Zbierka č. 11

Zbierka
Zväzu protifašistických bojovníkov
(Február 1948)

Inventárny súpis

1.

Práporný rozkaz z 28. 2. 1948.

2.

Zvolenie akčného výboru vysokoškolákov v internáte Svoradov 26. 2. 1948.

3.

Sťažnosť na plk. Želinského a návrh na jeho odvolanie.

4.

Vyžiadanie príslušníkov ZSP pre Povereníctvo vnútra počas februárových udalostí 1948.

5.

Upozornenie na závadnú minulosť (politickú) Jána Šímku z Modry.

6.

Správy o zakladaní akčných výborov a pohotovostných oddielov partizánov počas
februárových udalostí roku 1948.

7.

Hlásenie o cestovných rozkazoch partizánov počas február. udalostí (26. – 28. 2. 1948).

8.

Preverovanie partizánov a dispozícia na prevedenie dôslednej očisty verejného života.

9.

Zaradenie príslušníkov I. partizánskeho práporu ku štábu Ústredného sekretariátu
Zväzu slovenských partizánov.

10.

Zoznam partizánov, členov skupiny veliteľa Šnajdasa (28. 2. 1948).

11.

Správa o utvorení akčného výboru pri Štátnom úrade pre vojnových poškodencov
v Bratislave (28. 2. 1948).

12.

Správa o odoslaní 38 príslušníkov „baťovanskej“ partizánskej skupiny Hlavnému štábu
Zväzu slovenských partizánov.

13.

Hlásenie o odvelení Petra Adorjana k Hlavnému štábu slovenských partizánov.

14.

Situačná správa č. 5 z 26. 2. 1948 o 24. hodine.

15.

Rukopisné poznámky – návrh na vyplatenie mzdy 2 partizánom za vymeškané dni
24. – 28. 2. 1948.

16.

Správy a záznamy o politickej situácii v Bratislave počas februárových udalostí
roku 1948 (25. – 26. 2. 1948).

17.

Krátke situačné správy počas februárových udalostí v Šamoríne.

18.

Správy a záznamy o situácii v Malackách počas februárových udalostí roku 1948.

19.

Telefonická správa – záznam o politickej situácii v Modre (27. 2. 1948).

20.

Správa o utvorení strážneho oddielu Zväzu slovenských partizánov na Myjave
28. 2. 1948.

21.

Oznam o rozpustení pohotovostného oddielu partizánov v Čadci (9. 3. 1948).

22.

Hlásenie o prevedení demobilizácie pomocnej čaty partizánov v B. Štiavnici (9. 3. 48)

23.

Hlásenie o demobilizácii partizánskeho oddielu v Ilave (10. 3. 1948).

24.

Správa o demobilizácii strážnych oddielov partizánov v Kežmarku.

25.

Telegrafická správa o rozpustení strážnych oddielov Zväzu slovenských partizánov
v Komárne (8. 3. 1948).

26.

Správa o rozpustení pohotovostných oddielov ZSP v Košiciach (12. 3. 1948).

27.

Situačná správa o činnosti pohotovostných oddielov ZSP v Michalovciach počas
februárových udalostí roku 1948.

28.

Telegram o demobilizovaní partizánskej jednotky v Rimavskej Sobote (2. 3. 1948).

29.

Správa o zrušení pohotovostného oddielu partizánskej jednotky v Revúcej (8. 3. 1948).

30.

Správa o demobilizácii partizánskych jednotiek v Spišskej Novej Vsi (5. 3. 1948).

31.

Správa o rozpustení pohotovostných oddielov ZSP v Snine (8. 3. 1948).

32.

Správa o rozpustení pohotovostných oddielov ZSP v Martine (10. 3. 1948).

33.

Situačná správa Okresnej pobočky Zväzu partizánov v Bánovciach nad Bebravou počas
februárových udalostí roku 1948 (25. 2. 1948).

34.

Správa o politickej situácii počas februárových udalostí v Brezne nad Hronom
(27. 2. 1948).

35.

Správa o politickej situácii v Čadci vo februári 1948.

36.

Situačná správa z okresu Hlohovec (29. 2. 1948).

37.

Situačné hlásenie Okresnej pobočky ZSP v Humennom.
Správa o rozpustení partizánskych oddielov v Humennom (12. 3. 1948).

38.

Dôverná správa o politickej situácii v okrese Ilava (1. 3. 1948).

39.

Dôverná správa o situácii v okrese Kráľovský Chlumec (29. 2. 1948).

40.

Správa o politickej situácii počas februárových udalostí v Kežmarku (28. 2. 1948).

41.

Situačná správa Okresnej pobočky ZSP v Komárne.
Zoznam členov pohotovostných oddielov partizánov ZSP.
Zoznam odbojárov pre strážnu službu.
Denný rozkaz č. 7 z 28. 2. 1948.

42.

Situačné hlásenie o nálade obyvateľstva a politickej situácii v Liptovskom Mikuláši
29. 2. 1948.

43.

Správa o politickej situácii vo februári 1948 v Leviciach.

44.

Správa o situácii v Michalovciach (24. 2. 1948).

45.

Situačná správa z okresu Modrý Kameň (28. 2. 1948 a 14. 2. 1948).
Okresná odbočka ZSP v Modrom Kameni – Žiadosť o vysťahovanie Nemcov, Zákrok
proti reakčným živlom na Slovensku (1947), Žiadosť o zostavenie OVOS-u (3. 7. 1948).

46.

Správa o zistených nedostatkoch ONV v Námestove (3. 3. 1948).

47.

Situačné hlásenie o situácii v Piešťanoch počas februárových udalostí.
Zoznam členov strážneho oddielu partizánov aktivovaných 29. 2. 1948 a zoznam
výpomocných členov NB (28. 2. 1948).

48.

Správa o politickej situácii v okrese Prievidza od 22. 2. 1948 do 13. 3. 1948.
Text vyhlásenia v miestnom rozhlase – výzva k členom akčného výboru, aby sa ujali
funkcií na ONV. Zoznam členov pohotovostných oddielov v Handlovej, Novákoch.
Zoznam partizánov odvelených do Bratislavy. Správa o zriedení bezpečnostnej služby
v okrese. Zoznam zaistených osôb počas februárových udalostí roku 1948.
Zoznam odbojárov pridelených k NB v Prievidzi.

49.

Správa o politickej situácii v Revúcej počas februárových udalostí roku 1948.
Zoznam členov pohotovostných oddielov ZSP v Revúcej.

