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Morsk smør og ostbilligere i utlandet
Resultatet av stor

gaster på havet
storbøndene på Østlandet ville
slakte ned buskapen og der
med skape svikt i produksjon
en, fremholdt landbruksminis
ter Granli at vi produserer
langt mer melk her i landet
enn det vi seiv trenger. Siste
år ble norsk smør og ost solgt
billigere i utlandet enn her
hjemme fordi vi må skaffe av

.. setning på disse produktene.
Om Østlands-bøndene skulle re-

Forts. siste side )

De første finnlendere er alle
rede i full sving på feltene ved
Bjørnøya ombord på «Stortind»
og «Skarodd». Disse 4 som nå
er kommet, er forløpere for de
8 som i første omgang skal be
manne Findus trålerflåte. Mann
skapene som er tatt ombord, er
vante sjøfolk.

Nord-Norge representerer

i dag den stor 3 husdyrbrukreserven
Fra vår Oslo-korrespondent:

Vil utviklingen i melkeproduk
sjonen her i landet gå i den ret
ning at vi om noen år kan opp
leve mangel på melk i Oslo no
en måneder hver høst? Dette
var ett av de spørsmål som ble
tatt opp i NRK’s programpost

«I dag snakker vi om» torsdag
kveld. De to som var innkalt til
å svare, landbruksminister Leif
Granli og formannen i Norske
Melkeprodusenters Landsfor
bund, Hans Borgen, var ikke
enige om svaret.

Mens Borgen fryktet for at

NKL har tapt stort
på boykotten

NKL har tapt store summer på
boykotten av sør-afrikanske va
rer, og det er mulig at man vil
oppheve boykotten da det ikke
har vist seg effektiv her hjemme.
Publikum bryr seg faktisk ikke
noe om hele aksjonen som nær
mest er fait i fisk, — noe man
kan konstatere hver eneste dag
om man måtte ønske det.

Hytrafikken på Nord-Norge
har i sommersesongen gått

opp med 15 prosent melder SAS
Man regner med fortsatt stig
ning utover høsten i forhold til
fjoråret.

Sovjetisk fotballag be
søker Aust-Finnmark

Øst-Finnmark får i dagene
10. — 15. september besøk
av et fotballag fra Murmansk
Aust-Finnmark Idrettskrets
har mottatt et brev fra Mur
mansk som svar på en tid-

de ønsker å spille tre kam
per i Øst-Finnmark. De har
ikke antydet hvor de ønsker

ligere invitasjon, om at de
kommer med en tropp på 20
mann. Blant disse er det og
så en representant fra det
høyere idrettsråd.

Russerne sier i sitt brev at å spille. Hvilke lag sovjet-rus
serne skal møte, vil sannsyn-

Forts. siste side

Miinchen (DaD): — Denne lille hjelperen med de «tore opp
gaver er konstruert av vest-tyske elektroingeniører til bruk
lå sykehus. De mangfoldige anvendelsesmuligheter dette lille
Pparatet har er forbløffende. Det kan gjøre tjeneste både som

'adiomottaker og som telefon for samtaler mellom pasient og
1 leiepersonal, som bryter for nattbordlampen, som nødsignal
:nle£g og som kontrollapparat for fjernmålinger av hjerteton
tr> puls og andedrag. Dette nye anrops- og signalapparat —
kaJt «Benomed» — betyr en betraktelig avkorting av pleieper-
S «nalets rutinegang gjennom huset. Når pasienten trenger
Uelp, trykker han på en anropstaste på apparatet. Samtidig vil
ltl trykktaste på søsterstasjonen lyse opp og vise til pasientens
'«reise og seng. Søsteren kan nu tale med pasienten over
1 tyttaleren og så foreta alt det nødvendige. Pasienter som er
‘Ivorlig syk og som må ha vakt ved sengen, kan nu observeres
{ra en sentral, f. eks. fra laboratoriet eller fra legens kontor,
ttvis hjertetonene eller åndedraget svikter eller bare blir ure-
Kelmessig og urolig, vil «Benomed» gi alarm. Hurtigere kan
oeUer ingen våkende pleieperson klare å tilkalle den tjeneste-
Klørende lege.

For pasienter som er i bed ring byr «Benomed» musikalsk
underholdning til avkopling. B. L.

