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Kvina 

KrJ"tiansand. - I løpet av før- gi en årlig cnel'gipl'uduksjun av 
ste halvår av 1960 regner en med 5800 G\Vh (= milL kwh.) 
'Lt Sira-Kvina j{raftselskap vil bli Utbyggingen el' pla,nlagt i fire 
formelt kcmstitue:1:. forteller "Sør- trinn: Første byggetrinn omfatter 
hnd et". Ana-Sira samt Tonstad I (de to 

Sira-Kvina Krrrftselslmp er et første aggTegater i Tonstad), som 
interessentskap, bestå·ende av seIm vil gi en årlig produll:sjon på 1920' 
intere�5{'nter, nemlig Den nOl'ske G\Vh. Annet byggetrinn omfatter 
3t"t, ca. 25 prosent; interessenter TJørhom l{raftverk og Tonstacl Il, 
i Rogaland fyll,e, ca. 47 prosent; S0111 vil gi 'en produksjon på 1930 
Vest-Agder fylke, ca. 15 prosent; GKh. Tredje byggetrinn omfatter 
Kristiansand IWl11mune, ca. 1 pro- Trm"tA(/' ur og Solhom, med en 
sont; og SIdensfjordens kommu- produl,sjon på 1160 GKh. Fjerde 
nale KrEft:o'elskap, ml. 11 prosent. byggetrinn omfatter de fire kraft

Slik' planene i dag er trukket stasjonene, Duge, Kvina, øyar
opp, skal hver av interessentene vann og Raskrepp som vil gi i Rlt 
sl,yte inn i selskapet sine vann- 880 GRh. Samlet blir det en årlig 
fal1s1:ettigheter, som til sammen 'energiproduksjon på 5890 GKh. 
utgjør ca. 90 prosent av de sam- Forleøpig ttW en sikte på on 
lede vannfallsrettigheter i elvene byggetid over en JO års periode 
Sira og Kvina. De resterende fra 1961 til 1971, fordelt slil,: Før
vannfaUsl;eUigheter vil bli kjøpt ste byggetrinn 1961--65. annet 
eller ekspl:opl'iert av Sira-Kvina byggetl'inn 1 963�67, tredje byg
Kraftselskap, g'etrinn J 965-69 og fjerde bygge

Selskapets formål er å utbygge trinn 1967-�71, 
��+-,'------�--,--c------------- , og utnytte vannkraften i Sira og En regner ikke med å kunne 

sk firma Y sJer 
keri England 

I di:sse dager har et daLlersel
skap av O. Kavli A/S, Bergen, 
tatt i lJl'uk 'en ny fabrikkbygning 
i nærheten av Newcastle. Firmaet 
opprettet i 1936 en ostefabrikk i 

Kvina, Vannln'aften i de to elvene pabegynne utbyggingen før i 1961. 
tenkes utnyttet i en kombinert ut�, Noe nøyaktig beløp over aIl
bygging med delvis overføring av leggsomkostningene er ikke an
vann fra 'den ene elven til den \ gitt, men det har tidligere vært 
andre. Det: er p]Jl.nlll/It i alt 9 antyclet beløp på fra 1 til Ph mil
kraftstasjoner, som til sammen vil, lie_td luoner. 

Stort Tankanlegg Planlagf V Moss 
samme omrade etter krigen ble Det amerikansl{e oljeselskap populært friluftsareaL 
det opprettet en fabril{k for fram- Tide Water, s{)111 er i ferd med å Planene om 'et stort oljetank
stilling av knekkeb:,ød og flatlJrød. bygge, et større oljeraffineri ved anlegg på Kambo tyder på at Tide 
.Denne f�brild{, som eies av Knut Kalundborg i Danmark, har søkt \Vater for alvol' vil kaste seg inn 

Bergen, Vestfold Flatbrød- de norske myndigheter om konse- ;J& det nOl:ske marked, i full kon
Bal'kålær, og direktør I sjon på bygging av et større tank- kunanse med de andre større olje-

Nøweastle, Kambo ved Moss. De Shell, BP og 
i !1cnnye Moss. skal Nor og Pe-

Knut kommel' den be-

og hvis man skal 
selge like meget flatbrød over 
hele landet som man gjorde i det Saudi-Arabia og Kuwait. 
lille område, vil det bli nødvendig Det eT foreløpig ikke Op?lyst 
med en ovn nr. 2, og de første for- noe om hvor stort område som 
beredelser er Allerede gjort. 

Uno-X, 

i noen 

å tillegge seg nye kunster i sve-
vet. Han hoppet etter nyeste, Uly' en Ht:\riar i gnistrende stil forbi et par lmrer! I, 'I!; ,\7 � 
med større lengde, Ansten Sa-

l V d � f8 II muelstll'en skuffet i lengde, men er ihS Je ene 
var ellers en liflig opplevelse for 

skal erverves pa Kambo, men det 
blir mgt at det er "meget bet ydel lig". Man kjenner heller ikke til 

'de nærmere enkeltheter ved pro
sjel,tet, men man mener at de 

anlegge et eget raffineri i Skan
clinavia. Men etter hva avdelings
sjef Chris Bugge i A/S Norske 
Shell opplyser til Aftenposten, er 
det ikke tatt noen avgjørelse 
dette spørsmåL Saken krever 
langvarige og omhygelige utred
ning, og det vil derfor ta lang tid 
for spørsmålet Cl' avklart, sier 
han. Det Ilr på ingen måle gitt 
at et raffineri - hvis det blir be� 
slutet bygg'et - blir liggende i 
Norge - det kan like gjern€ bli 
Danmark. Ellers Cl' det mange 

gamlekarer blant de tusener som 
så piL H?n l,an stå på sId slik vi 
husl{er det, lett elegant nedslag, 
overgangen og sletta i ballett-stn, 

som Hjaln1ar Hvam i 1930 og 
rier-omln-ing. Den g'o�e Ansten ble 
imidlertid sist av olympialaget og 
måtte finne seg i å ha de :'uved
kommende" Ulland, Jim Bl'ennan 
og Chris Sel1bekk foran seg. 

Trondheim. Det er tegn som 
tyder pa at det har foregått en 
urovekl{ende stor invasjon av ulv 
i Verdalsfjellene. Samer har fun
net spor etter i alt seks ulver, og 
udyrene har allerede gJort store 
innhugg reniflol,kene. Flere 
ihjelyevne rein er funnet, og sa
mene frykter for at dersom 111an 
ikke får ram på udyrcnc, vil det 

Sønner av Norge i Vaneo,uver, bli det rene uår for dem. Man 
og for den saks sky:ld hele ordenen er cgsil. redd for al det ,kan dreie 
har grunn tn å v�re stort fornøyd seg om en ulvestamme som i len
med representasjon ved Leavell- I gere tid hal' hatt tilhold i fjellene 
worth-rennet. l dette fornemme I mellom Vel'dal og Meraker, 
;3elskap ble Chris Selsbel{k nr, 9. 
Kolbjørn Nordlie ble nr. 13 0!s i 
Johan Smedcsang nr. H, - alle' Malllnus Hcdt�/edt Kom med hopp på over Holmenkollens �' , 
bakkel'ekord. Til PlC fra Hans 

A-Idasse r:�suIt!ltel': 

308 311 
294 300 
288 281 
293 292 
286 294 
272 292 
275 262 
271 27R 
2136 263 
272 2'11 
2R7 243 
252 254 
252 254 
251 238 
285 281 
220 250 
226 241 
280 255 
221 224 
210 238 
212 222 
221 222 
207 234 
292 

17H.8 
177.1 
176.8 
176.4 
173.0 
169.2 
167,0 
164A 
163.2 
157.7 
106.6 

Nilsen Studier 

Blaut "Stavilllge,rfjOl'u"S llassa
sjerm' "/'il llnl,ol11sten .. tiL Xc\\' 
York den 6. fehruilr vur professor 
Mag1ll1S No(Un�!lt fra Pllcifie 

Lutheran College, lPJilrldand, '''ash. 

Professol' Nudtvedt som undervi

ser i historie lwm tilbalm' e Uer 
fire månedens studieopphold ved 

v!l(l Oslo Universitet, og fortalte I 
at !mn hadde samlet mel'e OPlllys
ninger for ' å omsl,rive sin doktor

avhandllng om Haus MeIsen Hau

ge i romanform. 

forberedende ,arbeider i lllarken 
vil bli satt i gang så snart konse
sjonen e,' gitt. Det er meningen 
at tankanlegget på Kambo skal 
bli distribusjonssentral fra olje
produktene som kommer fra Kal-

steder lundt Norges kyst som undborg-raffineriet i Danmark. 
eventuelt kan komme i betraktAftenposten har talt med den 
ning for anlegget av et raffineri. juridisl,e represenbmt for Tide 

'Waters datcrsclsk::l.p i Norge, 
Nonik Veedol. h.r.sa�førcr sver;:-e l ]eOfu rnbanen' Har Sunde, men han Vllle foreløpIg 
ild,c uttale seg om saken, under S k K' , henvisning til at den 'ennå befin-I pre e arer. 
neI' seg p& et "helt forbel'cdende" I stadium. Han bc]ueftet imidlertid D k l ' t 'l . en nOI's 'C o ympla Toppon at sølmad om konsesjon for tank- I 
n.nlcgget Cl' sendt myndighetene I Squaw Valley er godt representert 
og man I egner med en avgjørelse med jernbanefolk. Torstein Seier
om ikl{e så lenge. sten på skøyter, Henry Herman-

Flcre kommunale utvalg i Moss, 
bL a., Ntde- ug frilufLsuLvalgel, 
slml ni\. utale seg om spørsmålet. 
Del umråde som det seIles kon se-

sen i ski-skyting, og Reidar An
dreassen i langrenn, vil i høy grad 
gi bevis for at Norge hal' spreke 

sjon på grenser nemlig opp til et jernbanefolk. 

Save now at Union E'edel'al nnd slune in· (»lll' next quarterly 

dividend at tlle 4°1< allnual ratc. Wc invitc yon to save at 

'Union Federal and grow with mi. 
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tilbake til gamle 
Gustav Bjerkager 

auktionalius 

(Mere). 

'Friday, 'Feoruary 19, 1 

y News 
Nevaua mouna:ns, where early 
comers will be served real moun
tain flap-jacks. Coffee will be 110t 
and ready all day. At !'loon two 

SaCl'umentø To Host District N 0.6 ' \ greet lh'CfS, Lloyd Books and Bob 
Grider will serve barbec. chicken Amun!lse� lodgle JSfo. .48, Of. ofieers,

. 
Soeial Director Olga l as only they know how, The Dis-preparihg to receive the other NIleson wlll arrange �ueen a,nd'j trict hor;;eshoe tournament will 31 lodges in the district near the talent contests along wlth JUlIlor I be played under the gi ant sugar 

dome of the State Capitol of the Directors Ole Remmen and Gor- i pines and tall fira whlch surround Golden State. Readt}uarers will don -Hansen. Don A�Ok and Ca:-l 'I the rustie camp bUilding-s, It is be thebeautiful Hotel Eldorado Palmore, S�orts Dlrectors W111 beJi.eved that someone �ill win a with new, air-conditioned comfort, "handle bowhng and other sports five year l<lase to a camp site by with a banquet xoom that will; eve�ts; 
, . ' . having the right number on his seat theGOO 'fuqlected officcrs, del- Dlstnct Dlrector Helen p, Bar- dinner check. All proeeeds, after egates and VisttorS and yet leave, ton is in charge of reception and expenses go to the camp. room for simulta:neous , daneing in comfort of the junior del�gations The general chairman of the the center at the Torim. The con-, whlch will have the newly refur- yonyention is Marcus Karlstad, vention promises five glorious bished, newly acquired lodge hall Hilmen Kjorlie, Secretary and days loaded W1th many traditional as headquarters. Hans Mortenson, i" treasurer, features and 'yet many surpnslIlg' Fred Engen 'a.nd committee has 

innovations. I gre at "ightseeing, plans in mind 16 subcommittees totaling about 
Wednesday, June .:22, will feat- for those who wish to suen famect 60 people are the motive power, 

,Ul'e l'egistration, district board' places as Sutter's Fort" the state before, dudng and after, 
and committee meetings, with 1'e- Capitol with its unparralleled One innovation of the conven
ception in the evening at nearby park, and other spo(s of inter- tion is that Lodge Roald Amund
Woodlake school, with smorgas- 'est. 
bord type refreshrl1ents following. Sunday the 26th the scene will sen seeks no profit on the five-day 

of Fraternalism Supreme. Thursday, June 23, official /!/hift to thebeautiful Recreation :reign 
opening of convention and Juneh- Center at Alta, own.ed by the dis- I -Mareus Karlstad, 

Pub. Comm. eon at the Eldorado. Garborg triet, high in the ·towering Sierra I 
Lodge will man the stations dur
ing the initiation ceremonies in 
the evening followed by refresh
Ulehts and (iancing to t'\1e music 
of the "Four Norsemen" from San 
Mateo. 

HALLARD DAffiY & DELICATESSEN 
ANBEFALER: 

Røkelaks, laget som i Norge 

N{)rs�, Svensk og Dansk 
Hermetikk, Ost, Flatbrød, Sjokolade, Tyttebær, etc. 

