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bestemn'lelse u te
sto enda mandag ettermiddag. 

På spørsmå.l om små nasjoners 
mulighet for il, gjøre seg gjeldende 
i 'nå:tids verdens-konkurranser 
sVarte Schjelderup at muligheter 
er blitt minrde spesielt på grunn 
av mange nasjoners standpunkt 
til amatørspørsmålet, særlig stor,e 
nas-joners standpunkt, som sterkt 
avviker fra Norges. Øst-Europa 
har .sin måte og Ameril;;a har :sin 

kurser sommer og vinler og: er for å gjøre det lett for idl'et.ts
like godt kjent i Kristiansand menn hva treningsmuligheter an

"om i Kirkenes og over alt landet gll,r. I Norge eksisterer ilik,e slike 

inn i mellom' leltell.ler. Der er det for eksempel 

Mandag stalde Torleif Schjelde_ ikke tale om erstatning for tapt 
arbeids-fQrtjenesbe. En skiløper 

l'Up innom \Vashington Postens 
lmntor sammen med alle idretts- som går inn for full deltakelse 

folks. stedlige geogratiske veileder må regne' med at sesongen vil ko

Arne Ewald av SAS. En tenker ste ham tre tusen kroner. Det har 

straks på uttrykket· fortettet ener
gi�bunt ved synet av Norges riks
trener 'på ski. En· kan godt forstå 
at fortellinger om ham er· helt 
riktige. Han deltar selv i !tlle øvel� 
ser uansett hvor anstrengende og 
"ungdommelige". Han viser per�. 

hvordan det skal gjøres, -
og at det iJ,ke er farlig. Da han. 

Lynet Slo Folk 
Av Divanen 

viser da den olympiske 
ild med SAS-fly kom til Los An
geles. Til venstre er Olav Grøn
skar, som er stasjonsmester pa 
Fornebu flyplass. Han tjente som 
ildens vokter på fluliten fra Norge 
over polruten til Los Angeles In
teruational Airport. Der bIfI ban 
�øtt av Pftrl'Y O'Brien, den olym
piske mester i kulestøt, til bøyre. 
Denne tok så over il, vokte ilden 
fram til Squaw Valley. Balmnfor 
sees SAS purser Oddmund Jensen 
og flyvertinne Birgit Dablberg. 

Hroar 'Elvenes, 
Alf Gjestvang, Knut Johanne
sen, Torstein Seiersten, Nils 
A.aness og J;toald Aas. 

SKISKYTING: Henry Her
mansen, John Istad og Ola 
Wærhaug. 

ALPINE ØVELSER. damer: 
Inger Bjørnbakken, Liv Chri
stiansen, Mari L Haraldsen og 
Astrid Sandvig. 

ALPINE 'ØVELSER, herrer: 
'Oddvar Rønnestad. 

HOPP: Thorbjørn Yggeseth. 
Følg,ende fire hoppere skal hop
pe i et sjette uUagningsrenn i 
Squaw Valley 18. februar: Kåre 
Berg, Arne Dalsåen, Ole Tom 
Nord og Halvor Næs. 

LANGRENN: Reidar Andre
assen, Hallgeir Brenden, Har
ald Grønningen, Oddmund J'en
sen, Magnar Lundemo, Sverre 
Stensheim og Einar Østby. 

KOMBINERT RENN: Gun
der Gundel'sen, Tormod Knut
sen, Arne Larsen og Sverre 
stenersen. 

Til ski troppen er det ytter
ligere LaLt ul to reServer, nem
lig Håkon Brusveen i langrenn 
og Ole He:1rik Fag,erås i kom
binert renn. 

Britter ksoker 
ri Norske Stat 

for Millioner i 
Sk esersfatning 

På forsommeren i 
skal Hammerfest herredsrett. av
gjøre om den norske stat må ut 
med 4.5 millioner kroner i erstat-
ning efter ti britiske sjøfolk mi
stet livet i Sørøysundel ijlle jul
aften 1955.· 

16. britiske saksøkere står 
I,ravet om at den vel fire år gam
le tragedie skal rulles opp for 
retten, slil, at man kan få an
svarsforholdene ved den britiske 
tråler "Prince Charles'" forlis 
brald på det rene. Britene vil pro
sedere på at de norsl,e loser hadde 
sma!{t alkohol før de gild;: ombord 
t tråleren i Honningsvåg. De skal 
blant annet framlegge en erklæ
ring fra to kapteiner om at norske 
statsloser nyter alkohol i større 
grad enn deres ansvarsfulle ar
beide tillater. Foruten de britiske 
sjøfOlk omkom også. en norsk los 
under forliset, melder Finnmarks 
Tidende. 
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Oslo. - Så lenge det ikke fore
ligg,er avtaler om konkrete ned
rustningstiltak under kontroll, 
kan ikke den norske regjering ta 
ansvaret for å stoppe utbyggingen 
av landets forsvar. Dette er inn
holdet av svar Norge nå har 
gitt på Sovjet-Samveldets henven
delse av 11. desember 1959 an
gående bl. a. spørsmålet om 
N ATO-forsyningslagre Norge. 

Neste Trinn På 
Sunndafsora Vil 
Koste 150 Mill. 

Kristiansund. I et foredrag 
Kristiansund Handelstands For

ening framholdt generaldirektør 
Åge W. Owe i .lI.rdkl og Sunndal 
V'erk at den planlagte utvidelsen 
av aluminiumverket på Sunndals
øra vil øke arbeidsstokken fra 
1000 tn 1500 mann. Det største 
problemet blir å løse finansier
ingsspørsmålet og kraftutbyggin
gen, men direktøren trodde at 
Verket ville klare å reise de 150 
millioner kronene som :utbyggi�
gen koster. 

Generaldirektøren understreket 
at utbyggi,ngen ikke er så nær f�
restålende som mflllge synes il. tro. 
Vi skal va)re glad om produksjo
nen i den nye hallen kan settes i 
gang om 3-4 år, sa han. 'Det blir 
nødvendig med on ny stor kraft
u�bygging for den planlagte ut
vldelseJij. Den samlede produksjo
n,�n vil legge, beslag på 150,000 

e 
- "Det er etter norsl, oppfatning 
ingen mot,setning mellom dette 
standpunkt og den norske regje-. 
rings oppriktige ønsl,e om avspen
ning og nedrustning," heLer det i 
det evnte svar som ble gitt i form 
av en muntlig erklæring av Nor
ges charge d'affaires i Moskva. 

I den norske erklæringen pGker 
Regjeringen på at den anset' 
spørsmålet om alminlleli,� og full
stendig nedrustning under effek. 
tiv kontroll for, det viktigste 
spørsmål verden står overfor i 
dag, og at man håper at de ned
rustningsdrøftelser som antagelig 
bli!' innledet i nær framtid,. vil 
føre til avtaler som gjør det mulig � 
å ta konkrete skritt på veien mot 
en omfattende internasjonalt kon� 

,trOllert nedrustning. 
-------_ ... -

Bergens OG ppel 
Blir Kompost 

For første gang ble det forleden 
dag laget kompost av bergensk 
søppel på Dano-anlegget som er 
reist ved Store Lungegårdsvann. I 

en ukes tid har det nå v,ære dre
vet prøvekjøring av maskineriet 
under i.nspeksjon av danskene 
som har levert anlegget. Og s å  
drysset komposten jevnt o g  trutt 
ut av rørene og ble liggende i 

store hauger mens avfall, slapger, 
gummidekk, gamle sko og annet 
som ikl,e lar seg omsette til kom, 
post, ramlet ned i andre hauger. 
Komppsten skal na undersøl{es, 
opplyser Bergens Tidende, slik" at 
man kan få fastslått 

"Den bedste gleda eg kan ha; det er å gjera andre gla." 
(Samel Garborg) 

S. G. hadde eigong ein stubbe i vår gode ven Andrew Bjerke
seths ''Western Viking" under yviskrifti '''H>edleve og "Eg". 
No 27-':"'29 'f ar seinare er det gjerne tid, du Samel får svar. 

