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Værs'go, atter en sejr blev halet i land..!

NB's drengehold og den siddende
regerin~, slider begge bravt i det for
at opna et resultat, vi kan gå med til
Barske fyre "har også bløde numser, som et reklameslogan siger; og givet er det, at både vore
politikere i den siddende regering, og NB's drengehold begge har fået det atføle i ordets bog-
staveligste forstand på det sidste. Begge parter kunne imidlertid ånde lettet op efter den sidste
kamp og konstatere, at omend vejen til målet er lang og trang, så nytter det at holde ud
De barske gutter fra NB's

drengehold kan bryste sig af,
at de indtil dato har vundet
JBU-A rækken ubesejret ind-
til dato, I de 20 kampe, de
har spillet, har de opnået 39
points med en målscore på
142-6. De har også vundet
SI-pokalmesterskaber, og er
således Sønderjydsk Pokal-
vindere.
I søndags var nerverne på

højkant; men efter en 3-0 sejr
over Varde IF i en af kampe-
ne om det jydske mesterskab,
tæller disse hårdkogte drenge
nu blandt de 6 bedste JBU-A
hold, og det er noget, som vi

alsingere kan være ret så stol-
te over.
Det endelige mål er endnu

ikke nået; men med den ildhu
og entusiasme, som gutterne
lægger for dagen, er der god
grund til at antage, at de før
eller siden når det.
Regeringen Schliitter med

dens støtte- og forligspartier,
har også været slemt i ilden i
den forgangne uge. Også her
kom man »hjem« med skin-
det på næsen; men heller ikke
mere. Den gode Anker har
allerede bedyret, at han så
småt er i julestemning, og
meget vel kunne tænke sig al-

lerede nu, at uddele en hel del
af de julegaver, som han altid
har været så berømt for. Det.
er selvfølgeligogså en politik,
som man i foræringsøjeblik-
ket ikke bliver klantret for; til .
gengæld gør det så meget me-
re ondt, når regningen skal
betales.
Der er ingen tvivl om, at

også Ankers regering har
slidt i det, for at få landets
økonomi til at se pænere ud,
som han understregde i TV
mandag aften; men resultatet
udeblev .desværre bare. Der
er heller ingen tvivl om, at det
er surt at se, at den side af sa-

gen nu bare er lykkedes bedre
for den siddende regering;
men alt andet lige, kan det så
ikke være bedøvende ligegyl-
digt, hvem der har skabt det
ene og hvem det andet, når
bare det kan konstateres, at
vi igen er på den rigtige vej!
Skade er det, når rønne-

bærene er så sure, at partipo-
litik går foran landets ve og
vel... og helt idiotisk bliver
det, når sagligheden må vige
for den sunde fornuft.
Vel er det ikke alene den

siddende regerings skyld, at
der kan skimtes håb forude;
men den har sammen med de

øvrige partier formået at få
stablet et samarbejde partier-
ne imellem på benene. Og
hvis den også fremover for-
står det muliges kunst, og
kan forhandle fornuftigt til
begge sider, så skal det nok
igen blive rart at være dan-
sker. Ikke alle vil være lige til-
fredse; men alle vil, som til-
forn, kunne glæde sig over,
at vi danskere har det bedst i
denne verden.
God fornøjelse med din

Alsingeren i denne uge. Det
vrimler med dejlige, prisrigti-
ge tilbud fra alle de handlen-
de - og det både hvad angår
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- om Ny Opel Kadett

side : 26
- om Tillykke spalten

side 32

fødevarer, som alt det nyeste
indenfor beklædning og an-
dre nyttige ting til hverdagen.
Det hele er ikke blevet dyrere,
der er bare blevet flere tilbud
at vælge imellem.
Og så fortæller vi lidt om,

hvad der sker os imellem, he-
le øen rundt. Der er nemlig
andet mellem hinunel og
jord, end fodbold og politik.
På gensyn i den kommende
uge.

-gil.


