
Omar Sharif redd
for å bli myrdet

Ny idrettsklubb er
dannet i Tromsø Verden er ute av stand til å lære

Det er dannet en ny idretts
klubb i Tromsø. På et møte som
idrettskretsens sykkelutvalg ar
rangerte torsdag kveld, ble det
besluttet å stifte Tromsøkamera
tene Idrettslag, som i første om
gang særlig skal ha sykling og
gangsport på programmet. Alle
rede på det konstituerende møtet
fikk klubben 26 medlemmer.

Det har vært stor interesse for
sykling i Tromsø i det siste, og
kretsstyret har ønsket at det skal
bli dannet en klubb til å ta seg
av virksomheten. Det har også
vært ytret ønske om å ta opp an
dre idrettsgrener på programmet,
men klubben tar ikke sikte p å å
konkurrere med de andre klubber
i byen. Man har først og fremst
tenkt på ballsporter som volley
ball og kurvball, men på grunn av
at det ikke fins lokaler til dispo
sisjon i byen, er dette foreløpig
utsatt. Navnet på klubben er tra
disjonsrikt klubbnavn i Tromsø.
Før krigen var det navnet på en
klubb som bl.a. hadde fotball,
bryting og boksing på sitt pro
gram. Klubben ble imidlertid ned
lagt en gang i 30-årene.

egne fei1av sineHollywood: — Omar Sharif wood. Senere skal det filmes i
er redd. Ja, så redd at besø- Puerto Rico, som skal være Ha
kende ikke kan få adgang til | vanas kulisser
filmstudioene mens opptakene
til hans siste film står på. —
Man kan aldri være for for
siktig. Man vet aldri når en
idiot kan finne på å sende en
kule gjennom Omar, sier pro
dusenten Sy Bartlett.
Engstelsen skyldes den egypti

ske skuespillerens nye rolle som
Che Guevare, revolusjonshelten
hvia skjebne har vakt oppsikt
over hele verden. Filmen som ko
ster over 50 millioner kroner er
for tiden under opptak i Holly-

Siden opptakene begynte har
Omar Sharif stadig hatt eskorte.
Når Jack Palance, som spiller rol
len som Fidel Castro, kommer til
studioet, blir bevoktningen av
Sharif enda strengere.

Sier Remarque, skaperen av
storverket om 1. verdenskrig
„Intet nytt fra vestfronten”— Vi har mottatt flere sinns

svake brev og trusler, sier produ
senten Bartlett.

Boken «Intet nytt fra vest
fronten» var det største litte

— raturverket om den første
verdenskrig1, og i dag — 50
år etter at krigen sluttet —
hevder forfatteren, Eric Ma
ria Remarque, bittert at han
er overbevist om at verden er
ute av stand til å lære av

deles ingen rivaler innen litte-
raturen.

Omar Sharifs egne ord som
kommenterer dette, er: — Jeg
utfører bare et stykke arbeid som
alle andre.

«Intet nytt fra vestfronten»
brakte Remarque rikdom og be
rømmelse. Den førte ham inn
på en linje som kritikerne be
dømte som en «linje for best
seller-romaner», og han har se
nere produsert bøker med ca.
to års mellomrom og automa
tisk oppnådd store salg

Remarque fylte 70 år i juni
i fjor. Han betrakter de 50
årene som er gått siden den
første verdenskrig, og de 40
årene som er gått siden han
skrev «Inten nytt fra vestfron-

Likheten mellom Omar Sharif
og den 39-årige Che Guevare er
slående. Filmen er fasinerende og
forteller historien om Fidel Castro
og Che Guevara, sier Bartlett.
Hvis filmen vender seg mot noe,
så er det mot vold. Che var en
hard revolusjonær som fikk en
hard skjebne.

Sy Bartlett har seiv skrevet
manuskriptet for filmen.

