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vik Kirke 
bli billigere enn energi fra varme

sa sivilingeniør Olav 
Robert Eiåsa, leder for atomreak-
toren i Halden, i et foredrag 

rellktolrbl�erl- ,I Norsk Elektroteknisk Forening. 
Kåsa pekte på at atomlnaft

verk krever større investering enn 
andre kraftverk, men mente like
vel at atomkraft om noen gene
rasjoner vil være det eneste alter
nativ til kull og olje når det gjel� 
der større verk. Modelne, varme
kraftverk i Uf<A og Japan kan I produsere elektl'i�itet for mellom 
7 og glA, øre pr. kWh. 

Industrminister Kjell Holler ut
talte i finansdebatten i Stortinget 
i forrige uke at det var riktig å 'si 
at 'Norge hadde en god utgangs
stilling foran inngangen til fri
handelsområdet. En av årsakene 
til dette er den aktive inustripoli
tikk Norge har ført i etterkrigs
,årene; med raske skritt har det 
ført landet i retning av en moder
ne industristat. 

dustriprodukiYjOl�en 6,-7' prosen': 
i1øyei:e enn fnl' et par år siden, 
selv om arbeidstiden i mellomtiden 
var Tedusert. Dette viser oss at 
vi har greid li inlmssere en bety
delig rasjonalisu'ingsgevinst. 

B 
Til 

t 

Mange ting .viser at vi har hatt 
en god konkurranseevne i disse 
årene. Vi har hatt full sysselset
ting samtidig som vi gradvis har 
liberalisert vår utenrikshandel, sa 
industriminister",n, Ikke bare vår 
typiske eksportindustri, men også 
hjemmefndustrlen har stadig økt 
sin eksport, til tross for at be
driftene i hjemmeindustrien ikke 
har noen natul'l.ige fortrinn sett i 
relasjon til sine utenlandske kon

Rent praldisk vil ikke EFTA
konvclJsjonen 10re til noen vesent
lige "!ldringer 'i vår ølmnomiske 
politikk, fortsatte Holler. Den for
byr statsstøtte ti; eksportnæringe
ne, men en slik støtte er nesten 

lFo,lkemei1!3Jdlel'1l Sl råt 
c!l@, tårnet fait· 

Brevik kirke er blitt totalt øde
lagt av en eksplosiv brann som 
begynte i sakristiet. På et øye
blikk var kirken oIllspent av flam
mer, Brevik brannvesen ry.kket 
stral�s ut og senere Dalen-Port
land brannvesen, Det ble lagt ut 
åtte-ni SlangET, men alt var nytte
løst. Kl. 20.40 falt tårnet ned. Hele 
Brevik var møtt fralT1 for å ta 
avskjed med sin 1,jære kirke. 

Han 'mente at atomkraft allere- Knut Johannesen nr. 
de i 1960-årene viI bli en reell sten nr 6 
konkurrent til kull og olje, og et-. SKI: 
ter 1870 vil 'vi se atome)1ergien i 
tatt i bruk i de fleste større land 
i verden. I Norge vil vi kunne 
klare oss med den gjenv,ærende 
del av vår v:lnnkraft Illvert fall 
20-30 år til, mente foredragshol
deren., 

og (101m Jmrrenter. I dpsember i fjor lå in-

Sivilingeniør Ki1sa pelde ellers 
i sitt foredrag på at vprden, fikk 
atomkraften i 1950-årene ,nettopp ' I 
�om mCl.n 

.
1wm til erkjennelse av at !.--� . .,.,..-...,.,.;.,.c-,-:-..".,."...,.;.,.c,..,--'--'--'-:-c-l 

Jordens rorekornster av olje og 
k�ll ikke el' evigv�rende. Det beror l 
pa hva:' langt VI øker ,vår egen 
levestancla:'o og vårt luaftbehov 

Bedr81ft Vokse'r når vår energikonkurs viI komme, ' " , 
men den vil innfinne seg hvis vi 
ikke finner andre måter å fram-

- Randi Bru
det uhyre travelt om 

da, meldingen kom fra 
Valley, at hennes mann 

Brusveen hadde tatt gullet. 

storsildsesongen' gikk ut 23. 
bruar og har bare innbrakt ca. 
millioner hektoliter. Det er mindre 
enn fjorårets fangst på 3.5 millio
ner hektoliter. Årets resultat er 
det dårligste .iden 1946 da det "ble 
tatt 1.4 millioner hektoliter stor

stille kraft på, og det er her atom- Nordisk 
kraften kommer inn som alterna- kjøper inn 

I ,,::e!t>I\JIle.n kimet ustanselig og folk sild. 

tiv, uttalte ' 
allesteds fra. 

fmaI . i London og service-kon- forslming til 
i Brasil og Spani;t. Innkjø-' Israel for å demonstrere Sentral

pene omfatter vesentlig nærings- instituttets elektroniske lotteri� 
midler. maskin for en h'el verdenskongress 

Den største enkeltartikkelen er av lotterifollt,. 
kaffe, og på deUe felt er forbundet I Sentralinstituttet· har" tatt . ut 
med sine 27,000' tonn årlig den patent på denne lotterimaskinen, 
'største enkeltimportør i Europa.. og den aller siste modell er nett-

Innen Andelsforbundet har vi opp montert for det ·noTf:ke P,enge
lang tid vært opptatt av de rou- lotteriet. IsrMI har bestilt to slike 
ligheter som frihandelsområdet maskiner, som Sentralinstituttet 
EFTA åpner for et utvidet nordisk holder på å bygge.i disse dager. 

økonomisk samarbeid, sier direk- Sanengen og Viervoll 'skal' demon
tør 'Efholm. strere maskinen for en rekke 're-

En tenker da særlig på en even- prcsentantflr for forskjellige sta:ts
tuell konsentrasjon av bedrifter lotterier pA. kongressen i I srael. 
HOm produserer samme slags va- r Den elckt�'::miske lothirimaskin gir 
rer, på varespesialisering som kan hvert lodd like sjanser ved trek
tjene forbrukernes interesser un- ningen i mye større grad enn van-
der de nye markedsforholdene i lige lotteri-apparater. 

' 

EJurop'a. 

ernsyn Rykker 
Inn i Stortinget 

, Norsk Rikskringkasting har til 
nå utstedt 6,500 TV -lisenser; re
gulære fjernsynsendinger begyn
ner ',l. juli i Norge etter at det har 
vært prøvesendinger i 2 år. 

Brit'iske Søldater 
På Permisjonssted . 

På Sorlandet 
Norske myndigheter har gitt 

tillatelse til at det blir oppre�tet 
et permisjonssenter på Sørlandet 
for militært personell fra den bri-

Om ikke lenge rykker fjern-
t o ·  bl t f Ik l l � tiske hærs avdelinger i Vest-Tysk-

s�ne ogsa m.n an o e s �arne, 
land o l ser det 'norske for-

SIer redakSJonssekretær Anders 
I 

, pp Y
t t . svarsdepar em en . 

B�raas i FJernsynet. Men han ' 
t 'd ti' t I SentereI'ct skal ligge ved Se-

presiserer a prem en s �ape s . . 
t kk . h t h fj:ær, 20 kilometer øst for Knstl-

sam y e må Inn en es vel' ' " , '. 
V. k' t b f ansand. Det vil bli holdt åpent l 

gang. l har som Jen are em , . ' 
o d ' . d t'd hden aprII-Fe?tember hvert' år. 

mHne er IgJen me prøve l , og . 
o d t f It . o Pesronellet, l alt 60 om' gange:n, 

enna 'er e mange e er VI rna . . . 
k o N° od t ' ld vil nytte tiden til trenmg l fJell-

fbrsø e oss pa. ar e gJ e er . . . " .  
Stortinget, har det vært i våre klatrm g, svømmmg, romg Ø'.g sell-

tan)�er i lengre tid, og vi holder ing. 
Også norsk militærpersonell vil 

øye med Stortingets dagsorden for 
å Jinne fram til en passende de- kunne gjøre bruk av sentret. Sent-

batt. Ja, vi har tIl de grader vært ret, som vil ligge under distrikts-
kommando Sørlandet, blir bekos

oppmerksom på Stortinget som 
tet av de britiske militære myn

\'eportasjefelt at en av våre re-
nortasjehiler er spesialbygget for digheter. 

llttaler Buraas. 
--'--------

, 

Hal i T rellga'rn 
En ma!ln i FOlmes i Hordaland 

g'jorde forleden en tf'ollgarnfangst 
som ik1"e hører ta de vanlig-e -
han fikk nemlig en hai på 4.7 me
ter. 'Da In!;vald �o()nes skulle dra 
n'J'll'net elter natten. viste det seg 
',t �:den hadde rent Eeg fast i det. 
Dee var en diger rusk som målte 
1.25 illE.ter melllJj11 spissene på 
-poren. Først hadde haien vært 
innom pt annet garn som den had
de dradd mec1 seg, men to garn 
ble' for meget. Haien var så ut
mattet e'ta den ble bråkt på land, 
at den' ikke greide å gjøre stor 
mostand. 