Sume "rettruande" lasta deg for du var so leid med konge
huset "Akab og Isabel" sine avgudar -. Men du lasta ikkje 
Jesus Kristus Messias. Når Bjerkeseth vart nøydd til 'li stengja 
ute or bladet sitt sumt av det du skreiv var det vist ikkje for 
han tvilte på du var ærleg; men Knut HalIDSun håtten var 
lettaste frauen på top og tyngsta grudde på botnen i Skandinav
samhelde den tid. Og i Tacoma truga den håtten med li taka 
livebrødet frå A. li;. um han ikkje stengde deg og dine ærlige 
vener ute. Mammon hadde då vore so leid med meg at eg låg 
sjuk på Steinbreklw mi i Mosiergjelet sør 11m Columbia elva, 
Dlilrifrå reiste eg um våren '33 og på bol{samlingstugo i Port
land skeiv eg siste stubben min, "Flaum", til A. B. Den kom 
på ein heidersplass i W. V., umlag midt på framsida 2 teiger 
breidt og same høgd spons; men det viste ikl{je eg før 8 å!'? 
seinare. Eg var pa veg til Sør California, og det bladet kom: 
meg aldrig i hænde gjenom posten. Det er sårt å lwma ihug 
at fOl' denne vankunne-avlegjeskapen min laut han A. B. tru 
eg l\veik han som var 80 god med meg. , 

Hugsa du den gongi Olaf Berild og eg trældest U111 Hamsuns 
,"Markens Grøde" Elom eg tykte hadde for mykje Tore Hund 
haU til å vera eit I:ant bilæte av norsk bondeliv no for tidi. 
I,enin og Trotzky var då komne på toppen av iKerenskys grav
lagde folkestyre og hadde kome på at :skulde folkestyre haldast 
nede laut kristendomen rydjast ut .. So K. Hamsun vart bolsje
visma sin storprofet i Skandinavia. Haure me ei herming etter 
han som skifte ut premien for litteratur den tid: "Endast for 
Markens grøda får ni Knut Hamsun Nobelpriset." Du og eg 
tykte då bror din, han Ådne skulde vore sjølvsl{riven; men ,han 
var for ærleg i ei svikefull tid. Då Stalin var nær ved å missa 
Genghis Ghan Krunll/, til Hitler vflrt Hamsun Hitlernlann. Var 
det Hamsun som fekk lura Quisling til å tru at sidan Quisling 
kom fra gode folk val' det ikkje nøgje med kor han stelte seg? 
Qui5ling miste hovudet på det han, - som Stalin s'einare ei 
rædslenatt i Budapest. 

Hamsuns umdøme må ha s!,I'okkje idla sidan den tid. I ein 
by :med mange norsk ætta folk hel' i S. C. lyddest eg in UiIl1 
Public Library ein dag i sistne. Der var ei Norwegian Literature 
History på heiders plass. Er det berre mi partisl{e meining 
som fann lite anna um Hamsun i den bold cnn at han var ein 
vel'hane som snudde :etter vinden og då vinden snudde seg mot 

.han frå'alla kaniar: KNAS. leit mykje længer stykkje tok 
·skrivaren oss rundt tll Kolbotn, Knudaheio og Griegs }::Iaugtusse
Trollhaug. (Tufter du Samel og eg med kjenner' oss heima på). 
;Stykkje um A. G. var :eit av, dei lengste i boki :Og eg fekk 
inprent, at bror din var og er ein av dei frægaste i norsk 
bokheim; og at folk frå ymse land her i U.S.A. finna det 
ut etterkvart. 

1\'[e såg ikkje kvarand:ra att før dI var i 80 års alderen. Då 
hadde du med din eigen kropp drcge ei hjørv. rundt eit jord
stykkje og gjordt det ferdigt for planting, Du hadde funne ut 
um dei rriillionar bønder Lenin hadde svelt ihel - Stalin rudt 
Trotzsky ut or Russia - Hitler NAZY og K.O.M. Stalin skift 
Polen millol11 seg og tyktest vera på vonde vegjer til il. rydja 
fridom ut ol" resten av verda. Du var då so undarleg sæl ved 
å sjå meg. Bljugt tok du fram sponse "Flaum" og W. V, Var 
de t bladet med deg 8 år som ei von um at me enno lmnde få 
møtast ei ,gong her i livet log spådomen din tUTl at Hedleve 
skulde skriva meir verdt' å læs-a. Nokre dagar etter flutte du, 
og eg var truleg den sidste av venerne som vit ja deg her i livet. 

Hedleve. 
Um nokon kan Unna, sen(la til meg og gjeva meg skjøyte på 

det eponsc or W. V. - or heile bladet med; kan dei få $99.90 
finneløp. Fru og Lars Fedt? Andrew Ore og Frue 'l Halvorsen 
Systkja? Osvald Thompson? Mobråtens? 
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Harestua Blir 
Ferdig i ,februar 

Oslo. - Den såkalte satellitt
stasjon på Harestua skulle vært 
ferdig montert i disse dager, men 
det 'voldsomm'e snøvær før jul har 
gjort at arbeidet er blitt noe for
sinket. Det kostbare kameraet 
verdi �a. 750,000 kroner ligger 
ennå i pakkassene fra USA. De 
blir ik}"" åpnet føl' siste falile av 
monteringen er påbeg:"mt. 

Fra den 'nye, stasjon, som blir 
den forr"te i sitt slag i' Europa, vil 
norE,ke forskere kunne studere de 
satellitter som ennå kxetser rundt 
jorden. Og det er ikke få., vi har 
jo cnnå russernes Sputnik III og 
Lllnij{ m. Vid�re har vi am.erika-

, ,
hver- nern�s Explorer I, Explorer VI og 

andre innfor nådens trone. Av- l Explorer VIT; Vanguard I, Van
men Herren er I g1.lard II og Vang1.lard lII. 

oSs nær hvor vi enn er. Dere hilses De to sol-satellittene, Lunil{ I 
alle med ordet fra Ap. Gj. 4, 31: og Explorer IV, går ennå i sine 

�NBEFALER: 

men de ligger for langt 
at de vil kunne observeres 

RøI,elaks, Jaget som i Norge 

Norsk, Svensk Og Dansk 
Hermetikk, Ost, FlatbrlJ{l. Sjol�ola!1e, Tyttebær, etc. 

HjerruneJaget ReIlepølse, Sylte, BlodpJ}lse, Potetpølse, etc. 
EINAR JOHNSEN SU 3·8288 

Lunde & Raynes filectric CO. 
MARINE WIRING OUR SP;ECIALTY 

O. 'D. LUNDE 
.24.23 West 54th �t. 

Home: SU 22:!i 
SU 2-M70 

7, Wash. 

Anderson Florists 
1915 WESTLAKE . AVENUE 

(Arøund 'the corner from Orphemn Theatre)-Phone l\iA.. 2-2(41) 
POMPLJiR'E FLORAL SERVICE 

PARLOR 

Ski, Skistaver 

, F"'isrovler 

Ski-utstyr 
Av AUt'\ Slags 

5349 Ballru-d AVil., Seattle 7 Wash. 

RDLYS CAFE 1808-8th Avenue 
FJ'u Schjelland, eier 

,SI..;jATTLES NORSKE SPISESTED 
Fiskelmker - Fis!ml'Clttel' 

�lodpølse, fiskepudding, kjottl,akcr, sylte og Imtng'e andre 
norske retter. Nors}, middag fra Id. 2 ettermiddag 

FISKEKAKER OG fiSKEPUDDING 
HAR VI DAGLIG FERSKE AV EGEN PRODlm:SJQN 

Fe/.'Sk, fisk, sa�tet fis�, røkt fisk samt østers. 
OgSå fisl{elll!l'metillli, importert og, amcrilm'llsk. 

,Nylllget lutefisk 11ft. - Frossen lutefisl{ hele sommere'fl. 
' . ' , J 

IALLARD FISH & OYSTER CO. . . , 

SU 2-7227 

Alt i Norslr.e /Jaker- og Konditorvarer 
l?ERSKT HVER nAa 

Flytur 
Til Norge 

fur-retur, �iml)tt-pris fra Vestkysten 
Bcm� $710.20 

Vantauver, B� t C.f Seattle," PQrlfa�d, San Francisco 
og Los Angeles, .samme pris. 

Gruppen reisor 3. juni 196.0, ledsaget av 
Ein" Rand"lI. 

har fremdel, • .plass p"" '·skipe:\e 
BESTILL PLAss NU! 



Prisen er gitt NYl'en for god sku�l 
spillerpr"staEjon, i sæTlig gra� 
for l1aJis innsats i skuespillet '''Oni " A 
nlHS og 111Ann1J• 

Nearly Fifty Yeors of Fine Service 
MADIS9N sr. 

nnrske begravelsesbyrå, 

Siden 1914 

PARKING LOT ADJACENT TO CHAPEL 

ViTilse har også som spesialitet. helikopterfotografering og 
photomural (forstørrelser) opptil 4x7 meter. 

Vi tror sikkert vi kan dekke ethvert ønske, og vi står gjerne 
til tjeneste med spesialoppdrag. 

. 

Cl' kartlagt mcd foto-

:l 



reiser til Norge 

MA 3-3957 

som fraba seg gjenvalg, og fru 
Agnes Myers som tidligere har 
vi!3rt kasserer i Norse Hall Ass'n 
i mange år tok over ansvaret for 
denne stilling igjen. 

* 

PageTlire� 

Følgende venner av Einar John· 
sen ga Memorial Fund Donations 

,to The Norgegian Retirement 
i Home Committee: Mr. & Mrs. 

