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Regnskapsoverskudd på
190.000 kroner i Sandar
Disponeres under budsjettbehandlingen

Sandar kommune får iår et regnskapsoverskudd på 190 000 kroner som blir å disponere
i forbindelse med budsjettbehandlingen, sier rådmann Thor Becker. Beløpet er noe mindre

iår enn tidligere, men vi rettet som kjent opp budsjettet siste høst og hadde da allerede en
god «peil» på skatteinngangen.

Hva skal de 190 000 bru
kes til? 35 farmasøytaspircmter

studerer floraen i Ula

'jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiii
med forslag var 1. juni og vi
kommer nok til å være i full
gang når dere andre har ferie,
sier Becker

dars budsjettforslag iår seiv
om vi vet lite om fylkesskatten
og foreløbig ikke kjenner ut
fallet efter de nye reduksjons
tabellene. Vi avventer visse be
regninger av ligningssjefen.

Modne jordbær
påTanumnå

— Det er aldri noe problem
1 Sandar, hvor vi har poster
som nye skoler og vannverk,
beløpet blir nok satt av til ka
pitalformål.

Når begynner arbeidet på
det nye budsjettet?

 — Det er like om hjørnet.
Etatsjefenes frist for å komme

Det skulle forøvrig være re
lativt greitt å utarbeide San- De første bærene i

ble plukket
fredag 5. juni. §

Hos I Einar Myrebøe på jfGift ifcfre påvist
blåskjellprøvene

H Tanum gard plukker man =j
Ej modne jordbær om dagen, Ej
= 9. juni, som Myrebøes ide to =
= foregående år har plukket de =j
= første modne bærene, ble Ej
'= overskredet med noen dager Ej
H i år. Fredag 5. juni ble de ||
= første bærene tatt inn. Det =
= er ikke frilandsbær, men bær =
=j drevet frem under plast- i|
= dekke. =

Ytterligere en
fartsgal kvinne

bøtelagt
fra Enge og Namløs

Det er ikke påvist toksin i de blåskjellprøver som er
sendt inn herfrå, sier byveterinær Per Sandbu til Sandefjords
Blad. Det foreligger nu svar som slår fast at blåskjellene fra
Enge-kilen og Namløsbukten ikke er giftige.

Dette er et nytt bevis på at Het må være en sammenheng
mellom toksiner og kloakkinnhold i vannet. Det viser seg nem
lig at det heller ikke er gift i de skjellprøver som er tatt i Viks
fjord.

=j Hos naboen Alf Tanum har =j
= man ikke «plast-bær» i år, =j
Sj men i likhet med Myrebøe, =
Ej håper Tanum på tidlige fri- =j
= landsbær. Og tidlig vil si om- Ej
= kring St. Hans, og helst noen =
= dager før. =

En utenbys dame ble i
går knepet for grov farts
overskridelse på Sørland
ske hovedvei på streknin
gen Haukerød Sørby.
Fartsskriveren målte en
hastighet på 100 km./t,
og den kvinnelige bilist
ble omgående presentert
en bot på 200 kroner.

Dagen før ble som kjent
en ung dame bøtlagt i
Dølebakken.

llllillllllilllllilllllilllllllilllNlilllllllllllllllllllllllllllllii
Professor Steinar Haug ved

Veterinærhøyskolen sier at det
ser ut til å være en sammen
heng mellom giftighetsgraden
i skjellene og graden av vannets
kloakk-forurensning. Lokalt

kan det derfor finnes giftige
skjell som ikke er påvist ved
undersøkelsene hittil.

Blåskjell tar til seg næring
fra alger og planktoner, og i
Moakkforurenset vann forme
rer disse såkalte dinoflagella
ter seg betraktelig. Det ser ut
til at det er perioden fra mai til

midten av juli som rommer
muligheten av at gift opptrer i
blåskjell. Skjellene renser nem
lig seg seiv. De holder ikke på
giften når forekomsten av di
noflagellater i vannet forsvin
ner.

Tyveri fra
ulåst hus

Når det .gjelder hermetiske
skjell, som det selges endel av,
blir disse tatt i den kalde års
tid, og det er ikke muligheter
for gift i dem. Slike skjell er
det ingen fare med, sier profes
sor Steinar Hauge.

Great Falls
elevene til
Sandefjord

St.Hans-aften

1220 kroner i kontanter ble natt
til igår stjålet fra en veske i et
hus på Hauan. Leilighetens in
nehaver hadde ved en forglem
melse unnlatt å låse utgangs
døren om kvelden, og en uhe
derlig person fikk således lett
adgang. Tyveriet er anmeldt til
politiet.Kan elevutvékslingen

Sandetjord/Great Falls
fortsette neste vinter?

Den amerikanske sommersko
len i Sandefjord får i år vel 40
elever, fremgår det av opplys
ninger rektor Arne Øvrum fikk
senest igår. Lærer Erling Øk
senholt blir også i år scmmer
skolens leder. Han kommer til
Sandefjord en av de nærmeste
flagene. Elevene fra Great Falls
kommer med fly til Fornebu
tirsdag 23. juni kl. 11.00, og vil
Være i Sandefjord samme dag.
Når tilslutningen til sommer
skolen iår ikke blir større, skyl
des det nok for en stor del in
teressen for verdensutstillingen
i New York.

Skoleferiene
i Stokke neste35 farmasøyt-aspiranter

driver i disse dager botani
ske studier i Ula i Tjølling.
Hvert år sender Farmasøyt
isk institutt i Oslo sine ele
ver fra hele Norge til en
ukes botanikkstudium i Ula,
dette stedet, og hele Vestfold
forøvrig, er med sin rike
flora, utmerket for slike stu
dier.

reiser lørdag, og de liker seg
godt, fortalte de.

Marie Thorsen, Bergen, In
ger Johanne Schei, Oslo,
Nina Sandberg, Oslo. Bak
Berit Rafteseth, Sunnmøre,
Marit Rødland, Hardanger,
Torunn Porsmo, Stavanger
og helt bak fra venstre Arne
Trume, Narvik, Arne W6ld,
Oslo, Ole Søvik, Kristian
sund og John Solum, Kra
gerø.

skoleårVi er interesserte, men trenger «foreldre» til Vi plaserte dem ved en
«blomsterpotte», som riktig
nok ikke er noen botanisk
merkverdighet, men dog
verd noen sekunders under
søkelse, sa farmasøytene.
Fra venstre foran fru Kari
Henningsmoen som leder
ekskursj onene i Ula, Anne-

en eller tlere ame ikanere, sier rektor Stokke skolestyre fastsatte 1
sitt siste møte den såkalte' «sko
lerute» for neste skoleår, det vil
si ferier og fridager. Skolen be
gynner efter ferien måndag 17.,
august. Fri måndag 21. og tirs
dag 22. september. Fri lørdag
17. og måndag 19. oktober. 2
dager potetferie i måndesskif
tet september/oktober. Fri lør
dag 28. november. Juleferie fra
og med onsdag 23. desember,
til og med måndag 4. januar.
Månedslov 30. januar. Vinter
ferie fra og med måndag 1. til
og med lørdag 6. mars. Påske
ferie fra og med måndag 12. til
og med tirsdag 20. april. - Fri
1., 17. og 27. mai. (Kr. Himmel
fartsdag). Pinseferie fra og med
lørdag 5. til og med tirsdag 8.
juni. Siste skoledag før ferieiK
23. juni.

Vi håper at vi } også
kommende skoleår, skal få i
stand en utveksling av ele
ver mellom Sandefjord og
Great Falls, Montana, sier
rektor Arne Øvrum. I år
har det bare vært en elev
fra Sandefjord høyere skole
i U.S.A., det er Rolf Jansen
som forøvrig snart er på vei
hjem. Året før var det imid
lertid 4 elever fra Sande
fjord på skolen i Great Falls,
mens vi hadde 3 amerikan
ere her i Sandefjord.

ressert i å reise kommende
skoleår, vi kan godt tenke
oss å sende både 2 og 3, men
forutsetningen er at et til- Elevene kom måndag ogsvarende antall amerikan-
ske ungdommer kan skaffes
opphold her. Vi må derfor,
atter en gang henvende oss
til byens og distriktets be
folkning med spørsmål om
noen kan tenke seg en ame
rikansk gutt eller pike i hu-

Ny spesialist
i indremedisin

til Sandefjord

fteservehjulet stjålet.
En av STIF's håndballspille

re ble frastjålet reservehjulet
til scooteren under trening i
Bugårdsparken igår. Scooteren
Stod ved parkeringsplassen for
øynene på alle forbipasserende,
likevel var det kostbare reser
vehjulet skrudd løs og fjernet.

Håp om asfalti
i Dølebakkenset kommende vinter? At vi

får vertskap til disse ameri
kanske skoleungdommene er
i det hele tatt en betingelse
for at utvekslingen kan
fortsette. Det koster selvsagt
noe å ta et slikt ekstra «fa
miliemedlem» i kosten et
skoleår, på den andre siden
har vi hittil bare gode erfa
ringer med de amerikanske
elevene. De har vært oss
bare til glede, det er ut
valgte elever og det ville
være hyggelig om vi kunne
holde vedlike denne utveks
lingen. Våre elever får jo de
samme fordeler og det sam
me utbytte av oppholdet i
Great Falls, sier rektor.

Det er flere som er inte- Spesialist i indremedisin, Ha
rald Willumsen, vil i august
september opprette praksis i
Sandefjord. Han får sine kon
torer i Håndverkernes hus i
Rådhusgaten. Dr. Willumsen er
nu tilknyttet Vestfold Sentral
sykehus i Tønsberg, hyor han
har virket i 4 år.

Veiutvidelsen Åsen - Breidablikk ferdig

Arbeidet på drosje
stasjonen går raskt

Avdelingsingeniør Hal
vard Heldahl v/ veikon
toret i Vestfold og kommu
neingeniør Einar Rek
stad har foretatt befåring
av Mosserødveien i forbin
delse med planer om visse
utvidelser på strekningen
Breidablikk—Hunstok.

har utført og forskuttert
utgiftene til dette arbeidet
for Vestfold fylke. Vi skal
også rette på kantstenen i
selve Dølebakken idet det
er meningen at også strek
ningen ned til Undergan
gen skal forsynes med as
faltdekke. Vi håper dette
arbeidet kan bli utført før
sommerferien, sier kommu
neingeniøren. Vi er ganske
overbevist om at svært
mange trafikanter deler
kommuneingeniørens håp.

Drosjebygget med sin egenartede tak-konstruksjon begyn
ner nu å ta form og arbeidet er gått så raskt hittil at alt tyder
på innflytting i rute. Det vil si 5. september, da skal drosjesta
sjonen på Torvet, efter kontrakten, stå ferdig. Noen mener til
og med at det blir enda tidligere.

Utvidelsen på streknin
gen Åsen—Breidablikk er
nu gjennomført og klar for
asfaltering, opplyser kom
muneingeniør Rekstad på
Sandefjords Blads henven
delse. Sandar kommune

Sandefjord Guttemusikkorps
vil spille ved Jernbanestasjo

nen i dag kl. 17,30. Da kommer
et ekstratog med sanitetskvin
ner til landsmøtet som begyn
ner torsdag. Hvis det blir pent
vær vil de også spille ved Park
Hotel mellom kl. 19 og 20 tors
dag kveld.

Selve stasjonen er på 60 kvadratmeter. Det er selve byg
ningen sam bærer det originale taket, det første planer med stål
søyler ble som kjent enfdret. >
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Røde KorsHar De noen

spørsmål til DR GREVE 5pasientvenner
til London

«Bare spør»? Norsk-Britisk Nordsjøfonds
stipendium til et 14-dagers be
søk i Storbritannia fra 10.—
24. juni er tildelt 2 Røde
Kors pasientvenner, fru Synn
øve Jacobsen, Mokollveien, San
dar og fru Milli Stiegler, Fjøs
anger, Hordaland.

Stipendiet skal benyttes til
reise i Storbritannia for å stu
dere det Britiske Røde Kors vel
ferdsarbeide for syke, ensomme
og gamle, vesentlig i London.

ARNE
Imorgen kan De spørre så

meget De lyster i Teaterlokalet.
Under ledelse av Rolf Kirkvaag
kommer svar-teamet Alf Nord
hus, Anne *Cath. Vestly, Hjal
mar «Hjallis» Andersen og Thor
leif Schjelderup på Sandefjords
besøk, og det ville være hygge
lig om sandefjordingene ga dem
"mange intrikate og aktuelle
problemer å forsøke seg på. Folk
oppfordres til å komponere
spørsmål som kan leveres inn
 ed inngangen.

SEPE
REN - MILD
OG DRØY

efah av tallrike
r og jordmødre

WDM. SCHIOLDBORG AS-OSLO
 

a-
Sankfiorite $)fo& PAPKtnH. CARLSEN

Onsdag 10. juni 1964. Lossalg 50 ore. SAJVDEFJORD

Spis heller pelse med blaftt band
SALAMI - LUX - STAB BUR OG FAREPOLSE
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Hilsen
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Hylsepakningen

BELDAM'S

Beaver 301
gir det De krever av en
pakning til aksler i storre
diametre„og med stbrt tur
tall.
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Jeg heter Knut Øyen, og er
meget ergerlig over at en så bra.
er vel lærer Bjørn Holtan ærlig i
kunne få samme generøse utstyr og,
plass for sitt innlegg som avisens
nyhet om hans permisjonssøknad.
Nyheten stod på 1. side, men brevet
var gjemt bort på tredje. Forøvrig
er vel lærer Bjørn Halten ærlig i
denne saken? Og hva skal man sl
om skoleinspektør Bjarvin som får
henvendelse av Holtan, og ikke gir
ham de gode råd han som over
ordnet burde ha gitt? Nei, Bjørn
Holtan er blitt skammelig behandl
let!

REPLIKK TIL SKOLEINSPEK
TØR BJARVINPratens sommerforbindelse, den

fremdeles uidentifiserte DK VI har
meddelt at han i nær fremtid skal
begynne å gjøre seg gjeldende igjen,
til irritasjon for helårsforbindelsen
DK I.

På mitt spørsmål til deg i avi
sen 8/6 om hvorfor ikke min
permisjonssøknad kom med på
skolestyrets sakliste, svarer du
9/6 at søknaden kom så sent
at den ikke rakk å komme med.
Dette får jeg ikke til å stem
me. I sakslisten for skolestyre
møtet 5/6 er det på side 17 kom
met med to oppsigelser av lær
erstillinger. Den ene er datert
20/5 og den andre 21/5. Min
søknad var datert 20/5 og lå i
skolekontorets postkasse før
kontortid 21/5.

66 391

«Kong Guttorm» kommer til San
defjord i morgen for å laste for
Finnland.Statens underslag av

bilskattepengene
«Løven 3» har denne uke gjort

et vri på sitt velkjente ruteprogram.
Larvik har så meget oversjøisk gods
å by på denne gang at båten må
gå flere direktturer Oslo—Larvik og
tilbake igjen, uten anløp av mel
lomliggende havner.

I dag ventes begge Rutland-båt
ene.

Staten, det vil si regjeringen Gerhardsen, underslår bilistenes skattepenger. Veldige beløp går hvert år inn i
statskassen av alle de skatter og avgifter som bilistene be
taler. Men ikke på langt nær alle de millioner som be
tales på denne måte går til veiformål. Og det var jo opp
rinnelig forutsetningen.

Er det umulig å få forbedret
Martin Larsens vei lenger enn til
lærerboligen, spør en forarget på
Vestre Rød. Da veien ble utbedret
var det kun til lærerboligen, og
i de siste dager er veien asfaltert»
men da det faste dekket var nådd
til lærerboligen, ble arbeidet av
snittet. Jeg synes det måtte gå an
å tilgodese en lengre strekning ar
Martin Larsens vei.

Bjørn Holtan«Homborsund» låstet i går under
tur fra Oslo til Dergen.

«Karmsund» kommer i motsatt
retning i aften og losser Vestlands
last i Sandefjord.

«Spervik I» gikk fra Sandefjord
i går formiddag med ca. 100 passa
sjerer.

Den store bussen blir «befart» av fra venstre testføreren ved
fabrikken, Hans Heiser, disponent Nils Gierløw, den svenske re
presentanten for bilfabrikken, Heinz Frank, og representanten
for Harald A. Moller A/S, Oslo, Per Espen.

Forholdet er i dag at biltallet stiger fra år til år, og
statens inntekter tilsvarende. Men bevilgningene til de
mange oppgåver man står overfor på veifronten er ikke på
langt nær tilstrekkelig. Vårt foreldede veinett skaper store
problemer både for den private bilist og for den veitran
sport som blir stadig viktigere for vårt næringsliv.

«BEACH PARTY»

Obs.: Vannst. + 8, sjøtemp. + 16
og lufttemp. + 16. En buss med luftfjæring ble i går

demonstrert i Sandefjord for endel
interesserte. Seiv ved kjøring på
dårlig vei hadde man følelse av
komfort, og denne vogntypen vil
gjøre lengre turer langt mer beha
gelige for passasjerene enn busser
med vanlig fjæring. Ennu er bare
seks busser av denne typen i drift
i Norge, men det kommer nok flere
efter hvert.

Bussen som ble demonstrert, i
går var en Magirus med en liuft
kjølt hekkmotor på 165 H.K. Den
var forsynt med et standardkaros
seri med 47 regulerbare stoler.

Vognens totale lengde er 111,5 me-

ter. Akselavstanden er 5,73 meter,
men venderadien er bare 10,6 me
ter. Bussen vendte således under
gårsdagens prøvetur i krysset ved
Store Bergan uten å rygge. Til
tross for sin store bredde, 2,40 me
ter, virket vognen smidig i trafik
ken. Ved påbygging av karosserier
i Norge blir største bredde 2,35 me
ter.

En film midt i blinken for dagens
ungdom og til glede for mann
og kvinne i den kritiske alder»,
heter det i reklamen for denne fil
men.

«Spervik I»
hadde søndag et stort selskap

bankfunksjonærer med ekte
feller med til Strømstad, hvor
selskapet var på sightseeing til
historiske steder i Bohuslån, før
hjemreisen fant sted. Selskapet
bestod av funksjonærer i Tøns
berg Industri- og Sjøfartsbank
A/S.

Stokke
formannskap

, En hvilken som helst alder ville
vel være kritisk hvis en skulle glede
seg over denne filmen. Man kan
kanskje more seg over en overdi
mensjonert spekulasjon i bløtkake
kasting, skinnjakkegjenger og an
dre lettkjøpte ingredienser. Det er
nemlig det den byr på, foruten en
latterlig fremstilling av ungdom
mens sex-behov og behov for rytme
og «fart». Den byr ikke annen glede
enn den man får av en god latter.

wes.

Løsning av hele veifloken er uhyre enkel. Både veisjefAlf Torp og andre eksperter har klart sagt fra at hvis
bare alle bilskattepengene gikk til veiformål ville både
vårt foreldede veinett kunne utbygges, og det ville bli nok
til å bygge nye, moderne motorveier overalt hvor trafik
ken gjør dette nødvendig.

har efter anmodning fra
Statens Veivesen, sagt seg vil
lig til å ta sin del av alders
pensjonen for avgåtte veivok
tere.

Dieselmotoren var, luftkjølesyste
met ,til tross, mer stillegående enn
man er vant til. Og takket være en
god lydlsolering, merket man ikke
mer motorstøy inne i vognen enn
man har i en personbil.

Åvskptet blåruss
bil i Haukerød

krysset

har fordelt 13 båtplasser
som skal leies ut ved den kom
munale bryggen i Bogen.

har vedtatt å bygge et lite
uthus til kommunens bolighus
«Nyhei» på Løke.

er innstilt på å fornye fes
tekontrakten for badestranden
på Storevahr.

har overfor kommunesty
ret anbefalt at to lærere inn
vilges garanti for lån til inn
skudd i Bøkeskogens boretts
lag.

Det er ufattelig at regjeringen ikke innser det riktige
i dette, eller lever den ennu i den tro at bilen er en luksus
ting som bare rikelnennesker bruker?

Henlegg ikke gloss, spiker
og avfall på offentlig sted

Konsesjoner til VK.
Hedrum formannskap har

behandlet ansøkningen for kon
sesjoner til Vestfold Kraftsel
skap og slutter seg i sin innstil
ling overfor herredsstyret til
el-verkssjefens uttalelse. El
verkssjefen skriver Mant an
net: Man har intet vesentlig å
bemerke til fremføringen av en
130 kV dobbeltlinje fra Gople
dal til Bergeløkka. Man kan
derimot ikke anbefale installert
en 50 MVA transformator i Ber
geløkka, uten at visse betingel
ser oppfylles.