50.

Situačné hlásenie okresnej pobočky ZSP v Rimavskej Sobote (1. 3. 1948).

51.

Správa o politickej situácii v Snine počas februárových udalostí roku 1948.

52.

Správa Zväzu slovenských partizánov v Trebišove o situácii v okrese vo februári 1948.

53.

Situačná správa o činnosti pohotovostných oddielov a tvorení akčných výborov v okrese
Trenčín (26. 2. – 2. 3. 1948).

54.

Správa o politickej situácii v Topoľčanoch o pričlenení partizánskych oddielov k ZNB
počas februárových udalostí roku 1948.

55.

Situačná správa o tvorení pohotovostných oddielov partizánov v Martine a o očiste
verejného života od reakčných živlov.

56.

Správa o situácii v Želiezovciach a zoznam partizánov, ktorí nastúpili do pohotovosti 29.
2. 1948.

57.

Hlásenie o politickej situácii vo Vrútkach (27. – 29. 2. 1948).

58.

Prehľad pobočiek ZSP zadelených podľa oblastí.

59.

Telegram pobočky Slovenských partizánov v Banskej Štiavnici o vernosti vláde
Klementa Gottwalda (február 1948).

60.

Záznamy telefonických správ – príkazy o pohotovosti partizánov 25. 2. 1948
v Brezne a v Bánovciach.

61.

Situačná správa o nálade obyvateľstva, činnosti politických správ, utvorení partizánskych
oddielov a tvorení akčných výborov v okrese Zvolen (25. – 28. 2. 1948).

62.

Správa o pohotovosti partizánov v oblasti Banská Bystrica. Rádiotelegram S. Falťana –
príkaz na vybavenie pomocných strážnych oddielov partizánov v okrese Banská Bystrica
dňa 24. 2. 1948. Telegram o vytvorení akčných výborov v Harmanci, Ulmanke, Svätom
Jakube, Kostiviarskej, Starých horách.

63.

Telegram pobočky ZSP v Trebišove – prejav oddanosti ľudovodemokratickej republiky
24. 2. 1948.

64.

Rádiotelegram o politickej situácii v Humennom 25. – 26. 2. 1948.

65.

Rádiotelegram na prevedenie príkazu pripraviť partizánov k odchodu z Komárna do
Bratislavy 24. 2. 1948. Dôverná správa o politickej situácii v Komárne počas
februárových udalostí. Stručné správy o vykonávaní rozkazov.
Správa o zatknutí Jakuba Tarabčika pre poburovanie (24. – 27. 2. 1948).

66.

Správa o utvorení pohotovostného oddielu partizánov a akčného výboru v Parkane.

67.

Správa o politickej situácii v Nových Zámkoch a nespoľahlivých osobách (febr. 1948).

68.

Telegramy o pohotovosti partizánov v Košiciach počas februárových udalostí roku 1948.
Oznámenie Jána Dobiáša a Andreja Pašku, že sa vzdávajú funkcie veliteľov
pohotovostného oddielu partizánov v Košiciach.
Odpis diaľnopisu o návrhu určiť veliteľa partizánskych jednotiek v Košiciach.
Rádiotelegram – rozkaz na utvorenie pomocných strážnych oddielov partizánov
v Košiciach a telegram o uskutočnení rozkazu.
Správy o politickej situácii v Košiciach vo februári 1948 (24. – 26. 2. 1948).

69.

Situačná správa z okresu Krupina. Zoznam členov pohotovostného oddielu partizánov
v Krupine. Telefonická správa o utvorení akčného výboru a závodnej stráže.
Telegramy o prejavoch odhodlania bojovať za výdobytky národnooslobodzovacieho boja
(24. – 26. 2. 1948).

70.

Rádiotelegramy a správy o utvorení strážnych oddielov partizánov v Leviciach a o nálade
obyvateľstva (25. – 26. 2. 1948).

71.

Správa o utvorení pohotovostných strážnych oddielov a akčného výboru v Želiezovciach
(25. 2. 1948).

72.

Správa a rádiotelegram o politickej situácii v Novej Bani 26. – 28. 2. 1948.

73.

Zoznam príslušníkov strážneho oddielu v Kežmarku (25. 2. 1948).

74.

Správa o vytvorení pohotovostného oddielu v Slovenskej Ľupči a zoznam príslušníkov
pohotovostného oddielu NB (1. 3. 1948).

75.

Fonogram – správa o utvorení strážneho oddielu v Levoči a o politickej situácii v meste
(26. 2. 1948).

76.

Príkaz hlavného velenia Zväzu partizánov na vytvorenie pomocného strážneho oddielu
v Lučenci. Správy o vytvorení pomocných oddielov a o politickej situácii v okrese
Lučenec (24. – 28. 2. 1948).

77.

Situačné správy o nálade obyvateľstva, činnosti politických strán, utváraní partizánskych
oddielov a akčných výborov v okrese Michalovce počas februárových udalostí roku
1948.

78.

Telegrafické správy o utváraní závodných stráži v závodoch nitrianskej oblasti, správy
o politickej situácii v Nitre, Partizánskom, Zlatých Moravciach, N. Zámkoch, vytváraní
pomocných strážnych oddielov partizánov a akčných výborov v okresoch nitrianskej
oblasti. Zoznam členov pohotovostných oddielov partizánov v Nitre z 24. 2. 1948.

79.

Telegrafické správa o politickej situácii a utváraní partizánskych strážnych oddielov
v Zlatých Moravciach 24. 2. 1948.

80.

Telegrafické správy o utvorení pohotovostných oddielov partizánov v Partizánskom
a v Topoľčanoch (25. – 27. 2. 1948).

81.

Telegrafické správy o politickej situácii v Zlatých Moravciach, utváraní pomocných
partizánskych oddielov, Akčného výboru, žiadaní očisty na ONV a MNV (25. 2. 1948).

82.

Situačné správy o činnosti pohotovostných oddielov partizánov v okrese Hlohovec.
Zoznamy členov partizánskych pohotovostných oddielov (25. 2. 1948).

83.

Pokyny na vytvorenie pohotovostných oddielov v okrese Poprad. Správa o vykonaní
rozkazu. Telegram ZSP v novom Smokovci – prejav odhodlania bojovať za podporu
Gottwaldovej vlády a ľudovodemokratického zriadenia 24. 2. 1948.

84.

