UTKANT-NORGE SA NEI TIL EF MEDLEMSKAP
Oslo (NTB): Norge har sagt nei til a bli
medlem av EF. Dette var utfaliet ved siutten
av opptellingen etter folkeaystemningen, der
sluttallene pendlet omkring 46 pst. ja" og 54
pst. nei. Det ble i partileder-debatten ved
1.30-tiden gjort klart fra statsminister Trygve
Brattelis side at det blir regjeringskrise som
folge av at regjeringens forhandlingsresultat

er blitt forkastet. Noe klart svar om hvem
som skal overta regjeringsansvaret forela ikke
pa dette tidspunkt.
Det gjenstar enna opptelling av forhandsstemmer, og det var ventet at det kom til
dreie det endelige resultat i retning okt japrosent, men neppe nok til a endre det bilde
man satt med sent natt til tirsdag.

Hoyres formann Kare Willoch stadfestet sitt
utsagn fra for folkeaystemningen om at Hoyre ikke \idle vre med i noen ny regjering
som skal fore forhandlinger med EF om frihandelsavtale. Han sa det naturlig at de som
har gaff inn for en frihandelslosning, ogsa
tok regjeringsansvar for a fore forhandlingene.
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i alle kommuner i Nord-Norge
Resultatene fra de enkelte nordnorske kommunene (etter kommunens navn folger frammoteprosenten. I de to tallrubrikkene
forst tallet pa ja og nei-stem-

mer, deretter prosentfordelingen),
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Rekorddeltakelse
ved Tromso-valget

ningen. Da valglokalene stengte
i gar hadde 80.9 prosent av de
De ga dette resultat : 31 1 7
stemmeberettigede avlagt stemme Ja:
5450 stemmer
.
e,r.r
En god del av disse stemmene Nei. 12 065 stemmer 68.9
— Nattens bredeste smil i er avlagt som forhandsstemmer, Det endelige sluttresultatet vil
Tromso hadde ordferer Rare og det er derfor bare 68.8 prosent trolig ikke vre klart for utpit
Nordgard.
(Foto: Vorland) av stemmene som hittil er telt onsdag, opplyser Aage Woldstad
opp.
som er sekretr i valgstyret.
—
•
Valgth.Itakelsen i Tromso hie
sterre enn den har vwrt ved noe
valg siden kommune-sammenslut-
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BRATTEL -REGJERINGEN GAR AV
KAOS I DE N1ERMESTE UKENE?
Fra var Oslo-korrespondent:
Det synes etter det foreliggende resultat
klart at regjeringen Bratteli vil ga ay. Det
vil ikke bli fremmet noen proposisjon om ra-

september/oktober vil regjeringen
sin ayskjedssoknad.
Det er i natt helt uklart hva som blir et
2012
realistisk www.pdf-arkivet.no/eec/
regjeringsalternativ,
og
motstan-

