnost je precej omejena. V Ljubljani sami se je part3« Glej dok. St. 209.
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organizacija zmanjšala za polovico v glavnem zaradi tega, ker so
odpeljali v internacijo in na robijo, ali je bilo ustreljenega zelo
mnogo partijskega kadra. V zadnjih mesecih je bilo samo iz Ljubljane ustreljenih nekaj desetin partijcev. En del je bil med tem
prisiljen, da se umakne iz Ljubljane v partizane. Tisto, kar je
ostalo, je večinoma mlajši kader, sprejet v partijo šele med
osvobodilno vojno, od tega pa mislim, da ni veliko manj kot polovica žensk. Sploh skoraj vsa ljubljanska organizacija temelji na
ženskem kadru kot tudi skoraj vsa ljubljanska OF. Vsi zapori so
— zaradi zadnjih vdorov — polni samih žena in Italijani enostavno
ne morejo razumeti, da so ženske sposobne delati jim takšne
nepretrgane težave. Na Gorenjskem so ostale v glavnih središčih
določene partijske točke, toda globoko ilegalne, zelo izolirane od
množic. Partija prihaja do množic v glavnem preko partijskega
dela in partizanskih čet. Se slabše je na Štajerskem, kjer so številne izdaje strahovito zmanjšale naš aktiv. Najboljši ljudje so bili
ustreljeni, našlo se je veliko izdajalcev (medtem ko so v Ljubljani
in na Gorenjskem izdajalci redek pojav, tudi če ljudje vedo, da
bodo ustreljeni — to je posledica močnejšega političnega vpliva
med množicami), ob tem pa so redke in slabe tudi partizanske
čete, da ne morejo predstavljati za partijo resnejšo oporo za politično delo med množicami. Ne vemo, kakšne so razmere v Prekmurju. Naš stari aktiv so Madžari tam deloma obesili in pobili
ali vrgli v ječe. Cc je ostalo nekaj nižjih kadrov, ne vemo,
ali so sploh pokazali kakršnokoli dejavnost. Dokler ne dvignemo
Štajerske, nam je zelo težko vzdrževati zveze s Prckmurjcm, zato
se nismo niti lotili nekih večjih ukrepov, da bi se povezali. Na
Primorskem stojimo politično zelo dobro, po simpatijah množic za
partijo morda celo tudi boljše kot v Ljubljanski pokrajini, toda sama
partijska organizacija je ostala zaradi sektaštva našega pokrajinskega vodstva na Primorskem v organizacijskem pogledu izredno
ozka. V zadnjem času se je položaj verjetno nekoliko izboljšal,
ker smo jih zelo ostro kritizirali, toda dejstvo je, da je organizacijska slabost partije na Primorskem predvsem rezultat sektaškega
vedenja naših ljudi na tem terenu.
2. Čutiti je veliko pomanjkanje starih partijskih kadrov, ki
so pobiti, internirani itd. Prav ta okolnost je vir neštevilnih sektaskih (v prvi vrsti) oportunističnih napak, ki jih delajo na terenu
naše partorganizacije, sestavljene iz mladih partijcev. Verjetno je
takšen položaj danes v vseh delih Jugoslavije. Zaradi tega je toliko
bolj čutiti, če izgubimo zvezo za daljši čas s katerokoli organizacijo.
3. Tudi notranje življenje partije je precej slabo. Partijske
organizacije so usmerjene popolnoma na delo med množicami,
na boj za vsakdanje potrebe osvobodilnega boja. Zaradi tega se
naši kadri zelo malo ideološko in partijsko izgrajujejo, kar je
prav tako eden od virov pogostih napak.
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4. So tudi pojavi »vrtoglavice« zaradi oblasti. Ljudje, ki so
bili poprej dobri borci, postajajo birokrati in »vojvode«, ko zavzamejo vodilne položaje na terenu (funkcionarji terenskih odborov
OF, ki so dejansko prava oblast, komandanti, politkomi itd.)- Ti
pojavi so bili posebno številni pred okupatorsko ofenzivo, medtem
ko smo jih sedaj že precej odpravili.
5. Tehnika (centralna) kar dobro deluje. Slabše je s terenskimi (okrožnimi) tehnikami po okupatorski ofenzivi, posebno
zaradi pomanjkanja papirja. V zadnjem času se je to v organizacijskem [pogledu] na terenu izboljšalo, toda upanje za papir je še
vedno majhno. Pošiljamo vam na ogled nekoliko primerkov nase
važnejše literature.
6. Agitacijsko — propagandistično delo je med ofenzivo in po
njej nekoliko popustilo deloma zaradi velike izgube kadrov in
drugih zelo ostrih ukrepov okupatorja, deloma zaradi neznanja
novih kadrov, da bi hitro našli nove oblike dela. Zelo so nas v tem
pogledu udarile tudi neke izdaje, zaradi katerih je bila v zadnjem
času posebno literatura v velikem zastoju. Tako je bila n. pr. izdana
v Ljubljani velika moderna električna tiskarna v podzemskem
bunkerju" in skupaj z njo 6 tovarišev, ki so bili večinoma pobiti.
Tako smo bili odvisni od 2 še preostalih tiskarn. Sedaj smo v tem
pogledu zopet »iz vode«, tako da se naklada literature hitro množi,
pa tudi naši kadri so našli več poti in načinov, da se je pričela
postopoma kljub okupatorskim ukrepom krepiti ustna propaganda.
7. Mladinsko delo na samem terenu gre precej dobro. Organizacija Zveze slovenske mladine je zajela širok krog mladine posebno mladine v Ljubljanski pokrajini, kjer je mladina v nekih
vaseh gotovo 100 °/o organizirana v tej zvezi. V okviru te zveze se
razvija SKOJ. Toda slabo stojimo z vodilnimi skojevskimi kadri.
Tudi tu so nas okupatorji težko zadeli, tako da se ta trenutek na pr.
PK SKOJ sestoji vsega iz edinega člana.'• Popolnoma so nam razbili mladinsko organizacijo v Ljubljani, tako da danes tu šteje
SKOJ nekaj stotin ljudi. V zadnjem času smo se lotili nekaterih
ukrepov v Ljubljani sami, da se tu SKOJ dvigne, pa bomo potem
lažje dosegli tudi večjo centralizacijo in enotnost v delu SKOJ
na terenu izven Ljubljane.
8. 2cnc se tudi pri nas organizirajo v
zvezi na ta način, da se povsod ustanavljajo
odbori, tesno naslonjeni na delo OF. Tudi
doživeli minule mesece določeno krizo in

protifašistični ženski
protifašistični ženski
v tem pogledu smo
upadanje aktivnosti.

3" Glej dok. 5t. 2, op. 20.
38 Misli na sekretarja Pokrajinskega komiteja SKOJ za Slovenijo Viktorja Stoparja. Ljuba Mariona so Nemci že 18. fobruarja 1942 ustrelili v Ma
riboru kot talca. Ida Kovač je bila v italijanskih zaporih.
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toda sedaj smo zadosti napredovali. Izhajati je pričel tudi en
centralni11' in en podeželski list za žene.40
9. V pogledu financ smo po ofenzivi doživeli največji padce.
Prej nas je izdatno finansiral tudi določeni buržoazni del z dajanjem precejšnjih posojil, tako da smo v Ljubljani sami zbrali
mesečno okrog 450.000 lir, imeli pa smo tudi nekatere druge
možnosti. Razen tega smo velika posojila sprejemali tudi v materialu, ki smo ga potrebovali za partizansko vojsko. Med ofenzivo
in po njej je nastalo zelo močno omahovanje v teh krogih, razen
tega pa se je okupator vrgel s svojim terorjem tudi na te elemente. Cela vrsta trgovcev in industrijcev je bila zaprta in internirana, nekaj izmed njih pa celo ustreljenih kot talci, tako da
je med njimi nastala velika preplasenost. Razen tega so tudi naši
v Ljubljani pričeli sektašiti nasproti njim, češ da buržoazija ne
more biti več z nami potem, ko je nastopila bela garda. In tako
smo izgubili v teh krogih zelo močne položaje. Toda teh položajev
ni dobila niti bela garda. Ko sva nedavno bila s Petrom v Ljubljani, smo to vprašanje postavili zelo odločno, in se ponovno
povezali z nekaterimi uglednimi »kapitalisti«, ki so takoj pokazali
pripravljenost, da se za nekaj časa aktivizirajo. Da bi jih tesneje
povezali z OF, smo dali iniciativo, da bi se iz nekaterih taksnih
elementov formiral Gospodarski odbor pri IOOF, ki naj bi se
brigal za organizacijo teh krogov okrog OF in zbiral [za] IOOF vse
potrebne podatke o razmerah in možnostih industrije in trgovine
v Sloveniji itd. Mislim, da je takšen ukrep danes opravičen, ker
bomo s tem v veliki meri razbili kleveto o »komunistični revoluciji« itd., s katero poizkuša bela garda dobiti na svojo stran ves
buržoazni element. Vendar je razumljivo, da so glavni kapitalistični
gadi z belo gardo, toda če bi Ti sporočil, kdo se je vse oprijel
sodelovanja v tem Gospodarskem odboru pri 10, bi se začudil.
Tudi pri nas je nekaj »asov«. Resnično, takšno narodnoosvobodilno
delo dela čudeže. Zanimivo za vse te ljudi je tudi to, da ne verjamejo nikomur, razen nam. Njihova filozofija je približno takale:
če že imamo opravka z OF, tedaj je najboljše, da ga imamo neposredno s komunisti, pa bomo vsaj vedeli, pri čem smo. Sicer pa
za ilustracijo še to: eden izmed velikih ljubljanskih trgovcev je
dal naši partiji na razpolago vse svoje premoženje: celo trgovino
in vse blago v njej itd. Toda kot sem v začetku dejal, na tem področju še nismo na suhem. Sedaj poberemo mesečno v Ljubljani
okrog 150.000 lir in precej materiala, na podeželju pa je težko reči,
ker je tisoč različnih valut in tako posamezne pokrajine vodijo
precej »zasebno« gospodarstvo. Upamo, da bomo krenili na boljše.
Ko je bil likvidiran Natlačen, nam je takoj naslednjega dne neki
30 Glej dok. št. 201, op. 12.

40 Misli na list »Našim zenam«, ki ga je novembra 1942 začel izdajati
Okrožni odbor OF za Novo mesto. Izilo je sedem Številk.
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močan ljubljanski industrialec naka/al 150.000 posojila. Se nismo
mogli ugotoviti, ali iz veselja ali iz strahu. Sicer nam je obljubil cel
milijon. Poizkušali ga bomo izvleči iz njega. Nek drug trgovec nam
je že poleti izplačal v gotovini 800.000 lir in to polovico za Partijo,
polovico za OF. Glede na takšne stvari vse do sedaj nismo trpeli
pomanjkanja v denarju in smo precejšnje vsote dajali tudi partizanom. Toda sedaj smo v škripcih, pa mislimo situacijo rešiti še
na nek drug način — partizanski, v Ljubljani sami namreč. Naša
VOS (Varnostnoobvesčevalna služba) nam je pretekli mesec s pomočjo revolverja dvignila v državnih zavodih 1,400.000 lir." Upamo,
da nam bo sedaj dvignila več.
10. Za razliko od vseh ostalih pokrajin v Jugoslaviji je pri nas
značilno, da je kljub vsemu Ljubljana sama še vedno ostala središče v vsakem pogledu. Tako v političnem kot v organizacijskem
pogledu so tu naši položaji najtrdnejši in to nam omogoča tudi
poleg hermetične zaprtosti Ljubljane, ustavitve civilnega prometa,
pošte itd., da vendar iz Ljubljane vzdržujemo najhitrejše organizacijske zveze na vse strani. Da bi Ti bilo to razumljivo, je dovolj,
da povem, da so železnica (vsa), pošta in podobni uradi Še vedno
vsi v naših rokah. Podobno je z vsemi ljubljanskimi ustanovami.
Značilno je na pr. to, da smo v času, ko noben privatnik ne more
poslati kamorkoli kakršenkoli paket, kaj šele da bi vzel vagon, mi
poslali iz Ljubljane vagone blaga za partizane, ki so bili iztovorjeni
na raznih postajah in blago v redu prepeljano v partizanske tabore.
Dalje je za razmere pri nas značilno, da so pri nas bili ustreljeni
policisti v uniformah kot komunisti in da so se junaško vedli.
V zaporih in internacijah je na desetine policajev, ki vztrajajo
na stališčih OF in hočejo biti komunisti. V času, ko bela garda
dela strahotne svinjarije se na pr. na policiji ni ničesar izpremenilo
in še danes se lahko mirno giblješ mimo slovenskih policajev in
agentov. Saj je še nedavno bilo tako, da je policaj na ulici zaustavil Petra, mu salutiral in kot je treba »raportiraU, da je
»stanje v organizacijah OF na policiji v redu*. Politični veter
Ljubljane je še vedno najvažnejši tudi za podeželje. Okolnost, da
beli gardi nikakor ni uspelo, da nam Ljubljano izvleče iz rok,
strašno demorazilira to bando. Saj je značilno npr., da b. g.
vrhovi mislijo, da imajo v Ljubljani vsega 400 ljudi, na katere se
med »zlomom* lahko oprejo v vseh oboroženih akcijah, toda isti
čas imamo mi zapriseženih članov Narodne zaščite v Ljubljani
sami 3000, pa še tisoče drugih, ki prav tako trdno stojijo z nami.
Glede na takšno stanje imamo Ljubljano za eno od svojih najvažnejših pozicij in ji posvečamo vso pozornost. Razmere V mestu
so sedaj take, da bomo lahko mesto samo že skoraj napolnili
*1 Misli na dve akciji VOS. Prva je bila 12. septembra 1942 v Poštni
hranilnici v Ljubljani, kjer so dvignili 1,000.000 lir, druga pa 14. novembra 1942 na Davčni upravi v Ljubljani, kjer so dvignili 410.000 lir.
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S pravimi partizanskimi akcijami. Kolikor nam bodo zunanje
okoliščine dovolile, bomo postopoma mesto oborožili, ker imamo
tu vse možnosti, da v trenutku večje sovražnikove slabosti zlomimo njegovo silo znotraj. Saj so že pred nekaj dnevi — ko so
naši VOS-ovci streljali na ulici na nekega izdajalca — sredi mesta
pognali v beg z »Mauscr« pištolami celo italijansko kolono, ki
je pustila mule sredi ulice in pričela bežati na vse strani. Sedaj
imamo v načrtu tudi neke resnejše akcije podobne narave z avtomatskim orožjem, ki nam bodo dale tudi — finančni uspeh.49
11. Kar se tiče moralne višine našega partijskega aktiva, moram reči, da se je izredno dobro izkazal. Tovariši vztrajajo na
svojih položajih kljub najbolj besnemu terorju in uporno delajo
dalje. Primere čudovitega junaštva so pokazali posebno tovariši
na Štajerskem, Gorenjskem in v Ljubljani sami.
12. Samo vodstvo je zelo /.reducirano in je bilo sestavljeno do
pred nekaj tedni samo iz trojice: Petra, Lojza4'1 in Angela.41 Okrog
sebe nimajo skoraj nikakršnega boljšega aktiva, ker je moralo vse,
kar je odgovarjalo, oditi na razne terene. Jasno je, da je vodstvo
zaposleno do vrh glave, da pa kljub temu ni bilo sposobno, da
nadzoruje vse, kar se okrog njega dogaja. Ravno zaradi tega se
je tudi namerilo, da so nam naši sektaši pogosto naredili napake,
za katere smo lahko zvedeli šele po dolgem času. Pred nekaj tedni
se je vrnil sem tudi Janez, ki se je v internaciji dobro razvil,
pa smo ga takoj kooptirali v vodstvo za organizacijska vprašanja
in istočasno kot glavnega kadrovika. Odšel je že na delo in mislim,
da bo sedaj tudi na področju notranje izgradnje partijskih organizacij, kjer je bilo doslej naše delo najbolj zanemarjeno, napravljen
močan korak na bolje.
13. Vaša navodila in obrazce glede podatkov za kadre smo
prejeli šele nedavno, pa smo zaradi tega šele sedaj pričeli s tem
delom. Upam, da vam bomo skoraj poslali vse podatke.
VII. OBVEŠČEVALNA SLU2BA
O samem razvoju naše Obveščevalne službe sem Ti že enkrat
poročal in ne bom tu obširen. Tu ne mislim na vojaško obveščevalno, temveč na posebno linijo, ki smo jo poimenovali »Varnostna
obveščevalna služba« in stoji pod neposrednim vodstvom CK. .. .45
Dosegla je precejšnje rezultate v organizaciji specialnih področij.
Na tem mestu ne morem govoriti o podrobnostih, pa Ti bo te
stvari sporočil prvi naš zanesljivejši tovariš, ki ga bomo poslali
*W
«*T
*>

Glej dok. št. 152, op. 14.
Franc LcskoŠck.
Ivan Maček.
IzpiKčamo.
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do Tebe. Na podeželju ni močnih organizacij, ker imamo tudi
druge sektorje. Močna je v Ljubljani in na posebnih sektorjih,
a sedaj jo prenašamo v Italijo samo. To smo storili v tzvezi
s pismom, ki mi ga je poslal Stcvo Brko,4G namreč da zahteva
»direktor«*7 nadaljevanje dela.4* Stevo je hotel od mene nekega
samostojnega človeka. Meni se zdi organizacija takšnega posebnega aparata nepotrebna, ker je naša VOS resnično dosegla višino,
kakršno nov Stevin aparat sploh ne bi mogel doseči. Zaradi tega
sem ga napotil k vodstvu naše VOS, obenem pa sem govoril s tovariši iz tega vodstva in jim dal nalogo, da svoj aparat razširijo
tudi na Italijo. 2e do sedaj so tam imeli določene postojanke,
sedaj se bodo lotili sistematske izgradnje tega aparata. V ta namen
sem pisal tudi Ouintu, če bi lahko od njega kaj dobili. Stevi bo
VOS pošiljala stalna poročila, mi pa bomo tudi Tebi pošiljali vsa
poročila, ki jih VOS pošilja nam. Ta poročila obsegajo tako politični kot vojaški sektor. Zahvaljujoč tem poročilom smo vedno
že vnaprej vedeli, kaj reakcija pripravlja, ali če so se pripravljale
proti nam večje vojaške akcije. Čeprav so bila ta poročila povečini
važna predvsem za nas, bi vendar bila v nekih vprašanjih zanimiva
tudi za vas. Sedaj bodo seveda ta poročila predstavljala tudi za
vas več materiala. V zadnjem času smo organizirali tudi poseben
italijanski sektor, da bi prav na tem področju okrepili aktivnost
VOS. V tem pogledu je nekoliko dobrih točk pri Italijanih, sedaj
jih bodo poizkušali razširiti in se vriniti neposredno v njihov
aparat. Spodaj se precej dobro obeta. 2c sedaj imamo Italijane, ki
dajejo podatke, nekateri pa tudi — bombe. Upamo, da bomo beli
gardi uspeli uničiti njeno glavno nado: namreč nado, da jo bodo
na kraju podpirali okupatorji, da se obdrži na oblasti, dokler ne
pridejo — Angleži ali Amerikanci. Če borno utrdili naše položaje
pri Italijanih, bo na kraju naš posel veliko lažji.
V zvezi s tem vprašanjem na kraju še to: VOS je po naših
navodilih likvidirala dva glavna organizatorja bele garde: že poleti
dr. Lamberta Ehrlicha (duhovnika),4-' v oktobru pa d r. M a r k a
Natlačena (bivšega bana),''-0 ki je bil dejanski vodja vsega
gibanja in glavni eksponent londonske vlade. Po njenih navodilih,
tako je videti, je pričel ustanavljati belo gardo in se oprijel predsedstva v italijanskem »sosvetu Ljubljanske pokrajine«. Njegovo
likvidacijo so v Londonu enostavno zamolčali, ker so vedeli da
pred svetom ne morejo braniti Natlačena, soglašati pa z njegovo
smrtjo zopet niso hoteli, saj je delal po njihovih navodilih. Nujno
«
Ivan KrajaČić.
47
Šifra
za Komintcrno.
4
* Glej dok. St. 185.
*• Dr. Lambcrt Ehrlich je bil vodja ultraklcrikalnc Studcntovskc mladine, ki se je zbirala okrog lista »Straža v viharju«. Zato so jih imenovali
stražarje. Ehrlich je bil justificiran 26. maja 1942.
oo Glej dok. št. 3, op. 8.
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potrebno bi bilo, da preko Svobodne Jugoslavije objavite njegovo
likvidacijo in obrazložitev te likvidacije: 1. Oprijel se je predsedstva italijanskega »sosveta Ljubljanske province«, t. j. nekakšnega tako imenovanega »zastopstva« slovenskega naroda; kot
takšen je obiskal Mussolinija in izrazil vdanost slovenskega naroda
Italiji; 2. postal je vodja in organizator politične organizacije »bele
garde«, osnovane z namenom, da bi uničevala OF; 3. postal je
organizator mihailovičevsko-belogardističnih oboroženih band, ki
so stopile v službo italijanskih okupatorjev pod imenom »Milizia
volontaria anticomunista«; 4. kot vodja bele garde je čez svoja
agenta na Gorenjskem Brodar ja in UmnikaM (tudi tega so gorenjski partizani ujeli in ustrelili), sklenil sporazum z nemškim
gauleiterjem na Koroškem Rainerjem za skupni boj bele garde in
nemških okupatorjev proti OF in partizanom. Vsa ta dejstva so dokazana z dokumenti, ki so v rokah naše obveščevalne službe. — Italijani so ustrelili za Natlačena 34 talcev, od tega 25 pred njegovo
hišo/'- eno izmed ljubljanskih ulic pa so poimenovali po njem. Natlačen je bil istočasno v rednih zvezah s slovenskim delom londonske vlade in je delal po njegovih navodilih. Način, kako so se Italijani Natlačenu oddolžili po smrti, najbolje dokazuje, v kakšnih zvezah stojijo agenti londonske vlade z okupatorji. Z likvidacijo Natlačena je zadan beli gardi in vsej slovenski reakciji izredno težak
udarec. Tudi časovno predstavlja Natlačenova likvidacija preokret
v našem boju, preokret v smislu postopnega prehajanja borbene
iniciative ponovno v naše roke. — Sama likvidacija je bila izvršena zelo drzno. Natlačenova hiša je neposredno nasproti italijanske kasarne, pred katero stoji stalna straža. Člani VOS, oboroženi
z bombami in revolverji so blokirali vse bližnje ulice. Izvrševalec
sam je Šel v hišo, preoblečen v duhovnika (boječ se likvidacije,
je Natlačen sprejemal samo še duhovnike in neposredne znanec,
sicer nobena druga civilna oseba ni mogla priti do njega) in mu
oddal neko pismo. Medtem ko je Natlačen odpiral kuverto, mu je
»duhovnik« pognal nekaj krogel v glavo. Pritekel je Natlačenov
sin, žena in hči, toda »atentator« se je spretno otresel vseh treh,
potem ko je ranil Natlačenovega sina, in pobegnil Čez vrtove.
Nikogar niso ujeli. — Deset dni pred tem je bil v središču mesta
ubit glavni posrednik med mihailovićevci-belo gardo in italijansko
policijo, vodja mihailovićevsko-belogardistične denunciantske službe, bivši jugoslovanski policijski višji uradnik Kazimir Kukovič.
Pri tem je zanimivo, da so člani VOS, ko so izvršili to likvidacijo,
pognali v beg celo italijansko kolono, ki je takrat bila na ulici.
•'•' Glej dok. št. 6.

M Za Natlačena so Italijani 13. oktobra 1942 ustrelili pred njegovo hišo
24 talcev. Naslednji dan so za justificiranega Ka/imirja Kukoviča ustrelili
v Gramozni jami 8 talcev.
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Italijanski vojaki so pričeli bežati na vse strani in puščali sredi
ulice mule in tovore. Ta primer nam je pokazal, da se lahko tudi
v mestu samem izvedejo zelo uspešne partizanske akcije z avtomatskim orožjem. Zato sedaj tudi delamo na tem, da ljubljanski
VOS oborožimo z brzostrelnim orožjem, posebno s »Schnellteuereami«. S tem se nadejamo, da bomo na ta način zatrli delo belogardistične policije, ki je pričela delovati poleg italijanske in je
za nas Še nevarnejša.
VII. RAZNA VPRAŠANJA
1. Zveze z vami nikakor ne delujejo, oziroma so zelo počasne.
Priznamo, da je mnogo krivde tudi na nas samih, ker niti do
danes nismo bili sposobni, da vzpostavimo z vami zračno zvezo.
Upamo, da nam bo to čez nekaj dni uspelo. Pomanjkanje zveze
z vami nam je v veliko škodo, ne samo zaradi enotnosti politične
linije — kakor smo lahko presodili iz pisanja »Borbe« v tem
pogledu ni nobenih bistvenih razlik — ampak še bolj zaradi tega,
ker je pri nas zelo čutiti potrebo za neposrednim povezovanjem
VS in CK KPJ z našimi množicami, za neposrednimi navodili slovenskemu ljudstvu, neposrednimi pozivi, neposrednimi proglasi itd.
Zaradi pomanjkanja zvez z vami nosi vse naše delo tudi nekako
preveč ozko slovenski značaj. Premalo smo imeli tudi podatkov
o vas in vaših navodil, da bi Slovenci občutili povezanost z ostalimi
narodi Jugoslavije in enotno dejavnost KPJ. Tudi »Borbo«
smo dobili s tolikšno zakasnitvijo, da je skoraj ne moremo praktično izkoristiti ali ponatiskovati (razen posameznih načelnih
stvari), ker so podatki le preveč starega datuma. Terenske zveze
z vami so bile sedaj precej težke, posebno zaradi sedanjih naših
položajev. Prej smo bili na sami hrvatski meji in nam je bilo lažje
vzdrževati hitre zveze s Hrvati. Sedaj smo zaradi izredne važnosti
dogodkov na Gorenjskem in Primorskem odšli na sektor, ki je
od Hrvatov zelo daleč ne samo po razdalji, ampak tudi po
raznih zaprekah, tako da se naše patrulje precej počasi gibljejo.
Menim, da je edini izhod »zrak« in zaradi tega sedaj na vse
pretege delamo na tem. Će ne bi imeli toliko težav s transportom
iz Ljubljane, bi to vprašanje bilo že rešeno, toda vse se je preveč
zavlačevalo. Mislim, da bomo že v najbližnjih dneh vzpostavili zvezo
z Dedom*1 (kar je sedaj v zvezi z Italijanom še bolj potrebno).
Takoj za tem pa z vami na valovih, ki jih bom sporočil bodisi
ustno čez patruljo ali čez Deda. V zvezi s tem prosim tudi vas,
da vplivate na Hrvate, da bi se le-ti sami angažirali pri obnovitvi
močnejšega kanala med nami in vami. Predlagamo, da se sestavita
dve posebni patrulji, ena slovenska in ena hrvatska, ki bosta izmenoma vzdrževali zvezo izključno samo med nami in hrvatskim
M Sitra za Kominicrno.
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GS. To patruljo, ki jo sedaj pošiljamo, bomo že uporabili kot
stalno. V tem smislu bom pisal tudi Hrvatom. Prosim vas, da
Hrvatom vedno pošljete gradivo tudi za nas.
2. Zveze s (Juintom so zelo slabe, za kar se imamo zahvaliti
Ouintu samemu, ki teh zvez noče vzdrževati, ker misli, da predstavljajo nevarnost za njihovo partijo, ker je baje »naša partija
polna provokatorjev«. Jaz vplivam manj, kolikor morem, toda te
zveze so končno vendarle odvisne predvsem od njegove dobre
volje. To Ti pišem zaradi tega, da se pozneje naši partiji ne bi
očitalo, da nismo pokazali dovolj volje za sodelovanje. — Splošna
politična linija KPI mi niti malo ne ugaja. Prod nedavnim sem
resda poslušal tudi propagando Radio Milano liberta, ki ima podobno politično linijo, toda dozdeva se mi, da uporabljanje teh
parol gre v desno in da postajajo privesek anglofilske reakcije, ki
Še vedno »čaka« in bo, pri moji veri, Se čakala do zloma celotne
osi. Po naših poročilih iz Italije dejanski položaj v Italiji ni ravno
takšen, kakor ga opisujejo radijske postaje vsega sveta. Resnica
je, da vlada velika demoralizacija, da raste protifašistično gibanje,
da je vojska vedno manj sposobna za večje spopade, da so že
povsod občuti zavest, da bo Italija vojno izgubila, da so
ponekod izbruhnili tudi nemiri (Ouinto nam še v novembru sporoča, da tam ni bilo nobenih demonstracij in da glasovi inozemskih radijskih postaj niso resnični), toda mi se ne nadejamo tako
hitrega zloma Italije, kot se to v radijskih oddajah poroča. Dejstvo je, da je novembra in decembra Mussolini izbojeval še ono
zmago nad proangleško strujo, ko je dosegel v kronskem svetu
odlok, da se zapro vsi generali in ugledni ljudje, ki so podpisali
spomenico kralju proti njegovi politiki. Sploh je V vsej Italiji
precej intenzivno čiščenje proangleških elementov skoraj brc/
vsakega odpora te struje. Po našem mišljenju je bolj verjetno, da
bo V tem boju anglofilska dinastična struja, ki je ves čas igrala
zelo žalostno vlogo Mussolinijevega lakaja, doživela popolni pora/
in da se bo Mussolini obdržal na oblasti vse do trenutka, ko bo
doživel odločilne poraze na fronti. Upam, da bomo čez našo VOS
tudi vam lahko pošiljali boljše podatke o položaju v Italiji.
3. Ce se nam slučajno mislite približati, bi bilo dobro, da nam
sporočite po kurirju. Zelo bi se namreč želel videti osebno s Teboj
in se porazgovoriti o celi vrsti vprašanj. Sedaj, ko ste tako zelo
daleč od nas, nimam poguma kreniti na pot, ker bi težko fizično
vzdržal, posebno sedaj pozimi. Ce pa imate slučajno nekega dobrega pešca, ki bi lahko šel na pot, bi bili zelo srečni, če bi se lahko
z njim porazgovorili. Sicer pa stori, kot misliš, da bo najbolje.
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IX. K SPLOŠNIM POLITIČNIM VPRAŠANJEM NASE PARTIJE.
Na koncu se bom dotaknil še nekaj splošnih političnih vprašanj v zvezi s politično linijo naše partije. Ta vprašanja postavljam v zvezi s pisanjem »Borbe«, ki ima na nekaterih mestih
formulacije, ki mi ne ugajajo popolnoma, ker mislim, da bi se jih
lahko sektaško tolmačilo. Razumljivo je, da bi se moral o teh
vprašanjih ustno porazgovoriti s Teboj, da bi lahko zadeve zares
v celoti obravnavali. Ker to sedaj ni mogoče, bom poudaril samo
to, kar se mi danes zdi glavno in kar bi po mojem mnenju moralo
biti »rdeča nit« pisanja »Borbe« kot tudi dela PVNOJ.
I. Za nas je vprašanje mednarodnega priznanja našega boja
m tistih organizacijskih oblik, ki izhajajo iz dosedanjega našega
boja, izredno važno. Nikakor ne smemo prezreti možnosti, da bo
v ugodnih objektivnih pogojih, ki lahko nastopijo za anglcško-ameriški blok, angleška in ameriška imperialistična vojska poizkušala
postaviti na vodilne položaje v naši državi agente londonske vlade
na takšen način, kot je postavila Darlana v severni Afriki. Res je,
da lahko zaupamo v mednarodno politično pomoć SSSR, toda
mislim, da moramo našo politiko usmeriti tako, kot da te pomoči
sploh ne bo, t. j. da izbojujemo svojo zmago do kraja s svojimi
lastnimi močmi. Primer Srbije (pa tudi v veliki meri Crne gore.
Hrvatske in Slovenije) nam kaže, da bo reakcija ob pomoči mednarodnega imperializma našla možnosti, da zgradi svojo vojsko,
s katero bo lahko dosegla ob tuji pomoči tudi odločilne uspehe,
in to kasneje z angleško in ameriško pomočjo lažje kot sedaj s pomočjo okupatorja. Tej naši reakciji moramo onemogočiti prav to
mednarodno podporo tujih imperialistov, doseči zvezo naših narodov s svobodoljubnimi silami ostalega kapitalističnega sveta in na
ta način preprečiti načrte mednarodnih imperialistov, ki bodo
nedvomno storili vse, da bi ponovno povampirili staro Jugoslavijo.
Mnenja sem, da nam je zaradi tega potrebno naslednje:
a) Zelo močno poudarjati vprašanje naše opore v SSSR, tako
kot je to izraženo v pozdravu PVNOJ Stalinu.
b) povezovati se z vodilnimi svobodoljubnimi elementi narodov, ki se borijo proti fašizmu na isti ali podobni osnovi kakor
mi (npr. Francija, CchoslovaŠka itd.). Treba bi bilo doseči priznanje VS in PVNOJ s strani teh krogov, ustanavljati nekako
mednarodno zvezo teh elementov proti bodočim poizkusom imperialistov, da ponovno postavijo na oblast reakcionarne režime in
vlade.
c) neposredno se povezovati z angleškimi in ameriškimi množicami, z njihovimi najnaprednejšimi elementi, boreč se za to,
da se čim prej prizna VS in PVNOJ. Zaradi tega bi bilo treba
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vsekakor dati v angleškem in drugih jezikih kar največ propagande, razen tega bi bilo treba v teh državah — preko Deda —
ustanoviti nekakšne komiteje, ki bi vodili akcijo za priznanje VS
in PVNOJ. Mislim, da ne bi bilo slabo, izdati preko RSJ proglas
ameriškim in drugim Jugoslovanom s konkretnimi navodili, za kaj in kako se morajo boriti ne samo med Jugoslovani,
ampak ludi med samim ameriškim in angleškim narodom.
RSJ je s svojimi oddajami v tujih jezikih veliko dosegel, toda
potrebno bi bilo tudi z naše strani še več iniciative. Ne bi bilo
slabo v zvezi s tem storiti tudi določene korake pri ameriški in
sovjetski vladi z namenom pojasnjevanja položaja, potem pa te
dokumente poslati tudi množicam v Angliji in Ameriki. Deloma bi
lahko to storili čez RSJ, deloma tudi mi čez vatikanske zveze.
Mislim, da bi nas podcenjevanje teh vprašanj v prihodnosti lahko
stalo zelo veliko žrlev. Z obstojem enotnega PVNOJ postaja sedaj
to vprašanje veliko lažje.
2. V skladu s temi prizadevanji bi morala biti tudi naša »zunanja politika«, da se tako izrazim. Zanimati nas mora vsako
vprašanje mednarodnega življenja ne samo po tem, koliko je važno
neposredno za nas, ampak tudi po tem, koliko lahko mi vplivamo
na splošni razvoj mednarodnih okoliščin, ker smo nedvomno postali sila, s katero morajo računati. Zato bi »Borba« morala pisati
več prav v tem smislu. Dozdeva se mi, da včasih pozablja, da
nismo več samo partija, ampak vodilna sila nekega celotnega
narodnoosvobodilnega gibanja, ki je istočasno oblast, pa v zvezi
s tem mora voditi povsem določeno zunanjo politiko. Naše stališče nasproti zaveznikom mora zaradi tega imeti dva elementa:
a) kritiko zavezniške politike, kolikor gre za reakcionarne intrige in načrte,
b) neposredne konstruktivne poizkuse, da se takšne intrige
zlomijo v takšnih oblikah, ki bodo preprečile, da bi se zaostrila
nasprotja med nami in zavezniki, ker bi takšna zaostritev privedla
do okrepitve položajev londonske vlade. Mislim, da bi »Borba«
morala prav temu vprašanju posvetiti več pozornosti, ne pa biti
V odnosih nasproti Angliji in Ameriki kot nasproti nečemu, kar
nam ni več nevarno, oziroma kar se nas v pogledu rezultatov našega boja ne tiče. Do teh držav je treba najti takšen odnos, ki
nam bo omogočil, da bomo lahko med množicami teh držav pojasnili in opravičili svoje stališče. Predvsem bi morali v odnose
nasproti tujim državam vnesti več »zavezniškega« tudi poleg ostre
kritike tiste politike, ki ni v skladu z bojem svobodoljubnih sil
proti fašizmu. Mislim, da je to vprašanje pravilno postavil proglas CK KPJ z dne 7. novembra, ki je v konkretni obliki naših
zahtev formuliral naše stališče nasproti Angliji in Ameriki,
medtem ko se pisanje »Borbe« omejuje v glavnem samo na razkrinkavanje. Mnenja sem, da takšno enostavno stališče lahko samo
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olajša londonski jugoslovanski vladi, da prikaže Angležem naš boj
kot popolnoma komunističen.
3. Dozdeva se mi, da bi tudi v notranji politiki morali posvečati
vcČ pozornosti našim zunanjim političnim nalogam. Vodilna vloga
partije mora biti rezultat nase celotne politične linije. Ni treba
skrivati obraza partije, toda mislim, da nam — posebno v dokumentih, ki imajo tudi mednarodnopolitični pomen — ni treba tako
ostro formalno poudarjati njeno vodilno vlogo, t. j. ne v takšni
obliki, ki bi v inozemstvu naredila vtis, da je vse ostalo v našem
osvobodilnem gibanju »samo klobuk«, ki pokriva resnično komunistično revolucijo (to namreč OF očita naša reakcija). Menim,
da zadostuje poudarjati veliko iniciativo naše partije pri ustanavljanju narodnoosvobodilne fronte, dalje okolnost, da je vodstvo
narodnoosvobodilnega gibanja prešlo v roke resnično demokratičnih ljudskih sil, poudarjati narodni značaj naše partije,
ljudski značaj celotnega delavskega gibanja, ogromno organ iza t orično vlogo naše partije itd. Se bolj kot to je treba poudarjati in
popularizirati resnično delo naše partije, oblike tega
dela, posebno pa vrhovni štab, tovariša Tita kot komandanta in
organizatorja politične enotnosti narodov Jugoslavije, formiranje
vojske, formiranje demokratične oblasti, enotnost svobodoljubnih
sil, možnost, da se med demokratičnimi silami in KP izkuje
resnična in iskrena enotnost, ki mora spremeniti narode Jugoslavije itd. Dozdeva se mi, da prav ta dejstva v »Borbi« ne dobivajo dovolj poudarka. Zaradi tega človek iz nje dobi vtis, kot da
pravzaprav ničesar drugega ni razen KP. Mislim, da nima smisla
ustvarjati takšen vtis, prvič zaradi tega ne, ker ne odgovarja
resnici, drugič, ker nam v državi zožuje osnovo in tretjič, ker nam
otežkoča naš boj na področju mednarodne politike (za priznanje
našega gibanja).
4. V zvezi z vprašanjem Jugoslavije imam nekaj pripomb. Prvič se mi dozdeva, da je RSJ prinesel nekoliko člankov o Jugoslaviji (posebno v zvezi s I, dec), ki so v nasprotju z vsem tem,
kar je dosedaj naša partija govorila o Jugoslaviji (npr. da je v Jugoslaviji bilo nekoliko »napak«, toda te niso bile »tako važne«
— (medtem ko Stalin govori o revolucionarnem reševanju nacionalnega vprašanja v Jugoslaviji). Takšno vulgariziranje vsekakor
ni v korist politike naše partije, ampak je nasprotno voda na mlin
mihailovičevskim elementom. V tem pogledu je pravilna resolucija PVNOJ, ki postavlja v pravo luč vlogo velikosrbske hegemonije. Toda istočasno — ne da bi prenehali z zelo ostro kritiko
stare Jugoslavije — mislim, da je sedaj že očitno, da se bomo
lahko mednarodno najlažje utrdili prav čez Jugoslavijo. Mislim,
da bi bilo treba PVNOJ dati takšen značaj, da bo vedno bolj prevzemal nase ne samo notranjo oblast (izhajajoč iz pravice vsakega
naroda do samoodločbe), ampak da tudi pred zunanjim sve572

