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Kynna sér vinnubrögð lögregiu og tollyfirvalda erlendis 

endingar hingað 
í ven juiegum bréf pósti? 
D I»ótt sú staðreynd sé á 

margra vitorði að þó nokk-
uð um „efni" sé á boðstól-
um a.m.k í Reykjavík og 
sennilega viðar utn land 
eru sérfraeðingar og ráða-
menn ekki sammála um, 
hvort eitur- eða fíknilyfja-
flóðið sé þegar skollið yfir. 
Kinu búast þeir fastlega 
við. að ekki muni líða á 
löngu þar til íslendingar 
verði fyrir þessum „menn-
ingar"áhrifum sem öðrum 
frá nágrannalöndunum. 

□ Að frumkvæði dómsmála-
ráðuneytisins hafa nú þrir 
fulltrúar lögreglu og tollyf-
irvalda verið sendir utan 
til að kynna sér vinnubrögð 
starfsfélaga sinna erlendisí 
þessum málum, en hætta er 
talin á að fíknilyfjum sé 
smyglað í póstbögglum 
hingað og dæmi um að slik-
ar sendingar hafi jafnvel 
komið í venjulegum bréfa-
pósti. 

Að því er Jón Thors deildar-
stjóri í dámsmálaráðuneytinu 
sagði Þjóðviljanuin álita yfir-
völd nauðsynlegt að fulltrúar 
lögreglu og tollgæzlu kynni sér, 
hvernig á að meðhöndla þessi 
mál til að vera viðbúnir þeg-
ar flóðið skellur yfir hér, — 
ef það er þá ekki þegax skoll-
ið yfir —, um það ber mönn-
um ekki saman. Hitt taldi hann 
ólíklegt. að vdð kæmumst hjá 
þessum nýjusrtu „menningar'*-
áhrifum nágrannalandanna. 

Seinni hlutann í nóvember 
fóru utan á vegum ráðuneytis-
ins þejr Kristinn Ólafsson lög-
reglufulltrúi, Sigurðuir Sigurðs-
son frá Toligæzlunni í Reykja-
vík og Kristján Pétursson frá 
Tollgæzlunni á Keflavikurflug-
veUi og eiga að kynna sér að-
gerðir lögreglu og tollyfirvalda 
í Noregi, Svíþjóð, Englandi og 
Danmörku og munu þeir senni-
lega er heim kemur veita til-
sögn á fræðslunáimskeiði sem 
I ráðj er að balda fyrir toJl-
verði og lögreglumenn. 

-<•> 

T I L DAGS 
í 

~ skammdeginu 
Mairgir haf a bent á það að 

í myrkasta skammdeginu virð-
„ist íslendingum það tagfróun 

að hefja deilur, og verða þær 
einatt þeim mun grimmjlegri 
sem tilefnin eru smávaxnari. 
Niauroaist verðuc dxegið í efa 
að reynsla síðustu ára stað-
festír þessa kermingu, og höf-
unctiir þessara pistla hlýtur 
að viðurkenna að hann fylg-
ist ævinlega með slíkum or-
ustum af mikilli athygli og 
ánægju; þaar stuðla öðru 
frernuir að þvd að haldja virk-
um þeim hlátuirtaugum sem 
gera tilveruna bærilega meS-
an sólin virðk þetta eyland 
naumast vdðiits. Deilur þær 
í a i hundahald sem mótað 
hafa skammdegið í vetux bafa 
verið einstakt góðgæti að 
þessu leyti, og í gær komst 
hnífur manna heldur betur í 
feitt, þegar sjálfux Haildór 
Laxness gerist aðili að þess-
ari skammdegisíþrótt með 
grein í Morgunblaðinu. Gam-
an er að sjá af hve fyrirbafn-
arlausri snilld Halldór tii-
einkax sér þær reglur sem 
heyra til siíkum deilum. Það 
er einkennd þvílíkra um-
ræðna, aS þeir sem hafa 
kennmgu að flytja telja að 
allir þeir sem aðhyllast aðxar 
skoðanix séu hedmskir eða ill-
gjarnix eða geðbilaðiir eða 
eitthvað þaðan af vexra. Hali-
dór segir um þá sem mælt 
hafa gegn bundahaldi í 
Reykjavík að sumir séu „ein-
kennilegir sérvitxingar" eða 
„fólk sem stendur á öðru 
menningarstigi en almenn-
ingux á íslandi'" en aðxir 
„bersýnilega klikkaðir (sísó-
frenía, „kleyfhugasýki")" eða 
„geðbilað fólk". Sannar hann 
með mörgurn og af ar skemmti-
leg-im dæmum hvernig þess 
háttar manneskjux dragi 
hrikalegax almennax ályktan-
ir af einkar smávöxnum til-s 
efnum. En síðan færist bann 
heldur betux í aukana sjálf-
ur. Hann heldur þvi fram að 
þeir sem frábdtnir eru hunda-

