
til å dra ut, men ingen �nitPJnpldil1g�r 
de siste registreringer som ha\·forslmingssltip har gjort, 

alt på at de første store sildestimene sl,ulle være 

på fiskebankene i begynnelsen av februar. Hel' ligger 

bme på llavua i Kristiasulld og venter på startsig·nalet. 

T homsen Dijd i Seattle 

organisasjoner eg perooner i 
eks. Seattle var livsviktig. Ei

nar Thornsen var sllk en f[)l·bin
deIse for svært mange. Han ble 
avholdt S0111 få, en av de sagn
omsuste Alaslm-skipper{� son, er 
blitt borte ved flyets overtakelse 
av kommunikasjoner. 

I de 17 siste år av sitt liv tjente 
han som los i Puget Sound far
vann, - et av de mest ettertrak
tede yrker for skipsførere på våre 
breddegmder. I over 12 år tjente 
han som medlem av Board of Pi
lotage CcmmisEion og mottok i 
den perioden utnevnelse av tre 
guvernører på rad. Blant kaptei
nens foreningsforbindelser var 
Norwegian Commereial Club of 
Seattle. 

sønnene Keith i Se
i Vancouver, Wash. 

og Frank i Long Beaeh, Calif. 
Der er fire barnebarn. E inar 
Thomsen overleves også av fire 
søsken i Norge. 
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Oslo. gatol'isl{ fl-årig skole 
eksamineIt ca. 13,000 arUanere i seg. Tretti ltOmnmnel' er nil. 
·Norge, :ncns tallet fal' 1959 val' med forsøk l1l('tl 9-lb'ilSe 
5,500 og for 195J:l ca. 3�600. Disse skoler. 
tallene blir nevnt i det nye nasjo� 
ndbudsjcttet, S0111 ogsil. innehOl
der andre' intel'cssantc'l OIJplysnin
ger om veksten i elevtallet ved de 
høyere skoler, 

I skol,Båret 1959, 60 er tallet 
på elever i realskole og· gymnas 
r;?l. 82,000. Dette innebærer en øk
ning på ca, 4 O prosent de siste tre 
årene og vel en fordobling av :elev
tallet i løpet av de siste ti år. 
Elevtallet ventes ·å øke med ytter
ligere riO pl'psent innen 1964, slik 
ut p",dodeE 19M-64 vil gi en tre
dobling o.v tallet på elever, Det 
blir ch sett bOlt fra den nye tiJ
gimg pi?t elever på dette utdan
ning-strinn som innføring- av obli-

Den and,el av 
som søl,el' videregående 
dannelse ventes fortsatt 
sterlet Tallpl. pi\. artianere 
gjorde 8.5 prosent i 1952, 

prosent i 1959 og vil øke 
pl'o�ent i 196.1 og ca. 19 
i 1963. 

Ogs:l yrkesskolpne byg·ges 
ut. Versktedskolene 

fortsetter å 
Janc1sk,e og IItenlandske 
eler. 

flere Norske Skip Til 
I fjor hadde San Francisco an- foretok i fjor over 400 

løp av 374 norske sldp. Det er!'e- nmske skip, og over 400 

lwrdtaJl for etterkrigsårene og 37 med lesestoff ble utleverL 
flere anløp enn i 1958, går det Ved Scandinavian Shipping 
fram av årsmeldingen fra Norsk: fice ble det forhyret 257 
Sjømannsforbunds avdeling der. per til nors],e skip, 19 til 
Men det er Japan som ligger som og 22 til dansl,e skip. Av 
nr. 1 i anløp. Norge er på annen- ble fm·hyrt til norsl,e sldp 
plassen foran Storb:'itannia.. norske, 22 danske, 22 

Sjømannsforbundets tillitsmenn 53 av andre nasjonaliteter. 

Statsråd' Varmann 

Nok 
om de- seg ansøkere til disse embeteJ, 

o pp Ilwinnelige allsøkeie vil i' dep, 
bli behandlet på like 

�:�D���tj:�:
:�;�:;I��

:e0.�;q�Ji
�Byili�:n;ain:;n

��li; 
lwllegeJ 

teologer er til il 
pa den føl'sLe motstand, S8, 

fungerende kirke- og undervis
ningsminister, statsråd -Kolbjørn 
Varmann, da han i Stortinget be
svarte et spørsmål fra Helge Seip 
(v), OR10. Seip spurte om departe
mentet vil oppfordre kvinnelige 
teologer til å søke prestestillinger 
slil{ loven nå gir adgang til, for 
på den måte å bidra til å minske 
pre&t.emangelen. 

Stat�l'åden bekreftet at elet i 
-:�en senere tid har v,ært vanske!i 0-
g, fil besatt enkelte gesitlige err� 
betel', på grunn av mangel på sø
kere. Dette gjelder Nord
og Sør-Hålogaland bisp:edømmer. 

personc. 
av personer til å 
embetel'. Det skulle 

være unødvendig å 
noen spesiell oppfordring 
kvinnelige teuloger, da 
lmnne gå ut fra at de er vel 
med at kvinner på samme 
som menn lmn ansettes i 
Hg-e embeter. 

