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Sk jot Seg Ut i 
Fallskjerm fra 
)et L lyngdal 

Etter ,motorstoppp i 9000 meters 
• høyde, tok den 23 år gamle fly
i løytnanten Arne Grøhland sil! 
l Sfrbre-jet ned til 4000 meter oo-
I o 

! skjøt seg ut i fallskjerm, F'lyet 
'gikl>: i sil'ltel, kom tilbake og PIlS
serte 'bare' 30---40 meter tinder 
Grønland. Etter uenne nifse opp
levelsen landet han velberget, 
mens Hyet falt ned like vel:lsen

Fire mann tl'llm i  Lyngdal i Numedalen. 
d'Yl"rommet på. Det tok ,bak,ken ,bare 100-200 

Æapirfabrik,.I). ,1 ,sarpsborg meter fra gården Nedre Bjerl{e
.q,,,,t;hellH at de .sto langt. sett. Folkene på. gården hadde 

\1 ... .. . ' ' l5�so:Vll�n da et�{jelerør :Jike før kl01dm 6 hørt to kraftige 
�pl{)de:te.!ngen ,ble skadd. Det smell og en mann i u'æbolaget 
ble 'slåttet stort' 'hull i Tøret og hadde sett Tøyken slå opp nær 
uhellet førte til ,full driftsstans. ,gården. Flyet hadde pløyet en 

* fure gjennom skogen, revet ned 

I 
træ

. 
I' og sa slått lnn i en berl5'Jwlle 

så flydeler ble slengt i alle ret
ninger. Relabivt tunge deler og 
biter er funnet 100 meter fra berg-
nabben. Det er en rel{ke b:1"gninger 
rundt stedet ,flyet falt ned, i til
legg til Nedre B:ierKeset gård. 

G.rønland ble lak!l!lisert av et 
fly fra redningstjenesten og tatt 

'{l,pp en time og 50 minutter etter
at han utløste ,katapult-setet -
og ,fløyet til Rygge. 

Til AnbeiderJ.Jladets· medarbeider 
,i Moss forteller Grønland at det 
• var olj�pumpen som .sviktet i flyet 

og at lagrene derfor g,j,kk tørre. 
En 'l.lndersøl,clseskommisjon er 

satt ned. 
Flyet hadde sta.sjon på Torp i 

Vestfold nli men hører egentlig 
ttjemme ,på. Gardermoen. ,Løytnant 
Grønland, som 'har stasjon eler, er 
født i Krisfiansand, men bor i 
Trondheim. 

1 
I 

Mo li Rana. - En lrjentmann i l 
Svartisen, 'Karl Westerrnar'k, som 
har foretatt Iprivate målmger, me
ner at ,det meste av 'breen vil være 
borte i løpet av '50 år hm snø
smeltingen fortsetter som nå. 

WestemTIwks maIinger strekker 
seg over 10 år o g  viser at Svart
asen ihar trukket se.g 110 meter 
tilbake. ,snøsmeltingen varierer 
sterkt fra år til ar og har vært 
3,5 meter til 20.5 meter pr. år, 

.... 

Bergen, -En håndverksbedrift 
i nærheten av Bergen har siden 
siste kvartal i fjor fått telefon
:re,gninger som man hevder j,kke 
kan være rHiHge, og ihåndverkeren 1 selv mener at han i løpet av siste 

l år har �eta;!t 1200-1500 kroner for 
mye. 

Flere ,ganger er ,det rettet hen
vendelse mn saken, men telefon-
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Nytt fascinerende bergverkseventyr 
Fl'edriksLau, --- De !'i lee fore- met i gang, Man llOlder nå 'pa 

'komstene av titan-malmen ilme- med vei- og tunnelarbeider. l den 
nitt i nærheten av .Jøssingfjord, gitmle 'bedriften er det 440 ansatte. 
der 350 millioner nyoppdagede og noen særlig ølming av dette 
tOlln ligger og venter pA å bli ut- LaBet vil det ikke bli når nyan
nyttet i fOllbindelse med AlS Ti- legget el' fel'dig, .En del av det 
tanias 75 millioner ,!{ronel'S pro- gamle vil bli lagt ned, og' melmni
sje],t, har alle betin.gelser for 11. sering; vil bli nyttet i utstrak� 
bli et nytt 'Og fascinerende 'berg- grad .. Som' eksempel kan nevnes 
verkseventyr i NOl'ge. at det vil bli ,brukt bare en ,bor-

.Jl.rspl'odul{sjonen i det gamle an- mas){in. Den' skal betjenes av to 
legget har nådd opp i om lag mann, og ,den 'vil bryte opp ik,ke 
200,000' tmin ilmellitt-lronsentl'at mindre enn en million tonn 1'11.-' 
(med 44 pro'Sent titanol{syd), dvs. malm i året. Som. et el,sempel på 
om 'la,g 15 prosent av verdenspro- dimensjonene i nyanlegget lmn 
duksjonen. Verdien av dette er nevnes at si'loen, SOm skal spren-·· 
llWc! dR'gens priser rundt 20 mil- ges' inn i fjellet, vil bli dobbelt så 
!ioner '.kroner. høy som rådhuset i Oslo. 

. 

Nål' det nye anlegget blir ferdig, 
trolig i 1960, vil man komme opp 
i en samlet produkSjon av om lag 
400,000 tonn. Ilmenitt er råstof
fet for framstilling av titandiok
syd, et hvitt fargepi·g.ment, ,som 
mellom annet brukes i store 
mengder i maling- og lakkinclu
strien. 

Foruten titan inneholder mal
men .også. jernoksydet magnetitt, 
som ve..d hjelp av magnet-�epara
torer skimes :fra ilmeniUkonsen" 
tratet. Det utvinnes i dll!g om lag 
30,000-40,000 tonn jernmalm pr. 
år og den nyttes av innerilandske 
jernverker. 

' 

Forekomstene i .Jøssirug:fjprd er 
de rikeste i Europa, men malmen 
er fattigere enn i ahdre land, hvor 
man også finner Hmenitt Illed over 

trende Sats I 
femplarkjeller 

På Nordmore 
Kristiansund. Stort oppstyr 

ble det da man forleden fant en 
balI'ong med putrende sats i lrjel-
1e1'en i GodtemplarJokalet i Ting
voli på Møre, 

Det viser seg li, være noen gut
ter i 15 . 16 års alderen 'Som had-
de val,gt avholdsf'ovkenes eget hus 
som ,kamuflasje for hjernmebren
ningen. Men en tHfeldig inspek
sjon i kjel'leren satte definitivt 
stopp !for det som de unge guttene 
mente val' noe ,bortimot en geni
strek. Sat�en ble aldri til no', 

K.(mg Haalmn VII's båre bviler på 'en 

iUl,tafalk, ],h"llt i iwngeUg l�urpUl', Ved bårens hodemHle, Hggm:, 
lmng(>]tronen og ved fot(�nden ses lmngens ";nieller. n:apcllet er de" 

)H,rert 1ned, l/'cv",nde lys og høst.ens blom,,,ter, og fire ka,iletter fra 
SjølITigsskolen står valtt. - En regner nled at næl' en kV�I,rt million 

mennesker 1. okt. var samlet langs ruten til :dumldrJwn for å delta i 
R,ong Haakons begravelse, En e.neste hvit blo:m'."ter!u"alls �ll ]lii kisten 
med ,det kongelige l1cldm. Etter kisten vandret Kong Olav V og 

Kwmprins Harald. Rislwl' .Tohannes Smemo forl'rettet, og ga Kong 

:H�{on i ,,-akl'e' 101'{l det ettermæle som ,har tilslutning av et helt foU,. 

. 90 prosent titanoksyd, Millionbe
'lø,p er derfor satt inn i forslming 

og forsø.ksdrift for å ;konsentrere 
ma]men fra Jøssingfjord til 75-80 
prosent titanoksyd, 

Ved forskjellige 'prosesser utvin
nes også betydelige mengder av 
meta.Jlisl, jern, som kan få stor 

Norske Ploger 
Og Plog-folk 
Til Pakistan? �""-�� 

Bo d " " > 

�re I Nor mann S RaI' Forestå 
Folkekongen sover, 
landet våker tyst, 
stjerne-vakten luanser 
Norges lal\ge kyst. 

Kongens hjerte favnet 
varmt det hele . ,folle 
Alt for Norge val' du 
halve seklets bolk. 

Alt du gav i fredens, 
alt i farens stund, 
alt for fedrelandet 
inn i dødens blund. 

Ettermælet strMer 
klart mot himlens rum. 
hugker 'bjørkelunden 
'hist ved Elverum. 

Minnet følger vegen, 
glemmer ei' den stund, 
du med landets kårne 
sto Ifra hH.'lI'tatt sund. 

HØyt slo folltets hjerte 
da du steg i land 
i det frie Norge 
etter krigens hrann, 

Signe, Gud, ditt minne 
'gjennom. alle år, 
for du ga til slekten 
håpents nye vål', 

Stille! Haakon sover, 
landet våker tyst, 
nledens høstens stje·rner 

-",vokter Norges' kyst. 
O. I. HUi'lt�ft. 

·Oslo. - Na.msrettene stadfestet 
i 1956 salget av 255 eindommr 
som var begjært satt· til tvangs
auksjoner. 