lom iztrga iz rok londonske vlade element za elementom mednarodnih položajev, ki jih ima Jugoslavija kot država, ki pa jih
doslej Se vse drži v svojih rokah londonska vlada. Doslej je edini
element v naših rokah priznanje naše oblasti s strani moskovskega
vscslovanskega komiteja »kot edine zakonite oblasti« (kar je brez
dvoma s strani SSSR zelo pomembna podpora za nas). Toda to
nam je premalo. Naši londonski vladi moramo popolnoma porušiti
njene položaje in tako privesti do njenega zloma v mednarodnem
svetu, ki nam bo omogočil, da v ugodnem trenutku doma vzpostavimo vlado, ki se ne bo šele pričela boriti za svoje priznanje, ampak
bo že resnično priznani predstavnik Jugoslavije. Razumljivo je,
da bo to zvezano z odločnim odporom mednarodne imperialistične
reakcije, toda po mojem mnenju je to edina pot, s pomočjo katere
bi lahko še bolj zmanjšali možnosti raznih intervencij in netenja
državljanske vojne, podpiranega s strani angleško-ameriškega imperializma.
Koliko so vse te stvari važne in koliko škodo si delamo,
ko jih podcenjujemo, je npr. dokaz Darlana v Afriki, še bolj
pa nedavna izjava ameriškega poslanika v Vatikanu (če se ne
molim, se imenuje Talcran)M v zvezi z OF v Sloveniji. Obiskal ga
je neki predstavnik bele garde, pojasnjujoč mu politiko OF kot
komunistično in razloge belogardističnega sodelovanja z okupatorji. Taleran mu je odgovoril približno sledeče: »Mi za vse to
vemo, kar se dogaja v Jugoslaviji. Lahko vam povem, da Amerika
»ne bo trpela nobenega komunizma« v tem delu Evrope. Lahko se
oprete na nas, da boste našli vso podporo proti poizkusom komunistične anarhije.«
To so tudi glavni razlogi, zaradi katerih sem zastavil gornja
vprašanja. Mislim, da smo dolžni tako sebi kot SSSR olajšati.. .w
5. Na koncu še vprašanje, ki bo vedno bolj važno. Po mojem
mnenju postajajo nasprotja med angleškim in ameriškim imperializmom vedno večja in kolikor bliže bomo odločilnim dogodkom,
toliko pomembnejšo vlogo bodo igrala ta nasprotja. Mislim, da
bodo ta nasprotja odigrala najvažnejšo vlogo tudi v bodoči politiki
SSSR in v odvračanju možnosti enotnega imperialističnega bloka
proti antiimperialističnim silam, ki se bodo zbrale okrog SSSR.
Tudi za nas so ta nasprotja izredno važna. Morali jih bomo izkoristiti prav za utrditev naših mednarodno-političnih položajev.
Upam, da bomo skoraj dobili Tvoj konkreten odgovor v zvezi
z našimi poročili. Hitro odpošlji patruljo, ker je vaša nagla rešitev
za nas izredno važna. Na koncu bi Te rad opozoril samo še na to.
M Misli na posebnega Rooscvcllovcga odposlanca pri Vatikanu Mirona
Tavlorja.
65
Poškodovano besedilo.
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da imate pri svojih zaključkih kar največ pred očmi, ludi pomen
Slovenije v tem delu Evrope, posebno sedaj, ko smo krepko zajeli
vse Primorje skupaj s Trstom ter Koroško in ko se na tem celotnem terenu zelo naglo razvijajo pogoji za razširitev ljudske
vstaje. Okrepitev gibanja pri nas, posebno v nemškem delu Slovenije in na Primorskem bi imela zelo velike posledice za razbijanje osnih položajev v celotni srednji Evropi (prometne zveze,
Avstrija — v kateri je po našem primeru ustanovljena Osvobodilna
fronta med komunisti, delom soc. dem., delom kršč. soc. itd. —
severna Italija, sam Trst itd.).
V zadnjem času sem bil skoraj dva meseca v Ljubljani. Sedaj
sem ponovno na terenu, na partizanskem področju. Resda je malo
»krhko« to naše partizansko področje, pogosto nas preganjajo
hajke itd., toda ne smemo se umakniti globlje v notranjost, ker
bi sicer nastopile težave z zvezami. Letošnja zima je za nas ugodna; pri nas Še sploh ni bilo snega in december je topel kot pomlad.
Ta okolnost nam je toliko bolj v korist, ker smo morali premagovati strah pred zimo, ki je bil zelo močan pri partizanih, ki še niso
preživeli zime v vojski.
Pozdravi vse tovariše okrog sebe, posebno Marka,'**"' Djida/7
Lolo/'* Čvorka/'1' Sikija,00 Črnega01 itd. Upam, da so še vsi živi,
zdravi in krepki. Ne pozabi pozdraviti niti gangsterja Vlada.'1- Zdi
se mi, da ima zopet delo z »Borbo«. Pogosto se vas spominjam,
pa tudi — pri moji veri — vaše črne kave! Pozdravi tudi tiste 3 tovarišice, če so Še pri vas, ki so mi pred odhodom od vas spekle
tako dobre kolačke. Morda bomo skoraj imeli možnost, da se vidimo, če ne prej, potem vsaj tam nekje na poletje, ko bo, upam,
fašizem doživel svoj resnični konec. Morda pa tudi prej!
Tovariško in prisrčno Te pozdravlja
Bevc*3
Smrt fašizmu — svobodo narodu!
M Aleksandar Rankovic, član politbiroja CKKPJ in Vrhovnega Slaba
in POJ.
" Milovan Djilas, član politbiroja CK KPJ in Vrhovnega štaba
in POJ.
M Ivo Ribar.
•• Ivan Milutinovič, član politbiroja CK KPJ in Vrhovnega štaba
in POJ.
oo Mosa Pijadc, član CKKPJ in Vrhovnega slaba NOV in POJ.
v Parizu 15. marca 1957 kot predsednik Ljudske skupščine FLRJ.
oi Srctcn zujević, član politbiroja CK KPJ in Vrhovnega Slaba
in POJ.
02 Vladimir Dcdijcr, član AVNOJ.
M Edvard Kardelj.
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St. 208
POROČILO SEKRETARJA IZVRŠNEGA ODBORA OF BORISA
KIDRIČA OKOLI 14. DECEMBRA 1942 CENTRALNEMU KOMITEJU KPJ O OSVOBODILNI FRONTI SLOVENSKEGA NARODA1
CENTRALNEMU KOMITEJU KOMUNISTIČNE PARTIJE
JUGOSLAVIJE!
(Poročilo o »OF slovenskega naroda«)
1. Položaj OF pred osvoboditvijo ozemlja
Pred osvoboditvijo ozemlja v maju 1942 je OF zajemala
V »Ljubljanski provinci« veliko večino slovenskega prebivalstva. Formalno se je v njej združilo 18 političnih skupin
oziroma drugih organizacij različnega značaja. Izven nje sta ostali:
1. reakcionarni jedri bivše JRZ- in JNS,*'1 ki sta sestavljali vodstvo
bele garde; 2. sredina — t. j. skupina »katoliške sredine«, mlada
JNS, en del SDS4 itd. Sredina je bila tedaj brez vpliva na množice,
vendar je trmasto odbijala pristop k OF. Politično se je opirala
na londonsko emigrantsko vlado in na Dražo Mihailovića.
Najmočnejši v OF so bili: KP, krščanski socialisti in Sokoli.
Vodilna vloga KP je bila uresničena v vsakem
pogledu.
Osnovno oporo OF je predstavljala organizacija njenih terenskih odborov, ki niso sloneli na principu paritete med
raznimi skupinami OF, ampak na množičnem principu in
na principu aktivnosti (takšen je bil namreč sporazum med
skupinami OF). Terenski odbori so predstavljali že pred osvoboditvijo ozemlja elemente nacionalne in ljudske
oblasti. Istočasno so bili močna baza za samo K P.
Ljudstvo se je v vsem ravnalo po navodilih
O F in njenega vodstva. Sabotiralo je odredbe
okupatorja. O F je dejansko postala »država
v državi«.
Takšno stanje seveda ni moglo več trajati daljši čas. Po eni
strani so italijanski okupatorji zaostrili teror, kjerkoli je bilo to
mogoče in ga izenačili z nemškim fašističnim terorjem (Ljubljana
in vsa z bodečo žico ograjena mesta), z druge strani pa je dozoi Izvirnik v srbohrvaščini je v arhivu CK ZKJ v Beogradu, izvirna kopija pa v arhivu CK ZKS v Ljubljani. Poročilo je bilo priloženo Kardeljevemu poročilu Josipu BrozuTitu dne 14. decembra 1942.
- Jugoslovanska radikalna zajednica.
a
Jugoslovanska nacionalna stranka.
* Samostojna demokratska stranka.
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rovala ljudska vstaja. V vsej pokrajini je okupator zase! v slepo
ulico zaradi poloma svoje politike, splošno ljudskega značaja OP
in borbene aktivizacijc množic. Pod udarci partizanov je okupator
začel zapuščati teren in odhajati v mesta in druge utrjene položaje
na prometnih poteh.
Tako je prišlo v maju 1942 do osvoboditve
ozemlja v večini »Ljubljansko pokrajino«.
Osnovna napaka tedanje partizanske ofenzive je bila v tem,
ker je III. grupa odredov, na katere ozemlju je prišlo do osvoboditve, dovolila okupatorju, da se umakne z živo silo in predvsem
z orožjem.5 Ta napaka se je skupaj s splošno pomanjkljivostjo
glede pridobivanja orožja kazala ves čas osvobojenega ozemlja. Na
Dolenjskem je bilo n. pr. 4.000 članov Narodno zaščito, ki jih ni
bilo mogoče oborožiti zaradi pomanjkanja orožja. Ta napaka so je
seveda kazala tudi pozneje med italijansko ofenzivo in po njej,
ko je nastopila z orožjem bela garda pod italijansko zaščito in
prisilno mobilizirala poleg ostalih tudi množico članov Narodne zaščito.
Prod osvoboditvijo ozemlja in mod osvobojenim ozemljem
bela garda ni bila sposobna, da nastopi z orožjem. Na vse načine
se jo skrivala pred OF (mnogo njenih voditeljev je celo emigriralo
v Italijo), istočasno pa je napadala OF s stališča londonske vlado
ter opravljala vohunsko in donunciantsko službo za okupatorja.
»Sredinski« vrhovi so se vedli še bolj »sredinsko«. Z besedami
so izstopali proli okupatorju, istočasno pa so bili proti oboroženi
akciji, za katero so trdili, da je še »prezgodnja«.
Slovenski mihailovičevci so šele prehajali k donunciantstvu.
Takšen je bil v glavnih potezah položaj v »Ljubljanski pokrajini« pred osvoboditvijo ozemlja v maju 1942.
Na Gorenjskem jo bilo slabšo. Resda jo prišlo v Poljanski
in Selški dolini ter v bohinjskem kotu decembra 1941 do ljudske
vstaje, toda ta vstaja je bila v 14 dneh popolnoma zadušena.
c

K ustvaritvi osvobojenega o/cmlja na Dolenjskem in Notranjskem
spomladi 1942 je pripomogel (udi italijanski načrt »Primavera«, ki je imel
obrambni značaj. Poveljnik XI. armadnega zbora, ki je imel na voljo 50.769
vojakov, je predvideval spomladansko vstajo in ob »pomanjkanju* lastnih
sil določil, naj se v danem trenutku okrepi nekaj večjih posadk v krajih, ki
so predvideni za obrambo, opuste pa naj se manjše postojanke in varstvo
manj pomembnih železnic. Tako so se Italijani ob partizanski spomladanski
ofenzivi začeli umikati v večje postojanke. To je imelo za posledico hitro
rast osvobojenega ozemlja brez večjih bojev. Osvobojeno ozemlje je začelo
nastajati ob Kolpi, ko so slovenski in hrvaški partizani l.maja 1942 osvobodili
Hrod na Kolpi in se je čez Kočevsko in Notranjsko širilo proti Ljubljani.
Ko je bilo največje, je segalo od Kolpe do obrobnih hribov Ljubljanskega
polja in Barja in od ilalijansko-ncmSke do nekdanje jugoslovansko-italijanskc
meje, z izjemo glavnih prometnih poti, ob katerih so bile velike italijanske
posadke.
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Nemci so V ta namen morali uporabiti zelo močne sile in so imeli
težke izgube. Prav ta okolnost — gledano skozi prizmo celote —
je vkljub porazu vstaje same v ostali Sloveniji zelo dvignila avtoriteto OF in partizanov.
Terenske organizacije OF na Gorenjskem so bile večkrat izdane, toda vedno so se zopet dvignile in razširile. Med vdori so
Nemci ustrelili množice ljudi.
Partizanska taktika je po decembrski vstaji ostala v glavnem
diverzantskega značaja.
Vkljub vsemu temu je Gorenjska pokazala izredno odpornost
in žilavost in vsi poizkusi Nemcev, da bi z demagogijo poleg zverinskega terorja zajeli množično bazo — so propadli.
Na Štajerskem je medtem na podlagi vdorov v KP in
OF, zaradi šibkosti partizanske akcije in zaradi tradicionalne moči
nemčurskega elementa nemškim fašistom uspelo zajeti množično
bazo. Kljub temu se je pričel konec zime in spomladi 1942 nov
polet OF. Cc bi II. grupa odredov pravočasno prišla na Štajersko
in pričela z akcijami — bi se ta polet vsekakor bil razvil.
Na Primorskem se je pričelo organiziranje OF in je
doseglo v okolici Gorice, v Vipavski dolini in na Tolminskem
okrog 50 terenskih odborov. Razen tega je bila iz Ljubljane vzpostavljena zveza s Trstom in z neko širšo tamošnjo organizacijo
OF, ki je nastala spontano.
2. OF med osvobojenim ozemljem
Osvoboditev ozemlja je omogočila razširiti organizacijo OF
tudi tam, kjer prej ni obstojala, ali je bila slaba. To je bilo storjeno tudi — predvsem v Suhi krajini (za časa Jugoslavije skoraj
popolnoma jecrzcjcvska)fi in na Kočevskem. Razen tega je bila
organizirana skoraj povsod na osvobojenem zemlju Zveza delovne
mladine in organizacija ženskih protifašističnih komitejev. Tako
mladinska kot ženska organizacija sta zajeli množico. Pri organiziranju so sodelovale skoraj vse osnovne skupine OF.
V času osvobojenega ozemlja je skoraj v vsaki vasi uspelo
izvoliti »narodnoosvobodilni odbor« kot osnovni organ nove
ljudske oblasti. Na volitvah je sodelovala skoraj vsa množica iz
tiste vasi oziroma mesta. V narodnoosvobodilne odbore je bilo
izvoljenih prav tako veliko kmetic. Izvršni odbor OF je pripravljal Zbor izvoljenih delegatov narodnoosvobodilnih odborov.
Na tem zboru bi morali prisostvovati tudi izvoljeni delegati partizanskih enot. Po načrtu Izvršnega odbora naj bi bilo na zboru
fl

Suha krajina je bila najbolj reven predel Slovenije, kjer so bili prebivalci zelo pod vplivom duhovščine in priMa&i JRZ.
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prisotnih okoli 600 delegatov. Volitve delegatov so bile Že končane,
toda sam zbor je preprečila italijanska ofenziva.7
Veleposestniška zemlja, ki je bila v posesti pripadnikov okupatorskih narodnosti ali petokolonašev, je bila izročena kmetom.
Razen tega je bila storjena vrsta ekonomskih ukrepov za
prehrano prebivalstva in vojske. Zgrajene so bile tudi naprave
za masovno sušenje in predelavo sadja, toda tudi vse to so uničili
okupatorji med ofcnzivo.H
Istočasno so se pokazale precej velike pomanjkljivosti v pogledu OF.
1. Vkljub pravilni liniji partijskega vodstva je na samem terenu prevladovalo sektaštvo v odnosu do zaveznikov. Splošnim
oportunističnim tendencam krščanskih socialistov (odnos do belogardistov in petokolonašev itd.) in nameram krščanskih aktivistov,
da delajo predvsem za svojo organizacijo, pa da počasi ustvarjajo
tudi svoje frakcije v vojski, so se naši upirali na zelo se letaš k i način. Razen tega omenjene tendence niso šle tako daleč
v širino in globino, kot so to pretiravali naši sektaši, ki so s svojim
sektaštvom pogosto dosegli prav obratno od tistega, kar so želeli.
2. Naši so pretiravali glede likvidacij in predvsem glede načina likvidacij. To se je dogajalo posebno v partizanskih enotah,
kjer se je uporabljalo tudi mučenje sumljivih civilistov. Stvari
so prišle v javnost in precej pomagale — resnični beli gardi.
3. Odnos partizanskih enot do civilnega prebivalstva je bil
v mnogih primerih nepravilen.
4. Sploh se je posvečalo premalo pažnje širokim možnostim
vsakovrstne agitacije in propagande.
" Konce junija 1942 je izdal IzvrSni odbor OF odlok o sklicanju Zbora
odposlancev narodnoosvobodilnih odborov. Volitve v Zbor odposlancev, pni
slovenski parlament, so se že začele, vendar je sovražnikova ofenziva preprečila njegovo zasedanje.
* Na osvobojenem ozemlju so Izvrini odbor OF, Glavno poveljstvo slovenskih partizanskih čet in Narodnoosvobodilni svet izdali naslednje odloke in uredbe: Odlok o postavitvi narodne oblasti na osvobojenem slovenskem ozemlju. Uredbo o izkoriščanju razlaščenih veleposestniških gozdov.
Odlok o poslovanju Šolstva na slovenskem osvobojenem ozemlju, Odlok
o podreditvi župnijskih uradov kot javnopravnih uradov ljudski oblasti, Odlok o prepovedi razširjanja protinarodnega tiska, Odlok o dodeljevanju in
upravljanju zemlje izseljenih Kočevarjcv na osvobojenem slovenskem ozemlju. Odlok o ustanovitvi Narodnoosvobodilnega sveta, Odlok o imenovanju
poverjenikov v Narodnoosvobodilni svet. Odlok o obvezni prijavi zalog, Odlok
o zagotovitvi prehrane slovenski narodnoosvobodilni vojski, Odlok o prepovedi izvoza življenjskih potrebščin iz osvobojenega ozemlja. Odlok o po
stavitvi izredne sodne komisije pri IzvrSnem odboru Osvobodilne fronte
in nekatere druge. (Glej dr. Makso Snudcrl, Dokumenti o razvoju ljudske oblasti v Sloveniji, Ljubljana 1949, str. 45—60, in dr. Metod Mikuz, Prvo
osvobojeno ozemlje v Sloveniji, Zgodovinski časopis, 1951, str. 87—117.)
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5. Cas se ni dovolj Izkoristil, da se izgradi nov, s kmečkimi
množicami povezan kader za delo med kmeti.
Največ sektaŠkih napak je na terenu povzročil nov partijski
kader, ki se je v glavnem rekrutiral iz bivših liberalnih vrst (Sokoli) in prinesel s seboj tradicionalne »protiklcrikalnc« poglede
in tendence. Tukaj je treba pripomniti, da je bila na vseh področjih osvobojenega ozemlja partija za časa stare Jugoslavije zelo
Šibka, oziroma da je v mnogih krajih sploh ni bilo. Uspeh partije
je v tem, ker je med osvobodilnim bojem razširila svojo organizacijo tudi na ta del Slovenije, toda proces izgradnje novega kadra
je bil istočasno zelo počasen.
Z novim partijskim kadrom, ki je resda borben, discipliniran
in predan partiji — izšel je iz boja in partija ga je rekrutirala
iz boja — so na splošno težave v pogledu pravilnega izvajanja
partijske linije v odnosu do zaveznikov. Ta kader ima malo
izkušenj in je nagnjen k temu, da prehaja iz skrajnosti v skrajnost: ko dobi po glavi zaradi sektaštva (ki je sicer pri nas še
vedno stalna glavna nevarnost), pričenja oportunistično popuščati
itd. Toda tega ne jemljemo spet tako tragično. Ta kader se bo
izgradil prav med bojem — naša naloga pa je, da mu z vsemi
močmi pomagamo. Nov kader je sedaj naša glavna opora, ker je
stari kader skoraj izkrvavel v težki in neenaki borbi s fašisti.
Partijsko vodstvo je reagiralo na omenjene sektaške napake
v začetku julija na partijskem posvetu." Svoj kurz je še zaostrilo
in teoretično poglobilo, ko se je vrnil tovariš Bcvc iz Ljubljane.10
Boj partijskega vodstva proti sektaštvu lahko razberete iz avgustovske številke »Dela«, ki jo prilagamo." Na tem mestu mora
partijsko vodstvo samokritično priznati, da je vkljub svoji pravilni
o Od 5.-7. julija 1942 je bilo na Cinku na Rogu posvetovanje delegatov
KPS 7. osvobojenega ozemlja, kateremu je prisostvovalo več kot 100 komunistov: člani Centralnega komiteja KPS, partijski funkcionarji in 67 izvoljenih delegatov s terena in vojske. Na posvetovanju je Boris Kidrič poročal
o političnem položaju in o nalogah Partije, Franc lxskošek pa o nalogab
komunistov v partizanski vojski. Sledila je razprava o perečih vprašanjih.
Iloris Kidrič je ugotovil, da je Partija v času osvobojenega ozemlja dosegla
znatne uspehe predvsem pri graditvi ljudske oblasti. Istočasno je posvetovanje ugotovilo tudi nevarne pomanjkljivosti. Te pomanjkljivosti so bile:
levi in desni odklon, sektastvo do nepartijcev v OF. nepravilen odnos med
vojsko in terenskimi organizacijami, pojav »vojvodstva« v vojski. Tem
napakam je bila posvečena tudi 4. številka »Dela-, julij 1942.
"> Edvard Kardelj. Medtem ko so drugi člani Centralnega komiteja KPS,
Izvršnega odbora OF in Glavnega poveljstva slovenskih partizanskih čet odšli le 18. maja 1942 iz Ljubljane na osvobojeno ozemlje v Suho krajino in
poznajo na Kočevski Rog, je Edvard Kardelj ostal v Ljubljani do 2. julija 1942. Tedaj je odšel na Kočevski Rog, kamor je prispel 10. julija 1942.
'» Gre za julijsko Številko Dela (si. 4, leto 1942), kjer je poleg Kardeljevega članka »O nekaterih nevarnih pojavih v partizanskih vrstah«, v katerem razpravlja o pojavih vojvodstva, priobčen tudi Kardeljev članek
"Odločen boj sektaštvu«.
37.