Situačná správa o spokojnosti obyvateľov Prešovského okresu, ktorí privítali rozhodnutie
Klementa Gottwalda vo februári 1948, o utváraní akčných výborov a uskutočnení
verejného zhromaždenia v Prešove, na ktorom sa prijala rezolúcia,
aby Beneš poveril predsedu vlády Klementa Gottwalda doplnením novej vlády
pokrokovými ministrami a nedovolil návrat reakčných ministrov,
o utvorení partizánskych pohotovostných oddielov v okrese Prešov (24. – 26. 2. 1948).

85.

Správy o politickej situácii v Lučenci a v Rimavskej Sobote, utvorení pomocných
strážnych oddielov partizánov v Utekáči, Rimavskej Sobote, Kokave nad Rimavicou
a v Klenovci (26. 2. 1948).

86.

Správa o priaznivej situácii v okrese Revúca počas februárových udalostí roku 1948.

87.

Telegram partizánov rožňavského okresu Karolovi Šmidkemu za jednotnú kandidátku
pracujúceho ľudu pre voľby do parlamentu.
Situačná správa pobočky ZSP v Rožňave o nálade obyvateľstva, činnosti politických
strán, utváraní partizánskych pohotovostných oddielov a akčných výborov NF.
Rádiogram – rozkaz hlavného velenia ZSP utvoriť v Tornali pomocný strážny oddiel
partizánov. Telegram o utvorení čaty partizánov v Rožňave (25. – 26. 2. 1948)

88.

Telegramy o situácii a utvorení partizánskych oddielov v Tornali.

89.

Rádiogram – rozkaz hlavného velenia ZSP na utvorenie pomocných strážnych oddielov
partizánov v Dolnom Kubíne a v Liptovskom Mikuláši.
Situačné správy o politickej situácii v Ružomberku. Rádiotelegram o utvorení
pomocných strážnych oddielov v Ružomberku (24 – 25. 2. 1948).

90.

Telegram o otvorení čaty partizánov v Liptovskom Mikuláši.

91.

Telegram o utvorení čaty partizánov v Spišskej Novej Vsi a zoznam jej príslušníkov
25. – 27. 2. 1948.

92.

Telefonické správy o politickej situácii v Bánovciach nad Bebravou.
Telegram o splnení rozkazu – pripraviť pomocný strážny oddiel partizánov. Rozdeľovník
stráží pri okresnom veliteľstve okr. pobočky ZSP v Bánovciach nad Bebravou a zoznam
členov pohotovosti pri tomto veliteľstve SSP (24. – 29. 2. 1948).

93.

Správy veliteľa spravodajskej skupiny „Oceľ“ o politickej situácii v okrese Ilava
a o budovaní spravodajskej siete v obciach Beluša, Ladce, Ilava, Dubnica, Prejta,
Vystrkov. Zoznam členov pomocného strážneho oddielu partizánov v okrese Ilava.
Denný rozkaz č. 2 (25. – 28. 2. 1948).

94.

Správy a telefonické záznamy o politickej situácii v okrese Trenčín, o utvorení
ozbrojených partizánskych oddielov a akčného výboru NF. Resumé situačnej správy
z Trenčína o nedostatočnej spolupráci medzi SSP a KSS (25. – 26. 2. 1948).

95.

Situačná správa o politickej situácii v Novom Meste nad Váhom 27. 2. 1948.

96.

Záznam o počte členov a výzbroji partizánskej čaty v škodových závodoch v Dubnici.

97.

Telegram o utvorení akčných výborov NF v Lednickom Rovnom, Lednickej Lehote,
Lednici. Správa o politickej situácii v Púchove a o utvorení akčného výboru v Púchove.
Zoznam členov tohto akčného výboru.

98.

Situačná správa o nálade obyvateľstva, činnosti politických strán, utvorení akčného
výboru NF a pomocného strážneho oddielu v Piešťanoch.
Zoznam členov pomocného strážneho oddielu partizánov (25. – 27. 2. 1948).

99.

Rádiogram – príkaz na vytvorenie pomocného strážneho oddielu partizánov
v Leopoldove, Trnave, Piešťanoch a Myjave. Telefonický záznam o utvorení partizánskej
jednotky a akčného výboru v Trnave.

100. Situačná správa o politickej situácii v okrese Prievidza.
101. Správa o politickej situácii v Martine a o vytvorení pohotovostných partizánskych
oddielov v okrese.
102. Situačné správy o nálade obyvateľstva, tvorenie akčných výborov a partizánskych
strážnych oddielov v Kremnici (25. – 26. 2. 1948).
103. Telegram o splnení rozkazu hlavného veliteľa Zväzu slovenských partizánov na
Slovensku (Vrútky 24. 2. 1948).
104. Telegrafický pokyn na utvorenie pohotovostných strážnych oddielov v Žiline
a v Považskej Bystrici. Telegramy a situačné správy o vytváraní pohotovostných
partizánskych oddielov, tvorení akčných výborov a politickej situácii v okresoch
Žilina a Považská Bystrica (24. – 27. 2. 1948).
105. Telegramy o politickej situácii v Čadci. Žiadosť Svojpovu v Makove o prešetrenie
záležitostí živnosti, ktoré patria pod revíziu (24. – 27. 2. 1948).
106. Telegram o politickej situácii v Bytči (25. 2. 1948).
107. Správa o situácii v Kysuckom Novom Meste (25. 2. 1948).
108. Správa o politickej situácii v Trstenej (27. – 28. 2. 1948).
109. Telegram okresnej pobočky Zväzu českých partizánov, ktorým vyjadrujú presvedčenie,
že slovenskí partizáni budú chrániť ľudovodemokratickú republiku a vymoženosti,
za ktoré partizáni bojovali (25. 2. 1948).
110. Zoznam členov okresných pobočiek.
111. Ohlas slovenskej verejnosti (vydaný zastupiteľským zborom DS).
112. Odpis splnomocnenia, ktorým sa ustanovuje Ján Šebo za veliteľa ozbrojenej závodnej
stráže v závode Gumon 1948. Odpis zoznamu osôb, ktoré boli pridelené do závodných
stráží vo februári 1948 vo firme Kablo.
113. Prípisy Františka Hagaru, ktorými zaraďuje jednotlivých partizánov do pohotovostných
oddielov (február 1948). Záznam o príchode a odchode partizánov počas strážnej služby.
114. Správy o odoslaní partizánov do pohotovostných oddielov v mieste bydliska (marec 48).
115. Zoznamy členov I. roty pri Ústrednom zväze slovenských partizánov. Rozkaz č. 1
Denné hlásenie z 24. 2. 1948.
116. Zoznamy mužstva partizánov II. roty. Žiadosti mužstva.
Priepustka a potvrdenky o prevzatí materiálneho zabezpečenia partizánov.
Denné hlásenia. Prihlášky partizánov do Zväzu slovenských partizánov.