Norske Flyvere 
Skal Fortsatt 
Få Utdannelse 
i Canada 

Harry Toresen, Mr. & Mrs. Alf Si- Oslo.. Ifølge avtalen med de 
monsen, Mrs. Agnes Myers. - Do- canadiske myndigheter skulle ut
,nation for Scot Carmony from dannelse av norske flyvere og na,
Mrs. Agnes Myers� - Capt. and vigatører i Canada opphøre i løpet 
Mrs. Ole Svehaug sent in a gift av høsten 1960. Man, regnet, da 
donation to the ReUrement Home med at flyverutdannelsen etter 
Committee. The Committee grate- r' dette tidspunkt ville bli /,;itt i De 
f�IJY acknowledges th,ese dona- forente stater, på vanlige våpeP7 
tlOna to help them make plans for, hjelpbetingelser. De amerikanske 

Grieg losje har for<;tndret sitt 
vanlige, møte til torsdag 25. fe
bruar, da: Einar O. Hammer, Di
I\ootor of Fraternal Mairs, skal 
være gjest i Portland i to dager, 
slik at møtet holdes mens han er 
1 byen. ' 

-ti 
Bardi G. Skulason, islandsk vi-

s\:Ikonsul, for Oregon ble utnevnt 
"Seanp,inavj,an Man of the Year" 
av Scandinavian Men's Club på 
klubbens møte forrige uke. Uken 

feiret vi�konsulen sin 89. fød
�elsdag. ,Han er på. kontoret hver 
dag, og er åndsfrisk og rask ellers, 
og hans ma�ge venner ø�sket ham 
tillykke og mange virksomme år 
framlwer. - Mannsklubben valg
te også. embetsmenn pli. dette møte 
for kommende 1i.r med resultat: 

' "  '/:( " ' 

a Home for the elder dtizens. myndigheter har imidlertid med� 
�-_ .. ,. delt at dette ikke lar seg gjøre ,i 

Den snille gamle herre kastet 
en mynt i den blindes hatt, men 
den traff ikke hatten og rullet 
bortover fortauet men ikke 
langt, for tiggeren, styrtet ette�> 
den og slo kloen i den. 

- Jeg trodde De var blind, sa 
den eldre giver. 

Det er ikke meg som er aen 
riktige blinde, svarte tiggeren. -
Jeg passer bare forretningen hans 
mens han er på kino. 

løpet av de nærmeste ål'. 
Spørsmålet om fortsatt utdan

nelse a\' flyvere i Canada ble si!. 
drøftet med de canadiske myndig
heter, som erkLærte seg villig ,til 
å forlenge gjeldende avtale me,d 
fire år" 

" 

Sersjanten: - Det mangler en 
knapp i :qeres uniform. Tror De 
det er meningen at De skal sprin
ge omkring og ta solbad! 

LUTEFISI( AND HAM DINNER 
sponsored by 

HORSE HALL 
ASSOCIATION COMM:ITTEE 

Sunday, Feb. 21st, from 12 Noon till 6 o'clock. 
Place -- Norse Hall -- 111 N. 1:. 11th 

Served Family Style -- all you ca� eat 
Cost -- $2.00 for adults -- $1.00 for children under 12 

Scandinavian Imports 
1933 - 4th Avenue 

ALLE SLAGS JERN OG FORMER 
FOR KAKEBAKING 

BESTE UTVALG I NORSK 

søLV - EMAUE - TR.EVARER 

,CoreyG\tstafspn" kjent fra Cas
eade Skiklubbs. tidligere, dager l!:=: 
!:!om � aktiv, hopp71øper, ,og. senere 'r'HNNN_ ..... NN: ........ _tNN......,--""" ...... """'-.""'"""""_--.,..,.. .............. M..:H..;.,�;.,..i.H� 
som ,formanI;l ,og styremedlem i 
klubben,er utnevnt til'bakkesjef 
for Olympia-bakken i Squaw Val
ley. Søpdag 31. januar reiste han 
sammen med Olav Ulland, som er 
leder av U,S.' hopplag, og Earl 
Little fra Leavenworth som er 
utnevnt som dommer ved Olym
pia;den, til ,Squaw Valley. Sam
men med de andre blir Corey bor
t'e hele februar. Den 30. januar 
soih var sønnen Eriks 9.' fødsels
)d�g.'samlet hele famillen;'seg 
'hjeIn'mehos' Corey for et lik'som 
'�lykkepå turi:m"seis}'l:ap.:Med far '  
og' nior'varder 2'0 ctilstede.'
Coreys annen sømi Sigurd som ,er 
15 år, har 'allerede fått flere 1>1':e-
mier i hoppløp, og del 'se( ut m'at 
Erik skal følge i samrrie fotspor, 
Verdige tilslutninger til "The Ski
ing :G�stafsons," soni Corey og 
broreil' nagnar samt' søstl'lene' Gur
Hog Sv�a kaltes noen år tiioake. 

. !:toppløperen Olav Hovdenak 
so�:n kom til Portland for· et par 
år siden fra Canada ( opprinnelig 
fra>Ørstavik på Sunnmøre) for å' 
delta i' tevling i' M�Itorpor bakken 
på Mt. Hood og falt og forslo seg 
så stygt under' hopprennet, har 
podd hos Corey Gustafsson, siden. 
Da han ble såpass bra at han kun
ne begynne' å arbeide,' fikk han 
ansettelse hos verten sin - og 
har bestemt seg for .åsli!.seg til 
her i lanpet. ' Hovdenak er også 
i arbeid i Olmypial>akken nå, på 
innbydelse' av komiteen . . 

, " '/:(" 
John Ringstad· har det riktig 

l1ette,. �e,.�ice '/:)inct',.� ·· 
This list of firms are --'lop-Notch" in their 
fields and .are equipped to serve fOU better 

• Auto Service 

Dicklls Richfield 
Service 

Electronic Tuneup 
1815 Market SU 2-3601 

Seattle 7, Wash. 

• Dairy Products 

Hil-GRA DAIRY 
Quality 

Dairy Products 
OLE FOSS, President 

82& Yale N. MA :;!-1766 

• Dentistry 
-""'--,-" '''-� '''�- ,,----

TANNLEGE 
REIDAR JOHNSON 

Norsk og Amerikansk Tannlege 
Orthodontist 

2208 MARKET ST., BALLARD 
SU 8-5455 

• Paiming & Decoraiing 

E.W. Waldal Painfing CO� 
Residential Painting 

Industrial - Commercial. 
ME 2-3613 4015 Stone Way 

� Pharmacy. Drugs 

Art Olson's Drug 
Vi fyller resepter fra h�il'ken som 
helst do-ktor. Også for leger i 
Seattles sentrum. 

Agent for Kuriko og Ole Old 
Bjortetaksalt 

Sundries - Magazines - Fountaili 

Open weekdays 9:30 a.m. to .11 p.ril. 
Sundays and holidays 12:30 p.�. 

to 9:30 p.m. . 

0000 Ma..rket St. SU 2�6354 

�. Photography 

Johanson Studio; 
DISTINCTIVE PBOTOGRUlIS 

PASSPORT PHOTOs . 
CITIZEN'S IDENTIFIOATION' 

PBOTOS 

Phone su 4·0187 

1752 �Iarket St. travelt' nå <han erformanri' på 
Lutefisk Middag ll:omiteen, men 
han sier at alt går ;framover med �""'_""' ___ NNNNI"""'INNf'#-4/_I>#<NN� �������������� 
planene for riktig fin-fin middag Burner Clnd Stove OUs 

• Printlng 

søndag 21.feb.ruar fra kl. 12 til 6. 
BERG FUEL CO. COMPLETE PRINTING SERVICE 

. -ti .  . Phone MA 2-2288 
Retb;ement BO!lle komiteen 2i():4() Market St. SU 2-4442 forquotlltions 

minner alle inlim:lsserte 0!ll li Seattle/ Wash. KARL KLOVEE 
kvmmeW 'møte .hos Carl og Syl- ___ >INNI"""""""'" P'RINT ..... 1G CO 
�ia I'l"y.berg søndag 'etterlllidqag 

. Il.., • 

februar. Der. vil bli. gitt rap- 1901 First Ave., S""tile 

port om de forskj,ellige, bygge
tomter de har sett pi\. til dato: Et
ter møtllt serverer fru Nyberg og 

Hildegarde S�ilberg lunsj. De 
, /lom ønsker å. spille whist etterpå 
er· velkommen til å. gjøre så.: , 

'/:( 
. 

John Lang er for tiden innlagt 
i hospital. Det meldes at han er 

, WORiD;S-�1 
LARGEST !' 

AUTO INSURAHCE (OMP�NY : 
Call ART HANSEL , 

t 5905 • 15th N. W. : 
SU 2-2600 ! 

......... _. � ______ .ts,!;;.!.��� 
dårlig' og skal ha en. operasjon . •  --------------, 
Ingen besøkende de første dage�e ... 

-ti .  
Fru Helen Terjesen som nå har 

Vlært . d1i.rlig i flere mi!.neder, fikk 
et filbalmfall og er. rapportert syk 

. igjen nå. . . 