Uenlghet om sine egne feil. Berlin-avisen
«Vossische Zeitung» begynte
offentliggjørelsen av denne
boken som føljetong 10 år
etter at krigen sluttet. Bo
ken ble øyeblikkelig en best
selger, og dens anti-krigs
budskap har utvilsomt frem-

ansettelser i Meløy
Meløy formannskap vedtok for

en tid siden å avertere kommune
kassererstillingen på nytt igjen.
Vedtaket ble gjort med fem mot
fire stemmer. Mindretallets syn
gikk ut på at det var habile søk
ere til stillingen, og i tilfelle den
skulle averteres på nytt burde
kommunestyret avgjøre det. Fler
tallsvedtaket i formannskapet for
bauset mange. Det var åtte søk
ere til stillingen, blant disse var
det flere søkere som var kvali
fiserte. I annonsen var det ikke
tatt forbehold om noen bestemt
utdannelse, og mange mener at
flertallsvedtaket som formann
skapet nå har gjort er en nedvur
dering av de som har søkt stil
lingen. Det har også vært reist
det spørsmål om formannskapet
har anledning til å gjøre slikt ved.
tak. Det er nemlig kommunesty
ret som ansetter kommunekas
serer og da mener mange at også
kommunestyret bør avgjøre om
stillingen skal averteres på nytt.

Fylkeskontorsjef Davis Johan
sen sier til Nordlandsposten etter
å ha undersøkt saken, at stillin
gen vil ikke bli kunngjort før et
ter kommunestyremøtet først
kommende fredag. Dette for at
kommunestyret skal få anledning
til å uttale seg om det vil. Men
saken blir ikke ført opp som sak
på sakslisten. Om formannskapets
vedtak er ulovlig eller ikke, kan
jeg ikke si noe om før jeg har
sett instruksene for Meløy for
mannskap. Kommunestyret har
nå i hvertfall anledning til å ut
tale seg om det vil, sier fylkes
kontorsjef Johansen.

ten» med et tungsinn han ikke
legger skjul på. Forfatteren fei
rer det dobbelte jubileum med
å legge siste hånd på en ny ro
man. Han skriver fremdeles for
di det er hans liv å skrive, —
ikke fordi han har noe håp om
å kunne forandre menneskehe
ten med et budskap lik det som
inspirerte ham til å skrive «In
tet nytt fra vestfronten».

Remarque er både isolert fra
og uinteressert i sitt samtidige
liv, og han prøver heller ikke å
legge skjul på dette.

— Jeg befinner meg i en
merkelig posisjon, hevder han.
— De fleste forfattere ønsker
en eller annen gang i sitt liv
å vende tilbake til det sted de
har sine røtter, for å gjense sin
hjemby — i virkeligheten eller
i fantasien. Dersom jeg prøvde
å vende tilbake, ville jeg ikke
finne min hjemby. Den er ut
radert fra kartet. Fullstendig
bombet ihjel. Derfor er jeg og
så en flyktning.

Remarque, som ble født i
Osnabriick, vendte tilbake til
Vest-Tyskland for mange år si
den, og uttalte sin avsky over
det Hitler-styret han møtte.
Han har senere innrømmet at
det han så fylte ham med
skrekk. Remarque er nå ameri
kansk statsborger og bosatt i
USA, I et intervju nylig besvar
te han spørsmålet om han trod
de at alt nå ville utvikle seg til
det beste for Tyskland.

— Dersom jeg ikke trodde det.

Meløys eldste ungdomslag 50 år
Ungdomshuset på Meløya bygget i „geistlig" regi Erich Maria Remarque.

Han tenker fremdeles med sten alle språk på jorden, Inklu
undring tilbake på den suksess dert zulu-språket og eskimo
«Intet nytt fra vestfronten» språket.
fikk. — Jeg skrev den boken i

* I I i „

 v;;-,:

V ' ' "* 
-

• •

løpet av fire uker. Den skrev
seg bokstavelig talt seiv. Sene
re har jeg brukt år på mine
bøker.

«Intet nytt fra vestfronten»
skrev seg seiv, men det krevdes
litt av et salgstalent for å få
den utgitt. Historien forteller
at Remarque oppsøkte ikke
ikke mindre enn 49 forleggere,
men han sier seiv at det ikke
var s å vanskelig.

Møte i Fauske og
Omegn Husmorlag

Fauske og Omegn husmorlag
hadde møte tirsdag den 5. nov
ember. .

m Lagleder ønsket velkommen til
gamle og nye medlemmer, og sa
seg glad over å se så mange nye
ansikter.fm

Etter åpningssang, som ble led
saget av piano, spilt av Solveig
Mokkelbost, fikk vi ord for dagen
av Gunnhild Søiaunet, som denne
gang har valgt sitt tankevekkende
ord fra boken «Evihetsblomster»,

— Det er sant at den tids
ledende tyske forlegger Samuel
Fischer vraket boken. Han hev
det at publikum hadde fått mer
enn nok av krigen, og at de
ikke ville lese en linje mer om
den.

