
Druga redna seja 
delavskega sveta železarne 
V prejšnji številki »železarja« smo poročali o razpravi na 
2. redni seji delavskega sveta železarne. V današnji številki 
pti objavljamo še sklepe s te seje: 
1. Na predlog UO je delavski svet odobril delavcem, ki se 
z vlakom vozijo na delo iz Bohinja, da uporabljajo pri od-
hodu z dopoldanske izmene brzovlak s tem, da sami plačajo 
1800 din, razliko do polne cene mesečni vozovnici pa krije 
železarna. 

2. Delavski svet je imenoval komisije. Navajamo sestav 
nekaterih komisij, ki so važne za vsakega posameznega 
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Kdo so novi 
predsedniki 
delavskih svetov 
delovnih enot 

Vse delovne enote so 
imele v teku. julija kon-
stituantne seje delavskih 
svetov, na katerih so iz
volili predsednike. Pred
stavljamo vam novoizvo
ljene predsednike delav
skih svetov v delovnih 
enotah: ^ 

Plavž — FRANC GOL-
BA, martinarna — ŠTE
F A N ŠCERBIC, elektro-
.yeč — FRANC LEGAT, 
livarna — TEODOR V I -
STER, samotama — ŠTE
F A N RUS, profilna va
ljarna — JOŽE B E R -
GANT, valjarna tanke 
pločevine — FERDO L U -
K E K , valjarna 2400 — 
J A N K O SMOLEJ , žična 
valjarna — Z D R A V K O 
ČUFAR, jekloviek — A N 
TON K L E M E N C, stragar-
na valjev — "MARJAN 
V I L M A N , hladna valjarna 
i n žičarna — I V A N SUŠ-
N I K , cevarna — FRANC 
LOGAR, žebljarna — DO-
NAT BERCIČ, elektrodni 
oddelek — A L B I N BABIC, 
mehanična delavnica — 
I V A N MEŽNARC, kon
strukcijska delavnica — 
ANTON TEPINA, elektro 
delavnica — ANTON P I N -
TAR, promet — M I R K O 
MARTINUC, transport — 
SIMON TURŠIC, vzdrže
vanje Javornik — P E T E R 
PAPIC, elektro in toplot
na energija — P E T E R 
PRISTOV, plinska in vod
na energija — STANKO 
ZARNIK, energetsko go
spodarstvo — MITJA C E -
B U L J , projektivni biro — 
M I R K O DIMC, OTK-RO 
— inž. BOGDAN STOCCA, 
gostinska enota — I V A N 
D A K S K O F L E R , upravne 
službe — M I L A N L E M -
P E U . 

DZ šamotarna 

maž Kavčič — Javornik X, 
Emil Noč — pravna služba. 

STANOVANJSKA 
KOMISIJA 
predsednik: Alojz Likovič 

— cevarna; člani: Leopold 
Lavtar — promet, Mirko 
Dime — projektivni biro, 
Rafael Ortar :—- martinarna. 
Jelka Božič — elektrodni od
delek. 

DISCIPLINSKA 
KOMISIJA 
predsednik: Ivan Som — 

samotama; namestnik: Franc 
Gasar — promet; član: Ve-
limir Jovičič — Javornik II; 
namestnik: Zdravko , Smole j 
— prodajni oddelek; član: 
Mladen Azimovic — hladna 
valjarna-žičarna; namestnik: 
Vinko Kunšič — inventurna 
komisija. 

KOMISIJA ZA 
S K L E P A N J E I N 
ODPOVED D E L O V N E G A 
RAZMERJA 
predsednik: Jože Lenar —• 

promet; člani: Anica. Pire — 
gostinska enota »Železar«, 
Franci Terseglav — elektrod
ni oddelek, Niko Jezeršek — 
prodajni oddelek, Stane Tor-
kar — plavž. 

KOMISIJA ZA 
N A G R A J E V A N J E 
RACIONALIZATORSKIH 
I N N O V A T O R S K I H 
PREDLOGOV 
predsednik: inž. Janez B i -

dovec — Javornik I, člani: 
Martin Z vab — valjarna 2400, 
Stana Živec — I B M , inž. Jože 
Arh — RO, Franc Pretnar — 
mehanična delavnica. 

3. Na predlog komisije za 
organizacijo in nagrajevanje 
je delavski svet sprejel na
slednje sklepe: 

V delovni enoti martinar
na naj se uvede izplačevanje 
stimulacij skega dodatka, k i 
je odvisen od proizvodnje 
posamezne peči in se tudi i z 
plačuje po pečeh. V ta na
men je delavski svet' spre
jel pravilnik, k i določa na
čin formiranja sredstev i a 
način izplačila tega dodatka. 
Sredstva za dodatek se f i -

(Nadaljevanje na 2. str.) 

so zabeležili tudi v lužilnicl 
in iziužili 480 ton pločevine 
več kot lani. 

Iz podatkov, k i so bili ob
javljeni v 33. številki »No
vic«; je razvidno, da so v pr
vem polletju dosegli uspehe 
na vseh. področjih. Še pose
bej je treba poudariti, da so 
v primerjavi z lanskim pov-

(Nadaljevanje na 3. str.) 

KOMISIJA ZA PROŠNJE 
IN PRITOŽBE 
predsednik: Miha Hostni 

— Javornik I; člani: Ludvi 
Berce — elektropeč, Frani 

Drol — kisikarna Jesenice, 
Franc Šuligoj — valjarna 

: 2400, Vlado Likovič — me-
: hanična delavnica, Franc K a -
i trašnik — Javornik II, To-

Za pravilno uporabo 
zaščitnih sredstev 

Pozno sklicanje konstituantne seje in še poznejše skli-
canje prvega rednega zasedanja DS šamotarne ne gre zgolj 
na račun prejšnjega predsednika, ki bi moral sklicati kon-
stituantno sejo, ampak delno tudi na račun premajhne ak-
tivnosti članov Dolitičnih organizacij obrata. 

Tako je bila prva redna se
ja sklicana 27. julija, na ka
teri so člani razpravljali 
največ o problemih in vzro
kih, k i so negativno vplivali 
na izpolnitev družbenega 
plana. 

Iz poročila tovariša obra-
tovodje je bilo razvidno, da 
so plan izpolnili le s 93 %. 

Glavna krivda je predvsem 
v daljših zastojih »a pečnem 
oddelku, k i je imel, zaradi 
večje okvare generatorja, 
največ izpada na proizvod
nji. 

Tudi boljša kvaliteta po-
novčne opeke je zahtevala 
časovno daljšo obdobje žga
nja in je bil obžig velike peči 
zaradi tega podaljšan za. 12 
— 15 ur na eno peč. 

Poleg tega ni bilo dovolj 
naročil za mase, ker so glav
ni remonti v jeseni, pozimi 
ali spomladi, -med vzroki pa 
je tudi občutno pomanjka
nje delavcev. 

Zaradi pomanjkanja delav
cev, so bi l i skupni zastoji 
večji za 7 %. . 

Izredno ugodno pa je vbiIo 
slišati, da še je vzdržnost po
novc izboljšala za 2 šarži. 

Pr i obravnavi' kvalitetnih 
problemov, je bila izražena 
želja, da naj bi OTK* zasledo
val vzdržnost vseh ponovc, ne 
samo preizkusnih, po sprem
nih kartonih metalurškega 
instituta. _ 

Prav tako naj b i zasledova
l i vzdržnost ponovc za teko
či grodelj in ponovc na elek

tričnih pečeh,, katerih vzdrž
nost je preko 40 šarž. 

Tudi analiza stroškov ni 
najbolj ugodna. Kolektiv je 
zaradi uporabe kvalitetnej
ših in dražjih surovin, da bi 
dosegel kar najboljšo vzdrž
nost opeke, imel zvišanje za 
'3,200.000 din, vendar pri pre
delovalnih stroških kaže zni
žanje. 

V razpravi je bilo omenje
no; da mora sleherni član 
pravilno uporabljati draga za
ščitna sredstva, pa naj si bo
do to čevlji, čelada, obleka 
ali podobno. 

Zaradi vse večje iztrošeno-
sti peči, je bi l sprejet sklep, 

da se del. mesto pomožni z i 
dar preimenuje . v remont
nega, da bomo dobili potreb
ne kvalificirane delavce.. 

Tudi razprava o vzdrževa
nju je nakazala, da je treba 
čim bolje opraviti reorgani
zacijo, kajti sedanja oblika 
ima določene negativne stra-
o i 

Člani DS DE so bili tudi 
mnenja, da sedanji prostori 
delilnice toplega obroka ne 
odgovarjajo in bi bili potreb
ni prikladnejši prostori, kar 
je tudi mnenje republiškega 
inšpektorja inž. Pirca. 

Ker se večina obratov ne 
pridržuje odrejenega časa, 
pride pogostokrat do dolge
ga čakanja, kar vsekakor ne
gativno vpliva na proizvod
njo. 

aR 

Iz delovne enote valjarna 1300 

V prvem polletju večja 
proizvodnja in 54 milijonov 
dinarjev prihranka 
V valjarni 1300 so pred kratkim objavili rezultate o doseže-
nih uspehih v prvem polletju. Iz teh podatkdv je razvidno, 
da so plan vroče valjane pločevine izpolnili s 103,5 odstotka, 
gotove robe pa s 108,3 odstotka. Tudi v pocinkovalnici so 
zadovoljni z doseženim uspehom, saj so polletni plan izpol-
nili s 117 odstotki. 

Zelo pomembna je ugoto
vitev, da so v prvem polletju 
izdelali 100 ton dekapirane 
pločevine več kot je bilo pla

nirano in prav tako 165 ton 
več dinamo pločevine, 40 ton 
več trafo- in prav toliko ton 
več OL2 speč. Podoben uspeh 



2elezama Jesenice tudi v 
juliju ni izpolnila operativ
nega plana skupne proizvod
nje. Plan je bil izpolnjen, s 
96.8 %, družbeni plah pa s 
95.3%. Tudi realizacija f i 
nančnega načrta je nekoliko 
pod planom.. 

V topilnicah so izpolnili 
operativni plan skupne proiz
vodnje samo s 972%, razen 
plavža ga ni izpolnil noben 
obrat. Martinarna je izdelala 
13 šarž nizko legiranih jekel, 
zaostaja pa z izdelavo dina-
mo kvalitet. Tri dni so obra
tovali s 5 pečmi, zaradi pro
dora na peči V . Elektropeč 
tudi ni izpolnila tonaže, zara

di redukcije električnega toč
ka v prvih dveh nedeljah v 
mesecu. Izdelala pa je 23 
kromovih šarž in 2 novi kva
liteti na peči II. V opekami 
je primanjkovalo delovne si-̂  
le,, delno pa so delali holjšo 
kvaliteto. 

V valjarnah so izpolnili 
operativni plan skupne pro
izvodnje samo s 962 %. V tej 
enoti so samo žična valjarna, 
valjarna 1300 in jeklovlek iz
polnili plan. Težka proga je 
imela okvare na progi in 
zlom valja. Pomanjkanje de
lavcev v čistilnici gredic je 
tudi vzrok, da težka proga ni 
izpolnila plana končnih iz-

Operativni plan v 
samo z 96,8 

juliju izpolnjen 
odstotkov 

Izpolnitev po obratih 

ekonomska enota 
Izpolnitev oper. 

plana skupne 
proizvodnje v % 

• 

plavž 
martinarna 
elektropeč 
livarna 
opekarna 

U00.5 
96 5 -
sfs.o 
91.8 
97.5 

topilnice 972 

težka proga 
srednje in lahke proge 
žična valjarna 
valjarna 2400 
valjarna 1300 
jeklovlek 

92.3 
80.0 

104.9 
96.6 

120.0 
106.8 

valj a me 96.2 

hladna valjarna 
žičarna 
žebljarna, 
cevarna 
elektrodni odd. 

109.6 
89.9 

102.4 
104.5 
86.8 

predelovalni obrati 97.1 

Železarna l , 96.8 

delkov. Srednje in lahke pro
ge so obratovale okrnjeno 
zaradi pomanjkanja delovne 
sile, zaradi tega je bilo izpa
da blizu 160 ur ali 800 ton 
manj vroče valjanih izdel
kov. Za izvoz so odpremili 
719 ton, kar je zelo zadovo
ljivo. V žični valjarni so 
imeli težave z valjanjem kva
dratnih gredi iz 'železarne 
Sisak. V valjarni 2400 so ime
l i konec meseca, okvaro na 
potisni peči (dva dni). 

V valjarni B00 so imeli te
žave s pomanjkanjem delav
cev, za izvoz pa so odpremili 
439 ton pocinkane pločevine, 
kar je do sedaj rekord. P r i 
manjkovalo j im je. tudi cin
ka. Jeklovlek je imel dovolj 
vložka za obratovanje. V de
lu imajo ventilsko jeklo. 

Tudi predelovalni obrati 
niso izpolnili operativnega 
plana skupne proizvodnje. 
Izpolnitev znaša samo 97.1 %. 
Samo žičarna in elektrodni 
oddelek nista izpolnila opera
tivnega plana. Žicama je 
imela velike težave s po
manjkanjem delavcev, dnev
no je bilo odsotnih 50 ljudi. 
V cevarni so imeli v dragi 
polovici julija planirani let
ni remont Žebljarna tudi ni 
izpolnila plana pri vzmeteh in 
bodeči žici. Elektrodni odde
lek pa ni izpolnil plana zara
di nove sušilne peči, katera 
še ni postavljena, je pa_ na 
izpolnitev letnega plana ve
zana. 

Janez Rozman 

Z A H V A L A 
Sindikalnemu pododboru 

obrata JavornikT se "najlep
še zahvaljujem za denarno 
pomoč ob moji težki bolez
ni . 

Milan Kolman 
»Vojna bolnišnica 

Ljubljana 

(Nadaljevanje s 1. str.) 
nancirajo iz dodatnih sred
stev, zaenkrat poizkusno za 
dobo treh mesecev, ko obrar 
tovodstvo in samoupravni or
gani lahko spremenijo notra
nje startne osnove, v kolikor 
posamezna peč ne bi mogla 
izpolniti postavljene naloge. 

To stimulacijsko nagraje
vanje že pri sedanjem sta
nju povečuje osebne dohod
ke za nekaj odstotkov, če pa 
bo proizvodnja večja za I %, 
bodo osebni dohodki večji za 
2,7% in tako dalje. 