Luftyarslingen i Europa 
Oslo. Styret � NORA TOM A/S interessant, og jeg gleder meg 

har i styremøte besluttet å ,gi dl- over il, k,unne fortsette samarbei
re'ktør Fredril{ Møller permi.sjon det Ilned Hauge. Men jeg vil til
inntil v-idel'e. Han skal stå for ,bake til Norge og min sti:1ling i 
byggingen av SHAPE's troposfæ-' NORATOil\lf så snart som mulig, 
riske varslingsanlegg gjennom Stillingen i Paris overtar jeg l. 
Europa. ol\:tober, Jeg vet . ennn Beke hvor 

NORATOM's styre fant å måtte jeg 'skal bo der nede. Jeg pakker 
ta dette ",kritt som følge av en min ,koffert og drar, og regner 
inntrengende henstilling fra sje- med at Testen ordner s0g. 
fen for de allierte stridSltrefter, For at denne situasjOn Htlre 
,general Norstad, oversendt gjen- skal forsinke utbyggingen av 
num flg tiltråut av den llors'ke NORA TOM A/S, har styret rettet 
forsv�l.1'smini.gter, om at direktør en henstilling til dr. Odd Dahl ved 
Møller måtte bh frigitt for denne Chr. Michelsens Institutt am 11 
vi.ktige oppgaven. fungere som direktør for selskll!pet 

Den varslingstjeneste som det inntil videre.og til direktør Gunnar 
hel' er tale om, vil knytte luft- Randers ved rnsbitutt for Atom
varslingen i lheleEuro;pa sammen. energi' om å være vitenskapelig 
fra Kirkenes i nord til 'TyrIcia i· rådgiver, De to har akseptert hen
sørøst. • stillingen. Samtidig har sty.ret an-

Utbyggingen g'jennmn Norge er satt ingenitlr Nils Hidle som sjel' 
skjedd med finansiering fra ame- I ingeniør ,for selskapet .. 
rikanske motverdimidler. Og 'byg-
,geprogrammet er gjennomført et
ter planene 'både rrår det gjelder' 
tiden ag pengeforbruket. 

Dette "lI' srkkert bal{grunnen for 
id. to nordUlenl1 er valt til nøkkel
stillinger i det videre,utbyggings
programmet. Jens Christian Hau
ge har fått oppgaven som juridislk 
rådgiver og FTedl'ik Møller blir 
altså sjef for hele ubbyg'gingspro
sjelttet med sete i Paris. 

FredrIkstad, - En fire år ,gam
mel jente fm Lisleby ved Fredri'k
stad, Inger LiSbet Johansen, ble 
reddet etter å ha ligget og drevet 
12 minutter i Glomma. Hun lekte 
sammen med sin bror og noen an
dre ved e'lvebredden ,ela hun falt 
uti .og ble ført vekk av strømmen. 
Hun ble funnet mellom en lekter 
og ,bryggekanten. En 13 år grum
mel onkel av ,piken .J.ohnny Pe-

En regner med at byggear- dersen, som hli-dde lært oppliv
beldet skal være fullført i løpet ningsforsøk på skolen to dager i 
av tre år, sier MøLler til Arbeider- forveien, giklt i gang med /1 få liv 
bladet. Men. jeg håper at min i henne igjen. Han frkk senere 
innsats kan avsluttes tidligere , hjelp av voksne, og etter to timers 
Selvsagt synes jeg at oppgaven er anstl'engelser lyktes det. 

o 

i Eu pa 
t 

verdi for stålindus1::rien. 
Vid1.Uldel'metaUet 

Titandioksyd' er det iJangt vik- Fra Peebles, Ohio, meldes: 
tig�te Iprodluktet '>!omn& Iramstil- Den :nori;';te plog'kongen Rn,�>,' 
les av ilmenitt. Ide senere årene vald ,sl,jæ'r;pe ifra Nænbø på. Jæren 
er imidlertid titan-metall ' også traff en framtredende represen
kommet sterkt j !forgrunnen på tant for jordbruket i Pakistan, og 
grunn av sine lbemerltelsesvel'dige det er ting som tyder pa at brødre-

l løpet av kort tid blir Oslo egenska.per. Det er 50 prosent let- lle Skjær-pe sttj.-r overfor mulig
den .første hovedstad i Europa som tere enn stål, men har dettes st yr- heten ,LV å utvide sin. nmfattende 
får et fullt utbygd skolepatrulje- 'ke og seig1het. Dessuten er det. virksomhet til dette .landet. 
system, sier trafikksjef Thor Joh- rusbfritt. Titanmetall cl' derfor' Ragnvald Skjærpe oppholder 
ne Ul Arbei,der.bladet. � Til ,hø- særlig etterspurt til jetfly:produk- seg i USA med stipendium for å 
sten fdrer vi 5-års jubileum for sjollen. Det er et dyrt metall, som studere tørrleggingsprosjeIUei'. 
patruljene, og dette er resultatet: "svamp" er prisen om Ilag 40 kr, Han var i Peebles i anledning av 
På de fem årene er antall biler i pr, kilo, i lbearbeidet ,form fra 100 verdensmesterskapet i pløying o g  
Oslo 'bl,itt fordoblet, mens antallet til 200 kroner Pl'· !kilo. traff på den måten SandaT M. G. 
ulykl1::el' blant skolebarn er sUYliket AlS Tit.ania" som har fått ·kon- K!han fra Karachi. Han sa at han 
til det halve! sesjon på ddft av ilmenittleie ved 

Nå er det ikke bare selve JøssingfjorCl, er et uattersels]cap 
patruljevirksomheten vi arbeider av Titan & Co, A/S i Fredrikstad, 
med, forteller traJikksjefen. -- :De hvor titanhvittproduksjonen ,ble 
av barna som sykler til skolen, startet fot· 'vel 40 år siden av dr, 
skal også ha sykkelHertifikat, og Gustav Jepsen. 
de må avlegge prakHske og teore- Det metalliske jernet vil sikkert 
tiske prøver. Spesielle inspektører kormne til å få stor b etydning i 
skal påse at barna har sertifikat fl'amtiden, 1 en lengre samtale Ar
når rle sykler, og- at syklene el- i beidel'bladet har hatt ,med lederne 
fOl'skrifL"Jness�g stand_ i Fredri-kstad-bedriften blir det 

Det er meningen å innføre sko- opplyst at flere hundre tonn har 
lepatruljer ogsil. på de "ytre" slw- ...,'ært framstilt i "pilot ;plant" i 

ler der trafikkforholdene gjør det J øssing'fjord og at dette jernet er 

nødvendig. Undel' jubileet i høst, blitt prøvesmeltet i norske stål

;som lor øvrig fal'ler :sammen med verk. Disse prøvene har gitt me

lmnne ten]{e se.g li, innlede forret
ningsforbindelser med Skjærpe
bl'øc1rene, Khan har en kjempestor 
eiendom utenfor Karachi og hal' 
148 ,underbrukere, Han er meget 
interessert i mode!'ne metoder og 
er imponert over Skjær-pes plog. 

reiser 16 . .oktober til Vålådalen 
for a ta fatt ,pil. treningen av de 
svens!ee skøyteløperne. Det sven
ske skøyteforbund har h1\.p om at. 
"Hjallis" vil fortsette ,som trener 
fram til O'lympiaåret 1960. "Hjal-

en nordisk tr.afikkkongl'esR i ORlo, . get gode resultater. 

I 
lisH lhar f.or øvrig allerede mottatt 

vil byen h .. fL 

.
over 40 fullt utbygde. I dag sende" ilme,m.

·ttkon
, 
sen
,
tr

. 
a; . spesiell innbydelse fra Amerika til 

skolepatruljer. tene fra gruvene l .JøssmgfJord 
. videre til foredling i bedriftenes vintecle·kene, Bade reise- og om

kostningsutgiftene vil bii betalt . "slektninger" i utlandet. 

Ut la sk Kapital 
TiI'Utvinni Av 
Malm i Lofofen? 

Et engelsk selskap har i en tid 
drevet omfattende undersøkelser 
av mineralforekomster i Lofoten
distriktet, og det el' påvist rike 
malroforelwmster i Edkstadfjor
den i Lødingen lwmmune. Det er 
på det rone at forekomstene i 

Eriksta(I,sfjorden har en meget 
høy jern.gehalt i likhet med Kim
!1fl;malrnen, nlelcler Lofo:;posten, 

Etter det avisen erfarer vil det 
trolig bli satt inn norsl, og uten
landsk 'kapita1 alt ti'! våren, og 
det drives forhandlinger Om ut
skipning'SstedeL. Grunnervervel
sen søkes sikret til anlegg av en 
.om lag· fem kilom'eter lang jern
bane. En representant for det en
gelske selslmpet uttaler til Lo,fot
posten at byggingen ventes satt i 
verl{ til våren av et norsltfil'ma. 
Gruveutstyret ellers vi! ventelig 
hli levert av et fransk firma. 

En syv kilos flyndre er tatt opp 

I .  
av amerikanerne. Innbydelsen er 

1 Arbeidet ved det nye anlegget I sendt gjennom det svensl{e sIwyte-
ved .Jøssingfjord er så smått kom- forbund. 

,FISHERMEN 
This Is Your Ilk! 

Sixty-eight years of steudy 
growth with the outstanding 
industries of Washington and 
Alaska have made this bank 
a beffer place for your sa v
ings. Save now, save regular
ly. 

