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Jafnréiii flugmála-

sijóra Norburlanda 
— sœnskur þingmaður ber fram tillögvi, 
þar sem krafizt er jafnréttis íslendinga 

og Finna, í umrœðum flugmálastjára 
Norðurlandanna fimm 

J I Í . Í *P INN var á leið til 
Reykjavikur aðfaranótt s. £ 
föstudags og fór út af vegin-

I 
um og á hvolf á mióts við Kiða 
fell í Kjós. Ökumaður jeppans 
telur sig hafa sofnað við stýr 

ið og- með þessum afleiðing-
um. — Ljósm.: Þórir Hersv. 

Mæliíelli fognað 
é SnuSórkroki 
Sauðárkróki, 14. sept. 

MÆLIFELL, hið nýja skip Skipa 
deildar SÍS, sem á heimahöfn hér 
kom í fyrsta sinn til staðarins 
s.l. sunnudag. Kl. 15 hafði fram-
kvæmdarstjóri Skipadeildar SÍS 
Hjörtur Hjartar, boð um borð í 
skipinu og voru þar saman komn 
i r baejarfulltrúar, forystumenn 
kaupfélaga héraðsins,. auk frétta 
nianna. 

Framkvæmdastjórinn og yfir-
menn skipsins sýndu gestum það. 

— Ruby 
Framhald af bls. 1. 
viku við að leggja síðustu 
hönd á endurskoðun þeirra 
gagna, sem safnað hefur 
verið. 

Haft er eftir áreiðanlegum 
heimödum i Washington, að 
meginefni skýrslunnar sé á 
þessa leið: 
• Lee Harvey Oswald, stað-

festulaus Marxisti og af-
bragðs skytta, hafi myrt 
Kennedy, forseta, 22. nóv-
ember 1963, án þess að til 
hafí komið samsæri, né 
hafi hann fengið neina að-
stoð við verknaðinn. 

• Jack Ruby, maðurinn, 
sem myrti Oswald, hafi 
látið stjórnazt af tilfinn-
ingum, og þannig bundið 
endi á möguleika á því, 
að Oswald játaði verkn-
aðinn. 

Haft er eftir sömu heimild-
um, að rannsóknarnefndin 
hafi gert sér fulla grein fyrir 
sögulegri þýðingu niðurstöðu 
rannsóknanna og hagað störf-
um sínum samkvæmt því. Hafi 
m.a. verið rannsakað gaum-
gæfilega, hvort um væri að 
ræða einhvers konar samsæri 
hægrimanna í Bandarikjunum 
eða erlendra kommúnista. 

Þá er sagt, að töf sú, sem 
orðið hefur á störfum nefnd-
arinnar (skýrslan átti að 
liggja fyrir 30. júní sl.) stafi 
*' þvi, að hver einasti þáttur 
hverrar einstakrar skýrslu 
hafi verið rannsakaður eins 
fullkomlega og hægt hafi 
verið. 

Einn nefndarmanna hefur 
lýst því yfir, að fremst í 
skýrslunni verði að finna yfir-
lit, um 25—30 bls., þar sem 
greint er í aðalatriðum frá nið 
urstöðum af störfum nefndar-
innar. Auk þess fylgi vitnis-
burður hundraða manna og 
kvenna, sem yfirheyrð hafa 
yerið. 

Warren-skýrslan verður seld 
í bókabúðum í Bandaríkjun-
um, þegar prentun er lokið. 
Ekki er vitað um verð henn-
ar, né útkomudag. Ekki er 
þó talið ólíklegt ,að hún birt-
ist síðast í þessum mánuði. 

Hjörtur Hjartar bauð gesti vel-
komna og lýsti skipinu. Forseti 
bæjarstjórnar Sauðárkróks, Guð 
jón Sigurðsson, flutti ávarp og 
árnaði skipi og skipshöfn heilla 
og afhenti sem gjöf frá bæjar-
stjórn ljósmynd frá Sauðárkróki. 
Aðrir ræðumenn voru: Tobías 
Sigurjónsson, bóndi í Geldinga-
holti, formaður KS; Gísli Magnús 
son, bóndi í Eyhildarholti;' Jón 
Jónsson, bóndi að Hofi; Guttorm-
ur Óskarsson, gjaldkeri KS; 
Björn Daníelsson, bæjarfulltrúi, 
og Jóhann Salberg, sýslumaður, 
sem þakkaði fyrir hönd Skag-
firðinga fyrir hið veglega boð. 

