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NTB/Reuter-Hull.

Sérstök

rannsóknarnefnd, sem hefur
til athugunar afdrif brezka
togarans Gaul visaði i gær á
bug öllum hugmyndum um, að
togarinn ln-loi verið tekinn af
Sovétmönnum sem njósnaskip
og færður til hafnar I Sovétrikjunum.
Togarinn hvarf i febrúar i
fyrravetur með allri áhöfn
einhvers staðar á
milli
Bjarnareyjar og Nordkap .
Rannsóknarnefndin
telur
sannað, að Gaul hafi farizt i
fárviðri, er geisaði á þessum
slóðum um sama leyti.
t skýrslu nefndarinnar segir, að liklegast hafi stór alda
riöið yfir togarann og lagt
hann á hliðina. Svo skjótt hafi
petta orðið, að timi hafi ekki
gefizt til að senda út neyðarkall.
Ættingjar þeirra, sem nú
eru taldir af, hafa haldið þvi
f'ram, að togarinn hafi verið
færður til hafnar i Sovétrikjunum, þar sem áhöfn hans
sé enn á lífi.
NTB/Reuter-Salisb u r y / L u s a k a . Til toardaga
kom milli hersveita frá
Rodesiu og Zambiu i fyrradag.
Sveitirnar börðust á landamærum rikjanna tveggja — i

Kazungula, sem er í vesturhluta Ródesiu, þar sem landamæri Botswana, Ródesiu og
Zámbiu liggja um Zambeziána.
Talsmaður Ródesiustjórnar
skýrði frá átökunum i gær.
Hann sagði, að hersveitir frá
Zambíu hefðu hafið skothrið
aö hermönnum Ródesiu án
nokkurs tilefnis. Tjón á mönnum og munum í átökunum var
ekki teljandi, að sögn talsmannsins.
í tilkynningu frá Zambiustjórn, sem gefin var út i gær,
sagöi, að þrir hermenn úr her
landsins hefðu beðið bana, er
bifreið þeirra ók á jarðsprengju við
landamæri
Ródesiu. Fimm hermenn til
viðbótar særðust. F r e k a r i
upplýsingar um slysið voru
ekki gefnar af hálfu yf irvalda i
Zamblu.
Síðan landamærum Ródeslu
og Zamblu var lokað I janúar
1973 hefur oftsinnis komið til
átaka á landamærunum: Hersveitir frá Ródesiu og Zambiu
hafa skipzt á skotum yfir
Zambezi-ána. Þá hafa fallbyssubátar frá Suður-Afriku,
sem verið hafa á sveimi um
ána að undanförnu, orðið hermönnum frá Zambiu að skotspæni.

Fronska stjórnin h efur komizt yffir fyrsta þröskuldinn:

Verkföllin í Frakklandi i renum

NTB/Reuter-Parls. t gær bólaði i
fyrsta sinn á uppgjöf i röðum
verkfallsmanna I F r a k k l a n d i :
Þeir verkamenn, sem annast
gatna- og sorphreinsun, hófu þá
viniiii. Mikið magn sorps hafði
safnazt saman á götum höfuðborgarinnar og var orðinn megn
óþefur af þvi.
F u l l t r ú a r gatna- og sorphreinsunarmanna sátu á fundum
með fulltrúum rikisstjórnarinnar
I gærmorgun. Að þeim loknum
ákváðu þeir að aflýsa verkfalli.
Deila þessi, sem nú hefur leystst,
hefur verið ein sú harðasta af öllum þeim deilum, er leitt hafa til
öldu verkfalla I F.rakklandi að
undanförnu — öldu, er reis hæst á
þriðjudag, þegar efnt var til allsherjarverkfalls.
Starfsmenn gas- og rafmagnsorkuvera afboðuðu áður áformað
verkfall i gær, en stjórnin hafði
áður gefið fyrirheit um verulegar
kjarabætur til handa opinberum
starfsmönnum.
Umferð járnbrauta var með
eðlilegum hætti I gær eftir stopular járnbrautasamgöngur fyrr I
vikunni. J afnvel starfsmenn
póstsins, sem staðið hafa I broddi
Framhald á 19. siðu
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Franskur póstmaður merktur i
bak og fyrir. Póstmenn, sem
staðið hafa i fylkingarbrjósti
verkfallsmanna I F r a k k l a n d i ,
hafa nú sumir hverjir látið undan
sfga.