, av fiskebåten "Orkana" av Hen-

DE'.r HISTORIS!{E BlL;DE av l{ronpl'ins Harald for første g!lng' 
i statsråd ledet av Rong OlavV. pct første ordinære statsråd under 
:Norges nye ]mnge ble holdt I)!\, Slottet i Oslo fredag 27. sept-tllllber.· 

Jfra venstre ses; Haru]i.l Løbak, .• -l.as'() Bje>l'ldlolt, Gunnar Bl'a·i),tben, 

Kolb,iø1iJl Varmann, Gustav IS,iaastad, Nils Ha.n;dal, Uh'ik Olsen, 
Einar Gerhardsen, kOIJ.g OhLv V, kT'()lll'l'ius Harald, Halvaril IAl.nge, 
Tryg'>'c BI',atteli, Bil'ger Bergersen, Arne Skaug, Nils Lysø, Gudmund 

Ua.dem, Jens HauglualJ{l, og' statssckl'ctrol'Cll Leif øste1·u. 

ningsvær. Vest-Finnmarken [.01'
leller at flyndren er den størsle 
som er fisl{et i de farvann og aJ 
den slral sendes til Fisl{eridirel,{-

l toratet i Bergeu for nærmere un
dersø IrelBe. 

NATIONAL BANK OF COMMERCE 
55 OFFICES IN WASHINGTON 

Including Your Fishing Parts 
Member Federal Depo.il I .... urance Corporation 



som er g;1'muwn ti']: at prisen på.: 
tran er st.eget vflspntlig; forteller· 
salgssjef Arne Vig�al i firmaet 
Peter' Møller.' Vi har lenge vært 
stolte av ijl" a .. mme holde prisen på 
tran fra år til 'år, men denne .gang 
V3:r det iIdi:e 'mulig pil: grunn av 
en 'betydeJj,g� økrrlng i rå-varepri.
sen. PiLen stor fIasli.e tran er pri-
5en gå.tt, opp fra om lag 4 :kroner 
til 'kr. 4:56. 

Friday,0ctober4, 19$7 

for 500 ,kroner. 
i:r 

Ti,) sjømannslwntoret Stok-
marknes ,er det fortsatt en jevn 
strøm a,v fisk,ere som 'søkel' hyre 
i handelsflåten, og hittil har de.t 

tI: lykkes å. sltaf1'e arbeid til dem alle. 
I juli var, det særlig mange fiskere 

En 130 kilos kveite er tatt på fra Finrunar;]{ som
' 

søkte hyre. 
en alminnelig svensltepilk av en 
søndagsfis'ker fra Salhus ved Ber-
gen, Oskar Fotland. Det tok ham Oslo. Filmen "Ni Liv", om 
to 1:Jg en halv time å få <fisken .Jan BaalBruds dramatiske flukt, 
ombord i små,bitten. Kveiten ble hadde premiere i landet 30. SCIJL 

Hordaland Fiskesalslag IlJA. åtte steder samtidig. 

Norske Baker- og Konditorvarer 
Wienerbrød, Margposteier, Fyrstekake har vi nå hver <ld.g 

Skandinavisk Imffebrød 
Bløtl{aker, Fødselsdagskringler, JnlebrØd, Marzipan, 

Kroka,nkalce og annet nors]{ bakv�rk på bestilling. 
Også importerte skandinaviske delikatesser 

RISEN TAS y 
511 Broadw<ty N., Seattle 2 FR. 1919 

See EMIL HANSEN Your 

BUICK' DEALER 
'In KIRKLAND 37 Years 

HONESr DEAL AND SERVICE PHONE VA. 2211 

For home. or 101$ for inv".tmønt property 
in til., l\Iortl1 End indu$trial Clnd buildinø .it". 

Colt EDWARD O. WATNES,S, HI'. 7027. C,,1J OLE J. ANDREASEN, AL. 5179 

LQYAL REALTY., Rea.ltors 
7727 241h Ave. N.W. HE. 1:100 

SCINOtA BAKERY IND COffEE PARLOR 
Anchovies - Kalassill - Berting - l'idbits, 

Goateheese - Flatbread - Hardtack - Thinbread 
®02 BowelI St. ;MAin 9724 

co. 
ONE-STOP BUILDING SUPPLY (JENTERS 

Retail Wholesale 
Distributors of Fiberglass Panels 

LUMnER-l piece or carlo ad 
liTee paans and Advice for "Do It YOllrsel:f" 

We Serve the Pacific Northwestand Alaska 

Seattle Store: 401 EIliott Ave. W.',· AL. 3184 
J. B. (Jake) NESTBY, Seattle Manager 

Seattles eneste 
Norske begra,veJesbyrå 

Siden 1914 

PARKING LO,T ADJACENT TO CHAPEL 

s 

SUnset 4700 2003 West 57th St. 

@ 

Bli. med i Kretsen. av Tusener Hjem, hvortil 

Bringer NOI'Sk Nytt og lor&k Hygge 
Hver Uke i Aret 

. 

Rli fast; abonnent på eneste norske avls 
i vestre ha.]v(le] av U. S.- $5.00 pr. år 

Bladet er en /in Gave av vadg Yerdi til 
en norsk Venn hvor som h.elst i Verdfm 

ti]; 





Dr, Eastvold er ærlig kry av sitt 
fakultet. Ved et høve ble han hørt 
li si: "Det er min ærlige mening 
at PacificLubheran CoHege };lar et 
av de beste, dyktigste og mest 
hengivne fakulteter som finnes i 

FridaYI October 4} 1957 

gir seg med særlig utsøkte og 
dyktige foBi i administrasjonen. 
så er det nok rektoren som selv noen institusjon av kristelig høye- . 

re dannelse i Amerika. Dette er setter stemplet på slwlelivet. Ikke 

alminnelig anerkjent. Vi har ingen minst gjelder dette i hans 'hjerte
vansker å oppdrive dy,ktige lærere. varme måte' il, være på oveJ:for 

studenter og læi·ere. Når dr. East-Vi velger ut hare de beste," . 
Det er mel'kverdig' slik som vårt vold forestår morgenand3ikten -:-

luthersl,e college, har vek'ket oPP- noe han alltid :gjør når hjemme 
sikt også i andre samfunnslag. At eller tal�r, lytter

;> 
forsa;mlingen 

som i det brede' samfunnslag. At med særh� spe�t o�pmerksomhet. 
skolens lubheranerne ut,gjør den Lallri'keste .r:et er .a1r::.m.nnellg kjent �t han

. 
be

gruppe er �elysagt, med 1112; sItter en �Je�den evne til å v
,
mne 

metodistene, 113; presbyterlaner- �g h�lde mteressen. Hans .fTlske, 

ne, 97; baptister, 82; katolikker, ,�yse lIvssyn
, 

kan oft� kornlne fram 

54; e'piskopalene, 35;. Christian, l hve:'�agshg humør og spøk, me� 
24; pinsevepner. 19; congr�gasjo- ;3amtId]� aner man det dy;pe, hell!
nrulister. 19; <Jg flere andre 1drl{e- ,ge a!vOl. I sin måte å omgås folk. 

grupper har sine studenter her; ,forbmder han med sann �dS,fry�{t 
3 tilhører. den jødiske ,�ynagoge: og sunn dannelse, dyp mte

.
resse: 

den armeniske ortodolrse kiJ1ke, 2; for fOll,ts sysler, elsk for skjønne 
den .g1'esk ortodokse, 1; og en er l�u�ster. sport, lek

. 
og moro. Sam� 

bllddist. Omkring 110 tilhører in- b dlg aner man ærhg avsky og 

nQ'!'ske klasser, 
Tallet lj)å studenter åpningsda

gen var 1500. Av disse el" 502 i 
første års klasse. Føyes dertil de 
497 som frekventeret sommersko

(1957-58) 

gen ,ldrke. ' . akt for alt som er c1år]i'g -og lavt. 
, "! . . , . Han er like mye ihjemme iblant :;;red. 'hen�llk" p,tl. il gjøre, det skoIens janlborer, aTbeidere og 

.krJstehge hv ved skolen sa run- t d t .... 1 t d t d ' ' Il U en er, som '" an e m.es an-fattende o� �ffekt�vt som mulig, nede og lærde. Han nyter folks dannet a�rr:m:stra$Jonen, med sko- elsl, og respekt! 
lest yrets tllrad, for et ål' siden 

: menighet innen studentene. Om- Det eneste byggverk ved Pacific 
lrririi 600gi.kilufriw1lig inn i �e- Lutheratl Oollege denne sommer 
nighetim første året. Menighetens er en tiltrekkende tillysnin:gskiosk 
1Jro,granl er i alle henseender som eller ,.annonsepaviljo,ng med høyt 
.j hvil-ken som helst annen 'luthersk kuppelformet talk 'Såvidt v,ltes er 
menighet. Pastor Robert W, Lut- I c1"tte enestaenc1e ved våre ,colle,ges. 
nes, selv :gradllent fra skolen, er Det er oppført mellom Old :Main 
menighetens dyktige prest. Ellers og skolens kapelL pe mest 00-' 
er def fritt <for studentene li sokne' nyttede fortau går tvers gjennom 
til den kirke de selv øns:ke,r. Ikke paviljongen. Den er ele1ktrisk be
så få av læreme og studentene lyst, har sittteplasser og drioltke-

. innehar stillinger, helst som kor- font. Bygg\lt, som ·koster omkring 
leder, organister og tmgdomslede-' $13,000 er en gave fra skolena 
re i forskjellige ikirlrer i og om- graduenter. 
kring byen. 