579

liniji v vsem času precej pozno spoznalo vse sektaske procese
na terenu. Nastala je neka dvojnost: pravilna splošna linija
partijskega vodstva z ene strani, sektaška praksa skoro celotne
partijske organizacije na terenu z druge strani. Tovariš Bcvc je
s svojim ostrim zastavljanjem vprašanj veliko in bistveno doprinesel, da se je stvar likvidirala.
Omenjene sektaske napake so do neke mere podprle belo
gardo. Vendar je treba ugotovili, da je niso bistveno podprle.
Med ofenzivo se je enotnost OF tako na terenu kot tudi v vrhovih še bolj utrdila. Za trdnost OF je značilno to, da ni niti med ofenzivo
niti po njej, ko so se bela garda in okupatorski
vrhovi na vse pretege trudili, da bi razbili OF
in izolirali partijo, izpad la prav nobena skupina iz O F.
3. OF med ofenzivo
Tukaj je treba predvsem pripomniti, da je največ škode utrpel
terenski kader. Izvršni odbor OF je na predlog partije sicer
izdal pravilno direktivo, da morajo vsi kompromitirani terenci
oditi v vojsko, vendar je to direktivo dosledno izvajal samo
partijski terenski kader. Partijski terenski kader je med ofenzivo utrpel relativno malo Škode. Najbolj so bili prizadeti krščanski socialisti. Množično so bili prizadeti kmečki člani narodnoosvobodilnih odborov, ki se niso mogli odločiti, da bi zapustili
svoje vasi.
Izgube kadra na terenu je zelo čutiti. Ce ga ne bi toliko propadlo, bi bila bela garda veliko prej likvidirana. Sedaj, ko se je
pričel nov polet OF, je treba v večini vasi ustvarjati nov kader.
4. Ljubljana
Po odhodu tovariša Bevca, ki je zadnji od partijskega vodstva
zapustil Ljubljano — se je delo v Ljubljani pričelo razvijati v slabo
smer. Po eni strani se je okupatorski teror strašno zaostril. Tisoče
ljudi so odpeljali v konfinacijo, množico talcev so streljali. Ljubljano so že prej blokirali z bodečo žico, sedaj pa so blokado še
zaostrili. V mestu so bile stalne racije itd. Po drugi strani so naši
pričeli poenostavljati in zoževati svoje delo. To se je dogajalo
tudi v političnem pogledu. Delali so samo s krščanskimi socialisti
in s Sokoli, toda zveze z ostalimi skupinami OF so v glavnem opustili. To je postalo posebno nevarno po italijanski ofenzivi, po Še bolj
zaostrenem okupatorskem terorju v Ljubljani in po oboroženem
nastopu bele garde. Ker je italijanski ofenzivi naravno sledil začasni upad OF, je na osnovi takšnega zoževanja naših ljudi v Ljubljani obstojala nevarnost, da bela garda zbere »sredino«, pa
celo tudi del skupin OF. Tudi okupator se je trudil v tej smeri.
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Toda Ljubljana je še vedno politično srce
Slovenije in bi poraz OF v Ljubljani povzročil
zelo negativne posledice za vso Slovenijo.
Na tem mestu je treba priznati tudi to, da je partijsko vodstvo
in zaradi tega tudi vodstvo OF v času osvobojenega ozemlja precej
zanemarjalo Ljubljano kot tudi podeželje, kjer nismo imeli oblasti.
Da bi se popravila ta napaka in tudi v zvezi s splošnimi političnimi nalogami po italijanski ofenzivi in oboroženem nastopu bele
garde, sta konec oktobra obiskala Ljubljano tovariša Bevc in
Peter:12 Bevc, da bo opravil splošne politične in organizacijske vodstvene posle, Peter, da Se posebej po 6 mesecih ponovno skliče
Vrhovni plenum OF in Odbor delavske enotnosti. Bevc in Peter
sla uspela izvrSiti svoje naloge in sta se že vrnila. Več 0 Ljubljani
— na drugem mestu tega poročila.
5. Oboroženi nastop bele garde
Med italijansko ofenzivo, posebno pa po njej, je bela garda
nastopila z orožjem proli OF. Svoje sodelovanje so izvedli tako okupatorji kot bela garda popolnoma j a v n o.
Kol smo že omenili, je bila pred italijansko ofenzivo »oblast«
OF v zasedenih krajih tako popolna, moralno-politični kapital
OF pa tako velik, da je bila bela garda popolnoma nesposobna,
da bi nastopila z orožjem z manjšo belogardistično-mihailovičevsko
bando, ki se je precej spretno izvlekla vedno, kadar smo jo
napadli."
Beli gardi so omogočili njen nastop z orožjem udarci, ki jih je splošna italijanska in nemška ofenziva zadala O F.
Svoje premične oborožene bande je bela garda rekrutirala
in še rekrutira: 1. iz najreakcionarnejših elementov, med katerimi
igra veliko vlogo del bivših jugoslovanskih oficirjev, predvsem
pa večina katoliškega klera; 2. iz kulaških elementov; 3. iz dezerterjev iz partizanske vojske; 4. iz nezavednega vaškega
elementa, ki je pod vplivom belogardističnega
katoliškega klera; 5. iz lumpcnproletarccv; 6. i z prisilno mobiliziranih, ki jih je največ. Razen premičnih band sta okupator in bela garda prisilno oborožila z bombami in starimi francoskimi puškami na tri naboje del slovenskih
vasi. Njihova taktika je bila takale: tiste vasi, ki so bile posebno
aktivne v OF — so po ofenzivi oziroma med ofenzivo požigali in
IS Boris Kidrič.
>a Misli na bclogardistični tako imenovani »štajerski bataljon«. Glej
dok. št. 1, op. M.
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uničevali »z ognjem in mečem«. Moško prebivalstvo so množično
ubijali ali odpeljali v konfinacijo, žene posiljevali itd., do tistih
vasi, ki so bile manj aktivne — so prišli z alternativo: ali sprejmete
orožje in se borite proti partizanom ali pa se vam bo zgodilo isto
kot drugim.
Oborožene vasi so predale in Še predajajo orožje partizanom
povsod, kjer bela garda nima utrjenih položajev.
6. »Politična« taktika bele garde
Bela garda odkrito nastopa za okupatorja. Istočasno se kaže
med množicami kot eksponent londonske emigrantske vlade, ki
»bo prevzel oblast, ko odide okupator«.
V »Ljubljanski pokrajini« je prevzela bela garda tudi znatni
del italijanskega policijskega aparata. Aretira in zapira ljudi, določa
talce itd. V njenih ljubljanskih zaporih so zaprti tudi pomembni
kulturni in javni slovenski delavci, ki so jih že prej aretirali Italijani, pa so jih sedaj iz konfinacije v Italiji predali beli gardi
v Ljubljani. Med temi aretiranci bele garde so: univerzitetni pro
fesor Kidrič, urednik »Ljubljanskega zvona« profesor J u š
Kozak, urednik »Sodobnosti« profesor Ferdo Kozak, fabrikant Stane Vidmar itd.
Na Gorenjskem bela garda zaradi raznih razumljivih
razlogov še ne more tako odkrito sodelovati z Nemci, kot sodeluje
z Italijani v »Ljubljanski pokrajini«. (Sicer simpatizira z OF na
Gorenjskem skoraj vse slovensko prebivalstvo od revnega bajtarja.
do vaškega mogotca.) Tam tudi ni njenih oboroženih band.
Toda kljub vsemu temu daje bela garda na Gorenjskem gestapu
vse podatke itd. Razen tega vodi gorenjski belogardistični voditelj
— Brodar (bivši narodni poslanec v Jugoslaviji, poznan iz
procesa pred Državnim sodiščem) pogajanja z gauleiterjem
Raincrjem o vzpostavitvi Avstrije v primeru Hitlerjevega poloma. Prav sedaj smo zvedeli, da se je Brodarjev prijatelj duhovnik
Skrbeč" (prav tako poznan iz procesa pred Državnim sodiščem,
star ŠušterŠičjanski1'' avstrijakant) sporazumel z gestapom za povratek 30 katoliških duhovnikov, ki jih je gestapo izgnal, ki pa
bodo sedaj delali za belo gardo na Gorenjskem.
Vrhovni vodja bele garde za Slovenijo, bivši ban dr. Marko
Natlačen, ki ga je konec oktobra likvidirala naša Varnostna
služba (zaradi česar so Italijani ustrelili 33 talcev),• je vzdrževal
poleg zvez z Italijani tudi zveze z Nemci.
i* Dekan Matija Skrbeč iz ftenčurja pri Kranju.
'r» Dr. Ivan Sus"tcrs1ć, vodja Slovenske ljudske stranke, ki je vse do
ra/pada avstroogrske monarhije v/trajal na njeni ohranitvi.
M Glej dok. <t. 207, op. 52.
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Bela garda je pravzaprav ime za klerikalno izdajalsko
reakcijo. Toda bela garda tesno sodeluje z mihailovićevci,
ki so v primerjavi z njo v veliki manjšini in ki poleg tega tudi
na lastno pest delajo z italijansko policijo. Mihailovićevci dajejo
italijanskim oblastem sezname OF-ovskih aktivistov. V oboroženih
belogardističnih bandah sodelujejo kot partnerji.
Vse to svoje delo mihailovićevci prikrivajo
pred svojimi pristaši na terenu, ki jih je vendarle nekaj.
Tudi med belo gardo in mihailovićevci so seveda trenja. Bela
garda predstavlja v glavnem separatistični del izdajalske reakcije,
medtem ko predstavljajo mihailovićevci njen velikosrbski del.
Po italijanski ofenzivi so se pričeli bela garda, mihailovićevci in
predstavniki okupatorskih oblasti (Grazioli) truditi, da razbijejo OF,
da pridobijo iz nje srednje sloje in omahljive skupine in da izolirajo Komunistično partijo. V začetku so imeli v Ljubljani nekaj
obetov za uspeh, toda zahvaljujoč ljubljanskemu javnemu mnenju,
ki je ostalo izrecno za OF, in pravilni liniji partijskega vodstva ter
Izvršnega odbora OF — se je OF utrdila. V začetku
novembra je bila plenarna seja Vrhovnega plenuma O F. Vse skupine so ostale v O F. Vrhovni
plenum je izrazil svoje zaupanje Izvršnemu
odboru in Glavnemu Štabu slovenske partizanske vojske. Nekako istočasno so pristopile
v OF tri nove nacionalistične skupine. Je i so
se odcepile od sredine oziroma od oficialne
mlade J NS.17
Prav tako v začetku novembra je bila v Ljubljani konferenca
Delavske enotnosti, ki je formirala Glavni odbor Delavske enotnosti in ponovno okrepila vodilni položaj delavskega razreda pa tudi same partije v OF.
Prilagamo posebno izdajo »Slovenskega poročevalca« z resolucijami zadnje plenarne seje Vrhovnega plenuma OF in list
»Delavska enotnost« z resolucijami konference Delavske enotnosti.
Bela garda in mihailovićevci seveda vodijo v Časopisih tudi
silovito kampanjo proti voditeljem partije in OF itd. Imena
Kardelj, Kidrič, Leskošek, Kocbek, Rus itd. so na dnevnem redu.
Včasih objavljajo tudi naše fotografije. Vse so nas naslikali kot
velike krvoloke.
7. Procesi v »sredini«
Kot smo že omenili, je sredina od vsega začetka odbijala, da
bi pristopila v OF. Sredino tvorijo: mlada JNS (ki je pred letom
dni že privolila, da bo pristopila v OF, toda potem se je zopet
H Glej dok. St. 81, op. 2.
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umakni!a);IK del SDS (medtem ko en del SDS sodeluje v OF); radikali;11' katoliSka sredina in druge manjše skupine in skupiniee.
Polet OF je reduciral sredino na nepomembna vodstva bre/
množic. Po italijanski ofenzivi in oboroženem nastopu bele garde
je sredina imela nade, da pritegne k sebi množice i/ srednjih
slojev (kot smo že rekli, ji to zaradi pravilne taktike partije in OF
ni uspelo).
Med tem procesom so se voditelji sredine vedno bolj
približevali beli gardi, računajoč, da je OF dobila med italijansko ofenzivo tako moćne vojaške in politične udarce, da se ne
bo več »dvignila«.
V oktobru 1942 je Izvršni odbor OF izdal proglas proti
državljanski vojni in za uničenje njenih belogardističnih hujskače v. Ta proglas je istočasno podajal
roko sredini in jo pozval, da se opredeli. Linija proglasa se
je pokazala kot uspešna. OF je zadržala srednje sloje, v sami
sredini pa so se pokazali precej močni procesi diferenciacije. Tri
nacionalistične skupine, ki so vse dotlej zavračale sodelovanje,
so pristopile v OF. Voditelji »sredine« seveda tudi nadalje odbijajo
sodelovanje. Ti ali špekulirajo, da se bosta OF in bela garda medsebojno uničili, ali pa že neposredno sodelujejo z belo gardo in
mihailovićevci, preko njih pa z okupatorjem. Najhujši so uradni
voditelji mlade JNS.
Razmere v »sredini« so torej sledeče: pošteni pristaši »sredine«, ki so še med prvim, »klasičnim« poletom OF omahovali,
pristopajo sedaj k OF, to pa pomeni v današnjem položaju zelo
velik uspeh OF. Voditelji »sredine«, ki trmasto odbijajo sodelovanje, se vedno bolj spuščajo na položaje bele garde.
8. Procesi v beli gardi
1. Bela garda se je s svojim ravnanjem (sodelovanje z okupatorjem, požiganje kmečkih hiš, mučenje brez primere itd.) že
povsem osovražila pri kmetih.
2. V samih belogardističnih bandah se je na podlagi dogodkov
na velikih frontah pa tudi zaradi naše agitacije pričel proces razkroja. Dczertacije pa tudi prestopanje k partizanom se že pojavljajo na Dolenjskem in Notranjskem. Toda belogardistični vodje
'* Tako imenovana »Mlada JNS« je predstavljala mlajše kroge v bivši
Jugoslovanski nacionalni stranki. Izdajala se je za »demokratično*, dejansko
pa je ob vsaki priliki zagovarjala velikosrbsko hegemonijo in diktatorske
režime v stari Jugoslaviji. Bila je proti oboroženi akciji proti okupatorju
in proglašala Mihailoviea za jugoslovanskega narodnega voditelja. Vodstvo
OF jo je povabilo k sodelovanju, toda »Mlada JNS« je končno odklonila
vstop v Osvobodilno fronto, ker je v odnosu do stare Jugoslavije zagovarjala njeno kontinuiteto. Najprej je zavzela »sredinske- pozicije, pozneje pa
je odkrito sodelovala z okupatorjem.
19 Pristaši nekdanje Jugoslovanske radikalne stranke.
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terorizirajo svoje bando v utrjenih postojankah. Za hitro nadaljevanje procesa razkroja bele garde so potrebni močni vojaški udarci v njihova utrjena gnezda.
3. Bela garda vedno bolj poizkuša preiti na londonske pozicije ob istočasnem vedno tesnejšem sodelovanju z italijanskimi
okupatorji.
9. Linija partije in OF
1. Po italijanski ofenzivi in nastopu bele garde nam je šlo
V glavnem za razširitev množične baze OF. V ta namen smo storili
sledeče:
a) Izdali smo oktobrski proglas IOOF s pozivom proti državljanski vojni in za uničenje njenih belogardističnih hujskačev. Ta
proglas je nudil roko tudi sredini. Kot je bilo že omenjeno, se je
linija tega proglasa pokazala kot uspešna.
b) Medtem ko smo prej zavzeli odkrito negativno stališče
proti emigrantski londonski vladi, smo v obdobju po italijanski
ofenzivi to stališče formirali tako, da smo zahtevali, naj se londonska vlada opredeli proti beli gardi, Če se noče identificirati
z njo. Ta začasni taktični obrat nam je zelo pomagal v pogledu
pridobivanja poštenih pristašev sredine. Sedaj so stvari že zopet
tako daleč, da smo mogli in morali ponovno preiti na odkrit napad
na emigrantsko vlado v smislu zbora v Bihaću.
c) Naše jasno formulirano stališče v pogledu nove, svobodne,
na osnovi narodnostne enakosti zgrajene Jugoslavije, uspešno
deluje proti mihailovičevščini in londonaštvu.
d) V začetku novembra je bil Vrhovni plenum OF, ki je dal
že omenjene rezultate.
e) Vodijo se pogajanja »s sredino«, ki so dala že omenjene
rezultate.
f) Da bi v zvezi s to linijo širine istočasno utrdili hegemonijo delavskega razreda in KP v OF, smo ustanovili — kot je že bilo omenjeno — Glavni odbor delavske enotnosti. Poleg KP so v tem odboru delavci predstavniki krščanskih
socialistov in socialdemokratski predstavniki bivših svobodnih
sindikatov.
2. Ustavodajna skupščina v Bihaću nam bo izredno veliko
koristila. Sedaj organiziramo celo kampanjo. Njen pni del predstavlja popularizacijo te skupščine (glej priloženo številko posebne
izdaje »Slovenskega poročevalca«,-0 priloženo direktivo Izvršnega
'•» Glej dok. št. 193.
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odbora OF,21 priloženo direktivo politkomisarjem vojske).-2 Njen
drugi del pripravljamo sedaj. IOOF izdeluje platformo pravic in
svoboščin slovenskega naroda in slovenskih ljudskih množic v novi,
svobodni Jugoslaviji. To platformo, ki bo istočasno agitacijska in
propagandistična slika tega, kako bo OF uredila najbližnjo prihodnost slovenskega naroda in ljudstva, bomo dali na diskusijo širokim
ljudskim množicam na mnogih konferencah, mitingih, konferencah
predstavnikov OF, ponovnem sklicanju Vrhovnega plenuma OF itd.
Kakor vidite iz priloženih izjav IOOF in iz posebne izdaje
»Slovenskega poročevalca« — je IOOF pristopil k ustavodajni
skupščini, Svetu in Izvršnemu odboru.
Menimo, da se podpredsedniško mesto Sveta v Bihaću, ki je
rezervirano za Slovence, da znanemu katoliškemu publicistu profesorju Edvardu Kocbeku, ki je kot predstavnik krščanskih socialistov član Izvršnega odbora OF. To bo močan udarec
za belo gardo pri nas, istočasno pa močan argument za inozemstvo,
kjer je Kocbek med zahodnimi katoliki precej poznan. Ta predlog
smo dali na Izvršnem odboru OF in je bil sprejet. Dalje je Izvršni
odbor OF glede slovenskega predstavništva v Bihaću na naš
predlog sklenil sledeče: 1. v Izvršni odbor v Bihaću naj pridejo
profesor Edvard Kocbek, sodnik Jože Rus kot predstavnik slovenskih Sokolov in član Izvršnega odbora OF ter
Edvard Kardelj kot predstavnik KPS in član izvršnega
odbora OF; 2. v Svet v Bihaću naj pride celoten Izvršni odbor OF,
to je Edvard Kardelj, Boris Kidrič in Franc LeskoŠck (člani
CK KPS in Izvršnega odbora OF), profesor Edvard Kocbek in
Tone Fajfar (člana vodstva krščanskih socialistov in Izvršnega
odbora OF), sodnik Jože Rus in Franc Lubcj (člana vodstva Sokola
in Izvršnega odbora OF).
Kar se tiče nas komunistov članov Izvršnega odbora, je naš
CK sicer zaključil, da lahko z nami svobodno razpolagate glede
na potrebe CK KPJ, medtem ko se je treba glede zaveznikov
seveda držati sklepov Izvršnega odbora OF.
2i Misli na navodila Izvršnega odbora OF dne 12. decembra 1942 poverjenistvom Izvršnega odbora OF in okrožnim odborom OF za prirejanje
sestankov, konferenc in zborovanj, na katerih naj bi govorili o pomenu ustanovitve AVNOJ in sprejemali pozdravne resolucije. (Izvirnik je v arhivu
CK ZKS v Ljubljani.)
" Misli na tretjo številko »Biltena političnega komisariata slovenske partizanske vojske« iz srede decembra 1942, katerega vsebina je skoraj enaka
navodilom Izvršnega odbora OF dne 12. decembra 1942. Glej Zbornik dokumentov in podatkov o narodnoosvobodilni vojni jugoslovanskih narodov, del
VI, knjiga 4, dok. št. 126.
586

10. Sedanji položaj O F
1. Dolenjska: v v/.hudni in centralni Dolenjski
in Kočevski OP že obvlada položaj. Bela garda in okupator sta se
umaknila v utrjene postojanke in Iz strahu pred partizani ne prihajata iz njih. Vasi so zelo dobro razpoložene. Organizacijska
mreža OF znova raste. Na mesta pobitih stopajo novi kadri. Od
sistema vaških zaupnikov, ki je prevladoval po kadrovskih izgubah
v ofenzivi, so zopet prešli k sistemu terenskih odborov. Možnosti
so za novo mobilizacijo.
V okrožjih Stična in Grosuplje obvlada položaj bela
garda zaradi pomanjkanja partizanov. Vasi so Se oborožene za
belo gardo, toda splošni položaj je tak, da bodo predali orožje in
ponovno prešli k nam, potem ko bodo partizani očistili teren premičnih belogardističnih band. Dolenjski hribi neposredno
pri Ljubljani so v partizanskih rokah, vendar delajo bela garda
in okupatorji stalne hajke in manjše ofenzive na njih, ker hočejo
obvladati obroč okrog Ljubljane. Sedaj bomo tu okrepili partizanske enote. Vzhodna neposredna okolica Ljubljane kot tudi
severna, ki so dale največ partizanov, so sedaj v oblasti belogardističnih band (vzroki: strateški položaj, skoraj obsolutno pomanjkanje moških, ki so bodisi v partizanih ali so konfinirani),
prebivalstvo, razen posameznih bogatih gospodarjev je za OF in
sovraži belo gardo, toda terorizirano je do skrajnosti.
2. Ljubljana:
Ogromna večina je za OF; vkljub vsakodnevnim aretacijam se
organizacije stalno obnavljajo; Narodna zaščita tudi še sedaj šteje
3.000 organiziranih članov vkljub konlinacijam moških v tisočih;
bela garda ima oboroženo bando okrog 400 ljudi in računa, da
lahko mobilizira nekaj tisoč omahljivega elementa; teror v Ljubljani je strahoten.
3. Zahodni hribi v okolici Ljubljane (Dolomiti): držijo jih v rokah partizani in predstavljajo osvobojeno
ozemlje.
4. Notranjska: razen utrjenih belogardističnih postojank
imajo kontrolo partizani. Prebivalstvo je v glavnem za OP. Namesto pobitih rastejo novi kadri za OF.
5. Primorska: močan polet OF. Dozoreva situacija ljudske vstaje. Organizacijsko zajemanje še zaostaja za množičnimi
simpatijami do OF. Partija je še šibka. Velik del katoliškega klera
je za OF. Bele garde v tukajšnjem pomenu besede še ni.
6. Gorenjska: močan polet OF. V sedanji situaciji je
mogoče reči, da je na Gorenjskem skoraj vse za OF, od bajtarja
do vaškega mogotca. Dozoreva nova ljudska vstaja posebno
v zvezi z nemško namero mobilizacije za vzhodno fronto. Zaradi
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Strašnih izgub v kadrih in težkih i/gub partizanov vendarle obstoji nevarnost, da bi naša vojaška akcija in organizacijsko zajemanje zaostala za objektivnimi pogoji.
7. Štajerska: položaj je najslabši. Nemcem je uspelo
zajeti množično bazo (Wehrmannschaft). Po zadnjih novicah se
je ta baza vendarle začela v hitrem procesu razkrajati. Stari partijski in OF-ovski kader je skoraj iztrebljen. Strahoten teror.
Bele garde v tukajšnjem pomenu besede ni. Njeni vrhovi in
agenti se vendarle skrivajo v VVchrmannschaft.
Po zadnjih novicah je nastal na Štajerskem po sovjetski in
angloamcrikanski ofenzivi zelo moćan preokret. Cele doline zopet
znova podpirajo partizane«
Odnosi v OF
Jedro OF sestavljajo KP, Sokoli in krščanski socialisti. S Sokoli so sklenjeni najdaljnosežnejši sporazumi. Ne smatrajo se za politično organizacijo, brez pomislekov
priznavajo avantgardno vlogo in politično vodstvo KP. Svojim so
dovolili in jim priporočajo, da stopajo v partijo. V drobnih praktičnih vprašanjih se vendarle pogosto kaže njihova tendenca, da
bi se KP »glajhšaltala« z OF. Ta tendenca za sedaj ni nevarna in se
jO lahko postopoma v vseh posameznih primerih odstranjuje. Obstojijo vsi pogoji, da gredo Sokoli z nami celo v poslednjo
etapo: I. ker je njihovo borbeno jedro že zajeto v partiji; 2. ker
je njihovo sedanje vodstvo najbolj energično prelomilo s prejšnjim
»jugoslovanskim« vodstvom; 3. ker so izrazito sovjetofilsko razpoloženi. — Socialno Sokoli predstavljajo tiste plebejske malomeščanske množice, ki se lahko v sedanjih splošnih pogojih
kapitalističnega razvoja uporabijo kot rezerva proletariata.
Kar se krščanskih socialistov tiče — je perspektiva
manj jasna. Socialno so izraz revolucionarnih — demokratičnih
procesov v katoliških slovenskih množicah. Razpoloženi so iskreno
sovjetofilsko. Nekih jasnih »zahodnih« tendenc pri njih sedaj ni.
Priznavajo avantgardno vlogo partije in se odrekajo ustanovitvi
lastne politične stranke. (Sicer tega razumljivo nikomur ne postavljamo kot pogoj sodelovanja v OF.) Praktično se vendarle
izpreminjajo v neko novo krsčansko-socialistično stranko. Trenja
na terenu so z njimi najpogostejša. Programatično so za sovjets k i režim. Njihovo vodstvo meni, da bo s svojo revolucionarnostjo
dokazalo, da vera ni škodljiva za sovjetsko oblast. V ugodnih
pogojih bo lahko krščansko-socialistična skupina šla z nami celo
v poslednjo etapo. Istočasno je treba imeti pred očmi, da lahko
prav ta skupina naši buržoaziji služi v odločilnih trenutkih kot
rezerva, okrog katere se bo zbrala vsa reakcija. Da utrdimo pozicije za nas ugodnih procesov v tej skupini, se zelo trudimo za
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odbore delavsko enotnosti, kjer sodelujejo tudi njihovi delavci,
ki jih je se vedno nekaj.
V sedanjem položaju oboroženega nastopa bele garde in njene
demagogije s katoliško vero — so krščanski socialisti za nas prava
»/lata jama«.
Hegemonija partije v OF je še vedno popolnoma zagotovljena.
Vojska, tehnika in Varnostna služba so v naših rokah. Terenski
odbori so v glavnem v naših rokah, zaradi tega ker je partija najbolj aktivna in vzdržljiva. Politične in organizacijske zveze Izvršnega odbora OF s terenom so tudi v naših rokah (Peter je sekretar 10, uradne zveze z okrožnimi odbori OF vzdržujejo partizanske patrulje ali partijska tehnika). Linijo CK smo doslej v Izvršnem odboru še vedno v celoti izvedli. Seveda se v zvezi z novimi
težavami našega dela in z bližnjim koncem množe tudi težave
z zavezniki, vendar je stvar še vedno trdna.
CK KPS misli, da je na sedanji stopnji našega boja od
partije odvisno, ali bo znala zadržati svoje zaveznike in istočasno
utrditi svoje pozicije.
Smrt fašizmu — svobodo narodu!
Žig
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St. 209
POROČILO ORGANIZACIJSKEGA SEKRETARJA CENTRALNEGA
KOMITEJA KPS BORISA KRAIGHERJA OKOLI 14. DECEMBRA
1942 CENTRALNEMU KOMITEJU KPJ1
CENTRALNI KOMITE
KOMUNISTIČNE PARTIJE SLOVENIJE
Položaj, decembra 1942
CENTRALNEMU KOMITEJU KOMUNISTIČNE PARTIJE
JUGOSLAVIJE!
Cc opazujemo organizacijski razvoj partije v Sloveniji, moramo dobro razlikovati posebno dve obdobji.
V prvem razdobju pred italijansko ofenzivo v avgustu in
septembru tega leta nam je uspelo zajeti zares najširše množice.
OF je postala oblast — »država v državi«. Okupator je bil zmeden
zaradi i/redne Širine našega osvobodilnega gibanja in z nobenim
načinom, niti uvajanjem najbolj zverinskega terorja posebno
1
Izvirna kopija dokumenta v srbohrvaščini je v arhivu CK ZKS v Ljubljani. Poročilo je bilo odposlano skupno s poročilom Edvarda Kardelja in
Borisa Kidriča 14. decembra 1942 Josipu Brozu-Titu.
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v Ljubljani (streljanje talcev, masovno interniranje zlasti moškega
prebivalstva itd.) mu ni uspelo uničiti moči in širine OF. Vse
osvobodilno gibanje je bilo s pomočjo OF pod neposrednim vodstvom partije. Vse, kar je poštenega v slovenskem ljudstvu, je
sodelovalo na ta ali drug način v OF. Z vsemi mogočimi poizkusi
okupatorju nikakor ni uspelo, da bi sebi ustvaril kakršnokoli
oporo v ljudstvu. Vse to je omogočilo partiji najširše delo in to
z dovolj legalnimi sredstvi. Tedaj smo lahko organizirali široko
in razpredeno tehniko, lahko smo organizirali močno varnostno
službo, imenovano »Varnostna obveščevalna služba« in celo mrežo
organizacij Osvobodilne fronte; ustanovili smo široko mladinsko
OF, SKOJ kot jedro mladinske OF je zelo razširil svoje organizacije in lahko smo vključili žene v neposredni osvobodilni boj.
Organiziranje intendanture za našo partizansko vojsko je zajelo
najširše množice, poleg tega pa smo lahko pri tem delu angažirali
tako našo industrijo kot trgovino. Vsa ta širina osvobodilnega
gibanja, množičnost in vodilna vloga, ki si jo je partija s pomočjo
vseh teh organizacij zagotovila v OFf je begala okupatorja. Z vsemi
močmi je poizkušal razbiti res popolno enotnost slovenskega naroda in najti vsaj najmanjšo oporo v samem ljudstvu.
V drugem razdobju, t. j. med ofenzivo in po njej, je okupator
končno uspel odkrito angažirati najreakcionarnejše kroge posebno
iz vrst klerikalcev in enega dela mihailovićevskih oficirjev na odkritih protil judskih pozicijah. Proti OF angažira zelo velik policijski
aparat, s katerim uspeva končno otežkočiti naše delo posebno v organizacijskem pogledu. To mu uspeva posebno z izvajanjem najbolj
zverinske ofenzive na naše osvobojeno ozemlje. Zaradi vsega tega
smo po ofenzivi prisiljeni, da umaknemo naš celoten organizacijski
in tehnični aparat v najglobljo ilegalnost. Medtem ko smo prej
lahko delali tako rekoč legalno, posebno ko nam je uspelo osvoboditi večje ozemlje v Ljubljanski pokrajini, nam je okupator
s temi policijskimi ukrepi prizadel veliko težkih udarcev v organizacijskih in tehničnih pogledih. Toda vse to ne pomeni, da smo
doživeli kak poraz. Nasprotno! Ta ofenziva je pokazala našo
veliko politično moč — in v glavnem smo obdržali vse naše položaje, kar nam je omogočilo, da hitro pridemo tako v organizacijskih kot v tehničnih vprašanjih iz težkega položaja, v katerega
smo zašli v ofenzivi.
Toda tudi kljub temu, da smo, lahko trdimo, že v novembru,
politično premagali vse slabe posledice ofenzive in prešli v močno
protiofenzivo, vendarle v nekaterih organizacijskih in tehničnih vprašanjih še danes občutimo posledice ofenzive. Te posledice čutimo posebno v tehniki, v organizacijskih zvezah ter zaradi
pomanjkanja vodilnega kadra v mladinskem in ženskem delu.
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I. ORGANIZACIJSKI POLOŽAJ KPS
Omenili moramo zelo različen razvoj partijske organizacije
v Ljubljani, v lako imenovani Ljubljanski pokrajini, kjer nam je
uspelo parlijo polilično lako Številčno kot tudi organizacijsko zelo
okrepiti in utrditi, na Primorskem, kjer smo ustvarili potrebne
predpogoje za močan razvoj partije ter na Štajerskem in Gorenjskem, kjer nam je poleg najbolj zverinskega terorja vendarle
uspelo rešiti svojo organizacijo in ji zagotoviti močnejši razvoj
v prihodnosti.
1. Ljubljana
V prvem razdobju osvobodilnega boja v Sloveniji, torej do
ofenzive, se je partijska organizacija v Ljubljani zelo hitro razširila in utrdila. Uspelo nam je ustanoviti močnejše partijske organizacije v vseh večjih podjetjih (Tobačna tovarna, »Saturnus«,
kemična industrija, tekstilna industrija itd.), torej v vrstah industrijskega proletariata, v vrstah ljubljanskega obrtniškega delavstva, poleg tega nam je uspelo močneje razširiti organizacijo med
uslužbenci, (ustanovili smo zelo močne organizacije na magistratu,
med banovinskimi uradniki, med bančnimi, trgovskimi in industrijskimi uslužbenci itd.) in tudi med inteligenco. To je
uspelo predvsem zato, ker je partija v Ljubljani sami s pomočjo OF
organizirala zares vsestransko politično organizacijsko dejavnost.
Skoraj vse ljubljansko prebivalstvo je na ta ali drug način sodelovalo v osvobodilnem gibanju. Partija se je angažirala v celi vrsti
masovnih organizacij in si je s tem zagotovila vsekakor vodilno
vlogo v vsem osvobodilnem gibanju. Partija je organizirala s pomočjo OF: široke politične konference OF, na katerih so predvsem
naši člani razvijali politično kampanjo za posamezna aktualna
vprašanja; prirejanje različnih množičnih manifestacij za OF; ustanavljanje Narodne zaščite in njeno delovanje kakor tudi SKOJ in
mladinske OF v napisanih akcijah, v širjenju letakov, partizanskih
zastavic itd.; formiranje finančno-ekonomskega odseka pri OF, ki
je mobiliziral najširše množice za zbiranje denarnih prispevkov,
za zbiranje narodnega davka in posojila svobode, za zbiranje materiala za vojsko, za organiziranje pomoči žrtvam terorja itd.;
SKOJ in mladinsko OF, ki sta mobilizirala predvsem srednješolsko
mladino. Zelo močan dotok novih članov partije je omogočila množično organizirana tehnika, ki je mobilizirala preko organizacij OF
specialiste in jih aktivirala pri svojem delu. Ravno tako velik
pomen v tej smeri je imela množično organizirana Varnostna in
obveščevalna služba.
To naraslo osvobodilno gibanje z močno in razpredeno organizacijsko mrežo je omogočilo tedaj zelo močno okrepitev partijske
organizacije, ki je v letu dni narasla od okupacije do maja tega
leta (ko se je pričelo množično izseljevanje posebno moških iz
Ljubljane) od okrog 180 na preko 400 članov (vkljub temu, da je
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že v tem času zelo veliko število članov, posebno delavcev odšlo
v partizane, nekaj pa jih je padlo v zapore). Toda niti ta prirastek
ni bil tolikšen, da bi odgovarjal tedanjemu političnemu vplivu partije. To je treba pripisati predvsem dejstvu, da je velik del članov
partije do tedaj že odšel v partizane. Zaradi tega je prišlo do
okolnosti, da je partija rastla relativno hitreje v malomeščanskih
krogih kot med delavci. Toda to nikakor ni rezultat neke napačne
politike, ampak samo dokazuje prvič velik ugled, ki ga je partija
dobila z vodilno vlogo v OF in kar je privedlo do širokega vključevanja malomeščanskih slojev v delavsko gibanje in partijo, drugič pa okolnost, da je delavstvo dalo zelo velik odstotek v partizane
(samo en ljubljanski rajon Device M[arije] v Polju je dal čez 400
partizanov, povečini delavcev). Seveda je obstajala v tistem času
pri nekih starih partijskih delavskih kadrih nevarnost sektaškega
odnosa nasproti sprejemanju novih članov, medtem ko je na drugi
strani obstajala nevarnost prehitrega sprejemanja ljudi iz malomeščanskih slojev v partijo. Toda to nikakor ni privedlo do kakršnihkoli posledic za partijo samo, ker je vodstvo pravočasno spoznalo to nevarnost in pričelo oster boj proti takim nagnjenjem.
Predvsem moramo pripomniti, da je zaradi te širine in množičnosti partijske organizacije, zaradi močne okrepitve njenih vrst
in zaradi visoke revolucionarne zavesti njenih članov ljubljanska
organizacija zelo dobro vzdržala ofenzivo, s katero je okupator
pričel v februarju in marcu in ki jo stalno zaostruje tudi danes.
Organizacija se je morala ves ta čas boriti z izrednimi težavami.
Množične aretacije in preganjanje ljubljanskega prebivalstva
(lahko rečemo, da so v tem času odpeljali v internacijo samo iz
Ljubljane okrog 20.000 ljudi, med njimi v zadnjem času tudi veliko
žena), streljanje talcev itd. je povzročilo nujnost hitrega umika
velikega števila našega kompromitiranega kadra iz Ljubljane. Mi
smo večino tega kadra rešili in predstavlja danes naš najzanesljivejši kader tako v partizanih kot tudi na terenu, kjer smo ga
zaposlili. Poleg tega so te aretacije zelo oslabile tudi naše organizacije OF, ker je velik del aktivistov OF bil aretiran, in celo
tudi ustreljen. Toda prav zaradi politike OF vse te težave niso mogle
bistveno oslabiti položaja partije v Ljubljani. Uspelo nam je
izgubljeni kader dovolj hitro, nadomestiti posebno z ženskami
(danes je več kot polovica članov partije žena). Ob vseh teh težavah se je partija morala boriti tudi z nagnjenji, v katera so zapadali nekateri vodilni člani ljubljanske organizacije, ki so zaradi
velikih izgub, ki sta jih partiji prizadela bela garda in okupator,
podlegali paniki in imeli zaradi pojava bele garde srednje sloje
za izgubljene za osvobodilni boj. S tem so torej poizkušali zožiti
množično bazo OF in so bili zaradi izredno težkih policijskih
razmer v Ljubljani nagnjeni k poenostavljanju organizacijske
mreže OF. Te nevarnosti odklonov v ljubljanski organizaciji so
bile posebno močne v oktobru in novembru, ko je okupatorju
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uspelo prizadeti partiji nekaj težjih izgub (vdor v tehniko in
stalne aretacije, s katerimi je okupator včasih posegal že neposredno v partijsko organizacijo samo). Toda s pravočasnim opozarjanjem na te nevarnosti s strani CK in odločnim bojem proti
vsem poizkusom takšnega odklona je uspelo hitro prebiti obroč,
s katerim je poizkušal okupator stisniti osvobodilno gibanje
v Ljubljani. Tako že v novembru osvobodilno gibanje zopet narašča. Kot smo že rekli, gre predvsem zahvala za to popolnoma
liniji OF, pravilnemu boju proti vsem odklonom in predvsem
požrtvovalnosti, junaštvu in veliki vztrajnosti ljubljanskega partijskega kadra.
Danes uživa partija popolno zaupanje ljubljanskega prebivalstva, priborila si je izredno velik vpliv in spoštovanje, kar
posebno dokazuje okolnost, da ji je uspelo pritegniti v svoje vrste
celo zelo ugledne osebnosti: univerzitetne profesorje, književnike
itd.
Danes obstaja nevarnost, da zaradi žične ograde, s katero poizkuša okupator izolirati Ljubljano od njene delavske okolice, prevlada
v Ljubljani v OF in celo v partiji malomeščanski vpliv. Zaradi tega
in zaradi izredno velike vloge, ki jo igra Ljubljana kot politični
organizacijski center Slovenije, je ena izmed naših osnovnih nalog
V Ljubljani sami, da močneje razširimo svoje vrste med delavstvo,
da hitreje kot doslej dvignemo delavec na vodilna mesta v partiji
in osvobodilnem gibanju ter da se lotimo vseh možnih ukrepov,
da prebijemo žično ogrado okrog mesta. Zato smo pričeli boj za
kar najhitrejše uvajanje novih delavcev v partijo in za njihovo
hitro dviganje na vodilna mesta. Poleg tega je začela ljubljanska
organizacija zelo intenzivno povezovati center z bližnjimi delavskimi rajoni. To ji danes že precej uspeva. Na ta način bomo
omogočili izvajanje pravilne kadrovske politike v ljubljanski partijski organizaciji in ji bomo zagotovili njeno vodilno politično
in organizacijsko funkcijo za vso Slovenijo.
2. Ljubljanska pokrajina
Tu je partijska organizacija v razdobju največjega poleta
osvobodilnega boja do pomladi tega leta dosegla zelo velik uspeh
v organizacijskem pogledu. Zavedati se moramo, da predstavlja to
področje Slovenije našo najbolj kmečko pokrajino in da smo imeli
prav tu pred okupacijo zelo slabe položaje. Imeli smo nekoliko
organizacij v Novem mestu in Kočevju, toda te so bile zelo slabe
iti niso imele skoraj nobenega vpliva na kmečko okolico. Med
kmeti smo imeli do tedaj nekaj postojank v Beli krajini, medtem
ko smo na Notranjskem imeli samo posamezne zveze. Vse to je
imelo svoje posledice tudi na današnji položaj v tej pokrajini.
Samo s politiko OF nam je uspelo v času največjega poleta
ustanoviti organizacije OF, preko njih pa dovolj močne partijske orli