Et nytt eksempel på at vog
ner som blir avskiltet av politiet
under kontroll blir stående på
«avskiltingsstedet» har vi fått
i Sandar, denne gang i Hauke
rødkrysset, inntil Riksvei 40. "En
bremseløs blårussbil ble for no
en tid siden avskiltet av en poli
tipatrulje i Haukerødkrysset.
Vraket ble hensatt på tomten
til den nedrevne Vårbrudd-byg
ningen, og der står spetakkelet
fremdeles. Den bør bli fjernet!
Steinar Mørk og Per Østerud er
enige i det.

har overfor kommunesty
ret innstilt på at søknaden fra
Stokke skoles tilsynsnevnd om
5.550 kroner til ny takstein, blir
innvilget. Taksteinen på den
B—9 år gamle skolen er øde
lagt idet kommunen har vært
meget uheldig med leveransen.

slik at noe av lasset kan falle
Observasjoner: Sandefjord sfarfer opp I

konkurransen am«Vekteren»
Barometerstand 753 mm
Temperatur kl. 22 16 gr.
Høyeste temperatur 21 gr
Laveste temperatur 7 gr.

VÆRET: VARMT

Man bør ikke regne med at
politivedtektene er rene papir
bestemmelser. De er stadfestet
av Justisdepartementet 6. juni
1957.fy Ifjor -ble Sandefjord utpekt

som fylkets reneste by, og til
delt billedhuggeren Carl E.
Paulsens vakre statuett «Vek
teren» den eftertraktede pre
mie Meierienes Fellesfabrikk
såtte opp i forbindelse med fjor
årets renholdskampanje. Kon
kurransen om årets statuett må
nu sies å være i full gang og
skarpe øyne vil til enhver tid
følge vår opptreden på gater
og streder.
fy Den som griser til fortau,
gater, plasser og parker gjør
byen utrivelig. Slik opptreden
er dessuten i direkte strid med
politivedtektene for Sandefjord.
Vedtektenes ordlyd er ikke til
å misforstå: På offentlig sted
er det forbudt å kaste eller leg
ge glass, spiker, papir, frukt
skall eller annet som kan være

til ulempe for ferdselen eller
virker skjemmende. De avfalls
kurver som kommunen har satt
opp skal brukes. All urenslighet
på offentlig sted er forbudt. Det
er forbudt å spytte på fortau
og gate.

Et nedbørområde over Stor
britannia nærmer seg lang
somt det østenfjellske. Det
blir fortsatt forholdsvis varmt,
særlig på Østlandet.

Værvarsler som gjelder til
natt til torsdag:

De Eldres Dag feires
i år i Stokke 21. juni

Tjølling kommunestyre
er innkalt til møte idag

fy Vedtektene inneholder vida
re bestemmelser om grunneiers
plikt til renhold: Eier av
grunn eller hus mot offentlig
sted skal sørge for renhold av
fortau med rennesten eller grøft
utenfor eiendommen. Ved feiing
i tørt vær uten frost skal det
sprøytes med tilstrekkelig vann.
Det sammenfeiede skal straks
fjernes. Ved feiing må påses at
kloakksluk ikke tettes til eller
tilføres faste bestanddeler. Hvis
det ved offentlig sted foregår
byggearbeide eller annen virk
somhet som i særlig grad søler
til gaten, kan politiet forlange
at vedkommende grunneier skal
holde gaten ren.

Det ventes mange
memiesker.

7 laksegarn
ble forrige natt tatt av Vakt

selskapet i Lågen.
Jyske rev, Skagerak, kysten

Lindesnes—Stavern, ytre Oslo
fjord: Sydvestlig til sydlig bris,
tildels frisk, styrke 5. Langsomt
tilskyende, og litt regn fra utpå
onsdag. God, senere moderat
sikt.

De Eldres Dag arrangeres i
år søndag 21. juni på Brun
stad i Stokke. Feiringen av
dagen er nå blitt en tradisjon,
og alderstrygdede fra hele
Vestfold setter da hverandre
s+evne.

Janitsjarensemblet
som hadde konsert på Torvet

igår kveld, fikk ingen særlig pu
blikumstilslutning. Dette be
klagelige faktum må ensemblet
ta utelukkende på sin egen
kappe. Hvis alle som igår kveld
ringte vår redaksjon fra V 2 til
en lime efter konsertens be
gynnelse, hadde funnet annon
sen de hadde lett efter, ville
nok tilslutningen vært adskillig
større i den deilige sommer
kvelden.

Østlandet med Oslo: Spak
ning til lett skiftende bris, pent
vær. Tilskyende fra onsdag ef
termiddag eller kveld 7

Stevnet blir åpnet med an
dakt, og en velkomsthilsen av
fylkesformannen. Videre blir
det foretatt en utlodning. og
det vil bli solosang og opples
ning. Anledning til å få kjøpt
mineralvann, kaffe og erte
suppe blir det også.

I tilfelle regn vil en kunne
samles i det store prektige
lokalet som rommer et par
*-nsen mennesker.

Sølvbryllup kan feires
idag av byggmester Sigurd

Thuve og hustru Alice. Sølv
brudeparet er bortreist. 65 år

<> Man har av og til lagt mer
ke til at biler, som transporte
rer fyllmasse fra byggeplasser,
kjører uten baklem, og efteria
ter seg en bred stripe med søle

ofte iblandet store leirklum
per. At dette strider mot po!i~
tivedtektenes bestemmelser,

Det lyses for
lærer Bjørn Oskar Holtan,

Dølebakken 6, Sandar og lærer
skoleelev Helga Sveen, Tinn f. t.
Eik pr. Tønsberg..

Seilmaker Marthin I. Grønn,
Breiliveien 5, fyller idag 65 år.
Dagen feires på kafé Håndver
kéren lørdag.

Tre unge damer,
Turid, Inger og Turi, var

oppom redaksjonen igår og fo
reviste fire markjordbær, som
var funnet i Preståsen. Som
mertegn?

el. sveiser Johan Magnar
Johansen, Stokke, og kjøkken
hjelp Else Marie Kalsaas, Svel
vik.

En vil derfor henstille til
aHe alderstrygdede og pensjo
nister om å slutte godt opp
om De Eldres Dag den 21.
iuni.

«Admiralskipenes» soramer-
seiling

starter idag, onsdag. Som
merseilingen varer i ca. tre
måneder og byr på daglige sei
linger i begge retninger for så
vel Larvik—Frederikshavn-ru
ten, som for ruten Fredrikstad-
Frederikshavn.

burde være åpenbart. Bestem
melsen sier nemlig at «Vogner
som på offentlig sted brukes til
kjøring av jord, sand, kalk, koks r
kull e. 1. skal være tette, slik at
det ikke spilles noe under kjø
ringen. Heller ikke må de lesses

Turid Hassel, 0. Hasle,
skal konfirmeres søndag i

Olavs kapell. Kallskapellan Ar
ne Dahl vil forrette.

Forlovelse er inngått
mellom frk. Berit Larsen, El

gesem og herr Bjørn Løvaas,
Vaggestad, Kodal.

er inngått mellom Øystein
Strandskog, Kodal og Turid
Hansen, Smørberg, Sem.

er inngått mellom Tove
Gihle, Stokke og Søren Stak
land, Skjold, begge f. t. Kristi
ansand S.

Vel møtt !
Vestfold Fylkesstyre
for Alderstrygdede

og Pensjonister.
Hvalaksjer.

Osio Børs igår.
Globus k 1225.
Kosmos k 745 s 760
Odd k 290.
Pelagos s 345.
Polaris k 4100.
Rosshavet k 280.
Ørnen k 310.

TID FOR HUSPUSS
Født.

Sandefjord sykehus.
8. juni. Wenche, født Wrold

sen, og Bjørn Furustad, Sandar
en gutt

9. juni. Jorunn, født Olsen
Eftedal, og Kolbjørn Næss, He
drum en pike.

Sentralsykehuset, 9. juni.
Astri, født Villene, og Anton

Kongelf, Hedrum en gutt.
Hamar fylkessykehus, 6. juni:
May Karin, f. Christoffersen

og Rolf Henriksen en pike.

ALT DE TRENGER FÅR DE I VÅR
K. F. U. K

FARVEHANDELhar tur til Knattholmen idag.
Lektor Stensvold vil tale ved
møtet i kapellet. TRIBITT VARIMALERKOSTER
«Lidd'iig hyggelig».

Vi hadde det liddlig hyggelig
på Claro, sier en av byens blå
este russ. Vi var vel ca. 60 «rø
de» og «blå» som spiste godt,
sang og hygget oss sammen
hele kvelden. Det var en stor
aften.

SKRAPER
IMPREGNERENDE
BEIS
FOR

STÅLBØRSTER HUSMALING

NYE HUS SANDPAPIR ETC.
Maling som hoidér!«Skyteøvelser» på Veierland

er gått utover vinduene i en
sommerhytte, kunne hytte
eieren konstatere da han sist
søndag var ute for å se til sin
eiendom. Visse ting tyder på at
det er blitt benyttet luftgevær
under «øvelsene».

SPARKEL
17. mai-komitéen i Stokke Drepende

mot sopp
god
og råte

holder medskal avvikle sine gjøremål
neste onsdag. Da er det «opp
gjørets dag» og når regningene
er betalt går komiteen i oppløs
ning.

KITT
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Edvind Grøteberg ble
dressurkursets beste

Foto fra kjeller til loft
Kongensgate 22

kaier i Håndverkernes. hus
vil være ferdig til innflyt
ting straks over bygningsfe
rien.

Sjømannsforeningens nye
lokaler ferdig i sommer

Dissens om opp-
arbeidelse av i

FjeWlieimveien
Som tidligere nevnt, skal

Sjømannsforeningen inn i
nye lokaler i Håndverkernes
hus. Fotograf Jørgensen har
kjøpt eiendommen Kongens
gate 22, og vil når lokalene
i annen og tredje etasje blir
ledige, foreta nødvendige
ominnredningsarbeider.

På vår henvendelse opply

ser fotograf Richard Jør
gensen at det er menin
gen å flytte atelieet opp i
annen etasje. Derved vil
man få mulighet til en bety
delig utvidelse av butikklo
kalene, som nu er alt for
små. I tredje etasje vil man
få plass til et laboratorium.

Sjømannsforeningens lo-

Da Hedrum formannskap i går
kveld behandlet det tidligere om
talte forslag til opparbeidelse av
Fjeldheimveien, refusjoner og over
enskomst i forbindelse med dette,
fremsatte Thorleif Grønvold dette
forslag: Hedrum kommune fin
ner ikke å kunne foreta nevnte ar
beide for tiden, men henstiller til
grunneieren seiv å foreta den nød
vendige utbygging efter gjeldende
reguleringsplan.

Forslaget fikk bare to stemmer,
mens rådmannens forslag til inn
stilling overfor herredstyret fikk 7
stemmer. Forslaget går som nevnt
ut på at kommunen inngår en over
enskomst med Paul Borge om opp
arbeidelse av veien med vann- og
kloakkanlegg, at 66.000 kroner stil
les til disposisjon til dekning av
omkostningene og at refusjon
ene tilfaller kommunens tomte
fond.

fortsatt den
feriemåneden

Juli
store Ingen filmer fra Østblokken

til festivalen
i Vest-Berlin

ble også Polen invitert, til
festivalen. Polen avslo imid
lertid, og det samme gjorde
Sovj et-Samveldet.En rekke bedrifter i distriktet

innstiller helt i ferietiden
En talsmann for utanriks

departementet i Bonn sier at
begge land oppga samme
grunn for avslaget. Efter de
res mening må en hver inn
bydelse til kulturelle begiven
heter i Vest-Berlin komme
fra byregjeringen og ikke fra
den vest-tyske regjering.
Kommunistene mener som
kjent at Berlin ikke er en del
av Vest-Tyskland.

Det synes å være på det re
ne- at festivalen vil bli holdt
med filmer bare fra vestlige
og alliansefrie land.

I år har man for første
gang bestemmelser om at en
spesialkomité skal se nomi
nerte filmer på forhand og
avgjøre om de er egnet til å
vises på festivalen. Tanken
bak dette er å få et så godt
utvalg som mulig, seiv om det
går ut over kvantiteten. Ko
miteen har også rett til å an
mode om å få tilsendt filmer,
og den første spesielle invi
tasjon gjaldt den britiske fil
men «Night must fall» der
Albert Finny spiller hovedrol
len.

Måndag kveld arrangerte Sandefjord og Omegn Hundeklubb
en vellykket avslutningsprøve på dressurkurset som har pågått
siden i november ifjor. 20 av ca. 35 hunde-r møtte opp til prøven
som var delt i tre tester. Bildet viser endel av deltagerne like
før «opptreden».

t Som nevnt igår, begynner
bygmngsferien iår måndag 6.
juli og varer til og med lørdag
18. juli.

et menneske på Sandefjord
Skofabrikk, hverken i selve fa
brikklokalene eller på kontoret. Berlin (NTB-Reuter) Ingen

av landene i østblokken vil
delta i filmfestivalen i Vest-
Berlin som holdes i dagene 26.
juni 7. juli.

Inntil i fjor var Sovjet
samveldet det eneste land i
Øst-Europa som fikk innby
delse til å være med i film
festivalen, fordi Vest-Tysk
land ikke har diplomatiske
forbindelser med andre øst
blokkland. Men i år har Vest-
Tyskland opprettet handels-
eller kulturelle forbindelser
med flere andre kommunist
iske land, og for første gang

$> Framnæs mek. Værksted tar
ferie lørdag 27. juni, og det blir
hel stillstand ved bedriften frem
til måndag 13. juli.
t Corneliussen mek. Verksted
tar tre ukers fellesferie fra mån
dag 13. juli. I disse tre ukene
skal der imidlertid være en
mann på kontoret, og han kan
vel alltid få noe å pusle med i
sin ensomhet.

Og mennesketomt blir det i
denne bedriften helt frem til
måndag 3. august. Ved en be
drift som Skofabrikken nytter
det ikke å la arbeidsstokken ta
ferie puljevis.

Nytt fra Hedrum

formannskap
. Sandefjord og Omegn Hunde

klubb avsluttet igår kveld dres
surkurset med en hyggelig til
stelning i Håndverkets Hus. Fru
Hall Jørgensen kunne ønske
omkring 35 velkommen. Arne
Tjomsland kåserte interessant
om Lakelandsterrieren. Tjoms
land ga også verdifulle råd om
forskjellige sykdommer hund
ene kan pådra seg. Kåsøren be
klaget at Lakelandsterrieren i
dag er på vei til å bli en utstil

lingshund og ikke den modige
og tapre jakthunden som opp
rinnelig var meningen den skul
le være.

Edmund Roll, lederen av dres
surkurset foretok diplom- og
premieutdelingen og 1. premie
gikk til Edvin Grøteberg og 2.
premie til Turid Olsen. Nr. 3
ble Erik Vinje. Oppmuntrings
premien gikk til yngste delta
ger Anne Tove Hall. Jørgensen.

Hedrum formannskap holdt møte
i går kveld og traff bl. a. følgende
beslutninger:

Regnskapene for Hedrum kom
mune, Hedrum El.-verk, Kvelde
Mølle og Kornsilo, Hedrum kom
munale pensjonskasse og regnska
pet for Hedrums prisnevnd fore
slås godkjent i herredstyret over
ensstemmende med innstillingen.

Sandefjord ingeniørvesen vil
derimot arbeide for halv ma
skin fra 29. juni til 10. august,
og dermed skal også ferien væ
re avviklet.

+ På Jotun vil man avvikle
ferien i to puljer i juli. Kanskje
går også den første uken av
.august før man har full ar
beidsstyrke og full produksjon
igjen.

l3. juli gir kommuneingeniør
Einar Rekstad sine folk tre uk
ers ferie. En rørlegger, en sjå
før og noen asfaltarbeidere blir
igjen. Og skulle noe ekstraor
dinært komme på, skal vi nok
skaffe folk til å utføre de høyst
nødvendige arbeider.

Ole Monsen Thorstvedfrs er
statningskrav for vann- og kloakk
ledninger som er lagt ned på eien
dommen «Thorstvedt» foreslås ikke
imøtekommet. Forhandlinger mel
lom grunneieren og rådmannen har
ikke ført frem.

20 vogner påmeldt
til lastebil-løpet

DAGSRUNDENlB. juli blir det stans i pro
duksjonen ved Vera Fabrikker
på grunn av fellesferien som får
to ukers varighet. Noen separa
tører vil være beskjeftiget og
så denne tiden. Den tredje fe
rieuken tas her i forbindelse
med julen.

Jahres Fabrikker tar felles
ferie de to siste ukene i juli, og
i denne tiden blir det hel stans
ved bedriftene.

Lærerinne Bjørg Lægdene Si
vertsen får kommunal garanti for
banklån på inntil 10.000 kroner og
ydes dessuten et kommunalt støtte-
lån på 3.500 kroner, rente- og av
dragsfritt, begge deler til kjøp av
ny bolig, innstiller formannska
pet overfor herredstyret.

Sommerkurser for lærer-
vikarer Premieutdeling efter løpet imorgen kveld

har i tidligere år vært arran
gert ved lærerskolen på Eik.
lår blir det efter avgjørelse i
departementet intet slikt kur
sus ved skolen.

Opplegget for morgendagens la
stebilløp i Sandefjord er nu klart.
N.A.F.S styre og sportskomité drøf
tet eri rekke detaljer i går sammen
med riepresentanter for Norsk

Brændselolje. Det vai- inntil i går
kveld påmeldt 20 lastebiler, men
ennu er det anledning for ytterlig
ere 4—6 interesserte til å bli med.
Av de 210 påmeldte er ikke en ene
ste leievogn, noe arrangørene finner
litt skuffende. Eventuelle efter
nølere må, om de ønsker å delta,
melde seg på i dag.

Firma H. Carlsen, Bryggen, blir
representert med hele tre vogner.
Jotun, og firmaene Arne Andresen
og Østlandsbygg stiller med to vog
ner hver.

Den kvinnelige finske pro
dusent Ånelma Vuori, som
vant Sølvbjørnen for en kort
film på forrige festival i Ber
lin, sender i år en spillefilm
med titelen «Kesællæ kello
5». Det er en film for ungdom
laget av ungdom. De største
filmproduserende land, De
forente stater, Frankrike,
Italia, Japan og Vest-Tysk
land, har ennu ikke gitt opp
lysning om sine offisielle no
minasjoner.

+ Måndag 13. juli blir det ikke Det foreslås at Hedrum kom
mune garanterer for et banklån på
20.000 kroner for lege Ragnvald
Fagernes, som vil begynne praksis
i kommunen. Lånet gis mot pamte
sikkerhet i Frøyhoweien 19.

Det bie besluttet at.kontorist
Jostein Kjelsrud, efter ' leieavtale
med Nanset Sanitetsforehing, kan
bebo leiligheten i Nanset helsehus
når den blir ledig. Kommunen be
tinger seg at leieforholdet opphører
automatisk hvis Kjelsrud slutter i
kommunens tjeneste.

«DUNNING» PÅ ÅSHALL
Løpete største vogn blir en Volvo

Viking med semitrailer, tilhørende
Jotun Fabrikker og med Dagfinn
Ødegård ved rattet. Denne vognens
totale lengde er 1!1,96 meter. Det
skal god kjøreferdighet til å sno
denne vognen gjennom byens kan
skje vanskeligste Z-kurve, fra
Thaulows gate via Bjerggaten og
inn i Fjellveien.

Parallelt med festivalen vil
man vise en del av Pola Neg
ris filmer, deriblant en hun
spilte inn i Tyskland i 1919.

Eten tur først

Skogeierne i Stokke
skal måndag 22. juni på ut

ferd til Prestebakke gardsbruk.
Det er skogeierlaget og skogrå
det som arrangerer turen.

BER ER HAN bygartner
Preede. Han skulle vært med for
leden slik som det tydelig stod an
gitt i teksten, men som alle lesere
vet, vi avisfolk kjemper stadig, og
i alminnelighet forgjeves, mot en
bøyg som kalles inkurier. Men in
gen inkurie kan slå oss helt ut. Vi
kommer igjen, og det gjør Preede
også.

Man regner med at hele løpet,
som får en samlet kjørelengde på
ca. 30 km., vil Være awiklet på ca.
tre timer. Det er innlagt en rekke
spesialprøver, slik at bilførerne vil
få bruk for all den kjøreferdighet
•de har ervervet seg. Premieutdelin
gen vil foregå på Håndverkeren
straks efter løpete avslutning, og
blant de verdifulle premiene kan
mevnes reiseradio, diasfremviser og
barbermaskin.

'Electrplux,..' : : .  '  '' " ..  

NA BRÅKER DET LØS!!

Electrolux

FOLKEHØYSKOLEBESTYRER
EGTLL THORESEN hadde også
fortjemt å fått sitt billede i «run
den», for den ypperlige tale han som
«romantiker» holdt for 26 årsjubi
lanten, Vestfold Fylkesmuseum,
søndag. Han talte som fylkeskom
munens representant, men det var
et personlig og levende kultursyn
han la frem for tilhørerne. Han
talte om kulturmuseete betydning
som vern om vår arv, og vårt eget,
mot den påvirkning som i stadig
sterkere grad strøminet mot oss
utenfra. Skal vi som et litet folk
ha noe å gi i en større sammenheng
så må vi bevare vår egenart og vår
arv.

