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in spuščališča v Beli krajini
Zavezniška pomoč z letali
Leta 1943, ko je nemška vojska že doživljala težke udarce zaveznikov in je postalo vsakomur jasno,
da Nemčija vojne, ki jo je začela v prepričanju o hitri zmagi, ne more več dobiti, in ko so se britanske
vojaške misije prepričale, da v Jugoslaviji edinole partizani bijejo brezkompromisen boj z okupatorjem in
njegovimi pomočniki, je začela pritekati pomoč narodnoosvobodilni vojski.
V letu 1943 je bila ta pomoč še sila skromna. Pa še ta je lahko prihajala le z letali. Britanska pomoč je
tega leta zajemala borih 271 letalskih tovorov s skupno težo 453 ton raznega vojnega materiala,
predvsem razstreliva. Vendar je od te že tako skromne pomoči prejela narodnoosvobodilna vojska
Jugoslavije le polovico, to je 225 ton vojnega materiala, ostalo pa so dobili četniki Draže Mihajlovića,
ki je s spretnimi lažmi dolgo prepričeval Britance o svojem boju z okupatorjem. Britanci so mu seveda
nasedli, ker so si težko zamišljali, da bi Draža Mihajlović kot eksponent londonske kraljeve vlade lahko
sodeloval z okupatorjem, torej s skupnim sovražnikom.
Že od tako skromne zavezniške pomoči pa je je prejela NOV Slovenije komaj 30 ton. Šele ko so se
zavezniške vojaške misije dokončno prepričale, da se v Jugoslaviji bori proti okupatorju edinole
narodnoosvobodilna vojska pod Titovim vodstvom, in ko je II. zasedanje AVNOJ jasno pokazalo, kako
globoko je v narodih Jugoslavije zakoreninjeno narodnoosvobodilno gibanje in kakšno politično moč
ima, sta bila ministra za zunanje zadeve v imenu vlad Velike Britanije in Združenih držav Amerike
pripravljena izjaviti, da bosta njuni vladi podpirali le tiste sile, ki se bore proti nemškemu okupatorju (9.
XII. 1943 minister za zunanje zadeve Združenih držav Amerike, 14. XII.minister za zunanje zadeve
Velike Britanije). Dne 8. januarja 1944 pa je predsednik vlade Velike Britanije Winston Churchil pismeno
obvestil predsednika Nacionalnega komiteja osvoboditve Jugoslavije, da britanska vlada ne bo več
podpirala Draže Mihajlovića, ampak samo jugoslovanske partizane.
Ko so zavezniki spoznali resnico o narodnoosvobodilni vojni jugoslovanskih narodov, so dovolili, da so bile
osnovane vojaške baze narodnoosvobodilne vojske Jugoslavije v južni Italiji. Omogočili so tudi šolanje naših
letalcev na svojih letalih. Na zahtevo vrhovnega štaba so med borci slovenskih partizanskih enot začeli zbirati
tiste, ki so služili pri letalstvu v bivši jugoslovanski vojski. Te so nato pošiljali preko zbirnih centrov v Bari v
Italiji na prešolanje in izpopolnitev. Pozneje so šolali nove, mlade ljudi, ki so se šele tu naučili letenja in
drugih letalskih veščin.
Prva skupina slovenskih letalcev je odšla na pot 30. novembra 1943 iz Drag nad Suhorjem.
Pozneje so pošiljali naše letalce na šolanje tudi v Sovjetsko zvezo. Da so se zahodni zavezniki odločili, da
prično močneje podpirati NOV, je brez dvoma pripomogla tudi splošna vojaška situacija na evropskih bojiščih.
V skladu s to situacijo je naraščala tudi zavezniška pomoč. Pa tudi politično ozračje med NOV in zahodnimi
zavezniki je postalo ugodnejše, zlasti po znanem sporazumu TITO-Šubašić, 16. junija 1944. Tako je prišlo
12. avgusta 1944 do srečanja med Titom in predsednikom vlade Velike Britanije Winstonom Churchilom v
Neaplju, kjer sta se dogovorila o usklajevanju operacij v Jugoslaviji in Italiji ter o pošiljanju pomoči
narodnoosvobodilni vojski Jugoslavije. Pomoč zahodnih zaveznikov Jugoslaviji je bila v letu 1944 dokaj
obsežna. Prihajala pa je iz baz in skladišč v južni Italiji, bodisi z letali, bodisi po morju.
Anglo-ameriška letala so opravila
5.224 poletov
italijanska letala
692 poletov
sovjetska letala
422 poletov
Skupaj torej
6.330 poletov

V tem času je NOV dobila iz skladišč v južni Italiji:
13.185 ton hrane
1.285 ton krme
211.099 uniform
104.907 plaščev
300587 parov čevljev
62.007 odej
1.607.341 kosov perila in drugih potrebščin

148 ton zdravil in medicinskih potrebščin
Od orožja pa je NOV prejela:
86 protiletalskih topov
247 protitankovskih topov
1.461 minometov
667 metalcev min PIAT
460 težkih strojnic
10.860 lahkih strojnic
41.161 brzostrelk
90.550 pušk
2.206 protitankovskih pušk
124 topov (kal.75 mm)
689.229 granat
91.849 min
631.000 kg razstreliva
114.267.252 nabojev
74 tankov
24 oklepnih avtomobilov
240 drugih vozil
863 radijskih postaj
in 1424 milj. (2291 km) telefonskega kabla

Za to, razmeroma veliko pomoč, pa so bile na voljo tudi tehnične možnosti: baze NOV
v južni Italiji, osvobojen Vis in drugi otoki ter del jugoslovanske obale z uporabnimi
pristanišči. Na celini so bila urejena spuščališča, kamor je pomoč prihajala tako, da so
zavezniška letala odmetavala pripeljano blago s padali, manj občutljivo blago pa so
odmetavala kar kot zavoje. Kjer so bila urejena zasilna letališča, so letala pristajala,
izkrcala pripeljano blago in prevzela ranjence, evakuirane otroke, žene in starce ter borce
NOV, ki so bili poslani na druge dolžnosti.
V začetku je bila organizacija pomoči jugoslovanski osvobodilni vojski v rokah britanske
obveščevalne službe - OSS (Office of strategic Service - urad za strateško službo). Ko
pa se je ta urad nastanil v Bariju, se je preimenoval v urad posebne balkanske službe SBS (Special Balkan Service), sodeloval pa je z obveščevalnim uradom »FORCE 133«.
Za organizacijo pomoči narodnoosvobodilni vojski, ki je prihajala po morju, je skrbel
poseben urad »B 1 - FORCE 399«.
Z vzhoda je pričela pritekati pomoč v večjem obsegu šele potem, ko je Rdeča
armada stopila na jugoslovanska tla, zlasti pa po osvoboditvi Beograda. Med
zavezniki je obstajal sporazum, po katerem so zahodni zavezniki dajali pomoč
predvsem tisti enotam, ki so delovale v zaledju nemške fronte. Frontnim enotam NOV

