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Nýr angi afaronskunni

Dátasjónvarpið inn
á hvert heimili
Geir R. Andersen, kunnur
dálkahöfundur I Dagbla&inu, hefur gerst aöalhvatamaöur söfnun-

ar undirskrifta fyrir opnun dátasjdnvarpsins fyrir alla landsmenn. Safna á undirskriftum i

hverju kjördæmi og skila áskorun
til Alþingis i vor eoa haust. Geir
R. Andersen neita&i I gær aö
segja hverjir stæ&u aft þessu með
honum, en sag&i að það kæmi i
ljös siftar.
1 fréttatilkynningu segir Geir
R. Andersen, að undirskriftalistinn sé i raun áskorun til alþingismanna um að breg&ast vel við
óskum kjósenda þeirra, sem lja
þessu lið og veita málinu brautargengi á Alþingi. A undirskriftaskjalinu segir orðrétt: „Það er
staðreynd, að varnarliðið á
Keflavikurflugvelli rekur fullkomna sjónvarpsstöB I landi okkar og ennfremur að islenskir
sjónvarpsnotendur búa ekki við
þau skilyrði, sem nálægar þjóðir
njóta, t.d.í vali milli sjónvarpsstöftva innlendra og erlendra."
Fram kom á fréttamannafundinum i gær aft Geir R. Andersen
hugsar sér aft nota dreifikerfi
islenska sjónvarpsins þegar þaft
er ekki aft störfum fyrir dátasjónvarpift, og vill aft islenskir skýringartextar fylgi.
Þarna vir&ist semsé upp kominn nýr angi af aronskunni.
—þm/ekh

Halldór Blöndal um Sjálfstæðisflokkinn:

Þar standa ord
manna ekki lengi

I stuttu máli

Úr leikritinu „ólyktin", eftir Kristján Arnason, menntaskólakennara aft Laugarvatni.

Laugvetningar sýna nýtt íslenskt
leikrit i Stapa og Kópavogsbiói
Nemendur Menntaskólans
að Laugarvatni hafa undanfarift sýnt sjónleik austanfjails
við ágætar undirtektir. Leikritið ber nafnið ólyktin, þjó&Hfsmyndir eftir Kristján
Arnason. Nú er ætlunin a&
sýna leikinn á Su&urnesjum
nk. mánudag kl. 9:00.1 félagsheimilinu Stapa og fyrir ibiia
höfu&borgarsvæ&isins I Kópavogsbióikl. 9:00nk. þri&judag.
Leikstjóri er Kristín Anna

Fróken Margrét norðan fjalla
SU vi&fræga kennslukona
Fröken Margrét er enn I fullu
fjöri og hefur nú lagt land undir fót; ef til má segja a& hiln sé
orftin farandkennari. Herdis
Þorvaldsdóttir hefur leikift
hlutverk frökenarinnar I sýningu Þjó&leikhússins i á annaö
hundraft skipti og er nil i leikför um landiö. í sl&ustu viku
var leikritiö sýnt I Vík I Mýrdal og á Kirkjubæjarklaustri,
en I næstu viku ver&a sýningar
á ýmsum stö&um á norfturlandi. Mánudaginn 25. febriiar
verftur sýnt á ólafsfir&i kl.
20.30, þriöjudag kl. 13.30 á
Siglufir&i, mi&vikudagkl. 18. á
Dalvik og aftur þar á föstudag
kl. 20.30, en fimmtudaginn 28.
febr. veröur sýning I Hrlsey og
mun þaft vera I fyrsta skipti
sem Þjóoleikhúsiö sýnir þar.
Sýningartiminn I Hrlsey

hafa
Matthías Bjarnason segir Dr. Gunnar
frá" um leift og hann réfteiithvað óhreint ípokahorninu" klofnafti
ist á forsætisrá&herra fyrir
Það mikla fylgi sem Dr. Gunnar Thoroddsen forsætisráftherra
og varaformaður Sjálfstæ&isflokksins á meðal stuðningsmanna flokksins eins og komið
hefur fram I skoðanakönnun
Dagblaðsins virðist hafa hlaupið
illilega fyrir brjóstið á þeirri fámennu kliku sem ræ&ur enn þá
helstu valdastofnunum Sjálfstæ&isflokksins. Þessi glimuskjálfti birtist m.a. i auknum persónulegum árásum ýmissa forystumanna Sjálfstæ&isflokksins
á hendur varaformanni flokksins.