leire frykter en at det gar mot politisk kaos
i de nrmeste uker.
Politiske ledere for tiihengerpartiene har
allerede gjort det klart at de vil ta resultatet
til etterretninR
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Nord Norge
valgte NEI
Slik det la an i natt, og om man beregner
forhandsstemmene med, ser det ut for a bli et
flertall for NEI-siden. Det betyr at norsk medlemskap i EF ikke blir ratifisert av Stortinget.
Det betyr ogsa at regjeringen Bratteli gar av
og at vi far en regjering som ingen i dag kan
si noe sikkert om.
I ayslutningen av det spennende valgoppgjoret
kom Nord-Norge med stor tyngde inn pd NEIsiden og avgjorde faktisk valget. Sa vidt vi kan se
sent i natt er det ikke en eneste kommune her
nord med JA-flertall. Det er ganske oppsiktsvekkende at denne landsdelen hvor Arbeiderpartiet vanlig har en stemmeoppslutning pa 50-60
prosent, har den klareste avvisning av partiets
og regjeringens anbefaling a stemme JA. Den
politiske tilknytningen har mattet vike for det
veldige press som fiskarorganisasjonene har ovd
ute i befolkningen og som har skapt mistillit til
forhandlingsresultatet for denne nmring. Etter
at Hoem gikk av som statsrad i fiskerigrense
sporsmalet, har det aldri lyktes a fa etablert
en tillitsvekkende kontakt med fiskarorganisasjonene. — Fiskarorganisasjonene og fiskerne har
stillet seg i klar opposisjon til partiet og regjeringen pa fiskerisporsmalet, og de har vunnet
en klar seier i drakampen om folkeopinionen i
hele landsdelen som jo er meget avhengig av
fiskerin,Tringen.
Sammen med fiskerisporsmalet har ogsa jordbruket dominert i alle diskusjoner om forhandlingsresultatet, og her har det lyktes NEIsiden a fa tilslutning for at man ville komme
til a ga usikre tider i mote i disse nwringer.
Det er klart nok at i var landsdel med forholdsvis sterk stilling fra disse n.Tringer, har
usikkerheten og tvilen slatt sterkt gjennom til
fordel for a avvise medlemskapet.
Vi ma derfor bare innromme at verken var
avis eller Arbeiderpartiet har nadd fram med
klare rad om a godta forhandlingsresultatet. Et
rad vi ga til var store velgermasse her nord.
Vi tror likevel ikke dette betyr et avgjorende
brudd pa det intime samarbeidet som alltid har
vrt med fiskerne, smatrukerne og parti, men
det stiller nok store krav til arbeidet for a bygge
samarbeidet over den sprekk vi har opplevd na.
Vi haper at det lykkes for oss a gjore det
beste ut av de saker som en ma lose i fellesskap ogsa i framtida.
www.pdf-arkivet.no/eec/
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TV-dekningen
i Vesteralen
Enkelte aviser i Nord-Norge
har i den seinere tid hatt innlegg om TV-utbyggingen i Vesteralen. I den anledning vii Teledirektoratet gjerne fra gi folgende
opplysninger :
I lopet av hosten 1972 vii to
omformere i henholdsvis Sortland
og Be komme i drift. Inklusive
disse to foreligger ferdige tekniske planer for i alt 15 frekvens
omformeranlegg som Teledirektoratet refiner med vil folge i de

TV-utbyggingen i Norge er
forbundet med store omkostninger sett i forhold til de relativt
fa som er registrert som lisensbetalere. En tilfredsstillende
Forts. 8. side

Skatte-tall
for Skjervoy

Fagutstilling
om vannforsyning og
samfunn

Og streiken
fortsetter

Sammensluttet med
-Folkeviljem.

“Nordlysi, Finnsnes-kontor:
Berg kommune har fact fele de
ferste virkningene av de tiltak
befolkningen i Mefjord-omradet
iverksatte fra ferste september.
Som kjent har oppsitterne i
nordre Berg, Mefjordver og Senje
hopen satt i verk bade skattestreik og nedleggelse av sine tillitsvery i kommunen, som protest mot den vending de mener
vegsaka har tatt. Departementet
har som kjent ogsa meddelt at
de ikke kan delta i finansieringen blant annet av den aktuelle
veg Mefjordbotn—Senjehopen
med de 42 prosent som var forutsatt da fylkestinget behandlet
kommunikasjonsplanen for Troms
fylke. Og det er otter at fylkesutvalget har besluttet a legge
saka fram for fylkestinget pa
nytt, at oppsitterne har reagert.
Formannskapet i Berg var samlet til mote lordag. De to formannskapsmedlemmene fra nordre Berg mete ikke. Formannskapet var imidlertid beslutnings
dyktig med de tre frammotte.
Motet behandlet blant annet soknaden fra oppsitterne i Mefjordomradet som har sokt om overflytting til Lenvik kommune. Formannskapet innstiller for kommunestyret a aysla soknaden. For
mannskapet mener at de opplysningene som er framkommet i
soknaden er uriktige, forteller
varaordforer Johan Sorensen pa
henvendelse fra .Nordlys».
NA behandlet formannskapet
ogsa flere andre viktige saker,
saker som gjaldt nordre Berg.

