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Små og store hendeiser ute i verden.
Ny kollega.

Lavinenlykke i Åløene.

Beltebil i postvesenets tjeneste.
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Vi bringer her et bil lede av en ny slags beltebil som det østerrikske postvesen har innført.
Den har allerede vist sig meget effektiv ved postbefordringen på de isete fjellveier i Tirol.
Farieden blev 7 skiiøpere begravet under en lavine i Alpene. Tre døde
øieWikkeldg, mens de øvrige først efter flore timers forløp greide å befd såg.

Juleaften overrasket paven ose, og g-er her et billede av titelsMien. Avisen
verdien for øvrig, med å utgi en avis redigeres av den pavelige arkivar Mon
«LTHustrazione Vaticana». r— Vi brin- signore Mercati.

Firbente rekmtter!

I fremtidens j gasskrig vil det for hundene bli vondt å greie sig. Og det er med sikte på det man i Tysk
Saud — som ovenstående billede viser — har begynt å trene Trønder mot gassangrep. Det verste er jo å venne
Jrøndene til å bære maskene. Ide minste detaljer forbereder stormaktene sig på krigen.

norske foredlingsindustris store
og voksende behov.
En virkelig fare truer — at
Russland seiv foredler helt ut sitt
råstoff eller utfører det til andre
land,' som da foredler det og sel
ger det på verdensmarkedet til
fortrengsel for norske produkter.
I det tilfelle *kan det nok bli en
alvorlig krise, både for norsk
skogbruk og industri, adskillig al
vorligere enn nu. Man ser alle
rede en ganske stor eksport av
trelast fra Russland og til Eng
land.
Et eventuelt forbud mot im
port av kubb til Norge vil bidra til
å forsterke utviklingen i denne
retning, hvilket nærmest vil være
til skade for det norske skogbruk.
Istedenfor importfiorbud bør
spørsmålet om mulighø.ten av en
regulering og kontroll av impor
ten av kubb tas op til undersøkel
se. Det norske arbeiderparti har
da også på sitt stortingsprogram
en post: Kontroll med utenriks
handelen. En regulering og kon
troll må i tilfelle skje under hen
syntagen til de norske skogers
tilvekst- og avvirkniilgsforhold,
eg under hensyntagen til fored
tingsindustriens behov, og til de
prisforhold på råstoff
Dg ferdige produkter.
Dette spørsmål henger nøie

sammen med en. rekke andre,
bl. ai spørsmålet oin en tvungen,
offentlig notering m tømmervri
sene.
Den dragkamp som nu finner
sted hvert år om tømmerprisene
mellem fabrikkene på den ene
side, og skogeierne, tømmersel
gerne på den annen side, er egnet
til å skape forstyrrelser og usik
kerhet i de økonomiske forhold,
ikke minst innen skogbruket.
Tømmerkjøperne har interesse
av å presse prisene mest mulig
ned.
Herunder er de tilbøielig til å
utnytte motpartens svake stilling.
Skogbrukets store gjeldsbyrde,
skatteforhold, mange skogeieres
personlige vanskelige økonomiske
forhold spiller inn.
Ofte får derved fabrikkene
trumfet sin vilje gjennem like
overfor tømmerselgerne.
Forhandlingene om tømmer
prisene kommer ofte sent i gang,
og trekker lenge ut. Dette er til
stor skade for jevn drift og jevne
arbeidsforhold i skogbruket.
Det hender — som i 1930 —
at enighet ikke opnåes om tøm
merprisene. Dette fører til store
fluktuasjoner i avvirknings - og
arbeidsforholdet i skogbruket. Til
stor skade særlig for skogsarbei
derne.