pa je dajala pomoč Sovjetska zveza. Tako je Sovjetska zveza pozneje pomagala
opremiti 1., 2. in 3. armado, zahodni zavezniki pa 4. armado.
Čim bolj se je bližal konec vojne, tem bolj je Slovenija postajala strateško vse
pomembnejše področje. Zato je v Slovenijo prihajalo, zlasti v prvih mesecih leta 1945,
nad 30 odstotkov vse pomoči, ki so jo dajali zahodni zavezniki. Jugoslovanska armada
je tudi sicer prevzela del skupnega ognjenega obroča, ki je vse bolj stiskal Nemčijo in
njenim vojskam krčil manevrski prostor. S tem je Jugoslovanska armada postala
enakopraven partner med zavezniki v protihitlerjevski koaliciji.
Slovenija je bila znotraj tega obroča deloma nasilno vključena celo v nemško
državo. Preko njenega ozemlja so potekale pomembne prometne poti, po katerih je
nemška vrhovna komanda preskrbovala fronto, bodisi v Italiji, bodisi na Balkanu. Čez
Slovenijo so vodile smeri, po katerih naj bi se umaknile nemške armadne skupine E.
Za zaveznike je bila Slovenija zanimiva tudi kot področje, kamor so lahko zavezniki
razvili svojo obveščevalno službo in globoko v Nemčijo tipali za premiki vojaških enot
in štabov.
Z napadi na komunikacije je slovenska narodnoosvobodilna vojska oteževala
izvajanje sovražnih načrtov in svobodne premike njegovih sil. Vse to se je seveda
ujemalo s težnjami zaveznikov ob njihovem prodiranju po italijanskem škornju proti
severu.
Zavezniška pomoč NOV Sloveniji je bila tudi že nujno potrebna, saj so zaloge
orožja in streliva, pa tudi obleke in obutve, ki si jih je narodnoosvobodilna vojska
nabrala ob kapitulaciji Italije, že močno pošle. Primanjkovati pa je začelo tudi hrane.
Zato je pomoč v Slovenijo prihajala preko letališč in spuščališč, ki so bila raztresena
širom po Sloveniji. Samo v Beli krajini so bila štiri spuščališča.
V Sloveniji je bib najprej urejeno letališče Nadlesk pri Ložu, ki pa je po 17. septembru
1944 po napadu sovražnih enot prenehalo delovati. Drugi dve letališči sta bili v Beli
krajini pri Otoku in pri Krasincu, delovali pa sta od jeseni 1944 do konca vojne.
Pravzaprav je bilo pripravljeno še letališče pri Prilozju, vendar pa je na njem pristalo
le eno letalo. Teren je bil premehak in ga zato niso uporabljali.
NOV Slovenije pa je dobivala pomoč tudi preko Hrvaške, kamor so jo pripeljale
ladje. Od tam dalje pa so vojni material proti Sloveniji vozili z vozmi in tovorili na živalih,
nosili pa so ga tudi ljudje. Včasih so odhajale po opremo na Hrvaško celo brigade.
Pot do pomoči je bila včasih dolga in zapletena, polna raznih, večkrat prav
birokratskih ovir. Razumljivo je tudi, da so razne emigrantske, četniško usmerjene
skupine poskušale na vse načine ovirati prihajanje pomoči narodnoosvobodilni vojski.
Dobavo pomoči je urejal Glavni štab narodnoosvobodilne vojske in partizanskih
odredov Slovenije po dveh kanalih: bodisi da je postavil zahtevo direktno zavezniški
vojaški misiji pri Glavnem štabu Slovenije, bodisi preko Vrhovnega štaba Jugoslavije,
ki je zahtevo Glavnega štaba posredoval dalje zaveznikom.

Spuščališča v Beli krajini
Najstarejše spuščališče v Beli krajini je bilo v bližini Drag pod Gorjanci. Redno je
delovalo od jeseni 1943 do 21. aprila 1944. Letala so po sprejemu dogovorjenega
signala, ki so ga po radiu oddali člani britanske vojaške misije - ta je bila v vasi Drage
v hiši Mare Selaković št. 2 odvrgla s padali tovor na označen prostor. Prvotno je bilo
takšno spuščališče »U kotlinah« pod vasjo Popovići, pozneje pa se je premaknilo višje
v Gorjance na pobočje, imenovano Popova Rustina. Na to spuščališče so odmetavala
zavezniška letala svoje tovore le ponoči. Še isto noč so nato prebivalci vasi Drage,
Dole in Ravnace z vozmi spravili tovore do Drag, kjer so bila skladišča. Tako je bilo v
hiši Daka Damjanovića urejeno skladišče obleke in obutve, v ledenici gostilne Marije
Selaković skladišče orožja in municije, v hiši Marka Rebe pa skladišče raznega
materiala.
Delovanje spuščališča, obstoj skladišč in prisotnost članov angleške vojaške misije,
ki je obenem opravljala tudi meteorološka opazovanja in jih sporočala zaveznikom,
ni moglo ostati dalj časa skrito sovražnikom. Tako je 21. aprila 1944 v dopoldanskih
urah več nemških letal bombardiralo Drage in povzročilo veliko materialno škodo.
Padel je le en partizan, ki ga je ob umiku iz vasi zadel rafal iz letala.
Po tem napadu je bilo to spuščališče opuščeno, člani angleške misije pa so se preselili
drugam, bodisi v Ravnace ali h Gospodični na Gorjancih, kjer je bila meteorološka postaja.
Na nasprotnem koncu Bele krajine, pri Starem trgu oziroma pri Paki pri Starem trgu, je
bilo drugo spuščališče. Pomembna je njegova lega na robu Bele krajine in v bližini
obširnega kočevskega področja ter osvobojenega dela Gorskega Kotarja. Letala so tu
odlagala pomoč od spomladi leta 1944 do spomladi 1945. Ekipa za signaliziranje, za zvezo
z letali in za sprejem pomoči je bila nameščena najprej v Paki, pozneje v Kovačji vasi. Tudi
tu je bil ob ekipi član zavezniške vojaške misije. Zvezna oficirja Glavnega štaba sta bila
Ravnikar Gregor in Briški. Ekipa je imela svoj sedež v hiši Jožeta Lukaniča, št. 1, in v
hiši Petra Veseliča, št. 2.
Pozno jeseni ali v začetku zime 1944, ko se je ekipa preselila v Kovačjo vas, pa je
imela svoj sedež v hiši Poldeta Vehovarja. Na vrtu te hiše je bilo v posebnem poslopju
skladišče obleke in obutve, medtem ko so municijo in orožje hranili v betonskem vodnem
rezervoarju, ki pa do takrat še ni služil namenu, za katerega je bil zgrajen.
Spuščališče, ki je zagotovo imelo največji promet, pa je bilo na Gmajni, kakšnih 500
metrov od Črnomlja v smeri proti Gradcu. Delovati je začelo jeseni 1944. Nanj je pomoč
prihajala večinoma podnevi. Na Gmajni je bil iz kamenja sestavljen in z apnom pobeljen
30-40 metrov velik križ, ki je bil prav zato viden že iz velike višine. Ekipa za sprejem
pomoči, ki je imela radijsko zvezo, je stanovala pri Mirku Miheliču v Črnomlju. Navadno je
skupina zavezniških letal, ki je pripeljala pomoč, štela 10 do 20 letal, včasih tudi več.

