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ALF TOBIASSEN TAR OVER
Alf Tobiassen har nå overtatt
som fastlønt formann i Veive
senets Arbei
derforening
etter Guttorm
Antonsen som
har gått over
i annet arbeid.
Tobiassen har
tidligere vært
nestformann.
Amt Realsen
rykker opp
som ny nest
formann,
og
Alf^T^biassen
Erling Her
mansen er
blitt ny sekretær, med Reidar
Thoresen som visesekretær.
Årsmøtet i februar neste år må
ta endelig stilling til endringene
i tillitsvervene i Veivesenets Ar
beiderforening,

FAGKONGRESS åpnet i helgen med sterk
understreking av internasjonalt SAMARBEID
g BUP» w
JR *

MØTER I KVELD:
Oslo Transportarbeiderforening,
avisbudenes gruppe, har valg
møte kl, 19 i Folkets hus.
Oslo Rengjøringskvinners for
ening har medlemsmøte kl. 19
i Folkets Hus, lokale M.

Sosialdemokratenes styre:
Traktatens politiske
målsetting uforenlig
med vår nøytralitet

Stockholm. NTB-TT.
Styret i det svenske sosialde
mokratiske parti sluttet fredag
opp om regjeringens linje i for
holdet til det europeiske felles
markedet.
Styret understreker betydnin
gen av at det ikke heraker noen
uklarhet om Sveriges vilje til å
å følge en nøytral politikk med
fasthet og konsekvens. Et med
lemskap i det europeiske øko
nomiske fellesskap med dets
politiske målsetting er uforenlig
med vår nøytralitet, heter det.
Samtidig tar partistyret "til
orde for forhandlinger med det
europeiske fellesmarked med
sikte på å nå fram til et sam
arbeid på det økonomiske plan
i form av en assosiering.

HELLER El KU ENN
MANN FOR JENTE
MED SKIPPERTAK
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Behovet stort for
nye arbeidere til
Årdal og Sunndal

Leikanger
NTB
Når Ardal og Sunndal verk nå
starter opp Årdal 111, vil verket
trenge en nettotilgang på 400 ar
beidere fra nå og fram til mars
måned neste år, forteller fylkes
arbeidssjef Sverre Olsen i
Sogn og Fjordane.
Når man regner med den na
turlige avgang, må det i dette
tidsrom skaffes til veie omkring
700 nye arbeidere. Fylkesarbeids
sjefen regner med at tilgangen på
arbeidskraft fra Sogn og Fjordane
blir for liten, slik at en del av de
nye fabrikkarbiederne må skaf
fes fra andre kanter av Vestlan
det og nordfrå.
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Fra venstre: Formannen for Asker aul’s kommunestyregruppe, Rolf A.
Ørbech, stortingsmann Thor Fossum og Olav Nilssen.