"

7 il
< / 1

jMbbwi / 1

J Vfe

l

l||| <
* > 2

**

>L

J*r»

IT jf fB.% - siH

x •* .
JF s ' ;< -.a-ff-1 . " ;.X

657 millioner kr. til gjennom
føri ngen av jordbruksavtalen
Fra vår Oslo-korrespondent:

I statsråd fredag er det lagt
fram Stortingsmelding nr. 94
om «Jordbruksavtalen 1964-

* 1966». De samlede årlige ut-
gifter over statsbudsjettet til

Til melk og melkeprodukter, herunder prisned
skrivning av tørrmelk og kondensert melk

Til kjøtt og flesk
Norsk korn
Til nedskrivning, glykose
Kunstgjødsel
Potettrygd
Fondet til driftsbygninger
Tilskott til siloer
Lager og tørkeondet for kom
Sorteringsanlegg og lager for poteter
Tilskott til potetkokeanlegg
Driftstilskott

gjennomføring av jordbruks
avtalen i kommende avtale
periode blir anslått til i alt
657,3 millioner kroner. Beløp
et er spesifisert i følgende
poster:

312,0 mill. kr.
8.5 » »

125,0 » »
3.5 » »

48,0 » »
18,7 » »
20,0 » »

8,0 » »
1,0 » »
1,0 » »
0,5 » »

111,0 » »

Kartplukking i
Polmak

Fra Polmak klages det over at
det er svært mange som plukker
kart helt planmessig. Vi talte i
går med lensmannen som had
de vært på en tur innover, og
han kunne fortelle at det var
mye kart, men svært lite moden
bær. Det skulle bli nok til alle
om man bare lot den stå i fred
og modnes.

Han hadde hørt om et selskap
som hadde plukket 300 liter bær,
men dette kunne ikke være an
net enn regelrett kartplukking.

VADSØPUPLIKUM ER
FASTE KINOGJENGERE
Besøket på topp i juli

Kinopublikum i Vadsø er trofaste kinogjengere og ikke
en gang sommervarmen får dem til å søke andre adspredelser
Tvert om, i den normalt beste sommermåneden juli, er besøk
et størst. Imidlertid har været en viss innflytelse på besøket,
men en litt annen. Arets første varmebølge medfører at kino
besøket går sterkt ned, det seg være om den kommer i april
eller juni.

Dette går fram av en statistikk som kinobestyreren i Vad
j har ført siden 1962.

I 1963 satte det plutselig inn
med varmt vær i april og antall
besøkende på kinoen sank da
ned til under det halve av dis
ponible sitteplasser. Til sam
menlikning kan nevnes at gjen
nomsnittsbesøket for 1. kvar
tal samme år var 56 prosent.

Juli var i 1963 den best be
søkte måned med hele 69,2 pro
sent som er den beste enkelt
måned man har notert siden
man tok til med føringen av
statistikken.

Tallene for både 1962 og 1964
viser de samme tendenser. For
1962 var den gjennomsnittlige
besøksprosent 64,2 prosent. Det
startet godt i januar og sank
jevnt nedover til juni, da en
plutselig varmebølge satte inn.
Imidlertid kan ikke juli vise noe
sikkert da man på grunn av
ferien bare kjørte ei uke i den
ne måned.

I 1. kvartal i år var det gjen
nomsnittlige besøk 56,6 prosent.
Den beste måneden hittil i år er
mars. I denne måned hadde vi
det rene påskeværet. Men på
grunn av loddefiskerne som var
i byen, er den prosentvise dek
ning «unormal» høy for denne
måned å være. I juni fikk vi den
første antydning til sommervær
og da sank besøket til det la
veste man har konstatert på de
siste 2 årene.

Disse konklusjoner er bygget
kun på statistikk og statikk
kan lyve. Men denne gir en
viss pekepinn hvordan kino
besøket er og hvorfor det er
slik. Kort sagt: I den nor
malt varmeste måneden juli,
er besøket desidert på topp.

siste side

Kirkenes: En kan vel uten å
gå noen i næringa si at Harald
Tunstad både er en dyktig og
heldig sportsfisker. Søndag ble
det et skikkelig napp, idet han
berget på land en ørret på 6 kg.
ved Hestefoss. Fisken ble tatt på.
ei lita stang og en liten sluk og

tynt snøre, og det tok Tunstad
omlag 2 timer å få fisken i land.
Under strabasene mistet Tun
stad sin hov, men hva har vel
det å bety for resultatet.