GODT NYTTÅR
Utfyll årets behageligste stunder
med

5,5 øre

fortjenestp$ i
skogbruket er også fait sterkere
enn i noen annen branche, nem
lig med 65 til 70 prosent siden
høikonjunkturen. For jordbruks
arbeidere regnes med et fall i løn
ningene av ca. 60 prosent fra 1920
—-1921 til 1928—1929.
I samme tidsrum er leveom
kostningene i byene fait med ca.
40 prosent, og i landdistriktene
med henved 50 prosent. En gros
prisnivået er fait med ca. 60
prosent.
Såmtidig med at skogsarbei
derne har fått de største lønns
reduksjoner, er det også konsta
tert at tvangsauksjoner over små
bruk er blitt særlig hyppige i de
distrikter hvor skogsarbeid er
småbrukernes eneste binæring.
Skogbruket er sterkt rammet
av det sterke fall i tømmerpri
sene. Prisene på barskog er re
dusert med 65—70 prosent fra
1920. Prisfallet var særlig vold
somt under krisen i 1921—1922.
Bl. a. som følge heray gikk tøm
merfløtningen ned fra 6y2 million
kbm. i 1921 til 1% million kbm. i
1922. Siden 1924 har fløtningen
holdt sig mellem 4—5 millioner
kbm., eller noe lavere enn i 1913,
da den utgjorde 5 millioner kbm.
Det offentlige har interesse av
og plikt til å gripe inn for å få
forhandlinger om tømmerprisene
i gang og avsluttet tidligst mulig,
av hensyn til å få en mest mulig
jevn drift og normal avvirkning,
og for å få utnyttet vær- og føre
forhold etc. mest rasjonelt.
En hovedårsak til krisen og de
vanskelige forhold i skogbruket
og i treforedlingsindustrien, og
dermed de vanskelige forhold for
disse branchers arbeidere, ligger
utvilsomt i den valutapolitikk som
er ført, og i de gjeldsforhold som
idag er til stede. En viktig opgave
er å få undersøkt og klarlagt
disse forhold, og derefter treffe
foranstaltninger for å få konsoli
dert og nedregulert gjelds- og
rentebyrden. En altfor stor andel
av produksjonsutbyttet går nu til
den passive kapital. Den aktive
kapital og det aktive arbeid for
fordeles i en — seiv under kapi
talismens utbytningssystem —
urimelig grad.
Den nu nedsatte offentlige ko

mite bør vel vie denne side av
kriseproblemet særskilt opmerk
somhet.
Samtidig må spørsmålet om
øieblikkelige foranstaltninger fra
statens side til hjelp for de di
strikter og kommuner som er.sær
lig hardt rammet av krisen i skog
bruket, tas op til behandling og
gjennemførelse.
Man må dog være opmerksom
på at krisen i skogbruket, eller
innen hvilken som helst branche,
ikke kan overvinnes så lenge pro
duksjonen og samfundet er basert
på et privatkapitalistisk grunn
lag. Under kapitalismen vil det
alltid være utbytning av arbeids
kraften, og det vil alltid mangle
oversikt, orden og balanse i pro
duksjon og forbruk. Det kan tref
fes foranstaltninger som i noen
grad kan avdempe krisen og mild
ne dens verste følger. Det effek
tive botemiddel er dog en sosiali
sering, en samfundsmessig orga
nisasjon og kontroll med produk
sjonen. Så viktig rolle som skog
bnik og treforedlingsindustri spil
ler i vårt lands økonomi, så man
ge mennesker hvis eksistens er
avhengig herav, og så alvorlig
som krisen på dette område er,
skulde det nødvendiggjøre at
spørsmålet om sosialisering av
denne gren av vårt næringsliv,
blev optatt til alvorlig undersøke! se og bearbeidelse.
Arbeidernes faglige landsorga
nisasjons sekretariat og Det nor
ske arbeiderpartis centralstyre vil
under henvisning til foranstående
trekke op følgende retningslinjer
for organisasjonens arbeid i dette
spørsmål:

Når elementene raser.

Farleden blev Algiers havn hjemsø kt av, en voldsom hvirvelstorm som
fullstendig ødela en molo og ellers an rettet, skade for mange millioner kro
ner. — Ovenstående billede er hentet fra havnen mens hvirvelstormen raste.

Idag morges.
Elven er
fyltav lere helt
til Greåker,
Tre avisfolk ute for et alvorlig n|ell.
SARFSBOEG, 2. januar.