Tromsobroen Farbar 
Åpningen av trafiklren 

Tromsøybroen i februar vil 
titen noen sædig brask og 
Det var p:a'1er om et større 
fyrverkeri ti: lU,OOO kr., 
blir nePI,e Jloe av etterat 
formannsl,ap har avslått å 
med 3500 kroner. ?vIan mener 

lig, bortsett fra eksporten pa møb- Man mi!! uvilkårlig spørre seg selv 
, som var fordoblet i løpet av om det vil bli behov for all denne På Nadderud i Bærum utenfor 

Vesterålbankene, 24. januar, 
Trålerkrigen på VestcrålsbankcI;1e 
'Sår inn i sin annen uke, De uten
landske trålere har i løpet av siste 
uke rammet ialt 24 norske fiske-

- Kirke og undenrisningsdepar
tementet ville selvfølgelig finne 
det meget ønskelig om det meldte 

den offisielle il pning i juli 

de 3 siste år. 'Selve beløpet var elelttrisl;:e kraften. Mynfj}ghiet.ene, Oslo er reist en amerikansl{ skole 

imidlerti�d meget lavt, i British Columbia regner imidler- med plass til ca, 300 barn. Det blir 

Hensikten med denne artikkelen, tid med at pt'ovinse�s �efolkning, en folkeslwle med amerikansl{ un

. ,"' p-·ø d k f t· <Y 
som n/[t er på 1.7 mIll, mnen 1970 dervisningsplan og amelikanere 

el a ,,] re en nors orre nm"s- vil øke til 2.3 mill. Det vil bli be- som lærer,e for bare amerikanske 
stand oppemrksom på de store hov for mer industri 08" stølTe pro- barn Sl{olen bl]'r oppfør·t "v entl·e-
eksportmuligheter for norske va- � . � 

-.-�c;-:---_--",c-?--",.,--c'----.,-�,--��-------�-�---- duksjon, Flere byer vil vokse opp, prenørfirmaet Moderne Bygg A/S 

samhdlg tangerte han Samuel
stuens Amerllmrekord hopp" 
leng·de 316 fot. - Han kan bli far
lig mann i sin egen bakke. Norges 
Thorbjørn Yggeseth sltal delta og 
forhåpentlig andre av Norges lag. 

Sønne'!: av Norg,es skilklubb i 
B. , C. sender disse 

og derfor blir det behov for den som også står som eiere og leier 
elektriske kntften. På en større den ut til ameri]{anerne. Skolen 
elektl'istets-konferanse 1 Van- har fått en pen tomt på ca, 20 
couver ble det opplyst at behovet mål, utpars.ellert av Nadderud 
for eLektrisk kraft i British Co- gård. Skolebygget blir på en eta
lumbia, som nå er på 8000 mill. sje og dekker en gnmnflate på 
l�Wt, pr. ål' i løpet av de neste ca. 2.4 mål ved siden av Nadderud 
11 år vil øke til ca. 16,0,00 mill, høyere skole på Bekkestua, Sko
kWt, og nye kraftverksutbyggin- len får 12 klasserom, to spesial-' 
ger til et beløp av 1000 mill. doU/u ,rom, bibliotel{, forsamlingssal, 
er planlagt, Dette beløp inkluderer nødvendige kontorrom, lærerv'æ
utbyggingen av Peace River og reIse, tekjøkken m. m, Anlegget 
Columbia River, Den totale netto- skal gi plass til store lekeplasser, 
verdi av produksjonen i British Skolebygget antas å komme på et 

Chriss ' Sel1esbecll:, John Smede- Golumbia i 1959 helep seg til 1900 

sang, Kolbjorn Nordlie og Kaare' mill. doUar, Provinsens myndighe
Ted Nelson kommer fra ter regner at dan innen 1970 vil 

par millioner 'kroner. 

Biskop Wisloff 
Til Fiskefeltet 

stie:e til 4000 mill. dol1�r. 

fartøyer og tilført dem reds-kaps
tap som, dersom. man regner tapt 
redskap, tid, fisk og (Tal11tidig 
fiske. beløper seg til minst en halv 
million kroner. Det Cl' barc sel,s 
utenlandske trålere som hal' til
ført de norske fiskere disse vel
dige tap, ved sin hensynsløse opp
førse: l"Oln hal' til hensikt å jage 
våre fiskere vekk fra bankene slik 
at trålerne blir enerådende på 
Vestel'ålsbankene na når Lofot
&Jueien for alvor er under innsig. 

26. januar. - Det har vært stil': 
le på de !'tor" fiskefeltene utenfor 
Vesterålen siden Marinen forster
ket vaktholdet. Malinekommando 
N0rd i Harstad 1mn i dag fmtelle 
at det ik!,e el' hendt en eneste 
episoc,e de sis� dager. Trålerflå-

I ten holder :;eg godt klar av de 
norske fis,kebrukene. Fregatten 
"Haugel3uncl" er nå avløst av fr8-
gatten "Oslo", og det er ytterlige
t'e satt inn to val{tskøyter som 
gjøt' oppsynet ganske effelrtivt. 

U,S. universiteter, Tor Fageraas 
og Flyn Fluggheim. Der 'er også 
Frank Cammack og Seattles egen 
Ragnar lTIland. 

Sør-Hålogalands rty,e biskop, H. Mange av fiskerne har i de siste Wisløff, og hans frue ble vinket 
farvel aven stOl' flokk slektnin- da;;er soknet etter redskaper som, 

Nyttig Gaye 
'\<'1'a Bergens Privatbank har 

Bergens alcvarium mottatt 100,000 

kroner, melder Bergens Tidende. 
Byggearbeidet gal' nå trygt og 

:<iklrert f,'anl0Vel' pa Nordnes. og 
planene blir gjennomført i tur og 
orden. Innsamlingen har gitt store 
resultater, men ennå tl'eng'es det 
noe mel'. Komiteen arbeider tmdi
lertid i tillit til at disse midlene 
vil lwmme. 

k:at'c seg. 

Tannpleien Utbygges 

Da dette sluives onsdag forelig
ger enda ikke list.en over delta
kere; de som her er nevnt blir 
nok bare en liten smakebit. 