Bildet viser den stolte fisker
med sitt utbytte.

Foto: Niis-Edvard Olsen.
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Langtransport
og Flyttebyrå
VUORELA & CO.

Sandneskrysset, Kirkenes
Telefon 33 24

Det ventes mye av H. Lorentzen
hekk som på 1500 meter og i
diskos. Dc kan nok også ta de
to første plassene på 3000 meter,
mens finnene har sin forse på
400 meter hekk og i tresteg. La
get har her med begge sine nor
diske rekordholdere.

Norge står vel sterkest i de
korteste løpsøvelsene med Ric
hard Simonsen som det store
håp. Ellers bør Arne Kvalheim
kunne berge seieren på 1500 me
teren hvor han har prestert ti
der langt ned mot den nordiske
rekorden.;! høyde må Stein Slet
ten få favorittstempel, mens Har
ald Lorentzen bør vinne en klar
seier i kule, samtidig som han
nok kan by sine motstandere
hard konkurranse i diskosringen.
Vårt ..lag har imidlertid store

Oslo håper mye av finn
markingen både som seier

herre i kule og en god
plasering i diskos

Oslo, fra vår korrespondent:
Besteresultatene for de enkelte

deltagerne på de forskjellige øv
elsene i trelandskampen i fri
idrett mellom Finland, Sverige
og Norge som går av stabelen på
Kongsvinger i helgen, foreligger
nå, og vi har foretatt en for
håndsutregning om hvordan ut
fallet av triangelmatchen vil bli.
I de fjorten møtene som tidlig
ere er arrangert, har Sverige
dratt av Sted ined Seieren i ni.

To av disse ble imidlertid delt
med Finland som da har tatt
sju førsteplasser. Norge har al
dri prestert mer enn annenplas-.
ser i dette selskapet.

Etter vår papirlandskamp vil
det nok en gang bli Sverige som
tar en klar seier. Ledelsen er
oppe i 30 poeng. På annen plas
sen kommer Finland — kun sju
poeng foran Norge.

Svenskene vinner sansynligvis
tiobbeltsexrd i så Vel 110 bieter

Kommunal

marinemiddag
Kirkenes: I forbindelse med

Kysteskadrens idrettskonkurran
se i Kirkenes dagene 24. - 30.
august, har Sør-Varanger for
mannskap vedtatt å gi en mid
dag. Videre vil kommunen gi en
premie for beste prestasjon til
hver av de deltakende fartøyer.

SEøyfes lokal
båten til
Bugøynes?

Kirkenes: På grunn av de råd
ende forhold ved ekspedering
av lokalbåten i Bugøynes, har
ekspeditøren sagt opp sin stil
ling til fratredelse den 1. sep
tember.
Sør-Varanger formannskap har
vedtatt å anbefale at lokalbåt
anløp av Bugøynes innstilles,
og at det istedet blir opprettet
godsrute Kirkenes — Bugøy
nes- — Kirkenes, eventuelt ved
forlengelse av nåværende rute
på Bugøyfjord. Videre heter
det i vedtaket at gjennomfør
inga av dagruteforbindelse i
Sør-Varanger blir satt igang
allered? fra kommende høst.

Ikke tyvfiske i stor
stil på ltjordfjellet?

Lensmannen i Kjøllefjord opp
lyser at det til nå ikke er kom
met inn meldinger som kan gi
grunn til å tro at det har fore
gått tyvfiske i vannene på Ifjord
fjellet i den senere tid. — Lens
mannen utelukker ikke at det
har forekommet ulovlig fiske
med garn i vannene, men mener
at det i tilfelle neppe har fore-

gått i så stor stil som tidligere
antydet av folk som mente de
hadde sett tyvfiskerne og red
skapene deres.

ikke sildeinnsig
Finn Devolds teori om at vi i

Nord-Norge skulle få et innsig
av sild allerede i juli måned, har
ikke slått til. Det som hittil er
tatt er helt beskjeden kvanta.