Det ' som 'lmnskje spiile'l' den 
stør'ste Tolle på det kI1stelig-mo
raJlske område ved Pacific Luther-
an College er, først, 'mor,genanc1æk-
ten. Selv 'om det er omtrent fritt 
for studentene,' som for fal{·ultetet, 
li gå til andakten eller ei, synes 
det være Selvsagt for de flIeste å 
giL Kapellet med 1300 sitteplas
ser er som regel fylt den hælv

Et større rom i College Union 
er tilsidesatt og 'Utstyrt spe�ielt 
til forestilling av kunst, som er 
fag ved skolen. 

Slår il{ke aUe' julemerker feil, 
er deL;gl'unn tHå tro at d�n fram. 
synte og iherd�ge rektor, :dr. S. O. 
Eastvold går <lg grubler på plan 
om flere bygg i nær framtid. Sko
lens fenomenale rvel;:st gjør det 

timen hver morgen med studenter ,omtrent påkrevet. Det er nesten 
og uæl>ere. Ofte er 'byens prester utenkelig at 'bestyreren, med sin 
innbudt til å ta1.e Av og Ul også 
tilreisende. Men oftest er det .en eiendommelige lederevne .og driv� 

eller annen av fakultetet. Hver kratt. nå skulle folde hendene sam
tirsdag .!ll1ol'gen er -det studentene 

I 
men og" si stop. Nei, hans hyppige 

selv som.forestå 
,
andakten. omkvede røper mannens .karakter: 

. Demest, den fl'ivHlige slZfkning 
I 

"A guitter never wil1s. ami a win
til korte :bibeltimer og 'bønnemøter 11er never guits." Så får vi se, da. 

& SONS 
FUNERAL DffiEOTORS 

Nearly Fifty Years of Fine ServiCb 
J 103 E. 'MADISON ST. 

Seattle, Wash HEATING OIL 

FURNACES 

(Imported from Norway) 

Å'L IT KELP 
FJ;ED CONCENTRATIE 

2% Added to Feed Pl'ovides: 
VITAMINS, MiNERALS, lRACl' MINERALS. 

SE. 4545 

For: CHICKENS, COWS, HORSES, SHeEP, HOGS. 
AlGIT KElPMEAl PiSTRIBUTORS 

3232 • 43nd A'V.f. WEST SEATTLE, WASHING10N 

ALLE. SLAGS JERN OG FORMER 
FOR KAKEBAKING 

. BESTE UTVALG i NORSK 
SØLV - EMALJE - ";�REVARER 



1 9,57 --Atl gin gen har fått fart for alvor. En 

d 
l'ekke prosjekter som haI' vært 

org. e un t planlagt i å.revi:i, Cl' nå. lwmm eL Ul 
utførelse. 

f, 

Fredrilrstad . .  - Torleif Malterød 
.fra Fredrikstad, papi J'aTb eidel' på 
Torp Bru){, er en av dem som vant 
45,000 kroner i siste spillenl,e, 
melder J)emokl'at�n. :Ma.lterød er 
ungkar. Han tippet bare noen .' Arendal. Slwlclcgcn i At'en-Sarpsborg. --- På et nyhygg' i orret - eller j alt ca. 400 fisl� .-. dal hu. fore t"tt en undt,r" ,,]{ell5e Sarpsborg el' d et gjort et sjofelt er sloppet ut i Gjersøelva . ved : av folkeslwleharnaR roykevaner, hæl'verlt, Uvedkommellde har LjanslJl'uket etter en vellykket , 

. l O � . J J·
'
k t 

få cnkcHrclclccr. 
{:r 

" . .  og 1"".5 me c mg om som e brutt seg 111n :�n enJlom et vmdu l transport med tankvogn fra Sunn- ,' . kl K l l t' t 
Trondhei m .  - .Jeg' an "el' meg' nå 

,ferdig m ed proff-fotballen for 
godt, skrivel' Ame Kotte til Ad
resseavisr'11 fra B il lTclon9 .  Det I 
blir i så fall cl en ,I,orteste tie! noen I 
proffspiller har opptrådt i, etler
som han hl e skarlet etter hare fem 
minutters spill I sin første kamp ! 
Men han har jo hatt sin lønn hele 
tiden. og me,l den summell han , 
fild, da han und erteg'fJet konLrak- : 

� . . . ; sJo { p", s w' es yre s represen-l,jelleren og. tOll
. 
1 t .mallng Iltover� ås ørreHarm p a  Kjølebrond. . ta. t Id .. . A l t A 46 I . n ·er, me . el' g( el'pOS en. v golvene, nytapel.5erte. vegger, ny- 1:{ I gutter i de 4 øverste klassene ved lakkert 

d
e 

k
g-OIV, fCI

D
>{lig

t
m alLe

. 
d

t
ør

t
er

l Kongs-,ing'cr _ Det er I løpet II en skole,  var 24 på .god vei til å o,g vm us anner. e ' el' gnse l . '  . . , . 
'1 · '1 t alt b ' d h·tt· ]  av eIe 7-·-8 siste urene reisL 15 nye 'j b. 

h avhengig' av mkotm. Ved en 
S l , a al' Cl ' som l '1' er skolebygg i Hedmal�k, forteller I annen skole var tallet 19 a·v 92 gjort med maling, la],], Dg' tapet- I forretningsførel' Owren i Hedma.rk elever, me n. her :va1" legebesøl,et s ering leiH-gheten må gjores om . 
igjen. fylkesforsyningsnemnd til Glam- r ventet ·og -guttene h a.dd de lat.t 

dalen, Mange av dissc slrolene Cl' I ",ære å røyke før prøven . ble tatt. 1 større sentral5lcoler. Det er særlig I' * . 
Over 200 l!.g vok:oen regnbue- I i de aUer siste årene at skolebyg- . Bel'gen. - Ved AlS Stord Verft �:�c h:�; l;��n���k:�d 

g:;��n
Ol{

t���� i 
__________ .• __ __________________ .__ I er sjøsatt en l astebåt på 6000, t.o,m i dw .. bygd for skipsreder Chr. øst

berg, Oslo. Gudmor var sldpsrede
rens datter, fJ'k. Elisabeth Øs!::ber,g 
som ga Ily,bygnlngen navnet 
"'Troll eggen" . Bilten er en htlt]Hlt 
Sheltel'deklter. Dcn ventes levert 

miske utbytte av sin f'em minut
ters kamp, Våre foreninger 

Seattle 
LEIF ERJKSON NR. 1 ,  
SØNNER AV NORGE 

har møter I N orwa.y Center, 
t'orretningsmøte 2. og 4. on5dag 
og selskapelig møte hver 1. og 3, 
fredag kl. 8 aften. President: 
Clarenee Svendsen, 6fi14 - 36th 
Ave. N.W. Tel. SU 841fi. Rekre
tær: MargIt Tvete, 11'5419 N,E. 
20th, BelleV1Ie, \Vash. Tel. GI 5346. 

'l'ERJE VJKEN NR. 31, 
SØNNER AV NORGE 

Ilar møte hver 1. og 3. fredag i 
Nordie Hall, 2203 W. 60th St. Pre
siden t :  Rolf Pedersen, 3010 W. 
85th St., HE 3309. Sekretær: Ag
nes Pedersen, 3010 W. 85th st., 

Overby, 715 W. 90th St., HE 3571. 
Sy1{()1{omlte: Robert Smith, 9253 
8th Ave. N.W., DE 0052. 

V I\LKYRJEN 1'o"R. l, 
DØTRE AV NORGE 

lmr møter i N orway Center, 
!orretnlngsmøte 2, og 4. onsdag 
og selslmpelig møte hver 1. og 3. 
onsdag kl. 8 aften. Presiden t :  
':'-1lie Duffy, 4 7 4 1  35th Ave. N.E., 
S eattle 5. VE 2426. Sekretær: 
Louise Thomas, 415 11th No., Se
attle 2. FR 5065. 

Bltl'�nJlABJ,m: l'flt. JO, 
DØm.E AV NORGE 

har møter i IOOF Hall, 17 th & 
Market St., hver 1. og 3. tirsdag 1 
måneden. Pre.qident: Mabel Torget, 
7326 1St;, A ve. N .W. Tel. SU 8761. 
Sekretær : Bu,'ghild Brastad, 702 
No. 102nd St.  SU 0823. Syke
kom ite: Ma.rgit Reines. 6742 12th 
Ave. N.W. Tel. DE 6038. 

DEN NOR1-'I(J� 
n08rI'I.'_�LSjFORENINH 

bar lYLøte i NOl'\-vay .Center hver 
3. tirsdag i måneden 1,1 . .  12.30. 
President:  Mrs. Lew De Brltz, 
FR 8'115. Sf'kretær': Malfrid eher .. 
berg, !DA 5536. 

