60. obletnica priključitve Primorske

V Novi Gorici množično ljudsko zborovanje
Drnovšek ni prišel v Novo Gorico
Ma.K./STA, Sob 08.09.2007, 15:30

Slavnostni govornik Janez Stanovnik predsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB
Slovenije. | foto: Tomi Lombar/Delo
Poklon prvim protifašistom v Evropi
Nova Gorica - Različne borčevske in veteranske organizacije ter primorske občine so 60-letnico
priključitve Primorske k matični domovini obeležile z velikim ljudskim zborovanjem v Novi
Gorici, kjer se je po ocenah organizatorjev danes zbralo 15.000 ljudi. "Notranje lahko imamo
različne poglede, a moramo biti enotni, ko gre za nacionalni interes," je poudaril predsednik Zveze
združenj borcev za vrednote NOB Slovenije Janez Stanovnik, ki je bil ob predsedniku društva
TIGR Primorske Marjanu Bevku slavnostni govornik.
Ob obletnici priključitve Primorske pozivi k enotnosti
"Rešitev naših notranjih in zunanjih problemov je v tem, da razumemo, da smo pluralistični v
političnih in nazorskih pogledih, da pa moramo biti enotni v obrambi nacionalnih interesov, kot ste
nam Primorci pokazali in dokazali," je poudaril Stanovnik. "Doma premetavamo kosti in iz tega
delamo politični šov, potem pa nam je čudno, če sosedje sprožijo vprašanje fojb," je bil oster.
"TIGR je začel, mi smo nadaljevali, veterani vojne za Slovenije pa so dokončali zmago," je
Stanovnik pokazal na enotnost, na katero je opozoril tudi Bevk. Predsednik društva TIGR
Primorske Bevk je spomnil, da je bila organizacija TIGR začetnik vstajenja Primorske, ki jo je do
osvoboditve nato popeljal "neuničljivi duh primorskih ljudi".
Sicer se je Stanovnik, ki je trak zveze borcev simbolično pripel na prapor organizacije TIGR, saj so
se tigrovci med drugo svetovno vojno množično priključili partizanom, spomnil, da je današnja
proslava posledica zmage primorskega naroda, državna proslava prihodnji teden pa posledica
diplomatske zmage na mirovnih pogajanjih.
Stanovnik tudi o vprašanju meja
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s slednjim in o sporih s Hrvaško je spomnil, da so Slovenci v preteklosti žrtvovali 130.000 rojakov,
da bi "kupili Istro, da bi bratom Hrvatom pomagali v skupni borbi proti fašizmu". Okrcal je še
"mogočnike v Bruslju", ki so pritisnili na Slovenijo, da je sprejela španski kompromis, zdaj pa ne
znajo svetovati drugim, da ne obstoji le pravica, ampak tudi pravičnost.
Zbrane na travniku pred novogoriško občinsko stavbo, med katerimi so bili nekateri državnozborski
poslanci ter predsedniški kandidati Mitja Gaspari, Lojze Peterle in Danilo Türk, bivši predsednik
države Milan Kučan ter podpredsednik državnega zbora Vasja Klavora, je nagovoril še
novogoriški župan Mirko Brulc. Ta je opozoril, da Primorci kljub poskusom razvrednotenja
protifašističnega boja tigrovcev in partizanov, te spoštuje.
Drnovšek ni prišel v Novo Gorico
Z ljudskim zborovanjem, katerega častni pokrovitelj je bil predsednik države Janez Drnovšek, ki
pa v Novo Gorico ni prišel, so organizatorji obeležili še 80-obletnico organizacije TIGR in 65.
obletnico ustanovitve prvega primorskega bataljona. Okoli 15.000 ljudi iz različnih koncev
Slovenije in okoli 200 praporov je "pozdravil" tudi napis Naš Tito, ki so ga čez noč neznanci vnovič
postavili na Sabotinu.

KOMENTARJI:
Sodelujejo lahko samo prijavljeni uporabniki spletnega mesta delo.si. Če še niste registriran
uporabnik lahko registracijo opravite s klikom na povezavo "Nov uporabnik".
Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike Dela in Dela.si. Uredništvi se ograjujeta od
mnenj v tej rubriki in zanje ne odgovarjata. Bralce pa naprošamo, da niso žaljivi, da ne
uporabljajo sovražnega govora in da ne pošiljajo komentarjev z oglaševalsko vsebino.

**********************
!!! - 08.09.2007 ob 15:43:37 - BRAVO PARTIZANI ! BRAVO NAŠI BORCI PROTI FAŠIZMU
IN OSTALI DRHALI !!!!
Dr. Kumrovec - 08.09.2007 ob 15:51:14 - Poglej jih: vsi zlikovci in klavci slovenskega naroda
zbrani na enem mestu! Dokler bomo malikovali zlocince in divje balkanske ubijalske horde bodo
komunisticni zlocini Titovih banditov obremenjevali medsosedke odnose.
hajaa - 08.09.2007 ob 15:51:49 - Bravo Stanovnik, bravo prebujajoča se Slovenija!
genas - 08.09.2007 ob 16:02:06 - Bravo, Stanovnik, ti si moj Jezus Kristus!
A da je Istra naša? Do Karlobaga ali še malo dlje, kot Plemeniti? Pišuka, starost je pa res ena težka
bolezen, da o neozdravljivosti sploh ne govorim!
janša , uničevalec rdečih - 08.09.2007 ob 16:17:17 - KJE STE dRŽAVNI TOŽILCI!!oB današnji
bolševistični-komunjarski mitingaški paradi, bi morali državni tožilc i vse mitingaše v prvi in drugi
vrsti TAKOj ARETIRATI in vložiti obtožnice zaradi hudodelstva in genocida nad lastnim
narodom. IN značilnost .TO MITINGAŠKO HUJSKANJE IN BLATENJE je direktno prenašala
VELENJSKA TELEVIZIJA! Naključje, ne .n za to hujskanje in blatenje je MORAL državni
PRORAČUN zagotoviti 200.000 eurov! Kakšna farsa in predrznost.
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marko9 - 08.09.2007 ob 16:35:59 - A potem naj aretirajo tudi Peterleta (NSi) in Krivca (SDS), ki
sta sedela v prvi vrsti?
hajaa - 08.09.2007 ob 16:37:43 - ..da genas...težka bo, a ne obupaj, ...veš, temu starčku ne sežeš
niti do gležnja, Kumrovčan ...priporočam hladno prho:)....sicer pa nisi opazil, da je tudi tvoj Lojzek
bil tam?....kaj porečemo?
tigrc - 08.09.2007 ob 16:40:47 - Zivela Primorska, ob Prekmurju najbolj patriotski del Slovenije.
tigrovec - 08.09.2007 ob 16:44:41 - Tudi Peterle in Krivec si kot udeleženca in povrh še častna
gosta zaslužita takojšnjo aretacijo in kazenski pregon.V prvih vrstah je bilo najmanj 30 do 49
klavcev in morilcev lastnih bratov. Stanovnika pa poleg najhujše obtožbe genocida ob ćakanju na
sodni proces NAGNAT odkopavat zasute pancer jarke , ne samo v Mariboru , temveč tudi v Celju ,
senovem , Kidričeve, Pohorju in skoraj v vsakem slovenskem kraju. naj morilec in zločinec
premetava kosti, kot se je zmagovito hvalil pred svojim krvavim krdelom.Tožilci, takoj pričnite.
Ing.Pavel Pawell Premrl vonPremerstein Novljanin p - 08.09.2007 ob 17:12:01 - Menim, da so
me total odrezali. Bil sem v Novi Gorici in izročil Neprebran govor ob obletnici priključitve
Primorske v Novi Gorici, žlahtnemu bratrancu bivšemu predsedniku Kučanu in sva se rokovala, kot
tudi z žlahtno sestrično Štefko. Neprebran govor sem izročil tudi žlahtnim bratrancema
predsedniškima kandidatoma Turk-u in Peterle-tu ter žlahtnemu bratrancu Bavčarju, ker je bil ravno
tam. Potrdite mi če lahko spremljate moja izvajanja.
ta-bel - 08.09.2007 ob 17:12:06 - "Doma premetavamo kosti in iz tega delamo politični šov, potem
pa nam je čudno, če sosedje sprožijo vprašanje fojb," ja saj po kllavski logiki bi bilo najbolje pustiti
kosti kjer so in nadaljevati mite o herojskih partizanih.
Ing.Pavel Pawell Premrl vonPremerstein Novljanin p - 08.09.2007 ob 17:20:01 - Vendar
najpomembnejša kategorija kapitalizma, to je lastnina nikogar ne zanima, kot tudi branje prisege
Hitlerju in SS trupam v državnem zboru je povsem običajna zadeva, ki je zašla tja med zakoni o
ginekologiji, pa o sortnih vinih , pa o pokrajinah Slovenije...Zame so poslanci neprištevni, ker niso
zapustili zbora ali pa so priseženi Hitlerju in SS trupam in kot taki neprimerni za politiko. Skratka
bolj so zapriseženi, kot vpoklicani v nemško vojsko, ki niso imeli kam, poslanci so pa to poslušali
povsem svobodno. Sedaj se bodo spravili zaradi vseh neumnosti, ki jih počnejo pa name, namesto
da bi me podprli s podpisi vsaj volilci. Ampak jaz govorim slovenščino, večina v Sloveniji pa
slovenski jezik, ki je večinski tudi na forumu.
Ing.Pavel Pawell Premrl vonPremerstein Novljanin p - 08.09.2007 ob 17:24:16 - Če bi se hoteli
seznaniti s prisego, bi jo lahko poiskali, branje prisege Hitlerju in SS trupam v državnem zboru, pa
je najhujša možna skrunitev državnega zbora in je kot tak povsem neprimeren za politiko. Vse kar
se bo dogajalo tam v zvezi s politiko je v posmeh Slovencem= Amerikoevropejcem in svobodni EU
in Svetu!
vsekakor - 08.09.2007 ob 17:33:22 - dr. Kumrovec in Jansa,ocitno ne poznate zgodovino
primorske. Tu so ljudje spoznali kdo je biric, kdo ima dostojanstvo in so skoraj sto odstotno izbrali
NOB,vi revne bolhe se po pedesetih letih ,ko so vam medtem tudi nekaj povedeli niste se na nivoju
dostojanstva ki ga je predstavljalo partizanstvo.Spomnite se ,ce bi francozi ali drugi narodi doziveli
tako epopejo ,bi se tega spominjali se stoletja..in z takim ponosom....Glejte za kaksne male stvari so
ponosni. Zal pri nasem narodu imamo take bolane in kot so sosedje dobro spoznali s'cavi (ali
prevedeno suznje ali hlapce)s s tem vdevkom so opredeli duso takih ljudi, kot ste vidva.Ce
pomislim da so partizani ne samo pocistili italijane in nemce z nasega teritorja ampak tudi domace
kvizlinge moram sklepat da je to bili edinstveni podvig,ki se lahko zgodi enkrat vsakih tisoc
let,potem stopijo na dan bolhe kot ste vidva in se mora naboj ki uravnovesi situacijo se nabirati za
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neko tisocletje. Hvala padli partizani,ki v hudih trenutkih ste pokazali kaj je dostojanstvo naroda,
oprostite nam ce se danes se oglasajo taki bebci med nami
Ing.Pavel Pawell Premrl vonPremerstein Novljanin p - 08.09.2007 ob 17:34:48 - Po jeziku
sodeč pa so na forumu številni potomci domobranskih oficirjev, ki so zapustili svojo vojsko, da je
žalostno končala, sami pa so pobegnili v Argentino od kjer onesnažujejo ta fORUM. Sam proti
vsem, ki delajo same sistemske napake, podprla me je pa samo ena sama oseba v Sloveniji. Ali ste
vsi drugi tako presiti kruha in vsega, da Vam je popolnoma vseeno, kaj je z lastnino,
najpomembnejšo kategorijo kapitalizma, da se prisege berejo v državnem zboru za šalo in se tako
nizko ne spustijo niti v najbolj cenenih šalah in pa da se delate norca iz lastnega jezika.Dost mam
politikov in tistih, ki tak kriminal podpirajo. Izkoristil bom vse možnosti, da vam nastavim
ogledalo, pa čeprav samo na forumu.
Ing.Pavel Pawell Premrl vonPremerstein Novljanin p - 08.09.2007 ob 17:43:03 - Veste, kaj na
tem spletu najbolj pogrešam: VSAKDO JE ČLOVEK! To zavedanje manjka Slovencem. Dokler ne
bo zavedanja v vsakem od otroških let naprej. VSAKDO JE ČLOVEK, so vsi duhovniki, politiki,
vzgojitelji, kulturni delavci, umetniki,novinarji, itd povsem zgrešili s svojo vzgojo in delovanjem.
To velja tudi za Slovence po Svetu.Pa poglejte, kdo se na spletu obrača na svoje sogovornike z
žlahtni bratranci, čeprav so napake nekaterih teh žlahtnih bratrancev strahotne! Ampak dokler se da
pod preprogo.
Ing.Pavel Pawell Premrl vonPremerstein Novljanin p - 08.09.2007 ob 17:48:54 - Drugo
zavedanje, ki manjka Slovencem je: DA BO DOBRO VNUKOM. Če bi se zavedali tega: DA BO
DOBRO VNUKOM, ne bi tako razprodajali lastnine. Res smo v kapitalizmu in v EU, kot pravijo
ekonomisti, toda prodati ni nihče prisiljen, ne glede, kako visoko postavijo ceno. Ne DA BO
DOBRO VNUKOM, pohlep vodi slovensko ekonomijo.
Ing.Pavel Pawell Premrl vonPremerstein Novljanin p - 08.09.2007 ob 17:56:29 - In tretje ne
pustite živeti resnici. Resnica ne sme na TV ne sme v tiskane medije in krši se tretje načelo
MODREGA GIBANJA: VSI MORAMO ŽIVETI, čeprav gre samo za ideje in spoznanja, ne pustite
resnici, da živi in tu ste krivi predvsem novinarji in z njimi povezani poklici. Od Vas je odvisno,
kdo bo živel in kdo bo izginil iz medijskega prostora in pa kako ga prikažete. In bojite se povedati o
lastnini, o prisegi je bilo nekaj slišati ampak zelo blago in bojite se nastaviti ogledalo družbi. Sem
kakšnih petnajst let bral samo strokovno literaturo in se bom kmalu vrnil tja, kajti svet, ki ga kažete
novinarji je zlagan.