593

ganizacije gotovo v vseh področjih Notranjske, Dolenjsko in Bele
krajine. To nam je omogočilo predvsem velik polet Osvobodilne
fronte prej, posebno pa v času osvobojenega ozemlja na tem
sektorju. Z zelo razpredenim organizacijskim delom nam je uspelo
v tem razdobju ustanoviti omenjene partijske postojanke. Tedaj
smo pritegnili V organizacijo OF skoraj vse prebivalstvo te pokrajine. Zelo je napredoval v tistem času na tem področju SKOJ in
Zveza delovne mladine, ki je pod vodstvom SKOJ zbirala v svojih
vrstah najširše množice delavske pa tudi kmečke mladine. Z organiziranjem protifašističnega ženskega gibanja smo uspeli dobro aktivirati žene na tem najbolj zaostalem področju Slovenije. S pravilno
politiko OF smo uspeli na tem terenu skoraj likvidirati »Sokolakot samostojno organizacijo (veČina sokolskih aktivistov je vstopila neposredno v partijo) kot tudi večino drugih organizacij in
strank na tem terenu (Zveza kmečkih fantov in deklet- je kot
celota vstopila v SKOJ, večina pristašev Lončarjeve stranke je
pristopila k partiji'1).
Na ta način smo uspeli organizirali močne partijske organizacije na vsem tem terenu. Ker so pa te organizacije mlade
in ker so stopili v nje sicer zelo požrtvovalni tovariši, polni junaštva in vztrajnosti, toda mladi in neizkušeni, se je morala partija
boriti z vsemi mogočimi, posebno sektaškimi nagnjenji teh članov.
Partijsko posvetovanje,* ki smo ga imeli na tem terenu, je pokazalo velik porast naših organizacij, njihov velik politični vpliv,
toda zaradi omenjene pomanjkljivosti mladih članov je moralo
začeti boj predvsem proti različnim sektaškim nagnjenjem. Res je
naš velik uspeh, ker nam je v tako mladih partijskih organizacijah
s pomočjo tako velikega političnega vpliva partije in s pomočjo
popolnoma vodilne vloge, ki jo je partija tu imela, uspelo v osnovi
premagati vsa sektaška nagnjenja naše organizacije na tem terenu. Samo linija OF in vztrajen boj proti sektaštvu sta nam omogočila, da smo vzdržali okupatorsko ofenzivo.
Posebno na Notranjskem, kjer je okupator izvajal najbolj
krvavo ofenzivo (v hribih je požgal skoraj vse vasi, pobil samo
2 Zveza kmečkih fantov in deklet je bila podmladek Pucljcvc Samostojne kmečke stranke. Komunistična partija in SKOJ sla začela delovati v tej
organizaciji že od leta 1934 dalje, kar je pospešilo proces osamosvajanja
organizacije od političnega vodstva stranke. V Zvezi kmečkih fantov in deklet je prevladal vpliv Partije in SKOJ. Po okupaciji je organizacija, potem
ko je iz svojih vrst izločila predsednika in podpredsednika, ki sta v njenem
vodstvu predstavljala oportunistično smer v odnosu do NOB, vstopila v OF.
Konec leta 1941 je Centralni komite KPS sklenil vključiti organizacijo kot
celoto v SKOJ.
3
Misli na skupino dr. Dragotina Lončarja, pristaša Masaryk°vih idej,
ki se je zbrala okrog glasila »Slovenska zemlja« in se je skušala z drugimi
skupinami zvezati v Kmctsko-dclavsko gibanje. V času druge svetovne vojne
so se člani te skupine večinoma pridružili Osvobodilni fronti. Predstavnik
te skupine dr. Lado Vavpctič je bil Član Vrhovnega plenuma OFr.
* Glej dok. St. 208, op. 9.
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v dveh tednih čez 400 aktivistov OF, aretiral in i/gnal v internacijo vse tisto moško prebivalstvo, ki ga je našel na terenu, ki pa
ni prijelo za orožje in vstopilo v belo gardo), smo bili prisiljeni
začasno umakniti s terena skoraj ves partijski aktiv. Partija sama
med to ofenzivo ni največ utrpela. Veliko več so utrpeli aktivisti
krščanskih socialistov in ostali izvenpartijski aktivisti OF. Partiji
sami je uspelo največji del svojega kadra začasno umakniti
v partizane in ga tako rešiti uničenja. To nam je omogočilo, da
smo takoj po ofenzivi vzpostavili partijske organizacije, posebno v okrožjih Novo mesto, Bela krajina, Vrhnika in Cerknica. Seveda so tudi te organizacije številčno slabše, kot so bile
pred ofenzivo in doslej še niso uspele doseči tistega poleta, kakršnega smo pri njih opažali prej. Tudi v teh organizacijah je bilo
nekaj izgub, ker en del kadra nismo mogli vrnili na teren, ampak
je ostal v partizanih. Posebno pa je bil otežkočen nadaljnji razvoj
teh organizacij, zaradi zelo težkih razmer ilegale, v kateri morajo
te organizacije danes delati. Okupator je za seboj pustil kjerkoli
je mogel belogardistične postojanke, prepovedal je vsak promet
med občinami, izvaja najbolj divji teror nad prebivalstvom, tako
da se morajo naše organizacije boriti z izredno težkimi zaprekami.
Težave pa so še večje, ker vodilni kader razpolaga v teh okrožjih, kot smo že povedali, s popolnoma novimi, neizkušenimi
partijci.
Se težje so razmere v okrožjih Grosuplje, Stična, Velike Lašče
in Kočevje. V okrožjih Grosuplje in Stična je beli gardi uspelo
ustvariti zelo močne položaje, medtem ko je naš partijski kader
prav tu bil najslabši. Zaradi tega so tu zelo težke razmere in po
ofenzivi delamo tu predvsem po zaupniškem sistemu. Selc v zadnjem času se s krepitvijo partizanskih akcij in omejevanjem
dejavnosti bele garde samo na njihove utrjene postojanke ustvarjajo
možnosti za ustanavljanje novih organizacij. Podobne so razmere
v okrožjih Ribnica in Kočevje, samo da tam bela garda ni tako
močna, pač pa je zato naš partijski kader mnogo slabši in bolj
neizkušen. Zato smo bili lu doslej prisiljeni zadovoljevati se
z zaupniškim sistemom dela. Toda v zadnjem času so tudi tu bili
ustanovljeni okrožni komiteji in zopet je pričel delovati sistem
terenskih organizacij OF.
Vsekakor pomeni opisani položaj v Ljubljanski pokrajini naš
velik uspeh in dokazuje nepremagljivo moč, ki si jo je na tem
terenu partija pridobila s pravilno politiko OF. Mislimo, da je
največjega pomena za našo partijo to, ker je vzdržala v najtežjih
okoliščinah na našem najbolj zaostalem terenu, kjer so pred okupacijo bili naši položaji zelo slabi in kjer smo bili prisiljeni delati
z. najbolj neizkušenim domačim kadrom.
M*
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3. Primorska
Tu osvobodilno gibanje pod vplivom poleta v Ljubljani in
v Ljubljanski pokrajini in pod vplivom partizanskih akcij zelo
hitro raste. V nekaterih mestih (Vipavska dolina, Tolmin in
Idrija) je gibanje v izrednem poletu ter imamo veliko primerov,
kjer se ljudstvo zaradi naše organizacijske Šibkosti organizira
samo. Osnovna organizacijska moč je posebno na vasi, kjer do
zadnjega časa Še ni bilo partijskih organizacij, ampak partizani.
Ljudstvo se na nek skoraj spontan način v tem času organizira
samo in je doslej sodelovalo v osvobodilnem gibanju največ
s pomočjo partizanov. OF ima zelo močen politični vpliv, kar
dokazuje okolnost, da ljudstvo samo organizira lokalne terenske
organizacije OF, medtem ko je šele v zadnjem času prišlo do
povezovanja teh organizacij in ustanavljanj rajonskih ter okrožnih komitejev OF. Vse to dokazuje zelo ugodne objektivne okoliščine. Toda organizacijsko smo vendarle še vedno zelo slabi.
To je treba pripisati prvič okolnosti, da na tem terenu več
kot leto dni ni bilo skoraj nobenega organizacijskega dela z naše
strani; drugič, da je fašistični režim v teh dvajsetih letih vendarle
uspel (kljub temu, da v ljudstvu ni imel skoraj nobene opore)
ustvariti dovolj močen policijski aparat, s katerim zelo hitro
reagira na vse naše organizacijske poizkuse.
Tako je že v samem začetku, ko smo poslali naše prve aktiviste (Muha* in brat*1) z nalogo, da povežejo tamkajšnje krajevne
organizacije v celoto, hitro prišlo do izdaje vodilnega kadra. Vse
odtlej se moramo v vseh organizacijskih poizkusih stalno boriti s
tem izredno močnim policijskim aparatom in sektaškimi tendencami
svojega kadra, v katere ta zapada zaradi teh težkih organizacijskih
razmer. Zaradi tega se je naš kader do zadnjega časa zadovoljeval
z nekakšnim »apostolskim« načinom dela7. V začetku novembra
smo poslali nekaj novih tovarišev na delo na Primorsko (predvsem
tovariša Hartmana t. j. Beblerja) in dva bataljona partizanov
z večjim številom partijcev.8 S pomočjo tega kadra je bilo omogo5 Oskar Kovačić. Glej dok. fit. 9, op. 6.
8

Leon Kovačić, sedaj upokojenec.
" Partija in Osvobodilna fronta v Slovenskem Primorju v letih 1941
in 1942 nista imeli svojih okrožnih organizacij. V posameznih žariščih osvobodilnega gibanja (Zgornja Vipavska dolina, Spodnja Vipavska dolina. Gorica, Kras, Trsi, Brda, Tolmin, Idrija itd.) so bili aktivisti, ki so kot »apostoli«
hodili iz kraja v kraj, ustanavljali odbore OF in razširjali narodnoosvobodilni tisk. Tako so po Primorski naslajali »obdelani« pasovi. S takim
načinom dela je korenito prelomila prva pokrajinska konferenca KPS za Primorsko 4. in 5. decembra 1942 na Vrhu pri Rihemberku. Vso Primorsko je
razdelila v 12 okrožij, v katerih so do spomladi 1943 ustanovili okrožne
komiteje KPS in okrožne odbore OP.
* Misli na Lofiki odred. Glej dok. £t. 16.
596

čcno prčili s tistega »apostolskega« načina dela na organizacijo
OF in preko OF na ustanavljanje partijskih organizacij. V tem
pogledu imamo že prve rezultate, kar dokazuje partijsko posvetovanje, ki je bilo sredi decembra0. Resolucijo tega posveta Vam
pošiljamo v prilogi.
Vsekakor moramo priznati, da je našemu vodilnemu kadru
poleg vseh omenjenih nagnjenj k scktaŠtvu in zaradi težkih
organizacijskih razmer v drobnjakarski praksi brez neke širše
perspektive vendarle uspelo ustvariti predpogoje za večji organizacijski polet. V zelo težkih pogojih je naš tamkajšnji kader
vzpostavil organizacijske zveze z Vipavsko dolino (Gornjo in
Spodnjo), z Idrijo, kjer je uspel ustanoviti partijsko organizacijo med rudarji, v Tolminskem okrožju, na Brdih, na Pivki in
na Krasu in poleg lega v mestih (Gorica), kjer je vzpostavil zelo
močno partijsko organizacijo celo med Italijani, v Trstu, kjer je
prej uspel vzpostaviti organizacije OF posebno med meščanstvom,
pa je V zadnjem času našel zvezo z italijansko partijo, in v Monfalconu (Tržič), kjer je uspel, da najde prve zveze s tamkajšnjimi
delavci. Toda vse te zveze so do zadnjega časa bile zelo slabe, ker
PK ni, kot smo že rekli, ustanavljal partijskih okrožnih organizacij, ampak se je zadovoljeval z zaupniŠkim sistemom. Na ta
način je PK konec oktobra imel na terenu Primorske 53 članov
partije, od tega okrog 10 ilegalcev, ki smo jih poslali povečini iz
Ljubljane. Takšno število članov seveda ni moglo biti zadovoljivo.
Položaj je bil še težji zaradi že omenjenega policijskega pritiska,
s katerim je okupator uspel zadajati stalne udarce našemu gibanju. Tako je v avgustu padel član PK tovariš Lemut,10 konec
oktobra je prišlo do večjega vdora v organizacijo v Gorici (padlo
je okrog 15 tovarišev), konec novembra pa je padci sekretar PK11.
To izgubo bomo nadomestili s tem, da bomo poslali za sekretarja
tovariša Babnika,13 ki je sedaj prišel od Vas k nam.
Zadnji uspehi, okolnosti, da je bilo mogoče preiti na ustanavljanje okrožnih komitejev partije in OF, da smo uspeli organizirati lastno tehniko, dokazujejo, da smo vendarle tudi na
Primorskem premagali začetne organizacijske težave in da bodo, kot
je videti stvari potekale v boljši smeri. To nam posebno omogočata
dva bataljona, ki smo ju poslali od tod, skupaj z večjim številom
» Glej dok. St. 136, op. 9.

*° Jo/c Lemut-Saia, član Pokrajinskega komiteja KPS U Primorsko
in poliikomisar prvega primorskega partizanskega bataljona »Simona Gregorčiča«, padci 17. avgusta 1942 nad Kromberkom pri Gorici.
U Tomo Brcjc-Lojzc, ki so ga Italijani 28. novembra 1942 aretirali in
zaprli v Italiji, od koder se je spomladi 1944 vrnil na Primorsko.
U IJranko Bibič, nekdanji sekretar Okrožnega komiteja KPS za Kozaro
v »osni. ki se je vrnil v Slovenijo konec novembra 1942 in ga je Centralni
komite KPS 1. januarja 1943 poslal za sekretarja Pokrajinskega komiteja KPb
za Primorsko.
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partijcev (mladih, toda /. izkušnjami iz gibanja v Ljubljanski
pokrajini), kar bo omogočilo nadaljnje razširjanje naših organizacij celo v področja, kjer doslej nismo imeli ničesar (Kanalska
dolina, Rezija, Kabel j ...).
4. Štajerska
Takoj v začetku sovjetsko-nemške vojne je okupator zadal
naši organizaciji zelo težke udarce in ji povzročil zelo močne
izgube. Naše organizacije so pokazale v boju z okupatorjem zelo
veliko požrtvovalnosti, predanosti stvari proletariata in osvobodilnega gibanja, junaštva in vztrajnosti. Ker pa je okupatorju uspelo
dobiti v nekih hitlerjevsko razpoloženih slojih množično bazo
in ker mu je z izredno zverinskim terorjem uspelo prestrašiti
najširše množice ter zaradi tega, ker se naši tovariši tu niso takoj
v začetku lotili ustanavljanja osvobodilnega gibanja s pomočjo
organiziranja OF, je partija ostala prve čase zelo izolirana. Zaradi zverinskega terorja je morala umakniti skoraj ves svoj aktiv
v partizane, medtem ko je velik del padel v roke Nemcem. Zaradi
vsega tega, posebno pa zaradi znanstvene dognanosti hitlerjevskega policijskega aparata, ki je z veliko spretnostjo več mesecev
spremljal delo naših organizacij, potem pa zajci vse, kar je kazalo
tudi najmanjše zveze s partijo in OF ter večino tega partijskega
kadra ter kadra OF za tem postrclil, so bile naše organizacije zelo
razbite. Večji del našega starejšega partijskega kadra, ki je pokazal res junaško požrtvovalnost, vztrajnost in vzdržljivost, je izkrvavel v prvem razdobju osvobodilne vojne.
Vendar je partiji uspelo ohraniti ali ponovno dobiti zveze z
vsemi okrožji. Tako je danes na terenu okrog 50 partijcev in ravno
toliko v partizanih. S tem ozkim kadrom smo vendarle obdržali
zveze z vsemi okrožji: Trboveljski revirji, Celje, Savinjska dolina,
Mežica, Pohorje, Maribor, Ptuj in Kozje—Brežice.
Na Štajerskem smo morali po velikih izgubah predvsem zlomiti strah širših množic, ki ga je povzročil hitlerjevski teror, množično streljanje talcev, izseljevanje celih pokrajin, aretacije vsega,
kar je kazalo tudi najmanjše simpatije za OF. To smo hoteli
doseči s tem, da bi v začetku pomladi poslali na Štajersko v pomoč
tamkajšnjim našim partizanom, ki so že tedaj bili v malih skupinicah skoraj po vsej Štajerski, II. grupo odredov, t. j. približno
550 partizanov. S tem smo hoteli omogočiti posebno v sektorju
okrog Litije organiziranje močnejšega odpora proti izseljevanju,
ki so ga Nemci tedaj pripravljali. S tem bi dali ljudstvu moralno
oporo, ki bi v njem dvigala zaupanje v naše moči in s tem bi
omogočili prehod iz dotedanje defenzive, v kateri smo bili v odnosu nasproti Nemcem, v ofenzivo. Toda samokritično moramo priznati, da je imelo velike posledice, ker posebno zaradi naših slabih
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organizacijskih zvez, tega nismo pravočasno storili. Ko pa smo
pozneje poslali II. grupo, je bilo že prepozno. Poleg tega, da je
odšla v neprimernem času in po neprimerni poti, niti ni prišla
V celoti na cilj. Na Štajersko je prišlo vsega 120 partizanov, medtem ko se je največji del vrnil. Zaradi tega ta naša pomoč ni
predstavljala tistega, kar smo hoteli. Vendar smo s tem okrepili
svoje položaje na Štajerskem in omogočili, da so se partizani vse
do danes obdržali na vseh sektorjih Štajerske. S tem smo tudi
omogočili partijskemu kadru, da najde zavetje in možnosti za svoje delo celo v najtežjih pogojih. Vedeti moramo in priznali partijski organizaciji tako na terenu kot tudi V partizanih izredno
vztrajnost in požrtvovalnost, da je vzdržala v najtežjih razmerah
popolnoma ilegalnega dela. Ta okolnost nam bo danes, ko porast
osvobodilnega gibanja v drugih pokrajinah Slovenije hitro narašča
in ko se splošen mednarodni položaj izboljšuje, v veliko korist,
ker povečuje zaupanje najširših množic na Štajerskem v naše
moči, zato bomo lahko zelo hitro prešli k naglemu razvoju osvobodilnega gibanja in k njegovi organizacijski krepitvi.
Do danes smo ostali brez kakršnekoli zveze s Prckmurjcm, ki
ga imajo Madžari. Takoj v začetku sovjetsko-nemške vojne nam
je propadla tam celotna organizacija. Do sedaj še nismo uspeli
dobiti kakšne zveze s tem okrožjem.
5. Gorenjska in Koroška
Tu Nemci nikdar niso mogli ustvariti kakršnekoli množične
baze. Zaradi tega in poleg najhujšega terorja, streljanja talcev, izseljevanja itd. in poleg nekaj zelo težkih vdorov jim ni nikoli
uspelo uničiti naše organizacije. Nasprotno, tudi poleg tega, da
so nam Nemci s svojim dognanim policijskim aparatom zadali
zelo veliko težkih udarcev, nam je uspelo zatreti vse njihove poizkuse, da bi razdvojili enotnost ljudstva in da bi ga uporabili za
svoje namene. Kakor na Štajerskem tako smo tudi tukaj uspeli
z množičnim odporom preprečiti izseljevanje, pa celo to, da so
Nemci v zadnjem času morali prenehati s streljanjem talcev.
Ravno tako smo uspeli preprečiti organiziranje VVehrmannschafta,
nemške vaške straže in temu podobno.
Vse to pomeni velik uspeh naše partije na Gorenjskem, posebno z ozirom na že omenjene velike izgube naše partije. Da nam
je to uspelo, gre zahvala junaštvu in upornosti ter prekaljenosti
našega kadra z ene strani in neprekinjenemu odličnemu boju proti
sektaškim nagnjenjem, ki jim je z druge strani v odnosu nasproti
OF ta kader zapadal.
Danes vsekakor lahko zabeležimo z ozirom na gornje okolnosti
velik politični uspeh naše partije na Gorenjskem. Vendar je prav
lako uspeh v organicijskem pogledu, da smo ob omenjenih vdorih
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uspeli ohraniti osnovne okrožne organizacije. Organizacije obstajajo v jeseniškem okrožju (okrog 30 članov — po vdoru v februarju
jih je bilo okrog 15), v kranjskem okrožju (predvsem v Poljanski
dolini okrog 25 članov), in v kamniškem okrožju (kjer je bilo po
starih podatkih preko 15 članov, toda sedaj jih je mnogo več, ker
je tu delo partije v zadnjem času najmnožičnejše).
Vidimo, da je malo članov, toda vedeti je treba, da je to zares
zelo prekaljen, požrtvovalen in dober partijski kader, kar dokazuje
okolnost, da je temu maloštevilnemu kadru uspelo doseči zgoraj
omenjene politične uspehe.
V zadnjem času smo okrepili gorenjski PK z nekaj dobrimi
tovariSi, ki bodo tja vnesli izkušnje množičnega dela iz Ljubljane
in Ljubljanske pokrajine, kar bo gotovo omogočilo hitro izboljšanje razmer. Krepitev našega vpliva dokazujejo poročila, ki prihajajo v zadnjem času in govorijo, da preživlja nemški poizkus
mobilizacije slovenskega prebivalstva na Gorenjskem za rusko
fronto popoln polom.
V zadnjem času je PK uspel dobiti na Koroškem neke zveze,
kjer je položaj zelo ugoden, kot pravi poročilo. Sami so že
poslali tja nekaj aktivistov, toda sedaj jih bomo poslali tudi mi.
S pomočjo formiranja OF bo gotovo možno v kratkem času doseči
pomembne rezultate in ustanoviti tudi tam partijsko organizacijo.
6. Vojska
Partijska organizacija v vojski zelo hitro napreduje in se krepi.
Nove člane iz vrst najboljših borcev zelo hitro sprejemajo. Toda
tudi poleg tega, da smo poslali ravno partizanom naš skoraj najboljši stari partijski kader, je veliko težav z vzgojo novih članov.
Kot smo že rekli, je v naših partijskih celicah v vojski zaradi mladosti tamkajšnjih Članov veliko nagnjenja k napačnemu delu.
Zaradi tega je v naših celicah veliko tendence za izživljanjem
v popolnoma organizacijskih vprašanjih poveljstva (vprašanje prekomande posameznih tovarišev, postavljanje komandirjev in polit*
komisarjev in temu podobno). Vprašanje pravilnega množičnega
dela partijcev v vojski po poti prepričevanja, dviganja politične
zavesti in borbene pripravljenosti partizanskih enot ponekod še
vedno dela veliko težav tem mladim članom partije. To je posebno
posledica okolnosti, da je delo pri dviganju politične ravni naših
partizanov še vedno nezadostno. Vendar je tudi ob tem mladem in
neizkušenem partijskem članstvu revolucionarna zavest naših partizanov zelo visoka. Danes se skoraj vsi imajo za komuniste. In
prav zaradi tega je pri mladem članstvu veliko težav v boju proti
sektaškim nagnjenjem. V tem boju smo uspeli in to je eden naših
največjih uspehov v vojski, da danes vsak partizan pozna vlogo
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Osvobodilne fronte, da se vsak zaveda naših današnjih političnih
nalog v okviru osvobodilne vojne. Uspelo nam je torej hitro in
zelo dvigniti politično zavest naših partizanov in teh mladih
partijskih celic. Zato gre vsekakor zahvala zelo širokemu in množičnemu delu partije na liniji OF in našemu staremu, posebno delavskemu kadru, ki je v vojski izvajal to linijo. To poudarjamo zaradi
tega, ker je treba imeti za veliko politično zavest naših partizanov
okolnost, da poleg tega, da se imajo skoraj vsi za komuniste, poleg
tega, da sestavljajo našo vojsko skoraj samo delavci (je tudi mnogo kmetov in intelektualcev, toda ti so v veliki manjšini), vendar
razumejo pomembnost narodnoosvobodilne vojne v okviru OF.
Poleg gornje okolnosti moramo predvsem tudi poudariti kot
osnovno napako partijskih organizacij v vojski njihovo zelo nizko
politično in ideološko raven. To je predvsem zaradi tega, ker smo
šele pred ofenzivo lahko pričeli z organiziranjem sistematičnega ideološko-političnega dela pri partizanih in ker je sama ofenziva to naše delo v mnogočem preprečila. Posebno zaradi velikih
tehničnih težav po ofenzivi nam je dolgo časa primanjkovalo najpotrebnejše literature, s katero bi lahko delali na tem. Toda danes
že tudi v tem pogledu stvari gredo na boljše. Osnovne težave, ki
jih je povzročila ofenziva, smo že prešli in tu moramo poudariti
kot uspeh okolnost, da smo ludi po ofenzivi uspeli preprečiti
sektaške tendence v vojski, ki so se pojavljale v odnosu nasproti
beli gardi.
I L KADI-R

L Številčno stanje
Na terenu in v vojski razpolagamo danes z vsega okrog 1.200
članov. V zaporih in internacijah je okrog 300 Članov in ravno
toliko jih je padlo deloma v partizanskih bojih, večji del pa so
postrelili fašisti. Pri tem je treba poudariti, da je med padlimi
tovariši zelo veliko število naših najboljših in najbolj zgrajenih
tovarišev, tako da nam mora biti jasno, da so velika večina sedanjih članov novi tovariši, ki so šele med osvobodilnim gibanjem
pristopili k delavskemu gibanju. Med njimi — prav v našem partizanskem komandnem kadru, ki ga predstavljajo večinoma novi
mladi člani partije — je posebno veliko bivših Sokolov. Zaradi tega
je zelo veliko težav v vprašanju izgradnje in prekalitve tega novega
članstva, ki je vsekakor zelo predano gibanju.
Po podatkih, ki smo jih doslej zbrali (šele v zadnjem času
smo prejeli Vašo direktivo o kadrovski komisiji in se šele lotevamo zbiranja točnih podatkov), imamo danes:
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Ljubljana

— mesto za žično ogrado
okrog 250 članov
Ljubljana — okolica
okrog 100 članov
Notranjska — Vrhnika, Cerknica,
Ribnica, Kočevje
okrog 55 članov
Dolenjska — Novo mesto, Bela krajina,
Grosuplje, Stična
okrog 84 članov
Primorska — na terenu
okrog 53 članov
Gorenjska — na terenu
Štajerska — na terenu
V vojski je:
v brigadah
v odredih Lj. prov.
na Primorskem

okrog 70 članov
okrog 50 članov
okrog 280 članov

na Gorenjskem

okrog 130 članov
okrog 40 članov
okrog 50 članov

na Štajerskem

okrog 50 članov
1.212 članov

Poleg tega je po podatkih okrog 300 kandidatov. Toda tO se nanaša
samo na kandidate v vojski Ljubljanske pokrajine.
Na Primorskem je število partijcev v partizanih tako majhno
zato, ker so tam stopili v partizane predvsem ljudje, ki so dezertirali iz italijanske vojske in prej Se niso aktivno sodelovali v našem osvobodilnem gibanju. Vzrok za majhno število članov pri
partizanih na Gorenjskem in Štajerskem je treba pripisati predvsem sektaškim nagnjenjem naših tamkajšnjih članov, ker bi po
junaštvih, požrtvovalnosti in vztrajnosti naših tamkajšnjih partizanov morala biti skoraj več kot polovica članov partije.
2. Vodilni kader
Zelo majhno število starega partijskega kadra, ki nam je preostal po vdorih na Štajerskem in Gorenjskem (kjer je ostalo vsega
po okrog 10 starejših in bolj izkušenih partijcev), na Primorskem
kjer je padlo dokaj vodilnih tovarišev, smo razporedili po vsej
Sloveniji. Na Štajersko smo poslali iz Ljubljane več tovarišev, ki
poznajo Štajersko, ravno tako na Gorenjsko in na Primorsko. Velik
del tega kadra smo poslali posebno na politkomisarsko delo v vojsko. V Ljubljani sami je ostalo vsega neko majhno število starejših
partijcev, ki živijo tam v najtežjih razmerah, v najgloblji ilegali.
Vse ostale smo morali umakniti, ker tam ni bilo več mogoče vzdržati. Toda vsaj tu smo vendar lahko rešili največji del starega
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kadra, s tem da smo ga poslali pravočasno iz Ljubljane. Zaradi
tega je prav v Ljubljani zelo občutiti pomanjkanje bolj izkušenega
kadra in zaradi tega od tu nikakor ne smemo več jemati.
S pravilno razdelitvijo tega zredčenega starega kadra smo
predvsem omogočili razvoj partije v Ljubljanski pokrajini, na
Primorskem in ohranitev naših položajev na Štajerskem in Gorenjskem, ki se od zime do sedaj niso dosti izpremenili, in ki se v zadnjem času izboljšujejo. S tem smo omogočili tudi v vojski —
kamor smo poslali največje število tega starega kadra in poleg tega,
da smo ga lahko zaradi pomanjkanja uporabili samo na mestih
brigadnih in odrednih funkcionarjev in samo v manjšem številu
pri nekih bataljonskih funkcijah — ustanavljanje partijskih organizacij, ki se danes že tudi tam razvijajo na boljše. Posebno pa
smo s tem omogočili v vojski že prej omenjeno zelo visoko politično zavest.
Ta vodilni kader nasploh kaže zelo veliko predanost pari i ji,
discipliniranost in požrtvovalnost ter visoko partijnost. Nikjer
doslej ni prišlo do kakršnegakoli protipartijskega ravnanja tega
kadra, nasprotno lahko rečemo, da so težki boji in izkušnje posebno v vseh okupatorskih ofenzivah proti nam, posebno pa med
zadnjo in najtežjo ofenzivo, partijo in njen stari kader samo še
bolj ojeklenile, tako da sta enotnost v naših vrstah in zaupanje
vodilnega kadra v CK danes popolna in morda je to najboljša
stran partije v Sloveniji.
Ta kader smo danes uporabili približno takole: v Ljubljani
je v poverjeništvu CK, v pokrajinskih komitejih Štajerske in Gorenjske, v pokrajinskem komiteju na Primorskem, v poverjeništvih
CK za Dolenjsko in Notranjsko ter v vojski na politkomisarskih
mestih, kakor smo že rekli. Razen tega je zaposlen ta kader tudi
na sekretarskih mestih pomembnejših okrožnih komitejev. Na
Primorskem ravno tako v vseh pomembnejših okrožjih (Trst, Gorica, Tolmin, Idrija) delajo kot nekakšni inštruktorji tovariši, ki
smo jih tja poslali iz Ljubljane. Ravno tako smo poslali iz Ljubljane nekaj tovarišev v nekatera okrožja Dolenjske in Notranjske.
Ta kader je v glavnem, kot srno že rekli, discipliniran in požrtvovalen, toda lahko, če mu ne bi nudili dovolj pomoči, tudi
zapade posebno sektaškim napakam. Vendar smo imeli zelo malo
primerov, kjer bi se takšen kader na delu, kamor smo ga poslali,
razbil z nekimi oportunističnimi ali likvidatorskimi tendencami.
Nasprotno, povsod je pokazal zelo veliko požrtvovalnosti in vztrajnosti pri delu.
V vojski je ta kader včasih zapadal »vojvodskim« tendencam,
toda tudi to smo s pravočasno intervencijo preprečili in danes to
nagnjenje ne predstavlja več skoraj nobene nevarnosti.
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3. Ideološka i /gradnja i o tečaj]
Za to delo smo imeli vedno zelo težke pogoje, ker smo posebno na terenu prisiljeni skoraj povsod delati na popolnoma
ilegalen način. Za časa osvobojenega ozemlja smo imeli nekaj tečajev in kasneje smo organizirali kratek politkomisarski tečaj, ki
je bil potem tudi za vse partizanske enote. V nekih okrožjih, posebno v Ljubljani in Novem mestu in nekaterih drugih, organiziramo te tečaje, toda to delo se ne razvija tako kot bi bilo treba
v glavnem zaradi pomanjkanja sposobnega kadra. Zato smo si
pomagali z izdajanjem potrebne literature, posebno »Dela* št. 3
in 4, s katerim smo reševali osnovna vprašanja teoretične izgradnje v najvažnejših aktualnih problemih. Kolikor nam je uspelo
ob težkih organizacijskih zvezah in ob težkih tehničnih razmerah
posebno po ofenzivi to literaturo dostaviti našim partijskim organizacijam (doslej so jo vendar dobile skoraj vse partijske organizacije z večjo ali manjšo zamudo), so jo zelo dobro izkoristile. V
zadnjem času smo zagotovili tudi našim partizanskim enotam vsaj
najpotrebnejšo literaturo in po poročilih jo sedaj že zelo skrbno
uporabljajo.
Kot je iz vsega zgoraj omenjenega razvidno, imamo na tem
sektorju najtežji boj in največ težav zaradi pomanjkanja sposobnih
kadrov in zaradi težkih tehničnih razmer, zaradi katerih ne moremo zagotoviti dovolj literature. Vendar smo, kot smo že rekli,
po ofenzivi prešli osnovne težave v tehniki, pa bo tudi to vprašanje krenilo na bolje.

III. ORGANIZACIJSKE ZVEZE
Ker danes živimo v popolnoma ilegalnih razmerah, so vse naše
zveze zelo težke. V glavnem moramo uporabljati zveze s pomočjo
partizanskih patrulj. To vprašanje je skoraj v vseh pokrajinah
Slovenije enako težko. Civilnemu prebivalstvu je prepovedano skoraj vsako gibanje izven domačega kraja. Zaradi tega smo prisiljeni omejili se skoraj izključno na partizanske zveze. Te zveze
so doslej vsekakor še slabo organizirane, tako da delujejo zelo
počasi. Vendar imamo vzpostavljene zveze z vsemi pokrajinami.
Sedaj se lotevamo povezovanja posebno glavnih mest z Ljubljano
tudi z nekimi hitrejšimi sredstvi — organiziranja lastne pošte po
železnici. Okupatorsko pošto ne moremo nikakor uporabljati. Kolikor nam bo to uspelo, se bo položaj zelo izboljšal, ker bomo
sposobni, da hitreje reagiramo na posamezne probleme.
Ravno tako so tudi zveze pokrajinskih komitejev z okrožji,
razen na Primorskem, organizirane skoraj izključno s partizanskimi patruljami. In zaradi tega te zveze delujejo včasih celo počasneje kot naše s pokrajinskimi komiteji.
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Naše organizacije se borijo pri organizacijskih zvezah z zelo
težkimi zaprekami in morajo kazati zelo veliko iznajdljivosti. Ne
moremo ustvariti nobenega stalnega aparata, ampak moramo izkoristiti vsa mogoča sredstva, ki se nam slučajno nudijo. Razen tega
bomo seveda izpopolnili predvsem Z dobro organizacijo naše patruljne zveze in že omenjeno železničarsko pošto. V isti smeri
sedaj izpopolnjujejo svoje zveze z okrožji tudi PK.
Poizkušali bomo tudi vzpostaviti zračne zveze. Glede tega smo
že zelo napredovali in sedaj je glavno vprašanje transport potrebnih aparatov. Kot je videti, bomo lahko v kratkem času vzpostavili
zvezo na ta način vsaj z Vami in z Dedom.13

IV. TEHNIKA
Tudi poleg močnih udarcev, ki nam jih je zadala ofenziva
v avgustu in septembru, in poleg močnega napada s pomočjo bele
garde na našo partijo v Ljubljani, smo v glavnem ohranili tudi
v najtežjih ilegalnih pogojih naš celoten tehnični aparat.
V glavnem imamo dva tehnična centra: enega v Ljubljani,
drugega v okolici Ljubljane.1* Poleg tega imamo več samostojnih
ciklostilnih tehnik (dve na Dolenjskem, dve na Notranjskem in
po eno v pokrajinah: Primorska, Gorenjska. Štajerska). Sedaj so
vzpostavljene 3 ciklostilnc tehnike. Zaradi omenjenih težkih ilegalnih razmer se moramo boriti s celo vrsto težav. Prvič, ves tehnični aparat moramo organizirati na najkonspirativnejši način, kot
je mogoče, in morali smo ga namestiti dobesedno v podzemlje.
Drugič, transport materiala je zelo otežkočen in počasen; v pokrajinah moramo uporabljati partizanske patrulje, medtem ko
v Ljubljani celo kurirsko mrežo z vsemi mogočimi kamuflažnimi
sredstvi; to nas je prisililo posebno v Ljubljani, da organiziramo
samostojen kamuflažni sektor tehnike. Tretjič, največje težave
imamo z nabavo potrebnih surovin. Teh v pokrajinah skoraj ne
moremo dobiti. Osnovni vir za ta material nudi Ljubljana in od
tega moramo v najtežjih transportnih pogojih pošiljati celo na
Gorenjsko in Štajersko. Selc v zadnjem času se odpirajo nove
možnosti za nabavo tega materiala na Primorskem s pomočjo Tr, 1

"" Kominicrna. Glej dok. St. I, op. 20.
M Misli na ilegalno partijsko tiskarno »Toneta Tomšiča- v Subičcvi
ulici 3 v Ljubljani in na ilegalno partijsko tiskarno »Podmornico- v Kozarjah. Približno v tem času pa je začela v Ljubljani tiskati nova ilegalna
partijska tiskarna »Jama» ali -Tniga*. Glej dok.lt.201, op. 13.
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sta in Gorice. Tudi ta problem nas je prisilil, da organiziramo,
posebno v Ljubljani, tudi na tem sektorju skoraj poseben tehnični
aparat.
Toda tudi poleg vseh teh težav, ki so posebno zavirale nase
delo med ofenzivo in takoj po njej, gredo stvari vedno bolje. Danes organiziramo že tudi nove tehnične centre in že smo pričeli
na teh mestih ustvarjati rezerve materiala in graditi odgovarjajoče
prostore.
Ves nas tehnični aparat predstavlja zelo komplicirano in razpredeno mrežo. Poleg tiskarn, ciklostilnih tehnik, kamuflažnega
sektorja, transportnega sektorja in sektorja za nabavo materiala
imamo se dokumentni in radijski sektor. Osnovna značilnost naše tehnike je, da zanjo nimamo nobene legalne opore in
moramo vse delati pod najtežjimi ilegalnimi pogoji. Samo politika
OF nam je omogočila v Ljubljani, da organiziramo ta širok tehnični
aparat in da ustvarimo v najtežjih razmerah vendarle zadosti
močno bazo za ustanovitev osnovnega tehničnega centra. S pomočjo tega centra prehajamo sedaj na razširjanje tehničnega aparata
tudi v pokrajinah. Lahko bomo organizirali vsaj najbolj primitivno dokumentno tehniko na Gorenjskem in Primorskem. Z razširjanjem našega dela na Primorsko bomo verjetno uspeli razširiti
tehnično bazo. To nam bo posebno potrebno na radijskem
sektorju.
Pri tehničnem delu smo zaposlili zelo veliko število partijskega kadra. Samo v Ljubljani dela na tem preko 70 članov partije. Temu kadru, predvsem njegovi požrtvovalnosti in vztrajnosti
ter njegovi samoiniciativi moramo priznati, da je naredil zares
veliko za razvoj našega osvobodilnega gibanja. Njemu se moramo
zahvaliti, da smo v dovolj kratkem času prešli krizo po ofenzivi
in da se danes stvari Še izboljšujejo.

