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Det tetner til å bil tn O) aok tv
* store ved tttt lMtrt 1 år. it

To møter

Med sia uforlign elige evne dem : India , Pak istan, Indotil å finn * fonnuler inger sa nesia, Burm a og Ceylon. Et
Churchill da han nylig kom system som flertallet av disse
til Washin gton , at hensikte n land slutter seg til eller iallmed baus og Edens reise var fall ser på med sympati , vi]
å ordne opp i noen familie- bet y uendel ig meget mer ens
anliggender. Det karakteri se- en ordnin g som for asiatene
rer maget trettende det som bare kan framtre som forteuro péisk-amer ifcanak
er kj ernen i det fcrit isk- satt
i Asias affærer .
ding
&mertka osfce forhold, følelsen innb lan
Derfor har Bden som et
av og overbe visnin gen om at
det her er tale om et samhold supplement eller alternat iv
som går langt ut over det det til den amerikanske plan om
er tale om i en vanli g allianse et 8EATO — etter mønster av
mellom stormak ter. Den an- NATO — lansert tanken om
gelsaksiske blokk er hoved- et slags <Locarno> for Sørøsthjørne steinen i Vestens sam- Asia, et system av ikke-anarbeid , og ingen politisk opp- gr eps-avtaler. Alene kan slike
gave er i øyeblikkets situa¬ avtaler ikke bety stort. Spørssj on vikti gere enn å styrke målet er om det vil være musamfølelsen innenfor denne lig å kombinere dem med sikblokk og sørge for full sam- kerhetsta vtaler , garantipakter av en slik an at det ikke
ordnin g av dens krefter.
Admiral Jera uld Wright, den nye
Det var utvilsomt et behov bare blir tale om papir , men øverstkommand erende for NATO»
virkeli g stabiliserende flaten i Atlanterhav et , er på sitt
nå for å styrke samarbeidet , om en
i verdens uroli ge første offisielle besøk 1 Nor ge. Stor
for som det lett kan bli riv- faktor
of tr ygg satte han seg Ul tette pA
ninger innen en familie , hen- hjørne.
Gran d i går og lot seg utsp ørre av
også
at
forholdet
melpressen . Han er Uke diger som adder det
Meget — om ikke alt — vil miral BriBd. Det ban ikke Tet om
lom London og Washington
amlibie-o pe r asj oner , er neppe verd
er u tsatt for påkjenninger. avhenge av Indias stillin g og & vite — med
erfaring fra invasjoDet har vært tilfelle i de siste av hva som vir kelig kommer ner i Middelhave t og Stillehavet.
måned ene, like før og under ut av møtet mellom Nehru og Den 12. april overtok han sin
Genéve-konferansen om In- Ohou En-lai. For om møtet i komman d o, som iallfall teller 600
og 200 000 mann. Hvor mye
do-China. Britene har funnet Washin gton kan betraktes skip
mer som er tiltenkt ham, er en miamer ikanernes metoder for som en slags familie-affære , litser hemmelighet som han Ikke
br yske, mens amer ikanerne kan det også — på bak grunn ville røpe .
på sin side har men t at Eden av de indisk-kinesi ske for- I motsetning til sine kolleger —
har spilt et høyt spill i Ge- handlin ger i New Delhi — sjefen for NATO t landstridskrefter
of luftvåpen — kan lian være finnéve ved å vise seg så imøte- ses som et ledd i en storstilet ske
tr ygg far HU ansvarsområde.
kommende overfor kommun- meklin gsaksj on fra det Bri- Han vet at han er herre på sjøen.
istene , mens d e i uker og må- tiske Samvelde * side, med Men han advart e mot & tro at man
slappe av fordi vestmaktene
ned er har sett sine interesser sikte på moderer ing både av kan
alltid ha r v*srt herre i Atlanterog kinesiske havet. Det er noe som heter den
tj ent med å trenere våpen- amerikanske
hvileiorhandlin gene og der- synspunkter.
russiske ubåt-trusel . Den er ikke
med også Vestens arbeid med
Forel øpig tet vi ikke mer
stabiliserende pakter i Sørøst- enn at dette må betra ktes
Asia.
som nokså løse spekulas joner.
Det vil i første rekke avhe nge
Det later til at uoverens- av kinesernes holdn ing i de
stemmelstne nå i det store nærmeste ukene om de iaktog hele er brakt ut av verden , t ak ere skal få ret t som mener
ny
og at de to regjerin ger hai å se muligheter for en
i
funne: fram til en felles po- < sentrums > -konstella sjon
I Oslo-prestene skapltelmøte ny,
med
politikk
litisk linje både for det til - internas jonal
lig gjorde domprosten red e for de
felle at det blir våpenhvile j briter , franskmenn , indere og øyeblikkeli ge, ekstraordinære tiltak
Indo-China og for det tilfelle andre Colombo-nas joner i som Oslo Kvinneråd og Boligkomiteens ar beidsutvalg har bedt om
at det blir bradd i forhand- kontakt med Mao-China om å f å sat t i verk, lor å rette på uverlingene. Kommunikeet gir en mer forson lig politikk som dige forhold 1 omsorgen for de
riktignok på dette punkt me- de to gamle hovedmotstan- sinnslidende.
Kapitelmote t vedtok enstemmi g
get sparsomme opplysni n- dere Sovj et og USA bare mer
denne uttalelse :
gir
tilslutsin
motstrebende
ger , og enkelte kommentato¬
«Uten at Oslos prester kan anse
rer finner det derfor foruro- ning.
seg kompeten t Ul å uttale seg eller
ta stand punkt Ul de konkrete forligende negativt. Det er imidslag
til bedrin g av omsorgen for de
lertid forhastet å trekke slike
sinnslidende som er fremsatt av
slutn inger ; vi har sett me:
Oslo Kvinneråd og Boligkommiteens
enn nok av tilfelle hvor man
Arbeidsutval g, vil møtet utta le at
på et for tidli g tids punkt hai Det vakte airnrnnrtig bekla - også prestene er vel kjent med at
utbasunert sine plane r og gelse at Bj or Undebrække fant den måte hvor på det i dag blir tatt
om disse ulykke lige mennestandpunkter , til liten fordel å måtte si nei ta kk da Høyre shånd
ikke bare . er utilstrekkelig,
,
k
er
både for de forhandlinger nylig skulle velge formann. Det men den er også uforsvarli g og
som er i gang og for den al- vil sikkert 1 Uke høy grad vekke uverdig. 3å sterkt som mulig vil vi
ternative politikk statene har glede at ban bar latt seg velge derfor støtt e kvinnenes appell til
myndi ghetene om å gå til øyebliki bakhand for det tilfelle at til formann i Bankforenin gen kelige,
ekstraordinære tiltak for å
forhandlin gene br yter sam¬ nar banks jef Due nå etter hjelpe de ølnat lkieru ie
«f deres påmange ar» fort j enstfull t virke rørende ut av den nødstilstand
men.
som
nedlegger vervet.
Slike
Ultak
må
kunne
rår
i
tia
r.
Det later til at britene bade Slik som situas jonen for tide n settes i verk uten at noe derved
har oppnådd å få amerika- er, blir nemlig også denne stil- foregripes lor . de mer langsikUffe
nerne inn på en mer tålmo- ling en meget viktig post 1 årene off vidtrekkende planer som FolkeSinnssyk* arbeider
dig linje når det gj elder Indo- som k omm er , og det er av stor aksjonen for de
med, og som' vi også varmt vil