Vardø. - Forleden morg�n ble 
de første loddestimene i år sett i 
havnebassenget i Vadsø. Det ble 
satt syv steng i havnen. T,ilsam
men var det mf:d middagstider le
vert 2700 hektoliter. I løpet. av 
formiddagen kom det flere nye 
stimer inn i bassenget_ Kastingen 
påe;ikk for fullt. Det var sll. meget 
lodde i havnen at man ikke kmlne 
se bunnen. Loddefisket har skapt 
liv' i fiskeværene i Finnmark: I 
Vardø ligger .en stor flll.te og gjør 
'seg klar til torskegarn-, ,kveite
vad- og småtrålfiske. 

av. 
Dekorasjonen over-

rakt dr, Norborg av generalmajor 
Georg Bull, sjef for st. Olavs or
dens kanselli og formannen' i 
Nordmanns-Forbundets hovedsty
re, professor dr. Jacob S. Worm
Miiller, hyldet dr. Norborg varmt 
for hans store innsats for Norge 
og all norskdom i sitt virke både 
hjemme og ,ute. Blant de tilstede
værende ved sammenkomsten var 
medlemmer av Nordmanns-For
bundet hovedstyre og stab, dr. 
Norborgs 'to brødre, redaksjons
sekretær Josef Norborg og res. 
kap. Sophus Norborg, og tidligere 
formann i Nordmanns-Forbundets 
Chicago-avdeling handelsråd Kri
stoffer Oddsen. 

Dr. Norborg er kjent og skattet 
på begge sider av havet som prest, 
oom fOrfatter og som foredrags
holder. Han er født i Oslo i 1902, 
- etter sin teologiske embetsek
silmen :som han fikk 23 år gam
mel" virket han først i domkirken 
i B�rgen og, 'var så i fire år sjø
mannsprest L, Brooklyn. Etter fire 
år hjemme vendte han tilbake til 
USA i 1936 som professor ved 
University of Minnesota. I mel
lomtiden hadde han i tilleg-g til 
sin gullmedalje i filosofi også ruk
ket å ta den filosofiske doktorgrad 
i Oslo. Under krigen arbeidet han 
for det amerikanske etterretnings
vesen og i 1948 overtok han stil
lingen som prest ved den norsk
lutherske minnekirke i Chicago 
hvor han etter alle disse år har 
fått en stadig mer sentral posisjon 

alt norskdoms-arbeid. 

Norsk Lån i Sverige 
For Kraf'tutbygging 

Det norske Handelsdepartement 
har avsluttet kontrakt med et 
svensk bank-konsortium om et ob
ligasjonslån på 62 millioner sven
ske kroner til kraftutbygging. I 
1959 ble det inngått avtale mel
lom Norges Vassdrags- og Elek
trisitetsvesen og Syd-Svenska 
Kraft-Aksjebolaget om leveranser 
av 300 millioner kilowah-timer, 
under visse forutsetninger inntil 
400 millIoner kilowatt-timer årlig 
i 20 år. N'orges Vassdrags- og 

Elektrisitetsvesen og Nord-Trøn
delag fylke igangsatte sommeren 
1959 utbygging av Øvre Namsen. 
Utbyggingen skal delvis finansie
res av den norske stat, delvis av 
Nord-Trøndelag fylke. Det er e!l 
forutsetning for kraftleveransene 
til Syd-Svenska Kraft-Aksjebola-

at den norske stat får anled
til å ta opp et nytt lån i Sve-

rige. 

anlegg til - langt færre 
enn etter;spørsehm, 

Det første a;pparatet er allerede 
montert på en stor bensinstasjon i 
Oslo. Oppfinneren, Harald G, 
Klemmetsen, fortll.ller at det byg
ger på Arkimedes' prinsipp om 
fortrengning av veske, og man vil 
klm.,e få en nøyaktig aVles'ning av 
tankens innhold, selv om den be
fi,m€l' seg langt fra kontorene de1,' 
mJ.nometeret er plasert. Systemet 
kan brukes på militære tankan
legg' som er murt inn i fjell etc, 

Firmaet som står for pl'Oduksjo
ne!l, regner med å lage ca. 5000 
"Tankometere" i år. Når produk
sjonen virkelig kOlnmer i gang for 
alvor, regner firlnaet meo at ap
paratet vil avløse samtlige nu
værende målingsmetoder, og at 
det etter alt å dømme vil bli en 
vescontlig norsk el{sportartikkel. 

Molde. 'Snurperen "Falk-
holm" fra Rogaland fikl� forleden 
dag en behagelig overraskelse ved 
Harøyfalla, hvor den hadde tatt 
et pent sildekast. Da den første 
sildehav fra noten sil.vidt var kom-

GDmie og unge folk sto' med 
tåre:' i øynene, Heldigvis lå kirken 
fritt, for seg selv, og v:æret var 
stille. ellers ville brannen ha fått' 
et stort omfang. 

Kontorsjef Dolva og kirkever
gen, Kjell A. Eriksen, og en del 
guttunger fil,l, ut en del gjenstan
der fra våp'enhuset. Det var da 
full fyr i kirken. De fikk reddet ut 
en d,'; l11alerfer av noen donatorer, 
lik8ledes atskillige kirkefigurer. 
Dessuten fikk man reddet den så
kilte fattigblokken, Men uerstat
telige verdier strøk med, Dessuten 
brant alle de pral,tfulle lysekroner 
fra Breviks ganlle kirke som ble 
oppført i 1672. Likeledes strøk 
111Cd Ditler l;ucas' hibel fra 1623, 
som lå på alteret. 

Eirken var oppført i 1870-årene 
og ble ferdig i 1878. Den er bygget 
av byg'gmester Reuter fra Aren
llal. Den kost"j den gang 13,250 
['ip-daler. I-{il�J.{en var bJ�gget i got
isl� stil og ble innviet den 25. ok� 
tober 1878 av biskop Jørgen Moe. 

Kirken "<tl' fllllverchforsikret. 
Inventaret var assUl'ert for 215,000 
J,roner. Branllårsaken er foreløpig 
ukjent. 

Kvinne i 61 Ar 
�., i full Vigor 

Bergen. "Alle tiders hus-
hjelp" er 'ikke for sterkt uttrykk 
når det gjelder Marta Høyseter 
fra Samnanger. I 67 år har denne 
sjeldne kvinne vært ansatt på går
den Norvil� i Samnanger, hvor 
hun har tatt seg av både fjøs og 
husstell og' dessuten hatt arbeid 
som budeie om sommeren, 111elder 
Bergens Arbeiderblad. Fremdele,s, 
er Marta Høyseter til tross fOl'· sin 
alder - nærmere 98, år - (faglig 
i full alctivitet med skurekr;,st og 
lcokekal', og hun er eneste 'Kvinne 
pu gården. Hun hal' heller ingen 
planer om å si opp, og karfolkene, 
på gården håper at hun i hvert 
fall blir der til hun ,er htrndre� 
Jobben som budeie på Norvik
fjellet pflsRet hun til hun fylte 70. 

Hva skuft angår, kan' gårdbnl
kerne neppe ha ønlcset seg en be
dre hjelperske. Hun har ennå til
gode å væl'e syk, bortsett fra litt 
forkjolelse og influensa, men der
imot va,r hun for et par år siden 

�let over rekken, var det pl utse- sil. uheldig' il. falle ned og brekke 
hg som

. 
den eksploderte .og silden to-tre ribben mens hun holdt pa 

skvatt bl alle SIder, Og VIPS, ut av i'. vaske talcet. Før .dette sl{jedde 
Slld�sky:n spratt det er sprell: I hadde hun aldd hatt behov for å 
kvelte pa 50 kg. se;lce lege. 

Save now at Union Federal and shal'e in our next quarterly 
divicJend at the 4<,110 annual rate_ '"Ve iuvite you to save at 

Union Federal antl grow witll us. 

ANNUAL 
RATE 

E�TRA EARNINGS: Savings re
celved by March 10th .earn from 
the 1st; cOlnpounded quarterly. 

4 % ANNUJH, Ri\'I'I, - en ... 
U 

rent didcl�lH! fo:.;.' fil'Hi, 

O 
qnal'ter 19BO cOIl1}Juted on nI O Il t II l y haLuH'es and payable l\J:tl'ch :Ust, 

'[hird floor, 1411 Fourlh Ave. BIt!g.. MAiB 2,2816 
OPEN FR1DAYS UNTU- 6 Pil/! 

TIMES 
A YEAR 



stanse 

I dag ble jeg innbudt til middag 
hOs

' 
Olaf Nyseter. Tanken var at 

vi skuHe ta stolheiSeen tiL "Tl'oll-

LJ>.r.l'JU.L<r1.U.JLJ' DAIRY &. DELICATESSEN 
HJEMMELAGET 

Fisl,epu,t'Wing - Ferske og Røkte Mi(ldagspølSel' - Røkelaks 
Jml1epølse � Sylte Blodpølse - Potetl}olsc 

FISKERE! 
Når du trenger proviant, ;ing ellerliom illllom! 