V. VOS (Varnos t n a o b vešč e v a 1 n a si u ž b a)
VOS dela ves čas samostojno pod neposrednim in izključnim
vodstvom partije. Posebno dobro je organiziral svoje delo v Ljubljani sami. S svojo pravilno organizacijo v Ljubljani je izredno
veliko pripomogel samemu poletu osvobodilnega gibanja in postal
je ena izmed naših najmočnejših sil v boju proti okupatorju.
S svojo razpredeno organizacijo je v Ljubljani postal važen politični faktor za vso Slovenijo.
Toda morali borno tudi ta aparat izpopolnjevati posebno z razpredanjem njegove mreže izven Ljubljane v pokrajine. Zaradi tega
smo poslali posebnega tovariša na Gorenjsko,1'' kjer je glede tega
že nekaj narejenega, samo da organizacija VOS tam doslej še ni
i'« Misli na Franca Rav barja- Vi ten.
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zavzela bolj sistematičnega značaja. Ta tovariš bo postavil to organizacijo na lastne nogo in ji dal prve smernice za delo, potem
pa se bo vrnil.
Tudi na Primorskem (v Gorici) so že majhni začetki organiziranja VOS. Tudi tam ima PK v načrtu prehod na sistematičnu
organiziranje VOS kot samostojne organizacije.

VI. MLADINA
Pred ofenzivo nam je prvič uspelo v Sloveniji ustvariti zares
množično mladinsko gibanje. »Zveza delovne mladine* je postala
posebno v Ljubljani in v Ljubljanski pokrajini široka mladinska
organizacija. Z njenim organiziranjem je uspelo ustvariti zares
široko mladinsko gibanje, medtem ko je prej fin ja Mladinska OF
preveč posnemala samo OF. V »Zvezi delovne mladine« je uspelo
razširiti tudi SKOJ, ki je postal njeno vodilno jedro in je to
pot postal zares množična organizacija."1
Na Dolenjskem je »Zveza delovne mladine« še najbolje prenesla udarce ofenzive. Jedra te organizacije so ostala zadosti
močna, tako da je lahko takoj po ofenzivi prešla v nov organizacijski in politični polet. Organizacija v Ljubljani je bila mnogo bolj
prizadeta. Lahko rečemo, da je okupator naperil svoj najmočnejši
udarec ravno proti njej. V internacijo je odpeljal samo iz Ljubljane okrog 15.000 mladincev moškega in ženskega spola. Odpeljal je
skoraj vso srednješolsko mladino. Vendar se ta organizacija
V Ljubljani kot tudi v okolici popravlja od prejetih udarcev.
Zaradi izredno težkih razmer in velikega pomanjkanja v kadru
na Primorskem, Gorenjskem in Štajerskem mladinsko delo še
vedno ni zavzelo posebno širokega značaja. Vendar je naš politični
vpliv med mladino tudi tam povsod zelo močan. To dokazuje posebno veliko število mladincev iz vseh teh pokrajin, ki so odšli
v partizane.
Organizacijsko je danes najmočneje povezano mladinsko gibanje v naši vojski. Tu imamo povsod popolnoma formirane organizacije SKOJ kot tudi »Zveze delovne mladine«.
S pomočjo prave politike OP nam je uspelo doseči takšno
enotnost celotnega mladinskega gibanja.
Za posledicami ofenzive je največ utrpelo vodstvo SKOJ. Padel
je tovariš Maks Nahlik, član PK SKOJ. Sekretar PK tovariš Viktor17
je odšel na Gorenjsko, da tam organizira SKOJ in istočasno uredi
neke partijske zadeve in tretji član PK tovariš Vojko1* (bivši tajnik
Zveze kmečkih fantov in deklet, ki je kot celota prešla v SKOJ >
W Glej dok. št. 19, op. 4.
Viktor Sicp.ii.
Ivan Ncmcc-Vojko.

17

1R
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je odšel z isto nalogo na Štajersko. Tako je bil po ofenzivi PK SKOJ
razbit. Zaradi naših velikih težav posebno v pomanjkanju kadrov
nismo mogli zadosti hitro ponovno vzpostaviti PK. Vsekakor je
to naša velika napaka, do katere je prišlo poleg ostalega tudi
zaradi slabih zvez. Brž ko se bo vrnil sekretar PKSKOJ, pa bomo
ponovno vzpostavili PK.

VII. 2ENE
Končno nam je uspelo v vseh pokrajinah, posebno pa v Ljubljani, bolj angažirati žene v osvobodilnem gibanju in v naših organizacijah. Danes imamo povsod v partiji, posebno v partijski
tehniki, zaposlenih veliko žena. Posebno v Ljubljani nam je uspelo
mobilizirati žene in tam je več kot polovica članov partije žena.
Ravno tako nam je uspelo angažirati žene v organizacijah OF
samih.
Vse to je uspelo z organiziranjem samostojnega množičnega
protifašističnega gibanja žena, ki je v Ljubljani posebno vzvalovilo
med prvim »klasičnim« poletom OF. Vendar je bila tedaj storjena
napaka, da je struktura tega ženskega gibanja preveč posnemala
splošno OF in je premalo odgovarjala specifičnim potrebam ženskega gibanja. Ta napaka se med poletom ni pokazala zaradi splošnih dobrih pogojev, toda pokazala se je kasneje, med novim valom
italijanskega in belogardističnega terorja.
Na osvobojenem ozemlju je bilo žensko gibanje pravilno organizirano. Po vaseh so se organizirali množični protifašistični
ženski komiteji in pripravljala se je prav tako konferenca delegatk
teh komitejev z vsega osvobojenega ozemlja. Italijanska ofenziva
je to konferenco preprečila.
Še prej kot smo zvedeli za A-aŠc delo po tej liniji, srno v novembru 1942 sprožili v Ljubljani organiziranje »Protifašistične
zveze žena« po istih splošnih osnovah, ki je po njih organizirano to
gibanje pri vas. Iz Ljubljane nam sporočajo, da se stvar dobro
razvija.
Sedaj pričenjamo z istim delom na podeželju. Osnova so nam
konference žena po vaseh itd. in volitve delegatk za splošno žensko
konferenco, ki jo bomo — glede na naše razmere — lahko imeli
v začetku spomladi.w
S tovariškimi pozdravi

Janez20
2ig

if» I. kongres Slovenske protifašistične ženske zveze je bil šele 16. in 17.
oktobra 1943 v Dobrniču.
20 Boris Kraigher.
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K R A T I C F.

AVNOJ (ludi PVNOJ, PSNOJ) — Antifašističko vijeće narodnog oslobođenja
Jugoslavije (tudi ProtifaSističko v. n. o. J., Protifašistični svet n.o.J.)
BG (tudi bega, b. g.) — bela garda, bclogardističen
CB — Cankarjeva brigada
CK — centralni komite
DLO — Dolomitski odred
DO — Dolenjski odred
FGO — Finančno-gospodarski odsek
PLRJ — Federativna ljudska republika Jugoslavija
(iB — Gubčcva brigada
GP — Glavno poveljstvo (slovenskib partizanskih čet)
GS — Glavni štab (NOV in PO Slovenije)
GSH — Glavni Štab (NOV in PO) Hrvatske
IC — (brigada) »Ivan Cankar«
10 — IzvrSni odbor (Osvobodilne fronte)
KO — KrSki odred
KPI — Komunistična partija Italije
KPJ — Komunistična partija Jugoslavije
KPS — Komunistična partija Slovenije
KRO — Krimski odred
KS — krSčanski socialisti
1.0 — LoSki odred
LP — Ljudska pomoč
LS — (brigada) »Ljubo Scrccr«
MG — (brigada) »Matija Gubccc
Miha (tudi Mh. mih.) — mihailovičevci
MK — mestni komite
MVAC — Milizia volontaria anticomunista (- Prostovoljna protikomunistična
milica)
NO — Notranjski odred
NOB — narodnoosvol>odilna borba
NOV — narodnoosvobodilna vojska
NSDAP — Nationalsozialistischc dcutschc Arbcitcrpartci (- Nacionalnosocialistična nemSka delavska stranka)
N7. — Narodna zaSČita

»
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ODE — (Glavni) odbor Delavske enotnosti
OF — Osvobodilna fronta (slovenskega naroda)
OK — okrožni komite
OS — Obveščevalna služba
PK — pokrajinski komite
PO — pokrajinski odbor
POJ — partizanski odredi Jugoslavije
PS — pokrajinski sekretariat
PV — ProtifaSistićko vijeće (glej AVNOJ)
RK — rajonski komite
RO — rajonski odbor
KSJ — Radio slobodna Jugoslavija
RV — Radio vestnik
SKOJ — Savez komunističke omladine Jugoslavije (— Zveza komunistične mladine Jugoslavije)
SLS — Slovenska ljudska stranka
SP — Slovenski poročevalec
SS — Schutzstaffcl ( ZaSčitnc enote NSDAP)
SSSR (tudi ZSSR. SZ) — Zveza sovjetskih socialističnih republik
TB (tudi TT) — Tomšičeva brigada (brigada »Tone Tom£ić>)
UB — udarna brigada
USAOJ — Ujedinjeni savez antifašističke omladine Jugoslavije ( — Združena
zveza protifašistične mladine Jugoslavije)
VDO — Vzhodnodolenjski odred
VOS — Varnostna obveščevalna služba
VS — Varnostna služba
VS — Vrhovni Slab (NOV in PO Jugoslavije)
ZKJ — Zveza komunistov Jugoslavije
ZKM — Zveza komunistične mladine (SKOJ)
ZKS — Zveza komunistov Slovenije
Z DM — Zveza delovne mladine
ZDO — Zapadnodolenjski odred
ZSM — Zveza slovenske mladine
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POJASNILO UREDNIŠTVA
Dokumenti, ki jih objavljamo, izvirajo i/ arhivskega fonda Člana
politbiroja CK KPJ in Vrhovnega Štaba NOV in POJ Edvarda Kardelja,
ki je nastal v času njegovega dvomesečnega bivanja v Ljubljani in so
ga po vojni nepoškodovanega i/kopali i/, skrivališča, ki ga je Edvard
Kardelj osebno izbral. Gradivo sedaj branijo v arhivu Centralnega
komiteja ZKS v Ljubljani.
Iz tega fonda smo objavili skoraj vse dokumente. Da bi bralci
dobili boljši pregled nad tem zelo pomembnim obdobjem naše narodne
zgodovine, smo vključili v knjigo tudi dve poročili, ki jih je Edvard
Kardelj pred svojim prihodom v Ljubljano poslal tovarišu Titu. Vključili smo tudi tri obsežnejša poročila Edvarda Kardelja, Borisa Kidriča
in Borisa Kraigherja, ki so jih sredi decembra 1942 poslali tovarišu
Titu oziroma Centralnemu komiteju KPJ. Menimo namreč, da knjiga
ne bi bila popolna, če bi izostala ta poročila, ki dajejo sintetičen
pregled obravnavanega obdobja, poleg tega pa je Kardeljevo poročilo
začelo nastajali že v Ljubljani. V knjigo smo vključili tudi vse članke,
ki sta jih napisala Edvard Kardelj in Boris Kidrič jeseni 1942
v Ljubljani.
Pri obdelavi dokumentov smo se držali načela besedila objaviti
taka, kakršna so. Popravili smo samo najbolj grobe slovnične napake.
Dokumente, ki so napisani v srbohrvatskem jeziku, smo prevedli v slovenski jezik. Tudi glede oblike dokumentov smo ostali zvesti izvirniku.
Kar je v izvirniku napisano z velikimi črkami, je ostalo veliko tudi
v objavi. Kar je v izvirniku napisano navadno in prekinjeno ali neprekinjeno podčrtano, ali kar je napisano razprto, je tiskano razprto.
Lastnoročni podpisi na dokumentih, ki so napisani s pisalnim strojem,
so tiskani polkrepko.
Dokumente smo razvrstili kronološko, to je po vrsti kot so nastajali.
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Pri redakciji za objavo smo izpustili le posameznosti, ki govore
o intimnih osebnih stvareh. Izpuščena mesta smo označili s tremi
pikami in opombo, da je besedilo izpuščeno. Besede, ki smo jih vrinili
v izvirni tekst zaradi jasnosti, smo dali v oglate oklepaje. Dokumente
smo tudi opremili z najnujnejšimi vsebinskimi opombami, vendar
izven besedila, na koncu strani, pod črto. Med temi opombami so
tudi razrešena ilegalna imena. Pri padlih in umrlih smo dodali kraj
in čas smrti ter dolžnost, ki so jo opravljali, pri živih pa dolžnost,
ki so jo imeli decembra 1962, ko je bila knjiga pripravljena za tisk.
Pri vsakem dokumentu smo v prvi opombi navedli, kako je dokument napisan, s svinčnikom ali s črnilom. To smo opustili, če je
dokument napisan s pisalnim strojem. Prav tako smo v prvi opombi
navedli, kje dokument hranijo in kje je bil že objavljen.
Kratice, ki se pojavljajo bolj na redko, smo pojasnili v besedilu,
pogostejše pa smo zbrali v posebnem pregledu, ki je objavljen na
koncu knjige.
Knjigi smo dodali tudi nekaj faksimilov rokopisov Edvarda Kardelja in Borisa Kidriča, naslovnih strani glasil, v katerih so bili objavljeni njuni članki, ter fotografije pomembnejših oseb, ki so v dokumentih večkrat omenjene in ki so za velike cilje naše ljudske revolucije
žrtvovale svoja življenja.
Ljubljana, decembra 1962.
Uredništvo
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R i; G I S T E K

Admont (v Avstriji) — 225
Ahac Milka — 115
AjdiSek Alojz — 22
Ajdnik Avgust — 397
Ajdovec — 163, 274. 293. 298
AjdovSćina — 12. 172, 173, 219, 503
Ajševica — 335
Alič Ivan —3%
Aljančić (pater) — 110
Arobrožif Lado — 76, 303
Anihrus— 12,278
Antifašističko viječe narodnog oslobođenja Jugoslavije (AVNOJ) —
463. 486, 488—494, 497. 498, 527,
554—556. 570—572. 586
AntifaSistična ženska zveza — glej
Slovenska protifašistična Ženska
zveza (SP27.)
Anžič — 12
Armada II., italijanska — 6, 13, 19, 271
Armadni zbor. italijanski:
V. — 4. 6. 33
XI. - 4-6. 33. 271, 297, 304 490,
439,511.576
XXIII. — 4, 19
Associated Press — 233
Auersperg (grof) — 291, 339
Avbelj Viktor — 76, 180. 181, 229
Avbcr - 172. 503
Avčc — 174, 503
AvSič Jaka — 4, 23, 30. 79. 86. 87. 89,
147. 153. 154, 189, 228, 277, 289-291.
295, 303, 304, 361, 370. 374, 376, 381,
394. 396, 397, 426. 428. 429, 433, 435,
450. 475, 478, 479, 488, 526( 553
II
Babič Branko — 351. 352. 597
Babič Lado — 274, 282
Babna gora — 108, 373

Babna polica — 80, 170
Babnik Rudolf — 22. 106
Badovinac Ilija — 59. 163, 397
Bajič dr. Stojan — 125
Bajt Marjan — 461
Baku — 492
Bari — 13
Barje — glej Ljubljansko barje
Bataljon »Dimitrov«, mednarodni v
Španiji — 38
Bataljoni, belogardistični:
»Štajerski bataljon«, pozneje »Legija smrti- — 8. 9, 163. 581
II. MVAC — 163
III. MVAC — 163
Bataljoni NOV in PO:
Belok ran j sk i (III. Vzhodnodolcn jskega odreda) — 78. 290, 321. 380,
383
Cankarjev —38. 41, 183
Gorjanski (II. V/bodnodolenjskcga
odreda) - 58. 59, 78. 212. 290, 321.
340,383.501.502
Ko/janski — 16. 505
KraSki (III. primorski) — 74
Moravski — 318
Poljanski — 41, 44-47. 134. 183. 215.
280
Pohorski — 16, 113. 117, 313, 505
Prolctarski (fcumbcrasko-pokupskcga odreda) — 383
Ronkov (II. Notranjskega odreda)
— 75
Savinjski — 16, 114.310,319
Simon Gregorčič (I. primorski) —
18, 74, 170. 171. 173. 597
Tolminski (II. primorski) — 56. 74,
171, 172
Zasavski — 16
I. Štajerski - 114, 115.240
II. Štajerski — 56
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Bataljoni, nemški:
Wchrmannschaftsbataillon-Sud
—
17, 310. 319
922. deželnih strelcev — 310
Bebler dr. Aleš — II, 24. 72. 75. 84. 85.
96. 99. 270. 333, 335. 349. 352. 354, 399,
412. 522. 538. 596
Bebler Vilma — 81
Bedenko dr. — 39. 40, 49. 50
Begunje na Gorenjskem — 229
Begunje pri Cerknici — 167, 176, 177,
442
Behm Ciril — 486
Bela cerkev — 163, 397
Bela krajina — 3, 5. 12. 16, 78, 138, 166,
224. 238, 239. 290, 312, 339, 345, 382.
398. 500. 536, 593
Bclinić Marko — 37, 382
Beljak — 43
Bcnćić Drago — 139
Bcnedik — 49
Beneška Slovenija —411
Benetke — 13
Bcnigcr Franc — 41
Benko Alenka — 204
Beograd — 4, 29, 37, 70
Berlin — 40
Besnica — 98
Bczlaj Franc — 140
Be/laj Jo/c — 273
Be/uljak — 176
Bežigrad (v Ljubljani) — 428
Bićck Franc — 47
Bičjc — 105
Bihać — 80, 434, 486, 488—490. 492, 494.
497, 498, 514, 521, 527. 550, 554, 555.
585. 586
»Bilten političnega komisariata slovenske partizanske vojske« — 372,
448, 586
»Bilten Vrhovnega Štaba-« — 463
Bistrica (reka) — 44
Bizjak Stane — 48. 61. 104. 109. 180,
181, 215. 229. 279. 280, 314, 495
Bizovik — 97-100. 106, 107. III, 112.
129—131, 143—145, 152, 190, 206, 210,
216, 219, 220, 288, 307, 358. 390, 485.
499, 511
Blagojević Milan — 537
Blaj Anton — 111
Blatni klanec — 297
Iti.i/.', (trgovec v Mirni) — 357
Dlcčji vrh — 76, 87, 220
Bled — 50
Blcgoš —5. 16.73
BIcjc Matija —47
»Bobnar Cankarjeve brigade« — 91
Bohinj — 42. 576
Bohinjska Bistrica — 313
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Bojanci — 33
Bokalce — 314
Bolnišnice, partizanske:
Centralna na Kočevskem Rogu —
396
Krškega odreda v Prisjeki na Gorjancih — 59
Bor — 139
.Borba« — 29, 486. 518, 527, 542. 549.
550. 468, 570-572. 574
Borovnica — 167, 177
Bosanska Krajina — 513
Bosna —175. 513. 519
Bostanj — 105, 146
Bovec —411
Bračič Mirko — 54, 74. 75. 170, 174.
269, 270, 553
Bradeško Jože — 278. 521
Brajnik Kdo — 31, 141, 363, 372, 335.
392, 459, 464
Braslovčc — 310
Bralko Ivan — 50. 51, 56, 57, 269. 355
Brda — 19,596,597
Brdo pri Ljubljani — 34, 119, 201, 231.
451
Breberina Miško — 58
Brecclj dr. Anton — »19. 147, 235. 377.
549
Brccelj dr. Marijan — 30, 96. 99, 147,
226. 275, 377, 474
Brejc Jozc — 103. 164. 207. 294. 312
Brejc Tomo - 53. 85, 95, 183. 334. 351.
400. 538, 597
Brclih ing. MiloS — 12. 99, 145, 226,
270. 335. 385, 542, 467, 483
Brenk Darja — 222
Brenner Kari — 5
Brezje (pri Grosupljem) — 456
Brezova reber —87, 293
Brezovica (pri Kostanjevici) — 163.
397
Brezovica pri Ljubljani — 96, 314, 442,
497, 517
Brezovo (Zg., Dol.) — 87, 220
Bricclj — 12
Brigade NOVJ:
L prekomorska — 13
L primorska -Andrej Laharnar« —
173
L proletarska — 30
I. slovenska udarna »Tone Tomšič«
— 15, 48, 61, 72. 77. 97. 99. 104. 105,
107, 112, 117, 129, 131. 137, 141, 142.
145, 146. 150—152, 167. 187, 190. 192.
199, 202, 207, 211, 212, 215. 217. 220,
221, 226. 231. 239. 245. 246. 272. 274,
276-278, 288. 293, 294. 304, 306, 308,
333, 360. 372, 385, 394. 397. 444. 458.
463. 466, 475. 477, 478. 483, 488. 517

II. (pozneje IV.) slovenska udarna
»Matija Gubec« — II. 15, 35, 76—
78, 86. 89, 91, 99, 100. 102, 117. 137,
142, 146, 193. 207. 220. 240. 289. 292
—295, 297, 303. 322. 340, 371. 372,
394—396. 419. 421, 426, 458, 465
III. »Ivan Gradnik- — 168, 272
III. (pozneje V.) slovenska udarna
»Ivan Cankar* — 11, 15, 77, 86. 87.
90—93. 102, 137, 207, 212, 289-291,
295, 303, 321. 322, 338, 371, 372, 380,
382, 384, 394, 396, 398, 419, 426. 458,
463. 500
IV. (pozneje II.) slovenska udarna
-Ljubo Serccr« — 11, 15. 36. 59. 75,
108. 167—169, 176, 178, 219, 230, 239,
313, 372, 395. 440, 442. 502. 517
IV. hrvatska »Josip Kras- — 135
Vojske državne varnosti (VDV) —
206
Brilej dr. Jože — 23, 77, 79. 103. 150,
162, 164, 166, 189, 191. 192. 243. 271.
276, 278. 289. 292. 294. 295. 304. 306.
370, 394, 397. 436, 475, 476. 479, 522
Brilej Marta — 306, 436
Brjc — 170
Brodar Ivan — 39, 40. 567, 582
Brod na Kolpi — 576
Bro/. Josip-Tito — 3, 14, 37, 38. 237. 238,
243. 385, 470, 471, 479, 483. 486, 491,
498. 518, 520, 521, 523, 527, 531. 572,
575, 589
Bukovec Jože — 316
Bukovica — 88. 441
Burič Rudi — 479
Busić Mate — 175
Businjcc — 12

Cankar Ivan — 268
Capuder Jelo — 106, 305
Casar Franc — 305, 390
Cassidy - 157
Castclfranco — 13
Celje — 17, 240. 241, 296. 311, 480, 525
Celovec — 4. 5. 39. 43. 183, 241. 299. 4S9,
495. 533, 540. 558, 559
Centralna komisija VOS — 31, 32. 110.
202. 304, 364, 443. 464. 565
Centralna tehnika KPS — 11, 30, 70.
73. 119. 222, 266. 356. 391. 445, 446. 458.
471.472. 488. 510. 562, 606
dokumentna tehnika — 30, 73, 181,
222. 468
ilegalne partijske tiskarne:
— pod Ječami v Ljubljani (tiskarna »Bratov Turna«) — 445, 489

— »Podmornica- — 119, 201. 225.
266. 281. 327. 330. 461. 605
— »Tehnika- — 22, 225. 228
— »Tone Tomšič« — 32. 70, 157.
233, 327. 330, 360, 461. 463, 472.
481, 605
— »Truga« (»Jama.) — 330, 460,
461, 488. 510. 605
— »Tunel- — 119
— v Ko/arjah pri Ljubljani — 32,
157
— v Tacnu pri Ljubljani — 119
radio sektor — 11
radiotehnika — 99
Centralni komite
KP Italije — 14, 32. 364. 410. 469. ^S
KP Jugoslavije — 4. 13, 14. 25. 29.
30. 32. 37, 484. 486. 543. 544, 568, 571.
574. 575, 586. 589
KP Slovenije — 3. 4. 13. 14. 23. 24.
29, 30—32. 34. 38. 49—51. 53, 60, 66.
71, 73. 87. 94-97. 99, 108. 112, 116.
118. 119. 128. 129, 133. 134. 140. 142
—144, 147. 150. 153, 164. 179. 182.
188, 199, 205. 214. 216, 221, 226. 227.
229, 230, 238. 242. 245. 247. 248, 263.
266. 269, 270, 272, 274. 276. 281. 282.
285-287, 295. 296. 306. 311. 314. 315.
333. 348—350. 353, 356, 357, 362. 364.
366. 368. 369, 373. 376. 378, 380, 384,
399—401. 409. 417, 424, 435. 439, 444,
447. 449, 455, 457. 466-468. 472. 475.
476. 478, 483—»85. 495. 497. 507. 517,
520. 538, 579, 586, 589. 593. 594, 597.
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SKOJ - 4, 14, 486
Cerkvica — 219. 239
Chambcrlain Nevil — 158
Churchill VVinston — 158, 389, 494. 49S
Ciklostilne tehnike:
Glavnega poveljstva na Hruscvcm
-275
na Hradcckcga cesti — 461
na Podutiški cesti — 461
na Rimski cesti — 461
OK KPS
— Litija— 114
— Ljubljana — 348
— Novo mesto — 166
— Revirji-114. 309
— Savinjska dolina (»Robida«) —
114
— Stična — 277. 357, 447
— Škof ja Loka — 482
partizanska v Misačah pri Podnartu
-41
pokrajinska KPS za Slovensko Primorje — 335, 355
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pri »Spagcrju« V Gaber j ah — 12
Soškega odreda — 335
V Bernckcrjcvi »lici — 461
v Puharjcvi ulici — 461
v Rožni dolini — 461
II, grupe odredov — 114, 310, 318
Cilcnšck Bctka — 311
Cimperman Vinko — 96
Cink (na Rogu) —63.579
Clcvcland — 147
Cmok Silva — 117
Culka — 88
CurkTonc- 139,280

Catcr Marjan — 114
Čatež — 357, 383
Ccć Karel — 123
Ccč Tončka — 116, 296, 422. 480
Ccrgan Lojze — 12, 475, 485
Cernclč dr. Stanko — 59
Ccšnjicc (nad St. Vidom) — 88, 102,
454
Četa »Ivan Cankar« v Španiji —38
Ccta, slovenska -Ivan Cankar« v Srbiji — 3, 113
Cctc NOV in POS:
Cankarjeva — 183
Celjska — 296
Kozjanska — 115
Loška (Poljanskega bataljona) —
215. 279
Novomeška — 78
Pivška — 173
Pohorska — 296
Poljanska — 83
Rašiška — 145
Revirska— 116,309
SlovcnjcgoriŠka — 296
Stiska — 56
Tolminska— 173,503
Trnovska — 350
Vipavska — 172, 173. 503
zaščitna Glavnega poveljstva slov.
part. cel — 206
zaščitna štaba I. grupe odredov —
38
Cele, nemške:
1. rez. mot. orož. Alpcnland — 310
2. rez. mol. orož. Alpcnland — 94,
279
3. rez. mot. orož. Alpcnland — 94,
279, 310
policijska planinskih lovcev Alpcnland — 279
rezervna policijska Alpcnland — 94
ležka planinska Alpcnland — 94. 279
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Creta na Dobrovljah — 319, 504, 505
Crmošnjicc — 89, 90, 322, 381
Crna Gora — 570
»Crna roka- — 164
Crna vas — 96
Crni vrh pri Idriji — 334
Črnomelj — 12. 398
Črnuče — 50, 144
Cucek Franc — 446. 458, 468, 469, 483

Dalmacija — 19. 483
D'Amato — 127, 241
Darlan Jean Francois — 389. 431, 570.
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Davidovič Ljuba — 494
Debeljak Janko — 294
Dcbcvc Franc — 177
Dcdijer Vladimir — 574
Dedni dol — 76, 220
De Gaulle Charles — 389
.Delavska enotnost* — 127, 263, 265.
266, 312, 348. 377. 417. 418, 426, 440,
450, 461, 479, 506, 508. 510. 515. 516,
518, 541, 583
Delnice — 33
„Delo- — 32, 35, 50, 62, 71. 148. 157,
169. 199, 201, 224, 225, 247. 251, 255,
258, 261, 356, 393. 414, 461. 462, 472,
479, 486, 507, 547, 579. 604
Dcrmaslia dr. Marijan — 290, 291, 294,
341, 381, 382, 395, 411, 480
Dermastia Mara — 291
Dcsnjak pri Ljutomeru — 109
Dcttorc Antonio — 501
Devica Marija v Polju — glej Polje
pri Ljubljani
Deželna straža (Landu-acht) — 133
Dcžman — 453
Dim it rov Gcorgij — 392. 409, 427
Divača — 18. 240
Divizije NOV in POJ:
L proletarska udarna — 434
II. proletarska udarna — 434
III. udarna 434
IV. udarna — 434
V. udarna — 434
XIV. — 54. 372
XV. — 372
Goriška — 355
Divizije, italijanske:
»Caccialori dcllc Alpi* — 4. 6, 286,
297
»Granaticri di Sardegna« — 4, 6,
286
»Isonzo« — 4. 6. 294
»Maccrata« — 4, 6

Djilas Milovan — 574
Dob — 44
Dobcc 177,502
Dobrava (na Dolenjskem) — 88
Dobrava (pri Jesenicah) — 4'». 240,
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Dobrcpolje — 146
Dobrnič — 77, 163
Dobrova pri Ljubljani — 12
Dobrovlje — 116, 309. 310, 318, 319
Dobrim je pri Ljubljani — 9, 97, 98—

Ebcrharth Heribcrt — 241
Rbcrl Lojze — 114
Eberl Polde — 116,309
Ehrlich dr. I-ambert - 147, 305, 566
F.ifler — 144
Fngcls Fricdrich — 527
Lrjavcc Ivan — 103, 105. 146
Eraelj— 170

101, 111, 112. 129, 131. 152. 163. 190,

206, 210. 216, 217, 219, 220. 288. 307.
333. 358. 456, 485, 500
Dol pri Hrastniku — 115
Dole— 112
Dolenc Jo/c — 458, 472
Dolenc Milan — 151
Dolenc Stane — 208
Dolenja Straža — 78
Dolenja vas — 88
Dolenjska Toplice — 90
Dolenjsko — 5, 7, 9. 12. 15. 17. 20.
44. 47. 61. 77. 80. 87. 89. 90. 109. 115.
117, 118, 130, 136, 141, 145, 162, 163,

165, 180. 188, 191. 195. 201, 205. 239,
242. 257. 271. 276, 279, 288, 289. 294.
303, 306 311, 313, 315. 317. 320. 334.