Ing.Pavel Pawell Premrl vonPremerstein Novljanin p - 08.09.2007 ob 18:04:20 - Ko sem pred
petnajstimi leti prebral vse nobelovce do takrat, deset let nisem gledal TV ali bral časopisov ampak
sem bral v glavnem ekonomsko literaturo in kakšno kemijsko in še kaj strokovnega z drugih
področji. Prej pa tudi sem ves denar za literaturo porabil za ameriški in angleški moderni roman. In
kaj naj sedaj rečem, ko berem redno DELO in občasno DNEVNIK IN PRIMORSKE NOViCE.
ŽALOSTNO. Po volitvah bom pustil branje te žalosti, kjer je za predsednika važno, katera popevka
mu je najbolj všeč(meni je CALIFORNIA BLUE, katera knjiga, itd. Ne sme se pa vtikati v lastnino,
vsaj ne tako, kot je nevem komu všeč. Novinarji ste skregani z realnostjo in hvalabogu bo kmalu
konec volitev in jaz bom živel v svojem svetu vi pa v svojem, samo boste prišli na moje čez kakšnih
deset let, takrat bo pa povsem vseeno, kaj je bilo z lastnino in ostalim sedaj
Ing.Pavel Pawell Premrl vonPremerstein Novljanin p - 08.09.2007 ob 18:10:18 - Kot so tisti
domobranci mrtvi in dobri samo za politiko, kar so bili toliko let prepovedani. Slovenija, časovno
zaostajaš in počasi bo realnost zamenjala populacijo in to neglede, kakšne vere je kdo, kakšen borec
je bil kdo od njegovih prednikov, samo lastniki bojo odločali, kdo lahko ostane in kdo gre. Moj rod
živi tukaj kljub vsem izgonom že več kot dvatisoč let, pa ne stavim piškavega oreha na usodo
mojih, če jih bo kaj ali bodo lahko bivali tod ali ne. Vedno smo bili lastniki in to nas je reševalo
vedno, sedaj pa...
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Ing.Pavel Pawell Premrl vonPremerstein Novljanin p - 08.09.2007 ob 18:23:53 - Vedno me je
zanimalo to z novinarji in novinarji niste radovedni, vedno čakate, da bo nekdo ukazal in občutek
imam, da delate z odporom in to da nekdo dela z odporom to zelo težko prenašam, saj sem v
življenju vedno delal zaradi veselja in nisem niti enkrat v življenju zaprosil za povišico ali več
denarja in so to moje veselje na veliko izkoriščali, toda tak sem,da kar delam delam z veseljem in to
tudi kot predsedniški kandidat. Včeraj sem opravil petdeset sklekov(skledic) kot pripravo na
današnji meeting in danes jih bom opravil še nekaj. Zato vas sedaj lepo pozdravljam, novinarji pa
ne mislite, kako bi se mi maščevali, enostavno najdite si poklic, kjer boste delali z veseljem in
sproščeno. Beseda ni konj, razen če ne gre za prisego potem je pa še kaj hujšega. Menim, da kdor
izigrava s prisego ta je najslabši. Prisega je sveta stvar in je dovoljena uporaba samo polnoletnim
ampak takrat pa naj vsakdo pazi, kaj prisega. In pa lastnina je osnovna kategorija kapitalizma in
zaradi lastnine sem se spustil v tekmo za predsednika, kajti to se mi zdi najbolj zgrešeno takoj za
prisego Hitlerju in SS trupam v državnem zboru. To z Zastavo Slovenije je pa bolj lahka zadeva.
Ing.Pavel Pawell Premrl vonPremerstein Novljanin p - 08.09.2007 ob 18:32:58 - Moj ata je
II.WW previharil pod petimi zastavami in uz eno prisego. Pa ga bi takega bili veseli v še
marsikateri drugi Armadi! Sedaj pa skleki in majhen potep. Sem zelo užival, danes ne sreča človek
vsak dan žlahtnega bratranca bivšega predsednika Kučana in mu preda govor ter se rokuje z njim in
njegovo ženo, žlahtno sestrično Štefko in preda govor takrat prisotnim predsedniškim kandidatom,
ki pa Kučanu niti do kolen ne sežejo, Peterle pa komaj iz Kučanovega čevlja pogleda, tako je vase
zaverovan ta človek. Bo hudo, kdorkoli pride na oblast, so vsi skregani z resnico. Bi bilo le dobro
izvoliti kakšnega, ki se žlahtnemu bratrancu bivšemu predsedniku Kučanu prikloni!
beli - 08.09.2007 ob 18:37:48 - Pejte se vsi nekam solit. Ali ste gledali sinočnjo oddajo na TV
SLO? Kaj je bil TIGR? Glas domoljubov, ki pa so ga KOMUNUSTI VEDNO ISTI zatirali dolkler
se ga je le dalo. Vse do včeraj nisem vedel, da TIGROVCI niso bili vključeni v bonitetetem ki so jih
uživali KOMUNISTIČNI skrivači in "revolucionarji". Sram naj jih bo, najprej pa tov. Stanovnika,
ki se tako spreneveda. Smrt FAŠIZMU in KOMUNIZMU.
Ing.Pavel Pawell Premrl vonPremerstein Novljanin p - 08.09.2007 ob 18:47:10 - Sicer pa kogar
boste izvolili tega boste imeli, ampak to z lastnino me pa matra in ni ga novinarja, ki bi ga to
zanimalo. Pa to s prisego me muči. Bom verjetno odpovedal državljansko pokornost, če se državni
zbor ne preseli in najbolje je v Celje. Če bom predsednik sem obljubil, da prisežem samo v
novoizvoljenem Parlamentu Slovenije po blagoslovitvi. Si ga Celjani zaslužijo, ampak njihovi
novinarji pa nič ne potegnejo z zaslugami Celjanov. Ne zaradi knežjega mesta pač pa zato, kar so za
Slovenijo napravili. Res so kaveljni ti Celjani in si Parlament v svojem knežjem mestu zaslužijo.
Ampak bodo morali zbrati v kratkem par tisoč podpisov ali pa so taki kot Vipavci in se jim fučka,
da bi postali The Capital City of Slovenija. To jih bodo vnuki preklinjali, da so zamočili tako
priliko, pa ja ne bo isto s Celjem. V Vipavi so tako siti kruha in vina, da se jim igre zdijo
prenaporne. Za svoje vnuke se ne bi niti podpisali. So izjeme ampak prenažrtost terja velik davek in
Vipava bo kljub slavnim prednikom utonila v množici mest in trgov Slovenije, da o EU niti ne
govorim. Pa še gospodarili nam ne bodo Celjani ampak Italijanski Gospodarji. Kaj bi dal za Laške
gospodarje, za to sem pripravljen na vse, pa bodo le iz zahoda. Da iz zahoda nam bodo vladali, jaz
sem pa vse upe polagal v gospodarje iz laškega, tam v okolici CElja.
vordah - 08.09.2007 ob 18:51:25 - In danes, od Sanj Tigra je par Vasi ostalo z umetno Gorico,
edino...ne bom našteval, kaj TIGER pomeni... potem za kar so se Borci Borili v Vojni, so po vojni
vse spremenili ...
...in ostale so Hipokritov zabave ... Bravo, ni kaj, malo jih je ki jim tak verlik podvig uspel.
Za začetek naj vsak opiše današnji dan, da se bo spoznalo v katerem ali katerih časi živite in v kateri
kasti.
...sem pa mislu, da zahtevajo ali protestirajo proti Megazabavišču ali cementarni ali propadli
knjižnici ali kar tako, da se nekaj slavi dela...yogijev tudi se ne da več... moram pritisnit oddaj, ker
5

so mi same revolucionarne po ghlavi začele hodit ... so glih na megasrčku, ga še kr mam rad, me še
niso zjezili, zavrteli komad Evolucija, tega pa bl mladi nabijejo in je mnogo bl pameten od goriških
nastopačev.
Ing.Pavel Pawell Premrl vonPremerstein Novljanin p - 08.09.2007 ob 18:51:49 - Čez par let
bojo pa rekli, ko bojo odhajali, smo mislili, da je Laško Laško, razlika pa tako ogromna pa je zaradi
polnih trebuhov nismo opazili. Smo bili pa res siti, da te ogromne razlike med Laškim in Laškim
nismo niti opazili. Sedaj pa nekaj sklekov, da se bom jutri zbudil dobre volje. Pa ko grem ven bom
pljunil na državi zbor!
vordah - 08.09.2007 ob 19:04:49 - Tigr-Tiger ... E dodam, ker so Emono za Osvobojeno sanjali,
čeprav kraljevino ampak pred fašisti se dalo zbrežat, potem se je pa fašizem, do danes zasidral ...
pod različnimi imeni...skoraj povsod.
jose - 08.09.2007 ob 19:07:53 - vsekakor
Tigrovci se obračajo v grobu, ker je slavnostni govornik predsednik ZZBNOV, tiste organizacije, ki
do leta 1980 ni dovolila, da bi se na kateremkoli spomeniku zapisala beseda TIGR! Zdaj se je
ZZBNOV prilepila TIGRu kot kakšna zajedalska uš, da še naprej lahko sesa. Denar in pozornost.
Zakaj sem tako jezen na ZZBNOV? Zaradi tega, ker v vodstvu še vedno skrivajo in opravičujejo
krvnike, ki so umazali partizanstvo, narodno borbo in začeli z državljansko vojno v Sloveniji kot
protiimperialisti. In v današnjem predsedstvu ZZBNOV so sami majski hrošči, tisti, ki so se začeli
boriti proti okupatorjem maja 1945!! Seveda s(m)o Primorci bili 100% za NOB, dokler niso začeli
nekateri (a imena so znana!) zganjati svojega partijskega terorja.
PaToNeMoreBitiRes - 08.09.2007 ob 19:30:58 - Peaznuhemo, da je velik del slovenstva (Trst,
Gorica, Videm ...) ostal izven Slovenije????
Savčta! Čista komunistična posla!
lorenz - 08.09.2007 ob 19:47:11 - A NE BI BLO LEPO ČE BI TRETJI RAJH ŠE DONS
TRAJOV,! TO SO BLI ČASI DISCIPLINA, ČAST, PONOS!
zmajcek49 - 08.09.2007 ob 19:58:44 - Hej mašinca zagodi naj odmeva povsodi naš pozdrav iz
svobodnih gozdov…. Lepo, da se spominjamo in naprej.
gallus - 08.09.2007 ob 20:16:29 - 15 tisoč?
5 tisoč, še to na veliko.Bil tam.Stanovnik v hozentregerjih,kandidati s Peterletom na čelu, Palček še
s kakšnim kilom več.Mejo nam je priboril Kardelj in pa Tito. Mi odkopavamo kosti in žalimo
veličasten boj.Ob prazniku smo dobili veliko pridobitev, obnovljenega Titota na Sabotinu.Po
krajšen zatišju lahko pričakujemo v kratkem kakšno s strani neofašistov premazano šoli v rojakov v
zamejstvu,tako da bo drug Stanovnik lahko ponovno udrihal na naslednjih partizanskih golažih.
Sporočilo Celici,ministrski precednik požel odobravanje v Sežani,kljub besedam Borisa Pahorja
(kapo dol), ki zna biti kritičen do levih in desnih.Demokrat pač. (čeprav precej časa ni smel v
SFRJ). Kontraobaveštajna ima spisek aktivistov na skalovju Sabotina.
razumnik - 08.09.2007 ob 20:19:39
- TRST: Italija
ISTRA: Slovenija/Hrvaška
GORICA: Italija
REKA: Hrvaška
razumnik - 08.09.2007 ob 20:21:28 - MI SMO TITINI NAJ VE CELA EVROPA!
razumnik - 08.09.2007 ob 20:22:14 - TITO JE NAŠ!
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gallus - 08.09.2007 ob 20:25:20 - razumnik - 08.09.2007 ob 20:22:14 - TITO JE NAŠ! ...loži ga v
spalnico nad postlo
sairus - 08.09.2007 ob 20:31:49 - moj šef ima pa v pisarni titovo sliko
spovednica - 08.09.2007 ob 20:33:10 - Večna slava Tigrovcem in Partizanom. Priborili so nam
svobodo in državnost, nas rešili iz nacifašistićne obsodbe na smrt. Bojim pa se, da nam bodo sinovi
Hitlerjevih kolaborantov, ki nam sedaj vladajo kaj hitro vse to zapravili in nas ponovno naredili za
hlapce Vatikanu in evropski fevdalni gospodi.
Skuta - 08.09.2007 ob 20:38:56 - Tito s TIGRovci ni imel nic. Jok. Popravljam. Vse jih je hotel
pobiti. In jih tudi je precej. TIGRovci so bili tisti pravi. Komunisti so bili krvavi do vratu, ne do
komolcev. Njim se je slo samo za oblast. Sklepali zaveznistva z Nemci. Berite Bermanov dosje od
Aleksandra Bajta.
BojanF - 08.09.2007 ob 20:43:31 - Rojak GALLUS, tukaj si! Celica je bila tudi prisotna, ni rinila v
prve vrste kot ti, vozila se je s kolesom po bližnjih ulicah in ugotavljala:
- udeležencev je moralo biti okrog 9000
- tov. Stanovnik Janez je govoril o show-u z odkopavanjem kosti (že večkrat je Celica v svojem
tajnem buletinu priobčila, da so kosti izkočile v zadnjih 15 letih iz vedno istih lokacij vsaj 4 krat po potrebi)
- aktivisti iz Sabotina so znani Novogoričani in okoličani, ki se s svojimi stališči ne skrivajo, tako
da se "kontraobaveštajni" ni bilo potrebno mučiti z izdelavo spiskov (kot Katoliška akcija pred
vojno, mar ne?). Ja pa Celica pričakovano zaznala velik nemir v Šolski ulici v Solkanu, ki se bo
stopnjeval še do torka (zadeve se bodo uredile) in se potem počasi pomiril
- g. Pahor Boris - velik intelektualec, romantik
- ministrski predsednik g. Janša Janez je imel sprejemljiv govor (to samo potrjuje, da se mu iz
dneva v dan zmanjšuje maneverski prostor)
- mazanje slovenskih šol v zamejstvu? Pa ne, da te to skrbi? Te je mogoče strah? Orko dijo, sej si
Rihenberčen!
joco - 08.09.2007 ob 20:57:57 - Malo sem bil razočaran, ko sem opazil v NG Peterletovega Lojza.
