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Jesenice so zasedle v petek
dne 11. aprila 1. 1941 italijan-
ske in nemške čete. Za vojaški-
mi oddelki se je kmalu nato na-
stanil v Kovačevi hiši ki sto-
ji nasproti pisarne K. I. D. Ge-
stapo. ki je takoj pričel s svojim
strahotnim delom.

Vse aretacije so se vršile po
navodilih domačih Nemcev in
nemčurjev, ki so tvorili komaj
en odstotek jeseniškega prebi-
valstva. Nemci so živeli v ju-
goslovanski dobi na Jesenicah
kot bogovi. Imeli so najboljša
službena mesta, prejemali naj-
višje plače in stanovali v naj-
lepših vilah. Vozili so se takorc-
koč v zlatih kočijah. Ko bi s?

meni tako dobro godilo, kot
njim, bi bil najsrečnejši človek
na svetu.

Toda na eno so ti ovaduhi in
tuji gestapovci pozabili in to je:
da je bila naša mladina na teh
tleh rojena, da je uživala našo
domačo, družabno in šolsko na-
rodno vzgojo in da je ljubila to
prelepo slovensko zemljo in da
se je nanjo prižela, kot otrok na
materine grudi. Pozabili so tu-
di, da se je naš delavec in kmet
močno zakoreninil v to lepo
zemljo in da jo je bil priprav-
ljen braniti do zadnjega diha.

Dne 18. aprila 1941 so bili!
aretirani prvi sokolski, kulturni
in gospodarski delavci ter bili
takoj s kamjoni prepeljani v ce-
lovške zapore. To se je potem
ponavljalo vsak dan. Ječe so se
polnile z najvidnejšimi osebno-
stmi gospodarskega in kultur-
nega življenja. Matere, žene in
sestre so trepetale v strahu za
svoje sinove, može in brate. Po
cestah so neprestano vozili ve-
liki blindirani avtobusi z napisi
“Fiir besondere Aktien”. Vte
voze so natlačili naše ljudi, ka-
kor konjač pse.

Ker so celovški zapori postali
pretesni za tako velike “potre-
be” so začeli gestapovci vlačiti
üboge žrtve v Begunje. Na Je-
senicah je vladal strah in obup.
Najhuje je bilo 1. maja 1941.
Tisti dan sta bila aretirana od-
vetnika dr. Aleš Stanovnik in
dr. Ivan Štempihar in cele vr-
ste drugih intelektualcev. Po
belih gorenjskih cestah so dr-
veli polni avtobusi in ko je teh
zmanjkalo so začeli voziti tudi
skrbno pokriti kamioni nesre-
čne žrtve v klavnico v Begunje
in kasneje v Št. Vid.

To divjanje oblastnikov in
gestapovcev nad našim pošte-
nim ljudstvom je izbilo sodu
dno. Mladi in krepki ljudje so
začeli izginjati iz revirja. Ne-
šteto ljudi se je zateklo v var-
stvo gozdov in planin, kjer se je
začela oblikovati Osvobodilna
fronta slovenskega naroda. V
njej so bili prvi borci osvobodil-
nega gibanja, ki je pozneje za-
jelo najširše plasti našega na-
roda.

Dno 1. julija 1. 1941 se je pri-
čelo preseljevanje jeseniških
družin v internacijsko taborišče
v Št. Vid in od tam pa naprej
v Srbijo. Italijo, na Hrvatsko in
v Nemčijo.

Z Jesenic je bilo v 54 avtobu-
sih prepeljanih v Št. Vid nad
500 ljudi. V revirju je zavladal
strah in obup. Ljudje so jokali,
da bi se smilili kamnu na cesti.
Bili so'pa tudi taki, ki niso mo-

gli skriti zadovoljstva nad ne-
; srečo poštenih in značajnih lju-
di.

Po izpraznitvi taborišča v Št.
Vidu, se je kmalu pojavil odpor
malega a tako hudo tlačenega
in ponižanega naroda. Tu in
tam je padel kak iz*dajalec, ki
je spravil v nesrečo svojega
bližnjega, ali pa je kazal gesta-
povcem pota v gozdove, kjer so
se zadrževali partizani.