Hedrum frigir
tomt ved foten -uke hos
av Fagerliåsen

Hedrum formannskap behandlet
i går kveld en tidligere herreds
styrebehandlet ansøkning fra Rei
dar Håkestad om å få erverve et
areal ved foten av Fagerliåsen, mel
lom Johan Stensruds tomt og Nan
set Idrettsplass.

Formannskapet traff denne be
slutning:

Kommunen motsetter seg ikke at
Håkestad får erverve den ønskede
tomt, under forutsetning av at byg
ningsrådet ved utarbeidelsen av en
situasjonsplan for dette og det ba
kenforliggende område finner å
kunne godkjenne bebyggelse på an
gjeldende tomt.

Telefon

65 305

SOM VI TØFLET rundt i de
museale haller på vårt sentralmu
seum, så ble det klart at Fylkesmu
seet har en stor plass også i San
defjords og Sandarborgernes hjer
ter. Vi snublet stadig vekk i «san
defjordinger», de fleste med en ut
talt slagside mot jussen. Sandars
ordfører Einar Abrahamsen, San
dars sorenskrivar Hans Thomas
Kundtzon, museets representant
skapsordfører gjennom mange år,
høyesteretteadvokat Fr. Bettum
samt høyesteretteadvokat Sverre
Bergland. Et sjøfriskt innslag var
representert ved fangstbestyrer
Hjalmar Braavold. Direktør Einar
Vangstein, banksjef Trygve Gjert
sen, ingeniør Erling Corneliussen
og sikkert mange flere, og alle med
fruer, dukket opp alle vegne.

Og så til slutt en liten pedagogisk
fulltreffer:

MED MYE FINT FOR BARN OG VOKSNE

GRATIS IS TIL ALLE BARN
ifølge med voksne

Dunning er det vestfoldske
ord for det samnorske begrep
dugnad. Og det er riktig å
bruke betegnelsen dunning på
det som er skjedd ved lokalet
Åshall i Østre Hedrum de si
ste dagene. Først gikk folk

mann av huse for å skrape
vekk den gamle utvendige
malingen, like tallrik var opp
slutningen da første strøk
skulle males. Og i går kveld
var det klimaks. Da var 30
menn og kvinner møtt opp

for å gi lokalet det avslut
tende strøk med maling. I til
legg sprang mange barn om
kring og var til hande.

WKEDETS RIMELIGSTE KJØLESKAPS
TILBUD

Helsesportslaget

har tur torsdag til Tull Mon
sens hytte.

Electrolux
LB 16 kan kr. 470,-

Bildet viser innspurten på
sydveggen på Åshall.

FANTOM ET

VINN EN ØNSKE
MIDDAG FUA

FRIONOR

En av omviserne på museet
skulle fortelle om vekten på en blå
hval: I stedet for å tumle med de
mange tonn, sa han kort og godt:

En blåhval veier akkurat så me
get som hele Holmestrands befolk
ning etter byutvidelsen!

Da husker man vekten på en blår
hval!

Forresten «slutten» kom først på
hjemveien. Høyskolebestyrer Tho
resen hadde talt om de mange veier
som førte til Tønsberg. Vi kjørte
hjemad på en av dem Semslina.
Og det var slutten «lina» var
blitt helt barbert. Alle allé-trærne
var hugget ned. Og det var slutten!

Sammivel.

SE HELE ELECTROLUX-LI
I KJØLESKAP OG DYPFRY

NJEN
SERE

Høres som en fryktelig
kamp. Vi burde hjelpe ham.

Han sa bli her

(Straks jeg får ham på
kornet —)

Fantomet hvirvler rundt og seg som sirup et gammelt
yrer hurtig av! I forhold til jungelordtak.
fantomet beveger jungelkatten ONSDAG 10. JUNI 1964. STDE 3.

gårdsmaling er økonomisk på to mater:

rimelig1 i pris og droy i bruk.
ODEL gårdsmaling er tilsatt soppdreper og fremstillet
på. basis av foredlede oljer særlig beregnet for det
værhårde norske klima. Farger: Okergul og rød.
Oode faglige rad og alt malerutstyr står vi til tjeneste

(Gustavsens
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Sport/ Sport/ HUNDE-SJÅFØR
En politimann i Eire som for

leden staraset en bil hvor føre
ren tydeligvis hadde store van
skeldgheter med å overholde
fikkreglene, fikk til svar fra
bilens eier: «De får snakke
med bikkja, ser De ikke at det
er den som kjører»-.

Politimannen avla ed på at
det virkelig satt en stor skotsk
fårehund i førersetet med pote
ne på rattet. Eieren, gårdbruker
Peter Duff, forklarte i retten at
han hadde mattet lære hunden
å kjøre fordi han seiv av for
skjellige grunner var blitt frå
tatt førerkortet. Han hevdet og
så at den var i stand til å mes
tre rattet med forlabbene og
kunne bruke bakpotene til
gasspedalen, clutchen og fot
bremsen. Gearingen Var det
verre med, men den holdt seg
alltid til første gir, og farten
oversteg aldri 25 kilometer i ti
men.

Handball:

6 poeng til S.T.I.F.

i Bugårdsparken.

S.TJ.F. piker Hedrum lfr—s
S.T.I.F. damer Hedrum 3—2
S.T.IJF. herrer B «Ivrig» 17—11

Juniorfotball
S.TIF. befestet sin fine posisjon

i 3 klasser i går og tok 6 poeng.
Damelaget gikk med seieren over
Hedrum opp i ryggen på Nøtterøy
på serietabellen. S.TJ.F. var det
beste laget, særlig arbeidet forsva
ret effektivt og om avslutningen
manglet i  angrepet så var det
vekslende spill med fart på ballen.
Hedrum hadde til gjengjeld skyt
terne, men de ble stanset denne
gangen, laget skulle imidlertid hatt
uavgjort idet en ball efter alt å
dømme gikk gjennom nettet og ut.
For dommeren Arnulf Hansen var
det imidlertid meget vanskelig å
bedømme situasjonen riktig.

Tjølling—Nanset 4—3.
Tjølling og Nanset laget en gan

ske god kamp hvor hjemmelaget
åpnet best, men hvor Nanset spilte
best på banen i perioder.

For hjemmelaget scoret Sven E.
Carlson, Baard Isachsen, Svein Pet
tersen og Rolf Hammersnes.

Nanset fikk to av sine scoringer
på straffespark og frispark.

Mr. Duff, som var tiltalt for
promillekjøring, ble blankt fri
funnet, men dommeren bestem
te at han skal mentalunderso
kes.

Larvik Turn—Stag S.T.I.F.S mål kom ved Unni Hal
vorsen og Ragnhild Holand (2i),
for Hedrum scoret Nina Melø og
Åse Haugland.

S.T.I.F.S pikelag lager mange
mål, men må også slippe inn ad
skillig. Vi fikk derfor det noe used
vanlige resultat 10—5 i denne pike
kampen.

S.T.I.F.S mål kom ved Birgit
Eggum 5, Inger T.ise Hansen 3 og
Grethe Evensen 2.

I—o.

Ex. «Kosmos III»
i New York havn

Fram Halsen
10—0.

BRUDGOMMEN SA NEI
Vil du ha denne kvinne som

hos deg står til hustru? spurte
presten. Nei, svarte brudgom
men, tok hatt og frakk og mar
sjerte ut av kirken. Gjestene
gispet av forskrekkelse. Bruden,
Diana Garden, falt hulkenle
sammen.

Store Bergan 2 Nesjar
4—7

Forleden hadde vi i New York
havn besøk av en «gammel»
Sandefjords-dame som tidlige
re bar navnet «Kosmos III»,
men som nu fører japansk
flagg og omdøpt til «Nisshin
Maru No 3», skriver Sande
fjordsmannen Erik A. Sol
berg, som nu er ansatt som
Port Captain i det kjente firma
Phs. van Ommeren Shipping
(USA) Inc.

- Resultatet av kampen, 7—4 til
Nesjar, forteller det vesentlige om
kampen, nemlig at det var svakt
keeperspill. Hjemmelaget burde
imidlertid hatt et langt bedre ut
bytte av alle de chansene laget
hadde. Gang på gang var spillerne
i klar scoringsposisjon uten å få
til skikkelig skudd. Lagene var tem
melig jevne på banen, men det var
Nesjars cf. Helge Larsen som av
gjorde kampen til gjestenes fordel
ved å lage hele 5 mål. De øvrige ble
besørget av Ole H. Johansen og Vi
dar Jacobsen.

For Hedrum scoret Ingrid Hen
riksen og Liv Årholt.

I herrekampen holdt «Ivrig» godt
følge i første omgang og S.T.I.P.
hadde bare 9—B ved halvtid. I an
nen arbeidet imidlertid 5.T.1.F.-
forsvaret langt mere effektivt og
det var sjelden «Ivrig»s beste, Tor
mod Johansen, Preben Skjøtt og
Thor Ødegård slapp til. S.TI.F.S
17—M seier var fortjent og laget
har nu overtatt ledelsen på tabellen
efter halvspilt serie.

Målscorere for S.TJP, var As
bjørn Venstad 4, Rolf Andersen 3,
Cato Bach 5, Osvald Rydjord 2,
Ludwig Wannemacher 2 og Chr.
Borchgrevink.

Dette hendte i/ en kirke i
Manchester forleden. Presten,
George Shaw, ledsaget den grå
tende bruden og hennes far inn
i sakristiet, og stormet derefter
ut på kirkebakkeri for å få tak
i den flyktende brudgommen,
den 27 år gamle David Swin
dells. En stund senere kom pre
sten tilbake og erklærte: Det
blir ikke noe bryllup idag.

Hjemme i sin ungkarshule
ville ikke David si hvorfor han
svarte nei. Jeg vil ikke snakke
om dette, sa han.
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Nevnte firma er general
agenter i USA for skipets nu
værende eiere Taiyo Gyogyo
Kaisha og kaptein Solberg
var ombord ved skipets an
komst til New York. Han for
teller at japanerne har stelt
godt med fl. k. «Kosmos III»
«hun var i fin form og vel ved
likeholdt».

Til New York hadde kokeriet
med seg endel spermolje som
ble losset der. Hvaloljen og re
sten av spermoljen, samt en
del kjøtt-ekstrakt, skal Nisshin
Maru No 3» losse i Rotterdam
hvortil skipet er ventet medio
juni.
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Bjørn Ulstad 3 og i. h. Bjørn Thore
Gundersen.

Ballklubben Tønsberg-
DATOSTEMPLING

Hedrums herrelag En melkeflaske som lå på
bunnen av Nordsjøen i halvan
net år inneholdt -nesten frisk
melk da den ble tatt opp.

Grimsby-tråleren «Pepanto»
fikk nylig en melkeflaske i trå
len på 20 favners dyp utenfor
munningen av Humber på Eng
lands østkyst.

Kameratene I—l. vant så pass klart som 22—3 over
Sandar i går. Thorleif Bratthagen
og co. ble en for svær oppgave for
det ferske Sandarlaget. Sandars
mål kom ved Dag Svendsen 2 og
Hans Thv. Amundsen.

Ballklubbens juniorlag måtte i
går dele poeng med Tønsberg-Ka
meratene i en seriekamp på Sta
dion.

Det rette hadde vel vært at det
ikke ble utdelt poeng i denne kam
pen. Det er heldigvis lenge mellom
hver gang man ser så dårlig junior
fotball.

S.T.I.F.s giittelag Flasken ble sendt til North
ern Dairies hvor den var stemp
let. En talsmann for meieriet
sa at melken var blitt sterilisert
der for minst halvannet år si
den, og den var fremdeles god.

I denne forbindelse synes jeg
det passer utmerket å nevne at
min kone lørdag den 30. mai på
det herværende meieri kjøpte
flaskemelk som bar dato-stemp
let 1. Denne melken vil jeg
ikke ha, den er jo helt fra 1.
mai, sa min kone som på denne

spiller i dag mot Fram i Larvik og
stiller med Hans Øvrum, Øystein
Wærnes, Svein Erik Råstad, Thore
Hansen, Kjell Sletner, Tor Kvillum,
Bjørn Ultstad, Ivar Nilsen og Jan
Miiller Nilssen.

Tønsberg-Kameratene tok for
tjent ledelsen tidlig i kampen efter
fin forsering og mål av Ulf Johan
sen. Ikke lenge efter var Tønsberg-
Kameratenes høyre back frempå
med dagens scoring, som dessverre
gikk i eget mål. Og dermed ble det.
I annen omgang var Ballklubben
et hakk bedre enn Tønsberg-Kame
ratene og burde vel scoret i hvert
fall en gang.

På Ballklubb-laget spilte igjen
Gunnar Malmin en stor kamp som
senterhalf, og var sammen med Tor
Stange sitt lags beste. I løperrekken
kommer bare Tore Skalberg og
Bjørn Andersen, begge under tvil
på plussidén.

måte ville gjøre oppmerksom
på at melken var stemplet to
dager for tidlig.

SA ER SAGT
Ungkarene vet mer om kvin

nene enn ektemennene. Det er
derfor de er ungkarer l

Pierre.

Sandar Idrettslag

skulle spilt B-kamp mot Sporty i
kveld, men kampen er utsatt.

Helgerød B
møter i dag Halsen i en kamp 1
soloserien på Helgerød-banen, og
stiller med dette laget: Per Skjer
ven, Pinn Bolt, Nils Bjørn Larsen,
Ernst Haarr, Bjørn Bjerkseth Arve
Rekstad, Svein Tørrestad. Birger
Sørby, Sverre Eriksen, Haugland.
Willy Karlsen og Eivind Jensen.

Sandefjord

gymnasiastenes

Riksmålsforening
har holdt ekstraordinært års
møte. Bakgrunnen for dette var
at det tidligere styret dessverre
ikke hadde skjøttet sin oppgave
tilfredsstillende, med den følge
at foreningen var i ferd med å
gå til grunne.

Det var overraskende godt
fremmøte, og efter at Ted Ha
nisch hadde ønsket velkommen,
gikk man til valg på nytt styre.
Dette fikk følgende sammenset
ning: Ivar Kjøli, formann, Ted
Hanisch, nestformann, Bjørn
Lund Nilson, sekretær, Synn-

øve Andersen, kasserer, Odd
Erik Jacobsen, styremedlem
som varamenn ble valgt Albert
Mathisen og Trond Lea.

Det nye styret, som håper på
stor oppslutning, vil forsøke å
skaffe dyktige foredragsholde
re, og vil dessuten drive opplys
ningsvirksomhet og arbeide ak
tivt for en fri sprogutvikling.

Eik—Runar I—6.
Hjemmelaget hadde ikke stort å

si mot Runar, og seieren, 6—l, gir
et riktig bilde av kampen. Runars
mål ble scoret av Åge Horntvedt
(4), Arild Lindås (f) og Arne
Lunde (1).

Kort om sport
Sunnmøre beseiret i går Nord

møre o—2 i en kvalifikasjonskåmp
for Hortens-turneringen i fotball
for juniorkretslag.

Vest-Agder vant 4—o over Aust-
Agder i Kristiansand.

Eik reduserte i 2. omgang på
straffespark.
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Store Bergan
til Åsentnrneringen.

I en 1. runde-kamp i N.M. i fot
ball på Bislet vant Frigg 5-—1 over
Furuset.

Store Bergan spiller i morgen 1.
runde i årets Asenturnering i fot
ball for juniorlag, og er satt opp
mot Gjøvik/Lyn, som efter ryktene
å fortelle, er en av favorittene til
turneringen.

fattige bruk. Innstillingen ble slått
opp til behandling, men land
bruksministeren ba om å få den
utsatt.

seg SF"s" støtte. Staten skulle nu
overta to tredjedeler av de 45 000
mål, og Grue kommune den re
sterende tredjedel.

Grue lot seg lure til å seige sko
gene sine.Skeid beseiret Sandaker/Åsen

6—o i 1. runde på Ullevål.

Norsk Tipping A/S melder at pre
miene for spilleomgang nr. 23,
kampdag 6. og 7. juni 1964 er:

11 1. premier å kr. 39.003 for 12,
riktige, 344 2. premier å kr. 1.247
for 11 riktige og 517© 3. premier å
kr. 82 for 10 riktige.

Men de borgerlige representan
ter ble stående alene om det syn.

Kampen spilles på Voldsløkka i
morgen kveld og man har valgt å
benytte følgende lag i morgendag
ens kamp: Tom Grankel, Aage
Hem, Yngvar Oscarsen, Jens Petter
Rønning, Ingar Jespersen, Kjell
Eric Holden, Knut S. Olsen, Lars
Kohler, Kjell Lindberg, Øyvind
Fensgård og Bjørn R. Olsen.

Reserver er Ole Chr. Ludahl,
Håkon S. Bakke, Einar Ottesen og
Bjøm Ulstad.

Drammen og Omegn beseiret i
går Grenland 3—'2 i en interkrets
kamp i fotball på Marienlyst i
Drammen.

Bakom sang skogene da Stor
tinget tirsdag gikk løs på Gru
setsaken 45 000 mål Hedmark
skog. Høyre og mellompartiene
gikk inn for at Landbruksselska
pet i fylket skulle overta skogene.
for at de skulle drives på vegne
av skogløse og skogfattige bruk i
.fellesskap. For Arbeiderpartiet
var det om å gjøre å. foreta et
nytt sosialistisk fremstøt, til for
del for staten og statens makt.

* * * * * * * * *
Grunnen var at de odelsberetti For omkring 100 år siden var

det en skogoppkjøper ved navn
Ole Olsen Huseby som kjøpte opp
disse skogene. Idag, sa Høyre
representanten Olaf Knudson i de
batten, har vi chansen til å rette
opp igjen den feil som ble be
gått dengang, da gårdbrukerne i

Istedet seiret Arbeiderpartiet og
SF. Resultatet blir efter alt å
dømme odelssøksmål og dermed
stopp for all hugst i opptil fem
år, med de vanskeligheter dette
skaper for skogsarbeiderne som
mister sin jobb, og med million
tap for Staten.

gede hadde varslet at de ville ta
< skogen tilbake på odel. Men re

gjeringen lot seg ikke stanse av
det. Fluksens kom et forslag om
å uthule odelsloven slik at ad
gangen til å gjøre eiendommer
odelsfri skulle utvides. Debatten
gjorde det helt klart, at Arbeider
partiet bare hadde en eneste hen
sikt med lovforandringen, at Sta
ten skulle få hand om Gruset
skogene.

Danmark møter Sovjet i Barce
lona mens Spania spiller mot Un
garn i Madrid i semifinalene i
Europacupen i fotball for landslag.
Begge kampene spilles 17. juni.
Finalen skal spilles i Madrid.

Arstad slo Nordnes s—-1 i 1. runde
i Norgesmesterskapet i fotball i
Bergen i går.

Arbeiderpartiet og regjeringen
har hatt store vanskeligheter med
å få det politiske kart til å stem
me med terrenget i Grue. I 1962
forelå den første innstilling fra
skog-, vassdrags- og industrikomi
teen i Stortinget. Arbeiderpartiet
ville gi staten fullmakt til å kjøpe,
de borgerlige ville ha en ordning
slik at Hedmark Landbrukssel
skap fikk disponere Grusetskoge
ne til fordel for skogløse og skog-

Ballklubben
til Åsenturneringen.

* * *
Efter denne oppvisning i re

spekt for norsk lov kom Arbeider
partiet så i sving med saken igjen.
På ny ble innstillingen slått opp til
behandling i Odelstinget. Men nu
ville Arbeiderpartiet endre på si
ne standpunkter, og saken vand
ret tilbake til komiteen. Det ble
så foretatt passende endringer,
slik at partiet også kunne sikre

Ballklubbens juniorlag drar i
morgen, torsdag, til Oslo for å
møte Lisleby i 1. runde i Åsentur
neringen. Vi har ingen formening
om nivået i Østfolds juniorfotball
og har vel lov til å antyde at kam
pen er fullstendig apen. Forhåpent
ligvjs vil Ballklubb-guttene gjøre en
god innsats slik at hovedstadens
outsidertips i pressen ikke blir gjort
til skamme.
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København får DanmarksSandar Idrettslags
guttelag

første to motorgater  Wled vår sterkt utbygde
maskinpark og setteriets
store kapasitet, kan vi nå

spiller seriekamp mot Tjølling på
Sandarbanen i kveld. Følgende lag
er tatt ut: Per H. Wang. Per A.
Nilsen, Yngvar Andersen, Eivind
Arntzen, Knut Nalum, Erik Tor
bjørnsen, Kjell Sletner, Arild Olsen,
Tor Holtan, Kjell Olafsen og Egil
Carlsen.

Reserve: Harald Jacobsen.

