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Iðnaðarbankinn:

Kjarvalsstaðir:
Sýning á verðlaunamyndum

Varar við gömlum
tékkum úr sorpgámi
IÐNAÐARBANKINN hefur varað við að reynt kunni að verða
að setja f umferð gamla tékka,
sem í ógáti lentu í sorpgámi f
vesturbæ Reykjavíkur. Tékkarnir eru bankastimpiaðir og þvi
verðlausir með öllu. Frétt Iðnaðarbankans er svohljóðandi:
AUt fram til loka árs 1979 var
sá háttur hafður á í nokkrum tilvikum, að tékkar útgefnir af fyrirtækjum voru endursendir þessum fyrirtækjum, þegar þeir höfðu verið
innleystir í banka. Var þetta gert
að sérstakri ósk fyrirtækjanna.
í síðustu viku bar svo til að eitt

Á Kjarvalsstöðum verður
opnuð f dag ljósmyndasýning á
verðlaunamyndum
samtaka
fréttaljósmyndara Hvíta hússins fyrir árið 1983. Sýndar
verða 55 ijósmyndir úr 11 efnisflokkum eftir 38 ljósmyndara,
sem voru verðlaunaðar, en
dómnefndinni bárust alls 595
myndir, sem valið var úr.

af þessum viðskiptafyrirtækjum
Iðnaðarbankans,
Rafvirkjadeildin
hf., lét frá sér fara tékka útgefna
á árinu 1979 og fyrr. Tékkarnir
voru í ógáti fiuttir í sorpgám í
vesturbæ í Reyjavík, þar sem þeir
fundust. Þessir tékkar eru bankastimplaðir og því verðlausir með
öllu.
Engu að síður vill Iðnaðarbankinn hvetja fólk til að vera á varðbergi fyrir tékkum af þessu tagi
ef reynt verður að setja þá í umferð
og beinir þvf til fólks að koma þeim
til Iðnaðarbankans ef það verður
þeirra vart.

Samtök
fréttaljósmyndara
Hvíta hússins, sem stofnuð voru
1921, hafa árlega verðlaunað
bestu ljósmyndir félaga sinna frá
því Franklin D. Roosevelt var
forseti Bandaríkjanna, _en hann
var í hópi dómenda. Árið, sem
verðlaunin eru veitt, eru myndirnar sýndar f bókasafni Bandaríkjaþings. Annað árið er sýningin
farandsýning innan Bandaríkjanna en þriðja árið eru mjrndirnar
sýndar erlendis og héðan kemur
sýningin frá Júgóslavíu. Stofnfélagar samtakanna voru 24 ljósmyndarar, en eru nú orðnir jrfir
300, sem sinna starfi sfnu f öllum
heimshornum.
„Ljósmyndurum
þykir mikill heiður að fá inngöngu
í samtökin, en það fá einungis
þeir, sem fylgja eða hafa fylgt
forseta Bandaríkjanna eftir á
ferðum hans fyrir sitt blað," sagði
ívar Gissurarsonar, forstöðumaður ljósmy ndasafnsins.

Fyrsti ráðherrafundur
EFTA á fslandi frá 1971
Á ráðherrafundi EFTA, fríverslunarbandalags Evrópu, sem
haldinn verður á Islandi daganna
4. og 5. jíiní nk., verður rætt um
starfsemi bandalagsins og þá
sérstaklega samstarfið við Efnahagsbandalag Evrópu og er Willy
de Clercq einn af ráðherrum
Efnahagsbandalagsins væntanlegur hingað til lands, að sögn
Þórhalls Asgeirssonar ráðuneytisstjóra i viðskiparráðuneytinu.
Dagana 3. og 4. júní heldur ráðgjafarnefnd EFTA fund hér á landi
en í ráðgjafarnefndinni, sem er ráðherrum og ríkisstjórnum aðildarþjóða bandalagins til ráðuneytis í
málefnum bandalagsins, eiga sæti

fulltrúar úr atvinnulífi landanna.
Pundi ráðgjafarnefndarinnar lýkur
með sameiginlegum fundi hennar
og ráðherra landanna að morgni
4. júní en sfðan taka við viðræður
ráðherranna og viðræður þeirra og
Willy de Clercq, 5. júní.
Ráðherrafundur EFTA hefur
einu sinni áður verið haldinn hér á
landi, árið 1971, ári eftir að ísland
gerðist aðili að bandalaginu en þá
gegndi ísland ekki formennsku.
Síðan hefur ísland þrisvar gegnt
formennsku. Sex lönd eiga aðild að
EFTA eftir að Portúgal gekk úr
bandalaginu um siðustu áramót.
Þau eru auk íslands, Noregur, Svíþjóð, Finnland, Sviss og Austurríki.