Friday� June 24, in addition to 
a full dI:CY of business, will bring 
on an lill day and evening bowling Hjemmelaget Rl!llepølse, Sylte, Blodpø-lse, Potetpølse, etc. 
tournament, in .addition to seleet- 2303 Mørket St. ing two queens-junior and senior. '=================;;==========:::: 

EINAR JOHNSiN SU 3-8288 
Junior talent will be auditioncd,� and, winners 
ments for a)! 

Refl'csh-

Hap Om Prøvedrift 
Ved Kau'to,kei,no? 

SVOIVæl'. Bergmesteren i 
·Fihnmal'k, grtlbeingeniør 4.. Vass
haug, sier til Lofotposten at det: 
vil bety meget om det kommer i 
gang prøvedrift sli snart som mu-

: Iig i �obberfelte�e ved Kauto�ei-
I ,no. VI vet at VI har betydehge l malmreserver på Finnmarksvidda,; 

men nå er vi henvist til å drive 
overflateundersøkelser, og det er 
meget kostbart, og det kan aldl'i 
gi 'oss helt tiifredsstillende resul
tater. Komm,er �et imidlertid drift 
i ,gang i Bidjovaage, vil vi ha 

Lu'nde &: Rayries 'Electric CO .. 
MARINE WIRING OUR SPECIALTY 

o. �. L,UNDE 
2428 West Mtb St. 

Seattle, '2, Wash. 

Bome: SU 2224 
SU 2-8070 

Anderson Florists 
1915 \VESTLAKE AVENUE 

(A'roonil the oomer 'from Orpheum Thea.tTe)�Phone HA. 2-204!l) 
COMPLETE FLØRAL SERVICE 

SCANDIA ;BAKERY· 
AnchoYies - KalassiU' - Be:rring - 'l'idbits 

Goatcheese - Flatbl'eQcl,- Hardtack - Tlimbread 

902 lfoweD St. ., M.A.. 2�9724 

Ski, Skistaver 
ft1,cistOvler 
Sid-utstyr 

', . . A'V AUf' 81ag$ 
5B49:&nud Ave., Seattle 7, Wash. 

1808-8th Avenue 
'FJ'u Sehjelland, eier 

SEATIfLES NORSK,E SPISESTED 
Fisk�kaker - I!'iskeretter 

Blodpølse, 'fiskepudding-, kjøttkaker, sylte og Jllllnge andre 
norske retter. Norsk riliddag fra. kl. 2 ettermiddag 

.iFISKEPUDDING 
)lAR VI DAGLIG FERSKE AV EGEN PRODUKSJON 

Ferskfisli, saltet fisk, røkt fisk samt osters. 
Også l'iskellermetiklt, importert og anterikansI,. 

Nylaget lutefisl. nå. - Frossen ,lutefislt hele sommeren. 

BALLARD FISH & CYSTER CO. 
, 2318!h Market St., Seattle 7 SU 2-7227 

Alt i Norske Bake,r* og Konditorvarer 
li'ERSKT HVER DAG " 

. ' . langt større muligbeter til li sette vil turIster, kongressdeltakere og . d bd d k l ' 
Wienerbrød og l\Ia,rgposteier har vi nå hver (lag 

Slmndinavisk kaffebrørl " , Igang y eun ersø e ser og VI andre kunne få kJ.ØPt et kort som I kahfå fa:stslått de drivverdiO'e gir dem .adgang bl å benytte .alle ' 'f k t 
'" 

" ore oms er som vi har i Finnsporveislinjer etter behov l to. da- • Ulark� Bette vil 'være av stor beger. - Sporveien venter ikke 
ordf�irelrl nevneverdige inntekter av ordnin- ,tydning nAl' man skal legge opp 

',��h,,'� 'planenefor glmbedrtften på lengre gen, men det er vårt beskjedne sjkt. bidrag når det gjelder å få, turis-
tene til å. bli i Bel'gen en tid før un.ga,on1!3tlU�Je�, de drar videre, sier sporveisdirek- DET VAR SYND 

Ulvik til Bergens Abel- på henne som var så ute av seg' 
at hun ikke l,om bin igjen. 

Bløtltaker, Ifødselstlagskringler, lUar2\ipan, ,Krokankake og annet 
norsk b.akverk på bestilling. Importerte NordiSke Delikatess�r. 

SIVER1�SEN T.LzlSTEE BAK,ERY 

EINO RANDALL 
3322 White-Henry 

Stuart Bldg. 
Seattle l, WQsh. 

BII5.: MUtll,,1 1-6676 

EA 4-1919 

11 616 Aur,ora 

Polar Flytur 
Ti:l Norge 

tur-retUr bmett-pris fra Vestkysten 
Bare$7TO.20 

Vancouver, B. C., ,Seattle, Po.lland, San Francisco 
og Los Angeles, samme pri •• 

Gruppen reiser 3. juni 1960, ledsaget aV 
Eina Randall. 

Vi bør' Fremdeles plass p"" .leipene 
BESrlLL PLASS NU! 



Fru Sigrid Hov:e, GlendaIe, fikk 
(omge.tirsdag . morgen .sørg>ebud 
at he.TInes far i. O,sio, " Norge; var 
død. EruHove hadde før fått bud 

1447 Ma-

er s0s-

PogeTnree 
de ding"ent for Pacific Coast nor- i Squaw Valley, CaIit. Vet ikke 
ske Sangerforbund, holdt' en in- om d�t er hopprenn, utforrenn e1-
spirerende tale krydret med n'oen ler langrenn i hvilket de håper il. 
av sine gode historier, og fruen vinnne gullmedaljen for Sangerne. 
som har likeså gode talegaver, Kanskje de nøyer seg med å danse 
holdt også >en vakker tale. Begge med de skjønne California senori': 
fikk hyldest av de tilstedeværen- tas. - O.E.H. 
de. Etter maten {la bordene var ---------
flyttet eH side, var der et par I SKO BUTIKKEN: 
sanger av foreningen og så litt Jo, kjære Dem, det er nlulig 
dans. at dette er motellllrgen, men har 

De ikke en farge som klemmer 

Sangerspalten 
EVE RETT 

Sangerne møtte for øvelse den 
lO: februar med godt frammøte. 
Dirigent Ringman og frue er reist 
fil California og blir der nede i 
Sollandet ,en tid. 

Gutta ,innøver nå nye sanger 
som er /:iatt på Sangerfestens pro
gram for dette år. 

Gebursdag for Bel). Teiset og l 
Anders Saatvedt� De må leve. 

Laurin Foster, 2. bass og svoger 
til herr Espedal d. y., ble antatt 
som nytt medlem av koret. Vvayne 
BaJ;'telson tilhører nå de nye Fe
dres Fovening. ' 

Idan Gilbertson og Bjørn Swen
son skal besøke Vinterolympiaden 

'VI soker agent på Vest-
k y s.t e n for sal g av 

våre rammeliste'r i moderne 
profiler og fa r g er. Vår 
fabrikk e k s  p or t e r e r  til 
Ameriktits ostkyst, 

Correspondence invited 

Drammens 
Guldlistefabriker ltd. 

Drammen -' Norway 

for that light snack • . •  

IDEAL FLATBREAD with 

some good spread 

healthful, and low' in 

calories too . �. 

Ask your grocer to keep 

a supply of 

FLATBRODFABRIKKEN IDEAL, 
HAMAR, NORWAY 

Importer: The Napoleon Co. 
MA 2-0720. 

Scandinavian I 
1933 - 4th Avenue 

ALLE SLAGS JERN OG FORMER 

FOR KAKEBAKI NG 

BESTE UTVALG r NORSK 

SØLV - EMAUE - TREVARER 

el'�ke bil'ectcHJ. 
This list of firms are : lep-Notch" in their 
fields and are equipped to serve you better 

.. A uto Service 

Dick's Richfield, 
Service 

Electronic Tuneup 
1815 Morkel SU 2-3601 

Seattle 7, Wash. 

• Paintin g & Decorating 

E. W. Waldal PalnHng CO. 
'
Re,sidential Painting 

Industrial - Commercial 
Mm: 2-3613 4015 Stone Way 

fl Pharmacy. Drugs 
Nordmennenes" Sangforenings 

40-Ars stiftelsesfest fredag kveld 
12. februar bi:e en koselig liten ��������::::::::����= 
fesUighet. Festen var holdt i Colo- .. Dairy Products 
niaI Hellise, N. H.ollywood og var i 

i\rt Olson's Drug 
.form· av bankett. De fleste delta· 

1-............................................ ...., ............................ -...... -....,----.,...--.... kere·var sangere med damer, og DE DAIRY 
Vi fyller resepter fra hvilken som 
helst dol{tor. Også for legæ- i 
Seattles sentnlm. 

Sunday, February 21, from 12 noon till 6 p.m. 

SU 4-9420 

sil. 'noim fhv. mwlemmer I>g ven
n�r 'av foreningen.' Nordm.ennenes 
Sangforening er ikke første Sang
forening i .  Los Angeles. Det var 
forsøkt med' en sangforening i 
1910, 'denne forening holdt det 
gående ca. 3 års tid. Hans Tho
m�ssen og Peter, Larsen som ennå 

Quality 
Dairy Products 

OLE FOSS, President 

820 Yale N. 1\>1A2-1766 

er her og, har værl aktive i Nord
mennenes Sangforening var Il\ed • 
å stifte den første norslm sang- ---T-A-=- N-N-l'-E-G-E---forening her. . 

Da Nordmennenes Sangforening REIDAR JOHNSON 
Norsk og AmerikanSk Tannlege 

Orthodontist 
2208 MARKET ST., HALLARD 

SU 3-5455 

Agent for Kumo og Ole Old 
Hjortetaksalt 

Sun<hies - Magazines - Fountain 

Open weel�days 9 :30 a.m. to 11 p.m. 
S undays and holidays 12 :30 p.m. 

to 9:30 p.m. 
21000 Market St. SU 2-�4 

., Photography 

anson Studio 
DISTINCTIVE PHOTOGRAPHS 

PASSPORT PHOTOS 
CITIZEN'S IDENTIFICATION 

PHOTOS 

Phone su 4-0187 

var organist i ;1920 ble Hans Tho
massen forentngens første diri
gent og var det i mange ,år fram
over; Gudmunn' May som nå er 
en . av' ann,en tenorene. var en av 
charter' medlemmene, Lars Fedt �======�===== '1752 ]l.iarket St. kom med i 1920 og har vært • Heatin g Fuel 
lem siden den, tid: Foreningen har �_-"NH,N.-"N>ol"""_IH'<NH>#e"""� �������������� 
i årene som er gått fra tid til an-

Burner and Stove ails @ Printin:g 
nen . hatt 11 dirigenber. Til stede 

COMPLETE PRINTING SERVICE på 40-l1rs festen av fhv. dirigenter BERG FUEl CO. Phonc MA 2.2288 var foruten Hans Thomassen herr '2<040, Market St. SU 2-4442 for 'luotations 
Luverne Sigmond og så nåv.æren-

KARL KlOVEE . Seattle, Wosh. de dirigent' Oordon Hafso som 
har hatt ledelsen de siste fem år. PRINTING CO. 

John Hagblom fungerte som 
toastmaster og ønsket de lilstede
værende til bords. Der var hils
.ningstelegrammer fra Norwegian 
�ale Chorus, Everett, Wash., fra 
Oddmunn Seterdal ,{)g frue, fra 
fhv. medlem Jack Riggs, Tacoma, 
fralii kasserer i Padfic Coast nor
ske sangerforbund Olav Boen, Se
attle. ,En prektig blomsterbukett 
var mottatt fra Ole Jordheim som 
på grunn av sykdom var forhind
ret fra å være med. Der var korte 
beemrknjnger fra foreningens pre
sident' her!' Bredo Bruflat og fru 
eldre medlemmer av foreningen. 
Kenneth Kvanlmen som er en av . 
de yng-re av medlemmene holdt. 
takn for damene. og der var solo
nllmr� av Arnt Nordahl med 001'
doit Hafso ved pianoet. 

Henry \V . . Ring-man, It:>sisteren-

.. Insurance 

STAn 'ARM '�:-WORLD;S-::"i A LARGEST : 
'NSU" NC!. AUTO INSURANCE (OJilP'�V : 

Call ART HANSa I 

STATEfARM IIUTYAt 5905 - 15th N. W. ! 
INsu:rJgr�g��ANf SU 2-26DO : 

•• -- --- - - .. - -... --� !:f!:-.!.!�J 

SEe 

Andy Martinsen, 
Spetial Representative, 

re. Sans of Norway 
New Hospital PI,',n, 

Life Insurance and 
Membership in S. of N. 