4. Delavski svet je odobril 
tudi nekaj novih cenikov za 
nekatere nove izdelke: 

— v samotami je treba po
praviti cenik, da bodo pove
čali osebne dohodke za pri
bližno 11%; 

— v profilnih valjarnah naj 
cenik popravijo tako, da bo
do osebni dohodki večji za 
približno 0,86%; 

— v valjam i 2400 je treba 
spremeniti cenik tako, da 
bodo osebni- dohodki večji za 
9 %. V kolikor bi enota do
segla še normalno planirano 
proizvodnjo, bodo osebni do
hodki večji še za 7%;* 

— v jeklovleku naj cenik 
popravijo za 10 %; 

— za delovno enoto pro
met je delavski svet odobril, 
da pri računanju lokomotiv-
skih ur izločijo poleg ur, po
rabljenih za investicije, še 
ure, porabljene zaradi re
montov. To daje delovni eno
ti za približno 9 % večje 
osebne dohodke. 

5. Delavski svet je sprejel 
način formiranja sredstev 
osebnih dohodkov, v času iz
pada električne energije in 
pomanjkanja vode, tako da 
v bodoče zaradi tega ne bo
do pri osebnih dohodkih pr i 

krajšani prizadeti proizvajal
c i . 

Delavski svet je odobril 
večje mesečne nagrade de-" 
lavcem, zaposlenim v mladin
ski brigadi, ki bodo znašale 
sedaj 18.000 dinarjev. 

Poleg dodatka 1500 din me
sečno, ki ga priporoča Zvez
ni izvršni svet zaradi podra
žitve nekaterih življenjskih 
artiklov, je delavski svet 
odobril do nadaljnjega še 
1500 din dodatka, tako da bo 
v celoti dodatek znašal 3.000 
dinarjev. 

6. Na predlog komisije za 
organizacijo in nagrajevanje 
je delavski svet sprejel do
polnitev 11. člena pravilnika 
o regresiranju, tako da je 
vzpodbudni "regres za borce 
NOV oziroma aktiviste, ki 
imajo priznano delovno do
bo, večji in sicer: od 1941. le
ta za 50%, od 1942. leta za 
40%. od 9. 9. 1943 leta za 
30%. 

V nadaljevanju seje je de
lavski svet sprejel še vrsto 
sklepov na predlog gospodar
ske komisije, predvsem o pro
daji lokomotive D H M — 
Ganz Mavag, o novi ceni za 
Elira prašek, o likvidaciji 
osnovnih sredstev GEŽ, o 
dodatni delitvi sredstev skla
da skupne porabe, o inven
turnih razlikah, o plačilu 
primanjkljaja, ki je nastal 
pri kuvertiranju in o bonifi
kacijah inozemskim kupcem. 

Na predlog komisije za ka
dre in izobraževanje je delav
ski svet odobril štipendije iz 
delovnega razmerja za šolsko 
leto 1964-65 in potrdil odo
brene redne štipendije. Po
trdil je tudi finančni 1 plan 
izobraževanja, ki znaša 150 
milijonov dinarjev in imeno
val predstavnike javnosti v 
nekatere delovne organizacije 
v jeseniški občini. 

Uveljavljanje pravic iz zdravstvenega 
zavarovanja v tujini Nadaljevanje in konec 

V s i zavarovanci, k i odhajajo v 
tujino, razen tistih, k i gredo v tu
jino po zasebnem opravku, mora
jo biti prijavljeni pri komunal
nem zavodu za socialno zavarova
nje na področju, na katerem so 
bili prijavljeni tudi doslej, oziro
ma kjer so nazadnje prebivali, če 
dotlej niso bili zavarovani. Prija
vo vloži organizacija, pri kateri je 
zavarovanec zaposlen v Jugoslaviji. 
Osebe, k i dobijo' zaposlitev pri 
m&dnarodni ali tuji organizaciji 
ter delodajalcih pa morajo vložiti 
prijave same. Namesto prijave je 
treba vložiti za zavarovanca, posla
nega po službenem opravku ali na 
strokovno izpopolnjevanje, sporo
čilo komunalnemu zavodu. Za ose
be, k i odhajajo v tujino, na stro
kovno izpopolnjevanje pa niso za
poslene, morajo vložiti sporočilo 
dajalcLdomačihJ štipendij ali orga
nizacija preko katere- dobiva zava
rovanec tujo štipendijo. Prijavo 
oz. sporočilo je treba vložiti v pred

pisanem roku in j i je treba pred
ložiti akt o podlagi zavarovanja 
(odločbo, delovno pogodbo, odo
britev pristojnega organa, odločbo 
o odobritvi štipendije). Predložiti 
je tudi treba izvid zdravniškega 
pregleda. Komunalnemu zavodu je 
treba tudi pošiljati v predpisanem 
roku prijave o spremembah okol-
nosti, k i so važne za obseg pra
vic, prav tako tudi odjave iz 
zavarovanja v tujini. 

Ob prijavi izda komunalni zavod 
zavarovancem potrdilo o pravici 
do zdravstvenega varstva v tujini. 
Potrdilo je treba izdati zavarova
nim osebam tudi . če odhajajo v 
tujino po zasebnih opravkih, če to 
zahtevajo in predložijo potni list 
ter potrdilo o zdravniškem pre
gledu. Če zavarovanec ni dobil po
trdila o pravici do zavarovanja 
pred odhodom v tujinev ga lahko 
zahteva po našem predstavništvu 
iz tujine, če je b i l opravljen zdrav

niški pregled pred odhodom v tu
jino. 

Zavarovanci, k i so zaposleni v 
tujini ali so tam na strokovnem 
izpopolnjevanju, morajo plačati 
prispevek za socialno zavarovanje; 
za zavarovance, k i so zaposleni pri 
jugoslovanskih organizacijah aH 
delodajalcih, ali če so j ih poslale 
v tujino naše organizacije, morajo 
plačevati prispevek za socialno za
varovanje organizacije ali deloda
jalci p r i katerih so zaposleni T i 
zavarovanci morajo plačevati oseb
n i prispevek za zdravstveno var
stvo v tujini, k i znaša 5% od raz
like med osebnim dohodkom, k i ga 
imajo v tujini in osebnim dohod
kom, k: so ga imeli v Jugoslaviji, 
najmanj pa 5.000 din na mesec. 
Zavarovanci, k i morajo sami pla
čevati prispevek (to so tis,ti, k i so 
zaposlen: pri tujih in mednarod
nih organizacijah) ne uživajo pra
vice iz zdravstvenega varstva, če 
ne plačajo pravočasna prispevka. 

Zdravstveno varstvo v tujin: za
gotovijo za naše zavarovance na
ša predstavništva, bodisi da jih 
davarujejo in zanje plačajo prispe
vek ali napravijo pogodbo z zdrav
nik i ali z zdravstvenimi ustanova
m i ali določijo zdravnike, pri ka
terih bodo iskali naši zavarovanci 
zdraniško pomoč. Za države, s ka 
terimi je sklenjena konvencija o 
socialnem zavarovanju, veljajo do 
ločila konvencije. Zavarovanec se 
mora torej po prihodu v tujino 
j a v i t i ' pr i „ našem predstavništvu ' 
K o le-ta po potrdilu ugotovi, da 
ima zavarovanec pravico do zdrav
stvenega zavarovanja, izda za 
iskanje zdravstvene pomoči napot
nico, k i velja 1 mesec, če pa pre- < 
biva zavarovanec v drugem kraju 
predstavništvo izda napotnico zz s 
dva meseca. Zdravstveno varstvo 
morajo zavarovane osebe uveljav
ljati pr i zdravniku, k i ga določi 
predstavništvo, č e ga uveljavljajo 
drugje, je treba plačati stroške i ; 
sklada zdravstvenega zavarovanja 
samo v višini cen, k i so določene 
za zdravnike i n ustanove, k i j ih 
je določilo predstavništvo i n ki 
j i h odobri za, posamezne države 
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Kako smo delali v juliju Druga redna seja 
delavskega sveta 



V prvem polletju 
večja proizvodnja 
in 54 milijonov din 
prihranka 

(Nadaljevanje s 1. str.) » 
prečjem in kljub premiku v 
kvaliteto izboljšali izplen za 

.0,3%. Polletni finančni plan 
pa presegli za 321 milijonov 
dinarjev. Pr i planiranih stro
ških ugotavljajo 54 milijonov 
dinarjev prihranka, ter porast 
storilnosti dela v primerjavi 
z letom 1963 za 5%. Večji 
kot lani je b i l tudi izvoz plo
čevine, saj so v prvem pollet
ju izvozili že 1500 ton pocin
kane pločevine. 

Osebni dohodki so bi l i za 
prvo polletje planirani na eno 
plačano uro neto 202 din v 
povprečju, doseženi pa z 233 
din ali 15 % več. Medtem 
povprečje železarne izkazuje 
povečanje planiranega d»-
hodka s 109%. V rezervnem 

skladu ima delovna enota va-
ljarne 1300 okrog 7 milijonov 
dinarjev, vendar bodo ta 
sredstva porabili takrat, ko 
bo stanje z osebnimi dohod
k i bolj kritično. 

Remonta na. progi letos ne 
bodo imeli, ker zaenkrat še. 
cd, -potreben. Izrabljene dele 
pa bodo lahko zamenjali ob 
nedeljskih popravilih. V av
gustu bodo zamenjali pocin-
kovalne banje in zaradi tega 
v- pocinkovalnici ne bodo 
obratovali tri dni. [ 

K delovni enoti valjarna 
1300 so b i l i na osnovi sklepa 
delavskega sveta železarne o 
reorganizaciji obrata Javor
nik IV priključeni delavci 
nakladalne skupine Glavič. 

-or 

Začeli so graditi nov nadvoz 

Nesreče 
TOPILNICE 
PLAVŽ 
H tise in Bamastagic, po

močnik vozača vsipnega vo
za, je prehitro skočil. P r i tem 
mu je spodrsnilo i n udaril se 
je na koleno leve noge. 

Mujaga Kurtovic, delavec v 
kamnolomu, n i b i l previden 
pri potiskanju železnega va-
gončka in si je pr i tem po
škodoval palec desne roke. 

Vahid Ajanovič, koksar, si 
je priprl prste leve roke, ko 
je zapiral vrata vagona, 

Hilmo Avdič, pomožni ba-
gerist.^je stal poleg vrat va
gona, ko j i h je sodelavec za
piral. Pri tem mu. je padel 
železni zapirač na glavo. 

Hamdija Hasanagič, vozač 

polnilnega voza, je izkopaval 
surovo rudo iz silosa. K o se 
je hotel izvleči iz silosa, se 
je prijel za tir železniške 
proge. Prav v tem tre
nutku je sodelavec potisnil 
vagonček, k i je ponesrečencu 
močno poškodoval dlan leve 
roke. 

MARTINARNA 
Feliks Rijavec, ponovčar, je 

čistil ponovco z železnim 
drogom. P r i tem mu je kos 
žlindre poškodoval obraz. 

ŠAMOTARNA 
Vlado Lakič, dovažalec pol

izdelkov, se je močno udaril 
na kazalec leve roke, ko je 
nakladal opeko. 

V »Železarju« smo že več
krat poročali o rekonstruk-
cijskih delih na gorenjski že
lezniški progi, k i bo še letos 
elektrificirana. Poročali smo 
tudi o množičnem sestanku 
na Koroški Beli, kjer so ob
čani zahtevali, da je treba 
zgraditi pri osnovni šoli nov 
železniški nadvoz, ki naj bi 
služil tako pešcem, kakor tu
di prevoznim sredstvom in 
bo Koroška Bela imela bolj
šo povezavo s cesto I. reda. 
Občani so takrat menili, da 
bi z izgradnjo železniškega 
nadvoza iahko ukinil i zapor
nice na sedanjih železniških 
prehodih in bi se tako i z 
ognili . morebitnim nesre
čam. 

20. julija so delavci SGP 
Projekt začeli z rušenjem 
starega, že dotrajanega že
lezniškega nadvoza. Pred 
dnevi so začeli tudi ž izko-
pomTtemeljev za nov želez
niški nadvoz, k i bo zgrajen 
na istem mestu kot je bi l 
prejšnji. V kratkem bodo 
začeli tudi z gradnjo oziro
ma urejanjem novega cesti
šča med železniškim nadvo

zom in cesto I. reda ter na 
drugi strani z urejanjem 
priključka na nadvoz s Pro
svetne ceste in Ceste talcev. 
Tov. Vidmar iz SGP Projekt 
je sodelavcu našega lista po
vedal, da bo novi most pre
cej večji kot je b i l sedanji. 
Cestišče bo široko šest me
trov, na vsaki strani pa me
ter in pol pločnika za pešce. 
Višina mostu od železniških 
tirov do cestišča bo 630 m, 
tako da bo nadvoz višji za 
80 cm od" starega. Zaenkrat 
imajo pri gradbenih delih 
zaposlenih le 10 delavcev, 
pozneje pa bodo njihovo Šte
vilo še povečali. Beton, k i 
ga bodo potrebovali pr i 
gradnji nadvoza, bodo vozili 
iz centralne betonarne na 

Belškem polju. Predvideva
jo, da bodo v železniški 
nadvoz ugradili 6 ton beton
skega železa in 205 m 3 beto
na. V kolikor bo delo pote
kalo- po določenem načrtu, 
bo most zgrajen že dO ok
tobra,- proračun pa znaša 35 
milijonov dinarjev. 

-or 

ZAHVALA 

Sindikalnemu odboru ob
rata žebljarne se iskreno 
zahvaljujem za denarno po
moč, k i mi je bila zelo do
brodošla. 

Mijo Meštrič 

OBVESTILO 

Obveščamo vse člane delovne skupine in upoko
jence Železarne Jesenice, da bo mala prodaja zaradi 
dopustov zaprta od 17. do 31. avgusta 1964. 

MALA PRODAJA 

Zvezni zavod za socialno zavarova
nje. 
- Stroške zdravstvenega varstva 

poravna za zavarovane osebe, k i 
so izpolnile pogoje po pravilniku 
predstavništvo iz deviznega depo
zita, k i mu ga daje na razpolago 
Zvezni zavod za socialno zavarova
nje. Izplačilo odobri republiški za
vod za zavarovance svoje republi
ke, dinarsko vrednost za stroške 
pa je treba poravnati iz sklada 
zdravstvenega zavarovanja p r i pri
stojnem komunalnem zavodu. 

.. v Uveljavljanje pravic do denar
nih dajatev iz socialnega zavaro
vanja. 