Za vsakega padlega izdajalca
je bilo v začetku ustreljenih po
5, kasneje pa po 10. 20. 50 in
več talcev. Justifikacije teh ne-
srečnikov so se vršile ha Javor-
niku. v Gorjah, Lescah. Ljub-
nem, Lancovem, Otočah naj-
večkrat pa v romantični soteski
Dragi pri Begunjah. Usmrtitve
so se vršile iz dneva vdan in
zavzemale vedno večji obseg.
Višek so dosegle konec julija
1. 1942, ko je bilo v enem sa-
mem dnevu ustreljenih na raz-
nih krajih na Gorenjskem 133
talcev. Dne 27.7. je bilo na Be-
lem polju ob glavni cesti od
Hrušice proti Dovjem ustrelje-
nih 46 nedolžnih ljudi s Hru-
šice, Jesenic, Javornika in Ko-
roške Bele.

Množične ustrelitve naših naj-
boljših ljudi so se vrstile po Go-
renjskem brez konca in kraja.
Na lepakih opečno rdeče barve
smo čitali tudi imena več bra-
tov, očeta in več sinov, ki so
bili vsa hkrati ustreljeni. Ne-
srečne žene, matere in sestre so
padalc v nezavest, ko so čitale
imena svojih najdražjih. Po be-
lih gorenjskih cestah so drveli
visoko naloženi kamioni s trupli
pravkar ustreljenih talcev. Vo-
zili so jih kakor zaklano živi-
no. Po cestah se je poznala rde-
ča sled še tople človeške krvi,
ki se je odtekala od mrtvih si-
nov našega krvavečega naroda.
Med vsako skupino ustreljenih
je bilo po nekaj žrtev iz jeseni-
škega delavskega revirja. Padal
je cvet našega delovnega ljud-
stva.

Toda tega še ni bilo dovolj.
Elita naše mladine je morala v
nemško vojsko, da bi se borila
proti zaveznikom in lastnim
bratom. Pred mobilizacijo mla-
deničev, so bili povsod naleplje-
ni veliki lepaki, na katerih se je
grozilo s smrtno kaznijo tudi
starišem in svojcem, če bi se
njih sinovi ali bratje ne odzvali
pozivu nemških oblasti.

Z obljubo, da se v treh mese-
cih sigurno vrnejo domov, so
Nemci vpoklicali tudi mlajše
letnike v nemško delovno slu-
žbo. Toda iz te službe se ni vr-
nil nihče, vsi mladeniči so bili
prevedeni v nemško operativno
vojsko. Dočim so vsi Nemci in
nemčurji lepo ostali doma v
najboljših službah, bi se morali
vsi slovanski mladeniči in mo-
žje boriti na strani okupatorja
proti bratskim slovanskim na-
rodom.

Dobro rejeni nemški orožni-
ki, policaji in gestapovci so že
ob štirih zjutraj trkali na okna
in vrata domov vojaških obve-
znikov, jih nasilno odtrgavali
od svojcev in vlekli na zamre-
žena zborna mesta, od koder so
jih v masah pošiljali v nemške
garnizije. Toda le malo se jih je
udeležilo borbe proti zavezni-
kom. Kdor je le mogel se je re-

Železarske Jesenice so doprinesle
težke žrtve za narodno svobod® Slovenije

NAJBOLJŠA POMOČNIKA PRI UČENJU
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šil iz strašnih klešč nemškega
vojaškega stroja in ušel v go-
zdove, kjer se je v vrstah O. F.
boril do zadnjega diha, zaveda-
joč, da ga čaka sigurna smrt ako
pride živ v roke nemškim krv-
nikom.

V tistih dneh je nešteto na-
ših sinov v svojih najtežjih živ-
Ijenskih urah iskalo zavetje v
naročju naše matere zemlje, da
bi si rešili vsaj golo življenje,
čeprav so se zavedali, da se bo-
do radi tega nemški oblastniki
maščevali nad njihovimi svojci.
Nešteto mater, očetov, žena in
otrok je moralo z doma v pre-
gnanstvo v daljni svet, a so vse
prenesli v zavesti, da žrtve mo-
rajo biti in da te žrtve vodijo k
svobodi.

