Statsrad Inger Louise Valle: Jeg er forferdet
over sykepleiernes beslutning

led store planer for Kasfjord

viceengasjeitt skriftlig,
to konsern,
base i KasmrAde som
kommunen

undertegner kontrakten, vii konsernet gi i gang med
konkret planlegging av serviceomridet. Oljebasen vii fa
store ringvirkninger i hele regionen, og spesieit for verkstedindustrien i Harstad og omegn. Konsernet har lenge
hatt planer om oljebase i Nord-Norge, og har 136 befaring funnet Kasfjord-omridet med de gode havneforhold,
vel egnet til prosjektet.

nger. Som det
gruppen star
im har aksje!like skipsselen. Selskapen har siden
rwegian OIL
og har dess

uten tegnet seg for maksimal
deltakelse i oljeindustrien bl. a.
ved bygging av oljeplattformer
og opprettelse av Norsco-basen
ved Stavanger.
Det er oljeletingen nord for 62.
breddegrad som er utgangspunktet for konsernets interesse

Kasfjord. Det aktuelle omradet
ligger sentralt til med Andfjorden rett ut.
Ordforer Norwich opplyser til
“Nordlys” at firmaet tilbyr meget gunstige betingelser for HarForts. 10. side 0

Tromso Sentralsykehus er
blant de ti nye sykehusene som
er tatt ut til neste skritt i sykepleiernes punktstreik. Ved en del
av sykehusene vii det bli streik fra
tirsdag, mens resten begynner
streiken onsdag. Det blir der.
med 16 sykehus som omfattes av
punktstreiken.
Ved siden av Tromso Sentralsykehus er felgende tatt ut til
streik: Trondheim Sentralsykehus,
Asa sykehus i Alesund, Hatikeland sykehus i Bergen, medregnet legevakten, Aust.Agder
Sentralsykehus, Arendal, Vestfold Sentralsykehus, Tensberg,
Porsgrunn Lutherske sykehus,

Ostfold Sentralsykehus, Fredriksstad, fylkessykehuset i Lillehammer og Sentralsykehuset i
Hammerfest.
Det ble fredag ettermiddag
rettet en inntrengende henstilling fra Norsk Sykepleierforbunds hovedstyre bade til regjeringen og til aksjonsledelsen
om a bringe streiken til opphor.
Forbundets ledelse ba ogsg' om
at saken bringes inn for Stortinget.
I et brev til regjeringen fra
det ekstraordinre hovedstyremote i Oslo ber sykepleierforbundet
om at aksjonsutvalget ma fa
mote regjeringen direkte uten

forbundet som mellomledd.
Sykepleierforbundet peker i en
uttalelse etter hovedstyremotet
pa at den pagaende streik rammer
landets syke mennesker sterkt.
Det er pa.trengende nodvendig
at den bringes til opphor.
— Jeg er forferdet over beslutningen om ikkc bare a fortsette den ulovlige streiken, men
utvide den til 10 nye sykehus,
sier statsrad Inger Louise Valle
i administrasjons og forbrukerdepartementet til Arbeidernes
Pressekontor etter at det ble
klart at Sykepleieraksjonen 72
Hike vii godta den avtale regje- ,
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Mandag skal du vmre med a avgjore om Norge sammen med England, Danmark og Irland skal ga inn i
De europeiske Fellesskap.
11962 fikk regjeringen Gerhardsen Stortingets fullmakt' til a innlede forhandlinger med sikte pa medlemskap i et utvidet EF. 11967 og 1969 ba ogsa regjeringen Borten om den samme fullmakt. Hele
tiden har denne politikk hatt tilslutning fra et overveldende flertall av Stortingets medlemmer.
Arbeiderpartiet har alltid gaff inn for en utvidelse
av det europeiske samarbeid. Etter at Arbeiderpartiet overtok regjeringsansvaret i mars 1971, har
regjeringen Bratteli fort forhandlingene fram til et
godt resultat. Regjeringen anbefalte Norges tilslutning til EF. Dette forslag har fatt tilslutning fra alle
distriktspartier, partiets ekstraordinre landsmote
og LO's ekstraordinre kongress.
DNA's landsstyre
Evelyn Anoersen, Ostfold.
Oddvar Berrefjord, Telemark.

Einar Bardsen, Nordland.
Eilif Dahl, Akershus.
Hans Frette, Rogaland.
Kristian Gundersen. Hedmark.
Alf Vee-Haugen, Sogn og Fjordane.
Peder Hitland, Bergen.
Knut Jagland, Buskerud.
Anders Johansen, Vestlold.
Asbjern Jordahl.
Mere og Romsdal.
Halyard Kristiansen. Aust-Agder.
Olav T. Laake. Stavanger.
Arne Nilsen. Hordaland.
Rolf Nilsen, Trams.
Jan Helland Olsen. Vest-Agder.

Sven Olsen, Nordland.

Harald Samuelsberg,

Finnmark.

Ingrid Sandvik, Ser-Trondelag.
Klre Sjovold, Nord-Trondelag

DNA's sentraistyre
Tar Aspengren.
rhandlere.
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Aase Bjerkholt.
NTrygve Bratleli.
Ronald Bye.
auttorm Hansen.
Roll Hansen.
Reidar Hirst'.
Erling Johansen.
Sonja Ludvigsen.
Helqe Sivertsen.
Reiulf Steen.
Unni Tennesen.
Liv ['stile.

Arbeiderpartiets
stortingsgruppe
Anders Aune, Finnmark.
Else Bakke, Hedmark.
Ingvar Bakken. Ostfold.
Gunnar Berge, Rogaland.
Edv. M. Edvardsen. Rogaland.
Oskar Edgy, Mere og Romsdal.
Bjarne Mork Eidem. Nordland
Osmund Faremo. Aust-Agder.
Rolf Fjeldevaer, Ser - Trendelag.
Aksel Fossen, Hordaland.
Lulla Fossland. Rogaland.
Kjell M. Fredheim. Hedmark.
Knut Frydenlund, Oslo.
Petter Furberg. Vestfold.
Rolf Furuseth, Oppland.
Leif Granli. Nord-Trendelag.
Thor Gystad, Akershus.
*Guttorm Hansen, Nord-Trendelag.
Harry Hansen, Bergen.
Rolf Hellen, Nordland.
Alfred Henningsen, Troms .
Lars Nolen, Hedmark.
Gunnar Hvashovd. Buskerud.
Geirmund Ihle, Rogaland.
Nils Jacobsen, Troms.
Willy Jansson, Vestfold.
Guri Johannessen, Buskerud.
Martha Johannessen. Ostfold.
Arvid Johanson. Ostfold.
Hakon Johnsen, Sor-Trondelag.
Sverre Juvik. Sogn og Fjordane.
Per Karstensen, Nordland.
Finn Kristensen, Telemark.
Thorbjern Kultorp. Ostfold.
Gunnar All Larsen, Oslo.
Eigil Liane, Telemark.
Asbjern Lillas. Vestlold .
Aase Lions. Oslo.
Annemarie Lorentzen, Finnmark.

Sonja Ludvigsen. Akershus.
Thor Lund, Aust-Agder.
Harald Lobak, Hedmark.
A. Murberg Martinsen. Vestfold.
Olav Maras, Hordaland.
Per Mellesmo. Oppland.
Margith Munkeby. Nordland.
Magne Mwlumshagen. Oppland.
Arne Nilsen. Hordaland.
Tar Oftedal. Buskerud.
Egil Ranheim, Buskerud.
Salve Salvesen. Vest-Agder.
Asbjern Sjothun. Troms.
Gunnar Skaug. Ostfold.
Eindride Sommerseth, Nordland.
Kare Stokkeland.
More og Romsdal.
Johan Stea. Nord-Trondelag.
Rage Sogard. Hedmark.
Walter Tjonndal. Nordland.
Olav Totland. Bergen.
Ingvald Ulveseth. Hordaland.
Liv Aasen. Sor-Trundelag.

Regjeringen
Statsrad Magnus Andersen.
Statsrad Oddvar Berrefjord..1
Statsminister Trygve Bratteli.
Utenriksminister Andreas
Cappelen.
Statsrad Ragnar Christiansen.
Statsrad Alv Jakob Fostervoll.
Statsrad Bjartmar Gjerde.
Statsrad flay GjRrevoll.
Stalsrad Odd Hojdahl.
Statsrad Per Kleppe.
Statsrad Finn Lied.
Statsrad Odvar Nordli.
Stalsrad Reiulf Steen.
Statsrad Thorstein Treholt.
Statsrad Inger Louise Valle.

velfsere

Arbeiderpartiet og Landsorganisasjonen har med
disse vedtak gitt en garanti til det norske folk om at
tryggheten og sikkerheten for de store folkegrupper, lonnstakere, jordbrukere og fiskere blir best
ivaretatt gjennom et JA.
Ved denne holdning har arbeiderbevegelsen ogsa
demonstrert viljen til a styrke det internasjonale
samarbeide vi som demokratiske sosialister har
som grunnlag for var politikk. Ved internasjonalt
samarbeide skal vi sikre \fart land og verden fred,
og styrke samhorigheten med arbeiderbevegelsen i
andre land.
Medlemmer av Arbeiderpartiets Landsstyre, Sentraistyre, Stortingsgruppa, Regjeringen, LO's
sekretariat, fagforbundsformenn og distriktspartiformenn ber Arbeiderpartiets velgere om I tillit til
partiets politikk a stemme JA.
Landsorganisasjonens
sekretariat
Tor Aspengren, LO-formann.
Leif Andresen,
Kjemisk lndustriarbeiderforbund.
Arne Born. Kommuneforbundet.
Liv Buck, 3. sekretxr i LO.
Egil Halvorsen,
Jernbaneforbundet.
Tor Halvorsen. 2. sekretxr i LO.
Fritz W. Hannestad. Forbundet for
Arbeidsiedere og
Tekniske Funksjonwrer.
Leif Haraldseth, 1. sekretmr i LO.
Lage Haugness. Bygningsindustriarbeiderforbundet.
"Odd Hejdahl. oestformann i LO.
Klaus Kielsrud. Skog- og
Landarbeiderforbundet.
Finn Nilsen.
Bekledningsarbeirtorbundet.
Age Petersen, Naerings- og
Nytelsesmiddelarbeiderforbundet.
Einar Strand, hovedkasserer i LO.
Otto Totland. Handels- og

Kontorfunksjonaarers Forbund

Forbundsformenn
Reidar Albertsen.
Fengselstjenestemannsforbundet.
Leif Andresen. Kjemisk
Industriarbeiderforbund.
0. Antinsen.
Lokomotivmannsforbundet.
Tay Axelsen.
Treindustriarbeiderforbundet
Arne Barn. Kommuneforbundet.
Olav Bratlie.
Papirindustriarbeiderforbundet.
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Kane Dalberg,
Gullsmedarbeiderforbundet
H. Fondevik.
Tele Tjeneste Forbundet.
Leif Hagewick. Politiforbundet.
Fritz W. Hannestad.
Forbundet for Arheidsiedere
og Tekniske Funksjormrer.
Egil Halvorsen.
Jernbaneforbundet.
Lage Haugness, Bygningsindustriarbeiderforbundet.
Willy Jacobsen. Murerforbundet.
Erling Johanson. Elektriker og
Kraftstasjonsforbundet.
Thorvald Karlsen,

Tjenestemannslaget.
Klaus Kjelsrud. Skog- og
Landarbeiderforbundet.
N. R. Mugaas,
Statstienestemannskartellet.
Erling Nilsen, Losforbundet.
Finn Nilsen,
Bekledningsarbeiderforbundet.
Ivar Nilsen,
Tolltjenestemannsforbundet.
Karl M. Olsen,
Luftforsvarets Befalsforbund.
B. Flage Pettersen,
Det Norske Postmannslag.
Age Petersen. Nzerings- og
Nytelsesmiddelarbeiderforbundet.
Wiktor Remne. Skinn- og
Laararbeiderforbundet

Jam

E. Stremmen, Hotell- og
Restaurantarbeiderforbundet.
Otto Totland, Handels- og
Kontorfunksjonmrers Forbundet.
Aa. Tiimmereek, Posttorbundet.
Albert Uglem, Befalslaget.
Ragnar Odven,
Postapnernes Landsforbund.
Henrik Aasared,
Sjemannsforbundet.