Ne morem verjeti, kako se prostituira pri zbiranju glasov, vsem bi rad pod nujno ugajal. Samo
vprašanje časa je kdaj bo obiskal še Mitjo R.
BojanF - 08.09.2007 ob 21:27:06 TIGR za pokušino (na pamet):
Delovanje TIGR-a delimo na obdobje pred prvim tržaškim procesom (aktiven moj nono) 1930 in na
obdobje po prvem tržaškem procesu (aktivni njegovi mlajši bratje) do 1940. Drugi TIGR je dobival
pomoč in sodeloval z jugoslovansko vojaško tajno službo, angleško obveščevalno službo in
ORJUNO.
TIGR je praktično prenehal obstajati 1940. Velika večina (čez 90 %) Tigrovcev se je opredelila za
NOB (ostali aktivni naj bi še naprej sodelovali z Angleži).
Nekateri so WW2 preživeli v italijanskih zaporih. Med njimi tudi B.V. iz Branika, ki je po prihodu
domov 1943 delal za OF in po WW2 ni dobil nobenih priznanj ne materialnih ne moralnih (bil je
pač iz Rihenberka - doline zelene od zavisti). Šele, ko je prišel njegov sojetnik na obisk k tov. Titu,
so mu na hitro zrihtali nekatere bonitete.
Verjetno je bila hipoteka povezave TIGR-"angleški vohun" prevelika (pa tudi zagnanost majskih
hroščev). Kdo ve?
gallus - 08.09.2007 ob 21:36:35 - BojanF - 08.09.2007 ob 20:43:31 kontraobaveštajna napoveduje mazanje šol v zamejstvu kot reakcijo na Titeja.Tako bo drug
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Stanovnik lahko nemoteno ponovno udrihal na partizanskih golažih.Ti meni,jaz tebi.Da ni
zmenjeno?
Dodatna opažanja:pokrovitelj še vedno ni našel svetega Grala v katedrali v Chartresu, zato je
odpovedal prisotnost.Tov.Stanovnik je omenil svojega šefa Edija Kardelja, ni pa omenil,da je
Murgeljska naveza v devetdesetih prodala Splošno Banko Koper našim zaveznikom v San Paolo
IMI s.p.a iz Repubbvlica di Italia.
Premjer širi prostor,v Sežani je požel odobravanja.Bil tam.
KO opozarja bivšega premjeja, da je poseganje v predvolilko na Hrvaškem opasno po život.Istoku
so že hoteli navrtati brodić,pa je dobil amnezijo.
9000 ljudi? Si štel dentjere ali vsak zob posebej?
metodmikuz - 08.09.2007 ob 21:40:54 - Premetavamo kosti.
Premetavanje kosti je premetavanje najvecjega zlocina nad Slovenci v Sloveniji,ki ga je ustvarila
komunisticna stranka,kateri ste vi tovaris Stanovnik aktivno pripadal.Tovaris Stanovnik,vi spadate
na sodisce za zlocine ki jih je ustvarila komunisticna ravolucija nikakor pa ne na proslavo TIGR ,ki
jih je vasa komunisticna revolucina unicevala.
BojanF - 08.09.2007 ob 21:52:55 E moj rojak GALLUS:
Mazaštvo je bilo že pred NAŠIM TITOTOM. V Štivanu so Italijani enakovreden spomenik celo
osvetlili tako, da lahko gledaš renčanje v slovanski svet noč in dan.
Verjemi manevrski prostor g. premiera je vsak dan ožji (do sedaj se Celica ni zmotila) in je zato
imel poslušalstvu všečen govor (tudi meni).
San Paolo IMI - povedal ti bom nekaj, kar ti ne moreš razumeti - sem proti! Toda, kaj ko so člani
SDS podprli prodajo Italijanom.
Sedaj pa košarka. Go Pipan, go!!!
gallus - 08.09.2007 ob 22:22:51 - BojanF - 08.09.2007 ob 21:52:55 - Mazaštvo je bilo že pred
NAŠIM TITOTOM. V Štivanu so Italijani enakovreden
...če misliš tisto volkuljo v useku v cesti, vidi ga točno 1/100000ka folka,ki si ogleduje skale na
Sabotinu
...glede opravičevanja prodaje,sej ne misliš resno,upam?a oni,da so krivi?
...2.kdo je likvidiral TB Nova Gorica (priključil NKBM),dovolil pripojitev in uničenje Fructala?
Mebla? Mogoče tisti, ki vsak teden golažujejo in prepevajo Vstala Primorska? Niti muksnili niso
takrat. Grem,fjorentina se mi peče, da ne bo klapa godrnjala,da je prepečena...
laurusnobilis - 08.09.2007 ob 22:38:19 - DELO, lepo prosim, ponavljam; dajmo biti bolj resni in
resnicoljubni glede stevilk udelezbe mnozicnih prireditev!
Opazajo tudi drugi, ne samo jaz ( beri tudi gallus, Bojan F). Prejsnjo soboto ste za brezjansko
slovesnost napisali nekaj tisoc, danes za novogorisko 15000.
Jaz si samo iz posnetkov TV porocil upam staviti, da je bila mnozica na Brezjah vecja kot danes torej tolcete v oceni obakrat povsem mimo; na Brezjah prenizko, danes previsoko. Skratka
dezinformirate!
Jaz pricakujem od vas objektivnost ( vam je poznan pojem?) porocanja. Ali vam to prirejanje
stevilk narekuje duh preteklosti, ko je bilo treba Cerkev cim bolj ponizevati in biti nadvse
strahospostljiv do borcevske organizacije?
vsekakor - 08.09.2007 ob 22:43:43 - gallus.vi ste tako pametni(mislim na slovenske voditelje) da
ste prodali kopersko banko San Paolo IMiju ne d BI PREVERILI CE IMA KOPERSKA BANKA
kontrolo nad zemljisci ob meji z Italijo.Zamejci so vas OBVESTILI (zbuditese butalci) in samo
potem ste v hitrici tekli do notarjev v noci da ste nekaj resili,v drugacnem sluicaju bi geniji ,ki
zivijo v Ljubljani dali posest vseh zemljisc ob meji nasim sosedom italijanom Kdo ve koliko
podobnih pizdariji ste razni Janse in ostali kreteni storili v zadnjih casih.
8

medijskahijena - 08.09.2007 ob 22:51:10 - laurusnobilis: nauči se brat, preden tipkaš. piše po
ocenah organizatorjev 15000 ljudi, ne po ocenah novinarjev. Hudo je z vami nepismenimi
desničarji. Sicer pa kaj se tolko usajate, večina Goričanov podpira partizane, okoliški krščanarji
(beri Dornberk in podobni) pa lahko robantite kolkor česte.
laurusnobilis - 08.09.2007 ob 22:56:44 - Cenjeni g. Peterle!
Izognete se udelezbi pri 100 letnici kronanja brezjanske Marije pomagaj, najbolj svete in cascene
podobe slovenskih katolikov in se pojavite v prvi vrsti borcevske proslave ob brkatem
gromovniskem govorniku, Kardeljevemu medvojnemu tajniku, ki je pustil na cedilu Kocbeka in
krscansko prepricanje; skratka na prireditvi polni komunisticne simbolike, praporov, petokrak in
pod sveze obnovljenim napisom Nas Tito na hribu- ki naj drazi Italijane in slovenske demokrate.
A je to razprodaja vase duse in prepricanj?
Si predstavljam, da je to zaradi volitev. In vam privoscim, da postanete predsednik. Ampak, a je to
res potrebno za izvolitev? Zalostno stanje slovenskega duha, ce je potrebno.
jerry026 - 08.09.2007 ob 23:21:01 –
Nekdaj z bolestjo smo v sebe zaprli
svoje ponižanje svoje gorje,
krik maščevanja na ustnih zatrli,
ga zakopali globoko v srce.
Toda glej, planil vihar je presilen,
kot pajčevine raztrgal okov,
šinil je zopet žar novega dneva,
tja do poslednjih primorskih domov.
Strojnice svojo so pesem zapele,
zrak je pretreslo grmenje topov,
širne poljane so v ognju vzplamtele,
klic je svobode vstal sredi gozdov.
Vstala Primorska, si v novo življenje,
z dvignjeno glavo korakaj v nov čas!
V borbah, ponižanju, zmagah, trpljenju
našla si končno svoj pravi obraz.
SEKIRA - 08.09.2007 ob 23:29:22 SMRT- FASIZMU
DOL Z KLERO-DOMOBRANSKO DRHALJO KI SE PASE NA SLOVENSKIH ZULJIH.
STRAN Z HLAPCI VATIKANA
STRAN Z LAKAJI KAPITALIZMA
ZIVEL -- TIGR -ZIVELA - NOB --SMRT FASIZMU IN DOMCIM IZDAJALCEM -Fesoj - 08.09.2007 ob 23:34:04 - Do danes nisem vedel, da so partizani in komunisti po končani
vojni v Sloveniji pobili na tak nagravžen način okoli 20 tisoč ljudi brez dokaza osebne krivde in
brez vsakega procesa. Tako majhen narod in toliko umorov. Treba je to razčistiti, ljudi pošteno
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pokopati in krivce kaznovati. Po tem Tito ni bil nič drugega kot masovni morilec, pa ga še danes
nekateri častijo.Če primerjam to gorje in usodo nas koroških Slovewncev med in po drugi svetovni
vojni, potem je ta bila za nas kruta, a neprimerljiva. Avstrijski časopisi so danes polni poročil o tem
povojnem klanju in me je kar sram.
Razčistite vse, izkopljite in spodobno pokopljite vsakega in mu dajte ime in mir.Vaši storilci so
stari, bolehni ali pa ne živijo več. Ali jim zaradi vesti ni do oprostitive in odpuščanja?
piki - 08.09.2007 ob 23:37:49 - SEKIRA, verjetno ti škodi partizanski golaž, ki si ga dobil zastonj
in kakšen kozarček preveč. Pojdi raje spat.
piki - 08.09.2007 ob 23:42:04 - Povojna revolucionarna oblast na čelu s KPS, je Organizacijo
TIGR, katero je uničila že med vojno, čeprav so praktično vsi njeni člani bili na strani partizanov,
skušala izbrisati iz slovenske zgodovine. Motiv je bil preprosto to, da so člani TIGR, že davno pred
KPS, tudi dejansko organizirali odpor proti italijanskemu okupatorju na Primorskem. KPS je motilo
dejstvo, da je bil TIGR prvi, zraven tega pa je bil njegov motiv resnično domoljubje in ne
revolucija, kateri je dajala prednost KPS, ki je bila podrejena KPJ in Moskvi.
Dejstvo, da so slovenski komunistični voditelji ukazali likvidacijo številnih vplivnih tigrovskih
voditeljev, samo dokazuje zlorabo pravih slovenskih domoljubov v partizanih (kateri so bili v veliki
večini), za dosego podlih ciljev – borbe za oblast!
Dr. Maks Rejc (partizan ubit s strani komunistične VOS),
- Ferdo Kravanja (partizan ubit s strani komunistične VOS),
- Alojz Knez (leta 1944 pobegnil iz partizanov, sicer bi bil ubit s strani komunistične VOS),
- Anton Majnik (partizan ubit s strani komunistične VOS),
Dr. Maksa Rejca, je komunistična VOS likvidirala poleti 1943, po odločitvi dr. Aleša Beblerja,
inštruktorja CK KPS za Slovensko Primorje.
vsekakor - 08.09.2007 ob 23:52:09 - Fesoj, naj ti bo sram....tak nezen decko ,ki bi hotel vse lepo
,kralj matjaz ,ki strasi sovraznike samo ko premika svojo vojsko....itd.
Samo v takem dreku kot zivimo mi danes se lahko tak kristjancek groxi kot da nima nobene
krivde.........Avstrijiski caspopisi polni porocil....joj mali decko ...avstrijiski,kdo ti je mater jebal ?
ali oni avstrijici esesovci ,ki so s takim navdusenjem sledili hitlerju.So trenutki ,ko mislim da ne
spadam v tak narod ,res mi je tezko sprejet da obstajajo med nami taki ljudje.Naivni suzenjski brez
ponosa ,nikakrsne drze dostojanstva.Sprasujem se kje ste se sploh rodili in resnicno se sprasujem
kdo vam je mater jebal,kot si je ze ubogi Preseren spraseval pred par stoleti
Barkovljan - 08.09.2007 ob 23:58:17 - ZIVELA NOB - ZIVEL TOVARIS TITO!
Andrej - 09.09.2007 ob 00:35:08 - "Ta je opozoril, da Primorci kljub poskusom razvrednotenja
protifašističnega boja tigrovcev in partizanov, te spoštuje." spoštujejo mogoče? Slovenija moj
doma?
Iona - 09.09.2007 ob 00:35:34 - mogoče se kdo sprašuje: Zakaj ravno Nova Gorica, od vseh
slovenskih krajev in mest...
Torej. Ko je stara, slovenska Gorica pripadla Italiji, je pri nas, na naši strani ostalo goriško
pokopališče. Se pravi, naše slovensko pokopališče.
Ko je kpj obljubila, da bo "iz inata" ob meji postavila novo Gorico, sta se tja pripeljala Maček in
arhitekt Ravnikar, Maček naj bi določil lokacijo. Tole je iz dokumentarca: po pripovedovanju
Ravnikarja je Maček pogledal naokoli in s prstom pokazal ravno na tisto pokopališče. Značilno,
izdajalsko in brez vsakega občutka za slovensko tradicijo. Lahko bi pokazal kamorkoli, ampak ne,
partijec je hotel uničiti ravno pokopališče. slovensko.
Po tem so tja prišle ti. mladinske delovne brigade, zagotovo druščina najbolj zanikrnih ljudi, kar jih
je premogla juga. Začeli so z "gradnjo" in Ravnikar je pripovedoval, kako so razkopavali in
odmetavali tiste truge in kosti, brez trohice spoštovanja, seveda. Veliko teh, ki so v brigadah
pomagali graditi mesto, je tam kasneje dobilo stanovanja. Tudi to so današnji novogoričani,
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oziroma njihovi potomci.