Call any time SU. 3-0091 
7500 - 24th Ave. N.W., Seattle 7 

1901 Fint Ave., Seattle 

Il Silversmith 

Carl ZapUe., Inc .. 
Manufaeturlng SilverSllliths 

Family Sllverware Repa-ireil, 
Replated. Baby Shoes Plated 

fur Kcepsakes 

MA 8-6125 516 Virginia st .. 

e Watchmaker, ]ewelry 

FREDRICKSON1S 
Tle-TOC JEWElRY 
Watches, Dl"monds, Jewelry 

'Speciullzing in W"lc" 

1704 Market Street 
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I byggeIse har mlLn fylt opp en tid· 

c;Iartin Hildre og frue, 3703 So. 
L Stc-eet, feiret gullbryllup sist 
lørJag med åpent hus. i deres hjem 
i ovennevnte adresse. Herr Hildre 
som er fra A.lesi\.ndskanten, Iwm 
til Amerika i 1903. Fruen, også 
sælllmøring, l�om over i 1906. Et
te;.' de. ble -gifte tok de opp farm
inn: rundt Willistan, N. BalL Herr 
H;ildre, som er fhv. snekker, over
le:: fal'men til sin sønn og Iwm 
til, Vestkysten via Hele:r:ra, Mont. 
til Taeoma i 1942. Gullbrudeparet 
v�r gjen"tand for stor oppmerk
somhet på dagen, da der vanket 
fc'lr. inn . og ut i en stadig strøm. 
Telegrammer og lykkønsknings
kort samt blomster, ble brakt i 
masser. Gullbrudeparet har i sitt 
ekteskap en sØnn iN. Dak. som 
var kommet vesto·v'er for anled
ni:1.gen; to ldøtre, en i Portland, 
Ore. og en i Taeoma. Vi gratulerer 
gull brudeparet på det hjerteligste. 

-{:{ 
En meget a ktiv dame i losje 

Embla, fru Anne Strom, 4421 No, 
9Ul St. hadde gebursdag siste ons
da?,'. Dagen skulle tilbringes i 
sUU:{let, men ma):'!ge v!l.r det som 
både fant ut veien og datoen liJ1)e
vel, og, gjorde' fruen. si):'! oppvart
ning. Det meldes '::>111 "very good 

ikke betviles. Gra-

Et l)1-eget, v,,\}rkE!l't bryllup fant 
;�ed j First Chrilitia.n Church i 
Puyalhrp forrige·. frE!dag, idet. yng
ste datter av Andrew Asbjornsen 

Oh� Bull Hyllet 
og frue, Rt. 6, Box 768, Puyallup Kong Olav val' til stede ved 
- Juc:iy - ble viet tn Charles 'estmøtet i KOns2ltpaleet i Bergen 
Roskins, Painville, Kentucky. Frk. 9. februar i anledning av 150 års 
Asbj�rnsen er graduert fra !"uy- :lag'2l1 for Ole Bulls fødseL Til 
allup High School. Herr Hoskins ;tede var ellen; stortingspresident 
avtje:r:rer f. i. sin verneplikt i Fort Nils Langhelle, justisminister Jens 
Lewis, - l den påfølgende motta- Haugland og en rekke repl'esen
kel6e som fant sted i kirken, del- tanter fal' sentraladministrasjo
tolr om lag 150 mennesker. Allting nen, kulturinstitusjoner og kom
var vakkert dekorert og holdt i muner. 
Valentine stil, i rødt og r:ned hjer.- Rel{tor Ludvig Holm-Olsen øn
ter - en i grunnen smart ide da sl{et velkommen, og festtalen ble 
vi var så n�r st. Valentine day. holdt av professor Harald Beyer, 
Et morsomt og sarl1tidig originalt som tegnet et bilde av det sterlet 
innslag var at brudgommen mot- sammensatte mennesket Ole BulL 
takk forfremmelse i den ameri- Det ble sagt om Ole Bull da han 
hanske arme, under mottakelsen, (løde, at Imn var et blad av Nor
Vi gratulerer paret og ønsker dem ges historie. De ordene var på in-
alt mulig gOdt for framtiden. gen måte for store, og de hal' sin 

, -{:{ gyldgihet også i dag. 
Vi minner om Norden losjes På festmøtet TIl'ldvirket musikk-

"social" lørdag 20 . . februar med selskabet Harmoniens orkester 
middag og dans. Det startes Id. 6 under ledelse av kapellmester Ar-
etterm. vid Fladmo. 

-{:{ Ved en enkel høytidelighet la 
Robert Alvestad og frue, Gig I Justisminister Jens Hå-ugland ned 

Harbor, hadde middagsselskap i en luans på Ole Bulls grav i Ber
deres nydelige hjem forrige søn- g'en. 
dag, og følgende gjester deltok: Ole Bull var et nor9]C even-
Nils Nilsen og frue, Henry Berg
lund og frue, Claus Alvestad, og 
frk. Else Larsen, frisk og nettopp 
utpakket fra Narvik, Norge. Frk. 
Larsen, som for øvrig taler ut
merket engelSk, er allerede begynt 
på handelsskole og tar sikte på 
forretningsmessig utdannelse som 
framtidig erverv. Ekteparet Alve
stad var på. ferie i Norge siste 
sommer og tilbrakte noen herlige 
sommermåneder der. 

-fr 

tyr, !:tan var et engangsfenomen 
i norfil{ kunst og kulturliv, og på 
sitt felt var han en av de største 
i samtiden, sa statsråden. I all 
sin ferd var ;'an en typisk repre
sentant for det nal'ljonale gjen-
nomb;'udd som hans tid var med 
på å skape. Han vil bli gtående i 
historien som et av de store og 
norske navn, eg det er i dyp ær
bødighet jeg på vegne av Regje
ringen legger ned denne krans ved 
hans grav, sa statsråden. 

! River �kke . byen �-

def Ved, Slden 
l

ligere
. 

:,id illnbtlktnir'i
.
g

. 
j,

. 
Mll;ndaJs

elven like nord fo!, broen. Det nye la fo 
14 mål store området man her har , , ' . t d A k .. It SkA I Landsforenmgen 1110t Kreet fl-Innvunne . - Hn sp. a -e are- . . , . , 
t 'I bl' h. ' kt bl . '1 nanSlerer I dag det alt ves

.
enLlge ·angen - VI 1 ... I U  . a. tI ny " ,  

t b'l t ' d d t t avkreftforsknmgen I NOII ge, I ru e I s asJon me ga sru es a- . . 
Det el' il{IHi meget som kan I Eivegade' , se,m i \'irkeligh�ten er ' D '1 o bli t o fjor bevilget den betydelige beløp sJon. er VI ogsa , eI) s or apeu ___ _ 

holde stand mot utvildingens lov. sf� trang, at selv Mandalsfolk kal- plass til torv og det hele vil bli 
Selv Mllndal, hvis sentrum hIttil ler den for "Trangegade": Gjen- kranset av ny og moderne forn'jt- Storste Enkelt�anbud hal' ligget uendret og uforanderlig nom denne gate, som mange ste- ningl3bebyggelse. På denne måte 
i etpar Imnc!l'e år, har n:)åttet ka- del' iklze er bredere enn en skikke- vil nytt og gammelt kunne leve L Osles Historie pitulere overfor presset fra nlotoI'- lig kjørepbr't, skulle de svære mo- side Om side langt inn i framtiden. 
kjøretøyer, slagord om effel,tivi- der'ne busser· på ruten Kristiar--, Karl Slee, 
sering og rasjonalisering og hva sand-Flekkefjord, rutebilene fra i Aftenposten, det nå kan være 'som til slutt får Marn<!-da), Sør Audnedal, fra 
brutt ned all motf,t:md mot for-- :grendene: langs Mandal og fra 
,mdringens lover. bygdene ute ved kysten presses 

Men folk ilVIandal er' fra gam- fram. Ofte gikk det på livet løs, 
melt kjent for sin kjærlighet til og ,en tsakkars fotgjenger måtte Nørge Rundt 

Tilsanmlen 47 firmaer mange 
land i Eurbpa, også Norge, ønsker 
å få bestillingen på bygging av 
9,1 vogner til tunnelbanene i Oslo, 
Anslagsvis vil byggesummer ligge 
på omkring 80 millioner kroner, 
Hepresentanter for de 47 firmaene 
og for Oslo kommune, for kommu
nens Tunnelba",ekontor og. andre 

t 'Kreft 
bl. a. til anslmffelse av utstyr til 
utbygging av forskningslaborato
rier, og sammen lTled utgifter til 
driften av kreftregistret komme':' 
Landsforeningens hamlede bevilg
ninger til lueftforskningen i 
1959 på over 1,9 millioner kroner. 

Det Cl' il{ke uten grunn at 
Landsforeningen har lagt så stor 
velrt på forsl{ningsarbeiclet, sier 
direktør dr. med. Reidar Eker -
Landsforeningens fOl',mann i de 
siste 19 år - til Aftenposten. Alle 
fram9kl'itt i kl'eftbekjempelsen 
beror på fOl·skning. 

I denne lO-årsperiode er 6,170,-
000 kroner - frivillige gaver inn
samlet av Landsforeningen 
kommet kreftforskningen i vårt 
land til gode. 

hyen og' "in stolthet over å være mer eIm en gang skyr-de seg inn i . Ålesund. � ·Vesle Lindis Fiskar
mandalittE�L'. De er også besindige nærmest: f�rr:tning for å bringe I strand fant en diger gullring i en 
mennesker og "vindi3kibelige" seg og SItt I slkkerh"t for bussen, åker. Den bar innskriften "Din 
folk, som ikke tar forhastede be- . som lik et fabel uhyre manøvrerte J�sefine", med årstall og det hele. slutninger, som de -senere kanskje rundt skarpe hjørner og gjennom �ier var Elias E, Fiskerstrand, 
vil angre på. Og de er gode plan- så trange passasjer ·at man ville viste -det seg, og han hadde mistet 
leggere. Det viser den store og sagt det ikke var mulig, før man ringen da han en dag skar kom 
varierte industri de har bygget så det. i forlovelsesdagene sirie, for _ 56 
opp I den ,lille by. - Denne gamle bebyggelse skal år siden! 

kOlnmun.a.le instanser, var samlet 
den 8, f.ebruar t.il såkalt anbuds
åpning, Men inntil videre bære)' 
alt her'nmelig �.tempel. 

Staten hal' for budsjettåret 
1959-60 bevilget 400,0�0 kroner 
til dekning av clriftsomkostninge

ByggIng av vogner til tunnel-· ne ved Norsk Hydros Institutt for 
banetagene er elet største enkelt- Kreftfol·siming. 

Vi behøver ikl�e å ramse opp alt I ikke forsvinne, sil ilant vi kan 
de har skaffet seg av variert nær- hindre det, sier b:yingeniør Arne 
iflgsliv. Vi kan bare nevne noen Arneberg i Mandal. Den er mel
av de betydeligste, og det ei.· de .to lom 100 og 15'0 år gammel og er 

gI'llnnlaget for byens interessante 
og karakteristiske gatebilder. 

Oslo. - Ma.n b�høver. ikke byg
getillatelse lenger, men av hensyn 
til omsetningsskatten må byggeile 
registreres. teppeveveriene; hårgal'nilpinne:riet, 

motol'fa brikken, det. store og d!,! 
mange mindre båtbyggerier, stål
tau- og spil{erfabJ'ikl{en, reper
banen, l,jettingfabrikken og pa
pirindustrien. Så forstår man at 
elen gamle, for øvrig lite sluake
lige, morsomhet at det var "smør 
i lomma, egg i hatten og lal{s i 
bådenD som karakteriserte en 
Mandalsmann. Laksen er det for
resten såre lite av nå. Ikke som 
i gamle dager, da lqks var hver 

- Men, sier byingeniøren, tra- Arendal. - Pelitiet har til nå 

anbud Rom Osio lwmmulle noen-
sinne har sende ut, opplyser kon
torshjef Gunnar' Andresen ved 

Ingen kvinner, uttaler en sosio
log, har nådd lenger i lil{estilling 

til Arbeider-
I 

enn flyverhustrllen som urolig 
venter på mannens nedl{omst. 

Tunnelbanekontoret 
bladet. 

fiSHERMEN 
This Is Vour Bank! 

-{:{ 
Losje Embla, D. of N. holder sin 

årlige "Spring Festival" i Nor
manna Hall lørdag 27. februar. 
Der vil bli Eervert roast beef med 
forskjellige salat'er, dessert m. v. 
Kaffe og norske småkaker osv. 

·Serveringen tar til kl. 5.30 eUerm. 
Etterpå vil der bli selslcapsspill, 
underholdning og "alskens halloi", 
så vi er enige om å gå dit. 

Intet val' mer naturlig enn at manns lwst til hverclags der i 
hovedbegivenheten ved feiringen byen, 

fikken vil "i lede utenfor den konstater,t, at guttebandene i 
gamle bybebyggelse. Det er derfor Arendal har begått ca. 200 tyve
vi har bygget den brede og gode ri <;1', innbrudd eller na.skerier, og 
Bryggegaten langs elven nedover man er .ennå. ikke til vegs ende, 
fra broen og den nye Amaldus forteller politimester Nils Onsrud. 

Nielsens gate, eller Bro-bakken, Det er et godt stykke igjen før vi 
som går i rett linje fra broen og har mllet opp alt, og vi vil gjerne 
direkte vestover til riksvei O mel- ha alt sammen fram, ikke minst 
lom byen og Hall. Der skal den av hensyr. til guttene, som da kan 
framtidige godstrafikk med biler fa starte på rent golv, sier politi� 
og godsruter dirigeres, mens per- mesteren. Ialt er ca. 20 gutter 
sonbussene skal bruke den nye innbLmdet, og de har operert fra 
Bryggegaten. Så kan fotgjengere, Eydehamn til Grimstad. 