EINAR JOHNSEN SU 3-8288 

$on Flørists 

Home: SU 2-2224 
SU 2-3070 

Fru Scltjelland, eil' 

SPISESTED 
Fis}{el{1'Lker - Fiskeretter 

Blodpølse, fiskepudillng, ].jøttl.aker, sylte og mange anllre 
, nOl'sRe rette... Norsk middag fl'a kl. 2 ettermiddag 

OG FISKEPUDDING 
FERSKE AV E)GEN PRODUKSJON 

Fe;t!!k fisk, såItet fis)" rqkJ fisk samt oster:;;. 
O'g:;;i fiskebermetilik, importert og ,ameril'aIlsk. -' , 

SU 2-7227 

Ny .Iav tur-retur bill�ff-pris fra' Vestkysten. 
BC;I�e $11 O.�O . , 

Vancouver, B. ':;:'r Seattl€.j. P.ortl",n4, S,an Frandsco 
,og L!,� Ange!"s, sa,mlJle pris, 

(;ruppen 'Elj'lIr ,3, iLln; 1940, I,ed.aget av: 

. Ei'l0 Ranqall. 
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ker da på ingeniøroppdrag - : ����������===== 
eventuelt Jtc'mbinert med leveran-
ser og arbeidsutførelser - som BREMERTON 
krever en koordinerende innsats WASHINGTON 
og som norske ingeniørfirmaer og -�-----
industribedrifter ikke finner å 
kunne påta seg alene. Noreno vil 
fungere som kontor for firmaet. 

Fru Hilda Thompson, svigerinne 
av Sten Aksdal, er reist på ny tur 
til Norge. Hun forlot New York 

Stifternre av Norteknik har fes- 4. mars. Før avreisen fra BIlemer

tet seg ved en rekke arbeidsfelter ton ble der holdt· flere selskaper 

�::Jg oppgaver som kan være av i sakens anlednillg. Hennes viktig-
interesse. ste sted i Norge er Stavanger. 

Radionette's 

TRANSI PORTABLE 
(Verdens Beste Radio) 

har vist seg å, være 

YPPERLIG FOR ALASlU 
og fiskeflåten. 7 transistors og 2 diodes. Kort

bølge: 1.9-5.2 Mc og 5.8-19 Mc:. Standard bOlge

lengde: 150-400 Kc. 'Langbølge: 540-1600 Kc., 

high sensitivity. Fineste 71f2"x5" hiiyHaler gir ut

merket gjengivelse. Pris: 119.95. 

"You can be sure - you have the best 
with a Radionette" 

.· c 

Godt utvalg av norske importerte grammofon- . 
plater. Trad1sjonelle, moderne, og religiØse 

Ny forsyning av de p�pulare, norsk·fabrikerte 
. oGLAEND gutte- og herresykler nå ankommet! 

NORSE IMPORT CO • 
. 2209 Market St.! Seattle (i Ballard) 

1933 - 4th Avel'!ue· 

ALLE SLAGS JERN OG FORMER· 

FOR KAKEBAKING 

BESTE .UTVALG I NORSK 

S'fZUN - EMALJE • TREVARER 

This list of firms are : 10p-Notch" in. their 
fields and are equipped to serve you better . [ 

DicklS Richfield 
. Service 

Electronic Tuneup 
1815 Market SU 2-3601 

Seattle 7, Wash. 

HI-6RADE DAIRY 
Quality 

Dairy Products 
OLE FOSS, President 

820 Yale N. MA 2-1766 

.. Dentistry 

TANNLEGE 
REIDAR JOHNSON 

Norsk og Am�rikansk Tannlege 
Orthodontist 

2208 MARK ET ST., BALLARD 
SU 3-5455 

, .. Heating Fuel 

SU 2-4442 

,.----�·_-------------.ø 
'WORLD'S� 
LARGEST 

AUTO IHSURAHCE COMPANY 
Call AItT HANSEL 

STATE FARM MUTUAL 5905 • 15th N. W. 
IH$U::Jgr�:��ANY SU 2·2600 

•••••• ______ , ____ .. !.52=.!.!!.., 

SEE 

Andy Martinsen, 
Special Representative, 

re. Sons of r\I*Drway 
New Hospital Plan, 

Life Insuronce and' 
Membership in S. of. N • .  

Call any time SU" 3·01»' 
7500 • 24th Ave. N.W., Seattle 7 

.. Painting & 

E. W. Waldal PaintingCo.� 
Residential Painting 

Industrial - Commerc.ial 
l\1E 2-3613 4015 Stone Way . 

., Pharmacy, Drugs 

Art OlsoJ!.'s Drog. 
Vi fyller resepter fra h�ilken sOm 
helst doldor. Også for leger i 
Seattles sentrum. 

Agent for KUl'iko og Ole Old 
Hjortetaksalt 

Sundries - l\'Iagazmes - Fountain 

Opep. weekdays 9:30 a.lIll. to llll.m.' 
Sundays and holidays 12 :30 p.�! 

to 9:30 p.m. 
21000 Market St. SU2-6SM 

.. Photography 

Johanson Studio 
DISTINCTIVE PHOTOGRAPHS 

PASSPORT PHOTOS 

CITIZEN'S IDENTIFICATION 
PHOTOS 

Phone su 4-0187 
1752 Market St. Seattle, Wash. 

• Printing· 

COMPLETE PRINTING S·ERVICE 
Phone MA 2·2288 

,for quotations 

KARLKLOVE,E 
PRINTING CO. 
1901 First Ave., Seattle 

.. Silversmith 

Carl Zapffe, Inc ... 
Manufa.cturing Silversmlths . , 

Family Silverware Repaired,. 
Replated. Baby Shoes PJated 

:t;OT Keepsakes . . .  , 

MA 3-6125 516 Virginia St. 

e Watchmaker, ]ewelrr 

FREDRICKSON#$ 
Tle-TOC JEWElRY 
Wotches, Diomonds, Jewelry 

Spetiolizing In Watt!) RepairIng . 
1704 Market Street SU 3-899i,. 
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( !-)i(le feI' reising av fiskal'fagskolcn Stavang'er. Vilzjngs:!dpet L2iv 
: ;;,'nl i sin tid val' beregnet !l ville l'_'l:'lkH:mn oko.1 iklw sende,s fra 

ser, og lange må de væTe, for 'det 
er så l,aldt i Seattl�." sa hun::Jeg 

Frech iJ{stad, - Den nyutnevnte 
:mvenfogd og losoldel'manl'l Helge 

stige, selv dU1 
bare fornøyet 

ikke var 

Kraftsituasjonen i Lofoten hlir 
vB,nslu'ligerp for hver dag. Til 
tross' for streng ras:onering min
ker mllgasinene stadig og de 11&- i 
værend" lwoter vil fOl'mrenUig bli 
skåret ned ytterligere, 

protesterte, men 'dipt hjaIR,:'ikl{e., with'Nlle). 
l 

' Bodo. - Det er, meget stor ,'ok- I To par. ange underbu)tser' slhine I' B;redag kom' rried mange telefon- i 
jeg ha. Så kjørte vi tii Vidorville; I samtaler . Flere gamie venner fra ning' til saltd.a: heil1:eY

t
ll'keSS;{�k'.: 

, , " - . Blan L eleven e l ar er "n 'lGny na-

1zoste 1.4 ll1ill. kroner'. I{old.;::-sko"" SLlVf'll;],'el' fGI' av 
lell er kal1:ule:'t til 1.8 milL 1{l'o11er. ma',s, Dc>t s',31 til Calais og 
Det blir nå T:tondh8inl ;:;on1 fur: dCj'.::�LtCl' til };L�lUl�ko. rJjC'lntu1'en 

L�!101�1 Ci:jl al',cll" og slcJpet 
skal \/[2Y8 tlllJf:Lc i Stavanger i 

8!ci;)�t vi, ,;[lm�synligvis bli 
s,""d\ m,,,J e:l 'Wilh:cLl'lsen-båt t:! 
C:llais, opplyser Adelhard Paul-

Sung by C('ul Hague, CelTola larsen' orld Henry""",,,,,,,,",,. 
;;.;:tit· 1: 

Si'tert(>Fh:.n'i ��;in'�::H�' 
]\j�n Hlli.l. 'fr�;.·{·nt'l'y{1 
S., 1�llin'(' ; i';,;;hmH.�lH�n Ut�; 
)� .. Hg.,�'l 
{Jo-n �10}'t\ Hd1�' 1"l�l!d{ 

fu�' t J:f� 

SCANDINAViAN MUSIC COMPANY 

virkelighet. Han kom tidlig med 
i Den norske klubb og losje Hen
rik Ibsen, S. av N. Særlig gjorde 
han et ,m!'stående arbeid som med
lem av. by;;gekomiteen for Dovre 
Hall i 1935-36. I 1934 var han 
med og Rtiftet Scandinavian Civie 
League, :::om trolig var utslag av 
hans øns]�e om at nordmennene 
ville delta i byens politiske liv. 

og der hoo, Penne y fant VI a�urat Anchorage ble hIlst på. Og så ,ble , l F.� h I l . . ' ]endram fra Cey on, �al1 ar (re-lwa Jeg skulle ha. det kveld l Norway Center. Her ' - . 
d' f' l . i o o . '  \'et omrattende stu 101' av IS WrlE'-Nl, var det et annet problem a kom de l, flokk og følge: Leonard I . _  

løse: Hvordan almlle jeg komme Seppala og frue. gamle venner fra' ne l Norge. 
,':r til S'eattle til rett tid? Du sel', vi 1915 i Nome, Elias&cn, Zapffe. 