Mi je prav žal, ampak to se pozna.
SOLER - 09.09.2007 ob 07:40:09 - Da se ne boš usral SEKIRA od silnega napihovanja. Kdo je že
razvrednjeval protifašistično gibanje TIGR? Malo se spomni ti zarukani rdečegatnik! (rdeče od
krvi)
Komentator - 09.09.2007 ob 08:35:17 - Sekira,povej mi: na čigavih žuljih se je pa pasel prejšnji
režim?
BojanF - 09.09.2007 ob 08:50:07 - Dobor jutro rojak GALLUS:
Ti v tvojih "izlaganjih" namečeš za en "kavalon" dejstev na pol. Tako, da sem šele sedaj opazil, da
si omenjal tudi tov. Kardelj Edvarda ("Tov.Stanovnik je omenil svojega šefa Edija Kardelja ...").
Resnici na ljubo je še zelo malo aktivnhih politikov, ki bi se kdarkoli sklicevali na njega in bili
sposobni napisati: "razen nekaterih izvirnih, na primer Kardeljevih, so redka kvalitetna dela z
vojaškega področja, ki bi bila prevedena v slovenščino."
Za kaj takega napisati si verjetno moral prečitati vsa njegova dela.
KARDINAL - 09.09.2007 ob 09:16:17 - SOVA
V SFR Jugoslaviji pa soli res nikoli ni manjkalo. Kje ste to pobrali?
Imeli smo najboljšo sol na svetu, piranske soline in imeli smo tudi kameno sol.
Samo, kaj ko ljudje ne vedo, da je treba vse v življenju vzeti "cum grano salis".
Ali hočete lepo primerjavo med prehodom v "komunizem" 1945 /ki ga ni bilo/ in prehodom v
"demokracijo" leta 1990?
Podobnosti in enakosti je več, kot si lahko mislite.
Vaš Peterle pa me je razočaral,.../to zame ni nič novega/ in gospod Pavel Premrl von.........je podal
spodaj odlično oznako Peterleta,...razočaral pišem: na Brezjah ga ni bilo,...tukaj pa v prvi vrsti?
Ali ni to znak, da je "leva" opcija zelo "vplivna" in da ne gre vse "kot bi želeli"?
Res, ne vidim, nobenih Peterletovih posebnih zaslug niti prednosti za predsednika.
Kje so časi dednih cesarjev?
gurman - 09.09.2007 ob 09:24:38 - DOMOBRANCI - ne se prilizovat TIGRovcem, ker vas
zaničujejo prav tako. Ne opravičevat kolaboracije s tem, da lezete TIGRovcem v rit. In dajte si že
enkrat dopovedat, da na primorskem ni nobenih grobišč, nobenih domobrancev. Ljudje so pa prav
tako v cerkev hodili. No, pa saj razumem. En, ki celo življenje živi v Polhovem Gradcu, proč od
Fašistov, s polno ritjo vsega, ne zna cenit tega, da lahko govoriš slovensko besedo na glas, na ulici,
v šolah. Po njihovo, bi se še v latinščini med seboj pogovarjali.
gurman - 09.09.2007 ob 09:25:52 - Dejstvo ostaja - eni so se uprli proti okupatorju, eni pa so
kolaborirali z njim.
gduo je tle mona?
braco - 09.09.2007 ob 09:26:43 - Za STANOVNIKA in napis NAŠ TITO:
Ni več skrivnost, da varuhe idealizirane podobe partizanstva poleg sistematičnega iskanja
zamolčanih grobišč še zlasti motijo zgodovinsko preverjena, od stroke verificirana dognanja o
številnih stikih med vrhovnim in regionalnimi poveljstvi NOV ter okupatorji. Tako so se spomladi
1943 v Sarajevu in Zagrebu na pobudo Josipa Broza(!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) trije njegovi tesni sodelavci
(Milovan Djilas, Koča Popovič in dr. Vlatko Velebit) sestali z nemškim vojaškim pooblaščencem
na Hrvaškem von Hostenauom in nato še s poveljnikom jugovzhodne zasedbene cone,
generalpolkovnikom Aleksandrom Loehrom. Velebit je v Titovem imenu predlagal Nemcem, naj se
v celoti odpovedo operacijam v zahodni Bosni, kar bi partizanom olajšalo položaj in omogočilo
uničenje Mihajlovićevih četnikov, ki so zanje sovražnik številka ena. V zameno je obljubil ustavitev
gverilskih operacij v Slavoniji in prenehanje sabotažnih akcij na železniški progi Zagreb–Beograd,
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posebej zanimiv dodatek k ponudbi pa je bilo zagotovilo, da je partizansko vodstvo pripravljeno
Nemcem ob boku napasti angloameriške enote, če bi se te izkrcale v Dalmaciji.
braco - 09.09.2007 ob 09:28:20 - in še:
Že doslej povedano bolj kot karkoli drugega razgalja pravo naravo liderjev narodnoosvobodilnega
boja v Jugoslaviji!!!!! Titova pripravljenost, da prav v času, ko si je izposloval prednostno podporo
Churchilla, iz sovražnikov naredi zaveznike in obratno, pa postavlja na laž utvaro o polnokrvni
vključenosti partizanov v protihitlerjevsko koalicijo, ki jo tako rad širi dr. Janez Stanovnik.
In konec zgodbe? Dogovarjanju pred 64 leti je napravilo konec Ribbentropovo brzojavno opozorilo
Loehru, da z banditi pogajanja niso mogoča, in ne morda Brozov trezni premislek. Poznejši idol
narodov Jugoslavije je namreč vztrajal pri Judeža vrednem poskusu tudi potem, ko je po radiu
prispelo svarilo samega Stalina. Če kot merilo za vrednotenje njegovega početja vzamemo
definicijo izdajalca, navedeno v odloku o zaščiti slovenskega naroda, ki ga je že septembra 1941 v
Črnomlju sprejel SNOO, dilem ni:
izdajalec je (točka 2), »kdor stopi neposredno ali posredno v stik z oblastniki okupatorjev ali z
drugimi sovražniki !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
S TITOM NAPREJ !!!!!!!!! A ne STANOVNIK !!!!!!!
BojanF - 09.09.2007 ob 10:18:34 - I. DEL
VELIKE DILEME NAS FORUMAŠOV:
Ob vsaki priliki se demonizirajo stiki partizanske vojske z Nemci. Dejstvo je, da stiki so bili (tov.
Tito tega javno ni priznal do leta 1978) s ciljem izmenjave ujetnikov, izvleči ranjence in obračunati
s četniki v Bosni (ti so izvajali genocid predvsem nad bošnjaškim prebivalstvo, ki se je zaradi tega
vključevalo v SS divizijo), Nemci pa so po svoji strani preigravali možnost zamenjave ustaškega
režima (izvajal je "ultimate terror") z zmernejšim. Ukaz iz Berlina pa je zahteval prekinitev
pogajanj "z banditi".
Izkrcanje v Dalmaciji ali Istri? Kakšne koristi bi imel od tega slovenski narod? Sledi copy/paste
teksta izpred nekaj dni na drugem forumu.
Ker se vedno vračamo k preigravanju "kaj-bi-bilo,-če-bi-bilo" (nepotrebna Dražgoška bitka,
nepotrebnio napadi na nepomembne kolone, izkrcanje zaveznikov v Istri, sodelovanje partizanov in
Nemcev, nepotrebni odpor, ...) v posredujem teze iz uradne Mussolinijeve internetne strani:
BojanF - 09.09.2007 ob 10:19:10 - II. DEL
" ... mettono a rischio i rapporti con la Francia, la Grecia e la Jugoslavia ... aveva (Churchill
namreč!) infatti promesso a Mussolini per convincerlo a schierarsi con gli alleatti contro Hitler,
l'intera Dalmazia, il possesso definitivo delle isole grece del Dodeccaneso, di tutte le colonie, dell
Tunisia e di Nizza..."
Prevod: Dopisovanje med Mussolinijem in Churchillom bi lahko ogrozilo odnose z Francijo, Grčijo
in Jugoslavijo, ker je Churchill obljubljal Mussoliniju za prestop dokončno posest nad celotno (!)
Dalmacijo, grškimi otoki, kolonijami, Tunizijo in Nico. Izkrcanje v Istri (s ciljem priti na Dunaj
pred Sovjeti) bi bilo mogoče samo ob sodelovanju z Mussolinijevo Italijo (v zadnjem stadiju z
RSI). O Sloveniji ni niti besedice, Slovenija ni bila niti najmanjši igralec v teji trgovini, niti kot
geografski pojem. Za Slovence je bila igra odigrana skladno s cilji italijanskega imperializma.
BojanF - 09.09.2007 ob 10:19:51 - III. DEL
Pa še ena zanimiva o odnosih na terenu (poročilo novozelandsega generala Freyberga svojemu
obrambnemu ministru):
"It will always be a proud moment for the New Zealand Division that we were able to be of
assistance to the Yugoslav Army in helping to free Trieste". Kasneje javlja višjim komandam, da ne
ve, kako bi njegovi vojaki sprejeli eventuelni spopad s partizansko vojsko, ker gledajo na njih z
neprikrito simpatijo.
Pa še ena zanimiva (ukaz generala Alexandra na dan 01.05.1945:
"(a) Secure Trieste and Lines of Communication through Italy to it.
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(b) Secure Lines of Communication from Trieste to Austria through Gorizia and Tarvisio.
(c) Secure Pola, anchorages between Trieste and Pola, and the Lines of Communication between
those ports."
Zaključke si naj vsak sam izdela!
Rajko - 09.09.2007 ob 10:20:20 - gurman- pozabil si napisati, da so tudi slovenski duhovniki na
Primorskem veliko bolj pomagali ljudem in bili s tem izpostavljeni kaznim iz Vatikana, kot
pa drugje po Sloveniji.
BojanF - 09.09.2007 ob 10:20:26 - IV. DEL
Dobili smo Primorsko, zaradi realne situacije na terenu (IX. korpus in IV. armada), ki je bila
posledica nekaterih političnih odločitev v prejšnjih letih. Trst in Gorica niso nikoli bili v igri za
prepustitev Jugoslaviji. Zgoraj sem navedel samo nekaj tujih virov, ki nakazujejo, kakšna je bila
situacija 1945. Kdor jih noče razumeti, jih ne razume. V njih piše:
1. Slovenija ni bila v geostrateških igrah omenjana niti kot geografski pojem.
2. Zavezniki so izdali svojim poveljnikom na terenu nedvoumne ukaze že pred prihodom partizanov
v Trst
3. Partizanska vojska je bila med zavezniškimi vojaki visoko cenjena
BojanF - 09.09.2007 ob 10:20:57 - V. DEL
TRUMANOVE MISLI IZ PRVEGA TEDNA MAJA 1945
"The American government had never for a moment considered that Trieste should go to
Yugoslavia. That was Roosevelt's position, and it was mine. Tito was now plainly determined to use
force to gain his territorial objective instead of waiting for a peace conference to settle all boundary
claims."
"Tito was a Communist, but he combined with his communism an appeal to the ardent nationalism
of the Yugoslav peoples. In the name of Yugoslav nationalism he was laying claim to the important
seaport of Trieste and the surrounding area of Venezia Giulia."
Truman omenja teritorij okrog Trsta striktno kot Venezia-Giulia in prvič uporabi besedo "Slovene"
v povezavi s prvo slovensko vlado (ono iz Ajdovščine): “… Alexander's forces were unable to
establish an Allied military government, even in the portion of the three cities he had entered. And
finally, the formation of a Slovene government at Trieste was actually announced.”
Ponovno: Slovenija ni bila za zaveznike niti geografski pojem. Kaj pa zdaj?
Rajko - 09.09.2007 ob 10:22:35 - BojanF- že pri Dnevniku sem ti napisal, da si obnovi znanje.
Stiki so bili od leta
1941 prav zaradi tega kar si napisal. In to ni iz leta 1978 ampak veliko prej.
Rajko - 09.09.2007 ob 10:24:16 - Vsaj za normalne ljudi pa so Tigr-ovci veliko bolj vredni
spoštovanja kot komunisti.
BojanF - 09.09.2007 ob 10:30:07 Rajko napiši nekaj o teh stikih partizanske vojske z okupatorji iz leta 1941.
Po znanih podatkih je Tito javno priznal stike z nemškimi okupacijskimi silami leta 1978.
SOLER - 09.09.2007 ob 10:35:05 - Drugače pa tale čića s hozentregrji in sivimi muštacami kar
fajn izgleda, čeprav se mu pamet že kisa. To se pravi, da tudi ta sistem in vlada, ki je sedaj na
oblasti, kar dobro futra tudi tiste, ki venomer plujejo po njih. Ata Janez malce shujšaj, sicer te lahko
še fršlok zadane. Škode za državo sicer ne bi bilo, samo pokojninska blagajna bi malce lažje
zadihala.
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Rajko - 09.09.2007 ob 10:37:21 - BojanF- kjerkoli so se bili boji, pišem za Slovenijo, pri manjših
enotah, in je bilo vpleteno manjše število vojskujočih ampak so bili v pat poziciji, je bilo kar nekaj
primerov, da so prekinili boj in najprrej odnesli mrtve in ranjene.
Po katerih podatkih in od kod?
Za preciznejše podatke moram imeti več časa.
Bepo - 09.09.2007 ob 11:46:52 - Kadarkoli prebiram podobne poste kot so ti spodaj in to predvsem
zaverovanih desnicarjev in klerikalcev kako potrpezljivo upajo na to, da bodo z nenehnim
potvarjenjem resnice, njenim zamegljevanjem z kvazi novimi teorijami skusali diskriminirati OF oz
NOB in partizanstvo, samo dokazujejo vso svojo impotenco (intelektualno) in nesposobnoct
sprejemanja nicesar niti znanstvenih ugotovitev razen tistih ki so zrastli na njihovem zeljniku
ozirona na zupnikovem.
Ti ljudje se ne zavedajo svoje ujetosti v konstanten krog neresnic in fantazij. Pripravljeni so kakor
njihovi predniki klerofasisticni Domobranci, Belogardisti in ostala kriminalna fasisticna svojat
izdati svoj lastni narod samo zato, da se prikupijo nekemu vracu ki ze vseskozi pocne samo eno in
isto a to je izliva groznje pogroma na svoje bedne neuke in neinteligentne slednike ter jih s tem ko
jim ponuja resitev v nicu dejansko priklenja na oder izdajstva in sovraznosti.