Seventy years of steady 
growth with the outstanding 
industries of Washington and 
Alaska have made this bank 
a betfer place for your sav
ings. Sove now, save regular
ly. 

Norden losj-e, S. of N. bowling 
team var oppe i Everett siste søn
dag for en dyst med karene fra 
Everett. Det er part av Puget 
Sound Bowling League'ro tourna. 
ment som pågår. Hva resultatet 
av lmrenes Everett-besøk ble, 
vites neke i skrivende stund. 

av 150 års dagen for Ole Bulls Det er først og fremst elen store 
folisel ble lagt til Den Nationale biltrafikken sammEIl med de tran- enten de er fra Mandal, eller de l:J. 

Fru Knut 1118 - 21st 
l -{:{ 

Andrew Bratten og frue, 901 
Sa. I Street, ga middagsselslmp i 
sitt hjem lar følgende gjester siste 
søndag: Olaf Olaen og frue, An
drew P,edersen og frue, Storviek 
og frue, samt fru Math Johnson. 
Der ble spilt plenty av pinoehle, 
da alle o"ennevnte herrer er drev- , 
ne spillere. 

1J. I. B. StoIWieks hadde 

en felles konsert engang i april. 

SCene, det teater' hvis grunnvoll 
Ole Bull ;.Il:apte for mer enn hun
dre ·ål: siden. I nærvær av Kongen 
og el! fullsatt sal ble oppført et 
fes�progI'am i ord og toner som 
�kilc1ret Ole Bnlls liv og hans mu
sikk. 

Ho. wOV smann 
Er 17 Vin 

om at: 

Bodø. - Blant høvedsmennene i 
Lofoten i vinter kan man også 
t,'effe den .17 år gamle Eilif Johan 
Gunnarsjaa fra Lauksund i Had
seL Han er ingen skårunge på 
L.ofothavet. Dette el:- tre9je seson-I G'cn hn.n"" driver "I::idi'crtfhske-"-- _TVIl::;d
egen båt. I 1958 drev han sitt før- I 
ste Lofotfiske med en 21 fots 
sjark, som han hadde kjøpt for I 
egne midler. Denne sjarken syntes 
han var i minste laget, og i fjor I 
ans-kafDet han seg en 33 fots kut-. . Vi skal. ve<;l senere anledning ko:m-hr,- tur. j .. rne tilbake til denne sak med mer ter - utstyrt med radiosemler og 

-{:{ utførlige opplysninger, men herr, eklcolodd. Som mannskap på. bå
, Fhv:. byg:li�fg�e�:r�pren�r c:�:�s Jacobsen forteller vldere at korets ten sin h

.
ar han to jevnaldr:nde 

HalSVIk tylLe 8,) ar I fornge . "Ladies Auxiliary" planlegger un- kamerater, Den eldste LofotfIske
Herr HaJsvilc som er fra Tjott", 

. 
der høytrykk en dinner som vil ren er for øvrig også fra Hadsel. 

på Helgelp.nd, kOm hit til Vest- finne sted 2. april, og at manns- Han heter Kal'l Rask, er 85 år og 
k:ysten i 1903 og har siden hatt koret vil assistere med sang og driver i sitt 71. Lofotfiske, melder 
sitt livs virl{e her. Åremålsdagen diverse underholdning. Nordlandsposten. 
ble tilbrakt i Halsviks hjell), 703 -{:{ E. 34th st. hvortil en hel rekke Liker. De Washington Posten? av slekt og venner innfant seg Hvis De etter 11 ha lest prøve
f01� il vise f,enne hedersmann opp
merksomhet pA. fødselsdagen. Ven
ner fra Seattle og Taeoma brakte 
med seg mat for et digert og fyr
stelig smørgåsbord med all dets 
"trimming". -Jod siden av blomster 
og annen borddekorasjon. Tele
grammer og lyl{kønskning'er 
strømmet inn i dusinvis. Halsviks 
J'I.al' to døtre som begge bor her 
i Taeoma. Chris Halsvik er en av 
de fe gjenlevende som var med å 
stifte Nordlandslaget i Taeoma 
for om lag 50 år siden og har siden 
vært et aktivt medlem hele tiden 
helt opp til i dag. Ved siden av alle 
andre' gratulanter må underteg
llede få gi denne trauste nordleri
ding en hilsen og håndslag fr,a 
den ene helgelender til den annen, 

Snostorm O')l'er 
Sorl anc/et 

pil: gebursdagen. 

The 

KtlBX 1050 
5 :00 to 5:30 

Every 
Saturday 
Afternoon 

Scandinavian music 

brought ·to you 

every Saturday 
by' your hosts, 

numrene finner at De vil abon
nere på den, så kall meg over te
lefon S'K 2-3714 og jeg skal fikse 
resten for Dem. 

That's all, folks. SJ lang. 
-E. Aa. 

Pastor Samuel Brattlie fra Sil
vel' Lake, taler søndag Id. 5 ettm. 
i Elim Evangeliske Frikirke, So. 
14th & L St., Taeoma. Jiløndag kl. 
11 medlemsopptakeJse. Elim stren
geband synger. AUe hjertelig vel
kommen. - M. Linnerud, pastor. 

Den tunge snøen ovel' Sørlandet 
i forrige uke forårsaket store ska
der, langt større cnn man antol{ 
på forhånd. Vei-, telefon- og 
strømforbindelser ble brutt på en 
rekl{e steder. UthUS raste sammen 
og trær knakk av den enorme �mø
tyngden. 

Vest-Agder fyllee var en tid 
uten strøm, og på telefonnettet 
oppsto fullstendig kaos - i det 
hele tatt kan man si at snøværet 

Hetlandsfalk er i øyeblikket I' skapte store forviklinger for follt I sterkt opp,tatt med å forlange, på Sørlandet. Anllre distrikter ble 
gatelys i det lønnlige håp at når også rammet, blant annet måtte 
de først får lys vil de også få riksvei 50 over Dovre stenges en 
galer. (Stav. Afteriblad). tid. 

THE fESTIVAl PANY 
'O·f N,OIRWAY 

University of Puget Smmd fieldhouse 
Taroma 

sondag o. mars kl. 4 etterm. --- ----
Billettpriser: Voksne $1.60 

Skoleungd9m $1.50 inkl. skaU 

Billetter tilsalgs ved Sherman Clay Co. og Ted Browns 

Musikk Co" og ellers ved inngangen. 

Turneen står under beskyttelse av 

H. M. Kong Olav V. 

Arrangementskomiteen Tacoma 

ge og Irrakete gatene ,som har 
gjort det mldvendig å gå til for
hOldsvis' store forandringer i Man
dals bybilde. Byens hovedgate har 
i allc [J,r vært dl'!} såkalte "Store 

el' blant de tusener av turister Elverum. - Jømna Brug i EI-
saril årlig kommer til byen, få fred verum har vært herjet av en vold
i Trangegade. som brann som anrettet skade for 

For å skaffe nye arealer til nød- I vel 'en million kroner. Det store 
vendig forretnings- og industri be- lager, verksted og utstillingsbyg-

Deres to beste 'Veier til Europa 
IIM\ 1!llII _ 

Irekte 
ol 

JI: 
Clip 

r 

ers 
FRA SEAT.rLE fly di
rekte over Polen til I!.u
ropa m e  d P a n  Am's 

radar-utstyrte Dtouglas-bygde "Super-7" Clippers*, de 
hurtigs'tc stempel-motor passasjerfly i verden. Den 
pengebesparende økonomi-klasse Clipper Thrift Service 
inkluderer delikate kold-retter og drikkeva.rer plus en 
full 44 punds bagasje tillatelse. De flyr direkte til 
London hvor De har bekvemme forbindelser direkte 
til OsLo. Pan Am har også rute..- til København, Stock
holm og Helsinki. 

Eller, hvis De ønske!", fly via New York. Pan Am ha;r 
direl\:te "Super-7" service mellom New York og OsilO. 

Ølmnomi-klasse priser fra Seattle til Oslo er $710.20 
rundhIT eller ba-re $71 kontant på Pan Am's Betal
Senm.'c Plan. Spør etter Pan American's familie-rei se
plan.':;* De kan spare 'opp til $300 for hVert familie
medlem som reiser med Dem. 

Hvis det el' en slektning eller · venn som De ønsker å 
bl'inge over til dette landEi;, forhør Dem om Pan Am's 
Spesielle Immigrant Rater - besparelser på opptil 30% 
Ølwnomi-Klasse. 

"Trade-Mark, Reg. U. S. Pat. Off. 
""'Effektiv til 31. mars 

ELLER JET Til EUROPA 
. 
Fly fra New Y o:d{ nonstop til Europa med P'an 
Amel'ican's storartede nye INTERCONTINENT
AL .Dd Clippers - for bare $15 mer hver vei, 
økollomildasse. Disse Jet Clippers er verdens fin
este og hmrtigste passasjerfly. Europa er bare 6Yz 
mag'iske timer fra New York. 

Telefoner Deres reisebyrå eller MAin 4-2121. BlIlettkontor: 
1320 Fourtll Ave., Seattle, Wash. 

VERDIENS MIES", ERFARNE FLYSELSKAP 
FØRSTE over Atlanteren - FØRSTE over Stillehavet 

FoRSTE i Latin-A.merika - FØRSTE Verden Rundt 

Vi tar vore på alt vedkommende reiser til Norge 

STANG TRAVEL SERVICE 
434 White Henry B1d91. MA 3-3957 

Autorisert agent ,for Pan American Airways 

ningen ved bruket, med en grunn
flate på ca. 750 kvadratmeter i 
tre etasjer, ble helt ødelagt. Jøm
na Brug ei'es av forstkandidat 
Jens Berger på Flisa. 

-{:{ 
Vardø Havfiskeselskap har nå 

begjært konkurs, og selskapets 
skip "Vardøtrål" skal gå til auk
sjon. Arbeidet med å reorgani
sere selskapet og overta dets ak-
tiva 'er imidlertid i full gang. En 
�tørre dr-putasjon med fylkesmann 
Peder Holt har vært i Oslo for å 
få hjelp til finansieringen, Vardø 
kommune er også med i det 
seli3kap. 

. -{:{ l Bodø. - Den 53 år gaml'e Laura 
Bryggel;mkk fra Straumen, som 
var hU9morvikar i Bodin, ble 
overkjørt bakfra av en personbil 
og drept på riksveien like ved 
Bodø. - Sjåføren hadde liten fart, 
men ble blendet aven møtende bil. 

-{:{ 
Bergen. - Et større antall av 

Marinens motortopedobåter kom i 
helgen til Bergen, og som første 
del av sjøforsvaret tok de i bnik 
Mariniens ny,e hovedbase Haa
konsvern. 

-{:{ 
En låvebygning i Trøgstad, til

hørende gårdbruker Hjalmar 
Krogstad, ble forleden herjet av 
brann og totalskadet. En hest 
strøk med. 

-{:{ 
Kristiansand. Ved Bøenfjel-

lene mellom Lista og Herad ar
beidet man i helgen uavbrutt med 
å få. veien farbar etter ødeleggel
ser som mildværet hadde voldt. 
Den er nå åpen igjE'n. 

-{:{ 
Oslo. 1500 tilskuere med 

kong Olav i 3pissen overvar inn
vielsen av Njård-hallen, Nord-Eu
ropas største innendørsarena. 
Handelsstandens Symfoniorlcester, 
Bjerke-prolog lest av Wenche 

,Foss og to tenniskamper, var fest
lige innslag i underholdningen. 
Men de som tok prisen var nok 
de små Njåtdpiker og -gutter, 
som kledt i rødt, hvitt og blått 
sti11et opp på gulvet foran konge
tribunen. De dannet kong Olavs 
kjente monogram, der de sto i 
stram givakt mens Kongesangen 
ble spilt. Og det er jo de som 
først og fremst skal ha glede av 

Nordens største lekestue, Njård
hallen. 

-{:{ 
Drammen. - Da menigheten 

søndag formiddag kom til guds
tjeneste ·i Bragernes kirke, bl� 
den på venstre side av hovedinn
gangen inne i portalen møtt av 
et stort, svart hakekors, som var 
malt på den røde murveggen 
løpet av natten. På gulvet hadde 
forøverne sølt med malingen, et 
tjæreholdig stoff. 

-{:{ 
Fredrikstad. - En 56 år game 

mel mann, R!eidar Robertsen, fra 
Kråkerøy, omkom ved drukning 
da han skulle gå over isen fra 
Gresvik til Fredrikstad. 

-{:{ 
En Harstad-mann er i Høyeste

rett fradømt retten til å ta tje
neste som styrmann og skipper 
i to år på grunn av beruselse i 
tjenesten. Han ble også idømt 30 

. dagers fengsel og må betale saks-
omkostninger med· 200 kroner. 
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we er, 
5908 - 15th Ave. N.W., Seattle 
(Tvers over gaten fra vårt gamle bakeri) 

Flere svenske brØdsorter 

KaffebrØd, wienerbrØd, . kavringer, småbrød 
bakt i smØr 

Pai" terter, fyrstekaker, lefser m. m. 