Distriktspartiformenn
Thorbjern Aunet, Namdal,
Gunnar Berge, Rogaland,
Asbjern Bortne, Sunnmore.
Kjell Magne Fredheim, Hedmark.
Ingar Siesta!, Nordmere.
Harry Hansen, Bergen.
Rolf Hansen, Oslo.
All Vee-Haugen, Sogn og Fjordane,
Arvid Johanson, Ostfold.
Per Kormeseth, Romsdal.
Finn Kristensen, Telemark.
Halyard Kristiansen, Aust-Agder.
Asbjern tins, Vestfold.
Kurt Mosbakk, Akershus.
Arne Nilsen. Hordaland.
Rolf Nilsen, Troms.
Johan Nygaard, Oppland.
Jan Helland Olsen. Vest-Agder.
Sven Olsen, Nordland.
Arnold Storvold, Sor - Trendelag.
Mon Westrum. Inn-Trondelag.
Knut Aarvelta. Buskerud.

arbeiderpartiet
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Fellesskapet
og Norge
Det vii bli en betydelig omforming av samarbeidet mellom de europeiske land etter den 1.
januar 1973. Det vii skje uten hensyn til om
Norge utnytter denne mulighet til samarbeid
som ligger i forhandlingstilbudet. La oss alle
ha det helt klart for oss at de seks navmrende
EF-land far tilslutning av flere andre denne
dag. Det betyr at folkene i ni vest-europeiske
land, og det er ogsa de mest betydelige landene Norge har omfattende forbindelser med,
na innser at det i hey grad er viktig a fa
fram et organisert samarbeid. Den politiske
malsettingen for samarbeidet er a na sa langt
at man forhandler seg fram til maksimal enighet i alle saker av betydning for de suverene
stater. Noe som i praksis vii vre en styrkning
av fredssituasjonen vi har i Europa, fordi man
soker a lose tvister ved forhandlingsbord for de
far dimensjoner man ikke er herre over. Vi
ser nettopp i dette forhold noe som er saerlig tiltrekkende fra norsk synspunkt. Norge har alltid arbeidet for et givende internasjonalt samarbeid, i stedet for de maktkonfrontasjoner en
ofte har sett.
EF er en reell mulighet for a fa samarbeidet
mellom de ti statene inn i slike praktiske og
fornuftige former som kan gi resultater. Derfor mener vi Norge na bor benytte anledningen
og plassere seg ved Europas forhandlingsbord.
Vi har sett at EF-motstanderne sar mistillit
til dette samarbeidet, til statene som deltar i
det og trekker i tvil om ideologiene Stem-

mer med den norske innstilling til samfunnsutviklingen. Det er fullstendig feilaktig a tro at
det er noen som heist rimelig mulighet a opprettholde et fellesskap pa slik organisert basis
som i EF; uten at de suverene statene viser
gjensidig respekt og tillit. I selve ideen om
fellesskap ligger nettopp det som arbeiderbevegelsen i Norge alltid har statt for. Nemlig
den ting at man finner fram til avgjorelser i
sak, som ikke gar i strid med noe lands vitale
interesser. Men ogsa det at man finner det
grunnlaget som tjener alle pa en fornuftig
mate.
I EF gjelder samarbeidet ikke bare fredens
sak, ikke en gang det i forste rekke. Men her
gjelder det sa mange underliggende problemer
og momenter som man sa visst ikke har maktet
a holde styr pa. Det er den okonomiske utvikling og styring, det er det brede samfunnsarbeidet med sine mange momenter av
sosial, kulturell og nasjonale interesser. Vi tror
det er viktig a fa de forlikt over sa bredt felt
som mulig.
Det er var tids store politiske oppgave som
na melder seg for Europas demokratiske stater.
Det er der Norge skal vre med, og det er
hver enkelts stemme med a avgjore sondag
og mandag. Vi syns velgerne bor legge sin seddel i urnen til fordel for fellesskapet og Norge.
www.pdf-arkivet.no/eec/

Kommunale
sporsma1 og
EF-debatt
Under overskriften .Hva gjor
Karl Ingebrigtsen?» fremmer
Steinar Dreyer kritikk mot meg
fordi jeg for en tid siden stilte
fern kommunale sporsmal til
ordforer KA,re Nordgard i .Nordlys», og dels stiller han sporsmitl om hva jeg har gjort for a
hjelpe ordforeren for a lose de
nevnte oppgaver.
For 5. svare pa hovedsporsmalet forst, sit gjor jeg som tusenvis av andre partimedlemmer,
det jeg kan bidra med for
gjennomfore Arbeiderpartiets
programmer og omforme til
virkelighet den politikk partiets
besluttende organer fatter vedtak om. For mitt vedkommende
gjelder det ogsa i EF-saka. At
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litt tilbake, sa laget jeg f. eks
for en tid siden en bred reportasje angaende problemene pa
fyllinga i Tromsdalen i .Nordlys». Som du sikkert ogsa kjenner til har jeg og mange andre
en rekke ganger etterlyst vegplanen for de ytre distrikter.
Du truer med at jeg vil fa pA
pukkelen av Tromso AP og bystyregruppa fordi jeg var Ba fri
stille disse sporsmalene om kommunale problemer til ordforeren.
Jeg imoteser den tid med stor
ro, Steinar Dreyer. Hensikten
med mine sporsmal var nemlig
at vi i en hektisk EF-tid ikke
glemme at vi har mange
ulose oppgaver ogsit i Tromso
kommune. Og jeg tror folk
flest na hadde storre interesse
av it fa here ordforerens synspunkter pa disse enn all EF-debatten som avisene i lang tid
har weft fullstappet av:
Jeg er for ovrig godt fornoyd

Av Trygve Fjeld
I sitt siste innlegg spar Per
Tender: det ikke mulig for
2 mennesker A ha forskjellig
syn pa en sak, eller tolke en avtale forskjellig?». Selvsagt er det
det.
Disse to forholdene er imidlertid ganske vesensforskjellige.
At to mennesker har forskjellig
syn pa 0en sak», er ikke bare
fullt mulig, men ogsa naturlig
og riktig. Hele vart demokratiske
samfunnsmonster er bygget pa
at det i de aller fleste saker vil
foreligge to eller flere syn, som
er fullt likeberettiget. Diskuterer man stotte til korndyrkingen eller begrensning av loddefisket, er det ikke noe bestemt
syn som er riktig eller «gait»,
Som samfunnsbevisste mennesker ma vi foreta prioriteringer
og vurderinger og treffe et valg
til slutt. Etterpit kan det hende
at det viser seg at det var mindretallets syn som ville ha vEert
det .riktige».
det gjelder fortolkningen
av en lovtekst, avtale eller
traktat, er saken en ganske
annen. Selv om to jurister har
hvert sitt syn. domstolene
til slutt fastslit hva som er riktig fortolkning og hva som ikke
er det.
Per Tender og enkelte andre
vil ikke godta regjeringens fortolkning av jordbruksavtalen
med EF. Det de dessverre overser, er at begge avtaleparter
— Norge og EF— etterpa har
gitt uttrykk for den samme forstaelse av de omstridte og omdiskuterte paragrafer. For den
som matte synes at formuleringene i jordbruksavtalen er
uklare pa enkelte punkter, bor
dette vre tilstrekkelig. NA/ .
,

EF-komisjneprdt,
Sicco Mansholt og andre fremtredende representanter for EF
har bekreftet — det ricer sagt
selvfolgelige — at den norske
regjeringens fremstilling av jord
bruksavtalen er korrekt, burde
Per Tender og andre akseptere
dette. Uansett hvor stor mistillit man ma ha til regjeringen
Bratteli og til landbruksminister
Treholt, burde det nit en gang
for alle vre bekreftet at begge
avtaleparter er enige om hva
som er blitt avtalt.
Per Tender har weft sa elskverdig a tilsende meg nok et
eksemplar av jordbruksprotokollen, samtidig som han paberoper
seg at .vi er fratatt den nasjonale jordbrukspolitikk (sjolraderetten i jordbrukspohtikken)».
Selv om jeg har hart dette
argumentet endel ganger for
fra Tender og likesinnede, forstar jeg fortsatt ikke hvor de
henter det fra. I hvert fall ikke

Realitetene
foran valget
Tirsdag 12. september hadde
.Nordlys” en leder med overskriften .Norge i samarbeid
med ni europaland».
I lederen ble det tatt utgangspunkt i det danske folketings
vedtak for dansk medlemskap
og det sosialdemokratiske partis
oppslutning om samme linje, og
lederen konkluderer med at n$
for folkeaystemningen i Norge
er det nedvendig a vmre
klar over at EF fra neste Ar vii
bestA, av ni medlemsland
Her har altsit lederskribenten
greid det utrolige a omtale Danmarks tilknytningsform til EF
uten engang a nevne den danske
bindende og besluttende folkeaystemningen om EF den 2.
oktober. Bare gjennom det forhold at Folketinget og Det sosialdemokratiske partiet med
relativt stort flertall gar inn
for EF-medlemskap, mener
avisens leder at det er et fakturn at Danmark blir medlem
av et utvidet EF, noe som jo
er en grov forbigaelse av de
faktiske forhold all den stund
det danske folk selv gjennom
den konstitusjonsbestemte folkeaystemningen skal avgjore Danmarks forhold til EF — ikke
det danske Folketinget og Det
sosialdemokratiske partiet.
De siste danske meningsmalingene om EF viser dessuten en relativt klar tendens
hos det danske folk til a ville
stemme Nei hvis Norge sier
.Nei». Den aller siste malingen
— offentliggjort den 14. d.s av
den danske avisen Borsen — viser til alt overmal at det na for
forste gang er flertall mot
dansk medlemskap ogsa hvis
Norges forhold til EF holdes
utenfor sporsmalstillingen,
Danmarks forhold til EF er

fra den tilsendte jordbruksprotokollen.
Det som star fast og uimotsagt, er at — med unntagelse
av kornstotten, som ma omlegges — samtlige bestitende norske stotte- - og subsidieordninger vii kunne opprettholdes.
Levestandarden er garantert
for den norske jordbruksbefolkningen. De forskjellige malsetninger som ligger til grunn for
norsk jordbrukspolitikk, vii kunne opprettholdes uendret. EForganene i, Brussel har ingen
myndighet til a omlegge eller
underkjenne de retningslinjer
som norske myndigheter vii legge til grunn for vitr nasjonale
jordbrukspolitikk.
Per Milder og andre EF-motstandere synes ikke interessert i
noen debatt om utviklingslinjene
i norsk jordbrukspolitikk. Hvis
dette betyr at tilhengere og
motstandere er enige om at
jordbruksnEeringen var ma opprettholdes og styrkes i fremtiden,
slik alle har hevdet i debatten,
er dot en gruppe som har grunn
til a si seg tilfreds, og det er
vare jordbrukere.
Til slutt en kommentar til en
annen artikkel av Per Tender
(12/9-72) der han sier at tilhengerne bygger sin tilslutning
pa folgende: akke annet enn
mistillit. Mistillit til vart statslivs framtidige livskraft, mistillit
til Norges ressurser og mistillit
til det norske folk og hva det
evner.*
Dette hadde jeg ikke ventet av
Per Tender, som jeg trodde
respekterte tilhengernes motiver som likeverdige. Nitr han
pli denne maten stempler EFtilhengerne som darlige nordmenn, ja, nmrmest som illojale
og unasjonale nordmenn, er dot.
ikke langt igjen til slagordet:
«SALG AV NORGE,
Jeg kan bare beklage.

ta stilling i EF-sporsmalet. Debatten har hvirvlet opp stevskyer av detaljsporsmAl som ikke-fagfolk har vanskelig for A
folge med i.
.Vi vet hva vi har, men ikke
hva vi fAr», sier ordtaket og noen
tenker: — Kanskje vi kan si nei
til EF na, og vurdere saken igjen
pa et senere tidspunkt.
Dette er en skjebnesvanger
holdning. Det er medlemskap i
EF som er den eneste naturlige
fortsettelse av den utenrikspolitiske kurs Norge har • fulgt i
etterkrigstiden. Nei til EF betyr
at vi stiller oss utenfor samarbeidet mellom de demokratiske
nasjoner i Vest-Europa.
Vi har i alle ar samarbeidet
med de samme landene i internasjonale organisasjoner. Tidligere var disse organisasjoner toneangivende. Men var tids stadig ekende aktiviteter over landegrensene krever et sterkere fellesskap hvis vi skal lose de nye
store oppgaver som melder seg
(miljevern, valutasamarbeid o.
s. v.) Samarbeidet i EF er et
svar pi denne utfordringen. De
gamle organisasjoner ,mister sin
betydning.
Derfor kan vi ikke si finei*
og .vente og se». Som et lite
land, sterkt avhengig av omverdenen, er dot av sentral betydning for Norge A fortsette
samarbeidet, og ikke plutselig
bryte over tvert. I de naermeste
Arene vil EF treffe vedtak av
stor betydning for Norge (valutasporsmal, skipsfart etc.) Her
ma vi were med, hvis vi ensker
at den nye politikk ogsa skal
to hensyn til norske interesser.
Utvikler ikke samarbeidet seg
som vi onsker, har vi full frihet
til melde oss ut. De ovrige
Fellesskaps-landene er selvsagt
ikke interessert i A holde pa et
land som ikke vii delta i samarbeidet.
En annen sak er at i de navwrende EF-land er det ingen
ansvarlig politiker som ytrer seg
negativt om Fellesskapet.