6 fra Finnmark
er tatt med på Landsdelslage

ne i håndball som arrangeres i
Malmberget i Sverige 23. august

Norderval vil

gjerne ha flere

kvinnelige

prester
Det er fortsatt vanskelig å få

betjent alle prestembetene i
Nord-Norge, og med det første
blir flere kall stående ledige.
Biskop Norderval sier i en sam
tale med Lofotposten at han
gjerne så at han fikk flere kvin
nelige prester.

FORLOVELSESRINGER

3—4, 5—6 og 7mm bredde. — Ringmål sendes. ly
Stort utvalg i Gull, Sølv, Tinn og Gullsmedplett

' Alt i ARMBANDSUR og VEKKERUR.
OPTIKK.

C. M. WORUM

UR- OG GULLSMEDFORRETNING
Kirkenes — Telefon 1576 t«r



Ingen rekker å se alt på ver
densutstillingen i New York
2600 mål betjenes av datamaskiner, 180
funksjonærer og en 74-årig generalsekretær

Når Verdensutstillingen sten
ger de 89 portene sine i New
York neste år, vil over 25 millio
ner mennesker 3 ganger ha be
søkt denne demonstrasjonen av
menneskets drømmer og evner.
Dette er regnet ut av elektron
iske datamaskiner, et vesentlig
innslag i den gigantmessen som
brer seg over 2 600 mål i Flush
ing Meadow Park, halvannen
orsk mil fra det yrende Times
Sluare på Manhattan.

Nøyaktig hva som blir vist
fram på denne utstillingen, er
det få enkeltmennesker gitt å
forvisse seg om ved selvsyn. Det
ville nemlig kreve minst fem ti
mers konsentrert innsats hver
dag gjennom en norsk sommer
ferie, og vel så det. Likevel kla
rer utstillingens generalsekretær
den 74 år gamle Robert Moses,
å holde det hele gående med 180
funksjonærer. Under Verdensut
stillingen i 1939 var tallet 3 700.

sitt kraftige stempel på denne
verdensmessen, som det har tatt
en hær på 8 000 funksjonærer og
arbeidere fire år å få ferdig.
Men bak dem igjen ligger de
hundre tusener av år som er
gått siden homo sapiens trådde
inn på arenaen som den eneste
skapning med evne til å samle
erfaringer og bringe dem videre
fra generasjon til generasjon.

besøkende vil inntrykkene tren
ge på i den samme kaleidoskopi
ske mangfoldighet som neonre
klamene langs Broadway en høst
kveld.

Her finner man f.eks. det 15
meter høye lysbarometeret som
viser den amerikanske befolk
ningstilveksten så å si fra minutt
til minutt, de 300 skjermene med
fargefjernsyn som representerer
bortkomne barn og foreldre over
hele messeområdet, en livaktig,
talende og meget naturtro Abra
ham Lincoln, brevklubb som
bygger på databehandling av
medlemmenes særegenheter slik
at de like barn som leker best
finner hverandre, omhyggelig
gjenskapte scener fra eksotiske
land, det være seg Kambodja,
Hawaii, Sveits, Brasil, Hong
Kong, Mexico, Australia, Malaya
og India — ja, også København
er representert med tivoli i minia
tyr.

Japanerne byr på en restaurant
med 150 serveringsdamer, men
det finnes også 179 andre spise
steder fra det supermoderne til
snackbarens enkelhet. Og for de
mer tørste er det reist en 30
meter lang bardisk, et syn som
vel for mange fortoner seg som
en luftspeiling etter noen timers
vandring.

Over utstillingen ruver en glo
bus i rustfritt stål, like høy som
et 12 etasjeres hus, og beregnet
til å stå der permanent. Man
kan også beundre en impone
rende kopi av Columbus’ flagg
skip «Santa Maria», og de som
er spesielt interessert i gjengiv
else av høyste klasse, vil utvil
somt ha stor glede av et New
York i miniatur med 850 000 byg-
ninger.

Overskudd: 700 mill kr.
3,5 milliarder kroner er inves

tert i Verdensutstillingen. Og
når man vet at billettprisen er
14 kroner for voksne og det hal
ve for barn, er det ikke lett å
forstå hvordan dette kan bli
noen lønnsom sak for arrangør
ene og de 175 deltakerne fra 66
nasjoner. Men Robert Moses ven
ter at overskuddet etter 360 da
ger (180 hvert år) vil komme
opp i nær 700 millioner kroner.