Tyttebær, ansjos, innlagt si Id m. m., m. m. 
Brune bøner; gule erter 

Flere sorter importert knekkebrød 

Telefon SU 4·5961 

Bli med " kretsen av t.�sene,. hjem, hvortil 

bringer norsk nytt og norsk hygge 
hver uhe i aaret 

Bli fast abonnent på eneste norske avis 
i vestre halvdel av USA - $5.00 pr. år 

� 
Bladet er en fin gave av vW'ig verdi til 
en norsk venn' hvor som helst i verden 

* 
Send Washington Posten til sl,ekt og venner i Norge. 
Det er som et ukentlig brev fra Dem, som blir satt stor 

pris på. -$5.00 pr. år 

_mm __ 
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V åre F Orenil'lger i 

� � 
orge Run t 

av rlriftsplanene for statssl'Qg;ene. I at den som utenfor Harstad ut
.1a'1 fant at det ville værc rasjo- : pan;ell0rer grunn, kan tilpliktes 
leIt il fa fotog1afel't l1lesl mulle: ' il avsta fri grunn til opparheidelse 

ogs':\. av private skoger, og k0111- 1 n.v gate;' og veier. Grunneierne 
munene i fyl\{(lt c:· spmt um cle vil , hevda!' at verdien av den grunn 
�?æ1:e med på '!2IzJ,c o111](ostnil1- lwmmUi1cn kan forlange gratis, 
gene. Det later til a ncl'C :nicl'esse vil belone ,.eg til minst en million 
for sal{en og flere kommtDer har kroner. S e a t t l e  T a c o nl a  Hamar. - Den 29. januar fylte 

tlillingene fru ,Marie LUdvigsen, 

Leif c,riksan N r. 1 Embla N r. 2, Oslo, And-21'S Hagen, Sandvika, 

50n ner av Norge Dotre av Norge Stangebroen, Hamar, og Oskar 
Hagen, Om ang gård pl'. Adals-

ø og Omegns Bussruter AlS. Ak
sjelmpitalen er 25,000 lu-onel' for
delt på 250 aksjel'. Av dette hal' 
Tromsø og Tromsøsuml 1wmmu
neI' hver 100; Karlsøy 15, Helgøy 
10, og Troms B'yll{es Dampskips
selslmp 25 aksjer. Til formann i 
styre: ble valgt sivilingeniøl" Finn 
Meland. DB første oppgavene det 
nye sLy ret får blir å bringe søk
naden om konsesjon for nærtra
fikken over Tromsøbrua i orden. 

alt Fvart positivt. -{::;; 
1';;; Lillehammer. Det e r  brakt 

hal' moter i Norway Center, - møter hver 1 .  og 3. torsdag i 
fOITetningKm ø te 2. og 4. onsdag måneden i NOl'manna Hall, So. bruk, 70 ål .. Dagen ble feiret hos 

Namsos. -- Sondag 7. fe])J 'll:11' pa det nme at hal{elmrset som 
fy:te Gretl1e Eliassen, Namsos, I ble tegnet på Lillehammer Spare
,00 år. Hun bor på Namsos gam- ! banks bygning, skyldtes barne
lehjem, og hun fortelle!' sel�' at : �tl'cl{el': .D2t dreiet seg altså sil.le
deL er fordi hun har det Ra g'odt des i],ke om noen demonstrasjon 
der, at hun el' blitt så gammcL mot Odel Fellow-losjen eller andre. 

og selskapelig møte hver ] .  o g  3. 15th & K St. President : Nora An- • Anders Hagen. 
fredag Id. 8 aften. President: demon, 1001 East 35th St. ; telef. -/.t 
Magnus Torget, 8:34 3 - 20th Ave. BR 2-462 1 .  Sekretær: Ebb a  Gus- stavanger har ved årsskiftet 
N,Vv" Seattle 7 ;  SU 3-8485. Selt- tavson, 2114 Sa. M St. ; telef. BR 52,!)42 innbyggere. Det er en ned
l'etæ r :  E lfricla Rian, 5306 W. Da- 2-3910. Formann i sykelmmiteen : gang på 27 [ra i fjor. Utflyttingen 
Jmta st., Seattle ] 6 ;  WE 7·5792. Anne Strom, 4 4 2 1  No. 9th St. ; te- fra by'cn hal' vært mye større enn 

OmlJonl i "StavangetHjord" vell avgangzll fra New ]lorli: den 7.  
februar var trc nOl'skc offisel"Cr som vu,r tillmyttet gencralstabcn 
ved NATO'!; hovedkvarter i oslo. !Je h:H!cle væJ't pa en tre ukers 
stmliel'eise hvor (le bl. a. besøldE, '\,Vashingtltll, D. C. - Fra, " tmstre 
pil ovell�t!tende hilde sees : OlJei'stløytnant Jon Brynildsen. lwmmall
dol' Dag FalehclllJel'g' all' oberstl ø�·tllnl1t Nils Stordahl. 

1� -{::;; 
Bodø. A rueidet med lal{se-

ldon SK 9-32Q2. innflyttingen. Det som holder fol- ,':.r. Ter;e Viken N r. 3 1 ,  ���------ - ---- Il t t l kl d f d D l k l ' H Id h '  , keta e '  oppe el' u e u ,en e 'ø - en løyere s o e I a en al 
Sonner av Norge Norden N r. 2, selsoverslmddet. en voldsom søkning l,ommend0 

Veivesenet i Helg'c!fll1d hm' i 
vinter hBU store problcomer p,g·.8" 
isdannelse i elVer og be]{],cl'. Isen 
legger seg opp fordi det Cl' lite 
1''::10, og t'le;'e broer har VlJ2rt t l·\!Ct. 
Veivesenet har en rek:,e steam
kjeier i bruk i Iw.mpcll mot isen, 
men flere stedee!' ha l' mnn også 
måttet bruke dyal1l11itt for il. hin
dre at b:'oene siwlIe bli tatt av 

tmppene i Beiarn, der åtte fOBser 
slml bygges ut, er nå i god gjenge 
og vi regner med at det. vil bli 
fenlHg i løpet av sommeren. Lak
setmpppene bygges fOl' sysselset
tingsmidler og det er Ilittil bevil
get 100,000 kroner, siel' fiskeri
konsulent Magnus Berg til Lofot
posten. Fiskerikonsulenten kan 

har møte h" ;3r 1. og 3. fr€oag j · Sonner av Norge -{::;; skoleår. Hele 271 elever søker om 
måneden, i ';-,Tordic Hall, 2203 \V. har forretningsmøte 'første fre- t l I t i D t 

Askim. Skulkesyke blant ele- Ler i Bei'[;'f'l1 vil nå bli realisert. 
' Indre Saltens vannforsyning opp a cc se i førs e ,:assc. e el' 

60tl1 St. President: Orvin Bren� dag i mllneden og selskapelig møte vene ved framhaldsskolen l As:dm Det er I{jøpt inn en eiendom som 
er blitt et problem for skolestyret. bUl' ominnredet fm' formålet. Det 
Det er nå innført skoleplikt også var Bergen Lion Club som tok in1-
for åtb2l1de skoleår i Askim, men tiativet til klinildien, og elet er 
det har vist seg at enkelte elever !wmmct bidrag fm HOl'Claland fyl
lar skolevesken ligge igjen i �las- ke, fl'a Tl'ygdekassen og fra flere 
seværeisene og rek'2r gatelangs l�omllJUner. fGie,ldom1T1en er 
men" undervisningen pågår, Sko- :,jopt fol' 160,000 krone I'. Klinilt
l estYl'et har inntrykk av at nOe!1 ken vil bli clrevet som en avdeling 
av foreldrene er mel' å. bebreidet umlel' sykehuset Betanien' og vil 

d 614 nT 79<h St SU ? 3r,6� har i flere ul{el' vært prekær et- :, 70 prosent av elevene i 7. Irlasse en, VY . • c. \ -- , I. tredje lørdag i måneden, kl. 8 af-
'''' I t ' " ,.. rgaret Tr __ , " -en' terat vannverkene på ROlffian Og' . i Halden og i gjennomsnitt 60 " l1l, se ;:,re æ1 : .Lv.a ,,"' .. W.fIU� , ten, i Normanna HalL cPresident : � � 

343 6  - 12th Ave. W, AT 3-5649. Robert Tjørstad, 4322 Fawcett Sundby sviktet som følge av frost- pl'Os'ent av ane 7,-klasser i hele 
Sekretær: Agnes Pedersen, 3'010 Ave. ; telef. GR 2-5797. Sel{1;etær : skader på rørene. Foll{ har måt- distriktet, Det er langt mer enn 
W. 85th St. SU 3_3309. Syke- Mildl'ed Lofgl'en, Rt. 1, Box 112 A, tet hente vann fra nedlagte skolen har plass til, sier rektor 
Iwmit6:  Rolf Pedersen, 301,() W. Glg H:arbol', Wash. Tel. UL 8�3H6. , d b tt h t b Hamre til Smaalenes Amtstidend0. ise!!, prl denne måten har en fore- fOl'telle at 100,000 lakserogn vil 

851h SL SU 3-3309. 

"all,yrien N r. l ,  
DiHre av Norge 

har møte i N orway Ccnter, -
forre'tningsmøte 2. og 4, onsdag 
og sclslmp8lig mote hver 1.  og 3. 
ofJsJag kl. 8 aften, President :  
Betty Sunde, 4 0 4  E .  50th St. S e1<
retær :  Thelma Swenson, 10332 
12th Ave. N.W. 

Nordlandslaget Nordlyset, 
Jacomo 

har m ø t e  2. fredag i hver må.ned 
i Normanna Hall. President : Einar 
Aanes, 2908 N. 31st St.; SK 2-3714. 
Sekretær : Fru Clara Langvad, 
3129 N. Cheyenne ; SK 9-4965. 
Kasserer: Peder O, Steiro, 3115 
East "K" St.; MA 7-0675. 

g<tl' s ,  rønnm' som e .  e r  ver e- løpig greid il avverge skader. : bli ldel,ket. 
gynte å bli tomme, og en del går- Får vi nok kvalifiserte lærere, Imn 
del' har også tatt vann fra Salt- vi greie ca. 230 'elever. 
clalse]ven. Vannsituasjonen er blitt -{::;; 
noe bedre etterat Rognan vann- I løpet av januar er (lpt på 
verk er kommet i drift igjen o g  Nordlandsbanen kjørt hjel 20 
Sundby har tatt i bmk en elek- rein. Flesteparten av reinen til · 
trisk pumpe som pumper vann 
vannverket på Rognan. 

h'a hører svenske samer. 

Flisa. En mystisk mann i Drammen skal feire 1 5 0  års ju
bileum som by i juni 1951 med 
m,esse og festligheier. enn elevene. i 1:"& 13 SGl:gel'. 

� * * 
uniformliknende lrJesclrakt og med 
maskingevær streifer om �flm
men med en hund i trahtene om-
kring Flisa. Flere har sett ham de Bergen. - Den 32 år gamle Vadsø, - T ett.erkrigsårene er ldta lo.l,sefiskeris interessent-

. , d u 1 Ra8'nvaJd FidJ'e fra LonevAg i det ialt inV'es:ert 30 millioner kro- slwp har på representantskaps-SlS Le ager. uan holoe:' til i eE � 

-,":; skogstreIming som heier Myrmo- Hosanger har mistet livet ved neI' i bygging av vannverl{ i Finn- aUlte enstemmig besluttet Rt den 
I Gjerdsvika på Sondre Sunn- en. Lensmannen hal' vært ute fot en traktorulykke i nærheten av mark, og 4,0,000 mennesl{er 1181' },jente amerilwns],,! fOl'lagsman-

Bergen. A1'beidet med a reise møre har man måttet sprenge å se ett�l' ham, men forgjeve",. Fotlandsvåg. Han var på vei hjem fått innlagt vann. EnnA står det 11-211 Sampson R. Fi2lc1, New York, 
B"
-
r
-
e
- ·Id:;;':'·,k Nr -"� O p "f" C t N . : fjernsynmasten på toppen av Ul· isen med r1ynamitt for å få fri- E etter tømmer'kJ'øring da traktoren igJ'en vannverlt-byg'ging til 24,000 "kal fil overta 5-ars kontrakten �D • •  , ac:. le oas orweg lon ' 

tter spo,'ene i snoen il. dømme 
Do" '.te ClV N o �g,e " • A ' . .  