Slant annet skolesaka for Senjehopen krets, forlengelse av skyssbatruten Mefjordbotn—Senjehopen til Mefjordvr, Imrerbolig for
Senjehopen. Disse sakene skal
opp pa kommunestyremotet.
Representantene fra nordre
Berg er innkalt pa vanlig mate
til kommunestyret, men sa lenge
medlemmene fra den andre odelen" av kommunen ikke har forandret meningen, tror ikke varaordforeren at de mater.
Og pa den «andre siden" er
man bitter. Bitterheten slar ut
i forste rekke mot de fylkeskommunale myndigheter og fylkesmannen. — Vi hadde hapet pa
en uttalelse fra fylket pa var
henvendelse, vi er forbauset over
at de neglisjerer oss totalt, sier
et av medlemmene i Berg kommunestyre og aksjonsmedlem
Sigrid Brox Simonsen. — De er
mer villig til a uttale seg til
avisene, enn til oss, legger hun
til.
— For ovrig holder vi en avventende holdning. Vi kan ikke
tro og godta at myndighetene
skal vise sin makt bade med
skatteinnkreving og pa andre
mater og ikke vise oss noen form
for samarbeidsvilje. Vi er klar
over at dette praktiseres i Berg
kommune, men vi hadde ikke ventet en slik holdning fra fylket,
sier Sigrid Brox Simonsen. Det
er demokrati i praksis, legger
hun til.
— Og streiken fortsetter?
— Ja, streiken fortsetter.
H. H.

Det forste tiltak i Informasjonsserien .Produkt og Samfunno blir en fagutstilling om
vannforsyning og avlop hvor spesiell vekt blir lagt pa forurensningsproblematikken. I samarbeid med Studieselskapet for
Regionalarbeidet i Ostlands-omradet legger Norges Varemesse
opp til en informativ fagutstilling som vii vre av spesiell interesse for kommunale og fylkes
kommunale myndigheter, samt
industrien. Utstillingen tar sikte
pa a gi et innblikk i de tekniske
muligheter og organisatoriske for
utsetninger for a forebygge og
avhjelpe vannforurensning.
lig for industrien, som innen kort
tid m a lose sitt avlopsproblem,
er dette et aktuelt tiltak. Utstillingen skal holdes i Sjolystsentret
i dagene 20.-23. februar 1973.
NYTT AVIS-SELSKAP
Et nyregistrert selskap i Rana,
Nordlands Avis A/S, har som
formal a utgi en uavhengig Venstre-avis med kommunene Hemnes, Rana, Nesna, Leifjord og
Vefsn som dekningsomrade. —
Redaktor Ragnar Aarmod Jenssen, i den navrende Nordlands
Avis,' pa Hemnesberget, skal
fortsette som ansvarlig redaktor.
Bak stiftelsen av det nye avisselskapet star en rekke personer med tilknytning til Venstre.
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De har