SEE 

Andy Martinsen, 
Special Representative, 

ti Silversmith 

Carl Zapffe, ]nc� 
Manufacturing Sllversuiiths , 

Family 8i1verware Be�: 
Replated. .Baby Shoes Platet! 

fOT Keepsake!;! 
l\1A 3-6125 516 Virginia St� 

ø Watchmaker, Jewelry 

FREDRICKSON1S 
TIC.:TOC JEWELRY. 
Wotche., Diamond., 

Specializfng in Watch 
1704 Market StreD' 
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mesterskapet på ski. Oksen har gens Ul' som beste offisel'&aspi-
31!ltt seg ned i løypa som er lagt, I rant i 1959-kullet. Bergens 01'
og den lar seg ikke riklw selvom 'logsforenings ur til beste rekrutt, 
idrettslaget!> folk prøver å sluem- ved Marinens RekruttskOle på 
me den, forteller Lillehammer Til- Garnes ved Bergen, tilfalt i ål' 
skuer. Det er smått med snø i Gunnar Karl Kverhellen, Husøy 
området, og det er derfor vanske- Sotne. 

L E 
Seattle 

Leif Erikson Nr. 1 
Sånner av Norge 

hal' moter i Norway Center, ............... . 
forretningsmøLe 2. og 4. onsdag 
og selslmpclig møte hver 1. og 3. 
fredag. kl. 8 aften. President: 
Magnus Torget, 8343 - 20th Ave. 
N. W., Seattle 7; SU 3-8185. Sek
I'etæl': Elfl'ida Rian, 5306 W. Da
kota st., Seattle 16; WE 7-5792. 

Terje Viken Nr. 31, 
Sønner av Norge 

l;1ar møte hver l. og 3. freoag i 
måneden, i Nordie Hall, 2203 W. 
60th St. President: Orvin Bren
den, 614 W. 79th St. SU 2-3767. 
Fin. scl»retær: Margaret Knudsen, 
3436 - 12th Ave. W. AT 3-5649. 
Sel,retær: Agnes Pedersen, 3010 
W. 85th st. SU 3-3309. Syke· 
komite: Rolf Pede:t'sen, 3010 W. 
85th St. SU 3-3309. 

Valkyrien Nr. l, 
Døtre av Norge 

har møte i Norway Center, -
forrctningsmøte 2. og 4. onsdag 
og selskapelig møte hver 1. og 3. 
onsdag Itl. 8 aften. President: 
Betty Sunde, 404 E. 50th St. Serk
retJær: Thelma Swensol1, 10332 
12tih Ave. N.W. 
-------------

Breidablik Nr. 10f 
Dølre av Norge 

har møter i IOOF Hall, 17th & 
Market St .• hver 1. og 3. tirsdag i 
måneden. Prcsident: Borghild Bra-
'stad, 7701 - 11th A,e. N.W., SU 2-
0823. Sekretær: Esther l<'aubel, 
1311 - 6th Ave. N.; NI' 3-0583. 

'Den Norske Hospitalsforeninp 
møter hver tredja tirsdv:g i una

neden i Norse Home, 5311 Phin
-�ey Ave. President: Mrs. Harold 

ØastvOld, SU 3-6598. Visepresi
'dent: Mrs. Gunnar Olsborg, SU 2-
,�126. Seluetær: Mrs. Eugen Sher
iwin, AT 2·73.04. Kasserer: Mrs. 
Haakon Bl'ovold. 

'Nordlandslaget Femboringei1i 
'. møter hVCI' første torsdag i må
lleden. President: Bernhard Han
illen, 10311 - 14th Ave. N.W., Se
attle 77; SU 4-8776. Sekretær: 
Caroline Norman, 10312 - 13th 
�ve. N.W., Seattle 77; SU 2-1427. 

Sunnmiirslaget 
c: møte.l' �wer 4. fredag i måneden 
i Norway Center. President: Mrs. 
:rt'igvar Sanc1anger, 3622 - '36th 
�ve W., Seattle 99; AT 2-6394. 
flekrj?l-ær: Mrs. Al'ihur Strøm, 1506 
E. 75th St., Seattle; LA 2-4508. 

Norwegian Commercial Club 
of Seattle 

har møte hver almen UH fjerde 
torsdag i måneden i Norw,l.Y Cen
ter. President: Ole J. Andreassen, 
AT 3-5179. Visepresident: Roland 
Akse, GL 1421. Sekretær: M. F. 
Moe jr., 3232 - 36th Ave. W., S,,
attle 99. AT 3-5554. Kassere •. 
Clarenee A. Svendsen, 6514 - 36th 
Ave. N.W" Seattle 7. SU 2-8451. 

Norwegian Ladies Chorus 
of Seattle 

har øvelse tirsdag aften kl. 8 i 
Norway Center. Dirigent: Au
gll.llt Wernoc, LA 3-1320. Presi
dent: Randi Ruud. AT 2-0979. 
- Visepresident: Maym FI'ancis, 
SU 3-8355. Kasserer: M a b e l  
\Vood, SU 2-5106. Ree. sekretær: 
�ilja Peistrup, SU 2-9356. Korr. 
sekretær: In:;rid Knutsen. 

Norse Home, Inc. 
: møter i Norse Home 3. tirsdag 
1 hver måned. - President: Paul 
p. Bevg, AT 2-2842, Visepresident: 
Frode Frodesen. Sekretær: Roy E. 
Jackson, 1207 American Bldg., MA 

:3-2300. Ass. sekretær: Mrs. June 
. Huffman. Kasserer: Martha Rog
neBs, SU 3-5755. N orse Home, Inc., 

:5311 Phinney Ave, Seattle. SU 3-
;9600. Ole J. Andreassen, Manager. 

Losje Baltic, Nr. l, 1.0.G.T. 
møter i I.O.G.T. Hall, 1109 Vir-· 

ginla St.; 2. fredag i hver måIJ.ed. 
.Sekretær: H. Ragnar Olsen, 1608 
E. 73rd St., LA 2-4197. Gunvor 
-qjerkeseth, C. '1'., SU 2-7534. 

Tacoma 
Embla Nr. 2, 
Døtre .avNorge 

møter hver 1. og 3. torsdag i 
måneden i Normanna Hall, .So. 
15th & K St. President: Nora An
del'son, 1.Dlll East 35th St.; telef. 
BR 2·1621. Sekretær: Ebba Gus-
tavson, 2114 So. M St.; telef. BR 
2-3910. Formann i sykelromiteen: 
Anne Strom, 1421 No. 9th st.; te
lefon SK 9-3262. 

HALDEN. - Helserådet i Hal· nå ild", har fått valget formelt 
dens svenske nabokommune, Vet- godkjent. 
te, overvei,er å irmføre badeforbud 
på strekningen fra Laangnes til Norge tippet fOL' over 100 mill. 
Svinesund til sommeren. HelserA- kroner i 1959. 
det har gjennom tre år tatt vann
prøver på denne streJming'en, og 
de har vist en urovekkende stor 
forekomst av bakterier. Helserå
det i Vette har bedt om at det 
blir tatt kontakt med de norske 
myndigheter om saken, og at 
spørsmålet om forurensningen 

* 
En bonde i Sogndal i Sogn skul-

le fore dyrene sine forleden dag, 
men lwm til å ta feil av kraftfor-

Hg å. legge løypene om. Idret.ts
laget har nil. henvendt seg til pu
blikum i håp om å fU gode fol'
Elag om hva man skal gjøre med 
elgoksen. til neste helg. 

* 

Oslo . . �- Pa en tomt ved Strand- I 
promenaden ved Frognerkilen har 
arkitektfirmaet Torp & Torp for 
en av Oslos større bedrifter tegnet 
et kombinert. kontorbygg og stor
hotell. Hotellet skal gi plass til 
2-300 gjestesenger og er plan
lagt i tre etasjer. Dessuten blir 
det en parkeringsplass i to etasjer 
for tilsammen 400 biler. 

* 

FLYPRISER 
Til R E 

Lavere ('nll noe annet rutefly-selsl<ap til 

NORGE G BIU'.fANNIA'<lI HOLLAND .. TYSKLAND 

SVERIGE (I DANl'tiARn: .. FINNLANU 

drøftes med kommunene Halden, 
Norden ·Nr. 2, Berg og Idd. 
Sønner av Norge * 

sekken og en sekk med sprøyte
væskepulver som sto ved siden av. 
Han blandet det giftige insekts
pulveret i drikken til dyrene. Da 
han neste gang kom for å se til 
!lem, lå. de d0d� på båsen. Det 
Yil.r en ku som snATt skulle kalve, 

Stavanger. � Avisen "Stavan
g?ren" fikk ny.lig l{jennskap til 
et trus,elbrev til en av byens inn
byggere. Uttryklrene i bDcvot Cl' 
av sjofleste slag. Avisen nevner 
bare ordet "jødesvin" og en trusel 
OIll "dra deg vekk 'ellers blir du 
likvidert". BI'evcl er undertegnet 
med et hal{ekors. M0ttakeren vet 

En kone på en gård i Sogndal 
Sogn, fru Gjel'tlna Orrestad, 

hadde lagt ut rottegift, to høner 
fikk i seg giften og strøk med. 
KOl1'�n .tok de dø<le høns og pla
serte dem bak en stein på garden. 
Senere fant hun en død rødrev der, 
melder Dagen. Den hadd'e spist av 
hønsene og døde av rottegiften 
som hønene var krepert av. Det 
ble 130 kroner i "skuddpnemie" og 
dermed hadde rtven betalt tapet 
av hønene og vel så det. 