Trygg adm ira l
på noen måte overveldende , sa han
Men den er likevel hans hovedproblem. Det finnes 'modern e — og
Ul dels hemmeli ge — midler 1 kampen mot ubåtene . Han fortalte at
dett e hadde vær t emn et f or en stor

manøver som for kort Ud siden ble

holdt ved Azorene. «Og J eg kan
forsikre dere at manovren gikk
fint ,» sa han.
Han understreke t den betydelige
faktor i de allierte s forsvar som repr esenteres av den norske handelsflåte. Og ikke bare båtene og deres
mannskap — han pekte på hva det
betyr at vi har en dyktig rederBtand. — For store sjø-operasjoner
er organisas jon og atter organisasjon,
Det er naturli g at admiral Wri ght
tr interessert i Norge. Vi er også
interessert i ham . For det er han
som først og frems t kan gi oss
hurtig og effektiv hjelp om ulykken skulle vsere ute.

Prestene støtter
kravet om tiltak
for sinnslide nde

Et godt val g

^htn ft- fftr Hfr -ncHiTigpr iP

Og

å betydnin g at

vinne tilslutning for mer nyanserte synspunkter når det
gjelder arten av de sikkerhetsavtaler i Sørøst-Asia som
skal ta sikte på A bevare freden der hvis man kan forhandle stg fram til den, eller
på å dimme opp for en videre fcflff Wittnt *tHH ekspansjon

dersom W ren fortsetter.