haldi í höfuðborginni séu arf-
takar þejrra manna á mið-
öldum sem • ánetjuðust þeim 
geðbilunarfaxaldri „að leita 
uppi gamlar konur, einkum 
einstæðar og snauSax, og 
brenna þ æ r á báJi með þejrri 
röksemd að þær væru í sam-
bandi við djöfulinn". í annan 
stað séu þessir menn skyldir 
þeim þjóðum sem „skipu-
leggja blóðbað á gyðingum 
ef eitthvað gengur úxskeiðis 
hjá þeim." í rauninni séu 
þeir sama sinnis og iHix Rús&-
ar og Þióðverjar sem höfðu 
„fxóðlega samvinnu um að 
skjóta 32 þúsund vaxnaxlausa 
gyðinga, mestan part konur, 
börn og gamalmenni, hjá 
Baby Jar, giiskorningi fyrir 
utan Kiev 29-30. september 
1941". 

Því fex fjarxi að ég hafi 
hug á þvi að gera athugasernd-
ir vdð svo ágætar kenningar; 
mér er það aðeins aðdáunar-
efni af hve einstæðxi leikni 
Halldór Laxness tileinkair sér 
þau glímiuibrögð sem heyra 
sfeammdegisdeiiunum til. 
Hins vegar vildi ég draga í 
efa þá kenningu hans að það 
sé algild regla hjé öHum 
þjóðflokkium að náttúran hafi 
stofnað tii tryggðabands miUi 
hunds og manns, edns og hann 
kemsit að orði. Til að mytida 
finnast þjóðir sem ala hunda 
tU frálags; ég gekk innan um 
slíkar bundahjarðir í Víet-
nam fyrir nokkruxn árum; 
þetta voru dý r með svipa'S 
hoildaifar og aligrísir og kjötið 
af þeim ljúffengt með ívið 
sætum kejm. Ég segi þetta 
ekki vegnQ þess að ég sé 
að leggja til að nýrri tegund 
verði bætt við vöruvídið hjá 
Sláfrjrfélaigi Suðurlands, að-
eins tjl að benda á að Reyk-
víkingar hafa fuUt leyfi tal 
að ástunda hvaða sérvizku 
sem þeim sýndst á þessu 
sviði, ekki síður en aðrir. 
Og geti þessd athugasemd 
stuðlað að þvi að halda Ufi 
í deilum um hundahaid þar 
til sól tekur að hækka á lofti 
er hún ekki tjl einAis skrif-
uð. — Austri. 

Þjóðviljinn hefur fregnað að 
algengt munj að fíknilyfjum, 
einkum cannabis, sé smyglað 
hingað til lands í póstsending-
um, aðaUega smápökkum, en 
einnig falið i öðrum varningi. 
Ennfremur mun nokkuð um að 
efni sé jafnvel sent í bréfa-
pósti t.d. var okkux sagt frá 
dæmj þess, að ednn og sami 
viðtakandi fékk frá Danmörku 
um 20 bréf með bashi á stutt-
um tíma, lítið í hverju, en 
safnast þegar saman kemur, 
hefux sjálfsagt verið bugsun 
sendanda. Annars kvað hashið 
vera fuUfyrirferðarmikið til 
bréfasendinga, hinsvegair mun 
auðvelt að senda LSD þannig. 
Aðrar aðferðir sem blaðið hef-
ur heyrt dæmi um eru t.a.m. 
að setja efnið í rakkremstúbur 
og einnig inn í bækur. sem 
miðhluti miðsdðnanna hefux 
verið skorinn úr. Þá mun hafa 
verið eitthvað um að grun-
lausir ferðamenn hafi verið 
beðnir fyrir bréf og böggla 
heim frá útlöndum. 