Jordbruksavtalen sett
med svenske oyne
ganger storre enn i Sverige,
Av Eimund Bardsen:
medregnet Nord-Sverige.
NEI-folket holder fortsatt
lig Frankrike og Tyskland har
from et nordisk samarbeid som
en svmrt velutviklet nasjonal
et alternativ til EF. Selv om
jordbrukspolitikk, og i Tyskland
dette i dag savner ethvert polier dot tilmed enkelte delstater
tisk grunnlag, viser dot at motsom har satt i gang sEertiltak
standerne har stor tillit til ware
for sitt jordbruk — uten noen
nordiske grannefolk.
form for forbud fra EF. Ogsa
Derfor kan det ha sin interesStorbritannia har den samme
se A se hva svenske bender mefilosofi om reginalpolitikken i
ner om den norske jordbruksavjordbruket, og etter min metalen. Bondelagets (Landbruning gar tendensen i EF mer
karnas Riksforbunds) EF-ekog mer i retning av at en fastspert Olof Karlander sier i et
setter maksimumsgrenser og
intervju med Verdens Gang 15.
felles markedspriser og sa lar
ds. at han har meget vanskeenkelt-landene stotte .sitt jordlig for a fatte at ikke de garanbruk i den grad og den form
tier som Norge har oppnadd i
forholdene Men- dot nodvendig.*
sine EF-forhandlinger, skulle
Det er kanskje en grunn til at
vre fullt ut tilfredsstillende for
dot svenske bondelaget har sit
norsk jordbruk». Og han fortmye storre tillit til Fellesskapets
setter: Den norske sxrprotolofter og garantier. Det believer
koll for jordbruket er skrevet
ikke vmre svenskene som tar fell.
pa en slik mate at den otter
min mening stiller nordmennene meget fritt i bruken av
stetteordninger, og bortsett fra
temmelig uvesentlige omlegninger, skulle den norske jordbrukspolitikk ved et EF-medlemskap kunne fortsette presis som
na.
— Spesielt hva melkeproduk
Etter a ha lest referatet fra
sjonen anger, burde man vre
Ser-Troms Elforsynings ekstratilfreds med den prisgaranti og
ordinmre generalforsamling i
rett til bruk av subsidier som
,,Nordlys”, tillater jeg meg A
man har fact, og den sprakdestille et sporsmitl til styret og
batt man i Norge bar hatt om
representantskapet: Er det virke
dette, virker pa meg som en
lig riktig at dere for et mote
diskusjon om pavens skjegg.
som varte i 2-3 timer bevilget
Bakgrunnen for at EF bar kundere to motegodtgjerelser, til
net innromme Norge de varige
sammen kr. 200, forth man av
swrordninger for jordbruket,
motetekniske Arsaker var nodt
som vi har fact, er otter Kartil A innkalle til to generalforlanders mening at den norske
samlinger?
jordbruksproduksjon er sit liten
Jeg er klar over at pa papiret
at den ikke i noe tilfelle repreheter det to meter, men i realisenterer noen konkurransesmesteten var det jo ett mete, bare
sig trusel for de ovrige EF-land.
avbrutt av en god kopp kaffe og
EF har samtidig fullt ut erdeilige smerbrod pa restaurant
kjent — som det star i teksten
Viking.
— at Norges geografiske, boI disse dager fares det store
settings rnessige og klimatiske
debatter i kommunestyrene om
forhold er slik at varige unngodtgjorelser til de folkevalgte
taksordninger er helt nedi styrer, nemder og rad, — og
vendige. Karlander mener for
det blir ofte gitt uttrykk for at
evrig at dot ikke skulle vre
folk som patar seg et tillitsnoen grunn til uro, selv om en
very. faktisk ikke burde ha
er i tvil om det spraklige
noen motegodtgjerelse ut over
traktaten.
—
Som
innhold i
tapt arbeidsfortjeneste. Derfor
kjent finnes det etter Luxemer det litt tungt a svelge at
bourg-forliket ingen flertallsde som meter i Elforsyningen,
beslutninger i slike sporsmal i
som er et interkommunalt selBrussel. Dersom noen av EFskap, skal skumme flote pa
landene mot formodning skulle
abonnentenes bekostning. De ca.
legge inn andre betydninger i
2000 kronene kunne man heller
jordbruksprotokollens bestemha brukt til et gatelys eller to i
melser enn de norske myndigei bortgjemt grend.
heter forutsetter, vii Norge i alle
Forstemmende var det ogsa
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[NVEGLYS. Kom
:yroy har vedtatt
deler i veglys i
Dyrey, hver pa

er , fullt likeberettiget. Diskuterer man stotte til korndyrkingen eller begrensning av loddefisket, er det ikke noe bestemt
syn som er riktig eller .galt».
Som samfunnsbevisste mennesker ma vi foreta prioriteringer
og vurderinger og treffe et valg
til slutt. Etterpa kan det hende
at det viser seg at det var mindretallets syn som vine ha vEert
det «riktige».
NAT det gjelder fortolkningen
av en lovtekst, avtale eller
traktat, er saken en ganske
annen. Selv om to jurister har
hvert sitt syn, ma domstolene
til slutt fastsla hva som er riktig fortolkning og hva som ikke
er det.
Per Tender og enkelte andre
vil ikke godta regjeringens fortolkning av jordbruksavtalen
med EF. Det de dessverre overser, er at begge avtaleparter
— Norge og EF— etterpa har
gitt uttrykk for den samme forstaelse av de omstridte og omdiskuterte paragrafer. For den
som matte synes at formuleringene i jordbruksavtalen er
uklare pa enkelte punkter, bor
dette vivre tilstrekkelig. NA"
EF-kommisjonens president,
Sicco Mansholt og andre fremtredende representanter for EF
har bekreftet — det nmr sagt
selvfelgelige — at den norske
regjeringens fremstilling av jord
bruksavtalen er korrekt, burde
Per Tender og andre akseptere
Bette. Uansett hvor stor mistillit man ma ha til regjeringen
Bratteli og til landbruksminister
Treholt, burde det 'IA en gang
for alle vEere bekreftet at begge
avtaleparter er enige om hva
som er blitt avtalt.
Per Tender har welt BA. elskverdig a tilsende meg nok et
eksemplar av jordbruksprotokollen, samtidig som han paberoper
seg at «vi er fratatt den nasjonale jordbrukspolitikk (sjolraderetten i jordbrukspolitikken)».
Selv om jeg har hart dette
argumentet endel ganger for
fra Tender og likesinnede, forstar jeg fortsatt ikke hvor de
henter det fra. I hvert fall ikke

Realitetene
foran valget
Tirsdag 12. september hadde
.Nordlys» en leder med overskriften .Norge i samarbeid
med ni europaland».
I lederen ble det tatt utgangspunkt i det danske folketings
vedtak for dansk medlemskap
og det sosialdemokratiske partis
oppslutning om samme linje, og
lederen konkluderer med at na
for folkeaystemningen i Norge
er det nodvendig a were
klar over at EF fra neste ar vii
besta av ni medlemsland —».
Her har altsA lederskribenten
greid det utrolige a omtale Danmarks tilknytningsform til EF
uten engang a nevne den danske
bindende og besluttende folkeaystemningen om EF den 2.
oktober. Bare gjennom det forhold at FolkeLinget og Det sosialdemokratiske partiet med
relativt stort flertall gar inn
for EF-medlemskap, mener
avisens leder at det er et fakturn at Danmark blir medlem
av et utvidet EF, noe som jo
er en grov forbigaelse av de
faktiske forhold all den stund
det danske folk selv gjennom
den konstitusjonsbestemte folkeaystemningen skal avgjere Danmarks forhold til EF — ikke
det danske Folketinget og Det
sosialdemokratiske partiet.
De siste danske meningsmAlingene om EF viser dessuten en relativt klar tendens
hos det danske folk til a ville
stemme .Nei» hvis Norge sier
.Nei». Den alter siste malingen
— offentliggjort den 14. d.s av
den danske avisen Semen — viser til alt overmal at det !IA for
forste gang er flertall mot
dansk medlemskap ogsa hvis
Norges forhold tit EF holdes
utenfor sporsmalstillingen.
Danmarks forhold til EF er
altsa slett ikke avgjort til fordel for medlemskapslinjen- Slik
stemningen i det danske folk
kommpr til uttrykk gjennom
meningsmalingene er det heller
overveiende sannsynlig at et
norsk .nei» ogsa vil felges av
et dansk .nei» uken etter. —
Det er realitetene som ma vurderes av velgerne nar de gjennom sin stemmegiving skal vwre
med paa avklare Norges forhold
til De europeiske fellesskap.

Oddm. A. E.

underkjenne de retningslinjer
som norske myndigheter vil legge til grunn for var nasjonale
jordbrukspolitikk.
Per Tender og andre EF-motstandere synes ikke interessert i
noen debatt om utviklingslinjene
i norsk jordbrukspolitikk. Hvis
dette betyr at tilhengere og
motstandere er enige om at
jordbruksnwringen var ma opprettholdes og styrkes i fremtiden,
slik alle har hevdet i debatten,
er det en gruppe som har grunn
til a si seg tilfreds, og det er
\rare jordbrukere.
Til slutt en kommentar til en
annen artikkel av Per Tender
(12/9-72) der han sier at tilhengerne bygger sin tilslutning
pa folgende: .Ikke annet enn
mistillit. Mistillit til vart statslivs framtidige livskraft, mistillit
til Norges ressurser og mistillit
til det norske folk og hva det
evner.))
Dette hadde jeg ikke ventet av
Per Tender, som jeg trodde
respekterte tilhengernes motiver som likeverdige. Nar han
pa denne maten stempler EFtilhengerne som darlige nordmenn, ja, nEermest som illojale
og unasjonale nordmenn, er det,
ikke langt igjen til slagordet.
.SALG AV NORGE».
Jeg kan bare beklage.
.

Merl Cle samme larniene t mi,er

organisasjoner. Tidligere var disse organisasjoner toneangivende. Men vir tids stadig ekende aktiviteter over landegrensene krever et sterkere fellesskap hvis vi skal lose de nye
store oppgaver som melder seg
(miljevern, valutasamarbeid o.
s. v.) Samarbeidet i EF er et
svar pa denne utfordringen. De
gamle organisasjoner .mister sin
betydning.
Derfor kan vi ikke si .nei»
og «vente og se.. Som et lite
land, sterkt avhengig av omverdenen, er det ay sentral betydning for Norge a fortsette
samarbeidet, og ikke plutselig
bryte over tvert. I de nEermeste
Arene vii EF treffe vedtak av
stor betydning for Norge (valutasporsmal, skipsfart etc.) Her
ma vi vEere med, hvis vi onsker
at den nye politikk ogsa skal
to hensyn til norske interesser.
Utvikler ikke samarbeidet seg
som vi ensker, har vi full frihet
til a melde oss ut. De ovrige
Fellesskaps-landene er selvsagt
ikke interessert i a holde pa et
land som ikke vii delta i samarbeidet.
En annen sak er at i de navmrende EF-land er det ingen
ansvarlig politiker som ytrer sang
negativt om Fellesskapet.

