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Marijan F. Kranjc, generalmajor v pokoju

Nikola Dušana Vilhar –
rez. letalski stotnik II. razreda VKJ, poseben
diplomatski svetovalec begunske kraljeve
vlade Jugoslavije v Južni Ameriki 1941–1945

Nikola D. Vilhar (1903–1069)
(Vir: Arhiv Jugoslavije, fond 385)

Prvi del raziskave o Nikoli Vilharju, ki je objavljen na moji domeni www.vojastvo-
military.si, ima naslov:

Nikola Vilhar, tajni agent obveščevalne službe VKJ – »Gabel«, doslej neznani agent
sovjetske vojaške obveščevalne službe v Švici.

Članek je obsegel obdobje delovanja do decembra 1941, ko je bil Nikola Vilhar, rez.
letalski stotnik II. razreda VKJ, poslan v Južno Ameriko kot poseben diplomatski
svetovalec, kjer je deloval vse do februarja 1945.

http://www.vojastvo-military.si
http://www.vojastvo-military.si
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Nikola Vilhar, rez. letalski stotnik II. razreda – poseben
diplomatski svetovalec v Južni in Severni Ameriki

V Arhivu Jugoslavije sem julija 2017 pridobil njegov diplomatski dosje, zato navajam
najbolj zanimive podrobnosti iz ohranjenih dokumentov, ki sem jih iz srbščine sam
prevedel.

Dušan Simović (1882–1962)
(Vir: Slike/ Google)

Prvi akt, ki ima datum 3. decembra 1941, je predsednik londonske (begunske) kraljeve
vlade (general) Dušan Simović1 poslal dr. Izidorju Cankarju2, poslaniku v Argentini, da
je Nikola Vilar, njegov prijatelj, poslan v »specialni misiji« v Argentino. Seveda pa
general Simović ni vedel, da je Vilhar medtem postal sovjetski agent – »Gabel«!
Navajam kopijo (vse kopije je mogoče povečati radi branja – v srbščini):

1Dušan Simović, armadni general VKJ (1882–1962). Bil je udeleženec obeh balkanskih vojn, sodeloval pa
jetudi v prvi svetovni vojni kot častnik srbske kraljeve vojske. Med letoma 1938 in 1941 je bil poveljnik
letalstva VKJ in načelnik štaba Vrhovnega poveljstva Vojske Kraljevine Jugoslavije, marca 1941 pa je z
državnim udarom postal predsednik vlade Kraljevine Jugoslavije (do januarja 1942) in načelnik štaba
Vrhovnega poveljstva (od 3. do 14. aprila 1941).
2 Dr. Izidor Cankar, (1886–1958) je bil duhovnik, pisatelj, diplomat, umetnostni zgodovinar in akademik.
V obdobju 1936–1944 je bil pooblaščeni minister in izredni poslanik v Argentini in Kanadi, po vojni leta
1947 pa še v Grčiji. Bil je bratranec pisatelja Ivana Cankarja.

https://sl.wikipedia.org/wiki/General
https://sl.wikipedia.org/wiki/1882
https://sl.wikipedia.org/wiki/1962
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Na%C4%8Delnik_%C5%A1taba_Vrhovnega_poveljstva_Vojske_Kraljevine_Jugoslavije&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Predsednik_Vlade_Kraljevine_Jugoslavije&action=edit&redlink=1


3

Dr. Izidor Cankar (1886–1958)
(Vir: Slike/Google)

Predsednik Simović – poslaniku Cankarju
(Vir: naveden na vrhu kopije)

Poslanik Izidor Cankar je takoj po 6. aprilu 1941 v Slovenskem listu, ki je izhajal v Buenos
Airesu, objavljal poziv vojaškim obveznikom, da sporočijo svoje naslove poslaništvu,
osrednji odbor JNO (Jugoslovanske narodne obrane) pa poziv izseljencem, da se pridružijo
omenjeni organizaciji (A/Priloga).
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Dr. Konstantin Fotić (1891–1959)
(Vir. Slike/ Google)

30. decembra 1941 je dr. Konstantin Fotić3, veleposlanik v Washingtonu, obvestil
kraljevo poslanstvo v Buenos Aires, da je Nikola Vilhar, dotedanji načelnik oddelka za
propagando v Londonu, poslan v Argentino kot posebni svetovalec poslanstva v Argentini.
Čez nekaj dni je Fotić tudi sporočil, da Vilhar poseduje posebno šifro za komuniciranje iz
Severne in Južne Amerike, kar je pomenilo, da gre za posebnega obveščevalca, ki
»pokriva« obe ameriški celini …

Dr. Kolombatović, poslanik v Santiagu, Čile, je 3. 2. 1942 odgovoril Fotiću, da je
Argentina 22. 7. 1941 sprejela sklep, s katerim ne dovoljuje povečanja diplomatskega in
konzularnega osebja vseh tujih predstavništev.

