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Laugardagur 9. maí 1981

dagbók
skemmtanir

Land-Rover eigendur
Nýkomið á mjog hagstæðu verði:
Stýrisendar
Spindlasett
Mótorpúðar
öxlar, aftan
Fjaðrafóðringar
Girkassaöxlar
Kambur og
Hraðamælisbarkar
Bremsubarkar
Hljóðkútar

Hurðaskrár
Pakkdósir
Tanklok
öxlaflansar
Bremsuborðar
Girkassahjól
pinion
Lampasett
Dælugúmmi
Púströr

Sendum í póstkröf u.

Bílhlutir h/f
Suðurlandsbraut 24 — Reykjavik.
S.38365.

Kvenfélagskaffi
■ Hin árlega kaffisala K venfélags Háteigssóknar verður i
Domus Medica sunnudaginn 10.
mai og hefst kl. 2 og stendur fram
til kl. 6 siðd.
Kvenfélag Háteigssóknar hefur
allt frá stofnun félagsins lagt
drjúgan skerf til félags- og
menningarmála innan sóknarinnar auk þess stuðnings, sem það
hefur veitt hinni ýmsu liknarstarfsemi svo sem geta hefur
leyft hverju sinni. Má geta þess
að kvenfélagið gaf kr. 5000.00 til
kaupa á taugagreini nú i vetur og
tók einnig þátt i þeirri almennu
söfnun, sem fram fór hér á
Reykjavikursvæðinu til þessa
þarfa málefnis.

ferðalög

Skoðunarferðir
■ Dagsferðir sunnudaginn 10.
mai:
1. kl. 10. Fuglaskoðunarferð um
Miðnes — og Hafnaberg. Leiðsögumenn: Erling Ólafsson, liffræðingur og Grétar Eiriksson.
Verð kr. 70.- Ath. að hafa með
sjónauka og fuglabók AB
2. kl. 10. Búrfell (612 m) i
Þjórsárdal.
Fararstjóri:
Hjalti K ristgeirsson. Verð kr. 80.3. kl. 13 Straumsvik — Hvassahraun. Fararstjóri:
Guðrún
Þórðardóttir Verð kr. 30.Farið frá Umferðarmiðstöðinni, austanmegin. F a r m . v/bil.

tónleikar

Sveit
Tveir röskir 13 ára drengir óska eftir að
komast i sveit i sumar. Helst á sama bæ,
þó ekki skilyrði. Vinsamlegast hafið samband við Steinunni i sima 71267 eða Ingibjörgu i sima 18154.

Einlægar þakkir fly t ég öllum þeim mörgu
sem á sextugs afmæli minu 28. april s.l.
sýndu mér vináttu sina og hlýhug með
heimsóknum, gjöfum, skeytum og á annan hátt sem aldrei gleymist.
Guðmundur Sveinsson
skólameistari
Flúðaseli 30

Tónleikar i Þjóðleikhúsinu
■ Aukatónleikar á vegum Tónleikanefndar Háskólans veröa
haldnir i Forsal Þjóöminjasafnsins við Hringbraut, laugardaginn
9. mal 1981 kl. 17.00
Flytjendur eru Þóra K . Johansen og Elin Guðmundsdóttir
semballeikarar og munu þær
flytja tónverk fyrir tvo sembala
og einnig einleiksverk fyrir sembal.
A efnisskránni er barokktónlist
og frumflutningur á nýju Islensku
tónverki. Flutt verða verk fyrir
tvo s e m b a l a eftir
Johann
Christian Bach. Wilhelm Friede-

apótek
Kvöld, nætur- og helgidagavarsla
apóteka i Reykjavik vikuna 8. til,
14. mai er i Háaleitis Apoteki.
Einniger Vesturbæjar Apótek opið til kl. 22:00 öll kvöld vikunnar
nema sunnudagskvöld.

+
Útför fööur okkar

Guðgeirs Jónassonar
Smáragötu 5,
fer fram frá Dómkirkjunni þriðjudaginn 12. mai kl. 13.30.
beim sem vildu minnast hans er bent á liknarstofnanir.
Geir S. Guogeirsson
Hreggvi6ur E. Guögeirsson

Ctför

Kjartans Júliussonar
Skáldstööum efri
er lést þann 1. mai s.l. fer fram að Hólum i Eyjafiröi
þriðjudaginn 12. mai n.k. kl. 2.
Finnbjörg Stefánsdóttir

og bræ&ur hins látna.

