m

Laugardagur 24. april 1!)7(»

[ á SigÍufirði )
Hvernig iíst þér á að Vængir hætti starfsemi sinni um
næstu mánaöamót?

Sveinn Sveinsson, sjóniaður: 1
held, að þeir hljóti að halda áfra
þessari þjónustu við landsbygf
ina, — en ef þeim er alvara m
að hætta, þá veit ég ekki hvað ;
eigum að taka til bragðs.

Sigurður Gunnlaugsson, bæj
ritari: Við getum ekki verið
slikrar. flugþjónustu og ég t
ekki að Vængir gefist upp fy
flugmönnunum heldur nái við
samkomulagi.

Myndir frá flestum hornum
heims á sýningu á Mokka

II Hreinn,
SÚM74"
frumflutt á tónleikum Kammersveitar Rvíkur
Kammersveit
Reykjavikur
heldur 4. og jafnframt si&ustu
tónleika vetrarins i sal Menntaskólans við Hamrahlið á sunnudag.
A tónleikunum verður frumflutt verk eftir Atla Heimi
Sveinsson.
Kammersveitin
haföi lofað á vetrardagskrá að
flytja verk eftir tónlistaverðlaunahafa Norðurlandaráðs
1976 og efnir það loforð með
flutningi verksins „Hreinn,
SOM 74" er Atli valdi til flutningsins.
Verkið er hugleiðing um
myndlistarsýningu, sem Hreinn
Friðfinnsson hélt á vegum SÚM
vorið 1974.
A efnisskránni eru auk þessa
Brandenborgarkonsert nr. 4 i cdúr og trfósónata i c-moll úr
„Tónafórninni" eftir Bach.
Fjórða verkiö er „Plus sonat
quam valet" eftir Þorkel Sigur-
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A tónleikum Kammersveitarinnar verður frumflutt verk eftir Atla Heimi Sveinsson.
björnsson. Þar er leikiö á horn
og strengjatrió.
Tónleikarnir hefjast kl. 16.
-þgh.

„Ahugann fyrir ljósmyndun
fékk ég þegar ég viir i Kennaraskólanum og nú orðið fer ég I
sumarleyfi erlendis frekar til að
taka myndir en til að liggja i
sólinni," sagði Örn Asbjarnarson þegar við litum inn á Ijósmyndasýningu sem hann hefur
opnað á Mokka.
„Myndirnar eru 57 talsins og
úr ýmsum áttum. Nokkrar frá
Austurlöndum fjær, frá Hólmavik, italiu, Kili og Vestmannaeyjum. Kunn andlit úr höfuðborginni, t.d. Hermann „bakari",
grænlendingar
á
heimastóðum, auk mynda frá
Spáni.
Ég hef tekið þessar myndir á
siðastliðnum sex árum og ferðast viða. Mér hefur verið sýnd
mikil þolinmæði," segir Orn og
litur glettnislega á konu sina.
„Það má segja að ljósmyndun
sé vaktatómstundaiðja hjá mér,
þvi aðalatvinnu hef ég við flugafgreiðslu á Keflavikurflugvelli."
Myndir Arnar á sýningunni
eru allar teknar með Pentax
myndavél. Sýningin stendur i
fjórar vikur.
— ÞShÖrn Asbjarnarson hefur ferðast viða erlendis eins
og myndirnar á sýningunni bera vott um. Ljósm.
Jim.
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Finnsk list
Kjarvalsstððum
i dag opnar finnska
listakonan
Terrtu
Jurvakainen sýningu að
Kjarvalsstöðum.
Terrtu Jurvakainen er
myndlistakennari
i
heimabæsinum Muhosog
þekkt listakona i heimalandi sinu. Þar hefur hún
haldið fjölmargar einkasýningar, auk samsýninga erlendis hefur hún
m.a sýnt i Þýskalandi og
Sviþjóð.

Mikael Þórarinsson, verkamaður: Það yrði hörmulegt ef þeir
hættu að fljúga. ^Þessi þjónusta
hefur verið geysileg lýftistöng
fyrir Siglufjörð og þá aðra staði,
sem Vængir fljúga til.

A sýningunni eru 79
myndir, flestallar til sölu.
Sýningin er opin kl. 2-10
laugardaga og sunnudag,
en virka daga kl. 4-10,
lokað
mánudag
og
stendur hún til 9. mai.
-þgh
Terrtu Jurvakainen er
myndlistarkennari og
þekkt listakona i heimalandi sinu, Finnlandi.
Ljósm. Jim.
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Matthias Jóhannsson, kaupmaður: Ef þetta flug legöist niður
væri skorið á lifæð Siglufjarðar.
Ef Vængir hættu þessari þjónustu
verða aðrir aðilar að koma i
þeirra stáð og vel kæmi til greina
að stofna almenningshlutafélag
ibúa þeirra staða, sem þurfa á
þessari þjónustu að halda.

,Ión Sigurjónsson, iðnverkamaöur: Það hafa verið mikil þægindi
að hafa þetta beina flug héðan til
Reykjavikur og ég vona, að þvi
verði haldið áfram. Ég trúi ekki
að Vængir hætti starfsemi sinni.