Naša moška mladina je bila
v revirju že močno zdecimira-
na. Na tisoče domačinov je bilo
v minulih letih pregnanih iz
rodnega kraja. V kraj pa so pri-
hajali debeli in oholi Nemci z
zelenimi klobuki, kozjimi bra-
dicami. kratkimi hlačami in be-
limi nogavicami. Jesenice so
izgledale kot popolnoma nem-
ško mesto kot n. pr. Oberlun-
gau. Radstatt ali Bruck ob Mu-
ri. Toda pod to tenko nemško
plastjo je klilo zlato srce naših
žena in mater, katere so sto-
rile vse, kar so mogle za O. F.
in za našo narodno svobodo.

Koliko je železarski revir tr-
pel pod krutim okupatorjem
naj povedo naslednje poluradne
številke:

V nemško vojsko in nemško
delovno službo je bilo pristno
vpoklicanih 416 oseb. "

Aretiranih in večinoma v kon-
centracijska taborišča odvede-
nih 682 oseb.

Izseljenih 249 oseb.
Pobeglih in izginulih, ki so

večinoma odšli k partizanom
1459 oseb.

Od O. F. mobiliziranih do 1.
maja 1945 1172 oseb.

Od O. F. mobiliziranih med
1. in 10. majem 1.830 oseb.

Skupaj 5808 oseb.
Jeseniški železarski revir je v

veliki domovinski vojni dopri-
nesel izredno velike žrtve. V
prejšnji jugoslovanski vojski je
padlo v borbah z Nemci 5 voja-
kov. Tekom osvobodilnih borb
je bilo ustreljenih 181 talcev,
123 borcev je padlo v borbah z
Nemci in Italijani. 32 oseb je
umrlo v koncentracijskih tabo-
riščih in v pregnanstvu 62 do-
mačinov, je bilo übitih pri le-
talskih napadih doma in v Nem-
čiji, 22 domačinov je bilo übitih
vslcd eksplozij min in peklen-
skih strojev, 33 mladeničev je
padlo v nemški vojski, 58 doma-
činov pa je padlo po Nemcih
nahujskanih bratomornih bojih.

Skupno število smrtnih žr-
tev, ki so bile v mirni dobi za-
poslene na Jesenicah in na Ja-
vorniku znaša 516 oseb. Pri tem
ni upoštevanih okoli 200 tujcev,
ki so bili übiti pri velikem an-
glo-ameriškem letalskem napa-
du na Jesenice dne 1. marca
1945. Žal pa gornje številke še
niso dokončne. Od neštetih do-
mačinov že dolgo ni nobenega

1 glasu. Zaskrbljeni svojci še ve-
dno upajo, da se bo še pojavil

■ ali vsaj pisal sin. mož ali brat.
Usoda številnih borcev še ni
znana in verjetno še dolgo ali
nikoli ne bo.

Če pomislimo, da je v prvi
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NA JAPONSKEM sta—dve ameriški atomski bombi napravili veliko škode in uničile par sto tisoč
življenj, toda Japonci sedaj vedo, da se jim takega orožja v mirni dobi ni bati. Drugače je s potresom.
Ta pride, bodisi v vojnem kot v mirnem času. In potresi so na Japonskem storili že neizmerno škode.
Gornje je slika, ko je nedavno vulkan Sagurajima začel zopet bljuvati in eden poslednjih ljudi, ki je bil
v bližini, je na begu, da ga ne doteče vulkanov pepel ter lava.

svetovni vojni padlo ali umrlo
na vseh bojiščih in v zaledju 68
domačinov, potem šele vidimo

kako strašne izgube najbolj-

ših ljudi je utrpel jeseniški in-
dustrijski kot v tej vojni.