Hafnarfjörður: Hafnfjarðar apótek
og Norðurbæjarapótek eru opin á virkum dögum f r á kl.9-18.30 og til skiptis
annan hvern laugardag kl.10-13 og
sunnudag kl.10-12. Uppiýsingar 1 símsvara nr. 51600.
Akureyri:
Akureyrarapótek
og
Stjörnuapótek opin virka daga á opnunartíma búða. Apótekin skiptast á
sína vikuna hvort að sinna kvöld-, nætur- og helgidagavörslu. A kvöldin er
opið i því apótekí sem sér um þessa
vörslu, t i l kl.19 og frá 21-22. A helgidögumeropiðfrákl.11-12, 15-16 og 20 21. Á öörum timum er lyf jafræðingur
á bakvakt. Upplýsingar eru gefnar í
sima 22445.
Apótek Keflavikur: Opið virka daga
kl. 9 -19, almenna fridaga kl. 13-15,
laugardaga frá k l . 10-12.
Apótek Vestmannaeyja: Opiö virka
daga frá kl.9-18. Lokað i hadeginu
milli kl.12.30 og 14.

löggsesla
Maðurinn minn,faðir okkar,tengdafaöir og afi,

Ingimar óskarsson,
náttúrufræðingur
Langholtsvegi 3
verður jarðsunginn frá Dómkirkjunni mánudaginn 11.
mai kl. 10.30.
Margrét Steinsdóttir,
Ingibjörg Ingimarsdóttir,
óskar Ingimarsson, Aslaug Jónsdóttir,
Magnús Ingimarsson, Ingibjörg Björnsdóttir,
og barnabörn.

R e y k j a v i k : Lögregla s i m i 11166
Slökkvilið og siúkrabill simi 11100.
Seltjarnarnes: Lögregla sími 18455
Sjúkrabíll og slökkvilið 11100.
Ktípavogur:
Lögregla simi 41200
Slökkvilið og sjúkrabill 11100.
Hafnarfjörður: Lögregla simi 51166
Slökkvilið og sjúkrabill 51100.
Garðakaupstaður: Lögregla 51166
Slökkvilið og siúkrabill 51100.
Keflavik: Logregla og sjúkrabill
sima 3333 og i simum sjúkrahússins
1400, 1401 og 1138. Slökkvilið simi 2222
Grindavik: S júkrabíl I og lögregla simi
8444 og S lökkvilið 8380.
Vestmannaeyjar: Lögregla og sjúkrabill 1666. S lökkvilið 2222. S júkrahúsið
simi 1955.

Litskyggnufyrirlestrar u m
Ijósmyndun á Kjarvalsstöðum
■ Björn Rúriksson heldur i
næstu viku þrjá litskyggnufyrirlestra um ljósmyndun. Fyririestrarnir verða haldnir I hliðarsal á K jarvalsstöðum, og eru
þessir:
Mánudaginn 11. mai, kl. 20:30.
,,Að mynda mót sólu'

Miðvikudaginn 13. mai kl. 20:30.
„Að ljósrnynda úr lofti".
Fimmtudaginn 14. mai, kl. 20:30.
,,Að velja sér mótiv".
Aðgangur að f yrirlestrum þessum er ókeypis. Hver einstakur
fyrirlestur tekur um 40 minútur.
Fólk er beðið um að mæta stundvíslega.

mann Bach, Francois Couperin
og Þorkel Sigurbjörnsson. Sónata
Couperins er útsetning á hljómsveitarverki en hin tónverkin eru
samin fyrir s e m b a l a . Einnig
verða flutt einleiksverk fyrir
sembal eftir Antoine Forqueray
og Domenico Scarlatti.

Einleikstónleikar
■ Finnski pianóleikarinn EERO
HEINONEN heldur einleikstónleika laugardaginn 9. mai kl.
16:00 i' Norræna húsinu.
Aefnisskrá eru verk eftir Einar
Englund, Sibelius, Hannikainen
Mozart og Liszt.

sýningar

Sýning i Listasafni alþýðu
■ Jakob Jónsson heldur malverkasýningu i Listasafni Alþýðu
að Grensásvegi 16 dagana 9.-13.
mai. Sýningin verður opin alla
daga frá kl. 14 til 22.

Selfoss: Lögregla 1154. S lökkvilið og
sjúkrabill 1220.
Höfn i Hornafirði: Lögregla 8282.
Sjúkrabíll 8226. S lökkvilið 8222.
Egilsstaðir: Lögregla 1223. S júkrabíll
1400. S lökkvilið 1222.
Seyðisf jörður: Lögregla og sjúkrabill
2334. S lökkvilið 2222.
Neskaupstaður: Lögregla simi 7332.
Eskifjörður: Lögregla og sjúkrabíll
6215. S lökkvilið 6222.
Húsavik: Lögregla 41303, 41630.
S'iúkrablll 41385. S lökkvilið 41441.
Akureyri:
Lögregla 23222,22323.
Slökkvilið og sjúkrabíll 22222.
Dalvik: Lögregla 61222. S júkrabíll
61123 á vinnustað, heima 61442.
ölafsfjörður: Lögregla og sjúkrabíll
62222. S lökkvilið 62115.
Siglufjörður: Lögregla og sjúkrabill
71170. S lökkvilið 71102 og 71496.
Sauöárkrtíkur: Lögregla5282. S lökkvilið 5550.
Blöndutís: Lögregla 4377.
Isafjörður: Lögregla og sjúkrabíll
4222 S lökkvilið 3333.
Bolungarvik: Lögregla og sjúkrablll
7310. S lökkvilid 7261.
Patreksf j ö r ð u r :
Lögregla
1277.
Slökkvilið 1250, 1367, 1221.
Borgarnes: Lögregla 7166, S lökkvilið
7365
Akranes: Lögregla og sjúkrabíll 1166
og 2266. S lökkvilið 2222.