117. Denné hlásenia I. a II. partizánskej roty 23. – 29. 2. 1948.
118. Zoznamy uchádzačov za príslušníkov SNB (z I. partizánskeho pohotovostného oddielu).
Zoznamy členov II. roty. Rozkaz č. 1 veliteľstva pomocných strážnych oddielov pri
Ústrednom zväze slovenských partizánov.
119. Zoznam III. roty.
120. Zoznamy čiat II. roty.
121. Požiadavky delegácie členov I. partizánskeho práporu (z 9. 2. 1948).
Zoznamy členov I. partizánskeho práporu.
122. Osvetový rozkaz Veliteľstva pomocných strážnych oddielov pri Ústrednom sekretariáte
Zväzu slovenských partizánov č. 1 a 2. Správa o osvetovej činnosti.
123. Situačné správy o politickej situácii na Slovensku od 24. 2. – 1. 3. 1948.
124. Záznam o stave mužstva – Vysokoškolskej sekcie z 28. 2. 1948.
125. Správy o odosielaní členov pohotovostných oddielov partizánov do pohotovosti.
126. Zápisnica o zadržaní generála Ambruša. Zápisnica o zaistení Ing. Jozefa Gregora, Štefana
Imriana, Mikuláše Mathé a Jozefa Podolínskeho. Správa o utvorení akčného výboru I.
v Štátnom dievčenskom internáte na Cintorínskej ulici.
127. Rozhlasové spravodajstvo z 25. 2. 1948. (a).
Odvelenie od štábnej čaty ku kpt. Salgovičovi. (b).
128. Prihláška Jozefa Šukajdu za člena Zväzu slovenských partizánov.
129. Správa o utvorení pohotovostného oddielu partizánov a akčného výboru v Martine.
Telegram a záznamy o utvorení akčných výborov v nitrianskom okrese a o politickej
situácii okresu B. Bystrica, Nitra, Žilina, Kremnica, Považská Bystrica, Michalovce.
Hlásenie o činnosti I. pomocného práporu partizánov v Bratislave z 29. 2. 1948.
Rozkaz pplk. Borovského č. 1. Zoznamy členov pohotovostných oddielov partizánov
v Komárne, Bratislave, a I. a II. roty pri Hlavnom štábe Zväzu slovenských partizánov.
130. Ďakovný list Akčného výboru a Správy závodu Cvernovej továrne za vzorné konanie
povinnosti kpt. Podhoru.

131. Zoznam navrhnutých členov do akčného výboru ŠVÚP. Správa o uznesení Akčného
výboru vo IV. Štátnom vysokoškolskom internáte v Horskom parku pozbaviť funkcie
pedagogického riaditeľa prof. dr. Dionýza Ilkoviča a ustanoviť nového pedagogického
riaditeľa Dr. Karola Stráňaja (zdôvodnenie priložené).
Vyhláška Akčného výboru IV. Štátneho vysokoškolského internátu v Horskom parku
o vylúčení študentov (menoslov) z internátu, ktorí svojim protiľudovodemokratickým
postojom narúšajú pokojné spolunažívanie vysokoškolákov. Pokyny podpredsedu Zväzu
slovenských partizánov Františka Hagaru na utvorenie Akčného výboru Zväzu brannosti
s pôsobnosťou pre celé Slovensko. Telegramy príslušníkov partizánskych oddielov
a členov ZNB Klementovi Gottwaldovi, G. Husákovi, K. Šmidkemu, Nosekovi,
Širokému o svojej odhodlanosti brániť výdobytky revolúcie.
132. Pozvánky na ustanovujúcu schôdzu Akčného výboru Zväzu brannosti členom AV ZB.
133. Žiadosť o uvoľnenie alebo preradenie partizánov z pohotovostných oddielov do
závodov, odkiaľ nastúpili strážnu službu. Návrh na zostrenie železničnej stráže.
Korešpondencia príslušníkov pohotovostných oddielov partizánov. Odpis zostavy vlády
z 25. 2. 1948. Správa o návrhu vytvoriť pri každej čate partizánov osvetových
pracovníkov z radov vysokoškolskej mládeže. Priepustky partizánov. Zoznamy
uchádzačov o vstup do ZNB. Návrh predsedu Zväzu partizánov v Ilave na pričlenenie
partizánskeho pohotovostného oddielu k ZNB. Zoznam členov pohotovostných oddielov
partizánov, ktorých prepustili do civilu.
134. Záznamy o menovaní partizánov do Akčných výborov.
135. Záznamy o výdaji potravín pre členov pohotovostných oddielov partizánov.
Záznamy o priepustkách partizánov.
136. Prihláška Oldřicha Švehlíka za člena Zväzu slovenských partizánov.
137. Poznámka o sanitnej službe.
138. Zoznam členov partizánskeho oddielu pri Povereníctve vnútra.
139. Zoznamy členov I. a II. roty.
140. Telegramy a uznesenia členských schôdzí na podporu jednotnej kandidátky pracujúceho
ľudu na čele s Klementom Gottwaldom.
141. Zoznam partizánov narukovaných na výzvu ÚZSP od 23. 2. do 1. 3. 1948,
ktorí boli prezentovaní.
142. Zoznam partizánov narukovaných na výzvu ÚZSP od 23. 2. do 29. 2. 1948,
ktorí neboli prijatí pri prezentovaní.
143. Zoznam partizánov a odbojárov, ktorí sa aktívne zúčastnili februárových udalostí
v pohotovostnom oddiele pri ZNB v Komárne.