•
Kj ernen 1 pr oblemet er de
asiatiske land s holdnin g til
et sdkker hetst yitun for Sør øst-Asia. Det er Åpenb art at
det vil være avgjørende for
et ilikt paktsystems styrke
ost «Van ktn oppnå — direkte eller indirekte — tilslutning og støtte for det blant
de nye selvstendi ge nasjoner
i områd et , og da ikke bare
land som dt indokinesiskt
stater , Thailan d og Filippi nene mtn opé> « Colombostatene » «Uer flest mulig av

den ved dett e
skifte blir besatt av en mann
med så gode forutsetnin ger for
å oppnå resultater i grenseområdet mellom det økonomiske
og politiske. Det er man ge og
store problemer som reiser tet
i forbindelse bide med vår
utenr iksøkonomi og vårt kre dittvesen , fra konvertibilitet en
og de spørsmål den vil gjøre
pirt nAi tø tfl utredningen a?
spørsmålet om en sosialisering
av det norske ban kvesen.
Bankforeningea har skapt seg
er slik posisj on at dens ord har
vekt i den offentlige debatt.
Den representerer, i likhet med
fler andre av de store økonomisk e organisasj oner, noe lan gt
mer enn de snevre næringsinteresser. Dens ledelse har i
bøy grad vist samfunnss yn, ansvarsfø lelse of samar beidsvilj e,
Of den vil «oder den nye- formann — med hans parlamentar iske erfarin ger — sikkert
også for framti den gjøre det )

støtte.»

> -i

Verdif ull ballong
a Drammensmessen
Uoder dan store messen 1 Drammen blir det av og til sluppet ut
noen ballonger av anseeli gstørrelse.
Til ballon geneer f eøtet et Ute merke som forte fler at miH I—nm vil
bu beiømirt med 109 kroner hvis
holionøfm tr priss tflhsftf til mnsetn
I går ventet en av byens dro sjesj åfører ved ¦yenbnfet ved Ekebetff og han le, merkt til en ballong som' kom dalend e fra stor høyde. Han fulgte den, og batongen
falt rett ned på båten. Bjåføren
mente des vflle vsrre hyggeUf å ta
deti med ' hjem til bmrna, men stor
ble gleden da han så det olle bud- SKAHVALEN FREDE S
skapet om de 100 kroner .
for tre uker fra 1. juli, og dermed
er første halvdel av åre ts småhvalfullt monn. Grunnla get for et
g slutt . Fan gstkvantumet ar
fortsatt og videre utb ygd sam- seøon
tro lig betydeli g mindre enn 1 fjor ,
arbeid mellom myndighetene og
men til gjengjeld er prisene i år
vare kreditti nsttt usj oner skulle
, så det økonomiske utb ytte
være . det beiter æ kj ensgjer- bedre
av fangsten skalle bli om lag det
ning vi går ut f ra at også Re- samme. Det har i år ikke vsert
gjeringen vil vite å vurdere .
noen. avsetnin gsvansker .

m

nevnelsene i

historisk skuespill skal blant anne t
oppføres i friluft på Hellig Olavs
banest ed. Det heter «Føre slaget»
og er skrevet av Olav Gullvåg.
Skuespi llere fra Det Norske Teatret
skal medvirke; iscenesetter er Gialt
Straume , og bjof kone , Ju lla Back ,
aka! spille den kvinneli ge hovedrollen. Ikke minst interessant ved
danne oppførelsen blir scenemusikken, m er komponert at Stikestad-omr&dets . egen komponist ,
Pa ul Okkenh aug. Okkenhau g, «om
nettop p er kommet tilbake fra København, har benyttet sitt stipen dleopphold på Schæf fergarden til i
fullføre <frnrM» musikken. I et par
dager bar ban vært i Oslo for 4
få notene avskreve t.
—. Dei er antikk for kor, solister og ork ester , forteller han. Det
er enkelte scener 1 skuespillet som
får musit kledsagelse. Det koreograf iske i disse scenene skal Edith
Roger ta seg av.
— Br det vanskeli g moderne
musikk dette?
— Aneida. Den er i høy grad
~»»«t«««ir delvto med br uk av
gamle tone arter fra folkemusi kken.

