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Það er engum blöðum um þab
a6 fletta, aö fylgisaukning Sjálfstæðisflokksins i aðventukosningunum verður ekki eins mikil
og reiknaö var með um þaö leyti
sem þing var rofiö. Þá voru allar ytri aOstæOur flokknum mjög
i hag, en skjótt skipast veOur i
lofti, og allt getur gerst i pólitlkinni, eins og sagt er um knattspyrnuna. Þaö er hrein og bein
fjarstæöa aO halda þvi nú fram
aö nokkur möguleiki sé fyrir
Sjálfstæöisflokkinn að fá hreinan meirihluta á Alþingi. Til þess
þyrfti hann aö bæta viö sig
hvorki meira né minna en 13
þingmönnum, en sjálfstæOismenn mega þakka fyrir ef þeir
bæta viO sig 3 þingmönnum nú i
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Það verður spennandi á Vest
f jörðum og Austurlandi

SLUNGIN
SLAGORÐ
Slagorð eru ómissandi þáttur
allrar almennilegrar kosningabaráttu. t slagorðasmiði er það
gullvæg regla aft láta slagoröin
stuola eoa rima en þaö fer litio
fyrir sliku i þeim atkvæoaslag
sem nú stendur yfir og reyndar
má segja um aila stjörnmálaflokkana stóru, ao þeir eru vart
svipur hjá sjón I þessum efnum
nú um stundir.
Sjálfstæðismenn hafa að visu
verið ao burðast vio ao koma sér
upp slagorði, þegar þeir völdu yfirskriftina á kosningaþlagg sitt —
Leiftursókn gegn verobólgunni.
Þetta er afleitt slagorO. Fyrir
utan þaö nú aö þaö er hvorki
stuOlaO né rlmar, þa hefur þaO
gcfiö andstæðingum ótal tækifæri
til skopstælinga og útúrsnúninga
á borO viO þaO sem Ailaballarnir
nii stunda, sem hafa sniiiO
mollóinu upp i L eiftursókn gegn
lifskjörum. ÞaO hljómar langtum
betur — enda stuOlaO.
Þaö er skritið aö sjálfstæOismenn skulu ekkert hafa lært af
reynslunni i slagorðasmiði.
Sagan sýnir nefnilega aO I hvert
sinn sem þeir hafa haldið vigí eifir til kosningabaráttu með
slagorð sem hvorki eru stuðluð né
rimuðþahefur flokknum vegnað
dapuriega. Hver man ekki eftir
Áfram-slagorðinu á viðreisnarárunum, þegar þeir urðu f yrir verulegu fylgistapi, eða þá síðast
þegar þeir gengu til kosninga án
slagorða eða með slagorð sem
enginn skildi og allir vita hvernig
þá fór. Þar áður— þegar flokkurinn hins vegar státaði af stuðluOum slagorOum, eins og Varist
vinstrislysin eða Báknið burt, þá
vann hann sinn stærsta sigur.
Hinir flokkarnir haf a ekki veriO
eins dugi.-iktir ísamræmdri slagorOasmiOi. enda ekki af sökum aO
spyrja,—þessir flokkar hafa ekki
nánda nærri eins marga kjósendur ogsjálfstæOismenn, þrátt fyrir
allar hrakfarir. Hins vegar er
eftirtektarvert aö þegar AlþýOubandalagiO og AlþýOuflokkur
sameinuOust um stuOlaO slagorO
fyrirsiðustu kosningar — Kjósum
gegn kaupráni, þá unnu þessir
flokkar báðir sina stærstu sigra
og fengu nákvæmlega jafnmarga
þingmenn.
Núna rikir sem sagt hálfgerö
slagorðakreppa. Það eru helst
einstakir fylgismenn
sumra
flokkanna sem eitthvað hafa lagt
til af viti i þessa veru. Karl
Steinar kallaOi AlþýOuflokkinn
„Vörn gegn vitleysu" — ágætlega
stuOIaO slagorO sem kratar hafa
ekki enn haft klokindi til aO
hampa. En langmest finnst mér
samt
koma
til
slagorOs
D a g b j a r t a r Höskuldsdóttur á
kvennaframboOsfundinum
á
dögunum — ÞaO má stdla á hann
Óla. Svona lika prýOilega rimaO
slagorO. ÞaO er bara verst aO Óli
skuli ekki vera I framboOi um
land allt og kannski enn verra aO
hann skuli ekki vera i forsetaframboOi i Bandarlkjunum.
MaOur meO svona slagorO á sigurinn visan.
AOsIOustu —ein tillaga um slag
orð fyrir S-listann í Noröurlandskjördæmi eystra:
Sólness er eldhress!
— BVS
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kosningunum og kannski verOa
þeir ekki einu sinni svo margir.