TaUene som er nevnt gir en an
tydning om mulighetene i British 
Ct>lumbia. i a"ren)e framover, og 
Norge bør forsøke il. dra nytte av 
det ved il. ;:;:1 inn for øket eksport. 
Der er l1l"trked for varene våne og 
de er godt likt. DE'Jl vandrende ut-
8t'1l"1'; 1!:V norske varer som ble 
holdt i VaneouVlcr for ca. tre 
siden, beviste det. Utstillingen 
fik:{ ·"n meget god omtale' I Van
couver-avisene. MarkJedet er del', 
og før man går i gang jo bedre. 
Når man er midt oppe i utviklin
gen, er det kan1:'kje for sent. 

meda}'beidere fra Markus tralerne hal' ''ldelagt, og først i går '1 . " I kveld ble ."olmingen °l)l)O'itt [ . memghet og andre nære venner , , o  , .  ,to " 
Ol I 

da de forlot Oslo ø. på vei nord- alV';)1 Na sette I fIskerne pa ny 

Save now at UnEDll Federal and shal'e in (JIllr next 
dividend at the 4% annua} rate. 'Ve invlte YlJn to 

Union lcederal and gro\,' with us. 

fra Puget SDund-strøkene oer for
hold også i år lagt vel til rette. 
En kan ta toget og la fagfolk 
sørge foI' kjøringen. Ferden' be
gynner fra Seattle kl. 7.30 mor
�en. Fra Ev�rett kl. 8.30. En kom-

over, De� var improvisert sang. og 
biskopen takket og hilste beveget. 
Han har hatt hele sin prestetid i 
hovedstaden og dens nærmeste di
sh'ikter, og har bodd i Oslo eller 

I årene 1946-55 forlot Ca. 8000 
omegn i 50 år. 

yrk\:sutøvcrc jordbrultet hvert år, Allerede i slutten av februar el

og hvis avg-ang-en fortsetter i sam_ l l:er ?�g:nnelsen av' mars, mens 

me tpmno, vil det norske jordbruk skreIfIsket pågår, drar den nye 

opphw·p Å, <,ksistere en gang mel- biskop i Sør-Hålogaland og' hans 
lom :1980 0<; 1985, heter det i en frue ut på tokt med Betel- og h05-

befolkninlYs!!€o<>'rafisl, undersø- pitalskipet "Elizer IV". Det er 
kelse som ,(ilivind' Rødevand har fiskerne i Lofoten som skal få he
rQI'f'J;?tt foI' N orgli:l!3 Almenviten- søk, og biskopen ,vil holde en l'ek-

skapelige: Forskningal'åd. ke møter. 

l'ruk i havet, mens andre er opp-
tatt lYter] å reparere det sam kan 
repareres av garnbrukene de har 
funnet og berget i land. 

Formannen I Sommarøy Fiskar
lag, Torleif Eide, sier til Aften
posten at lIan reg·ner med at ca. 
45 båter som nå drifte]" på Vesi-er
ål:>lbankene, er berøl't av tl'åler
herjingene. 

Stordø Kisgruver i Hardanger 
ha]' i noen år dTevet prøvedrift i 
Vardalsøygrubene, men har nå 
innstilt driften. 

EXTRA 
ceived by 
earn from 
qnarterly. 
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4 % ANNUAI, RAT�] Cur
il rent dividend f'o" first 
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on III o 11 t bl\" balllne!':s O and pllyabl" liIarcli 31st. 
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med Hauge&und Sani
tetsforenings nye søstetbolig i Ro
galalldsgl!l,tell i Haugesund er satt 
i gi;j..ng. Det blir på tre fulle eta

samt en . loftsetasje hvor d0t 
er to hybler. 

- . 

Friday, February 5;-1960 

heldige som fikk fullt hus i tip
ping i første spilleuke i år. En fire 
kroners tippekupop.g innbrakte 
ham 16,000 kroner i premie .. Selv 
om denne gevinst ikke er av de 
største, kom pengene i hvertfall i 
dette. tilfelle til et menenske som 

sier han. 

ne 

Fjøs- og låv,ebygningen tilhø
rende' gårdbruker Bjarne Ask ved. 
Aslwoll i Sunnfjol'd brente ned til 
grunnen i går ettermiddag, mens 
sll1kningsmrumskapene løp fra 
brø�n til brønn for il sl{affe vann 

og vannet frøs til is i slang>ene. 
Beeetningen unntatt' fire kalver 
ble reddet. 

Gårelen ligger noen kilometer 
fra 'selve Asl,voll, og dd ble ryk
ket. ut fra brannvernet der, Da 
man kom fram, viste det seg at 
vannmangelen var stor. FØrll.t ble 
en brønn tømt for innholdet. der
etter en annen, og da man qmllider 
hadde fUlmet fram til en tredj!'l 

tok i fjor 28 liv 
brønn. var slangene i mellpmtid,en 

på. frosset og måtte brniges på meie
I det for opptining. 

"BALL�RD D�IRY & DELICA ':fESSEN 
ANBEFALER: 

Røl,elal,s, laget som i Norge 

N(lrsk, Svensl, og Dansk 
Ost, Flatbrøo, SjoJwla1'!e, Tyttebær, etc. 

RcllepøJse, Sylte, Blodpolse, Potetpølse, etc. 

SU 3-8288 

MARINE WlRING OUR SPECIALTY 

SCANDIA BAKERI 

Home: SU 2224 
sU 2-80'70 

Anchovies - KaIassill - Ilerring - Tidbits 

Go»,teheese - Flatbread - Bardt.aeli - Thlnbread. 
_ , • A 

C � - _ 
" 

M1)� 2-9724 

1808-8t11 Avenue 
Fnl Schjelland, eier 

SEATTLES. NORSK:E SPISESTED 
Fiskekaker - Fiskeretter 

FISKEK,AKEft OG FI5KEPUDD,NG 
1I� VI DAGLIG FERSKE AV EGEN PRODUKSJON 

FCl'SI. fisl., saltet fisk, røkt fisJ� samt østers. 
Også' fiSkehermetikk, importert og amerilmnsk. 