144. Zoznam odbojárov a účastníkov februárových udalostí 1948 v Baťovanoch (Partizánske).
145. Zoznam odbojárov, ktorí mali pohotovosť vo februári 1948 v Liptovskom Mikuláši.
146. Zoznam partizánov, ktorí sa zúčastnili februárových udalostí v Šafárikove.
147. Zoznamy okresných pobočiek, kde nastúpili partizáni do pohotovosti.
148. Obežník Hlavného štábu Zväzu slovenských partizánov v Bratislave v predložení
zoznamov partizánov, ktorí nastúpili do pohotovosti vo februári 1948.
149. Zoznam nastúpených partizánov na výzvu hlavného štábu ÚZSP v Bánovciach nad
Bebravou.
150. Sprievodný list a zoznam narukovaných partizánov vo februári 1948 v Banskej Bystrici.
151. Správa a zoznam partizánov a odbojárov, ktorí sa prihlásili do pohotovostných oddielov
v Brezne nad Hronom vo februári 1948.
152. Zoznam nastúpených partizánov do pohotovostných oddielov v Banskej Štiavnici
(február 1948).
153. Zoznam partizánov, ktorí sa prihlásili do pohotovosti vo februári 1948 v Čadci.
154. Zoznam nastúpených partizánov počas februárových udalostí v Dunajskej Strede, Beši
a vo Svätom Michalovi n/O.
155. Zoznam príslušníkov pohotovostného oddielu partizánov v okrese Feledince.
156. Zoznam partizánov, ktorí sa zúčastnili pohotovostnej služby v Gelnici (február 1948).
157. Zoznam pohotovostného oddielu partizánov, ktorí nastúpili do pohotovosti 25. 2. 1948
v Hlohovci.
158. Zoznam členov pohotovostného oddielu partizánov vo februári 1948 v Humennom.
159. Sprievodný list Zväzu partizánov a zoznam nastúpených partizánov do pohotovostného
oddielu v Kysuckom Novom Meste. V liste správa o bojovej odhodlanosti partizánov so
zbraňou v ruke brániť výdobytky demokracie.
160. Sprievodný list a zoznam partizánov a odbojárov, ktorí sa počas februárových udalostí
1948 prihlásili do pohotovostného oddielu v Komárne.
161. Zoznam nastúpených partizánov do pohotovosti v Košiciach vo februári 1948.
162. Zoznam nastúpených partizánov na výzvu hlavného štábu ÚZSP v Kremnici.
163. Zoznam nastúpených partizánov do pohotovostného oddielu v Leviciach.
164. Zoznam partizánov, ktorí sa prihlásili do pohotovosti v Levoči.

165. Zoznam partizánov nastúpených do pohotovosti v Lučenci.
166. Zoznam partizánov strážneho oddielu v Michalovciach.
167. Zoznam partizánov, ktorí na výzvu ÚZSP nastúpili do pohotovosti v Malackách.
168. Zoznam partizánov, ktorí nastúpili do pohotovostného oddielu v Moldave nad Bodvou.
169. Správa Zväzu partizánov na Myjave o činnosti strážneho oddielu partizánov.
a zoznam partizánov nastúpených na výzvu hlavného štábu ÚZSP do
pohotovostnej strážnej jednotky na Myjave.
170. Zoznam príslušníkov pomocného oddielu OOZSP v Novom Meste nad Váhom
vo februári 1948.
171. Zoznam členov – partizánov a odbojárov, ktorí sa prihlásili do pohotovosti v Nitre.
172. Zoznam partizánov nastúpených do pohotovosti v Námestove.
173. Zoznam nastúpených partizánov na výzvu hlavného štábu ÚZSP v Nových Zámkoch vo
februári 1948.
174. Sprievodný list ZSP v Piešťanoch a zoznam partizánov, ktorí nastúpili do pohotovosti vo
februári 1948 v Piešťanoch.
175. Zoznam členov pohotovostného oddielu partizánov a odbojárov v Parkane.
176. Zoznam nastúpených partizánov do pohotovosti vo februári 1948 v Poprade.
177. Zoznam členov pohotovostného oddielu ZNB pri OOZSP v Prešove vo februári 1948.
178. Zoznam odbojárov nastúpených do pohotovosti počas februárových udalostí 1948
v Prievidzi.
179. Zoznam nastúpených partizánov na výzvu hlavného štábu ÚZSP počas februárových
udalostí v Púchove.
180. Zoznam partizánov nastúpených do pohotovosti v Považskej Bystrici (február 1948).
181. Zoznam partizánov, ktorí sa prihlásili do pohotovostného oddielu v Rožňave (feb. 1948).
182. Zoznam nastúpených partizánov na výzvu Hlavného štábu ÚZSP do pohotovosti
v Rimavskej Sobote (február 1948).
183. Zoznam nastúpených partizánov do pohotovosti vo februári 1948 v Revúcej.
184. Zoznam partizánov, ktorí nastúpili do pohotovosti počas februárových udalostí
v Ružomberku.

185. Zoznam partizánov nastúpených do pohotovosti v Snine vo februári 1948.
186. Zoznam nastúpených partizánov do pohotovosti v Spišskej Novej Vsi (február 1948).
187. Zoznam partizánov nastúpených do pohotovosti v Seredi (február 1948).
188. Zoznam nastúpených partizánov do pohotovosti v Starej Ďali (február 1948).
189. Zoznam nastúpených partizánov do pohotovosti na výzvu hlavného štábu ÚZSP
v Šamoríne.
190. Zoznam odbojárov, ktorí nastúpili do pohotovostného oddielu v Topoľčanoch
(február 1948).
191. Zoznam komunistov v Trenčíne (február 1948).
192. Zoznam partizánov a odbojárov narukovaných vo februári 1948 v Trnave.
193. Zoznam členov SĽUBu Vrútky, ktorí boli zaradení do pohotovostného oddielu vo
februári 1948 v Turčianskom sv. Martine.
194. Zoznam nastúpených partizánov do pohotovosti na výzvu hlavného štábu ÚZSP
v Trebišove (február 1948).
195. Zoznam nastúpených partizánov do pohotovosti na výzvu hlavného štábu ÚZSP vo
Vranove (február 1948).
196. Zoznam partizánov, ktorí nastúpili do pohotovosti vo februári 1948
v Zlatých Moravciach.
197. Zoznam partizánov, ktorí boli predelení k pohotovostným čatám NB vo Zvolene.
198. Zoznam partizánov nastúpených do pohotovosti vo februári 1948 v Žiline.
199. Správa Zväzu Slovenských partizánov, okresná pobočka v Novej Bani o politickej
situácii v okrese a zoznam partizánov, ktorí nastúpili do pohotovosti počas
februárových udalostí 1948.
200. Zoznam narukovaných partizánov v Bratislave, ktorí počas februárových udalostí
dezertovali.
201. Prihlášky partizánov do pohotovosti 24. februára 1948. Šoféri ČSD – Bratislava.
202. Prihláška Zemského sekretariátu združenia zahraničných vojakov II. odboja –
zoznam členov, ktorí sa prihlásili do pohotovosti 25. februára 1948.
203. Potvrdenie hlavného štábu pomocných partizánskych oddielov na Slovensku o účasti
Belka Rudolfa v pohotovostnom oddiele od 23. 2. – 1. 3. 1948.