bor oppe på 3000 fot høyde, og flere kjente nordlendinger. Æres
Lueerne Valle y er 120 niiles nord- :medlemmene fikk en hvit nellik i 
øst fra Los Angeles. hvor jeg kun- ,knapphullet og så begynte festen. 
ne ta fly. Det er 22 miles til Vic- Den' har hatt sitt referat.i Vi. p" 
torv ille hvor tog stopper, men da men der var tre små feiltagelser. 
måtte jeg til Salt Lake City og Etter programmet sa 1\l:agnus Tor
stoppe over en dag. Derfra ,til get vcllwmmen til festen. Han er 
Ogden, tll Portland, og Seattle: jo en meget hyggelig kar, Han be

Poli::et i B2rgen har nå knepet 
en mann S0111 i et halvt års tiel har 
drevet et pensjonat pi't Flisa i Ås-I 
nes, men så en dag plutselig stal,k : 
av fra det hele og etterlot seg 
g'je:d i en rekk8 av steerts fOITet
n:nger. Mannen overtok jJEmsjOna
tet i host og fikk godt ord på seg 
fol' sin mat, men på nyåret hal" 
mannens intc1'e5'se for pensjona
tet dabbet av, og en dag forsvant 
han plutselig. Po:Hiet :har forelø
pig brakt på det rene at han har 
tatt ut varer for ca, 5000 l,roner. 

gynte med å kalle medlemmene 

Gravferden fant sted 20, februar 
fra .Anderson Funeral Parlors til 
Cypress Lawn under frimurer
ritualet forrettet av Balder nr, The Seattle Norwegian Male, opp "alfabetisk, og enhver fikk 

som han Chorus will be the Host to this et vennlig håndtrykk og sitt Ufe 393, F. Q A. M., en losje 
har tilhørt i ca. 40 år. year's Sangerfest, which promis�s 

l to be one of t,he best organized l affairs of this kind. More than 
200 lJOtel rooms have already been 
reserved for the member choruses 

i comlng from Los Angeles to Van-of couver, B. C, to talæ 'part in this 
anual event. The Seattle Chorus 
'11",S organized in the year l889, 
the same year the state of vVash
ington was admitted as a State 
into the Union of the United 
States. Today there are 60 active _ : singers in the Seattle Chorus and 

Re('.epel{!ll! Jake 
,
�astl)y, Wa1t I more than' 200 members of the 

Gronvold, Rolf Sn'lO,e1', Haakon I Pacific Coast Singers' will be in 
and Harold Ready. nttcn('lancc at the 

Souvenir program: Clarenee : ing, _ H. R 
Svendsen, Carl Moe, Ray Sperline. I 1:, Arnulf Haarvei, Howard Dalsbo, EVERETT Olaf Hagen and Trygve Bakke. Hos 

' 

Ken 

av, Han føler seg l)å meget bedre. 
Han kunne nå svinge ,taktstokken 
med fornyet vigør. 

Den kraftige trønder :M. 'i"exdal 
var til stede. Han har vært- -innec 
sperret av den mektige oversvøm

Ma- meIse ' i _ Snohomish dalen., Vann
massene el' nå gått ned,' 'så han 
kan, komme ut fra eiendommen 

Cei-tificate, og ble satt i høysetet. 
Der satt vi omringet av oml{ring 
60 g:j,mle, trofaste nordmenn, Over 
100 l1�edlemmer var blitt kalt, 60 Det viste seg å være en g'aml11pl 
llCm: Etter at tre av l11,edle111mene kjenning av politiet. Han har ofte 
hallue sagt n08n ord, fihk jeg a11- : opptrådt und",!' falskt navn. 

I ledning til å få tak i mikrofonen. I, J� 
Nå ble det b'åde latter og forbau- Sunnfjord. Passasjerslcipct l 

,seIse ,etter hvert som ;i'eg' fortalte "Lænlal" - tilhørende Fylkesbå-' 
(:em om mine fem koner og om tan c i Sogn og Fjordane sank 
deri' siste som var ,Ja omtenl,som nylig ved kai i Byg�ta(;. Årsak: 
at jeg måtte ta med meg to par hul! i skutesiden da skipet forserte 
lange underbukser. Jeg forsøkte fjordisen. 
å selge dem. 111(;11 ingen ga meg 
et bud, Så spurte jeg Knut Karlsen 
om jcg kunne få en gitar, og i ett 
nu hadde jeg gitaren, en stol, og 
så s!mg jeg en rallarville tn ære 
f6r Ole J. Andreassen, Stor jubel. 
Da jeg sluttet sa Eliassen: "Ja. 

: det -var godt, det var det som 
:slnille til." 

'Senere ble det latt�r 

korn 
fikk 

Søndag morgen tok jeg buss'en 
hjem, og det regnet hele tiden fra 

f:: 
'l'rondhe:m. Fyll{eS1110,nn Thor 

Sluimlo i Sør-Trøndelag fyll{e 
har fått melding fra Fiskeridepar- ' 
tementet om at Staten vil påta 
St'g l] dftsuiglftene ved Fiskal'fag
s:wlen. som skal bygges i tElmyt
ning til kol,k-skolen ved den nye 
sjømannsskule på Ladeharnmeren 
i Trondheim, Dermed skulle alt 
væ!:" klart fra fylket og Statens 

4; 

l d 

KAREN ELAND, age 9, has been named the S!)afair Fund Pester 
Girl for 1960 to boost the Greater: Seattle, Inc., drive to rruse 
$l()(),OOO. Inset shows campaigIl poste!'. Theme Ilf this year's cam· 
paign js "Be a Dillm Beater for Grellter Seattle" and Karen's 
got the .arm to do just that. TJle drive will continue from March 

. l through April. 15. 

m her
lig- regn, rom vi .olå sjelden har. -
Hilsen til alle og enhver. Og sl{l]l
le noen komme denne vei så kom 
innom for en kopp kaffe og en n sJans 

sin, Hyggelig å se ham blant gutta passiar. 

"Men en kan ikkie lenger drive 
slakterforretuing, som i gamle da� 
.ger, forteller Rlldie Iversen til 
Kitsap County Herold, grocery 
stores har ovcl'tatt kjøttsalget. En I 
del av forretningen vil brødl',ene I 
Iversen fortsette. Det gjeldel: i 
første rekke tilvirkning' av lute
fisk. Før jul ble i ål' framstillet 
50,OGO pounds lutefisk i firmaet. 
På' det område ,er ntvitlelse "an11-

igjen. O.E.H. Arthur Eide. 

Gode Abonnenter! 

""l's: 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 kolonier her i den vestre halvdel av 

Amerika 

* Dette kan vi gjennomføre bare ved våre abon

nenters hjelp. Vi r 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 IKKE abonnerer på eller kjøper Wash

ington Posten . 

* Fy!! ut nedenstående kupong og send til oss. 

Vi vil sette stor pris på Deres hjelp med dette. 

l."Iil'I"lIø •• øaf;fall:(ta.llItE!f1l!!l1:llU:_CfIrJ=r>l'l!:1:C:'UIi!I'':IIUI:lIIII;;:!Ilf::rI!l_III;W.t:rW�WflllWlllln'rll:f�l:iJ1;::n:I"�l:.O;!I' 

: ' ' I 
: Til WASHINGTON POSTEN ! • • : 923 Seaboa,rd Bldg., Seattle l, Wash. ; 
· . 
: Send Washington Posten FRITT og uten forpliktelser for : : en måneds tid til: � 
, ' 
• • 
9 • 
: Navn: .............. � . ..... ..... ............. � . .• .., .... �...................................... : 
· � 
=, Adresse'. 

' 
• • , , , • • • • • • 

- .............. �' .. .. ...... . �. 10 ............. ... .. *" ....... 1 . . ...... ........... * ••••••• • •  " _ ••• 

Navn: ..................................... . . ........................................... .. 
: Adresse: , , • · • • 
: (fortsett listen pan ekstra papir om det trengs) 
: . : 
�u�.=.øøø".��a�Q=���p�ø%�QmnA��m�Cgwm�mc=��cw.��b�.�P=a.a.mbQÆaA�.� 

I 
I 
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I Våre 
_ .... m 

S e a t t l e  
Leif ,I;-rikson N r. 1 
Sønner av Norg e  

har møter i N o rway Center, -
forretningsmøte 2 .  og 4. onsdag 
og selskapelig m ø te hver 1 .  og 3 .  
freclag kl. 8 aften. President : 
Magnus Torget, 8343 - 20th Ave. 
N.W., Seattle 7 ;  SU 3-8485. Sek
retær: Elfrida ' Rian, 5306 'V. Da
Iwta St., Seattle 16 ; WE 7-5792. 

Terje Viken Nr. 3 1 ,  

T a C O lll a 
Embla N r. 2, 
DO.tre av Norge 

møter hver 1.  og 3. torsdag i 
m1'meden i NOl'manna Hall, So. 
15th & K st. President : Nora An
derson, 1001 East 35th St. ; telet. 
BR 2-4621. Sekretær: Ebba. Gus
t>l.VHOIl, 2114 80. M St. ; teltlf. BR 
2-3910. Fo.rmann i sykekomiteen: 
Anne Strom, 4421 No. 9tll st. ; te
lefon SK 9-3262. 

