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Vegið gengi krónunnar
stöðugt undanfarna mánuði

Þetta er sá flutningur, sem ekki hefur fengizt fjuttur austur að
Sigöldii, en þarf þó að komast þangað.

Erfíðleikar á flutningi
spenna til Sigöldu
Þyngd spennanna og rigningar í sumar koma
í veg fyrir að flutningur geti átt sér stað
FLYTJA á austur að Sigöldu
þrjá stðra og mikla spenna,
sem þangað eiga að fara, en
vegna þess hve spennarnir
ásamt flutningatækjum eru
þungir — hver spennir með bfl
og vögnum er tæplega 90 tonn
— og með tilliti til þess, að
miklar rigningar hafa verið á
Suðurlandi ( sumar, hefur
Vegagerð rfkisins ekki gefið
heimild til flutninganna enn.
Landsvirkjun mun þó hafa lagt
mjög rfka áherzlu á að spennarnir fengjust fluttir fyrir veturinn.
Spennarnir fara austur í
þrennu lagi. Fyrsti spennirinn
kom til landsins fyrir skömmu
og hefur ekki fengizt fluttur
enn, annar spennirinn er um
borð í skipi, sem flutti hann til
landsins og þarf flotkrana
Reykjavíkurhafnar til þess að
koma honum frá borði og þriðji
spennirinn er væntanlegur til
Iandsins eftir svo til viku.
Snæbjörn Jónasson verkfræðingur hjá Vegagerð ríkisins kvað ýmsa vankanta hafa

verið á flutmngunum. Væri
Vegagerðin sérstaklega á verði
nú vegna mikiila rigninga í
sumar og eins væri það vandamál, að nýi Flóavegurinn væri
enn á ábyrgð verktakans og þá
leið þyrfti einkum að fara,
vegna þess að Skeiðavegurinn
er sá vegur sem sérstaklega er
styrktur fyrir þungaflutninga í
Búrfell og Sigöldu. Sagði Snæbjörn, að verið væri að athuga
möguleika á þessum flutningum.
Guðmundur
Aðalsteinsson,
skrifstofustjóri hjá flutningafyrirtæki Gunnars Guðmundssonar, sagði, að fyrir tveimur
árum hefði fyrirtækið fengið
vilyrði fyrir því að leyfi fengist
fyrir þessum flutningum með
þessum flutningsbúnaði. Sagði
hann, að nú væri aðeins beðið
eftir því að unnt yrði að fara af
stað með fyrsta spenninn og
væri þetta orðið mjög aðkallandi. Hver spennir er 59 tonn
að þyngd og bíll og vagn 29
tonn — samtals 88 tonn. Undir
bíl og vagni eru samtals 42 hjólbarðar.

TALSVERÐAR sviptingar hafa
orðið á erlendum gjaldeyrismörkuðum að undanförnu. Bandarfkjadollar hefur styrkzt tilmuna
gagnvart flestum öðrum gjaldmiðlum, en staða sterlingspundsins hefur enn veikzt nokkuð.
Gullverð hefur hrapað, t.d. nam
verð einnar únsu af gulli 161,50
dollurum um sfðustu mánaðamót,
en f gær nam það 128 dollurum.
Ahrifa gagnvart fslenzkri krónu
hefur gætt þannig, að dollar hefur hækkað í gengi, en nokkur
lækkun hefur orðið á gengi
flestra annarra gjaldmiðla, sem
hér eru skráðir.
Samkvæmt upplýsingum, sem
Mbl. hefur fengið frá Seðlabanka
Islands hefur vegið gengi krónunnar gagnvart þeim gjaldmiðl-

Eskfirðingar á borgarafundi:

Ágreiningur
um skipun rannsóknarnefndar
Á FUNDI borgarráðs I gær
lagði borgarstjóri fram tillögu
um, að nefnd s.ú, sem fjalla
skal um Ármannsfellsmálið
svonefnda á vegum borgarráðs
yrði skipuð 7 fulltrúum, 4 frá
Sjálfstæðisflokknum og 3 frá
minnihlutaflokkunum.
Á
þessa tillögu féllust minnihlutaflokkarnir ekki og töldu
að nefndin ætti að vera skipuð
1 fulltrúa frá hverjum flokki.
Hugmynd kom fram um 6
manna nefnd skipuð 3 fulltrúum frá hvorum aðiia en samkomulag náðist heldur ekki
um hana. Var afgreiðslu málsins því frestað.