Jordbruksavtalen sett
med svenske oyne
Av Eimund Bardsen:
NEI-folket holder fortsatt
frem et nordisk samarbeid som
et alternativ til EF. Selv om
dette i dag savner ethvert politisk grunnlag, viser det at motstanderne har stor tillit til vare
nordiske grannefolk.
Derfor kan det ha sin interesse a se hva svenske bonder mener om den norske jordbruksavtalen. Bondelagets (Landbrukarnas Riksforbunds) EF-ekspert Olof Karlander sier i et
intervju med Verdens Gang 15.
ds. at han "bar meget vanskelig for a fatte at ikke de garantier som Norge har oppnadd i
sine EF-forhandlinger, skulle
vre fullt ut tilfredsstillende for
norsk jordbruk». Og han fortsetter : .Den norske szerprotokoll for jordbruket er skrevet
pA en slik mate at den etter
min mening stiller nordmennene meget fritt i bruken av
stetteordninger, og bortsett fra
temmelig uvesentlige omlegninger, skulle den norske jordbrukspolitikk ved et EF-medlemskap kunne fortsette presis som
na.
— Spesielt hva melkeproduk
sjonen angar, burde man vmre
tilfreds med den prisgaranti og
rett til bruk av subsidier som
man har fatt, og den sprakdebatt man i Norge har hatt om
dette, virker pa meg som en
diskusjon om pavens skjegg.
Bakgrunnen for at EF har kunnet innromme Norge de varige
swrordninger for jordbruket,
som vi har fact, er etter Karlanders mening at den norske
jordbruksproduksjon er sa liten
at den ikke i noe tilfelle representerer noen konkurransesmessig trusel for de ovrige EF-land.
EF har samtidig fullt ut erkjent — som det star i teksten
— at Norges geografiske, bosettings messige og klimatiske
forhold er slik at varige unntaksordninger er helt nodvendige. Karlander mener for
evrig at det ikke skulle vmre
noen grunn til uro, selv om en
er i tvil om det spraklige
innhold i traktaten. — Som
kjent finnes det etter Luxembourg-forliket ingen flertallsbeslutninger i slike spersmal i
Brussel. Dersom noen av EFlandene mot formodning skulle
legge inn andre betydninger i
jordbruksprotokollens bestemmelser enn de norske myndigheter forutsetter, vii Norge i alle
fall ha sin veto-rett. Olof Karlander mener ellers at man
fullstendig feilvurderer utviklingen i EF, dersom man tror det
gar mot en mer og mer sentraldirigert landbrukspolitikk.
— Det er tvert om slik at de
enkelte medlemsland mer og
mer forer sin egen landbrukspolitikk, stikk i strid med de
tanker som kom til uttrykk
f. eks. i Mansholt-planen for
noen Ar tilbake. Produksjonsstetten i EF er f. eks. fern

artikkelen at Myrvang, i likhet
med sine meningsfeller i AIK,
er kommet i underskudd pa, argumenter i EF-debatten. Han formelig kjmler for temaet .usikkerhet for jordbruk og fiske,
saerlig i Nord-Norge n.
Man ma stille seg undrende
til at en aktiv politiker vii
prove A innbille folk at det
ikke skulle hefte usikkerhet
ved politiske saker. Jeg gar ut
fra at ordfereren ma innremme
at det selv i forbindelse med
en sapass enkel og relativt oversiktelig sak som en kommunes
budsjett for kommende driftsAr,
er nodt til a foreligge noen
usikre momenter.
Den usikkerhet som Myrvang
har last seg fast i nar det gjelder Norges fremtid i EF, har
jo de norske forhandlere og de
norske politikere hele tiden hatt
for eyet. Gjennom arvaken og
aktsom handtering av problemene har man derfor kommet
frem til et forhandlingsresultat
som synes belt ut tilfredsstillende.
Det var dette Heyres EF-uttalelse understreket, og vel og

nasjonale

1

ganger sterre enn i Sverige,
medregnet Nord-Sverige. Smrlig Frankrike og Tyskland har
en svmrt velutviklet nasjonal
jordbrukspolitikk, og i Tyskland
er det tilmed enkelte delstater
som har satt i gang swrtiltak
for sitt jordbruk — uten noen
form for forbud fra EF. Ogsa
Storbritannia har den samme
filosofi om reginalpolitikken i
jordbruket, og etter min mening gar tendensen i EF mer
og mer i retning av at en fastsetter maksimumsgrenser og
felles markedspriser og sa tar
enkelt-landene stotte sitt jordbruk i den grad og den form
forholdene gjor det nodvendig.
Det er kanskje en grunn til at
det svenske bondelaget har sa
mye sterre tillit til Fellesskapets
lofter og garantier. Det behover
ikke vwre svenskene som tar feil.

Okonomien
i Sor-Troms
Elforsyning
Etter a ha lest referatet fra
Sor-Troms Elforsynings ekstraordinwre generalforsamling i
.Nordlys», tillater jeg meg a
stille et spews/nal til styret og
representantskapet: Er det virke
lig riktig at dere for et mote
som varte i 2-3 timer bevilget
dere to motegodtgjorelser, til
sammen kr. 200, fordi man av
motetekniske arsaker var nedt
tit a innkalle til to generalforsamlinger?
Jeg er klar over at pit papiret
heter det to moter, men i realiteten var det jo ett mote, bare
avbrutt av en god kopp kaffe og
deilige smorbrod pA restaurant
Viking.
I disse dager fares det store
debatter i kommunestyrene om
godtgjorelser til de folkevalgte.
i styrer, nemder og rad, — og
det blir ofte gitt uttrykk for at
folk som pAtar seg et tillitsvery, faktisk ikke burde ha
noen motegodtgjorelse ut over
tapt arbeidsfortjeneste. Derfor
er det litt tungt a svelge at
de som moter i Elforsyningen,
som er et interkommunalt selskap, skal skumme flete pA
abonnentenes bekostning. De ca.
2000 kronene kunne man heller
ha brukt til et gatelys eller to i
ei bortgjemt grend.
Forstemmende var det ogsa
lese at representantskapets ordforer, Arnljot Norwich, anmodet forsamlingen om ikke
komme med motforslag mot at
det ble utbetalt to motegodtgjerelser. Jeg og mange med
meg skal nok vite A huske at
Elforsyningen har sa god okonomi. Jeg skal lansere en ide for
styret og representantskapet :
Innkall til tre generalforsamlinger pa en dag neste gang, og
dere far enda mer i pungen.
Stromabonnent

meu samarnerue pa zr -.tan Iran
forhindre ytterligere forurensning av havomrAdene.
vi bedre kan gjennomfere kontroll og reguleringer av fiske i
internasjonale omrader, og dermed forhindre overbeskatning.
kystbefolkningens okonomiske
smrinteresser er garantert av ti
lands ledende menn.
vi vil fa et bedre forskningssamarbeide i fiskeriforskning
med Vest-Europas fiskerinasjoner.

FISKERE TENK FREMOVER
STEM JA!
Magnar Paulsen

merke med en utforlig begrunnelse.
Ordforer Myrvang innlater
seg ikke overhodet pa noen argumentasjon overfor innholdet i
Heyres uttalelse. PA den bakgrunn blir hans pAstand om usak
lighet fullstendig verdiles, sa
lenge begrunnelsen mangler.
Velgerne ber ikke were i tvil
om hvem de kan ha tillit til i
denne saken. Stem JA.

Kjent lwstadianer
uttaler seg
Et Ja til Fmllesskab med Vesten
er et Nei til Kommunismen, et Nei
til Vest-Europa betyr et Ja til
Kommunismen, saa enkelt er Valget den 25.

flydelse i Folket. Indenfor EF
hxrsker denne Orden, alle faar
leve og lore ef ter sin Overbevisning uten at lide Overlast. B1.a. i
Utlmggelsen av Klinten og Hveten
hwvder Luther samme Syn, mere
kan heller ikke vi forlange i denne

trmkker sin Haand tilbake, er vi
slukt i et Jafs. Guds Beskyttelses
synlige Redskab er U.S.A. med
sine Allierede. Et alvorlig Tegn
paa den kommende Vrede er det
forvendte Sind hos store Dele av
de Folkeslag Amerika ofrer Liv
og Kraefter for i Kampen mot Diktaturets Vmrdensherredomme,
Utak og Haan hester De Forenede
Stater til Lon av Nordmmnd og
Svensker, Nationer som bor mest
utsat for Ostens Tyranni. Historien viser mange lignende Exempler paa hvordan de som skal odeIwgges, forst slaaes med Blindhed.
I disse Dage raser de rode Horder, Suffer og Maoister, mot at
vort Land ved naermere Tillmytning til det frie Europa styrkes
okonomisk og derved faar sterre
Motstandskraft mot deres Ideer.
Tusen Argumenter bruker de som
Skjul for sit Hjertes hemmelige
Raad. Disse Frihedens Revere
optrwder nu som Frihedens Forsvarere! Hvilken Fryd maa de
ikke fele over at mange Borgerlige leper deres Arend!
Siden endog Bibelen mobiliseres mot EF, bor ialdfald de som
har hart meget Guds Ord gjennem
Tiderne, ha Motvwgt mot .saadant
Misbruk. Luther drager Grwnsen
'dart mellem de to Regimenter,
som skal state og utfylde hinanden i et kristent Land. Statsmagten opretholder Troes- og Ytringsfrihed og hoster til GjengjwId Velsignelse av Kristendommens Ind-

Avkristningstid. Ugudeligheden
fylder sit Maal og gaar sin Gang
helt uavhwngig av EF. Fra den
engelske Vmrden har Sektaander
oversvommet Norge i 100 Aar,
Paven, som er den rette Antikrist
(kfr. Luthers Forklaring av Daniel II), har ogsaa -frit Spillerum.
Umoral i mange Monster Former
trwnger sig ind, iswr fra Sverige
— EF-Motstandernes land.
Aanei, mot Kjods og Aands Besmittelse utenfra er og blir Norges Grmnser likesaa vandtaette
som et Sold. En Kristen maa
stedse leve gudelig i denne VEerden likesom midt i et Dansehus,
som Luther siger i Julepredikenen
over Titus 2.12.
EF-forhandlingerne gjaelder
ikke Sjwlenes Frelse, men det
vwrdslige Regime, okonomiske
Anliggender av Betydning for
timelig Velfmrd saasom Bekjtempelse av Inflation, samt Arbeide
og Levebred for mange. Storparten av dem der har Indsigt og
Oversigt, ser Rikets Beste i Medlemskab, taapelig er det av os andre at stole mere paa egen Uvidenhed end paa Sak-kundskabens
Vidnesbyrd. Mange gjor Nar av at
Haire og Arbeiderpartiet har
samme Indstilling, men det er jo
kun en Felge av at vi kommer i
Selskab med Stater av samme
politiske Struktur. Begge Grupper
finder tilsvarende Partier at sa marbeide med. Senterpartiet ber
undskyldes i EF-sammenhwng. I
vidtrwkkende Avgjerelser vii
Kortsyntheden ikke eine andet
end det visnende Smaabruksystems Bevarelse. I 1935 solgte
Partiet sig og Landet tit Socialisterne for nogle Kroner til Landbruket, gav Nygaardsvold Regjeringsmagten og dermed Aren
for de gode Tider som akkurat da
gjorde sig gjaeldende rundt i Vwrden. Se det var virkelig et Salg av
Norge.
Endnu er det Tid at avImgge
Mindrevaerdigheds-komplekset
med Nordmanden som en Dumme-Petter hvem de Ovrige rotter
sig sammen om at utnytte. Endnu
er det Tid at avlwgge falske Hovmodstanker om egen Fortrwffelighed og Tilstrmkkelighed i
Fremtidens Storme. En tredobbelt Traad slites ikke istykker saa
fort som en enkelt, hwvder den
vise Kong Salomo.
Ugjmrne blander jeg mig i Debatten, fordi jeg av flere ansees
som EF-motstander. Det kan jeg
ikke ha sittende paa mig.
Andreas Esbensen.

Nord - Nord - Norge ligger i Ruslands Gap, den Dag Vorherre
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ningsfolk, betraktet som spion.
Det heter at denne islandske turisten fritt har operert i Troms
innland, godt utstyrt med fotoog filmutstyr. Han skal ifolge
overvakingstjenesten ha besokt
flere overnattingssteder i ovelses
omradet, ogsa militzere forlegninger. Det heter at islendingen
har besokt pensjonater og gjestgiverier, hvor han har overnattet
uten a skrive seg inn som gjest.
Alt dette meddelte vi den islandske skogforvalter, som befinner seg i Norge i forbindelse med
et sakalt norsk/islandsk stipend,
ene og alene for a studere skogreisning og skogforhold i Norge.
Blondal fant a ville ta turen i
host. Han har sin kone med pa.
Norges-besoket, og startet sin
reise i Kirkenes 13. september.
.Nordlys,, fant 0spionen, , pa
Ervik planteskole utafor Harstad.
Her ble han konfrontert med
meldingen om at han var ettersokt av overvakingstjenesten i
Norge.
— Har De fotografert noe som
kan ha forbindelse med Natoovelsen .Strong Expresso?
— Nei, langtifra. Jeg har tatt
et bilde som muligens kan ha
en viss sammenheng med ovelsen.
Under mitt opphold pa BarduJeg og min kone Gudrun er
betrakte som fredelige folk, kun
opptatte av den storslatte norske
skogen, sier den islandske skogforvalter, Sigurdur Blondal, som
er pa rundreise i Nord-Norge for
a studere skogbruket. Her er han
foreviget sammen med sin kone,
etter at r,Nordlys» fant ekteparetf Harstad. Blondal var pa besok ved Ervik planteskole sammen med sin kone.

ovelsesoin radet sammen med min
ledsager,
fylkesskogsjef
Olav Kaasen. Vi har vrt i Divi-.
dalen, Malselvfossen, Bardudalen
og Senja hvor jeg bl. a. besokte
Skaland. Du kan skrive at jeg
er imponert over hvilken fin
skog dere har i Nord-Norge. Saerlig imponert er jeg over skogen
pa Senja, som grenser mot Storhavet. Men leg er ikke
imponert over overvakingstjenesten som enna ikke har funnet
meg, sier 0007 Blondal.. som i
oyeblikket jages av Nato og overvakingstjenesten.
— Kommentar til at De har
overnattet pa hotell uten a oppgi
navn og adresse?
— Det hendte pa gjestgiveriet
«Fossheim,, ved Malselvfossen.
Her fant ikke hotell-ledelsen
boka som gjestene blir oppfort i.
Jeg oppga mitt navn til resepsjonsvakta, og ba vedkommende
fore opp \Tare navn flax boka kom
til rette. Hotellet skal ha kontaktet min kone i denne forbindelsen, men siden hun ikke er norsktalende forsto hun ikke hva hotellet ville. Irnidlertid skulle det
vre en enkel sak for hotellet
a fa navnefort oss, siden vi overnattet pa. 0Fossheim".
Skogforvalter Blondal og frue
Gudrun er na pa veg til VesteraIen.