Zavarovanci, k: so upravičeni -do 
zdravstvenega varstva v tujini, ima
jo tudi pravico do plačila potnih 
stroškov, kadar morajo potovati 
do zdravnika v drug kraj, ali kadar 
morajo bdtti prepeljani v zdravstve
ni zavod ali iz zdravstvenega zavo
da m kadar j i m republiški zavod 
odobri a l i pa odredi povratek v 
domovino med zdravljenjem. Stro
ške je treba plačati za najkrajše 
relacije,, k i so potrebne in pa os
novnih tarifah za redna prevozna 
sredstva, sredstva javnega pro
meta, razen kadar je iz zdrav

stvenih razlogov potreben dru
gačen prevoz, kar presodi re
publiški zavod za socialno zavaro
vanje na prošnjo zavarovane ose
be; stroške za tak prevoz lahko 
založi tudi predstavništvo proti 
pismeni obveznosti zavarovane ose
be, da j ih bo vrnila, če Jbi se iz
kazali kot neutemeljeni. Med po
tovanjem v zvezi z zdravstvenim" 
varstvom ima zavarovanec pravico 
tudi do dnevnice in sicer v znesku 
.40 % najnižje dnevnice, k i velja 
za službena potovanja javnih usluž
bencev za tisto državo (gl. pravil
n ik , o spremembah pravilnika o 
povračilu stroškov za službena po
tovanja v tujino.) Ur. list F L R J 
št . 30/62 in 48/62. Pravico do pot
nih stroškov ima tudi spremljeva
lec, če je b i l potreben po ugotovit
vi zdravnika, s katero soglaša tu
di predstavništvo. 

Za nadomestilo osebnega dohod
ka mora zaprositi zavarovanec, k i 
je upravičen do njega Republiški 
zavod za socialno zavarovanje in 
sicer preko našega predstavništva. 
Nadomestilo izplača predstavništvo 
po odločbi Republiškega zavoda 

<-za socialno zavarovanje. Podoben 
je tudi postopek za podporo za 

opremo otroka, za posmrtnino in 
pogrebnino. * 

Organizacijam,, ki delajo v tuji
ni , l^hko dovoli Zvezni zavod za 
socialno zavarovanje, da uveljavlja
jo pri njih zaposleni. zavarovanci 

, in njihovi družinski člani pravice 
iz zdravstvenega zavarovanja v -tu
j in i pr i samih organizacijah oz. 
njihovih poslovalnicah namesto 
predstavništva naše države. V ta
kem primeru veljajo ža poslova
nje teh organizacij pri uveljavlja
nju pravic iz zdravstvenega zava
rovanja, enaka določila, k i veljajo 
za predstavništva. 

Pravilnik določa tudi odgovor
nos t za škodo, k i bi jo povzročila 
zavarovana oseba s kršitvijo nje
govih določil, prav tako pa tudi 
odgovornost . ptedstavništva, k i bi 
izplačalo v tujini za stroške' zdrav
stvenega varstva ve*, kot pa je 

- utemeljeno z določili pravilnikai 
Podrobna določila vsebuje tudi 

pravilnik o evidenci, ki jo je tre-' 
ha voditi o zavarovanju jugoslo
vanskih državljanov v tujini. V 
predhodnih določilih predpisuje 

. pravilnik, da morajo vse zavaro
vane Osebe, ki se nahajajo dne 
1. 8.1963 v tujini, vložiti prijave pri 

komunalnih zavodih oz. j ih morajo 
vložiti zanje jugoslovanske organi
zacije) če so zavarovanci pri njih 
zaposleni, ali so j im dodelile šti
pendijo ah pa posredovale pr i do
delitvi tuje štipendije. Zavarovan
ci morajo od L avgusta 1963 dalje 
uveljavljati svoje pravice do zdrav
stvenega varstva v tujini samo na 
osnovi potrdila o zavarovanju, k i 
ga izda pristojni komunalni zavod 
za socialno zavarovanje. 

Za zavarovance Železarne, k i 
odhajajo v tujino, izda zdravniški 
izvid obratna ambulanta železar
ne Jesenice in na njegovi osnovj 
komisija pri KZSZ Jeseuice zdrav
niško potrdilo o zti avstvenem sta
nju. Komunalni zavod pa na os
novi zdravstvenega potrdila izda 
potrdilo o pravici do zdravstvene
ga' varstva v tujini. Da bi oddelek 
za socialno zavarovanje pri Žele
zarni lahko pravočasno dškrbel 
potrdilo o pravici do zdravstvene
ga varstva v tujini od komunalnega 
zavoda mora vsak, ki potuje v tu
jino, službeno predložiti oddelku 
najkasneje 8 dni pred odhodom, 
potrdilo o zdravstvenem stanju od 
Obratne ambulante Železarne Je
senice. Tine Žen 
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Rekonstrukcija naših 
V eni izmed zadnjih številk »Železarja« je inž. Gole opisal 
razvoj oddelka za pripravo rude v obratu plavž. Danes bom 
v kratkem poizkusil prikazati stanje rekonstruiranih plavžev 
in pripadajočih naprav. 

Z ozirom na to, da so 
plavži na najbolj krit ičnem 
kraju v naši železarni, je to 
poseben problem. Čeprav 
smo s prostorom na tesnem, 
ne bomo mogli spremeniti 
drugega kot to, da poruši
mo rake. Državna železnica 
za Bohinj in uvozni t ir v 
železarno morata ostati nedo
taknjena. 

Razvoj dosedanjih plavžev 
in pripadajočih agregatov 
nam še danes diktira, kje 
bosta stala nova plavža. To 
velja posebno za nove čistil
ce plina, in kavperje s tur
binami ter temelje plavžev. 
V kolikor bi to poizkušali 
spreminjati — namreč lego 
teh agregatov — bi zašli v 
velike težave. 

Nova plavža in pripadajo
če naprave nam projektirajo 
poljski strokovnjaki, kateri 
imajo precej izkušenj na tem 
področju. Delno bodo nekate
re stvari projektirali in kon
struirali v našem projektiv
nem biroju. 

PLAVŽI: 
Plavži bodo imeli zmoglji

vost 415 ton grodlja dnevno, 
premer talilnika je 4500 mm 
in koristni volumen 322,4 m 3 , 
število pihalic: 10 s preme
rom 150 mm. 

Izvedba konstrukcije je 
amerikanska, ali taka kot jo 
že imata obstoječa plavža. 
Jašek nosi pet podpornih 
stebrov. Plašč je iz varjene 
konstrukcije. Jašek bomo 
predvidoma hladili s hladil
niki, trebuh oziroma sedlo 
in talilnik pa z obrizgavanjem 
iz krožnih cevovodov. Hla
jenje mora biti posebno in
tenzivno, ker predvidevamo 
v vložku 80 odst. siritra oz. 
aglomerata in bomo imeli 

opraviti z zelo visokimi tem
peraturami po preseku plav
ža. Za hlajenje dna bomo 
imeli pod dnom plavža ka-

, nale, skozi katere bomo pi
hati hladen zrak. 

Podesti okoli plavža bodo 
izvedeni tako, da bo delovni 

"podest okoli plavža v Višini 
žlindrnice,. kar nam bo omo
gočalo zelo lahko menjavanje 
vetrnih šob; sedaj je podest 
v višini preboda grodlja. 

Žrelne naprave na plavžu 
bodo tipa Mc Ker-Brown-
Mazanek. To je zaporna na
prava a. dvema zvoncema in 
vrtečim lijakom. Volumen 
med spodnjim zvoncem in 
zgornjim znaša 15 m 3 . Ta 
žrelna naprava je v svetu 
najbolj razširjena in imamo 
z njo najmanj težav in za
gotavlja zelo veliko zatesnje-
nost. 

Cevovodi žrelnega plina 
bodo štirje, k i se bodo sti
kali v enega, na katerem bo 
prezračevalni ventil. Od tod 
bo vodil samo en cevovod v 
prašno ^_vrečo. Na - žrelu bo 
montažni žerjav nosilnosti 
15 ton, s katerim bomo lahko 
menjali vse dele zapornih 
naprav; v veliko pomoč nam 
bo tudi pri remontih. 

Ker bomo imeli za zapi
ranje odprtine za grodelj 
specialno mašilno maso, k i 
je ne bo mogoče ročno od
pirati, bomo uvedli avtomat
sko vrtalno kladivo. To kla
divo bo omogočilo, da bomo 
imeli izvrtino prehodne od
prtine za grodelj vedno pod 
istim kotom in isti ssneri. 
Samo ta način jamči pravil
no vzdrževanje prehodne od
prtine. Odprtine nikakor ne-
smemo več odpirati s kis i 
kom. v 

Za zapiranje prehodne od
prtine bomo imeli nov ma-

šilni stroj, k i bo imel zmo
gljivost 350 1. Količino iztis
njene mase lahko reguliramo. 
Stroj je električen. Z njim 
lahko zapiramo prehodno 
odprtino, ne da bi zmanjšali 
v plavžu pritisk. Vsako 
zmanjšanje pritiska -v peči pa 
ima za, posledico manjšo 
proizvodnjo v določenem ča
su. 

Povsem novo bo tudi pri
pravljanje te specialne ma-
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Skica predstavlja profil pro-
jektiranih visokih peči s ko-
ristnim volumnom 322 kub. 
metrov 

se. To je tako imenovana ka-
transka masa brez dodatka 
vode. 

Odpiranje in zapiranje 
žlindrne odprtine bo pnev
matsko s posebo pripravo, 
katera bo imela bakren za-
mašek, k i bo vodno hlajen. 
Tako odpade zelo težavno in 
nevarno delo pri odpiranju 
žlindrne odprtine. 

Slika predstavlja električni mašinski stroj za zapiranje prebodne odprtine za grodelj 

ČISTILNE N A P R A V E : 
Predvidevamo, da si bodo 

takole sledile: prašne vreče 
— ciklon — elektrofilter. 
Prašne vreče so dimenzioni-
rane tako, da dobimo maksi
malni izkoristek očiščevanja. 
Morda bo malo čudno izgle
dalo, ko bOdo prašne vreče 
postavljene, saj bodo imele 
premer okoli 8000 mm in v i 
šino okoli 28.000 mm. Ven
dar samo na ta način lahko 
dosežemo zaželjeno stopnjo 
izločanja prašnih delcev. Pod 
prašno vrečo in ciklone bo 
možno voziti s specialnimi 
vagoni za odvoz plavžnega 
prahu. Ta prah bomo odvze
mali iz prašne vreče in c i 
klonov s polžastimi trans
porterji. Prah bomo močili 
z vodo in tako preprečili ne
potrebno zapraševanje atmo
sfere. 

Obstoječi stolpni čistilci 
so dimenzionirani tako, da 
bodo omogočili celotno pre
delavo oziroma čiščenje plavž
nega plina, k i ga bomo do
bili iz plavžev. 

K A V P E R J I : 
Obstoječi kavperji so pre

majhni za ^ rekonstruirane 
plavže, ker z njimi ne mo
remo doseči zaželenih tem
peratur; na ustju pihalic že
limo 950° C. To bo mogoče 
samo z rekonstrukcijo kav-
perjev in sicer povišanjem 
za približno šest metrov in 
dodatnim novim 6 kavper-
jem. Na ta način bomo lahko 
prišli na trikovperski sistem 
dela. 

Armaturo na kavperjih bi 
delno zamenjali z novo ali 
spremenili. Istočasno bo uve
dena tudi avtomatična regu
lacija mešanice plina in je
kla ter avtomatično vžiganje 
mešanice. Nekaj sprememb 
bo tudi na armaturah za 
boljšo in večjo varnost oko
lice ter ljudi, k i imajo z ar
maturami opravka. -

Ker pa predvidevamo pr i 
projektiranih plavžih zelo 
visoko in direktno redukci
jo, bomo dobili plavžni plin 
nižje kalorične vrednosti, 
okoli 850 Kcal/Nmš. To je 
občutno premalo, če hočemo 
doseči tako visoko tempera
turo gredelne opeke, k i bo 
zadostovala za 950° C na ustju 
pihalic. Za to temperaturo 
moramo imeti plin s kalo
rično vrednostjo najman 
1100 Kca l /Nm 3 . To lahko do
sežemo le z dodatnim gori
vom pri kurjenju kavperjev 
(velenjski plin ali mazutL_ 
To dodajanje goriva v kav
perje pa bodo istočasno omo
gočila, da bomo lahko v pr i 
meru, . da plavža ne bosta 
obratovala, imeli kavperje 
ogrevane. To pride posebno 
v poštev za nekatere praz
nike, kadar ostale obrate 
ustavimo, plavžev pa v se
danjih pogojih ne moremo. 

Zmogljivost turbovetril je 
premajhna i n pride v po
štev za rekonstruirana plav
ža le pihalo G HH, k i ima 
zadostno zmogljivost (60.000 

Nm 3 /h) za en plavž. Torej 
bo nujno treba nabaviti še 
eno turbovetrilo zmogljivosti 
110.000 Nm 3 ;b , kar bo zado
stovalo za določeno rezervo 
za oba plavža. Posamezen 
plavž bo porabil na uro 
43.000 Nm 3 / h zraka. 

TRANSPORT GRODLJA 
IN ŽLINDRE 
Po rekonstrukciji livno po

lje odpade in s tem najtežje 
delo na plavžu. Kanali za 
grodelj in žlindro bodo iz
peljani tako, da bomo ne
moteno lahko menjavali po-
novce,, bodisi za žlindro ali 
grodelj. Grodelj bomo trans-
portirali v ponovcah v je-
klarno, ali pa ga bomo gra-
ni|lirali. Vso žlindro borne 
odpeljali v ponovcah v od
delek za predelavo žlindre 
Ker bomo dnevno proizvedli 
okoli 500 ton žlindre, je nuj
no, da temu problemu po
svetimo več pozornosti in da 
gospodarske organizacije za
interesiramo za vso porabo. 
Seveda je poraba odvisna 

DRUŠTVO LJUDSKE 
TEHNIKE BLEJSKA 
DOBRAVA ZA OBČINSKI 
PRAZNIK 

Že nekaj let občinski od
bor ljudske tehnike z izred
nim zadovoljstvom opaža 
prizadevno in uspešno delo 
ljubiteljev tehnike in znano
sti na Blejski Dobravi. 

Domače obrtno podjetje 
Cokla nudi mladim radio 
informatorjem znatno mate
rialno in njoralno pomoč. Le
talski modelarji, k i že nekaj 
let izredno uspešno delujejo 
pod vodstvom Milana Ga-
šperina in njegovih, pa so 
najboljši. Blejska Dobrava je 
s svojimi prizadevnimi in 
navdušenimi ter uspešnimi 
kadri že vrsto let žarišče teh
nike in znanosti v naši ob
čini. 

Mladi tehniki z Blejske 
Dobrave so kakor vsako leto 
tudi letos v počastitev ob
činskega praznika' priredili 
bogato in kvalitetno razsta
vo svojih del, na kateri so 
kot vedno prednjačili Gašpe-
rinovi letalski modelarji, 
pred Srpčičevimi elektro-ra-
dioamaterji. Žal to pot niso 
razstavljali svojih posnetkov 
Anderličevi fotoamaterji. 