borgara, sem í janúar og febrúar
1974 skipulagði undirskriftasöfnun undir kjörorðinu VARID
LAND gegn ótfmabærum áformum um uppsögn varnarsamningsins við Bandarikin og brottvísun
varnarliðsins.
Askorun
VARINS
LANDS
hlaut stuðning meira en helmings
kjósenda í venjulegum kosningum á Islandi.
Við erum einnig sá 12 manna
hópur,
sem
hefur
höfðað
meiðyrðamál vegna prentaðra,
niðrandi ummæla um forgöngumenn söfnunarinnar.
Athygli ársfundarins er vakin
á, að varnarmál eru mjög alvarlegt, pólitfskt mál á Islandi, og í
þeim hefur Sigurður A. Magnússon ekki aðeins tekið afstöðu, en
haft af þeim mikil afskipti, og er
hann einn þeirra, sem notað hafa
mjög stór orð.
Þegar Rithöfundasamband Isiands skipaði nefnd 12 rithöfunda
að
beiðni
meiðyrðamannsins
Einars Braga Sigurðssonar til að
dæma um stefnuna á hann og
samband hennar við tjáning'arfrelsið, fékk enginn þeirra, sem
ábyrgð báru á söfnuninni, tækifæri til að tjá sig, hvorki um
nefndarskipunina né um efni
málsins.
Það var að okkar áliti næsta
eftirtektarvert, að 8 eða fleiri úr
þessum 12 manna hópi, höfðu,
áður en þeir voru tilnefndir, tjáð
sig opinberlega gegn stefnunum
eða undirskriftasöfnuninni.
Einföldustu réttaröryggisregl-

Það, sem átt er við, þegar rætt
er um vegið gengi krónunnar, er,
að gengi erlendra gjaldmiðla er
vegið með hlutdeild þeirra í gjaldeyriskaupum og- sölu og hlutdeild viðkomandi landa í inn- og
útflutningi vöru. Þannig fæst
mynd af heildarstöðu krónunnar
gagnvart gjaldmiðlum, sem hér
eru skráðir.

Ekið á bíl

LAUGARDAGINN 20._september um klukkan 18 var ekið á
bifreiðina G-844, þar sem hún
o!óð kyrrstæð gegnt Bæjarbfói
í Hafnarfirði. Bifreiðin, sem er
af gerðinni Citroen GS, gul að
lit, dældaðist á vinstra frambretti. Þeir sem geta gefið
upplýsingar um ákeyrslu þessa
eru beðnir að gef a sig fram við
rannsóknarlögregluna
í
Hafnarfirði
en bezt væri
auðvitað ef tjónvaldurinn vildi
gef a sig f ram.

Neita að veðsetja Byggðasjóði hússeignir sínar Vitni vantar
Eskifirði, 23. september.
UNDANFARIN ár hefur allmikið
verið unnið að lagningu varanlegs slitlags á götur hér á Eskifirði, ýmisl steypt eða lagt með
olfumöl og er nú svo komið að
yfir helmingur gatna er með varanlegu slitlagi. Svo var það í þessum mánuði, að bæjarstjórnin
ákvað að leggja á gatnagerðargjöld, en þau hafa ekki verið lögð
hér á áður. Bárust þeim aðilum,
sem við þær götur búa, sem fullgerðar eru bréf frá bæjarstjórn
þar að lútandi. Var mönnum gert
að greiða 20% gatnagerðargjalds
fyrir 22. september og afganginn
með jöfnum greiðslum á 4 árum,
með samþykkt skuldabréfa og
virði f húseignum manna ásamt
10% vöxrum.
Skyldi þetta jafnt yfir alla húseigendur ganga, jafnt aldrað fólk,
sem engar tekjur hefur og aðra.

Talsmenn Varins lands senda Norræna
rithöfundasambandinu greinargerð
MORGUNBLADINU barst í gær
eftirfarandi skeyti, sem forráðamenn Varins lands sendu að
gefnu tilefni fundi Norræna rithöfundaráðsins, sem nú er haldinn í Sundvoll f Noregi:
Norræna rithöfundaráðið
Sundvoiien Hotel
3452 Krokkleiva Noregi.
Af viðtölum i tveimur íslenskum blöðurn höfum við komist að
raun um, að Sigurður A. Magnússon muni tala um viss atriði í
umræðunum um varnarmál Islands á ársfundinum.
Undirritaðir eru í þeim hópi 14