Sønner av Norge Norden N r. 2, 
Ilar møte hver 1. og 3.  freaag i Sanner av Norge 

måneden, i Nordie Hall, 2203 W. har forrethingsmøte første fre-
60th St. President : Orvin Bren- dag j m1'meden og selskapelig møte 
den, 614 W. 79th st. SU 2-3767. tredje lørdag i m1'meden, kl.�8 af
Fin. sektretær : Margaret Knudsen, ten, i NOrmanna Hall. President ; 
3436 - 12th Ave. W. A'l' 3-5649. Robert Tjørstad, 4322 Faweett , 
S ekretær : Agnes Peclersen, 3010 Ave. ; telef. GR 2-5797. Sekretær: ' 
W. 85th St. SU 3-3309. Syke- Milc1red Lofgren, Rt. 1, Box 412 A, 

!wmite: Rolf Pedersen, 3010 W' I Gig Harbor, Wash, Tel.  UL 8-314G. 
85th st. SU 3-3309. . __ _ 

Nordlandslaget Nordlyset, 
Valkyrien N r. 1 ,  Tatoma 
Detre av Norge har møte 2. fredag i hver måned I ha.r møte i N orway Center, - i Nonnanna Hall. President: Einar forretningsmøte 2. og 4. onsdag Aanes, 2908 N. 31st st. ; SK 2-3714. og selskapelig møte hver 1. og 3. S ekretær :  Fru Clara Langvacl, onsdag kl. 8 aften. President: . 3129 N. Cheyenne ; SK 9-4965. Betty Sunde, 404 E. 50th st. S ek- Kasserel': Peder O. Stei1'O, 3115 retæI': Thelma Swenson, 1 0332 
12tJh Ave. N.W. East "K" St. ; MA 7-0675; 

Breidablik N r. 1 0, 
Dølre av Norge 

har møter i IOQF Hall, 17th & 
Market St., hver 1. og 3. tirsdag i 
måneden. Presiclen t :  Borghilq Bra
stad, 7704 - 14th Ave. N.W . ;  SU 2-
0823. Sekretær: Esther Faubel, 
1311 - 6th Ave. N . ;  AT 3-0583. 

Den Norske Hqspitalsforeninp 

Pac:ific eoast No.rwegicl:I 
S inge rs Association 

Se.kretær: Jens K. Hansen, 19209 
15th Ave. N.E., Seattle 55, Wash. 

Norwegian Male Chorus 
of Seattle 

llar møte i Norway Center., 300 
31'd Ave. W., hver mandag aften 
kl. 8. Dirigen t :  August Werner. 
President; Arthur Hansel, 910 
19th Ave. N., Seattle 2; SU 2-2600. 
Seluetær: I. S. Rodley, 1532 E. 
96th St., Seattle 15; LA 3-8981. 

W A S H I N G T O N  

No e Run 
BERGEN. - Kyrh.:.iebø her- P å  en skogstreiming !il{e ved Jess

rcdstyre vil søke om bjelpemid-
. heim kom en stor elg plutselig , 

ler for it få folk i arbeid. Fore- farende gjennom luften og havnet ; 
lopig bar man gitt fullmakt til på bilpanseret. Den ble liggem1e I 
å . sette i gang arbeid på kirke- der, o.g spsrket igjennom front
tomten for kr. 81,000. ruten så benet kom bort i korjJo-

FLISA. Distriktssjefen for ralec1S skulder og skulderitlaff,�n 
Akershus HV distrikt 04, oberst- pli. unifo.rmen løsnet. Elgen brakl, 
løytnant B. Bøhnsmoen, har lan- det ene benet, men stakk likevel 
sert tanken om et hjemmefront- til skogs. Lensniannen i dist.riktet 
museum på Kongsvingcl' festning ble varslet og senere ble elgen av
som nå er oVf'rtatt av Heimever- livet. 
net. 17 

"/:{ 
1\-10 I RANA. - Den svenske 

reinen som det er gitt beitetil-
lateIse for i Rana i vinter, er 

nå på vei over grensen. Lappe
tilsynsmann Lars Storsteillhaug 
er redd for at tillatelsen kan få 
ubelllig'e følger. Beitet er etter 
det siste regnet dårlig og5å på 
lIorslt side av grensen, og han 
frylcter for at den svenske rei
lien "il bli her l enger enn til 1. 
11 pl'il, Tillatelsen gjelder bare til 
,uenne dato, 

Halden. Saugbruksforenin-
gens avdeling for kunst-trykkpa

Kristiansund. - Tre av de offi· 
serer som gikl{ i land fra Flakke
baten "Ollega", førstemaskinist 
Oluf Fostervold, annenmaskinist 
Alf Olsen og førstestyrmann Pat
rick Fugeisnes har ved sin sakfø
rer inngitt anmeldelse til politiet 
mot sl{ipsrecler Ole Flakl{e. Han 
var reder for Ongea som forliste. . )�( 

0,,10. - Den norske Creditbank 
legger fram et nognskap for 1959 
som viser en kraftig økning i virk
somheten. Omsetningen ølwt med 
9.3 milliarder til hRle 86.1 milliar-

P O S T E N  

pir hal' besluttet Il. gå ' inn for hel- LØI'dag 20. februar st� et . flott har studert ved Pacifie Lutheran 
,kontinuerlig drift. Med dette ved- trygt si at banken er den største bl'yllup i Our Redeemer's Luther- :  College og er graduert fra Col· 
taket vil det bli helkontinuerlig av "de tre store". Forvaltningska- .al� Chureh, Seattle, der frk. Rose- ! lege of Puget Sound i Occupation
drift ved alle produksjonsavdelin- pitalen er 1 milliarcl kr. lavere enn lyn. Marie Ness og Kenneth Victor I al Therapy .

. 
Brudgommen,

. 
som og

ger ved Saugbruksforeningens an- i Bergens Privatbank, men omset- Olson hle viet av pastorene Lowell . sil. har studert ved College of Pu
legg. SaugbruksforBningen er der- Ilingen ligger over 30 milliarder L. B ernard og E. Arthur Larson. get Sound, er nå. student ved Pa-
med visstnok den første trefored- kroner høyere. eific Lutheran College. Etter bryl-
lingsbedrift i Norge som innfører "/:{ Bruden er datter av Conrad L. lupsreise skal de nygifte sette bo 
hell<ontinuerlig arbeiclsordning Mo i Rana . ...:.. Det ,  nye Nesna Ness og frue, 8039 - 22nc1 Ave. i 'l'acoma, Wash. 
hele produksjonen. Hotell skal være ferdig til clrift N;vV., SeatLl2, og brudgommen er Av andre sam tak del i bryllupet 

)':{ innen 20. juni i år. :b�t '�il 'kunne sønn av enkefru Victor Olson, Ge- l{an nevnes : Roy Larson og Jerold 
Vardø. Et engelsk trelast- ta i mot inntil 36 gjester. Hotellet no a, Ill. Bruclens søster, Mrs. Paul Armstrong val' ushers; HOl'ace 

møter hver tredja tirsdeg i Ulla
neden i Norse Home, 5311 Phin
ney Ave. Preside n t :  Mrs. Harold 
lDastvold, SU 3-6598. Visepresi

dent: Mrs. Gunnar Olsborg, SU 2-
1126. Sekretær: Mrs. Eugen Sher
'Vii!, AT 2-7S'::H. Kasserer: Mrs. 
Haakon Brovolcl. 

firma har planer om å oppføre et  reklamerer mecl Atlanterhavet, A. Asklanc1 var Matl'on of Honor, ArrovlOod og Franl{ Gearhart var 
større anlegg i Indre Billefjord i sportsfiske i sjøen og alkejakt og og bruc1gommens bror Robert 01- lystennere. Ved resepsjonen l kil" 
Po:'sangcl'fjorden for eksport av lover premier hv·er dag til beste son var Best Man, En annen søs- Irens selskapslokaler straks etter 
tømmer fra Enare-sk()gene i Nord- fangst. Det blir campingplass på ter av bruden, frk. Juc1y Ness vllr vielsen, ble lmffe servert av fruene 
Finnland. I første omgang skal ho.telJets eiendom og det er menin- Maid o� Hono�' og fru Ray Miller I Lars Ness, Carl Ness og LeRoy 
det føre.s opp "kaier og lagerhus. gen at et samfunnshus skal reises var BI'ldesmald. Fru Meyer var Qunett , flltt'ne Cad Owen og Ar-