Najbolj množično odmetavanje padal in zavojev je bilo 1. februarja 1945, ko so našteli
okrog sto letal.
V Beli krajini je delovalo še eno spuščališče, in sicer v okolici Goleka pri Dragatušu. V
Goleku je bila nameščena signalna in sprejemna ekipa. Delovala je od spomladi 1944 do
spomladi 1945. V začetku so letala odmetavala pomoč le ponoči, proti koncu leta 1944
pa tudi podnevi. Skladišča za zavezniško pomoč so bila v vaseh Golek in Kvasica.
Zanimivo je vedeti, kako je bila uporabljena embalaža in kako je bilo s padali.
Pločevinastih kontejnerjev je bilo več, kot so jih potrebovale partizanske delavnice, zato
jih je vojska rada odstopila kmetom, da so jih uporabili za pokrivanje streh ali pa za
druge namene. Večinoma so kmetje dobili kontejnerje brezplačno ali za malenkostno
odškodnino v hrani.
Medtem pa je bilo s padali ob splošnem pomanjkanju tekstila drugače. Precej padal
so partizanske delavnice predelale za potrebe sanitete. Znano je tudi, da so bili nekateri
kostumi Slovenskega narodnega gledališča, ki je delovalo na osvobojenem ozemlju, narejeni iz raznobarvnih padal. Nekaj teh padal pa so dobile gospodarske komisije pri
narodnoosvobodilnih odborih in so služila kot plačilno sredstvo za oddano hrano ali
storjene usluge, na primer prevoze (BMM 9). Cena seveda ni bila trdno določena. Določila
jo je vsakokrat posebej gospodarska komisija, kar je bilo seveda odvisno od ponudbe in
povpraševanja.
Partizanska letališča v Beli krajini
Iz poročila Glavnega štaba Slovenije Vrhovnemu štabu narodnoosvobodilne vojske in
partizanskih odredov Jugoslavije z dne 24. junija 1944 (IZDG, Zbornik, VI/14) je razvidno,
da so o organizaciji letališč v Beli krajini mislili že dolgo prej, preden so bila urejena.
O pripravi letališča v Otoku so se sporazumeli Glavni štab Slovenije in enote
narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Hrvaške, vendar pa ga, kot navaja
poročilo, do 24. junija 1944 zaradi pogostih vpadov sovražnika (ustašev) v bližino letališč,
do takrat še niso uporabljali. Bilo pa je pripravljeno. Po sovražnem napadu na letališče
Nadlesk na Loškem polju 17. septembra 1944 pa so začeli uporabljati tudi letališče v
Otoku. Predlog za letališče je poslal Glavnemu štabu tov. Brinar Miran, potem ko je po
njegovem naročilu pregledal predvidene terene.
Letališče pri Otoku so začeli urejati že spomladi 1944. Ravnali so teren, sekali grmovje
in redko drevje ter zasipavali jarke. Na letališču samem ni bilo nobenih posebnih naprav
ali zgradb.
Za ureditev letališča je bil odgovoren major Mamilović. Letališko osebje je bilo v
glavnem isto kot na letališču Nadlesk. 10. oktobra je bil za komandanta letališke baze
EKG 2, to je Otoka, imenovan tov. Oberstal Stane.
Da so na Otoškem polju primerni tereni za pristajanje letal, je pokazal že prvi
pristanek partizanskega letala (13.?) oktobra 1943.

Takrat je z zagrebškega vojnega letališča ušel v šolskem letalu tipa Bücker
Jungmann, simpatizer narodnoosvobodilnega boja, pilot Josip Klokočovnik, ki je
najprej pristal na osvobojenem ozemlju na Hrvaškem pri Sv. Jani, severno od
Karlovca. Nato je v spremstvu načelnika štaba XIII. proletarske brigade Lipovščaka
priletel v Slovenijo do Otoka. Ker pa se je takrat začenjala sovražna ofenziva, med
katero so Nemci vdrli tudi v Belo krajino, so partizani letalo, da ne bi padlo sovražniku
v roke, sami zažgali.
Glavni štab Slovenije je že 23. julija 1944 izdal navodila v obliki odredbe glede
delovanja in varnostnih ukrepov na letališču (Arh. IZDG-F11, M1, K1 ). Ta odredba
določa naslednje:
Najstrožje je bil prepovedan dostop do letališča vsem, ki niso bili tu zaposleni.
Tudi letališke posadke so smele na letališče le, če so tu morale opraviti kakšno delo.
Med delom se ni smel nihče oddaljevati, po opravljenem delu pa so morali vsi
zapustiti letališče.
Za vsako letalo posebej je bila sproti določena delovna skupina z vodjo, ki je imela
nalogo, da izloži iz letala dospeli material in pomagati ljudem pri vkrcavanju na letalo.
Na letališču oziroma v njegovi neposredni bližini so morala biti ločena zborna
mesta za ranjence, za moštvo, ki pomaga pri transportu na letališču, za evakuirano
prebivalstvo, za dospeli material in za transportna sredstva.
Prispelo blago iz zavezniške pomoči je bilo treba evakuirati še isto noč, kot je
prispelo.
Za vse delo na letališču in za prispeli material je bil odgovoren komandant letališča.
Ista pravila, ki so veljala za letališče v Nadlesku, so stopila v veljavo tudi za letališči
Otok in Krasinec. Zaradi vse večjih potreb letališče v Otoku ni več zmoglo vsega
prometa. Ker je evakuacija ranjencev in civilnega prebivalstva ter množina dospelega
vojnega materiala vedno bolj naraščala, je bilo jeseni 1944 pripravljeno še eno letališče,
in sicer na kolpski terasi med vasema Krasinec in Griblje. Potrebo po drugem
letališču je narekovalo tudi naraščajoče nezaupanje med zavezniki Sovjetske zveze
na eni in zahodnimi zavezniki na drugi strani.
Na letališču pri Krasincu sovjetska letala niso pristajala. Pa tudi promet britanskih
letal v Otoku se je zmanjšal. Medtem ko so letališče v Otoku uporabljali večinoma
ponoči in manj podnevi, so na Krasincu pristajala ameriška in britanska letala
večinoma podnevi. Letališka steza v Otoku je bila krajša, dolga le 700-800 metrov,
medtem ko je bila na Krasincu dolga okrog 2.000 metrov. Stezi pa sta se razlikovali
tudi po širini: na Krasincu je bilo za vzlet in pristanek na razpolago okrog 400 metrov
steze, v Otoku pa le nekako 200 metrov.
Pristajanje letal na obeh letališčih je potekalo točno po dogovorjenem redu. Vsak
prihod letal je zavezniška misija posebej sporočila zveznemu oficirju
narodnoosvobodilne vojske pri misiji. Ta je prihod javil komandi letališča, s katero je