København : Folketinget har besluttet at det skal
.legges to motorgater i København forøvrig Dan
marks første to motorgater. De skal plaseres i midten av
tvidede gaten eller føres i tunneler på vanskelige ste
er. Den første motorgate blir Lyngby-vei Nørre allé—
Jagensvei Fredensvei. Den blir 9,4 km lang .og vil
omme på 255 mill. kroner. Man regner med ai utbyg
ingen vil ta seks år.

levere Deres

TRYKKSAKER
Runars B-laac på utrolig kort tid. Ring

66 3939 og vi vil besøke
Dem.

møter Ørn på Haukerød i morsen
og stiller med Per Egil Moe, Øi
vind Pedersen, Bjørn Nærli. Hans
Hansen, John Hansen. O. K. Odden,
Tom Syrrist, Ole R. Johansen, Ar
vid Syrrist, Kjell Stange, Odd An
dersen.

Den annen motorgate i Boiups allé Hareskovsveien
Æd fortsettelse til Farum vil koste 140 mill. kroner. Her
il det bli en 350 meter lang tunnel for fjerntrafikken,
nens lokaltrafikken avvikles på tunneltaket. De to motor
gater vil bety en kolossal forbedring av trafikkforholden
ne, idet de vil skille den hurtige fjerntrafikk fra byens
sentrum og den lokale trafikk. (Inform).

Det ser faktisk ut som om bilen har tatt reparatøren i en
jafs, mens det i virkeligheten er auto-inspektør Ragnar Larsen
som tester en bil for en kunde. Testingen er gratis for kundene,
men mange vil ha testet sin bil, og ventelisten er lang. HandeistrykkerietReserver er Kjell Moe, Ivar Kjøli,

A. K. Klavenes og A. Thorsen.
Kilgaten 16.
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SKIPSFART HVALFANGSTJF* • '   ---° ***

Koffardi: Skipsfartstvist
USA - ItaliaTankmarkedet skuffende, også

for langsiktige forretninger
C/WLondon. Den nye skipsfarts

konflikten i USA angående
Italias ønske om å bli tildelt
retten til å importere på itali
ensk kjøl en viss del av de va
rer som kjøpes inn for midler
fra Eksport- og Importbanken,
er blitt ytterligere komplisert
ved et nytt moment en kla
ge fra to amerikanske rederier
over at Italia seiv driver skips
fartsdiskriminering. Det er Is
brandtsen Lines og Ameriean
Export Lines som sier at de i
årevis har forsøkt å få fast
havneplass i Genova, men uten
resultat, forteller N. H. & S. T.

Liten kontraheringsinteresse blant norske redere
TANKMARKEDET

De to siste uker har tankmar
kedet ligget på henholdsvis
skala minus 57% % og skala
minus 60 %. Det er lavt, ukom
fortabelt lavt.

Et mulig lyspunkt er at ra
ten lenge har ligget på skala
minus 62% %. I går ble der
betalt skala minus 57V2 %.

I det Karibiske Hav er det
stille. Flere rene tankbåter lig
ger fraktsøkende og befrakter
ne kan derfor tilby lave råter
til båter som er ivrige efter å
komme bort fra det Karibiske
Hav.

TRAMPMARKEDET har vært nevnt i dagspressen,
som f. eks. de seks store 20 mils
linjeskip ti! Alfred Holt, eller
Blue Funnel som de ofte kalles,
i Liverpool. Jeg har også fått
rapportert en lang rekke tank
skip for tysk regning, fire lin
jeskip for chilensk regning,
store bulk carriere for norsk og
andres regning. Malmbåter for
Liberia, supertankere for både
Norge, Sverige og Danmark
pluss en masse store ferger.

Av sjøsatte skip er rapportert
14. Av disse var der i alt syv
supertankere hvorav to for
norsk regning.

Av prøveturer er der rappor
tert ti, hvorav et norsk skip, et
mindre lastefartøy bygget i
Spanien.

HVALFANGSTUTSTYR
INDUSTRIUTSTYR

APPARATBYGGING
KONSTRUKSJONER

Der er nettopp rapportert et
større salg av kanadisk hvete til
Kina. En million tons skal ski
pes mellom 1. juli og 31. desem
ber fra British Columbia, mens
75.000 tons skal skipes fra Ca
nadas østkyst. Dette er i til
legg til de tidligere store kjøp
hvorav der ventes skipet 2 mil
lioner tons innen utgangen av
dette år. Dertil har jo som kjent
også Russland plasert store
hvetekjøp i Canada.

Det siste kjøp av kanadisk
hvete ventes å stimulere tramp
markedet. Råtene har vist en
svakt stigende tendens i de sis
te uker.

CORNELIUSSEN MEK.VERKSTEDI mellomtiden har andre lin
jerederier, deriblant flere itali
enske, fått havneplass. Ameri
kansk skipsfart står delt i
spørsmålet om behandlingen
av Italia. Lavere stålvekt - billigere skipHELMER STAUBO & CO.:
M/T «Staberg» Avg. Long Beach

6/6 Balboa 15/6.
M/S «Staland» V. Whangarei 26/6.
M/S «Stavern» Yokohama 8/6

Yokkaichi. 10/6,
M/T «Stavik» Chicago 11/6.

Endel langsiktige forretnin
ger er gjort i den senere tid.
Også for langsiktige forretnin
ger har markedet dessverre lig
get skuffende lavt. Et av de
store engelske oljeselskapér sik
ret seg en 19.000 tonner på flere
års certeparti til 15/5 sn pr.
dødvekttonn pr. måned. Til
sammenligning kan nevnes
at et lignende tankskip for et
par år siden ble sluttet til et av
de andre engelske oljeselskapér,
men til 17/3 sh. Hva angår den
ne sektor av tankmarkedet, har
altså ikke situasjonen forand
ret seg.

Det kan være av interesse å
notere at der ligger opplagt i
dag 100 tankskip på ea. 2 mil
lioner tons dødvekt. I tillegg
er over to millioner tons død
vekt tankskip opptatt i korn
farten. Det burde derfor snart
begynne å monne!

Veritas verdens første klassifikasjonsselskap
flytegrensen til grunn for styrkeberegningen

Også verdenshandelen i malm
stiger. Dette henger sammen
med den sterkt aktive stålpro
duksjonen i USA. En av de stør
ste stålforbrukere er automo
bilindustrien. Det ventes at
Amerika vil lage over 8 milli
oner biler i år, det betyr en
mengde stål. All annen aktivi
tet ser også ut til å holde seg
godt oppe i Amerika.

Er det da ikke et paradoks at
skipsfarten sliter hardt, når

det går så godt for alle andre?
Saken er jo at det er loven om
tilbud og etterspørsel som re
gulerer det hele heldigvis må
man si seiv om det da går
hardt ut over dem som ikke
kan forsvare sin plass i solen.
Det er livets lov, de mest effek
tive har livets rett.

En av våre meglere skriver
i sitt siste sirkulære at der er
liten interesse blant norske re
dere for kontrahering, og sier
at en tilsyarende tilbakeholden
het også kan spores i utlandet.
Dette synes å være stikk i strid
med min engelske kilde som i
løpet av de siste to uker har
rapportert i alt 61 nye kontrak
ter. Dette er helt overveldende.

Det er mulig at våre norske
meglervenner har registrert
disse kontrakter tidligere, og at
de først nylig er blitt offentlig
gjort i England. Mine oppgåver
innbefatter dog en lang rekke
kontrakter som ganske nylig

som
P. F. legger

Herefter vil det bli anledning
til å bygge skip med lavere
stålvekt enn hittil, efter at den
faste komité i Det norske Veri
tas har vedtatt nye detaljerte
retningslinjer på dette felt.

Spørsmålet om å benytte stål
med høyere flytegrense dvs.
stål med større styrke ble
behandlet av den faste komité,
og det ble vedtatt som foreløbi
ge retningslinjer at skip heref
ter kan bygges av slikt stål,
fremgår det av «Norwegian
Shipping News».

I praksis vil dette ifølge ass.
direktør Egil Abrahamsen bety
at stålvekten vil bli noe redu
sert, og man oppnår dessuten
Større kapasitet på samme skip
når det er tale om frakter.

Det er i virkeligheten en ra
dikal forandring i regelgrunn
laget at man nu for bygging
av skipsskrog går over til å
spesifisere kravene til materi
alenes holdfasthet (styrke) ef
ter materialets flytegrense i
stedet for som tidligere efter
dets bruddgrense.

/S|åk Sandefjordsbåtenes
jÉlf posisjoner

Når det norske klassifika
sjonsselskap nu kommer med
nye interessante krav
til det stål som skal benyttes i
skipsskrog, understreker dette
den pionerinnsats som den 100
år gamle institusjon utfører
når det gjelder forskning på
det skipstekniske område, skri
ver «Norwegian Shipping
News».

A/S THOR DAHL
M/S Thor I ank. New Westminster 776, v. avg. 10/6, v. ank. Van
couver 111/6, Tacoma 13/6, Coos Bay 17/6, San Francisco 21/6,

Los Angeles 25/6, Papeete 7/7.
M/T Thorsaga avig. Point a Pierre (Trinidad) 3H/5, v. ank. Im

mingham 1276 Direktør Abrahamsen er sjef
for Veritas' forskningsavdeling,
og han fortelter at det ligger
en omfattende forskning bak
de nye retningslinjer. I disse
retningslinjer har man samlet
erfaringer fra forskning i både
USA, Sverige og Norge, og ar
beidet fortsetter med uformin
sket kraft. For tiden pågår det
til stadighet utmatningsprøver
ved Materialprøveanstalten ved
NTH i Trondheim, og disse gjel
der nettopp bruken av de nye
sterkere ståltyper i skipsbygg
ingen.

M/S Thorscape ank. Tandjong Mani 8/6, v. avg. 13/6, v. ank.
Brisbane 24/6, Sydney 27/6, Melbourne 2/7, Adelaide 7/7.
M/S Thorscarrier avg. Durban 7/6, v. ank. Lourenco Marques 8/6,

Beira Hl/6, Mombasa 20/6, Durban 27/6, Walvis Bay 5/7.
M/S Thorsdrake ank. Montreal 4/6, v. avg. 13/6, v. ank. Three Rivers

13/6, Montreal 16/6, Port Alfred 21/6, Halifax 25/6, Cape Town 16/7.
M/S Thorsdrott avg. Cape Town 7/6, v. ank. Montreal 2i4/6, Three Ri-

FRUEN FRA HAVET

20 norske skip
i opplag

Godeste Rebekka

Skipslinjen ved
NTH søker

vers 27/6, Cape Town 14/7.
M/S Thorsgaard ank. Brisbane 8/6, v. avg. 9/6, v. ank. Singapore 20/6,

Tenk det, Rekka mi, at du er
blitt overhavfrue i klubben eder».
Ja, det var greier. Meg synes at det
er specielli fint at dere hjemmevæ
rende koner slår dére ihoppes til
gjensidigen nytte og hygge, og at
dere hadde vett nok til å velge deg
som overhavfrue. For, som meg ser
det, så er du blant havfruer den
fremste, og det er ikkun din store
genanse som har gjort at du ikke
er kommet lengere frem blant sam
funnet sine spidser enn du har
vært. Men nu har du tåget det før
ste step og det skulle ikke undre
meg det spøtt om du havner øverst
oppe blant statsråder og bliver som
deres like. Ja, nu får du det vel
trabelt, kan meg tenke meg. Det er
så rart med det , er man først ble
ven formann i noen slags innret
ning så varer det ikke lenge før
man bliver dyttet enda lengere
frem. Meg huser per egs. hvorledes
meg da meg blev formann for kort
klubben i messa på gamle «Viken»
strakst blev betroet så det ene og
så det annet som inte hadde med
klubben og gjøre, så tilslutt fikk
meg ikke tid til å spille kort en
gang, men da sagde jeg stopp.

Når du nu for alvor tåger fatt
på ditt embede så må du ikke blive
så opptaget av det at du glemmer
at du seiv har en farende sømann
til ektefelle, således at du kanskje
også kan gjøre noe for meg og
mine kolleger. For det er min tro
at dét er dere sømannskoner som
kan gjøre den egentlige innsatsen
for vars som farer. Vi får jo ikke
tid til annet enn å fare, mens dere
er hime og kan ta sakene opp, så
vel med Herodes som Pottifar. De
re kan slå i bordet og trampe i
dørken for de høye herrer.

Efter dette er sitlasjorien så for
andret bleven, at meg, også tøm
mermanden, nu er begynt å spiku
lere på om vi kanskje skal droppe
det der med jakta inntil videre, så
ledes at du kan få anledning til å
gjøre din innsats. Kommer meg
hjem så er jo ikke du havfrue len
ger og da bliver du kastet, uten å
ha fått utrettet noen ting. Vi ha
ver derfor tenkt å ofre vars, og
blive stående enda noen turer, men
vi kommer selvfølgeligen hjem på
ferie. Cæpt siger at dette er det
fornuftigste han har hørt på lenge
og han beder deg, Rebekka med
specielli hilsen om å klamre deg
til formannsjobben så lenge du kan.
Kodalitten har skrevet til sin ge
malinde og bedt henne å kalle til
bake hjemreise-ordren og i stedet
sette full fart på og starte en hav
frue-klubb hime i Kodalen også.
Vi kan ikke få for mange av slike
klubber, og vi har havfruer nok å
ta av. Ja, de finnes allevegne. Meg
også kodalitten var på en bade
beach her en av dagene, og det
vrimlet av havfruer i alle dimen
sioner og farver. Det var så blen
dende at kodalitten måtte kjøpe seg
et par solbriller av de aller svar
teste. Han sagde han blev blendet
av solen, men meg trur nu at han
kjøpte dem for mere uformérket å
kunne iakttage det liv som utfolde
de seg. Han er uhelbredelig sådan.
Hvorimot jeg tyktes det Var mere
moro å se på de små børn som lekte
ved stranden. Denslags har han in
gen sans for. Som fader til åtte
sier han at han har sett unger nok.
Ja her var småbørn, Rebekka, som
meg kunne tenke å adopte, og sen
de hjem til deg. Men denslags tan
ker må vi lade fare nu som du er
bleven overhavfrue. Løkke til!

Malacca 26/6, Penang 26/6, Port. Swettenham 28/6, Singapore 7/7.
T/T Thorshall ank. Sandefjord 9/5, v. .avg. 30/6.
M/T Thorshammer pass, Gibraltar 7/6, v. ank. Isle of Grain 10/6, Am

sterdam for dokking 18/6. Statistisk Sentralbyrås sta
tistikk over skipsopplegg viser
at 20 norske skip på til sam
men 243 000 bruttotonn lå i
opplag pr. 31. mai 1964. Av disse
var 2 tørrlasteskip på tilsam
men 3000 bruttotonn og 18
tankskip på til sammen 240.000
bruttotonn.

å gi plass til flere
Fl. k. Thorshavet ank. Sandefjord 3/6.
M/T Tnorsholmavg. Teesport 8/6, v. ank. Bonny (Nigeria) 21/6.
M/S Thorshope ank. Corner Brook 7/6, v. avg. 9/6, v. ank. Cape Town

27/6,. Port Elizabeth 80/6, East London 1/7, Durban 2/7, Loureneo
Marques 5/7, Beira 9/7.studenter Bestemmelsene om å legge

flytegrensen til grunn for
styrkeberegningen er en nyhet
ikke bare for Norge. Det nor
ske klassifikasjonsselskap blir
faktisk det første i verden som
går til et slikt skritt. Alt i 1961
ble det laget utkast til regler
for høyfast stål, men disse kom
ikke til noen utstrakt anven
delse fordi prisene på de stål
kvaliteter som kunne godkjen
nes til dels lå for høyt, samti
dig med at man enda ikke vis
ste tilstrekkelig om de nye stål
typer.

Ved Norges Tekniske Høysko
le i Trondheim arbeider man
målbevisst for å utvide tallet
på plasser ved skipslinjen til
24—27, mens det i de senere år
har ligget på 20. Behovet er ca.
50 pr. år. I et land som Japan
utdanner man årlig ca. 180
skipsingeniører.

I disse dager velger artianer
ne sine linjer, og Veritas sier i
en melding at det er viktig at
vi kan få så mange som mulig
av dem til å interessere seg for
våre skipstekniske utdannel
sesmuligheter. Når det hittil
ikke er utdannet så mange
skipsingeniører ved NTH som
ønskelig kunne være, skyldes
det nemlig bl. a. at det har
meldt seg færre toppkvalifi
serte søkere til skipslinjen enn
til andre linjer.

M/T Thorshov avg. Manila 9/6, v. ank. Cebu 10/6
Fl. k, Thorshøvdi ank Sandefjord 5/5.
M/S Thorsisle ank. Papeete 8/6, v. avg. M/6, v. ank. Pago Pago 16/6,

Apia 18/6, Suva 22/6, Noumea 26/6, Pago Pago 30/6, Los Angeles
16/7. Siden utgangen av april har

tallet på tørrlasteskip i opplag
gått ned med 1 og den opplag
te tonnasje med 1 000 brutto
tonn. Tallet på tankskip i opp
lag har gått opp med 5 og den
oplagte tonnasje med 80 000
bruttotonn. I alt gikk således
tallet på opplagte skip opp
med 4 i mai 1964, og tonnasjen
gikk opp med 79 000 brutto
tonn.

M/T Thorskog avg. Mina al Ahmadi 311/5, v. ank. Bangkok 16/6.
M/6 Thorsodd avg. Chiba 1/6, v. ank. Vancouver 13/6. Panamakanalen

10/7.
M/S Thorsriver avg. Cape Town 26/5, v. ank. Montreal 12/6, Port Al

fred 23/6, Montreal 26/6, Corner Brook 30/6, Cape Town 01/7.
M/T Thorstar ank. Sandefjord 18/3.
M/T Thorstrand avg. Ras Tanura 30/6, v. ank. Botany Bay 19/6.
M/S Thorstream avg. East London 8/6, v. ank. Durban 9/6, Lourenco

Marques 10/6, Berra 16/6, Uurban 20/6, East London 26/6, Port
Elizabeth 26/6, Cape Town 28/6„ Montreal 19/7.

M/T Thorsvaag avg. Suezkanalen 31/5, v. ank. Thameshaven 10/6,
Sandefjord 18/6.

M/T Thorsørn avg. Suezkanalen 28/5, v. ank. Fagerstrand 10/6, Hor
ten 10/6, Sandefjord 15/6.

A/S IVARANS REDERI:
M/S «Buenos Aires» Ankom Phila

delphia 5/6.
M/S «Montevideo» Avgikk Vitoria

9/6 for Néw York.
M/S «Norholt» Ankom Swansea 3/6.
M/T «Primero» Avgikk El Palito

Verdens største
skipsmotor i
norsk skip

HVALFANGERAKTIESELSKAPENE
«ROSSHAVET OG «VESTFOLD»

Fl. k. «Sir James Clark Ross» ank. Sandefjord 8/5
M/T «Ross Sea» ank. Swansea 6/6.
M/T «Ross Hill» ank. Sandefjord 7/4.
M/T «Ross Mount» ank. Osaka 7/6.
M/S «Ross Gape» ank. Seven Islands 6/6.
M/T «Ross Bay» ank. Bandar Mashiur 9/6.
M/T «Norfold» ank. Hamburg 8/6.

31/5 for Dakar.
M/S «Reinholt» Ankom Santa Marta

6/6.
M/S «Rio de Janeiro»- Avgikk Sa- London. De store tankski

pene som Sigval Bergesen d. y.
har kontrahert ved Hitachi
verftet i Japan, vil som frem
driftsmaskineri få verdens hit
til sterkeste motor. En proto
type er allerede bygget for in
stallasjon i et japansk tank
skip på 96 000 t. dw. og under
prøvedrift ved verkstedet har
denne motoren utviklet 27 600
hk ved 114 omdreininger. Det
er en 12-sylindret Burmeister
& Wain-type, bygget under
lisens i Japan og med beteg
nelsen 12—84VT2BF—180. Bort
sett fra sylindertallet er den
ellers av samme type som
«Borgsten»s motor, som har 10
sylindre og som utvikler 21.000
hk ved 108 omdr.
(NH & ,ST.)

vannah 2/6 for Buenos Aires.
M/S «Santos» Ankom Buenos Aires

2/6. VIRIKS REDERI A/S
M/S Sandar v. anl. Singapore 211/6.
M/S Haldor Virik v. avg. Vancouver 20/6.
M/S Roland v. avg. Antwerpen 10/6 og v. ank. London 18/6.
M/T Anco Sailor v. avg. Manchester 10/6, v. ank. London 18/6, og v

avg. 14/6.

M/S «Lisø» Ankom Bremen 7/6
N. R. BUGGE, Tønsberg:

A/S LISE:

M/T «Benguela» ventes til Mina al
Ahmadi 15/6.