NORHLANDSIAGET 
1"El."l1BØRfNGEN 

Tacoma 
lll�mLA NR. 2, 
DØTRE AV NORGE 

møter hver 1. og. 3 .  torsdag afteL 
I Norm anna Hall. So. 15th & K St 
President: Eleanor Goodwin, 6426 
S. Orehard St., Hl 4957. SelU'e
tær: Olive RudsdH, 5113 S. Pros
peet, HI 2481. Sykekomite: So
phie Abbott. 1720 S. 55th St., ' H.ft 
5160. 
NORDEN NO. 2, 
SØNNER AV NO.RGE 

møter første ug t.redje freda:g i 
miiuedell, kl. 8 aften, i Normi':lnna 
Hall. Presiden t :  Anders .r. Lor
gren. 11536 Pae. Highway. S.ekre
tær : Gladys Eide. 5040 80. M st. 
Tel. GR 2-5529. Finassekretæl': 
Ed Larson. 3556 No. 28th St. Tel. 
SK 2-3810. 
._-------- ----

NOR.0l"A ND8LAGET 
�ORDJSSET, Tacoma 

ha.r møte 2. fredag l hver måne< 
I Normanna Hall. Forman n :  Pedel 
O. Steiro. 1 1 9  S. 60th St. ,  ID 0217 
Sekretær: Einar ' Aanes, 2908 N. 
31st St., SK 3714.. Kasserer : Nlclt 
M. Nilsen. 6510 So. K St. III 7714. 

Pacific Coast No rweg ian 
Singers' Assoc iation 

Seluetær: Tryve lngemorsen, 
2034 E. 26th Ave., Vancouver 12, 

C. 
NORWEGIAN MALE OHORlJ8 
Ol<' SEA 'ITLE 

har møte I Norway Center, ao. 
3rd A ve. W., hver mandag aftel 
kl 8. Dirigent : August Werner 
President :  Harry Solheim, 28f1t 
W. 68th St., HE 3744. Sekretær 
Kaare Berg, 11725 - 9th. Ave. N.E., 
EM 3708. Besøltende velkommen 
til vlire øvelser. Nye stemmer 
ønsl'es. 
NORWEGIAN MALE {''HOR1J1;l 
OF VANCOUVER, B. C. 

møter hver m.andag i 828 Ea.st 
Hasting. Sekrelær: Trygve Inge
monien, 203 4  E .  26th Ave , Van
couver 12, B. C. 
:-'OitWEGIAN �1ALE CBORU� 
OF EVEBETr, WASH. 

møter hver o-nsdag aften kl. 8 I 
Normanns HaU, 2725 Oakes Ave 
Dirigent: Henry Ringman, 370' 
}'lo-yt Ave Sekretær: Thoralf StOt' 
wlek, Rt. l, East St8nwood, Wasb 

')'3: 

ved årsskiftet. 

Narvi,k sy.l{ehus opplyser a.t det 
etter forholdene står noe bedre til 
mcd det d anske ekteparet Inger 
og Ole Enevold5en .fra København 
som begge ble alvorlig- slm,dd i en 
koUfsjon i Salangsda:len i Nord
land. Ekteparets pers onbil kolli
derte med en lastebil i en vans·ke
Hg kurve og personbilen !ble så 
sammenklemt at. de t.o ble sittende 
fast. Folk . som ikorn til, matte 
skjære dem l øs. Fnu Ene:voldsen 
var bevisstløs, mannen hele tiden 
ved bevissthet. 

Den nye fOl'm for k{)nkurranse 
som er oblitt s1'l populær, nemlig 
'iiskekonlrurranse m ed bil i før�te
prem i e, griper om seg. Eidsvoll
l{lllbben Vito 9.rrang'erer n est.e søn
dag en slil, 'kcnkurl'am,e med to 
biler i pn!lnicr. så her gj elder det 
it ha fis!telyk).,e,  skriver Aften
postens JmrrespuIllJcnt p1'l .J ess
heim. 

Bislmv JohalUles S")11!IDlO og frue IX\åtte a.vbl·yte Amerilm-reisen 

og' IllU·tigst !tomm,) hjem til Oslo i Imlc'dlling Kong Haakons dø,:I, 
Oslo-hispen deltok i dpt st{lr,... l,h'kc,mflte i l\finll'oo,polis og dro, !'ilden 

]li\. en �tørl'e rei.�e o vm' Amc.riJm. - en reise S(Hn bl. a. olm.a.ttei; 
Vestkysten. Bildet er tatt Hl,c foran flyturen til Oslo med SAS fru. 
New York. 

* ------_ .. _-----
.... _--� ... .. .... 

__ 

....
. ----

Bergens eldste, frøken :JlJllsa.heth 
Fatl and. ble 106 år lørdag 21 . sept. 
Hun bur på det ·kommunale pleie- Horse Home, Inc� 
hjem på Engen. Like til hun :var 5311 Phinlley Ave. 

B R Y L L U P  
97 å r  .hadde hun sitt eget 'hjem S<,..a.ttle, Wash. Lol'dag 21. sept. feiret Kenneth 
i Bengen og .stelte seg selv. Nå M. Thele og MArlene Arrh,lle 
får hun all den pleie og omsorg Donations from September 23 to Pellrsson bryllup i Elma Førsle 
hun t-renger og er sengeliggende, Septe.rnber 30, 1957. Met>odistJkirl,e, 'llilnla, Wash. Kir-

* men er tross sin høye alder for- DonaUons . to Founclers Fee � ken var vakkert pyntet med lys 
LiJI<'.h!l>mmer Røde Ko'!':! er oaus8n-de ltjcldt. HUll folger m-od i $20,500.00.  Elise Ash ei m. Mr. Lee o g  ·'blomster. Der va,r rundt 200 

høyesterett dømt til å petale lege det som skjer. Johnson, li:;Uzalheth Stigler, Mrs. gjester til stede. 
Olav Robøle 20.000 'kroner, renter l':; Amelia A. Goff. Brudg'oJllmen el' sønn n,v :pastor. 
med 2500 ikroner cg 5000 kroner i Orelfører i Vik i Sog'n, g.lil'c1- o g  fru S. CJll�stian Thele, tidligere We grateflllly aclmowleclge re-sal,somkostninger for a.vtalebrudd. bruker LaTs O. Brekke, opplysel' ceipt of a.bove ccntributioll s  and prestefoIk i ·Elma, ,nå i Cro.wn 
Robølc hevdet at Røde Kors had- at det ikke el' sil<I,ert lIlan vil ext.end OUr sin�el'c t.hal1ks to the Hill Metcdist-kil'ltO i Seattle. Pre-
de brutt avt.alen om benyttelse aV foreta den ofisiellle åpning av donors. steparet er begge fra S tavanger. 
operasjonstue og polikiJinikk for I Voss-Vik veien ihøst. Det el' mu- Pastol' Thele forrettet vielsen. The NOl'Se Home, Inc. p�sienter på Røde Kors lUini?tlr i l lig man u tsett.er t.H neste . år feir- _________ 

Brudgommen er ' fotograf av fag-
Lillehammer. By·retten fnfant '1 ingen a v d enIle nye fon bill" el sesv ei og ha, r sitt arb , eid' i Aberdeen, '" Det norske konsult i Seattle 8Ø-Røde Kors, i lagmannsretten ble I tit Sognefjordens innerste distrik- keI' opplysning om Atle Brun Ger- Wash. 
Røde Kors dømt til Il... <betale 10,000 I ter. hyv" f. i Am'land, Sogn. Vedlwm- Blant brudepikene var brud-
kroner med rente. .A. gommens to søster Esther og Shir-H mende vil nå være ca. 70 år gl. :/:i: I Bergen el' det innregistrert et ley. AUe brudepikene hadcle blå. 

Utkastet til byvil.pen for Nam- nytt rederi, Wallem & Cc. AlS. ; fører et o'avefond på 100,000 kr. kjolel'. Blan t langfarende gjester 
�o s,

. som .bl: vecltatt av �ystyret Rederiet har samtidifg jnnregi- l til utdal1l�else fol' ungdom i Hed- var .pastor Theles søster fru Kri
l fjor er na neldet godkjent av strert to skip i E ergen melder I. stine Hesl�e fra .Los Angeles, og '. ' , runl herrea. ' mynrhghetene. Dermed er byen I Bergens Tidende. Det Cl' "Negro I fru pastor Conrad av San Fran-
Uke langt når det gjelder denne . Star" på 2492 tmm brutto og' R500 P.' eisco. Av andre kan nevnes fami-. : . Fagercnes. - VIltrapportene fra salten, og det er bare il. sette I I tonn dw. Det er bygget i 1 953. . .  . ' lien Leo Larsen, Vashon Island ; 

. . . høyfJell et l hC'le Valdresdlstrlktet . gang ar,beldet ilI1e d  neste utkast. Det andre skip er "NelITO Bla" på I . . . herr og fru Lind av Seattle . .  Det 
b I gitr u t.  på at det er atskrlhg mm-

. * . . . 2795 bruttotonn og 3500 tonn dw., I dre . l'Y c i år enn det har vært j var l alle deler et vellykket bryl-
GjøVIk. Det star 19Jen il. Ibyg- bygu'et i 1946. Rederiet disponeres ' . p . . lup .  -Lind. 

l '1 t 
. '" I noe år etter IUlgen. Utslktene fol' ., ge 

.
,s e  ts !n 

.
o
.
m e  er av den nye hel- fcreløpig av ,ka:pt. Gustav 'svane' l . ' . ' . .  ' , ' , m >{. 

årsveien gjennom Vindalen, fra '  ,,'- . høstjakten betegnes S01l1 eget .ID Ann Ploe og Fl'eÆl Meyers ble 
valdr�s til Hailingdal. Tr� kUon1c- Oslo. På R�;selivsutstillingen I d�U·lige.