Nú er það upplausn hjá
Ihaldinu en ekki á vinstri
væng stjórnmálanna
Klofningaframboð
sjálfstæöismanna I tveimur kjördæmum geta átt eftir aö kljúfa
flokkinn endanlega, þrátt fyrir
aörar yfirlýsingar hjá „klofni n g u n u m " i Sjónvarpinu á
þriöjudagskvöld. ÞaO er ekki
neinn friöarstóll sem Geir Hall grimsson situr á þessa dagana i
Valhöll. Hann var aö visu brosleitur á vinnustöOum og um borö
I togaranum á Eskifiröi um siöustu helgi, en það var nú bara á
yfirboröinu og á meOan hann
var i Austurlandskjördæmi.
Sannleikurinn er nefnilega sá,
aö i þvi kjördæmi viröist vera
einna mestur friöur innan Sjálfstæöisflokksins. Þ r á t t fyrir
mjög erfiöar landfræOilegar aöstæöur var haldiO þar prófkjör,
og eins og viö var aö búast sigraöi Sverrir Hermannsson glæsilega. Þar ógnar honum enginn.
Hinsvegar varð mikiö stjörnuhrap hjá efsta heimamanninum
a listanum viö sföustu kosningar, Pétri Blöndai framkvæmdastjóra á SeyOisfiröi. Hann hefur
veriö I öðru sæti og komiö á þing
i fjarveru Sverris, en þangaO á
hann liklega ekki oftar eftir að
koma. Hinsvegar mun bændum
bætast góöur liösstyrkur á þingi
þegar Egill raöunautur Jónsson
kemur inn I fjarveru Sverris. —
En Sverrir er í hættu. — Frá þvi
kjördæmabreytingin var gerö,
1959, hefur Sjálfstæöisflokkurinn aldrei fengiO eins fá atkvæöi
á Austurlandi og síöast, eöa
1062. I kjördæminu eru um sjö
þúsund kjósendur, og AlþýOubandalagiO vantaOi ekki nema
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rösklega 240 atkvæði til aO fella
Sverri og ná þriöja kjördæmakjörna manninum.en hann fór
inn á uppbót sem kunnugt er.

Austurland: Framsókn
telursig fá þrjá
Austurlandskjördæmi er sá
staöur á landinu þar sem Framsóknarmenn eygja þá von aö
vinna mann, og þaö er heldur
ekki útilokað. Kaupfélagsstjórinn ungi sem er I þriöja sæti
lista Framsóknar er óþekkt
stærö, og þaö heföi veriö sterkara ef Halldór Asgrimsson heföi
viljaö fórna sér i þriöja sæti, en
þá átti hann lika á hættu aö vera
á vergangi eftir þessar kosningar eins og eftir kosningarnar i
fyrra. Framsókn haföi þrjá
menn á Austurlandi þar til I
fyrra. Þaö var fyrsta skiptiO
lika sem Eysteins Jónssonar
naut ekki viö, — og þaö munar
um minna. A Austurlandi geta
atkvæöi AlþýOuflokks og Samtakanna frá þvi I síOustu kosningum skipt sköpum. Bjarni
prófessor GuOnason reytti þar
upp töluvert fylgi, en Guö veit
hvar þaö er niOurkomiO núna.
Þá áttu Samtökin rösklega 200
atkvæOi á Austurlandi siOast, en
bjóða ekki fram þar nú. Hinsvegar er annar „maöur" á lista
Samtakanna þá, nú kominn á
lista Alþýðubandalags. Þetta er
Agústa Þorkelsdóttir húsfreyja
& Refstaö I Vopnafiröi kvenre'ttinda kona og skörungur mikill.
Hún er fjóröa á listanum aO mig
minnir og fær aö halda ræöur. í
þriöja sæti listans er svo blómiö
i hnappagatinu hjá Alla — ball'. anum á Austurlandi. Þaö er
Sveinn Jónsson verkfræöingur,
alnafni og barnabarn Sveins á
EgilsstöOum.
EgilsstaOaættin
getur haft mikil áhrif á þessar