Rólegt á skjálftasvæðum
Raunvísindastofnun Háskóla
íslands í samvinnu við jarðeðlisfræðideild Veðurstofu íslands
hefur nýlega sent frá sér yfirlit
yfir helstu jarðskjálfta hér á
landi á tfmabilinu ágúst 1985 tíl
janúar 1986. Að sðgn Páls Einarssonar, jarðskjálftafræðings,
hefur tímabil þetta verið með
kyrrum kjörum vfðast hvar á
landinu og engar vísbendingar
væru um stærri skjálfta f uppsiglingu.
Á Suðurlandi bar helst á skjálftum undir Mýrdalsjökli og voru þeir
flestir í ágúst og október. Þessi
árvissa virkni var að þessu sinni
að mestu leyti undir suðvesturhluta
jökulsins. Nokkrir
minniháttar

kippir áttu upptök á Reykjanesskaga og Suðurlandsundirlendi og
athyglisverður skjálfti varð við
Eyjafjallajökul í janúar, segir í
fréttabréfi Raunvísindastofhunar.
Talsverður skjálfti varð á Reykjaneshrygg í janúar og sömuleiðis var
skjálftavirkni óvenju mikil á Kolbeinseyjarhrygg. Þar urðu nokkrar
skjálftahrinur, einkum í ágúst og
desember. Á Norðurlandi var
skjálftavirkni lítil S fyrstu en fór
vaxandi þegar á leið. Flestir kippirnir áttu upptök sín á skjálftabeltinu sem kennt er við Grímsey, en
einnig kvað nokkuð að skjálftum
fyrir mynni Eyjafjarðar. Lítil virkni
var í Mývatnssveit sem og undir
Vatnajökli.

Húsavík:

Katrín Eymundsdóttir í efsta sæti

ÁKVEÐINN hefur verið listi
Sjálfstæðisflokksins við bæjarstjórnarkosningarnar á Húsavík
í vor. Prófkjor f6r fram f febrúar
og náðu 8 efstu menn listans
bindandi kjöri. Hörður Þórhallsson, forseti bæjarstjórnar Húsavíkur, gaf ekki kost á sér til
endurkjörs í efstu sætum listans,
sem er svohljóðandi:
Katrín Eymundsdóttir, bæjarfulltrúi,
Þorvaldur Vestmann Magnússon,
tæknifræðingur,
Leifur Grímsson, skrifstofustjóri,
Jón Gestsson, bifreiðaeftirlitsmaður,

Reynir Jónasson, kaupmaður,
Guðrún Sbæbjörnsdóttir, skrifstofumaður,
Hanna Stefánsdóttir, húsmóðir,
Úlrik ólason, skólastjóri,
Sigríður Vigfúsdóttir, sjúkraliði,
EinarGústafsson, sjómaður,
Bryndís Þ. Jónsdóttir, húsmóðir,
Haukur Ákason, rafvirkjameistari,
Guðlaug Ringsted, kaupmaður,
Einar Sighvatsson, framkvæmdastjóri,
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ívar Gissurarson forstöðumaður Ljósmyndasafnsins og Sveinbjöm
Hiimarsson starfsmaður safnsins sjást hér leggja lokahönd á
uppsetningu Ijósinyndasýningarinnar.

Sýningin á Kjarvalsstöðum
stendur til 27. apríl nk.
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Höfður Þórhallsson, hafnarstjóri,
Ingvar Þórarinsson, bóksali,
Aðalsteinn Halldórsson, fulltrúi,
Þuríður Hermannsdóttir, húsmóðir.

Bíldudalur

Prófkjör á laugardaginn
BUdudal

Sjálfstæðisfélag Arnarfjarðar
hefur ákveðið að efna til prófkjörs vegna framboðs til sveitarstjórnarkosninganna á Bíldudal
laugardaginn 19. þessa mánaðar.

Rétt til framboðs hafa allir félagar í Sjálfstæðisfélagi Arnarfjarðar.
Frestur til að skila inn tilkynningum
um framboð rennur út í dag föstudaginn 11. apríl.
Hannes
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