M/T «Bugunda» ventes til Milford
Haven 10/6. STØKKEN

& STENSETH
A. C. OLSEN

M/T Spervik v. ank. Bordtaux 9/6.
M/T Granvik avg. Pensacola 7/6, v. ank. Houston 9/6.
M/T Husvik v ank. Aruba 11/6.
M/T Kindvik avg. Amuay Bay 3/6, v. ank. Liverpool 15/6
M/F Spervik I i rutefart Sandefjord^-Strømstad,

Snart 2 millioner
TV-tittere Skipsmeglere.

Befraktning -~» Klarering
Spedisjon Linje- og Ol
jeagenturer Flytran
sport Oljefyringsanlegg

ANDERS JAHRE
M/S Kronprins Harald i rutefart Oslo—Kiel.
Fl. k. Kosmos IV i Sandefjord.
M/T Kosmos V i Sandefjord.
T/T Jabetta avg. Portland 5/6, Mamonal 111/6, Curacao 13/6. Puerto

har man nu i Sverige, men ut
viklingen foregår nu i meget
roligere former. Salget av mot
tagere er langt fra rekordaktig.
Økningen i lisenser ifjor var
omkring 150 000.

Miranda, Portland (Me.)
T/T Jagarda avg. Mina 30/5, Suez 8/6, L'Avera 13/6, int. La Skhirra, Sentralbord 66 295.

Le Havre, P.G.
T/T Jagranda ank. Rotterdam 7/6, ets. S/6, Banias 18/6, UK/Cont. 29/6.
T/T Jakinda avg. Puerto Miranda 4/6, Portland (Me.) 9/6.
M/T Jalanta avg. Singapore 6/6, Mina Abdullah 19/6, int. Norge.
M/T Jalna avg. Quebec 30/5, Aruba 8/6, Baytown 15/6.
T/T Jalta under utrustning i Kiel.
M/T Jamunda avg. Brunsbuttelkoog 8/6, Rotterdam 9/6, Helsingborg,

Stockholm.
M/T Janega avg. Bonny 1/6, Hamburg 17/6.
M/T Janina avg. Palembang T/6, Dumai 8/6.
M/T Janita avg. Mina 2/6, Suez H2/6, Teesport 24/6.
M/T Janova avg. Mombasa 5/6, Singapore 17/6.
M/T Jaraconda avg. Salina Cruz T/8, San Pedro 14/6.
T/T Jaragua avg. Mina 5/6, Suez 15/6, Wilhelmhaven 26/6.
M/T Jaranda i Hamburg.
M/T Jarelsa under utrustning i Japan.
M/T Jarena avg. Abadan 8/6, Port Sudan 16/6.
T/T Jaricha avg. Tokuyama 23/5, Bandar Mashur 8/6, Long Beach.
M/T Jarmina ank. Singapore 9/5, (dokk), ferdig ca. 12>—13/6.
M/T Jarmona avg. Mine Abdullah 29/5, Mizushima 15/6, P.G., Japan.
T/T Jawachta avg. L'Avera 6/6, Banias 10/6, Rotterdam 21/6.
T/T Jawesta ank. Teneriffe 3/6, Marsa el Brega, Teneriffe.
M/S Jagona avg. Hamburg 28/5, Hampton Roads 9/6, Weser.
M/S Jarabella avg. Montreal 8/6, Rotterdam 18/6.
M/S Jarama avg. Bremen 27/5, Panama 10/6, Los Angelos 19/6, Port

land (Ore.).
M/S Jarilla avg. Baltimore 29/6, Hamburg 11/6, Baltimore, Hamburg.
M/S Jarita avg. Hampton Roads 30/5, Bremen 11/6, int. Los Angeles,

San Francisco.
M/S Jarosa avg. Pascagoula 1/6, int. Antwerpen 14/6
M/S Javara avg- Moji 30/5, B C. 12/6, Japan. Din Rasmus. ONSDAG 10. JUNI 1964. SIDE 5
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Fearnley & Egers
Befragtningsforretning A.s

Oslo

Skipsmeglere
og

Klareringsaganter
RADHUSGATEN 23.

SENTRALBORD 42 08 30.

Jean B. Linaae

Reisebyra
BILLETTER.

Fly - Bat - Buss - Bane.
SELSKAPSREISER
Sentralbord 65 400.

For god proviant og godt utstyr henytles heist

TITAN SUPPLY COMPANY
Ankerrui, 12

ANTWERPEM
TeLega-wadr. Telex: CenitaraiKxxrd
TITANSUPLI Asnsbw. 343ML, 335066

VestfoldForsikringsseSskap^

Sfo- og

Telefon: 63 464. gandefjord.

San Francisco 5, Caltf.

SCHOU - GALUS CO., LTD.
TO! Mfssfoh Street CaWes „G'a!H§"

SKIBSHANDEL

St gammelt palitelig firma.

Komplett u&styr og service for norshe skip.
BONDED STORES PRA EGET FRILAGEtf

Benytt Dem av v&r tdiefonservi©e,

* THOR DAHL

Skips- og kolomaltiaudei,

Telegr.a&r.: «Dahl». Telefon 68 095 - 06 986.



Arbeiderpartiet belaster forsvars
budsjettet med FN-beredskapcqfcje&x,

Høyres talere Stortinget foreslår det som egen utgift
Alle andre land som

har styrker til disposisjon
for F.N. har en rotasjonstid
på et år, mens vi seiv har 6
måneder, så Alv Kjøs (H),
Hedmark i Stortinget under
behandlingen av spørsmålet
om norske beredskapsstyr
ker til disposisjon for De
Forente Nasjoner.

Som en følge av den øko
nomiske krise F.N. i øyeblik
ket befinner seg i, har or
ganisasjonen rettet en an
modning til alle medlems
land om å skjære utgiftene
ned mest mulig. Det skulle
ikke være noen vanskelig
heter i å gå opp fra 6 mnd.
til 9 mnd., hevdet Kjøs, og
pekte på hva Norge kunne
spare inn i transport hvis
det ble gjennomført.

Ifølge et mindretall (Ar
beiderpartiets representan
ter) i militærkomiteen skul
le de økede utgifter til be
redskapsstyrkene i sin hel
het dekkes under det ordi
nære forsvarsbudsjett, men
Kjøs minnet om at vårt for
svarsbudsjett for tiden er så
snaut at det ikke bør belas
tes med ekstra tiltak. Har
vi råd til å svekke vår bered
skap på denne måten, spur
te Kjøs og tok opp forslaget
fra de borgerlige represen
tanter i komiteen om at
Stortinget bør bevilge dek
ning av våre utgifter med
beredskapsstyrker under
F.N. i tillegg til det ordinære
forsvarsbudsjett.

Otto Lyng (H), Sør-
Trøndelag pekte på den sto
re enighet som lå i innstil
llngen. Dissensen lå bare i
hvordan utgiftene til bered
skapsstyrkene skulle dekkes.
Ut fra dette forsøkte en av
Arbeiderpartiets komite
medlemmer å blåse dissen
sen opp til en stor uenighet
med påstander om at de
borgerlige partier viste en
negativ holdning til F.N.s
operasj oner. Hvilken be
tydning og verdi tillegger så
Sverige og Danmark bered
skapsstyrkene når utgiftene
dekkes på den samme må
ten som de borgerlige par-

tier her foreslår, spurta
Lyng.

Da departementet såt
te opp sin langtidsplan for
Forsvaret, hadde det på in
gen måte oversikt over hva
disse beredskapsstyrker
konkret ville koste, sa tale
ren og kom inn på de om
kostninger som vil møte
landet ved etablering av
styrkene ved innkjøp av
materiell og omkostningene
ved selve beredskapen. Ut
fra dette fremsatte han for
slag fra de borgerlige med
lemmer i militærkomiteen
at utgiftene blir dekket ved
siden av forsvarsbudsjettet.

Dyr mat
Kjøtt er som kjemt i våre dager

ikke billig mat. Det finnes jo de
som hevder at dette bare er en
fordel, for da spiser ikke folk så
meget kjøtt og konsentrerer seg
om kålhoder og nøttepudding og
havregrøt i stedet. Det skal være
sunnere, sier de, og hvis man
ovenikjøpet bare spiser klibrød
med plantefett på, drikker kjer
nemelk og sover for åpne vinduer,

vil man bli meget gammel og ha
et blod som renner gjennom åre
ne uhindret av forkalkninger som
en stille elv.

Det kan så være. For vårt ved
kommende kommer det alltid til
å forbli en vakker teori, for vi
kommer til å fortsette med svine
koteietter i kjølig vær og kylling
til søndag middag så lenge vi or
ker å tygge. Vi ringakter alle
gode råd som blander helsemessi
ge forskrifter inn i den daglige

diett og lar oss bare lede av våre
smaksnerver. Det er kanskje ikke
så bra for blodtrykket, og heller
ikke for økonomien, og selrv om
man ennu ikke er plaget av for
kalkning, vet man at den lurer
seg innpå alle kjøttetere fra
barnsben av. Hukommelsen svik
ter som kjent allerede i tyveår
ene, noe som er et direkte resul
tat av dette.

UTENRtKSKRONiKKEN:

India velger ny lederThe Beatles slapper av i Schiphol, Amsterdams lufthavn efter opptredenen i København.
Samtittig nyttet de anledningen til å fortelle pressen litt om begivenhetene i Danmark og
om sine neste planer. Treskopiker møtte sangerne med blomster og stor beundring, også
i Holland. Samveldekonferansen i London blir Shastris

første møte med verden utenfor hjemlandet

Da Beatle-manien gjorde
sitt ; Københavninntog . Det kan også så være, sa

Petrus da vi snakket om dette.
Men, saken har, som alle andre
saker, mange sider. Samfunns
messig kommer i første rekke
hensynet til bønder og kvegopp
drettere og slaktere, fabrikanter
av kjøtthermetikk, pølsemenn ved
skirenn og fotballkamper, kort
sagt hele den næringsgruppe som
er avhengig av at vi kjøttetere
fortsetter å spise våre medskap

ninger på gammel, hedensk vis.
Den skrantende helse som dette
gir, oppveies efter vår egen opp
fatning mer en nok av den fest
og nytelse som kjøttspisning in
nebærer, hva er en tallerken hav
regrøt sammenlignet med en blo
dig roastbeef, og man kunne også
minne om de penger Staten tje
ner på et visst monopol som le
verer rødvinen til kjøttet. Vårt
høye blodtrykk og andre skavan
ker gir legene interessante opp
gåver og et rikt utkomme, og
med hertsyn til den sviktende hu
kommelse, er den en kilde til gle
de for bokhandlerme som får solgt
notisbøker og den syvende sans.

Seiv har jeg aldri forsøkt å
tenke opp så mange forsvar for
å spise noe jeg synes er godt, og
det tredje  familiemedlem på
Sperrabakken Gods, katten
Månsson, har det nok heller ikke.
Hans hånlige innstilling overfor

4500 elleville tilhengere brøt lydmuren
synet av fire rene, velstelte gutter

ved

København i juni. ler som vakte slike krefter og
tok dem i det ondes tjeneste

var hver eneste luftrest størknet til
en stiv skorpe.

Likevel orket de tusener unge å
hoppe opp og ned og fekte med
armer og ben som en

alt som har med planteføde å
gjøre er helt tydelig. I hans til
felle faller kjøttmat nokså billig,
jeg har oppdaget at man kan få
et svinenyre for 25 øre, og han er
således sannsynligvis den eneste
i Norge som spiser kjøtt til før
krigspris. Jeg hakker opp nyret
og blander det med brød og lun
ken meik for at det skal smake
nyre av altsammen. Men brød
bitene blir liggende igjen når han
ryster potene efter måltidet og
setter seg ned for å slikke dem.
Han lar seg ikke lure.

Han ser med sinnsro på skjæra
som hopper ned fra bjerketreet
og snapper brødbitene en meter
foran mesen på ham. Den siste,
kalde melkeskvetten smatter
pinnsvinet i seg mår det rusler
sin nattetur rundt huset. Da har
tre skapninger spist for en utgift

på. femti øre, hvilket forsoner
en med den pris man betaler for
sin egen biff.

(NTB's utsendte medarbeider)
Ville De tro det var mulig for fire
og et halvt tusen mennesker å frem
bringe så mye låt bare med strupe
og armer og ben at det går langt ut
over ørets smertegrense, så sterk
lyd at et jetfly av den største typen
kunne ha startet opp inne i salen
uten at det var mulig å høre motor
støyen? Jeg har opplevd et slikt
lydhelvete. Det var på B-dagen i
København, den veldige dagen da
The Beatles holdt sine to 25 minut
ters konserter (sa jeg konser
ter???) i det enorme fjøset som
heter KB-hallen. Det var dagen da
byen sto på høykant, da politiet fikk
gratis trening til Krusjtsjov-besøket

et besøk som aldri i livet kom
mer til å vekke, en brøkdel av den
overdådighetsbegeistring som The
Beatles gjorde. Til gjengjeld vil
Krusjtsjov kunne skryte av å ha
bodd i samme suite som beatlene..

En riktig

Derfor var det en lettelse å kom
me de fire ungdomsidolene på så
nært hold at man kunne se hvor
pene, velstelte, renvaskede og sir
lig påkledte de var. Det med hår
manken ned i øynene skal vi ikke
ta så høytidelig— hovedsaken er at
disse ynglingene, som ennå noen
Uker eller måneder vil stå som

rekeflokk i svømme
konkurranse,

de utførte gymnastiske vridninger
som slangér med uutholdelig tann
pine, og bare når det her og der
viste seg tegn på begynnende mas
sehysteri, måtte de handfaste, dob
beltforsterkede vaktstyrkene gripe
inn for at farsotten ikke skulle spre
seg.

mønster for millioner

av tenåringer kloden rundt, ikke
vekker aggresjon, voldstrang, øde
leggelseslyst eller annet slikt hos
sine tilhengere. Det er adskillig
ufarligere energier som utløses der
The Beatles er i farvannet men
trøste og bære oss alle som det
låt er av denne energien!

Jeg sa: «er i farvannet» for
man behøver jo slett ikke s e The
Beatles før ilskrikene er der, og
langt fra høre dem. Hittil har
ingen hørt en Beatles-konsert, for
seiv med sitt enorme batteri av for
sterkere og kjempehøyttalere kan
de fire unge ikke et øyeblikk hamle
opp med de tordenbrøl og illskrik
som tusener ekstatiske publikum
mere frembringer. Det synes som
om det å skrike i seg seiv er må
let med alt sammen, og skrike kan
man like godt gjøre når man flok
ker seg utenfor hotellet hvor man
vet at The Beatles skal bo, som
når konferaneren brøler av alle liv
sens krefter inn i mikrofonene at
nå _ nå NÅ KOMMER THE
BEATLES!

Hva kunne da utløse slikt hysteri,
bortsett fra den rent kroppslige for
nemmelse som mange av disse unge
hoppende, vridende og stønnende
menneskene utvilsomt måtte opple
ve? Jo, at en av The Beatles gjorde
en lett håndbevegelse, for ikke å
snakke om da to av dem på samme
tid ristet hårmanken sin. Eller,
topp over alle livets topper, da en
Beatle skrek «takk» i mikrofonen.

pen og pyntelig dame Det var akkurat da jeg næret
alvorlig bekymring for at KB-hal
lens fundamenter skulle bryte sam
men. Oslo Høyre nominererher nede skal ha spurt hvem The

Beatles er. Det er visst håp om at
hun blir utskrevet som ufarlig en
gang i neste måned.

Det er én ting man skal vokte
seg grundig for: Man skal ikke ba
gatellisere tenåringenes pop-begeist
ring. Den går så dypt inn i masse
ekstasen, det er så voldsomme kref
tera som settes i utløsning, at det
så helt opplagt betyr noe meget
Vesentlig for de tusener på tusener
det angår. Dette er kraftresurser
man gjerne vil ha med seg, men
som kan bh katastrofale hvis man
ved uklokhet får dem mot seg.
Det var en gang en viss Adolf Hi t-

Og hviiken katastrofe
ville ikke det blitt for alle dem
som satt vaglet til helt oppunder
takskjegget, og alle dem som satt
innunder fugleberget! Og for alle
dem midt på salsgulvet, som ville
fått katastrofen rundt seg på fire
kanter for det satt til og med
publikum høyt oppe bak ryggen på
de opptredende

. Men bygningen står ennå den
ble ikke engang revet ned da pu
blikum oppfattet at The Beatles
ikke skulle holde på mer enn ca.
25 minutter. Det gny som da opp
sto, var lydmessig ikke til å skille
fra begeistringstordenen den gang
de fire hårfagre ble sluppet inn på
podiet. Seismografene rundt om i
Nord-Europa må ha gått av hengs
lene ved begge anledninger da The
Beatles begynte og da de sluttet.

ved årsskiftet
Lal Badadur Shastri er en liten mann, bare 1.60 m. høy. Men

han kan bli en stor politiker.Nominasjonskomiteen er allerede valgt
Forberedelsene til neste

års stortingsval? vil i sterk
grad komme til å prege ar
beidet fremover, sier Oslo
Høyres sjefsekretær Reidar
Martinsen til «Aftenpos
ten». Representantskapet har
nu opnevnt nominasjonskom
mité, som i nær fremtid vil
begynne sitt viktige arbeide.
Jeg vil tro at nominasjonen
for Høyres vedkommende vil
finne sted omkring årsskiftet,
altså i god tid før valget. I lø

pet av høsten vil dessuten
Programkomiteens utkast bli
undergitt nærmere behand
ling på medlems- og tillits
mannsmøter, hvorefter Oslo
Høyre avgir uttalelse til Høy
res Landsstyre.

Først tretten dager efter Nehrus
død er sørgetiden over. Det gir stri
den om hans efterfølger en dempet
ro og gjør overgangen lettere.
Kandidater som i disse dager
åpent lot sin sorg fortrenge av sine
ambisjoner, ville uten videre være
ute av kappløpet. For Kongress
partiet, der stridende fraksjonar,
delstatsinteresser, sprog, sprog
grupper og minoriteter har vært
holdt løselig sammen av den leg
ende om India og Indias frigjørelse
som fortettet seg i Nehru, gjør det
valget av ny leder lettere at det
må skje i en atmosfære av frykt
som ærbødighet overfor den avdø
de og under presset av de 'ørgen
de millioner. På dette tidspunkt er
apen maktstrid utenkelig.

nen mot det fremmede. India er
vokset opp som selvstendig stat, og
Shastri vil ikke måtte lede folket
bort fra de egentlige oppgåver ved
å føre forsinket kamp mot landet
koloniale fortid.

Det er d a seive salen
skriker med.

Høyt oppe i toneregisteret der
gresshoppelåtene hører til, helt der
oppe hviner og piper ungjenter i
alderen like' før de begynner å for
vandle seg til små damefrø. Gut
tene stikker to fingre i munnen og
frembringer en skjærende plystre
låt som isner seg gjennom marg
og ben.

Dette er noe De skal multiplisere
med fire-fem tusen, og så kan De
bruke fantasien og forestille Dem
hvordan jeg hadde det, der jeg satt
inneklemt midt inne i det hele et
sted høyt til værs i KB-hallen.

Tre danske amatørgrupper spilte
i tilsammen 70 minutter før The
Beatles kom, og jeg trodde nesten
publikum var utskreket. Istedet var
det alså tørrtrening, tenkte jeg da
Beatles-mottagelseslåten spjæret
lokalet fra øverst til nederst. Luf
ten var fra før av slik at man kun
ne skjære den i terninger hvis man
hadde lynskarp kniv. Siden var det
nødvendig med nyslipt øks. Til slutt

* * *

Følgende nominasjonskomité
ble valgt på siste representant
skapsmøte i Oslo Høyre: Dis
ponent Rolf Stranger (for
mann), banksjef Albert Nord
engen (viseformann), høyeste
rettsadvokat Ole A. Bachke,
forlagsdirektør Konrad Bryde,
fru Franziska Bødtker, fru
Katy Due, furasjehandler Arne
Gjesti, agent Fritz Holst, over
rettssakfører Trygve Horgen,
direktør Jens Lien, fru Eva
Bull Lund, kontorsjef Wenche
Nærup, ekspeditør Reidar Pet
tersen, grosserer Olav J. Ruden
og disponent Finn B. Røer.

Shastris eneste motstander av
betydning i kampen efter Nehru
har vært Maraji Desai, finansmini
ster inntil ifjor høst. Begge er
fostret i en sann og sterk hindu
tradisjon, de er likegyldige over
for komfort, men mens Shasttri
lever et enkelt og forholdsvis fat
tigslig liv av legning, er Desai as
ket va tro og overbevisning. Poli
tisk tilhører han det moderate
høyre, er skeptisk overfor de lite
vellykkede forsøk på å gjennomfø
re en sosialistisk økonomi, og har
næringslivets tillit. Desais egen
strenge livsførsel, i religiøs-filo
sofisk kontemplasjon, gir ham et
stort navn blant massene, som lett
gir sine ledere halvt religiøs sta
tus.