Høyre-foik med dystre spådommen
„Sysselsettingen har
fått kniven på strupen

I et diskusjonsmøte i Asker fre
dag, der representantar for alle de
sju partiene som stiller lister ved
stortingsvalget deltok, fikk vi for
første gangen i . denne valgkampen
høre at det norske arbeidsliv sitter
med «kniven på strupen». Det var
representanten for Høyre, Harald
Hauge, som sa dette under mø
tet som var arrangert av Asker
ungdommens kommunestyre. Han
hevdet at hvis Arbeiderpartiet fikk
fortsette å bestemme utviklingen i
samfunnet, ville dette føre til ar
beidsløshet. Ingen av de andre par
tiene fant det riktig å dele Høyre
representantenes dystre, spådom
mer
spådommer som det sam
me partiet har ført i marken under
tidligere valgkamper, men som
Trondheim, søndag - NTB
ikke har vist seg å være riktige.
311 nye studenter ble Immatri
Ganske andre og mer realistiske
kulert ved Norges Lærerhøgskole problemer ble tatt opp av Kristelig
lørdag. I fjor studerte 323 ved Læ Folkepartis talsmann, Kaare Kri
rerhøgskolen. 200 av dem fortset stiansen, som i sitt hovedinn
ter i år, slik at det samlede stu legg mente at et av de største
denttall nå er over 500,
vanskelighetene i Norge i dag be
Rektors oversikt over året som står i å kunne administrere over
er gått var preget av skolens store floden på den mest riktige og rett
Vekst. Han framholdt at student ferdige måte.
tallet ville øke ytterligere i tida
som kommer. I Universitets- og
Oppgåvene må
høgskolekomiteens innstilling reg
prioriteres
net det med 1000 nye studenter i
Stortingsmann Thor Fos s u m
løpet av de første ti år. Vi kan
sikkert regne med at tallet blir som innledet for Arbeiderpartiet,
sa at det selvsagt trengs stor inn
høyere, sa rektor.
sats på en rekke områder innen
samfunnslivet, men det partiet som
har regjeringsansvaret er også
nødt til å prioritere oppgåvene
Den 36 år gamle Sverre Anton
ta først for seg det som trenger
s e n fra Strømmen ble i går etter den største innsatsen.
I samsvar
middag funnet død i skogen like med et slikt opplegg, vil Arbeider
ved sitt hjemsted. Det er ingen partiet i kommende stortingsperi
ting som tyder på at det foreligger ode blant annet gi utviklingen i
noe kriminelt, forsikrer politiadju skolesektoren en høy prioritet, sa
tant Odd Birketvedt ved Ro Fossum,
merike politikammer overfor Ar
beiderbladet.
Det er nok så at
Fellesmarkedet
dødsfallet må ses i sammenheng
Det spørsmål som imidlertid var
med et drikkelag, men det er på
det rene at Sverre Antonsen var gjenstand for størst interesse, var
plaget av dårlig helse, og man reg de ulike politiske partienes hold
ner med at han har møtt en na ning til en eventuell tilslutning til
Fellesmarkedet.
Stortingsmann
turlig død.
Fossum presiserte her sterkt Ar
beåderpartiets syn: «Det er ikke
forsvarlig å ta endelig standpunkt
for eller mot før vi kjenner alle
sakens detalj er.» For øvrig syntes
han det var bemerkelsesverdig at
til eksempel kommunistene vet så
mye om markedsdannelsene i Eu
ropa at de allerede nå kan innta
et kategorisk standpunkt mot en
hver norsk tilslutning eller asso
På dette punktet hersket
andre halvparten er tilskudd fra siering.
det for øvrig stort sett enighet
Statens husmorferieutvalg og
mellom de fleste partiene.
Feriefondet.
I Oslo har Oslo lag av Norsk
Ja, nei og nei, ja
Folkehjelp hatt ute 500 husmødre.
Kommunistenes Leif HammerBlant dern et kull med eldre
husmødre som fikk sin ferie på
Solstua.
Norsk Folkehjelp har også stått
for utgiftene til ferieopphold for
18 mødre med 19 evneveike barn
på Hillestad som Oslo støttelag
for åndssvake arrangerte.

500 studerer på
Lærerhøgskolen

Funnet død

3000 husmødre på ferie

med Norsk Folkehjelp
3000 husmødre har nytt fjorten
glade, übekymrede dager med
Norsk Folkehjelp i sommer, for
teller sjefsekretær Øystein Ege
-1 u n d til Arbeiderbladet, Lokallagene arrangerer og har hatt 36
forskjellige feriesteder i bruk til
husmorferiene. Fra Karasjok i
nord til Kristiansand i sør har
det vært arbeidet og alle ferie
oppholdene har hatt med seg sin
reiseleder. Halvparten av utgif
tene må lagene klare
den