Norwegian Maie Chorus Dersom driften blir vellykket, skal som annet byggetrinn straks ho- ! organist o.g fru ! Howarcl Nelson thur Ness skar bryllupskaken; og 
of Vancouver, B. C. det senere føres oppp et større tenet er ferclig. sang "Wedcling Prayer" og "The , Barbara Ristan og fru Gordan 

møter hver mandag. i 828 East sagbru!{. "/:{ Lord's Prayer". Blomsterpike var i Tureatt serverte punsj, Fruene Nordlandslaget Fembøringen :rIasting. DirIgent ; John Christen- "/:{ Kristvik Fabrikl{er A/S piL Nancy Quinan, en nieee av brud· l Gunnar Guddal og William Dudley møter hver første torsdag i må- " en PreSI·dent · T Ingernorsen Fr�dl'l'kstad og Tor�nes fOI'eslas gOInl'nell h "  d b 11 � . • •  • v � � Norilmøre, som i lilrhet med den " . toJ{ an om ry upsgavene, og neden. Pl'esident : Bernhard Han- Sekretær .' E. I. Brodersen, 2081 l tt t S I t · /" sammens u e .  ammens u mn- store sildoljefabrikken i Ulstein- Bruden, som ble uteksaminert . fru Carolyn Tluomson sto for gje-sen, 10311 - 14th Ave. N.W., Se- E. 34th Ave., Vancouver 16, B. C. gen åpner mulighet for vic1ere ut- . b k attle 77 ; SU 4-8776. Sekretær.: vik pil. Sunnmøre var nektet sild Ballard High School i 1954. � ste o en. 
Caroline Norman, 10312 - 13th Norwegian Male Chorus bygging av Fredrikstacl havn v�d fra f'ellesførillgen, har nå tl'ukltet 
Ave. N:W . •  Seattle 7 7 ;  SU 2-1427. of Everett, Wash. utvidelse av områdene syd for tilbake den Pri�råclsake�, s on: var mecl (:ette arbeidet at de senere I S tfl Kili I • 

. �._--, �-- møter hver onsdag aften kl. 8 i 0raspissen, hvor Fredrikstacls og bebudet for .fL ta en løsmng p::- for- hver vinter har reist syclover. Det 
I ea es IrlAer S u nnmarslaget N ormanna Hall, 2725 Oakes Ave. Torsnes' grenser nå møtes. holdet. I hkhet med Ulstem-fa- er særlig fra Ofoten og Salten fall, 

Five 

Norse Home, Inc. 
5311 Pbinney AVfl. 

Mr. anel Mrs. JO'lcph Lee, Hjalm.<Ll' 
lVlfLl'kussen, Martin Hagfom. �.' 

N Ol'se Home F.ndowment Fund, 

Seattle Wash. 
$100.00 donated by Sol�1tmt 

Donations to Enclowment Fund 
from Febl'uary 15 til Fcbrual'y 20, 
1960 - in memo ry of : 

1"11'. Bert Sand ven and OpheUa 
Lange, $22.00 - donatecl by Nor
wegian Hospital Ass'n Inc., ]Hrs. 
Eelilh Holte, Cliff Johnson. 

1\1r. E. S1tordelman, Ophelia 

Gui1cl, 

Wc gnl teflllly aekoo'\Vlcdg� . re
C'l;pt of  a�)ove contrihut:ons and 
exll311l1 Dur sincere thanks td 'the 
Joners. 

Tne Norse Home, Inc. 

Hammel'fest. Riksadvokaten 
Lange, Bel'Dt \-Vick, �ll's. Alf Ste- vil reise tiltah ehel' farnilietrage-

. Ye.!;ell, Conrall Ehles, $29.00 110- diell på Fuglenes i august i ,fjor. 
nated by ; Norwegian Hospital As- Den 42 ill' gamle Odd Dalbel'g ble 
soication, Alf Larsen, P. A. Jacob- ela tilfoyet så stygge knivstild{ 
sen, 1\1'1'. and Mrs. John Hansen, i a'i ,,-iil kone at han døde. 

on 

nly $S420 down* 
to N RWAY 

Il Jets 
'This summer you'lI speed home on the mighty SAS JetJ. 
Yet you can pay only 1 0% down, and extend your pay
ments up to 2 years at your conveniencel 

SAS also offers these features: 
• first Class or low' cost Economy Class, 
• .  A M aitre de Ca bine for a d ded personal service. 
Of Transatlantic f1ights from New York and Montreal. 
.. Transpolar flights from Los Angeles a n d  Anchorage. 
• Extra dties at no extra fare includ/ng London, Paris. 
e Speclal low immigra nt fares. Effective until June 30. 

"Round !rip [>enotny Cla,s from New York. Ooly ;71.20 from Los Angeles, 

SEE VOUR 
. SAS 

AGENT 
.l'UN,olNAI/IAN A.f RUNES SnTEM 

414 University st., St>.attle, WlIISh. - M'Uf.mtl 2-5911 
8U S.W. SL"th Ave., POl'tland 3, Ore. - CApitol 6-4311 

. ; , 

Vi tar  va re på a lt vedkommE mde reiser ti l  N orge 

STANG TRAVE SERVICE ' 
møter l'lver 4. fredag i måneden Dirilgent: Henry Ringman, 3702 "/:{ br�kken har også Kristvik fabri1{- l relser sydover. Norway Center. President:  Mrs. Hoyt Ave. Sekretær: Harold Klett, Den norsiw storturner Age leer nfL fått alle retti gheter både Ingvar Sandanger, ill122 - 36th I East Stanwood, 'i-Va5h. ' Stol'haug er etterspurt om dagen, ! med hensyn til fellesføringens 

i:er i Ruck uf Age'" Lutl,el,u"" l.h1 ... " li 434 White Henry Bidg. MA 3·3957 

I A ve W., Seattle 9 9 ;  AT 2-6394. etter sine fine storsei re i Sverige sild og på andre områder. S ekrebæI': Mrs. Arthur Strom, 1506 . N o.rwesian Male Chorus o g  Tyskland før i vinter. I slutten "/:{ E. 75th St., Seattl e ;  LA 2-4508. of BeU,i ngham, Wash. av mars går ferden til Viborg der 

1 00 år er det i ill' siden melo- Phinney Ave. & N. 70th st. Otto 

. _ 

Autorisert agent for SAS ellen til julesabnen "Jeg er så glad Brustad, prest. . - SøndagsRlcole 
hver jll1eltveld" ble komponert av og bibelklasser Id. 9.'15. Gudstjene- �;;;;;;;;;;;;;;;;;=;;;;;;;;;;;;;;�;� 

Norwegian Com ma�dcd -cClub _ 
of Seattle 

har møte hver annen og fjerde 
torsdag i måneden i Norway Cen
ter. Preshlent : Roland Akse, 1710 
Elast 135th St., EM 3-1421. Vise
president; M. F. Moe jr., 3232 
36th Ave. W., AT 3-5554. Sekre
tær: Austin Skeisvolc1, 2'110 W. 
57th st. ,  SU 4-8346. Kasserer: 
Clal'enec A. Svendsen, 6514 - 36th 
Ave. N.vV., Seattle 7, SU 2-8451. 

Norwegian Ladies Chorus 
of Seattle 

har øvelSe tirsdag aften Id. 8 i 

Oslo. Vaktmesteren på sjø-møter hver tirsdag atten kl. 8 i han møter de beste vest-tyskere, mann. sskol. en pa Ekeberg' . deri NOT\vay Hal( 1419 'Foi'e§CSCOfrl- ffnnel: o g  dansker og bare 4 dager 
d l d P 'd t 47 år gamle Olaf Arnljot Hagen gent: Ronal Ster an . reSl en : senere er han invitert til Frank- , . - omkom da han sist søndag Helmer Melland. Sekretær :  i\.lelvin rike, hvor deltakelsen sikkert ikke Oberg 232" D Stre' et Bel1m' gham skulle sette opp en fJ'ernsYl1&an-. , " , . blir av dårligere kvalitet. Telefon RE 4-4039. . " tenne og falt 8 meter ned fra bal-, 17 kongen" hvor han sto, En vernepliktig korporal fra 

husmannsgutten og komponisten ste Id. 11. Aftenmøte kl. 7.30. Bøn- i' 
Peder Knudsen, Vågå. nemøte hver onSdag aften kl. 7.30. 

"/:{ Konfirmantklassell møter lørdag 
stavanger. En ungoKse ble morgen kl. 10. 

nylig reddet fra ]welningsrløden 
Ballal'(l Fir�t Lu(;lu;;ran Cbureh, v-ed hjelp av en vanasjon av 

mUIlI1-mot-munn-metoden. Gårds- 20th Aye. N .Vi. & W. 69th S
p 
t

e
' 

ter , BurtoIl W. Sm:th, pastor. gll tten på e11 garcl vet, Sta vanger . Norwegian Male Chorus 
of Tacoma, Wash. 

Møter hver mandag aften i Com
munity Center, 1311 So. "M" St. 
Dirigent G. Malmin, Parkland. 
President :  George Jacobson, 8644 
Pacifie Ave. ; telefon GR 4-2515. 
Sekretær: Willard Dergan, 502 
East 32nd St. ;  telefon BR 2-7178, 

Lillehammer haclde forleclen en 
usedvanlig opplevelse med sin bil, 
forteller Lillehammer Tilskuer. 

Tengesdal, assistant pastor . .  Namsos, - Rovdyrene el' en oppdaget at oksen hang i lenken Sunday" 9 : 30 and, l1 a.m., Sunday star ulempe for reindriftsnæringen i båsen sin, og varslet husmoren 

Vakker Konsert 
i indre Namdalen, og etter det , som hadde hørt 0111 ll111IHl-mot- school and worship services with 
samer forteller, vrimler det av : munn metoden, men aldri prakti- eommunion. 4 p.m .. adult instruc-

I ' cll t'd ti on. - Monday, 1 ; 30 p.m., Daugh-g aupe og jerv som herjer i rein- sert den Hun satte 11TI! er l t f  P' M A li:' 
flokkene. Samer som har vært gang og fil,k nesten hele hodet :rs o IOneers, 1's. gnes an-• o mtzer 7303 - 32nd Ave N.W. 