10 millioner besøk
Siden FN-huset i New

York ble åpnet i november
1952, har det vært besøkt
av 10 millioner mennesker.
Besøkende nr. 10 000 000
ble verktøyarbeider Uno
Leitanen fra Detroit som
besa huset sammen med
sin hustru. De er begge av
finsk avstamning. Ektepa
ret ble mottatt av general
sekretær Thant i hans
kontor i 38. etasje og over
rakt gåver. Siden gå repre
sentanter for FN lunsj for
dem. De overvar også et
møte i komiteen for kolo
nispørsmål.

* # *
Jeg var en smule av hengslene

seiv også, da jeg efter endt opp
drag ruslet nedover den endeløse
Peter Bangs vej og studerte Beat
les-strømper, Beatles-luer, Beatles
jakker, Beatles-ditten, og Beatles
datten, noe hjemmelaget og noe
kjøpt i dyre dommer, alt sammen
ledd i en veldig forretningsvirk
somhet som de fire langhårede,
sympatiske guttene er nokså uskyl
dige i. De er bare verdehsmestre i

sitt fag, som består i å oppvekke
tenåringenes veldige kraftressurser

og trådtrekkerne bak dem er ver
densmestere i sitt, nemlig å pluk
ke mest mulig penger ut av Vestens
nye økonomiske overklasse som
er de samme tenåringer.

Jeg tror jeg vet hvem av disse
verdensmestrene jeg har mest- sym
pati for

* * *
Lille Lal Bahadur Shastri han

er knapt 1.60 høy blir den som
skal løfte arven. Politisk ligger
han noe til høyre for forgjengeren,
men tilhører det brede sentrum.
Liten og uanselig av vekst har han
kombinert stillferdig fredsælhet
med styrke, visdom med handle
kraft i sine politiske verv. Om det
å holde partiet sammen er å holde
India sammen og langt på vei er
sentralregjeringens farligste mot
standere å finne innen Kongress
partiets ledere i de forskjellige
delstater er Shastri det riktige
valg. Han har pleiet partiet og dets
funksjonærer, hans lederevner
markerer seg ikke i kommandoen,
men i samtaler og konsultasjoner
slik at han får de rådslagende til å
følge ham i hans tanker og inten
sjoner.

Rolf E. Schade.

* * *
Chinas aggresjon i nord og det

stadige trykk mot grensen har
lammet venstrefløyen, Krishna Me
non, den tidligere forsvarsminister,
er fløyens sterkeste navn, men han
falt tidlig ut av betraktning ved
valg av Nehrus efterfølger. Det
kom også klart til uttrykk under
bålferden hvor upopulær Menon
er hos massene, der Chinas provo
kasjoner efterlot større bitterhet
og frykt enn det tilsynelatende
gjorde hos Nehru seiv. Foreløbig
er det det moderate høyre og sen
trumsfløyen som dominerer indisk
politikk.

Får Danmark
ny hovedstad?
Spørsmålet om den danske

statsadministrasjonen skal
flyttes fra København til et
mindre sted blir tatt opp i en
betenkning som statsministe
rens såkalte «utflytningsvalg»
offentliggjorde tirsdag, melder
København. 81. a. het det i
betenkningen at hele statssty
ret med regjering, folketing
og de mest sentrale statsorga
ner kan tvinges til å flytte på
grunn av trafikksituasjonen.

Det gjøres klart at en ut
oflytning vil være til fordel for
distriktsutbyggingen i det
vestlige Danmark, men påpe
kes samtidig at det kan bli
meget vanskelig i overgangs
perioden, blant annet på
grunn av personell-problemer.
Tjenestemenn i Danmark har
bare i få tilfelle plikt til å la
seg flytte.

Det het bl. a. i betenkning
en at hvis ikke Københavns
transportsystem utbygges i
tritt med trafikk-utviklingen
og med en tunnelbane kan det
om femti år bli nødvendig å
skifte hovedstad. Stigende bil
tetthet og kraftig befolknings
tilvekst vil gjøre fordelene ved
konsentrasjon av statens og
sentraladministrasjonens kon
torer i København aldeles illu
sorisk.

* * *
Shastri har aldri vært utenfor

India, om man da ikke regner Ne
pal. Politisk og kulturelt er han m
der helt igjennom, i motsetning :il
Nehru, hvis bakgrunn var Harrow
og Oxford, og som alltid bevarte
sin kjærlighet til engelsk kultur.
Ikke at dette vil medføre noen
forandring i Indias politiske plase
ring. Commonwealthmøtet i Lon
don i sommer vil uten tvil under
streke at også Shastris India like
som Nehrus hører hjemme i dette
forbund av frie nasj oner. Den nye
statsminister vil lede en nasjon
som har sitt tyngdepunkt i egen
selvfølgelig uavhengighet, og ikke
holdes sammen bare av reaksjo

Kj. H

Utflytningsutvalget har ik
ke kunne bli enige om hvor
vidt det allerede nu skal tilrå
utflytting.

Hr. Henningsen (A) uttalte
at han ikke skjønner de øko
nomiske problemer i forbindel
se med FN-styrkene. Nei, han
gjør ikke det. Jeg kan bare
konstatere det, og beklage det,
og jeg er ute av stand til å ret
te på det.

Den danske sentraladmini
strasjonen har hatt sitt sete
i København siden Erik av
Pommern såtte seg i besiddel
se av den danske hovedstad i
1416.

København-politiet forsøker å rydde gatene utenfor Hotel Royal i København der The
Beatles har tatt inn. 4 000 fans ventet på de langhårede guttene og det var pikene som skaf
fet politiet mest bryderi.

Bernt Ingvaldsen, Høyre
(i Stortinget måndag.)
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Spesialnummer av «Vestfoldminne»: «Vi vil ikke være offerDen moderne norske Kval-
for sprog-politikken»fangst ble bygget på «Spes & Fides»

4000 skoleelever i «Skoleungdommens Riksmålsforbund»
Johan N. Tønneson bryter staven over en gammel hvalfangstmyte Oslo (HP) Cirka 4.000

skoleelever, fordelt på 40
foreninger landet rundt
står båk det nye «Skole
ungdommens Riksmålsfor
bund» som forleden så
dagens lys i Trondheim.

Den viktigste arbeids
oppgaven er selvfølgelig å
få satt i gang flere foren
inger, og å øke oppslutnin
gen om dem som alt er i
funksjon. Det blir et krev
ende arbeide, men vi seiler
i medvind, og ser lyst på
fremtidsutsiktene, sier for
bundets unge formann,
Fredrikstad-gymnasiasten

Terje Johnsen, til «Fri
sprog». Vi må sette oss som
mål å få alle skoleelever og
annen ungdom som sym
patiserer med riksmålssa
ken, til å støtte oss aktivt.

Noen klager over at
ungdomsforeningene trek
ker politikken inn i skolen.
Hva vil du si til det?

Det er ikke vi som har
gjort politikk av denne sa
ken. Men det er vi som må
være ofre for myndighete
nes sprogpolitikk. Når vi

organiserer oss, er det til
forsvar for det sprog vi fø
ler som vårt.

Og vi kommer til å fort
sette arbeidet inntil vi blir
tilkjent rett til å bruke
riksmål som skriftlig sprog
i skolen. I et kulturland
skulle man tro det var
unødvendig å kjempe for
en så elementær rettighet.
Men slik er det altså ikke
hos oss. Det vil vi gjøre
vårt for å få en slutt på,
sier formannen.

Kvaliteten av Vestfold Histo
rielags årsskrift «Vestfoldmin
ne» er blitt lødigere år for år.
Og det er stadig blitt mere
innholdsrikt. En vesentlig for
del ved den nye linje som
«Vestfoldminne» nu følger er,
at den samler stoffet. Hvert
nummer av det kan godt ka
rakteriseres som «spesialnum
mer», slik tilfelle er med års
skriftet av 1964. «Vestfoldmin
ne» 1964 er viet hval og hval
fangst. Med dette spesialnum
mer markerer man

fangsten blev overflyttet til
Antarktis. Tendens til

står i forhold til den standard
som er blitt utviklet i vår tid.
Den gamle fangstbestyrer har
følt det altsammen på kroppen
og han kan fortelle.

Knut Berg forteller inngå
ende om den underlige skibs
historie som skjuler seg bak
det kjente kokerinavn «Pela
gos», som var ex linjeskibet
«Athenic».

Vi har sett mange ek
sempler på at lærere og
lektorer som har vist stor
tilpasningsdyktighet under
presset fra myndighetene,
har begynt å forstå hva
riksmålsbevegelsen kjem
per for. Flere av dem har
forandret mening.

SPREDNING AV
FANGSTEN

til andre og fjerne områder
var forlengst et faktum.
Chr. Christensens «Jason»-
ekspedisjoner til Antarctic
1892—94, med C. A. Larsen
som ek spedisjonsleder, kom
lenge før forbudet såtte
stopp for fangsten nordpå.
Seiv Svend Foyn blev uten
nevneverdig vanskeligheter
overtalt av H. J. Bull til å
sende sin ekspedisjon syd
over til Rosshavet med «An
tarctic» 1893—95.

Tidligere statsminister Nehrus
datter, Indira Ghandi, som
ventes utnevnt til utenriksmi
nister i den nye indiske regje

ringen til statsminister Lal

Dr. Åge Jonsgård står
ansvarlig for årsskriftets eneste
hvalbiologiske artikkel: Litt
om arbeidet med å bestemme
bardehvalenes alder.

Likt og ulikt i
skandinaviske

1400 dansker
arbeider nu ved de amerikan
ske baser på Grønland, i Thule
og Søndre Strømfjord. Dan
mark krever fortrinn fremfor
andre land ved leveranser til
basene av forskjellige varer og
påtaler nu en kontrakt på 14
millioner kroner som gikk til
USA.

«moderne norsk hval
fangsthistorie».

I betraktning av hvalfanger
nes lange fråvær fra hjemme
ne, deres avsondrethet i det
fjerne isødet, må man nesten
ha lov til å nevne dem som en
«folkegruppe». Som andre
«folk» har hvalfangerne sin tro
og overtro, eller rettere: sin
folketro.

Bahadur Shastri

sprogKonservator Asbjørn Bakken
har i sin interessante artikkel

«Norsk hvalfangst 100 år»,
som er viet Svend Foyns første
strevsomme år med å skape en
næring ut av norsk hvalfangst,
i vid utstreking latt Svend
Foyn og hans samtid seiv kom
me tilorde. Man får en levende
forestilling om i hvor høy grad
den gamle pioner bygget sitt
virke, og dermed den moderne
norske hvalfangst, på håp og
tro «Spes & Fides» et spi
kerfast håp og en tro uten
tvil.

Som den nøkterne forsker
han er avliver Tønneson endel
av mytedannelsene omkring de
ytre begivenheter ved den be
gynnende konsentrasjon av
hvalfangsten til sydfeltene. En
del dramatikk går ganske visst
fløyten på den måten, men
man får istedet en fast kjerne
av historisk vederheftighet.

Et problem som dr. Tønne
son tar opp, og som er av sær
lig interesse nettopp for vår tid
er spørsmålene som reiser seg
ved overgangen til pelagisk
hvalfangst i 1920-årene. Her
forsøker forfatteren i første
omgang å finne frem til en
klar definisjon av begrepet

artikkel denne gang «Folke
tro på hvalfangst». Vi får høre
om hell/uhell i forbindelse med
dyr, mennesker, klær gjenstan
der og i forbindelse med uke
dager og tall.

«Hval og hvalfangst» tjener
Vestfold Historielag og de to
redaktører, Asbjørn Bakken og
Erling Eriksen til meget ære.

S. W.

I samarbeid med Norsk Presse
forbund og de øvrige nordiske
presseorganisasjonene tok forenin
gene Norden initiativet til en «nor
disk sprogoffensiv» i forbindelse
med Nordens dag i 1061. Kjernen i
tiltaket var å virkeliggjøre et for
slag som gikk ut på at nordiske
aviser hver dag i året skulle brin
ge en liten notis med triangélover
settelse av «vanskelige» ord. I hvert
land ble det av sprogkomiteer ut
arbeidet ordlister. Hos oss omfattet
listene ca. 400 norske ord med de
tilsvarende ord på dansk og svensk.

. Foreningene Norden har nu gått
et skritt videre når det gjelder
sproglig orientering. Med professor

Hvalfangernes folklore
har funnet sin forsker i muse
umslektor Erling Eriksen
som skriver årsskriftets siste

Gøsta Bergman som forfatter og
med bakgrunn i det nevnte tiltak

har den danske, svenske og nor
ske forening Norden i fellesskap ut
gitt en liten publikasjon «Lickt ocb.
olikt i de skandinaviska spraken*
(J. W. Cappelens Forlag). Her er
ordlistene populært kalt Da-No-
Sve-ord tatt inn. For øvrig be
handler professor Bergman lik
hetene og ulikhetene ved våre nor
diske sprog, det sentrale ordforråd;
nye ord, stavemåte, uttale m. m.

I europeisk presse staves
Krusjtsjovs navn på tyve mater

stavet på forskjellige mater. Mens
noen skriver Krusjtsjov, bruker
andre stavemåte Khrustsjov
for bare å nevne et par eksemp
ler. (Inform).

Osvald Martinsen tar le
serne med på et sproglig-histo
risk streiftog tilbake til de
gamle nordmenns verden, og
forteller om hvordari våre fjer
ne forfedre drev aktiv hval
fangst. Også for de gamle
nordmenn spilte hvalen en rol
le i deres kamp for tilværelsen.
Men i tiden efter det femtende
århundre kommer det forfall i
den gamle tids hvalfangst. Dog
før de gamle nordmenn glemie
å fange hval hadde de lært fra
seg kunsten til andre folk,
flamlendere , og baskere, som
overtok fangsten. Martinsen pe
ker forøvrig på en

pelagisk fangst,

og blir stående ved denne for
mulering: Ved moderne hval
fangst forståes fangst med
damp- (motor-) drevne hvalbå
ter til et flytende kokeri ute på
det åpne hav og hvor hvalen
oparbeides ombord. Forfatte
ren forklarer også nærmere
grunnene tir at man begynte
pelagisk, «konsesjonsløs» hvål
fangst». Han forteller forøvrig
at på lang sikt har hvalfang
sten gjennom århundredene
vært preget av vekselsvis sta
sjonær og pelagisk fangst.

Tønnesons artikkel er skre
vet så tidlig at man ennu ikke
hadde bestemt at de norske
ekspedisjoner skulle sendes til
sydfeltene også kommende se
song. Den «inneværende» se
song (1963—64) blev altså ikke
den siste i Antarktis, slik for
fatterén mente det var sann
synlig å anta den gang. 1 slut
ten av artikkelen forteller
Tønneson en del av de under
lige oplysninger han har støtt
på under sin bmfattende les
ning av hvalfangsttlitteratur.

København: Ministerpresident
Krusjtsjovs besøk i de skandina
viske land har fått det danske
tidsskrift «De Grafiske Pag» til
å foreta en sproglig og typogra
fisk undersøkelse av hvorledes
den sovjet-russiske ministerpresi
dents navn blir stavet. Redaktør
Ulver Forshhammer opplyser med
arkivar Dybkjær som kilde at det
i ni europeiske land anvendes i
alt 20 forskjellige mater å stave
det russiske navn på som blir ut
talt «Krutsjof». På russisk staves
det med seks bokstaver, nem
lig en K, en R, en U et tegn for
lyden SJTJ, videre et tegn for
O og et tegn for P.

Den lengste europeiske stave
måte er det Chruschtschow, slik
navnet f. eks. blir stavet i avisen
«Die Welt» altså med 18 boksta
ver. Den nest lengste stavemåte
finner man i Frankrike med 12

bokstaver og den tredje lengste i
Nederland med 111 bokstaver.

I danske aviser kan man se
minst seks varianter og tar man
bøkene med, er antallet mange
ganger større. «De Grafiske Pag»
erklærer at det er velgjørende at
to danske professorer i slaviske
sprog, Han Sørensen og Carl
Stief, enstemmig har erklært at
omskrivningssystemer fra det
kyrilliske alfabet bør være dan
ske, så de kan brukes av danske
redaksjoner, typografer, skuespil
lere, opplesere og lesere. Man ad-

"Du aner ikke hvor meget lettene
det går med BLENDA

ekspansjon i de gamle
nordmenns hvalfangst varer mot et felles skandinavisk

system, Berlingske Afteravis som
gjengir dette fra «De Grafiske
Pag», tilføyer: Kanskje var det
dog en ide om man i allfall i
Danmark kunne bli enig om en
felles stavemåte

Også i norske aviser og tids
* skrifter blir det russiske ' havn

i tiden mellom år 600 og 1000,
med eri spredning av fangsten
frå de hjemlige kyststtrøk til
de norske utbygder. Man finner
sikre spor blant annet i de
gamle lovverk.

I Nord-Norge fant det sted
organisert hvalfangst, til
dels pelagisk, i tiden om
kring det 9. århundrede.
Walmanni kaltes nord
mannerne som drev fangst
på biscayerhvalen. Nord
mennenes fangst på Irlands
kyster minner om den sene
re vågehvalfangsten her
hjemme, og slik som den
også har foregått ved Fær
øyene helt op til vår tid.
Kjøp og salg av hvalpro
dukter hvalkaup
foregikk også i de fjerne år
hundreder av vår historie.

0-løpet på Notodden
tø
h

En av nestorene blant de nu
levende aktive hvalfangere,
tidligere fangstbestyrer

Vi bringer her resultatet av søn
dagens o-løp ved Notodden.

2. Reidar Landbø, Skautroll 1,33,24
3. Agnar Bråthen, Bamle 1,36,35
4. Per 0. Andersen, Silva 1,36,35
5. Knut Nilsen, Stokke 1,37,44Hjalmar Braavold,

har djervt og muntlig fortalt
erindringer fra hvalfangerliv
omkring århundreskiftet. Kon
frontert med hvalfangernes liv
i våre dager må det sies at
hverken transporten av hval
fangerne, underbringelsen av
dem eller den fortjeneste som
blev dem til del, på noen måte

Klasse M.l. 10 km.

1. Halvor Løken, Kongsberg 1,43,37
2. Svein Myrvold, 0.T.0. 1,49,51
3. Harald Grønhovd,

Vikersund 1,50,21
4. Kåre Brattestå, Høyjord 1,51,03
5. Svein Svendsen, Ramnes 1,51,55
6. Magnar Svendsrud,

Høyjord 1,52,28

Klasse M.3. 8 km

1. Tor Karlsen, Sturla 1,22,17
2. Sigurd Friis, Kongsberg 1,39,17
3. Olav Mostaul, Høydalsmo 1,42,42

Dr. philos. ,Joh. N. Tønne
son behandler «Noen proble
mer i den moderne hvalfangsts
historie».

Klasse M.4. 8 km

1. Knut Berglia, Eiker 1,23,58
2. Henry Skar, Eiker 1,25,50
3. Johan Skarsholt, Høyjord 1,29,37
4. Kåre Tjomsland,

Store Bergan 1,34,31
5. Håkon Bøvre, Stokke 1,36,25

Klasse M.2. 8 km.
1. Tor Bjørvik, Hedrum 1,22,57Forfatteren tar her av

stand fra den gjengse opp
fatning, at det var forbudet
mot fangsten i Nord-Norge
av 1904 som gjorde at hval Minneplakeft på Akershus Klasse M.5. 5 km

1. Olav Bakken, Sauherad 1,03,41
2. Leif Holten, 0.T.0. 1,09,17
3. Karl Johansen, Eiker 1,09,28

Se her -
alle som
erplaget
av fotsved
Bruk

Klasse M.6. 5 km.

1. Einar Smørgrav, Eiker 1,16,07

Klasse E. Junior 8 km

1. Gunnar Aasen, Kongsberg 1,26,30
2. Ole Kr. Odden, Runar 1,33,30
3. Roald Jensen,

Aspedammen 1,33,40

Klasse Y. Junior. 5 km.
1. Øyvind Fensgård,

Store Bergan 59,03
2. Ulf Røgstad, Kongsberg 1,00,41

Gutter 1. 3 km.
1. Ole Bjerrefjord, Odd 20,25
2. Kai Jørgensen, P.O.L. 21,00
3. Hans R. Bakken, Eiker 22,12
4. Lars Helge Brunborg,

Kongsberg 24,07
7. Lars Skjerven, St. Bergan 25,52
8. Knut Sophus Olsen, St. B. 25,59
9. Halvard Thorstein, Runar 26,33FOTEX Gutter 2. 3 km
1. Helge Thorsby, Vikersund 29,06
2. Harald Skogen, P.O.L. 29,18
3. Magne Orre, Barkåker 30,29fotp>e§emidler

De er det nyeste på området og
utrolig effektive.
Fotex Fot-Lotion virker kjølig-forfris
kende, og fjerner svedlukt lindrer
ømme, trette føtter og motvirker kløe
og sårhet mellom tærne. Fotex Fot
krem er for dem som er ekstra pla
get av fotsved. Den stopper sved
ning, motvirker kløe og sårhet mellom
tærne og myker opp hard hud. Fotex
Fot-salt gir forfriskende fotbad, lind
rer ømme føtter og myker opp hard
hud.