um, sem hér eru skráðir haldizt
mjög stöðugt undanfarna mánuði,
þrátt fyrir þá hækkun sem orðið
hefur á verði Bandaríkjadollars
hér á landi. I því sambandi má
taka dæmi um nokkra gjaldmiðia. Bandaríkjadoilar hækkaði
á tímabilinu frá 14. febrúar til 1.
júni um'1,9%, frá 1. júni til 1.
september um 5,4%. Hækkunin
frá 1. september og til dagsins i
gær er 1,9% Á sömu tímabilum
hefur
lækkun
sterlingspunds
gagnvart krónunni numið 1,5%
4,0% og 0,8%. Breyting á gengi
danskrar krónu hefur á áðurnefndum timabilum fyrst hækkað
um 3,4%, en síðan lækkað um
4,1% og 1,7%. Vestur-þýzk mörk
hækkuðu á fyrsta tímabilinu eins
og dönsk króna um 0,8%, en síðan
lækkaði markið um 4,6%, og 1,4%

ur voru þannig ekki virtar.
Við tökum hér upp þau orð, sem
SigurðiA. Magnússyni sjálfum er
stefnt
fyrir, í okkar eigin
þýðingu:
„Hér er um að ræða alvarlegustu atlögu við tjáningarfrelsi,
sem
mér er kunnugt
um
hérlendis ....*'
„Þeir þýlyndu og þjóðvilltu
tólfmenningar, sem þykjast vera
að verja æru, sem þeir hafa að
dómi þjóðhollra Islendinga týnt,
eru hér að fara inn á braut, sem
gæti ekki einungis reynst hættuleg tjáningarfrelsi landsmanna,
heldur sjálfu lýðræðinu í landinu...."
hrokaf ullu
þjóðvillingar..."
„ . . . Þessir kumpánar þykjast
hafa að baki sér hinn svokallaða
þögla meirihluta, en mættu
Framhald ábls. 31

Urðu menn að vonum óhressir út
af þessu, sérstaklega ákvæðin
með gamla fólkið, veðsetningu
húseigna og eins hvað tfminn er
skammur, þar til fyrstu greiðslu á
að inna af hendi, en sem kunnugt
er eru menn sem óðast að greiða
sfn gjöld á þessum árstlma. Hér
er vfðast um verulegar upphæðir
að ræða.
,
Útkoman varð sú að boðað var
til almenns borgarafundar í Valhöll síðastliðið föstudagskvöld og
var það einn fjölmennasti fundur
sinnar tegundar, sem hér hefur
verið haldinn. Tóku fjölmargir til
máls og sögðu sínar skoðanir á
málinu og kom strax í ljós að
veðsetningarákvæðið þótti mönnum erfiðast að sætta sig við.
Bæjarstjóri upplýsti þá fundarmenn um það, að ákvæðið um
veðsetninguna og skuldabréfin
væri frá Byggðasjóði komið, en
hann neitaði allri fyrirgreiðslu til
gatnagerðar í bænum nema með
þessum
skilyrðum.
Skyldu
skuldabréfin afhendast Byggðasjóði þegar í þessum mánuði.
Margar tillögur komu fram, og
var að lokum samþykkt tillaga
Valtýs Guðmundssonar sýslumanns, en hún hljóðaði á þá leið,
að menn greiddu sín gjöld á gjalddaga á 5 árum, vaxtalaust, en samþykktu ekki skuldabréfaákvæðið
og síðustu 20% greiddust ekki
fyrr en gangstéttir hefðu verið
lagðar.
Þá kom fram að margir voru
óánægðir með stærðir lóða og
húsa sinna, sem tilgreindar voru í
tilnefndu bréfi og töldu að þær
tölur, sem þar væru nefndar,
væru ekki raunverulegar og álitu
að fasteignamat það, sem gatnagerðargjöldin væru lögð á eftir,
væri viða alrangt og stæðist ekki
og álögur því ekki réttar. Var
síðan samþykkt tillaga frá Skúla
Magnússyni um að fram skyldi
fara endurskoðun á fasteignamati
bæjarins. Fram skal tekið að flestir fundarmenn voru meðmæltir
þvi að greiða slík gatnagerðarFramhald á bls. 31

LAUGARDAGINN 20. september eða aðfararnótt sunnudagsins var ekið á bifreíðina
R-7699, sem er Ijós Datsun, þar
sem hún stóð við Vesturvallagötu 1. Bifreiðin var dælduð að
framan. Þeir sem einhverjar
upplýsingar geta gefið eru
beðnir að hafa samband við
rannsóknarlögregluna.