Klukkan 17—19 á sunnudag 
var skipið til sýnis fyrir almenn 
ing. Mælifell er þriðja stærsta 
skip SÍS, skipstjóri er Bergur 
Pálsson, 1. stýrimaður Hjalti 
Ólafsson og 1. vélstjóri Jón Örn 
Ingvarsson. 

— vig. 

- íbróiiir 

Einkaskeyti til Morgunblaðsins. 
Kaupmannahöfn, 14. september. 
Á N Æ S T A fundi N o r ð u r -

l a n d a r á ð s v e r ð u r lögð f r a m 
t i l laga u m n á n a r a sams ta r f 
f l ugmláas t j ó rna l a n d a n n a , 
þ a n n i g að í s l a n d og F i n n l a n d 
verð i í j a fn n á n u m t e n g s l u m 
við h i n N o r ð u r l ö n d i n , og 
D a n m ö r k , N o r e g u r og Sví-

þjóð e ru n ú sín á mill i . 
F u l l t r ú a r f l u g m á l a s t j ó r n a 

þr igg ja s íðas tne fndu l and-

a n n a h i t t a s t t i l v i ð r æ ð n a e inu 

Sýnikcnnsla í með-

ferð og geymslu 
kjöts 

Selfossi, 14. sept. 
SAMBAND sunnlenzkra kvenna 
hyggst halda sýnikennslu í með 
ferð og geymslu á kjöti dagana 
22.—25. september n.k. og hefst 
námskeiðið hér á Selfossi í sam-
komusal Kaupfélags Árnesinga. 
í>ann 23. sept. verður námskeiðið 
að Flúðum þann 24. sept., að 
Strönd á Rangárvöllum og þann 
25. sept. að Seljalandsskóla í V-
Eyj af j allahreppi. 

Kennari á námskeiðum þessum 
verður frú Adda Geirsdóttir frá 
Laugarvatni. Form sambands-
ins er frú Ragna Sigurðardóttir 
frá Þórustöðum í ölfusi. 

Framhald af bls. 26 
• Á VALLARHELMINGI KR 

Þegar úr hléi kom var leik-
staðan samanlagt 7—1 fyrir Liver 
pool. Allan hálfleikinn var leik-
urinn fram á vallarhelmingi KR 
og stjarna KR var enn Heimir 
Guðjónsson. Hann bjargaði stór-
glæsilega skotum frá Hunt og 
Yeats. KR lék algert varnarspil. 
En á 7. mín. hálfleiksins tókst 
samt Roger Hunt að finna leið-
ina í mark. Hann skaut af 24. 
m. færi. 

Hörður Felixson og Þórður 
Jónsson áttu mjög góðan leik í 
vörninni. 

Á 20. min skoraði Graham og 
tveim mín. síðar skoraði Steven 
son 5. mark Liverpool í leiknum 
með skoti frá vítateig. 
« HEIMIR STJARNA KR 

Liverpool liðið reyndi allt 
hvað af tók að brjóta niður 
vörn KR en Heimir bjargaði 
enn fallega góðum skotwm frá 
Graham og Yeats og var það 
vel gert að bjarga skoti Yeats 
með annarri hendi eins fts 
Heimi tókst. 

6. mark Liverpool kom 15 mín. 
fyrir leikslok. Varð þvaga við 
KR-markið og var bjargað naum 
lega en John miðherja tókst að 
ná knettinum og koma honum 
yfir línuna. 

Áhorfendurnir gáfu KR-ingum 
innilegt klapp í leikslok og Yeats 
fyrirliði beið á velli til að taka 
í hönd allra leikmanna KR. 

Lið Liverpool var þannig skip 
að: Lawrence, Byrne, Moran, 
Milne, Yeats, Stevenson, Callag-
han, Hunt, St. John, Graham, 
A'Court. 

Dómari var A van Leeuwan, 
Hollandi. 

sinni í mánuði, og er þá m.a. 
fjallað um réttindi einstakra 
landa til viðkomu og lend-

inga á Norðurlöndum. 
Sá, sem að baki nýju tillðg-

unni stendur, er Birger Lund-

strom, þingmaður frá Sví-

þjóð. Telur flutningsmaður-

inn, að gefa eigi flugmála-

stjórum allra Norðurland-

anna tækif æri til að tala sínu 
máli, og taka ákvarðanir, sem 
lúta að samstarfL 

- Kosio 
Framh. af bls. 1. 

hefur verið óslitið við völd allt 
frá árinu 1951. 