hákarl
kosningar. Sveinn gamli var nti
einu sinni sjálfstæOismaOur, en
siOan mun meirihlutinn af
Egilsstaöafólkinu hafa veriö
kominn yfir á F r a m s ó k n .
Spurningin er hvaö þaö gerir
nuna, þegar einn af ættinni er
kominn meO annan fótinn i sali
Alþingis. Skyldi það ekki reyna
aö ýta hinum innfyrir lika? —
Allavega: Úrslitin á Austurlandi
veröa tvísýn og þar veröur baristfram á siöustu stund. Austurlandskjördæmi er eitt af þeim
kjördæmum, sem er miög viökæmt ef gerir vetrarhörkur.
Þaö er ekki vist, aö aldraö fólk á
Jökuldal og I Hrafnkelsdal, svo
dæmi séu nefnd, fari á
kjörstaO.

Vestfirðir: Þar
geturalltgerst
AnnaO kjördæmi þar sem úr-

ÓRFA ORÐ VEGNA „MINNINGARORÐA UM SÍÐUSTU SÝNINGU FÍM"
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Helgarpóstinum hefur borist
eftirfarandi opið bréf til myndHstargagnrýnanda
blaðsins,
Halldórs Björns Runólfssonar
vegna greinar um FlM-sýninguna I siOasta töIublaOi:
Kæri Hallddr:
Umræöur um Haustsýninguna
hafa fariö fram I stjórn og sýningarnefndfélagsins,bæöi I á r o g
undanfarin ár. Innan félagsins
hafa verið skiptar skoðanir um
Haustsýninguna, kosti hennar og

galla. Þegar rætt er um hvers
vegna sýningunni hefur hrakað ár
frá ári, verða menn að hafa i huga
gerbreyttar aðstæður i sýningarmálum i dag, miðað við aðstæður
t.d. fyrir 10-15 árum. Ber þar
hæst, að upp hafa sprottiö ýmsir
fleiri sýningarhópar, sem skapað
hafa breidd I islenska myndlist en
jafnframt þýtt mikla blóötöku
fyrir FIM. Ég vil nefna Islenska
grafíkera, sem sýndu siöastliðið
haust, syningarhópinn Vetrarmynd,
Septem
og
Myndhöggvarafélagiö, en báðir síðasttöldu hóparnir sýndu á Kjarvalsstöðum i sumar. Þ a r að auki má
nefna hluta ungra myndlistarmanna, sem ekki eru I FIM og
reka galleriið i Suðurgötu af
miklum dugnaði. Þegar athugaðar eru þessar forsendur, er ekki
að undra, að Haustsýningunni
hafi hrakað.
Margir innan raöa FtM hafa
lengi gert sér þessa staðreynd
ljosa, en umræður komust fyrst
verulega á skriö eftir siðustu
Haustsýningu. A félagsfundi, sem
haldinn v a r i byrjun þessa

mánaðar, urðu miklar umræður
um þessi mál, sem lauk með þvi,
aðsamþykkt var tillaga frá stjórn
og sýningarnefnd þess efnis, að
næsta Haustsýning hafi ákveöinn
kjarna u.þ.b. fimm myndlistarmanna, sem hver um sig sýni/ tiu
verk. Þessir m y n d l i s t a r m e n n
yröu valdir af sýningarnefndmeö
árs fyrirvara. Aö auki gæfist öörum félagsmönnum kostur á þvi aö
senda inn verk eins og veriö hefur
og það sama gildir um utanfélagsmenn. Meö þessu móti von-