Stórskemmdi hjól
LAUGARDAGINN 20.september, milli kl. 2 og 3 síðdegis,
var ekið á reiðhjól á þvottaplani BP við Álfabakka. Strákar voru þar að þvo hjólið er bíll
kom að og ók yfir hjólið, en
bifreiðarstjórinn var einnig að
þvo bíl sinn þarna. Hjólið er
blátt Velamos-drengjahjól, en
bifreiðin sem skemmdunum
olli var brúnleit amerísk bifreið, en hún fór af vettvangi.
Margir voru að þvo bíla sína
þegar atburðurinn gerðist og
eru þeir sem einhverjar upplýsingar geta gefið beðnir að
hafa samband við rannsóknariögregluna.

Enn saknað
FASKRÚÐSFIRÐINGURINN,
sem saknað hefur verið síðan á
sunnudagsmorgun, hafði ekki
fundizt f gær, en miklar Ifkur
eru taldar á að hann hafi farið
út á báti, svo sem getið var f
Mbl. f gær. Maðurinn Gunnar
Ragnarsson, er 26 ára. Rannsókn málsins er haldið áfram.

Slátrun hafin
á Höfn
Höfn 23. sept.
SLÁTRUN hófst í gær" hjá
Kaupfélagi
AusturSkaftfellinga. Áætlað er, að
heildarslátrun verði 28 þúsund
fjár þar af 4 þusund á Fagurhólsmýri.
— Gunnar.

Davíð Ashkenazy til íslands?

MBL. HEFUR eftir áreiðanlegum heimildum, að 5. ágúst sl.
hafi Davfð Ashkenazy sótt um
leyfi sovézkra yfirvalda til að
mega heimsækja Vladimir son
sinn og fjölskyldu hans hér á
lnniii. Svar við þessarí umsókn,
sem send var nokkrum dögum
eftir að Helsinki-sáttmálinn
gekk f gildi, hefur enn ekki
borizt, en algengt mun vera, að
um tvo mánuði taki að afgreiða

slfkar umsóknir f Sovétrfkjunum.
Mbl. hefur einnig fiegnað, að
íslenzki
sendiherrann
í
Moskvu, Hannes Jónsson, hafi
boðið Davíð Ashkenazy og konu
hans í 17. júnífagnað í sendiráðinu nú í sumar. Hafi þau bæði
þekkzt boðið, en eins og kunnugt er, hafa sovézk yfirvöld
margoft borið þvf við, er itrekuðum
umsóknum
Daviðs

Ashkenazy um fararleyfi hefur
verið synjað, að hann ætti ekki
heimangengt vegna veikinda
konu sinnar. Aður
hefur
Vladimir Ashkenazy haldið því
fram við fréttamenn, að móðir
sin sé að vísu heilsutæp, en þó
ekki svo, að það sé hin raunverulega ástæða fyrir synjunum sovézkra yfirvalda við umsóknum föður síns um fararleyfi.
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Mínni fjölgun í Reykjavík en í bæjunum í kring
1 NYÚTKOMINNI Arbók hagfræðideildar R eykjavfkurborgar
eru fróðlegar mannfjöldatölur á

Henrik-Steffens
verðlaun veitt
Amer marskálkur.

Aijmer svipti
sig ekki lífi
Kaíró, 23. september.
AP. Reuter.
ABDEL Hakim Amer marskálkur, fyrrverandi hermálaráðherra
Egyptalands
og
yfirmaður
egypzka herliðsins I sex daga
strfðinu 1967, framdi ekki sjálfsmorð og var myrtur á eitri samkvæmt skýrslu sem skýrt var frá f
Kafró f dag.
Skýrslan var samin' að beiðni
dómsmálaráðherrans, Mohammed
El
Kholi
hershöfðingja,
og
höfundur hennar, eiturefnafræðingurinn Mohammed Diab, kemst
að
þeirri
niðurstöðu,
að
„óhugsandi sé að Amer hafi getað
framið sjálfsmorð og allt bendi til
þess að honum hafi verið byrlað
eitur."
Samkvæmt
áreiðanlegum
heimildum er í athugun hjá
egypzkum
yfirvöldum
hvort
höfða skuli mál gegn fyrrverandi
aðstoðarmönnum Gamal Abdel
Nassers þáverandi forseta vegna
ásakana um að bæði Amer og líflækni Nassers hafi verið byrlað
eitur ,,í þágu hagsmuna ríkisins".
Fyrrverandi yfirmaður leyniþjónustunnar, Salah Nasr, og
tveir fyrrverandi dómsmálaráðherrar eru í hópi manna sem hafa
verið yfirheyrðir I þessu eiturmáli. Einn aðstoðarmanna Nasrs
mun hafa sakað yfirmann sinn
um að hafa flutt til landsins mikið
magn af aquantine-eitri. t skýrslu
Diabs segir að Amer virðist hafa
verið myrtur með þeirri eiturtegund sem hafi verið flutt inn
frá Vestur-Þýzkalandi eða Sviss.
Líflæknir Nassers, Anwar El
Mufti, lézt skyndilega 1964, að þvi
er virðist af óeðlilegum orsökum.
Mufti er sagður hafa tjáð Nasser
að sykursýki, sem forsetinn þjáðist af, ruglaði dómgreind hans og
gerði hann óhæfan til að stjórna
landinu.
Amer marskálkur var handtekinn 30. ágúst 1967, grunaður um
að stofna til samsæris um að
steypa Nasser af stóli. 15. september tilkynnti stjórnin að Amer
hefði fyrirfarið sér í fangaklef a.