Að því er Ólafux Jónsson 
toUgæziustjóri sagði blaðinu, 
hefur ekki mdkdð íundizt vdð 
leit í bögglum og á fóUci eða 
í varningi þess, end a ekki le[t-
að á ferðafólki yfirleitt nema 
eitthvað þyki grunsaimlegt. Þó 
eru teknar einstaka stikkpruf-
ur, sagði hann, einkum á 
KeflavíkuirfluigveUi. Finniist 
eitthvað af lyfjum eru þau 
send í rannsókn, en af póst-
sendingurn hefur helzt fundizt 
eitthvað grunsamlegt í krosss 
bandjssendingum og þá frem-

ur piUur en canabig til reyk-
dnga. 

ToUgæzlan hefur ekkd leyfi 
tU að opna bréf, en fyrix kem-
ur, að bréf eru stöðvuð hjá 
póstinum og send toUgæzlunni 
og viðtakendux þá kvaddir 
þangað til að skýra frá, bvað 
í þeim sé. Hafa komið upp 
nokkur þannig mái, sagði toll-
gæzluistjóri, en yfirleitt verið 
um að ræða lyf, sem viðtak-
endu r hafa notað erlendis áð-
ur og/eða fengið send gegnum 
lækna og getað gert grein fyr-

Samþykkt um 
landhelgismál 

• Sjómannaílélag Isfirðmga hef-
ur sent Allþingi svofellt bréf: 

„Pundur haldinn í Siómanna-
fólagi Isfirðinga 10. des. 1970, 
lýsir eindregnum stuðningi við 
þingsályktunartiHögu Hannibals 
"Valdemjarssonar, um stækkun 
fiskveiðilandhelgi fyrir Vest-
fjörðum og Austfjörðum. 

Fundurinn skorar jafnframt á 
ÖM sjómannafiélög á landdnu að 
sýna þessu mdkla hagsmunamiáli 
sjómanna og aUrar þióðarinnar 
allan þann stuðning sem verða 
má, og beita öUum tiltækum 
ráðum til að fá tUiöguna saim-
þykkta á yfdrstandand: þirijgi". 
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Augíýsing 
um kosningu til 
fulltrúaþings F.Í.B. 

Sl. gr. laga félagslns: 
„Félagsmenn [ hverju hinna 6 umdæma, sem talin eru f 3. gr, 
skulu kjósa fulltrúa til fulltrúaþlngs F.Í.B., sem hér segir: 

Umdæmi I Vesturland 

II Norðurland 

— III Aueturland 

— — IV Suðurland 

— V 

— VI 

Reykjanes 

Reykjavlk og ngr.. 

4 aðalfulltrúa 
og 4 varafulltrúa 

4 aðalfulltrúa 
og 4 varafulltrúa 

4 aðalfulltrúa 
og 4 varafulltrúa 

4 aðalfulltrúa 
og 4 varafulltrúa 

6 aðalfulltrúa 
og 4 varafulltrúa 

20 aðalfulltrúa 
og 10 varafulltrúa 

Alls 42 fulltrúar og 30 varafulltrúar. 
Kosningar til fulltrúaþings skulu haldnar annað hvert ár. 
Kjörtímabil fulltrúa er 4 ár og miðast við fulltrúaþing. 
Skal helmingur fulltrúa kjörinn á 2ja ára frestl. 
Uppástungur um jafnmarga fulltrúa og varafulltrúa og kjósa skal, 
skulu hafa borizt félagsstjórninni í ábyrgðarbréfi fyrir 15. janúar 
það ár, sem kjósa skal. Komi ekki fram uppástungur um fleiri 
en kjósa skal, verður ekki af kosningu. 
MeS uppástungunum um þlngfulltrúa skulu fylgja meðmæll eigl 
færri en 30 fullgildra félagsmanna. Berist ekki uppástungur, 
skoðast fyrri fulltrúar endurkjörnir, nema þeir hafi skriflega 
beðizt undan 'endurkjöri." 

Samkvæmt þessu skulu uppástungur um helming þeirrar full-

trúatölu sem I 9. grein getur hafa borizt aðalskrlfstofu F.I.B., 
Eiríksgötu 5, Reykjavik i ábyrgðarbréfi fyrir 15. janúar 1971. 