N,ylaget Iutefisl. nå. - Frossen Iut�:fisk hele sommeren. 

BALLARD FISH & 
2313h' MarI{et St., Seattle '7 ,su 2-'722'7 

'Wienerbrød og llIargposteier . vi nå hver dag 
Slmndinavisk !{affebrød 

. 

Bløtlmker, FødsclsdagsluingJel', lllai:zipan, Krol.ankal{8 og annet 
norsk bakverk 'p'd bestllling. .Importerie Nor.diske Delikatesser. 

Bygg.et in.Ii�holder for øVl'ig 16 
hybler og llerav skal Hatige:�und . 
kommune leie 12: Det vil ta et ål'S 
tid før QYKget er. ferdig. til å tas 

SIVERTSEN T ASTEE BAI(ERY 

i bruk. . 

Vestkyste� 
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Fiskere Står N:å 
t 12·Milsgre�ns�n 

Fruktsalget Kraftig 
Opp i Nord-Norge 

Nord-Norge hal' hatt rekordfor
bruk av frukt denne sesongen. 
Etter det avdelingssjef Rolf Nymo ' 
i Nord-Norges Salgslag, som er 
en avdeling av Gartnerhanen, for
teller har avdelingen omsatt over 
3000 tonn frul{t, eHAl' 47 prosent 
mer enn foregående år. Det er god 
grunn til å tro at økningen vil 
fortsette. Det er ennå langt igjen 
til Nord-Norges befolkning kom
mer opp i det gjennomsnittsfor
bruk som er beregnet for hele lan
det. 

SAMLEDE DmTE 
a,,' Gyda Chl'ist{)fe rson 

el' nå tilsalgs i bokfol'Ill for 
$1.00, porto iberegnet. Bestill 
direkte fra Mrs. Gyda Christo
ferson, 2420 Virginia Avenue, 
Everett, Washington. nord og vest og skarp fordømmelse 

e av resolusjonen fra fylkesfiskar
lagene i Nord-Norge 

tap for de norske fiskere på i alt 
25 pst. mener han. 

I REALITETEN LANGT MER 

er bare 'det fl. si til Ras-
mussens konklusjon, og her støt
ter jeg meg til ekspertene, sier 
Garshol, - at det betyr langt 
mer. 

På et representativt møte den 
for 16. desember 1957. mellom alle Stavanger E-verk jubilerer nå 

fis}renorganisasjoner i Norge og av alle hestekrefter, forleller 
sentralmyndighetene, sa Qen kjen- Stav. Aftenblad. 
te havfiskenumn Knut Vartdal 
som kan dette ut og inn, at han 
beklaget at Rasmussens konklu
sjon ga et feilaktig bilde av skade
virkningene, bl. a. fordi en reduk
sjon i linefisket på Island f. eks. 
med 10 pst. gjør he'Le dette fisket 
ulønnsomt så. det må opphøre helt. 
Femti prosent reduksjon av silde
fisket på. Island betyr faktisk 100 
pst. redUksjon, for dette fiske ville 
ikke kunne drives i det hele tatt. 

Swe ish' oker, 
5908 - 15th Ave. N.W., Seattle 
(Tvers over gaten fra vårt gamle bakeri) 

Forening, og Vartdal sa også at selfangsten vad : 

F.fere svenske brødsorter 

Kaffebrød, wienerbrød, kavringer, småbrød 
bakt i smØr det vestlandske Newfoundland selvfølgelig må: 

U,,!Ll;'c.el(leL ,en rapport med en 
lp�:akti!jlj:. VJlrdering av de forskjel

'l1.ElsjC}I1fm'l fiskeri grenser. Han 
med at selvom det 

og aUe er vel-

3908 RE. 

,men 

opphøre nå.r den reduseres med 75 
pst. hvilket vil være en følge av en 
utvidelse av den kanadi&k� fiske
rigrense til 12 mil. 

DØDSSTØTET FOR 
HAVFISKET 

Vartdal betenkte ikke på å 
si at en utvidelse til 12 mil 
bety dødsstøtet for den norske 
havfiskeflåte. Og han får ubetin-

Pai, terter, fyrstekaker, lefser m. m. 

Tyttebær} ansjos} innlagt sild m. m.} m. m. 
Brune bøner, gule erter 

Flere sorter importert knekkebrød 

Telefon SU 4-5961 
get støtte av Rasmus Ervik, en av i;;����§������;���§§§§§�������� 
pionerene på havfiSkets område 
som .sier det slik: Hvis alle 
land utvider til 12 mil qlir det som 

Scand'inavian I ts 
1933 - 4th Avenue 

ALLE SLAGS JERN OG FORMER 

FOR .KAKEBAKING 

skutene til og hvor .. 
,dem. når NeWfoUndland 

iJ-ectcP9 
stengt. fl)r oss ?Mell .. tilbake 

til Vartdal som .sier: Sildefis
ket alene gir. ikke tilstrekkelig 
økonomisk grunnlag for havfiske
flåten, og de siste tre års dårlige 
fiske har gitt ham sørgelig rett. 