SKÝRT er frá þvi í þýzkum blöðum að Björn Landström hafi fengið þýzku Henrik-Steffens verðIaunin að þessu sinni. Hannes
Pétursson skáld hlaut þau í fyrra.
Landström er þekktur fyrir bækur um sjóferðir og siglingar og
hann er einnig greinahöfundur
og vísindamaður
á ýmsum
sviðum. í fréttum segir að hann
njóti og alþjóðlegrar viðurkenningar fyrir grafikmýndir sínar.

Hundavinir
hóta
borgarstjóra
Pisa, 23. september. NTB.
BORGARSTJÓRINN í Pisa, Elia
Lazzari,hefur fengið hótunarbréf,
þar sem honum er sagt að hans
bíði dauðinn fyrr en varir ef hann
verði ekki við kröfu hundavina í
borginni og afnemi bann við umferð hunda í miðborg Pisa. Bann
var sett við hundahaldi af heilbrigðisástæðum, að sögn lögregl-

Ekiðá
bílinn í
annað sinn

FÖSTUDAGINN 19. september,
klukkan 11 til 11.30 að morgni var
ekið á bifreiðina A 4283, sem er
Mazda árgerð 1974, ljósgræn að
lit, þar sem hún stóð við Þverholt
5, austan við Búnaðarbankann.
Var vinstri hurð bifreiðarinnar
dælduð. Þetta er í annað sinn á
stuttum tíma sem ekið er á bifreiðina og í bæði skiptin hafa
tjónvaldarnir farið af vettvangi
án þess að segja til sín. Kostaði
viðgerðin í fyrra tilfellinu 70 þúsund krónur og varð bifreiðareigandinn að bera hana sjálfur. Það
eru tilmæli rannsóknarlögreglunnar í Reykjavik, að þeir sem
einhverjar upplýsingar geta gefið
um seinni ákeyrsluna hafi samband við lögregluna.

Austurrísk kona
í hungurverkfalli
Sovézk stjórnvöld meina henni
að giftast unnusta sínum
Vinarborg, 23. sept. AP
AUSTURRÍSK kona hóf f dag það
sem hún kallar „hungurverkfall f
þágu ástarinnar" til að reyna með
þvf að beita áhrifum sfnum til að
sovézk stjórnvöld leyfi henni að
ganga að eiga unnusta sinn,
sovézkan að ætt.
Stúlkan heitir J ohanna Steindl
og sagði hún að unnustinn sem
heitir Alexander Sokolov myndi
hefja sams konar aðgerðir í
Moskvu á sama tima. Kvaðst hún
hafa rætt við hann í síma í gær og
væru þau bæði staðráðin í að
fasta unz sovézk yfirvöld leyfðu
þeim að sameinast á ný.
Ungfrúin hitti Sokolov þegar
hún starfaði við tungumála-

kennslu í Moskvu. Sovézkt kerfi
neitaði henni síðan að hleypa
henni á ný inn f landið, eftir að
hún hafði brugðið sér í stutta
heimsókn til Austurríkis. Fyrir
nokkrum dögum sendi J ohanna
Steindl síðan skeyti til Kurt
Waldheims,. framkvæmdastjóra
Sameinuðu þjóðanna, og Andrei
Gromykos,
utanríkisráðherra
Sovétríkjanna, þar sem hún benti
á að bann sovézkra yfirvalda i
þessu tilliti væri brot á Helsinkisáttmálanum.
Ungfrúin hafði fyrst í hyggju
að hefja aðgerðir sínar fyrir
framan sovézka sendiráðið i
Vínarborg, en henni var tilkynnt
að slíkt væri andstætt virðingu og
öryggi erlendrar sendinefndar.