" viet i Immanuelkirltell torsdag ei 
ter blIr tatt I høst, {)g res cen neste i fjor ble d.et satt fram fm·sla."· · . 1" 

. • ! overvær av ·den nænneste slekt. 
- I d  bl d t "S� l Id" ' ; ' . . " I Elverum. - Hovedbygnm,gen pa l l G 11 ' d . ar . . me er ." a e CI,m loo · . - o m  en svevebo.ne tIl Gl'efsenl(ollen. ' . . : . Co 1.een >;osn e . '\ ar 8'lreS 1jllle og 
Hedalen i Va:ldres får da 3D kilo- E . b f . (Y d o d tt 

I :&;lsv lIr Tun:-dllltell ved SRvalen 1 I ViocJt<l'r· ,L. Meyers var ledsag,er. Vi-. ' . . . 
._ . :1:tel . e �l'1no en er �t na :ve ta . : T'vnset er brent ned. Nesten alt , '. ' .

.
.. 

. ' . . meter tIl GUlSVIk stasJcn på Ber I ll,  utarbeIde iOl!lkost111ngsoverslag, . '
. 

. . . l else:!). torrettedes., ved Dr. H. A. 
gensban en, mens Hønefoss. nå er -!7 mn,1::oet strøl" også med, og man Stub som h�r viet : brudens :for-
nærmeste stas)'on, 70 J,ilometer "' . regner at skarlen beløper seg tIl 

n . .ldre sRomt lronfir.mert henne. Et-Bergen. -.-- Det er mening-en å <., 

n D . I l' ' kt' 111. er . enn 200,000 kroner, B. l'aIll1en t o I d ' t . f . unn". . .. e n  nye veIen ) 1 1'  VI . . .lg iverk�ette en la.ndfiomfattende e rp", sam e '  e s  gJes ene 1 aml-
for tømmertransporten og en sl:ykles trolig feil ved pipm1, Ho- , I l'ens ·hl'em. . . . 

.
. konkurranse om utsmykningen av . 

turistattm:l,s]'ol1 fordi elen ,P'år tellet var dels nyoll, pført og deIs '" Hiikonshallen forteUJ'lr rform!J.nnen 
g.jellnom uberørt villmark. restaurert. i bygggekomitecn for ha.Hen, pro-* fessor, 'nr, JDlu,. Eøe Ul Bergens 

Drammen. - Kristian Nordby i Tidende. Det Nvttige Selskap 'har Stavangcr. 
. 

Den 37 år ga�lle 
Solma som har s]{jerpcretten til tt 65000 l " cl t '  stå.lvel1ksaJ;bcl{ler -Leonard F1SKaa 
'kopperforelwmster som ble funnet 

avsa , n oner, og e el ane- ble så stygt s1mdet ved en lwlli-ningen il fortsette innsamlings- I ' . 

Lil lian Maves og Kenneth W. 
Harris ble viet i Immanuelldrken 
i overvær av de nærmeste ve:rlner. 
Kathryn' Grande var æresdame øg 
'Norman O, G['ancl� væ' ledsager. 

attl'es Kirker I D O D S F A l l  
l Ivar LiBenes døde i Førde, Nn]'
. ge den 10. september, Han og hans 

Immannel LutJHlrslm l{irke, Pon- ,  hustru var på norgesLur. Bl settcl
thts Ave. og 'I'homas St. 1 1!":!or.e:ne- i sen fant sted på Forest La\vn 
coming- Sunday". Dr. H. A. Slub I gravlund hel' i byen lørdag. Av
fon-etter. Søndag'sskole metl ,bibel- døde val' født på Smøla. Norge 
klas,:;er kl. 9 :45. Høymesse Id. 11. den 23. august 1il87. Han IWl11 t.H 
Kvinneforeningen server'er lmffe Seattle i 1907. Han var l,aiarhei
etter gudstjenesten i kirl{ens sal. der og trald{ seg tilbake i 1951. 
"r" l'jentlship League" møter i kil'- Han VRI' mecllem av International 
l,ens sal l,\. 6; fl'uen,; Impt. G. Ols- Long'slwremen Hncl 'WareholJse
borg og .l. ConiWay forestå.r, Seat- man'5 linio11. Han etterlater hus
tIe Cil'ruit a.v den Eva.ngeliske truen Krlstine, f. Botnen, SØl1l1€-

I :kirke møter kl. 3 i Ballaord Første ne HArold i KO(Ulll{. Iver i ;Seattle, 
Luthers],c Itir){c. Kvinnenes Mi- bl;ødrene Daniel Lillenes i Seattle 
sjonsforenin,g- av S eattle Circuit og tre brødre i Norge, samt barne-
mMet' i Immanuell,i,,],ell tirsdag ·barI) . Dr. H: A. S tub forrettet:. 
8. okt. Id. lO form. Lunsj serveres 
kl. 12. MagnoHa sirlreI av .jrvinne- �� 
forening-en møter onsFlag kl. 12. 
Sted tillyses ved ombud, Victoria 

I sirkel har 25 " års fest i hjemmet 

I hos fru R. B. Nelson. 2415 erane 
DrIve. Rainier sirkel møter t.ors

! dag kl. 12 hos fr·u A. N. Owley, 
4430 39th A ve. S. K01'øvelse tors
da.g kl. 8. Queen Anne sirk el mø
ter fredag ,kl . 1 2  hos f r u  G .  H. 
.Jarnison, 173 Ward St. Konfir- , 
mantene møter lørdag Id. 10. 

Rock of Age" I.uthcrsh:e klrk�'. 

BETfER 
SERVICF� 

D.lRECTORY 
This list of firms are ' 
"Top-Notch" in their 
fielUs ana. are equipped 
to serve you better. 

AUTO l!�INAN(JING 

H e n ry G,racly Fina nce Co; ' 
In Ballar.<l 

2027 !furkot St. D.E. 2300 
Auto &; Real Estate Loanø 

PJ.'ivllte Sales Financed 
Any Make Oar Contracts 

Refinanced. No delay
$100 to $2,500 

MARINE BATTElms 

" 

Phinney Ave. & N. 70th St. - OUo 
Erustad, prest. - SøndagsskOle og 
bvbeHrlallsel' kl. 9 .45 .  GUdstjeneste 
kL 11. ren 'misjons-fargefilm, "Men 
Who Forgot God", vil bli vist på 
at1:,enmøtet kl. 7.30. Bønnemøte 
hver onsdag' aften kl. 8. Teenage . 
Club møter i ·kirken nå torsdag ' 
l,!. 7 aften. Norsl, cVllllgeliS>k møte 
nå søndag etterm. kl. 4.30 , med 
tale av evangelist HallS Johansen 
og dessuten spesieH sang O;g mu
sikk av flere. Og så en selskapelig 
stund over kaffekoppen. SroRAGE BATTERY SF..RVIC! 

. . AutlIol'ized Sales - Sel'lllee " 
Deony ParI, Lutl1erllll Chureh, .Edison Alkallne St{)rage Battl'rl�" 

8th Ave. & John st. - Rev .. Nor- I New . - . Reconditione.d - RepaJ.roo. . 
ris W. S to a. pastor. - Sunday, 310 _ 9th N. 1\IAill 1988 
9 :45 a.m., S�mday sohool and bible I Seattle 

. 

elasses. 11 a,m., worshlp service'--
Rev. Conrad Tihompson. 4 : 45 '11,111. , MARINE REPAIRS F" emad Soc.iety - Mr. S. A. Dæl- --.\:--�.,-__________ _ 

land of Minneapolis, speaker. - Fishing Vessel Owners 
Thrusday, 7 : 30 p.m., bihle st

. 
ucly 1 Marine Ways, Inc. 

aild prayer hour. Friday, 7 : 30 Nels Sotlerberg. l\>Igr • •  

p.m., Mjssionary Society. 8 p.m., j Two Ma.rine \Vays 

Luther fellowsl1ip. At Fisherman's Dock 
, Marine Blncl{smithlng 

Ballanl First Llltherau oIIl

.

lrch' ·l MaC

.

hine SlIop 
20th Ave. N.W. and W. 65th SL Boa!: Buildiug &; Repalring 

. 

Burton W. Smith, pastor. - Sun- GA. 6421 Salmon Bay Terminal 

day, 9 :30 and 11 a.m" S unday --....... -----.------
sehool and worshlp services. 3 p.m. Jo' h!Silnson Stud·l·o · Cireuit Convention. 7 : 30 p.m., un . 
Daughters of Pioneers at Inga and ruSTINCTIVE PHOTOGRAPHIJ 
Eertha. Olso.n, 3300 W. 70th St. - , PASSPORT PHOT08 
Saturday, 9 a.an., 1957 s.enior con- i CITIZEN'S IDEl\T'['IFJCATION 

firmatiol1 . dass, 19 a.m., senior ' PHOTOS 

and junj9�_- c.onfirmation c]asses. ,' PlIolle nExter 0187 

" . . ' .  1152 Marltet St. Seattle, WlI.sh. Phinney Ri .. ge Luth. kirke, 7500 [ _____ . _________ _ 
Grccnwood. Olaf A, Anderson, HI DE DA1R\' prest. SøndagsskOle kl. 9:30 og 1 1  ' . ", . .  I form. Gudstjeneste �l, 9 : 3.0 og 1 1. ' 

' 

Stewart !St. Baptlst .. ldrll:e, Yale 
Ave. og Stewarl: St. A. M. Me
hus, prest. Søntiagsskole kl. 1 0  
form. GUdstjeneste ' kl. 1 1  form. 