Zato je Fotić poslal v Buenos Aires depešo, naj se Vilharja obvesti, da odpotuje v Santiago,
kjer naj ga prijavijo kot svetovalca poslanika. Vilhar je bil o tem obveščen 21. 3. 1942, pa
je 9. 4. 1942 obvestil dr. Kolombatovića, da bo naslednji teden odpotoval v Santiago
(Nikola Vilhar se je med tem nastanil v Montevideu v Urugvaju, kjer se je prijavil konzulu
Mirku Soršu in tam ostal vse do februarja 1945).

3 Dr. Konstantin Fotić je bil pravnik in diplomat. Od 1935 je bi poslanik v ZDA, a 1942 je postal naš prvi
ambasador (veleposlanik). Bil je tudi pomočnik zunanjega ministra. Zaradi podpore generala Mihajlovića je
bil 1944 upokojen.
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Mirko Sorš, konzul
(Vir: Slovenski list, 2. 10. 1941)

Konzulat v Montevideu je bil ponovno odprt 2. 10. 19414.

Nova vlada proti delovanju Vilharja – premestitev v Egipt
(poziv na vojaško vajo v Kairo)

Slobodan Jovanović (1869–1958)
(Vir: Slike, Google)

Kaj se je medtem dogajalo v Čilu oz. v Argentini in kaj je počel Nikola Vilhar, iz dosjeja
ni znano. V Londonu se je zgodila zamenjava predsednika vlade (Slobodan Jovanović5),

4 Vir: Slovenski list, Buenos Aires, 10. 10. 1941.
5Slobodan Jovanović, (1869–1958), pravnik, zgodovinar, književnik, pedagog in akademik. Bil
je rektor Univerze v Beogradu (1913/14 in 1920/21), predsednik Srbske kraljeve akademije (1928–1931),
podpredsednik (od marca 1941) in predsednik vlade Kraljevine Jugoslavije v izgnanstvu (od januarja 1942 do
junija 1943). Četniškega generala Draža Mihajlovića je postavil za vojnega ministra, pa je bil zato zamenjan,
na procesu proti Draži Mihajloviću leta 1946 pa tudi obsojen (v odsotnosti) na 20 let zapora.

https://sl.wikipedia.org/wiki/Pravnik
https://sl.wikipedia.org/wiki/Zgodovinar
https://sl.wikipedia.org/wiki/Knji%C5%BEevnik
https://sl.wikipedia.org/wiki/Pedagog
https://sl.wikipedia.org/wiki/Akademik
https://sl.wikipedia.org/wiki/Rektor
https://sl.wikipedia.org/wiki/Univerza_v_Beogradu
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Predsednik_Srbske_kraljeve_akademije&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Vlada_Kraljevine_Jugoslavije_v_izgnanstvu&action=edit&redlink=1
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pa je Fotić poslal v Čile 23. 9. 1942 depešo, naj se Vilhar ne »meša v delovanje
izseljeniških organizacij«! Pomeni, da je Vilhar že začel delovati v povezovanju
izseljeniških organizacij! Navajam kopijo:

Predsednik vlade (Jovanović) – Fotiću
(Vir: naveden na vrhu kopije)

Nikola Vilhar je depešo podpisal 7. 10. 1942 v Montevideu, v Urugvaju, pa je konzul
Mirko Šorš o tem obvestil dr. Filipa Dominikovića6, odpravnika poslov v Buenos Airesu.
Dr. Dominiković je 9. 10. 1942 obvestil London, da je Nikola Vilhar sporočil, da bo
spoštoval novo navodilo, čeprav je prej dobil nalogo, da »zgladi nesoglasja znotraj
kolonij in nacionalnih združenj«!