M. Sušnik.
Jesenice, 22. januarja 1946.

UMIRALI SO ZA DEMOKRACIJO -

NAJ ŽIVI DEMOKRACIJA!
(Iz revije "Naša žena", ki izhaja v Ljubljani)

Nekateri v Julijski krajini
pravijo, da fašisti nad nedolž-
nimi prebivalci Julijske kraji-
ne niso počenjali takih strahot,
kakor poroča časopisje. Če bi bi-
lo to mogoče verjeti, bi takim
govoricam prebivalstvo Julij-
ske krajine morda verjelo. To-
da tega verjeti ni mogoče, ker
je tisto ljudstvo, ki je na svojih
lastnih plečih občutilo strašni
fašistični bič, še živo. Tega tudi
zato ni mogoče verjeti, ker na-
rod Julijske krajine iz dneva v
dan odkriva nove žrtve, vse na-
kažene in strahotno zmrcvarje-
ne žrtve fašističnega nasilja. Ti
sami so najstrahotnejši in naj-
glasnejši pričevalci proti takim
in podobnim vestem.

Tako so delavci pri Sv. Sobo-
ti blizu Trsta nedavno našli ce-
mentne vreče, napolnjene s člo-
veškimi kostmi in s pepelom se-
žganih oseb. Poleg zemskih os-
tankov žrtev so delavci iz ri-
žarne v Sv. Soboti našli v ce-
mentnih vrečah razen človeških
kosti in pepela tud kladivo, s
kakršnim übijamo živino. V ma-
lem trgu Ilirska Bistrica pa so
pred kratkim časom izkopali se-
demnajst žrtev, ki jih je dal po-
moriti po vsem bistriškem okra-
ju poznani Errik Eberhalt, znan
tudi pod imenom “Očalin”. Pre-
bivalci okraja Illirska Bistrica
se dobro spominjajo poznih ve-
černih ur v preteklih letih, ko
jih je že iz spanja tolikokrat
zbudilo pretresljivo vzdihovanje
in vpitje iz bližnjih zaporov. In
vse to vznemirljivo klicanje se
je noč za nočjo končalo nena-
vadno hitro in odrezano.• Danes
je prebivalcem okraja jasno,
zakaj se je vzdihovanje zaklju-
čilo vedno tako iznenada. Po-
leg razpadlih trupel so namreč
našli tudi močan cementni bat,
nasajen na ročaju iz trdega lesa.

Statistike so ugotovile, da je
primorsko ljudstvo dalo v boju
za osvobojenje okoli 46,000 svo-
jih sinov in hčera. Vendar pa
se danes najdejo ljudje, in to
celo ugledni predstavniki zavez-
niške oblasti, ki teh njihovih
žrtev ne spoštujejo. Korak za
korakom, drobec za drobcem
jim trgajo iz rok krvavo pribor-
jene pravice do svobode in ljud-
ske demokracije, do materin-
skega jezika. “Najprej so nam
jemali le drobce od naših težko
priborjenih demokratičnih pra-
vic. Sedaj so nam začeli jemati
že najosnovnejše življenske po-
goje. Najprej so pustili, da so
se najrazličnejši fašisti, ki so v
letih bojev izvajali nad nami
najbolj grozne’ zločine, hodili
svobodni med nami, potem so
jih začeli že celo ščititi. Na kon-
cu koncev so vsi ti zavzeli po-
membna mesta in danes so isti
fašisti, ki so nas preganjali, na-
ši oblastniki. Najprej so se oma-
lovažujoče obnašali do naših
ljudskih, do naših narodno os-
vobodilnih odborov, na koncu
koncev so nam jih prepovedali.
Najprej so z nezaupanjem gle-
dali na naše časopisje, sedaj so
nam naš edini, v slovenskem je-
ziku pisani časopih. naš priljub-
ljeni Primorski dnevnik, pre-
povedali,” nam piše tovarišica
Marija iz Primorja.