one ved Kasfjord

har tilstrekkelig
oder for lagring
som har tilknytservicebase, unDette med
domrader er av
Det skal jo ikke
ljevirksomhet til
et sa stort omleres i Kasfjord,
to kan igjen fore
g, ikke bare av
som vi eventuelt
ye der, men ogsa
dre interesser til

3i noe i oyeblik-

ket hvor mange arbeidsplasser
det kan bli, eller hvor store investeringer som skal til.
Vi har hele tida v.Trt interessert i a komme inn ph lengre
sikt for a kunne bevokte utviklingen pa kysten av Nord-Norge.
Det gjenstar jo a se hvilken oljevirksomhet som vil komme. Men
skulle det ikke bli noen oljevirksomhet, vil vi se pa andre muligheter for vi gir opp, nemlig
etablering av annen industriell
virksomhet og eventuelt samarbeid med andre bestaende industrier i Harstad.
— Tenker dere her pa verkstedindustrien?
— Det tor jeg ikke si noe om,
men var forbindelse med Aker-

Tran9iya kirkested:

antikvaren
ieget betenkt

Skoglund —
n har i forbinranoy-saka, der
Tromso har sekt
prestegarden pa
ranoya utenfor
ar, sendt et brev
rnemnd. I brevet
glede over at
t initiativet til en
hva kirkestedet
nyttes til.
an seg enig med
det ikke bor innIrivatpersoner om
.det, i hvert fail
lang tid som det

ar fylkeskonser
s anbefalt soknaredusert leietid,
culturnemnd ved
ns Kr. Eriksen,
t imot dette og
en slik framtid
onsrike kirkestedning fra kulturnoy kommunesty-

re vedtatt a utsette nmrmere
behandling av saka i ett ar for
pa den maten a gi nemnda tid
til a utforme en utredning, som
etter planen skal foreligge i juli
1973.
At privatpersoner har dristet
leie presteseg til a sake om a
garden, har skapt reaksjoner ikke
bare fra kommunens innbyggere,
men ogsa fra utflyttede tranoyvwringer som i henvendelse til
kulturnemndas formann har tatt
aystand fra og sterkt beklaget
dette forholdet.

a

SF og EFTA
O.M. papeker i 0Nordlys” for
20. ds. at SF umulig kunne bekjempe EFTA med 0nebb og
klor ,, i 1960, da partiet forst ble
stiftet i 1961.
Ledersjiktet med Finn Gustaysen i teten hadde vel lenge
for 1961 skilt seg ut. Den poli-

Det er mange vektige grunner for A si JA til EF, og jeg
skal nedenfor bare nevne tre
av dem :
1.
Det eneste effektive vapen mot
krig er fellesskap. Derfor stemmer jeg JA.
2.
Arbeiderbevegelsen, den faglige
sa vel som den politiske, hadde
ikke eksistert uten fellesskap.
Gjennom fellesskapets styrke
har vi nadd fram til den hoye
levestandard og de sosiale go'

linje. Derfor stemmer jeg JA.
3.
Den mistillit som motstanderne
har skid til EF, til vare forhandlere og forhandlingsresultatet allerede lenge, lenge for
forhandlingene forela, bor en
hver tenkende nordmann ta avstand fra. Derfor stemmer vi
JA.
Sverre E. Hanssen

KARTELLKURS I TROMSO
Mandag starter universitetsog hoyskolegruppen innenfor
Statstjenestemannsforbundet et

41., RU1 MUGILLI.11.1.G 110. Va1U, Uc15C11,

Trondheim, As og Tromso. Man
dag og tirsdag blir motene apne
for interesserte.
Det er en rekke aktuelle emner som skal behandles. Det blir
bl. a. foredrag av universitetsdirektor Willy Haugli, Tromso,
professor Per Njal Skancke, forbundsformannen, Bjorn Bjernsen
og forbundets organisasjonssekretier.
Kurset som holdes i Grand
Hotell omfatter bl. a. organisasjonsplanen som ogsa skal behand
les ved Universitetene i Oslo og
Bergen.

Tranoweringer hedret

INNSAMLING VALGDAGEN.
Slumsostrene er igjen a finne
ved tre valglokaler i ar, nemlig
Turnforeningen, Sommerlyst og
Yrkesskolen. Haper publikum
vil se bossene og legge sin
skjery der. Hjelp oss, sa vi kan
hjelpe andre.
NB

;wens slorrelse
catiagt i detalj

Olsen et Co, til

AA V IJ1 1V1 CY la

0Nordlys» Finnsnes-kontor :
Oscar Edvardsen og Trygve
Sollied, to sentrale skikkelser i
Tranoy kommune, og som gjennom mange .5.r har satt sitt preg
pa kommunalt og interkommunalt arbeid, ble forleden tildelt
Norges By- og Herredsforbunds
Hederstegn.
Overrekkelsen fant sted i Solli
samfunnshus og ble foretatt av
navwrende ordforer, Lyder Nilssen, som i sin tale poengterte de

gruppen kan jo fort fore til noe,
sier dir. Fjre under en hver omstendighet er vi klare til a foreta nodvendige investeringer, om
det skulle bli oljevirksomhet
utafor kysten av Nord-Norge?
Norsco ved Stavanger er i dag
var storste oljeservicebase. Den
beskjeftiger om lag 200 mennesker, og investeringene Jigger
et sted mellom 10 og 15 millioner kroner. Det er imidlertid nwrliggende A tolke dir. Fjwre dit
hen at dot neppe vil bli satt i
gang oppbygging av en oljeservice-base, for oljeletingen er star
tet opp i Nord-Norge. Hittil er
det ikke gitt en eneste konsesjon nord for 62. breddegrad.

valgkontor i 5. etg. «Nordlys, ∎ -gardem, trenger biler pa valgdagen.
Partifeller som har muligheter
og tid til A ta en kjoretorn ma
vennligst melde fra over telefon
81530. De kan ogsa mote opp
uanmeldt pa forhand, men de ma
da si fra til kontorets leder ved
frammotet.

ARBEIDERPARTIETS

STYRKING AV PRISNEMNDA
Finansradmannen innstiller over
for formannskapet pa ikke A an
sette ytterligere tjenestemenn i
prisnemndas administrasjon.
tikk de sto for har de fulgt opp
etter at partiet formelt ble
stiftet, og en leder i 00rientering» for 12. desember 1959 bor
O.M. studere noye.
I lederen viser Gustaysen til
hva en rekke framtredende okonomer har gitt uttrykk for,
bl. a. den forsiktige professor
Ragnar Frisch som bruker uttrykk som .den kommende islid,' og “jungelens lov». I lederen fastslar Gustaysen at 0vi vil
miste var identitet som arbeiderstyrt land, fordi vi vil fa
en Erhart-okonomi, sies det av
ledende okonomer».
Det synes som dette er vel
kjente toner fra dagens debatt,
selv om EFTA-samarbeidet,
som opphorer ved arskiftet, na
er blitt selve idealet ogsa for
dem som bekjempet dette i sin
tid.

Ed.

gjoremal og tillitsvery de to har
innehatt.
Edvardsen og Sollied har innehatt kommunale tillitsvery i henholdsvis 45 og 37 ar, den forste
har vaert ordforer i 23 ar, mens
Sollied hadde dette vervet i 12
ar, til han sist host matte trekke
seg tilbake grunnet sykdom.
De har hatt nwr sagt alle tillitsvery innen kommunen, og har
fatt heder for sitt arbeid interkommunalt og pa fylkesplan.

Ekstra gledelig var det at begge kunne vwre til stede ved en
slik sammenkomst, for A fa sine
hederstegn, da saerlig Sollied i
den senere tid har vwrt mye plaget av sykdom.
Bildet viser Oscar Edvardsen
(til venstre) og Trygve Sollied,
med ordforer Lyder Nilsen i
midten, etter overrekkelsen av
hederstegnene.
(Foto: S. Asali)

Allc disse
sier ja til EF:
Gallup-tallene viser at stadig flere nordmenn bestemmer seg for
si ja til EF i den kommende folkeaystemning. Her er noen av dem som
klart har inntatt et JA-standpunkt :
Samtlige medlemmer av den sittende regjering.
3/4 av alle stortingsrepresentanter.
17 av ialt 18 fylkesmenn.
230 av 311 tillitsmenn pa LO-kongressen — LO's hoyeste organ —
som ble avholdt den 3. 6.1972. Dessuten Landsorganisasjonens ledelse.
En enstemmig ledelse i Norges Industriforbund.
Samtlige representanter for alle sider av var skipsfartsmering —
sjofolk savel som redere.
Det store flertall av motstandsfolk fra siste krig.
For bare a nevne noen.
De sitter alle, pa hver sine omrader, med et ansvar for a ivareta
nordmenns interesser. Burde vi ikke kunne ha en viss tillit til
at de har vurdert dette vanskelige sporsmal etter beste skjonn — og at de
handler deretter?
Eller gar de — slik motstanderne hevder — rett og slett inn for a
«selge Norge›)?
Det er det du som skal avgjore — den 25. september.

Ja til Europa er ja til trygghet
Europabevegelsen i Norge
www.pdf-arkivet.no/eec/
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TRYGDENE

VED EF-MEDLEMSKAP
Hvis Norge blir medlem av EF:

Trygdeytelsene vil ikke bli
redusert.

goi

Okt okonomisk vekst vil gi
storre trygdeytelser.

Norske myndigheter vil fortu satt bestemme trygdenes
omfang og storrelse.
New York, UPI: Norges nye Star, ankommer her til New
cruise-flaggskip, Royal Viking
etter sin ferste tur over Al

23. september 1972

SOSIALDEPARTEMENTET
1341c23.9.72
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Arbeidernes
kir i Kina
stadig verre
Moskva (NTR's korrespondent)
Situasjonen for arbeiderklasren Kina blir bare verre og ver.e. Den kinesiske landsorganisadonen kunne tidligere forsvare
irbeiderklassens rettigheter og
nteresser, men i dag eksisterer
len ikke lenger. Livet i dagens
Kina viser dessuten at arbeiderne
lei av Mao-politikken, vakre
ilagord og politisk bloff, heter
let i en artikkel i siste nummer
iv det sovjetiske tidsskriftet “Noroje Vremja».

Det faktum at formann Maos
,inje seiret i kulturrevolusjonen
rammet i hoyeste grad arbeidertlassens politiske, okonomiske og
iosiale interesser. Produksjonen i
abrikker, gruver og verksteder
rikk tilbake som folge av at offiterer ble satt inn som ledere.
Offisielle oppgaver om den kiiesiske arbeiderklassens levestan
lard i 1971 tyder pa at ansatte i
abrikker og kontorer ikke har
rkt sin inntekt. Dette skyldes fornann Maos okonomiske politikk.

GRAVFTE
Megler HA.kon Wilsgard som
iylig tickle i sitt hjem i Batsfjord,
ale sist tirsdag bisatt til kremaijon fra kapellet i Tromso. Det
rar blomster ved baren som en
liste hilsen fra familie i Tromso
Ig Ursfjord og fra en rekke venter i Stavanger.
Etter salmen .Dype stifle >,
:site domprost Aschim over 1. Pet.
14-25 alt kjod er som gress
— gresset visnet og blomsten falt

Fagbevegelsen ma aktivt in

2012

Trafikken vil kreve
250000 liv arlig?
«Helsesektoren mer inn i trafikksikkerhet»
Kobenhavn (AP): — Trafikkulykker vil snart kreve 250 000
menneskeliv om aret, og antall
mennesker som kommer til skade
i trafikken vil overstige ti mil lioner, skriver den britiske trafikkeksperten dr. J. D. J. Havard
i en rapport til Verdens Helseorganisasjon (WHO).
Havard foreslar at helsemyndighetene bor overta de omrader
hvor myndighetene for trafikksikkerhet hittil har mislykkes.
Bygging av veger og gater er like
viktig for den offentlige helse i
det 20. arhundre, hevder dr. Hayard.