DOMSATT I AAALI SKIPSTJÓRANS Á NEWBY WYKE
Gsal-Reykjavik. t gærmorgun skipstjórinn gleymdi skipskom varðskip að brezka togaran- skjölunum f Englandi og hafði
um Newby Wyke rétt utan við annar togari verið beðinn fyrir
höfnina á Seyðisfirði og var þau til tslands.
Fóru menn af þeim togara á
togarinn með óbúlkuð veiðarfæri.
Astæðan fyrir þvi að togarinn litlum báti út til Newby Wyke,
lagðist ekki að bryggju, var sú, að en slíkt brýtur i bága við lög um

mai

KJÖTIÐNAÐARSTÖÐ SAMBANDSINS

MAKARIOS
SNÝR AFTUR

HORNA
AMILLI
NTB-Moskvu. Fundur þeirra
Gerald Fords og Leoníd Bresjnefs, sem haldinn verður i
sovézku borginni Vladivostok
um næstu helgi verður án efa i
sögunni nefndur „Vladivostok-fundurinn".
Ibúar Vladivostok eru um
hálf milljón talsins. 1 borginni
er flotalægi, en auk þess er þar
heimahöfn allstórs verzlunarog fiskiskipaflota. J árnbrautin fræga, sem á sinum tíma
var lögð þvert yfir Síberíu,
nær til Vladivostok.
Ekki er búizt við, að Ford
forseti sjái mikið af borginni,
en fáir erlendir ferðamenn
hafa gist hana. Stór hluti
hennar er lokaður allri umferð.
Ford er væntanlegur til
Vladivostok á hádegi á
morgun, ásamt föruneyti sinu,
er telur u.þ.b. 150 manns.
Bresjnef aðalritari tekur á
móti forsetanum á flugvellinum. (Bresjnef er þegar kominn til Vladivostok.)
Annað kvöld býður Bresjnef
til mikillar veizlu til heiðurs
Ford, en búizt er við, að forsetinn og fylgdarlið haldi
heimleiðis til Bandaríkjanna
siðdegis á sunnudag.

fyrirgóúan
^

tolleftirlit.
Var skipstjóri Newby Wyke
kærður og var máliö tekið fyrir
hja sýslumanninum á Seyðisfirði
I gærdag. Lauk málinu með
d ó m s á t t , þ.e. málssókn látin
Framhald á 19. siðu

NTB/Reuter—London.
Glafkos
Klerides, sem nú gegnir forsetaembætti á Kýpur, sagði i gær, að
Makarios erkibiskup, fyrrum forseti á eynni, sneri al'tur til Kýpur

Markarios erkibiskup

— e.t.v. strax I byrjun desember
— til að taka við forsetaembætti á
ný.
Klerides sagði ennfremur, að
Makarios færi Hklega til Aþenu I
næstu viku til viðræðna við hina
nýju grisku rikisstjórn um vandamál grlskumælandi manna á
Kýpur.
Makarios var sem kunnugt er
hrakinn af forsetastóli I byltingu
um miðjan júll. (Byltingin leiddi
svo til innrásar Tyrkja á eyna).
Makarios hefur allt frá þeim tlma
dvalizt I útlegð, en hann nýtur
mikilla vinsælda meðal grlskumælandi Ibiia eyjarinnar, sem
eru um 4/5 hluti af öllum Ibúurii
hennar.
Klerides viðhafði fyrrgreind
ummæli á fundi með fréttamönnum, en áður hafði hann rætt við
Makarios daglangt. í dag eru svo
fyrirhugaðar viðræður hinna
tveggja leiðtoga Kýpurbúa við
James Callaghan, utanrlkisráðherra Bretlands, um
Kýpurvandamálið.