Norway Center. DiIigent: Au- Norma nna Glee Club gust Werner, LA 3-1320. Presi-
of Oakland, Calif. dent: Randi Ruud. AT 2-0979. · 

Sangeriml,en ,Camilla. Stro.111, ak. 
kompagnert på piano av Rock of 
Ages Luth. kirkes organist fru 
Aage Sorby, ga en utmerket kon
sert i god l,ristelig ani! på L. C, 
Foss Sunset gamlehjem i Seattle 
lørdag aften 20. f,ebrual. 

innover fjellet har funnet rein- inn 1 'gapet pa dyret mens hun T sd' 1 D '  . G 'ld kadaver overalt. De siste arene blåste av alle kl' �fter. Etter en N
ue �Y

C" 
'1 

p ·11
1
1 . ,  

t 
or

M
cas 

V
U1 , 

. . " • aonll lrc e, lOS ess. r. erne har vært meget darlige for rein- stunet ble llet hv l dyret som na .  L .,- ,- Th ' d 7 ' 30 I k ·  I' aVl11., spean.er. ln s ay, . driften i disse strøl" og denne vin- er helt frisk, men fruen Jenner L t . '  . 

- Visepresic1ent: Maym Francis, møter hye= onsdag aften kl. 8 i 
SLI 3-8355. Kasserer : 1-.1 a b e l  Glenview Wom�tn'.s Cluh HaU, 181� 
Wood, SU 2-5106. Rec. sekretær:  Glenfield Avenue. Prilsident : Jack 
.Lilja Peistrup, SU 2-9356. Korr. Jacobsen. Sekretær: Einar Waks
sekretær: Ingrid Knutsen. dal, 3015 M axwell Ave., Oakland, 

Cl;ilil'. Besøkende sangere er vel
NOfse Home, Inc. 

møter i Norse Home 3. tirsdag 
1 hver måned. President; Paul 
P. Berg, AT 2-2842. Visepresident: 
Frode Frodesen. S ekretær: Roy E. 
Jackson, 1207 American Bldg., MA 
3-2300. Asg. sekretær: Mrs. June 
Huff'man. Kasserer :  Martha Rog
ness, SU 3-5755. Norse Home, Inc., 
5311 Phinney Ave, Seattle. SU 3 -
9600. Ole J .  Andreassen, Manager. 

Losje Baltic, N r. " 1.0.G.T. 
møter i I.O.G.T. Hall, 1109 Vir� 

ginia St,. 2. fredag i hver måned. 
Sekretær: H. Ragnar 0�sen, 1608 
E. 73rd St., LA 2-4197. - Gunvor 
�jerkesetih, C. '1'., SU 2-7534. 

Norwegian Consu late, 
Seattle, Wash., 434 \oVhite-Henrj 

BldJi<., 4th & Union, MA 3-3957 

leif Eriksen !.eague 
meets i n  Norway Center by eaU 

of secretary. Annual meeting in 
Apr"n. Tecl NaJd{ erucl, president, 
12437 Pacif'c Highway, S o .  Seattle 
88, CH 3-6113. Seerelary : Alice 
Ericksen, 300 - 3rcl Ave. W., Se
attle 99. Send contributions to 
Leif Erikson Memorial ta financial 
secretary, Ct>mma nder Carl M. 
Moe, 22M V\r. 70th St.., S eattle 7. 
SU 3-7844 

Nord manns-Forbun dets 
Pacific NordvestavdelinS, 

Norway Center, Seattle. Presi
dent: Frode Frodesen. Visepresi
dent: Ole Foss. Kasserel' : H. Rag
nar Olsen. 1608 Fl. 7il",1 SL, Seattle 
15; LA 2--1107. Sckrelæl': Charles 
K. Andersell, 2 123 - '16th Ave. S.W., 
Seattle 16,  Wash. Telefon WE 7-
1411. Møter kunngjøres bL a. i 
Washington Posten. 

F9' H9mes or lots 
I n  Sallard and the 
North End 

J{ommen. 

Norwegian Male Chorus 
of Los Angele$, Cal if. 

møter hver tirsdag aften kl. g 
i Hollywood Playground, 1122 Cole 
Street, Hollywoocl. 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. dir'igent:  Aimar E. Moller. 

Norwegian Glee Club 
of Portl and, O�e. 

har møte hver mandag aften 
kl. 8 i Norse Hall, 111 N.E. 11th 
Ave. President: Norman H, CJif
lon, 4635 N.E, 35th Ave., AT 7-
0272. Sekretær: Oscar Oyen, 6224 
N. Denver Ave., BU 9-6488. 
The Eugene Norsemen 
of Eugene, Ore. 

møter hver mandag aften kl. 8 
i Sons of Norway Hall, 1836 Alder 
St., Eugene, Ore. Presiden t :  HO'W
"re! D. Herbranson, 2892 W. 18th, 
DI 4-6534. Sekretær : Herb. Matt
son, 1 970 Regina, DI 5-8831. Dir!· 
<;cn t :  Tom Kaarhus. 

The Norwegian Singing Society 
of San Francisco, Calif. 

møter hver mandag kl. 8 atten 
i Th e Nor"'legian Clab, 1900 Fell 
St . .  San Fra.ncisco. Nye medlem
"""r Og' hl'Røkenile e·l' vel kommer, 

SETT IKKE DIT'.r LYS 
UNDER EN l::iK,JEPI'E ! 

SemI meldinger fra 
din forening 

til 

WASHINGTON POSTEN 

For Aparlmenh 
Income Property. 

Industriol & Suildin9 Siles 

loyal Rea�tYg Realt s 

. Fru Anna V. Lesh, hjemmets 
pianist, åpnet .konserten med en 
pen introduksjon, og som det hlf' 
nevnt er Camilla en meget kjent 
frall}stående sangerinne fra Oslo, 
Norge og sang ' meget vakkert 
fØlgende sanger, norsk, engelsk og 
svensk, s()m av forsamlingen ble 
mottatt med stort bifall : "Jeg be
gynner mecl sangen", "Klippcn " , 
"Turn YOUl' Eyes Upon Jesus", 
"My Saviours Face". "Oln min 
Jesus vil jag sjllnga", "Jag vil 
hava Jesus med mig", "På. kna 
innfOl' Jesus", "A være elin". 

Pastor O .  L. Jensen ' som er 
hjemmets prest, framholdt ,et goclt 
budskap fra profeten Jeremias 
29 :11 ,  hvor nevnes framtid og håp. 
Mennel3kene begynner liv-et med 
håp gjennom skolegang, planer 
og tanker om å. vinne et start 
navn for seg selv; og når en så 
blir gcammel skal en bare slå seg 
til ro og så ende mE\d å dø · slik 
som alle an.clre mennesker. Slik er 
så langt som de fleste menneskf;"r 
tenker, - bar·e for dette livet. 
Men føl' ellere l3enere kan man 
komme på on avstengt vei.  Jesus 
sier: "Jeg vil gi deg en fral'ntid 
med hap". Ta i mot Jesus ! Ved 
ham er evig framtid. Ofte her i 
livet vi planlegger, - men disse 
våre planer er omskiftende. Guds 
1)lan er Uforanderlig. Det er under
fullt a få være et Guds barn og se 
inn i framtidens herlighet i vår 
Frelser Jesus. Det er den store 
gave fra Gud og han forbel'.eder 
sted for alle sine og i hans hus er 
mange rom. Hel' er et h erlig fram
tids håp for Gud"" barn. 

Harold Fr.enunerlid tok flere 
bilcler og pastor Jensen avsluttet 
denne fine konsert med takl{ til 
;amma Stram og fru Sorby, og 
takl{ til alle besøl'ende. "Det e" 
',tor oppmuntring; far oss eldn 
"10111 bor her på hjemri1et å fil. b�· 
søk av de yngre. 'Korn igjen," sa 
)l'l.SLOren, og avsll�ttet festligheter 
med å tillyse Guds velsignelSe ove;' 

teren kan muligens bli den verste fremdeles pål{jenningen i lungene. p.m., en en :er::lc�. 

av dem ane. )<'oruten rovd'yrplagen 17 Imma.nuel � u ; Il � l' a Il Church, I el' også beiteforholdene meget dAl'- Gjøvik En val'evogn ble for- 1215 Thomas ·S[1;eet. _ Arne I. I lige . 