Til tross for en relativ nedgang i antall dodsofre pa vegene,
oker det absolutte antall dodsofre, og har allerede nadd en slik
hoyde at det er nodvendig A betrakte hele problemet som en
epidemi.
Ved hjelp av to elektroniske
regnemaskiner, har den britiske
eksperten utarbeidet tabeller som
viser at i de fleste europeiske
land reduserer trafikkulykker
den gjennomsnittlige levealder
mer enn infeksjonssykdommer.
Han bemerket ogsa at i hoyt industrialiserte land, er trafikkVed jordfestelsen sang man .SA.
to da mine hender. — og etter
senkningen aysluttet domorganisten minneandakten med .Ave

ulykker Arsaken til mer enn halvparten av alle dodsfall blant menn
i alderen 15 til 24 Ar.
I rapporten fra dr. Havard heter det videre at i visse land blir
det drept flere bilister enn fotgjengere i trafikkulykker pa
grunn av storre hastighet og akselerasjon. Bare for et par Ar siden ble det drept to eller tre
ganger sa mange fotgjengere som
motorister i de fleste land.
Vest-Tyskland topper listen av
de europeiske land hvor trafikk-

Sentral oppg
alderst► ygdei

ulykker na er arsak til de fleste
dodsfall blant unge menn i alderen 15 til 24 Ar.
Hedge statistikken over 100
dodsfall, er vegtrafikken Arsak
til 50,2 prosent av tilfellene i
Vest-Tyskland, Nederland 47,3,
Danmark 45,6, Belgia 44,2, Frank
rike 43,8, Osterrike 43,3, England
og Wales 41,9, Nord-Irland 41,0
og Sveits 34,2 prosent. Finland
kom pa 12. plass med 32,5 prosent og Norge pA 16. plass med
27,2 prosent.

Sammy er lykkelig

— Sosiale problemer er ikke
blitt borte, selv om vi i dag stort
sett lever i det vi kaller et velferdssamfunn, framholdt statsrad Odd Hejdahl i en innledning
om trygdesporsmal pa landsmetet
i Norges Handels- og Kontorfunksjonxrers Forbund. Statsraden pekte i denne sammenheng
pa at problemer som vel kanskje
eksisterte tidligere eller som I
alle fall den gang ikke sto i sentrum for oppmerksomheten, na
har trengt seg fram i til dels
meget stort omfang.

Statsrad Hojdahl antydet at
Folketrygdens utgifter vil komme
til a stige meget sterkt ogsa i
1973. Stigningen var fra i fjor
til i ar pa henimot to milliarder
kroner, til 12 milliarder to hundre og 5 millioner i innevwrende
—
Taleren kom inn pa en del av
de viktigste utgiftsposter. Han
slo fast at de pensjonister som
bare har den rene alderstrygd
leve av ikke har tilfredsstillende
vilkar. I Ara framover blir det
en sentral oppgave a utjevne pensjonisters inntektsforhold.
Om visse sider ved uforeproblemene sa statsraden at han hadde en folelse av at myndighetene
ikke har full kontroll med utviklingen. Det arbeides na intenst
med a finne losninger pa problemer som foreligger.
Om attforingstiltakene sa statsrad Hejdahl at den har vi hittil
gjort for lite med. Dette spesielle
problem er meget komplisert av
rent menneskelige arsaker. Det
vil dessuten kreve et meget stort
personell av sakkyndige a lose
det mer tilfredsstillende.
Den storste samlede enkelutgift pa trygdebudsjettet er sykestonad, — og begrepet omfatter da sa vel direkte sykepenger
som sykehus, sykehjem o.a. Bare
for i Ar blir det anvendt ca. 4,9
milliarder kroner pa denne utgiftsposten, en okning pa ikke sA
langt fra en milliard kroner fra

sammenhenger pa det rene.
— Det store politiske spot
era finne det rette balansei
mellom de ulike trygdeytels
den ene siden, og dekningsr
pA den andre siden, sa statsr
— De trygdede ma. sikre
okning av sine pensjoner i
med bedringen av de yrkes
ves realinntekt, framholdt s
raden. Han slo fast at fagbevi
sen ma komme mer aktivt og
trait inn i bildet tar det gjc
trygdeordningene og utbedrii

Folkets
med 15

I den nye kursplanen som
kets Brevskole sender ut i
finnes det en omfattende pr
tasjon av skolens 150 kurs
spenner over en rekke fago
der.
Folkets Brevskole er orga
sjonens egen skole, og i kur
nene blir skolens organer og
somhet presentert.
Siden Folkets Brevskole
tet for 26 Ar siden, har den
mottatt 660 000 kursinnme

Dum
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langs vegen

Statssekretcer Arve Johnsen:

HOREEF kan ikke forandre N

noe i var oljepolitikk
Ingen stat vil gi fra seg kontrollen med kontinentalsokkelen
Fra var Oslo-korrespondent:
— I alle EF-land og i alle sokerland spiller staten en meget
central rolle i utforniingen av
oljepolitikken. Det er staten som
bar eiendomsretten til kontinentalsokkelen. Det er staten som
utdeler konsesjoner. Det er staten
som bestemmer om nasjonale selskaper, eller statsselskaper skal
ha fortrinnsrett, eller om staten
skal delta med en viss andel. Dette er situasjonen na, og ingen ansvarlig representant for noen av
disse land er villige til a gi slipp
pa denne retten.
Det er statssekretr Arve John-

9risvinneren Odd Hassel:

ber bli Ja ved
ceaystemningen
iker ma vcere internasjonalt orientert
rrespondent :
ommet fram til
ig at alle avgjorel kulturelle som
;e og ekonomisma arbeide for
Lkeaystemningen
1 EF, sier nobelofessor Odd Hasmed Arbeider,el er en av Nornalevende viHan ble tildelt
jemi i 1969 og
.?.d Universitet i
- 1964. Selv om
siden han off i)eider han fremskapelige arbei[nstitutt pa Blin-

✓ utgitt en lang
.lige avhandlinger
✓ knyttet til avigsgjennom brudd
jemi.
• omtrent ti ar

iv en liten grupi Oslo, om jeg
med dem for a
medlemskap i
mtrent felgende :
om Norge ber

har
;eg med
Larssen —
fterett ble satt
:1. 09.00 for a bens konkurssekssykehjem, alterer Henry KvamUtgangen pa
ik som vi tippet
pengene ble beLens prosessfulliellwg, gjennom
>ank i Harstad,
grunnlaget for

slutte seg til Fellesskapet eller
ikke, er ytterst komplisert. —
Selvsagt bor enhver nordmann
etter beste evne sake a danne seg
en begrunnet mening om hva vi
bor gjore, men forelopig filer
jeg meg ikke kompetent til
gi folk et tilstrekkelig underbygd
rad i denne sak.
— Etter de mange ar som er
Ott, og de erfaringer som i
mellomtiden er hostet, er jeg,
nar jeg i dag blir anmodet om
uttale min mening, ikke uvillig
til a gjore dette. Den overbevisning jeg er kommet fram til, er
at alle avgjorende hensyn, savel
kulturelle som sikkerhetsmessige og okonomiske, tilsier at det
bor bli et JA ved folkeaystemningen.
— en lang rekke norske forskere har i et opprop gitt uttrykk for at man ved et medlemskap i EF vii hemme forskningen?

- Jeg tror ikke det er noen
fare for dot, men jeg vil heller
ikke uten videre pasta at forskningen vil bli fremmet ved et
medlemskap. Det kan for ovrig
tenkes at man ved bedre organiserte grupper og laboratoriearbeid innen et utvidet europeisk
fellesskap, kan fa etablert tiltak
som vii virke fremmende for
forskningen, men dette vet man
ikke noe om i dag. Det drives
mye verdifull forskning i Europa. — Jeg vii i denne sammenheng gjerne understreke at jeg
har tatt mitt standpunkt i denne
sak ut fra det syn at vi bade
politisk og kulturelt borer hjemme i Vest-Europa og at det er
naturlig a fore videre dot samarbeid vi hittil har hatt med disse landene som stort sett har de
samme politiske idealer som oss.
— Det har v.wrt hevdet fra
forskerhold at et medlemskap i

Kotelett Marengo med Ris

sen i Industridepartementet som
sier dette i en samtale med var.
Oslo-korrespondent. Statssekretaer Johnsen uttaler dette i forbindelse med pastandene om at
EF vil ha kontroll over Norges
olje.
Arve Johnsen sier at det er
helt utenkelig at land som England, Italia, Frankrike, Danmark
og alle de andre som har olje, eller muligheter til a finne olje, pa
sin kontinentalsokkel skal gi fra
seg noe av sin sjdlraderett pa
dette feltet.
— Var oljepolitikk er fastlagt
ut fra EF's bestemmelser og vi
trenger ikke a forandre et fnugg
pa de vedtak som er gjort i Stortinget. Om en fra EF's side onsker a ga videre med a lage overEF, vil kunne fore til at vi blir
sa konsentrert om Europa at
man kan svekke de internasjonale kontakter man har utenfor
Vest-Europa. Er De enig i et
slikt resonnement?
— Nei, dot anser jeg for a
were en feilaktig vurdering. En
forsker m a vmre internasjonalt
orientert og jeg tror ikke et
medlemskap i EF vil endre pa
dette.
www.pdf-arkivet.no/eec/
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USA vil yte
erstatning
til ofre for
forbrytelser
Washington (AP): — Det amerikanske senat har vedtatt et lovtillegg som vii gi erstatning til
ofre for forbrytelser og til 4,gode
samaritaner” som kommer ofrene
til hjelp. Tillegget er innlemmet
i en lovendring i kriminalloven
som ble vedtatt av Senatet forleden med 74 mot 0 stemmer. Lovforslaget skal na vurderes i fellesskap av representanter for en
samlet Kongress.
Ifolge forslaget vii dot heretter were en federal forbrytelse
drepe en politimann eller en
brannmann. Lederen for det demokratiske parti i Senatet, Mike
Mansfield, sa at regjeringen i altfor lang tid har neglisjert ofrene
for voldsforbrytelser og folk som
blir skadet nar det forsaker
hjelpe ofrene.
Lovforslaget innebwrer at evt.
ofre for voldshandlinger vii kunne fa erstattet utgifter til lege
og begravelse, tap av inntekt og
understottelse, terapeutiske utgifter og utgifter til barnepass
mens on av foreldrene er i arbeid. Derimot vii ofrene ikke fa
erstatning for tap av eiendom.
De sakalte ■■ gode samaritanere"
vii derimot kunne fa on slik erstatning.
For Afa erstatning ma tapet
vmre pa minst 65 kroner, mens
«taket” er fastsatt til 325 000
kroner.

nasjonale organer pa dette feltet, sa kreves det enstemmighet.
For a nA fram med framstot i
denne retning, kreves det i alle
fall at Norge er enig i denne be-

slutningen. Det er helt utenkelig
at noen nasjonalstat vil gi fra
seg rettigheter pa dette omradet,
sier Arve Johnsen.

Enda
bedre
retningsmikrofon!
-nyutviklet kondensatormikrofon.

For den horselsvake der
apparatets gjengivelse
og styrke passer vil bakgrunnsstoyen reduseres
og taleforstIeligheten
bedres vesentlig.

RADIOSERVICE OTROMSO

Arbeidsmirpet
ma utredes pa
bredt grunnlag
Krav fra Jern
✓
og Metall
Pa lederplass i siste nummer
av bladet “Jern og Metallarbeideren» — som er organ for
Norsk Jern og Metallarbeiderforbund — slas det til lyd for
gjennomferingen av en bred, statlig
med
bakgrunn i de utredninger som
har funnet sted i Sverige, og
som na ogsa gjennom hires i
Danmark.
— Forst gjennom en slik utredning vii dot ware mulig a samordne alle forskjellige syn pa
arbeidsmiljeproblematikken, —
og forst her kunne statlige myndigheter fa klare forslag til for
eksempel nedvendigelorslag som
ma gjennomferes for a bedre pa
situasjonen, skriver bladet blant
annet.
— Vi har tidligere kritisert
miljo-politikernes snevre syn nar
de utelukkende synes det ytre
bor tillegges noen vekt. Arbeidsfolk som lider under et darlig
arbeidsmiljo kan aldri sla seg
til ro med dette.

— Det kunne were passende
pa dette tidspunkt a gjore vare
statlige myndigheter oppmerk som pa hvor landet ligger. Vi
har arbeidstilsyn, nylig omorganisert, som er villig til a gjore
on jobb for et bedre arbeidsmiljo. Kommunalminister Odvar
Nordli er ikke ukjent med arbeidsfolks problemer. Han burde
merke seg hvor vinden bliser i
dag, og utnytte situasjonen slik
den er.
Arbeidsmiljoet i dag og for
40-50 ar siden kan ikke sammenliknes. Men teknisk utvikling
skaper nye problemer, og vi ma
finne nye losninger. Dette er ikke
problemer vi loser en gang for
alle, dette er problemer som stadig vii ants nye og andre former,
og som innbitt ma forfolges med
alle de midler vi har til radighet. Det burde vmre en enorm
utfordring for alle som vii gjore
noe positivt for arbeidernes ve
og vel skriver “Jern og
Metallarbeideren" pa lederplass.

