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Fáanlegar fyrir sex, átta, tíu, tólf, sextán, átján eöa
tuttugu og sex mælistaöi.
Ein og sama miöstööin getur tekio viö og sýnt bæöi
frost og hita, t.d. Celcius +200+850 eöa 0+1200 o.fl.
Hitaþreifarar af mismunandi lengdum og meö mismunandi skrúfgangi fáanlegar.
Fyrir algengustu riö- og jafnstraumsspennur.
Ljósastafir 20 mm háir.
Þaö er hægt aö fylgjast meö afgashita, kælivatnshita, smurolíuhita, lofthita, kulda í kælum, frystum, lestum, sjó og fleira.
-

—
MVKJAVIK, ICILAND

Vesturgötu 16. Símar 14680 — 13280.

Frá opnun sýningarinnar þann 23. mars. Lisa Johansson-Pape sem setti sýninguna i Kjarvalsstöðum upp, Vigdís
Finnbogadóttir forseti og Martin Isaksson, sendiherra Finna, vid sjálfsmynd listakonunnar.

Yfirlitssýning Doru Jung opin fram yfir páska
UNDANFARNAR vikur hefur staðið
yfir yfirlitssýning á verkum finnsku
textfllistakonunnar Doru Jung á
Kjarvalsstöðum. Þetta er farandsýning frá Listiðnaðarsafninu í Helsingfors um einn helsta frumkvöðul
finnsks listiðnaðar, og má hiklaust
telja hana í hópi fremstu listiðnaðarmanna á Norðurlöndum.
Það er einkum fróðlegt fyrir
okkur íslendinga að kynnast því

hvað gerðist í Finnlandi, þegar
listamenn á borð við Doru Jung
voru sóttir til starfa með iðnfyrirtækjum. Dora Jung starfaði um
áratuga skeið sem hönnuður fyrir
risaiðnfyrirtækið
Tampella
í
Finnlandi. Það gerði textílframleiðslu þessa fyrirtækis þekkta og
eftirsótta um allan heim, og gerði
jafnframt Doru Jung fjárhagslega
kleift að reka vefstofu alla ævi,

Frá 300. fundi klúbbsins á 20 ára afmelinu.

YASHICA MF2
ákr.
nett myndavél sem
notar.SSmm
tilmu
• Innbyggl eilílðarílass, sem geíur merki sé notkun
þess þörl
• Raíhlöður endast á u.þ.b. 250 ílassmyndir.
• Engar stillingar
MYNDARLEG GJÖF

HfiNS PETERSEN HF

þar sem hún gat unnið að merkum
tilraunum og listsköpun.
Sýningunni á Kjarvalsstöðum
er skipt í tvo meginhluta. í Kjarvalssal er myndvefnaður, kirkjulist og ýmis listvefnaður, en í forsal eru sýnishorn af vefnaðarvörum, sem hún hannaði fyrir textílfyrirtækið Tampella.
Sýningin verður opin daglega kl.
14—22 fram yfir páska.
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Lionsklúbbur Eskifjarðar
20 ára
EskiHrfti, 22. mara.

LIONSKLÚBBUR
Eskifjarðar
heldur hátiðlegt 20 ára afmæli sitt
um þessar mundir og var nýlega
haldinn 300. fundur klúbbsins.
Kom þar m.a. fram, að einn félagi
klúbbsins,
Karl
Símonarson,
fyrrverandi forstjóri Vélaverkstæðis Eskifjarðar, hefur mætt á
alla fundi klúbbsins utan tvo frá
stofnun. Þá tvo fundi var hann
fjarverandi vegna veikinda. Var
Karli veitt viðurkenning klúbbsins
fyrir þetta einstæða félagsstarf.
Núverandi formaður Lionsklúbbs
Eskifjarðar er Aðalsteinn Valdimarsson.
— Ævar

Aðalsteinn Valdimarsson (th.) veitir Karli Sfmonarsyni viðurkenningu fyrir
mikið starf í Lionsklúbbnum.