204. Prihlášky vojakov do pohotovosti vo februári 1948, ktorých komisia neschválila
a vylúčila z pohotovosti.
205. Výzva – „povolávacie rozkazy“ Ústredného sekretariátu Zväzu slovenských partizánov,
ktorými vyzývali partizánov do pohotovosti vo februári 1948 a vyplnené prihlášky
partizánov do pohotovosti.
206. Prihlášky partizánov do pohotovosti vo februári 1948.
207. Prihlášky partizánov do pohotovosti vo februári 1948.
208. Prihlášky partizánov do pohotovosti 24. 2. 1948 a zoznam členov I. čaty partizánov
v Šamoríne.
209. Zoznam členov pohotovostného oddielu OOZSP v Prievidzi. Dotazníky členov OOZSP
a prihlášky v Handlovej a Novákoch.
210. Prihlášky partizánov do pohotovosti, ktorí vykonávali službu na ZSP ako štábna rota.
február 1948.
211. Prihlášky partizánov, ktorí tvorili pohotovostnú čatu v Topoľčanoch vo februári 1948.
212. Prihlášky partizánov, ktorí boli z pohotovosti prepustení (február 1948).
_____________________________
213. Československá pracovná konferencia Zväzu slovenských partizánov v Bojniciach
1. – 2. 12. 1945 (brožúra).
214. Organizácia a pôsobnosť Zväzu slovenských partizánov. Štatút (brožúra).
215. Text dohody medzi zástupcami KSS a DS o spoločnom postupe v NF.
216. Telegram o tvorení akčných výborov vo februári 1948.
217. Situačné hlásenie o závodných strážach vo februári 1948.
218. Situačné hlásenia v okresoch Nitra, Košice (február 1948).
219. Správa o ohlase februárových udalostí 1948 v anglickej tlači.
220. Prevolanie Akčného výboru slovenského národného frontu vo februári 1948.
221. Situačná správa o závodných strážach u ČSD vo februári 1948.
222. Zoznam a charakteristika referentov a zástupcov na ÚV ZPB.
223. Správa o celkovej situácii na ústredí ZPB vypracovaná M. Falťanom.
224. Správa o činnosti „Partkolu“ – pracovného partizánskeho kolektívu.

225. Zlučovací zjazd odbojových zväzov v Košiciach 27. – 29. 8. 1948 (brožúra).
226. Obežník o rozpustení pohotovostných oddielov partizánov, ktorí udržiavali poriadok
počas februárových udalostí roku 1948.
227. Akčný program SĽUBu na rok 1949.
228. Správa o činnosti Zväzu slovenských partizánov a Zväzu ľudových protifašistických
bojovníkov od roku 1945 do roku 1949.
229. I. zjazd slovenských partizánov v Bratislave 2. – 4. 8. 1946 (brožúra).
230. Titulná strana časopisu “Správy ústredného sekretariátu ZSP v Bratislave“.
231. Formuláre: o hospodárskom zlúčení majetku bývalých miestnych pobočiek v okrese;
cestovný účet.
232. Stavba národnej vďaky – správa o výstavbe dedinky Baláže pri Banskej Bystrici.
233. Správa o činnosti okresných pobočiek po valných zhromaždeniach roku 1947.
234. Správa o postupe pri konfiškácii majetku nepriateľov republiky.
235. Obežník, ktorým Ústredný sekretariát Zväzu slovenských partizánov žiada okresné
pobočky o väčšiu pozornosť reakčným živlom v okresoch. Pripojená rezolúcia
z konferencie odbojových organizácií Slovenska v Žiline (pr. č. 19637/77).
236. Obežník Zväzu slovenských partizánov o činnosti kultúrneho referátu pri okresných
pobočkách ZSP (decembre 1946).
237. Obežník Ústredného sekretariátu zväzu slovenských partizánov o zriadení konfiškačných
komisií a o možnosti rekreácie partizánov (november 1946).
238. Diskusný príspevok prednesený na druhej pracovnej konferencii Zväzu partizánov
na Slovensku (bližšie sa nedá určiť).
239. Uznesenie z konferencie Zväzu slovenských partizánov dňa 14. – 15. 5. 1946
(pr. č. 19638/77).
240. Referát o činnosti Zväzu slovenských partizánov prednesený na konferencii ZSP
v máji 1946 (pr. č. 19638/77).
241. Hlásenie o politickej situácii a názoroch partizánov na jej vývin.
242. Správa o príprave II. všeodborového zjazdu.
243. Návrh na prípravu spomienkovej slávnosti pri príležitosti 50. výročia vzbury 71. pešieho
pluku v Kragujevci (pr. č. 19639/77/).

244. Časopis „Správy predsedníctva ústredného výboru ZPB“ z roku 1963 (pr. č. 19640).
245. Rozpočet Edície SV ZPB na rok 1967 (pr. č. 19641).
246. Postavenie a úlohy združení TPB v roku 1968 (pr. č. 19641).
247. Návrh na schválenie subkomisií pre prípravu Slovenského zjazdu ZPB (pr. č. 19642).
248. Návrh na porotu literárnej súťaže ZPB k 25. výročiu SNP (pr. č. 19642).
249. Postavenie a úlohy združení ZPB roku 1968.
250. Zápisnica zo zasadnutia redakčnej rady ZPB v máji 1967.
251. Obežník Slovenského výboru o spolupráci ZPB a Ústavom dejín KSS (pr. č. 19644/77).
252. Návrh na politicko-organizačné zabezpečenie osláv 25. výročia bojov
I. československého partizánskeho oddielu v ZSSR (pr. č. 19645/77)
253. Rozpočet ÚV ZPB za III. štvrťrok 1966 (pr. č. 19646/77).
254. Návrh na zaraďovanie účastníkov odboja do skupín pre ciele dôchodkového zabezpečenia
(pr. č. 19646/77).
255. Hodnotenie zasadnutia Slovenského výboru ZPB z 3. 12. 1966 (pr. č. 19647/77).
256. Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva Slovenského výboru ZPB 27. 4. 1966
(pr. č. 19648/77).
257. Správa o zasadnutí Ústrednej historicko-dokumentačnej komisie 1967 (pr. č. 19648/77).
258. Rozpočet ZNB I. štvrťrok 1966 (pr. č. 19649/77).
259. Návrh na súťaž spomienok a dokumentačných materiálov o protifašistickom odboji –
k 22. výročiu SNP (pr. č. 19650/77).
260. Pokyny pre výročné členské schôdze ZPB v roku 1966 (pr. č. 19650/77).
261. Informatívna správa o výstave „Fašizmus – úhlavný nepriateľ ľudstva“ 1968
(pr. č. 19652/77).
262. Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva Slovenského výboru ZPB z 10. 1. 1968
(pr. č. 19653/77).
263. Správa o sociálnej a zdravotnej starostlivosti o členov ZPB a účastníkov protifašistického
boja za rok 1967 (pr. č. 19654/77).
264. Rozpočet ZPB na II. štvrťrok 1968 (pr. č. 19655/77).