'I rikken hal' st litt i stampe siden gjort en del fiskebåter som var o av en eller annen grunn skar tlt- mennesker og det vil krlilve en yt- for lO'JortsfisJ{eretten i Altaelven .. S t gal' han stadie; i ring, og det an- L 

tJal" møter i IOOF Hall, 17th &'1 Ingers SSOCICI lon før jul. først på grunn av ferier illnefrOl';set. De fleste båtene klar- tas il være en syk maEn. for V'eien og veltet. Ragnvald Fid- terligere investering på 30 millio- for 30mmelsesongen til og med 
M:trlmt St ., hver l, og 3. tirsdag i Sekretær :  Jens K. Hansen, 19209 og sidel1 på grunn av kulde. te å lwmme seg ut før havnen frøs je kom under traktoren. Han et- ncr kroner. Det vil antagelig ga 19(H. Han overtal' ]wntrakten et-
maneden, President : Borghild Bra- 15th Ave. N.E., Seattle 55, Wash. -{::;; til , men en del båter ble liggenck * - le'rlater seg hustr'u og ett barn, 20 ar før denne planen kan bli 1'0- tm' sin venn viseadmiral Edward 

1 f t  En fire år gammel pilre, datter stad, 7704 - 14th Ave. N.W. ; SU 2- --- Lillehammer. Kraftlaget ' as ' ,  -{::;; : aUsert, opplyser overingeniør E, O. Nfeclonell, som omlwm ved en . I I b l NCfwegl' a n  Maln C horus .A. av Torleif Bjørn, L"ng'seidet, ble I 0823, Se cl'etær: �Gther Fau e ,  "- Opplandskl'aft� avgjøreloo i an- }.I J Sarpsbo!'g. En stor enebolig : Cornelissen. Overingeniøren kan flyuJyklce for en tid siden. Den 
Jan - 6th Ave. N. ; AT 3-0583. ' of Seattle onselag formiddag overkjørt o g  

budsspøl'smålet for d e  forbereden- Fredrikstad. Etter tre års så alvoriip." kv"estet at hr", n  'løde på Klavestadhaugen i Skjeberg fortelle at det i Finnmark er gjort å11ige 'Ieiesllm er 80.000 kroner 
:trar møte i Norway Center, 300 t . b 'd k l R" åd � , bl f l I I d  l t 10 ' 

O N k H 'f l f . Oslo, ble overlatt byggingen av res aurermgsar el er s a e e or ec en kve herj'et av brann forsøk med p as rør som passer pluss ,000 kroner til vakthold. en ors e osp. a s orenm, 3rd Ave. W., hver maJ1dag a.f ten ved framkomsten til Tromsø syke-
møter hver tredjil tirsd,,-g i rua- kl. 8. Dirigent : August Werner. Hunder-fossen, forteU2l' Lilleham- kirke igjen åpne den 26, mai, Kri- hus. Piken kom akende inn i kjø- og ble helt ødelagt innvendig, meget godt i det barske ldimact, -{::;; 

nCdell l• Nor,�e Elome, 5311 Phm" - P 'd t �A th H l 910 mer Tilslmer, OmlegD"ingen av sti Himmelfartsdag. Det blir bis- b . . f h Brannen val' eksplosjonsartet, og og plastrørene blir dessuten bet y- Kristiansancl. Uvedkommen-
_ reS! en : ",,1' ur anse , b' re anen og sJa øren adcle ingen 

ne" Avs. President : Mrs, Harold 19t1l Ave. N.,  Seattle 2 '. SU 2-2600. jernabnelinj"n m. v. ble bortsatt kop Johannes Smemo som foretar beboerne måtte redde seg u t  i all delig billigere enn vanlige rør. ele har vært på ferde i yrkessko-
.7 " , muligheter til il unngå ulyklcen. 

Eastvold, 1:;U 3-6598. Visepresi� Sekretær: L S. Rodley, 1532 E. til Veibygg, Brødrene Bye, Brum- den høytidelige handling, forteller hast. Ei'eren, skipsmegler Bernt -/:.r 11',1 i Kristiansand og f,cm tusen 
den�,: Mrs. Gunnar Olsborg, SU 2- 96th St., Seattle 15 ', LA 3 -8981. unddal, som hadde et anbud på AftenPostens korrespondent -- i i:T F'Bilhf'rg Jacobs-en. fikk bare 1'ed- Bergen. - Planen om il I'eise en kroner er stjålet InnbrUddstyven 125 grunneiere i Sandtorg møt-1126. Sc!,retæl': Mrs. Eugen 'Sl1e1'- - 732,300 luoner. Betongmast AlS, Fredrikstad. Kirken får nye ben- t det ut noen gangklær og papirer. . før;;.tehjelpsldini!,k for allwholis- har fors: lwmmet seg hm i kJ'eJle-e forleden fram til pl'otes:møte, win, AT 2--73.04. Kassel'er: Mrs. ' Norwegian Male Chorus Oslo, bkl overtatt byggingen av ker, ny prekestol, alterring, nytt

, fm'di kommunestyret har vedtatt * ren og derfra opp på kontoret 
Haakon Bl'ovuld. of Vancouver, B. C. betDngmastene for kraftlinjen fra alter og nytt orgel. Kirkens alter- �" _ Et fellesorgan for rutebilfo!l{ i K!3I1n RRek 'n Roll hvor pengeslmpet er brutt opp, 
N-o-rdla-n-d-s-i�-g-e-t-F-e-m-b-o-r'-m-g-�-ii-- møter hver mandag i 828 East Hovemoen til Hunderfossen, et ar- tavle som er fra 1600·tallet er nå deler av Troms og Nordland fyl- un v antagelig ved hjelp av drill. 

t " A , tiasting. Dirjgent � John Christen- belcl som er beregnet til ca. til behandling i Riksantil{variatet, keI' er dannet pli et møte på -"-
møter hver førs e torsdag f m",- , V S I P o 

W' 

neden. Presiden t :  Bernhard Han- : 111m. President: T. Ingemorsen. 826,000 kroner. Arbeidene skal be- hvor den restaureres fullstendig" Finnsnes, i Narvik, Harstad og ir1lle e in :'ill Sommeren 1 96'::) får Bergen be-
sen, 10311 14th Ave. N.W" Se- ' Sekretær: E. 1. Brodersen, 2081 gYnll':; ved påSI<etider. 1;( I Sortland. Norsk Transportal'hei- B ft.  !;;;!l U søk av minst et halvt hundre tUl'-111. 34th kve., Vancouver 16, B. C .  T dl ' V l .1 rt'o b d N d N l tæ F P d k � . t " . D t attle 77:  SU 4-8776, Sekretær: -{::;; ron lelm. annmange en , ue l' un S or - orge-se ,re ' r i k  .. Il IS Slnp. e er elet største antall 
Caroline Norman, 10312 � 13th' Norwegian Male Chorus Oslo. Etter mange forhand- gjør seg nå. gjeldende i meget , I fra Tromsø var tll stede. Erling ' es - ro il ·  sJon .. som e r  registrert etter krigen. 
Ave,  N.W., Seattle 77 ; SU 2-1427. of Everett, Wash, linger 'er det nylig dannet en felles sterk grad nesten overalt i '1'l'0n- 1 Jakobsen, Sortland, ble valgt som ., ..... 

k d· . d l I O l l d t 'kt' ' Il  I formann, Oslo. - De første gTisene e r  møter hVer 'onsdag aften kl. ' 8  i s a n  mavlsk møbelorganisasjon, e ag. ppc a er e n 19 1 e, Bergen. - En kil'hetyv ' møtte 
Sunnmorshllget Nori11anna Hall, 2725 Oal,es Ave. "Smex" ( Skandinavisk MØbeleks- Minst to tl'edjedelel' av gardene i :  I -{::;; på plass i Gunnar Nilsens- nye i forhørsretten i Bergen tiltalt 

møter �lVer 4. fredag i måneden Dirigent: Henry Ringman, 3702 port) ,  med deltakelse av de mest bygden er uten vann, og frakting ' En gruppe på 20 amerikanske grisefarm på Råbeklt·en pa gl'en- for en lang rekke innbruddstyve-
.!:!o rway Center. President: 1\I[rs. Hoyt Av.e. Sekretær :  Harold Klett,  anerl<jente fabrikker i Norge, av vann foregår over strekninger skolefolk kom forleden med fly til sen mellom Glemmen og Rolvsøy, Tiel'. Den 20 år gamle gutten har Ingvar Sandanger, 3622 - 36th Ea " t Stan,"'ood nra�h S . D pa- opptl'l 1 7  kl'lometel'. Oslo 0°' �l'al d li . t f' k h o ' l all hal' k]'øpt en stør'I'e el' 

Ave W., SeatLle 99 ; AT 2-,6394. 
� , . �v.. , VY � • verlge, ailn1ark og Finnland. b ;:" ,  e a l e Ire u e1'S v l 1 - dels alene og dels sammen m ed en 

' .  .A. * kursus om norsk skolevesen. Alle endom. Det store grisehuset har kamerat brutt seg- inn i en rekke S ekretæ r :  Mrs. Arthur Strom, 1506 lII.'orwegian Male Chorus ·N • � 

E. 75th St" Seattle ; LA 2-4.508. ''f B Il' h W h Mo i Rana. Tunnelen ved Norges ·Geologiske ljndersøkel- mnehar sentrale stillinger i ame- en ]mpasitet på 3{)OO griser, som kirker i Bergen og omegn. I ldr-

Norwegian Commercial 
t\f Seciftle � 
-11,,-r' møt',',""'llVer annen og fjerde 
torsdag i måneden i NOIway Cen
ter. Presiden t :  Roland Akse, 1710 
Bast 1 35th St., EM 3-14.21. Vise
president: M. F. Moe jr. ,  3232, 
36th Ave, W., AT 3-5554. Sekre
tær : Austin Sleeisvold, 2410 \V. 
57th St.., SU 4-8346. Kassere!': 
Clarenee A. Sv'endsen, 6514 - 36th 
Ave. N.W., Seattle 7, SU 2-84-.51.  

Norwegian Ladies Chorus 
of Seattle 

har øvelse tirsdag Iliften kl. 8 i 
Norway Center. Dirigent :  Au
gust Werner, LA 3-1320. Presi
dent : Handi H,uud. AT 2-0979. 

Visepresident : Maym Franeis, 
SU 3-8:355. Kasserer : M a b e l  
","ood, SU 2-5106. Rcc. sekretær : 
Lilja Peistrup, SU 2-9350. Korr. 
sekretær : Ill ::;-rid Knutsen. 

Norse Home, Inc. 
møter i Norse Home 3. tirsdag 

i hver måned. President : Paul 
P, Berg, Nr 2-2842. Visepresident: 
Frode Frodesen. Sekretær: Roy E. 
Jackson, 1207 Ameriean Bld!;" , MA 
3-2300. Ass. sekretæ r :  Mrs. June 
Huiliman. Kasserer : Martha Rog

O e lOg am, as . Øvre Røssiiga næl'mer seg nå ser vil i nærmeste framtid legge rilmnsk skolevestn, og de er fra skal stelles og fOl,es etter trykl,- liene har han i kirlrebøssene O); pil. 
møter hver tirsdag aften Id. 8 i Bl l'k a s l ' b" 'd p. fram en positiv rapport om under I 20 forskjellige stater. De 20 ble ']Jå-k. na\lp,en-prinsippet. pM "t"ns konton!' stJ'a" let beløp fl'a 

Norway Hall, 1419 Forest StA3iri. e v s e ven p", egge .  SI e17. a -, , , - �� _o 

de ene 'd t"  d t " 200 søl,elsene av kvarts/feltRpatfoi'e llttatt av 600 søkere om deltakel- På Elingard har hal1 en fode- 1l0eJ1 kl'''ll':"l' 01)IJ ' 1' 1  1"'0 I'.l'·one' 1'. gent .. Ronald S' terland. President: n SI en s ar e IgJen . . c - � - • � 

I I t . D . T f '  l U �e i turen. stasJ'on fol' griser, Oil: del'fra blir Altcrv1'n Ilalc 11"11 o2:sa" stJ· ·' let. Helmer Melland. Sekretær: Melvin met.er og på cJ.en andre oa" 400 {Ørns ene l rag I ys JOl( . 11- - • � � u 

t T l k I ° d dersøkelsene el' ennå l' kke 11elt av i: smågrisen6 kJ'ørt til R åbeltken. 
.,fl" , Oberg, 2 3 23 D Street, Bellingl1am. me er, unne en s a ga un er - � 

Telefon RE 4-4039. elven, o g  gjennomslaget vil trolig sluttet. men det lmn allerede nå En 15 år gammel gutt som for- Grisehuset her er inndelt i seksjo- Svolvæl·. 20,000 kilo fisk som 
---------------,- sJ{j ;; omk!.�!ng 1. mars. 

Norwegi a n  Male Chorus 
of Tacoma, Wash. 

møter m:er mru:ulag aften i Nor
manria Hall, 15th & K St, Diri
l:len t :  G. Malmin, ParIHand. Pre.:li
dent : George Jacobson, 8644 Pa
eifie Ave . ;  telef. GR 4-2515. Sek
retær : Willal'd Dergan, 502 East 
32nd St. ; telef. BR 2-7178. 

Normanna Glee Club 
of Oakla nd, Calif. 

møter hve!' onsdag aften kl. 8 i 
Glenview Woman's Club Hall, I3U 
Glenfield Avenue. President: Jltck 
Jacobsen. Sekretær: Einar Waks
dal, 3015 Maxwell Ave., Oakland, 
Calif. BesøkeJlde sangere er vel-
kommen. 

Norwegia n  Male Chorus 
of Los Angeles, Calif. 

møter hver tirsdag aften Id. 8 
i Hollywood Playground, 1122 Cole 
Street, H ollY'wood. - President: 
Bredo Bruflat, telefon CH !)-8909. 

* 
Ulefoss. - Uthusbygningen pil. 

gården Melteig ved Ulefoss er 
brent ned til grunnen, og tre hes
tel', åtte melkekuer og noen hal
vel" brente inne. Gården eies av 
overl'ettssakfører Anders Melteig, 
'Oslo, og hans tante, frøken Inge
borg Melteig, bor alene på eien
dommen. 

-{::;; 
Studenttallet ved norske uni

versiteter og høyskoler er 8,600. 
3,000 nordmenn studerer i utlan
elet. hvorav over 400 i USA. 