.

höfuðborgarsvæðinu sl. 20 ár. I
Reykjavfk voru f árslok 1974
84.353 manns, en á öllu höfuðborgarsvæðinu 115.432 manns. A
sl. ári fjölgaði
hlutfallslega
minnst f R eykjavfk sjálfri eða
aðeins um 0.47%.
I Mosfellshreppi, þar sem voru
1313 íbúar varð fjölgunin 19,91%
4 árinu, f Seltjarnarneshreppi
með 2477 fbúa var fjölgunin
4,29%, í Kópavogi með 11.865 ibúa var fjölgunin 3,75%, í
Garðahreppi með 3.814 ibúa var
mikil fjölgun eða 13,1%, í Bessastaðahreppi með 261 ibúa varð
fjölgunin 3,98% og í Hafnarfirði
með 11,149 íbúa varð fjölgunin á
árinu 1974 5,11%.
í Reykjavík búa því nú um
39,13% landsmanna, en á Reykjanessvæðinu öllu 59,42% landsmanna.

Nóbelskáldið
Perse látið
París, 23. sept. Reuter.
FRANSKA Nóbelsskáldið SaintJohn Perse Iézt f Paris um helgina. Hann varð 88 ára gamall.
Hann var einnig lengi starfandi í
frönsku
utanrikisþjónustunni.
Perse fæddist á Quadeloupeeyju í
Karabiska hafinu árið 1887. Hann
hlaut Nóbelsverðlaunin í bókmenntum árið 1960 fyrir ljóðagerð sína og þekktastar bóka hans
eru „La Gloire des Rois" og
„Exil"

— Neita að
veðsetja
Framhald af bls. 2
gjöld og viðurkenndu réttmæti
þeirra, en veðsetningarákvæðið,
tfmalengdin að fyrstu greiðslu og
rangt fasteignamat væri ekki
hægt að sætta sig við. Þykir
mönnum það ekki gott að eiga það
undir Byggðasjóði, hvort þeim
helzt á húseignum sínum ef eitthvað kemur fyrir, svo sem veikindi eða því um líkt, sem gætu
gert það að verkum að menn gætu
kannski ekki staðið í skilum með
greiðslu. Ekki búast menn við
mikilli miskunn hjá Byggðasjóði
ef svo tækist til.
— Ævar.

— Finnland
Framhald af bls. 1
stjórnmálamönnum sé ekki ljúft
að viðurkenna að þeir vilji skjóta
sér undan ábyrgð.
Flokkur alþýðudemókrata, sem
kommúnistar ráða, var sigurvegari kosninganna en Miðflokkurinn og flokkur
fhaldsmanna,
Einingarflokkurinn, bættu einnig
við sig fylgi. Sömu sögu var að
segja um Kristilega flokkinn sem
naut góðs af hagstæðri samvinnu
við aðra flokka í ýmsum kjördæmum. Sósíaldemókratar eru þó eftir
sem áður með flesta þingmenn.
Tveir „mótmælaflokkar" þurrkuðust svo að segja út í kosningunum: Landsbyggðarflokkur Veikko
Vennamo og Sameiningarflokkurinn. Hér eftir verða áhrif þessara
flokka aðeins í þvi fólgin að þingmenn þeirra geta dregið þingfundi á langinn og valdið öðrum
álfka erfiðleikum sem Vennamo
er sagður sérfræðingur í.
Þingsæti flokkanna eftir kosningarnar skiptast sem hér segir
(töpuð eða unnin sæti innan
sviga): Sósíaldemókratar 52(-*4),
Kommúnistar 41 (+4), Miðflokkurinn 39(+5), frjálslyndir 9 ( + 3 ) ,
Sænski
flokkurinn
10(+1),
Sænski flokkurinn
10(+1),
Ihaldsmenn
34( + l ) ,
Kristilegi flokkurinn
10(+6),
Sameiningarflokkurinn
1(+12),
Landsbyggðarflpkkurinn 2 (+3),
Stjórnarskrársinnar l(-s-l).
Kosningaþátttakan var 73 af
hundraði og hefur aldrei verið
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eins lítil frá lokum sfðari heimsstyrjaldarinnar.
Ólíklegt er talið að íhaldsmenn
taki þátt í viðræðum um myndun
nýrrar stjórnar þar sem þeir eru
enn í ónáð f Moskvu.
Talið er að Kekkonen forseti
vilji alþýðufylkingarstjórn sósialdemókrata, kommúnista og Miðflokksins.
Styrkleikahlutföll
sósíalísku
flokkanna og borgaraflokkanna
eru óbreytt: 107 þingsæti gegn 93.
Tap sósíaldemókrata gerir að
verkum að þeir telja sig eiga erfitt með að sitja i rikisstjórh sem
þarf að taka óvinsælar ákvarðanir.