Razstava pa je v vsakem 
pogledu uspela in prispevala 
^svoj delež k letošnjemu ob
činskemu prazniku in doka
zala, da je delo mladih teh
nikov na Blejski Dobravi v 
pravih rokah in pravilno ter 
koristno usmerjeno. Prav in 
zaželeno bi bilo, da bi ob 
takih in podobnih prilikah 
prirejale tudi druge organi
zacije LT razstave svojih del 
in s tem dokazale svoj na
predek. Na žalost pa delo v 
društvih, 'klubih in krožkih 
LT tekom poIetja'pri nas po
čiva 
Žuro 
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plavžev 

1 — visokopečni bunkerji za koks, rudo in kamen; 2 — dva glavna trakova do razdelilne postaje 3 — razdelilna postaja št. 1; 4 — trak od razdelilna 
postaje št. 1 k visoki peči št. 2; 5 — trak od razdelilne postaje št. 1 k razdelitveni postaji 2; 6 — trak od razdelilne postaje št. f k visoki peči št. 1; 
"i — razdelilne postaje št. 2; 8 — visoka peč št. 2; 9 — visoka peč št. 1, 10. — stolpni plinski čistilci; 11 — železniški most proge Jesenice —Nova Gorica 

od kvalitete, katero delamo 
oziroma dobimo iz plavža. 

Zlindr.o bomo predelovali 
na odvalu in bo zato po
sebno gospodarstvo. Naprave 
za to niso komplicirane v 
kolikor gre samo za pred
pripravo žlindre za nadaljnjo 
uporabo. Seveda, če hočemo 
izdelovati končne izdelke, na 
primer opeko, "se to vse ob
čutno poveča. 

ZASIPANJE S T R A K O M 
Posebna novost, ne samo 

na Jesenicah ampak tudi v 

naši deželi je ta, da bomo 
uvedli najmodernejši način 
zasipavanja plavžev — s 
transportnimi trakovi. To ne 
samo zaradi tega, ker imamo 
to za najmodernejše, ampak 
tudi zaradi tega,' ter nam 
situacija in lega plavžev to 
narekujeta. V zadnjem času 
imajo plavže za zasipavanje 
s trakovi na Finskem, v 
Franciji, Grčiji, Zahodni 
Nemčiji in v Trstu. To so 
povsem nove peči ali pa so 

stare predelali na ta način 
zasipavanja. 

Pri tem načinu odpadejo: 
poševno dvigalo, vsipni vo
zovi, žerjavi, bunkerji pr i 
pečeh, transport rude in 
koksa. Samo poglejmo, ko
liko odpade na ta način pr i 
nas. Seveda, vzdrževanje no
vih naprav mora biti brez
hibno, posebno zaradi tega, 
ker bomo imeli opravka s 
popolno avtomatizacijo trans
porta vsipa. Vse delo se bo 
odvijalo po v naprej dolo
čenem programu. 

Naš cilj je, da čimveč av
tomatiziramo in s tem olaj
šamo re"s težavno delo na 
plavžu, kjer imajo proizva
jalci zelo slabe pogoje, bo
disi z ozirom na temperatu
ro ali na prah. 

Kakor je razvidno iz član
ka, bomo odpremili vsa ža
rišča prahu in prestavili pre
delavo žlindre, tako da bodo 
res pogoji dela povsem spre
menjeni. Prav tako tudi delo 
okoli prehodnih odprtin za 
grodelj in žlindro. 

Vprašanje ekonomičnosti 

plavžev ne bo več tako pe-' 
reče, ker bomo imeli dobro 
pripravljen vsip, vpihovalt 
bomo v plavž tekoče gorivo 
in uporabili ves plavžni plin, 
ter predelali vso žlindro. 

Nemogoče je v tako krat
kem ' članku napisati vse 
stvari, ki so v zvezi z re
konstrukcijo plavžev. Poiz
kusil sem prikazati bodoče 
stanje. Z začetkom del na 
plavžu bomo bralce podrob
no obveščali o napredku re-! 
konstrukcije. 

inž. Lado Šketa ; 

GLOBUS 

ANGOLA — Sporazumno z 
angolsko rudarsko družbo 
»Lobito« je zahodncnemško 
podjetje »Fried. Krupp« in
vestiralo 1,2 milijarde escii-
dov za zgraditev naprav, ki 
bodo omogočile izkoriščanje 
nahajališča železne rude s 64 
odstotki železa pri Cassingi 
v Angoli. To nahajališče 
bodo pričeli izkoriščati v za
četku leta 1966 in bodo pre
peljali vsak teden v luko 
Mossamedes okoli 20.000 ton 
te rude. 

AVSTRIJA — V avstrijski 
železarni Schmidt v Ybbsu 
obratuje naprava za konti-
nuirno vlivanje, ki jo je do
bavilo švicarsko podjetje 
Concast AG iz Zuricha. Ena 
izmed zadnjih kokil, ki so 
jo uporabljali na tej napravi, 
je vzdržala 583 šaržeVi ker je 
izredno visoka vzdržnosL Cê -
na te kokile je bila 1073 do
larja, kar pomeni 18 centov 
stroškov za odlitje vsake 
šarže 7 ton, oziroma 2,9 cen-

1963 načrpali skupno 7,3 mi
lijona ton nafte, kar je za 
približno 600.000 tcn ali 8,9 
odstotka več kot v letu 1962. 
V istem razdobju so načrpali 
914 milijonov m 3 zemeljske
ga plina, kar je za 300 mil i l a tov na tono jekla, kar je ze

lo nizek strošek. 
LIBIJA — V tej afriški dr

žavi bodo pričeli graditi 575 
kilometrov dolg naftovod, ki 
bo povezoval nahajališče naf
te v notranjosti, ki ga izko
rišča britanska družba Bri
tish Petroleum, s pristani
ščem Tobrukom. Za gradnjo 
tega naftovoda se zanimajo 
4 britanska in severnoameri
ška podjetja, ki bi raida do
bila naročilo za njegovo iz
vedbo. 

ZDA. Severnoameriška že
lezarska družba United Steel 
Comp. je pričela s proizvod
njo hladno valjane bele plo
čevine v' debelini 0,05 mm. 
Uporabljajo jo predvsem v 
embalažni industriji, kadar 
so posebne zahteve z ozirom 
na trdnost, odpornost proti 
vlagi m mrčesu ter poškod
bam. 
ZAHODNA NEMČIJA — V 
Zahodni Nemčiji so v letii 

jonov m s ali 48,4 odstotka 
več kot v letu 1962. ' 

ZDA — Železarska družba 
Mc Louth Steel Corp. iz De-
troita je kot prva v ZDA 
zgradila stolpno lužilno na-

ŽELEZARSKI 

Motiv iz naše železarne 
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pravo po licenci avstrijskega 
podjetja Ruthner z Dunaja. 
V tej napravi lužijo trakove, 
široke do 1524 mm in debela 
do 6,35 mm s hitrostjo do 
200 m/min. in storitvijo 125 
do 140 ton na uro. 



Najprej rekonstrukcija, p 
Rekonstrukcijski program, ki ga že nekaj let izvajamo v 
naši železarni, zajema tudi hladno valjamo — žičarno. š e 
posebej je treba podčrtati, da se bo po opravljeni rekon-
strukciji tako v hladni valjarni kakor tudi v žičarni proiz-
vodnja povečala. Sedanji proizvodni plan predvideva v hlad-
ni valjarni proizvodnjo v višini 20.000 ton, po zaključeni re-
konstrukciji pa bo večji za 10.000 ton. 

V žarilnlci bodo za potrebe hladne valjarne montirali še 
dve zvonasti peči 

V lužilnici so v teku rekonstrukcijska dela. Prizadevajo si, 
da bodo z delom pravočasno gotovi 

Rekonstrukcij ska dela so v 
teku v lužilnici ter žarilnici. 
V žarilnici bodo montirali 
dve zvonasti peči ter raču
najo, da bodo z delom goto
vi do dneva republike. S tem 
bodo" omogočili, da bo Sie-
mag valjčni stroj v celoti i z 
koriščen in' bo na ta način 
omogočena proizvodnja, k i 
smo jo že omenili.-

Tudi v lužilnici bodo mo
rali opraviti nekatera dela, 
tako da bodo lahko v bodo
če lužili v štirih ločenih ba
njah in ne samo v eni banji, 
k i je imela le dva bobna. Tu-r 
di ta rekonstrukcija je na-

. menjena za potrebe hladne 
valjairne. V bodoče ne bodo 
imeli težav tudi če bi V lu 
žilnici ena banja ne obrato
vala. Imajo nekaj manjših 
težav z reduktorji, k i so več
krat pokvarjeni. Ustrezno 
ponudbo imajo že od firme 
Ruthner, ki predlaga novo 
izvedbo pogona lužnih bob
nov. Tudi ta dela bodo že v 
avgustu gotova. 

REKONSTRUKCIJSKA 
DELA V ŽIČARNI 
Sedanji proizvodni plan 

žičarne predvideva 46.000 ton 
proizvodnje. Ko bodo z re
konstrukcijo zaključili, bodo 
lahko proizvodnjo pov,ečali 
na 70.000 ton, vendar ob upo
števanju, da bodo obratovali 
vsi žičarski stroji. Z obrato
vanjem teh strojev imajo v 
žičarni že sedaj jprecej pro
blemov, ker j im primanjku
je delavcev in je prav sedaj 
stanje zelo kritično. V ilur 
stracijo nekaj številk. Do 
normativa manjka žičarni 47 
ljudi, trenutno pa zaradi do
pustov, bolovanj in drugih 
vzrokov dnevno od 130 do 
150 ljudi. 

da bodo do dneva republike 
z" deli gotovi ter bo začelo 
s tem dnem poskusno obra
tovati 12 strojev tipa Vaughn. 
Od tega je šest strojev od 
5 do 9 stopenj za suho vle
čenje, dva stroja enoboben-
ska dvostopna za suho vle
čenje, dva stroja enobcben-
ska enostopna za suho vle
čenje ter dva stroja za mo
kro pečenje do 12 stopenj. 

V kratkem bodo začeli z 
gradnjo nove hale za paten
tirano žico. Hala bo približ
no tako velika kot je seda
nja žičarna, v njej pa bodo 
tri patentne peči, za katere 
so že v teku razgovori za na-

B i l i smo v B 
Megleno deževno jutro. Vzdrževalci Javornika odhajajo 

žalostni v službo. Pogovori tečejo o dežju, ki pada ves dan 
in o »pikniku« naslednji dan v Bohinju. Tako tudi v službi 
zaradi teh pogovorov ne steče delo tako normalno. Med 
njimi pa jih je tudi nekaj, ki se ne strinjajo z izbiro kraja 
za piknik. Ti kar malo privoščijo, da pada dež in se šalijo 
s prijavljenimi, da piknika ne bo, oziroma da ga bomo 
imeli kar v tovarni. 

Toda nič zato. Naslednje 
jutro je bilo kot prerojeno. 
Nikjer nobenega oblačka. 
Radostni Smo se zbrali javor-
niški vzdrževalci na železni
ških postajah in se s prvim 
jutranjim vlakom odpeljali v 
Bohinj. Radosti pa je bilo 
kaj kmalu konec. Komaj 
smo se malo odpeljali od 
Bleda, že smo opazili Babji 
zob ves v megli, kar je sle
dilo skozi vso dolino Save 
Bohinjke. Pričeli smo se že 

""meniti o tem, da se s prvim 
vlakom vrnemo domov. Ta 
naš pogovor.pa so slišali do
mačini in nas tolažili, da 
mora v Bohinju nujno do &. 
ure ležati megla, ker druga
če sploh ni pričakovati lepe
ga vremena. Napovedi do

mačinov so se uresničile. 
Imeli smo lep sončen dan. 
Komaj smo prispeli na kraj, 
kjer smo nameravali urediti 
piknik, že se je pričela dvi
gati megla. Na obrenkih Bo
gatina smo opazili Komno z 
lepim hotelom. Najveličast
nejša je bila zgornja postaja 
nove žičnice na Vogel. Med 
jezersko gladino in vrhom 
Vogla je še ležala megla, a 
sam vrh je bil obsijen z ju
tranjim soncem. Opazovali 
smo gondole žičnice in brž 
nas je bila dobra polovica za 
to, da gremo na Vogel. Od
peljali smo se z avtobusom 
do spodnje postaje žičnice, 
k i je okusno zgrajena in na
to z gondolo na vrh. Gondo
la sprejme 20 potnikov. Ko 

Vzdrževalci z Ja 

stojiš v njej ml 
dal v prepad« 
sploh ne bi veftl 
ziš. Njen tek 
in hitrost goni 
le ob srečanji) 

da i 
pc 
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zc 
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Z izgradnjo nove hale se bo sedanja podoba Hrenovice močno izpremenila 

Da bi omogočili proizvod
njo 70.000 ton, je treba re
konstruirati žično valjamo, 
k i žičarni daje toplo valjano 
žico za nadaljnjo predelavo. 

Že pred meseci so iz ZDA 
prispeli žiča"rski stroji firme 
Vaughn in bo tako omogoče
na večja proizvodnja paten
tirane žice. Z montažo stro
jev so že začeli in računajo, 

bavo z dvenj f i n 
Nemčiji in Italj i . F 
peči bo še ena >ocii 

' Proga, proga I n I 
rekonstruirani, 3 k 
ta. Najprej je [ lo I 
no, da bi doli) dv 
kovalni progi, >da 
verjetnosti bo i dos 
ena, ker bosta t in 
konstruirani od \m 
-Bohacek. Za i | ;on 
I. in III. počil val 
so se odločili, \ • jf 
ga II doslej p aza 
voljive rezultat Pr 
strukciji žicam na; 
mo še, da bo i j 
leto odstranili grx 



potem večja proizvodnja 
vlek, to je stroje, k i so ž e 
dotrajani in delavci, na njih 
zelo neradi delajo. Pr i teh 
strojih je delo zelo. težko ter 
je bilo že precej nesreč. 

Omenili smo že, da bodo 
še letos začeli z gradnjo no
ve hale za patentirnico. Še 
prej pa bodo morali odstra
niti sedanje skladišče vložne 
žice in ga premestiti" na pro
stor, kjer je b i l včasih Mar-
čičev vrt. Porušiti bodo'1 mo
rali tudi nekaj starih hiš, 
tako da bodo pozneje začeli 
z izkopom temeljev. 