265. Zápisnica zo zasadania užšieho predsedníctva Slovenského výboru ZPB z 25. 7. 1968
(pr. č. 19656/77).
266. Časopis ZPB – spravodajstvo číslo 8/1968 (pr. č. 19657/77).
267. Komentár k plneniu rozpočtu Slovenského výboru ZPB a okresných výborov ZPB za rok
1967 (pr. č. 19658/77).
268. Osnova úvodnej správy pre výročné členské schôdze ZPB roku 1967 (pr. č. 19659/77).
269. Zápisnica zo zasadnutia Predsedníctva Slovenského výboru ZPB z októbra 1966.
(pr. č. 19660/77).
270. Návrh plánu zasadnutí predsedníctva SV ZPB na prvý polrok 1967 (pr. č. 19661/77).
271. Návrh na tematický plán PB na prvý polrok 1968 (pr. č. 19662/77).
272. Hlásenie o činnosti ZPB na Slovensku za III. štvrťrok 1966 (pr. č. 19663/77).
273. Správa o priebehu výročných členských schôdzí TPB v roku 1967 na Slovensku
(pr. č. 19664/77).
274. Referát o činnosti SV ZPB prednesený na III. zjazde ZPB. Zoznam členov pléna
Slovenského výboru ZPB a zoznam členov predsedníctva SV ZPB. Uznesenie III. zjazdu
ZPB. (pr. č. 19665/77).
275. Správa o činnosti komisií pri SV ZPB (pr. č. 19666/77).
276. Hlásenie o činnosti ZPB na Slovensku v roku 1966 a za IV. štvrťrok 1966
(pr. č. 19667/77).
277. Komentár k plneniu rozpočtu SV ZPB v roku 1966 a komentár k plneniu rozpočtu edície
za rok 1966 (pr. č. 19668/77).
278. Správa o vykonávaní dispenzárnej starostlivosti o členov ZPB za rok 1966
(pr. č. 19669/77).
279. Správa o činnosti Zväzu protifašistických bojovníkov na Slovensku za IV. štvrťrok 1966
(pr. č. 19670/77).
280. Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva SV ZPB z 8. 2. 1967 (pr. č. 19671/77).
281. Zápisnica zo zasadnutí redakčnej rady v decembri 1966 (pr. č. 19672/77).
282. Správa o činnosti ZPB na Slovensku v IV. štvrťroku 1968 (pr. č. 19673/77).
283. Referát J. Šolca na celoslovenskej porade predsedov historicko-dokumentačných komisií
OV ZPB roku 1966.
284. Zápisnica zo zasadnutia Predsedníctva Slovenského výboru ZPB v júni 1966.

285. Správa o odpísaní pohľadávok, ktoré pozostávajú z členských príspevkov, legitimácie,
ročenky a i.
286. Správa o činnosti ZPB na Slovensku za III. štvrťrok 1966.
287. Informatívna správa o činnosti komisií SV ZPB (rok 1967).
288. Návrh na plán ročenky ZPB na rok 1968.
289. Záznam zo zasadnutia návrhovej skupiny SÚKK pre vydávanie historickej literatúry
(november 1966).
290. Materiál zo slovenskej konferencie ZPB 22. – 23. 1 1966.
291. Osnova referátu k 22. výročiu SNP.
292. Nedoplatky MO ZPB v Západoslovenskom a Stredoslovenskom kraji.
293. Hrubá rozvaha edície pri SV ZPB za roky 1966 a 1968.
294. Trváme na potrestaní vojnových zločincov – z prejavu člena vládnej komisie pre stíhanie
nacistických vojnových zločincov na tlačovej konferencii v novembri 1966.
295. Uznesenie zasadania subkomisie pre spracovanie návrhu stanov ZPB a vymenovanie
J. Šolca za člena komisie pre prípravu nových stanov ZPB (jún 1968).
296. Správa o časopise PB za rok 1966 a poradovník, podľa ktorého členovia redakčnej rady
budú hodnotiť čísla PB v rokoch 1967 – 1968.
297. Návrh na zloženie pomocných komisií pri SV ZPB. Komisia čsl. červenoarmejcov
a komisia bývalých talianskych partizánov.
298. Informačná správa o prípravách osláv 30. výročia založenia Interbrigád v Španielsku.
299. Návrh na prípravy osláv 50. výročia VOSR.
300. Pozvánky na zasadnutia predsedníctva SV ZPB a program jednotlivých zasadnutí.
301. Návrh na udelenie pamätných medailí odbojárom v Lazoch pod Makytou pri príležitosti
20. výročia oslobodenia ČSR.
302. Zoznam členov MO ZPB v Lazoch pod Makytou.
303. Potvrdenky o výdaji a príjme MO ZPB v Lazoch pod Makytou.
304. Záznam z porady funkcionárov OV ZPB, MO KSS, MNV o zabezpečení celookresných
spomienkových osláv k príležitosti 25. výročia zničenia Lidíc a osady Mladoňov v rámci
upevnenia družby Čechov a Slovákov (v júni 1967 v obci Lazy pod Makytou).
305. List redakcii partizána od francúzskej organizácie 1947 (vo francúzskom jazyku).