-{::;; 
FIOl'Ø. Sogn og Fjordane skal 

nå få :sitt første hj-em for ånds- : 
svake barn i Havikbotn like uten-

fa8ts]å�s at forekomstene både er 
drivverdige og lrvaliteten meget I 
god, opplyser statsgeolog sverd- I' 
rup til Lofotposten. Det er imid
l'ertid et meget stort spørsmål om 
driften kan bli regningssvarende. 

-{::;; 
Skipsreder T. Mosvold, Kristian

sand har kjøpt snurpefartøyet 
"'Turbo" ved tvangsauksjon i Åle
sund. Han fikk tilslaget for 
830,00.0 kroner. AuksjDnen ble 
holdt etter krav fra motorleveran
dør>en i København. To' gangel' 
tidligere er begjæringen om 
tvangsauksjon blitt trukket til
bake. "Turbo" deltar i storsild
fisket i år. 

it 

fOl'l€c1en romte fra Bergen til Sta- neI' og gri�'ene blir plassert i den lå lagret i Husvåg Handel A l S  i 
vanger, så i helgen sitt snitt til avdeling hval' de etter alder og Vest-Finnmark ble forleden total
å stikke av igjen til Voss. Han torreIse hører hjemme. l):ttel'hvert slcatlet ved en bn,l!m. Skadene be
vakte mistanke pil. toget d a  han flyttes de mot den avdeling som loper seg til ea, 80,000 luoner. ild,a kunne løse billett, og polit�et finnes i den ene enden av huset, ' rr ble varslet o g  fikk fatt i ham un- nemlig slakteriet, men når de Tllristfol!,en< i Norrbotten plan-Blant "B;;rgensfjol'(l"s pa.,ssasjeo- derveis, Han ble derettel' fl"al{tet kom""',er dl·t el' ogsa' ," deres dager legger li gjørc rel{lame for den r�r ved .. ankomsten til New Yorl{ tilbake igjen til Bergen. Gutten talte. den 13. Januar var Ilerr Arne Jon hal' tidligere vært i kontakt med Musikk til arbeidet 

svensJ<e øster'sjøI:ysten, som 
Ju!rem som m' tillmy!:tet I'lade- ,  politiet. 
lands Glassverk. Han lIad{le :fåt t · 

Tønsberg, 24,000-tonneren 
"Solør�' tilhørende S. Uglestads 
Rkibsrederi, Oslo, har brutt opp
lagel etter å ha ligget i Tønsberg 
siden april i fjor. 

e r  f01'lengst "Norc1lmloUens Riviera". på Nord-
gjennomført i små og store be- kalottmessen i Tromsø i juli. Det 
drifter - etterat man har funnet el' særlig turister fra Nord-Norge 
ut at arbeidet går lettere til glade man forsøl,'"r li. trekke over, d a  
toner. Mange mener også å vite badevannet på nors-k s i d e  e r  be
at dYDene setter pris på musikk. tydelig kaldere enn på Norrbot
og i Gunnar Nilsens grisefabrikk tenkysten. 
skal det være musikk - innspilt * *' på lydbånd, En vil unngå bruk av Oslo. En ny tolv minutters Bel'gTIingsbåten "Traust" brak- ytterliggående moderne mllsikk, fargefilm fra 1100'sl, vintersports-te flott snul'p-efartøyet "Skar- heter det. liv er sendt til USA, holm" og slepte det inn til Hauge-

sund. "Skarholm" grunnstøtte p å  
havneskjæl'et utenfor Akrahavn i 

Yo,ur low electJ'ic bill buys 
more than electricity . .  , 

ness, SU 3-5755. Norse Home, Ine., Sekretæ r :  Carl M. Gunderson, '863 
5311 Phinney A ve, Seattle. SU 3- i Manning Ave., L. A. 24, telefon 
9600. Ole J. Andreassen, Manager. GR 9-2478, Dirigent: Gordon Hafso. 

: for Florø, HjemmeL får plass til 
33 barn og vil koste 600,000 kro
ner. Med innbo og utstyr kommer 
det opp i ca. 750,001l kroner, mel
der Dagen. Sanitetskvinnene i 
Sogn og Fjordane har arbeidet 
med planen i 9 år. Det finnes i alt 
20 sanitetsjag i fylket med ca, 
9,000 medlemmer, oom har ned
lagt et stort arbeid for li. kunne 
l'eise et hjem for de åndssvake 
barn. Man regner med at det 
er 200-250 åndssvake i Sogn og 
Fjordane, 

Store deleli av Nordland vil bli 
flyfotografert i år hvis kommu
nene l'eagerer positivt på en hen
vendelse fra fyll,esJmntoret og Di
rektoratet for Statens skoger om 
saken. I en samtale med Rana 
Blad sier fyll{essltOgsjef Arne As
Ia at flyfotografering skal settes 
i gang i forbindelse med revisjon 

FreilrU{ Lunnings pris, {let største 
st�J:lelldlunl som noen bl'ukslulllst
uer i Norden lmn fu. DCIl unge IJOl'
"Ire glasskunstner hal' også i dell 
/'Ienere tid mottatt andre stipim
dier, blant annet fra) American 
Sean<linavian FOlIDdation. Arne 
Jon Jutrem, som er kient for slne 
glass, tekstiltegllingel' og grafil{j{ 
5114'1,1 til J\1exico for å studem Ilen 
meksilranske pTe-eolumbianske 
knnst i en fire-fem måneder. Sene
Te skal hall besøke clesign-centm i 
Nmv YOl'lr og Los Angeles, samt 
Inuseeer i disse hyer. He!'I' Jlltrem 
skal også studere industri-design 
- et felt han mener at amerilra
nome lig'ger langt frampå. 

et meget vanskelig farvann. Det 
e r  et ganske nytt fartøy på 142 
brutto register' tonn, og hører 
hjemme i Vedavågen på Karmøy. 

-{::;; 
En arbeider ble forleden for

bl'ent og måtte legebehandles da 
det brøt ut brann i Norsk Sur
s :off- og Vandstoffabrik AlS i 
Bergen. Brannen skyldtes antage. 
lig at det utvildet S€g gass fra en 
av beholderne. Den mflterielle ska- ' 
de var liten. 

Losie Baltic, N r. l ,  1 .0.G. T. 
møter 1 I,O:G.T. Hall, 1109 Vir

ginia St. 2.  fredag i hver mArled., 
Sekretær; H. Ragnar O:sen, 160!:! 
El. 73rd St., LA 2-41 97. - Gunvor 
�jerkeseth, c. ra'., SU 2-7534.. 

Norwegian C onsulate, 
Seattle, Wash., 434 White-Henry 

BldJ;., 4th & Unjon. ]VIA 3-3957. 

leif Erikson League 
meets in Norway Center by' call 

of secretary, Annua! meeting in 
April. Ted N akkerud, president, 
12437 Padfie Highway, So. Seattle 
88, CH 3-6713. Seeretary: Alice 
Ericksen, 300 - 3rd Ave. W., Se
attle 99. Send contributions to 
Leif EIikson Memorial to financial 
se{!retary, Commander Carl M, 
Moe, 2204 loV, 70th St. ,  Seattle 7,  
SU 3-7844. 

Nordmanns-Fo rbundets 
Pacific Nordvestavdeling, 

Norway Center, Seattle. Presi
den t :  Frode Frodesen. Visepresi
dent : Ole Foss. Kassere r :  H. Rag
nar Olsen. 1608 E. 73rd St., Seattle 
1 5 ;  LA 2-4197. Sekretær: Charles 
K, Andersen, 2123 - 46th Ave. S.W., 
Seattle 16. Wash. Telefon WE , 7-
1411. 1'/[øter lmnngjøres bl. a. i 
vVaEhington Posten, 

For Homes or Lot. 
I n  BClllord and fhe 
North End 

Asst. dirigent : Almar E. Moller. 

Norwegian Glee Club 
of Portland, Ore. 

har møte hver mandag aften 
kl. 8 i Norse Hall, 111 N,E. 11th 
Ave. President: Norman H. Clif
ton, 4635 N,E. ::15th Aw .. AT 7-
0272, Sekretær: Oscal' Oyen, 6224 
N. Denver Ave" BU 9-64.88. 

The Eugene Norsemen 
of Eugene, Ore. 

møter hver mandag aften kl. 8 
i Sons of Norway Hæl!, 1836 Alder 
St., Eugene, Ore. President: Hm'l"
ard D. Herbranson, 2892 W. 18th, 
DI 4�6534. Sekretær: Herb. Matt
son, 1970 Regina, DI 5-8831. Diri
gent: Tom Kaarhus. 

The Norwegian Singing Society 
of San Francisco, Calif. 

møter hver mandag kl. 8 a.f ten 
i Tbe NOl"\l'legian Clu.b, 1900 Fell 
St .. S an Francisco. Nye medlem
mer Og' besøkende er velkommen 

SETT IKKE DITT LYS 
UNDER EN SKJEPPE ! 

Send melwnger fra 
din forening 

til 

WASHINGTON PO STEN 

For Apartments 
Income Property, 

Indu.trial & Buildlng Siles 

Loyal Realt y, Re·a·ltors 
'172'1 � 24th Ave. N.W. SU 3-1 300 

-{::;; 
Vardø. S auavlell i Finnmark 

er i stadig vekst og må uten tvil 
kunne uetl'aktes som en næring's
gI'en med alle muligheter for lønn
somhet og ekspansjon, Det er nå 
ca. 18,000 vinterfol'ede sat;er i fyl
ket med en nonnal avkastning på 
25,000 lam. Det viser seg å være 
tilstrekkelige sommerbeiter for 
det dobbelte antall sauer av hva 
man har i dag. 

y.'4 

Aret rundt 

FLYPRISER TI L fl 
LAVERE ENN N O E  

ANNET RUTE-FLYSELSKAP 

fro New York via 

Islaud til 
NORGE • BIlITANNlA . HOLLAND 

TYSKLAND 1:1 SVERIGE'. DANMARK 

FINNLAND 4!1 LUXEMBOURG 

Til lavere enn "Ølwmoni" 
], l a s s  e billett-priSer byr 
ICEJLANDIC A I R L I N E  S 
Iwmplett Tr:rist service . . . 
2 fulle miiLider pln.ss kon
jakk og n:idnatts snael{, 
alt lmmplimentært ! F e  l' r e 
passasjerer, 111 er legg-rom. 
Korteste over-havet flytur 
fra New York . . .  aldri mer 
enn 400 miles fra flyplass. 

SPØR HVILKETSOMHEIJST REISEBY�L\ 

(::{ 
Til kraftutbyggingen i Fortun 

i Indre Sogn slml AEG levere 'en 
generator på 45,000 kilovolt-am
pere. Generaldirektør Aage W. 
Owe bekrefter overfor NTB at 
kontraktene 'er gitt til AIIgemcine 
Eleetrizi tatsgesellsehaft. I For
tUllanlegget skal Årdal og Sunn
dal Verk ha seks generatorer, tre 
el' allerede i gang. 

' 

�tr 
Den 40 ål' gamle maskinsJef 

Aage E11gan på "Bl'ynllen" av 
Hammerfest er druknet. Ulykken 
skjedde da Engan skulle gå om
borel i fartøyet si:t som lå ved 
Kar-bøs mek v&'ksted i Harstad. 

U 
Malmskipningen fra Narvik lå 

Y O U B U I L D J O B S  F O R  S EAT T L E 
To help Seattle grow - provide more jobs and 

payrolls -yoLi r C ity Light works to attraet and 

kt;:ep industry here, It  advertises Seattle's 

advantages to industries seel\ing new sites, 

provides industrial power at record low rates, 

advises industry in power uti l ization and par

ticipates in other loc� 1 industrial  promotion. 
, 

Bu'il.d:ing jobs is a1Wther service you 
receive for your electr'ic clollar from 

SEATTlE C ITY L IGHT 

Næringsgrunnlaget trues for 
mange mindre gårdsbruk på Hel
geland fordi det stadig blir van
flkeligere il få. omsatt bjørk>eved 
Rom brensel, forteller Rana Blad. 
For få !i.l' siden ble det omsatt 
ea. 7000 favner p å  Helgeland. Nå 
e r  tallet bare 2000 favner o g  el'at 
synker stadig. Mange mindre bruk 
har hatt gode jnntekter av ved
drift. 

209 Post St" Sah FrOhcisco S, Calif, YUkOh 2·1036 
N EW YORK \Il CHICAGO l) SAN FRAN CISCO 

meget høyt i januar. I alt ble det 
med 79 skip skipet 1,065,000 tonn. lrr������������========���======��. 
I januar i fjor ble skipet 720-,000 Planlegger De aa reise til Scandinavia ? 

-{::;; 
, En rømling fra Berg skolehjem 
: stjal bilen til en politimann i 
" Kristiansand og crashet med den, 

R,eparasjonen vil koste ca. 6000 
kroner, men politimannen hadde 
hverken tyveri- eller kaskoforsik

, 
"'" " �"''''' A� ,"'''>W.� 

Vi tar vare på a lt vedkommende reiser til  Norge 

STANG TR.AVEL SERVICE 

tonn malm. 
1., 

Et karneval på Melbu u tviklet 
seg til litt av en wild-west-fore
stilling. En cowboy-kledd kar had
de med seg en hjemmelaget pistol, 
og han fyrte av et skudd i ,ansik
tet på e n  17 års gutt. Patronen ring på bilen. 