�,..a l ity Dairy Products , 
OLE FOSS, �� 

8� Yale N. MA.. 1768 har forretningsmøte 1. torSdag 1 
hver mi'lned i Norway Center. 
President :  Haakon Dalsbo, Dals
bo Sport Shop, Ballard Ave. DE 
07.lfj. Selrretær: Caroline Norman, 
10312 13th Ave. N.W., Seattle 77. 
SU 1427. 

SUNNMØRSJ.AGET 
møter hver 4. fredag i måneden 

I Norway Center. President: Emjl 
Joha.nsen, 7534 Mary Ave. N.\V., 
HE 1073. Seluetær:  Mrs. Arthur 
Strom, 1506 E. 75th, Seattle 55. 
KE 4503. 

BELLINUHAM NORWEGIAN 
MALE CDORUS 

møter hver tirsda.g aften i Nor· 
wa.y HaU :419 For�t St. Dili
gent: Gunvald Foss. President, 
Leonard Larsen. Sekretær: Karl 
Dahl, 151 2 Iron St. 'I'el . 3993R. 

i Soknedalen i Nor.derhov for 7 0  arbeidet til m a n  har nMd et se'ks- I SJOll mellom syld{el og l110torsy.]{-
-80 å.r siden, undersøker nå. {)m ' f ' t tall : kei på .Tørpeland at. han senere 
det er noen som er interesser\ 

� SI l e  . . døde :på. Rogaland sykehus .j Sta-
prøvedrift eller dri.ft. Et engelsk * vanger. Han ctterlater scg hustru 
firma ville i sln tic1 kjøpe retten Larvik. - Hedrum S parebank og to sønner. 
til å. drive Soknecl aJen do. man an- feiret sitt 100-&1'5 jubileum med ! -{:; 
tok at forekomstene var bet yde- en stilig fest på Grand Hotell i I Berg�n. - En sUJ'stofflaske som 
lige. Imicll ertid ble elet ·bare pro- Larvl'k for nærmere 100 gjester. 

I 
hle påfylt, {or tilværs ved Norsk 

vetiltak fordI den s o m  hadde U.nder middagen overral,te for- . GfJssaccumula,torfe.'bd'kk pa Lak
Il'kjel'peretten var misfornlJyd med · st anderska.pets ordfører. gal'dbru- I sevåg, Den for ,gjennom talret på. 
pristilbudet. I keI' Alf Fjeldbo, til Hedrums ord- l bygl1ing�n og havnet i hagen 

eUer en rakettfart .på 75 '1l1eter 
!fra vel'li:stedet. To mann oppho l dt 
seg- i Tommet der fyllingen fore
gikk, men de korn heldigvis ikke l 
til skade. Talret -på bygningen 
ble en d el sJ.la.det. 

Hørt på Ballarrl Av!". : 
- Synes du jeg sl;:al 

pengen e ? 
Absolutt. 
Hvorfor det ? 

lå.ne ha.m 

- Ellers kommer han til meg. 

Ca.rl Zapffe., Ine .. 
Manufactllring Silverstnitbs 

Family Silverware Repair� 
Rep'l.l1ted. Baby Shoef' Plated 

for ltl\ellsalmt'l 

'ELiot 6125 /i.lill Virginia Ut.. 

NORWEGIAN C01"'M'ERCIAL 
ULUB OF SEATTLE 

har møte hver a.nnen og fjerde 
t.orsdag 1 måneden i Norway Cen
ter. President: Edward Mahlum, 
1.940 - 34th Ave. W., Sea.tUe, GA 
6915. - Sel,relær : Roland A'kse, 
1710 E. l �fith SL. Seattle, Gl" 1421. 
.. - Kasserer : O l e  .J. Andreassen, 
715 - lsl. A ve. W., S ea,ttle, AL 
5179. 

NORWEGL<\.N J ,AnIF;S CRORU8 

ha.r øvelse tirsdag aften kl. g i 
Norway t':enler. Dirigent� Mrs. 
Gertrude Werner. President.: Lil
)jan Chrlstorf"rsen, 3509 W. 67th 
HE 0926. ViRepH's . :  Betty Mat
thia.s, 1H19 E. S2nd St.., KE 0406. 
Ka.sserer: Sigrid B eel,. 7216 - 33rd 
Ave, N.VV., DE 11341 Rec. sekre
tær:  Helen Ready, 6409 Francis 
Ave , DE 4-0 Hl. Rorr. sekretær: 
MalJel Wood, 7214 . ind Ave. N.W. 
SU 5 106. 

NOR8E 'HOME, INC. 
møler i Norse Home 1. tirs

d ag I hver måned. President: Paul 
P. Berg, GA 2842. Visepresident: 
Frode FI·odesen. Sekretær: Roy E. 
Jackson, 1207 Amerlcan Bldg. , EL 
2300. Ass. sekretær; Mrs. Thor 

Bjornstad, Kasserer; H. Ra.gnA.r 
Olsen, KE 4 197. NorRb �rome, Inc" 
531 1 Phinuey Ave., Sea�tle. 

LO&IE BALTIO, NR. l, I.O.G.T. 
møter i LO.G.T. Hall, 1109 Vir

ginia St . . 2. fredag i hver m1l.ned. 
SelrrRtær: H. Ragnar Olsen, 1608 
E. 73rcl St" KE 41 97 . Gunvor 
Bjerlteseth, C. T;, SU 7534. 
_ ..... ---_ .. ,._._--- � -�,._- ----�--

�- .����._""'" 

AVK1�J>I;I'}> EFORENINGEN 
RALDER 

møte'),' hver 2. torsdag I mll.neden 
kl. 8 aften l IOOF Hall. 17th & 
Market St., Ballard. President: 
E. Ericltsell, HE 3450. Sekretær' 
Anna Solheim. HE 4836. Syke
komite: A n ton HatJey. DllJ 6294. 

'l'.R0NDJDRLAGET, Everett 
n1otcJ' JIYCr L lø rcJ ag i maneelen 

Jr!, 7. 30 of ten i Normanna ::raIl, I 
Ifivel'etL Lngeu lfl0tiJl' l J u.l! og ! 

----_._----_.-

NORWEGIAN lUA LE CHORUS 
OF TAOOMA, WASH. 

møter hver mandag aften l Nor· 
manna. Hall ,  15th & K St. Din· 
gent : G, Malmin, Parkland, PreEJi. 
dent: ' Robert Tjorstad. Faweetl 
Street. Taeoma. S el{l'etær: Howard 
Knulson, 522 E. 82nd SL, Tu,coJlla. 
'TeL GR 4-2609. 
c:--�=-=--=-_ .. ----_ .. 

NORMANN A GI"EE CL1J'B 
OF OAKLAND, CALIF. 

møter h:ver onsdag aften kl. 8 
Glenview Woman's Club Hall. 13U 
Glenfield A ve. President: Hlins 
Nerheim. Sekretær: Eina.r Waks· 
dal, 3015 Maxwell Ave., Oakland, 
Ca.liL Befi0kende saugere er vel
kommen, 
-----------_._--
NORWEGIAN MAI�E OeORUS 
OF I..oS ANGELES 

møter hver tirsdag uten kl. b 
I Hollywood Playground, 1 122 Colf 
Street, Hollywood Presldenf 
Aimar Malier, telefon MU 3416. 
Selne,tær : Otto Thompson, telefon 
JI.:tUtual 3416, Los Angeles. 
NORWEGIAN CLUB 
OF PORTLAND, ORE. J har møte h'v er tir,;dag aften kl. l
I Norse Hall, 111 NN.E. 11t.h Ave 
President: Ollld' Thune, AT ·1-7850. 
Seltretær :  Oscar Oyen, BU 9-648l< 

NORWEGIAN OONSULA'l'E. 
Seattle, Wash., 484 White-Henry 

� 1 ;1 P  Jtth R* lIllian f.iJl .. 3957 

Sett Ikke 
Ditt Lys U er 

En Skjeppe 
Send 

Forenings- N y tt  
Til 

Washington 
Posten 

924 ;;eabOClrd Bldg., Seattle 1 
MAin 0834 

FRA MINNEGUDSTJENEt>TEN i Oslo DO'mltirlW, lijørte liOnge;f,tmili en til Ak{',rslllls festning for 

il. legge lied blomster i '{let )wugelige mmtsolewl1. Fra. venst.re prinsesse Ast.ricl, Krcmpril1f; Ha.ra.hl, 
Kong- OLilV V og fMtningsl;;oml:nan,d�lUtell. ober,;t L. SWulfl. BildHt fil' tatt i borggilrdflll ( fi'_'ltull1l1l17ll >!la 
lw:ri�ilfamlil,,"l .u.iU;;o:m. 

* 
Hauges1md. Ni manll av 

mannskapet ombord i en no!'s k  
håt Rom l å  i Odda ruMte bringes 
til Indre H a.rdanger syl{ehus og 
pumpes, e tterat de hadde dru.it]tet 
etteribarbering6vann. 

OLE BJO R NST AD 
AUTO, FIRE, 

GENER/\.L INSURANCE 

6000 Greenwood Ave., �e .8 
lPbones: SUnset �758 - SU 3598 

UVE RENT FREE. Bl'ick duplex on North BeJH�h. 
lJnobstructed, "iew of SOUlul from both a'llartments, 
3 bedl'ooms on maill flo or, 2 in ba8(Jment. Unfinishcd 

'attic. Triple piumbing, ra{lJia,nt heat. Niccl:r' land
sca{}cd. all insulated . 1900 sq., feet on cacll floor. Ex
cellent neigbborhood. 

