
Zapušča nas zvesti soborec, španski dobrovoljec, udele!enec Na-

rodno osvobodilne vojne, ugledni družbeno politični delavec, 

komunist in nad vse cenjen i n dober tovariš RUDI JANHUBA. 

Zapl1šča nas mnogo prerano, v času, ko bi ~ svoje moči še l~

ko razdajal v boju za lepše, vrednejše in pravičnejše živl.jenje

za velike človekove te!nje po svobodi ter za boljše in pristnejše 

odnose med ljudmi. 

V 
Minilo bo štirideset let od .dneva, ko si ti Rudi odsel v Špani-

jo in se vključil v vrste internacionalnih brigad, ki so se sku

paj s španskimi enotami borile zoper nastopajoče mračnjaške si

le agresivnega mednarodnega fašizma. Gnala te j e tja goreča, glo

boko v te~i i zasidrana želja po svobodi - t voj izostren čut za 

pravičnost, ponižanih i n brezpravnih je spregovoril v tebi in te, 

ne meneč se za vse nevarnosti, pognal v središče revolucionarne-

ga boja za razredno osvoboditev vseh zatiranih. Vse od tegaj 

je tvoja življenska pot obeležena z mnogimi pomniki revolucionar-

ne dejavnosti. 

Vendar pa si se, dragi Rudi, že mnogo pred odhodom v ,Španijo ob-
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l ikoval v pravega revolucionarja v delu z naprednim~tudenti ljub-

ljanske Univerze. Ko si bil kot mlad Skojevec zaradi svoje revo

lucionarne dejavnosti nezaželen in izgnan iz Univerze, te je nes-

la pot v Prago, kjer si se povezal s Veljkom V1ahovičem in drugimi 
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naprednimi ptudenti iz Jugoslavije. Kmalu ste zbrali okrQg sebe 

g.rupo študentov - prostovoljcev in se napotili prek tedanje fa-

šistične Nemčije v Pariz in oa"~ prek visokih Pirinejev v Špa-

nijo. ~~m si se brez velikih priprav vključil v borbeni batal-

jon D:tMlTROV. Kasneje pa so te poklicali v Albaceto kjer si vr

šil ,dolžnost cenzorja. Španija je bila velika šola za vse nas in 

tudi za tebe. ,Tam so se spoprijemale v neusmiljenem boju sile nap-
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r,dka in reakdije. Iz teh bojev si črpal in nabiral nove izkuš-

J;e . ZgOdilO pa ' se je, da amo morali zapustiti Španijo zavol~o 
ve~ike premoči fašistične soldateske in se umalmiti v Franci

jo. Francoske oblasti pa niso bile naklonjene španskim borcem. 

V močno zastraženem baborišču Arg l es sur mer si moral prenaša-

ti vsemogo~~ šikane maltret iranja s tražarjev in političnih 

agentov. Lakota, in pretepanje sta bil vsebina n~a vsakdan

j ega življen j a . Vendar duha r evol cionarnih borcev niso mogli zlo

mi~~. Osnov.na misel, ki nas je prežemala vse in tudi tebe je bi-
, 

la: Kako p~iti na svobodo! Sled~il si skupaj z drugimi tovariši 

// inicijativli. PaItije in tovariša Tit , ki je pozval španske bor-

/ ce naj s e !vrnejo v domovino, ki je bila že nepiesredno ogDožena. 
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Teika je ~ila pot, ki si jo moral prehoditi vračajoč se v svojo 
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rodno zemljp. enainštiridesetega leta sodeloval pri 

ustanovitvi' BREŽIŠKO-RAJHENBURŠKE PARTIZANSKE ČETE in potem kot 

d~legat CK Partije Slovenije deloval pri organiziranju odpora 

~ Štajers~em in Koroškem. od tam si bil poslan v Ljubljano, 
i 

J~er si de~oval v varnostno obveščev Ini službi. S tem pa tvoje 
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revolucionarno delo ni bilo zaključeno. Vse do trenutka, ko te 
: 

je napadla zavratna bolezen, si zvest naši revoluciji, deloval 

naumorno, in izvrševal vse nalo e, i ti jih je zaupala Partija. 

In sedaj ko ti, dragi Rudi, odhajaš od nas, ki še ostajamo in 

se poslavljamo od te~e, nas navdaja občutek tesnobe. Žalostni 

smo, da smo i~gubili tebe, del naše celote, del našega skupne

ga aoja, del nas samih, ki nas je vihra življenja na bojnih pol

jih španske Barame, Villa Nueve de la Canjade, Aragona in skozi 

" boje na naših domačih tleh v Narodno osvobodilni vojni - pove

zala in vpela v nerazdružljivo prijateljstvo in tovarištvo . 

Zahvaljujemo se ti za tvoje neumorno d lo, ter za tvoje iztred

no veliko ~ovarištvo in prijatevljstvo. 

Slava ti! 
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