Med IAVs LAV·SESONG BILLETTP.RISElR, lavere 
enn "økonomi"-klasse, nyt Iwmplett Turist service .,. 
2 komplimcnt.ære fulle måltider pluss Konja.kl{ og mid
natts snack Ferre passasjerer, mer leggrom • • • 

korteste over· havet flytur fra New York. EKSTRA 
reduJr..sjoner pi\. Familie-Plan! 

.,0,000 PASSASJERER OM ARET 

har forretningsmøte første fre- BERGEN. _ SpoJ'vclsllldelsen 
dag i måneden og selskapelig møte ti I Bergen tar sikte pa li nedlegge 

en to år gammel okse og ni sauer. il{ke hvorfor bI'Bvet er sendt lil SpØr hvilket som helst' reisebyrå 

tredje lørdag i måneden. kl. 8 af
ten, i Normanna Hall. President: 
Robert Tj(!)rstad, 4322 FO'll.'cett 
Ave.; telef. GR 2-5707. Sekretær: 
Mildred Lofgrcn, Rt. 1, Box 412 A, 
Gig Harbor. Wash. Tel. UL 8-3146. 

tr ham. ;';akcn el overlatt politiet. 
tr den siste trildmHnjen i Bergen, 

fra 1. juli. Spoloveislinjen på 
denne stækning vil bli e . ..sta.t
tet med dieselbusser, og det er 
framsatt forslag om å ansl;:affe 
ti nye dieselvogner. . 

Nordlandslaget Nordlyset, 1:l 
Tacoma Drammen. - Traseen fra Asker 

Bergen. - Å bli kvitt en gam
mel divan er betydelig billigere i 
Bergen enn i Oslo. Det Eir vanske
lig å få solgt utrangerte møbler 
og man må betale for å bli kvitt 
dem. l Oslo lwster det 4.0 luoner 
a kvitte seg med en uselgelig di· 
v"n, mens Renbol·dsverket i Ber
gen opplyser at prisen der er bare 
2 kl'oner. 

Farslmd. - Et hus i Sør-Aud· 
nedal, tilhørende den 72 år gamle 
Jørgen Osestad, brant forleden 
kveld neLl til grunnen. Brannen ble 
oppdaget av en nabo som hørte 
et smell som fra et jaktgevær. Da 
han sa ut av vinduet, oppdaget 
han at Osestads hus var omspent 
av flammer. Osestad var iklte 
hjemme da brannen brøt ut. For
uten huset og innboet, som ikke 
var assurert, mistet Osestad ca. 
5000 l;:roner i kontanter ved bran-

209 Post St., San FI-ancisco 8, Calif. YUlmn 2-1086 
New Yorl. It ClUcago Il ' San Francisco 

hal' møte 2. fredag i hver måned: for den videre framføring av Oslos 
i Nm'manna Hall. President: Einar I motorvei vestover er ferdig ut

{{ 
* 

Fem arbeidene ved Bremanger 
Smelteverk i Svelgen ble utsatt 
for gassforgiftning i ovn811allen. 
Arheidskameratene oppdaget at 
de fem gikk og sjanglet og de ble 
straks tatt hånd om. Det viste 
seg at forgiftningen ikke var al
vorligere enn a,t de kunne arbeid", 
igjen dagen etter. Det dreier seg 
om en letbere kullosforgiftning. 

Vi tar vare på alt vedkommende reiser til Norg� 
Aanes, 2908 N. 31st St.: SK 2-3714. stukket. 
Sekretær: Fru Clam Langvad, * Sandefjord har fått et av de 

flo.tteste· hoteller i Europa. Men 
så har det ogElå koste penger 
ikke minrde enn 25 millioner kr. 

STANG TRAVEL SERVICE 3129 N. Cheyenne; SK 9-4965. 
Kasserer': Peder O. Steiro, 3115 
East HK" St.; MA 7-0675. 

Pac:ific Coasl' Norwegian 
Singers Association 

Sekretær: Jens K. Hansen, l\l'209 
15th Ave. N.E., Seattle 55, Wash. 

Norwegian Male Choru5 
of Seattle 

har -*løte i Norway Center., 300 
3rd Ave. 'VV., hver man.dag aften 
kl. 8. Dirigent: - August Werner. 
President: Arthur Hansel, 91G 
19th Ave. N., Seattle 2; SU 2-2600. 
Sel{retær: I. S. Rodley, 1532 E. 
96th St., Seattle 15; LA 3-8981. 

Norwegian Male Chofus 
of Vancouver, B. C. 

møter hver mandag i 828 East 
aasting. Dirigent: John Christen
sen. President: T. Ingemorsen, 
Sekretær: E. I. Brodersen, 2081 
E. 34th Ave., Vancouver 16, B. C. 

Norwegian Male ChorOs 
of Everett, Wash. 

møter hver onsda,g aften kl. 8 i 
NOTmanna Hall, 272G Oakes Ave. 
Dirigent: Henry RiNgma'n, .3702 
Hoyt Ave. Sekretær: Harold Klett, 
East stanwood, Wash. 

Norwegian Male Chorui 
of Bellingham, Wash. 

møtet hver tirsdag aften kl. 8 i 
Norway Hall, 1419 Forest St. Diri
gent: Ronald SterIand. President: 
Helmer Melland. Sekretær: Melvin 
Oberg, 2323 D Street, Bellingham. 
Telefon RE 4-4039. 

Norwegian Male Chorus 
of Tacoma, Wash. 

møter nver mandag aften i Nor
manna Hall, 15th & K St. Diri
g:ent: G. Mal.min, Parkland. Pre.:!i
dent: George Jacobson, 8614 Pa
cific Ave.; telef. GR 4-2515. Sek
retær: Willard Dergan, 502 East 
32nd st.; telef. BR 2-7178. 

Normemna Glee Club 
of Oakland, Calif. 

møter hver onsdag aften kl. 8 i 
Glenview Woman's Club Hall, l3U 
Glenfield Avenue. President: Jack 
Jacobsen. Sekretær: Einar Waks
dal. 3015 Maxwell Ave., Oakland; 
Calif. Besøkende sangere er vel
kommen. 

Norwegian Male Chorus 
of Los Angeles, Calif. 

møter hver tirsdag aften kl. 8 
i Hollywood PlaygrouIld, 1122 Cole 
Street, Hollyowood. President: 
Bredo Bruflat, telefon CH 9-8909 . 
Sekretær: Carl M. Gunderson, 863 
Manning Ave., L. A. 24, telefon 
GR 9-2478. Dirigent: Gordon Hafso. 
Asst. dirigent: Aimar E. Moller. 

Norwegian Glee Club 
of Portlandf Ore. 

har møte hver mandag aften 
kl. 8 i Norse Hall, 111 N.E. 11th 
Ave. PresiLlenl: Normll.n H. Clir-

·Kristiansund. Lars og Arne 
Strand har søl{t om garanti for 
lån i arbeidsløysetrygdens ut
byggingsfond til bygging av et 
verksted i Tingvoll. 

* 
Et forslag om å innføre tra-

fikkundervisning som vil føre ele
vene i gymnasiet fram til fører
kort for bil utredes for tiden i Os
lo. 

* 
Kristiansand. Arki te],tene 

Sannes & steen har tegnet et stor
hotell som er foreslått bygget på 
tomten Otterdalen som l,ommli-
nen har kjøpt. 

tr 
Salangen kommunestyre har 

gjort en fin forretning, fortalte 
ordføreren forleden ,dag. For 30 
år siden kjøpte vI en skrivema
skin for 300 kr, og n'å har vi solgt 
den for 285 kr. Skrivemasl{incl1 
har altså kostet OS3 bare 50 øre 

nell. 
"f'J 

Det blir ingen store militære re
petisjonsøvelser i Nord-NorO'c i 
ar. De øvelser som skal avvikles 
i landsdBlen i 1960 Cl' alle av be
grenset art og totalt blir repeti
sjonsvirksomheten atskillig min-

* 
Trondheim. Det. gamle knu-

pr. år i disse 3G årene, og det må dre enn siste lir. 

seriet ved KilJingdal Gruber i 
Alen brente ned lil grunnen i ster1): 
kuling, vel'difullt maskineri ble 

vi si er .virkelig billig når man 
tenker på alt sOm er skrevet på 
masl,inen _i denne mannsalder. 

Tt 

I:' 
Ved utgangen av 1959 var det 

ødelagt. Bedriftens folk gjorde et 
glimrende arbeid under de van-11 moteller i Norge, ifølge Norsk skelige forhold og de greide å hin-Ho tell- og Hestaurantblad, god- dne ilden i å bre seg til taubane-

I ;·,,1' " t Tr kjent av Hotell- og Turistdirekto-Ju.;l l. ar ven er omsø et stasjonen og sjakttårnet. 
* stol1; innrykk av besøkende. Den ratet. 