Nå er det ikke så underlig om
amerikanerne i stor utstrekning
lar Paris, Roma og andre fjerne
reisemål vente, og besøker den
ne utstillingen isteden. Her får
de jo omtrent hele verden inn i
storstua hjemme, og alt er om
hyggelig lagt på et meget høyt
nivå. Bare på Fords 28 mål store
område finner de en internasjo
nal hage med imponerende gjen
givelser av typiske bygder, byer
og landsbyer i 12 land, nøyaktige
til den minste detalj.

Men om overskuddet skal bli
som forventet, vil tiden vise.
Man kan imidlertid gå ut fra
søm sikkert at utstillere som
General Electric, Eastman Ko
dak, Du Pont, Bell System og
Ford Motor Company vet hva de
gjør. Industrigiganter som disse

i hvert fall greidd å sette

Også til lyst
På Flushing Meadow ble det

åpnet en Verdensutstilling også
i 1939, imponerende i sitt opp
legg og full av fremtidstro —
seiv om det snart etter skulle
vise seg at en blodig verdens
krig sto for døren. Men troen
på den materielle utvikling var
i hvert fall berettiget. Et kvart
hundreår er ikke noe langt tids
rom i historisk sammenheng,
men det som har skjedd siden
1939 har brakt menneskehéten
langt mer enn jet-flyet, fjernsy
net, plasten, romfartøyet, den
elektroniske hjerne, penicillinet,
radaren og det syntetiske vaske
middel.

Dagens utstilling forteller i
rikt monn om denne utviklingen,
og lever forsåvidt også opp til
sitt stolte motto, «Menneskets
ytelser i et voksende univers».
Dessuten er det en morsom møn
string, hvilket utstillingsvandr
ere med grå erindringer om ste
reotype varehauger og såre ben
etter meget vandring fra stand
til stand vil notere seg med inte
resse.

Likevel har det vært en del av
arrangørenes arbeidsprogram å
sky det forlorne og det glorete,
det som så ofte karakteriserer
tivolier både her og der. På årets
utstilling finner man ikke bare
Michelangelos tre tonn tunge ala
bast-statue «Pieta» og verker av
Goya, El Greco og Velazques —
byen New York lar sitt berømte
filharmoniske orkester under le
delse av Leonard Bernstein spil
le opp, og staten med det samme
navn bidrar med et teater av
høy standard. Også den lettere
underholdning ligger på et for
svarlig kvalitetsplan, som f.eks.
det halvannen time lange show
et som går regelmessig og om
fatter amerikansk folkesang og
musikk gjennom 100 år.

Mangfoldig inntrykk
t Men det er ikke bare teknikk

de besøkende får se. Dette bildet
viser hvordan man også får et
innblikk i tidligere tiders liv på
vår klode.

Å gå i detajer når det gjelder
en utstilling av denne størrelses
orden, forbyr seg seiv. For den
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Walt Disneys fantasi

Og så er det Walt Disneys fan
tasi, som er gitt luft under vin
gene av Ford Motor Company.
Bilkonsernet disponerer 28 mål
av utstillingsområdet, og har
ført opp to mektige bygg: En
18 meter høy rotunda med en
diameter på 78 meter, kranset
av 64 slanke søyler som bøyer
seg inn mot hverandre 33 meter
over bakken, og en med kanven
sjonell paviljong som sannelig
er imponerende nok med sin
lengde på 167 meter.

I disse paviljongene kan over
5000 mennesker oppholde seg
samtidig under tak, og likevel
være sikret god oversikt. Fra
sitt Disneyland er tegnefilme
nes konge vel vant med å legge
tingene til rette for de store
publikumsmasser, men det har
selvsagt kostet et enormt for
håndsarbeid med flittig bruk av
stoppeklokka.

En rundtur i Fords paviljon
ger tar 35 minutter, og av dem
går tolv med til reisen langs
«Den magiske himmelvei», en
av utstillingens største attrak
sjonen Komfortabelt anbrakt i
130 av Fords siste modeller,
som holdes i stand av en hær
mekanikere, blir gjestene ført
med 8 kilometers fart langs den
halvannen kilometer lange vei
en som strekker seg fra jordens
oldtid til en fremtidig romby;
1200 elektriske motorer trekker
bilene, slik at passasjerene
trygt kan konsentrere seg om
de praktfulle scenerier som
Walt Disney har skapt.