Pritožbe glede delovanja Nikola Vilharja so se vrstile, pa je tako osrednji odbor JNO
(Jugoslovanske narodne obrambe) za Brazilijo prosil predsednika vlade, naj Vilharju
odvzame diplomatski potni list in prepreči škodljivo delovanje med našimi izseljenci.
Depeša glasi:

6 Dr. Filip Dominiković, rojen 1893 v Metkoviću, Hrvat, je prispel na diplomatsko dolžnost v Buenos Aires
decembra 1939. Obstoji poročilo CIE iz leta 1949 o delovanju protikomunističnega komiteja centralnih in
vzhodnih evropskih držav v Argentini, v katerem se navaja, da Dominiković ni hotel sodelovati z Milanom
Stojanovićem, prejšnjim jugoslovanskim predsednikom vlade, ker je sodeloval z Nemci.
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Odbor JNO Brazilije – predsedniku vlade

Glavni udarec proti Nikoli Vilharju je sledil že prej, 21. januarja 1943, ko je veleposlanik
Fotić obvestil poslanstvo v Buenos Airesu o naslednjem:

- da je Nikola Vilhar, rez. kapetan letalstva II. razreda, poklican na vojaško vajo v
Kairo, da se njemu in soprogi odvzame diplomatski potni list in naj takoj odide na
novo dolžnost;

- da se takoj pisno javi polkovniku Svetozarju Dimitrijeviću, vojaškemu atašeju v
Buenos Airesu, glede novih navodil;

- da se obvesti čilska vlada, da Nikola Vilhar ni več svetovalec poslanstva.

Depeša glasi takole:

Kazen: premestitev v Kairu in odvzem
diplomatskega potnega lista
(Vir: naveden na vrhu kopije)

Čeprav nerad, je Nikola Vilhar 14. 2. 1943 podpisal depešo in obljubil, da bo izvršil ukaz,
le diplomatski potni list bo zadržal, dokler ne »likvidira svoje misije v Južni Ameriki«.
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Seveda, obveščevalne, kar je pomenilo, da mora počakati na prihod novega sovjetskega
obveščevalca!

Dne 22. 2. 1943 je Nikola Vilhar izvedel novi manever, da ne bi odšel v Kairo. Sporočil
je vojaškemu atašeju v Buenos Aires, da je bolan in naj ga zato komisijsko pregledajo.

Predsednik vlade Slobodan Jovanović je seveda izvedel za Vilharjev manever, pa je poslal
v Buenos Aires depešo naslednje vsebine: »Nikola Vilhar se mora v roku sedmih dni
javiti na novo dolžnost v Kairo. Če tega ne bo izvršil, me obvestite.«

Ker je imela prva ladja proti Kairu odhod iz Buenos Airesa že 3. marca 1943, so Vilharja
obvestili, naj takoj pošlje slike in podatke za zamenjavo potnih listov. Da bi nekako
»zapletel« situacijo, je Vilhar 25. 2. 1943 obvestil poslanstvo, naj mu v bodoče vsa
sporočila pošiljajo prek polkovnika Dimitrijevića, ker je sedaj kot vojaški obveznik
podrejen samo njemu. Pismo glasi takole:

N. Vilhar, rez. letalski stotnik II. razreda …
(Vir: naveden na vrhu kopije)

Dne 5. marca 1943 je odpravnik poslov Dominiković obvestil London, da Vilhar ni
odpotoval v Kairo. Zato je predsednik vlade Jovanović poslal depešo, v kateri zahteva, da
se ustanovi komisija za pregled Nikola Vilharja. Če ne bo prišel na pregled v roku 24 ur ali
bo proglašen za sposobnega, pa ne bo odpotoval, je treba nujno obvestiti London zaradi
najstrožjega zakonitega ukrepanja.

Tako je Nikola Vilhar po ukazu ministrstva za vojsko in mornarico poklican 13. marca
1943 na komisijski zdravniški pregled v Buenos Aires (dodatno je opravil 15. marca še
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pregled v diagnostičnem inštitutu). Predsednik komisije dr. Hajm Rajak je ugotovil, da
ima Nikola Vilhar težave s srcem in ožiljem, pa je priporočil še klinični pregled v
bolnišnici. Tako je bil Vilhar povabljen, naj se 29. marca 1943 zglasi na pregled v britanski
bolnišnici v Buenos Aieresu.