Ni zastonj dokazano v vsem svetu da je politicna desnica neinteligentna in neracionalna, kar
poglejte si ZDA in Bushove Republikance, Italjanske Berlusconijevce, Hrvaske HDZ-jevce, Poljske
bumbarje, itd. No ja vse te ki sem jih nastel niti en slovenski desnicar ne more imenovati pametne
in v tem jezeru desnicarske neinteligentnosti so samo slovenski drugacni , mar ne??
ZBUDITE SE ZABLOJENCI UTRGANI IN POGLEJTE RESNICI V OCI CE STE TO
SPOSOBNI, V KAR PA DVOMIM KER TO KAR STE VI V LASTNIH OCEH NIHCE NE
MORE IN NE ZELI BITI. TAKO SO TUDI HITLER, HEIDER, MUSOLINI, FRANKO, PINOCE
in njim podobni verjeli v svojo vzvisanost. Pa se to, da se ne boste kaj prevec obregovali. Niti
Stalin, Niti Hruscev, niti Causesku, niti drugi takoimenovani komunisticni voditelji niso bili boljsi
in so bili od strani inteligence enako tretirani, le da so se skrivali za komunizmom, ki pa ga nikdar
ni bilo, sicer je to teorija ki je za vase umske sposobnosti le predalec. Danes pa je nedelja in je
verjetno ze cas za molitev. zato kar naprej praznoglavci polnite jih z necem pa cetudi so to pridige
in molitve - nikoli uslisane.
tigrovec - 09.09.2007 ob 11:50:47 - Komunjarsko-boljševistični zločinec Stanovnik , uživalec
TREH pokojnin v skupni višini 6500 Eurov, najbolj zadrt in vsestranski zaščitni komunjarsko
zločinskega boljševizma , bi moral v pravni državi takoj pred sodnike in na odsluženje dosmrtne
zaporne kazni.Ne razumem sedanjwe demokratične oblasti , da že ves čas tolerira tega zločinca , saj
poziva državljane k nepokorščini in še vnaprejšnemu poveličevanju zločinskega komunističnrega
zločina .Ponavljam : Vsi včerajšnji udeleženci tega zločinskega slavja , ki so bili v prvih vrstah , bi
morali na zahtevo Državnega tožilstva zaradi svojih zločinov
pred sodišča in na robijo.
gurman - 09.09.2007 ob 11:52:33 - Lepo, Bepo
polonca - 09.09.2007 ob 12:18:13 - Iona, sicer se nisem spraševala, pa vseeno: maš ti prav.
Ne vem, če si opazila, ampak ko se sprehodiš po NG, lahko s pozornim očesom ločiš potomce
dobrih ljudi in tistih fuj in fej brigadirjev. Slednji imajo nekako podganji, zahrbten pogled in
špičaste poteze obraza.
Celo njihovi dojenčki v vozičkih imajo zelenkast pridih na sicer (še) okroglih ličkih, ki so poleg
tega nekoliko bolj popraskana kot lička dobrih otrok. Menda jim nohtki rastejo hitreje.
Njih brezzobi nasmeh ni, kot bi pričakovali, sladek, pač pa neprikrito posmehljiv. Občutljivejšemu
nosu ne uide niti neobičajno zagaten vonj, ki sili izza pamperc.
Pa še ustvarjalni duh te svojati je seveda na nivoju kačjih nog; kaj vse je mogoče narediti, če človek
razgiba možganske vijuge. Na primer:
http://www.kirchersociety.org/blog/2006/06/07/the-bone-church-of-kutna-hora/
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gallus - 09.09.2007 ob 12:21:13 - uredništvo;
resnično, ne se smešit z omenjanjem 15.000 ljudi.Če ne drugega,poglejte malo posnetke (kar jih je,
itak celega kadra niso hoteli pokazati)Po najbolj dobrohotni oceni navzočih je bilo 5000 ljudi.
Organizator je pa res skuhal golaža za 15.000.
tigrovec - 09.09.2007 ob 12:30:37 - Galuss!Imel sem srečo ali nesrečo , da sem zasledil direktni
prenos komunjarsko- zloćinske prosva v režiji TELEVIZIJE VELENJE ,Zanimivo od kje ima
lokalna TV takšna finančna sredstva , da si lahko privošči dveurni direktni program?In kaj je
pokazala kamera : saMI STOLETNI BOLJŠEVISTIČNI ZLOČINCI, NA STOTINE
BOLJŠEVISTIČNIH ZASTAV, KOMUNJARSKI GOVORI , RITUAL PO MANIRI
BOLJŠEVIKOV IN KOMUNJARSKI GOVOREC ,KI ABSOLUTNO BRANI KOMUNISTIČNE
POZICIJE IN PRIVILEGIJE , KI JIH SEDANJA OBLAST TOLERIRA . nERAZUMLJIVO
.šTEVILO GLEDALCEV: PO VIDENEM , NAJVEČ PAR TISOČ.
gurman - 09.09.2007 ob 13:16:52 - polonca in Iona - oj oj oj, si vas prav predstavljam, kokice
našemljene, kako vlačite svoje riti po Gorici. Če bi v zgodovini bilo kaj pravičnosti, sploh ne bi bilo
Nove Gorice, ker bi stara bila pod Jugoslavijo. To je bil tudi namen partizanstva na primorskem - da
se priključi primorska matičnemu narodu. Ali se to naredi tako, da se priključi ostalo slovensko
zemljo Italiji, ali pa tako kakor se je zgodilo. K sreči, Italijanom in Avstrijcem ni ratalo in tako se
vidve lahko zajebavate po slovenskem forumu v slovenskem jeziku.
SOLER - 09.09.2007 ob 13:23:33 - BEPO; A ti misliš, da imata Janez Stanovnik in Simo Dubajić
SLUČAJNO skoraj enake muštace? Vprašaj me kdo je Simo Dubajić?
polonca - 09.09.2007 ob 13:35:04 - gurman, evo ti muzika po željah, samo tebi posvečam naslednji
komad (skupaj z dražestnim videoklipom):
http://www.narodne-pesmi.si/video_spot
.php?id=53&cat=&naslov=Kura%20in%20kokotr />
Sem ga ujela na tv in me je tako, kako bi rekla, globinsko pretreslo, da bom kar emigrirala za
teden, dva. Da pridem do sape. Prijetno popodne ti želim;-)
novdarko - 09.09.2007 ob 13:48:59 - Ni mi jasno kako se lahko TIGR udeleži proslave skupaj
z Stanovnik & Co.
Komunisti so likvidirali polovico borcev TIGR-a (preko partizanske vojaške strukture, ker
pač kumunisti niso imeli svoje vojske, niti je niso potemtakem potrebovali). TIGR-ovci, ki so
ostali živi pa so se morali bodisi odstaniti iz javnega življenja ali pa so se ideološko asimilirali.
Prav te slednji se očitno imajo za legitimne naslednike TIGR-a.
Kje je bilo praznovanje TIGR-a pred 20 leti in še bolj nazaj? Nikjer, prav tako kot se ni
govorilo o NOB, ampak zgolj o revoluciji. To je jasen pokazatelj, za kaj so se tedanje
komunistične strukture (v katerih je g, Stanovnik zasedal najvišje in proaktivne funkcije) v
resnici borile med 2. svetovno vojno in predvsem po njej.
Zato se mi zdijo takšno praznovanje in takšni znanstveno-fantastični govori absurdni in
smešni. Nikakor ne mislim s tem zagovarjat domobrancev in ostalih kolaborantov (čeprav so
bili v kolaboracijo prisiljeni), temveč pokazati na absurd stališča, ki ga je zavzel v letih po
osamosvojitvi Slovenije zavzel g. Stanovnik.
To da je na državnih proslavah vidna rdeča peterokraka zvezda, torej znak dražve proti
kateri smo se Slovenci borili za osamosvojitev, je pa res bolano.
V zgodovini smo se Slovenci za narodno identiteto vojaško borili le proti dvema znakoma:
kljukastemu križu in rdeči zvezdi. Slednja je naredila res manj škode (če odmislimo medvojne
likvidacje in povojne poboje, ter povzročitev razkola v boju proti okupatorju zaradi ideološke
stalinistične revolucije), bi pa jih utegnila narediti še več, če bi se vojna za Slovenijo zavlekla.
Zato menim, da rdeča zvezda sodi v isti predal kot kljukasti križ, vsaj za pojme zavednega
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Slovenca.
novak - 09.09.2007 ob 14:32:20 - z nastopajočimi skupaj je bilo okoli 3000 ljudi na ljudskem
zborovanju-verjetno je ocena 15000 ljudi vseh skupaj tudi tistih kateri so spremljali
televizijski prenos Primorke in ostalih lokalnih tv
Iona - 09.09.2007 ob 15:07:36 - novdarko, natanko tako, kot si napisal.
glede spodnjih opazk (gurman) o namenu partizanstva na primorskem - želje in nameni so
eno, dejanja pa... povej mi, kam potem pašejo takšni Mački, Stanovniki, Ribičiči, Kardelji ipd
in njihova dejanja? kar sem spodaj zapisala, so zgolj dejstva - če jih kdo ne prenese, njegov
problem.
In ne bi rekla, da zgodovina ni pravična - če kaj kaznuje, je to topoglavost in nesposobnost
ocenit kje si in kam greš... mimogrede, glede meje drugo leto - kdo ve, kaj berejo zamejski
Slovenci? imam občutek, da se od takšnih povzetkov v naših medijih ravno ne počutijo
nagovorjene.
Iona - 09.09.2007 ob 15:44:53 - soler, pa res. in hej, polonca, tole je menda nekaj za tvojo
internacionalno pamet:
*De facto ratni zlocinac i masovni ubojica, bivsi Titov partizan, srpske nacionalnosti, rodom
iz Hrvatske, oficir JNA SIMO DUBAJIC, svjedocio je ... slijedece: «Zapovijedao sam u
Kocevskom rogu /mjesto likvidacija/. Sudjelovao sam u likvidaciji ljudi po naredjenju. ... Mi
tada nismo znali da ce ti zarobljenici biti pobijeni. Govorilo se da ih treba vratiti u Sloveniju
da bi im se sudilo po medjunarodnim konvencijama. ... Onda sam iznenada dobio nalog da se
30.000 tih domacih izdajnika pobije u Kocevskom Rogu. Naredjenje su izdali Ivan Matija
Macek (slovenski boljsevik i sef jugoslavenske Ozne za Sloveniju), Maks Bace (hrvatski
boljsevik) i Jovo Kapicic (srpski boljsevik). Sve Rankovicevi pomocnici. Takvu odluku nitko
nije mogao donijeti, osim Tita! Samo je on mogao opozvati svoju raniju depesu. Bio sam sef i
kontrolirao da se to izvrsi do kraja. Taj masakr je izvrsila XI. dalmatinska brigada u kojoj je
/politicki/ komesar bila Milka Planinc».*

http://www.safaric-safaric.si/materiali_cro/dubaic/20070120%20Dubaic.htm
Iona - 09.09.2007 ob 15:46:09 btw, Rankovićevi sorodniki v sloveniji pa so...
SOLER - 09.09.2007 ob 16:23:31 - A, na zgornji sliki čiča Janko kaže kaj gleda slovence oz.
kako na Primorskem drva nosijo.
piki - 09.09.2007 ob 16:27:28 - Titofido: slavospev Stanovniku
Kdo je baraba nepojmljiva,
njegova pot poučno zanimiva.
Je najprej bil Sokolov izdajalec,
takoj nato Kardeljev ritlizalec,
se hvali da ni množični morilec,
si brke spustil je pod svinjski rilec.
Potem kot jugovič politik pravi,
je klanjal hlapec srbski se zastavi,
se v Beogradu proti nam zavzemal,
vse vedno od Slovencev je le jemal.
V Ameriko odšel je za nagrado,
in dolarjev doživel tam naslado,
nagrabil si je novce neizmerne,
za nos Slovence vlekel lahkoverne.
Ko vrnil se je spet domov govedo,
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za komunizma spet se je zavzemal bedo,
čeprav poznal je on demokracijo,
tu zganjal svojo je demagogijo,
da Stalin, Castro, Tito in Pol Pot,
so za svobodo in Slovence prava pot.
Zakrknjeno to gobezdalo znamenito,
napredovalo je zdaj skokovito,
s to svojo bedno propagando,
navdušilo je komunistov bando.
Zdaj delegatov delegati rdeči,
na norčka so ga dali vpreči,
nekakega predsednika je on igral,
ki oče naroda naj bi postal.
A kot rečeno bednik ta mentalni,
služabnik Udbe znan vazalni,
povsem izginil je s politike obzorja,
ker je v demokraciji se skazala volja,
da tega prdca in lažnivca usraneta,
dovolj bilo je gledati pretekla leta.
Za konec kariere te sramotne,
izjave daje zdaj povsem abotne,
(c.p.)
jazbar - 09.09.2007 ob 17:08:30 - BojanF
Skladno s plenumom 29. zasedanja 1943 so v vseh občevanjih z zavezniki strogo uporabljali
termin Jugoslavija! Ne Slovenija, ne Srbija, ne Hrvaška!!!
Sedaj pričakovati od nekih zahodnih generalov, ki še nikoli niso slišali za Slovenijo da bi bili
tako pikolovski in uporabljali skrčene geografske pojme?
Ne vem kaj bi sploh rad, kaj hočeš povedati??? Da Trst ni bil namenjen Slovencem ali kaj?
To vsi vemo, saj smo ga kljub osvobajanju izgubili.
Angležem in Churchillu so šli Sovjeti in Komunisti tako v nos, da bi dal Italijanom, kateri so
zelo vodljivi, (če jim pokažeš moč) tudi celo Slovenijo, če bi lahko! Ve se da je stalno
prepričeval Američane da bi napadli Ruse, češ ko se bojo stabilizirali in homogenizirali jih
nihče ne bo mogel zaustaviti in prav je imel, da bi zakaj takega žrtvoval Slovenijo - brez
najmanjše slabe vesti! Z Angleži imamo še dandanes probleme in to se vleče že iz 1 svetovne
vojne.
jazbar - 09.09.2007 ob 17:11:01 - Pardon
Skladno s plenumom z zasedanja 29.11.1943...
polonca - 09.09.2007 ob 17:25:37 - Iona, hvala, ne rabim. Nisem častilka lika in dela. Broza
pripoznavam kot kontroverzno osebnost, o kateri bodo mnenja najbrž še dolgo deljena.