Če ob zaključku napravi
mo kratek pregled o tem, kaj 

in koliko se gradi v delovni 
enoti hladna valjarna-žičar-
na, potem lahko ugotovimo, 
da bodo precej del opravili 
že letos in omogočili, da bo
do posamezne naprave oziro
ma stroji začeli že v bližnji 
prihodnosti poizkusno obra
tovati. Uspešno izpolnjevanje 
nalog pri ' rekonstrukciji HVŽ 
pa je pomembno ne le za to 
delovno enoto, ampak za ce
lotni kolektiv naše železar
ne, saj bo večja proizvodnja 
v hladni valjarni in žičarni 
prispevala velik delež k pla
nirani proizvodnji celotne že
lezarne. 

- or 

Letos bodo začeli z izkopom temeljev za novo halo. Še prej bodo morali prestaviti 
skladišče žiče 

Personalne 
vesti 
JULIJ 1964 
155 sprejetih delavcev, 49 

obračunanih delavcev, 10 
sprejetih uslužbencev. 

UPOKOJENI SO B I L I N A 
SLEDNJI SODELAVCI: 

IGNAC B A L O H , rojen 1913, 
martinarna — 27 let v ŽJ; 
JAKOB B U R N I K , 1908, Ja-
vornik- II — 24 let v ŽJ; 
ALOJZ H A B J A N , 1897. cevar-
na — 13 let in pol v ŽJ; JO
ŽE U R H , 1902, lahke proge-
— 18 let v Ž J; FRANC V I L -
M A N , 1916, martinarna — 28 
let v Ž J; ANTON VIDMAR, 
1909, mehanična delavnica '— 
32 let v ŽJ; JOŽE KOVAČ, 
1902, gospodarsko-računski 
sektor — 8 let v ŽJ; JOŽEFA 

LIPOVEC, 1914, zavij alnica — 
19 let v ŽJ; ANTONIJA JA-
K E L J , 1910, elektrodni odde
lek — 17 let v ŽJ. 

U M R L I SO: 
^Štefan Kejžar, rojen leta 

1917, delal na Jahki progi kot 
valjavec Franc Markizeti, 
rojen, leta 1911, delal v žični 
valj arni - kot paznik motorj a 
in Anton Tišov, rojen leta 
1910, delal v žični valjarni 
kot strojnik proge. 

Novi žičarski stroji bodo začeli že letos poskusno obratovati 

Žičarske stroje firme VAUGHN smo dobili iz ZDA 

dvema firmama v 

1 1 Italiji. Poleg teh 
' e ^na pociniovalna 
oga I in III bosta 
irani io konca le-
e J Je \ ilo predvide-
i dobi;. dve pocin-
>rogi, 0da po vsej 
ti bo j uiostovala le 
bosta \ in III. re-
ani od irme Keller 
• Za i onstrukcijo 
pocin valne proge 

očili, l [ je že pro-
slej p azala zado-
ezultat Pri rekon-
žičarn naj omeni-
da bo i prihodnje 
itjanili grobi brzi 

Bohinju 

dci z Jajomika na izletu v Bohinju 

njej in da ne bi gle-
prapadi pod seboj 
; bi ve :1, da se vo-
a tek i i zelo mireč 
jt gond 'le opaziš še-
sčanju ondol. Da pa 

vozi hitro, nam pove poda
tek, da, se v 7 minutah dvig
neš 961 metrov. Opaziš spre
membo klime in se je takoj 
ob prihodu potrebno bolje 
obleči, ali se zateči v bližnje 
koče brunarice. Le-te so zelo 
okusno grajene, poleg same 
postaje žičnice pa grade ho
tel, k i bo resen konkurent 
Komni. B i l i smo vzradoščeni 
nad razgledom po okolici. 
Vogel je lepa bohinjska pla
nina, od koder se~ lahko 
odpravite na izlet po bližnji 
okolici na Črno. prst, Komno 
in od tod dalje preko Sed
merih jezer proti Triglavu. 
Zahvaliti se moramo tudi to
varišu Antonu Iskri, k i je 
bi l pred kratkim še naš so
delavec in^ je sedaj upravnik 
vseh strojnih naprav na žič
nici, za uslugo, ki nam jo je 
storil in razkazal strojne in 
električne naprave. 

S piknikom smo bil i vsi 
zadovoljni. Prostosti in od
diha smo se naužili prav vsi. 
Veliko smo se kopali, sonči
l i , igrali nogomet, odbojko, 
badminton, turisti pa so z 
vzponom na Vogel tudi imeli 
prav lep užitek. Pa tudi tisti, 
ki ga radi kak kozarček spi-

jejo so prišli na svoi račun 

ker je bilo tudi v tem po
gledu dobro preskrbljeno. 
Kar prekmalu je minil dan 
in že smo se morali vrniti 
domov na zameglene Jese
nice. 

Izleta se je udeležilo 181 
tovarišev in tovarišic, nekaj 
pa j ih je prišlo tja po oprav
ljeni dopoldanski dnini z 

" lastnimi motornimi vozili. 
Tako smo javorniški vzdr

ževalci preživeli lep dan. 
proč od vsakodnevnih nalog, 
se razveselili ter naužili sve
žega zraka in s tem okrepili 
svoj organizem za nadaljnje 
težko delo pri vzdrževanju 
valjam. Ivan Tušar 
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Je Kaldo postopek primeren 
tudi za našo proizvodnjo ? 

Ma'sovna proizvodnja jekla, 
kot smo jo poznali še v dobi 
20 let nazaj je stara dobrih 
100 let. Leta 1856 je Anglež 
Henry Bessemer uvedel svoj 
postopek proizvodnje jekla 
v konvertorju in v letošnjem 
aprilu je praznovala Siemens 
Martinova peč svojo 100 let
nico. Pr i tem je zanimivo, 
da sta oba ta postopka, ozi
roma izpopolnjeni Bessemer-
jev postopek, k i ga poznamo 
danes kot Thomaspv pösto-

ke - za proizvftdnjo jekla. 
Zvezda Thomasovih konver-
torjev in S M peči je pričela 
postopoma, vendar vztrajno 
temne ti . Danes Thomasovih 
konvertorjeif ne gradijo več 
i n tud i . novogradnje S M 
peči so vedno bolj redke. M i 
nila je doba absolutnega pre
vladovanja S M peči v proiz
vodnji S M peči in vedno bolj 
nastopa doba kisikovih kon-
vertorjev ter velikih elektro 
peči. . . : 

120-tonski kaldo konvertor med obratovanjem 

pek i n Siemens Martinov po
stopek suvereno vladala na 
področju proizvodnje suro
vega jekla do končane dru
ge svetovne vojne. Šele po 
letu 1945 so se pričeli jeklar
j i vedno bolj zanimati za 
možnost, da b i proizvajali je
klo tudi na druge načine, k i 
b i b i l i cenejši, imeli b i več-, 
jo proizvodnost ter b i omo
gočali proizvodnjo čim bolj 
kvalitetnega jekla. 

Mrzlično iskanje novih na
činov proizvodnje jekla ali iz
popolnjevanje že obstoječih 
v obdobju do leta 1950 je 
kmalu pokazalo presenetljive 
rezultate. Uveden je b i l ' L D 
postopek proizvodnje jekla 
v kisikovem konvertorju in 
njegove različne variante z 
ozirom na vrsto uporabljene
ga grodl j a, nekoliko kasneje 
Kaldo postopek proizvodnje 
jekla v rotirajočem konver
torju in izredno so narasle 
kapacitete elektro peči. Po
leg tega je uporaba kisika 
na že obstojejčih ali novih 
S M pečeh tudi prinesla ne
verjetno zvišanje kapacitet 
teh agregatbv. Vse to je re
volucionarno izpremenilo 
prejšnje poglede na postop-

Naša železarna je sedaj v 
najmočnejšem tempu rekon
strukcije. Na Beli gradimo 
novo valjamo, poleg tega pa 
še celo vrsto drugih »proiz
vodnih in pomožnih agrega
tov. Nova valjarna in ostali 
obrati bodo po rekonstruk
ci j i rabili znatno večje kol i 
čine surovega jekla kot da
nes. V s i vemo, da je že da
nes naša jeklarna ozko grlo, 
saj ne proizvaja toliko in
gotov in bram kot j ih va-
ljarne dejansko rabijo ter 
si pomagamo z nakupom in
gotov ali odgovarjajočih gre
dic v drugih železarnah. 

V skladu s predvidenimi 
potrebami surovega jekla po 
izgradnji nove valjarne na 
Beli je v teku tudi rekon
strukcija jeklarne. Prva 65 
tonska elektro peč ASE A j e 
že v železarni 1" in bo predvi
doma do konca leta pričela 
obratovati. Tudi druga 651 
elektro peč bo po vsej ver
jetnosti nabavljena prihod
nje leto in bo v istem letu 
tudi pričela obratovati. Za 
S M peči je zaenkrat predvi
deno', da bi po zgraditvi no
ve kisikarne obratovale for-
sirano s kisikom ter bi na 

ta način povečale svojo pro
izvodnjo. Dve S M peči, k i sta 
izredno dotrajali, pa bi 
vzporedno s povečanjem 
proizvodnje na novih elektro 
pečeh in" na ostalih S M pe
čeh, k i bodo obratovale for-
sirano s kisikom postopno 
prenehali obratovati. 

V zvezi z rekonstrukcijo 
naše jeklarne se že za bliž
njo bodočnost postavlja 
vprašanje ali imajo obstoje
če S M peči z ozirom na bo
doče pogoje kakšno večjo 
perspektivo? P r i odgovoru 
na to vprašanje moramo iz
hajati iz dejstva, da bomo 
z zgraditvijo nove aglomera
cije in odgovarjajočo rekon
strukcijo obeh obstoječih 
plavžev postopno povečali 
letno proizvodnjo grodlja 
približno za 300.000 ton. Dru
ga važna stvar v zvezi z vlož
kom za SM peči je dejstvo, 
da je staro železo v naši dr
žavi deficitarna surovina, k i 
jo moramo uvažati za čvrste 
devize iz zahodnih držav. Kot 
tretje moramo upoštevati, da 
bosta obe novi elektro peči 
obratovali z vložkom, v ka
terem bo 90 % starega žele
za in 10 % grodlja. Kajti sa
mo takšna sestava vložka za
gotavlja ekonomsko upravi
čeno, obratovanje velikih 
elektro peči z ozirom na ce
no proizvedenega jekla. 

Na podlagi vsega zgoraj 
navedenega pokaže materi
alna bilanca vložka, da bo
mo morali po izvedbi re
konstrukcije _ plavža in pri 
obratovanju obeh novih elek
tro peči uporabljati za S M 
peči vložek v katerem bo 
okoli 65 % grodlja. 

Že v uvodu sem omenil, da 
vloga S M peči kot agregata 
za proizvodnjo jekla v zad
njem času iz leta v leto pa
da. Vzrok ža to je v njeni 
slabši ekonomiki in proiz
vodnosti če jo primerjamo 
s kisikovimi konvertor j i ali 
velikimi elektro pečmi. Pr i 
ekonomiki gre za proizvodne 
stroške na^ 1 tono proizvede-

.nega jekla, kjer imata vpliv 
dva osnovna faktorja: cena 
vložka in predelovalni stro
ški. 

Na ceno vložka ima pri 
vseh proizvodnih procesih 
za jeklo največji vpliv raz
merje med starim železom 
in grodljem, ker je med nji
ma precejšnja razlika v ceni. 
Staro železo je znatno cenej
še kot grodelj i n . za končno 
ceno izdelanega jekla ni vse
eno koliko je v vložku enega 
ali drugega. 

S M peč lahko /obratuje z 
zelo različnim' razmerjem sta
rega železa in grodlja v vlož
ku, na katerega ima vpliv 
-specifična situacija z vložnim 
materialom v vsaki železarni. 
Z ozirom na ceno vložka in 
s tem na ceno proizvedenega 
jekla iz ekonomskih raz
logov bolj primeren vložek z 
nižjim odstotkom grodljater 
višjim odstotkom starega 
železa. * 

Pri kisikovih konvertorjih 
je situacija drugačna, ker je 
količina starega železa v vlož
ku iz tehnoloških razlogov 
omejena. Tako je za LD po
stopek zgornja meja za staro 
železo v vložku' normalno 30 
odst. in pri Kaldo postopku 
45 odst. Iz tega sledi, da je 
cena vložka zaradi velike ko
ličine grodlja pri teh agrega
tih precej višja kot pri S M 
peči, k i uporablja vložek z 
nizkim odstotkom grodlja. 
5 stališča cene vložka je 
SM peč v takšnem primeru 
bolj primeren agregat. 

Pri predelavnih stroških, 
med katere štejemo stroške 
za gorivo, energijo, osebne 
dohodke, remonte, potrošni 
material itd. in na katere ima 
velik Vpliv proizvodnost agre
gata je situacija precej dru
gačna. V tem oziru so kis i -
kovi konvertorji znatno ugod
nejši," saj se gibljejo ti stro
ški pri konvertorjih v mejah 
6 — 9v din za tono jekla. S M 
peči srednjeevropskih jeklarn 
(konkretno italijanskih) ima
jo predelovalne stroške v v i 
šini okoli 16 din za tono je
kla. V naš i železarni je ta 
številka zaradi slabih obra
tovalnih pogojev in nizke 
proizvodnosti še precej višja 
in se v letošnjem letu giblje 
okoli 22 din za tono jekla. 

Ob zgornjih izvajanjih lah
ko zaključimo, da je danes 
iz ekon. razlogov upravičeno 
proizvajati jeklo v SM pečeh 
predvsem takrat, kadar lahko 
obratujejo^ z zelo visokim od
stotkom starega železa, ka
terega nizka cena lahko kom
penzira visoke predelovalne 
stroške. To ne velja popolno
ma v slučaju zelo intenzivne 
porabe kisika "v SM peči, k i 
omogoča izredno visok dvig 
proizvodnosti in s tem avto
matično znižanje predelavnih 
stroškov. 

V primeru, če je količina 
»grodlja v vložku visoka, po
tem SM peč, razen v že prej 
omenjenem primeru izredno 
intenzivne uporabe kisika, ni 
najbolj primeren^ agregat, 
ker visoka 1 cena vložka ne 
more kompenzirati višjih 
predelovalnih stroškov. Zato 
je v takšnem primeru bolj 
primeren agregat kisikov 
konvertor, k i lahko z nizki
mi predelovalnimi stroški po
krije visoka ceno vložka. 

V naši jeklarni bo po iz
vedeni rekonstrukciji plav
žev situacija takšna, da bo
mo imeli na razpolago tolikš
ne količine grodlja, k i bodo 
zahtevale povečanje grodlja 
v. vložku S M peči od sedanjih 
cca. 50 % na približno - 65 
odst. Istočasno predvidevamo 
da bomo lahko sedanje pre
delovalne stroške S M peči 
zaradi povečanja proizvod
nosti peči in mehanizacije 
dela v livhi jami znižali od 
sedanjih 22 na 16 — 17 din 
na tono jekla. Vendar kljub 
predvidenemu znižanju pre-
delovalih stroškov ne bomo 
v- stanju tako znižati ceno 

surovega jekla, kot b i jo s i 
cer lahko, če bi ostali pr i 
50 % grodlja v vložku, ker 
bo cena grodlja po rekon
strukciji plavžev precej nižja -
kot je sedaj. Vzrok za to bo
do še vedno sorazmerno vi
soki predelovalni stroški S M 
peči. 