$29,750.UO Terms to Sult Ol' Will Take Trade 

CaU UE. 0846 

: 1,.------------. 
mPORTERTE OG ANDR.E NORDISK}] �lATVARER 

Ost.er, Hermetikk, Rullepølse, 1,{alvesylte, 
. 

Lef;;e og alt annet ,for et flott smørgåsbord 
BALLARD DA I RY fl DELI CATESSEN 

2803 Jlllwliet Stl"Cct 

HE. 8288 
B.iØrg l\Iarie Hoel 

Stort utvalg av 

alle slags 

Sportsartilder 

Ph olle DE. 0715 5349 Ballard Ave., Seattle 7, Wn. 

Anderson Florists 
1915 WliiSTLAI{E AVENUE 

(Amund the comor from Orpheum Theatr.e)-Phone MAill 20H 

COMPLETE FLORAL SERVICE 

RDlYS CAfE 1808 - 8th Avem:e 
Fru SchjeJlHud. eler 

Art Olsou"s Drug 
Vi fyller resepter frT!. hvilken son:\ 
helst dolttOL Også .for leger 1 
S eat.t1f\s Rent.rum. 

Agp,nt lor Kuriko amI 010 Old 
Hjol'tetaksa.\t 

, Sl111drlP.R - Maga.7.\!JCfI • FOIJnt.atn 
Open weekdays 9 : 30 a.m. to 11 p.m; 
Sunda.ys and holida,ys 1.2 :30 p.m. 

�ø 1) : 30 p.m. 
2000 MIlJ"k{'.t st, su. 63ii1'A 

eOA.J ... . Oll_ BlJRNERS 

FURNACES 

Rlm.NER . A ND RTOVE 011 ... 8. 
BERG FUEI, CO. 

2M.0 Mar lU'lt St. su. t,w. 

Dr. Calvin N .  Ul berg ' "  
Optometl'ist 

EYES EXAI\UNED 
1503 4tll Ave. EL. '3075 

Sen.(;Ue l, Washing1:on. 

A. JACO BSEN 
Kur Iled Nerve-Therllpy 

M:ester i .4 år ved Hankø Bad , 
Anbefal t av Seattles ledend�, l�r:e.r 

4022 \'Voodland ParI, AVilnlle 
Telefon : l\<IElrose 0892 

f 

Norsk Jernvareforretning 
Bygnin gsmatflriaJ er, }}I.,I<tl'lsk,e.' 

varer, Dutch Boy maling. Vfrrktøy 
Pacific Co.a.st Ha.rdwa.re 

BARENE BRO·S. 
1301 1 st .>\ve. MAin 6464 

SEA'I'TLES NORSKE SPISESTED Paintil'!Q & Decorating 
Fiskekaker - 'Fiskeretter E. W. WALDAL PAINTING CO� Blodpølse, fiskepudding, kjØttkaker, sylte og mange andre RESID=NTlAl PAINTING norhke rett"l', ""� No.rsk oolddag fr ... id. � attetlliaiddag U'H,lj�TRiAL COMMfRC1At 

----.=--�--���.��.� ... -...... _��� . ...... � . . ,..,.� .... �--��,�--,-_....! i\iij;, ;jliil <i  4iH� Si"'"il ·w .... 



seg onder "Cannon's 
9,J'011les,t,r3, fra kl. 10 p.m. til 1 a,m. 

også bli  s ervert forfris,k
, I ninfr",,. i spisesalen etter program

Under; møtet ikuime nest-
IOll'H+!oin;n i ikomiteen herr Hans 

meningen li flytte ti1bake til ' Seat
tle eller muligens Everett hvor 
Larsens også tidligere har -bodd. 

* 
Herr Nels Stivold er nettopp til-

bake tH sitt hjem ;j West ' Seattle 
fra sommer i Norge. Nordmøre er 
hans hjemlige trakter i Norge. 

* 
Ifølge herr Ole Bardahl skal 

hans unlimited hydroplane "Miss ! 
Baroahl" delta i .Lake Mead-løpe
ne i kampen. om Sahara ' Cup. -
Båten ilIled mannskaper skal etter 
planen fOl'late Seattle mandag 
med kurs for Las Vegas, Nevada. 

* 
SEKRETÆR ØNSKES - Eng-

elsk st�nogJ'!l1i1 ønsl[elig men iklee 
nødvendig. Litt t1Illl[ på slrrlve
maskin. �""em da,gen, uke. Nytt, 
velUlUg Iwnror." Telefonel' Pl'lldpll1-
tial, frIr. Green, M..I\. 6316. 

* 
Rev . .  Conrad Thomp,son, Direc-

tor of Evangelism bf the Evangel
ieal ·Lutheran C1111rch, will spea,k 
at Denny Pæl'k LuthenlJl ehuTeh 
Sunday, Det. 6, at ,11 a.m. Pastor 
Thomps6n wU!' a180 speak to bh e 
adult bi'ble dass at 9 :4n a,m. Pas
tor Thompson has come to Seattle 
in order to instl'uct and ,help or
ganize the 'EvangeUsm Canferenee 
sponsored by the ELC Evangelism 
Cammission in Seattle for the 

ibare whole Nmth\vest Jan. 29 lo Feb. 2, 1 1958, to ,be held at Denny Park 
Lutheran Church. ,- The new par
ish worker, Mrs. Keith Moyer and 
aur new inter:lle ,  Mr" Dale Mitchell 
will also be installed at the morn
ing worsh1p service, 11 a.m. 

* 
Gartner Sigurd Holm er for ti-

den opptatt med å plante trær og 
bUsker mndt. Norse Home, og ;han 
sier ,det' skal bli vakokert. Et stort 
tre 'står , ferdj,g' til 'li pynte som 
juletre når den Ud kommer. Det 
er flere ' som ' har ønsk�t å sende 
inn ' noen dollars for ' å hjelpe til 
med dette, og' "juletreet': er en 

. gaNe. Hvis noen andre 'ønsker å 
være med i landskapsarbeidet, så 
va>!' det 'hest 'å sende ' surilnnen til 
Nilrse Home merket som gave til 
forskjønnelse ' av .hagen rundt 
hjemmet. - Siste søndags års
møte ble det . stl»rste 1 historien, 
og, mange Tapporter ble gitt. Med

Arne B. Larsen og, frue, l delelse am dette '  kommer s enere 
sitt hjem ,i West Seattle I - . etter styrets møte. - r. 'F. 

restyled grilling favonte will be "EXTBA 
kitehen rush time. Ideal for any Sh011; 

spaeious 16 in. diameter east AlumiuufIl 
sq . .  illches of cønking slIrface. Now cope 
as family needs. LIGHT and PORTABLE. 

of a grill you can use on the table. 

1 957 

Seattle-Fisker Er i Nytt Selskap 

NOl'slm tlskere bå,tle lI,jcll)ITl!e og ':nte er l(je.nt ,for sin evne til å 
finne fl'arn til nye felter, nye' metoder og bl. a. til å ri stormen. av, 
1\:1en A. IK. Larssen a;v Seattle har gått 'miJl:-t et slt�itt vitlere. I 
Siniftet som utgjør Oslo-fOl'Ia.gl>t Titlens liste 'over høstens nye 
bøkc]' fiuller vi Larssens blide åS;y'll' bhlnt f�l'fatterue. Hans bolt 

heter "Båter og Inatlllfoll[" og handler om "Illffi'ske fiskeres liv og 
virl.e lYd. Stillehavsl.ysten mellom Cafijj(H'nia i>g Alaska". For li 
vise livem: ,Larssen er avbildet sallune!1 uJ,ed lar vi inll hele sitlen . 

Fra øverst til venstre ng nedovf".r : PrOfc!'OSor og tidligere utenl'il[s- ·  
,minister Halvdan RolIt, Larssen, ll .. lllle-Cath. ' Vestly, Odd Hj<rrt

Sørensen" I mIdten: John Gjæver, Ivar Jo-JohanssCill, Nobelpris

vmnel'en Halldor La::mess. Til hø;YTe: 1\:1a.rtin Andersen Nexø, nou 

Bange, Alf PI'oysen og Ingvald Svinsaas. 

e in your Orders 0834 
We will send you Ule Lefse Plate, and mail tlle bill 
later. 
}"'REE DELIVERY ANY"",'lIERE IN THE U.S.A. 

No fuslImg ....,ld! ca frying pan w gnddl. -

.. � ;Il BlOW!. Just plug in this stw-4y 
eI� plate anywhe.re. Makes lefSe to 
eatisfy the keenest Scandinavian appetitel 
Also u.s.ed for panc.akes., French toast. 
JIilled cheelie sandwiches, ete. .AI wenderful ifif' 1dC!(l/ 

.... ms improved LEFSE PLATE is the most popular 
appli-ance on the mal'ket f&i' Jelicious old C01llltr) 

�L E F S  E and FLATB'READ. Uneqll'aled for Pan
ealms, Corn Fl'itters, F'rench Toast, GriUed Sand� 
wiehes, ete. 

o 

The Standard model is 18 inehe" in diatueter with 
high polished clU'ome steel sides, heavy g'auge steel 
b�ldng surfa.ce, low aud , $17.50 lugh bt',u,t con1roL ....... _ .. _ ... _ . .  ___ ... ___ ....... _._ 

Plus Soles Tt\x in Washington 

cific I 
.. 

In 
ARNOI�D SIJND 