Sverrir Svedinsson, rafveitustjóri: Ef reykvikingarnir, sem
eiga flugfélagið, leggja þessa
starfsemi niður, veröum við siglfingingar að halda uppi merkinu
og leysa samgöngumál okkar
sjálfir.

SPRENGIEFNIÐ EFLIR ALLA DAÐ
Til er bók, útgefin i London
irið 1945, sem nefnist Einvigið
iini Norðurlönd, þar sem birtur
er sérstakur kafli um njósnir
þjóðverja á tslandi undir yfirskini menningarsamvinnu og
visiiidai'aiiiisókna. t dag orkar
bók þessi eins og magnaður
reyfariá huglesandans, einkum
kaflinii um tsland, þar sem
ýinsar þekktar persónur koma
vi& sögu, er nutu álits og
virftingar og mótuöu skoðanir i
samtimanum. Öðrum þræði
verkar bók þessi eins og grfn,
svo fjarri eru þeir atburðir
orönir, sem liún f jallar um, og á
köflum er liiiu bókstaflega
ömurleg, þegar annars vegar er
um a& ræða ákáfa þjó&verja vift
vfsindarannsóknir hér og hinn
auðtrúa hóp eyrikisins hins vegar, sem aðeins haf&i kynnst
njosnamálum af skáldsögum og
taldiað þar værislfk mál a&eins
a& finna.
Sf&an stri&inu lauk má segja
aft erlendir visindamenn hafi
flykkst liingaft ifarsogi lóunnar.
Þeir hafa koniift hvaðanæva að,
en einkum hafa þó bretar verið
fjölmennastir, frakkar og, rússar. Ekki skal getum að þvi leitt
hvaö eftir er aö kortleggja af tslandi, hvaða bergrannsóknir
eru eftir og jarövegsrannsóknir,
og auövitað á öllum að vera
frjálstað keppa viö fjárvana islenska vfsindamenn um þau
fræði, sem luuniii verða af landinu. Leyfi til þessara rannsókna
fæst hjá Rannsóknarráði rfkis-

ins, þar sem hinn visindalegi
áhugi situr f fyrirrúmi og sú
gó&vild i garft erlendra visindamanna, sem ber aft sýna á
fríðurtimum. Hins vegar fylgist
almenningur næsta litið með þvi
livuð er verið aO rannsaka
hverju sinni og hverju þær
rannsóknir þjóna. En það mun
efalaust taka nokkrar aldir að
lýma svolandiftaf sýnisliornuiii
að á þvlsjái, og ein s og a Uir vita
eru það ein visindi i augum leikmanna sem sjá má meft berum
augum.
En það er stundum eins og
umgangur erlendra visinda-

manna og hjálparkokka þeirra
sé svo sjálfsag&ur, aft jafnvel
útlendiiigaeftirlilið viti ekki á
stundum hverjir eru aft koma og
hverjir eru að fara. Hóp útlendra vlsindamanna eða aðstoOarmanna þeirra fann útlendiugaeftirlitið I vetur I einbýlishiisi sem tekið haf&i verið á
ieigu fyrir þá I Gar&abæ. Þar
óku þeir um á G-bilum og töldu
sig vera a& undirbúa lei&angiir i
suiuar. Þetta er kannski heldur
mikiA frjúlslyndi i umgengni vift
þær venjur sem rikja þegar erlendir þegnar koma til landsins.
t sumar er svo væntanlegur
fjörutiu manna hópur af sama

þjo&erni meö 8 — átta — tonn af
TNT, sem nota á til rannsókna á
tslandi. Rannsóknarráð rikisins
mun hafa leyft þennan lei&angur án athugasemda en grunur
leikur á aft utanrlkisrá&uneytið
sé dálitið undrandi yfir þvl
mikla magni af sprcngicfni sem
leiðangurinn ætlar aft hafa meðfer&is. t landinu eru til geymslur fyrir fjögur toiui af sprengiefhi og sjálfsagt eitthvað notaftar, svo álita má aft inegnið af
þeim átta tonnum,
sem
lei&angurinm kemur með, verði
aft geymast á vi&avangi.
Tiltekið dagblað i borginni
gerði nýlega mikift vcftur út af
huganlegum atómsprengjum á
Keflavlkurflugvelli.
Forvitnilegt verður að sjá viðbrögð
sama blaðs, þegar leiðangursmenn fará að beita átta tonnum
af TNT við rannsóknir sbiar I
sumar. Samanlagt er hægt að
sprengja dulitla holu i rannsdknarskyniijarðskorpunameð
þessu magni. Þá hafa náttúruverndarmenn efalaust ekki verið spurðir ráða, þótt bdast megi
við þvi að mófuglarnir yfirgefi
landið með sprengjulost I liaust.
En hvað má ekki þoia I nafni
visindanna? Yfir dyrum í
liáskólanuin stendur: Visindin
efla alla dáð. Það var kannski
svo I tlð Jónasar Hallgrimssonar. En siðan hafa ný riki komið
til sögunnar, sem gjarnan nota
sprengiefni til að komast að
innsta kjarna sannleikans og
dáðarinnar.
Svarthöfði