Viö umræöur á Alþingi i fyrradag um þingfrestun notuftu tveir
þingmenn
Sjálfstæ&isflokksins
þeir Halldór Blöndal og Matthfas
Bjarnason tækifærift til aft rá&ast
á Gunnar Thoroddsen. Halldór
Blöndalfór háöulegum or&um um
forsætisráöherra og taldi hann
hafa verift a& setja sig á háan sess
meö því aö Gunnar heföi verfö aö
likja sjálfum sér vift Adenauer
fyrrum kanslara V-Þýskalands i
sjónvarpi fyrir nokkru. Halldór
kalla&i stuðningsmenn Gunnars I
Sjálfstæðisflokknum „horn sem

hringlandahátt. Halldór sag&i a&
þessi hringlandaháttur Gunnars
Thoroddsen væri reyndar ekkert
nýtt fyrir hann því þessi háttur
forsætisrá&herra væri nokkuft
sem menn hefftu lifaft lengi meft I
Sjálfstæöisflokknum, en I þeim
flokki væri reyndar venja a& orft
manna stæ&u ekki lengi.
Matthias Bjarnason var lfka
ómildur i garð forsætisráðherra
og ásakafti hann fyrir að hafa
„eitthvað óhreint i pokahorninu"
úr þvi aft hann vildi gera hlé á
störfum þingsins.
þ.m.

Lífeyrisþegar njóta
10% frádráttar

Guðbergur í FEVtsalnum
Guftbergur Auftunsson listmálari
opnar fjóröu einkasýningu sina I
FtM-salnum að Laugarnesvegi
112 kl. 3 f dag. A sýningunni eru 20
nýjar myndir. Sýningin stendur

til 9. mars og er opin kl. 2-10 á
laugardögum og sunnudögum, en
kl. 5-10 a&ra daga.
(Mynd: Tonc)

Þegar
ríkisstjórn
Geirs
Hallgrimssonar
samþykkti
núgildandi skattaiög 1978 þá var
ekki gert ráö fyrir þvi aö lífeyrisþegar gætu dregi& 10% frá lifeyri
sliiuni þegar hann væri talinn til
skatts, en eins og kunnugt er þá
geta launþegar vali& á milli þess
a& nota almenna 10% frádráttarheimild e&a tilgreina ákve&na li&i
til frádráttar.
Ne&ri deild Alþingis samþykkti
fyrir nokkru breytingu á skattalögunum sem fól I sér a& lifeyrisþegar skyldu njóta hinna almennu 10% frádráttarheimildar.
Eftir aft þessi breyting haf&i verift
samþykkt I deildinni töldu margir
þingmenn i fyrstu a& tilgangi tillögunnar heföi ekki veriö náð
þrátt fyrir samþykktina vegna
þess hversu flausturslega var
sta&ið aft flutningi hennar af hálfu
flutningsmanns,
Vilmundar
Gylfasonar. Vi& nánari athugun I
efri deild kom I ljós aft breytingatillagan haf&i lent á réttum staft I
skattalögunum og var þvi fyrrgreindur ótti manna úr sögunni.
þ.m.

Þdrarinsdóttir, en I sýningunni koma fram yfir 30
manns, leikarar, dansarar og
hljó&færaleikarar — enda
koma vi& sögu I leiknum jafnt
álfar og tróll sem mennskir
menn. Þetta er vi&amesta
sýning sem nemendur ML
hafa staftift a&, og má heita,
a& fjór&i hver nemandi
skdlans hafi lagt hönd á plóginn.

ákvar&ast nánar eftir fer&um
ferjunnar frá Dalvik.

Líf og fjór á Kjarvalsstödum
.

Heilmikiö ver&ur um a&
vera á Kjarvalsstö&um um
helgina þar sem stendur yfir
sýning á listi&n kvenna og eru
mi si&ustu forvöð a& sjá hana.
1 tengslum vift sýninguna
ver&ur I dag kl. 2 haldin sýning
á blómaskreytingum frá
Blómavali, kl. 4 verður tlskusýning og kl. 6 sýning á þjó&búningum og sýiulir þjd&dansar.
A morgun, sunnudag kl. 3
veröur aftur tlskusýning og
þjó&biininga- og þjó&dansasýning kl. 5. Konur veröa á
sýningunni bá&a dagana vift
aft spinna, vefa og knipla.
Þá má geta þess, aft Bandalag kvenna sem stendur fyrir
þessari sýningu heldur þing

sitt á Kjarvalsstööum á
sunnudaginn og stendur þa&
fram á mánudagskvöld.

Svavar áfundi Geðverndar
Félagiö Ge&vernd boöar
árl&andi fund á mánudagskvöldiö nk. kl. 20.30. Heilbrigöisrá&herra, S v a v a r
Gestsson mætir á fundinn.

Félagar I Geövernd og fólk
sem starfar a& ge&heilbrig&ismálum er sérstaklega hvatt til
a& koma og taka þátt I umræöum.

Auglýsingasíminn
er 81333
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