Dne 27. marca 1943 je Vilhar obvestil konzulat v Montevideu, da še vedno ni dobil obeh
komisijskih izvidov, pa zato, in tudi, ker nima finančnih sredstev za potovanje v Buenos
Aires, 29. 3. 1943 ne bo mogel priti na pregled v britansko kliniko.

Velika pridobitev: osebni podatki in fotografije članov družine

Ker je na poziv urugvajskega ministrstva za zunanje sklenil predati diplomatska potna lista,
svojega in soproge Renate, je 3. aprila 1943 poslal konzulatu v Montevideu slike in
potrebne podatke za oba potna lista. Navajam (nove) podatke in (doslej prve) fotografije v
nespremenjeni velikosti:

Nikola Vilhar, oče Dušan in mati Fanny, roj. Petrić, rojen 10. januarja 1903 na Sušaku,
banovina Hrvaška, kjer tudi stanuje, osebni opis: stas srednji, oči modre, obraz okrogel,
lasje svetli.

Renata Vilhar, soproga, roj. Matiasić, oče Franjo Matiasić, mati Berta Feri, rojena 13.
januarja 1918 na Reki, stanuje na Sušaku, osebni opis: stas visoka, oči zelene, lasje svetli.
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Irina Vilhar, hčerka, rojena 3. januarja 1940 v Bernu, Švica, osebni opis: oči modre, lasje
svetli.

Žrtev velikosrbske politike – tudi soproga Renata obveščevalno
zanimiva

Odpravnik poslov, dr. Filip Dominiković, je 5. maja 1943 poslal vladi v Londonu obširno
poročilo, iz katerega navajam »politični« namig, češ da je »Vilhar poziv v Kairo razlagal
prijateljem in znancem kot neko neupravičeno maščevanje za njegovo politično
delovanje, sebe pa prikazoval kot žrtev velikosrbske politike«! Poskušal naj bi si tudi
pridobil naklonjenost odborov JNO in Hrvaškega narodnega odbora v Montevideu.

Zanimivo je tudi pismo (v angleščini) dr. Filipa Dominikovića z dne 18. maja 1943, ki ga
je poslal na naslov: Mr. N. H. Smith, c/o Linea Rotterdam – Sud America, 327, Calle
Sarmiento, Buenos Aires, sicer vodja COMISION INTER-ALIADA COORDINACION, v
katerem ga obvešča, da je Mr. Alexander Kraus poizvedoval o Renati Vilhar, češ da
omenjena komisija poseduje podatke o njenih pronacističnih stališčih. Obenem je
obvestil Smitha, da je Renata Vilhar soproga Nikola Vilharja, ki je bil do nedavnega
poseben svetovalec poslanstva v Čilu, stanoval pa je v Montevideu. Sporočil mu je tudi, da
je imel Nikola Vilhar stike z britansko obveščevalno službo! Prosi naslovnika, da mu
sporoči kaj več podatkov o Renati Vilhar.

Obveščevalni interes za Renato Vilhar
(Vir: naveden na vrhu kopije)

Mr. Smith mu je že čez dva dni odgovoril, da o Renati Vilhar nima »svežih« informacij …
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Dr. Filip Dominiković, odpravnik poslov v Buenos Airesu, je v junija in julija 1943
obvestil vsa tuja poslanstva o primeru Nikola Vilharja in njegove soproge Renate
(neveljavnost diplomatskih potnih listov in prenehanje funkcije svetovalca poslaništva) in
prejel tudi njihove odgovore (vse v španščini). Vsebina je identična, pa je ne navajam.

Kolumbijski poslanik Raimundo Rivas je 25. junija 1943 odgovoril osebno dr. Izidorju
Cankarju, ki je Nikolo Vilharja očitno ščitil po želji generala Simovića.

Odgovore so posredovali še diplomatski predstavniki Portugalske, Paname, Švice, Belgije,
Kube, Velike Britanije, Paragvaja, Urugvaja, Ekvadorja in Čileja. Tako je bila Vilharju
dejansko zaprta pot iz Urugvaja.