370—372, 374-376, 390, 394. 419. 427,
439. 445. 448. 450, 472, 475, 524. 532.
536, 576. 584. 587. 593, 602, 603. 605.
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Dole* - 163
Dolgan Ervin — 74
Doli (pri Grosupljem) — 232, 245.
288, 359. 360
Dolinšck Franc — 116
Dolnja Lendava — 32
Dolomiti — 4, 12. 32. 34. 36, 73, 96.
108. 120, 140. 141, 143. 1%. 233, 235,
236, 245. 266, 281, 283—285. 311. 323.
327, 330. 364. 370, 371, 375. 376. 386.
392, 394, 399. 417. 424. 433. 444. 447.
448, 450, 454, 457. 483, 485. 488, 490,
497. 507. 508. 513, 517. 529. 587
Dolicaki — 442
Dorlrneister Anton — 118
Drapa — 102
Dragomlja vas — 293
Draksler Urnest — 115
Draksler Jote — 458. 473, 487, 507
Draksler Stane — 88
Drcmclj — 88
Drcnik — 104
Drgin Tone — 454
Drolc Dušan — 82
Dunaj (Wicn) — 4, 240
Duplje — 40, 48
Dvor - 163. 298

Fabjan Alojz. — 12
Fabschit/. Franz — 241
Fajdiga Anton — 88
Fajdiga Franc — 88
Fajfar Tone — 4. 108. 127. 181, 263.
266. 286, 325. 479. 490. 496, 515. 518.
519. 556. 586
Farški kal — 88
Fedran dr. — 102
Fergunov vrh — 75
Ferrcro — 19
Filipčic Emil — 171
Finančni gospodarski odbor (FGO)
- 32. 71, 362. 363. 443. 510. 563. 591
Fin/gar Franc SaleSki — 119. 125,
148
Flais Sonja — 204
Frakcij Franc — 390
Frata — 89
Furlanska nižina — 559. 560
Fužine (pri Ljubljani) — 245

Gaberc Bogomir — 278
Gaberje (na Primorskem) — 170
Gabcrjc ( v Dolomitih) — 12, 169.
313
Gabcrsek Karel — 72
Gabcr.<ka gora — 16
Gabrovica pri Trstu — 172, 503
Gajger— 108
Gallo Annibalc — 304. 390
Ganziti Rudi — 364.454
Gaiperin Ivan — 41
Genova — 392, 429
Gerbec dr. Miroslav — 292
Gcrbcr Franz — 504
Glamočko polje — 14
Glavač Franc — 305
Glavni odbor Delavske enotnosti —
265. 266. 268, 285. 312. 581, 583. 585
Glavni odbor Zveze slovenske mladine — 355
Glavni Atab NOV in PO Hrvatske —
12. 14, 37. 73. 195. 471. 521, 569
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Glavno poveljstvo slovenskih parti
zanskih cel — 3, 4, 10, II, 13, 16
20, 23, 24. 29, 34, 36, 46-^*8. 60, 63
71-77. 79, 83. 86, 87, 89. 92. 94-97
99. 105. 108. 110. 113. 115. 128. 130
132. 134—137, 141—145. 153, 162, 164
167, 169, 170, 178, 184. 187, 188. 193—
196. 200, 201, 205. 207, 216. 218. 221
223, 224. 226, 230, 233, 235. 236, 238
245, 246, 249, 257. 275, 277—282. 284—
287, 289, 291, 294. 303. 306, 312. 314316, 321—323, 327, 329-332. 336. 338
—340, 361. 367—371. 373—376. 380—
382. 384, 394—397, 411. 412, 417. 428.
433, 435-437, 440. 444. 445. 447. 448.
351, 459, 463. 464. 466. 473—475. 478.
482, 483. 485, 486. 495. 499, 513, 521.
535, 537, 545. 553, 578 579, 583
Globočnik pri Dobravi — 501
Gmajna pri Črnučah — 144
Godina Ferdo — 83. 175. 245. 273
Goebbels dr. Paul Joseph — 342
Golobar — 35. 168, 298
Golob Roman — 439, 473, 474
Gonars — 50, 51, 54, 56, 57, 171. 242.
269,304
Gorenja vas (pri ftmarjeti) — 397
Gorenjsko — 5, 6. 10, 14—19, 32. 36.
38, 40, 41, 43, 44, 47, 49. 50, 60—64,
66. 67, 73, 83, 94, 109, 117, 118. 126.
132—135, 140—142, 154. 179-182, 195.
200, 215. 219. 228—230. 240, 242, 257.
269, 270. 275, 276, 279, 280, 282, 287.
2%, 310, 313, 314, 316-319. 322, 324.
374, 376. 377, 385, 418, 419, 432, 447,
461, 462, 475. 476. 482. 495, 496. 500.
517. 520, 525, 526, 535, 539, 540. 542.
543, 548. 549. 553. 561. 565, 567, 568.
576. 577. 582. 587, 590, 599, 600, 602.
605—607
Gorica — 6. 53, 56, 171, 239, 270. 335.
410, 539, 559. 577. 596. 597, 606, 607
Goriika pokrajina — 19
Gorifiko — 538
Gorjanci — 5. 9, 33. 58. 59, 78. 115.
163, 166, 212, 213, 290—292, 294, 297.
303, 305. 313. 321. 322, 340. 381-384.
395, 3%. 480. 502
Gornje Otavc — 177
Gornji grad — 505
Gorski Kotar — 12
GoriSČ Milko— ll
Cios;ir dr. Andrej — 125. 148
Gospodarski odbor pri IOOF — glej
Finančni gospodarski odbor (FGO)
Gosposvctsko polje — 558
Govsc Avgust — 97. 100. 129. 358, 500
Gračnica pri JurkloStru — 59
Gradec ( Graz) - 115,313
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Građenje — 397
Grade/ — 167. 168
Grad pri Cerkljah — 39
Grahovo — 174
Grajzer Albin — 206. 287, 379, 451,
474, 475, 477, 480
Gramozna jama (pri Ljubljani) —
70. 567
Graška gora — 75
Grazioll Emilio — 5, 31, 39, 256, 271,
533. 583
Grčar Alojz — 77
Grčaricc — 163, 203
Grčar Tone — 295, 296, 420, 422. 46-1.
480, 525
Grebene Placid — 88, 102
Gregorčič dr. Rihard — 217
Gregorčič Jože — 38, 39, 46. 47, 49, 85.
95. 141, 180.417.434,525,539
Greif Martin — 171
Gričar Jo>.c — 309
Grič nad Trebnjim — 89
Grmada — 89
Grosuplje — 10.3—105. 112. 146. 211,
218, 232. 365, 453, 456, 501, 502
Grozni k Alojz — 88
Grum Anton — 107
Grupe odredov NOV:
I. _ |6. 19, 38. 39, 42. 44-47. 49.
94. 132. 154. 178. 181, 182.
184. 215. 229, 234, 280, 282.
417, 434, 495, 500. 539
II _ 6, 16. 39. 41. 43. 73, 113. 115,
117-119. 132. 198. 240. 2%.
309, 315, 317. 319, 320. 454.
480. 500. 504. 577. 598, 599
III. — 5. 16. 47, 104. 169. 178. 463.
576
IV. — 16
V. — 5, 77
Gubec Matija — II
Gunde Lojze — 272. 378
II

Habič Ivan — 106. 107
Habič Viktor— 107
Habič Vincenc — 107
Hafner Alojz — 241
Hafner Franc — 229
Hafner Marija (hči) — 229
Hafner Marija (mati) — 229
Hafner Vinko — 95. 134, 154, 184, 228,
229, 275, 280, 495
Hauptman Stanko — 88
Hercegovina — 6. 286
Herman Fric — 114
Hess Rudolf — 128, 160
Himmlcr Heinrich — 5, 118

Hinje— 101
Hitano — 442
Hitler Adolf — 19, 24, 25. 29. 40. 63,

65—69. 128, 158, 159. 242, 248. 251—
253, 284, 323—325, 328, 330 341, 342.
344, 377, 381, 386. 387, 409, 416, 429,
430. 491, 523. 545, 582
HlaJ Vidko— 171
HlebS Janez - 72, 86. 101, 131. 138,
141, 142, 151. 152, 181. 188, 229. 243.
274, 282, 294. 358. 372, 443. 478
Hlebi Jernej —438,443
Hmeljnlk — 3%
Hočevar Anion — 112
Hočevar Tono — 217. 454
HohVraul Lojze — 115
Hohkraut Rudolf — 114. 115
Holjevac Vjcćcslav — 59
Horjul — 139,220.440
Hiastcnica — 108
Hrastcnice —44. 47, 1%
Hrast je pri Kranju — 39, 40
Hrastnik — 116. 117, 240, 241, 480,
504
Hrast (pri Metliki) — 339,498
Hribar —39
Hribar Jane/— 146, 178.442
Hribcrnik Trie — 11
Hruscvar — 88
HruŠcvo — 12
HnKica —49
HrvaŠko — 5. 15, 37. 63, 78, 115, 175.
195, 278, 322, 431. 483. 522. 523. 570
Huda polica — 104, 105
Hudo (pri Stični) — 102

Idrija —335, 596. 597
Idrijska Bela — 173
Idrijsko —335
IK - 441
Ilirska Histrica — 19
Iljin M. —396
Ilova pora — 96
Ilovar Viktor — 51.56, 269
Istra — 494
Iška vas —239. 242
IvanKrad — 172. 503

Ivanjica — 183
[vanul Hranko — 440, 467, 497. 507,
518
Izvrsni odbor AVNOJ — 498. 555. 556
Iz.vrsni odbor OF — 3, 4. 9. 13. 20.
23, 24, 30. 32. 33. 65, 65, 66, 69, 80, 87,
%, 108. 120, 123-125. 127. 136. 140,
143. 146. 150. 153. 162. 181, 199. 200.
207, 214, 215, 223, 224. 228. 232—235,

242. 244. 266.
301. 312. 314.
350—354, 357.
386. 388, 389.
460, 463, 484,
507—509. 513.
552, 554—556.
583-586, 589

274, 283,
327. 330,
370. 373.
394. 406.
488—490,
515, 521,
560. 563,

284.
331.
376,
418.
494,
526.
575.

298, 299.
336, 33S.
377. 380.
432. 451.
498, 499,
527, 549.
577—580.

Jakič (belogardistični komandant v
Skocjanu) — 442
Jakič Ivan — 138, 188. 394, 478
Jakopič Albert — 150. 198. 199. 277,
288
Jakos Alojz — 102
Jakos Avgust — 102
Jako* Ivan — 102
JakoS Ludvik — 102
Jamnlk —94
Jančar Rudi — 12, 475. 485
Jančje — 16
Janhuba Rudi — 111. 202—204
Jarc Tone — 441
Jaška — 294
Javor - 5. 216, 453. 455. 456. 485
Javorje — 5
Javorovica — 321
Javorsek Re/ka — 461, 472
Jazbec — 40
Jelen Ivo — 115,319
Jelenov žleb — 239
Jelovica — 5. 16, 38, 40, 46, 83. 85, 94
Jenko Jane/. — 511
Jenko Jože — 90
Jenko Olga — 114
Jesenice — 38, 42, 48, 50. 61. 183. 229.
313. 525
Jesib Adolf - 100
Jevnikar Aloj/ — 460. 510
Jezernice — 58. 501
Jezero pri Cerknici — 94
Jezersko — 16
Jc?ck Milena-Zorova — 463
JeJ.ica pri Ljubljani — 12
Jovan Ljubo — 3. %
Jovanovič Arso — 25
Juporjc — 87
Julijske Alpe — 18
Jurca Branka — 70. 71

Junlanska vas — 89
JurcSčc — 170
Jurjcvica — 111
Jurklostcr — 115
Justin (denunciant v Gonarsu) — 57
J u van Ivan — 114
Južna KoroJka — 19
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Kaćar Jože — 165
Kalci — 105
Kalin Sa\cl-362. 422. 445
Kalile — 44
Kal (nad Hrastnikom) — 504
Katnbić Anion — 502
Kambič dr. Miha — 420. 422. 443
Kamnik — 5. 43, 94. 229
KamniSkc planine — 40, 115
Kanalska dolina — 19. 593
Kanalski Lom — 335, 354
Kanalski vrh — 173,503
Kandija pri Novem mestu — 197
Kante dr. Vladimir — 204
Karadjordjević Peter — 9, 90
Karapandza Branko — 392
Karavanke — 16
Kardelj Edvard — 3. 9, 11, 13. 14, 21,
26, 29-37. 5&-40, 62, 65, 66. 70, 71,
73, 74, 76-78, 84. 86. 94, 96, 103, 106.
108. 110. 113. 115. 117. 120, 121, 128—
130. 134. 136. 140—144, 146, 147, 150,
153. 154, 157. 162. 167, 170, 179, 182,
187. 188. 192, 194, 196, 199, 202, 205,
207. 209. 213. 214, 216-218. 221, 228,
231-233. 235-241. 244—247, 249, 251,
255, 266, 269. 271-274, 276. 278. 279,
281-287, 289. 295, 297, 298, 303, 304,
306. 308, 311. 312. 314, 315, 317, 323,
327, 330—333, 336, 348. 349, 361, 362,
364, 366, 369, 371—373. 377—379. 382.
384_386, 390, 391, 394, 397, 399, 400,
417. 419, 421—124, 428, 433—136, 438.
440, 44.3-446, 449, 452, 455. 457, 458.
463-471, 476. 478. 481, 483—485. 487,
488. 490, 495—497, 499. 505. 507. 508.
514. 515. 517-521, 527. 528, 531, 555,
574, 575. 579-581. 583. 586, 589
Kardelj Janez — 481
Kardelj Pepca — 13,439
Kari* Boris — 70, 71, 420
Karlovac — 33, 59, 468, 501
Karteljevo — 163
Kašelj pri Ljubljani — 30, 129, 206
Kavćić Ivan - 109, 141. 145, 153, 202,
225, 226, 275. 460. 475, 478, 484, 485.
488
Kavćić Stane — 442. 518
Kavkaz — 386, 429
Kcbc Lojze — 38, 45. 49, 50, 60, 83, 84.
94. 95. 132. 133. 180, 182—184, 228. 229,
280, 417. 434. 525. 539
Kcjžar Viktor — 40, 229
Kck Franc — 90
Kercnski — 557
Kersnik Stane — 95, 134. 184, 229, 280,
495
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KcrSić Fric — 308
Kcržič Ciril — 138
Kham ing. Vlado — 203
Kidrić Boris — 3, 4, 10. 13, 15. 23, 26.
29. 32-36, 60. 63. 71. 72, 79, 80, 84.
85. 87, 96, 110, 120, 121. 126. 128. 130—
132, 141-143. 146. 149, 150. 153. 154,
179, 181, 182, 187. 188, 192. 199. 200,
20S. 207, 209, 213, 217. 221—223. 225.
227—231, 235. 236, 237. 245. 246, 249.
251. 255. 258. 261—263. 265. 269. 271.
273—278. 281—287. 289. 306, 308. 312,
314, 323, 327. 330, 338. 341, 344, 345,
348. 370, 371. 373. 378. 384—386, 389.
391. 399. 400, 418. 419. 424, 426. 428,
429, 432, 433, 435, 438. 443, 447, 449451. 457, 461, 462, 464, 467. 473. 476.
477. 479, 480, 484, 487, 490. 495, 497.
507, 508, 512, 515—518, 520, 521. 525.
527, 537. 539. 545. 547. 549, 555. 556,
56.3—565. 575, 579, 581. 583. 586, 587,
589
Kidrič dr. France — 400. 426, 487. 512.
582
Kidrič Zdenka - 11. 13. 30. 32, 72. 110.
111. 121, 202. 204. 304. 305. 312, 363.
372. 392, 420. 426. 443, 449, 464, 473
Kira pod Gorjanci — 383
Kladivar Ludvik — 115
Klavs Vladimir — 475
Kleče — 36. 112. 511
Klemene Zorka. poročena PcKiČ —
482
Ključ (v Dolomitih) — 108
Klopčič Marija — 349. 363, 420. 461,
472
Kmečka komisija pri CK KPS — 166
Knavs Toma/ — 44, 47
Knez Polde — 116, 296, 308. 319
Knofc Hans — 310
Koblar dr. France — 120
Kocbek Edvard — 4, 108. 181, 207, 263,
271, 338, 377, 419, 450. 555. 556. 583,
586

Kocbek Zdravica — 34, 127. 271
Kociper Stanko — 164
Kočarji —338
Kočcvic — 3, 4, 33, 54, 82, 146. 439.
510, 593
Kočevski Rog — 4. 5. 12, 30. 77, 86. 87,
108, 139, 200. 396, 433, 452, 521. 579
Kočevsko — 3, 5. II. 16. 80. 82. 86.
108, 119. 257. 340, 371. 481. 576. 577.
587
Kodeljevo (v Ljubljani) — 222
Kokra (reka) — 48
Kolcnz Anton — 241
Kolovrat — 504

Kolpa (reka) — 6, 33, 290, 299. 489,
495, 522. 576
Komclj Lojze — 96
Komenda — 39
Komintcrna — 12, 14, 18, 19. 25. 35,
228, 237. 238. 243. 364. 372. 385. 409.
433. 458. 468—471, 479. 483, 486. 525,
527. 566, 568, 571. 605
Komisija /a agitacijo in propagando
pri CK KPS — 32. 147. 149. 481, 519
Komiteji KPS:
na Jezici — 94
v St. Vidu nad Ljubljano — 94
Železniški v Ljubljani — 225
Komparc Franc — 169, 313
Kompolje — 101
Kopači ja —88, 102
Kopač Vlasto — 445. 463, 472
Kopinić Josip — 12, 25. 37, 38, 227.
228. 237, 241, 271. 276. 423, 424, 468—
471. 478. 483, 521, 524, 531. 534
Kopinić Marija — 12, 37, 238, 243. 470
Kopriva Ivan — 115
Kordiči — 59
Kordis Jože — 170
Koren— 138, 139
Koren nad Horjulom — 440
Korošec Anton — 39, 531
Korošec Miha — 468
Koroška — 5, 6, 16, 18, 19, 40, 42, 43.
45, 65. 67, 95, 114, 116, 183, 219, 239.
241, 309. 324. 462, 500, 525, 540, 549,
558, 559, 567, 574, 599. 600
Koroška ljudska zveza (Karntncr
Volksbund) — 17,41
Korpus, L bosanski udarni — 434
Kos Martin — 180, 181. 230, 288
Kos Ix>jze — 12
Kos Poldka — 295. 443
Kos Vinko — 164
Koseze — 502
Kostanjevica (na Dolenjskem) — 163,
294, 502, 536
Kostanjevica (pri Gorici) — 19
Kostavska planina — 47
KoSana — 170
Kosčak Janez — 177
Kosir Fedor — 450
Kotel — 168
Kotrcdcz — 116
Kovačev rovt — 335
Kovač Ida — 562
Kovač Stane — 265, 508
Kovačcvič — 204
Kovačič Fedor — 140, 188. 202
Kovačič Leon — 5%
Kovačič Oskar — 53, 596
Kozak Ferdo — 582
Kozak JuS — 487, 512. 582

Kožarje pri Ljubljani — 32, 157, 201,
225. 266. 314, 327, 330
Kozarsčc — 170. 176
Kozjansko— 114-116
Kozje— 10.318,480.500
Kraigher Boris — 50, 31, 269. 270, 275.
282. 311. 314. 334, 349, 355, 356, 362.
369. 374-377, 399, 400. 425. 427. 447—
449. 464. 476, 477, 517. 518, 559, 560,
565. 589. 608
Kraigher dr. Dušan — 35, 113, 118. 119,
308. 311. 315. 317, 464, 480. 486
Kraigher dr. Vito — 364, 372, 392. 443,
464
Kraigher Scrgcj — 114, 295. 309, 316,
391, 420
Krajačič Ivan — 37, 243, 433. 468. 470,
471, 483, 521, 566
Kraje Jože — 45
Kramer dr. Albert — 203
Kranj — 39, 41. 42, 49. 296, 313. 445
Kranic Milan — 9, 163
Kranjsko — 5
Kras — 19, 74, 170, 596, 597
Krasni vrh — 58
Krčan Primož — 194
Krčil (na Dobrovljah) — 310
Kregar Miha — 305
Krek dr. Miha — 550
KrempuS Ivan — 115
Krim — 4, 6, 7, 12, 96, 108. 136, 201.
226, 275. 448. 449, 451. 473. 474, 476
Krivic Vladimir — 11. 30. 70. 71, 119.
120, 122, 126. 144. 148, 149, 203, 230.
295. 363. 391, 420. 446, 481, 488, 506
Krile — 40
Krka (reka) — 5, 78. 162. 295, 297, 298,
322. 340, 371, 394
Krmelj Maks — 45, 83, 183, 229, 497
Krnica— 173,503
Krombcrk — 53. 597
Kropar Josip — U
Kronovo — 297, 397
Krpan Milan — 11
Krško — 294
Krupanj — 29
Krvava peč — 441
Krvavec —16,39
KudiS Polo — 51
Kuhar Lovro — 32, 119, 120, 452. 459
481
Kukavica Ludvik — 96. 136, 188, 371
Kukovič Kazimir — 31, 567
Kulovcc Vili - 90
Kumar Andrej — 355
Kuncelj Avgust — 90
Kvcder Dušan - 117. 308. 310. 315, 320,
486
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201, 203-208. 211-214, 216-218, 221Lacko Jože — 296

LampiĆ Jane/ — 107
Lapinjc — 11
Laško— 115
Lavrica — 208
Lavrič dr. Dušan — 304
Lavrić Jo/c — 511
»Legija smrti« — glej Bataljoni, domobranski: »štajerski bataljon«
Lcmut Jo/c — 53, 56, 172, 597
Leningrad — 429
Lenin - Vladimir lljić Uljanov — 247,
248,481,527,559
I-cscc — 42
Lesjak (glavni intendant MVAC) —
305
Lcskošck Franc — 4. 13. 24, 26, 29, 30,
34—36, 50, 71, 72. 97. 99. 108, 110, 130,
131, 140, 143, 144, 152, 153, 179. 182.
199, 202, 206. 210, 214, 215, 221, 226,
227, 266, 269, 271, 272, 274, 276, 281.
284-287. 311. 314, 348, 356, 372-374.
378, 384, 391, 399, 400, 417, 419, 424.
425, 435, 439. 444, 448. 449, 452, 453,
457, 467, 476, 480, 482—485, 490, 495,
497, 507, 508. 512, 513, 517, 518, 526,
527, 556, 565. 579. 583, 586
Lcskošck Helena — 34, 127, 131. 141.
144, 181, 205, 216. 221, 271, 282. 349.
390, 400, 425. 450, 487. 499
Lcskošck Marija — 34, 127, 131, 141.
144. 181, 205, 216. 221. 271, 282, 349,
390, 400, 425, 450, 487, 499
Lcskovcc — 87
Lcskovic Tone — 196
Lctonja Ela — 114,310
Lctonja Jože —309, 310

Libojc — 504
Lika — 58
Limbarska gora — 116, 504
Lipljcnc — 274
LipniŠka planina — 38, 46
Lipoglav (pri Ljubljani) — 98, 112,
136. 143, 219, 433. 453, 455, 456

Lipoglavski hribi — 99
Lipovec — 293
Litija — 16, 44, 103, 116, 118, 295, 309,
318, 504, 598

Ljubija — 434
Ljubljana - 4. 5, 9. 11-15. 20, 22. 23.
27, 29—36, 39. 40, 44, 51, 53, 54. 57,
60, 70, 73. 76, 79. 83, 85—87. 94, 98.
100, 107—111, 113, 115, 116, 119. 120,
123—127. 129, 130. 134, 136. 137, 139—
141, 143. 144, 146, 149, 152. 157, 162.
181, 182, 187—189, 194, 196. 198. 199,
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228. 230—233. 239, 241. 245. 249, 265,
266,
296,
315,
350,

269—275,
297, 305,
327, 330,
352. 357.

277, 282—284, 286. 294.
306, 303. 309, 312. 313.
332. 333, 336. 338. 348359. 362. 363. 366, 370,

372, 374, 378, 380, 382, 385. 388. 390.
392. 394. 396. 397, 412. 417, 423, 425428, 434-436, 438-440, 443, 445-447.
450-^52. 459-461, 463, 464, 466—469.
471, 472, 474, 477—179. 484, 486, 499.
507, 509, 511, 512. 514, 515, 517, 519.
520, 524—526, 534, 538, 539. 548. 549,
551, 553. 560—566, 568, 574—577. 579583, 587. 590-593, 5%. 597. 600, 602608
Ljubljanica (reka) — 30, 96. 100. 10S.
129, 144, 152. 153, 192. 193. 205, 209211, 221. 273, 277. 358, 454
Ljubljanska pokrajina — 4—6, 10, 15.
16, 19, 31—33, 39, 44, 56. 62. 63, 65,
70. 79. 127. 136. 146. 180. 218, 257. 271.
286, 314. 316, 402, 404, 500. 534. 535.
537. 540, 549, 553. 560—562, 566, 575.
576, 582, 590, 591, 593. 595, 596. 598.
600. 602, 603, 607
Ljubljansko barje — 96, 108, 451, 576
Ljubljansko polje — 576
Ljubno — 117
Ljudska pomoč (LP) — 94. 364, 407,
510
»Ljudska pravica« (glasilo CKKPS)
— 32. 78
Ločni k (pri Gorici) — 538
I-ogar dr. Cene — 215
Log (v Dolomitih) — 168, 313, 379, 502
Loka (v Poljanski dolini) — 84

lx>kc (pri Kromberku) — 351
Lokve (pri Črnomlju) — 51, 114
Lončar dr. Dragotin — 594
London - 105, 353, 386. 491, 505, 528.
560,566
Loška dolina — 75
Loški potok — 75
Lovšc Andrej — 151.208,222
I^ozicc — 19
Lož - 174
Lubcj Darinka — 127
Lubcj Franjo — 4, 108, 153, 199, 214,
227,490, 515,516,556.586
Lukman Ciril — 488
Lukmann — 42
Lukovica — 43
Lunačck dr. Pavel — 3%
L'Unita (glasilo KP Italije) — 14, 392
UlZnar ing. Kado — 12, 467, 475. 485

M
Maček Ivan — 3. 4, 13, 15, 21, 23, 35,
36, 73, 83. 87, 89, 93, 108, 109, 135,
141. 153, 179, 180, 182, 187, 194, 200,
201. 214. 215. 221. 226, 231, 238, 249,
251. 263, 269, 271. 275, 276. 278, 279,
281. 282, 285-287, 295, 338, 361, 370,
371, 373, 376, 380, 396, 419, 424, 425.
448, 451, 454. 462. 473. 476-479, 485.
488. 517, 521, 565
Maček Polde — 109, 145, 153, 178, 202,
226. 275
Maček Tilka — 464
Mačkovec — 162
Majcen dr. Ivo — 235. 312, 464
Majcen Dušan — 294, 394, 444, 475, 478,
488
Majcen Lado — 208, 277, 356, 451
Majcen Milan — 22
Majcen Nace — 322. 398
Majcen Stane — 439
Ma jer —51.269
Majnik Ivan— 190, 199
Makedonija — 37
Malc/ič Zorka — 96
Malnarič Jože — 58, 89, 150, 364
Manče — 170
Maribor - 17. 31, 37. 115. 117, 538, 558.
562
Marija na Creli — 319
Marinko Miha — 13. 393. 439
Marinković Ivo — 37
Marion Ljub« — 562
Marn Jane/ — 164
Marolt dr. (advokat Z Verda) — 168,
178
Martini Marija — 14.241
Martini Kigoictlo — 14, 241. 479, 538
MaiuSič — 85
Mamite Darko — 255
Marx Kari — 527
Masaryk Tomaž — 594
Massola Umbcrto — 14. 24, 35, 240,
241, 243. 311. 377, 392. 427, 460. 470.

478, 527. 559, 566, 569
Mauscr (belogardist) — 197

Mauthausen — 45. 229

Mavec Jakob — 90, 293
Mavric Ivan — 114
Mavrlcn — 290
Mavrovič Ivan — 304, 394, 444
Mavser Lado — 75
Mazovec Jože — 291, 380, 382, 384, 395,
396, 480. 522
Medvednica — 115
Medvedek dr. Dolfe — 292
Medves Ivanka — 461
Medvode — 44, 120

Mcjač — 39
Mekinje — 88
Mcncej Martin — 363
McndaŠ Peter — 422
Menih Jože — 6
Menina planina — 118, 504
Meniska vas — 89
Mestni komite KP Italije v Trstu —
410
Mestni komite KPS:
Celje — 296
Maribor — 61
Mestni odbor OF Idrija — 335
Metlika — 313, 338. 339, 382, 398
Metnaj — 87. 88, 102, 206, 371
Michieli ing. Lujo — 486

Mihailović Draža — 8, 9, 23, 25, 43.
158, 160. 170. 252. 253, 305. 324. 335.

352, 353, 388, 401, 489. 492. 526, 547,
550, 560, 575, 584
Mihelič Anton — II
Mihcvc ing. Edo — 23, 79, 89. 181, 228,
289-291. 294, 295. 303. 322, 370, 371.
376. 381—384, 395—397. 425. 426, 450,
465, 475. 522
Miklavc Ivan — 120
Miku/ dr. Metod — 5, 271, 427, 451.
486, 496, 513
Mikuž dr. Stane — 147
Milano — 18, 392. 429. 471
Mili/ia volontaria anticoiimnista
(MVAC) — 9. 106, 239. 305. 390. 492.
511, 522, 532, 541, 546, 567
ftilulinović* Ivan — 574
Mirna — 197, 357, 397. 426, 427, 458
Mirna peč — 163, 240, 297
Mirnska dolina — 162
M Kače pri Podnartu — 41
Mlada JNS — 584
»Mlada Slovenija« (glasilo Mladinske
OD-83, 510
"Mladina- (glasilo Zveze slovenske
mladine) — 83
Mladinska OF — 80. 83
»Mladi plamen« (revija) — 77
»Mladi tovariš« (glasilo ZDM za novomeško okrožje) — 80
Mlakar Franc — 34
Mlešoevo — 102
Mlinar Mirni — 34
Močnik Cveto — 168
Mojstrana — 42
Mokrcc —4, 11,239
Mokronog - 162, 297, 357, 362. 422
Mokropolje — 163
Molek Jakob — 229
Molnik — 112, 145, 274, 543. 454
Molotov — 124
Montagna Rcnzo — 385
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Moravče (pri Litiji) — 118, 309, 318,
504
Moravče (pri Novem mestu) — 162
Moskva — 11, 12, 22, 213, 253, 323. 386,
392, 416, 429, 469, 492
Moste (v Ljubljani) — 440, 489
Most je (ob Pesnici) — 296
Moscnik — 183
MoScnjska planina — 46
MoSkrič Jože —86, 97, 98, 112, 129, 130,
132, 136, 142-145, 150, 162. 181. 188,
189, 191. 192, 199, 205, 207, 208, 216—
218, 226, 228, 245, 246, 272. 273. 275—
277, 282, 287, 288, 306, 331. 356. 357,
364, 365, 385, 389, 427, 435. 444, 446,
451, 454, 455. 457—459, 465, 466, 472.
474, 475, 477, 480. 484. 485
Mozirje — 310, 505
Mrak — Bulovce Karla — 147
Mrežnica (reka) — 73
Mrhar Stane — 43
Mrke — 59. 78
Mrzel Milan — 114
Musck Vitko —390
Mussolini Benito — 5. 6. 55, 243, 248,
284. 323. 328. 330, 341. 342. 344. 377.
409, 514, 528, 567, 569
MuSic Vili — 419, 440

N
Nadrah Jože — 102
Nagode dr. ing. Črtomir — 305
Nahlik Maks — 82. 607
Nanos —74, 173
Napredna delovna skupnost — 8
• Naprej zastave slave- (pokrajinsko
glasilo OF za Primorsko) — 56, 335,
353
»Narodna legija- — 8
Narodnoosvobodilni svet — 577
Narodno strokovna zveza — 515
Narodna zaščita (NZ) — 18, 203, 204.
224, 225. 329. 331. 337, 354. 363. 369.
399, 408, 413. 415, 420. 460, 478, 509,
534, 535. 538, 540. 541, 543. 564, 576,
591
»Naša pest- (informacijski vestnik
II. grupe odredov) — 114
Naša vojska« (glasilo Glavnega Štaba
NOV in POS) — 375
»Naša žena« — 510
•Našim ženam« — 563
Natlačen dr. Marko — 31. 36. 50, 70.
72. 85, 111, 121-126, 203, 214, 225,
239. 527. 528. 563. 566, 567. 582
Ncdič Milan — 258
Nemce Ivan — 113, 118, 310, 607
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Neuberger dr. Mavricij — 30, 34. 311,
348, 372, 378, 420. 464
Ncuman Lilijana - 348. 363, 379, 420.
439,461.472,511
Nomcnj — 42
Notranje gorice — 442
Notranjsko — 4, 5, 8, 15, 20, 64. 80,
104, 136. 195, 239, 242, 257, 272. 274,
277, 294, 306. 313. 374—376, 390, 416,
419, 444, 522, 533, 536, 538, 576, 584.
587. 593. 594. 602. 603, 605
Nova gora — 89
Novak Ante — 290
Novak Avgust — 203
Novak dr. Ivan — 380
Novak Karel —8, 305
Novakova Jelovica — 46
Nova sela — 59
Nova vas pri Ptuju — 296
Novi breg — 12
Novo mesto — 3, 5, 14. 90. 91, 93, 162.
163. 198, 292, 297, 339, 382, 383, 446.
526, 538. 593
Nusdorfcr Loj/c — 140
Niirnberg — 128
O

Obir — 16
Oblak — 102
Oblastni komite KPS
za Slovensko Primorje — 45
za Koroško— 183
Oblastni komite SKOJ za Štajersko —
165
Obrje — 34. 144
Obveščevalna služba (OS) — 142, 143.
230. 385. 412, 413, 439. 471, 487. 509,
512, 522, 528, 565, 567
Odbor Delavske enotnosti — glej
Glavni odbor Delavske enotnosti
Odredi NOVJ:

Belokranjski — 15. 475
Dolenjski — 164, 183
Dolomitski — 15. 36, 72. 73, 108, 110,
132. 134, 138, 139. 141. 168, 176. 215.
220, 230, 239. 276. 280, 281. 316, 375.
378. 392, 427. 473. 495, 502
Goranski (hrvatski) — 6
Gorenjski — 41. 42, 45, 47, 67. 84.
133, 183, 280
KamnKko kokrski — 44
KamniŠkosavinjski — 67
Kočevski — 15
KokrSki — 41-45, 47-49. 229
Krimski — 15, 104, 176. 178. 232
KrSki — 59
LoSki — 15, 74. 75. 170, 172. 174, 176.
401,5%

Notranjski - 11, 15. 75, 109, 136, 141.
188, 190, 195, 211. 226. 238. 239, 272.
274, 277, 282. 333, 371, 395, 473, 502,
517
Pohorski — 117
Primorski — 18, 51
Savinjski— 6,319. 50», 505
Soški — 56, 75, 170—172, 174, 219,
278, 354, 400, 401, 414. 416, 500. 503,
538
Vzhodnodolenjski — 11, 15, 58, 77.
78, 115, 137. 150, 163. 166, 195. 198,
207, 212, 240. 290, 292. 313. 321. 322,
371. 382—384. 394, 395, 397, 458. 480.
500 501
Zapadnodolcnjski — ti, 15, 77—79,
87, 89, 97, 101, 130. 137. 146. 150,
154, 166, 178. 190. 192, 194, 1%. 197,
205-209, 211. 212, 217-219, 231, 246.
272. 273. 288. 292, 306. 322, 332. 358.
364, 371, 394, 421, 436. 452, 457. 458,
477, 500
/umbcraSko-pokupski — 37, 38. 58.
59, 238, 340, 382, 383
I, sumadijski v Srbiji — 537
II. (hrvaški) V. operativne zone —
75
Odred, četniški -Kraljeva jugoslovanska vojska v Sloveniji« — 163
Oprin Franc — 399, 419, 422, 438, 443,
460
Ogulin — 33
Ogullnac Franjo — 59
OJstra— 16
Okraji:
Smarjeta-ftkocjan — 78
Tu-helno— 78
Okrajni komite KPS MengcS — 145
Ok ropar Tone — 114
Okrožja:
Bela krajina — 595
Beneška Slovenija — 411
Celje - 598
Cerknica-80, 81,595
Gorica — 603
Grosuplje — 82. 99, 104, 105, 146, 205,
395. 475, 587. 595
Idrija — 603
Jesenice — 183. 600
Kamnik — 183.600
Kočevje —81,595
Kozjc-Brcžice — 598
Kranj — 183,271,600
Litija — 117
Ljubljana — 224
Maribor — 296. 598
Mežica — 598
Moravče — 117, 309, 310, 319
Novo mesto — 81. 166, 395, 595
M

Pohorje — 598
Ptuj - 296. 598
Revirji — 598
Ribnica — 595
Ribnica-Vchkc Lašče — 82
Savinjska dolina — 598
Stična — 81. 88. 101. 146. 193, 194, 207.
216, 357, 395. 465. 587. 595
Skofja Loka — 279
Tolmin — 597. 603
Toplice — 396
Trst — 603
Velike Lašče —595
Vrhnika —82, 427. 518, 595
Okrožni komiteji KPS:
Bela krajina — 602
Brežice — 116
Celje— 116. 119, 2%, 309
Cerknica — 80. 81, 175,602
Dolenjska — 78
Gorica — 56
Grosuplje — 103, 146, 602
Jesenice — 38. 40, 41, 183
Kamnik — 38. 40, 43, 44. 183
Kočevje — 81.82. 602
Kranj (Tržič) — 38. 40, 42, 183
Koroška - 319
Kozjansko — 116
Litija—114. 116.319
Ljubljana — 51, 109, 392, 399, 427.
602,604
Ljubljana-okolica — 224, 602
Maribor —295, 310
Mežica — 116
Novo mesto — 78. 79. 164—166, 602.
604
Revirji— 114.308,309,319
Ribnica — 602
Stična —81.88. 602
Savinjska dolina — 114. 309. 311. 319
Trst — 410
Vrhnika —427. 442, 518. 602
Okrožni finančnogospodarski odsek
za Ljubljano — 419
Okrožni komite SKOJ
za Ljubljano — 420
za Notranjsko — 83
Okrožni odbori OF:
Ljubljana —450. 508, 509
Ljubljana — okolica — 208
Novo mesto — 164, 321, 563
Stična — 101, 103,365
Okrožni odbor Mladinske OF za
Ljubljano — 420
Omcjc Vid — 103, 314, 373
Onis - 127. 241
Opatija — 38
Oplotnica — 117
Orchovica — 163
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Orel (organizacija) — 532
Orljc — 34, 98. 107, 112. 142
Osojnik — 293
Osojsko jezero — 6
Osolnik — 106
Osredek — 108
Ostri ž — 58
Ostrožno brdo — 19
»Osvobodilna fronta- — 510
Osvviecim — 116
Otavc — 167, 177
Otočcc (grad) —397
Otočji vrh — 88
Otrobovcc — 170