Prav mogoče si Slovenci v resnici ne zaslužimo pomiritve, glede na vse, kar so si naši predniki
medsebojno prizadejali.
Seme tega pomnogoterjenega zločina pa moj internacionalni (?) um najde ravno v, ne boš
verjela, potrebi po absolutnem prav in izničenju vseh drugih prav za vsako ceno. Na obeh
straneh, da ne bo pomote.
Zagrizeno in do zadnje kaplje krvi.
Kot sem rekla, mogoče si ne zaslužimo.
Vseeno si želim, da bi spoštljivo pokopali vse svoje mrtve, enkrat za vselej, in ustavili
gugalnico, ki nas prenihava v skrajnosti.
Pravična zgodovina? Pa kaj še. Brezkončno nizanje interpretacij. Pa žrtev in zmagovalcev.
Zdaj pa gresta telo in um počasi v internacionalo. Lep pozdrav vsem in ousii še prav posebej.
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tigrovec - 09.09.2007 ob 17:28:01 - Državno tožilstvo republike slovenije!Iz televizijskih
posnetkov velenjske televizije , ki je neposredno na stroške države prenašala miting izdajalcev
in komunjarskih zločincev je bilo vidno na STOTINE partijsko -komunističnih zastav in
NOBene državne zastave .Gre za nezaslišan primer protislovenskega komunjarskega dejanja
, saj zločinska partija v naši Ustavi ni opredeljena kot pluralna demokratska stranka
.Državna proslava pod taktirko rdečih ubijalcev z njihovumi komunjarskimi bojnimi
zastavami .In , da bo mera polna : Vse je šlo na račun državnega proračuna .Tožilstvo , gre za
hudo kaznivo dejanje izpodkopavanja temeljev slovenske demokratične države.Ukrepajte!!!!
Iona - 09.09.2007 ob 17:45:42 phew, še kako si zaslužimo. lp tudi tebi, polonca.
Iona - 09.09.2007 ob 17:50:23 sicer pa bi več o tem, kaj je/ni bil TIGR, lahko povedali krogi blizu tejle skupinici, če
skrajšam, naša elita, heh: Miha Marinko, Ivan Maček, Boris Krajger, Viktor Avbelj, Stane
Kavčič, Ivan Regent, Boris Ziherl, Vlado Krivec, Mitja Ribičič, Janez Vipotnik in Albert
Jakopič.
ousia - 09.09.2007 ob 18:05:50 - Gromovnik Stanovnik ni glih posrečena izbira govorca - tisto
s premetavanjem kosti in političnim šovom je milo rečeno neokusno, če ne že nagravžno.
Ampak glede tega je polonca tako modro napisala, da ne bi sama k temu ničesar dodala...
Precednik Janez D. pa spet štrajka? Mu kdo napiše plav šiht?
Dragi dami polonca & Iona, imejta še naprej lepo nedeljo! Lp
Iona - 09.09.2007 ob 18:07:52 - "Danes tigrovce izkoriščajo v svoje politične namene ZZB...
Dokler bo zgodovina dekla revolucionarjem, bo resnica o tragediji tigrovcev zamolčana,
enako njihovi grobovi in število žrtev."
Skrajšano povzeto iz knjige Tigrovci, tednika Mladika in po pričevanjih preživelih partizanov
v Združenju svobodnih partizanov.
več o tem na precej zanimivi strani:
http://www.safaric-safaric.si/knjige/uzd/2000%20Umrli%20za%20domovino.html
Poročilo ing. Janka Mačkovška, 10.7.1944 (Knjiga Viri, dr. Jera Vodušek Starič: Dosje
Mačkovšek). V svojem zadnjem pismu pred aretacijo ing. Mačkovšek poroča o pogajanjih na
Primorskem in o »premirju« dne 6.7.1944.
z naslovom MEDVOJNA IN POVOJNA USODA TIGROVCEV
Majhen, hudoben, z gljivicami med prsti - 09.09.2007 ob 18:11:39 polonca na temo: V Novi Gorici množično ljudsko zborovanje
09.09.2007 ob 17:25
Vseeno si želim, da bi spoštljivo pokopali vse svoje mrtve, enkrat za vselej, in ustavili
gugalnico, ki nas prenihava v skrajnosti.
moj predlog: komunistični revoluciji izkažemo zasluge za vodenje odpora in povojno
rekonstitucijo države s postavitvijo spomenika po zgledu čelekule. skupaj zbetonirajmo vse
neštete fibule, falange, mandibule in kar je še tuzemskih ostankov nesrečnikov - komunjare
dobijo nazoren spomenik svojemu delu, nesrečniki pa grob.
Iona - 09.09.2007 ob 18:14:56 - okej, samo še tole nalimam, pa imam potem tudi jaz zadost...
iz strani Dosje Mačkovšek(spodnji link) o tigrovcih:
Po razpadu Jugoslavije so tigrovci začeli zopet gverilski boj proti Italijanom. 13. maja 1941 je
na Mali gori pri Ribnici padel v boju z Italijani Danilo Zelen, akcijski vodja tigrovcev. Zbežali
pa so Tone Černič, Anton Majnik in Just Godnič. Ti trije so se organizirali v prvo Ribniško
četo (14 partizanov).
Kmalu je vodstvo čete prevzela KPS in je ribniški VOS trojko likvidiral.
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Po čigavem nalogu? Kje so njihovi grobovi na Veliki gori pri Ribnici? Zagotovo je bilo to 13.
maja 1941, prvi odpor proti okupatorju. V Ponovi vasi pri Grosupljem je bila poleg trojke
likvidirana cela Jakopinova družina: oče, mati in štirje otroci. Najmlajši je bil star dve leti. Ta
družina je pribežala v Ponovo vas leta 1938. Povezana pa je bila s tigrovci v Mali gori.
itd, itn, dolenjska zgodba na malo drugačen način, v bistvu pa ista natega.
in do danes. hah, saj jim je skoraj za čestitat.
Iona - 09.09.2007 ob 18:20:45 Majhen, hudoben, z gljivicami med prsti - maš kapo s cofom tudi?
dodo - 09.09.2007 ob 18:23:19 - Ti partizanski shodi so vedno bolj podobni cerkvenim shodom
ousia - 09.09.2007 ob 18:28:59 dodo - pa saj takšni so že od nekdaj bili...razlika je samo v tem, da imajo cerkveni bolj luštne
pobčke in igrajo na orgle, borci pa na harmoniko... ;-)
Iona - 09.09.2007 ob 18:30:15 no, TO sem čakala. dodo komentar in here we go again... pejte se solit! :))jaz pa hočem vedet,
kaj je zares bilo. damn. ja res.
Jaz - 09.09.2007 ob 18:34:21 - Tov. Stanovnmik je še pred dvemi leti javno izjavil, da je bil
TIGR teroristična organizacija, potem se je nekaj ven vlekel, da ni poznal zgodovine TIGRa,
danes nosi njegov prapor. . . Hinavščina, hinavščina.
Prav tako TIGR ni sporen za drugo stran. Očitno je črno-rdeča koalicija našla edino
zgodovinsko skupno točko in jo izkorišča v svoje namene.
Nekdo (Bojan F. in gallus) sta nekje omenjala Riheberškovce. V tej dolini so ideološke spore
elegantno rešili. Otroke fašistov (člani stranke so bili bolj iz kulinaričnih kot ideoloških
razlogov) in komunistov so poročili med seboj. . .
Bojan F. Sosedje (borci) so B.Viktorja. odpeljali pred obiskom S.Pertinija k zobozdravniku in
go oblekli v lep gvant na lastne stroške, ker jim je bilo nerodno, kaj si bo Pertini mislil. Pred
obiskom je tolkel revščino in bil potisnjen na obrobje, po obisku pa deležen predvsem foušije.
tigrovec - 09.09.2007 ob 18:35:47 - Državno tožilstvo, da takoj ukrepa proti zlikovcem , ki na
mitingih zločincev povelićujejosvoja dejanja na račun države Slovenije .stanovniku,
najhujšemu zaščitniku revolucionatrjev in boljševikov pa tkoj VZETI državno pokojnino ,
borčevski falangi pa TSKOJ odvzeti vsa finančna sredstva .Drugače se te golazni ne rešimo.
Jaz - 09.09.2007 ob 18:41:10 - Polonca in Iona - vajini posti o Novi Gorici in novogoričanih. Z
globoko prizadetostjo in žalostjo v srcu se moram z vama - strinjati.
piki - 09.09.2007 ob 19:09:56 - Tigr je bila narodno protifašistična organizacija primorskih
Slovencev. Začela je z raznimi gverilskimi akcijami, razpečavanjem letakov, oskrbovala
Primorce z razno literaturo, ki je budila narodno zavest itd. Izdajali so list Svoboda, ki se je
tiskal v Jugoslaviji.
Glavni vodja je bil Albert Rejec, gverilski vodja pa Danilo Zelen. Veliko tigrovcev je bilo
konfiniranih na jugu Italije, veliko jih je zbežalo tudi v Slovenijo.še največ pa jih je bilo po
zaporih. Nedvomno je pomemben opcijski akt med Tigrom in KP Italije, da imajo Slovenci
pravico do samoodločbe in priključitve k matičnemu narodu. Podpisali so ga leta 1936 Albert
Rejc, Danilo Zelen in Just Godnič.
Po razpadu Jugoslavije so tigrovci začeli zopet gverilski boj proti Italijanom. 13. maja 1941 je
na Mali gori pri Ribnici padel v boju z Italijani Danilo Zelen, akcijski vodja tigrovcev.
Černač , Majnik in Godnič so organizirali prvo Ribniško četo (14 partizanov) z Tigrovskim
orožjem. Kmalu je vodstvo čete prevzela KPS in je ribniški VOS Majnika likvidiral , dejanje
pa pripisal domobrancem , ki jih takrat sploh ni bilo v Ribnici. Zagotovo je bil to 13. maja
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1941, prvi odpor proti okupatorju. V Ponovi vasi pri Grosupljem je bila likvidirana celotna
Jakopinova družina: oče, mati in štirje otroci. Najmlajši je bil star dve leti. Ta družina je
pribežala v Ponovo vas leta 1938. Povezana pa je bila s tigrovci v Mali gori. Tigrovci so bili
tudi med začetniki OF in partizanskega boja na Primorskem.
Tigrovci so postali moteči element revolucije in so padli v nemilost. Koliko je v resnici padlo
tigrovcev kot partizanov in koliko jih je padlo v »trinajstem bataljonu«, se ne bo nikoli
izvedelo. Nedvomno je dokazana likvidacija vodilnega tigrovca Maksa Rejca-Mladena. Konec
julija 1944. so ga poslali na sestanek v Kneške Ravne in tam je dobil strel v tilnik. Aleš Bebler
je dal izjavo sestrama, da je bila likvidacija lokalna zadeva, da pa je bil Mladen zagotovo
angleški vohun, verjetno tudi povezan z majorjem Novakom in da so vsi Tigrovci povezani z
Angleži. Po vojni so svojci dobili spomenico. Tigrovcem boj za narodnostne pravice
primorskim Slovencem po vojni ni bil priznan. Niso jim bila priznana leta po zaporih ne boji
do septembra 1943. Še več, doživljali so razna ponižanja in zasramovanja. V Bistrici in Kopru
se je začel protest partizanov in tigrovcev. Opisuje ga Pavle Zidar. Na protest se je odzval CK
ZKS.
Seja je bila 13.junija 1958 in prisotni so bili: Miha Marinko, Ivan Maček, Boris Krajger,
Viktor Avbelj, Stane Kavčič, Ivan Regent, Boris Ziherl, Vlado Krivec, Mitja Ribičič, Janez
Vipotnik in Albert Jakopič.
Ta seja je pomembna za razlago vzrokov za preganjanje tigrovcev in medvojne likvidacije. V
izjavah tega političnega vrha, so si razlagali utemeljitve tega nerazumnega preganjanja
narodnjakov in borcev NOB.
Na podlagi teh izjav in že opisanih dejstev je videti, da so bili poglavitni grehi tigrovcev
naslednji:
Tigrovci so bili prvi antifašistični borci za narodno obrambne pravice, česar ni bilo mogoče
vključiti v zgodovinski konstrukt o začetku oboroženega boja, upora, pod vodstvom KP leta
1941, in v tezo, da je bila KP edina sposobna voditi odpor.
Tiger je bila narodna organizacija, ki se je borila za narodni obstoj primorskih Slovencev,
KPS pa je šlo za oblast, za revolucijo po navodilih kominterne.
Vodilni tigrovci so se povezovali z Angleži in Francozi, ki so se prvi postavili po robu
fašističnemu in komunističnemu prodiranju po Evropi, zato so bili za komuniste vohuni
imperialističnih sil.
Po toliko letih zasramovanja pa so jih sedaj stlačili pod okrilje ZZB . Torej tistih ki so jih
zasramovali in pljuvali. Omejenost slovenceljnov je brezmejna.
piki - 09.09.2007 ob 19:26:54 - Sramotna seja CK KPS 13. junija 1958.
Izjave lažnivih " osvoboditeljev. "
Albert Jakopič: " Trdijo tudi , da so se s predstavniki KPI na sestanku v Parizu dogovorili za
sodelovanje. Dejansko pa je KPI odbila sodelovanje z njimi."