Nepravična kazen: odvzem čina rez. letalskega stotnika II.
razreda in proglasitev za vojaškega begunca

Sledil je akt iz Londona, ki ga Nikola Vilhar verjetno ni pričakoval! Akt je sestavljen v
Londonu že aprila 1943, v Južni Ameriki pa sprejet 10. julija 1943. Predsednik vlade
Slobodan Jovanović, tudi zastopnik ministra vojske in vojne mornarice, je Nikolu Vilharju,
ker se ni odzval na vojaško vajo in ni opravil določenega zdravniškega pregleda, izrekel
kazen: izguba čina rez. letalskega stotnika II. razreda in razglašen za vojaškega
begunca! Navajam depešo:

Kazen: izguba čina – vojaški begunec
(Vir: naveden na vrhu kopije)

Nikola Vilhar je že naslednji dan odgovoril poslanstvu v Montevideu, da se ne čuti
krivega!
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Predsednik JNO v Urugvaju

Odgovor Vilharja: Ne čuti se krivega!
(Vir: naveden na vrhu kopije)

Nastop JNO v Urugvaju – Nikola Vilhar, predsednik!

Dne 28. julija 1943 sta v imenu Centralnega upravnega odbora JNO v republiki Urugvaj,
generalni tajnik Adam Barleković in podpredsednik J. Cotić7 (zastopal predsednika
Vilharja), poslala obširno pismo (3 strani) konzulu Kraljevine Jugoslavije v Montevideu, v
katerem sta mu sporočila naslednje:
- da je imenovani konzul 16. julija 1943 poklical na sestanek v konzulat upravni odbor

JNO v Urugvaju, ki se je začel 19. julija 1943 ob 20.00 zvečer, na katerem jim je
prebral pismo kraljevega poslanstva, v katerem se navaja, da je predsednik Kraljeve
vlade v Londonu kaznoval njihovega predsednika Nikola Vilharja z izgubo čina in
razglasitvijo za vojaškega begunca, s pripombo, da jim niso sporočeni razlogi za
izrečeno kazen;

- da jim je konzul po razpravi sporočil, da v kolikor bo Nikola Vilhar ostal predsednik
JNO v Urugvaju, potem poslanstvo in konzulat z JNO ne bodo mogli več
sodelovati;

7 Josip Cotič (pisal je tudi pod psevdonimom "Jekleni"), ki se je v odboru JNO v Urugvaju zavzel za
šikaniranega predsednika Nikolo Vilharja, je bil Primorec, iz Mirne pri Gorici. Več o njem glej v razpravi
dr. Irene Mislej: Primorska slovenska skupnost v Južni Ameriki, Pregled antifašističnega tiska 1929–
1943, Zgodovinski časopis, 1996, letnik 50, št. 1, stran 111, 2. Odstavek, kjer omenja članek Josipa Cotiča:
Jekleni, Naše vmešavanje v politiko, Njiva (mesečna revija), št. 3, avg. 1938.
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- odbor JNO je tudi obveščen, da sta o primeru obveščen ambasadi ZDA in Velike
Britanije, čeprav odbor JNO meni, da bi o tem najprej morali obvestiti prav odbor
JNO.

Upravni odbor JNO je zato 21. julija 1943 sklical sestanek, na katerem je njihov
predsednik Nikola Vilhar (izvoljen 20. junija 1943) razložil svoj primer in pokazal
izvirne dokumente. Člani upravnega odbora JNO so bili zato prepričani, da se je
predsednik kraljeve vlade napačno odločil zaradi nepoznavanja primera ali pa zaradi
napačnih informacij!

Upravni odbor JNO v Urugvaju je navedel, da so Nikolo Vilharja izvolili soglasno za
svojega predsednika, ker se je pokazal kot »edini iskreni in pravi patriot, ki bo zedinil
vse skupine jugoslovanske kolonije v JNO, saj mora organizacija ostati apolitična«!

Obenem so konzula obvestili, da je sam Nikola Vilhar predlagal, da se umakne s
funkcije predsednika JNO, dokler se njegov primer zakonito ne reši. Upravni odbor JNO
je Vilharjev predlog nerad sprejel in sklenil, da Vilharjeva odsotnost velja za obdobje treh
mesecev v upanju, da bo kraljeva vlada primer razrešila.