Mange nordlendinger som før 
om årene dro på Lofotfiske, reiser 
nå hver vinter sørover til Østlan'
det på skogsarbeid. Gjennom ar
beidskontorene nordpå ble en god 
del nordlendinger for lioell år si
den rekruttert til skogsarbeid syd
p.l.\., og de fant seg så godt til rette 

leden kvdcl �tj�let utenfOl: en for- Straric1jord, pastor. Sunday, rctlll�g l GJøVik mens eieren et ! 9 :3 0  a.ln., Sunday school. 9 :45 øyebhkl{ var ln�om . foretnl11gen. a.m., bible ·elass. 1 1  ·a.m., worship Han hadde latt
, 

tennmgsnøl{kelen service. _ Tuesday, Mareh 8, 12 
stå i.  Bilen ble 110e senere gjen- noon, Victoria circle, at the home funnet. et styl{ke ' utenfor byen of Mrs. Bernharcl Denecl<e, 7318 mot østre Toten. pen lå. da veltet 20th Ave. N.W.· Thursday, 
utfor veIen, men var likevel ikke March 10, 12 noon, Spring Hill 
blitt særlig mye sl,adet. Biltyven Circle at the ch11l'eh. No-host eller tyvene er H{]{e lmepet. luncheon served. Friday, March 

Why �hould ! Join? 

The SIN Magazine is published 
each month, exdusively for Eng -
hsh speaking jp � Norweg ian 
AmBricans. Its Bditoria l få re i s  
pin - pointed � fo the neBds of 
this audie�ce with i nte rest ing 
artides G " p ictures ��, and 
reports on activities to tie mem
bership fogBther. 

Contac! your local headquarters or write lo 

�OKS Of NORWAY 
HOME OFFI C E  1 31 2  WEST LAKE ST;, MINNEAPOLIS S, M I N N. 

11, Queen Anne Circle at the home 
of Mr�. J. M. Mittet, 7313 - 4t11 
Ave, N. 

Delll!Y Park Lutbel'>lll Church, 
8th Ave. & ".Tohn St. -:- Rev. Nor
ris \V. Stoa, pastor. - Sunda!,!, 
9 : 30 a.m.,  Sunday school. 9 :4 5  a.m" 
adult bib1e c1ass. 11 a.m., worship 
$.ervice, Pastor. N.· "V.'  Stoa, holy 
comnlunion (Rebroadcast 1 2 : 30 
p.m., KTW 123'() ke. ) - Weclnes-

I day, 7 :30 p,m., Lenten senrioe, 
8 :15 p.m., ehoir rehearsal. I Thursclay, 12 noon, mis;;;ion socie
ty. 8 p.111., Gleaners society Mrs. 
Anton 0180n, 775� - 29th Ave. 
N.W. -;- Satunlay, 9 :4 5 .  a.m., Jr. 
and Sr. confirl11ation elasses 

. Pbinney Ridge Lutl)eran unureh, 

7500 Greemvood Ave. - Harold J, 'I 
Brown, pastor. Robert G. Hill-' 
slead, asst'n pastor . .  Russel . We-. . 
berg. minister of edllcation. - '  
Sunday, 8 a.m., worship service 
with hoJy eommunion. 9 :30 and 11 
a.m., Sunday school and worship . 
service, Tuesday, 6 : 30 p.m., I Father-Son banq�let. sponsored hy . 
lhe Brotherhoocl. Dr. Carl Peder
ron, speaker. . . \yednesday. 7 :30 
p.m., Lenten worship service. 8 :45-
10 p.m., adult lnstl'uction claes. 

* 

CrO'lVn 'Hill Ji.Jethodist Clmfch" 
! 4 1h Ave, N.W. & W. 8ntll Street. 
S . .  Thele, pas:or. - SuilG.ay: 9 ;30 . 
"nd 11 a,m., Sunday school and ' 
wOl'ship services. 6 ; :)0 p.m., inter-
1nediate and senior M.Y.F. < , - , " 

s e økery 
5908 - 1 5th Ave. N ,W., Seattle 
(Tvers over gaten fra vårt gamle bakeri) 

Flere svenske b rødsorter 

Ka ffeb rØd, wienerbrød, l.;:ovråi1g e r, småbll'ød 
bakt i smør 

Pai; terter, fyrstekake!', lefser m. m. 

Tyttebær, ansjos[ innlagt s i l d  m .  m "  m. m .  

B rune bøner[ g u l e  erter 

Flere sorter impofi'tert knekkebrØd 

Bli med i Jcretsen av tusener hjem, hvortil 

, bringer norsk nytt og norsk hygge 
hvel' uke i aar4�t 

* 
Bli  fast abonn�nt på eneste norske avis 
i vestre halvdel av USA - $5.00 pr. å r  

* 
Bladet . er en fin gave av varig verdi til 

en norsk ven,i hvor som helst i verden 

* 
Send Washington Posten ti l  slekt og venner i Norge. 

Det e� som et ukentlig brev fra Dem, som blir salt stor . 

pris på. - $5.00 pr. år 

BRUK DENNE I<U PONG: 

Til Wash ington Paslen. 923 Sea board Bldg., 
Seattle 1,  Washington 

U ndertegnede onsker bladet sendt til:  

Navn: . . . . . . . . .  , . . .. .. , . . . . . .. . .. . . . . . .. . . . . . . . .. . . . , . .. . . .. .. . . . , . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . , .. . 

Adresse . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

.. � . _  . . . .. . .  � ... . � . .... . . . . . . . .. . . � . . . . . . . .. . . .. .. . .. . . . .. . . . . . . .. . . . .. .. . . .. . .. . ..  " ...... . ..  , 

Avsender . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . .. . . . . . . . . .. . . . ... . , .. . . . ... ....... .. . .... . .. 

7727 - 24th Ave. N.W. SU 3-1 300 de tilstedev.ærende. N. N. AVERTEI"!, I WASU. J'DSTEN ! !!:===::::======================l 



Etter 'en lang og våt vinter 
det godt med litt solskinn og opp
holdsvær, og en tur på marItedet 
vitner om y,årens komme. Der er 
frisk spinat å få, deilig sprø, lyse
rød rabarbra og nye gulrøtter fra 
California. Fo�t'€Il alt annet 

De hurtige niajarer hadde over
I,ånd i første omgang med 4-1, 

fm,f .�ftJ}ll:l��t mjln , Oil lage1; startet energislce 
C;e;l·oJ.;, :rOb:n�j:i>�., angrep .i siste_ liten og seoret tre 

. , fikk til slutt 

Fr'iday, Maren 4, 1 960 

' Farsund. - Melke-leveransene l Tilsammen ble det ved meieriene 
til meieriene i Vest-Agder gikk I tatt i mot 1,771,079 liter helmelk 
en del opp i januar i år, samrn,;n- I mot 1,666,381 liter i januar i fjor. 
lilmet med samme måned i fjor. Det er ell hedring på 31j" prosent. 

R E - E L E C T  
VAN S O E l E N  

For that l ight  snack • • •  
IDEAL FLATBREAD wlth .. , 

some g ood spread • 
healthful, ' a nd low in 

calories too . • • 
Ask y�u r grocer to keep 

a supply of 

VAN S O E l E N FLATBR1:lDFABRIKKEJN IDEAL, 
HAMAR, NORWAY A B l E  

E X P E R I E N C E D  
N O N - P A RT I S A N 

Im porter: The Napoleon Co. ' 
MA 2·0720. 

Planlegger De aa reise til Scandlnavia? 
Reis RIMELIG, reis UAVHENGIG 

RE IS  I EG.EN B I L  KJØPT I NORGE 
'rilhud ordnes, h{'stillinger formidles. Bilen leveres TOLL

b'RT'l'T og l!'ERDIG REGISTRER'f ved Deres ankomst til Norge. 
Ingen ekstra omkostninger ved bestlJling gjennom \mitt firma. 
Alle formaliteter også ved forsendelsen av bilen til USA ordnes. 

Skriv eUe!' telegrafer og be om priser og detaljer. 

Tollkonsulent ARNOLD ANDREASSEN, 
Grensen 3, Oslo, Norway Telegr. adr.: "Oldand reas" 

W O R l D 14 S  
One A Pay Vita mins 

with , 

R O Y A L J- E L l Y 
Two Months Supply

· $2.00 
tIt R A N D l i S 

A I R  

ID For Irrigatl.;:)n Power 
• Light Pla nts and 

' .  Small  Marine Engines 

Equipment CO .. 

Torskerogn - Blodpudding 

Røkt torskelev:er 
':lellied Pickied Eel 

Multer - Tyttebær - HaJlo'fi Raspberry Saft 

Rød Sagogl'yn ...:- Potetsrriel 

(11 s Delitlltessen 
3rd &, Vil>ginia SECURITIES MARKET 

Seattle, Wash . 
MÅ 3-8M2 

SAL M BAY 
THORLEIF PETERSEN 

MOBILH EAT FU RNACE O I L  AN D STOVE OIL 
Best Autom,atic Service Assured. 

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

COMPLETE OIL BURNER SERVICE 

Call Al 2·9l00 

OSCAR MATHISEN'S SCANDINAVIAN BAKERlES 
.vi tal' bestillinger på Marzipankaker, I{ran&ekakel'. 
Rtlmkakel', Bløtkaker, Tekal{er, Wienerkringler, 
T�rtekringler, Småkalmr, andre b:al{er og hjeinme
bakt Norsk Brød. 

' 8512 - 15th Ave. N.W. 
(�. Car!'" Pastry Shop) 

, SUIL'let 4'-6616 
nes. Pbone, EM 2-6483 

I F U E L  
D I ES E L  

RADIO DISPATCHED 

AT 2-6600 

1 401 w. NICKERSON 5T,. 