Iz tega sledi, da bi morala, 
biti sedanja rešitev rekon
strukcije martinarne z ozi
rom na proizvodne agregate 
samo začasna, medtem ko 
bi morali v prihodnjih letih 
rešiti to zadevo na drug, so
doben in ekonomsko bolj 
utemeljen način. Pogoj za to 
rešitev pa je zgraditev nove 
aglomeracije in rekonstruk
cija obeh plavžev, k i bo kon
čana predvidoma v letu 1967. 

Na podlagi zgornjih na
vedb lahko tudi zaključimo 
perspektivo za proizvodne 
agregate naše jeklarne. Po
leg obeh elektro peči, k i bo
sta pričeli^ obratovati letos 
in prihodnje leto bi morali 
postaviti do leta 1967 name
sto zastarelih in dotrajanih 
S M peči A, B, H , K in L ki
sikov konvertor. S M peči 
M in V , k i sta sorazmerno 
novi ter dobro ohranjeni, bi 
ostali še naprej in obratovali 
takrat, "ko bi primanjkovalo 
električne energije za eno ali 
obe elektro peči. V ' končni 
fazi rekonstmkcije naše*je
klarne bi bi l i ^ torej .sledeči 
agregati: 2 651 elektro peči, 
2 801 S M peči in kisikov kon
vertor?" ' 

V zvezi s kisikovim kon-
vertorjem se seveda takoj 
postavlja vprašanje kakšnega 
tipa bi naj b i l . Ker bodo 
proizvajali naši plavži gro
delj z nizkim odstotkom fos
forja prideta v poštev samo 
LD ali Kaldo konvertor. Ker 
bi morali postaviti dva kon-
vertorja (eden obratuje med
tem ko je dragi v remontu) 
v obstoječo halo na mesto, 
kjer stojita sedaj S M peči 
B in H odpade LD konvertor 
že iz lokacijskih razlogov 
Celotna konstrukcija tega 
konvertorja zahteva velike 
višino, k i precej prekoračuje 
sedanjo višino šaržirne hale 
-Zato bi morali v primeru, da 
bi se odločili za LD konver
tor močno dvigniti streho 
šaržirne hale, kar bi zahteva-1 

lo zelo velike stroške. Poleg 
tega ima LD konvertor so
razmerno zelo omejeno mož
nost za uporabo starega že
leza v vložku, kar zmanjšuje 
njegovo elastičnost prilago
ditve trenutni situaciji z 
vložnimi surovinami, kar je 
za naše razmere zelo važno. 
Končno je tudi naš kvalitet
ni asortiment za proizvod
ni program LD konvertorja 
v nekaterih ozirih neprime
ren. 

Logičen zaključek na gor
nja Izvajanja je ta, da bi b i l 
za naše. razmere najbolj pr i 
meren Kaldo konvertor ka
pacitete 60 ton, s katerim b i 
lahko letno proizvedli do 
(Nadaljevanje na 9, strani) 
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FRANC ŽVAN 

Kako najdejo gledališki amaterji 
pot v čustva tujcev 

NADALJEVANJE IN KONEC 

Zjutraj ob devetih je bilo napovedano naše slovo, 
naš sprejem . . . Malce nenavaden čas, a ker smo raču
nali s tem, da so nas Pesarezi pripravljeni v mnogo-
čem razumeti in nam kar največ oprostiti, smo si ga 
neženirano izbrali. 

Razen tega, da so bili naši hotelski prijatelj: in 
segnor Belli s predstavo izredno zadovoljni, nismo ve
deli še ničesar. Kritike .so imele iziti šele dan kasneje, 
ker se je predstava končala po polnoči. V nas je živelo 
prepričanje, da nismo razočarali. Po odzivu avditorija 
smo si to prepričanje lahko privoščili. 

Dogovorili smo se, naj bi trajal naš' sprejem uro, 
kvečjemu poldrugo. Povabili smo našega menagerja, 
mestnega župana, vodjo Monačanov, predsednika zdru
ženja italijanskih gledaliških amaterjev . . . osem ali 
devet ljudi. Pridružilo naj bi se jim osebje hotela. Tu
di ti fantje naj bi bili za spremembo eno uro naši 
gostje. 

Vse, s čimer smo kanili postreči, je priromalo z 
nami v kovčkih in potovalkah. Edinole kruh je bil 
italijanski. Domača zaseka in šunka sta se preselili na 
tamkajšnji kruh in pridružila se je baterija žganih 
pijač od florijana in starega graničarja preko pelin-
kovca do stare slivovke. Najbrž je nemogoče verjeti, 
da je to lahko pričaralo vtis večjega razkošja kot vse 
tiste salve belgijskega šampanjca, ki so pokale ob 
našem prihodu. Pa se je zgodilo prav to. 

Ker smo se z vsemi povabljenci poznali (z nekate
rimi celo dalj ko dva dni), sta bili prisrčnost in spro
ščenost prvi gostji na našem sprejemu. 

Prišli so vsi. Vsi natanko ob uri. 
Začelo se je točno ob devetih, po izteku ure in ko 

je minila poldruga, pa ni nihče niti od daleč pomislil, 
da bi pravzaprav moralo biti že vse skupaj končano. 

Med izrazi prijateljstva, besedami in zdravicami so 
domačini kar naprej ponavljali, da Jeseničani niso 
zadnjič v Pesaru in lastnica hotela je dejala: 

»Ce se bo primerilo, da vas na prihodnji festival ne 
povabi nihče drug, vas vabim jaz.« 

Tako sta se? tisto dopoldne neoficialnemu vabilu 
Belgijcev pridružili ponovni vabili Pesarezov in Mo
načanov. 

In ko se je po enajsti uri le jelo dozdevati, da bo 
treba na pot, smo videli med veselimi ljudmi tudi nek 
objokan obraz. Jokal je signor Belli. Ta zadržani go
spod, ki zna biti fin in vljuden, kateremu sta taktnost 
in prisrčnost služba, je ob našem odhodu spustil za-
tvornice. Vsakega je moral objeti in vsakemu večkrat 
podati roko. Neutrudljivo se je poslavljal, a ko smo 
se čez čas na hotelskem stopnišču fotografirali z vse
mi našimi gosti, se je signoriu Belliu nekam mudilo. 
Naglo je odšel in- ni ga bilo ob»županu in drugih, ki 
so nam mahali v pozdrav, ko je malo po dvanajsti 
uri rjavo-krem avtobus spet obrnil kolesa. 

Vzkliki in mahanje. Zupan ob sobarici, lastnica ho
tela ob natakarju. Tisti hip ni bilo prav nič pomembno, 
kaj je kdo. 

Zunaj mesta smo doživeli zadnjo manifestacijo to
plega prijateljstva. Tam je stal osebni avtomobil, zra
ven njega* pa segnor Belli. Neutrudno nam je mahal 
s svojim od solz mokrim robcem. 

Je Kaldo postopek 
primeren tudi za našo 
proizvodnjo ? 

(Nadaljevanje z 8. strani) 
400.000 ton surovega jekla v 
zahtevanem asortimentu. Nje
gova konstrukcija ne zahteva 
velike višine, lažje se prila
gaja spremembam situacij 
z vložnim materialom in nje
gov kvalitetni asortiment je 
širši. Ugotovili smo že, da je 
postavitev dveh Kaldo kon-
vertorjev v polje, kjer stoji
ta sedaj SM peči B in H brez 
predelave hale možna. Na me
stu kjer stoji sedaj SM peč 
K bi lahko postavili mešalec 
ta grodelj, ki je za dobro ob
ratovanje konvertorja potre
ben. Prav tako bi zadostovala 

proizvodnja kisika nove ki-
sikarne ,ki jo gradimo, za 
potrebe Kaldo konvertorja, 
medtem ko bj za ostale po
trebe rabili še naprej seda
nji kisikarni. 

Namen tega sestavka je bil 
enostavno in skoraj brez 
težko razumljivih številk pri
kazati v grobih obrisih na
daljnje možnosti in tudi po
trebe za ureditev naše je-
klarne. Kako bo to v resnici 
potekalo bo pokazala že bliž
nja bodočnost, kajti pri tem 
bodo igrale glavno vlogo pred
vsem naše finančne možnosti. 

K. 

GORE SO ZOPET 
ZAHTEVALE SVOJ 
DAVEK 
V nedeljo, 2. avgusta se je 

na Stolu smrtno ponesrečil 
naš sodelavec Janez Kržišnik. 
Nesreča se je zgodila v ska
lah med Rjavimi pečmi in 
stezo, ki pelje na vrh Stola. 
Ponesrečenec je v skalovju 
opazil nekaj lepih planik. 
Splezal je kakšnih 40 do 50 
metrov po krušljivem pečev-
ju navzgor in omahtiil. Ver
jetno se mu je odlomil majav 
oprimek ali pa odtrgalo ruš-
je, ki raste med skalami. 
Med padcem se je nekajkrat 
odbil od skal in s smrtnimi 
poškodbami obležal v grapi 
pod pečevjem. Od tu pa do 
Valvazorjevega doma so gan 

prenesli graničar/ji, naprej do 
doline pa člani GRS. 

Ta nesreča nas ponov.io 
opozarja, kako nevarno je 
brezglavo tveganje in nesmi
selno izpostavljanje življenja 
za nekaj cvetic. Po naših po
datkih je trganje planinskih 
rož eden najbolj pogostih 
vzrokov nesreč v gorah. Zato 
opozarjamo vse, ki jih bo 
pot vodila v hribe, naj se ni
kar ne puste zapeljati vab
ljivi lepoti cvetja, ki raste na 
težko dostopnih krajih. Ta
ko početje se kaj rado tra
gično konča. 

Samo nabiranje planinske
ga cvetja pa je dejanje, ki 
ni vredno pravega planinca, 
čeprav pustimo ob strani 
dejstvo, da je večina teh cve
tic tudi z zakonom zaščite-
nih. Berti Krapež 

ZAHVALA 
.Ob izgubi moje ljubljene 

in nikdar pozabljene mame 
TEREZIJE ŠTAJER 

se iskreno zahvaljujem dr. 
Sajevicu za vso skrb in po-
žrtovalnost. Iskrena hvala 
tudi dr. Čehu, ki ji je v 
zadnji uri lajšal trpljenje. 

Posebno se zahvaljujem 
organizaciji SZDL terena Sa

va, za poslovilne besede tov. 
Cvetki Čopovi. Iskrena hva
la Ivanki Stana, Pavli Mo-
horič, Marjanci Trojar in 
Johani Oman za vso pomoč 
in požrtvovalnost. 

Zahvaljujem se vsem da
rovalcem vencev in cvetja, 
godbi in pevcem Svobode 
Jesenice ter vsem, ki so z 
menoj sočustvovali in ki so 
jo spremili na njeni zadnji 
poti. 

Hčerka Slavka Kenv. 
perle. z družino 

France Žvan 

Viharno zat i š je 
Na taisti planoti proslav

ljamo svoj praznik 4. julij, 
dam ko so potomci nekdanjih 
Oglarjev začeli štorati po 
usodi, ki sta jo prinesla k 
nam sila divje krutosti in 
divjaštva ene najbolj stehni-
ziranih nacij Evrope. To ko
po smo skuhali drugače .kot 
vse prejšnje. V letih krvave
ga obračuna nismo gasili in 
zasipali z brasko. Povsod je 
gorelo in v splošnem kresu 
smo podžigali požar, v kate
rem so upepelili stoletno kri
vico skupno z usodo moder
nega suženjstva. 

Ljudje prihajajo v množi
cah. ' 

Stari, ostareli, srednjih let, 
zreli, mladi in najmlajši. De
lavci, uslužbenci, organizator
ji dela, vodilni ljudje, druž
beno politični delavci,, bor
ci"... 

S svojimi vozili, peš in z 
avtobusi. 

Prihajajo in na planoti se 
jih zbere'nekaj tisoč. Kaj, če 
jih ni bilo tod še nikdar to
liko. . 

Zanesljivo velja nekaj: • 
Se nikoli ni bilo tod toliko 

veselih, sproščenih ljudi 
hkrati. Ljudi, ki jih ne skr
bi jutrišnji dan, kot je skr
bela zima oglarja ko je pre

štet jeseni bone za »kest«. V 
ozračju in med ljudmi je ču
titi tisto, o čemer je mozgal 
nekdanji oglar. Današnji člo
vek, ki se zbira na Mežaklji 
natanko ve, y čigavih rokah 
je usoda njegovega kruha. 
Ve, da ga lahko pečeta edi
nole njegova misel in njego
va roka. In končno: razmere 
so izoblikovale rezultat sto
letnega sna in tisočletnega 
boja. 

Kruh ni več posladek, ka
kor je bil oglarju ali parti
zanu. In tisti, Id vemo, kaj 
pomeni biti lačen, lačen da 
se ti šibe kolena, lačen de 

ZAHVALA 
Ob nenadni in tragični 12- j 

gubi dragega moža, očeta, ' 
sina in brata 

JANEZA KRŽIŠNIKA 
se iskreno zahvaljujemo za 
nesebično pomoč in požrtvo
valnost pri reševanju gra-
ničarjem iz obmejne karavle, 
članom GRS ter gostom, ki 
so bili takrat v Valvazorje-
vem domu. 

Prisrčno se zahvaljujemo 
industrijskemu gasilskemu 
odredu Železarne Jesenice, 
sodelavcem dnine Markelj na 
lahkih progah, darovalcem 
vencev in cvetja ter godbi 
na pihala DPD Svobode Ja
vornik. Iskrena zahvala tov. 
Gregorju Novaku in Vinku 
Mežnarcu zat poslovilne be
sede ob odprtem grobu, 
TVD Partizan ter sostano
valcem za pomoč in sočustvo
vanje, lastnikom osebnih av
tomobilov pa za dragoceno 
uslugo. Zahvaljujemo se 
vsem, ki so ga spremili na 
njegovi zadnji poti. 

Žalujoči: žena Ol
ga, hčerka Marjet-
ka, sin Branko, 
mama, sestre, brat
je in ostalo sorod
stvo 

onemoglosti in skoraj do iz
gubljanja zmožnosti trezne-N 

ga presojanja, tisto smo tu
di dobro razumeli glas iz 
zvočnikov, ki so nekajkrat 
tisto dopoldne pozivali vese
le praznovalce, naj ne odme
tavajo ostankov kruha. Nam 
se je zdelo opozorilo smotrno 
in umestno, čeprav mladi in 
najmlajši smisla opozorila 
niso mogli dojeti. 