Primorsko ljudstvo, tako slo-
venske kakor italijanske narod-
nosti, ne more in ne more ra-
zumeti, kako je vendar mogo-
če, da sc stari fašistični časi v
Julijski krajini tako neizprosno
vračajo. Ker sta oba naroda Ju-
lijske krajine prekaljena iz let
bojev za svobodo in demokraci-
jo, zato tudi danes ne kloneta,
marveč sc borita. Nepregledne
množice po najrazličnejših kra-
jih Julijske krajine stavkajo,

naročite
AMERIŠKI DRUŽINSKI

KOLEDAR

SVOJCEM V
STAREM KRAJUI

Stane $1.65 s poštnino vred. Pošljite nam
točen naslov in vsoto, drugo izvršimo mi.
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ker hočejo pravice in demokra-
cijo, množico demonstrirajo,
ker ne dajo, da bi jim fašisti je-
mali ljudsko oblast, ki jo je
ljudstvo samo izvolilo..Protest-
na pisma dobesedno dežujejo
dan za dnem na Zavezniško vo-
jaško upravo, v katerih razoča-
rano ljudstvo sprašuje: “Kje je
demokracija? Ali smo se vrnili
nazaj v stare čase, ko je bila na-
ša slovenska beseda vržena iz
lavnega življenja?” Ko prebira
človek vsa ta nešteta pisma, z
/so jasnostjo občuti, kako je fa-
šizem v njihovi pokrajini še ne-
izprosno živ in močan. Izpreme-
nil je samo svoje načine boja
proti ljudstvu. V letih vojne se
je boril proti ljudstvu na stra-
šen, krvav način. Narod je mo-
ril in pobijal, če ni šlo drugače
kar s cementnimi bati in s koli
za pobijanje živine, danes ga
zatira na bolj “kulturen” način,
toda zagrizeno in vztrajno, ko-
rak za korakom.

V boju za ohranitev priborje-
nih pravic je primorsko ljud-
stvo neizprosno. Boj za ohrani-
tev priborjenih pravic je v Ju-
lijski krajini dokončno izbrisal
vse razlike med italijanskim in
slovenskim narodom v Julijski
krajini. Ko je ZVU (zavezniška
vojaška uprava) prepovedala iz-
dajanje “Primorskega dnevni-
ka”, torej lista, ki je pisan v slo-

venskem jeziku, so italijanske
množice proti temu prav tako
demonstrirale, kakor slovenske.
Tako je na primer ob tej prili-
ki delegacija italijanskih anti-
fašistk I. tržaškega sektorja po-
slana na ZVU takole pismo: “Po
tolikih letih neprestanega trp-
ljenja in zatiranja so upali slo-
venski prebivalci Trsta, katerim
je bilo celo prepovedano govo-
riti v svojem lastnem jeziku,
da so dokončno dosegli ono svo-
bodo, za katero so se trdno bo-
rili ob boku zmagovitih zavez-
niških sil proti fašizmu, ki jim
je kratil vso svobodo. Sedaj so
upali, da bodo lahko sami go-
spodarji svoje usode, da se bo-
do lahko učili, govorili, pisali in
čitali v svojem lastnem jeziku.

Zdi se, da zavezniki tega niso
hoteli, ker so ukinili njihov ča-
sopis Primorski dnevnik. To je
ljudstvu povzročilo globoko bol
in razočaranje, ker so prav pri
njih, od katerih so pričakovali
razumevanje in pomoč pri ob-
novi, naleteli na nerazumevanje
in neprijateljstvo ter istočasno
ugotovili, da uživajo pomoč ti-
sti, ki so do včeraj na vse na-
čine skušali ovirati borbo za-
veznikov proti nacifašistom.”

Italijanske antifašistke iz Sv.
Ane pri Trstu pa v zaključku
svojega pisma, ki so ga tudi po-

(Konec na 5. strani.)
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with or without ediphone experience, willing to learn; will take June
Graduate. 5 day week. Attractive salary. Good permanent

position with future security in old established firm
Apply Mr. FALCONER

CHASE BAG CO.
309 WEST JACKSON BLVD. HARRISON 5740

NURSES!
Graduate Nurses for Nursery. Hrs:

7:00 A. M. to 3:00 P. M.
11:00 P. M. to 7:00 A. M.