PD og Lenvik kommune
Herr ordforer Oddmar Mathias
sen, Silsand.
Jeg viser til ditt apne brev til
meg i TF av 21/9, og vii gjerne
kommentere noen av dine betrakt
ninger.
1. Som du vel sa i “Nordlys»,
ble mine uttalelser gitt i et intervju avisen hadde med meg som
formann i styret for Pedagogiskpsykologisk distriktssenter for
Midt-Troms.
Som formann i styret for dette
interkommunale tiltaket, er det
min plikt og mitt ansvar a arbeide for senterets beste. Lenvik
kommune, som vertskommune,
har i avtalen med de andre kommunene som driver senteret, lovet a skaffe boliger til personalet. Nar vi sa er i den situasjon
at vi ikke far nok hus til personalet ser jeg det som min plikt
si fra, uansett at jeg selv tilhorer Lenvik. Vi er vel enige om
at noe annet ville vxre uhederlig overfor de andre kommunene?
Du peker pa at Lenvik i dette
ar har bevilget 1,2 mill. til boliger, og spew hvor mye lenger
jeg ville ha Ott. Jeg er enig
med deg i at vi ikke bar gA. lenger i et enkelt ar. Jeg har selv
i herredsstyret vwrt med pa a
bevilge disse pengene, og jeg er
enig i at kommunen her gjer et
krafttak. Men saken er jo den at
herredstyrets vedtak fra ettervinteren ikke er satt ut i live
enna, da bare en av boligene pa
Finnsnes sA vidt er pabegynt.
Det som imidlertid er den direkte bakgrunn for min misnoye
med kommunens ledelse i dette
sporsmal, er folgende : I brev av
17/4 i Az' skrev jeg som P.P.D.senterets styreformann til Lenvik formannskap v/ordforeren og
bad om opplysninger om det
kunne skaffes boliger til senterets personale, da jeg matte gi
beskjed til sokerne om det kunne
skaffes hus. I brev av 22/4 skriver sa du som ordforer at det

a

partigrensene, og ikke var noe
enkelt partis eller gruppes fortjeneste. Feilen er at vedtaket
forst na blir satt i verk, noe som
er den politiske ledelses ansvar.
For det andre vii jeg minne
om at budsjettet for innevrende
ar, som muliggjorde bevilgningen, ble vedtatt i 1971, altsa under det forrige herredsstyret.
3. Du spor hvorfor jeg ikke
tidligere har slatt alarm i avisene
vedr. boligsituasjonen for lrerne i kommunen. Her vil jeg peke
pa at jeg slett ikke har gait tit
avisene med noe som heist om
dette sporsmalet.
Avisene har imidlertid intervjuet meg som skolestyreformann og styreformann i PPDsenteret om boligsituasjonen, og
disse sporsmalene har jeg svart
pa. Og jeg finner ingen grunn
til i mine svar a undersla at
boligsituasjonen er vanskelig. En
skal vel were ogsa pa dette
omradet, selv om sannheten ikke
er sa tjenlig for kommunen. Far _
det er vel ikke meningen at flere
sokere skal lokkes med boliger
som ikke finnes?
4. Jeg haper du er enig med
meg, Mathiassen, nar jeg minner
om at jeg fra min forste inntreden i Lenviks politiske liv har
kjempet for a fa bygd lrerboliger i kommunen, bade som skole
styreformann og i herredsstyret.
Jeg eager ogsa a pasta at dette
synet gjaldt alle kretser i Lenvik. Jeg har da ogsa opplevd
se at det er bygd en rekke boliger rundt om i kommunen de
siste Ara.
Nar sa du pastar at jeg ensidig poengterer problemene pa
Finnsnes, foler jeg dot som en
urettferdig beskyldning.
Nar
Finnsnes var nevnt i det siste
intervjuet, kom det av at spewsmalene fra journalisten gjaldt
Finnsnes, og dessuten at problemene na er storst her. Jeg viser
i den forbindelse til at vi pa
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Reportasje: Konrad Dragland.
Utrolig, men sant. Anna og
Emil Markussen, Bjarkoy, vii 8.
oktober feire sin 70 ars bryllupsdag. Begge er na bosatt pa Bjarkoy Aldersheim, hvor “Nordlys,,
forleden var pa besok.
Emil er 94 ar . . Han er fodt i
Kasfjord, sonn av Markus Eidissen. Anna, som er 88 ar, kom
fra Leikvik i Torsken.
— Dere var unge da dere
giftet dere?
— Det var helt vanlig a gifte
seg unge pa den tida, forteller
de. Emil og Anna er vitale og
humorfylte, og de forteller fra
bryllupet at dot var 50 gjester
og at .etasjeovnen” matte surres
fast til veggen for dansen begynte. De to ser pa hverandre og
her mens de forteller.
Vi spor om hva som har
hendt siden den gangen. Da blir