'* 
Kommune&tyret i Saltdal har 3. juli firL'1er den høytidelige åp-

Oslo. 
* Gjøvik. _ Sam1'erdselsnemnda i 

enstemmig vedtatt ;il. be samtlige ning av Tromsøbroen sted og Nå,' man har fullført 
de Oppland har gitt godkjennelse for 

stortingsmenn fra Nord-Norge samtidig åpnes Nordkalottmessen utvidelser av ledningsnettet opprettelse og drift av l'utebilsta-
om å. gå imot forslaget om å st an- en . turist- og reisetrafikkut- som nå er igang, vil det være 

I 
. 35 000 f ntb d h .

. I 
sjon på };'agerne8. Det er rute.bil-

se jernbanebyggingen v@d Fauske st.illing �. som varel' i 15 dager. , a� oen e el l andet 80Jll I k ' 
D b I t t kk iJelte hal' d tl'r

" '-. .' se s apene som har sm trafikk på 
i en lO-års periode. .lsse egtven le el' re er meLl 

kraf". 
a gang elektl'lsk 

I 
Fagernes, nemlig Jotunheimen og 

Ål I seg en rekke andre arrangementer L 

H . I 
Valdresrutens bilselskap, Gjøvik 

Haugesund. - To salJer ble ny- av forskjellig art og man håper til * . og Vardal bilmter, Gausda.ls bU-
lig funnet på høyfjellet mellom selve broåpningen å. få. besøk av Stavanger. Arbeidet på det selskap, EtneLlal bilruter samt 
Røldal og Sauda. Dyrene slo un- Kongen eller et annet medlem a.v nye POli:ikammcret i Stavanger Hønefos-Nes-Fagetnes-rute�, som 
der en berghammer og hadde nep- kongehuset. k?mmer l gang høsten 1960, me�l skal gå sammen om realisering av 
pe smakt mat på over en ul{e. Da i'.:r VI skal flytte ut allerede til våren, planene. 
dyrene ble funnet, måtte man Tønsbergs Spar.ebanks regn- opplyser politimester Olav R. Lea 
skjære bort den islagte ullen om- skap for 1959 viser et overskudd til Aftenposten. Vi er nå på jakt 
kring halsen og ørene før man på 628,340 kr. etter at skatter m. etter passende lokale:r hvor vi kan 

* 
Det· siste året ga Norsk Riks-

kringkasting en ,tilvekst på tem-

434 White Henry Bldg. MA 3-3957 

Autorisert agent for Icelandic Airlines 

Horse Home, Inc. 
5311 Phlnney A Vf}. 

Seattle Wash. 

Donations to Endowment FlInd 
from F.ebnlary 1 to 'February 8, 
1960 - in memory of: 

Ophelia Lange, $11.00 - do
na'ted by: Mrs. George W. Nelson, 
Mrs. Magdalene Gabrielsen, Ole 
Haugan, Dordie and June Huff
man, Mrs. Harold Landaas. 

Yfe gratefully aCknowledge re. 
celpt of aaove contributions and 
extend our sincere thanks to the 
doners. 

The Norse Home, Inc. 

melig nøyaktig 11,000 .radiolisen
ser, slik at det registl'lerte lytter· 
tall ved årsskiftet lå på 995,55,(J. 
I Norsk Rikskringkasting regner 
man med at lisenstallet v.il passere 
en million i løpet av februar. 

DODSFALL 
Fru Asta E. Olsen er død i Se

attle 80 Itr gammel. For 52 å"l' 
siden lcom hun til Seattle fra No;
g.c. Hun arbeidet i mange år som. 
husholderske. Fru Olsen var med
lem av Ballard Første Luthersk.e 
I{irke. Søllteren fru Alvilde Ari..
dersen overlever henne i S·eattle. 
Gravferd foregikk onsdag fia 
Wiggen & Sons kapell til Crown 
Hill gra vstec1. 

* 
Olaf A. Andersen el' død i Se'-

attle i en a.lder av 77 år. Han kOnl 
fra Norg-e til Port Townsend i 
1900. Neste år flyttet han til Se
attle og ble kveitefisker sa å. si 
fra (lett.e fiskes begynnelse på 
disse breddegrader. De' etterlatte 
er hans søstre fru Ottm.a Martin
son og fru Hanna Hoiby. Han ble 
begravet mandag fra Wlggens 
l{apell pa Crown Hill gt'avsted. 

kunne få dem med seg. m. er' beta.lt. Forvaltningskapi- holiIe til i byggeperioden som blir 
tr talen er økt .1l1ed.3.2 mill. kr . . til· -2"".��:tiår.·-Det- er meningel1å Ir::;:::=====::;:::::::::�:::::::::::::::===';""l\I",;:'::::=:::::=::;:::::;:::=::;:::=====::::=============="II:'·j--i . Representanter for Tromsø by, 105.4 mill. hele nybygget i ett trinn. De før-

Tromsøysund, Hillesøy, Helgøy og 1;' ste gamle bygningeen vil bli revet 
Karlsøy er blitt enige om å be- En Bergenslege, psylciateren i vår. 
vllg" 30,000 kroner til forbereden- Armand Thoresen, er ekskludert 
de arbeider for en bro over Sand- av Den Norske Legeforening for
nessundet på vestsiden av Troms- di han har beregnet for 'store ho
øya. I forbindelse med Tromsø- norarer, opplysel' genel'alsekretær 
broen og veibyggingen tmder, Odd Bjercke. Det er uhyre sjelden 
Nord-Troms-planen vil en slik bro at Den Norsl{e Legeforening eks
gi store områder i disse, øykom- kluderer et medlem, og dette fll' 

* 
Den 21 år gamle offisel'saspi-

rant i Marinen, Odd Sigvald Did
rik Olsen, ble nylig tildelt Kon-

fotball i Seattle munene lettere adkomst til første gang foreningen har of-
Tromsø og fastlandet. fentliggjort !lavnet på vedkom- Fjoråret$ mestere som i år spil

ler under navnet Loyal Realt y 
Viking har greid brasene fint hit
til i denne andre runde a v serie
spillet. Til nå har de iJ{ke tapt et 
poeng. Vi har sterl{ tro på lagets 
spilleevne og respekter·er primus
motor Bob Simonsen som beste I 
faget og den som 'igjen kan føre 

1:l 
Elverum. - En Oslo-bil kjørte 

midt pa dagen rett inn i juletreet 
SOm st.år plasert i veien foran kir
ken i Øvre Rendal. Sammenstøtet 
var meget kraftig og resulterte i 
at bilen ble så sterkt ramponert 
at den måtte taues vekk Julegra
nen sto imidlertid like fin. Sjåfø. 
ren fikk et lettere slag i kneet. 
Han mente at årsal{en til uhellet 
var at han val' blitt blendet av 
solen. 

Inntakstunelen på den store 
Innset luaftstasjon i Bardu, er 
fyll, og man regner med 'at elet 
ikke vil ta mange dager før kraft· 
leveringen kan begynne. I første 
omgang blir det bare 3,000 kW 
på grunn av ledningsnettet og' 
transformatormulighetene; Kraf
ten sltal leveres til Lofoten- og 
Ofoten-områ:det. Først ved måned· 
skiftet mars/april regner man 
med aL det også blir levert kraft 
til Troms. Som kjent skal en ikke 
Ubetydelig del av Innlletkraften gå 
til Sverige. 

mende. 
* 

Oslo. Norwegian Shipping 
News' fraktindp,kser for desember 
vise,' en viss oppgang for tørrlast 
og en ubetydelig oppgang for' 
tank. Desember-tallene er både 
for tørlast og tank de høyeste på 
over to å.l'. 

1;;: laget fram til meElterskapet i sta-
Bodø. Den kjente turisthytta ten. Liten s2.k ble det for dette 

på. Rønvikfjellet ved Bodø vil an. laget li. hente 'hjem de to vanlige 
tagelig bli revet etter at årets poel'Jg f1'a Seattle Renderel's i 
turistsesong er avsluttet. Bodø og kamp spilt i Lower Woodland 
pmegn turistfcltl:enlng vil utpå vin- siste søndag. Det overlegne skan
teren legge fram planer for en ny dinaviske laget tok en vel for
og mel' nlOderne turisthytte på tjent 4-0 seier. 
Rønvikfjcllet, og man håper å Første omgang- var bare mil1l1t
komme i gang med byggingen til ter gått når pågående og s})ille; 
høsten slik al etablissement l{an sterke Palil Vasbl'el{ke scoret på 
stil. fel'dig' vec! begynnelsen av tu. ska.lle-ball. Ballen lwm på corner-
ristsesongen i 1961. spark satt opp av Dahlberg S0111 

* Paul headed kontant og sikkert i 

I Den 23 år gamle traktor-føl'er 

I 
maskene. R

.

enderel'S hadde sjanser 
Jens Granberg fra Eidsberg er tH it utlikne i denne omgang, men 
blitt drept ved en traktorulykl,e. Loyals vantette forsvar avverget. 

tr '1'ros& alle forsøk klarte ikke Ren-
Bergen. - Motortanker "0st- dering å. holde Loyals løpere borte 

hav" på. 19,600 tonn d.w. bygget fra treverket i andre omgang. Den 

Gi dem· 
en sjanse! 