Stockholm, søndag.
NTB’s korrespondent.
Den svenske landsorganisasjonens kongress, som er fagbevegelsens øverste organ, ble åpnet I Stock
holm i helgen og åpningsmøtet sto i det Internasjo lale samar beids tegn.
Betydningen av samarbeid
over landegrensene ble understreket av flere talere, blant dem statsminister Tage Erlander og LO
formannen Arne Geij e r. Generalsekretæren i den frie faglige internasjonale, Omer Bec u, under
streket den faglige internasjonale politisk nøytrale stilling og framholdt at den svenske landsorganisa
sjon lenge har vært en av hjømestenene i den internasjonale fagbevegelse.
Arne G ei j e r slo an en optim utvikling får fortsette kommer den ninger og strid med den følge at
istisk tone i sin åpningstale lør uvilkårlig til å føre til en økono- et nært samarbeid og en samling
dag og sa at den femårsperioden misk og politisk splittelse, motset- av Europa kan bli umulig, sa han.
som er gått siden siste kongress
har vært preget av en kraftig
økning i LO’s medlemstall, en
gunstig økonomisk utvikling og
høy sysselsetting. Alle tegn tyder
på at vi er inne i en økonomisk
ekspansjon av stort omfang, la
han til. LO-formannen understre
ket at arbeidsfreden har vært opp
rettheldt uten statlige inngrep og
sa at forholdet mellom partene på
arbeidsmarkedet er godt. Han
framholdt videre at det er nød
vendig å holde fast på avtalepar
tenes frihet og avviste blankt tan
ken om statlige direktivet for
lønnsøkninger.

ARBEID SMARKEDET

LABORANTER VED
BORREGAARD
Norsk forbund for arbeidsledere
og tekniske funksjonærer har
hatt forhandlinger med Norsk
arbeidsgiverforening om revisjon
av overenskomsten for laboran
tene ved Borregaard. Det ble
ikke oppnådd enighet. Plassene
er oppsagt, og tvisten går til
tvungen mekling.
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SVENSKE LO holder FAST
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I en rapport fra Oslo arbeids
kontor heter det at juli måned
var preget av høy og stigende
sysselsetting. Ved utgangen av
juli var tallet på sysselsatte i
Oslo 248110, hvorav om lag
91 500 var kvinner. I juli var det
en øking på over 2000, en noe
svakere øking enn i juli i fjor.
Sysselsettingen i industrien gikk
ned med 128 personer, men del;
var øking i byggevirksomhet,
varehandel og de fleste andre
grupper.
Tallet på sysselsatte ved ut
gangen av juli lå 4560 høyere
enn på samme tid i fjor. I de
siste 12 månedene økte indu
strien med over 500, varehan
delen med over 2000.
Tallet på registrerte arbeids
løse ved utgangen av juli var 163,
som var 17 høyere enn måneden
før, men 64 lavere enn i juli
i fjor.
I juli ble det av arbeidsløshets
trygden utbetalt 185 500 kroner
i dagpenger, 19 600 kroner i til
skudd til yrkesopplæring og ne
sten 2800 kroner i hjelp til ny
levevei. Det ble også utbetalt et
mindre beløp til reise og flytting.

MAN DAG 4. SEPT.

Bergensfirmaer
sammen om stort
kraftforanlegg

Bergen, søndag - NTB
Fire bedrifter i Bergen, A/S J.
E. Mowinckel, Rieber & Søn A-B,
M. G. Riisøen og B. Brynjulfsen
er gått sammen om å danne et
fellesfirma, A/S Norsk Kraftindu
stri. Det nye firmaet er i gang
med å bygge et 40 meter høyt
kraftforanlegg i Sandviken i Ber
gen,
Anlegget utstyres med et silo
batteri som består av 36 celler.
Her skal kraftforet lagres løst, og
derfrå går det direkte inn i den
løpende produksjon.
Framstillingen av de forskjel
lige blandinger skjer på grunnlag
av automatiske hullkortstyrte sek
ter som skiller ut de enkelte sam
mensetninger etter den oppsatte
resept.
Anlegget får også installert en
spesialpresse, og det betyr at man
Qlade hnsmodre som Norsk Folkehjelps feriegjester på Solstua. vil kunne levere kraftfor i form
Lengst til venstre formannen i Norsk Folkehjelps Husmorferlelag, av tpellets» for fjærfe og som
Thora Johansen.
terninger for storfe og svin.

stad ble gjentatte ganger spurt
både av partienes representanter
og av publikum om Norges Kom
munistiske Parti støttet SovjetSamveldets beslutning om å gjen
oppta prøvene med kjernefysiske
våpen, men det syntes uråd å få
noe klart svar på dette.