de tankefur
a fortelle
barn. I dag
i live, en d
bosatt pa. Sa:
For ikke
sto Emil of
i brattene
var en trist
levd et hart
over havet”,
Han start
aring og had
og griffelen
lrte da bac
Som 18-arin
hoveds mann
har ellers v
pa Spitsberg
— Emil sitte
beretter me
som river o
sitter med ,,1
smilende og 1

ENTREFRENORFORRETNING
ISRENNA, Stakkevollveien - Tromso

ABONNEMENT pa .Nordlys” kan tegnes
ved alle postkontorer og ved \tare avd.kontorer. Bruk postgiro nr. 966 15. Kr. 172,00 pr.

TELEFON 89 050

Sr, kr. 86,00 pr. 1 /2 ar, kr. 43,00 pr. kvartal.

ANNONSEPRISER pr. mm: 1. side kr. 3,25,
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Kvcefjord-skatten
TaIlene er henholdsvis:
Kai.° Aronsen, Borkenes
Kvedfjord Sparebank, Borkenes
Anton Skogland, Borkenes
Marthinus Haugland. Borkenes
Oddmund Bergh, Borkenes
Torbjern Dragland, Revsnesvik
Asbjorn Edvardsen, Borkenes
Jacob Nordvoll, Borkenes
Kveldulf Elde, Borkenes
Arnfinn Strand, Borkenes
Karl J. Svenning, Borkenes
Johannes Gilleberg, Borkenes
Asbjorn Hessen, Borkenes
Nils N. Gunnesdal, Mehus
Jan A. Sund, Bogen

Formue, inntekt og

.

Undersokelse
om Ionnssystemer
Fra var Oslo-korrespondent.
— I lopet av hosten vil'Norsk
Jern og Metallarbeiderforbund
gjennomfore en omfattende undersokelse om hvordan lonnssystemene praktiseres og utvikles
ph bedriftene i verkstedindustrien, opplyser sekretr Henry Hoff
i forbundet til bladet “Jern og
Metallarbeideren ,). Bakgrunnen
for undersokelsen er den stadig
pagaende diskusjon om akkordeller fastlonnssystemer, om lonnssystemenes plass i demokratiseringsprosessen, og om likhetsavtalen som na utvikler seg pa bedriftene.
Gjennom materialet som skal
sendes inn vil forbundet fa en
sa vidt mulig korrekt oversikt
over situasjonen og vil saledes
sta bedre rustet til a yte medlemmene hjelp i den videre utvikling av lonnssystemene.
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EF et demokratisk fellesskap
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Statsminister
Oslo
(NTB)
Trygve Bratteli har mottatt folgende telegram fra presidenten i
Europaparlamentet, Walter Behrendt:

For der
jeg at je
holder n
godt

Hoyt erede herr statsminister.
Pa grunn av en aktuell foranledning legger jeg vekt pa med
dele dem folgende:
De europeiske fellesskap er et
demokratisk fellesskap. Intet
land hvor de demokratiske rettigheter ikke er virkeliggjort, kan
vre medlem. Et land som blant
annet ikke er i stand til a sende
fritt valgte representanter til det
europeiske parlament ville ikke
imotekomme •disse prinsipielle
kray.