Mitja Ribičič: " Če prepustimo raznim Rejcem itd... , da ustvarjajo obraz te organizacije, da
oni tolmačijo in publicirajo primorsko gibanje , bi to pomenilo miniranje partije.Zato ne
smemo dopustiti, da se tu karkoli aktivizira, zlasti pa ne staro vodstvo, ki je miniralo tudi
napredno študentovsko gibanje v Ljubljani. "
Boris Kraigher: " Predvsem bi bilo treba ljudem , ki delajo v zgodovinskem oddelku CK ZKS
in v okviru zveze borcev, pojasniti vlogo organizacije Tigr. "
Ivan Maček : " Vse nam sovražne elemente naj zasliši notranja uprava. "
BojanF - 09.09.2007 ob 20:00:27 ENA BOGOKLETNA ZA NEDELJSKI VEČER (od neposrednega potomca tigrovcev):
- TIGR je v svoji drugi fazi delovanja bil podpiran od jugoslovanske vojaške obveščevalne
službe, angleške MI6-SIS in ORJUNE
- fašistične represalije 1940 so zdesetkale tako slovenske pripadnike KPI kot TIGR-ovce
- TIGR-ovci, ki se 1941 niso pridružili NOB, so še naprej sodelovali s MI6-SIS (tako so sami
tudi kasneje zatrjevali)
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- zahodni zavezniki so bili glede Primorske neverodostojen zaveznik (nikoli niso imeli namena
pristati na spremembo meje med Italijo in Jugoslavijo oz. čitajte moje dopoldanske poste
- še s tako veliko angleško pomočjo TIGR-ovcem ne bi prišlo do sprememb meja (moje
mnenje)
- spremembo meja je povzročila realna moč partizanske vojske (IX. korpus in IV.
armada)(moje mnenje)
- toda ocena zahodnih obveščevalnih služb 1946 je bila, da sovjetska pomoč Jugoslaviji zardai
odnosov s Togliattijem peša in, da je še tako velika kopenska moč JV (110.000 vojakov
zahodno od črte Reka-Ljubljana) nima obrambe iz zraka in morja
- iste MI6-SIS in SOE so po vojni iz Saltzburga aktivno sodelovali pri delovanju križarjev in
terorističnih upadih v Jugoslavijo
gspud - 09.09.2007 ob 20:23:32 - Ni kaj dodati, se popolnoma strinjam s takšnim pogledom.
gallus - 09.09.2007 ob 20:25:55 - BojanF - 09.09.2007 ob 20:00:27 ENA BOGOKLETNA ZA NEDELJSKI VEČER
No2 :uh, realna moč NOVJ? imam sliko iz leta 43,ko je Rihemberški župnik Jožef Štrancar
požegnal na Brjah brigado S.Gregorčiča (župnik umrl naravne smrti istega leta 44 kot je bil
po prihodu politkomisarjev na Primorsko namenjen za likvidacijo) Brigada? Ja, dobra četa
po današnjih standardih.
Da ne govorimo o famozni Goriški Fronti (pozanimaj se,virov je dost) in o "herojski borbi"
od komisarjev zmanipuliranih prostovoljcev,ki so šli nad nemške tanke brez orožja in cepali
kot muhe. treba je poznat še kaj drugega kot tov.Jožete Pirjevce ,Repete in ostale razlagalce
pravilne zgodovine
dodo - 09.09.2007 ob 21:42:42 - vsa resnica o teh ljudeh je razvidna iz fotografij: starejši
možaki nekam mrko gledajo, na glavah imajo titovke in triglavke, v rokah držijo pisane
prapore, tam zadaj nek možakar z bizarnimi brki maha z roko, kot da nekoga nekam pošilja..
to je vse, kar je ostalo.
BojanF - 09.09.2007 ob 21:47:04 - Rojak GALLUS:
Če bi prečital samo moje današnje copy/paste, bi vedel, da je za zahodne zaveznike imela
partizanska vojska in po maju 1945 JV realno moč in ugled (!). Poguglaj malo in boš prečital
zahodne obveščevalne analize ob krizah 1946 (Jugoslavija je zahodno od črte Ljubljana-Reka
namestila okrog 110.000 vojakov). V njih pišejo, da bo velika kopenska premoč oslabljena,
ker zaradi približevanja Sovjetske zveze Togliattiju, JV nima obrambe na napade iz zraka in
morja.
Celico skrbi, ker so vsa tvoja sklepanja in trditev na trhlih nogah. Površno načenjaš
neverjeten spekter tem in takoj zbežiž:
- napišeš Banka Koper - jaz ti napišem, da je viden predstavnik SDS aktivno sodeloval - ti,
nič!
- omeniš Kardelja - jaz ti napišem, da skoraj ni več aktivnega politika, ki bi se kdarkoli
skliceval na njega - ti, nič!
- že dalj časa govoriš o nepotrebnem NOB, napadih na nepomembne kolone, ipd. - jaz ti
posredujem tuje vire, iz katerih se nedvoumno "100 % dokazljivo" sklepa, da je bila NOB še
kako potrebna - ti, nič!
- namečeš zadeve o goriškem gospodarstvu in hrati posmehljivo (tako sem pač razumel) o
pomilostitvi (verjetno g. Kovačič Danila). Vprašam te, če veš zakaj je bil obsojen -ti, nič!
Colonia-Agrippina - 09.09.2007 ob 22:11:59 Dodo : vsa resnica o teh ljudeh je razvidna iz fotografij: starejši možaki nekam mrko gledajo
To je samo pol resnice,namreč ti možje z mrkimi pogledi,z brkami in titovkami na glavi so
omogočili,da te po rojstvu niso vrgli v koš za smeti in da danes lahko uporabljaš slovenščino.
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gavrilo princip - 09.09.2007 ob 22:13:03 - CA: Još pušiš FT,
fantjeterminator - 09.09.2007 ob 22:21:29 - jazbar alias gavrilo - šta je štakore ??
qweas - 09.09.2007 ob 22:39:02 - colonia agripina- hm, res je. v kos za smeti niso vrgli
nikogar. v jame pac.
qweas - 09.09.2007 ob 22:40:40 - bojanf- tvoje mnenje. jezes.
Colonia-Agrippina - 09.09.2007 ob 22:52:06 Qwes,nismo se razumeli,nisem rekel kaj so,ampak kaj bi bilo,ce bi takozvana "Herrenrasse"
zmagala.Tiste jame ki jih omenjas,naj pa bojo samo opomin novim italo-generacijam,ce jim
bodo zopet kaksne neumnosti po glavi brnele.
qweas - 09.09.2007 ob 23:00:17 - gotovo, gotovo in teh 5000 mrtvih nemskih in it vojakov vseh
4 letih na vsem slovenskem ozemlju je povzrocilo, da je herrenrasse fasala rdeco zastavo na
reichstag. cestitam.
orchid - 09.09.2007 ob 23:10:31 - gotovo, gotovo,
desničarji ste imeli največji delež za to, da Primorska pripada Sloveniji. Heh, kje so že
desničarje omenjali? Ob fojbah?
Colonia-Agrippina - 09.09.2007 ob 23:31:28 Qwes : herrenrasse fasala rdeco zastavo na reichstag.
cestitam.«
Tako je to,na lepo zgradbo pač paše lepa zastava.
Iona - 09.09.2007 ob 23:44:10 hm. nekaj so takrat počeli definitivno s to rdečo barvo, kljukasti križi, kladiva, srpi in zvezde.
najbrž jih je spodbujala k razmisleku.
in ah gotovo gotovo ohrovt je krasnja si bistra tudi lepa sovjetska pesem, sem slišala, da so jo
partijci radi prepevali na ves glas, in nikoli samo prvih pet vrstic, ampak celo do konca so jo
znali na pamet. jap.
Colonia-Agrippina - 10.09.2007 ob 00:00:59 Iona,neverjeto,kaj vse ves o partijcih.Bili so pac brihtni fantje in so znali celo pesem
napamet.Npr. Likudnik se pa se dveh vrstic Krsta pri Savici ni mogel nauciti.Mozno je pa
tudi,da si takrat to pesem zamenjala z Krasna si bistra hci planin,he,he..
Majhen, hudoben, z gljivicami med prsti - 10.09.2007 ob 01:07:48 - bah,
komunjare zaslužijo priznanje ker so nagnale ezule nazaj v paese di grande cultura romana.
že tako bo prišel čas ko se bo v LJ na debelo ribal parmezan in točil chianti medtem ko bodo
prepevajoči zabave željni maščevalci pestovali lokalne punce.
za fojbe & optante mi dol visi...kar so pa počeli s slovenci...če bi izkopali vse kosti in jih zložili
v stolp bi se nabralo za najvišjo konstrukcijo v slo. če rešiš 1000 in ubiješ 1001 si v minusu in
se nimaš pravice trkat da si rešitelj.
PaToNeMoreBitiRes - 10.09.2007 ob 05:56:44 - Citiram
Colonia-Agrippina - 09.09.2007 ob 22:11:59 - "To je samo pol resnice,namreč ti možje z
mrkimi pogledi,z brkami in titovkami na glavi so omogočili,da te po rojstvu niso vrgli v koš za
smeti in da danes lahko uporabljaš slovenščino." in komentiram: Začnite že enkrat strogo
ločevati med partizani in komunisti. V Prekmurju so bili steber slovenstva duhovniki; npr.
Daniel Hallas, ki so ga komunisti ubili takoj potem, ko so ga Madžari izpustili iz zapora.
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razlog - 10.09.2007 ob 07:36:30 - Ta napis ne sodi več v današnjo Slovenijo. In tisti, ki so ga
"postavili" samo zaradi provokacije in se še verjetno rodili niso pa postavljajo "naš tito" naš? moj sigurno ne.
MUFTI - 10.09.2007 ob 07:52:13 - Nehajte že enkrat s temi prepiri.
jazbar - 10.09.2007 ob 09:40:13 - BojanF
Če bi pred kapitulacijo Italije TITO odkrito podprl zaveznike in se ne bi naskrivaj sestajal z
Nemci ter z njimi načrtoval skupno akcijo proti izkrcanju zaveznikov v Dalmaciji kar je bil
prvotni zavezniški načrt še pred Italijo bi še kako bili zavezniki za spremembo meje na
Primorskem. Laški fašisti so se lepo znajdli, po kapitulaciji leta 1943 so se začeli naskrivaj
pogajati z zavezniki, leta 1945 pa so samo preoblekli uniforme ali pa si prišili partizansko
zvezdo. Hohštapler TITO kateremu danes nekateri butlni brez znanja zgodovine postavljajo
kamene spomenike pa se je pogajal z okupatorjem Evrope in protidemokratične civilizacije in
sedaj ti pričakuješ koncesije od zaveznikov, bodimo srečni da nas niso zbombardirali tako kot
Dresden!?
Dajati neke koncesije odkritim sovražnikom, ja kdo je pa tok butast razen Slovencev!?
Tvoje citiranje "izbranih" knjig je malo neverodostojno, ker si 100 avtorjev vsak drugače
predstavlja dogajanja na tem področju v 2SV.
jazbar - 10.09.2007 ob 09:43:39 - Slovenija mora danes voditi pametno politiko in povedati
svetu resnico, da so bili slovenski partizani v večini pravi antifašistični borci in zavezniki
angloameriških sil v 2SV. Treba se je ograditi od hohštaplerja in diktatorskega morilca
BROZA, saj nismo imeli nobene veze z njim. Med nami in njim je bila na sreči NDH tako da
razen oficirjev za zvezo ni bilo Walterjevih jurišnikov v slovenskih partizanskih enotah!
BojanF - 10.09.2007 ob 10:00:24 spoštovani jazbar - enostavno nimaš prav.
Ne vem, katere tuje vire naj še napišem, da boš uvidel, da nimaš niti 1 % prav (tega tako ali
tako ne boš uvidel nikoli). Vsaj od leta 1939 je bila v igri podelitev Italiji ozemelj, ki jih ni
dobila v WW1 (nepopolna nagrada za izdajo pred WW1 je bil tudi eden glavnih vzgibov
vspona fašizma).
Katere izbrane knjige pa ti citiraš? "Prebegle" apartčike? Romantične komuniste?
Zgodovinarko germanske provinience?
jazbar - 10.09.2007 ob 10:09:02 - BojanF
Ja ampak samo če bi Italija prestopila na zavezniško stran! Tudi Hitler je obljubljal Italiji še
več ozemlja, zato so se Lahi priklonili tistemu ki je več ponujal!
Človek misli malo s svojo glavo!
Srbenda - 10.09.2007 ob 10:13:35 Jazbar, tebi povšeči ali ne Tito je bil igralec velikega
formata za razliko od današnjih lokalnih matadorjev.
Kot sin slovenske matere je zgodovinsko in politično
gledano najbolj znani Slovenec.
BojanF - 10.09.2007 ob 10:14:42 - jazbar - točno tako
Prestop na zavezniško stran je bil aktualen tudi v času RSI. Izkrcanje v Istri bi moralo biti
varovano iz levega boka (pa še Gotska linija bi se zamajala). Kaj bi Hitler lahko Kraljevini
Italiji in kasneje RSI (sam sebi?) obljubljal po padcu Stalingrada?
jazbar - žal to ni tvoje področje
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jazbar - 10.09.2007 ob 10:17:11 - Srbenda
Kaj me brigajo "matadorji" iz drugih držav? Se strinjam da je imel TITO slovensko kri tako
kot Odilo Globochnik SS komandant Treblinke. Ampak po prepričanju ni bil Slovenec!
Tito je bil po prepričanju Rvat ker pa so Rvati katoliški Srbi je bil potem tudi Srb!
jazbar - 10.09.2007 ob 10:22:44 - BojanF
Kaj ima Stalingrad iz leta 1943 (februar) veze z letom 1939?
To je samo 6 mesecev do kapitulacije Italije!
sova - 10.09.2007 ob 10:23:56 - Hja,tut eden največjih Nemških pilotov-asov v II sv.vojni z več
kot 300 zmagami na Me-109se je pisu GOLOB in je mu Slovenceljsko poreklo.
obelix - 10.09.2007 ob 10:31:17 - medijskahijena - 08.09.2007 ob 22:51:10
NOVOgoričani ste itak sami priseljenci in imate s pravimi primorci bolj malo skupnega.
BojanF - 10.09.2007 ob 10:39:29 jazbar - a ti mene malo zajebavaš?