imel neposredno telefonsko zvezo. Tako je komanda lahko pravočasno pripravila vse
za sprejem letal: označila je pristajalne steze, ponoči z ognjem, podnevi z razprostrtimi
platni, določila ekipe, alarmirala zavarovanje itd. Obveščene pa so bile tudi bolnice v
neposredni bližini letališč (Črešnjevec, Gradac), od koder so nato prepeljali domače
ranjence do letališča. Tik pred prihodom letal je misija sporočila zveznemu oficirju
razpoznavno šifro, ki jo je bilo treba po radiu posredovati letalom, ko so bila še nad
letališkim področjem. To šifro so ob vsakem pristajanju iz varnostnih razlogov menjali.
Vsak trenutek pa je bilo s posebno šifro mogoče pristanek tudi preklicati. Seveda so
se tudi letala morala ob priletu v letališko področje legitimirati.
Za varnost letališč in obrambo so skrbele enote Vojske državne varnosti, ki so imele
svoj štab pri Neži Pezdirc v Otoku, št. 28. Poleg tega je v Otoku delovala tudi izpostava
OZNA (oddelek za zaščito naroda), ki je imela svoj sedež pri Katarini Vancoš v Otoku,
št. 2. OZNA je poleg čisto specifičnih nalog protiobveščevalne službe opravljala še
kontrolo varnostnih ukrepov, vodila je sezname vseh, ki so z letali prihajali ali odhajali
ter preverjala za ta potovanja potreb-ne dokumente. Opravljala je potemtakem naloge
obmejnih organov. Tudi tolmač za stike z letalskimi posadkami in člani zavezniških
misij je bil pri OZNA.
Obramba letališč je bila dokaj močna: štela je pet protiletalskih oddelkov z osmimi
protiletalskimi mitraljezi, imela je še štiri težke brede, deset lahkih strojnic in okrog sto
pušk. Vse to je bilo mogoče uporabiti za boj z nizkoletečimi sovražnimi letali in tudi za
odbijanje pehote. Protiletalske strojnice so bile postavljene na hribih Kučar in
Plešivica, pa tudi na robovih letališč. Protiletalski mitraljezi so bili večinoma sneti iz
ameriških letal, ki so treščila na partizansko ozemlje ali pa pristala na partizanskih
letališčih in iz raznih vzrokov niso mogla vzleteti. Ko so partizani za te mitraljeze dobili
od zaveznikov še dovolj streliva, je postala obramba učinkovitejša. Kot zanimivost naj
navedemo, da so bila stojala za te mitraljeze izdelana v partizanskih delavnicah, prav
tako pa tudi merilne naprave.
Letališči Otok in Krasinec sta imeli ločeni komandi, vendar skupno obrambo in skupne
varnostne organe.
Budnost vseh, ki so skrbeli za varnost in obrambo letališča, je bila nujno potrebna.
Kot so menili v obveščevalnem centru komande mesta Metlika, je prihajalo do letalskih
napadov na letališče v Otoku zaradi izdaje, saj se je z druge strani Kolpe lahko dobro
videlo, kaj se dogaja na letališču. Težko si je namreč misliti, da so se pojavljala
sovražna letala slučajno prav takrat, ko so na letališču pričakovali prihod zavezniških
letal, ko so se tu zbirali ranjenci ali pa ko so ravno popravljali letališko stezo.
Prvi letalski napad je letališče Otok doživelo 20. januarja 1945. Tega dne so
pričakovali zavezniška letala, ki naj bi odpeljala na zdravljenje v Bari večje število
ranjencev, zato so se ranjenci že zbirali na robu letališča. Med 15. in 16. uro pa se je
prikazalo na nebu v smeri proti Zagrebu sedem letal, ki so takoj napadla letališče in
odvrgla nekaj bomb. Te so poškodovale letališče in v vasi Otok zažgale dve
gospodarski poslopji.