K. 1. 5 km
1. Helga Svendsen, Ramnes 1,31,00
2. Magnhild Schinnes,

Styrvoll 1,31,15

Blenda er ideelt for moderne husmødre!

To-tre skyllinger er nok. Blenda har og

så større vaskeevne, seiv vanskelige flek

ker fjernes effektivt i det gode sepevan
net. Tøyet blir hvitere enn før - det er be

standig en fornøyelse å henge ut Blenda

vaskede plagg!-11

3. Marie Tjomsland,
Store Bergan 1,32,22

4. Marit Bærug, Kjose 1,49,12
5. Torlaug Christiansen,

Store Bergan 1,51,15

K. 2. 3 km.
1. Bodil Thorsby, Vikersund 1,19,59

Fotex får De i nærmeste parfymeri,
på apotek og ellers hvor fotpleie
midler selges.

K. Jun. 3 km.
1. Ragne Andersen,

St. Bergan 1,43,08
Fotex Fot-Lotion i praktisk flaske med
stryke-på-svamp kr. 3,50 (veil.)
Fotex Fot-krem i tube kr. 2,50 (veil.)
Fotex Fot-salt i praktisk boks

kr. 1,50 (veil.)
BARNENGEN

Kongen har avduket en minneplakett i bronse på den gamle
kommandantbolig på Akershus, like ved stedet der overgivelsen
av festningen fant sted 8. mai for 19 år siden. Tilstede var bl. a.
oberst Terje Rollem, som overtok festningen, og hjemmefront

gjengen «D—l3» hvis merke står i sølv over plaketten.
fNTB-foto).

Jenter 1. 3 km.
1. Lise Sæther, N.O.L. 51,34
2. Kari Trevland, Kodal 1,05,40 Kjøp Blenda i den større, drøyere husholdningspakken!

Jenter 2. 3 km BL 43-10203-64 (3^
1. Solveig Isnes, Stathelle 58,17
2. Kirsten Bærug, Kjose 59,54FOTEX - for frisere føtter

1

Blenda!
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Trekning 10. j
Innskuddssum 11000 00

Dr. Luhr
Spesialist i barnesykdommer.

Kontoret stengt torsdag
11/6.

135 697 gevinstar hvora

1 gevinst å 150 000 kr
2 gevinster å 50 000 »

700 ge
2 500

Hjertelig takk å 25 000 » 11 000
å 10 000 * 44 000

Stadslege Meyn

Kontoret stengt torsdag 11.
juni.

for all deltagelse ved min
kjære hustru og vår snille
mors bortgang. En spesiell
takk til Dr. Rustad, ved hen
nes lange sykeleie.

60
370

å 5 000 » 77 000
å 1 000 »

+ 30 ekstragevinster å kr. 1 000,—
5 nummer umiddelbart foran og ette
kr. 150 000,— og kr. 50 000,—.

Ingvald Moholdt.
Barna. let begynner onsdag 10

Det norske Pen
Hjertelig takk

for oppmerksomheten på min
60 års dag.

med samling på Valhal lør
dag 13. ds. kl. 15.40 og søndag
14. ds. kl. 12.40. Påmelding til
sekr. tlf. 65 013 innen fredag
kl. 12.00.

Esther Olsen.

Historiens
hurtigste

Bilen er resultat av anglo
amerikansk Ford-samarbeid

vel 4 meter langt. Det er av
stål og glassfiber. Haukerød Barnehavesom tar sikte på å prøve nye

komponenter og ideer som kan
anvendes i alminnelige person
biler.

Hjertelig takk
for oppmerksomheten ved
vårt bryllup.

Grethe og Reidar Torp.

Bildet viser Fords nye farts
uhyre sammen med konstruk
tørene, som er John Wyer og
Roy Lunn. I midten står adm.
direktør Eric Broadley i Lola,
det britiske selskapet som har
vært rådgiver for konstruktør
ene.

Åpningsfest opptar barn i alderen 4 til 7 år. Søknader hentes og leveres
i barnehaven innen 15/6-64.Dette er en ny Ford GT

konstruert i Amerika og bygget
i Storbritannia med henblikk
på det verdensberømte uthold
cnhetsløpet i Le Mans og andre
internasjonale konkurranser.

på Valhal lørdag 13. ds. kl.
19.30. Der serveres erter, kjøtt
og flesk samt kaffe. Musikk.
Påmelding innen fredag over
tlf. 65 013 eller 78 380.

Hjertelig velkommen.
Sandefjord Seilforening.

Den nye Ford GT kan komme
opp i en hastighet av 320 km.
i timen. Det hyperslanke karos
seriet er 90 cm høyt og godt og KIRKE QfeMJSJQNjnittlttÉ i ; J

Torsdag:
Misjonssamib. Kv.for. har møte hos

Gaasholt, Pyntestuen kl. 19.00
veå Olav Klaveness.700000 familier Synkende fødsels- Tur for aktive

i Helsesportslagettall i USA
RELIGIØSE MØTER torsdag 11/6 til Tull Monsens

hytte. Samlingssted på Aa
gaards Plass for avreise kl.
18.00.

bor trehus Washington: (NTB-Reuter).
Fødselstallet i De forente sta
ter er for nedadgående, trass i
at tallet på ekteskap stadig
øker. I mars i år var det om
kring 337.000 fødsler, dvs.
6.000 færre enn i samme må
ned ifjor.

Tallet på levende fødte i de
siste tolv måneder var 4.087.000,
dvs. en nedgang på 49.000 fra
året før.

Indremisjøiiens Ung.avd.
deltar i møtet torsdag kveld
i Indremisjonens Hus.

Ikke møte i dag onsdag.

A\SHi>
80 pst. av huseierne står for malingen seiv

Styret.

I det vår forretning

opphører
vil siste vanlige salgsdag bli
lørdag 13/6. Opphørssalg
måndag 15/6.

Sandar kommune innbyr til anbud på oppførelse av
Gokstad skole. Skolen skal oppføres delvis i ildfaste kon
struksjoner og delvis i trekonstruksjoner. Samlet gulvflate
ca. 2100 m 2.SALEM

I kveld kl. 17.30: Bønnemø
te. Kl. 19.30: Nysæter og
ungdomsmusikken. Torsdag
kl. 19.30 i Sion, Stokke, ved
Frøyshov. Fredag kl. 19.30:
Bibeltime og bønn.

Det ønskes separate anbud for:
Hovedentreprise, betongkonsulent, ing. Kr. R. Lindstrøm,
Sandefjord.

Stjal sin egen bil
Madsens Kolonial A/S Sanitæranlegg, ing. W. F. Løvli, Håndverkeren, Dram

men.Haukerød

Ventilasjonsanlegg ing. W. F. Løvli, Håndverkeren,
Drammen.

Stockholm: (NTB-TT). Noen
Stockholmsungdommer så seg
nødt til å stjele sin egen bil
forleden kveld. De hadde vært
på besøk i Trosa og fikk kjøre
forbud av politiet der. Ung
dommene fikk beskjed om å ta
seg hjem på annen måte, og
bilen ble beslaglagt av politiet.
Et par gutter lurte seg inn i
politiets bakgård, der de stjal
sin egen bil og kjørte hjemover
mot Stockholm. De kom noen
kilometer avsted før politiet
igjen tok hand om kjøretøyet.

                       -          ør
 

i

4. Elektriske anlegg, Sandar El.verk, Sandefjord.
Depositum kr. 100,— i sjekk for hvert materiale som

utleveres.mer Interesserte firmaer som tidligere har utført arbeider
av samme størrelsesorden, bes melde seg snarest for 1. til
undertegnede, for 2, 3 og 4 til de respektive konsulenter.behøver De

ikke betale... Anbudsfrist 8. juli d. å
BERNT SKOTTUN & ROAR L. TOLLNES,
Arkitekter m.n.a.l.
Jernbanealleen 27, telefon 63 885.Statistisk viser det seg at ca.

700 000 familier i Norge bor i
trehus. Statistikken kan videre
fortelle at huseierne er flinke til
å skjøtte sin eiendom, og at ca.
80 % av alt utvendig malingarbei
de blir utført av huseieren seiv
og hans nærmeste familie.

te er de heller ikke lange nok.
En skjøtestige hvor lengden kan
varieres er selvsagt å foretrekke,
og likedan en som har pigger ne
derst slik at den får best mulig
feste. Hvis terrenget skråner, så
sørg for å bygge opp en god støtte
under det stigebenet som ikke
kommer i direkte berøring med
bakken.

Hurtig
oppklaring (US Dødsboauksjon

Fredag den 12. ds. kl. 12 avhl. e. forl. av
selvskiftende arvinger etter avdøde kjøp

mann Ludvig Gallis, auksjon på
Men for mange kan det saktens

være litt problematisk når man
skal legge opp til fullstendig ma
ling av huset utvendig.

Har man tatt godt vare på kos
tene fra forrige gangs maling,
bør de være vel egnet til ny dyst
efter at gammel olje eller maling
rester er vasket ut med «tynner»
eller terpentin. Et rommelig rna
lerspann med krok til å feste på
stigen, må vi ha, og likedan ter
pentin, skrape og stålbørste, spar
kel og sparkelfarve, malertape og
gamle aviser eller sekker til å
dekke for sprut.

Malmø: (NTB-TT). Et tyveri
i Malmø nylig ble oppklart
hurtig. En politimann tok imot
en anmeldelse over telefon av
et transistor-apparat i en for
retning i nærheten av politi
stasjonen. Mens han skrev ned
en beskrivelse av tyven, kastet
han et blikk på gaten og fikk
der se en mann som signale
mentet passet utmerket på.
Mannen bar et transistor-ap
parat under armen og var
kjent av politiet fra tidligere,
Politimannen gikk straks ut og
anholdt mannen, som ble me
get forbauset over avsløringen.

Det går som regel med noen li
ter maling til en vanlig villa, men
nøyaktig hvor mange, avhenger
selvsagt av veggenes flateinnhold.
De forskjellige malingssorter dek
ker også ulike arealer, men ved
å oppgi husets mål, vil farvehand
leren fort kunne finne ut hvor
mye maling som vil gå med.

GULLI I ANDEBU
over en del innbo, løsøre og noen antikviteter. Der nevnes:
Skatoll, eiketrekiste fra 1696, rosemalt, kiste fra 1761 rose
malt m/ Vestfold mønster, andre kister, Rokokkobord, bon
destoler, Plysj møbl., komoder, krydderoppsats m! blått
glass, div. parafinlamper, elektr. magasinkomfyr, div. stry
kejern, heklede sengetepper og vevde dynetrekk, div dek
ketøy, utskåret ramme m! speil, endel senger, slabord, oste
former, butter, filleryer, skrivemaskiner, div. hageredska
per, orgel m.. m. m. Kontant salg.

Sandefjord 1/6 1964.Stigen er nesten verd et kapi
tel for seg. Det er mange som
står på gebrekkelige stiger, og of- GEORG SOLBERG A/S.

HØYESTERETTSADVOKATENE

P. IRGENS ODBERG OG PER ODBERG
M. N. S.

TORVET I A (2. ETASJE) TLF. 624*4 OS «2248

«Pr

Male huset i år?

Snakk med oss på forhand
Kontant eller avbetaling inntil 2 år. vi kan gi Dem verdifulle råd både om malingen

som bør vefges og om hvorledes arbeidet skal
legges an.

sikk-overrisling. Særlig etter
spurt av hardhauser blant pa
sientene er melodiene fra det
indre av en dødningskalle. Mer
ømme sjeler føretrekker liflige
melodier fra en brun trekasse,
som på toppen har en med le
vende lys prydet rosinkake som
dreier seg med musikken. Noen
kolleger av Jåger tviler på spil
ledåse-resepten. De mener at
bare de feiende slagere, flotte
marsjer eller førsteklasses ope
raopptak kan ' avlede pasienten
fra angst og smerte.

Tanntrekking
nemlig på gamle spilledåser og
lirekasser. Noen av hans til
dels ganske kostbare, gamle
stykker står gruppert rundt
tannlegestolen, parat til inn
sats. Da dr. Jåger naturlig
vis ikke samtidig med boringen
også kan betjene sveiven på li
rekassen, er det overveiende
spilledåsen som må overta opp
gaven: smertelindring ved mu

kjøp direkte hos
med musikk LEHMKUHL Iwla SØRENSENS

FARYEHANDELBlant de vest-tyske tannme
disinere som efter nyeste me
tode «serverer» sine pasienter
musikk for å få dem til å glem
me smerten, inntar dr. Jåger
en særstilling. Han samler

til spare priser
I SANDEFJORD

[ «KJØKKENET»
Torggaten 16 - Tlf. 66 767

MALING SOM KOLDER

holder med ett strøk
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0 kroner. Km

vinster å 500 kr. røftji

som tilfaller de (Jf I
 gevinstene på ||h

gelofteri /jj|

|§|S fiMi Større skap til lavere pris!

P®?!!B3 jjj jgrt jnnerbeholder • automatisk av-

kjølesystemet 1 år på.kabinettet Wh
1301 1701 2001 2401 Hf

695.- 798.- 933.- 1135.- H

Helautomatisk til halvautomatisk pris! K
* 3 valgfria vaskeprogrammer • 4 effek- am

WUEgsug&&* tive skyllinger • høy .tørkeeffekt • trom- - ;
mel av rustfritt stål • revérserende vas- B9r

b^-—J 1495 . 1895=

LEHMKUHL/LEVIN ~W

«, 7111 Hi Hjemmefrysere fulle av fordeler! Grø

p * overlegen frysekapasitet • stabil tem- Sf.
K peratur « rustfri, helsveiset aluminium
 ' innerboks • eget innfrysningsrom • fjær- '
m __ balansert lokk • innebygget lys • kontroll- PK
p Ss! lampe for temperatur • utvendig brenn- :

IW il lakkert • 5 åre garanti på kjølesystemet, R
 —— .1 år på kabinettet. fflft,

Poksmodeller: Skapmodeller: HK
1501 2551 4151 5101 1251 2751 fiKt

1198.- 1495.- 1995.- 2595.- 1398.- 2195.- |§f

LEHMKUHL-KOMFYR i
Kompakt tar liten plass

eltgyyOj » tre hurtige og effektive EGO koke-
jgl55 " plater, reg.ulerbare i 5 trinn » emaljert |NH

H stekeovn med termostat og innebygget Buk
iys og glass i døren » praktisk og rom- Iff
melig gryteskap » rygg med, varselur • K

- hjul • kompakt format FM*

/ TrSB." ftilieggforryggkr.so.—)

Hjertelig takk
for aH deltagelse ved Rudolf
Holm's bortgang. En spesiell
takk til naboer i Bugarden.

Tellevine Holm.
ovrige familie.

Bandagist Sigurd Riis
kommer pa «Samarit» fredag 12/6-64 fra kl. 8.30—17.00.
Bestill time. Kontroll av saler kl. 13.30—14.30. Siste gang
for ferien.

«SAMARIT»
Kongensgt. 12, Telf. 63 671.



Billig, eldre fiskekutter
ca. 30—50 fot, også dorry kjø
pes kontant.

Svar med alder og laveste
pris eller tlf. nr. til «110.391»
Gumælius og Reklames An
nonsebyrå, Kongensgt. 15,
Oslo.

TIL LEIE
Illlll!lli!lillllllll!!!!llllllll]!lllllllll!lll!ll]!ill!llllll!!llill

Glada Laholmen
4 rom, kjøkken,

bad, i nytt hus nær byen til
leie fra 1/9. Innskudd.

Bill. mrk. 577.
Stromstad

restaurangen dår Ni trivs
PREMIAR
LoRDAG Koselig møblert

Gasino Coctailbar
Anton Kontras orkester med

vokalist.

leilighet i Sandefjord på 2
vær. kj. vanncl. tilleie for
sommeren. Forskudd.

Bill. mrk. 575.
Dans varje afton.

Bordbestållning: Hovmås
tarna tel. Stromstad 390. ØNSKES LEIETVerkstedkontrollerte

BRUKTBILER
Volkswagen 1963 kr. 13.000

—»— 1962 » 11.900,
—»— 1961 » 11.300,
—»— 1960 » 10.300,
—»— 1960 » 10.400,

Opel 1200 1960 » 9.700,
Bilene leveres ferdig regi

strerte.
Avbetaling.

HENRY ØHRE
Telefon 62 256.

illllllilllllillillliiiililllllllllllliiiilllliiiiiiiiiiiiilllllillill
Eldre ektepar

ønsker liten leilighet i byen
eller omegn.

Tlf. 76 549.

NYHET

Hval og hvalfangst.
Vestfoldminne 1964. Inte

ressante artikler om hval
fangsten.
I bokhandelen kr. 25.00 innb.

Ungt ektepar
søker leilighet i byen eller
omegn. Betaler gjerne inn
skudd.

Bill. mrk. 582.
Vestfold Historielag.

Ford Prefect 52 mod.
overhalt motor, god gummi,
ikke rust, pris kr. 2500,—.

Tlf. 79 866.

Leilighet
søkes fra september måned
eller tidligere. Stor eller liten,
innskudd eller forskudd. Alt
av interesse.

Bill. mrk. 578.Fiat personbil
1938 til salgs.

Eksp. anv.PENTA med Electrolux-garanti
Hvilken båt De enn har og hvilken fart De enn velger med
Penta får De knopen til den laveste pris. Med f. eks. £-30 blir
bensinbesparelsen så stor at De får hver fjerde sjømil gratis
(det har bl. a. den amerikanske motoreksperten Jim Wynne
konstantert ved testing av E-30 sammen med andre motorer
i samme klasse)! »
Penta med Eiectroiux-kvalitet selges med Electrolux
garanti, et velkjent begrep over hele verden.

IAAAAi
laveste pris

pr. knop

Hesjestaur,
ca. 500 stk., sleperive og 2
høyvogner rimelig til salgs.

Mads Hunskaar,
0. Gokstad, tlf. 62 016.

Elev søkes til

BEDREPUSSIBIIEN

FORBILS!£KR7S

Haukerød Barnehave fra
15/8. Søknad sendes Hauke
rød Barnehave innen 15/6-64.

N.R.F. ku,
skal kalve om ca. 3 uker, til
salgs.

Erfaren sykepleierske
søkes til privat pleie ved sjø
en . i sommer.

Bill. mrk. 576.
Amatørkonkurranse

Mads Hunskaar,
0. Gokstad, tlf. 62 016REGN-OG STOVTETT

Sommerens første show i Atlantic-haven f. k. søndag
kl. 19.00.

Påmeldelse i resepsjonen, Atlantic.

I I Ift - WlHi'frm
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Vi søker nytt avisbud
til Kamfjord-ruten.

Til prammen eller
campingbåten, til
seilbåten eller
sportsbåten
i årets serie finner1
De den beste
motoren!

Butikkinventar
kjøledisk, dypfryser, opp
skjærsmaskin, elektr. regne
maskin og kassaapparat.

Eksp. anv.

Henv. ekspedisjonen

Sankfjorite |la&E-30 E-50E-7 E-20

Ginge Populær
pleiiklippere på lager.

Gunstige priser.
MASKINKOMPANIET.

Kongensgt. 32 - Tlf. 64 037.

Mekaniker
Økt komfort for Dem og Deres
passasjerer. Lettvint pakking og
utpakking. Plastbelagt tekstil i
tarvene lys grå og mørk grønn. Skogeiere i Stokke

får fast ansettelse. Helst en
med int. også for utenbords
motorer, hvor han vil få spe
sialutdannelse hos Johnson
importøren.Utferd til Prestebakke skogbruksgård arr» måndag 22.

juni.SANDEFJORD
BILCENTRAL A/S

Telefon 62 060.

Oppkappet ved
og gjerdepåler tilsalgs.

Tlf. 75 022.
Påmelding og nærmere opplysninger ved henvendelse

innen lørdag 13. ds. til Andebu nr. 111, Stokke 150, Stokke
287, Stokke 56 eller Anholt s. 43 B.

SHELL AUTO A/S

T3ENÉSTE ØNSKES

Yngre overstyrmannStokke Skogeierlag. Stokke Skogråd. Motorsnekke 21 fot
4 HK FM motor med rever
sering.

Eksp. anv.

Friserdame,
søker stilling i nyere bulkskip. Innehar skipsførersertifikat
og de beste anbefalinger. Erfaring fra bulk og stykkgods.

10 års tidligere praksis ønsker
ta opp igjen sitt yrke, for å
lære moderne hårfasonger.
Lønn i begynnelsen ikke nød
vendig.

Bill. mrk. 579.