Praznovali smo na zgodo
vinskih tleh. Ni da bi kar 
naprej obujali spomine in 
skušali živeti samo od 
njih. živeti moramo za lepi 
današnji dan in še srečnejše
ga jutrišnjega. In pri tem 
so nam spomini nekako v 
napoto. Zlasti mladi ljudje, 
ki jim Je socializem nekaj 
danega in ga pojmujejo bolji 
kot formacijo, do katere so 
lahko skrajno kritični, po
slušajo kdai pa kdai naše 

y 
spomine bolj kot pravljico in 
manj kot tisto kruto resnič
nost, s katero ni bilo priza-
nešeno ne nam ne množici 
rodov pred nami. Morda je 
prav, če se na zgodovinskih 
tleh ozremo okrog sebe tudi 
s kancem razumevanja za 
slovenskega oglarja, ki mu 
je bil stoletja kruh bolj re
dek in večji posladek kot po
tica. In prav je če skušamo 
razumeti, da je bilo tako s 
slovenskim partizanom. 

Kadar gremo čez kopišče in 
hodimo po braški, ali ni do
bro in prav, če slečemo ma
lo koprene s patiniranih spo
minov preteklosti. 

Zaradi tega ne bodo naša 
praznovanja nič manj vesela. 
Morda bodo na vrednosti io 
svojem globokem pomenu tet 

'doživljajski pristnosti cela 
pridobila. 

KONEC 
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»Pride naj! l i veš, da ne maram ljudi. Ce zaidem v 
okoliščine, da j ih iščem, moram imeti zato dovolj teht
ne vzroke. Se t i ne zdi? A l i m i ta hip zaupaš ali ne, se 
ne zgovarjam. Res, od decembra nimam zveze z njimi. 
Preden posumiš vame, pomisli, da sem prišel k tebi in 
'jaz tebi zaupal.« 

Podrobar je osvobodil burklje koščenega prijema, j ih 
potegnil k sebi in se oprl nanje. . 

^_»če je tako,« je rekel, »bo že nekdo prišel.« Kdaj, ne 
vem, a pred mrakom, kakor bi ti rad, zanesljivo ne. Saj 
»veš, da se podnevi v teh dneh ne hodi po Pasji dolini.« 

»Nič nekdo. Komandant naj pride, preden se stemni. 
Za vsakega drugega bo Pasja dolina prazna.« 

»Lej ga"no, kakšen ti je,« je oponesel Podrobar. Manj 
kot komandant zanj ni nič' in podnevi naj gre na obisk, 
.da ga boš lahko že na začetku doline prepoznal. V teh 
časih je tako, da velja previdnost za vse, ne le zate in 
zame.« 

Vasilij j e preslišal roganje. Razgrnil je pelerino in 
potegnil izpod nje vrečevinasto torbo. Razpel jo je in 
pokazal vanjo. 

»Hlebec kruha prinesi in nekaj tobaka. Ne prvega ne 
drugega ne potrebujem zase.« Njegov glas je rahlo trepe
tal in čutiti je bilo, kako bi ga rad prisi l i l , naj ukazuje. 
Seveda se mu ni posrečilo, saj ni nikoli ne prosil ne 
ukazoval. 

Podrobar je osvobodil burkle koščenega prijema, j ih 
čez čelo, Vasilij pa je tiho čakal. N i bilo videti, da ima 
mamen ponoviti svoje besede ali oditi s prazno torbo. 

V Podrobarjevi pameti so se spreletavale stotere 
možnosti , k i so vodile k enakemu zaključku. Kruh in 
tobak potrebuje za nekoga, k i je v hudi stiski. 

»Poslušaj Vasilij!« je rekel in iskal njegove oči, k i so 
spokojno počivale v plamenih na sajasti steni, »če je kdo 
pr i tebi ali če je kjerkoli na Pokljuki, mu povej, da m u 
vsi skupaj pomagamo.« 

Zdelo se je, kakor da ga sloki čudak ne posluša. 
»Kruh in tobak prinesi!« je Tekel. 
Podrobar je posmrkndl in polglasno zahudičil. 
»Če je prezebel,- ozebljen ali ranjen, mu sam ne moreš 

pomagati. Bodi čudaški, kar je prav.« 
»Zato naj pride komandant. Stori, kar sem t i naročil! 

Naprej n i najina skrb!« 
Plameni so metali svoje odseve na smolasto sajasto 

steno in osvetljevali oba starca, k i sta stala nasproti, dokler 
Podrobar ni sprevidel-, da mu ne preostane drugega, 
kakor odnehati. Zasukal se je in stopil v izbo. 

2ena ga je sprejela z razprtimi očmi. Navadila se je 
tveganja in nevarnosti, k i so venomer ogrožale hišo. Do
godki popoldneva in večera pa so presegali moč njenih 
•živcev. Precej natanko je dognala, kakšno nevarnost je 
odvrnil popoldne od hiše njen osiveli mož in zdelo si j i 
fre, da" prihaja s pokljuškim čudakom v hišo novo nič 
manjše tveganje. Kljub prošnji, k i jo je kmet prebral v 
njenih očeh, j i n i b i l yoljan^ničesar pojasniti. 

»Po hlebec kruha stopi v kamro!« j i je rekel. Iz zid
ne omarice je potegnil dve palici žvečilnega tobaka in 
j u potežkal v svoji žilnati roki . 

Potem je stopil nazaj v 'vežo. Kruh in tobak je polo
žil v vrečevinasto torbo, k i jo je Vasilij hitro zavezal. 
Potisnil jo je nazaj, zagrnil s pelerino in se zasukal. Od
šel je ne da bi se" zahvalil in pozdravil. Med durmi se 
je razgledal po planjavi, pritajeno požvižgal svojemu psu 
i n stopil ven. 

Podrobar je gledal za njim, dokler ni izginil v senci 
smrečja. Dolgo v noč si je belil glavo, kaj naj pomeni 
ta obisk. 

X X I I I 
-Proti tretji uri se je za gorami zganilo. Bi lo je ka

kor da nekaj maje zamrznjeno zemljo. Polovica neba je 
ostala jasna in zvezdnata, druga polovica pa je bila za
strta s težkitni oblaki, k i so umazano odsevali v kristal
nem pršiču. Skozi lesove se je pripodil piš, da je zmrz
njeno drevje j e č a l o in se osipalo. Vrhovi hoj se niso vda
l i . Zmrzal j i m je ukazovala, naj kljubujejo.. Zato je prvi 
jug besno tulil skozi nepokorjene gozdove. — 

Stražar, k i je bedel, Mart in i n Oskar, k i sta bredla 
proti rovtu in Podrobar, k i ni mogel spati, so dobro ve
deli, kaj pomepi nenadni preokret. Bi lo je, kakor bi se 
gore zganile injse skušale-otresti okovov, v katere j ih je 
zakovalo na začetku zime. Vendar so ječanje in piš, sile 
sproščanja i n gibanje globoko pod snegom budili človeč
ku grozo. 

SVARUN 

Stvar z lokacijami n i niti 
tako zapletena, kakor bi člo
vek dejal, takole na prvo ro
ko. Za nekaj sto milijonsko 
investicijo, k i bo krasila ali 
kazila okolico-in postavljala 
nove vedute, se najde takole, 
recimo y nekaj dneh. Težje 
je, če želiš, moj državljan, 
recimo postaviti svojo last
no hišo. Pa tudi to še gre. 

. V nekaj mesecih, v pol leta, 
kakor bi mignil, se lokacija 
najde. Najhuje pa je vele-
razumljivo, in seveda, če bi 
kanil postaviti drvarnico, če 
želi ta ali ona turistična or
ganizacija, podjetje ali dru
štvo postaviti takšen ali dru
gačen kiosk. E j , jej, to pa 
niso vsakdanje reči. Tu tra
jajo stvari," kako b i rekel, 
lahko toliko časa, da ti gre 
birokrat, k i j ih rešuje, v za
služeni pokoj. Mladi se po
tem taikoj ne znajde in ta
krat, če znaš, morda najdeš 
vakuum in dobiš štiri, šest 
ali osem kvadratnih metrov 
prostora, kolikor ga potre
buješ. 

Se je namerilo, da so Ra-
tečani zamenjali dotrajano, 
ne ravno lepo in*premajhno 
gajbico, v kateri so na ob
mejnem bloku menjavali tu
je vailute, dajali turistične 
informacije, če so b i l i na 
volji in so vedeli, po čem 
prišleki vprašujejo ter delili 
prospekte, kadar so j ih slu
čajno kaj imeli. Zamenjali 
so jo za lično škofjeloško 
montažno hišico. Prejšnjo so 
postavili k Zelencem, češ, naj 
še tam malo služi. Notri ka
ni jo urediti prodajo spo
minkov, lahko pa tudi vstop
nic za dostop k izviru, kdo 
ve, kaj se še vse skuha v 
njihovih glavah. In zdaj se 
začno dogajati stvari. Dragi 
moji, zdaj boste videli, kako 
vsemogočni znamo biti biro-
kracijevi vojščaki,. kolikšna 
je naša moč In kako smo še 
trdni. 

Lična škofjeloška hišica bo 
morala proč in stara, bogme, 
tudi ne bo smela nazaj. Pa 
tudi pri Zelencih ne bo sme
la biti. Tako je bilo razgla
šeno. Veste oni so oboje po
stavili brez gradbenega do
voljenja in vse tiste kilske 
dokumentacije, pa je rekel 
neki inšpektor svoj veto, 
svoj N E . In zdaj je ne. Pra

vijo, da ga ne bo nihče več 
preprosil in da ga ne kani 
preklicati, ker bojda kioski 
in lesene montažne hišice ne 
sodijo na Gorenjsko, pač pa 
mora biti vse trdno zabeto-
nirano in postavljeno za 
zmeraj, če- je grdo, da grdo 
ostane in se ne da premak
niti. Kaj bi takle kiosk, k i 
jih dandanašnji že kar z v i 
ličarji prenašamo iz kraja v 
kraj? Ta ti pokaži vso nara
vo, zasvinja čistost urbani
stične zamisli, daje vtis na
še revščine in primitivizma 
in sploh", saj / ni vredno go
vora. 

Kdo se ozira na to, da je 
tod še nebroj možnosti v 
majhnih in lahko tudi ličnih 
kioskih, za ustvarjanje čisto 
lepih sredstev, k i lahko s 
pametnim onegavljenjem čez 
nekaj let prinesejo možnost 
tudi za dražje gradnje. Ne, 
poceni ne bomo gradili, pro-
vizorije ne bomo postavljali 
in čisto nič nas ne briga, 
kje bodo tujci menjali svoje 
denarce, kupovali kokto in 
čevapčiče ter se dogovarjali 
ali j im kaže i t i čisto dol na 
jug Jadrana po tej ali oni 
poti. 

Vse v redu in, prav, dokler 
nekje stoji še tako zanikrna 
baraka. Lahko tudi razpada. 
To nikogar ne moti. Bogne-
daj pa, če se kdo spomni, da 
bi jo odstranil in jo zame
njal z ličnejšo, boljšo, pro
stornejšo. To pa ne. Tam, 
kjer je lahko smetišče, s ka
terega zaudarja, ne sme sta
ti nekaj lepega. 

In zato, dragi moji, obri
šite se pod nosom. Na ob
mejnem prehodu v Ratečah 
ne boste sprejemali tujcev 
in menjali njihovih deviz v 
montažni hišici. Pr i Zelen
cih ne boste prodajali spo-
minčkov in razglednic in v 
Martuljku boste lahko delali 
svoje turistične mahinacije 
pod vedrim ali oblačnim ne
bom, če j ih boste že ravno 
hoteli. V Vrbi , Mojstrani, v 
Rovtih in kjer si že bodi bo
do stale trdne, drage, masiv
ne stavbe. Nič lesenega, lič
nega, takšnega brez temeljev, 
kar navsezadnje lahko vsak 
viličar prestavi/ če se izkaže, 
da mora proč. 

M i birokrati, birokratov 

hrabri, da bomo vsak tak
šen poskus v kali zatrli. Bo
ste videli, da se nam bo to 
posrečilo. Naj ljudje obču
tijo našo moč in naj vedo, 
da birokracija ni kar tako, 
od muh. 

Razstava cvetlic 
Hortikulturno društvo Je

senice je v počastitev občin
skega praznika priredilo raz
stavo cvetic v osnovni šoli 
»Toneta čufarja« na Jeseni
cah. Z lepo uspelo razstavo 
si je društvo pridobilo dra
gocene izkušnje za bodoče 
razstave in sploh nadaljnje 
delo. 

Otvoritvi razstave so pr i 
sostvovali člani skupščine 
občine Jesenice s predsedni
kom Ludvikom Slamnikom, 
direktorjem železarne inž. 
Hafnerjem, predsednikom 
ObSS Ludvikom Kejžarjem 
in drugimi predstavniki sta
novanjskih skupnosti, kra
jevnih uradov itd. Razstavo 
je s krajšim nagovorom od
prl predsednik Sveta za 
kmetijstvo pri skupščini obči
ne inž. Janez Pšenica. Ogle
dalo si jo je zelo veliko šte
vilo obiskovalcev, k i so v po
govorih iznesli tudi marsi-
kak koristen napotek. Tudi 
gostje so si z zanimanjem 
ogledali razstavljeno cvetje 
in se s člani hortikulturnega 
društva pogovarjali o bodo
čem delu in načrtnem ureja
nju Jesenic in okolice. 