Govoriš o Hitlerju in ponujanju ozemlja. Hitler Kraljevini Italiji ni nikoli ponujal nič, ampak
so si pred 1939 lepo razdelili interesne sfere. Ker očitno ne poznaš ciljev italijanskega
imperializma ti naredim en copy/paste:
Prvi krog
Nazionalità diverse per lingua, ma non per religione, e di razza italiana (Corsica, Alpi
Marittime francesi, Savoia, Dalmazia, Slovenia, isole Jonie, Canton Ticino, Grigioni)
Drugi krog
Nazionalità diverse per lingua e religione, di razza « europoide » (Croazia, Serbia, Epiro,
Pindo, Bosnia-Erzegovina, Albania, Montenegro,Bulgaria, Romania, Ungheria, Grecia)
Tretji krog
Comunità «inferiori» per razza, lingua e religione, aventi una nazionalità (Turchia, Egitto,
Medio Oriente, tutti i territori africani, con eventuali eccezioni in Africa settentrionale)
Prvemu krogu je bilo namenjeno
Partecipazione alla potestà della nazione guida; assimilazione previa snazionalizzazione e
fascistizzazione, possibilità di un ordinamento amministrativo speciale
Nekaterim, ki so tudi bili v prvem krogu (Baleari, Creta, Sporadi, Cicladi, Cipro, Malta) pa:
Indipendenza attenuata o regime di dominio diretto, con possibilità di annessione all'etnia
imperiale; status civitatis sul modello del Dodecanneso
Kot vidiš se razdelitev interesnih sfer celo sovpada z paktom Molotov- Ribbentrop (tč 3
tajnega dela pakta).
BojanF - 10.09.2007 ob 10:43:10 Churchill je do konca WW2 ponujal Mussoliniju prvi krog brez švicarskih kantonov!
BojanF - 10.09.2007 ob 10:43:55 obelix - jebem ti boga!!!!!!!!
fantjeterminator - 10.09.2007 ob 10:45:15 - jazbar - ti ne moreš biti Slovenac kar imaš preveč
avarsko janjičarskih gena.
fantjeterminator - 10.09.2007 ob 10:46:35 - jazbar - Hrvati su katoliški Srbi, isto ktt si ti
alpski Kinez.
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obelix - 10.09.2007 ob 11:46:37 - Bepo - 09.09.2007 ob 11:46:52
Bepo, da ne odobravaš povojnega komunističnega početja, ni potrebe, da imaš domobranske
prednike. Sam sem 'čistega partizanskega' porekla, pa mi povojna partijska rabota ni čisto
nič všeč. Kakor tudi ni bila všeč mojim prednikom, 'dekoriranim' udeležencem WWII na
partizanski strani.
Domobrance pa si nabij nekam kamor sonce nikoli ne posije.
gallus - 10.09.2007 ob 11:58:08 - BojanF;
kje si ? malo si me okregal,ker ti nisem odgovoril na tvoja pronicljiva zapažanja.
Sej ni kaj odgovarjati, jaz tebi 15 metrske Titove črke vidne do Benetk, ti meni fašistični
spomenik 3 m velik v skali ob cesti.
Kardelja ne omenja nihče več, praviš?
Drug Stanovnik , eksplicitno na sobotnem golažu-pridobil da nam je zahodno mejo
Banko Koper je Italijanskim prijateljem prodala ekipa korelič,kranjc in Milan modrooki,
goriško banko uničila (lepše pripojila) podobna ekipa,en član je bil isti.
.očitaš mi nepomemben NOB v zvezi z neko kolono ;
se pravi Kraška četa (bolje desetina) iz zasede napade preskrbovalno kolono, vojake
pobije,zmeče na kup in zažge. 14 dni kasneje represalija, vas požgana, nekaj deset mrtvih,vsi
izgnani gnit v Nemčijo, famozna četa dogajanje spremlja iz varne razdalje,oni so svoje
opravili.Najebe narod,tako je tud prav.
Srbenda - 10.09.2007 ob 12:08:33 Dej gallus ne nabiji, seveda morali bi gledati in občudovati sovragove in kolaborantske sile
kako vzpostavljajo neue Ordnung.
gallus - 10.09.2007 ob 12:17:36 pozabil pomemben podatek; po prvih ocenah orgzanizatorjev (prodana hrana in pijača,...)
ocenjujejo,da je bilo prisotnih na proslavi 3.500 ljudi.
Ob vsem pumpanju zaskrbljujoč podatek
jazbar - 10.09.2007 ob 12:36:35 - BojanF
Eno je kaj so Lahi sanjali, drugo pa kar jim je bil pripravljen odstopiti Hitler!
Že dejstvo da so so Slovenjo razdelili štirje: Nemčija, Italija, Madžarska in NDH, je nakazala
da lahko Lahi le sanjajo!
jazbar - 10.09.2007 ob 12:42:14 - BojanF
Dejstvo je da Hitler Musolinija ni jemal preveč resno, dasiravno je črpal ideje iz fašizma leta
1933. Tvoj problem je ker ne znaš zgodovinskih dokumentov logično in funkcionalno uvrščati
v zgodovinska dogajanja. Vsako pravljico ali sanjarjenje nekega politika ali diktatorja
brezrezerve vzameš za zgodovinsko dejstvo, pa nekatera sanjarjenja sploh niso prišla v prvi
plan, kaj šele da bi se uresničila. Citiraš neke vire in neveš kaj bi sploh počel s temi viri!
fantjeterminator - 10.09.2007 ob 12:44:10 - jazbar - Dalmatinski partizani su oslobodilio
slovenski dio Istre i njima duguješ
da uopće možeš izaći na "slovensko morje".
Ampak ti si kmet gladnih očiju in ti nikad dosta.
Slovenija ima povijesni dug do RH in njenih partizana da sploh obstaja
slovenski del morja.
fantjeterminator - 10.09.2007 ob 12:47:50 - jazbar - a koje ti vire citiraš ??
Vire iz kupusneg lista !!! Daj cirkusantski klovnu,namjeravaš nas i dalje nasmijavati sa
svojim ponarejenim neznanjem zgodovine.

25

Jaz - 10.09.2007 ob 14:24:36 - gallus - 10.09.2007 ob 11:58:08
Dopolnitev. Dve požgani in razseljeni vasi. Kronologija ima drugačen vrstni red. Nemške
vojake (baje so bili v veliki večini poljaki), slečejo, jim nekaj odrežejo, zakurijo in tiste, ki
hočejo zbežati pobijejo. Ječali so v plamenih!
Starejši borci te čete so rotili komandirja in narodnega heroja Stjenko (22 let!), naj tega ne
počne na tak način, ker se bodo nemci maščevali nad ljudmi, a jim je ponudil strel v tilnik za
nasprotovanje. . .Očitno je dobival ukaze z vrha za tako početje. - Po pripovedovanju borca te
čete. Bolničarka te čete bi vedela povedati veliko, a je očitno nihče nič ne vpraša, sama pa tudi
modro molči.
qweas - 10.09.2007 ob 16:12:24 - Iona - 09.09.2007 ob 23:44:10 hm. nekaj so takrat počeli definitivno s to rdečo barvo, kljukasti križi, kladiva, srpi in zvezde.
najbrž jih je spodbujala k razmisleku. hahahaha. odlicno!!!
jazbar - 10.09.2007 ob 16:20:22 - FT
Ustaši ste "osvobodili" Jasenovac od taboriščnikov in nič drugega! V Dalmatinski brigadi je
bilo več Slovencev kot Rvatov! Istra je že bila ovobojena ko so do nje prišli z zamudo
partizani iz juga!
jazbar - 10.09.2007 ob 16:23:20 - Prav smešno je kako se Ustaši trkajo po prsih, kako so oni
bili največji partizani in kako so vse osvobodili!? Podobno kot Lahi, ki so se iz fašistov
prelevili v največje antifašiste. Ustaši in Fašisti dve ideologiji vredni ena druge!
qweas - 10.09.2007 ob 16:36:49 - Pobili smo 5000 nemskih in it vojakov, izgubili 100 000
Slovencev.
Nismo dobili: svobode, drzave, Zedinjene Slovenije, demokracije
Dobili smo: totalitarizem in drzavo, ki nas je na koncu napadla.
Upor je vrednota, in nasa zgodovina je en sam upor, odpor in prezivetje. Ampak v koncni
racunici je k prezivetju Slovencev dosti bolj pripomogel zaplankani kmetavz v Podjuni, ki je
bral knjige Mohorjeve druzbe in ni hotel govoriti nemsko, kot gospodje na sliki.
Tako gre to.
No, in sedaj sibam.
BojanF - 10.09.2007 ob 21:50:19 Jazbar - očitaš mi "Citiraš neke vire in neveš kaj bi sploh počel s temi viri!"
Če Truman v začetku maja 1945 napiše, da tako kot Roosevelt, ni nikoli pomislil prepustiti
Trst Jugoslovanom, pomeni, da Trst ni nikoli pomisli prepustiti Jugoslovanom.
Jazbar niso verodostojen sogovornik. Priznam, da si enciklopedično načitan, ampak ... žal.
Ko sem že tukaj: avstrijski censusi iz let 1846 in 1857 govorijo, da je v Istri živelo cca 135.000
Hrvatov (grozno!), 60.000 Italijanov in 32.000 Slovencev. Tudi tukaj nisi verodostojen.
In kar je najpomembnejše Slovenija vodi 27 : 9 (igra kot Jugoplastika v najboljših časih grozno!)
Ajd šibam!
fantjeterminator - 10.09.2007 ob 23:57:26 - jazbar - V Dalmatinski brigadi je bilo več
Zlovencev kot Hrvatov.
Ovo je novi vic sa Hervardija ?????
Nije loš ampak je daleč od najboljeg ki je evergrin.
Kateri je jazbarov najboljši vic ???
fantjeterminator - 10.09.2007 ob 23:58:48 - jazbar - tvoj neprikosnoveni i najluñi vic ki je
nenadjebiv je: 800 Slovenaca ki so branili Vukovar !!!! The best ever!!!
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jazbar - 11.09.2007 ob 00:50:27 - BojanF
Ne morem ti drugega rečt kot da si kreten! BTW, Rvatom si pozabil prilepiti še eno nulo ni jih
bilo 135.000 ampak 1.350.000??? Pa še male zelene si pozabil ti so bili glavni v Istri!?
jazbar - 11.09.2007 ob 00:52:59 - Ft
Idi pa se leći!
BojanF - 11.09.2007 ob 01:03:24 jazbar - in še to: V census niso padla naselja, ki gravitirajo na Učko (približno severovzhodno
od Boljunščice). Jebat ga!
jazbar - 11.09.2007 ob 02:05:15 - Ja pajade!
Iz spomenice za priključitev Iste k Sloveniji po koncu 2SV
http://img166.imageshack.us/img166/769
/izhodiscazapogajanjaomevp8.jpg
http://img166.imageshack.us/img166/550
0/izhodiscazapogajanjaomead6.jpg
http://img166.imageshack.us/img166/792
2/izhodiscazapogajanjaomeqt6.jpg
Iz avstrijskih popisov v Istri!
Od leta 1880 do 1910 (popisi so bili na okrogle letnice vsakih 10 let):
http://img98.imageshack.us/img98/4066/
izhodiscazapogajanjaomehw5.jpg
http://img166.imageshack.us/img166/826
/izhodiscazapogajanjaomewv5.jpg
http://img98.imageshack.us/img98/8387/
izhodiscazapogajanjaomede0.jpg
Toliko o nekih izmišljotinah in pravljicah o večinskem rvackem prebivalstvu v Istri, za kar ni
nobene logike, saj niso avtohtoni niti Istra nikoli ni mejila na rvacke banovine!
Veliko o tem piše tudi zgodovinar Simon Rutar leta 1882.
"Pri zadnjem števanju so našteli po slovenskih deželah 1,176.535 Slovencev, in sicer 466.257
na Kranjskem, 400.367 na Štajerskem, 135.036 na Goriškem, 101.030 na Koroškem, 44.390 v
Istri in 26.639 v Trstu z okolico. Ostalih 2816 pa je raztresenih po raznih deželah. Poleg tega
izkazuje uradna statistika 70.658 Slovencev na Ogerskem in 20.987 na Hervaškem. Tako bi
bilo vseh Slovencev v naši državi 1,268.180, ali če prištejemo še kakih 2000 v Bosni in
Hercegovini živečih Slovencev, v okroglem številu 1,270.000. Prištejemo li tudi 33.000
beneških Slovencev, to vidimo, da je vseh Slovencev (brez amerikanskih) nad 1,360.000.
Te številke pa se ne ujemajo z resnično vsoto Slovencev. Razen morda na Kranjskem.
Slovenci na Hervaškem in v Istri nikjer niso šteti natanko. Naj
BojanF - 11.09.2007 ob 07:28:38 - Dobro jutro!
Ni ravno dejavnost metričnega oddelka Celice, ampak ...
Census 1880
Slovencev 43.000
Italijanov 114.000
Hrvatov 121.000
Census 1910
Slovencev 55.000
Italijanov 147.000
Hrvatov 168.000
Opombi:
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1. Avstrijski popisi niso ločili med hrvaškim in srbskim jezikom
2. Iz analize (rast italijanskega prebivalstva) lahko ugotovimo, da so bili Slovenci precej bolj
odporni na poitaljančevanje kot Hrvati (kar se je v drugih okoliščinah ponovilo po letu 1991)
Ni ravno področje Celice - smo bolj amaterji
BojanF - 11.09.2007 ob 07:39:05 Resnično ni naše področje in zato amatersko razlagamo podatke:
Census v občini Piran (prav ali druga po velikosti v Istri) leta 1890:
Hrvati 6
Nemci 126
Slovenci 2579
Italijani 15.918
fantjeterminator - 11.09.2007 ob 09:33:07 - jazbar - Kakšni Simon Rutar in kakšni
zgodovinar, seveda ekspert kot ti, ki laže ponareja izmišlja itd.... Puna je Slovenija teh
zgodovinarja.
Obstajajo činjenice koji razni drkadžije iz tvog kruga ne mogu osporiti.
Ljudi v Istri prihvačajo činjenice kakšne so ,a ne da im neki jesenički pizdek ponarejua
službene fakte. Ti si navadna bitanga in propalica.
his3on - 11.09.2007 ob 09:59:48 - Dr. jazbarterminator princip
Vsega usmiljenja je vreden človek, ki nima svojega mnenja.
Iz tvojih dopisov (pod različnimi imeni) je razvidno, da si oseba brez svojega JAZ.
Bodi tako prijazen in se spokaj.
his3on - 11.09.2007 ob 10:02:19 - Dr. jazbarterminator princip
Lahko pa tudi pokažeš, da ti je nekaj karakterja le ostalo in napišeš kaj je sploh tvoj cilj na
tem forumu.
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