irinn

slit veröa mjög tvlsýn og
vetrarhörkur geta haft mikil
áhrif eru VestfirOir. 1 siOustu
kosningum dróst talning töluvert i Vestfjaröarkjördæmi.
Þeir sem böröust þar fyrst og
fremst voru Sighvatur Björgvinsson, Karvel Pálmason og
annar maöur á lista Sjálfstæöisflokksins, Þorvaldur Garöar
Kristjánsson. Á Vestfjöröum
var ekki prófkjör hjá SjálfstæOisflokknum og þessvegna er
Þorvaldur Garöar enn á listanum. Kunnugir menn þar vestra
segja aö hann heföi liklega falliö
út af iistanum I prófkjöri, nema
Matthias Bjarnason hefOi haldiO
s é r s t a k r i v e r n d a r h e n d i yfir
honum.
Þaö var nokkurnveginn vitaö
fyrir siöustu kosningar aö
Gunnlaugur Finnsson a n n a r
maOur á lista F r a m s ó k n a r
myndi falla. Bæöi var aö
flokkurinn stóO illa þar vestra
eins og annarsstaOar, og svo var
hitt sem vó þungt, en þaö voru
erfiOleikar Gunnlaugs á heimaslóOum. ÓreiOa og óorð bæOi á
kaupfélaginu og I sveitarstjórninni þar sem hann var ráöamaöur. Sjálfur er Gunnlaugur stálheiöarlegur maöur, en þeir
menn sem höföu valist til forystu á þessum vígstöövum réðu
ekki viö þau verkefni, sem þeim
voru falin. Þá lá það i loftinu aö
þarna myndi Alþýðubandalagiö
fá kjörinn mann, sem'það tapaði
i kosningunum 1967. Sú varð lika
raunin á og Kjartan Ólafsson
fyrrum Þjóðviljaritstjóri og
harölinumaður náði kosningu.
Þaö var ekki fyrr en komiö
var langt fram á dag, daginn
eftir kosningarnar aö ljóst var
að Karvel náði ekki kjöri. Hann
var ýmist inni eða úti meðan á
talningunni stóð. og hann vantaöi ekki nema 16 atkvæöi til aö
fella Þorvald Garðar, — svona
glöggt stóö þaö. Og aðeins munaöi 32 atkvæöum á Karvel og
Sighvati I slöustu kosningum.
Þarna stóð þvi allt mjög glöggt.
Nú hafa þeir ruglaö saman
reitum sinum Sighvatur og Karvel og miðað við siðustu kosningar eru þeir með samtals 1584
atkvæði og þar með sterkasti
flokkurinn I Vestfjarðarkjördæmi. En þetta eru nú tölurnar
frá I fyrra og hvernig þær veröa
nú, er erfitt að segja til um. Það
er hinsvegar ljóst að sá möguleiki er fyrir hendi að þeir verði
báðir kjördæmakosnir, en þa
veröa llka allir frá þvi siöast að
skila sér og töluvert fleiri. Baráttan milli Karvels og Þorvaldar Garðars verður því hörð, en
sá þeirra sem ekki verður kjördæmakosinn má heita viss um
að verða landskjörinn þingmaður. Þessi spá er byggö á þvi aö
Framsókn nái aðeins einum og
Alþýðubandalagiö haldi sinu.
...hákarl....

umst við til þess að næsta Haustsýning fái sterkt svipmót og komist Ur þeirri lægð, sem hún
óneitanlega hefur verið í undanfarin ár. Hvort hún svo kemur til
meðað fá þá breidd, sem þú auglýsir eftir, er svo önnur saga,
enda óvlst aöþað sé á færi FIM að
gera slfka „heildarsýningu" eins
og aðstæður eru i dag. Það mætti
kannskitala viO Listasafn Islands
eða annan aöila?
Frá mfnu sjónarmiöi er höfuOvandinn aö þjappa FÍM-urum
betur saman, en þaö tekur allt
sinn tlma, enda eru einstaklingarnir ólikir eins og þú
veist.
Meðbestukveðju
Jón Reykdal.stjórnarmaður I
FIM.

MEÐ EN EKKI OG
Dálitil prentvilla breytti merkingunni í niðurlagi bréfs nokkurra
félaga í S.A.T-T. I siðasta Helgarpósti, þar sem f jallað var um „litvikkunareyrnaaðgerö"
Arna
Björnssonar, eyrnalystarskrifara
blaðsins. Rétt er niöurlagiö þann-

ig:
„Var ekki einleikið með skrif
Arna, en þar sem orsökin virðist

hafa legiö ljós fyrir hjá viökomandi háls, nef-, og eyrnasérfræðingi er aðgerðina framkvæmdi
væntum við þess að árangurinn
komi fram þá og þegar meðbatnandi heyrn". 1 blaðinu stóð hins
vegar: „árangurinn komi fram
þá og þegar ogbatnandi heyrn".
Leiöréttist þetta hér með.