Referat fra forrige møte ble
opplest av Liv Mathiesen.

; Etteråt misikklærer Aase hadde
underholdt forsamlingen med pi
anomusikk, kom Eli Hagavei og
tok oss med en tur uti «gammel
tida». Hun leste og'fortalte mor
somt og interessant om «Skarv
ene fra Utrøst»,

Ved fji mannskapskontoret i
Meløy får vi opplyst at det ikke
er vedtatt noen spesiell instruks
for formannskapet i kommunen. — Den andre forleggeren jeg

prøvde, Ullstein, godtok manu
skriptet 18 måneder etter at
det ble offentliggjort, var det
solgt 3.5 millioner eksemplarer
av boken.

Ehmorsom konkurranse ble le
det av fru Brembo, og det ble ut
delt premiér for riktig løsning.

Kaffepausen ble benyttet til
loddsalg og vertinnenes mange
gjenstander ble riktig fordelt
deltageme.

Vertinner denne gang var Em
ma Olsen, Bertha Holand og
Petra Sommerlid.

Ny oppbevaringsmetode
for hjerter

Bildet viser ungdomshuset URDpå Meløy. Huset ble bygget i 1917'
melt meieri på Hemnesberget, som laget kjøpte.

 18, — av materialer fra et gam-

(Np’s korrespondent) vederstyggelig, og hvis lysene
ble tent i ungdomshuset ville
nok «brøden» bli oppdaget. Nok
om det, — løsningen ble at ung
dommene gikk til Urd, — en
av dem med fiolinen under ar
men, — og det ble danset over
tilje til smektende fiolintoner,
— i stummende mørke.

Materialene i huset stammet
egentlig fra et gammelt meieri
på Hemnesberget, som ung
domslaget kjøpte. Og det var
Martinus Wold og Martin Dal,
som hentet trelasten, på en li
sterbåt som ble lånt hos Kri
stian Andersen på Omnes. Ennå
i dag treffer vi på meløyfolk
som var med å snekret på Urd
Betalingen var ikke så aller
verst, nemlig en krone pr. time.
Og man arbeidet med friskt
mot, — ungdommen skulle jo få
sitt eget hus.

Fra gammel tid har det på øya
vært et enestående samhold og
folket likte å komme sammen
til hyggelig passiar, til lek og
moro. Før ungdomslaget og hu
set ble en realitet, møttes gjer
ne ungdommen til samvær ute
i den fri natur, — på sommers
tid. Det kunne være på Stein
jorda i Nordmarka etc. Og

London (NTB-Reuter) En me
tode til å lagre hjerter er utviklet
av to britiske leger. Metoden ble
omtalt i siste nummer av den

britiske legejournal, og den kan
føre til at tidsfaktoren i forbin
delse med hjerteoverføringer ikke
lenger vil spille så stor rolle.

Legene Edward Procter og Ric
hard Parker ved Guyhospitalet i
London hevder at metoden kan
brukes i Storbritannia innen en
tidsfrist av et par måneder.

Metoden kom de frem til etter
eksperimenter med hundehjerter.
De ble fylt med et spesielt stoff
og deretter dypfryst. Hjertene
fungerte perfekt etter tre dager i
frossen tilstand.

For å være helt nøyaktig var
det i mellomjulen 1917, at ung
domshuset Urd på Meløy var i
bruk første gang, men da hu
set ikke var helt ferdig, må
man stadfeste året 1918 som
«fødselsår» for bygdas første
ungdomshus. Ungdomslaget med
samme navn, som etter alt å
dømme også var bygdas første
sådanne, var allerede etablert,
og initiativtaker, både med
hensyn til laget og huset, var
sogneprest Ole E. Flovik, —
som forøvrig var lagets for
mann i hele syv år.

Flovik kom til Meløy i året
1914, og om tiden på øya skrev
han etterpå at «her levde jeg
noen interessante år, rik på
virke og oppgåver.