Et historisk eventyr
I fabelaktige tablåer får pas

sasjerene se jorden bli til, vul
kaner spyr røyk, fjell vokser
fram, elver pløyer daler, og man
opplever nifse innslag fra øgle
tiden med «levende» og viten
skapelig gjengitte turannonsau
rer, brontosaurer, stegosaurer
og hva de nå het, disse kjemp
ene på inntil 30 tonn som for
millioner av år siden stormet
brølende over jorden — og hvis
gigantskjeletter er de naturhis
toriske museers stolthet.

De reisende får se våre for
fedre oppdage ilden og finne opp
hjulet, og ender til sist i en kon
kretisert fremtidsvisjon, en «rom
by» omgitt av universets stillhet
og fargeSpill. Bilradioene holder

passasjerene løpende underrettet
om hva de får se, etter ønske
på tysk, engelsk fransk eller
spansk. Disney har søkt å legge
det hele på et forsvarlig viten
skapelig og pedagogisk nivå, og
ingen har påstått annet enn at
han har maktet sin oppgave.

Men eventyret ligger kanskje

vel så meget i den .gjerning
at Henry Fords lille motordrev
ne firehjuls sykkel fra 1896 har
fått innpå 70 millioner etterfølg
ere, samtidig som hans beskjed
ne verksted har vokst til et indu
stri-imperium som strekker seg
over hele verden med 330 000 an
satte.

De to bildene viser en av ut
stillingens store attraksjoner, —
den såkalte magiske himmelvei.
I den nye elegante bilen kan pu
blikum seiv kjøre en rundtur
gjennom teknikkens historie helt
opp til fremtidens romby på
toppen.
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Tysk forbruker-koop. i oppbrudd
Med færre butikker — større omsetning

Hamburg (DaD) — De tyske
ko-operative forbruksforeninger
er iferd med å undergå en for
vandling. Den tradisjonelle bal
last kastes overbord, rasjonali
sering og strukturelle korriger
inger trer i dens sted. De tyske
ko-operative forbrukerorganisa
sjoner, i sin tid — for mer enn
100 år siden, skapt som et ideolo
gisk instrument, som et økono
misk selvforsvar for arbeiderbe
folkningen, er iferd med å ut
vikle seg til næringsbedrifter i
den mest moderne stil. Allerede
idag kan de fleste av de tidlig
ere «arbeiderbutikker» knapt
nok sjeldnes fra andre detalj
forretninger, tildels står de so
gar i fremste front av detaljhan
delens modernisering når det
gjelder utstyr og tilbud.

I tråd med den strukturelle
korrigering gikk alene ifjor tal
let på ko-operative forbruksfor
eninger i Vesttyskland tilbake
med ni, nemlig til 239, og tallet

på ko-operative butikker med
417, nemlig til 8 628. Tiltross for
denne sanerende innskrumping
øket totalomsetningen med mer
enn 1 prosent, nemlig til 3,54
milliarder Tyske Mark (6,3 mil
liarder kroner).

Istedetfor små og ganske srtiå
komsumbutikker innretter ko
operativene nu i stigende ut
strekning stor-butikker, ja ut
over det endog varehus, super
markeder og shopping-center.
Men særlig er de tyske ko-opera
tiver bestrebet på å omstille sine
butikker til selvbetjening. Alene

i 1963 steg antallet av slike bu-
tikker med 469 til nesten 4 000;
dermed er allerede nu ikke langt
fra 50 prosent av alle butikker
selvbetjeningsbutikker, hvis an
del av omsetningen utgjør heni
mot 65 prosent av alle ko-opera
tivenes samlede årsomsetning.
Mer enn 70 prosent av de over
70 000 funksjonærer ved de ko
operative bedrifter er beskjef
tiget i selvbetjeningsbutikker.
Det samlede medlemsantall i
samtlige ko-operative sammen
slutninger er i øyeblikket over
2,5 millioner.

Øret kom på plass
Hanford, California (NTB-AFP)

En amerikansk bilist, 41 år
gamle Ernest Valenzuela, for
talte nylig politiet i Hanford at
han hadde mistet et øre — og
fikk det tilbake.