— Samkomulag
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hvað hún hafði gott ráðriím til að
skjóta forsetann.
Hún sagði að hún hefði skotið
af góðu færi en gert sér grein
fyrir því er skotið reið af að hún
skaut of hátt. Hún sagði að hún
hefði hæft ef hún hefði haft
byssu með skptvíddinni 44. Frá
þvi hefur verið skýrt að forsetinn
var ekki í skotheldu vesti.
Þegar Sara Moore var leidd
burtu ruddist mannfjöldinn að
henni og lét ófriðlega. Bera varð
hana burtu.
Nokkrum klukkustundum áður
var 24 ára gamall sjómaður frá
Mobile í Alabama, Ronald Carlo,
ákærður fyrir að hóta að myrða
forsetann.

— Varið land

Framhald af bls. 1
ísraelska herliðið á Sinai-skaga
Framhald af bls. 2
hefur hafið undirbúningi brott- gjarna minnast þess, að Adolf
flutningsins. Siilasvuo hrósaði Hitler og hans nótar fóru sínu
samningamönnunum fyrir samn- fram í sömu blindu trú, og allir
ingalipurð í viðræðum sem hefðu vita hvað af þeirri trú leiddi. . . . "
fjallað um flókin vandamál.
„ . . . heigulshætti og valdbeitI Tel Aviv er haft eftir góðum ingartrú þeirra tólf nýstéttarheimildum að Israelsmenn séu manna, sem standa að þessu tilreiðubúnir að taka þátt í óform- ræði við tjáningarfrelsi Islendlegri ráðstefnu með Arabaríkjum inga, og mun skömm þeirra uppi
og fleiri ríkjum sem hagsmuna meðan nokkur ærleg hugsun
hafa að gæta í Miðausturlöndum
bærist með þjóðinni."
eins og Henry Kissinger utanVið tökum einnig upp þau orð,
ríkisráðherra hefur lagt til á Alls- sem Einari Braga Sigurðssyni var
herjarþinginu. Aðrar heimildir i fyrstu stefnt fyrir, einnig i
herma þó að tillaga Kissingers okkar eigin þýðingu:
hafi vakið tortryggni í Tel Aviv,
„Votergeit-víxillinn"
en hann mun gera Yigal Allon
„Upp er risinn hópur hugutanríkisráðherra
grein
fyrir
prúðra
dáta, sem
grátbiðja
henni á morgun.
þjóðina að hefja minningarár
Samkomulaginu í Genf er
ellefu alda búsetu í landinu á því
fagnað i Tel Aviv og þar-er sagt að
að undirrita beiðni um erlenda
það sé annar liður í þeirri viðhersetu á Islandi. . . "
leitni að færa sambúð Israels- ' Þessar tilvitnanir í orð Einars
manna og Egypta i eðlilegt horf.
Braga Sigurðssonar og Sigurðar
Hins vegar er lögð áherzla á þá
A. Magnússonar eru aðeins brot
kröfu Israelsmanna, sem Egyptar
af mörg hundruð ærumeiðandi
hafi samþykkt, að leyfðar verði
ummælum um forgöngumenn
ferðir skipa með vörur til Israels
undirskriftasöfnunarinnar,
sem
um Súez-skurð áður en framprentuð hafa verið í blaðinu Þjóðkvæmd samningsins hefst.
viljanum um eins árs skeið.
I Washington hefur Frank
Þessar árásir hafa verið perChurch
öldungadeildarmaður
sónulegar meiðingar og hafa á
sent Kissinger bréf með kröfu um
engan hátt snert efnislega afstöðu
að almenningur í Bandaríkjunum
til varnarmála.
fái fulla vitneskju um störf
Sífelldar, endurtekningar ærubandarískra tæknimanna á Sinai
meiðinga hafa vafalaust vísvitskaga áður en þingið samþykki að
andi stefnt að þvf að þagga niður i
þeir verði sendir þangað. Church
þeim, sem hafa leyft sér að lýsa
segir að slík vitneskja geti ekki
öðrum
skoðunum