1. februarja je bilo letališče napadeno drugič. Letala so odvrgla štiri bombe in
obstreljevala vas in letališče. Ubit je bil en partizan, trije pa ranjeni. Ranjen pa je bil
tudi neki civilist. Ker so ravno takrat na letališki stezi z volmi plužili sneg, je bil ubit
tudi en vol.
Tretjič so letališče napadli 5. februarja. Takrat je okrog petih popoldne priletelo eno
samo letalo in odvrglo bombi, ki sta v vasi poškodovali dve poslopji. Zdi se, da ta napad
ni bil namenjen toliko letališču, kot partizanskim ustanovam v Otoku.
Tudi letališče na Krasincu je bilo januarja in februarja 1945 večkrat napadeno. Bombe
pa niso naredile hujše škode. Sovražnik je s temi napadi nedvomno hotel vzeti ali vsaj
zrahljati moralo borcem, ranjencem in prebivalstvu.
Kaže, da je sovražnik vedel, da se pred odhodom na letališče zbirajo ranjenci v
Gradcu, zato je 30. januarja 1945 tudi usmeril svoj letalski napad na to vas. Ob štirih
popoldne je šest ali sedem letal odvrglo svoj smrtonosni tovor na Gradac. Ta barbarski
napad je zahteval življenje petih ljudi, osem pa je bilo ranjenih. Popolnoma je bil porušen
novi most čez Lahinjo, žaga in dve hiši, štirinajst drugih hiš pa je bilo močno
poškodovanih. Kljub tem napadom pa je letališče v Otoku in na Krasincu delovalo vse
do konca vojne.
Zadnjič se je nad letališčem pojavilo sovražno letalo 13. aprila 1945. Priletelo je že
skoraj v mraku, sprejeto pa je bilo z ognjem iz vseh razpoložljivih orožij. Očividci so trdili,
da so videli, kako so svetleče se krogle iz strojnic zadevale letalo in izginjale v njem.
Letalo se je nekajkrat zamajalo, se obrnilo proti Zagrebu in skušalo uiti. Kmalu se je za
njim začela vleči tanka proga dima, ki ga je bilo vse več. Na zemljo je treščilo nekje pri
Ozlju.
Letališči v Otoku in Krasincu sta bili pomembni tudi za zaveznike pri njihovih bojnih
operacijah. Verjetno so bile posadke letal, ki so z zavezniških letališč v Italiji napadala
Nemčijo, natančno poučene o legi partizanskih letališč v Beli krajini, kjer lahko, če bi bilo
potrebno, pristanejo brez skrbi, da bi letalo ali posadka prišla v sovražnikove roke.
Tako je 27. februarja 1945 na letališču pri Krasincu pristala ameriška »leteča trdnjava«,
štirimotorni bombnik Liberator B 23, ki so ga nekje na severu v letalski bitki ali v protiletalski
obrambi toliko poškodovali, da se ne bi mogel privleči do svoje baze v Italiji. Teren na
letališču pa je bil premehak za tolikšno težo, letališka steza pa prekratka. Angloameriška
komisija, ki so jo sestavili iz članov vojaških misij, je ugotovila, da prav nič ne kaže, da bi
se letalo še lahko dvignilo. Letalo so zato prepustili Glavnemu štabu NOV Slovenije, partizanske delavnice pa so ga potem, ko so sneli nekatere dragocene instrumente, predelale
v množico nadvse koristnih in potrebnih predmetov. Podobno usodo je doživel tudi
britanski lovec tipa »Spitfire«, ki je prav tako moral marca leta 1945 zasilno pristati na
krasinškem letališču. Svojo pot je končal v partizanskih delavnicah.
Preko letališč na Krasincu in v Otoku so se vračali v svoje enote zavezniški letalci, ki so
imeli srečo, da so se ob rešitvi iz zadetih letal znašli med partizani. Tako se je iz Slovenije

s tistimi vred, ki so se vračali preko letališča Nadlesk, vrnilo v svoje baze čez osemsto
zavezniških letalcev.
Letališči v Beli krajini sta odigrali pomembni vlogi zlasti ob koncu vojne, marca in aprila
1945. Sovražnik si je preko Slovenije prizadeval zagotoviti svobodno pot za umik,
partizanske enote, ki so delovale v njegovem zaledju, zlasti 7. in 9. korpus, pa so zanj
predstavljale veliko oviro in stalno nevarnost, da se bo znašel v kleščah, ki se jih ne bo
več rešil. Zato je začel močne ofenzivne akcije proti 9. korpusu na Primorskem, vse bolj pa
je stiskal obroč tudi okrog 7. korpusa. Znano je, da je poleg tega nameraval ustvariti fronto
na reki Kolpi, kjer bi ob močni naravni oviri poskušal začasno ustaviti prodiranje
Jugoslovanske armade na sever in s tem pridobiti čas za umik glavnine armadne skupine
E v Avstrijo. Njegove napade na Adlešiče, Vinico in drugod ob Kolpi lahko štejemo za nasilno
opazovanje terena. Da lahko pride do večjih napadov na Belo krajino ali celo do začasne
zasedbe Bele krajine, sta se zavedala tudi Glavni štab Slovenije in slovensko politično
vodstvo.
Zato sta se z zavezniki dogovorila o evakuaciji civilnega prebivalstva. Dne 25. in 26.
marca 1945 so zavezniška letala z letališča na Krasincu prepeljala v osvobojeno Dalmacijo
na letališča v okolici Zadra okrog dva tisoč otrok, žena in starcev. Takšna množična
evakuacija je seveda zahtevala veliko organizacijskega in političnega dela, kakor tudi
usklajeno delovanje vseh organov in služb na letališču.
To je bila ena največjih istočasnih evakuacij prebivalstva z letali med vsem
narodnoosvobodilnim bojem v Jugoslaviji (Čuvari našeg neba, Beograd 1977, str. 160). Ta
operacija je pomembna še zategadelj, ker so formacijo »dakot«, velikih transportnih letal,
spremljali lovci mladega jugoslovanskega vojnega letalstva. 26. marca so pri povratku
formacijo napadla nemška lovska letala. Ta napad so lovska letala jugoslovanskega
vojnega letalstva uspešno odbila in s tem potrdila sloves jugoslovanskih letalcev.
Z letališč v Otoku in na Krasincu je odhajala na zdravljenje tudi množica ranjencev, zlasti
tistih, ki jim v partizanskih bolnicah ni bilo mogoče nuditi dovolj uspešne pomoči, kljub
vsem naporom in skrbi bolniškega osebja. Točnega števila evakuiranih ranjencev in
bolnikov še ni mogoče podati, vendar v knjigi dr. Ivana Kalinška Zdravljenje ranjencev v
SCVPB najdemo podatek o 1473 evakuiranih pacientih slovenske centralne vojne bolnice.
Niso pa zajeti evakuirani ranjenci iz področja 9. korpusa in 4. operativne cone, kakor tudi
ne ranjenci iz slovensko-hrvaške vojne partizanske bolnice, ki je delovala v Žumberku.
Vključeni pa so evakuirani ranjenci, ki so jih prepeljali v Italijo z letališča Nadlesk; teh
naj bi bilo okrog 600.
Transporti ranjencev 9. korpusa so prehajali na Notranjsko, od tod pa preko Čabra
po etapah do Črnomlja, od koder so jih nato transportirali do letališč. Ranjenci in
bolniki, ki so bili določeni za evakuacijo (iz skrivnih bolnic SCVPB), so se zbirali v
Srednji vasi pri Črmošnjicah, od koder so jih z vozmi in kamioni prepeljali do bolnišnice na Črešnjevcu ali na sanitetno postajo v Gradcu. Tu so čakali, da jih prepeljejo
v zavezniške vojaške bolnice v Italijo, po osvoboditvi Beograda pa tudi tjakaj, v vojne