Padcrsič Vinko — 164
Padcž — 167, 176—178
Pajntar Franc — 183
Pancc — 112, 131, 232, 245, 246, 332.
359. 453. 456
Pangcrc Ludvik — 51, 269
Pariz — 4. 32. 574
»Partizanski abecednik- — 207. 396
Pavclić Ante — 252, 258
Pavličck (tiskarna v Kočevju) — 510
Pavlin Franc — 40
Pavlovič Franc — 115
PavSič Štefan — 23, 89. 289, 295, 339,
381.475
PavSič Vladimir — 92, 244. 281. 511
Pcćno— 115
Pcčovnik pri Celju — 296
Pere Mirko — 51. 56, 171. 269
Pcrko Andrej — 312
Pcrko Edo — 90
Pcrko Janez — 271
Perko Jože — 271
Pcrovo— 112. 129.220
Pcrpar Vckoslav — 165
PcrSič Bogomir — 89
Pcrvanja Anica — 280
Pestotnik iMirko — 103
Pctač Valentin — 34. 144, 349
Pctain Philippc — 258, 482
Petelin (čevljar) — 167
Petcrlin Erncst — 390
PctruSnja vas — 88, 102
Pibcrnik Albin — 61. 180, 228
Pijadc MoSa — 574
Pijava gorica — 104, 442
Pikovnik — 177, 178
Pintarič Štefan — 146
Pintar Slavko — 114
Pipan Tone — 390
Pirjcvcc DuSan — 55. 75. 172, 176, 278,
354
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PirjCVCC Tone — 35, 297. 298
Pirkovič Franc — 321
Pirotehnika — 446
Pivka-19.74. 597
Planina (na Kočevskem) — 383
Plankar Franc — 88
Plankar Jože — 102
Plankar Pepca — 102, 103
Platini Jaka —335
Pleterje — 321
Počkaj Miro —502
Podbarsck Reza — 215
Podbcvsck Štefanija — 106. 107
Podccrkcv — 174
Podčetrtek — 10
Podgabcr — 88
Podgorjanci — 371
Podgrič — 19
Pod k raj — 474
Podlipoglav — 4, 12, 14. 23. 30. 34, 36,
65, 85. 96, 99. 100. 108, 112, 121. 137.
141. 142, 145. 146. 181, 199. 216. 219,
227, 263, 275, 356, 370, 371, 373. 426,
447, 448. 451. 453—»57. 465. 473. 476,
478, 483—486, 488, 508. 517, 520
Podmolnik — 98, 129, 216. 360, 365, 456.
485
Podnart — 240
PodokroŽja:
Gorjanci — 165
SmarjctaSkocjan — 163, 165
Trebelno — 162
Trcbclno-Mokronog — 165
Trebnje — 165
Zužcmbcrk-Mirna peč — 165
Pod peca — 16
Podsmrcka — 314
Podutik — 379, 502
Poglajen Franc — 6, 16. 114
Pogled — 112. 317. 394, 453. 454
Pohorje — 117, 118,318
Poje Valentin — 397
Pokljuka — 5. 42, 45
Pokoj išče — 177,441.502
Pokrajinska komisija VOS za Primorsko — 298
Pokrajinski komite KPJ za Slovenijo
— 4, 116
Pokrajinski komite KPS
— za Gorenjsko — 31. 38—40, 45, 49,
60. 94, 126, 128, 133, 180—184. 229,
230, 417, 497. 525. 600, 603
— za KoroSko — 183
— za Primorsko — 31, 53, 56, 85. 95.
171. 183. 334, 335, 349—352. 354.
355. 399, 400, 403, 404, 409—413.
417. 538, 548, 597, 603. 607

— /a Štajersko (Severno Slovenijo)
— 31, 113—116. 118, 119, 229. 295,
296, 308. 315—318, 439, 464, 480,
525, 603
Pokrajinski komilc SKOJ (ZKM) za
Slovenijo — 37, 79, 82. 562, 607, 608
Pokrajinski odbor OF za Primorsko
— 335, 350, 351, 406, 409, 538
Pokrajinski plenum OF za Primorsko
-351.352
Pokrajinski sekretariat KPS
— za Gorenjsko — 60, 62
— za Štajersko — 60
Pokstanj — 82
Polak Bojan — 36, 178, 442, 475
Pole Jože— 114
Polhograjski Dolomiti — 313
Polhov Gradec — 139, 220
Polica — 35, 76. 112, 131, 145. 152. 207.
211. 218—220. 232, 245. 277. 288, 307,
332. 359, 360, 365. 453, 454. 456. 500
Polič Franc — 146
Polič Radko — 88, 103, 194
Polič Zoran - 4. 126. 127, 226, 235, 364,
379, 390, 393, 449, 505, 506. 515, 518.
519
Poljane nad Škof jo Loko — 183
Poljane pri Starih 2agSth — 12, 89
Poljanska dolina — 5, 44. 50, 84, 229,
371,576,600
PoljanSck Karel — 97, 136. 150, 192.
206. 207, 213. 226, 275, 331, 333. 360,

427, 436—438, 452, 453, 455, 476
Polje (na Dolenjskem) — 89
Polje pri Ljubljani — 30, 34. 97. 99,
100, 129, 131, 138, 144, 145. 152. 187,
188, 192, 205, 206, 210, 212. 216-218,
307, 349, 358, 360, 425, 464, 465, 487.
499. 511
Polki, nemški:
»Spodnja Štajerska* — 17
1. policijski — 310
4. policijski — 94. 279, 310
18. policijski planinskih lovcev — 46,
48
19. policijski — 94, 279, 310
Polk, 253. karabinjerski (italijanski)
— 173

Polževo — 72, 274, 282
Ponova vas — 442
Posočje — 19
Posojilna komisija pri FGO — 362
»Posojilo svobode- — 445
Postojna — 291
Potočnik Franc (belogardist) — 40
Potočnik Franc (španski borec, partizan)-45. 47

'.;•

Potočnik Roman — 230
"Potokar (denunciant v Gonarsu) — 57
""Potokar Lado — 35
Poverjcnistvo CK KP Hrvatske — 37,
38
Poverjcnistvo CK KPS
— za Dolenjsko — 32, 603
— za Ljubljano — 30—32, 70, 71, 79,
230. 295. 362, 379. 391, 419, 422. 438.
488, 603
— za Notranjsko — 32, 603
Poverjcnistvo 10 OF za Ljubljano —
32. 33, 70, 126, 505, 506, 508, 509. 515.
518
Poverjcnistvo PK SKOJ
— za Primorsko — 355
— za Štajersko — 116
Poznik Marjan — 304
Praga — 4
Pragersko — 240, 313
Prapreče (pri Mirni) — 197
Praprotnik Avgust — 111
»Pravda- — 128,482.514
»Pravica- (glasilo »Svobode« Črnuče)
— 144
Prebold —241
Prcdmeja — 173, 503
Prckmurjc — 549, 561.599
Prekopa — 501
Premrl Janko — 173.503
Prcscrjc — 441
Prczck (grad) —321,383
Prczclj Karel — 41
Prijatelj Jože — 322, 383
»Primorski poročevalec« (glasilo PO
OF za Primorsko) — 56. 335, 409
Primorsko — glej Slovensko Primorje
Primskovo - 9, 76, 88, 102, 103
Prisjcka na Gorjancih — 59
Protifašistična zveza žena — glej Slovenska protifašistična ženska zveza
(SP7.Z)
Protifašistični svet (viječe) narodne
osvoboditve Jugoslavije (PSNOJ;
PVNOJ) — glej Antifašističko vijeće
narodnog oslobođenja Jugoslavije
(AVNOJ)
Pucclj Ivan — 594
Pulj — 12
Pungert — 89
Pustisck Drago — 72. 96. 420

Ouisling Vidkun — 239, 252. 258, 390,

527
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Rab — 241
Rabclj — 598
Race Žarko — 222
Rače (pri Mariboru) — 313
Račje — 83
Radeče — 17
RadatoviČi — 398
Radijski oddajnik »Kričač« — 12
Radiooddajna postaja
— »Krava« — 12, 483—485
— »Tone TomSić* — 12
Radio Milano liberta — 559, 569
Radio »Slobodna Jugoslavija« — 21,
22, 64, 233, 237, 497. 527, 545. 560, 567,
571.572
»Radio vestnik OF* — 103. 169, 481.
510, 520
Radohova vas — 88
Radomlje — 40
Radovica (v Beli krajini) — 58
Radovljica —40, 42. 511
Raincr dr. Fricdrich — 5, 39-41. 67,
256, 533, 543, 567, 582
Rajhcnau na Kočevskem — 482
Rajoni:
Bela cerkev — 165
Bežigrad — 225
Devica Marija v Polju — 592
Hrastnik — 309
Kolodvor — 225
Lol _ 80
Notranjska — 80
Stična — 81
Struge — 81
Scntjurjc — 104
St. Peter— 165
Trnovo — 225
Rajonski komiteji KPS:
Barje — 356
Bela cerkev — 165
Črnuče — 61
Gorjanci — 165
Hrastnik —309
Novo mesto — 165
Smarjcta-Skocjan — 165
St. Peter— 165
Trcbelno-Mokronog — 165
Trebnje — 165
Zagorje ob Savi — 116
Zužcmbcrk-Mirna peč — 165
Rajonski odbori OF:
Ajdovec — 163
Barje — 208
Begunje — 81
Bela cerkev — 163
Bloke — 81
Dobrunjc — 145
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Dvor — 163
Kartcljcvo — 163
Lož — 81
Mokronog — 162
Mirna peč — 163
Stična — 102
Sv. Križ — 163
Skocjan — 163
Smarjeta — 163
St. Peter— 163
St. Rupcrt — 163
Tre bel no — 162
Ti /išče — 162

Žužemberk — 163
Rajstcr Franko — 39, 46
Rakek — 167
Rakitna —441
Rakitnica — 167, 313
Rampoha — 396
Rankovic* Aleksander — 23, 574
Ran/ingcr Greta — 439
Rašica — 145, 441
Ratitovec — 46
Ravbar Franc — 50, 55. 56, 269. 270.
282. 350. 495, 606
Ravbar Jože —291,341
Ravna gora (v Gorskem Kotarju) —
12
Ravnihar Evgcnij — 109
Ravnikar (gostilničar v Čatežu) — 357
Razori — 455. 501
Rcbcrsck Franc — 502
Rečica ob Savinji — 310
Reka— 112
Rekar — 455
Remce Bogomil — 202, 203
Repče — 456
Rcpentabor— 174, 504
Rcpič Viktor — 33, 72, 126, 390, 506,
515, 519
Rctje pri Križali — 43
Revirji — 16, 115. 116, 308. 309, 318, 319
Re/ija — 410. 598
Ribar Ivan st. —494,498
Ribar Ivo — 14, 30, 37. 38. 227, 243,
276, 424, 458, 468, 470, 574
Ribičič Mitja —114
Ribič Lojze — 309
Ribnica na Dolenjskem — 16, 111
Ribnik — 339
Rigclj — 12, 89
Rlhar Franc — 139
Rim — 258, 571
Roatta Mario — 6, 19, 271
Rob — 441
Robotti Mario — 4, 5, 271
Rode Marica — 2%
Rog — glej Kočevski Rog
RogaSka Slatina — 500

Rogatec — 10
Koje Franc — 271
Roje Lojze — 79. 191, 216. 224, 272. 273.
276, 277. 288, 446, 451. 474, 477. 488
Romavh Peter — 225
Romih — 30
Ropic Lojzka — 423
RoOStnvelt Franklin Delano — 389. 393.
431.494,498.573
Kosten- — 19
Roškar Vinko — 90
Kotar (konfident) — 57
Ko/man Franc — 51. 56, 114. 117. 269,
296. 310
Rozanc Valentin — 225
Rozman dr.Gregorij — 126. 147. 203,
305, 513
Rožnik Anion — 98, 100
Rožnik (v Ljubljani) — 30
Roscner F.rvvin — 5, 40
Rudnik (pri Ljubljani) — 295. 427,
443,462
Rudo — 29
Rupena Zora — 165
Rupnik ing. Zdenko — 204
Rupnik Ixon — 314
Rupnik Vuk — 90
Rus Jo/c — 108, 181. 214. 227. 2V3, 282.
286. 338, 425, 480, 490, 496. 499, 515,
516. 555. 556. 583, 586
Ruse — 37
Ržcv — 514

Sadinja vas —98. 142,316,454
SagajUte — 88
Sajli Dragutin —37
Samobor —59. 115
Samostojna demokratska stranka
(SDS) — 575, 584
Samostojna kmečka stranka — 532,
594
Samotorica — 139
Sant l-Vrdinando pri Barletti — 482
Satler Urška« poročena VeluSČek — 12,
364, 385. 458, 466. 477. 483, 485
.Sava (reka) — 115, 117
Sava (vas) — 309
Savinjska dolina — 116, 118. 240, 309.
310. 318. 320. 500, 504
Sekiriloe — 167.313
Sekirnik Janko — 16
Sela (nad Stično) — 102
Selan Lojze — 461
Selan Martin — 497. 517
Sc1a.fiumbcrk-1IO.298
SeliSčc —92
Sclifikar Marjan — 58

Sclščck— 176
Selska dolina — 5.44.576
Semič — 87, 90, 93, 293
Semič Stane — 290. 463. 480
Senjorjcv dom (na Pohorju) — 117
Sernec dr. ing. Dušan — 119, 147, 239.
370. 429
Sever EgldiJ — 100. 421, 422, 436. 437.
457
Sever Savka — 244
Skapin Lev — 48
Skct Boris — 96, 350
Sklorop — 76
Slak Jože — 77. 78
Slapcmik Adolf — 208
Slapničar Jože — 88
Slavina (pri Postojni) — 291
Slivovica — 502
Sljeme — 115
Slokar Ludvik — 352
.Slovenec — 21. 26, 31, 85, 123. 505.
510. 520
Slovenj Gradec — 458
Slovenska kmečko delavska stranka
— 552
»Slovenska legija. — 8. 110, 111. 511
Slovenska ljudska stranka (SLS) —
8. 110, 552. 556. 573
Slovenska protifašistična ženska zveza (SP2Z) — 407, 510, 608
••Slovenska revolucija- (glasilo krščanskih socialistov v OF) — 418
-Slovenska zaveza-« — 8, 390
»Slovenska zemlja* — 594
Slovenski Javornik — 183
»Slovenski klub« — 73
Slovenski narodnoosvobodilni odbor
(SNOO) — 232, 234, 235. 236. 283, 284.
298. 299. 301, 303. 328, 352. 362, 445
Slovenski narodnoosvobodilni svet
(SNOS) — 4, 364
»Slovenski partizan« — 318, 341, 344,
346, 375. 447, 448. 462. 479
»Slovenski poročevalec« — 21. 40, 46.
65. 70, 71, 91, 92, 103. 106. 112, 114,
123, 129, 138. 144, 149, 168. 169. 182.
201, 203. 213, 214, 218. 233. 235. 236.

238, 257. 271, 275. 281. 283-285. 287.
298. 312. 318, 335, 349, 352, 353. 355.
357, 372, 376, 393. 440. 445. 446. 460.
463, 471. 479, 481, 482, 486. 488-490.
498, 499. 501. 506, 508, 510. 519, 520.
549, 554, 583, 585, 586
»Slovenski zbornik 1942- — 511
-Slovenski zbornik MCMXLV« — 511
Slovensko Primorje — 4, 10, 16, 18,
19. 24, 32. 35, 50. 52—54. 62, 63, 72,
74, 75. 84, 85. 95, 96, 168, 170—172, 183.
195. 200, 219, 239, 242. 282. 298. 312,
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314. 324, 333, 335, 349—351, 353, 354.
362, 364, 372, 374, 376, 384, 399, 401—
411—412. 418, 426, 432, 450, 462, 500.
520. 525, 535, 537—539, 542, 548, 549,
553, 558, 559—561, 568, 574, 577, 587,
591. 596. 597, 602, 604, 605-607
Sluga Jože — 60, 83, 84, 109, 180, 181,
183, 229, 280
Smolcnja vas — 163
Smrckar Fanika — 333
Smrckar Hinko — 70
Smrckar Ludvik — 97, 130, 132, 150,
152, 166, 189, 190, 192, 197, 206, 208,
209, 217. 218, 221, 226, 231, 232, 247,
273—275, 306. 308, 331—333, 361, 385.
421. 427, 435, 436. 451. 452, 454, 455.
465, 474. 477
Smrjcnc — 105
Snežnik —411
Soča (rcka) —45, 559
»Sodobnost« — 582
Sodražica — 7, 522
•Sokolska legija« — 8
Soslro — 130, 216, 288, 307, 332, 359,
453, 454, 485, 500
»SoŠki partizan in zaSČitnik* — 172,
414
SoSicc — 59
Soteska —291,339
Spodnja Draga — 102
Spodnje Brezovo — 76
Spodnje Krase — 505
Spodnje Štajersko — 5, 6. 10, 14—17,
19. 32, 43, 44, 60, 62, 66, 67, 70. 72,
115—115, 117—119, 131, 133—135, 140,
195, 200, 219, 232, 240, 242, 245, 257.
287, 295, 296, 308—310, 313. 315—320,
322, 324, 374, 418, 422, 432, 462. 464.
480, 486, 500, 519, 525. 526. 535. 539—
541, 548, 549. 553. 561, 565. 577, 587.
591, 598. 599. 602, 605. 607, 608
Spodnji Kašelj — 219, 273
Spodnji Log — 11
Spodnji Velovlck — 296
Srbija — 7, 13, 20. 21, 60, 61, 523, 524.
570
Srcbrnič Jože — 45
Srednja Bistrica pri Beltincih — 229
Srednja vas — 89, 90, 322
Srednja kot — 16
Srcmska Mitrovica — 78, 144, 166, 309
Srobotnik — 89
Stadler Franc — 463
Stalingrad - 124, 253, 323. 341, 386,
429, 492, 514
StalinJosip Visarionovič DžugaŠvili —
141. 149, 157, 233, 244. 247—249, 251,
279, 285, 310, 362. 386, 387, 417, 460,
479, 481, 493, 494, 498, 527, 570, 572
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Stanovnik Janez — 175
Stantc Peter — 113, 310, 480, 486
»Stara pravda** — 305
Stara vas — 112. 131, 220. 246
Stare Slane — 84, 280, 495, 496. 553
Stari log — 115,481
Stari trg — 304
StcpiSnik Mirko— 104
Stcrlekar Ignac — 43, 44, 229
Stcrmccki Maks — 166, 322
Stična — 88, 101, 102, 193, 206, 277. 446.
447
Stol — 183
Stolice — 29
Stopar Viktor — 11, 37, 75. 79, 83, 84,
109, 180, 181, 215. 229, 279-281, 287.
522. 562, 607
Stopičc — 163
Storžič — 40
Stranic Vesna — 81
Stranje —88
Stranska vas — 102
Straža — 90
»Straža« — 305. 390
»Straža v viharju« — 566
Stražiiar Polde — 181, 229
SlražiSar Viktor — 40. 41. 47, 183
Stražiičc — 229
Strniša Marjan — 203, 305
Strniscc pri Ptuju — 118
Suha (reka) — 183

Suhadolc — 12

Suha krajina — 5. 9, 12. 101, 239, 278.
371.394,577.579
Suhor — 9, 293. 398
SuSak — 6. 271
SuSicc — 90, 92
Sv. Ana — 48
Sv. Barbara (pri Skofji Loki) — 279
Svetck Danica — 103. 447
Svctck Franc — 265
Svetina Ivo — 204, 304
Sv. Gregor —511
Sv. Ilija — 59, 78
Sv. Križ (pri Litiji) — 140. 381
Sv. Križ (na Dolenjskem) — 163
Sv. Lenart — 485
Sv. Nikola - 59, 78, 501
»Svoboda« — 144, 183
»Svobodna Slovenija« (glasilo SLS) —
110
Sv. Primož — 215
Sv. Trojica v Slovenskih goricah —
119
Sv. Urh (pri Ljubljani) — 98, 101, 106.
163, 208, 287, 307, 360, 500

Savli Oskar — 60, 109, 140, 180, 181,
215, 229, 279. 280
Scmpas — 172, 503
Šenčur pri Kranju — 582
Scnljurc Lidija — 30, 31, 79. 120. 204,
227. 230, 362-364. 379. 391, 393, 419,
421—423. 438. 439. 443. 481
Scnljurc Marjclka — 363
Scrbak Zora — 438, 439
Sibelia Anton — 172. 503. 504
Šilih Niko — 101. 138, 394. 444
Siska (komandant bataljona) — 48
SiSka (v Ljubljani) — 311, 349
Skcrlavaj Milan — 30, 34. 71, 73. 97.
149, 199—202. 221, 222, 226, 275, 286,
314, 333, 356, 363, 377. 378, 385. 391.
420, 424. 425. 439, 440, 445-447, 449.
450, 458. 461. 465, 471, 473, 477. 483,
497. 517. 520
Skcrl dr. France — 350, 352
Skocjan (pri Grosupljem) — 146, 441.
442
Skocjan (pri Smarjcti — 163, 297
Skofic Franc — 461
Škof Jaka — 204
Škof ja Loka — 40, 50, 279. 393
Škofljica — 34, 47, 104, 305, 308, 441
Skrbeč Matija — 582
Slander Mica — 13, 232. 277, 311, 464,
466
Slander Vera — 116, 118, 308, 309, 311,
480
Slibar Martin — 89
Smajd dr. Albin — 390, 511
Smarata — 170
Šmarje (na Primorskem) — 170
Šmarje (pri Grosupljem) — 104, 105,
231,308.365,456.501
Smarjcta — 163, 371,397
Šmartno ob Dreti — 310
Šmartno pod Šmarno goro — 34, 144
Šmartno pri Litiji — 103
Šmartno pri Ljubljani — 271
Smihel pri Novem mestu — 90
Smit Jane/ — 41
Snuderl dr. Makso — 235
dober — 90
Spacapan Mile — 74
Spacapan Miro — 351
Spilje — 299, 489, 495
Štajerska domovinska zveza (Stciriseher Hcimatbund) — 17, 241
»Štajerski bataljon« — glej Bataljoni,
belogardist ični
Štajersko — glej Spodnje Štajersko
Stalccrji — 90
Statenberk — 166

Stcfe Anton — 44
Stih Bojan —51. 56,269
St.Janž —297
St. Jernej — 115, 163, 381. 398
Si. Jo<t nad Vrhniko — 9. 169
St. Jošt pri Novem mestu — 9, 163
St. Jurij ob Taboru — 504
St. Jurij (pri Grosupljem) — 146, 274,
443
St. Pavel — 112. 145.453
St. Pavel pri Preboldu — 504
St. Peter (pri Novem mestu) — 163
Stupar Cene — 34. 144, 221. 349
Sturm dr. Fran — 235
Sturm Niko — 170
St.Vid nad Ljubljano — 145. 420, 464
St.Vid pri Stični — 43, 88, 101. 102.
193
St. Vid pri Vipavi — 172, 173, 503
Subic Janek — 73. 222. 228, 237. 238.
285, 373, 374. 377-379. 399, 423. 424.
427, 440, 467-469
Subic Valči — 469
Suligoj Stojan — 105
SuSterSič dr. Ivan — 582
SuStcrSič Tone — 130, 361, 427, 436.
437, 452, 457, 460, 466, 477

Tacen (pri Ljubljani) — 94
Tavčar Alojz — 460
Tavčar Draga — 364, 379. 392, 460, 478
Taylor Miron — 573
Temenica (na Dolenjskem) — 88, 102
Temenica (na Krasu) — 172, 503
Teran Stane — 48
Teritorialno poveljstvo kraljevih karabinjerjev Trst — grupa Gorica —
173
Tič Jasminka — 469
Tiflis — 21
Togliatti Palmiro — 469. 483, 484
Tolmin — 596
Tolminsko —355, 577
TomaČcvo (pri Ljubljani) — 34, 144
Toman Tone — 33, 71. 126, 127. 265,
272. 459, 508, 515
Tornič Anton — 140, 165. 202
TomiČ Josip — 144
Tominc dr. Angelik — 203
Tomšič Mira — 126. 180, 182. 228—230,
235, 280, 377, 391, 393. 420. 506, 515.
519
Tomšič Tone — 11-13. 101, 439
Tomfiič Vida — 13, 439
Toplice (pri Novem mestu) — 78, 89,
90,397
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Topol — 176
Topolovo (pri Planini) — 116
Torino — 392, 429
Tomovi (italijanski obveščevalni oficir) — 390
Toško čelo — 108, 199. 314, 373
Toulon — 482
Trala (pri Si. Vidu nad Ljubljano) —
225
Travna gora — 3
Travnik — 16
Trbovlje — 116, 240, 241, 308, 309, 319,
480,504
Trebanjski vrh — 89
Trebclno— II, 162,297
Trebnje — 242, 293, 297. 298, 371
Trcviso — 225, 306. 443
Trnovska planota — 19, 173, 503
Trnovski gozd — 171, 173, 174, 503, 504
Trojane — 504
Tropine — 112. 131, 211
Trpin Zvonko — 117, 131. 316
Trst — 12. 19. 24, 32. 53, 108, 174, 239,
240, 242, 270, 299, 335, 351, 355. 410,
413, 415, 489, 495, 504, 520. 524. 538.
539. 558. 559, 574, 577, 596, 597. 606
Trška gora — 97
Trtnik Alojz — 89
Trtnik Justina — 208.216
Trtnik Milan — 114
Tržaška pokrajina — 240
Tržič (Monfalconc) — 410, 559. 597
Tržič (na Gorenjskem) — 42. 48
Tržišče — 162.511
Tuhinjska dolina — 43, 44
Tuma ing. Zoran — 445
Tunis — 465
Turjak — 106, 107, 168, 305. 364, 378,
441,442
Turk Anton —501,502
Turk Janez — 22
Turnhcr Edo — 88, 103. 193. 194
U
Učakar Janez —51,56. 269
Udcnboršt — 46. 48. 271
Udje — 442
Umck Viktor — 278
Umnik — 39, 40. 49, 567
Uranič Ivan — 114
Uršna Sela — 303
Ustje— 19, 174,503
Užicc - 7, 29
Užička Požega — 296. 537
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Vače — 504, 505
Valcnčak Oto — 116
Varnostna obveščevalna služba (VOS)
— 31,35,70,72. 111. 141,312,415,463,
478, 509, 512, 519, 564-569, 590. 591.
606, 607
Varnostna služba (VS) — 438, 509, 582,
589
Vaška straža — glej Deželna straža
(Landuacht)
VaSka zaščita (straža), belogardistihna — 20, 97, 112, 219, 237. 238. 313,
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Vatikan —560, 573
Vavpctič dr. Lado — 594
Vavta vas — 166
Velika Dobrava — 88
Velika Loka — 162
Velike Lašče — 80, 441
Velike Poljane — 427, 451, 486
Velikijc Luki — 514
Vclikovcc — 299
Velušček Anton — 53, 351, 538
Venca pri Krtninu — 166
Verd — 108. 168, 177. 178, 441
Verdnik Matija — 183
Vcrtin Janko — 486
»Vcstnik Pokrajinskega komiteja KPS
za Primorsko« — 412
Vevče — 98, 208, 437, 485
Vidic Franc — 441
Vidmar Ciril — 400. 426, 487, 512
Vidmar Josip — 4, 30. 108, 153, 181.
199, 214. 222, 227, 244. 272, 377. 400,
450. 490, 507. 511. 556
Vidmar Stane — 400. 426, 487. 512, 582
Vilhar Pavle —481
Vilna — 559
Vipava — 19, 174, 503
Vipavska dolina — 53, 270. 577, 596, 597
Vipotnik Albin — 309—311
Visoča — 59
ViŠcnjska Dobrava — 101
ViŠnar Franc — 116
Višnja gora — 35, 87, 104
Vitovljc — 74
Vodnik Alojz— 453
Vodopivcc Franc — 40
Vogalcc — 172, 364
Voglanska gmajna — 42
Vogle — 42
Vogrsko — 96, 170, 334
Vojno*okrožjc XVIII. (nemško) — 5,
40
Vojnorcvolucionarni komilc za jeseniško okrožje — 38
Vojvoda Franc — 42

Vojvodina — 37
Volća — 170
Volk Avgust — 292
Vozel Albin — 165
Vransko —310, 504
Vrbinc Angela — 106, 107
Vrbinc Ivan — 107
Vrbinc Ivana— 106. 107
Vrbinc JaitCZ — 106, 107
Vrbovec — 293
Vrtiće — 90, 293
Vrečar Amon — 305
Vrcy Franc — 140
Vresk Lojze— 114
Vresk Vili —309, 311
Vrbnika —230, 278
Vrhnjnk ing. Vinko — 90
Vrbovec (pri Ljubljani) — 450
Vrbovec Lojze (Slavko) — 23, 89. 289.
295.339,381,475
Vrhovni plenum OF — 30. no, 113.
119. 125, 126, 227. 231-235, 236. 238,
240, 242. 283, 284, 286, 298. 299, 301,
303. 328, 352. 429, 430, 464, 526, 556.
581. 583, 585, 586, 594
Vrhovni Štab NOV En PO Jugoslavije
(NOPDV Jugoslavije) — 3. 12, 14,
25, 29, 30. 60. 61, 87. 195, 228. 237.
278. 399, 424, 429, 433, 434. 463. 464,
469—171, 483, 486, 489, 491, 494, 498,
521, 526, 527, 555. 568. 570-572. 574
Vrhpolje— 115
Vrh (nad Višnjo poro)— 102
Vrli (pri Ribenibcrku) — 354, 411. 596
Vrh (pri Sobracah) — 88
VrunČ Franc — 296
Vseslovenski odbor (komite) v Moskvi — 123. 213, 2.%, 240. 328, 337,
430. 573
»Vzajemnost« — 94, i ia, 145
W

VVehrmannschafl - n, 41, 309, 316.
318—320, 504, 505, 539, 541, 542, 587,
599
VVoIbnnk Karei —90

Zagradec— Hl, 446
ZagradiSce — 454
Zagrad pri Harinii vasi — 164
Zagreb — 4, 14, 29. 30. 37. 38, 115, 228.
237, 305. 364, 399. 423. 427. 446. 458.
46S—»71. 478. 483, 531. 538
Zalog pri Ljubljani — 34, 152, 245. 313,
485, 500
Zapolok — 46*
Zaternik —42
Zbor odposlancev narodnoosvobodilnib odborov — 577, 578
Zdenčina — 33
Zdravsčina — 19
Zelena jama (v Ljubljani) — 460, 472,
510
Zemljak Joic — 32. 70. 126, 306, 482.
508,511
Zemun — 296
Zgornja Rečica pri Laškem — 116
Zgornji Ig — 441
Zgornji Kašelj — 222. 273
Zgornji Lokovec — 355
Zgornji Subadol — 339
Zibclnik Pavle — 272. 458. 477
Zihcrl Ana — 48»
Zihcrl Boris — 32, 70, 119, 147, 149,
393, 396. 421, 422, 440, 443. 481. 482.
506. 519
Zihcrl Branko — 482
Zilierl Mlloi — 482
Zinovjev — 421
Zlalnar Mirko — 30, 34, 275, 314, 373.
374, 377, 391. 427. 447, 451, 464, 467,

484, 488. 497. 517
Zmagovci — 501
Zone. operativne NOV in PO:
i. (Dolenjska) —294
II. -109
II. (ZagrebSka) - 37. 38. 58, 59.
381.382
III. »Alpska- —50
IV. (Ilajerska) — 119
V. (hrvatska) — 75
Primorska — 173
Zore dr. Slavko — 464
Zrimsck Ivan — 107
Zrimsck Rudolf— 312
Zupane Anton — 102

Zabre/nica — 42
Zabukovje — 442
•Zadružna sveza« — 77
Zadvor—129, 130,216.217
Zagorica — 88
Zagorje ob Savi — 116, 118. 296, 308.
480, 504. 505
II

Zupančič Nina — 70
»Zveza bančnih in zavarovalnih zavodov« — 1M
»Zveza delovnega ljudstva« — 166
-Z\e/a delovne mladine- (ZDM) — 80,
81, 165,377.594,607
»Zveza fantovskih odsekov« —532
»Zveza gradbenih delavcev Jugoslavije- — 109
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»Zveza kmečkih fantov in deklet" —
23. 532. 594, 607
»Zveza komunistične mladine« (ZKM)
— 80,81. 165, 166
»Zveza slovenske mladine« (ZSM) —
83,562

Zabče — 441
Žagar Karel — 119. 148, 439, 444, 451,
452. 474
Žalna — 105
Zaucer Pavle — 113, 114. 118. 310
Zebot dr. Ciril — 147. 305. 390
Železna Kapla — 540
Zelcznik — 304
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Zctičja planina — 16
Ziberna — 392
Žirovnica — 42, 240
Zirovnik — 42
Zirovnikov graben — 108, 373
Zirovski vrh — 16
Zivkovič Peter — 532
Znidarič Tone — 114. 309
Zovnek pri Braslovčah — 17
Zujović Sretcn — 574
Žumberak — 59, 243, 382. 383. 470
Zupanov laz — 170
Žužemberk — 3. 9. 90, 163. 274, 293,
298.511
Zvabovo — 163
Zvan Marija — 461

KAZALO

NAMESTO UVODA
PODLIPOGLAV
St. 1

Poročilo Edvarda Kardelja dne 20. septembra 1942
nemu sekretarju KPJ in vrhovnemu komandantu
POJ Josipu Brozu-Titu o položaju v Sloveniji
St. 2 Poročilo Edvarda Kardelja dne 7. oktobra 1942
nemu sekretarju KPJ in vrhovnemu komandantu
POJ Josipu Brozu-Titu o položaju v Sloveniji

generalNOV in
3
generalNOV in
14

LJUBLJANA
St. 3 Poročilo Edvarda Kardelja dne 13. oktobra 1942 politkomisarju Glavnega poveljstva slovenskih partizanskih čet
Borisu Kidriču in sekretarju Centralnega komiteja KPS
Francu Leskošku o svojem prihodu v Ljubljano in o položaju v Ljubljani
29
St. 4 Pismo Edvarda Kardelja dne 13. oktobra 1942 komandantu
Glavnega poveljstva slovenskih partizanskih čet Ivanu
Mačku
36
St. 5 Pismo člana Centralnega komiteja Komunistične partije
Jugoslavije Iva Ribarja-Lole dne 9. septembra 1942 Edvardu
Kardelju o položaju na HrvaŠkem
37
St. 6 Poročilo sekretarja Pokrajinskega komiteja KPS za Gorenjsko Lojzeta Kebeta dne 21. septembra 1942 Centralnemu komiteju KPS o političnem in vojaškem položaju na
Gorenjskem
38
St. 7 Poročilo Štaba L grupe odredov dne 25. septembra 1942
Glavnemu poveljstvu slovenskih partizanskih čet o smrti
narodnega heroja Jožeta Gregorčiča in o ncmSkem napadu
na UdenborSt
46
ir
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Si. 8

