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ANTE NA

SLOVENSKA MATICA

javne

rad iotelevizije RAI
vTrstu 18. marca predvajali dokumentarec
Samo idealisti, Juna-

volilnem zboru Stovenske
matice v Ljubtjanije bi[ 14. marca izvotjen za novega predsednika zgodovinar dr. Ale§ Gabriö.
Nasleditje akademika dr. Mitöka
Komela, kije bit na öelu ustanove deset [et. Podpredsednika sta
akademik dr. Andrej Kranjc in

§ka in tragiöna zgodba

Janez Stergar.

PRTMORSKI PADALC|, A TUDt AVSTRIJCI ...
Kot smo Ze poroöali,
so slovenski sporedi

primorskih padatcev.
Njegov avtor je öasni kar

Na podlagi razpisa je bita 25.

aprita na delovno mesto tajnice
- urednice izbrana dr. lgnacija

Ivo Jevnika r, reZiserka
pa Marija Brecelj. Premierna predstavitev je bila
na sedeZu RAI 16. marca, sledila pa so §e javna
predvajanja 20. marca v

FridlJarc.
Decembra [anije biI sprejet poseben zakon o Stovenski matici.

Vodilni predstavnik z Britonci pove-

uzeju novej§e zgodovizonega ovstrijskego odporo Hubert
ne Slovenije v Ljubtjani
Mayr, kije izginil po zasliianju v Gorenji Trebu§i (foto: TNA, London)
(sreöanje je uvedla vi§ja
kustosinja I rena U r§iö),
11. aprita v Parku voja§ke zgodovine v Pivki (uvedeldirektor
Janko Bo§tjandiö) in 19. aprila v Pokrajinskem arhivu v Novi
Gorici (uved[a arhivska svetovalka Litijana Vidrih Lavrenöiö).
M

Medtem pa je glede odnosa slovenske Ozne do padatcev
in britanskih misij pri§la na dan nova srhljiva zgodba, ki sta jo
v sobotni prilogi dunajskega dnevnika Die Presse Spectrum
14. aprila objavila zgodovinar z dunajske univerze dr. Peter
Pirker in lvo Jevnikar.
KriZanje podatkov iz sicer Ze dotgo znanih dokumentov
Ozne in iz publikacij Ljube Dornik §ubelj, Gorazda Bajca,
Petra Wilkinsona, Marjana Linasija, Patricka Marti na-Smitha
in Petra Pirkerja, nove raziskave v Arhivu Repubtike Slovenije
in odtiöno Pirkerjevo poznavanje avstrijskega odporni§tva ter
stikov britanske sluZbe SOE z njim so razkriti, da so se doslej
pogre§ani vodilni avstrijski odpornik, tirolski socialist, §panski
borec in britanski podporoönik Hubert Mayr in njegov kurir
Rudolf Moser, nato pa §e njegov pomodnik Georg Dereatti (oba
iz Zitjske dotine) pred hudimi nem§kimi racijami v Furlaniji in
na Koro§kem prek Karavank zatekli k partizanom 9. korpusa.
Novembra in decembra 1944 jihje v GorenjiTrebu§izasli§ala
Ozna za oblast 9. korpusa, za njimi pa so ostali [e zapisniki ...
Po Linasijevem razkritju usode britanskega majorja
Alfgarja Hesketha-Pricharda na Svin§ki planiniv zaöetku
decembra 1944in teh novih podatkih tako zdajvemo, da je
Ozna Iikvidirala edina dva zahodna öastnika, ki sta bila takrat v okviru britanske sluZbe SOE operativna na Koro§kem,
poleg tega pa §e dva avstrijska kurirja omenjene sluZbe.
Same zaveznike, torej.

Na

CERKVENA IMENOVANJA
PapeZ Franöi§ek je 26. aprita

imenovaI

u

pokojenega

tju

btjan-

skega nad§kofa, zlatoma§nika
dr. Antona Stresa za strokovnega
svetovalca Papeökega sveta za
kutturo. Vodi ga kardinaI Ravasi,
njegove naloge pa so dialog s
sodobno kulturo, spremtja nje

detovanja driav in mednarodnih
organizacij na tem podroöju,
sodelovanje na simpozijih in
kongresih ipd.
Slovenski minoriti so 22. aprila
na Ptuju izvotili novega provinciala, kije naslediI p. Mitana Kosa. To
je cerkveni zgodovinar p. dr. lgor
Salmiö, rojen leta 1979 v Ljubtjani.
Zadnjih 13 tet je preZivetv Rimu,
kjer je doktoriraI na Gregoriani
in delaI kot vzgojitelj v mednarodnem zavodu minoritov Seraphicum ter predavatelj na Pape§ki
fa ku [teti sv. Bonaventu re.
Tud i slovenski laza risti so
dobili novega predstojnika. Za
vizitato rja Slovenske provi nce
Misijonske druZbe je bit7. aprila
imenovan Franc Rataj, rojen
teta 1949 v §entjurju pri Celju,
kije bit doslej vedno v duönem
pastirstvu. NastediI je vizitatorja

Pavleta Novaka.
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