Høyres regnestykke

Høyre-representanten Hauge kom
seinere i debatten inn på hvor mye
bedre hans parti ville løse oppgå
vene. Det skulle innvesteres mer
både her og der, og på spørsmål om
hvor han ville ta alle pengene fra,
når Høyre samtidig går inn for
skattelettelser, svarte han at Sta
tens aksjer skulle selges. Olav
Nils s e n (A) sa at Høyre kunne
være glad for at disse aksjene
ikke er blitt solgt
av den grunn
har Høyre alltid vært så heldige å
ha «dekning» for sine sosial-venn
lige budskj etter, men hva Høyre
vil gjøre når staten ikke lenger
har noen aksj er
se det er ennå
en stor gåte.
Diskosjonsmøtet var for øvrig
imøtesett med stor interesse av
den lokale befolkning, noe den
fullstappede salen tydelig viste.
Fra Sosialistisk Folkeparti del
tok Knut Løfsnes, fra Senter
partiet Bjørn Unneberg og fra
Venstre Torstein Slundgård.

VIL IKKE AKSEPTERE
EN TILINTETGJØRENDE
UTVIKLING
Statsminister Tage Érlander
ga Uttrykk for glede over det an
svar fagbevegelsen har vist i sin
opptreden på arbeidsmarkedet og
sa at det i dag ikke er noen grunn
til å bryte tradisjonen med et fritt
arbeidsmarked som er bygget opp
av fagbevegelsen til' gagn for så
vel partene som samfunnet i sin
helhet.
Érlander kom også inn på den
internasjonale situasjon og sa at
de storpolitiske begivenheter dan
ner en mørk bakgrunn for kon
gressen. Vi har fått bevis for at
den menneskelige skaperevne kan
åpne nye verdener. Men det trag
iske er at samtidig som verdens
rommet åpner seg, samtidig som
vitenskapen og teknikken åpner
en verden uten grenser, fortsetter
vi her nede å bygge piggtrådsper
ringer og betongmurer rundt oss.
Sperringene i Berlin er symboler
på den stadig økende spenningen
i verden. Sovjet-Samveldets dypt
beklagelige beslutning om å gjen
oppta prøvene med kjernefysiske
våpen gir oss en påminnelse om
menneskenes muligheter til å bru
ke teknikken til ødeleggelse og
utslettelse, uttalte statsministeren.
Men vi vil ikke akseptere en til
inte.tgjørende utvikling mot kata
strofen, la han til og understreket
nødvendigheten av å tilpasse seg
teknikkens rastløse utvikling.
De europeiske markedsproble
mer ble berørt søndag i en hils
ningstale av nederlenderen W.
Schevenels som representerer
den frie faglige internasjonalens
regionale organisasjon for Europa.
Han minnet om at EFTA og Felles
markedet arbeider for å rive ned
tollmurene innen sine områder. De
seks landene i Fellesmai-kedet tar
imidlertid sikte på å danne en
økonomisk union og seinere bli en
større politisk enhet. Hvis denne

