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Krefjast stöövunar framkvæmda við
Þórsgötu 2 9

„ B ú a s t m á vid ad f jöldi
kennara neyðist til ad
segja upp s t ö r f u m "
ISAFJöRÐUR: Grunnskólakennarar á lsafiröi telja það
algjört lágmark aft kaupmáttur kennaralauna geti staöift
undir framfærslu svonefndrar
visitölufjölskyldu og segja nUverandi launakjör þvr meö
iillu óvi&unandi a& þvl er fram
kemur i nýlega samþykktri ályktun frá þeim. Benda þeir
jafnframt á a& kennaralaunin
séu langt a& baki þvi er e&lilegt megi telja miöaö viö aörar stóttir, sem hafa samsvarandi menntun a& baki. Jafnframt benda þeir á aö kennar-

ar séu nú eina stéttin er ekki
hefur i öllum tilfellum þriggja
mánaöa barnsburöarleyfi.
„Ef fram heldur sem nú
horfir má viö þvi bUast fyrr en
seinna aö fjöldi k e n n a r a
neyöist til a& segja upp störfum og leita betur launa&ra
starfa", segir í ályktuninni.
Kennaraskortur og tiö kennaraskipti valdi miklum vanda
ár hvert utan Reykjavikur en
búast megi vi& a& þd veröienn
erfiöara en áður aö fá réttindakennara til starfa f dreifbýMnu."
— HEI.

U m 2 , 5 milljóna k r.
hagnaður hjá K R O N
REYKJAVtK:
Heildarvelta
KRON á s.l. ári varö 110 milljónir króna og er þaö rúmlega
70% aukning frá árinu 1980 að
þvi er fram kom á aðalfundi
félagsins sem haldinn var
laugardaginn 8. mai á Hótel
Sögu í Reykjavik. Um eitt
hundrað fulltrúar sóttu fundinn.
Eignir félagsins eru 66,7
milljónir þar af eigið fé nær
61% og er eignastaða félagsins
mjögsterk. Hagnaður var kr.
2,5 millj. Félagið rekur nU 10
verslanir, auk efnagerðar en
JárnvörubUÖ KRON hefur
verið lögö ni&ur. Samþykkt

var á fundinum aö gefa HjUkrunarheimili aldraöra í Kópavogi og Dvalarheimili aldraöra viö Snorrabraut 25.000
kr. hvoru til kaupa á búna&i.
A fundinum kom fram a&
stofnaö hefur veriö sameignarfélag um rekstur stórverslunar i Holtagöröum. Eignarhlutur KRON er 52% og hefur
KRON 3 af 5 fulltrúum f stjórn
félagsins. Þá kom fram a&
framkvæmdir munu bráölega
hefjast viö byggingu hverfisverslunar KRON viö Furugrund í Kópavogi.
Stjórn félagsins var öll endurkjörin.

■ Frú Lotte Zier og Maria Zier viö eitt verka listamannsins (Tlmamynd ELLA)

Yfirlitssýning
f minningu
Kurt Zier
■ Nú stendur yfir aö Kjarvalsstööum sýning á verkum KurtZier fyrrverandi skólastjóra Myndlista-oghandiðaskóla íslands. E r
hér um aö ræöa 115 verk, teikningar, svartlistamyndir, kritarmyndir og málverk og má segja
aöþessi yfirlitssyning sé „hist og
her" Ur starfi Kurt Zier, eins og
Einar Hákonarson, skólastjóri
komsta&oröi, þegar viö litum viö
a& Kjarvalsstööum f gær.
Myndirnar eru í eigu ekkju og
dætra Kurt Zier þeirra Lotte Zier
Maria Zier og Eva Zier, en þær
Lotte og Maria eru komnar hing-

aö til lands vegna sýningarinnar.
Þa& er Myndlista og Handi&askóli íslands sem stendur a& sýningunni og vill me& þvl votta hinum frábæra sktílamanni viröingu
sina. Hefur veriö gefin Ut vönduö
sýningarskfá þar sem þau rita i
minningu Kurt Zier: Einar Hákonarson, Björn Th. Björnsson,
Michael Siegel, fr. prófessor vi&
Rikislistaskdlann I Berlln, Höröur
AgUstsson, Walter Schafer fyrrum skólastjtíri Odenwaldskóla,
Stefán Edelstein og Trude Emmerich guöfræöingur.
— AM