Gode Abonnenter! 

'* Det er vårt ønske å sende Washington Posten 
fritt og uten forpliktelser for en måneds tid til 

olle i USA som kan lese norsk/ for å gi dem en 

sjanse til å se hva vi har å by av nyheter fra Norge 

og de norske kolonier her i den vestre halvdel ov 

Amerika 

* Dette kan vi gjennomføre bare ved våre abon

nenters hjelp. Vi ber Dem derfor på det instendig

ste snarest mulig å sende oss navn og adresse på 

alle Deres venner og kjente som kan lese norsk 

men som I KKE abonnerer på eller kjØper Wash

ington Posten. 

lon, 4635 N.E. 35th .A.v'o., AT 7-
:Norwegian Consulate, 0272. SekretJær: Oscar Oyen, 6224 * ved Bergens :Mek. Verksteder el' gode, store og sterke målmann, 

Os10. Kongen har i den se- overlevert Skipsaksjeselsitapet som hoppet og kastet seg fr?m og 
'* Fyll ut nedenstående 

Vi vil sette stor pris på 
kupong og send ti l oss. 

Seattle, Wash., 434 Whit.e-Hemy N. Denver Ave., BU 9-6488. 
Bld); .. 4th & Union. MA 3-3957. nere tid gitt en rekke middager 0sthav ved skipsreder Per Lod- I tilbake i god stil, måtte slippe inn 

ph . Slottet, hvor repersentantel' d5:tlg, Oslo. "0sthav", som el' slut- tre mål i omgangen. Mål·ene kom 
fur kunIlt, videnskap, handel og t<;t for syv år til Shell Tanker, er fra Galvin, Heglie og et til fra 
industri hal)" va;rt til stede. Sist det sjette og siste i RM.V.'s tanlp Vasbrekl{e. 

'Leif Erikson League 
meets in Norway Center by caU 

of secretary. Annual meeting in 
April. Ted Nakkerud, president, 
12437 Pacifie Highway, So. Seattle 
88, CH 3-6713. Seeretary: Alice 
l!lrieltsen, 300 - 3rd Ave, W., Se
attle 99. Send contributions to 
Leif Erikson Memorial to financial 
secretary, Commander Carl M. 
Moe, 2204 W. 70th St., Seattle 7, 
SU ,3·7844 

Nordmanns·Forbundets 
Pacific: Nordvestavdelins, 

Norway Center, Seattle. Presi
dent: Frode Frodesen. Visepresi
dent: Ole Foss. Kasserer: H. Rag
nar Olsen, 1608 E. 73rd St., Seattle 
],5; LA 2·4197. Sel{rctær: Charles 
K. Andersen, 212:3 - ,16th Ave. S.W., 
Seattle 16. Wa;;ll. Telefon Wl!l 7-
1411. Møtel' kunngjorcs bl. a. i 
Washington Posten. 

For Home. or lol. 
In B"lIard and Ihe 
North End 

The Eugene Norsemen 
of Eugene, Ore. 

møter hver mandag-aften kl. 8 
i Sons of Norway Hall, 1836 Alder 
St., Eugene, Ore. Pres4dent: HovJ'
ard D. HerbrallllOn, 2892 W. 18th, 
DI 4-6534, Sekret.ær: Herb. Matt
son. 1970 Regina, DI 5-8831. Diri
gent: Tom Kaal'hus. 

var kunstnere i flertall og blant skipserie pil. 19,60.0 tonn. Buchans spilte uavgjort 3-3 
de innviterte var Lalla Carlsen i'.f mot Seattle Kickers som nå har 
Lillebil Ib'sen, Leif .Juster, malere� Finmark Tidende opplyser at en fått navnet "Ballatd Oil" l 
Hugo Lou!! Mohr, sangeren Bjarne: delegosjon er reist til Oslo, hvor andre kampen på sa.mme bane. 
Buntz og Egil Nordsjø og kapell-! den skal forha.ndle med represen- Vil,ings B-lag fiI{k stryk igjen av 
mester Øivin Fjeldstad. I tanter for Utbyggingsfondet for Universitetets Huskies, 10---1. 

The Norwegian Singing Society 1:r '  I Nord-Norge og Norges Fiskal'- Ungarerne skulle spille mot India-
of San Francisco, Cmlif. Nord-Norges ElfLlgslag haddE: ba.nl{ . om en refinansiering av nerne men ble kalt av da India11el'-

moter hver mandag kl. 8 aften fjor en omsetning' på nærmere A/L Vardø Havfiskeselskap. De- ne ikke kunne stille lag, Det er vel 
i Tbe Nor'!'1egian Club, 1900 Fell JOD millioner kroner, hvilket er legasjonen består av fyllmsmann tvilsomt om Indianerne kan stille 
St.. San Francisco. Nye medlem- pesten 10 millionBr mer enn re- Peder Holt, direktør Harald Viik opp lag mot Loyal Realt y neste 
mpr og- he""�''nrle p·r vplknmmel. . kordll.ret 1958, opplyser lwntor- og disponent Cesar Nicodemussen_ søndag på Queen Anne banen l'l. 

SETT U{.KE DITT LYS 

UNDER EN SU.JEPPE! 

SenIl meldinger fra. 
din forening 

til 

WASlUNGTONPOSTEN 

For AparIments 
IncIfme Property, 

Induslrial & Buildin9 Sile. 

sjef H. 8.kogsholt, Harstad, til Lo- * 12,45. Så se ellers dagsavisen. 
fotposten. Tilførselen av slakte. Lilleha,mmel-. - En elgokse er Vikings B-lag skal stille opp mol 
dyr var i fJor mindre enn foregå- blitt et problem for l<'aberg Id· Renderers på Queen Anne banen 
ende år, og den sterke økningen i r�ettslag, arrangørene for Norges- kl. 2.30. 
omsetning'en skyldes i første rek- Stillingen på poengtavla el' na: 
ke en reJwrdartet s-tor omsetning 
av frukt og grønnsaker. 

* Vunnet Tapt Uavgj. 
J3 uehan.., .3 I) 1 Kristiansund. I Gjemnes dri- ..................... . 

; vel' lensmann1m' fortsatt gransl{. Ungarerne ....................... ....... 3 O, O I• in;; av klag'ene som er kommet inn I;oyal Realt y Vildngs li O O 
l)å valget del' I Hustad har valg- BaHard Oil . ......... ..... 1 1 1 

Mål 
Poeng for 
7 27 
6 13 
6 
3 

9 
9 

M!l.l 
imot 

4 

loyal Realt y, ReaUors 
styret . gJennomgått valget påny . :Rrllsl<ies S, C. 2 2 O 
og saken er sendt lil departemen .• Viking B·ldubb ..... ................. 1 3 O 2 

O tet. Der ligglir ogllå kl1).gene fra l Royal Indians O 3 O 
E\cJe •• ;l'ils��nmen· �r .d�;feni} kOm": I"�eattJe Re.I\dering .. :�;;;.:".,,:. , Od ", ;'-. 4",) ;,}tO .. ,r!�"- ,0, 

15 
6 

O 
1 
8 
8 

i) 11 
:1 18 

1727 - 24th Ave. N.W. SU 3�13'aO muneri Møl'eogcRQnl.sdaLsom en-, '.' ,.. .. . . . '·;.....6; r ... 

Deres hjelp med dette. 

C' •••••• , •• __ .. __ 1Ø .... ___ .a ••••••••••• � •• __ � ..................... ... 

: 
•.
...

. : �. Til WASHINGTON POSTEN I 
923 Seaboard Bldg., Seattle l, Wash. = 

• • 
• • 
i Send Washington Posten FRITT og uten forpllklelser for : 
: en måneds tid til: : 
• • 

5 : 
i Navn: .................................................................................... : 
• • 
I Adresse: .... ............ . ............. .... ...... ....... ....... ...... . .... .... ........... : 
• • 
• • 
I • 
I .............................................. , ......... , ..... ....... , .......... : 
• • 
• • 
• • 
= N�vn: •.• � ....••. 

-........................ *5 • • • • •••••• * . .... ��.�........ •••••••••••••••••••••••• : 
· , 
! Adresse: ................................................................................. : 
· , 
• • 
: ••••••••• ". . ......... ... ... ......... .. . ....... .. " ••••• ,. ••••• �* ••••••• ,................ : 
• • 
= (Foriselt listen poa ek,tra pop;r om clet trengs) = 
• • 
. .  . 
�W".W.� ••••••••• R.� ••••••••••••••• � •• _.M ••• a�.M� •••• __ ••••••• " •••• 1 

923 Seaboard Buiiding.1 Seattle l, Wash. 



Leif Erikson League, .Inc. 

B A S A R 
Fredag og lørdag . 1 9. 09 20. februar 

NORWAy 'CENTER 
F ormaal : En Leif Erikson Statue :i S�åttle 

Mange vakre og nyttige gjenstander. 