Ungdomslaget Urd, ble egent
lig startet på et religiøst grunn,
lag, — men etter Floviks tid an.
tok det hele litt etter litt et
mere verdslig preg. Vi har snak
ket med eldre folk på Meløy
om denne utviklingen, som fore
gikk utover 20-tallet, og vi får
blant annet høre følgende epi
sode i den forbindelse: Det
hendte en gang at endel meløy
ungdommer av begge kjønn sto
oppe i Meløygården en søndags
kveld, — og samtlige hadde
svært lyst på en liten svingom.
Det ble da foreslått at man
kunne arrangere en liten dans
i Urd, — men så var det dettte
at man visste så vel at huset
var under oppsikt av folk som
regnet dansen snm noe rent

Fremdeles selges «Intet nytt
fra vestfronten» i store opplag,
og den har vært oversatt til ne-

ville det bety at jeg ikke føl
te meg som en tysker, men som
en amerikaner, I USA har jeg
imidlertid alltid vært kjent som
en tysk forfatter. — Jeg har
kanskje meget lite til felles
med Tyskland av i dag, men
jeg er likevel tysker, Mine fø
lelser for Tyskland — nye eller
gamle — er en tyskers følelser.

Remarque benekter enhver
tanke på å flytte tilbake til
Tyskland. — Jeg har vært bor
te for lenge, og min helse er
ikke lenger slik at den vil tåle
forandringer. (Han har to gan
ger hatt hjerteslag i løpet av
de siste årene).

For den ungé generasjonen ty
skere står Remarque i dag som
noe av en ensom figur, og som
en halvt utvisket legende. Hans
landsmenn betrakter ham som
en person uten noen reell til
knytning til dagens samfunnsliv
i Tyskland, og Remarque disku
terer ikke med dem. Han inn
rømmer at «hans verden» er til
intetgjort.
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Urds nåværende formann er
Jan Fagervik. Han forteller
at huset er i relativt god ved
likeholdt stand, og laget har i
den senere tid fått i gave en
termobenk hos husmorlaget på
øya. Urd er fremdeles populært,
og mye benyttet f.eks. til bryl
lup etc., eller i anledning sam
menkomster der et privathus blir
for lite. Aktiviteten i ungdoms
laget er vel neppe som i gam
le dager, — også på Meløy rei
ser ungdommen bort, — men
det humper da og går likevel,
sier lagets nåværende formann.

Det er kanskje naturlig at
det akkurat ble på Meløy det
første ungdomshus ble bygd.

Hippie-lønn
New York, (AP). — Bare en

hippie kan greie seg for den løn
nen enkelte medarbeidere ved FN
får, sa utsendingen Jamil Ba
roody fra Saudi Arabia
— Men i motsetning til en hippie,

må en FK-representant holde seg
ren og veldresset, la Baroody til.
Bemerkningen var rettet til en
komité som er nedsatt av FN for
å undersøke, representantenes ga
sjer, og foreløpig har komiteen
foreslått en lønnsøkning på • fem
prosent for endel utsendingen.

10 000 kroner 653415 653830 662737 674925 676300
3505 16211 4628? 5121? 72477 677323 679396 683064 688351691525
227778 253829 256846 276487 285467 692794 694618 701486 704918

SSS 32S332806 400m 4180M 706028 714648 72|| 730369 730968418239 458146 463125 475818 502810 732178 734491 736682 741412 753643
572235 713926 731456 739668 768000 755509 766869 767168 767161 760249
774412 788167 842030 917475 '/8b3/D 793570 795996 796242
1020656 1042055 1174700 1178746 806801 808322 808572 810228 813029
1224435 1231306 1258064 1288196 815006 815286 815411 828891 829360
1307454 1354236 1380536 831278 831850 833464 834497 836427

354236 1380536 840401 g40724 g49461 g5305g 856n9
5000 kroner 856403 861864 868444 869787 873054

1746 13254 60471 90542 19R7Q0 874369 876347 876259 885346 888183
172771 202814 207304 22qf?7 893023 900487 901124 902468 902677
266205 266459 270246 SSS? fJtSil 904137 904272 904961 907666 909924
318358 355622 910787 912702 916334 916866 916968
405545 410685 464952 473470 llvuk 922320 924852 934830 935045 937847406646 4 0686 464962 473470 479948 939142 948984 952449 955456 955705
574978 587134 611975 613676 957098 958930 959912 964340 968663
640224 678472 71 970927 973760 984869 986447 987240
761355 771151 822601 «Sn? 988743 991349 999253 1001143
864370 869254 873280 S7Q949 8QfiQ55 1003092 1016878 1019238 1037672
924535 9618659694sfl0044?? 1044748 1047582 1048169 1049998
lOlSsO 1020702 1037031 JoomoJ 1052067 1056128 1058667 1068978
1061909 1075857 1076941 1070738 1071133 1075373 1086078
1088903 1??9693 }?S?S }?rS 1086346 1°86904 1089925 1091506
1206038 1213858 1229438 im? 1096310 1104696 1106441 1107064
1243074 1249998 1256603 }97^908 1113605 1113770 1116946 1117669
1276203 1293093 1299656 noS 1119544 1124627 1126629 1130269
1266076 128627Q 1299656 1363626 1131623 1132871 1137881 1140447
1oddU7o 138bo7J 1142668- 1155948 1158531 1159180