Good Salary

ALSO SURGICAL NURSES
Apply

SUPT. OF NURSES
5700 North Ashland Avenue

LON. 4242

EXPERIENCED COUPLE
OR SINGLE HOUSEWORKER

Would also consider 2 sisters or
friends as cook and 2nd maid. Con-
genial family of 4 adults. 2 away
most of year. Pleasant Barrington
home. Transportation to Chicago
furnished. No laundry work. Good
salary. Lovely private quarters
provided. Reference required. Per-
manent position and excellent

opportunity
Call DUNDEE 806-R-4; collect

POLISHER and BUFFERS
Experienced all around men in job
shop. Also sand buffer on silver
plated ware; steady and reliable
men. Write, stating experience,

age and salary

CINCINNATI PLATING &

REPAIR COMPANY
116 W. Central Parkway
CINCINNATI 10, OHIO

WE NEED

PUNCH PRESS
OPERATOR

capable of setting own dies
52 hour week

TRIPP MFG. CO.
564 W. Adams St.

Central 0350

ATTENTION !

TOOL & DYE MAKERS
Experienced Highest wages
Steady work Good working-

conditions
Apply

Davct! Products Corp.
1512 N. Freemont Street

(900 West)
MICHIGAN 1247

Mr. KLOSTERMANN

DISH WASHER
Small modern cafeteria for

company employes
Lunch, dinner, uniform

5 days week, closed Saturdays
and Sundays

Work from noon till 8 P. M.
The best working conditions

Call Mrs. Larsen
Tel. Hollycourt 6100

A. C. NIELSEN COMPANY
2101 Howard Street

STENOGRAPHER
Prefer experienced Good

Starting Pay
j Excellent Working Conditions

BEATRICE FOODS CO.
1526 S. State Street
Phone Victory 2700

MEAT MARKET
and BUILDING

Present Owner in same loca-
tion for twenty years, now

wishes to retire
A three story, attic & basement.
Brick building. 3 fives and 2
four room flats. First floor fur-
nace heat with stoker. 2 car
brick garage. Vicinity Cerinak

Road and California.
Price §32,000

JOHN J. KUCERA
3925 WEST 26th STREET

LAWNDALE 1300

WOMEN & GIRLS
With or without experiences for

light Coil Assembly work.
40 hour week. Vacation with pay

ENSIGN COIL CO.
2516 South Pulaski Road

DRESSMAKER
Experienced women or Girls

Light work in Dry Cleaning Shop
Steady work Good pay Nice

working conditions
JOHN BINDER

612 West Wriglitwood Ave

MILLING MACHINE HAND
TURRET LATHE OPERATOR

Experienced—Jobbing shop
Good pay Day & night work

M. & S. TOOL WORKS
7936 South Chicago Ave.

WANTED TO BUY
PIANOS

TOP PRICES PAID
Phone

MERRIMAC 4026

EX PER lENCED STENOGRAPH ER
I Excellent opportunity in a modern
| air-conditioned office.— Starting

| salary $175 a month. Vacation.
Permanent position

MIDLAND FARM, INC.
700 N. Michigan Superior 1450

FILE C LE R K
Small Office— 5 Day Week

Permanent
HOOF PRODUCTS COMPANY

6543 South Laramie Avenue
Ports. 6330

THOMPSON DIE CUTTING
Press Operator on corrugated stock

| Must be able to set up and operate
without supervision. Good wages

Steady work
MOORE BOXES, INC.
6840 West 66th Place

WOMAN
to assist with two children. Lite
housework. Good home and pleas-

ant working conditions
Must Stay

Call EVERGLADE 1621

GIRLS LADIES BOYS
Lamp factory can use several peo-
ple for light, clean assembly work
on table lamps and parchment
shades. Will also train 2 girls on

china decorating. Good pay
1100 WASHINGTON BLVD.

4th floor MONroe 0056

Pisite po novo knjigo “Slo-
vensko-ameriska kuharica” v
Proletarcevo knjigurno. Ccna
§5.00. Narocite si jo se danes.

4


