
rts 1

B
Tirsdag

VALGDAG

STOR
GÅR I

I['(OIUITIUIUNEN
TIL\'ALG



Lad os stå
sammen.
Af lormanden for Arbeidernes Fælles'
oryanisation i Vejen, Preben Hansen.

Den forestående kommunesam-
menlægning kan få betYdning
for udvi,klingen her på egnen og-
så i beskæftigelsesmæssig og
økonomisk henseende. Derfor
er det vigtigt, at der vælges
rnange socialdemokrater til den
nye kommunalbestYrelse. Der
opstilles to lister, den ene for
den nuværende Vejen kommune
og den anden for omegnskom-
munerne.'Jeg vil ikke fremhæve
nogle af kandidaterne frem for
andre, men blot opfordre til at
stemme personligt På en af
de opstillede socialdemokrater.
Kandidatlisterne er så alsidige,
at alle lønmodtageres interesser
skulte være tilgodeset.

Lønmodtagere, lad os stå
sammen denne gang. Vi er 1900
medlemmer i Arbeidernes Fæl-
lesorganisation. Hvis vi vil, kan
vi få en god start På den nYe
kommune med mange socialde-
mokrater i kommunalbestYrel-
sen. Det kan få betydning for os
alle' Prehen Hansen

En gammel
vejenborgers ord.,.
I enhver kommune er der til en-
hver tid opgaver at løse, og mål
der skal nås. Kommunalbesty-
relsen er det organ, der først og
fremmest har ansvaret for ud-
viklingen, og som derfor må stå
samrnen om en kommune og
dens trivsel.

Vejen kommune bliver en stor
kommune med cirka 14.500 ind.
byggere. Alene i Vejen by bliver
der 7.400 indbyggere.

I en sådan kommune med en
stærk udvikling er det vigtigt, at
der ved valget den 3. marts væl-
ges dygtige, fremsynede og
praktiske kvinder og mænd til at
lede udviklingen videre.

Også for de ældre borgere har
det betydning, at det er de rette
folk, der styrer kommunen.

På den socialdemokratiske li-
ste findes til valget opstillet an-
sete og velegnede kvinder og
mænd, som ikke alene har vitje
og evne til at gøre kommunen
til en god kommune for ældre
og handicappede, men som og-
så vil gøre en indsats for at gø-
re kommunen til en god og mo-
derne kommune, hvor alle kan
blive glade for at være.

Derfor, ældre medborgere,
stem på liste A.

M. C. Brosbøl



,sTE A t

Søren Jensen
sognerådsmedl., Vejen

Georg Ytzen Jensen
sognerådsmedl .,Yejen. 42 år

Aksel Jørgensen
sognerådsmedl., Vejen. 47 år

Thyra Thorsen
sognerådsmedl., Vejen. 60 år
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50 år

J. Ove Madsen
skoleinsp., Vejen. 49 år

Nicolai Petersen
portør, Vejen. 35 år

Tage Jørgensen
sognerdsmdl., St. Andst.45 år

Ove Sørensen
ostemester, St. Andst.30 år

LI§TE A 2

Karl J. Nielsen
sognerådsfmd, Gesten. 40 år

Jens Erik Astrup
lærer,Bække.27 år

Andreas Christensen
sognerådsmedl., Malt. 50 år-

Sara Nielsen
omsorgsl., Bække.51 år



Ghr. Emil Jeppesen
arbmd., Vejen.41 år

Vagn Mortensen
skorstensfm., Vejen. 41 år

Niels Ghr. Jacobsen
kontorass., Vejen. 65 år

Svend Th. Jensen
snedker, Vejen.42 år

Anton Schli.insen
maskinarb., Vejen. 35 år

Jenny Sørensen
husmoder, Vejen. 50 år

Harry Åge Persson
pedel, Vejen.48 år

Anders Jessen
forsøgsmedhj., Askov. 40 år,

Richard Madsen
lagerarb., Gesten. 39 år

Knud Kulmbach
lagerarb., Gesten, 39 år

Annelise Poulsen
klipperske, St. Andst.38 år

Aase A. Starup Jensen
husmoder, Gesten. 29 år

Svend Åge Andersen
murerfmd., Thorsted. 36 år

Jacob Thoning
rnælkehdl., St. Andst. 60 år

Kristian Sørensen
arbmd., Malt. 56 år

Peter Sørensen
fabrikarb., Veerst. 54 år



Brøtup sygehus
er også Vejens sygehus.

Brørup sygehus.

ALD R lG FØR er der sket så meget på Brørup sygehus som
i de sidste fire år, hvor Søren Jensen, Vejen, har været sygehusets
formand. Alle sengeafdelinger er moderniseret, hovedindgangen
er flyttet, og en ny forhal er taget i brug. En ny køkkenfløj, ny kan-
tine og to nye skadestuer tages i brug om få måneder. Det gamle
sygehus bliver et nyt sygehus.

Men arbejdet er ikke fuldført. Der blev sagt nej til en
ny operationsafdeling, der for fremtidens skyld er helt
nødvendig.

Det amtsråd, der træder sammen den 1. april, skal tage stilling
til spørgsmålet.

Brørup sygehus er også Vejen storkommunes sygehus.

Vi ønsker sygehuset bevaret som et tidssvarende sygehus for be-
folkningen på denne egn.

For Søren Jensen er Brørup sygehus en hjertesag.

Som en anerkendelse for hans indsats og som en tillidserklæring
til ham i hans fremtidige arbejde for denne sag bør Søren Jensen
indvælges i amtsrådet med et stort personligt stemmetal.

Derfor - til amtsrådsvalget

stem personligt på SØREN JENSEN
(hans navn står øverst på stemmesedlen).