REYKJAVIK: „Viö fögnum
þeirri samþykkt sem gerö var á
Skipulagsnefndarfundi
nýveriö
þar sem íbUasamtökum I gamla
bænum er gefinn kostur á ab
starfa meft Borgarskipulagi
Reykjavfkur vi& endurvinnslu og
mótun deiliskipulags fyrir gömlu
hverfin" segir I frétt frá I bUasamtökum Þingholtanna sem
blaöinu barst I gær.
Hinsvegar segir í fréttinni
harma samtökin hvemig staftið
hefur verift aö byggingarframkvæmdum viö Þórsgötu 29. „Leitaö hef ur verið allra löglegra leiða
til að fá framkvæmdirnar stöðvaðar me&an sátta er leitaft I málinu. Kærum sem fram hafa komift
hefur I engu veriö sinnt.
Ibúasamtökin krefjast þess aft
byggingarframkvæmdirnar veröi
stö&vaöar þegar í staö og máliö
tekiö upp aönýju og fullt tállit tekiö til íbUa viö ofanveröa Þtírsgötu
og Lokastig", segir f fréttinni.
—Sjo.

Tónleikar f
Norræna
húsinu
■ A morgun sunnudag heldur
Jóhanna G. Möller stípransöngkona og Krystyna Cortes pianóleikari, tónleika I Norræna húsinu
og hefjast þeir klukkan 17. A tónleikunum ver&a flutt verk eftir
bæði innlenda og erlenda höfunda.

Saudburður að byrja og
allar k indur á húsi
LANÐEYJAR: „ J ú , jU, þaö
eru allar kindur haföar á hUsi
og þau byrgö á ntíttinni, þvi
ærnar mega ekki bera Uti i
svona miklum gaddi", sagöi
Agúst Jónsson bóndi i Sigluvik
er viö leituöum frétta af sauöburöi þar um sló&ir þetta
kalda vor. Atta stiga gaddur
var nóttina áöur en viö röbbu&um vi& AgUst 5. mai s.l. en
þá sag&i hann - sauðburð aö
byrja á nokkrum bæjum.
„Þetta eru „sprautukindurnar" sem byrjaðar eru aö
bera, en þær voru sæddar um
viku áöur en fariö var að
hleypa til", sagði AgUst. Sauöburður á svo að hefjast fyrir
alvöru um mi&ja þessa viku.
En k e m u r ekki fljótt til
þrengsla ihUsum ef mikiö þarf
a& hafa af lambám I húsi?
„Nei, menn eru bunir aö fá
miki& pláss i hlöðum þar sem

hægt er að gera styjur og svo
eiga menn alltaf einhver hUs
önnur." AgUst sagði einnig
komið mikið af folöldum. „En
þau lifa nU alveg Uti, jafnvel
betur heldur en ef það væri
rigningatið". öll hross þurfi
þó að vera á gjöf. „Gróöurinn
var oröinn mjög fallegur en er
nU alveg fölnaöur."
— Þiö getiö þa ekki miki&
farift a& huga a& gar&löndum
enn?
„Nei, nei. Þaö er bllheldur ís
hér um allt. En þegar þessi
timi er kominn, þá ver&ur
þetta nU fljdtt aö breytast ef
hann bregður til betri tiðar.
En það er hins vegar ekki vist
a& þa& veröi alveg strax". I
venjulegu árferöi sagöi AgUst
kartöflur settar niöur frá 14.
til 20. maí, svo bUast má vi& aö
sáning veröi me& seinna fallinu þetta voriö.
I
HE

Predikun á ták nmáli
SKAGAFJÖRÐUR:
Kirkjukórinn á Sauöárkróki hélt
söngskemmtun i félagsheimilinu Argar&i i' Lýtingssta&ahreppi sl. laugardagskvöld.
Söngstjóri kórsins og organisti
Sau&árkrókskirkju sl. 10 ár er
Jón Björnsson tónskáld fra
Hafsteinsstööum.enhann hefur nU gegnt organistastörfum i
héraöinu, æft kóra og eflt
sönglíf i 60 á r og veriö mikilvirkt og vinsælt tónskáld. A
söngskránni voru 15 kórlög en
i þremur laganna sungu Þorbergur Jósefsson og Ragnhildur Öskarsdúttir einsöng og var
Guöbrandur
Gu&brandsson
undirleikari á t r o m p e t i
nokkrum laganna. Auk þess
söng Þorbergur 5 einsöngslög
vi& undirleik Jóns tónskálds.
Kirkjuktír Mælifellsprestakalls efndi til kaffisamsætis
fyrir gesti og heimafólk aö
söng loknum og voru þar
m a r g a r ræöur fluttar en
kirkjukórnum á Sau&árkróki
einsöngvurum og stjórnanda
þakka&ur mikill og fagur
söngur.