306. Návrhy okresnej odbočky v Ilave na vyznamenanie za ilegálnu činnosť a účasť v SNP.
307. Pokyny a opatrenia ZPS v Ilave v čase februárových udalostí roku 1948 a návrhy na
vyznamenania. Akcia likvidovania banderovských bánd – prihlásení dobrovoľníci.
Rádiogramy a inštrukcie Hlavného štábu ZSP.
308. Pozvánka na schôdzu ústredného výboru Sväzu protifašistických politických väzňov na
Slovensku (SPROV) 1946. Pozvánky na schôdzu Národohospodárskej podkomisie
ÚVKSS. Voľba Štefana Gajdoša do kultúrnej komisie SPROVu.
309. Mierová manifestácia SPB na Bumbalke 1945. Zápisnica z organizačnej porady
k mierovým manifestáciám a zrazom odbojárov žilinského a gottwaldovského kraja.
310. Výstrižky článkov z „Času“ č. 52 1946 – popisuje osud protifašistických bojovníkov.
311. Súbor fotografií Ľudových milícií a vojakov Československej ľudovej armády pri
príležitosti výročia februárových udalostí roku 1948.
312. Publikácia „Február 1948 na východnom Slovensku“, Košice1963.
313. Publikácia „Odbory na ceste k februáru“. Vydané k 20. výročiu Februára 1948.
314. Publikácia „Vítězný únor“. K 20. výročiu vydalo ideologické oddelenie ÚV KSČ.
315. Publikácia Michal Falťan: Február 1948 – víťazstvo zväzku robotníkov a roľníkov
316. Publikácia Ladislav Zajac: Slovenské robotníctvo v boji za víťazný február 1948.
317. Spoločný manifest zástupcov robotníckych strán (máj 1943). Odborové organizácie a ich
úlohy v prechodnom období na oslobodenom území. Úlohy odborových organizácií
v prechodnom období na oslobodenom území. Zákaz odoberaní zbraní (Prehlásenie
ČNR). Smernice pre ustanovenie Závodných milícií (ZM). Vzor formulára preukazov pre
členov revolučných gárd (RG).
318. Rok 1944:
Výzva „Všemu československému pracujícimu lidu“ k 1. máju. “Nové úlohy robotníkov“
(Pravda, ústredný orgán KSS, 11. 10.). Rezolúcia KSS a SDSS „V jednote je sila“ (17.
9.). Schôdza zvolenských železničiarov (14. 10.). Uznesenia podbrezovskej konferencie
závodných výborov: Prehodnotenie rezolúcie závodných výborov v Podbrezovej
adresovanej SNR. Úlohy závodných výborov v osloboditeľskej vojne slovenského národa
(18. 10.). Rezolúcia závodných výborov v SNR (21. 10.). Robotnícka mzda (18. 10.).
Rezolúcia „Poštátniť majetok nepriateľov štátu“ (17. 10.). Dokument „K úkolům našeho
nového odborového hnutí“ (28. 10.).

319. Rok 1945:
Úlohy závodných výborov na oslobodení územia. Jednotné odborové zväzy – mzdy
a ceny, obnovenie výroby a dopravy. Manifest k slovenskému národu (17. 3.). Dokument
„Robotníci majú viesť a organizovať“ z 20. 3. Obežník veliteľom revolučných gárd
v závodoch – náborová akcia. Zrušenie revolučných gárd (RG) a vznik Závodných milícií
(ZM) nariadením MNO. Zápisnica z porady odborových funkcionárov (12. 5.).
Organizácia revolučných gárd Ústřední radou odborů v Praze. Dvorín: O poslaní
a úlohách nových odborových organizácií. Slovenskí odborári na stretnutí v Prahe (21.
6.). Oznam o zvolení predsedníctva ÚOZ (26. 6.). Smernice o vykonaní volieb do
závodných výborov (16. 7.) Zupka: Jednotné odbory nastupujú. Spoločné vyhlásenie
českých a slovenských odborárov. Rezolúcia Zväzu zamestnancov textilného a odevného
priemyslu (29. 7.). Výzva „Mobilizujte všetko na rekonštrukciu!“ Článok „Generáli bez
vojska“ a odpoveď Ústredia odborových zväzov k článku (29. 8.). Rezolúcia prijatá
na prejave českého a slovenského robotníctva v Paríži (7. 10.) Prejavy a referáty predsedu
ÚRO Zápotockého, ústredného tajomníka ÚOSS Dvorína, hlavného tajomníka J. Šeňa,
predsedu ÚOSS Zupku z prvého snemu odborárov (13. a 14. 10.). Rezolúcia prijatá na
celoslovenskej všeodborovej konferencii v Martine (13. a 14. 10.) Návrh na dočasnú
organizačnú štruktúru revolučného odborového hnutia na Slovensku a menný zoznam
funkcionárov (13. a 14. 10.). Rezolúcia Zväzu dopravných zamestnancov (8. a 9. 12).
Zápisnica zo schôdze všeodborového aktívu v Bratislave 20. 12. Prevolanie ÚOSS
k pracujúcemu ľudu (31. 12.).
320. Rok 1946:
Správa ÚOZ Slovenska k I. všeodborovému zjazdu. Oznam o odoslaní dotazníkov na
okresné sekretariáty KSČ (5. 1.). Rezolúcie Zväzu baníkov, Zväzu zamestnancov
stavebného priemyslu, Zväzu textilných zamestnancov, Zväzu pôdohospodárskych
zamestnancov, Zväzu zamestnancov kovorobného priemyslu, Zväzu kožiarov za
poštátnenie všetkých koželužní. Smernice pre voľbu delegátov ustanovujúceho zjazdu (4.
3.). Zápisnica o porade českých a slovenských vedúcich orgánov odborov (18. 3.).
Organizačný poriadok a Stanovy Revolučného odborového hnutia (19. – 22. 4.).
Nariadenie Povereníctva vnútra o Závodných strážach (7. 8.). Dekrét prezidenta
republiky o závodných a podnikových radách (24. 10. 1945 – 1. 12. 1946).
321. Rok 1948:
Rozhlasový prejav pplk. Poláka z 25. 2. Prejav Klementa Gottwalda pri prehliadke Sboru
národnej bezpečnosti 28. 2. Ohlas ÚV KSS (4. 3.). Výber z periodík Hlas ľudu a Odkaz
(február a marec 1948). Poďakovanie veliteľa závodných stráží závodným strážam
(15. 3.).
322. Varia: Šverma: K otázke odborových organizácií. Téza k 50. výročiu vzniku
Československej republiky. Prednáška o ĽM v ÚPŠ.
323. Časopis Budovateľ 1945.