bolnice Jugoslovanske armade in Rdeče armade. Dogajalo se je tudi, da so bili
ranjenci že na letališču, kamor so prišli po težkem zdravljenju v partizanskih bolnicah
in še težjem prevozu do letališča, letal pa potem ni bilo ali pa iz raznih vzrokov niso
naložila ranjencev. V takih primerih ranjencev niso vračali v Gradac ali Črešnjevec,
pač pa so jih do naslednjega prihoda letal razmestili po hišah v Otoku in na Krasincu.
Tako so 20. oktobra 1944 na letališču čakali na prihod šestih sovjetskih letal. Letala
so bila že nad letališčem, ko se je začulo streljanje v smeri Metlike. Pristalo je le eno
letalo in nanj so hitro naložili nekaj ranjencev. Ker pa se je slišalo streljanje od
vsepovsod, član sovjetske misije ni dovolil pristanka drugim letalom, čeprav so ga
prepričevali, da ni nobenega napada, pač pa da streljajo partizani od veselja, ker je bil
prav takrat osvobojen Beograd. Letala so odletela, ne da bi odložila pripeljano
pomoč, ranjencem pa so bile podaljšane ure mučnega čakanja. Tudi 18. marca 1945
so letala priletela in odletela, ne da bi pristala.
Ker sta bili letališči v Otoku in na Krasincu v bistvu le izravnani travniki z mehko
kolpsko akumulacijo, sta bili v slabem vremenu in še nekaj časa neuporabni. Letala,
ki bi v takem vremenu pristala, bi bila v nevarnosti, da ne bi mogla vzleteti.
Edini letalski nesreči na otoškem letališču je brez dvoma botrovala razmočena letališka
steza. Dne 10. februarja je namreč pristalo šest angleških letal. Ker so bila tla
razmočena, prvo letalo ni vzelo ranjencev, druga pa le tri ali štiri. Štiri letala so ostala
na letališču do jutra naslednjega dne in čakala, da so tla čez noč nekoliko pomrznila.
Letala DC 3 so potem sicer vzletela, vendar nobeno ni vzelo več kot osem ranjencev,
čeprav je bilo v letalu prostora za 24-26 sedečih ali 16 ležečih ranjencev. Na zadnje letalo
so po posebni prošnji naložili 16 nosečnic, vendar to letalo ni imelo sreče. Uspelo se je
sicer dvigniti s tal, naredilo je manjši krog in zadelo v jelše, ki so rasle ob bregovih Kolpe,
ter se zrušilo na travnik pod Primostkom. Na srečo hujših posledic ni bilo, le dva člana
posadke sta bila ranjena. Letalo je potem zgorelo. Očividci so bili mnenja, da ga je zažgala
letalska posadka, verjetno v skladu s sprejetimi navodili.
Preko letališča v Otoku so potovali tudi mnogi vojaški in politični voditelji osvobodilne
vojne in ljudske revolucije na Slovenskem, prav tako pa tudi tisti, ki so odhajali v vojaške
šole v Beograd in v Sovjetsko zvezo, ali pa se vračali v Slovenijo na nove dolžnosti.
Tako je s sovjetskim letalom pristal 25. novembra 1944 tovariš Dušan Kveder Tomaž, ki
je za padlim komandantom glavnega štaba NOV in PO Slovenije Francem RozmanomStanetom prevzel njegove dolžnosti.
Da je bil promet na obeh letališčih vse gostejši, čimbolj se je bližal konec vojne, naj
navedemo nekoliko nepopolno preglednico po mesecih, od februarja do aprila 1945.
Pregled prometa na letališčih je opravljal tovariš Janko Manfreda Savo, poverjenik OZNA.
Po njegovih podatkih je prispelo:
februarja 1945
marca 1945
in od 28. aprila 1945

25 letal
94 letal
131 letal

Sovjetska letala so na letališču v Otoku po novem letu 1945 prenehala pristajati, marca
1945 pa tudi angleška, verjetno zaradi močno poškodovane letališke steze. Od takrat dalje
pa so pristajala le še na letališču Krasinec.
Dne 28. aprila 1945 so letališko osebje, varnostni organi ter enote obrambe prejeli ukaz,
da odidejo na druge položaje. S tem pa sta letališči Otok in Krasinec, potem ko sta častno
izpolnili nalogo osvobodilnega boja slovenskega naroda, prenehali obstajati.
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Peter Levec
Spomini na partizanska letališča

Začetek na Notranjskem
Prvo partizansko letališče na slovenskih tleh je bilo pri Nadlesku v Loški dolini. Tam
so konec julija 1944 zavezniška letala prvič sedla na naša tla. Mene je tja zaneslo šele
kak mesec kasneje, ko se je vroči avgust že ohlajal in se prelival v jesen. Na ušesa so
prihajale zares vesele novice: Pariz osvobojen! Nemci bežijo iz Francije! Rdeča
armada dere prek Romunije in bo vsak čas na jugoslovanskih tleh! Milo septembrsko
sonce je sijalo na partizanske kraje pod notranjskim Snežnikom. V vaseh in okoli vasi
Pudob, Kozarišče, Nad-lesk so zorele slive in lešniki. Obzirna narava je poskrbela za
dodatno hrano. Če nisi sit, sezi po lešnikih! Leščevja je tam nič koliko - vas Nadlesk ne
nosi zastonj takega imena.
Neke noči - bilo je menda 7. septembra - so spet, kakor že večkrat prej, pribrnela
zavezniška letala. Okrog letališča zagorijo ognji in v obliki črke T se na tleh zasveti
poseben znak. Tri letala krožijo nad nami. Previdno se izogibajo nevarnim črnim
hribom naokoli in počasi sedajo na tla. Pripeljani tovor izginja na kmečkih vozeh in naši
ranjenci vstopajo. Bilo pa je tiste dni v Loški dolini tudi veliko Angležev in nekaj
Francozov, sami pribežniki iz nemških taborišč, skupaj skoraj za cel bataljon. Nekaj
jih je tisto noč odletelo, večina pa je ostala in upala, da pride na vrsto drugič. Stvar
pa se je zasukala drugače.
Takoj naslednje jutro nas je vrglo pokonci močno streljanje. Pokalo je na vseh koncih
Loške doline. Nemci in belogardisti so z več strani vdrli v dolino. Kradoma so obšli naše
brigade, ki so varovale svobodno ozemlje na Notranjskem. Menda so se že ponoči
prikradli na bližnje grebene. Na srečo pa njihov obroč še ni bil sklenjen. Naša letališka ekipa se je pravočasno umaknila v bližnji gozd in tam je že bila tudi tista gruča
neoboroženih Angležev, kandidatov za letalski prevoz v Italijo. Zaradi nejasnega
položaja smo se pomaknili više v breg - proti Babnemu polju in pokanje v dolini je
medtem počasi ponehavalo. Sovražnik je obral sadove presenečenja, pobil je več
naših aktivistov in partizanov, nato pa se hitro umaknil, da ga partizanske brigade ne bi
stisnile v klešče. Zavezniška letala pa po tistem vendar niso več pristajala v Loški dolini.
Nadaljevanje v Beli krajini
Angleško-francoska druščina, ki na Notranjskem ni imela več kaj pričakovati, se je
napotila proti Beli krajini. Z njo nas je šlo nekaj partizanov in kapetan Saghers, član
angleške misije. Spotoma smo tu in tam najeli kakšen lojtrni voz - za obilno prtljago in za
nekaj šepastih Angležev, ki so težko hodili peš.