Um fyrri helgi ftíru kirkjukórinn og sóknarpresturinn á
Sau&árkrtíki til Siglufjar&ar í
versta hriöarveöri og ófærö og
sungu þar messu og efndu si&ar um daginn til samkomu i
Siglufjaröarkirkju. — Þann
dag komst sira Myoko Þóröarson prestur heyrnarskertra
frá Akureyri vestur a& Reykjum i Tungusveit til guösþjónustuhalds ásamt sóknarprestinum ogski'röi hún þar barn og
predikaöi á táknmáli. Orð var
gert á dugnaði hinnar erlendu
konu og ágæta prests, en ferðin var bæði löng og ströng. —
Betur viöraöi um þessa helgi,
er sira Björn H. Jdnsson og
kirkjukórinn á HUsavik komu
vestur hingaft og sungu messu
heima á Htílum og héldu siöan
söngskemmtun Á Sauðárkrtíki
undir stjórn hins kunna organista og söngstjtíra frU Sigri&ar
Schiöth en 12 stiga hiti var i
Skagafir&i á sunnudag og fagurt ve&ur eftir langt og hart
kuldakast.
— A.S.— Mælifelli

■ Þeir sem dvalarstyrki hlutu ásamt Einari Laxness, formanni Menntamálaráðs. F r á vinstri: Jóhann
Hjálmarsson, VernharÐur Linnet, Flosi Ólafsson, Thor Vilhjálmsson, Gu&munda Andrésdóttir, Einar
Laxness og Magnús Jónsson. (Timamynd I Olla)

Á t t a listamenn hlutu
tveggja m á n a ð a dvalarstyrk
■ Menningarsjtíður og Menntamálaráð efndu til bla&amannafundar f gær vegna hinnar árlegu
styrkveitingar Ur Menningarsjóöi. Ráöiö augiysti aö þessu
sinni eftir umstíknum um dvalarstyrki til handa listamönnum,
sem hyggjast dveljast erlendis
um a.m.k. tveggja mána&a skeift
og vinna þar a& listgrein sinni.
Voru þessir styrkir ákveönir átta
talsins nU, kr. 10 þUs. hver. Enn
var auglýst eftir umsóknum um
styrk til Utgáfu ísl. tönverka, I
heild a& upphæft kr. 15 þUs. Loks
var auglýst eftir umsóknum um
styrk til þeirra sem stunda f ræöistarf og náttUrufræöirannsóknir.
Þá hafa a& venju veriö veittir all
margir styrkir án sérstaks umsóknarfrests upp I greiöslu fargjalds fyrir listamenn og/e&a til
annarrar
menningarstarfsemi
eftir þvi sem fé hefur hrokkiö til.
Á þessu ári hafa nU verið veittir
slikir styrkir til 17 aðila, rithöfunda, leiklistarfólks, tonlistar og
myndlistarmanna.

Jazzvakning hlaut sinn
fyrsta opinbera styrk
E i n a r Laxness,
formaður
Menntamálará&s ávarpa&i gesti
og kynnti þá listamenn sem hlutu

dvalarstyrk kr. 10.000 hver. Bárust 28 umsóknir en aöeins var
unnt aö veita eftirtöldum átta
listamönnum styrk. Þeir voru:
Ási I Bæ, Flosi ólafsson, Guðmunda Andrésdöttir, Hllf Bente
Sigurjónsdóttir, Jdhann Hjálmarsson, Jtín Reykdal, MagnUs
Jónsson og Thor Vilhjálmsson.
Umsækjendur til tdnverkaUtgáfu voru nU þrir og ákvað
Menntamálaráfi aö veita þeim
öllum nokkra Urlausn. Þeir voru:
Jazzvakning sem hlaut 10.000.00

kr. til útgáí'u minningarplötu um
Gunnar Ormslev, saxófónleikara,
Gu&jtín Matthlasson til plötuUtgáfu kr.2500.00 og Trometblásarasveitin til útgáfu tónverks eftir Jónas Ttímasson, ttínskáld
kr.2500.00.
Þess má geta aö til jassleikara
hefur opinbert fé ekki runniö áöur
svo vitaö sé og er frumkvæöi
Menntamálaráös og Menningarsjóös þvf athygUsver&ara en þaö
styrkti
kvikmyndager&armenn
hérlendis fyrst allra.
— AM

Vorsýning M y n d lista- o g handíðaskóla íslands
■ Arleg vorsýning Myndlista- og
handi&askóla tslands ver&ur nU
um helgina og veröur sýningin
opin bá&a dagana frá kl.14 til 22.
Þessi vorsýning er hin 43.1 röftinni og er hUn aö sögn a&standenda sktílans löngu or&in árviss
og vinsæU þáttur i bæjarllfinu.

Segja þeir sýninguna ávallt fjölsótta.
Þaö eru framhalds- eöa sérnámsdeildir sktílans sem standa
a& þessari sýningu og sýnir hver
deild í sinni kennslustofu I hUsakynnum skólans aö Skipholti 1.
Ekki er unnt aö sýna frá námskeiöum, sökum plássleysis.