Statlig arbeidsgruppe uvirksom
Skulls utrede informasjon om
farlige stoffer i industrien
Fra var Oslo-korrespondent:
En arbeidsgruppe som i 1970
ble nedsatt av davrende kommunalminister Helge Seip for a
utrede hva man kan gjore for a
bedre informasjonen om bruk av

Min fulls Slit

farlige stoffer i industrien, har
til dags dato ikke Levert noen
innstilling, og har heller ikke
sagt fra seg mandatet, far ,Jern
og metallarbeideren” opplyst i
Kommunaldepartementet. Arbeidet i gruppa har tydeligvis stoppet opp uten utsikter til a bli tatt
opp igjen.
Fagbevegelsen kan ikke sla
seg til ro mod at en sa viktig

rett til a kjempe
ikray. Rives dette
elens lov herske,
ig vil ga ut over
uppene, sier statsle peker pa at sa?handles i arbeidsegjeringen i forste
vwre pptatt av
adevirkningene for

ter for sykehusrammet av streiedag mote i Oslo
opptrappingen av
fra de erfaringer
fed de streikerami lopet av den forste
I det forst neste uke
supplerende retaktuelle praktiske
Norske Kommurbund, ble det opper motet.
sisert pa motet at
ke er gAtt til noen
le streikende sykee imidlertid underle i de forste retSentralforbundet
me betrakter andet som opphort
kepleierne har for;er.
nes sykehusutvalg
kveld en henstilne om a komme
med sikte pa A finsom kan bringe
iormal drift igjen.
ble vedtatt pa et
mote i utvalget.
lget sier at det ser
pa situasjonen.
fort til innskrengle ventelister og
-

ng av mennesker
behandling. Disse
kke fortsette uten
betydelig skade:er det i henstillin-

Albertsen, Tromso — pike
19/9 Hedvig og Magnar Hansen,
Birtavarre — pike
Johanne og Olav Wrangen,
Storsteinnes — pike
Eli og Eiliv Olsen,
Tromso — pike
Aina Heggeblom og
Dagfinn Rydningen,
Oteren — pike
Signe og Jan-Ole Olsen,
Kaldfjord — gutt
Audhild Hanssen og
Magne Strom, Bakkejord
gutt
20/9 Aud Andersen,
Storsteinnes og Arne
Karlsen, Mortenhals — pike
Tove og Kjell Bugge,
Tromso — pike
Reidun og Oddvar
Pedersen, Birtavarre —
gutt
TROMSO BYPLANRAD har
godkjent fradeling av boligtomt
fra eiendommen Rydland pa
Kvaloya. Det var innstilt pa avslag av hensyn til flystoyen, heller ikke hadde vegsjefen gitt
godkjennelse for avkjorsel.
STATSPENSJONISTLAGET
Tromso viser til annonse i mandagens avis.
KURS I PLANLEGGING.
Tromso byplanrad har etter henstilling fra formannskapet valgt
radsmedlemmene Bj. G. Nilsen
og Morten Furunes til a delta i
et kurs om planlegging og opparbeidelse av tomteomrader. Kurset holdes i Tromso 2.-4. oktober
det for meg synes unodvendig
utdype det neermere.
Det som na gjenstAr for velgerne for vi tar avgjorelsen, er
sporsmalet om tillit og ansvar.
I oyeblikket hviler ansvaret pA
oss velgere. Det er i denne forbindelse nedvendig a understreke at en stor del av de drivende
krefter i Folkebevegelsens agitasjonsapparat er folk som ikke har,
og neppe vil fA politisk ansvar i
overskuelig framtid. De slipper
med andre ord a ta ansvaret
for det som skier ved et eventuelt flertall for NEI. Regjeringen med stotte av et overveldende
flertall av stortingsgruppen tar
et NEI som et NEI til regjeringen og Arbeiderpartiet. AIK og
stortingsmann Forde med fleres
fantasier om en ny regjering av
Arbeiderpartiet, er ren onsketenk
ning og har inlet med virkeligheten a gjore. Min appell til
velgerne blir derfor : Vis tillit
til de som tar ansvar. STEM
JA. Og til Arbeiderpartiets velgere: Vis tillit og troskap mot
Det norske Arbeiderparti og
var regjering. Sett fraksjonsmakerne pa plass. STEM JA.
John Steffensen
Skjervoy

har grunn til

a tro, vil

fiskeri

Marta og Svein Noreim,
Sommaroy — pike
Alice Dahl og Jon Helge
Dybdal, Tromso — gutt
21/9 Arnhild og Age Fagervoll,
Nord-Lenangen — pike
Tove og Per W. Norheim,
Lyngseidet — gutt
22/9 Ase og Svein Robertson,
Tromsdalen — gutt
Stokmarknes sykehus:
18/9 Wivi og Arvid Johansen,
Sortland — gutt
20/9 Inger og Harald
Martinussen, Holmsnes,
Bitterstad — pike.

Direkter Olav Lund i FiskeriAndenes sykestue:
16/9 Laila og Terje Faarberg,
Andenes — pike
Finnsnes Rode Kors Sykestue:
15/9 Ingrid og Per Stensland,
Bakkehaug — gutt
16/9 Jorunn og Sigurd Espenes,
Bardufoss — gutt
18/9 -Anne Guri og Vidar
Rodvang, Finnfjordbotn
— gutt
19/9 Grethe og Johan Eidem,
Torsken — pike
21/9 Jorunn og Svein Hansen,
Aspelund — pike
Ann og Ingvard Breivik,
Rossfjordstraumen — gutt

aeise tra timeriairektoren om
kvotene for 1973 og at forslaget
om feit- og smasild er pa 50 000
hektoliter.
— Bakgrunnen for dette er en
henvendelse fra den islandske
fiskeridirektoren, sier Midtgard.
Denne gar inn for fortsatt totalfredning av vintersilda samt
ytterligere reduksjon av fangstkvantumet for feit- og smasild.
— Vi har sendt forslaget til
de berorte parter i organisasjonen, Notfiskarsamskipnaden, Fis
kebAteredernes Forbund og samtlige fylkesfiskarlag og bedt om
oyeblikkelig uttalelse. Der otter
vil det nasjonale standpunkt bli
formet, og de norske myndigheter
vil sa (Irate saken med Island
og Sovjet, sier Midtgaard.

styrteise over aen mate .airs s
fremste menn i Troms farer
fram. ■■ Vi ma rettlede de villfarne”, sa en av dem i et mote
pa Gibostad. Her ma man sporre
hvilket grunnsyn har de som
kommer med noe slikt, slutter
Berntsen.

IHARSTAD KINO

Lerdag og sondag kl. 17.00: DEN

SKJELOYDE LOVEN (B)
Lerdag kl. 19.00 og sondag kl.
21.00: OLSENBANDEN TAR
GULL ( V)
Lerdag kl. 21.00 og sondag kl.
19.00: ROTTENE (V)

Seks land
er i dag medlemmer av EF
nemlig:

Belgia, Frankrike, Italia
Luxembourg, Nederland og
Tyskland
•••
Folkeaystemningen
ret
i Norge 24. og 25. september
;fir ut over gjelder sporsmalet om Norge
sammen med Danmark,
-utbygging
for tre omformere
Hand og Storbritannia
skal bli medlem fra
1. jam 1973.
et
I om tillit

EF har !IA nadd
kt, og uenigheten
Ir. En ting synes
'ge parter a vwre
nemlig at ogsa
engig av det som
framtid i De europ, og at vi dermed
ning enten i form
p eller handelsavdernes skremsels'rieri til nasjonalt aversion og mise av andre nasjoedere, hadde til
gjort en skremg i folkeopinionen.
sse pastandene na
gjengitt bade i
re massemedia at

)V

utilfredsstillende.
Lunestyre har mermpoet i utbyggin•mere er redusert
de bevilgning.
vret ma sterkt begging av farge-TV
da det etter komnening er gAtt ut
gen av TV-omfor-

)p pa bakgrunn av
ra oppsittere pa
y om kommunal
ore opp en omforunne gi bedre dekVannoya. DAfjord
Ind.
tar i brev til komar beskjed om at
manglende m idler
teleomformere pA
L Karlsoy. Televernidlertid enig i at
Zarlsoy er lite tilog at det nok er
omformere i kom-

I kommunestyret var det bred
enighet om at kommunen sa
langt det er mulig ma vwre behjelpelig med a fa reist en midlertidig omformer slik som folket
pa Vannoya har sokt om. Debatten kom imidlertid til a sta om
hvem som skal gjore det forberedende arbeid.
Representanten John Karlsen
mente at det var en oppgave for
kommunen og foreslo at formannskapet fikk i oppdrag a ta
seg av det forberedende arbeidet
for a fA bygget omformeren.
Flere andre kommunestyrerepresentanter mente tvert i mot
det forberedende arbeid matte
gjores av folkene som onsket omformeren og at det bor dannes
en forening som tar seg av arbeidet.
Dette ble ogsA vedtatt, mens

135k123.9.72

Utenriksdepartementet
I nn rykket av Statens informasjonstjeneste

8 stemte for Karlsens forslag om
at kommunene skal gjore forberede lsene for reising av en privat
TV-om former pa Vannoya.
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VALGDAGEN
Sier du JA til EF, sier vi ja til a kjere deg til valglokalet
Ring tlf. 85 376 eller 81 830.
<4JA til EF»-aksjonen i Tromso.

JA
Trenger De bil til stemmelokalet?
Ring telefon 81 530.
TROMSO ARBEIDERPARTI

Din LEVESTANDARD
er IMPORTERT.
Fra EF-LAND er den TOLLFRI
Import kan bare betales med eksport —
crg da lettest til TOLLFRIE markeder
FELLESMARKEDET BLIR TOLLFRITT
SI JA TIL EF
A/S JOVIK SILDOLJE- & KRAFTFORFABRIK
Produksjon og eksport i 60 Ar.
www.pdf-arkivet.no/eec/

2012
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utrustet med: kran og 3 veis tippantegg,
speed.stand: 138 000 km.
VERKSTEDKONTROLLERT OVERHALT —
GARANTI — AVBETALING

Leilighet sokes
For min nyansatte ingenior med familie soker jeg
leilighet. Innskudd. Mop eller leie. 3 roms aksjeevt. stifles til leie, salg
leilighet i Oslo omegn kan
eller bytto.

Tromso Diesel A.s
LAsTEvOGNSPESIALISTEN
Telefon 85 570 - Tromso

CRIMPLENE fra kr. 19.00 pr. m. - 150 cm. br.

BUKSESTOFFER

SCANIA 5CANIA 5CANIA

i ull/terylene - 150 cm. br.
kr. 28.00 pr. m.

SCANIA

Frysekompressorer

En het del KJOLESTOFFER til fantastiske priser.

tit salgs p.g.a . overgang til sterre 2-trinns anlegg.
2 stk. brukt Sabroe, kompressorer for NH 3.
Type SMC - 10 - 65, normal ytelse 75 200 kcal/h.
Type SMC - 6 100, normal ytelse 171 000 kcal/h.

Et kjempeutvalg i gardiner til virkelige bunnpriser.

Begge kompressorne selges komplett med startautomatikk

Det vil absolutt
lOnne seg med
et besok Skriv

VELKOMMEN INNOM

icolaiterpk.

Jeg ma ha hybel
Henv. VIKTOR MJOEN, tlf. 85 496.

Var nye programsekretwr

og el-motorer.

Arnt Ryvold, trenger leilighet snarest.

Henv.

NRK's distriktskontor, tlf. 82 033 Tromso.

Note- &
ltiaskinteknikk

-

eller ring

If

SCANIA

SKIPPER GA TA 22 - TROMSO

Fjordgt. 5 HARSTAD Tlf. 62 131

Telefon 83510

Hybel
slakes for kortere tid pa Finnsnes.
Alt har interesse.
Betaler godt.
Eksp. any.

MM.

Eksportokningen
EF

til EF og EFTA 1959-1970 i abs. tall

Leilighet

3322
EFTA

1636

1538

na
leies/kjopes/innskudd,
eller senere. Ogsa fra 1/1-73.
Henvendelse :
Arne T. Austad,
tlf. 84 540

1476

• ,p

1118
524

Ravarer, m.v.
Tremasse, malmer,
Skip, tollfrie

Ubearbeidede metaller
Jern, stal, aluminium m.v.