•
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ute nri ks-etaten
Av utenriksråd R B. Skylstad

Hr. Jon B i r k e l a n d har 1 VQ
for 25. Juni en artikkel hvori han
utfordrer w fr*nrf frif *n tftfff n eller
meg Ul å meddele hvilke særli ge
grunner Regjeringen hadde til i sin
tid å utnevne herrene Hans Olav
og Jens S c h i ve til sendemenn
henholdsvis i Helsingfors Of Delhi.
Hr. Birkeland uttaler ai man 1
deres «offisielle vita» ikke kan lese
seg til kvalifikas j oner som skulle
gjøre dem særli g skikket til disse
stillinger. Samtidi g synes han å
innr ømme at etter den alminnel ige

mening har begge disae send emenn
fylt fine stillinger på en tilfredsstillende måta. Iallfall syne» han &
medgi at det kunne være berettige t

å utnevne hr. Schlve (Knert) til

«mhsssidøT Bergertene etterf ølger
som fr ^**^ i^« i Stockholm bl. a.
på grunn av bang arbeid der under
krigen.
Br. Birkeland bar sikkert rett 1
at det ikke er så lett å l e s e s e g
til at netto pp disse to tjenestemenn skulle passe 1 de nevnte stillinger , og når J eg for mitt vedkommende var med på å innmtm»
dem, «å var det heller ikke på
grunnla g at lesnin g av deres
«vita» , men på grunnlag av mitt
kjennskap gjennom mange år til
deres arbeid og personlige egenskaper .
Hr. S c h l v e var minister i Delhi
fra 1M8 Ul 1961 og ambassad ør 1
Moskva fra 1961 til 1953. Skien 1
fjor høst er han ambassador i
Stockholm. På alle disse poster har
l nf qi] departem entet hat t grunn
^
til å være tilfreds med ham .
Hr. O l a v ble utnevnt til minister 1 Helsingfors for bore et år
siden og i denne Ud har han allerede skaffet seg en utmerket posisjon som synes fullt ut å beret¬
tige departementets valg.
Je g tror at det 1 begge disse tilfelle er riktig å «i som englenderne
at «ttw proof of the pudding te in
the eating» . Men dette beviser naturligvis Ikke at ikke tjenestemenn
fra fagetaten kunne ha fjrlt stillin gene Uke så godt dkr endog bedre, off at det således kan sies å

van besatt en «urett» mot en eller

flere av dem ved utnevnel sen av
disse to «outsidere» .
Berta vil jeg f or det første el
at ethvert valg selvsagt lnnebssrer
en mulighet for feilta gelse og at
departementet ikke kan gjøre krav
på å være ufeilbar lig i sin bedømmelse. Men tom sagt, 1 de nevnte
U> tilfelle synes utfallet å ha bekreftet at avgjørelsen var riktig .
Dernest vil J eg gjerne ti at J eg
Ikke kan innse at en tj enestemann
bar noe beretti get k r a v på å bli
utnevnt Ul en bestemt stillin g i
etaten . In annen sak er det at det
av henøyn til rekrut teringen til
tjen esten er ønskelig at de kandidatar tom viser seL skikket - til
det . kan gjøre regni u med et
rimelig avansement.
Rant administrativ t sett ville det
utvilsomt være det mest lettvinte
å innføte det såkal te cpølsemaikin tjf ptem», det vil ei at *qMM « t>fn+
bit puttet inn i den ene enden av
«maskinen» «om aspiranter off kom

tøk

PA UL OKKENH A UG
har vært f littig på Sc hæff er
g aarden.

Mer moderate lese

bøker i Oslo-skolen

Oslo skolestyres undervisni ngskomite har *«»t*»"intø anbefalt et
forslag fra overlærerkollegi et om st
•amme ordning som gjelder for
ABC-b øker i inneværen de skoleår,
blir gjort gjeldende for neste år,

også for andre lesebøker under for.

utsetning av tilstrekkelige bevilgninger. Komite en uttaler at det de
siste årene er utkomm et stadig flere bøker 1 en mer «moderat»
språkform enn den sterke «radikale* som stor t tett har benket l
folkeskolens lese- og lærebøker
aiden 193». Ett er rettsforliket mellom Kirke- og undervisningsdepartementet 0f Foreldre bevegelsen 1
•pr åksaken 1 våret, er forholdene
laft Ul rette for at en i Oslo kan
•amle seg om bøker 1 den språkform det er ¦*•«»»««»§ for.
Vedtaket ble bare referert 1 skolestyret 1 får. fru Paula Ranft
spurte om det var tenkelig at det
hele kunne stoppe opp på grunn av
utilstrekkelige bevilgninger, men
Solumsmoen fikk ut fra at det
fantes en stor nok sekkepost.
ut av den audn enden tom fullt
ferdige sendemenn — i tur og orden , siler «hattes ystemet», hvoretter alle tjenestemenn fit et num .
mer som legges 1 en hatt og så
trekker man lodd. lien Jeg er ikke
sikker på at det ville være det
beste for tjenestens tarv.
Ellers gleder det meg å w at hr .
Birkeland er enig 1 al utenrik stj enesten ikke bør vsere en «lukket
etat» of at ansiennitets prinsip pet
ikke bør følges slavisk.