St. 9

St. 10
St. U
St. 12
St. 13

St. 14

St. 15
St. 16

St. 17

St. 18

St. 19

St. 20

St. 21
St. 22
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Poročilo sckrclarja Pokrajinskega komiteja KPS za Gorenjsko Lojzeta Kebeta dne 1. oktobra 1942 Centralnemu
komiteju KPS o položaju na Gorenjskem
49
Poročilo organizacijskega sekretarja Centralnega komiteja
KPS Borisa Kraigherja dne 9. oktobra 1942 sekretarju Centralnega komiteja KPS Francu LeskoŠku o razmerah v Gonarsu in položaju na Primorskem
50
Poročilo Štaba I. bataljona Vzhodnodolcnjskega odreda dne
10. oktobra 1942 o boju z ustaši
58
Pismo Edvarda Kardelja dne 14. oktobra 1942 sekretarju
Pokrajinskega komiteja KPS za Gorenjsko Lojzetu Kebetu 60
Letak Izvršnega odbora Osvobodilne fronte sredi oktobra
1942 »Proti mobilizaciji Slovencev za vzhodno fronto!« . . 66
Poročilo sekretarja PovcrjeniŠtva Centralnega komiteja
KPS za Ljubljano Vladimirja Krivica dne 14. oktobra 1942
Edvardu Kardelju
70
Pismo politkomisarja Glavnega poveljstva slovenskih partizanskih Čet Borisa Kidriča in sekretarja Centralnega komiteja KPS Franca Leskoška dne 15. oktobra 1942 Edvardu
Kardelju
71
Poročilo Jancka Subica iz Dolomitov dne 16. oktobra 1942
Edvardu Kardelju v Ljubljano
73
Poročilo štaba Loškega odreda Glavnemu poveljstvu slovenskih partizanskih čet dne 16. oktobra 1942 o premiku
na Primorsko
74
Poročilo štaba Gubčeve brigade dne 20. oktobra 1942 o napadu na belogardistične postojanke na Polici, v Spodnjem
Brezovem, na Dednem dolu in na Blcčjern vrhu
76
Poročilo pomočnika politkomisarja Glavnega poveljstva
slovenskih partizanskih čet dr. Jožeta Brilcja dne 21. oktobra 1942 o stanju in razmestitvi Zapadnodolenjskega in
Vzhodnodolcnjskega odreda
77
Poročilo sekretarja Pokrajinskega komiteja SKOJ za Slovenijo Viktorja Stoparja dne 21. oktobra 1942 članici Povcrjeništva CK KPS za Ljubljano Lidiji Senljurc o mladinski
organizaciji v Ljubljanski pokrajini
79
Poročilo Jožeta Sluge dne 21. oktobra 1942 komandantu
Glavnega poveljstva slovenskih partizanskih čet Ivanu
Mačku o prihodu na Gorenjsko
83
Pismo Edvarda Kardelja dne 22. oktobra 1942 dr. Alešu
Beblerju pred njegovim odhodom na Primorsko .... 84
Poročilo namestnika komandanta Glavnega poveljstva slovenskih partizanskih čet Jake Avšiča dne 22. oktobra 1942
Edvardu Kardelju v Ljubljano o razmerah v Cankarjevi in
Gubčevi brigadi
86

Št. 23

St. 24
St. 25

St. 26

St. 27

St. 28
St. 29
St. 30
St. 31
St. 32

St. 33

St. 34

St. 35

St. 36
St. 37
St. 38
St. 39
St. 40

Poročilo namestnika komandanta in pomočnikov politkomisarja Glavnega poveljstva slovenskih partizanskih čet dne
22. oktobra 1942 o položaju na Dolenjskem
87
Poročilo štaba I. grupe odredov dne 23. oktobra 1942
Edvardu Kardelju v Ljubljano
94
Pismo dr. Aleša Beblerja dne 23. oktobra 1942 Edvardu
Kardelju in Borisu Kidriču pred svojim odhodom na
Primorsko
96
Poročilo zaupnika Centralnega komiteja KPS Jožeta Mo
škriča dne 24. oktobra 1942 Centralnemu komiteju KPS
o partizanskih napadih na belogardistične postojanke v Bizoviku, Dobrunjah in Polju pri Ljubljani
97
Poročilo štaba Tomšičeve brigade dne 24. oktobra 1942
Glavnemu poveljstvu slovenskih partizanskih čet o napadu
na belogardistSČn] postojanki v Polju in Bizoviku .... 99
Poročilo Okrožnega odbora OF Stična dne 24. oktobra 1942
o položaju v okrožju
101
Poročilo sekretarja Okrožnega komiteja KPS Grosuplje
Ivana Erjavca dne 25. oktobra 1942 o položaju v okrožju . 103
Poročilo Štefanije Podbevšck dne 25. oktobra 1942 o belogardističnem nasilju v Bizoviku
106
Poročilo sekretarja Centralnega komiteja KPS Franca Lcskoška dne 26. oktobra 1942 Edvardu Kardelju v Ljubljano 108
Poročilo članice Centralne komisije Varnostne obveščevalne službe Zdenke Kidrič dne 26. oktobra 1942 Edvardu
Kardelju
110
Poročilo zaupnika Centralnega komiteja KPS Jožeta Moškriča dne 26. oktobra 1942 o aktivnosti bele garde v občinah Dobninje in Grosuplje
112
Poročilo štaba II. grupe odredov dne 27. oktobra 1942 Glavnemu poveljstvu slovenskih partizanskih čet o razmerah
na Štajerskem
113
Poročilo člana Pokrajinskega komiteja KPS za Severno
Slovenijo dr. Dušana Kraigherja tlne 27. oktobra 1942 Centralnemu komiteju KPS o položaju na Štajerskem .
. . 118
Poročilo Lovra Kuharja dne 27. oktobra 1942 Borisu Ziherlu 119
Poročilo Edvarda Kardelja in Borisa Kidriča dne 28. oktobra 1942 Izvršnemu odboru OF v Dolomite
120
Pismo Centralnega komiteja KPS dne 28. oktobra 1942
Pokrajinskemu komiteju KPS za Gorenjsko
128
Poročilo zaupnika Centralnega komiteja KPS Jožeta Moškriča tlne 28. oktobra 1942 Edvardu Kardelju v Ljubljano 129
Poročilo komandanta III. bataljona Zapadnodolenjskcga
odreda Ludvika Smrekarja 28. oktobra 1942 Borisu Kidriču
in Edvardu Kardelju v Ljubljano
130
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St. 41

St. 42

St. 43

St. 44
St. 45
St. 46
St. 47
St. 48
St. 49
St. 50

St. 51

St. 52
St. 53

St. 54

St. 55
St. 56
St. 57
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Poročilo Slaba I. grupe odredov dne 28. oktobra 1942 Glavnemu poveljstvu slovenskih partizanskih čet o položaju
na Gorenjskem
132
Odredba Glavnega poveljstva slovenskih partizanskih Čct
dne 28. oktobra 1942 o zbiranju prostovoljcev za Gorenjsko in Štajersko ter o neposrednih nalogah enot
134
Dopis Glavnega poveljstva slovenskih partizanskih čet dne
28. oktobra 1942 intendantu Glavnega poveljstva slovenskih
partizanskih čet Karlu Poljanšku
136
Poročilo štaba Tomšičeve brigade dne 28. oktobra 1942
Glavnemu poveljstvu slovenskih partizanskih čet .... 137
Poročilo štaba Dolomitskega odreda dne 28. oktobra 1942
uredništvu Slovenskega poročevalca o boju na Korenu . . 138
Poročilo štaba Dolomitskega odreda dne 28. oktobra 1942
o boju III. bataljona
139
Poročilo Edvarda Kardelja dne 29. oktobra 1942 sekretarju
Centralnega komiteja KPS Francu Lcskosku v Dolomite 140
Pismo Edvarda Kardelja dne 29. oktobra 1942 sekretarju
Centralnega komiteja KPS Francu Lcskosku v Dolomite 143
Poročilo zaupnika Centralnega komiteja KPS Jožeta Moškriča dne 29. oktobra 1942 Edvardu Kardelju
144
Poročilo sekretarja Okrožnega komiteja KPS Grosuplje
Ivana Erjavca dne 30. oktobra 1942 Izvršnemu odboru OF
o razmerah v okrožju
146
Poročilo sekretarja Komisije za agitacijo in propagando
pri Centralnem komiteju KPS Borisa Ziherla 31. oktobra
1942 Edvardu Kardelju
147
Poročilo zaupnika Centralnega komiteja KPS Jožeta Moškrića dne 31. oktobra 1942 Edvardu Kardelju
150
Poročilo komandanta III. bataljona Zapadnodolenjskega
odreda Ludvika Smrckarja dne 31. oktobra 1942 Edvardu
Kardelju in Borisu Kidriču
150
Pismo politkomisarja Glavnega poveljstva slovenskih partizanskih čet Borisa Kidriča dne 31. oktobra 1942 komandantu Glavnega poveljstva slovenskih partizanskih čet
Ivanu Mačku in sekretarju Centralnega komiteja KPS
Francu Lcskosku
153
Osnutek članka Edvarda Kardelja »Brezpogojno držati
položaje!«
154
Članek Edvarda Kardelja »Druga fronta«
157
Poročilo pomočnika politkomisarja Glavnega poveljstva
slovenskih partizanskih čet dr. Jožeta Brileja konec oktobra 1942 Izvršnemu odboru OF o posledicah okupatorske
ofenzive na Dolenjskem
162

St. 58

St. 59

St. 60

St. 61
St. 62
St. 63
St. 64

St. 65

St. 66
St. 67

St. 68
St. 69
St. 70

St. 71
St. 72

St. 73

St. 74

Poročilo pomočnika politkomisarja Glavnega poveljstva
slovenskih partizanskih čel dr. Jožeta Brilcja konec oktobra 1942 Centralnemu komiteju KPS
164
Prepis poročil, ki ga je glavno poveljstvo slovenskih
partizanskih čet v začetku novembra 1942 poslalo Edvardu
Kardelju
167
Prepis poročil partizanskih enot, ki ga je Glavno poveljstvo
slovenskih partizanskih čet poslalo v začetku novembra
1942 Edvardu Kardelju
170
Poročilo sekretarja Centralnega komiteja KPS Franca LeSkoika dne 1. novembra 1942 Edvardu Kardelju
179
Poročilo Štaba I. grupe odredov i\nc I. novembra 1942
Centralnemu komiteju KPS o položaju na Gorenjskem . . 182
Navodila Glavnega poveljstva slovenskih partizanskih čet
dne 1. novembra 1942 za boj proti bclopardističnirn enotam 184
Navodila Glavnega poveljstva slovenskih partizanskih čet
dne 1. novembra 1942 štabu Tomšičeve brigade za načrtncjSo pripravo akcij proti beli gardi
187
Pismo Borisa Kidriča in Edvarda Kardelja dne 2. novembra 1942 zaupniku Centralnega komiteja KPS Jožetu Moškriču
188
Poročilo sekretarja Okrožnega odbora OF Stična Radka
Poliča dne 2. novembra 1942 o razmerah v okrožju ... 193
Navodila Glavnega poveljstva slovenskih partizanskih čet
dne 2. novembra 1942 o načinu boja proti beli gardi in
pripravah za prezimovanje
194
Poročilo slaba Zapadnodolenjskega odreda dne 2. novembra 1942 Glavnemu poveljstvu slovenskih partizanskih čet 196
Poročilo sekretarja Centralnega komiteja KPS Franca LcskoSka dne 3. novembra 1942 Edvardu Kardelju
199
Poročilo članice Centralne komisije Varnost no-obveščcvalne službe Zdenke Kidrič dne 3. novembra 1942 Edvardu
Kardelju
202
Poročilo zaupnika Centralnega komiteja KPS Jožeta MoSkriča dne 3. novembra 1942 Edvardu Kardelju
205
Poročilo zaupnika Centralnega komiteja KPS Jožeta MoSkriča dne 3. novembra 1942 Edvardu Kardelju in Borisu
Kidriču
205
Pismo Edvarda Kardelja dne 4. novembra 1942 intendantu
Glavnega poveljstva slovenskih partizanskih čet o načinu
oskrbovanja partizanskih enot iz Ljubljane
207
Pismo Edvarda Kardelja dne 4. novembra 1942 komandantu
III. bataljona Zapadnodolenjskega odreda Ludviku Smrckarju o nalogah bataljona
209
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St. 75
St. 76
St. 77

St. 78
St. 79

St. 80

St. 81
St. 82
St. 33
St. 84

St. 85
St. 86
St. 87

St. 88
St. 89

St. 90
St.
St.
St.
St.
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91
92
93
94

Poročilo sekretarja Centralnega komiteja KPS Franca Lcskoika dne 4. novembra 1942 Edvardu Kardelju
214
Poročilo zaupnika Centralnega komiteja KPS Jožeta Moškriča dne 4. novembra 1942 Edvardu Kardelju
216
Poročilo komandanta III. bataljona Zapadnodolenjskcga
odreda Ludvika Smrekarja dne 4. novembra 1942 Borisu
Kidriču in Edvardu Kardelju
217
Vojaška poročila »7. naših bojišč«, ki jih je Edvard Kardelj
objavil v Slovenskem poročevalcu dne 4. novembra 1942 . 218
Poročilo Edvarda Kardelja dne 5. novembra 1942 sekretarju Centralnega komiteja KPS Francu Leskošku in komandantu Glavnega poveljstva slovenskih partizanskih čet
Ivanu Mačku o položaju v Ljubljani
221
Poročilo komandanta III. bataljona Zapadnodolenjskcga
odreda Ludvika Smrekarja dne 5. novembra 1942 Edvardu
Kardelju in Borisu Kidriču
231
Proglas Vrhovnega plenuma OF (Slovenskega narodnoosvobodilnega odbora) dne 6. novembra 1942
232
Poslanica Vrhovnega plenuma OF dne 6. novembra 1942
Izvršnemu odboru OF slovenskega naroda
235
Poslanica Vrhovnega plenuma OF dne 6. novembra 1942
Glavnemu poveljstvu slovenskih partizanskih čel .... 236
Poročilo Edvarda Kardelja dne 6. in 12. novembra 1942
vrhovnemu komandantu NOV in POJ Josipu Brozu-Titu
in Kominterni o položaju v Sloveniji
237
Pismo člana Izvršnega odbora OF Josipa Vidmarja dne
6. novembra 1942 Edvardu Kardelju
244
Poročilo zaupnika Centralnega komiteja KPS Jožeta Moskriča dne 6. novembra 1942 Edvardu Kardelju
245
Poročilo komandanta III. bataljona Zapadnodolenjskcga
odreda dne 6. novembra 1942 Borisu Kidriču in Edvardu
Kardelju
246
Proglas Centralnega komiteja Komunistične partije Sloveči ob petindvajseti obletnici velike oktobrske revolucije . 247
Dnevno povelje Glavnega poveljstva slovenskih partizanskih čet dne 7. novembra 1942 ob petindvajseti obletnici
oktobrske revolucije
249
Članek Edvarda Kardelja •'Petindvajseto leto obstoja
ZSSR, leto velikih zmag nad fašizmom in silami reakcije« 251
Članek Borisa Kidriča »Velika partizanska zmaga'« . . . 255
Članek Borisa Kidriča »Poslednji korak bele garde« ... 258
Članek Borisa Kidriča »Vojaške naloge«
261
Teze in resolucija s konference »Delavske enotnosti« dne
7. novembra 1942 v Ljubljani
263
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St. 103
St. 104
St. 105

St. 106
St. 107
St. 108
St. 109

St. 110
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Članek Edvarda Kardelja »Enotnost slovenskega delavstva« 266
Poročilo sekretarja Centralnega komiteja KPS Franca Lcskoška dne 7. novembra 1942 Edvardu Kardelju
269
Poročilo zaupnika Centralnega komiteja KPS Jožeta MoŠkriča dne 7. novembra 1942 Edvardu Kardelju
272
Poročilo komandanta III. bataljona Zapadnodolenjskcga
odreda Ludvika Smrekarja dne 7. novembra 1942 Borisu
Kidriču in Edvardu Kardelju
273
Poročilo sekretarja Centralnega komiteja KPS Franca LcskoŠka dne 8. novembra 1942 Edvardu Kardelju
274
Poročilo zaupnika Centralnega komiteja KPS Jožeta Moškriča dne 8. novembra 1942 Edvardu Kardelju in Borisu
Kidriču
276
Poročilo komandanta Glavnega poveljstva slovenskih partizanskih čet Ivana Mačka dne 9. novembra 1942 Edvardu
Kardelju in Borisu Kidriču
278
Poročilo Viktorja Stoparja iz začetka novembra 1942 komandantu Glavnega poveljstva slovenskih partizanskih čet
Ivanu Mačku o položaju na Gorenjskem
279
Pismo Edvarda Kardelja dne 10. novembra 1942 sekretarju
Centralnega komiteja KPS Francu LcskoSku v Dolomite . 281
Komunike Izvršnega odbora OF dne 10. novembra 1942
o petem zasedanju Vrhovnega plenuma OF v Ljubljani . . 283
Zahvala Glavnega poveljstva slovenskih partizanskih čet
dne 10. novembra 1942 Vrhovnemu plenumu OF za zaupanje, ki mu ga je izrekel na svojem petem zasedanju . 284
Pismo Edvarda Kardelja dne 11. novembra 1942 sekretarju
Centralnega komiteja KPS Francu LcskoSku v Dolomite 285
Poročilo sekretarja Centralnega komiteja KPS Franca Leskoška dne 11. novembra 1942 Edvardu Kardelju .... 286
Poročilo zaupnika Centralnega komiteja KPS Jožeta MoSkriča dne 11. novembra 1942 Edvardu Kardelju .... 287
Poročilo namestnika komandanta in pomočnikov politkomisarja Glavnega poveljstva slovenskih partizanskih čet
dne 11. novembra 1942 o delu v Cankarjevi in Gubčevi
brigadi ter o položaju na Dolenjskem
289
Poročilo sekretarja Okrožnega komiteja KPS Maribor
Toneta Grčarja okoli 11. novembra 1942 Centralnemu komiteju KPS o položaju na Štajerskem
295
Poročilo obveščevalca Gubčcvc brigade Toneta Pirjcvca
dne 11. novembra 1942 o položaju po italijanski ofenzivi
na Gorjanec
297
Članek Edvarda Kardelja »Velika zmaga Osvobodilne
fronte slovenskega naroda«
298
641

Si. 113

Poročilo namestnika komandanta Glavnega poveljstva slovenskih partizanskih ćet Jake AvŠiča dne 12. novembra
1942 Edvardu Kardelju
303

St. 114

Poročilo članiee Centralne komisije Varnostno-obvcščevalne
službe Zdenke Kidrič dne 12. novembra 1942 Edvardu
Kardelju
304

St. 115

Pismo zaupnika Centralnega komiteja KPS Jožeta Moškriča dne 12. novembra 1942 Edvardu Kardelju
306
Poročilo komandanta III. bataljona Zapadnodolenjskega
odreda Ludvika Smrekarja dne 12. novembra 1942 Borisu
Kidriču in Edvardu Kardelju
306
Poročilo člana Pokrajinskega komiteja KPS za Severno
Slovenijo dr. Dušana Kraigherja dne 13. novembra 1942
Edvardu Kardelju o položaju na Štajerskem
308
Pismo Edvarda Kardelja dne 14. novembra 1942 sekretarju
Centralnega komiteja KPS Francu Lcskošku v Dolomite . 311
Vojaška poročila »7. naših bojišč-, ki jih je Edvard Kardelj
objavil v Slovenskem poročevalcu dne 14. novembra 1942 . 312
Poročilo politkomisarja Glavnega poveljstva slovenskih
partizanskih čet Borisa Kidriča dne 14. novembra 1942
Edvardu Kardelju
314

St. 116

St. 117

St. 118
St. 119
St. 120
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Poročilo politkomisarja II. grupe odredov Dušana Kvedra
dne 14. novembra 1942 Centralnemu komiteju KPS o položaju na Štajerskem
315

St. 122

Poročilo štaba Vzhodnodolcnjskcga odreda dne 14. novembra 1942 o razmerah po italijanski ofenzivi na Gorjance . . 321
Osnutek dnevnega povelja Glavnega poveljstva slovenskih
partizanskih čet dne 15. novembra 1942
322

St. 123
St. 124

St. 125

Poziv Izvršnega odbora Osvobodilne fronte in Glavnega
poveljstva slovenskih partizanskih čet dne 15. novembra
1942 »Zavedenim in prisilno mobiliziranim!«
327
Poziv Izvršnega odbora Osvobodilne fronte in Glavnega
poveljstva slovenskih partizanskih čet dne 15. novembra
1942 »Vsem Slovencem, ki so sposobni nositi orožje« . . 330

St. 126

Poročilo intendanta Glavnega poveljstva slovenskih partizanskih čet Karla Poljanska dne 15. novembra 1942 Edvardu Kardelju
331

St. 127

Poročilo komandanta III. bataljona Zapadnodolenjskega
odreda Ludvika Smrekarja dne 15. novembra 1942 Edvardu
Kardelju
332

St. 128

Poročilo inštruktorja Centralnega komiteja KPS za Primorsko dr. Aleša Beblerja dne 15. novembra 1942 Centralnemu komiteju KPS o položaju na Primorskem
333
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St 129

St. 130

St. 131
St. 132
St. 133
St. 134
St. 135

St. 136
St. 137

St. 138
St. 139

Si. 140

St. 141

St. 142
St. 143

St. 144
St. 145

Okrožnica Izvršnega odbora OF in Glavnega poveljstva
slovenskih partizanskih čet dne 15. novembra 1942 štabom
vojaških enot in okrožnim odborom OF o ukrepih za uničevanje bele garde in za razširjenje OF
336
Poročilo štaba Cankarjeve brigade dne 15. novembra 1942
Glavnemu poveljstvu slovenskih partizanskih čet o napadu
na italijansko kolono pri Metliki in o delu brigade . . . 338
Članek Borisa Kidriča »Mednarodni in domači položaj ter
naloge slovenske partizanske vojske« sredi novembra 1942 341
Članek Borisa Kidriča »Naše vojaške izkušnje in pomanjkljivosti«
344
Članek Borisa Kidriča »'/.a disciplino in enotnost naše
vojske«
346
Poročilo Edvarda Kardelja dne 16. novembra 1942 sekretarju Centralnega komiteja KPS Francu Leskošku . . . 343
Pismo Centralnega komiteja KPS dne 16. novembra 1942
inštruktorju Centralnega komiteja KPS za Primorsko
dr. Alešu Beblerju
349
Pismo Centralnega komiteja KPS dne 16. novembra 1942
Pokrajinskemu komiteju KPS za Primorsko
350
Poročilo zaupnika Centralnega komiteja KPS Jožeta
Moškriča dne 16. novembra 1942 vodji Centralne tehnike
KPS Milanu Skerlavaju o razmerah okrog Podlipoglava 356
Poročilo štaba III. bataljona Zapadnodolcnjskcga odreda
dne 16. novembra 1942 o bojih z belo gardo
358
Pismo komandanta Glavnega poveljstva slovenskih partizanskih čet Ivana Mačka dne 17. novembra 1942 Edvardu
Kardelju
361
Pismo organizacijskega sekretarja Centralnega komiteja
KPS Borisa Kraigherja dne 17. novembra 1942 Edvardu
Kardelju
362
Poročilo članice PoverjcniŠtva Centralnega komiteja KPS
za Ljubljano Lidije Scntjurc dne 17. novembra 1942
Edvardu Kardelju
362
Poročilo zaupnika Centralnega komiteja KPS Jožeta Moškriča dne 17. novembra 1942 Edvardu Kardelju .... 364
Okrožnica Centralnega komiteja KPS dne 17. novembra
1942 partijskim organizacijam na terenu in v vojski o
ukrepih za odpravo pomanjkljivosti ....'.... 366
Odredba Glavnega poveljstva slovenskih partizanskih čet
dne 17. novembra 1942 o ravnanju z belogardisti .... 369
Pismo potitkomisarja in komandanta Glavnega poveljstva
slovenskih partizanskih čet Borisa Kidriča in Ivana Mačka
dne 17. novembra 1942 namestniku komandanta Jaki
Avšiču
370
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St. 146

Pismo Edvarda Kardelja dne 18. novembra 1942 politkomisarju Glavnega poveljstva slovenskih partizanskih čet
Borisu Kidriču v Dolomite
371

St. 147

Poročilo politkomisarja Glavnega poveljstva slovenskih
partizanskih čet Borisa Kidriča dne 18. novembra 1942
Edvardu Kardelju
373

St. 14S

Pismo sekretarja Centralnega komiteja KPS Franca Lcskoika dne 18. novembra 1942 Edvardu Kardelju
378

St. 149

Poročilo članice PovcrjcniŠtva Centralnega komiteja KPS
za Ljubljano Lidije Sentjurc dne 18. novembra 1942 Edvardu Kardelju
379
Poročilo sekretarja za agitacijo in propagando v Cankarjevi brigadi Jožeta Mazovca dne 18. novembra 1942 Centralnemu komiteju KPS
380
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St. 151

St. 152
St. 153

Poročilo sekretarja za agitacijo in propagando v Cankarjevi
brigadi Jožeta Mazovca dne 18. novembra 1942 Glavnemu
poveljstvu slovenskih partizanskih čet
382
Pismo Edvarda Kardelja dne 19. novembra 1942 sekretarju
Centralnega komiteja KPS Francu Leskosku
384
Pismo Edvarda Kardelja dne 19. novembra 1942 Izvršnemu
odboru OF v Dolomite
386

St. 154

Pismo Edvarda Kardelja dne 19. novembra 1942 vodji Centralne tehnike KPS Milanu Skerlavaju
391

St. 155

Poročilo članice PoverjeniStva Centralnega komiteja KPS
za Ljubljano Lidije Sentjurc dne 19. novembra 1942
Edvardu Kardelju
391

St. 156

Poročilo namestnika komandanta in pomočnika politkomisarja Glavnega poveljstva slovenskih partizanskih čet Jake
AviiČa in dr. Jožeta Brilcja dne 19. novembra 1942 Glavnemu poveljstvu slovenskih partizanskih čet o položaju
na Dolenjskem
394

St. 157

Poročilo Štaba Vzhodnodolenjskcga odreda dne 19. novembra 1942 Glavnemu poveljstvu slovenskih partizanskih čet
o spopadu pri Beli cerkvi in reorganizaciji odreda .... 397

St. 158

Pismo Edvarda Kardelja dne 20. novembra 1942 sekretarju
Centralnega komiteja KPS Francu Lcskošku v Dolomite

St. 159

Navodilo Centralnega komiteja KPS dne 20. novembra 1942
Pokrajinskemu komiteju KPS za Primorsko
400
Poročilo sekretarja Centralnega komiteja KPS Franca
LcskoSka dne 20. novembra 1942 Edvardu Kardelju . . . 417

St. 160
St. 161
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Poročilo članice PovcrjcniŠtva Centralnega komiteja KPS
za Ljubljano Lidije Sentjurc dne 20. novembra 1942
Edvardu Kardelju
419
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St. 167
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St. 169

St. 170
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St. 172
St. 173
St. 174
St. 175
St. 176

St. 177
St. 178

Poročilo namestnika komandanta III. bataljona Zapadnodolenjskega odreda Egidija Scvcrja dne 20. novembra 1942
Edvardu Kardelju
421
Poročilo članice Poverjenišlva Centralnega komiteja KPS
za Ljubljano Lidije Scntjurc dne 21. novembra 1942
Edvardu Kardelju
422
Pismo Janeka Subica dne 21. novembra 1942 Edvardu Kardelju pred svojim odhodom v Zagreb
423
Poročilo Edvarda Kardelja dne 22. novembra 1942 sekretarju
Centralnega komiteja KPS Francu Leskosku v Dolomite . 424
Pismo Edvarda Kardelja dne 22. novembra 1942 namestniku
komandanta Glavnega poveljstva slovenskih partizanskih
čet Jaki Avšiču
428
Pismo Edvarda Kardelja dne 22. novembra 1942 zaupniku
Centralnega komiteja KPS Jožetu Moskriču
435
Pismo Edvarda Kardelja dne 22. novembra 1942 komandantu III. bataljona Zapadnodolenjskega odreda Ludviku
Smrekarju in intendantu Glavnega poveljstva slovenskih
partizanskih čet Karlu Poljanšku
436
Poročilo članice Poverjcnistva Centralnega komiteja KPS
za Ljubljano Lidije Sentjurc dne 22. novembra 1942
Edvardu Kardelju
438
Poročilo Štaba Sercerjevc brigade dne 22. novembra 1942
Glavnemu poveljstvu slovenskih partizanskih čet o bojih
od 23. oktobra do 16. novembra 1942
440
Pismo članice Centralne komisije VOS Zdenke Kidrič dne
23. novembra 1942 Edvardu Kardelju o aretacijah v Ljubljani
443
Pismo zaupnika Centralnega komiteja KPS Jožeta Moskriča
dne 23. novembra 1942 Edvardu Kardelju
444
Pismo Edvarda Kardelja dne 24. novembra 1942 sekretarju
Centralnega komiteja KPS Francu Leskošku v Dolomite . 444
Poročilo vodje Centralne tehnike KPS Milana Skcrlavaja
dne 24. novembra 1942 Edvardu Kardelju
445
Poročilo vodje Centralne tehnike KPS Milana Skerlavaja
dne 25. novembra 1942 Edvardu Kardelju
446
Pismo politkomisarja Glavnega poveljstva slovenskih partizanskih čet Borisa Kidriča dne 26. novembra 1942 Edvardu Kardelju
447
Poročilo sekretarja Centralnega komiteja KPS Franca
Leskoska dne 26. novembra 1942 Edvardu Kardelju ... 449
Poročilo komandanta III. bataljona Zapadnodolenjskega
odreda Ludvika Smrekarja dne 26. novembra 1942 Edvardu
Kardelju
452

645

St. 179

Poročilo zaupnika Centralnega komiteja KPS Jožeta MoSkriča dne 26. in 27. novembra 1942 Edvardu Kardelju
o sovražnikovem vdoru na Podlipoglav
455
St. 180 Poročilo Edvarda Kardelja dne 27. novembra 1942 sekretarju Centralnega komiteja KPS Francu Leskošku v Dolomite
457
St. 181 Pismo Edvarda Kardelja dne 27. novembra 1942 zaupniku
Centralnega komiteja KPS Jožetu Moškriču
466
St. 182 Poročilo sekretarja Centralnega komiteja KPS Franca
Lcskoška dne 27. novembra 1942 Edvardu Kardelju o težavah pri vzpostavitvi radiooddajne postaje
467
St. 183 Poročilo posebnega kurirja Centralnega komiteja 'KPS
Janeka Subica iz Zagreba dne 27. novembra 1942 Edvardu
Kardelju
468
St. 184

Poročilo Josipa Kopiniča iz Zagreba dne 27. novembra
1942 Edvardu Kardelju
469

St. 185

Pismo predstavnika Vrhovnega štaba NOV in PO Jugoslavije v Zagrebu Ivana Krajačića okoli 27. novembra 1942
Edvardu Kardelju
470
Poročilo vodje Centralne tehnike KPS v Ljubljani Milana
Skerlavaja dne 27. novembra 1942 Edvardu Kardelju ... 471

St. 186
St. 187

Poročilo komandanta Glavnega poveljstva slovenskih partizanskih Čet Ivana Mačka dne 28. novembra 1942 Borisu
Kidriču o položaju na Podlipoglavu
473

St. 188

Poročilo sekretarja Centralnega komiteja KPS Franca
LcskoSka dne 29. novembra 1942 Edvardu Kardelju . . . 476
Poročilo sekretarja Komisije za agitacijo in propagando
pri Centralnem komiteju KPS Borisa Ziherla dne 29. novembra 1942 Edvardu Kardelju
481
Pismo Edvarda Kardelja dne 30. novembra 1942 sekretarju
Centralnega komiteja KPS Francu Leskosku v Dolomite . 483

St. 189

St. 190
St. 191

Poročilo zaupnika Centralnega komiteja KPS Jožeta MoSkriča dne 30. novembra 1942 Edvardu Kardelju .... 484

St. 192

Poročilo Edvarda Kardelja dne 1. decembra 1942 sekretarju
Centralnega komiteja KPS Francu Leskosku v Dolomite .

St. 193
St. 194
St. 195

646

485

Komunike Izvršnega odbora OF dne 1. decembra 1942
o prvem zasedanju AVNOJ
488
Članek Edvarda Kardelja o prvem zasedanju AVNOJ
»Obrisi nove Jugoslavije«
490
Poročilo politkomisarja Glavnega poveljstva slovenskih
partizanskih čet Borisa Kidriča dne I. decembra 1942
sekretarju Centralnega komiteja KPS Francu LeskoSku
o položaju na Gorenjskem
495

Si. 196
St. 197

Si. 198
St. 199

St. 200
St. 201
St. 202
St. 203

St. 204
St. 205

St. 206

Pismo Edvarda Kardelja dne 2. decembra 1942 sekretarju
Centralnega komiteja KPS Francu Leskošku v Dolomite . 497
Vojaška poročila »S slovenskih bojišč«, ki jih je Edvard
Kardelj objavil v Slovenskem poročevalcu dne 2. decembra 1942
499
Pismo člana PoverjeniStva Izvršnega odbora OF za Ljubljano Zorana Poliča dne 3. decembra 1942 Edvardu Kardelju 505
Pismo člana PoverjeniStva Izvršnega odbora OF za Ljubljano Zorana Poliča dne 3. decembra 1942 članici PoverjeniStva Miri Tomšič
506
Pismo Edvarda Kardelja dne 4. decembra 1942 sekretarju
Centralnega komiteja KPS Francu Leskošku v Dolomite . 507
Pismo Edvarda Kardelja dne 4. decembra 1942 I/vršnemu
odboru Osvobodilne fronte v Dolomite
508
Pismo Edvarda Kardelja dne 4. decembra 1942 članu PoverjeniStva Izvršnega odbora OF za Ljubljano Zoranu Poliču . 515
Poročilo sekretarja Centralnega komiteja KPS Franca
LeskoSka Iz Dolomitov dne 5. decembra 1942 Edvardu
Kardelju
517
Pismo člana PoverjeniStva Izvršnega odbora OF za Ljubljano Zorana Poliča dne 5. decembra 1942 Edvardu Kardelju . 518
Pismo Edvarda Kardelja dne 6. decembra 1942 sekretarju Komisije za agitacijo in propagando pri Centralnem
komiteju KPS Borisu Zihcrlu
519
Poročilo Edvarda Kardelja dne 7. decembra 1942 generalnemu sekretarju KPJ in vrhovnemu komandantu NOV
in PO Jugoslavije Josipu Brozu-Titu
520

DOLOMITI
St. 207

St. 208

St. 209

Poročilo Edvarda Kardelja dne 14. decembra 1942 generalnemu sekretarju KPJ in vrhovnemu komandantu NOV
in PO Jugoslavije Josipu Brozu-Titu o položaju v Sloveniji 531
Poročilo sekretarja Izvršnega odbora OF Borisa Kidriča
okoli 14. decembra 1942 Centralnemu komiteju KPJ o Osvobodilni fronti slovenskega naroda
575
Poročilo organizacijskega sekretarja Centralnega komiteja
KPS Borisa Kraigherja okoli 14. decembra 1942 Centralnemu komiteju KPJ
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JESEN 1942
KORESPONDENCA BORISA KIDRIČA IN EDVARDA KARDELJA
lidal in lalolil
Institut za zgodovina delavskega gibanja v Ljubljani
Zanj ravnatelj Franci Kimovec-Ziga
Zunanja oprema
arhitekt Vlasto Kopač
Tehnidni urednik
Lojze PoJun
UrednKtvo zaključeno decembra 1962
Naklada 1500 izvodov
Tisk tiskarne -Gorenjski tisk«, Kranj
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naj se bere: da bi nastopila z orožjem
v roki. Pred italijansko ofenzivo smo imeli opravka samo
Z manjšo bclogardistično-mihailovićevsko