V Beli krajini se je medtem že rojevalo novo partizansko letališče. Kapetan Igor in inženir
Mamilović, neutrudni graditelj partizanskih letališč, sta svoje oči najprej vrgla na travnike
ob belokranjski vasi Otok. Tisti travnik ob Kolpi se je že sredi septembra spremenil v letališče. Na njem so pristajala angleška in ruska letala - ena kot druga so vozila v Bari.
Letalski promet seveda ni potekal brez motenj. Včasih je nagajalo vreme in po cel teden
ni pristalo nobeno letalo. Dostikrat smo zastonj stali na letališču, napenjali ušesa in se
ozirali proti gluhemu nebu. Posebno hudo je bilo to za ranjence. Spravljati jih je bilo treba
nazaj v oddaljene bolnišnice in na vozeh so se vsi pretresli. Trpeli so tudi belokranjski voliči,
posebno, kadar so Angleži svoja letala napovedali šele zadnji hip. Takrat so ranjenci stokali
na odskakujočih vozeh in pretepenim volom so od dirjanja krvavele noge. Hitro, hitro,
letala ne bodo čakala! Pri vseh teh tegobnih prevozih je bila zraven tudi bolničarka Dunja,
hči pesnika Otona Župančiča. Črnolasa Dunja je bila z ranjenci neštetokrat na letališču,
veliko večkrat kakor zavezniška letala.
Sreča, ki je povzročila nevšečnost
Vsakdanje, drug drugemu podobne dogodke človek sčasoma pozabi. V spominu ostane
le kaj nenavadnega, izjemnega. Tako je nekoč bilo napovedanih šest ruskih letal. Prispela
bodo ob desetih zvečer. Šest letal - to je bilo za naše pojme že kar precej. Pribrnela so
točno ob napovedanem času. Na tleh prijetno vznemirjenje. Ranjenci in potniki so že
razdeljeni v šest skupin. Bolj zadaj stojijo kmečki vozovi in čakajo na pripeljani tovor.
Številni ognji plapolajo in v hladni oktobrski noči očrtavajo obseg letališča. Prvo od
šestih letal \e že na tleh, že se ustavlja pred nami.
Toda prav tisti hip je od Metlike začelo zamolklo pokati - posamični streli, celo rafali in
bombe. Kaj je to? Zakaj poka? Nemci? Presenečeni strmimo v črno noč, ki jo kdaj pa
kdaj prepara kak svetleči izstrelek. Ostalih pet letal še kroži v zraku in nič več ne kaže,
da bodo pristala. Komandant letališča v neki vseslovanski latovščini dopoveduje ruskim
pilotom, da poka pri Metliki, da je do tja dobro uro hoda in da bi se lahko spustila vsa
letala. A tedaj zagrmi tudi proti Črnomlju, okoli Semiča, zavre pa tudi po bližnjih
hrvaških gričih. Edino letalo, ki se je utegnilo spustiti na tla, je v hipu raztovorjeno,
vanj plane nekaj potnikov, vrata se zapro, motorji zahrešče in zračna ladja izgine
izpred naših oči.
Ognji okoli letališča ugasnejo. Ranjence, ki so v mislih že bili v Bariju, kjer bi se
lahko na varnem zdravili, spet nakladajo na vprežne vozove, lažji ranjenci pa v temi in
blatu šepajo nazaj proti vasi Otok. In tedaj nam iz vasi nekdo priteče nasproti in na ves
glas vpije: »Beograd osvobojen! Beograd je naš! Zdajle so telefonirali iz ČrnomIja!« in
še sam spusti nekaj strelov. »Oh, in ravno nocoj,« nekdo reče tiho, drugi pa glasneje:
»A zakaj, za vraga, streljajo. Mar ni škoda municije!« Moj tovariš Savo, star in resen
partizan, pa je izustil neko smešno srbsko kletvico. Dostojanstven, kot je bil, jo je
izgovarjal le poredkoma. A tisti večer mu je večkrat zaporedoma ušel njegov »bemti
popa«.

Storiti pa nismo mogli nič. Brnenje letal, ki so s svojim tovorom in brez naših
ranjencev odletela nazaj, je zamiralo v daljavi, v smeri proti Ogulinu in grbasti gori Klek.
O vremenu in še kaj
Vreme nam tisto jesen ni bilo preveč naklonjeno. Deževalo je pogosto. Kolpa je
prestopala bregove in s sivimi vodami preplavljala hrvaško ravnino, deloma pa tudi
samo letališče tostran Kolpe. Nasprotno pa nam je sneg dobro prizanašal. Zapadel
je šele januarja in na letališču seve ni smel ostati. Odstraniti sneg s tako velike
površine in brez primernega orodja bi bilo strašno težavno. A ker sneg ni bil globok,
nam je prišlo na misel, da bi ga kar z nogami stlačili in steptali v tla. In tako se je
tudi zgodilo.
Nemci in ustaši so nas dolgo puščali pri miru, slednjič pa so se le začeli zanimati za
naše letališče. 20. januarja popoldne so nas prvič prišli bombardirat. Vas Otok ni
utrpela večje škode, letališče pa.
Dobrih 14 dni pozneje so Nemci vnovič bombardirali letališče pri Otoku. Bilo je
podnevi. Na letališču je delovni bataljon prav takrat tlačil sneg. Bil je čisto na planem
in skriti se ni imel nikamor. Strah je bil velik, hujših žrtev pa ni bilo. Tri tedne pozneje
je bila spet na vrsti vas Otok oziroma štab letalske baze in komanda zaščite čete. Pri
tem je bilo zadetih nekaj gospodarskih poslopij. To pa niso bili vsi sovražnikovi obiski.
Nemška »štorklja« nas je kak mesec dni kar naprej vznemirjala. Kadar je priletela, je
priletela zmeraj popoldne - malo pred nočjo. Mnogi Otočani so se proti večeru že kar
redno umikali iz vasi in z njim tudi marsikak partizan. Z zasipanjem jam na letališču je
bilo veliko dela, vendar naša letalska zveza z zunanjim svetom nikoli ni bila pretrgana,
vsaj ne za dlje časa.
Nekega popoldneva je pristalo šest angleških letal. Sonce je grelo in razmehčalo
plast snega na letališču. Letala so lepo sedla na tla, a vzleteti iz snežne plundre niso
in niso mogla. Šest letal, prilepljenih k tlom, to bi bila za Nemce lepa tarča. Toda nad
letališčem so švigala angleška lovska letala vse dotlej, dokler ni črna noč skrila letal
na letališču. Ponoči je plundra zmrznila in zjutraj so se letala, naložena z ranjenci,
zlahka dvignila proti nebu. Le zadnje od tistih letal je za zmeraj ostalo pri nas. Vzletelo
je namreč brez zadostnega zagona, v zraku je cincalo sem in tja, zadelo ob neko vrbo
in trdo sedlo nazaj na tla. Pilota sta bila lažje ranjena, našim potnikom pa se ni zgodilo
nič hujšega. Letalo se je nato vnelo in njegove ostanke je s pridom uporabila
partizanska »industrija« v Črnomlju.
Zavezniška letala so k nam prinašala orožje, strelivo, obleko in čevlje. Včasih pa
tudi bencin za naša vozila, kako vrečo sladkorja ali soli. Kakor je znano, je soli na
osvobojenem ozemlju hudo primanjkovalo, enako pa tudi petroleja. Zimske večere
smo večinoma preživljali v temi.
Po novem letu 1945 so ruska letala nehala pristajati na letališču pri Otoku, poslej so
pristajala le še angloameriška letala. Spominjam se, da je po vaseh v bližini Otoka kakih
dvesto mladih, izbranih partizanov dolgo čakalo, da pridejo ponje ruska letala in jih