Reykjavik, 12. desamber 1970. 
F. h. stjórnar F.I.B. 
Magnús H. Valdimarsson. 

HÞ DREGIÐ EFTIR 6 DAGA 

GERIÐ SKIL SEM FYRST 

HER ER BOKIN 
Guðmundur G. Hagalín: Sturla í Vogum 
Hin sígilda, rammíslenzka hetjusaga. — 
„Bókin kemur me8 sófskin og vorblce upp 

■' fangið á lesandanum". — 
Sveinn Sigurðsson, ritstjóri. 

Gunnar M. Magnúss: 
Það voraði vel 1904 
Gengið gegnum eitt ór islandssögunnar, og 
það eitt hinna merkari ára, og atburðir þess 
rakiir frá degi til dags. 

Jón Helgason: Maðkar í mysunni 
Fagur og mikilúðlegur skáldskapur. Frásagn-
arlist Jóns bregzt ekki, hann ritar fagurt mól 

og snjallan stíl. Þessar sög-
ur eru bókmennfaviðburður. 

JÓN '-at-.=KÍ:_ 
HELeASON 

MAOKAR 

i MYSUNNI 

Jakobína Sigurðardóflir: 
Sjö vindur gráar 
Bók, sem vekja mun athygli allra bóka-

monna og ber öll beztu einkenni höfundar-

ins: ríka frásagnargleði og glöggskyggni á 
mannlegar veilur og kosti. 

Þorsfeinn Anionsson: Innflyijandinn 
Á hótelherbergi í Reykjavík fer fram leyni-
leg samningagerð við fulltrúa erlends ríkis. 

Spennandi skáldsaga um 
undarlega framtíð íslands. 

Jóhannes Helgi: 
Svipir sækja þing 
Skemmtilegar mannlýsingar af Jónasí frá 
Hriflu, Ragnari í Smára, þjóðkunnum listmál-

ara, nóbelsskáldi og morgum fleirum. Svip-

myndir úr lífi höfundarins heima og erlendis. 

Elínborg Lárusdóffir: Hvert liggur leiðin! 
Nýtt og áður óprentað efni um fjóra lands-
kunna miðla og frásagnir fjölda nafn-

greindra og kunnra manna 
af eigin dulrœnni reynslu. 

Jakob Kristinsson: 
Vaxiarvonir 
Jakob Kristinsson fv. frœSslumálastj. var eft-

irminnilegur rœðumaður og fyrirlesari. Þessi 
bók er úrval úr rœðum hans og ritgerðum. 

Sigurður Hreiðar: Gátan ráðin 
Sannar sakamálasögur. Enginn höfundur 
fléttar saman jafn spennandi og dularfullar 

sögur og lífið sjálft. Þessi 
bók er geysilega spennandi. 

Kennefh Cooke: 
Hefjur í hafsnauð 
Hrikaleg og spennandi hrakningasaga 
tveggja sjómanna, sem bjargast eftir ofur-

mannlegar raunir. Jónas St. Lúðvíksson vuldi 
og þýddi bókina. 

Theresa Charles: Draumahöllin hennar - ^ ^ 
Dena var hcil luð af hinum rómantísku sög- ; / / v ^ 
um frá d'Arvanehöllinni. Og nú var hún : ; l^siil 

gestur í þessari draumahöll. 
B»uiM»mm í FSgur og spennandi óstar-

saga. 

Paul Marffin: Hjartablóð ::; I 
Eftírsóttasta lœknaskáldsaga síðari ára. Trú-

verðug, óveni'uleg og spennandi lýsing lífs 
á stóru amerísku sjúkrahúsi. Lœknaskáld-

sagan, sem er öðruvísi en allar hinar. 

Oscar Clausen: Affur í aldir 
Nýjar sögur og sagnir víðsvegar að af land-

inu. M. a. þœttirnir: Gullsmiðurinn í Æðey, 
íijíKiBís Frásagnir af Thor Jensen, 

I Tveir sýslumenn Skagfirð-

B!$$> i r !4Á inga drukkno. o. f|. o. f|. 

íslendíngasögur 
með nútíma stafsefningu 

1 Það finna allir, hve miklu auðveldara 
I lesa og njóta íslendingasagna með 
1 stafsetningu sem menn eru vanastir. 

áskrifendur, það er 2 5 % ódýrara. 
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