Rømmegrøt fra kl. 5.30 hver eUerrdid'dag 
Nydelige norske saker til kaffe 

Disse Seattle.organisasjoner deltar i vertskapet: 

Nordlandslaget ' 

N orwegian Commerciol Club 

Norwegian Ho�pitaJ Association 

Valkyrien ':o.1g/l, D: of �. 
, " . , 

Vestri 
,
Liter!'rr,: Soci,ty 

Rock of Ages 'Lutherslre ldrke, 
Phinney Ave. & N: 70th St. - Otto 
Brustad, prest. - Søndagsskole 
og bibelklasser kl. 9.45. Gudstjene
ste kl 11. Aftenmøte kl. 7.30. Bøn
nemøte hver onsdag aften kL 7.30. 
Ungdommens nygifte-forening har 
møte nå fredag aften kl. 7.30. -
Konfirmantklassen møter lørdag 
kl. 19 form. '}lastor Paul ,Blikstad 

� *, � :r: 

Firaay� Feorua 
-

1�he F E S TI A t 
. Company of N O R  W A.,Y  

P'ORTlAND S·EATTLE 
Paramount Theatre 
Wed., Mar. 2 - 8:30 P.M. 

Tickets: 2. 50, 3 .00, 4.00 

Pa ramount "rheatre 
Sox Office 

Orpheum Theatre 
Sat., Mar. '

5 - 8:30 P.M. 

Tickets: 2.00, 2.50, 3 .25, 4.00 

'Ballarili First Lutheran Church, 
2Qth Av;: N.W. & W. 65th St. -
B,IutOll W. 'Smith, ' pastor. 'Peter 
Tengesdal, assistant pastor. -
Sunday, 9 :30 and :11 a.m., Sunday 
,school and worship services. 4 :00 
p.m., adult instruetion. - Monday, 
8 p.m., L. C. Foss AuxilifLry meets 
at Ballard First Luth. Church. -
Tuesday, 3 :30 p.m., Girls Club. 
6 :30 p.m., Concord Club potluck. 
7 :45 p.m., Elizabeth Circle, Mrs. 
Loren Coolidge', 5822 - 5th Ave. Mai ! Orders Promptly Filled Mai! Orders Promptly Filled N.W. - W,ednesday, 4 p.m., junior 'En cl ose Stamped-addressed IE'nclose Stamped-add ressed 

SH E RMAN ClAY 
CON C ERT OIF F I C E  

1 624-4th Ave . •  Seattle l ,  Wn. 

cOru;irniation class. 6 p.m., senior 
envelope envelope confirmation class. 7 :45 p.m., Ly- ,_ ..... ------..... ---------..... ...;..---""':" ..... ,;... ..... � dia Circle, Mrs. Henry Linerud, 

7050 - 10th N.W, Mrs. Wilfred 
Tiedeman, ' co-hostess. - Thurs
day, 12:30 ' p.m., Miriam Circle, 
Mrs. Gunnar Dalsbo, 7026 Dibble 
Ave. N.W. 2 p.m., Norwegian Aid, 
Mrs. Eima Carman and Mrs. Peter 
Johanson, ho�tesses. 3 : 45 p.m., 
junior choir. 6 :30 p.m., youth 
choir. 7 :30 p.m., senior choil'. 

* * * 
Denny Park Lutheran Church, 

8th Ave. & John st. - Rev. Nor
ris W. Stoa, pastor. - Sunday, 

D I ESEL E NG I N ES 
A I R I;:OOLEO and Water Cooled 
Et For Irrigatlon Power 
• Light Plants and 
Il Small .Marine Engines 

arine Equipment CO. 
5448 Shilshole Ave., Seattle 7, Wash . 

9:30 a.m., Sunday school and bible �;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�;;�� elasses. 11 a.m., worship I� 
Pastor A. L. Dillemuth. 5 p.m., 
Fremad Society, Rev. John Hjel-

* * 'il: 

. Immanuel L u th e r a n Church, 
1215 Thomas street. - Arne 1. 
Strandjord, ' pastor. - Sunday, ' 
9:30 a.m., Sunday school. 9 :45 
a.m., bible class. 11 a.ni., worship 

H ollandsk Gouda & Eda mer Ost 
Ekte Geitost 
Dansk Ty-bo 
Norsk N økkelost 
Norsk Gam melost 

FISKEBOLLER - FISKEKAKER - ANSJOS 

Chips Delitetessen 
3rd & Vu'S'inla SECURITIES MARKET MA 8-M42 

vice. - Tuesday, Feb. 16, 12:30 I�===============;=======�;;� p.m., Sunset Hill Circle, Mrs. Otto '': 
1;{arbbe, 7034 - 7th Ave. N.W. � 
Wednesday, Feb. 17, 
Guild Circle, Mrs. J. T. 

stead, asst'n pastor. Russel We
berg, minister of education, -
Friday, Feb. 12, 1 : 30-4 :30 p.m., 
Silvel' Tea for boenefit Parkland 
Chidlren's Home; sponsored by 

SALMOM BA 
THORLEIF PETERSEN 

MOB I LHEAT FU RNAC.e O I L  AND STOVE O IL.  
Best Automatic Service Assured. 

, Mobilhea.t Is Clean, .u's Fast. U's Safe! 

COMPLETE OIL EURNER SERVICE 

Ladies' Guild. All ladies invited to IJ===========================::. 
Olr .Il�'U"'I" attend . ......:. Sunday, 9:30 and 11 

a.m., 'Sunday school and worship 
services. 6 :30 p.m., Hi League. 
7 :30 p.Ill., University of Life. -
Wednesday, 6 p.m., ' confirmation 

8 p.m., adult instruetion 

* * * 
Crøwm HIll Methodlst Church. 

14th Ave. N.W. & W. 85th Street. 

' Eri utstilling av gammel norSk 
veving fra 16., 17. og 18. århunal'e 
ble ' 8. februar åpnet 'i Sailta Fee, 
N. M. Det er denne utstilling vi 
før har omtalt, - den som kom
mer til Seatle Art Museum visst
nok i april. Utstillingen, som om-

.6.'>0""''',1 S. Thele, pastor. - Sunday, 9 :30 

Experienced electronic �ngjneer an� te�hnician ·for 

ec'ho sounder cmd sonar service. 

Viking Equipment Co� 

Resid�n�e: WE. 2-1 120 
�330 . i�th A�e. �. W.

' 

�eattle 6, Wash. 

NOTA:RY PUBLIC 
"Be Safe B'efore' .;.. Not Sorry After" 

and 11 a.m., Sunday school and 
worship services. 6 :30 p.m., inter
inediate and' senior M.Y.F. 

ENESTAENDE 
, BESPARELSE! 

i1å 1960 års biler 

Alle merker og modeller 
lAmerikanS!'e og utenIandsb:e) 

Omgående levering ! 

RALPH GR,OSSMAN 6-
JOH N NY Mcr=AD DEN 

6th & BI3JJlehard MA 8-0581 
Denny Regrade 

Vi har også. ibrukte biler 
BUY - ,SmLL - OR CONSIGN 

Pre-Olympic Tourna,ment & 
PNSA Ski Jumping 

Championships 

'. . '  . 

SPECIAL; TRAIN 
7:30 A.M. 
8:00 A.M. 

' · 8:30 A.M. 
Lv. MONROE 8:45 A.M. 
Ar. 'LE'AVENWORTH 1 2  Noon 
Lv. lEAVENWORTH 5:00 P.M. 
Ar. MONROE 7:45 P.M. 
Ar. EVERETT 8lOD P.M. 
Ar. EDMONDS 8:30 P.M. 
Ar. SEATTLE 9:00 P.M. 

SANDWICHES AND COFFEE IN 
SI'IACK CAR 

ROUND TRIP FARE 
�4.00 From $3.50 From 
SEATTLE EVE RETT 

Plus' 1 0% Federal Tax 

SEE YOUR NEAREST AGENT 

GREAT NORTHERN 
RAILW y 

OSCAR MATHISE,N'S SCANDINAVIAN BAKERlES 
Vi tar bestillinger på Marzipankaker, Kransel{aker, 
Rumkaker, Bløtkaker, Tekaker, Wienerirringler, 
Tertekringler, Småkaker, andre kaker og hjemme
bakt N orsl{ Brød. 

8512 - 15th Ave. N.W. 
(Tidl. Carl's Pastry Shop) 
SUnset 4-6616 

Res. Phone, EM 2-6483 

, 

I F U E L  
D I E S E L  

RADIO DISPATCHED 

AT 2-6600 
If No An.wer Call AT '2'6000 

1 401 W. 

P're·Olympic T 
Plus , "  

P.N®S.A. Ski · 
• 

I 

Security Market 
Seattle 

MAin 4-,9286 

Leavenwcrth • .  Wash. 
February 1 4·. 1 960 

Featuring 

u.s. OIXmpic Jumpi� Squad and 
Foremosl Jumpers of U.S. & Canada 
Specia'1 Train from Seattle, " (7 :30 a .m, ) and 

Eve rett; ( 8  :30 a . m . ) 

Supervised Parking for 2;000 Cars 
Assoc iate Membershipsf Adu l ts $ 1 .50, 

J un iors 75c - Under 8, F ree 