Garshol minner videre om at i 
juni 1958 sendte Fiskebåtredernes 
Forbund en klar advarsel til stats
myndighetene mot 12-milsgren
sen. Det sjøområde vi innvinner 
og de banl{ene vi slAr 'til oss rundt 
Nord"Norge, er bare småtterier 
mot de områder og de banker som 
vi utelukkes fra. - Det mangler i 
det hele tatt ikke på advarsler, 
sier Garshol. ----, Jeg minner om et 
brev' fr:=t Norske .Trålerrederiers 
Forening og den felleshenvendelse 
som Norsk Sjømannsforbund og 
Fiskebåtredernes Forbund sendt'e 
fiskeridirektøren i august 1957. 
hvori det heter at man er klar 

This list of firms are "Top.Notch" in their 
fields and are equipped to serve you better 

.. Auto Sel:vice 

Dick's Richfield 
Service 

Electronic Tuneup 
1815 Morkel SU 2-3601 

Seattle 7, Wasb. 

fli Dairy Products 

over at en intenasjonal utvidelse 
til 12 mil kan få farlige konse
kvenser for den norske havfiske
flåte og mannskaper og fiskere 
som er knyttet til havfisket. 

_ .. Jeg 'er forbauset, sier Gars
hol, over at de norske fiskerimyn
digheter ikke har tatt et klarer.e 
:;.tandpunkt mot utvidelsen. Da Is
land egenrådig utvidet sin grense 

H�I .. GRADE DAIRY 
Quality 

Dairy Products 
OI..E FOSS, President 

820 Yale N. MA 2-1766 

i fjor, fikk vi henstilling fra myn- �������������� 
dighetJene her om å være lojale 
mot Island. Det hadde vært bedre 
om' myndighetene hadde tatt det 
samme standpunkt som de briti
ske i denne sak, Bil. vi kunne fiske 
på de felter hvor vi har drevet 
i generasjoner. 

Og man kan undre seg på hvor
dan man skal tolke fiskeriminister 
Lysøs uttalelser i SJ;ortinget før 

• DentistrJ' 

TANNLEGE 
REIDAR JOHNSON 

Norsk og Amerikansk Tannlege 
Orthodontist 

2208 MARKET ST., BALLARD 
SU 3-5455 

jul, og på fOl'Eldragsturneer i høst, .. H eating Fuel 
at VI må. sa.tse p.å havfiske og ... - -... ",.,'., .. 'NII' .. .". .... ,..,""' ............ "'''''''' ... ,..,'''''#.,.,.",.,,, .... -r .. .,''''.,.,.,. ... .,.''' ... .,,., ......... _�. 

søke Iiye felter, hvis de fjerne 
kysters farvann blir stengt for 
oss. Hel' på Nord-Vestla.ndet har 
vi alltid drevet etter fiskerimini
sterens prinsipper. Kystfisket kan 
ikke. skaffe råstoff nok til vår 
eksport. I det hele tatt er det ikke 
bare fiskebåteiere og fi&kere hvis 
interesser el' knyttet til de gamle 
�enser. Det ,er i like stor grad 
de tusener av menn og kvinner 
som har sitt virke på land i de 
næringer som er avhengig av hav
fisket: f. ,eks. tilvirkere, redskaps
farbikker, transportformidlere og 
mange andre. Så det er nok flere 
elll den lille gruppe r.edere som 
Bodø-resolusjonen snakker om, 
sier overrettssakføreren til slutt. 

Finn Bjørneboe, 
i Aftenpo&ten. 

Det var krambudrøs om den 
fine sommaren i år. Han Torger I 
som alltid· plar. vera for sein med 
høyet, let ElV1ært vel: 

Ja, tenl{ja dåkke 'te karar, 
i !fr fel{k end1l. te eli høy-vær te'-

Burner and Stove Oils 
BERG FUEl CO. 

2'040 Morket St. SU 2-444J 
Seattle, Wash. 

• Insurance 

sun FARM '-�WORLD;S·:"! A LARCEST! 
IN'UR�NCt, AUTO lNSURAHCE (OMP��Y : 

Call ART HANSEL • 
STATE FARM MUIDAl 5905 - 15th N. W. : AUTOMOBILE ' I 
IHSlJRAKCE CDMPANY SU 2·2600 I 

•• - ... -------- - __ ... �-$!=.!.;a.� 

SEE 

Andy Martinsen, 
Spetial Representative, 

re. Son. of Norway 
New Hospital P'an, 
. Life Insuranee and 

M.",bersbip in S. of N. 
Call anyt;me SU. 3-Ofi91 

7500 • 24th Ave. N.W., Seaitle 7 

� Painting & Decorating 

E. W. Waldal Painting CO. 
Residential Painting 

Industrial - Commercial 
i�fE 2-3613 4015 Stone Way 

(!J) Pha,rmacy, Drugs 

ArtOlson's Drug 
Vi fyller resepter fra hvilken som 
helst doktor. Også. for leger i 

. Seattles sentruifIl. 
Agent for K uriko og Ole Old 

Hjortetaksa.lt 
Sundries - Magazines - F ounmm 

Oipen weekdays 9 :30 a.OJI. to 11 p.m. 
Sundays and holidays. 12 :30 p.m. 

to 9:30 p.m. 
ooao Market St. SU 2-6354 

@ Photography 

Johanson Studio 
DISTINCTIVE PHOTOGRAPBS 

PA8SPOR T PHOTOS 
CITIZEN'8 IDENTIFICATION 

PHØTOS 

Phone su 4-0187 

1752 l\'Ia.rket St. Seattle, Waslt. 

@ Printing 

COMPLETE PRINTING SERVICE 
Phone MA 2·2288 

for quotation. 

KARL 'KLOVEE 
PRINTING. eo. 
1901 First Ave., Seattle 

.. Silversmith 

Carl ZapUe, Inc. 
l'fIanufacturing SilversmitllS 

FamUy Silverware Repa,ire!l, 
Rp,plated. Baby Shoes· Plated 

far Keepsakes 

l\1A 3-6125 516 Virgi:nin. St. 