Ný stjórn í
Grikklandi
NTB—Aþenu. Ný rikisstjórn tók
formlega við völdum I Grikklandi
I gær — sú fyrsta, sem nýtur lýðræðislega kjörins þingmeirihluta,
um langt árabil.

Ráðherrar hinnar nýju stjórnar
unnu embættiseið I gær að viðstöddum forseta landsins, Faedon
Gizikis, og
æðsta
manni
grlsk-kaþólsku kirkjunnar, Serefim erkibiskupi.
Stjórnin styðst við traustan
meirihluta I grlska þinginu eða
220 af 300 þingmönnum, en
Konstantin Karamanlis, sem I
gær sór embættiseið sem forsætisráðherra, vann sem kunnugt

er glæstan sigur i þingkosningunum um fyrri helgi.
Fjöldi erfiðra úrlausnarefna
blður hinnar nýju stjórnar. 8.
desember n.k. fer fram þjóöaratkvæðagreiðsla I Grikklandi um
framtið konungdæmis I landinu.
Daginn eftir kemur nýkjörið þing
saman I fyrsta sinn, til að setja
landinu nýja s t j ó r n a r s k r á á
grundvelli úrslita I þjóðaratkvæðagreiðslunni.
Grisk blöð spá þvi, að stjórnin
grlpi til róttækra ráðstafana til að
koma efnahag Grikklands á réttan kjöl. (Efnahagur landsins hefur að undanförnu verið mjög bágborinn).

Bankar keyptu
stolnar ávísanir
Gsal-Reykjavik. Ung stúlka varð
fyrir þvl óláni að tapa veski slnu,
er hún var stödd í skemmtistaðnum Klúbbnum s.l. fimmtudagskvöld. í veskinu var ávisanahefti
frá Austurbæjarútibúi Landsbankans.
Sá, sem komizt hefur yfir
veskið er búinn að leysa út tvær
ávisanir, báðar að upphæð 45.000.
kr. og voru þær leystar út I bönkum siðari hluta s.l. föstudags.
Þjófurinn hefur á einhvern hátt
komizt yfir stimpil frá fyrirtækinu Cltiniu, eða falsað stimpil
með þvl nafni, — og þvl er liklegt
að stimpillinn hafi átt mikinn þátt
I þvi, hversu auðveldlega þjófnum gekk að fá kaupanda að
ávlsunum.
Ærin ástæða er til að vara fólk
við að kaupa ávisanir séu þær á
einhvern hátt grunsamlegar og
krefjast nafnskirteina þegar þær
eru keyptar — sérstaklega þegar
um jafn háar upphæðir er að
ræða, og I þessu tilviki.
Stimplar
eru engan veginn
örugg sönnun þess að ávisanir séu
ófalsaðareins og þetta dæmi ber
með sér, og i þessu tilviki hefur
stimpillinn sennilega villt bankafólkinu sýn og það talið að ekki
væri ástæða til aö krefjast nafn-

sklrteins eða annarra persónu
legra skilrikja.
Avlsanaheftið sem stúlkan týndi
var með ávísunum nr. 316351316375 og telur stúlkan, að hún
hafi sjálf verið búin að nota 7
ávisanablöð, þegar hiin týndi
veskinu.

Sögusýningunni
lýkur um h elgina
BH—Reykjavík. — Sögusýningunni lýkur nú um helgina, og
hefur aðsókn verið vaxandi og
mjög góð upp á siðkastið. Slðastliðinn þriðjudag komu hátt á annað þúsund manns á sýninguna, en
þá var sýnd myndin „Eldur i
Heimaey" eftir ósvald og Vilhjálm Knudsen. Myndin var sýnd
fjórum sinnum, og vakti hún
mikla hrifningu
áhorfenda.
Myndin verður sýnd. I kvöld,
föstudagskvöld, vegna fjölda
áskorana og verða það siðustu
sýningar á myndinni að þessu
sinni. Litskuggamyndir Gunnars
Hannessonar hafa einnig notið
mikilla vinsælda á sýningunni, og
sýnir hann um þessar mundir
aöallega myndir frá Vatnajökli
og fleiri stöðum.