odpeljejo v sovjetske vojaške šole. Tam bo vsega dovolj - so si mislili. Marsikdo je v
brigadi pustil svoj plašč ali v dolgih dneh čakanja svoje dobre čevlje zamenjal za kaj
užitnega, sam pa si nataknil strgane, z motvozom prevezane škarpete. Toda ušteli
so se. Le nekaj tistih fantov je res odletelo, večina pa je po dolgem čakanju slednjič peš
odrinila proti osvobojenemu ozemlju v Bosni ali Dalmaciji.
Z Otoka na Krasinec
Marca 1945 je letališče pri Otoku opustelo. Zavezniška letala so poslej pristajala pri
Krasincu. Vas Krasinec je pičlo uro oddaljena od Otoka in prav tako leži ob Kolpi. Z
graditvijo novega letališča pri Krasincu je bilo veliko dela, posebno izsuševalnega, a
trud se je izplačal; letališče je bilo zelo uporabno. Ker so tam letala pristajala podnevi,
nam ni bilo več treba kuriti ognjev, nadomestila so jih druga vidna znamenja.
Kadar nismo pričakovali letal, tiste oznake seveda niso bile na letališču. Pojavile pa
so se na travnikih onstran Kolpe kot slepilo za nemška letala. Taka slepila je sovražniku
nastavljal domiselni Franc Sodnikar, komandant naše letalske baze.
Nekega lepega pomladnega dne je na letališču pri Krasincu pristal štirimotorni
ameriški bombnik, ki je bil zadet nekje nad Avstrijo. Z zadnjimi močmi se je privlekel do
našega letališča in lepo pristal. Ni pa se več dvignil v zrak. Letečo trdnjavo je bilo
treba po kosih zvoziti stran. Njeno oborožitev pa je lahko občutno okrepila našo
protiletalsko obrambo, nameščeno na hribu Kučer in drugod.

Dva tisoč ljudi odleti v Zadar
Zaradi možnosti, da bi Bela krajina med sovražnikovim umikanjem z Balkana postala
bojišče, hkrati pa tudi zaradi resnih prehrambenih težav na osvobojenem ozemlju sta
naš glavni štab in SNOS sklenila, naj se v že osvobojeno Dalmacijo prepelje vse tisto
prebivalstvo Bele krajine, ki bi bilo v primeru sovražnega vdora le v breme bojnim
enotam. Američani so v ta namen dali na razpolago dvanajst transportnih letal, ki naj bi
v treh dneh zvozila v Dalmacijo blizu dva tisoč ljudi. Velika selitev se je začela 24.
marca. Ob lepem sončnem vremenu je z juga privršalo dvanajst »Douglasov«, okrog
njih pa je švigal cel roj lovskih letal. Na letališču je mrgolelo ljudi, ki bodo čez eno uro
v Zadru, med njimi naši partizanski gledališčniki, člani raznih drugih kulturnih ustanov,
dalje begunci z druge strani Save, starci in ženske z otroki, ki so se zatekli na
osvobojeno ozemlje. Manjkalo pa tudi ni črno oblečenih žensk, begunk iz Like, koder
so divjali ustaši. V Dalmacijo se je odpeljalo tudi več belokranjskih kmečkih družin,
pogorelcev iz okolice Adlešičev, kjer so ustaši 22. marca 1945 za nekaj ur prestopili
Kolpo in požgali več belokranjskih vasi.
Letala, ki so tri dni prevažala naše ljudi v Zadar, so pristajala večkrat dnevno. Z
drugega brega Kolpe so ta silni vrvež na letališču opazovali prebivalci hrvaške vasi
Pravutina. Ob pogledu na toliko angloameriških letal, ki pomagajo partizanom, se je le

malokateri Pravutinec lahko veselil, saj so fantje iz tiste vasi večinoma bili pri
domobrancih ali ustaših.
Ta izredni vrvež na letališču pa je zbudil tudi pozornost Nemcev. Že dan ali dva
kasneje so Nemci navsezgodaj prileteli bombardirat letališče pri Krasincu. Zaradi naše
protiletalske obrambe se niso spustili nizko. Zmedle pa so jih tudi tiste slepilne oznake
na hrvaških travnikih onstran Kolpe. Bombe so padale onstran in tostran Kolpe, pa v
samo reko, letališče pa ni bilo nič prizadeto. Že eno uro po nemškem bombardiranju je
spet pristalo onih dvanajst ameriških letal. Zvečer istega dne so Nemci prileteli še
enkrat, a tudi takrat letališča niso zadeli. Več bomb pa je padlo na hrvaško vas
Pravutino in pet ljudi ubilo, kakih petnajst pa ranilo.
Mesec april 1945 je bil za branilce osvobojenega ozemlja zelo težak. Na severnih
pobočjih Gorjancev in kočevskega Roga je kar naprej bobnelo. Tam so se z Nemci in
belogardisti bile hude bitke in zato je bil priliv ranjencev na letališče velik. Nekega
aprilskega večera pa smo na ukaz od zgoraj nenadoma zapustili letališče pri Krasincu,
pa tudi samo Belo krajino. Ko smo krenili proti Čabru in Prezidu, nismo slutili, da
bo vojne že čez nekaj dni konec.
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