Elect olux
romse Elektro

Med uttrykk for min swrlige
hoyaktelse,

Walter Behrendt
President i Europaparlamentet”

www.pdf-arkivet.no/eec/
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Facit har
alle brikkene
til et moderne
kontor.
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Bakkehaug — Indre Troms Samvirkelag —
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Facit 1820 - skrivemaskinen som husker hvordan
brevene skal Se ut. Og som kan programmeres slik
at standardiserte fakturaer, blanketter, etiketter og
brev kan skrives om hverandre uten at kostbar tid
gar med til innstilling av maskinen.
Facit 1820 er ikke bare en elektrisk skrivemaskin - men et l(nnsomt og effektivt skrivesystem
som ved riktig bruk kan oke effektiviteten med
opptil 30%.
Utrolig?

,43434
Tromso

Salgs- og servicestasjoner med spesialutdannet
personell, strategisk plassert:

Her er en av
de viktigste!

kjeden av ledende
spesialforretninger

18.25 For de smA,
18.30 Vrmelding
Dagsnytt
Aktuelt
19.30 Revyen
20.00 Svar i dag
pa sporsmal om alt
mellom nimmel
og jord.
20.30 Symfonikonserten
Radiosymfoniorkestret
i Basel
21.30 Bedriften og vi
Jakt etter solv i
avfallet.
21.45 Unge stemmer
i skotsk folkemusikk
22.00 Vmrmelding.
22.10 Dagsnytt
Kveldsaktuelt

KO
ho-4120

NYTT HOTELL ODELAGT I
BELFAST. Belfast (NTB-UPI)
Et nyapnet luksushotell i sentrum
av den nord-irske provinshovedstaden Belfast ble i gar sterkt
odelagt ved en bombeeksplosjon.
Bomben var plassert i hotellets
underjordiske garasje, og eksplosjonen smadret resepsjonen og
hallen i forste etasje. Fire bevwpnede menn kjorte en reparasjonsvogn inn i garasjen litt for
kl. 8.00 og ga garasjevaktene be
skjed om at det var plassert en
tidsinnstilt bombe inne i bilen.
Politiet hadde rukket a evakuere alle som befant seg i hotellbygningen da bomben eksploderte en halv time senere, og ingen
personer kom til skade.

holder medlemsi
4. etasje hos A
kl. 20.00. Orient
kurs A-sertifikat.
bes mote.

pa Rogers tirsda
Mot tidlig. Inns
ikke-medlemmet
med medlem.

22.30 Hva vet vi om ut-

viklingshjelp og
utviklingsland?
Og hvem skal fortelle
oss om det?
Ved Tertit Aasland
23.00 Norsk jazzkveld
med Frode ThingnTs,
trombone.
Jan Erik Kongshaug•
gitar.
Terje Bjorklund. klaver
Bjorn Holmvik. bass og
Svein Erik Gaardvik.
trommer.
Spesiell gjest:
Pianisten Paul Bley
som spiller med
Arild Andersen, bass.
Jan Garbarek. saksofon. og Karin Krog.
sang
24.00 Dagsnytt
,<Nordlys ,, vil hver dag fra 1.
september til 1. november trekke ut dagens lykkenummer.

eab

Lykkenummer er denne gang
sendt til Nord-Troms og MidtTroms, og De har sikkert mottatt Deres lykkenummer i postkassa.
Pass n5 godt pa hver dag om

EDB
anger o

smart i radio og T

Kurset "EDB og samfi

Kurs—start i radio og TV 9. ok

Bestill studieheft(
Norsk Korrespondanseskole har utarbeidet det studio
horer med til kurset. Heftet er pa 170 sider og gir mL.
oppgavebesvarelser (som biir rettet pa datamaskin).
En serie programmer vil gi ikke-fagfoik en innforing i d
— et felt som mer og mer innvirker pa var hverdag. Ku
fra forklaring av selve arbeidsoperasjonene til a belys€
fremtidsperspektiver, — positive save) som negative.
Studieheftet bestilles enklest ved a innbetale kr. 38,postgiro nr. 8010. Merk talongen "EDB og Samfunnet
ogsa benvtte kupongen nedenfor for bestilling pr. poE