-{::;; 134 White Henry Bldg. MA 3-3957 var ladet med �lagel, og gutten 
Omorgalliseriligen av Tromsøya : fik I, alvorlige skader i ansiktet. 

bussruter ble onsdag sluttført o g  Autorisert agent for  Icelandic Airlines I Han måtte innlE'gges på Stok-
det ble konstituert et nytt Trom.'l- j'c..._...,; ______ ..... ...,; ____________________ ,;;:' marknes syl{ehuio. 

Reis R I ME'lIG, reis U'AV H ENGI G 
REIS I EGE N BIL KJØPT I NORGE 

TilUucl ordnes, bestillinger formidles. Bilen leveres TOLL
FRITT og FERDIG REGISTRERT ved Deres ankolllst til Norge. 
Ingen ekstra omkostninger ved bestilling gjennom mitt firma, 
AlJe form8.liteter også ved forsendelsen av bilen til USA ordnes. 

Skriv dIer lel"grafer og be om IlI'is!'!' og tl"taljer. 

T oHkoosulent ARNOLD ANDREASSEN, 
Grensen 3, Oslo, Norway Telegr. adr.: "0Idandreas" 



' I vertskapet: 

Norwegian Ladies Chorus 

Norwegian Male Choru$ 

SunnmOrslaget 

Valkyrien lodge, D. of N. 

Vestri tiferar)' Society 

Normanns-Forbundet 

'lirr,":"lhin services . . 6 :30 p.m., Jnter
and senior M.Y.F. 

T A K K  
hjerteligste takk til ven

ner og naboer for aU sympati vist 
Jack O. Madsens død 

SVOLVÆR. - Først omkring 

29. februar regner man med at 

hovedtyngden av ski:ei vil ,være 

JilJIl!llia,:Jrl 'Seget inn ty..l. Lofotfeltene. 

'* 
LILLEHM.rMER. - Antall se-

parasjoner og sltilsmisser giklt be
eydelig ned i Oppland i 1959 sam
menliknet med året før. Det ble 
gitt 29 sepa,rasjonsbevillinger og 
27 skilsmissebevillinger, og tallene 

1958 var henholdsvis 36 og 45. 
i:r 

HAUGESUND. - Tre skips

hy gge-rier i Sunnhoroland har 
inngått kontrakter om bygging 
av fiskefart-øyer f0J,i; svensk reg-

. 
ning. Alle fartøyene skal leveres 
i år. To av dem blir på 78 fot og 
det tredje

' på 56 fot. Seki:etær 
Johan Mikkelsen i Vestlandske 
Fal'tygbyggjarlag forteller at 

. 
av TromsøysllIl!l mistet forlet1en 

natt sitt linebruk til en verdi av 
ca. SOOO l.roner lilte utenfor fi
skerigrensen utenfor .lessv,æ1'. 
En engelsl{ tråler, . "H. 290" 
}{jørte sammen med to Sildre 
tr-..I.lere rett over bl'ul,et og drog 
det med seg, mens mannskapet 
på "Solveig" holdt på å hale. 

i:r 

bygging av en I'ekke olje anlegg i 
Norge. Omkostningel'; ca':' 5 I'nilL 
kroner, og byggingen vil sann
synligvis starte i løpet av 1960. 

i:r 
Et forsøk i Bergen med pensling 

med fluor av slwlebarns tenner 
har bcvirlcct en merl,bar nedgang 
i tallet på l,ariøse og fylte flater 
på de tennene som val' penslet. 

Friday, Fe5ruary 1 9/ 1 960 
neværende budsjettår var bevilg
ningen til Fyr- og merkevesenet 
oppført med vel 16 mill. kroner pil. 
helårsbasis. 

i:r . 
B ergen, Byst.yret har vedtatt 

I I SANDEFJORD. I Sandefjord i:r 

å selge Kjøttbasaren til Samorga
nisasjonen (Folkets Hus Fond) 
som innen tre år slral påbegynne 
reisningen av et Folkets Hus pil. 
tomten. 

måtte Røde Kors hjelpekorps 
rykke ut og lwmme en fød<:nde 
kvinne til unnsetning, På grunn 
av snødrivene var det umulig il. 
komme fram til henne med bil og 
hjelpekorpset måtte ta i bruk ski
kjelke. Kjelketransporten fram til 
bilvei gikk helt fint. Kvinnen som 
ikk!) var førstegangsfødende tok 
det hele med stor ro og den nye i 
verdensborger kom iJ.'".koe til ver
den føl' man var vel fremme på 
Sandefjord Sykehus. 

JOrdSkjelvstas�nen i Bergen I 
ægistrerte jords kjel vet i Peru. 
Registreringen varte t ca. to ti
mer. Avstanden ble beregnet til 
10,600 km og skjelvet karakterl-
seres som middels stort, 

i:r 
Norges NATO-ambassadør i 

Paris, Jens Boyesen, har under et 
ferieopphold i Østerrike hllitt et 
uhell på. ski og er innlagt på. Val
duna sykehus i Vorarlberg med . 
lårbensbrudd. 

-fr 
Hardangerfjorden hadde et sjel

dent besøk i denne uke, idet 9-10 
hvaler ble observert der. Tre av 
dem var svært store og det lot til 
at de hadde unger å passe, melder 
Dagen. Før hendte det rett som 
det var at det var hval å se i Har- . 
dangerfjorden, særlig om somme
ren, men i de siste årene eUer 
krigen har det v,æpt svært sjelden. 

.-fr 
Trondheim. To sterkt beruse-

de menn i Malvik kan takke en 
blid skjebne for ai de i dag frem
deles er blant de levende. De had
de vaklende begitt seg av gårde 
bortover veien søndag kveld, men ' 
la seg senere til a sove i tett snø- • 
vær og streng kulde. Litt senere ' 
kom brøytebilen kjørende, men da

·r 
var de to ennå ikke mer tildekket 
av snø enn at bilens fører fikk øye 
på. dem tidsnok til å få stoppet. ' 
Hadde de ligget der noen minutter ' 
lenger, er det tvilsomt om han 
hadde sett dem, Nå tok han seg av 
kal'ene og fikk tilkalt lensmannen. 

..A, 
Arbeidsdirekto';;.tet arbeider nå 

med Il. skaffe arbeid til anleggs
arbeiderne ved Nordlandsbanen 
når den er ferdig til Bodø, melder 
Rana Blad, Baneanlegget har for 
det meste folk fra Helgeland og 
Salten de fleste med lang tje
neste, belt opp til 30 å.r, sier over
ingeniør A. Faye. I avtalen heter 
det at alle som hal' hatt sammen
hengende beskjeftigelse de siste 
fem år, ' bør skaffes arbeid. Folke-

En reltke fyr langs Hysten vil 
nil. bli foreslått ombygget til elek
trisk drift, opplyser Fisl{el'idepar
temeIitet. I d�t nye statsbudsjett 
'er Fyr- og 111erkevesenets samlede 
utgifter oppført med 8.1 mill, kl'. 
De støl'ste poster er vedlikehold og 
distriktstjenelltens lønninger. I in-

"* 
Hamar. Glommen og Lågens 

Bl'ukseierfol'ening 1113,1' søkt om 
konsesjon pfi hevning av Mjøsa 
med 75 cm. Høyeste regulerte 
vannstand el' nå 4,50 meter. Vass
dragsvesenet har innstilt på at 
konsesjonen gis. 

U,:der the Royal Pafronage �f H. M. KING OLAV V 

The F E  S ]'1 V A 
Company of N O R  'W A y 

� -·1 . ND ��. 'C�i'��' A LE 
Paramonnt Theatre 
Wed., Mar. 2 - 8:30 P.M. 

Tickets: 2.50, 3.00, 4.00 
Paramount Theatre 

Sox O ffice 

Mai l Orders Promptly Filled 
'Enclose Stamped-addressed 

envelope 

Orphenm Theatre 
. Sat., Mar. 5 - 8:30 P.M. 

iickets: 2.00, 2.50, 3.25, 4.00 
SH E RMAN C lA y 

CON C ERT OF F I C E, 
1 6�404th Ave .• Seattle l ,  Wn. 

Mai( ' Orders Promptly Filled 
IEnclose Slam ped-addressed 

e nvelope 

T H E  W O R L. D · S  F 'I N E S T 
One A Doy Vitamins 

with 

R O Y A L ' J E L L Y 
Twa Manths Supply $2.00 

at 

R A N D I ' S 
228 Broadway .No., Seattle 

A I R COOLEO a nd Water 
1\11 For I rrigatJon Power 

' .  Light Plants a nd 
1\11 Small  Marine Engines 

ne må være forberedt på. å
' 

bli 

I
' C spredt over hele landet sier over- Marine Equipment o ingeniøren. i:r '  
, 5448 Shilshole Ave., Sea

, 
itle 7, Wash. SU 4023;2 ! 

Den ni år gamle Knut Nilsen er • �ø� ... ��#####'#4.tiN1'#,....., ....... ,. • .....,*"".fNI''''''''''''''''''iiI'#'#>#'� ' død av de skader han fikk ved en ����������=���===========��=�� akeulykke i Nedre Målselv. Han i' 
\I1eltet med en sparkstøtting, og 
slo hodet i en issvull. En lUte år 
gammel pike som satt på med 
ham slapp heldig fra det. • i:r 

Overdragelsen av fallrettighe-
tene i forbindelse med kraftv�rke. 
en i øvre Namsen fra AlS Van 
Severen og Namdalsbruket til 
Staben og Nord-Trøndelag fylke, 
er n1', i orden. Det gjelder over
dragelse av flere eiendommer i 
Namskogen og Harran, og i alt 
får de to eierne utbetalt 4 mill. 
kroner. 

i:r 
Svolvær. - Helsedirektoratet 

arbelrer nå med et forslag om il. , 
opprette en rekke l egekontorer for ' 
sjøfolk i hvert eneste mønstrings- • 
distrikt og muligens med enk�lte ' 
bikontorer. 

* 
illvik. En drosjsjåfør kjørte 

forleden dag over t o otere på 
veien mellom Granvik og Ulvik. 
Dyrene hadde forvillet seg under 
bilhjulene, sa. sJåføren som ikke 
vil få ,skuddpremie. 

i:r 
Tromsø. Et nOl'dis�{ institutt 

for arktisk helseforsking bør 
eventuelt legges til en universi
tetsby, mener den komite Nordisk 
Råd hal' nedsatt for Il. drøfte d 
slikt tiltak. Bladet Tromsø SOlU 
har fått sine opplysninger f:a ka. 
miteens formann, den fin&ke gene
raldirekt�r P,esonen. Ingen av de 
to norske universiteter - Oslo og 
B ergen regner man med kan 
komme på tale, eg det blir da 
spørsmål om Lund eller Uppsala i 
STeriglii, og Helsingfors eller Åbo 
i Finnland, 

i:r 

Torskerog1B1 - Blodpudding 

Kjøttkaker i saus 
Røkt torskelever 
Je llied Pick led Eel 

Multer - Tyttebær - lIaIlon Raspberry Saft 

Rød Sagogryn - P<ltetsrriel 

(nips IJelitlltessen 
SHl &, ViI>ginia 

SA 

SECURITIES MARKET 
Seattle, Wash. 

N BAY 

MA 8-8542 

THORLEIT PETERSEN 
MOB I LH EAT fU R NACe O I L  AN D STOVE O I L  

Best Åutomatic Service Assured. 

Mobilheat Is Clean, It's Fast. It's Safe ! 

COMPLETE OIL BUGNER SERVICE 

Call AT. 2 .. 91 00 

OSCAR MAiHISENl1S SCANDINAVIAN BAKERlES 
Vi tal' bestillinger på Marzipanl{alier, Kransekaker. 
Rwnkaker, Døtkall::er, Telll31ier, Wienerkringler, 
Tertekl'ingler, Smål!;aker, andre l{aker og hjemme
bakt Nm'sli Brød, 

8512 - ll'ith Ave. N.W. 
( Tidl. Carl's Paslll:y Shop) 
SUnset 4-6616 

Res. PIIOue, El\'l 2-6483 

Security Market 
Seattle 

MAin 4-9286 

I En' sentraliserfng av omsetnin-
gen av tørrfisk og saltfisk fra I tilvirkerne var ' et av de forslag 

i Brofnssutvalget framsatte.' Fis-

I 
D I E S E L  

I 
STOVE 

I
l l{eridepartemenet nedsatte et ut

valg hl å .utrede tekniske spørsmål 
i denne forbindelse, og utvalgets 
innstilling er nå. trykt og sendt 
interessert!'! til u�talelse, 

'* 
Langesund. Oljebmkanleg-

i Ekstrand vil også bli berørt 

RADIO DISPATCHED 

AT 2-6600 
If No Ans ... ", C.II AT 2-60(1) 

I . . . • O I L  SURNER SERViCE 
. . · 1 

�'SEATTlE fUEL · CO. ---.-J 
den store NATO-planEl'Sl for u t- L.._ ......... ________ I_40�I_W"""' . .. N_I C",K .. ER",S",O .. N .. S .. T .. , .................. """.,...===-=..,1 