Igjen er Borge blitt hjemsøkt
av et fryktelig ras, idet de bratte
lerbakker ned mot elven ved 6tiden idag begynte å gli ut. Det
har fortsatt hele tiden og elven
er nu fylt omtrent helt over til
Greåker. Bare mindre fartøier
kan passere. Det ser ut som om
det er tatt omtrent 100 meter
av landet innover. 2 oplagte
dampskib ligger midt i elven og
2 er presset over næsten til Tune
siden. Det flyter med busker og
annet over hele elven. Det er går
den Moum det er gått ut over.
Skadens størrelse er det umu
lig å ha noen mening om ennu,
men det er„ikke tvilsomt at den
er stor. Distriktet har hatt svær
nedbør i høst og i vinter, og det
er formodentlig det som har un
dergravet disse lerbakker. Lys
og kraftledninger er avbrutt.
Idag morges skulde to journal
ister og en fotograf sette ut til et
av de fartøier som er presset over
mot Tunesiden — «Oddvar» -—
for å ta noen fotografier. Det var
redaksjonssekretærane Holm og
Gerhardsen og fotograf Larsen. Da
de la til ved skibet, kom en ny
bølge i skredmassen og veltet pram
men de rodde i over. Gerhardsen
fikk fatt i leideren og kom sig op
i «Oddvard», men Holm og Larsen
fait i vannet.

1. Regjering og storting må
snarest bevilge de nødvendige
midler til hjelp for de distrikter
som er særlig hårdt rammet av
krisen i skogbruket.
2. Statsmaktene må opta til
behandling og løsning spørsmålet
om offentlig regulering og kon
troll av importen, herunder også
kubbimporten.
3. Det må oprettes et offentlig
organ, hvor også arbeiderne er
representert, som kan tjene til å
fremme forhandlinger, megling,
om tømmerprisene, eventuelt dis
se prisers fastsettelse ved offent
lig notering.
4. Gjelds- og finansielle spørs
mål i skogbruk- og treforedlings
industri må utredes og klarlegges .
Statsmaktene må medvirke til å
skape en ordning til finansiering
av skogsdriften på rimelige vilkår.
5. Spørsmålet om sosialisering
av skogbruket og treforedlings
industri må bli optatt til behand
ling, og nødvendige forslag herom
må bli fremsatt.
..
og avfallsmel-prisene er uforan
ISW.f

Hvetemelsprisen går ned.
2 kroner pr. sekk. Rugprisene
uforandret.
Statens kornforretning har fra
og med idag, 2. januar, nedsatt
utsalgsprisene fra mølle og gros
sist for hvetemel med 2 kroner pr.
100 kg. og hvetekorn kr. 1.50 pr.
100 kg. For sammalt hvetemel er
nedsettelsen kr. 1.50 pr. 100 kg.,
likeså for amerikansk vinter
hvete;
Rugmel, byggmel, bygg-grya

Larsen drev temmelig langt ned
over, mens Holm efter å ba sv$mt
omkring i lersuppen fikk tak i lei
deren. De to blev til slutt tatt op
av tililende båter, og kom under
lægebebandling. Holm badde fått
knust et par ribben mellom skibet
og prammen, mens Larsen bare fikk
en flenge i det ene kinn, antagelig
av en spdker.

Russland kjøper
norsk aluminium
for over 1 million kr.
Den offisielle meddelelse
kan ventes i disse dager.

Efter hvad «Arbeiderbladet»
erfarer skal det i den siste tid ha
vært ført forhandlinger mellem
den russiske handelsdelegasjon
og norske aluminiumsprodusen
ter om et nokså stort salg av
norsk aluminium til Russland.
Såvidt «Arbeiderbladet har kun
net bringe i erfaring er handelen
nu avsluttet, seiv om det ennu
ikke foreligger noen offisiell med-,
deielse om dette. På norsk side
skal Norsk Aluminium Company,
Det norske Nitridaktieselskap og
Glomfjord-selskapet være in***essert i handelen. Det dreier stø
visstnok om et temmelig stort
kvantum, så man kan i forbin
dret.
delse med denne handel tale om
Samtidig er innkjøpsprisen på en miilionaffære.
norsk hvete nedsatt med kr. 1.50
pr. 100 kg. Fra ovennevnte dato
gjelder derfor følgende innkjøps KIKKERTER, BRILLER m m.
— tom prima Varar — til oilllge Prisar
priser for norsk korn: Hvete 17
kroner, rug kr. 12.50 (uforandret),
bygg 12 kroner (uforandret), hav
re 11 kroner (uforandret) pr. 100
kg. eksklusive sekk.
fiirkegaten 34, aar tar Joaans gata.

Martin Vi tø,

På grunn av begravelse slenges ekspedisjonen
lørdag kl. 3.
Arbeiderbladet»