Talsmenn flokksins halda því 
fram, að velmegun ríki nú í 
Bretlandi, og taki Verkamanna-
flokkurinn við völdum, hafizt 
ekki af því annað en enn ein 
misheppnuð tilraun með það af-
brigði sósíalismans, sem hann 
hefur barizt fyrir. 

Báðir flokkarnir beina athygli 
kjósenda að flokksforystunni, 
sérstaklega flokksleiðtogunum, 
annars vegar Sir Alec Douglas 
Home, hins vegar Harold Wilson. 

Home er nú 61 árs að aldri, 
gamalreyndur á sviði alþjóða-
mála. Wilson er 48 ára, hag-
fræðingur, sem hvarvetna hefur 
getið sér gott orð fyrir góðar 
gáfur. 

Þriðji flokkurinn, sem býður 
fram í kosningunum í haust, er 
Frjálslyndi flokkurinn ,sem fer 
bil beggja í stefnumálum sínum. 
Sá flokkur á nú aðeins sjö full-
trúa í neðri málstofunni. 

Skoðanakannanirnar þrjár, 

sem fram hafa farið, benda til 
þess, að Frjálslyndi flokkurinn 
hafi ekki bætt neinu við fylgi 
sitt, og muni ekki bæta við sig 
þingmönnum. 

Ihaldsflokkurinn á 355 fulltrúa 
á þingi. Verkamannaflokkurinn 
261. Sjö sæti eru auð. 

Douglas Home hefur lagt mikla 
áherzlu á að kynna landsmönn-
um flokkinn, stefnu hans og 
frambjóðendur. Hefur sú starf-
semi verið víðtæk, allt frá því, 
að Home tók við af Harold Mac 
Millan á sl. ári. 

Margt hefur gengið íhalds-
flokknum á móti í seinni tíð. — 
Nægir þar að minna á Profumo-
málið, og deilu þá, sem kom upp 
innan flokksins um eftirmann 
MacMillans. 

Wilson hefur ekki átt við inn-
anflokksdeilur að etja. Hann tók 
við forystu Verkamannaflokksins 
á sl. ári, er Hugh Gaitskell, þá-
verandi leiðtogi, féll frá. Er það 
álit flestra stjórnmálafréttarit-
ara, að meiri eining sé nú ríkj-
andi í röðum flokksmanna, en 
nokkru sinni frá því að íhalds-
menn komust til valda, fyrir 
þrettán áruin. 

Unglingar stálu 
frá hreppnum 

SELFOSSLÖGREGLAN hefur 
upplýst þjófnað á 20—30 þúsund 
krónum úr skrifstofu Eyrar-
bakkahrepps um ■ fyrri helgi. 
Gerðu það þrír piltar á aldrin-
um 16 ©g 17 ára. Höfðu þeir 
sóað mestu af þýfinu í bílferðir, 
skemmtanir og slíkt og áttu að-
eins eftir rúmar 6 þúsund krón-
ur þegar þeir voru teknir. Þeir 
hafa játað þjófnaðinn. 

Höfðu þeir fundið lykil að 
skrifstofu hreppsins og læddust 
þar inn að nóttu til. Það var ein-
mitt sóun piltanna á fénu, sem 
leiddi til handtöku þeirra. Grun-
samlegt þótti, hve mikið þeir 
bárust á. 

— S-Vielnam 
Framhald af bLs. 1 

drynja, er skriðdrekar urðu á 
vegi þeirra í höfuðborginni. Fólk, 
sem var í verzlunum, lét tilkynn 
ingar uppreisnarmanna sem vind 
um eyru þjóta, þótt þeim væri 
útvarpað úr flugvélum. Herflug 
vélar, sem sveimuðu yfir borg-
inni, drógu ekki að sér athygli 
fólks. 

Hefði tilraunin tekizt, hefði 
hún verið þriðja, heppnaða bylt 
ingartilraunin á tæp<u ári. 1. 
nóvember s.l. var stjórn Ngo 
Dinh Diem steypt, og 30. janúar 
sjl. tók Nguyen Knanh við völd 
um af Duong van Minh, hers-
höfðingja sem felldi stjórn Diem. 
í ágúst s.l. lá við sjálft, að Khanh 
yrði að hrökklast frá völdum, og 
fyrr í þessum mánuði kom til 
mikilla mótmælaaðgerða Búdda-
trúarmanna og stúdenta, gegn 
stjórn Khanh. 