en
falla
talizt leynileg og afstaða hans nýtkommúnistum og Þjóðviljanum í
ur nokkurs stuðnings.
geð.
Við teljum þá hafa ráðist harðast gegn tjáningarfrelsinu, sem
ráðast gegn æru manna og nota
níð og ósannsögli sem pólitísk
Framhald af bls. 1
vopn til að reyna að kúga þá, sem
demókrati ætlar að bera fram
öðruvisi hugsa, til að þegja.
frumvarp sem kveður á um að
Við reynum að verjast slíkum
uppfylla verði sérstök skilyrði til
árásum á persónulega friðhelgi og
að eiga byssur.
tjáningarfrelsi og munum halda
Nokkrir þingmenn létu i Ijós
áfram að reyna það.
ugg um hvort leyniþjónustan
Ákvarðanir f málum sem þessveitti forsetanum nægilega vernd
um heyra undir lýðræðislega og
og
gagnrýndu
starfsaðferðir
hlutlausa dómstóla Iandsins og
hennar. Formaður einnar þingþangað hefur þeim verið vísað, og
nefndar ráðgerir yfirheyrslur til
þar hafa nokkur hinna ærumeiðað fá úr því skorið hvernig
andi ummæla og ósanninda þegar
upplýsinga varðandi öryggi forverið dæmd dauð og ómerk.
setans er aflað og hvernig unnið
I a.m.k. 15 greinum i dager úr þeim.
blöðunum höfum við svarað gagnWilliam Simons fjármálaráðrýni og skýrt sjónarmið okkar um
herra, sem leyniþjónusta forsettengsl stefnanna við tjáningarans heyrir undir, sagði að aðferðir
frelsi og notkun okkar á skýrslusem væru notaðar til að vernda
vélum og afstöðu hennar til perforsetann væru í endurskoðun og
sónulegrar friðhelgi.
sömuleiðis upplýsingasöfnun.
Það er eftirtektarvert, að ritJafnframt hafa fulltrúar sérhöfundarnir Svava J akobsdóttir,
stakrar þingnefndar hafizt handa
alþingismaður,
Sigurður
A.
um tilraunir til að tryggja að allir
Magnússon
og Einar
Bragi
þeir sem hafa gefið kost á sér sem
Sigurðsson hafa allir kosið að tjá
forsetaefni fái vernd þegar í stað
sig á þeim stöðum og meðal þeirra
en ekki 1. janúar eins og ráðgert
manna, þar sem forgöngumenn
er. Atta demókratar hafa gefið
VARINS LANDS eiga enga fullkost á sér en Ford forseti er eini
trúa: Svava J akobsdóttir á Alrepúblikaninn sem enn hefur
þingi, Einar Bragi Sigurðsson hjá
gef ið kost á sér.
hinni sérstöku nefnd íslenska ritRon Nessen sagði á blaðahöfundasambandsins og Sigurður
mannafundi að forsetinn t'eldi að
A. Magnússon nú að lokum með
ferðalög hans og orð, athugasemdræðu á ársfundi Norræna ritir og gerðir fælu í sér ögrun við
höfundaráðsins.
lítinn minnihluta sem ógnaði honVið beiðumst þess, að skeyti
um. Forsetinn kveðst telja að atokkar verði kynnt á ársfundinum.
burðirnir í gær og 5. september
Bjarni Helgason
hafi stafað af ögrandi framferði
Björn Stefánsson
af sinni hálfu.
Hreggviður J ónsson
Tilræðiskonan
Sara J ane
Jónatan Þórmundsson
Moore, miðaldra kona sem hefur
Ólaf ur Ingólf sson
verið á launum hjá FBI fyrir uppRagnar Ingimarsson
ljóstrunarstarfsemi
og
hefur
Stefán Skarphéðinsson
gerzt róttæk í skoðunum, verður
Unnar Stefánsson
leidd fyrir rétt þar sem úrskurðað
Valdimar J . Magnússon
verður hvort hún skuli sæta geðÞorsteinn Sæmundsson
rannsókn. Hún hefur skýrt frá
Þorvaldur Búason
því að hún hafi furðað sig á því
Þór Vilhjálmsson

— Ford