(delvistollkvoter)

Andre
bearbeldede varer
Varer med toll til EF

Hybler

at vi uselger Norge”.
Den alter storste del av den

eksportokningen vi har hatt til
EF i lopet av de 10 siste ar, er
ravarer og halvfabrikata.
Alle land vil gjerne skaffe seg
ravarer slik at de selv kan
produsere ferdigvarene. Derfor
har EF liten eller ingen toll for
ravarer de selv ikke har nok
ay. Importen av bearbeidede
varer prover man derimot
A bremse.
Til det tollfrie EFTA sto de
bearbeidede varene for den
storste del av var eksportokning. Et typisk eksempel er
foredlet aluminium - i 1970 gikk
88 prosent av var eksport av
disse varene til EFTA og bare
3 prosent til EF.
Dette viser hvor viktig det er
A vre med i en stor markedsdannelse, med sikker og apen
adgang for alle vare varer.
Skulle Norges befoikning avvise
medlemskap i et utvidet EF,
vil dette i enda storre utstrekwww.pdf-arkivet.no/eec/

2012

sokes fra 25 '9 til clever red 10
ukers Voksenopplwringskurs for
servitorer. Vennligst ring
Tromso Kokk. og Stuertskole,
tlf. 81 135.

ning enn hittil bety at vi opptrer
som leverandor, ikke produsent,
og tapper landet for vale naturlige ressurser - uten selv a
utnytte disse fullt ut.
Sier vi derimot «jao, betyr dette
at vi:
- far en mer miljovennlig industri, idet ferdigvareindustrien
er «renereo enn ravareindustrien.
- star sterkere okonomisk, fordi
vi da ikke sender fra oss varer
vi selv kan bearbeide videre
og fa en langt hoyere pris for.
- kan tilby flere interessante
jobber i et langt mer avansert
miljo enn om vi hadde wart
ortvareleverandorer..
- saerlig gir utkantindustrien
muligheter for a tilby nye
arbeidsplasser.
Sá nar du skal vmre med pa
a bestemme var fremtid den
25. september - husk at det er
varene vi skal selge, ikke vart
land.

Et lite krypinn
sokes av ungt ektepar u/barn
fra ca. 1. februar 1973. Vi har
fatt oss arbeid, men ingen steder
bo. Kan noon hjelpe oss BA
er adressen
Ragnhild Olsen, Skalvegen 19,
8650 Mosjoen, tlf. 70 449
pa not.overf.

Innrykket av
Tromso og Omegn
Industriforening

TIL LEIE

Rimelig hybel
evt. leilighet til leie for enslig
kvinrie has eldre ektepar.
Tlf. 96 996.

Sokkeletasje
til 'leie mot innskudd. Ferdig i
lepet av mars 1973.

Bill.mrk. 1186.

►

egg

er tra

I

.Nordlys» kan tegnes

ANNONSEPRISER pr. mm: 1. side kr. 3,25,

ved alle postkontorer og ved vare avd.kontorer. Bruk postgiro nr. 966 15. Kr. 172,00 pr.
ar, kr. 86,00 pr. 1 /2 ar, kr. 43,00 pr. kvartal.

siste side kr. 1,90, teksts. kr . 1,40, alm. side
kr. 1,10. Tittelann.: 1. side kr. 150,-, siste side
kr. 100,-. Prisene er ekskl. merverdiavgift.

ABONNEMENT
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Foredrag/ film i Aagaardsalongen sondag kl. 20.00.
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Fiskere og fiskeindustriarbeidere!

Stem JA til medlemskap i EF,
FOR A:

Fri entre. Alle velkommen.

RIKSTEATR E T
Minirevyen

KJ/ER E
KOLLEGE R
Med Solvi Wang og
RoIv Wesenlund
Ved pianoet:
Egil Monn-Iversen
Spilles i Sommerlyst skole
lordag 30. Sept. kl. 20,00.
Billetter a kr. 12,00 i Tonofoto, skoleungdom kr. 9,00,
fra mandag 30. sept. og
ved inngangen.

URET FOR DEM

Verdeosi
KI. 16.45

# MU SHERIDAN JENNYABUTTER BERNARD CRIBBINS ' t
I

)

DEN ENGELSKE FAMILIEFILMEN

ed hjertet ,
1.0 . pa re,„qe,-.„ 8„„t,,,e,,fij

11/20'

1. Sikre vare fiskeriressurser for utnyttelse av norske Fiskere bade i
norske og internasjonale farvann.
Medlemskap vil gi oss full raderett innenfor den internasjonalt godkjente fiskerigrense pa minimum 12 mil, og videre gi oss mulighet til
a delta med tyngde i internasjonale forhandlinger om fiskeriene utenfor denne grense.
2. Intensivere fiskeriforskningen — en nedvendighet for a utnytte en
storre del av fiskerastoffene til menneskefede. Dessuten eke forstaelredusere sultende befolksen for a nyttegjere seg rastoffer for bl. a.
ningsgruppers proteinmangel.

a

3. Skape mer attraktive og bedre ARBEIDSPLASSER gjennotn hoyere
foredling av rastoffet.
4. Holde utenlandske Hsketralere borte fra vare nordlige fiskefarvann
og derved unnga konkurranse om vare ressurser gjennom samarbeidi
og forstaelse.

r"'

KI. 18.45
TR
TOEIKIM-AtigE

MARX
BROTHERS

(

-

Kl. 20.45 OLSENBANDEN TAR
GULL Siste gang.
Kl. 23.00

ALISTAIR MacLEANS

DEN OSYNLIGE
FIENDS
TAUBE
SEEN.

BARBARA

FAKER

PARKINS Fupop,,..11 ,1

KING BELLEVUE

Sondag kl. 21.00

Dens framtid er var framtid.

LEE V'

STEM

ChgEr

JOAR11011
, 11.
„1,

BAKER

FARGI
EFIs'
9

FF

Taut litleiJen
URMAKER • OPTIKE R

Storgt. 39-11f.82 805

Britisk EFmedlemskap
er na klart

g Terylene
ver opp

01)))/ydb

Lsk

Brussel (NTB's korrespondent) Talsmenn for EF-institusjonene i Brussel uttrykte torsdag stor tilfredshet med at den
langvarige prosedyre for Storbritannias medlemskap i EF
na er gjennomfort. Det britiske
overhus vedtok sent i gar kveld
EF-loven med 161 mtt 21 stemmer.

FOLKEBEVEGELSEN
BRENNER BAL

STOR FRIKONSERT
mot EF

I gamle dager varslet vardebrann at fienden var kommet til
landet.

MED

I gar brente Folkebevegelsen bal for a skremme det norske
folk mot fellesskap med Storbritannia, Irland, Danmark, VestTyskland, Belgia, Nederland, Luxemburg, Frankrike og

PUSSYCATS,

Er DU enig i at disse land er vare fiender?

skuespillere fra Halogaland Teater m. m.

Si JA til EF - stem JA!

pa SOMMERLYST i kveld kl. 20,30.

Arr.: AKMED.

offen7

`

Forst /la er det formelt klart
at Storbritannia er medlem av
EF fra 1. januar 1973. Irlands
medlemskap er tidligere blitt bekreftet ved en folkeaystemning.
Avklaringen for Storbritannias
vedkommende far den praktiske
virkning at alle offisielle dokumenter vil bli oversatt til
engelsk fra 3. oktober. Det betyr
ogsa at britiske embetsmenn
begynner a installere seg i EF's
institusjoner, og at Storbritannia knyttes nmrmere til EF's organer og tar del i beslutningene. Juridisk er medlemskapet
imidlertid ikke en kjensgjerning for 1. januar.

Entre: Kr. 3,00 (til dekn. av husleien).
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Tromso Museum
spent hverdager 8.30-15, lordager 9-13, onsdager 8.30-20,
sondager 11-16. Evt. srarr., se
smrskilt annonse.

Gammeldans med
BINGO
.

pa Bellevue i dag kl. 20.30.
Arr.: TUIL

I la okt.

DAVID EDWARDS
mobeltapetserer

Her er-beres

,,Nordlys” vil hver dag fra 1.
september til 1. november trekke ut dagens lykkenummer.
Lykkenummer er denne gang
sendt til Nord-Troms og MidtTroms, og De har sikkert mottatt Deres lykkenummer i postkassa.
Pass na godt pa hver dag om
De har vunnet 1 kg. kaffe eller
1/2 kg. konfekt.

Jeg stopper opp — Deres gamle mobler blir som nye.
Bestill /la til jul.
Utforer ogsa bil- og batarbeider.
Ring Vangsvik 16 A

Fryse
bo

U)

"iA
t li
DDIKE7PPPASBANE142

Husk at ca. 50% av den nord-norske befolkning er
sterkt knyttet til fiskeriene og utviklingen innenfor fiskerinoeringen.

JA

, B1
0 46

KIROPRAKTORER
i Troms
HARSTAD: OLA SENSTAD,

• —•■ •• • ■ Ea
VII 11161 /0111.

11M

M■

F

medlemskap
er n6 klart

(Solvi Wangs favorittmodell)

okken.
kr. 69,140 x 105 cm
range, bib, gul

Forst rat er det formelt klart
at Storbritannia er medlem av
EF fra 1. januar 1973. Irlands
medlemskap er tidligere blitt bekref tet ved en folkeaystemning.

nun°
IEHHERIIERISTED

Avklaringen for Storbritannias
vedkommende far den praktiske
virkning at alle offisielle dokumenter vil bli oversatt til
engelsk fra 3. oktober. Det betyr
ogsa at britiske embetsmenn
begynner installere seg i EF's
institusjoner, og at Storbritannia knyttes nmrmere til EF's organer og tar del i beslutningene. Juridisk er medlemskapet
imidlertid ikke en kjensgjerning for 1. januar.

ROTSUND — TELEFON 21 a.
AVD. STORSLETT — TELEFON 196.

0*A/1W/A

kvarkilior
skt
1/keAl

!TORST I NORD-NORGE

I gamic dager varslet vardebrann at fienden var kommet til
landet.
I gar brente Folkebevegelsen bat for a skremme det norske

MED

Brussel (NTB's korrespon.
dent) Talsmenn for EF-institu.
sjonene i Brussel uttrykte torsdag stor tilfredshet med at den
langvarige prosedyre for Storbritannias medlemskap i EF
na er gjennomfert. Det britiske
overhus vedtok sent i gar kveld
EF-loven med 161 mstt 21 stemmer.

e frisk buemodell i strykefri bomull og Terylene
I; Ung og pikant — en gardin som liver opp

• •

MS MIN

mot El-

folk mot fellesskap med Storbritannia, Irland, Danmark, Vest.
Tyskland, Belgia, Nederland, Luxemburg, Frankrike og Italia.

PUSSYCATS,

Er DU enig i at disse land er vare fiender?

skuespillere fra Halogaland Teater m. m.

Si JA til EF - stem JA!

pa SOMMERLYST i kveld kl. 20,30.

,,Nordlys" vil hver dag fra 1.
september til 1. november trekke ut dagens lykkenummer.

Arr.: AKMED.
Entre: Kr. 3,00 (til dekn. av husleien).

Lykkenummer er denne gang
sendt til Nord-Troms og MidtTroms, og De har sikkert mottatt Deres lykkenummer i postkassa.

Tromso Museum
Apent hverdager 8.30-15, lordager 9-13, onsdager 8.30-20,
sondager 11-16. Evt. smrarr., se
smrskilt annonse.

Gammeldans med
BINGO
pa Bellevue i dag kl. 20.30.

Arr.: TUIL

tokt.

DAVID EDWARDS
mobeltapetserer

Pass na godt pa hver dag om
De bar vunnet 1 kg. kaffe eller

Her eKberes

1/2 kg. konfekt.

Jeg stopper opp — Deres gamle /nobler blir som nye.
Bestill nä til jul.
Utforer ogsa bil- og batarbeider.

Ring Vangsvik 16 A

Fryse
bokser

KIROPRAKTORER
i Troms
HARSTAD: OLA SENSTAD,
Hvedings gt. 3, tlf. 61328.

Kr. 172.00 pr. dr
Kr. 86.00 pr. halvii r
Kr. 43.00 pr. kvartal

TROMSO: OIVIND STOKKE — TORE OVERAS,
Havnebygget, tlf. 85 216.
Timebestilling.
Medlem av Norsk Kiropraktorforening.

Benytt tilsendte innbetalingskort
Dypfrys solens energi. Elfunk Lyn30--35 ° , og
fryser garanterer
gir den beste vitaminforsikring.
Kontrollampe, trinnlos termostat og
sjokkfrysingsbryter. Gedigen konstruksjon og elegant design. Gunstige priser.
Volum
Mal i cm
Liter
HxBxD
87 x 98 x 60
275
87 x 128 x 60
380
(ogsa i std. utforelse)
87 x 150 x 60
460

Vil du heller bo i et FRITT land
forsvart av STERKE VENNER
enn i et forsvarslost land
UTEN VENNER?

-

OPPLAG : 24056

Tromso Elektro
SE RVICE FRINGE e•J
LPiL
iVi

skPeeleLgyrreernMer 343413434

VIL DU HELLER HA EN FREMTID ENN EN
FORTID?

Si JA til EF!
ANTH.

B.

NILSEN &

LIMITED A/S

Postboks 776 — OSLO 1.
EKSPORT — 92 AR -- IMPORT
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