heilsugæsla
Slysavarðstofan i Borgarspitalanum.
Sími 81200. Allan sólarhringinn.
Læknastofur eru lokaðar á laugardögum og helgidögum, en hægt er að ná
sambandi við lækni á Göngudeild
Landspitalans alla virka daga kl. 2021 og á laugardögum frá kl. 14-16. simi
29000. Göngudeild er lokuð á helgidögum. Á virkum dögum kl.8-17 er hægt
að ná sambandi við lækni i síma
Læknafélags Reykjavikur 11510, en
þvi aðeins að ekki náist í heimilislækni. Eftir kl.17 virka daga til klukkan 8 að morgni og f r á klukkan 17 á
föstudögum t i l klukkan 8 árd. á mánudögum er læknavakt i sima 21230.
Nánari upplýsingar um lyf jabúðir og
læknaþjónustu eru gefnar i simsvara
13888.
Neyðarvakt Tannlæknafél. Islandser í
Heilsuverndarstöðinni á laugardögum
og helgidögum kl.17-18.
Ónæmisaðgerðir f y r i r fullorðna gegn
mænusótt fara f r a m i Heilsuverndarstöð R e y k j a v i k u r á mánudögum
kl.16.30-17.30. Fólk hafi með sér ó-

Sýningu Einars Þorlákssonar lýkur um helgina
■ Málverkasýningu Einars Þorlákssonar i Norræna húsinu lýkur
á sunnudagskvöld. Að sögn Einars hefur aðsókn verið góð og allm a r g a r myndir hafa selst.
aymngin verður opin frá 14,0022.00 á laugardag og sunnudag.
JG
næmisskírteini.
Hjálparstöð dýra við skeiðvöllinn í
Víðidal. S lmi 76620. Opið er milli kl.1418 virka daga.

heimsóknartími
Heimsdknartimar sjúkrahúsa eru sem
hér segir:
Landspitalinn: Alla daga k l . 15 til kl.
16 og kl.19 til kl.19.30.
Fæðingardeildin: kl.15 t i l kl.16 og
kl.19.30 til kl.20.
Barnaspitali Hringsins: kl.15 til kl.16
alla daga og kl.19 til 19.30
Landakotsspitali: Alla daga kl.15 til
kl.16 og kl.19 til 19.30
Borgarspitalinn: Mánudaga til föstu
daga k l . 18.30 til kl. 19.30. A laugardögum og sunnudögum kl.13.30 til 14.30 og
kl.18.30 t i l kl.19.
Hafnarbúðir: Alla daga kl.14 til kl.17
og kl.19 til kl.20
Grensásdeild: Mánudaga til föstudaga kl.16 til kl.19.30. Laugardaga og
sunnudaga kl.14 til k1.19.30
Heilsuverndarstöðin: Kl. 15 til kl.16 og
kl.18.30 til k l . 19.30
Fæðingarheimili Reykjavikur: Alla
daga k l . 15.30 til k l . 16.30
«•
Kleppsspítali: Alla daga kl. 15.30 til
kl.16 og kl.18.30 til kl.19.30
Fltíkadeild: Alla daga kl. 15.30 til kl.17.
Ktípavogshælið: Eftir umtali og kl.15
til kl.17 á helgidogum.
V i f i l s s t a ð i r : Daglega kl.15.1i t i l
kl.16.15 og kl.19.30 t i l kl.20.
Vistheimilið Vifilsstöðum: Mánudaga
— laugardaga f r á kl.20-23. S unnudaga
frá kl.14 til kl.18 og kl.20 til kl.23.
Stílvangur, Hafnarfirði: Mánudaga til
laugardaga kl.15 til kl.16 og kl.19.30 til
kl.20
Sjukrahusið Akureyri: Alladaga kl.1516 og kl.19-19.30.
Sjúkrahúsið Vestmannaeyjum: Alla
daga kl.15-16 og kl.19-19.30.
Sjúkrahús Akraness: Alla daga
kl.15.30-16 og 19.-19.30.

bókasöfn
A Ð A L S A F N — Utlánsdeild, Þingholtsstræti 29a, s i m i 27155
opid mánudaga — föstudaga k l . 9-21.
laugardaga 13-16. Lokað á laugard. 1.
m a i - l . sept.
AÐALSAFN
—
lestrarsalur,
Þingholtsstræti 27
Opið mánudaga-föstudaga k l . 9-21.
Laugard. 9-18, sunnudaga 14-18.