Valenzuela kom til skade ved
en kollisjon og ble i all hast
brakt til et sykehus hvor man
oppdaget at han manglet det
ene øret. Valenzuela kunne opp
lyse at han hadde sett det ligge
på frontruten i bilen hans etter
kollisjonen.

Politiet ble varslet, og øret ble
funnet. På sykehuset festet kir
urgene det på plass igjen. Ope
rasjonen var vellykket, heter
det.

Fødselsdag
Kalix, Sverige (NTB-TT):

Nylig var det fest hjemme
hos Karl Jakob Johansson I
Kalix i Sverige. Han feiret sin
70 års dag. Hans sønn Karl-Ivan
er på timen nøyaktig 23 år yng
re, og feiret sin 47 års dag. Yt
terligere 23 år senere ble søn
nesønnen Karl-Gustav født.
Han fylte altså 24 år. Så det er
rimelig at dagen ble markert.

Ei takk til
folkehøgskolen

Når eg no stanar opp ved at
folkehøgskolen i Noreg fyller l «o
år, og skal sende han ei pe».
s on 1 e g helsing, så er det tak.:,
semda som dominerar.

Først og fremst takksemr.tia
for folkehøgskoleideane, elhr
gjerne i bunden form: ideen,
Heilt frå svært unge år har den
vore i kontakt med meg med
dette vedunderlege grunnsynet
at det er heile menneskelivet
som skal vekkjast og opplysast:
det heimlege, det folkelege, det
nasjonale, det kristelege. Dette
heilskapssynet har stått bak så
snart eg har teke pennen og
skrive i aviser, det har sett farge
på novellar og romanar, på ar
beidet både i og utafor skolen.

Dess fleire år ein har levt,
dess betre skjønar ein kva ein
såleis har fått hos folkehøgsko
len.

Og difor vil eg for det andre
la takksemnda bera fram eit
ønske: Gjev at folkehøgskolen
fekk høve til å realisere dette
heilskapssynet i framtida! Tida
er ikkje lett, berre, for den son
det vil. For ho vil sentralisere
så mangt på overflata, ho vj
dele opp menneskelivet i «stri
per» og «liner», og eksamenssko
lane trykkjer på frå fleire sider.
Men dei unge treng ein skole
som ved samlivsformene sine og
ved den frie opplæringa si kai
lære unge menneske til å lev?
«eit jevnt og muntret, virsomt
liv på jord», som kan hjelpe dei
til å gå i «edle fedres spon,
ikkje berre etter siste stripa på
asfalten! Lyke til!

Bjarne Slapgard
forfattar

DET BEGENSKE DAMPSKIPS
SELSKAP

overtok tirsdag tankmotorsk*-
pet «Nova» som er bygd av Eriks
bergs mek. Verksted i Gøteborg
og er på 43 900 tonn dødvekt.
«Nova» er det sjuende skip
Eriksberg bygger for Det Berg
enske Dampskipsselskap. Det er
også det største i rederiets flåte.
Skipet er bygd i høyeste klasse
i Det norske Veritas. Lengden
er 215 meter, bredden 29 meter
og dybden 15 meter. En tisylir.
dret totakts enkeltvirkende høy
overladet diselmotor av verftets
B. & W.-type utvikler 16 000 hes
tekrefter og gir en fart på 16,25
knop.

Kul
Wild West i Vest-Tyskland

Bad Segeberg (DaD): — Så fas
cinerende som her i Vest-Tysk
land — mente amerikanske tu
rister — har vi aldri sett wild
west fremstilt, ikke engang hos
oss i Statene!» — Disse US-bor
gere, forvent som de er med
original-indianske kampleker og
med cowboys-shows og filmer,
hadde vært og sett på Karl-May

Festspillene i den lille nord-tys
ke byen Bad Segeberg, som mil
lioner av mennesket før dem
hadde vært vitne til.

Hvert år om sommeren stor
mer blekansikter og nesten «ek
te» rødhuder gjennom kløfter
og skar her ute i kalkklippene
ved Segeberg, her galopperer
skurker og heiter av europeisk

og indiansk avstamning på. sprf
ke holsteinske hester over den
nord-tyske «prerie», her gis til
beste sang og dans, det skyte*
kilovis av knallpatroner. —
medvirkende var i ilden, deri
blant tretti yrkesskuespillere
for fremstillingen av de super
mannlige roller og en kvinnelig
hovedrolle.
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