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Sanderson
lyftarinn
kominn

Áætlunarstaoír:
Blönduós — Sigluf jörður
Búðardalur — Reykhólar
Flateyri — Bíldudalur
Gjögur — Hólmavík'
Hvammstangi — Stykkishólmur — Rif ,
Sjúkra- og leiguf lug um
allt land
Símar:
2-60-60 &
2-60-66
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Jólapósturinn
kom i
febrúar

Þessi mynd er tekin á
Keflavíkurflugvelli
síðdegis í gær og sýnir
þá Olof Palme og Anker Jörgensen/ forsætisráðherra Svíþjóðar og
Danmerkur,
ræðast
við/ meðan þeir biða
þess að k o m a s t t i l
Reykjavíkur.
Sjá nánari f r é t t i r af
fundi
NorðurlandaráðS/ sem hefst hér í
Reykjavik i dag, á bls.
3 og 16.
Tímamynd Gunnar

PÓSTSAMGÖNGUR
eru
ekki sem beztar sums staöar
á landinu, og má nefna til
dæmis, aö fólkiö i Tunguseli i
Sauðaneshreppi fékk jólapóst og nokkuð af jólasendingum i byrjun þessa
mánaðar, eitthvað rúmlega
fjörutíu dögum seinna en til
stóð. Þá komu einnig fyrstu
dagblöðin, sem á heimilið
bárust á þessu ári.
Tungusel er austan Hafralónsár, á að gizka tólf kilómetra frá Þórshöfn, og tekur
ekki nema svo sem tiu
mlnutur að aka þá leið þegar
færi er dágott. Það eru að
sjálfsögðu snjóalög, sem
valdið hafa þvi, að jafnvel
póstsamgöngur hafa fallið
niður um langt skeið I vetur.

Næsti
fundur á
miðvikudaginn
FB-Reykjavik.
A föstudaginn
var
haldinn
samningafundur ASt og
Vinnuvéitendasambands tslands. Stóð sá fundur nokkuð
fram eftir degi, og höfðu
aðstæður tekið töluverðum
breytingum frá þvi sem
vcrið hafði á samningsfundiiiium næst á undan með
tilkomu
gengisfellingarinnar, sem menn
höfðu ekki búizt við að væri
svona skammt undan, að
sögn Barða Friðrikssonar,
hjá
Vinnuveitendasambandinu. Hann sagði ennfremur að nokkuð hefði verið
rætt um að visa málunum til
sáttasemjara, en reyndar
hefði það komið til tals áður.
Frá þvi var þó liorfið að
sinni, og næsti
fundur
boðaður á miðvikudaginn.

Mikil
loðnuveiði

FB-Reykjavlk. Loðnuaflinn i
gær var kominn á 11. þusund
tonn um kvöldmatarleytið,
en heildarafli sólarhringsins
þar næst á undan komst upp í
16 þiisund tonn, og er það
mesti sólarhringsaflinn til
þessa á veiðitimanum. Það
voru 40 bátar, sem höfðu
tilkynnt afla sinn I gær, en
aflinn sólarhringinn þar á
undan skiptist á 50 báta. Gott
útlit var fyrir áframhaldandi veiði.
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MA VINNA FISKIMJOL
ÚR FRÁRENNSLISVATNI
FRYSTIHÚSANNA?

FB-Reykjavlk. Meðal verkefna
nýstofnaðrar
Tæknideildar
Rannsóknarstofnunar
fiskiðnaðarins er að kamia,
hvernighreinsa megi frárennslisvatn frystihúsa, en það mun vera
orðið mjög brýnt nauðsynjamál
til dæmis I Vestmannaeyjum og
Höfn I Hornafirði, þar sem
hafnirnar hreinsa sig ekki
nægilega mikið, að sögn Trausta
Eirlkssonar
deildarstjóra
Tæknideildarinnar.
Trausti sagði I viðtali við,