ANSA ARRANGERTE
medisinerkonferanse
MED 50 DELTAKERE
50 deltakere har i helgen vært samlet til ANSA’s
medisinerkonferanse på Lysebu. Konferansen ble
arrangert i samarbeid mellom lederen for utenlands
medisinernes tilleggsutdannelse, professor dr. med.
Trygve Gjestland, og ANSA’s medisinerutvalg.
Studenter fra 33 medisinske fakulteter i åtte euro
peiske land var til stede på konferansen foruten fer
dige utenlands-kandidater som har avslnttet tilleggs
utdannelsen og turnustjenesten i Norge. Stud med.
Bjørn Østberg representerte medisinsk studentutvalg
i Oslo. Stud. med. Oluf Lindstrøm møtte som obser
vatør for de svenske medisinstudenter i utlandet. Sve
riges utenlandsstudentér omfatter etter hvert el
økende antall medisinere og problemene de møter
ute og hjemme har utløst tanken om en organisasjon
etter forbilde av ANSA,
På konieransen behandlet man
også opplegget av tilleggskurset
hjemme og på hvilken måte man
best kunne utnytte et semester
ved et universitet i Norge. Fra
ANSA’s’ medisinerutvalg ble det
videre redegjort om muligheténe
for å avtjene tumustjenesten ved
sykehus i Norge i årene framover.
Fra flere hold ble det gitt uttrykk
for at med de stigende kull av fer
dige kandidater i årene framover
ville det om kort tid oppstå en
akutt mangel på turnusplasser ved
norske sykehus dersom myndig
hetene ikke griper inn i tide. Fra
konferansen ble det vedtatt en re
solusjon som henstiller til de an
svjarlige myndigheter snanest å
forsere utbyggingen av tilstrek
kelige turnusplasser ved sykehu
sene i Norge. Fra studentenes side
ble det videre gitt en orientering
til professor Gjestland om oppleg
get av undervisningen på det en
kelte lærested ute. Det ble også
fra konferansen avgitt en uttalelse
hvor det ble gitt uttrykk for til
fredshet med det arbeid som nå ut
føres for å øke kontakten mellom

norske medisinere i utlandet og
universitetene hjemme.

Målet nok og
gode leger
Formannen i ANSA’s medisiner
utvalg, stud. med. Amt Jakobsen
jr., redegjorde for arbeidet med å
opprette' medisinerutvalget. Pro
fessor Trygve Gjestland understre
ke! nødvendigheten av at uten
landsmedisinerne hadde sitt fag
utvalg med tillitsmenn på læreste
dene. Dette var nå nødvendig for
å skape en personlig og organisa
torisk kontakt mellom represen
tantene for universitetene i Norge
som tilrettelegger tilleggsutdan
nelsen og tillitsmennene for stu
dentene ute. Professor Gjestland
påpekte videre nødvendigheten av
et samarbeid for å skaffe fram
pålitelige tall om tilgangen på fer
dige kandidater fra utlandet i
tiden som kommer. Disse tallene
vil være avgj Ørende for hele opp
legget av tilleggsutdannelsen. Vårt
mål må være å skaffe nok og gode
nok leger til Norge.
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74-årige Anne Marie Erik
sen fra Olderfjord i Kvenangen,
innskrevet i fiskermanntallet og
aktiv fisker siden sitt 10. år, da
hun *rodde 4. mann-», tok alle
norske radiolyttere med storm da
hun fortalte om sitt liv i Erik
Byes høstpremiére på «Vi går
ombord» lørdag kveld.
Og Anne Marie Eriksen er
fortsatt ute med spissbåten dag
lig
det siste hun gjorde før
hun tok turen til Oslo var å
lande 300 hyse og 40 torsk, sa
hun.
Har du aldri tenkt på å
gifte deg, Anne Marie? sa Bye.
Nei, men mange har villet
ha meg, sa Anne Marie, som syn
tes det var likere med ei ku!
Hun ble den første som mottok
«Vi går om bord’s» nyinnstiftede
pris for «Månedens skippertak»,
et trofé som skal tilfalle menn
eller kvinner som har gjort en
ekstra innsats i hverdagslivet, på
land eller sjø. Ørnulf Bast har
laget statuetten, som forestiller
« Ulabrand», den sagnomsuste los.
Erik Bye hadde en sterk høst
premiére, og alt taler for at pro
gramposten vil svinge seg mot
nye høyiier i tida framover.