mrm 1166457 1168813 1177995 1182761
Kroner 1184904 1186215 1186296 1192707

1181 2440 4726 6042 9052 14110 1193735 1197661 1208990 1213399
17532 23606 28135 37289 38853 1217438 1217546 1220390 1233004
40874 oro76 45406 46136 61230 12317°1 1234081 1234602 1239731
60416 66821 66177 69814 6°960 1239753 1255783 1256102 1258078
70658 /0728 71473 73035 74770 1258334 1258475 1259627 1261213
77147 86901 87674 89874 95022 1262188 1262836 1265947 1268854
107399109507113175 113769 116047 1274176 1285841 1289921 1299508
116217116959 126249126450 129263 1302713 1305156 1310487 1313042
132716 132794 133282 139734 140559 1313565 1318923 1320407 1323801
14569S 147398 147834 148372 148709 1329387 1332j£ iiSSi
498" 151655 17361 8 173816 179963 1350788 1351134 1351882 1352459

iSS?!n3(? 16 184431 191517196926 1365769 1376350 1381573 1381698
200/71 207400 207827 208509 208738 1384004 1387173 1387934 1388514
209364 215329 215332 219549 220760 1392545 !388514

Uten ansvar for mulige feil.

Gjestene villei
ikke betale

SIGFREG ST NOlOHflR WRD Sogneprest Ole E. Flovik var
initiativtaker og starter av ung
domslaget Urd på Meløy. Han var
forøvrig lagets formann i syv år.KRISTOFFERSEN ' St. Louise, Missouri, (AP): —

90 fargede prester marsjerte ut
av et hotell i St. Louis uten å be
tale regningen. Grunnen var en
flåsete serveringsdame som skulle
ta opp bestilling fra det bord hvor
syv prester satt.

Serveringsdamen tok et over
blikk over sine gjester og sa så:
— Hvorfor ser ikke dere gutter
å komme dere ut, så jeg kan få
gå hjem.

De ærverdige prestene reiste seg
i protest mot å bli kalt gutter,
og de forlangte en unnskyldning
av damen. Forhåpentlig skifter
hun yrke.

«Tvenningsheia» var også et po
pulært møtested Under slike
uformelle sammehkomster, ydet
gjerne øyas sangkor sitt bidrag,
og ellers spilte man sammen på
diverse instrumenter. Ja, det
hendte faktisk at ungdommen
bar et orgel helt opp i Tven
ningsheim på en slik «ungdoms
kveld». Noe som ytterligere for
teller om enighet og styrke er
«Felleshytta» som en gang i 20-
tallet ble bygd ved Storvannet
på Meløyfjellet. Dette var et rent
dugnadsforetagende, og mate
rialene stammet fra et gammelt
hus i Glomfjord, som ble inn
kjøpt for den nette sum av kr.
30.00. Store og små var i ak
sjon med transport av materia
ler opp til fjellet. Ja, guttuhger
som bare klarte å bære ett bord
var med. Felleshytta, som siden
er blitt flyttet til en annen be
liggenhet ved Storvannet, er
fremdeles et yndet utfluktssted
for folket på Meløy, — og hytta
er i likhet med ungdomshuset
et monument som forteller om
samhold og felles innsats.

Illustrert med fotografier
Kr. 33,50 Innb. 42,50

Forfatteren har overvintret på Svalbard
både før, under og etter krigen —
drevet fangst, studert fauna og flora.
I tillegg til beretningen om et men
neskes kamp mot en barsk natur, får
leseren et innblikk i dette stykke Norge
under krigen.

2,2 mill. i fiske
trygdavgift i år

Fisketrygdavgiftene vil i år ut
gjøre 2,2 mill. kroner, eller bare
25 000 kroner mer enn for i fjor.
171 000 normenn løste fiskekort i

år og betalte 10 kroner hver, mens
resten av beløpet er innbetalt av
utlendinger. Det meste av fiske
trygdavgiften går til praktiske
tiltak i innenlandsfisket.
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