"ill Watchmaker, ]eweJry 
�#�#4�#�###�4�###'��'�##.4 

FREDRicKSON1S 
Tie-Toe JEWElRY 
Watches, Diamand., Jewelry 

Spedalizing in Walch Repaking 
1704 Market Street SU 308990 





"ager F:iV<;l , 

attles Kirker 
J:�o(* of A ge s L utlIer slH� Idrke, 

Phinney Ave. & N: 70th St. - Otto 
Brustad, 'pr()St.' , Søndags.skole 
og bibelkl!1sser Id. 9.45. Gudstjene
ste Id. 11. Evangelist Arthur 

gj�re .d"et mulig Ni�leller som har talt ved ekstra 
ouna:rmnmes et behov, pre- mpter gjennom ulten taler vecl 

I mø�ene fredag og lørdag aften kl. 
! 7.30, søndag morgen, og hans av

l Berge.n var det bare i olttobe,'- ! sl;ltnings�øte her' blir søndag af
november 1484 tilfelle av skarla- ten kl. 7.30. Utenbys sangere del-, . 

ta'r i disse møter. Velkommen. 
'* * *' 

DenllY Park L uthel'an Ohurch, 
8th Ave. & John St. - Rev. Nor
ris W. stoa, pastor. - Sunday, 
9 :30 a.m., Sunday school and bible 

Thursday, 12 noon, Mission Socie-: 
ty. 7:30 p.m., bible hour and 
pr-ayer fellowship. Friday, 8 
p.m., Young Adults. Saturday, 
6:30 p.m., Mr. and Mrs. Club Val
enline banquet. 

Ballard First Lut11eran 011ltro11, 
om 20th Ave. N.W. & W. 65th St. -

1::. 
LQkalskipet "Steigen" gikk på 

grurm på Skarvskjæl'et i Gilde- I 
S!j:41. Passasjer,er Qg last bI,e tatt ! 
ombord i" lolrelskipet "Tjøtta" 
som overtok "Steigen"s rute. 
"Steigen" kom utpå natten 'av 
grunl]en ved egen hjiilp, og har 
ikke fiLtt størne skader. 

DODSfAlL 
Ophelia Lange dpde tirsdag i 

forrige uke i høy alder. Hun var 
enke etter Jacob Lange og paret 
bodde i lange årrekker i West Se-

melk 

den 
fabrikk som hal' 

Burton W. Smith, pastor. - Sun-, 
day, 9:30 and 11 a.m., Sunday' 

school and worship services with 
holy communion 4 :30 p.m.. adult 
instrl\etion c.lal5s. - Monday, 1:00 
p.m:. Lutheran Womens' League 
at Queen Anne Lutheran Church. 

Pepsi·Cola sel slmlJe ts nye hovel1lwfu·ter, 5UO Park Ave nue i New::: 

Tuesday, 3:30 p.m., Girls Club. 
7:90 p.m., Dorcas Guild, Rebecca 
Circle, hostess. 

Yorlc, ble innv iet 1. j·cbl'uaI·. Bygget som har ).ostet llæl' 8 mill io ner 
dollars Cl' av glass og alumblhun og gil' en liten pe ke pi nn om hva �' 

en kan drive det til med brus. Innvielsen ble fo re tatt ved Il.t l\Iiss: 

fhinpey Ridg� L uthe ra n Churc11, 
75110 OreelllWood Ave. - Harold J. 
BroV\>'l1, pastor. Robert G. H:i1l
stead, asst'n pastor; Russel We
berg, ministel' of education. -
Sun,clay, S a.m., worship service 
with holy eommunion. 9:30 and 11 
a.Hl., Sunday school and worship 
scrvkes.

' 
Tue�day, 6l;30 p.m., 

Amerieu 1960, Lymla LI!'(� Mead, I.ryldiet på en lumpl) hvo rved hele:,
bygget flollunct nt i ly s. L, 'Valdor f AstoYia H otel satt 2,000 Pepsi-., 

Cola sjefer samle t i. ]wngl'ess og så inn viel seJl Ill'. TV. Salget�av_::' 
Pe ps i (1011t fo r 1059 bllv trolig 155 millioner d ollars. Ne tto for tje ne.;. .... 

sten blir sildcert over rek ord en for ] 958. som, val' 11 Yl millic;mll: 
dollal'. Atti laud gjør fOl'retning i Pepsi Cola. 

Strandjord. pastor. - Sunday" 
9,:30 a.m., Sunday school. 9 ;45 
a.m., bible class. 11 a.m., worship 

,.. service. Mep's Brothel'hood dinner meet- * 
ing. 8 p.m., Gustavus Adolphus 
College Ciloil' concert at Gethse- . Cmlvn IDU lUetbodist Clmrch. 

141,h Ave. N.W. & W. 85th Street. mane Lutheriin Church, 9th Ave: S. Thclc, pastor. _ Sunday, l) :30 & Stuart St. Wednesday, 6 p.m., and 11 a.m., Sunday school and 
confil'mation elasses. 7:4.5 p m  . ., worship services. 6:30 p.m., inter-junior Luther league. 7:45 p.m., mcdiate and senior M.Y.F. senior choir rehearsal. 8 p.m., 
acjult instruetion class. 8 p.m., 
w/Oekday kindergarten P-TA. 

* 

Jllatefabrild,en på Rognan kom- , 

mer i gang. l\[an håper at fa- ,; 

bl'iklcen slml være lll'odnlcsjollS- ' 

Idar fm' lb'et e r ute, og i. så 
fall vil man allerede i vin te r .. 

sette i gang for fullt me d tanke : 
pa leveranse til Rognan. 