Upravni odbor JNO Urugvaj je tako sprejel naslednjo resolucijo:

Resolucija upravnega odbora JNO Urugvaj, 21. 7. 1943
(Vir: Arhiv Jugoslavije, fond 385)

Politične obtožbe in odkrivanje obveščevalnega delovanja

Dr. Filip Dominiković je 2. avgusta 1943 poslal obširno (5 strani) promemorio
ministrstvu za zunanje zadeve, in sicer političnemu oddelku v London. Ker gre za
ponavljanje večine podatkov, kopije ne objavljam, vendar pa navajam nekaj zanimivih
»političnih utrinkov« omenjenega diplomata, in sicer:
- Levji delež za uspešno delo JNO v Urugvaju je imel konzul Mirko Šorš, saj je njegova

zasluga, da so iz JNO »izpadli ljudje sumljive nacionalistične preteklosti in
ekstremnih tendenc«! Takrat JNO menda ni podpiral »dela« Nikola Vilharja, ki je v
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Montevideu ustanovil Hrvaški narodni odbor, v Buenos Airesu pa »koketiral z
levičarskimi elementi« v JNO in tamkajšnji koloniji!

- Nikola Vilhar je nagovarjal dotedanjo Upravo JNO, naj intervenira v Londonu,
vendar so ga zavrnili. Zato je dr. Dominikovć pred izvolitvijo nove Uprave JNO skušal
18. junija 1943 isto nagovoriti, da Vilharja ne izvolijo za predsednika. Rečeno mu je,
da ga je kandidirala skupina Slovencev in da je skoraj nemogoče preprečiti glasovanja
v korist Vilharja, saj je bil nato zares »spontano in enoglasno izvoljen za predsednika
JNO za Urugvaj.

- Konzul Mirko Šorš je zatem skušal samega Vilharja nagovoriti, naj odstopi s položaja
predsednika JNO, vendar je Vilhar to vsakič zavrnil.

- Dr. Dominković je tudi obvestil vlado v Londonu, da Vilhar širi vesti, da ga je
poslanstvo prikazovalo »kot poštenega Hrvata, ki ga preganja velikosrbska vlada«.
Pozneje je celo širil vesti, da je imel »zanesljiva poročila, da bi bil po prihodu v
Kairo aretiran in ustreljen«!

- Vlada v Londonu je tudi obveščena, da Nikola Vilhar po izvolitvi za predsednika JNO
Urugvaja javno nastopa nacionalistično, saj je že prej ustanovil »slovensko skupino«,
zdaj pa namerava ustanoviti še hrvaško in srbsko ter tako poglobiti »pravi
jugoslovanski patriotizem« znotraj JNO!

Nova Jugoslavija – »Glasilo Jugoslavena iz Južne Amerike«
(Vir: naveden na vrhu kopije)

Dne 22. novembra 1943 je dr. Dominiković obvestil zunanje ministrstvo v Londonu, da je
JNO Urugvaj dan poprej izdal prvo številko novega časopisa z naslovom Nova Jugoslavija,
katerega urednik je Nikola Volković, dejansko pa je to Nikola Vilhar, ki je idejno na
strani HSS in partizanov, saj je objavil tudi prve novice o maršalu Titu!

Kasneje je dr. Dominiković poslal v London kopije 3. in 4. številke Nove Jugoslavije, pa
zanimivejše članke objavljam v B/ in C/ Prilogi.

Tega dne je dr. Dominiković poslal na isti naslov poročilo o delovanju Nikola Vilharja v
Montevideu, v katerem dejansko razkriva, da je Vilhar britanski agent na zvezi nekega G.



15

Grindleya8, da Vilhar prejema finančno pomoč od svojih prijateljev v Montevideu, saj
izdaja novi časopis Nova Jugoslavija, da ima tesne stike s člani ruske kolonije, zlasti z G.
Sorojevićem, kakor tudi z avstrijskim vohunom Kaudersom. Vilhar se je menda posebej
naslanjal na dr. Ivana Ribarja (sorodnika!). Navajam poročilo v celoti:

Odkrivanje Nikola Vilharja
kot britanskega in sovjetskega agenta …

(Vir: naveden na vrhu kopije)

Podobna poročila je dr. Dominiković še pošiljal v London, tudi 10. 2. 1944, predvsem o
obiskih Nikola Vilharja in Adama Barlekovića, kapitanom jugoslovanskih ladij, ki so
pristajale v Buenos Aeresu kakor tudi o stikih Vilharja z ing. Borislavom Đukićem,
bivšim predsednikom »partizanskega« JNO v Argentini.

Posebej je zanimiva novica, da je bil Nikola Vilhar že nekaj mesecev pred tem zaposlen
kot direktor hotela »Rambla« v Pocitosu, predmestju in plaži Montevidea.