Hershöfðingjarnir, sem nú 
reyndu að taka völdin, eru and-
stæðingar Búddatrúarmanna, en 
Khanh lét nýlega undan ýmsum 
kröfum þeirra síðarnefndu, til 
að halda friðinn í landinu. Til 
raunin nú mistókst fyrst og 
fremst vegna þess, að stór hluti 
hersins neitaði að taka þátt í bar 
dögum, og Cao Ky, hershöfðingi, 
neitaði að afhenda uppreisnar-
mönnum flugvöllinn við Saigon. 

Uppreisnarmenn héldu inn í 
höfuðborgina snemma í gærmorg 
un, undir forystu Lam Van Pnat, 
hershöfðingja, sem er rómversk-
kaiþólskur. Hann var innanríkis-
ráðherra í stjórn Khanh, þar til 
í síðustu viku, að honum »var vik 
ið úr starfi vegna andstöðu 
Búddatrúarmanna gegn honum. 
Síðar, skömmu eftir að byltingar 
tilraunin hófst, virtist Duong 
Van Doc, hershöfðingi, yfirmað 
ur fjórðu deildar landhersins, 
taka við stjórninni. 

Fjórar jeppabifreiðir, með 
mönnum, vopnuðum vélbyssum, 
ók að borgarhliðunum árla morg 
uns í gær. Lögreglumenn, sem 

I ,.HreIn" vetnis-1 
sprengja 

: Ann Arbor, Michigan, 
! 14. september. — AP 
) DR. EDWARD Teller, einn \ 
\ kunnasti vísindamaður í | 
: Bandaríkjunum, lýsti því yfir \ 
\ í kvöld, að tekizt hefði að | 
j framleiða vetnissprengju, sem \ 
\ ekki skildi eftir sig geislavirkt | 
\ úrfall. | 
1 Sagði Teller, að þessi 1 
1 sprengja væri svo „hrein" að | 
1 menn gætu gengið á spreng- i 
I ingarstaðinn, strax eft i r ; 
! sprenginguna. án þess að ótt- | 
I ast geislavirkni. 

þar voru á verði, voru fljótlega 
afvopnaðir. 

Með aðstoð fimm herdeilda 
komu uppreisnarmenn sér upp 
aðalstöðvum i miðri Saigon. 
Tæpri klukkustund síðar komu 
þungir herflutningávagnar inin í 
borgina, og héldu til bústaðar 
forsætisráðherrans. Þá tóku upp 
reisnarmenn í sínar hendur póst 
hús borgarinnar, borgarstjórnar 
skrifstofur og útvarpsstöðina, 
Þremur klukkustundum eftir að 
fyrst varð vart við uppreisnar-
menn, höfðu þeir naar alla Sai-
gon á sínu valdi. 

Khanih var ekki í borginni er 
tilraunin hófst, en hélt þangað 
seint á sunnudagskvöld, til við-
ræðna við helztu ráðgjafa sína. 
Þá hélt hann til borgarinnar Cap 
St. Jaques, um 60 km fyrir suð-
austan Saigon. 

Uppreisnarmenn lýstu því yfir, 
að þeir nytu stuðnings allra 
helztu hershöfðingja í landiniu, 
þ.á.m. Ky. Hann skýrði hirtsveg 
ar fréttamönnum frá því, að 
hann stæði ekki með uppreisn-
armönnum. Skýrði hann jafn-
framt frá því, að ef uppreisnar-
menn hættu ekki þegar í stað að 
tilkynna í útvarpi, að hann vært 
á þeirra bandi, myndi hann láta 
flugvélar sínar jafna útvarps-
stöðina við jörðu. 

Síðan hélt Ky áfram að leita 
stuðnings gegn byltingarmönn-
um, og gengu margir ráðamenn 
flotans og hersins honum a hönd. 
Háttsettir hershöfðingjar kom.u 
flugleiðis norðan úr landi, til 
viðræðna við hann. 

Er uppreisnarmenn gerðu aér 
Ijóst, hverri mótspyrniU var, að 
mæta, ákváðu þeir að hefja ár-
ás. Herdeild var skipað að ráðast 
á flugvöllin, en hún neitaði að 
framkvæma skipanirnar. 

Frá þeirri stundu fór að halla 
undan fæti fyrir byltingarsinn 
um og létu þeir í minni pokann, 
án þess, að til nokkurra bardaga 
kæmi. 

Byltingin hófst, og var kæfð, 
án þess, að nokkru skoti væri 
hleypt a£. 