1::. 
Alesund. Skjulte bankinn� 

skudd på over 200,000 kr. er kom
met for dagen ved de undersøkel-, 
ser ligningsmyndighetene har 

Immanuel L u t  h e·y a n ChurclI, 

1215 Tho.(l'lao; StreeL, - Arne I. 

,BODØ. - iSlwgsdriften i vin

te r i den del av N ordland som 

lig ger nord for Saltfjellet vil 

være , a vhe ngi g av når 8 pon-
I foretatt hos personer med 

'etter" 
na,,�'1 som begynner på I, J og ø. 
Innskuddene er fordelt på 37 inn" 

:,;l<ytere. 

Gi dem 
en sjanse! 

Gode Abonnenter! 

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

alle 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 kalonier her i den vestre halvdel av 
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 ad'resse pa 
alle Deres venner o'g kjente som kan fese norsk 
men som I KKE abonnerer' på eller kjØper , Wash
ington Posten . 

* Fyll ut nedenstående kupong og send til oss. 
Vi vil sette stor pris på Deres hjelp med dette. 

i·w .......... ------...www-----... ---... --�w��AW"u··········-l 
: Til WASHINGTON POSTEN . i : 923 Seaboard Bldg., Seattle 1, Wash. = 
• • 

i Send Washingfon Posten FRITT og uten forpliktelser
' 

for : 
: en måneds tid til: : 
• • 
J • 
I • i Navn: .................................................................................... 

'; 
ø Adresse: ....... , ... ..... ................. ..... ........................ ......... ......... : 
: 1 
· ' 

: 
........ . ............................. . ................. .......... .............. : 

• • 
• • 

! N'ovn: ..... . .............. .. ....... ....... . ...... ......... . . .......... .. .................. i 
I • 

". Adresse'. : 
J 

···.·,,�· ................. ,.� •••••••••••••• 5 ••••••••••••••••• I ••••••••••••• �....... Il 

= : 
: •••••••• : .. ............ .......................... " ...... ............ o ....... .,�....... = 
• • 

: (fortsett listen paa ekstra papir om det trengs) = 
• • 
• • 
A •••••••••••••• a� •• a •••••• a.� •• �.��.�.p .. amm�uu�.nD��emm9���p�m ••• J 

92,3 Seaboard Buifdill191 Seattle 1, Wash. 



Rømmegrøt' fra kl. 5;30 hver. ettermidda� 

Disse Seattle.organlsasjoner deltar illerlskape!: 

Chorus 

SunnmOrsloget 

Volkyrien �odge, D. of N· 

Vestri Lilerary Society 

Normanns.Forbundet 

organiserte Viking B
som gikk under slik. Undres 

pil, om han vm� la det forståes slik 
at det var det riktige skandinavi
ske Loyal Realt y Viking A som 
tok slikt tap? Buchans har enda 

å spille mot Viking's A-lag 
i 2. runde, og når det skjer blir 
sikkert sifrene pil. poengtavla for
andret. 

Det var kalt, litt sobkinn og 
fint fotballvær i Woodland Park 
siste søndag. M!ld litt forandring 
av spilletabellen måtte Loyal Re
alt y Viking i steden for Indianer
ne i kamp mot det sterke Seattle 
Kickers. Det ble alle tiders f-otball
kamp på tørr, fin bane med stor 
tilskuermasse. Bjørn Heglie, den 
lille livlige universitet-student og 
fotballj9kspert tok ledensen og 
scoret tre av de fire mJU som ble 
sendt mellom treverket, mot Kick-

Morse Home, Inc. 
5311 Phinney AVfl. 

Seattle Wash. 

Sjomannsmisjonen 
får Ny Assistent 

Søndag 7. februar blir en stor 
r"stdag ved Seattle Seamen'sCen" 

Donations to "Endowment. ter. 525 Dexter Avenue. Ralph 
Fund" from January 25, to :I!'eb�· Undseth vil bli innsatt som snips 
ruary l, 1960, in memory of: visitator og assistent. D'r. Carl Pe

Ophelia Lange, Captain Einar i:lerson vil forestå innsettelsen. En 
Thomsen, Andrew Sira, ·Mrs. ny station wagon buss vil også bli TllOrndylm, Harvey Boyle, overdradd til misjonen. En kon-.· $172.00, - donated by: Svanhild sert vil bli holdt av inannslwret· Sira, Norwegian Commercial fra Our Saviour's Luth. Church i ' Club, Cylvia Circle, Mrs. jean E. Bellingham, Wash. med O. J. Pe-Van Val'-enb"lrgh, P. A. Jacobs;>n, . " , - derson som dirigent og fru J. O .. Mr. & Mrs. R. P. Walker, Mrs. t Gjesdal. 

' Pederson ved pianoe; fru :Ivan .. 
Scott er solist. Det blir andakt;; 

We gratefiuliy aCknowledge rG- ved JOhn Speerstra og sjømanns
ceipt of albove contributions and misjonsforeningen vil servere, for
extend our sincere thanks to the fl'iskninger. Programmet begyn
doners. ner kl. 3.30, og alle er hjert€lig 

The Norse Home, Inc velkommen. 
ers ene mål. Wittenberg scoret W" 
Loyals fjerde pil. straffespark. ·_INN ..... __ NN'"""_,.,.."""�_NN_"""NN'"""_ ........... __ ... �_ ........... "'" 

Vikingene stilte opp med sitt be
ste lag. Kløktige Stokstad var til
bake på sin vanlige plass som 
centerback. Dahlberg som ytre 
venstre. Oppstillingen fra start 
var Olausen i mål; Larson og Pe
tersen som fullbacks; Vollan, 
Stokstad og Wasbrekke som halfs. 
Løpere var fra venstre, Dahlberg, 
Brow"Il, Heglie, Galvin og Røde
berg. 