TIL DERES HUS ANBEFALER VI SiSU Bill. mrk. «Solid rederi» 568

Mhipping
Ung pike 18 år,Ansvarsbevisst og dyktig norsk/engelsk stenograf/sek

retær med førsteklasses engelskkunnskaper søkes til vår
ingeniøravdeling. Arbeidet er variert og interessant i et
ungt og hyggelig miljø. Lørdagsfri.

Tiltredelse kan skje straks eller om ønskes, senere.
Henvendelse

Framnes Tlf. 77 235 søker barnepikejobb på som
mersted fra 10/7 til 10/8.

Henv. frk. Marit Hansen,
3O, Langesund.Biler - Traktorer Maskiner

Sentralbord 2804 - Larvik.

ARBEID UTFØRES
ØIVIND LORENTZEN,
Hoffsveien 65,
Smedstad - Oslo 3,
Telefon 55 91 90.

En god Tempolett
til saigs. Eksp. anv. Jordfresing

og plenlegging utføres
Tlf. 76 615.Vespa scooter 62 mod.

med utstyr rimelig tilsalgs
Bill. mrk. 580.

BRUKTE BILER
TIL SALGS•• • • ; i Åkersprøyting utføres.

Tlf. 79 970.
Rambler Glassic 1961
Hillman 1600 1961
B«M«W« - 700 1961
Skoda Octavia 1962
Skoda Octavia 1960
Skoda stasjonsvogn 1953

En kunde
kjøpte måndag en

Torv-pengeveske
til 76 kroner. I hastverket leverte
han 10 kr. for mye. Kom innom!

Halvard Andresen.
Billig-ibag-salg og annet bag

salg.

L ØNSKES KJØPTHéii iiiriii i i"' '  "- --

UNDERVISNING
Brukt scooter

ønskes kjøpt.
Bill. mrk. 574. Førerkort

har De kanskje tenkt å ta i
sommer? Kontakt

Vauxhall
Ford amrk.
Chevrolet std

1948
1947
1936Til våre abonnentar! Hvaltenner kjøpes

Sandefjord Avfallsforretning,
Landstadsgt. 5, tlf. 62 533.Enebolig

ved Sørlandske
ca. 6 km. fra Sandefjord til
salgs. 80 m 2 grunnflate i iy2
etg. 2 stuer, 2 sovevær., bad
og w.c. Til salgs ved

Georg Solberg A/S
Telefon 62 782.

VAREVOGNER
Commer Cob. 1958
Commer Ekspress 1957

» » 1958

KJELL A. LARSEN,
Kjøreskole, tlf. 66 574

Adresseforandring i ferien Inneh. E. Stensrud.

TAPT M IForretning i tobakk,
frukt eller kolonialbransjen
ønskes kjøpt i Sandefjord el
ler omegn.

Bill. mrk. 581.

Da vårt abonnementskontor har vanskelig for å ta inn alle adresseforand
ringer over telefonen i ferietiden, ber vi om at melding om ferieflytning
utfylles på nedenstående skjema. Send det til oss senest dagen før De
ønsker bladet flyttet.

Avbetaling - Innbytte

Shell Auto
62 704 62 754.

Lite sort radioapparat
savnet på Tveitan.

Eksp. anv.

Husk å fornye abonnementet før De reiser på ferie.
LONDIE

Navn: Vil du TA MEP

Gammel adresse:

Ny nøyaktig adresse:

Gjelder

F o. m T. o. m
(Dato). (Dato).

fETTI STERKi

I GIR SOLID HOLDBARHET I

Slitesterk malingfilm. Ett strøk er nok. Lettstrøken.
Drypper ikke. Renner ikke. Siger ikke. 16vakre farver.

HAM ROTER Ses 80/CTI, NiAO /Søl»«rtlP rø 1 B4RE EW MME fV
«§& ssom J?** BL- IP J SL M^TeMj_yT

Verdensteatret

18.30 og 20.30. U.
BEACH PARTY

- Cinemascope-film i farver -
med ungdom i sol og sommer.
Bob Cummings, Dorothy Malone.

Bill, fra 17.30. Tlf. 62 502.

DANS DANS

STORT UNGDOMSTREFF

pa FARMS BAD torsdag kl. 20.00.
To orkestre

«THE THUNDERS» og «THE SHADES»
m/ hammondorgel NON STOP PROGRAM

Utlodning Forfriskninger.
Entr6 kr. 4,—. Medlemmer kr. 2,50.

SLOTTS-IS ! SLOTTS-IS !

fyikesstevne pi Ringshaug

wed Tonsberg sondag 14. juni kl. 76

PROGRAM
PROLOG
Apningstale av formannen i Hoyres
fylkesorganisasj on
NORDAHL RAAEN
Foredrag av stortingsniann

KRISTIAN ASDAHL

Skuespiller
HENKI KOLSTAD

TONSBERG MUSIKKORPS AV 1919
RINGSHAUG BADS
DANSEORKESTERE

Fri adgang til stevneplassen og Ringshaug Bad hele dagen. Utmerket
parkeringsplass. Mat - forfriskninger - Bussforbindelee Tonsberg/Ringshaug

hele dagen.
HOYRES FYLKESORGANISASJON I VESTFOLD

KAPE
er fremdeles aktuelt og nu kjoper De absolutt

BILLIGST OG BEST
i spesialforretningen i Jernbanealleen 32.

PRISER FRA KR. 50,—.

Ga litt lenger
Ga til

Det lonner seg.

Norsk Siemonnsforbund

Sandefjord Avdeling
Arsmote holdes i Fagforeningenes Hus torsdag 11. juni

kl. 19.00.
Eventuelle forslag ma vsere styret i hende innen 8. juni.
Dagsorden: Protokoll, beretning og regnskaper for 1964.

Orientering om hvalfangsten. Valg i folge lovene.
Avdelingsstyret.

O.r.sakforer

R. CHR. AGERUP
M. N S.'

Vanlig praksis.

H.r.advokat
BETTUM

Hvalfangstens hus.

E. F. S. Musikkar

holder konsert i Indremisjonens Hus, Sandefjord, torsdag
11/6 kl. 19.30. Det er ca. 40 svenske musikere og sangere
med blaseorkester og strengemusikk.

Ga ikke glipp av en sjelden opplevelse!
Fri inngang. Kollekt. V

Ungdomskomiteen
i Vestfold Krets av Indremisjonen.

W++WEE :; i.
ms*05^1

mt
izmrn

~z*m.

REN SING AV DYNER
og puter mottas. Henter og bringer.

Sandefjord Fjaßrrenseri
Telefon 76 616. Effekt 6,1 hk 17,5 hk 29,1 hk 43 hk

Toppfart 15kn0p 20knop 25 knop 35 knop
Okonomifart 10 knop 14 knop 17 knop 25 knop
Forbruk pa okonomifart 21/ t 41/ t 61/ t 101/ t
Veil. uts.pris kr. 1 .795,- kr. 3.495,- kr. 4.250,- kr. 5.250,-

(med el. start) ' 5.985,-

A. QJELSTAD & CO,

Framnesveien 37. Telefon 77 115 - 77 150.

GRAVE

MASKINER

Pakninger, slanger og
kuplinger etc. pa lager for

HYMAS og

HAMJERN

%AUTO-TRAKTOR

Nanset, Larvik, telf. 2356.

Privattelefoner:
Deler: 4356 - L. Ulvser.
Mek. arb.: 3348 - H. Ulvser

Service: 4356 eller
Stokke 68 B - E. Hansen.

TRAKTORER
MASKINER

Brukt scooter

CZ scooter. 175 ccm. i pen og
god stand til salgs.
Apent alle dager til kl. 20.00.

Lordager til kl. 17.00.

Hansel Btsmdarsf



Mann siukket ned
med forskjærkniv

Stortings-
befåring av
SørlandskeOslo-kvinne erkjenner seg

skyldig i drap Oslo 9/6 (privat). Stortingets
samferdselskomite skal i slut
ten av august foreta en befa
ring av Den Sørlandske Hoved
vei, med adskillige avstikkere.
Komiteen møter representantar
for Vestfold fylke ved fylkes
grensen om morgenen tirsdag
25. august, og får da en rede
gjørelse for hvordan den nye
motorveien er planlagt ført fra
Drammensbrua inn i Vestfold.
Ved Hanekleiv og i Holmestrand
blir det gitt orienteringer om
motorveier, og ved Falkensten
blir komiteen informert om i
gangværende anlegg i fylket.
Ved Kronlien gis det oriente
ring om traseen for motorveien
og sidelinjen gjennom Lågen
dalen til Eidanger. Turen går

også om Hvittingfoss, og på
Steinsholt gis det orientering
om overgangen til Eidanger.
En redegjørelse for Sandefjords
veien hører også med.

Onsdag 26. august går turen
til Larvik efter overnatting i
Sandefjord. Motorveiens trase
gjennom Bøkeskogen og Sta
vernveien er grunnen til en ti
mes opphold i Larvik.

Oslo (NTB). Den 37 år gam- rud bodde i Frydenlunds gate
le Leif Granerud ble lørdag , i Oslo
morgen funnet død i en leilig
het i Eriksgata 6 i Oslo. Han
var stukket med forskjærskniv
og hadde trolig forblødd seg.
Senere ble den to år eldre inne
haveren av leiligheten, Reidun
Evelyn Johannesen, arrestert
siktet for drapet. Hun ble frem
stilt i forhørsretten hvor hun
erklærte seg skyldig, og ble
fengslet for 4 uker. Leif Grane-

Onsdag 10. juni 1964.
Det var natt til tirsdag kl.

04.15 kriminalpolitiet fikk mel
ding fra legevakten om at Gra
nerud var bragt dit. Han var da
død som følge av forblødning.
Politiets rettsmedisinsk sakkyn
dige, dr. med. John Lundevall
opplyser at drapet må ha fun
net sted enten natt til måndag
eller i løpet av måndagen.

Regjeringskrise avvergei
Kompromissløsning jordbrukskonflikten

Oslo (NTB). Slik situasjonen utviklet seg på det politiske
plan igår efter at det måndag ble klarlagt at bruddet i jord
bruksforhandlingene er definitivt, er det den alminnelige opp
fatning i stortingskretser at faren for regjeringskrise er avver
get, og at Nasjonalforsamlingen og partigruppene gjennom den
forsterkede landbrukskomite i løpet av kort tid ville finne mu
ligheter for en politisk løsning som gir grunnlag for en ny jord
bruksavtale fra 1. juli.

og de nier jordbrukspolitiske
virkemidler.

løsning av krisen, legges det li
kevel ikke skjul på at det vil bli
en intens taudraging og en hek
tisk politisk virksomhet i stor
tingsbygningen i de nærmeste
dager før man har drøftet seg
frem til en løsning. Man kan
heller ikke helt utelukke over
raskelser og uventede vansker
under marsjen.

+. Hvis enighet ikke oppnås på
denne måte, vil regjeringen
måtte diktere fordelingen, og
hele komplekset går så tilbake
til Stortinget til endelig god
kjenning, seiv om det er en van
lig oppfatning i politiske kret
ser at dette er «skjemaet» for

+ De 13 medlemmene i den for
sterkede landbrukskomite un
der ledelse av formannen Thor
stein Treholt, (A), Oppland,
hadde igår kveld det første for
berédende møte, og tar sikte på
en hurtig men grundig behand
ling av sakene. Treholt er seiv
ordfører for regjeringens propo
sisjon om voldgift og Knut Yt
re-Arne (V), Hordaland, er ord
fører for opposisjonsforslaget.

Det antydes at det kan være
mulig å legge frem en innstil
ling kanskje allerede i kveld el
ler i morgen.

Nytt møte i komiteen er be
rammet til idag kl. 11.
+ Partiførerne avslår konse
kvent å avgi utalelser mens sak
ene er under behandling i ko
miteen, men den alminnelige
oppfatning er at statsminister
Einar Gerhardsen og de parla
mentariske førére på møtet i
går formiddag må ha kommet
frem til et kompromiss som 10-
ser saken. Det sannsynlige er
at landbrukskomiteen vil mode
rere voldgiftsforslaget slik at
den voldgiftskomite som Høy
esterettsjustitiarius forutset
ningsvis skal oppnevne, får som
mandat gjennom den endelige
vedtatte lov å fastlegge selve
den samlede ramme for jord
brukets inntektsøkning. I andre
omgang blir det så partenes
oppgave, regjeringen og jord
bruksorganisasjonene, å for
handle seg frem til fordelingen

8 rriennesker tatt av
flom Great Falls

Skade for flere millioner dollars
Great Falls, Montana 9/6 (NTB-Reuter). Flomvann som

strømmet ned fra Montanas fjellstrøk krevde måndag minst 8
menneskeliv og forårsaket skader som er anslått til flere millio
ner dollar

Russ i Russland
Mens brorparten av rødrussen

setter sin ære inn på et besøk i
Kongens by København, har år
ets kull i Brønnøysund nettopp
kommet vel hjem efter et opphold
i Sovjet, nærmere bestemt Lenin
grad. Ungdommene kjørte buss he
le veien og er så vidt vites det før
ste russekull i landet som har be
søkt Sovjet.

Blant dødsofrene er trolig en indianerfamilie som ble revet
med av de brølende vannmassene i det familien forsøkte å ta
seg ombord i en ferge.

Forsvunne broer og oversvømmede veier hindrer rednings
arbeidet, men et helikopter fra flyvåpenet berget i alt 7 perso
ner som hadde søkt tilflukt på hustak og i tretopper.

Snesmelting og kraftig nedbør var årsaken til oversvømmel
sene, som feide bort fire jorddemninger. Et øyenvidne fortalte
at han hadde sett en seks meter høy og over 1000 meter bred
flodbølge skylle 15 hester og en del kyr ned i en fjellkløft. I by- Avis-lorden Beaver

brook døde i går
Vi hadde en fin-fin tur, sa

deltakerne ved hjemkomsten. ene Valier og Dupyer ble både kraftlinjer og bygninger ødelagt.

London 9. juni
(N.T.B. - Reuter). Den brit

iske avismagnaten Lord Bea
verbrook døde tirsdag i sitt
hjem i Cherkley vest for Lon
don, like efter at han var fylt
85 år.

Lord Beaverbrook var født i
Canada og ble en av de mest
dynamiske personligheter i
den britiske avisverden og i
britisk politikk.

Som aviseier og avisutgiver
viste han effektiv forret
ningsmessig og journalistisk
sans og bygde opp et stort
presse-imperium som blant
annet omfattet en av landets
største aviser, Daily Express,
med over 4 millioner i opplag.
Denne avisen var hans per
sonlige talerør like til det si
ste, og gikk med kraft og
energi inn for de standpunk
ter han forfektet, nemlig be
varingen av det britiske im
perium.

Forsikring ga
overskudd for
«Skibladner»

George Rømney
stiller opp

mot GoldwoterLillehammer 9/6 (NTB).
Også ifjor innbragte regn
værforsikringen 35.000 kro
ner for Mjøsas hvite svane
«Skibladner», og fjorårets
regnskap kunne derfor gje
res opp med et overskudd på
24.000 kroner, ble det opp
lyst på generalforsamlingen
i A/S Oplandske Dampskibs
selskab i Lillehammer tirs
dag. I år blir det imidlertid
ingen regnværforsikring, da
forsikringsselskapet har for
langt premien hevet radi
kalt.

RADIOCleveland (NTB-Reuter). Gru
vernør George Romney i sta
ten Michigan opplyste tirsdag at
tidligere visepresident Richard
Nixon hadde bedt ham stille
opp som et klart alternativ til
senator Barry Goldwater, som
de moderate republikanere ikke
ønsker å se nominert som par
tiets presidentkandidat. Repu
blikanere hadde bedt ham stil
le opp som kandidat, men gu
vernør Romney oppga ingen
navn.

PROGRAMMET

Onsdag 10. juni
7.15 Matbørsen.
8.15 Andakt. Konsulent DanielOxan FLØYEL Oxan EMALJEOxan TAKMATT Oxan MALING Halvorsen.
8.35 Matbørsen.
8.40 Barnetime for de minste.
9.00 Grammofonmusikk.

11.35 Musikk til arbeidet.
13.30 Scener fra Verdis opera «Fal-

Nyhet: En helt ny spesial
maling for tak.
Oxan TAKMATT kan stry
kes på de fleste underlag,
dekker i ett strøk, og gir en
sterk, vaskbar flate med en
matt og behagelig lysvirk
ning.

Nyhet: Fargeutvalget er i år
øket med fire nye farger.
Gelékonsistens som gjør at
malingen ligger godt på pen
selen uten å dryppe, samti
dig som den er smidig og lett
å stryke ut.
Oxan FLØYEL er en sterk,
vaskbar interiørmaling som
biter seg fast til alle under
lag.

Nyhet: Nå i en behagelig,
dempet halvblank glans for
listverk, dører, vinduer og
vegger.

Nyhet: Øket fargeutvalg
(fire nye vakre farger).
Oxan EMALJE gir en blank,
emaljehard flate og er derfor
godt egnet både som inne- og
utemaling.
Den slitesterke flaten er lett
å vaske og holder seg bestan
dig klar og ren i fargen.

Nye stilriktige farger hentet
ut fra vår rike bondetradi
sjon. i

staff».
16.10 Stavangerensemblet.
17.00 Min daglige gang til buret

Trygdekasselaget
til 2-dagers års
møte i Horten

torsdag

Tolv spesielle farger er holdt
i en speilblank glans egnet
til gulv, trapper og flater
som utsettes for sterk
slitasje.

Tubfrim helt

bunnskrapet
for merker

Kaninstell.
17.10 Ting forteller. Besøk på Hor-

Oxan TAKMATT tørrer på
fire timer.

daland Landbruksmuseum.
17.40 Jazz på grammofon.
18.10 Om den nye navneloven.
19.00 Han laget «Sørensens vals».
19.35 I dag snakker vi om
20.10 Johannes Brahms: Symfoni

nr. 4, e-moll, verk 98.

Oxan EMALJE er den ideelle
maling for kjøkken og bad.

Tubfrim er faktisk lens for bruk
te frimerker og ber at alle som
har samlet merker sender dise
snarest til Tubfrim, Nesbyen.

20.55 Sperlonga. Om vår tids ri-
Torsdag åpner Vestfold Tryg

dekasselag et to-dagers årsmø
te i Horten.

keste funn fra romertiden.
21.10 Kammerjazz.
21.30 Storting og styringsverk.
22.20 Engelsk for nybegynnere.
22.45—23.10 Eva Kilutat nytt

Man ber skolelærere om å sende
det barna har samlet i vinterens
løp og vi henstiller til formenn i
de forskjellige foreninger og lag
om å pakke og sende os hva ae
har.

Første ettermiddag blir det
foredrag av statssekretær Bjørn
Skau om folkepensjonen. Om
aftenen er det middag på Sjø
militære Samfund. Det er og
så meningen å legge inn en
omvisning enten på Marinemu
seet, Verftet eller begge steder.
Formann er trygdekassesjef Ro
bert Brekke, Horten.

navn i fransk kabaret

NORGE

20.00 Bilder uten grenser. Eurovi
sjonen gjennom 10 år. Doku
mentarfilm.

21.00 Landsbyliv i Sør-India.
21.45—22.15 Dømme eller veilede?

Et program om Forbruker
rådet.

Ifjor innbragte Tubrim's innsam
ling av brukte frimerker kr. 103.000
til Nasjonalforeningens helsearbai
de og man regner med at beløpet
må kunne' bli like stort iår.

É-HOLDNATUREN
UH REN

OXAN til all hjemmemaling!
Nordiske

psykiatere

SVERIGE

10.00 I trafiken. Tips for små fot-
gångare.

20.30 Aktuellt.
21.00 Tim Frazers vårld. Aventyr-

holder i disse dager kongress i
Gøteborg. Det er to år mellom
hvert slikt møte og de 420 ak
tive psykiatere fra de nordiske
land og 200 passive medlemmer
får et svært program å gå i
gjennom om fremskridt i den
psykiatriske forskning. Fra

sene.
21.30 Eurovisionen 10 år. Jubile

on moderne storbedrift
umsprogram.

22.35 Storvilt i Sarek. Reportage
23.05 Anno 3003. Dock-film.
23.15 Aktuellt.norsk siden møter blant andre

professor Gabriel Langfeldt,
som er internasjonalt kjent bl.
a. som shizofreniforsker. Trykt 1 A/S Handelstrykkeriet
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Christine Keeler fri

Her er Christine Keeier med en loff i hånden, idet hun kom-
mer til sin Londonleilighet. Igår slapp hun ut av Holloway-
fengslet efter å ha sonet 6 måneders fengsel for falsk forklaring.
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Fikk revet

av handen
VILLE TA HVITFISK

MED DYNAMITT
Oslo (NTB). En ca. 60

ar gammel raann fra
Kvenangen i Troms fikk*
mandag revet av handen
og andre skader da han
forsokte a fiske efter hvit
fisk med dynamitt. Trolig
inspirert av avlivningen

av hvitfisken i Hokksund.


