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Danes nas bodo mediji spomnili na rojstni dan Lovro Kuharja - Prežihovega Voranca.

Samorastniki so res izjemno književno delo.

Na žalost pa bodo ostali prekriti sicer skrbno varovani dosjeji in dogodki, ki so se zgodili med

drugo svetovno vojno.

Udba je še dolgo, prav do smrti Voranca, 1950 leta, na eni strani nadzirali Voranca in

po drugi strani skrbno varovala, da informcije o vlogi Voranca med NOB nebi prišle v javnost.

Julija 1943 se je v Davči vasi na Gorenjskem zgodil tajni sestanek med vodstvom

Pokrajinskega komiteja OF za Gorenjsko in pa šefom gestapa Helmutom Rozumekom.

Za sestanek je vedel dr. Vimar. Na sestanku pa so bili Kavčič Niko, Kolb, Miklavc

in drugi visoki partizanski funkcionarji tistih časov. Partizani so Rozumeku predali seznam

Slovencev, ki da so nasprotniki partizanstva, da jih naj Nemci odpeljejo v Dachau.
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Prosili so naj iz zaporov spustiju Prežihovega Voranca, Toneta Dolinška in dr. Cundra.

Partizani so Rozumeku postregli z kopico podatkov, ki so bili dovolj, da so Nemci kasneje
naredili hajko in razbili Prešernovo brigado na Žirovskem vrhu. Vodstvo NOV in POV za

Slovenijo so celo sprožili preiskavo, ki pa je imela za rezultat veliko notranjih likvidacij.

Zgovorna so zaslišanja na Bitnjami pri Stražišču....

V Davči so govorili o tem, da bodo Nemci oborožili nekatere partizanske enote,

izdelali pa tudi nekaj deset propustnic....

Niko Kavčič še vedno živi in njegovo pričanje bi potrdilo moje navedbe...Mogoče pa se bo

našel kakšen hraber novinar in tudi o tem vprašal Kavčiča. Moram povedat, da pa ne

poznam novinarja, ki bi se tega upal....
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