Rehabilitacija

8Hugh Grindley je bil urugvajski rezident britanske vojaške ObS Mi6, ki je deloval kot direktor
železniške družbe Central Uruguay Railway Ltd, podrejen centrali Mi6 v Londonu, pa tudi vojaškemu atašeju
pri britanskem veleposlaništvu v Montevideu. Vir: Diego Fischer, Tres hombres y una batalla - Historias
desconocidas que rodearon a Millington - Drake y al Graf Spee (podatek posredoval Ravel Kodrič).
Britanski veleposlanik V Argentini Eugen Millington - Drake in vojaški ataše Rex Miller sta bila zelo
aktivna v spopadih z nemško obveščevalno službo po znani pomorski bitki leta 1939 v ustju Rio de la Plate –
poraz nemške bojne ladje Graf Spee (Vir: https://hr.wikipedia.org/wiki/Bitka_kod_La_Plate).

https://hr.wikipedia.org/wiki/Bitka_kod_La_Plate
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Očitno se je Nikola Vilhar pritožil kraljevi vladi v Londonu, vendar v diplomatskem
dosjeju ni njegove pritožbe!

Zmaga je bila sladka!

Zdi se mi, da je Aleksandar Ranković, kot šef Ozne dobil namig od sovjetske vojaške
obveščevalne službe, naj nova vlada Ivana Šubašića zaščiti njihovega važnega agenta.
Morda pa je interveniral general Vladimir Velebit …

Vlada dr. Ivana Šubašića je 14. septembra 1944 ugodila pritožbi Nikola Vilharja, dr.
Filip Dominiković pa je imel neprijetno dolžnost, da Vilharju sporoči to veselo novico.

Navajam njegovo sporočilo v celoti.

ZMAGA!
(Vir: naveden na vrhu kopije)

Predvidevam, da se je Nikola Vilhar kasneje vrnil na Sušak, vendar se je kmalu odpravil
nazaj k družini …
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Odhod v domovino …
(Vir: naveden na vrhu kopije)

Obveščevalne službe ne odločajo vedno o zadnji postaji svojih zaslužnih sodelavcev, saj
vemo, da je Nikola Vilhar umrl 1969 v San Paolu v Braziliji (verjetno tudi soproga Renata),
hčerka Irina pa 2008 v ZDA.

Kakšne naloge je Vilhar opravljal za sovjetsko vojaško službo v Južni in Severni Ameriki
v navedenem obdobju verjetno ne bomo izvedeli. Ali pač?

Predvidevam, da je Vilhar moral ostati v Južni Ameriki predvsem zaradi sovjetskega »lova
na nacistične zločince«! Soproga je delovala s pronacističnih pozicij …

Rusi že odpirajo svoje arhive …
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A/ Priloga:

Slovenski list, glasilo slovenskih izseljencev v Buenos Aieresu, je vse leto 1941 objavljal
dva oglasa, pa navajam faksimile iz decembrske številke!

Delež Nikola Vilharja je očiten!
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B/ Priloga:
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Nova Jugoslavija, 31. 12. 1943 – 3. štev./1. str.
(Vir: naveden na vrhu kopije)

Nova Jugoslavija – 3. štev. / 2. stran
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Nova Jugoslavija – 3. štev./3. stran

Nova Jugoslavija – 3. štev./ 4 str.

Zanimivo: oglas hotela Rambla, katerega direktor je bil (ali kasneje postal) Nikola Vilhar.
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Nova Jugoslavija – 3. štev./5. str.

Zanimivo: nastop Nikola Vilharja kot predsednika JNO v Urugvaju in poslani telegram
Luisu Adamiču.
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C/ Priloga:

Nova Jugoslavija, 21. 1. 1944 – 4. štev. /1. str.
(Vir: navaden na vrhu kopije)

Nova Jugoslavija – 4. štev. /2. str.
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Nova Jugoslavija – 4. štev. / 3. str.

Nova Jugoslavija – 4. štev. / 4. str.

Zanimivo: fotografija/kip maršala Josipa Broza Tita se je prvič pojavila v Južni Ameriki!
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Nova Jugoslavija – 4. štev. / 5. str.

Zanimivo:
- Odbor JNO je poslal pozdravna telegrama maršalu Titu in Ivanu Ribarju (sorodniku

Vilharja).
- Izredna skupščina JNO Urugvaj je odobrila delovanje glavnega odbora – predsednika

Vilharja in tajnika Barlekovića.