Første omgang begynte med 
jevnt press på begge mål. Det ble 
skutt effektivt og ofte, men det 
det ble bare ett mål før pausen, 
skutt av Heglie og plassert like 
under tverrliggeren. 

Etter pausen tok Loyal-Iøperne 
],edelsen. lVfed de flotte innleggene 
var det tydelig at de eminente tek
nikere i forwardkjeden var over
legne og ikke kunne stoppes. 
Kickers mli.lma�n mll.tte slippe 
inn tre mål i denne omgang. Ef
fektive baller fra gode ytre løpere 
med ypperlige innlegg brøt mot
l:!tandernes forsvar og var kanskje 
årsaken til det dominerende resul
tat og velfortjente seier. 

Om det ikke forandres gjennom 
Uk€!n, stiller Loyal Viking opp mot 
Renderers neste søndag i Lower 
Woodland Park kl. 12.45. Viking 
lag spiller mot Huskys på Queen 
Anne banen kL 2.30. S. L. 

Vinter-Idrett 

*: 
Etter en usedvanlig spennende 

sluttspurt ble den 27 år gamle 
Reidar Andreassen fra Herefoss 
Idrettslag i Aust-Agder, Norges
mester på 50 km på Fåberg: Un
der vanskelige føreforhold kopier
te han derved sin bedrift fra 1958 

SUnset 4-4381 

Gudrun' s Salon of Beauty 
"ALL TYPES OF BEAUTY WORK" 

GUDRUN RASMUSSEN 5818 • 24th Ave. N. W. 

lister sa BIi1ckslone 
DIESEL ENGINES 

A I R. COOLEO and Water Coo1ed 
il 
.. 
Il 

For Irrigatlon Power 
light Plants and 
Small Marine Engines 

Marine Equipment COil 
5448 ShilshoJe Ave., Seattle 7, Wash. 

Torskerog,n - Blodpudding 
Kjøttkaker i saus 
RØkt torskelever 
Jellied Pickled Eel 

SU 4-2372 

Multer - 'l'yttebær - Hallon Raspberry Saft 
Rød Sagogl'yn - Potetsrriel 

Cflips Delicotessell 
Srd 81; Vil'ginia SECURITIES MARKET MA 8-81)42 

Seattle, Wash. 

THORLEIF PET�SEN 
MOB1LHEAT FURNACEOll AND STOVE OIL 
Be�t iutomatic Service Assured. 

l\:lobilheat Is Clean, Ws Fast. It's Safe l 

COMPLETE OIL BURNER SERVICE 

Call A 1. 2-9100 

OSCAR MATHISEN'S SCANDINAVIAN BAKERlES 
Vi tar bestillinger på j)larzipankaker, Kransekaker, 
Rumkaker, Bløtkaker" Tel{aker, WienerlniQ.gler, 
Tertekringler, Småkaker, aBdre kaker og hjemme
bakt 'Norsk Brød. 

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

Res. Phone, SUnset 4-0512 

Seeurity Market 
Seattle 

l\1Aln 4-9286 

i Oslo. Det så lenge ut til at Sver-[ ................... -===== ..... --..... ----__ ........ _ ......... _ ....... · 
re Stensheim skulle erobre mester-
skapet. Han lå bes.t an i tid det 
meste av løpet, men Andreassen 
gikk seg etterhvert opp og kom 

* 
Seattle-guttene Tore Ness og 

I I 
DIESEL STO.VE 

RADIO DISPATCHED 

AT 2-6600 
lf No An • ., .... 0./1 AT 2-600II 

L SEÅTTLE"FuE("tO. ___ ..J. 
1401 W. NICKERSON sr. 

topherson, viseformann; fru Ben

Odd Olsen forteller Washington 
Posten at de har navn pil. over 
20 mann som skal følge dem til 
Leavenworth på. tog 14. februar. 
SI;:lrennet med tog-tilkomst virker 
innbydende. Se mer om rennet 
på· slde 1. nett Erickl:!On, I sekretær; og Karl 

Olsoe, kaSSerer. Neste �te. blir 
Chris'!:of;.l fredag 12. f�bruar.- Mary Mar- VERTER I WASH. POSTEN! 

tha-foreningen i ovennevnte kirke .---..... -_--_____ -. 
har valgt følgende i styret for 
1960; Fru Bennett Erickson, for

. Ruth Rasmussen, visefor-

Pre-Olympic Tournament & 
PNSA Ski Jumping 

Championships 

LEAVENWORTH, WN. 
FEBRUARY 14TH, 1960 

SPECIAL TRAIN 
Lv. SEATTLE 7:30A.M. 
Lv. EDMONDS 8:00 A.M. 
Lv.EVERETT 8:30A.M. 
lv. MONROE 8:45 A.M. 
Ar. l.EAVENWORTH 12 Noon 
Lv.lEAVENWORTH 5:00P.M. 
Ar. MONROE 7:45 P.M. 
Ar. EVERETT 8:00 P.M. 
Ar. EDMONDS 8:30 P.M. 
Ar. SEATTLE 9:00 P.M. 

SANDWICHES AND COFFfE IN 
SNACK CAR 

ROUND TRIP FARE 

$4.00 From $3.50 From 
SEATTLE EVERETT 

PI us 10% Federcl Tex 

SE& YOUR NEA REST AGENT 

P pic T 
Plus 

P .N$S.A. Ski Ju' 

Leavenworth. Wash. 
february 14. 1960 

Featuring 

u.s. Olympic Jumping Squad and 
Foremost JUlnpers of U.S. & Canada 
Sp�cial Train from Seattle, (7:30 a.m.) and 

Everett, (8 :30 a.m.) 

Supervised Parking for 2,000 Cars 

Associate Memberships, Adul ts, $1.50, 
Juniors 75c - Urlqer 8, Free 