Valg-orienteringsinøte
for statsfunksjonærer
I det nye regjeringsbygget
i kveld
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En ramsalt båtsmann fra seil
skutetida, Anders Rønning fru
Langesund, skildret et taifun
forlis og 4—5 måneders opphold
på en liten og menneskeforlatt
sydhavsøy i 1915:
Det var bare e i palme på
hele øya, resten var *fauel
møkk,» sa Rønning, som ble før
stemann i en ny klubb som skal
omfatte sjølivets «Robinson Cru
soer».

"Partiet
Ski Arbeiderparti
har valgmøte mandag kl. 19.30 i
Folkets Hus. Taler av stortings
mann Hartvig Svendsen, Liv
Tomter og ordfører Kristian
Haugen. Maj-duoen underhol
der. Alle interesserte er vel
komne.
Lørenskog Arbeiderparti
skal på sitt representantskapsmøte
tirsdag 5. september ta opp emnet
«Skole og samfunn». Formannen
i Oslo skolestyre, statssekretær
Olaf Solutn s m oen innleder.
Møtet vil ta opp administrasjons
spørsmålet ved skolene i Løren
skog, og spørsmålet om skolene i
større utstrekning kan -stillas til
disposisjon om kveldene for det
frivillige kultur- og opplysnings
arbeid. Alle partifeller i skole
styret og andre interesserte er
hjertelig velkomne til møtet. Van
lig bevertning. Ta med ektefellen.

Grorud Arbeiderlag.
Valgmateriell til utdeling fra
Departementets fullmektig- og Folkets Hus i dag.
assistentforening, som er under
Vika Arbeidersamfund.
lagt Statstj enestemannsforbundet,
har orienteringsmøte foran Stor
Utdeling av valgmateriell i dag
tingsvalget i kveld. Møtet, som og i morgen fra kl. 16 hos Anders
blir holdt i foredragssalen i det Paulsen, Cort Adelers gate 18. inn
nye regjeringsbygget, byr på ori gang fra Hansteens gate. Møt
enterende innlegg av redaktør og fram!
stortingsmann Helge Seip, Ven
stre, redaktør Olav Brunvand, Griinerløkka Arbeidersamfnnds
Arbeiderpartiet, og kontorsjef Al
kvinnegruppe
bert Nordengen, Høyre.
innbyr til hyggelig kvinnemøte i
Det er adgang for alle stats formiddag kl. 11. Stortingsrepre
funksjonærer. Det blir ingen dis sentant Rakel Seweriin taler.
kusjon mellom de tre parti-repre Arne Paasche Aasen leser egne
sentantene, med adgang til å stille dikt Servering.
dem spørsmål. Møtet begynner
kl. 19.
,
Østkantens valgkontor
er åpent for utdeling av materiell
hver dag kl. 18—20. Medlemmer
Årsmøte innen
som
har meldt seg til valgarbeid
treindustrien
må møte.
I dag åpnet Foreningen til Tre
Valglederen.
industriens Fremme sitt tekniske
årsmøte. Det varer i tre dager og
Torshov Arbeidersamfunds
omfatter en rekke foredrag og be
kvinnegruppe
driftsbesøk. Over 120 representan begynner sin møtesesong tirsdag
ter deltar i arrangementene.
5. september klokka 19 i Åsen
gata 12, Det blir et TV-møte der
Fra studentenes side ble det gitt vi kan følge nest siste runde i
uttrykk for stor tilfredshet med at valgdebatten. Janiken Sch e i e
myndighetene hjemme nå viste en orienterer om valget. Det blir
større interesse for de medisinske kaffespleis og musikk ved Kristen
studenter i utlandet. Det var sær sen. Medlemmer og andre inter
lig glede over at man hadde opp esserte i distriktet er hjertelig vel
rettet en stilling som leder for til komne.
leggsutdannelsen hjemme og kon
Hakadal Arbeiderforening
taktene med professor Gjestland
hadde vært den beste fra første minner om sitt møte i Folkets
stund.
Hus tirsdag 5, september kl. 19.30.