Za uspelo razstavo gre za
hvala mnogim članom dru
štva, k i so požrtvovalno so
delovali in sploh društvu, k i 
je s svojim delom že večkrat 
dokazalo upravičenost ob
stoja. Njihove vrste so se 
prav ob razstavi spet pomno
žile in društvo sedaj šteje 
180 članov, k i že težko čaka
jo začetek jesenskih preda
vanj, ki bodo predvidoma že 
v začetku septembra. Vse 
člane iz okoliških krajev, ki 
si želijo, da bi bila predava
nja tudi v njihovih krajih 
pa vodstvo društva prosi, da 
čimprej sporočijo, kje naj bi 
predavanja bila in približne 
število interesentov, da bi 
lahko izdelali temu primere« 
in točen spored predavanj na 
Jesenicah samih in v Okolici 

Pogled na del cvetlične razstave, ki jo je organiziralo hortikulturno društvo 
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Kino »RADIO« 
8. in 9. avgusta ameriški 

barv. CS fi lm ŠTIRJE APO
KALIPTIČNI J E Z D E C I , ' ob 
17. in 19.30 
, 10. avgusta italijansko-fran-
coski barvni film K A R T A G I -
NA V P L A M E N U , , ob 17. in 
19. u r i 

11. in 12. avgusta francoski 
film S E D E M S M R T N I H 
G R E H O V , ob 19. ur i 

13. i n 14. avgusta češki CZ 
film IKARIA X B - 1 , ob 19. 
uri 

15. avgusta italijanski barv. 
ni f i lm POŠASTI V ' R I M U , 
ob 17. in 19. ur i 

Kino »PLAVŽ« 
8. in 9. avgusta francoski 

film S E D E M S M R T N I H 
GREHOV, ob 18. in 20.30 

Kh in 11. avgusta ameriški 
barvni CS film ŠTIRJE APO
KALIPTIČNI JEZDECI , ob 
18. in 20. uri , 11. avgusta sa
mo ob 20. ur i 

13. in 14. avgusta nemški 
film TUDI TO J E ŽIVLJE
NJE, ob 20. ur i 

15. avgusta francoski film 
D E K L I C A V IZLOŽBI, ob 
18. in 20. ur i 

Kino Žirovnica 
8. avgusta madžarski film 

DEŽEVNA N E D E L J A 
9. avgusta argentinsko-ita-

lijanski barvni CS film L J U 
B E Z E N NA M E J I S V E T A * 

12. avgusta ameriški barvni 
CS film ŠTIRJE A P O K A L I P 
TIČNI JEZDECI 

15. avgusta nemški film 
TUDI TO JE ŽIVLJENJE 

Kino Dovje 
8. avgusta argentinsko-ita-

lijanski barvni CS film L J U 
B E Z E N NA M E J I S V E T A 

9 avgusta madžarski film 
DEŽEVNA N E D E L J A 

13. avgusta ameriški barvni 
CS f i lm ŠTIRJE A P O K A L I P 
TIČNI JEZDECI 

15. avgusta francoski film 
S E D E M S M R T N I H G R E H O V 

Kino Koroška Bela 
8. avgusta nemški f i lm T U 

DI TO J E ŽIVLJENJE 
9. avgusta francosko-itali-

janski film U G R A B I T E V - S A -
B I N K 

10 avgusta francoski f i lm 
S E D E M S M R T N I H G R E H O V 

15. avgusta češki CS fi lm 
IKARIA XB-1 

ŽELEZAR 
GLASILO DELOVNEGA 
KOLEKTIVA ŽELEZAR-
NE JESENICE - Ureja 
redakcijski odbor — Glav-
ni in odgovorni urednik 
Remigij Noč - rokopisov 
in fotografij ne vračamo 
— Naslov: Uredništvo Že-
lezarja, Železarna Jese-
nice. Tel. int. 758 in 394 -
Tisk CP »Gorenjski tisk-

Kino Kranjska gora 
8. avgusta francosko-itali-

janski CS film UGRABITEV 
S A B I N K 

9. avgtfsta nemški film T U 
DI TO J E ŽIVLJENJE 

43. avgusta francoski f i lm 
S E D E M ; S M R T N I H G R E H O V 

14. in ' 15. avgusta ameriški 
barvni CS film ŠTIRJE APO
KALIPTIČNI JEZDECI 

DEŽURNI ZDRAVNIK 

Za čas od 7. avgusta od 12. 
ure do 14. avgusta do 12. ure 

ZAHODNI D E L JESENIC: 
dr. Mihael Sajevec, Jesenice, 
Tavčarjeva 5, telefon 94, Re
šilna postaja Jesenice. 

VZHODNI D E L • JESENIC: 
dr. Raj ko Turk, Jesenice, Ce
sta revolucije 15,-telefon 94, 
Rešilna postaja Jesenice. 

Bil sem v Staničevem domu 
Že dolgo časa hodim po gorah in vselej, kadar hodim 

po strmih stezah se razveselim varnega zavetja naših pla-
ninskih koč, posebno kadar sem utrujen, žejen ali moker 
in premražen. Prehodil sem po vzdolž in počez skoraj vse 
gore od Maribora do Bohinja, pa tudi drugje in moram 
priznati, da se nikdar prej nisem tako prijetno počutil, ko 
oni dan, ko sem pozno v mrazu prispel skozi Kot v Stani-
čev dom. 

Ne vem, kaj je vzbudilo v 
meni ta izreden občutek, mo
goče razkošna razsvetljava, 
ali pa izredna čistoča v do
mu, lepo pohištvo, prijetna 
jedilnica," mogoče izredno 

prijazni oskrbniki, vem le to, 
da je bil prihod v Staničev 
dom izredno doživetje, do 
sedaj meni še nezncno. Na
vajeni smo na čiste koče, 
vendar na preproste in pr i 

mitivne, nekje tudi na dru
gačne, umazane in zanemar
jene, zato tem bolj to raz
liko občutiš v Staničevem 
domu, ko namesto na kočo, 
ki si jo navajen vsaj na tak
šni višini (2300 m), naletiš na 
pravcati razkošni hotel. 'Nik
dar ne bi na tej višini, ka
mor vodijo le steze, pričako
val v spalnicah doma lepo 
negovan parket, lične poste
lje, čeprav v nadstropje, ču
dovito lepe in tople odeje 
ter ostalo, vse tako skladno, 

UDARNIŠKA AKCIJA BRIGADIRJEV NA STOLU 
Na prošnjo PD Jesenice je odšla v nedeljo, 26. 7. 1964 iz Kranjske gore skupina 58 bri-

gadirjev na udarno akcijo na Stol, da pomaga pri izgradnji Prešernove koče. V tej skupini 
je bilo tudi 19 nemških študentov, ki skupno s študenti srednjih šol VIČ — RUDNIK 
urejujejo smučišča -v Kranjski gori. 

Ta skupina brigadirjev je prenesla nekaj čez 100 desk. Pot je bila precej naporna, 
vendar je mladost premagala vse napore. 

Ker je bila sončna nedelja, so brigadirji imeli lep razgled po Gorenjski in Koroški. 
Na večer so se brigadirji zadovoljni, vendar malo utrujeni vrnili v Kranjsko goro. 

Tomaž Oven 

tako po obliki kot po bar
vah; 

K o tako gledaš to lepoto, 
pokramljaš s prijaznimi 
-oskrbniki ali poslušaš o na- f 
čitih in idejah članov Planin
skega društva Javornik, si 
prepričan, da bo to ustvar
jeno in da bo Staničev dom 
čez čas ponos slovenskega 
planinstva, marljiv in po
žrtvovalni kolektiv Planin
skega društva Javornik — 
Koroška Bela pa že sedaj 
lahko služi za primer vsem 
ostalim planinskim dru
štvom. Prav zaradi tega in 
pa zato, da v imenu obisko
valcev izrečem vse priznanje 
temu izredno prizadevnemu 
kolektivu, sem napisal te vr
stice. Ljubiteljem planin pa 
priporočam, da Staničev doni 
zagotovo obiščejo, če jih bo 
pot pripeljala v triglavsko 
gorovje, ker j im ne bo žal. pa 
čeprav bi zato morali napra
viti tudi daljšo pot. 

M . Polak 

Z A H V A L A * 

Ob tragični smrti moža, 
očeta 

ANTONA TISOVA 

se vsem, k i so ga spremili 
na njegovi zadnji poti, iskre
no zahvaljujemo. Prav tako 
ZB, tov. Martelaku in kolek
tivu žične valjarne, tov. Groš-
Iju za poslovilne besede ob 
odprtem grobu, sodelavcem 
za častno spremstvo in vsem 
ostalim za podarjeno cvetje 
in vence, kakor tudi javcmi-
ški godbi na pihala ter last
nikom osebnih avtomobilov, 
ki so nam nudili pomoč ob 
tragični smrti, najlepša hva
la. 

Žalujoči: žena Pepca, 
sin Edo in ostalo 
sorodstvo 
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Kaj bomo gledali v kinu 

Gradbena dela na drsališču Podmežakljo so v polnem teku. Na sliki: zabetonirana plošča 



Prireditvi za praznik 

V petek so obiskali Jesenice predstavniki obmejnih občin iz Avstrije in Italije, 
ki so si ogledali tudi tehniški muzej naše železarne in gradbišče novih valjarn 
na Belškem polju. Zvečer pa so bili prisotni na baletnem večeru solistov ljub-
ljanske Opere, ki je bil v Titovem domu v počastitev občinskega praznika. 

V počastitev praznika naše 
občine je bilo pretekli petek 
več različnih prireditev in 
otvoritev. Med najpomemb
nejša kulturna dogodka v 
tem okviru lahko brez dvo
ma štejemo otvoritev razsta
ve likovnih del znanega tr
žaškega akademskega slikar
ja Lojzeta Spacala ter balet
ni- večer solistov ljubljanske 
opere. 

RAZSTAVA 
Na področju likovne estet

ske vzgoje naših delovnih 
ljudi in mladine sta jeseni
ška DPD Svoboda »Tcne Ču
tar« in njena likovna sekcija 
»Dolik« pokazali v letošnjem 
letu lep napredek. Že nekaj 
mesecev nazaj lahko vsak 
mesec občudujemo v mali 
dvorani pri »Jelenu« na raz
stavah likovne umetnine na
ših mojstrov palete sedanjo
sti in 'preteklosti. V tem 
okviru pomeni sedanja raz
stava Spacalovih barvnih l e 
sorezov, tako v tehniki ka
kor tudi v izrazu, nekaj čisto 
posebnega in tudi drznega. 
Zato se močno razlikuje od 
vsega tistega, kar smo do
slej v okviru teh razstav 
lahko videli. Vendar tako je 
prav, kajti tudi na področju 
kulturne in estetske vzgoje 
moramo biti napredni in ko
rakati s časom, čeprav je to 
včasih težko in zahteva več 
truda in časa. 

Lojze Spacal je b i l rojen 
leta 1907 v. Trstu in ga lah
ko z ozirom na njegovo 
umetniško doživljanje K r a 
sa, ki ga izraža v svojih šte
vilnih delih, primerjamo kot 
umetnika s pesnikom Sreč-
kom Kosovelom, š tudiral je 
v Italiji in imel kot zaveden 
Slovenec težave s -takratni
mi fašističnimi oblastmi ter 
je bil tudi konfiniran. Da
nes je svetovno znan, poseb
no kot specialist za barvni 
lesorez, pri katerem se je 
dokopal do res svojstvenega 

izraza. Prejel je za svoja da
la vrsto mednarodnih na
grad in mnoge galerije do
ma ter v inozemstvu imajo 
obešene njegove grafike, saj 
je tudi razstavljal v številnih 
svetovnih središčih. 

Na razstavi v mali dvora
ni delavskega doma pri »Je
lenu« . smo videli skupno 24 
barvnih lesorezov, med ka
terimi prevladujejo motivi z 
naše morske obale in Krasa. 
Vtisi , k i j ih ima obiskovalec 
pri ogledovanju posameznih 
del so različni, saj prevladu
je pri nekaterih močna ab
straktnost, medtem kc so 
drugi nekoliko bolj realistič
ni in povprečnemu obisko
valcu bolj dostopni. Brez 
dvoma pa dokazuje razstava, 
da je Spacal izredno močna 
umetniška osebnost, k i se je 
tudi s samo tehniko izdelave 
teh lesorezov dokopal skoraj 
do popolnosti. Že samo zato 
je razstavo vredno videti. 

BALET 
Na predvečer praznika so 

bili številni gledalci, med ka
terimi so bil i tudi predsed
niki naših sosednih domačih 
in zamejskih občin, priča 
še drugemu pomembnemu 
umetniškemu dogodku v 
gledališču »Tone čufar«. 

Videli smo baletni- večer 
renomiranih solistov ljub
ljanske opere: Tatjane Rem-
škarjeve, Lidije Sotlarjeve, 
Brede šmidove, Vide Volpi 
in Metoda Jerasa, Janeza Me-
jača ter Staneta Polika. Ob 
spremljavi odličnega pianista 
Huga Berganta so izvajali 
baletne odlomke iz oper in 
baletov skladateljev Čaj kov-
skega, Dvofaka, Gounoda, 
Hrističa, Lhotke in Švare. 

Nastop ljubljanskih moj
strov baletne umetnosti je 
bil brez dvoma za jeseniško 
publiko izredno umetniško 
doživetje in bo ostal vsem 
navzočim še dolgo v prijet

nem spominu. K. 

Koncert v bolnišnici 
Mešani pevski zbor »Fran

ce Mencinger« Javornik 
Koroška Bela je v soboto, 1. 
avgusta obiskal bolnike, k i 
se zdravijo v jeseniški bol
nišnici in tam priredil kon
cert. Zbrane bolnike ter pr i -
marija dr. Hafnerja in ostale 
goste je najprej pozdravil 
predsednik društva tov. Jan
ko Orešnik in v kratkem na
govoru podčrtal, da koncert 
pesmi, k i j ih je mešani "pev
ski zbor pripravil . pod vod-: 
stvom neumornega pevovod-
je.Leopolda Mejača, sodi tudi 
v okvir proslav in praznovanj 
občinskega praznika, 35-član-
ski' pevski zbor je' nato .zapel 
deset pesmi. Na sporedu so 
bile pesmi Beethovna,",- Sre-
botnjaka, Simonitija in dru
gih skladateljev. Odobrava
nje, s, katerim so bolniki na-' 
gradili pevce z Javornika, 
potrjuje, da so takšni obiski 

, i n kratki kulturni programi 
,v jeseniški bolnišnici zaželje-
mi tudi v prihodnje. To je 
poudaril tudi primarij dr. 
Hafner, ko se je zahvalil pev-

j £ m i n pevovodju za njihov. 

trud ter pozornost, da sb ob 
občinskem prazniku 1. avgu
stu obiskali bolnišnico. 

—or 

Kdo bo zadel glavni dobitek — pečenega prašička? 

Utrinki 
iz Crikvenice 

Prehitro minevajo dnevi. 
Tako si je misl i l skoro vsak, 
ki je v drugi polovici julija 
preživljal svoj dopust v do
mu Železarne Jesenice v C r i -

• kvenici. Toplo morjepin do
bra hrana vlivata novih : mo
či za delo, razpoloženje ipa 
je treba ustvariti .-In to še 

. je tovarišu upravniku Radu 
SimiMču res posrečilo. Po
zoren na vse je skušal ustre
či slehernemu. Prijetno je 
goste presenetila njegova 
odločitev, da priredi srečolov. 

' Mnogo veselega pričakova
nj a m .šaljivega ugibanja sb 
povzročili razstavljeni do
bitki . Sreča, j ih je tako raz
delila, da so j ih gostje v ve
selem razpoloženju skupaj 
užili in se je sonce prezgo
daj nagnilo v zaton. 