Timann, að fyrirhugað væri að
afla upplýsinga frá öðrum fiskveiðiþjóðum, um það á hvern hátt
hreinsun frárennslisins er hagað
þar, og hvaða tæki eru notuð við
það. Markmiðið er að nýta þau
eggjahvituefni og þá ollu, sem er I
frárennslinu, og ætti nýting þessara efna að geta orðið til þess að
hjálpa til við að afla aukinna
verömæta Ur framleiðsluhráefnunum, með aukinni mjölvinnslu.
Affall frá frystihúsunum á að
vera I tvennu lagi, annars vegar

skolp, og hins vegar frárennsli úr
vinnslusölum, og þvl ætti að vera
auðvelt að kanna það, hversu
mikið af nýtum efnum er I frárennsli husanna.
Tæknideildin er einnig með á
prjónunum athugun á h a g kvæmustu aðferð við hreinsun
vinnslusalanna, en aldrei hefur
verið athugað hér hvaða vatnsmagn og þrýstingur sé heppilegastur við þessa hreinsun.
Þá er f ráði að rannsaka áhrif
fiskþvotts og kanna að hversu

miklu gagni hann kemur. Roðið
er sá hluti fisksins, sem inniheldur mestan fjölda gerla. Við
nútímaflökun I flökunarvélum
kemst roðið alltaf I snertingu við
fiskholdið sjá'.ft, og er þvi mjög
þýöingarmikið að fiskþvotturinn
sé nægilega vel framkvæmdur.
Þessi athugun mun fara fram i
samvinnu
við
Gerladeild
Rannsóknarstofnunar
fiskiðnaðarins. Verða þá tekin
sýnishorn Ur fiskinum bæði fyrir
og eftir aö hann hefur farið i
gegnum
fiskþvóttavélarnar,
og gerlamagnið kannað.

Sýning Jakobs Hafsteins opnuo í d a g :

„Þakklátur FIAA fyrir auglýsinguna"
R i t h ö f u n d a r 0 9 g r a f í k m e n n m ó t m æ l a , H r i n g u r og Leifur B r e i ð f j ö r o s ý n a e k k i
SJ-Reykjavik — Ég hef ekki tekið
þátt I deilu Félags Islenzkra
m y n d l i s t a r m a n n a og fulltrúa
Reykjavlkurborgar um hver skuli
fá að sýna i Myndlistarhúsinu. Og
það fjaðrafok, sem orðið hefur I
kringum þetta mál, sem sýning
mln er óneitanlega bendluð við,
hefur ekki haft slæm áhrif á mig,
heldur þvert á móti stappað I mig
stálinu. Og ég er meðlimum FtM
mjög þakklátur fyrir að hafa vakið svona mikla athygli á mér, ég
held ég hafi ekki átt það skilið.
Svo farast Jakobi Hafstein málara og prentsmiðjueiganda orð,
en hann opnar I dag sýningu á
málverkum og vatnslitamyndum
I vestursal Myndlistarhússins á
Miklatuni, en hún hefur verið
mjög umdeild að undanförnu.
— Hver og einn listamaður,
hvort sem hann er góður eða
vondur, hlýtur að standa eða falla
með sinum verkum. Og ég held að
það geri engum neitt til þótt hann
fái að sýna verk sin, ef þau verða
léttvæg fundin þá sýnir hann bara
ekki aftur. Og Jakob Hafstein

bætir við: — Mér finnst að listamenn eigi að sýna umburðarlyndi
og kærleika og reyna að lyfta
undir aðra listamenn, jafnvel þá,
sem þeir halda að séu lélegir
listamenn, fremur en að niðast á
þeim.
Jakob kvaðst gjarnan vilja taka
það fram, að hann hefði aldrei
sótt um að halda sýningu I Kjarvalssal I Myndlistarhúsinu, honum hefði hins vegar verið boðið
að sýna þar, eftir að sýningarráð
hafði neitað honum um að sýna I
vestursal, en siðan þróuðust mál
þannig að sýning hans er i vestursalnum, eftir að fulltrúar FIM
hafa hætt störfum I sýningarráði,
og Kjarvalssýningin er óhreyfð á
sinum stað.
A sýningu Jakobs Hafstein eru
um 150 verk. Vatnslitamyndir eru
I meirihluta, en þar eru einnig
ollumálverk, kola- og krltarteikningar. Elztu málverkin gerði
Jakob Hafstein 1944-'45 en þau
yngstu eru nýleg. En hann hefur
málað frá barnsaldri og kveðst
aldrei fara svo úr bænum að hann

taki ei teikni- og málaraáhöld
með sér. Þegar hann er I Reykjavfk málar hann minna, enda i
fullu starfi, þó kveðst hann oft
fara á fætur kl. 4-5 á morgnana til
að mála og þá stundum halda

áfram þegar vinnudegi er lokið á
kvöldin, ef verkefni kallar sérstaklega á hann.
— Ég hefði gjarnan viljað nota
slðasta sprettinn eingöngu I að
Frh. á bls. 15

Jakob V. Hafstein við eina myndina á sýningunni ,,Fast þeir sóttu sjöinn".
Tlmamynd Róbert

