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Ragnhildur á 2:17,8 mín
Bætti Islandsmetið um nær 3 sek.
RAGNHILDUR Pálsdóttir
úr
Stjörmunmi í Garðahreppi setti
iriýtt Islandsmet í 800 metra
hlaupi kvenna á móti sem húm
tók þátt í í Solihill í Englandi í
fyrrakvöld. Hljóp Ragnheiður
vegalengdina á 2:17,8 mim. Lilja
Guðmundsdóttir úr iR átti eldra
metið og var það 2:20,2 mín. —
sett á meistaramóti Islands í
tfyrrasumar.

þenman verulega við betri skilyrði.
Ragmhildur mun dvelja yfcra
við æfimgar og keppni frattn til
14. júní n.k. Með þessum árangri máði húm betri tíma en 1.
gráða 1 aldursflokki 15—16 ára
er í Emglandi og fær því rétt til
þess að keppa með eldri stúlkum. Tryggir það henmi meiri

Viren
annar

Ragnhildur varð önnur i hlaup
imu í Soiihill í fyrrakvöld. Sigurvegarimm heitir Petitjean og
hljóp hún á 2:17,5 mín. Mjög
óhagstætt veður var er hlaupið
fór fram — hávaðarok, og spillti FINNSKI hiridrumarhlaupairimm
það mjög árangrimum. Æ t t i þvi Tapio K amtanem sigraði í 5 km
Ragmhildur að geta bætt tíma víðavamgsmlaupi sem fram fór í
St. Miehei um síðustu helgi.
Hijóp hann vegalengdina á 14:34
mím. Anmar í hlaupinu varð gullmaðuirinin frá leikunum í MúnÞRIÐJUDAGINN 29. maí verður cíhem, Lasse Viren, sem hljóp á
iorm'Jiega stofnuð
borðtemmis- 14:37 mám. og þriðji varð Esko
deild inmam K mattspyrmiufélags- Lipsomem á 14:38 mín. 1 St.
ins Víkings. Fumdiurimm verður Michel fór einnig fram 15 k m
haOdimm í VikimgsheimilCwu við víðavamgsmlaup og var Pekka
Hæðargarð og hefst W'ukkan Páivarimta sigurvegari í því á
20.30.
45:29 mfim.

Víkingur

N-írar unnu Skota
NORÐUR-ÍRLAND og Skotland
léku í Bretlandseyjaknattspyrnunmi í fyrrakvöld og sigruðu
þeir fyrrmefndu með tveimiur
mörikum gegn einu. Við þetta
vænkaðist hagur Emglendimga til
miiuna, og nægir þeiim jafntefli
í leiknum vi'ð Skota, sem fram
fer
á Wemtoley á morgun.
Trevor
Anderson,
leikmaður
Manchester United, lagði grunn
inn að þessum óvænta sigri. Á

fjórðu mínútu átti hann heiðurimm af marki Martim O'Neil
og á 17. imimiútu skoraði hann
sjálfur. Seimt í leifcnurn bætti
Kenny Dalglish stöðu Skota
með ágætu marki.
Staðan í Bretlandseyjakeppninni er nú þessi:
England
2 2 0 0 5—1 4
Skotlamd
2 1 0 1 3—2 2
N-írland
2 1 0 1 3—3 2
Wales
2 0 0 2 0—5 0

keppni og um leið ætti einnig að
vera von á betri áramgri.
» ♦ ♦

Sænskt met
ASA Westman setti nýtega
sæmskt mtet í spjótkasti toviemma
— kastaði 55,02 mietra á móti
ssm fra<m fór í K arlisitad. Gamila
metið, sem orðið var iníiu ára,
átrtii P. Aknqvist og var það
52,12 rnetrar. Á sama móti máði
Sume BLomqvist bezta árangri
ársiins i Sviþjóð í sSeggjukasti
er hamm kastaði 64,40 metra og
La/uri K oski Váhgia
toastaði
spjótó 78,36 mietra.

Fylkisblað
og f undur

Þotukeppni
Flugfélagsins
ÞOTUKEPPNI Flugfélags íslands
hjá Golfklúbbmim K PÍIÍ, hcfst K I.
9 fyrir hádegi á morgnn á Hval
eyrarvellinum. Rastímar verða
sem hér seffir:
Kl. 9,00: Haukur Guömundsson,
Einar GuOnason, Svan Friðgeirs
son og Þörhallur Hólmgeirsson.
KI. 9,10: Sigurður Thorarensen,
Júllus R. Júlíusson, Hólmgeir
Guðmundsson, ö t t a r Ongvason.
Kl. 9,20: Pétur Bíörnsson, Pétur
Antonsson, Atli Aöalsteinsson,
Þorbjörn K jærbo.
Kl. 9,30: Ingólfur Isebarn, Ólafur
Loftsson, Pétur Auðunsson, Jak
obína Guðlaugsdóttir.
Kl. 9,40: Ingólfur Helgason, Sverr
ir Einarsson, Eyjólfur Jóhanns
son, Sigurður Hafsteinsson.
KI. 9.50: Viðar Þorsteinsson, Gísli
Sigurðsson, K jartan L. Pálsson,
Ingimundur Árnason.
Kl. 10.00: Magnús Hjörleifsson
Marteinn
Guðjónsson,
Bert
Hansson, Sigurður Albertson.
Kl. 10,10: Arnar Ingólfsson, Gunn
e r K varan, Sigurjón R. Gísla-

IÞRÓTTAFÉLAG
Árbæimga,
Fylkir, hefur gefið út félagsblað, þar sem greint er frá himu
fjöflþætta starfi félagsins, í máOi
og rnyndum. Meðal efmis í blaðimu er grein um handkmattleikinn í Fylki, og viðtöl við fyrirliða hinma ýmsu f lokka, um knatt
spyrnuma, grein er um Árbæjarhlaupið, áramótabrenm'U Fylkis
ogfl.
Fylkir hefur einniig boðað til
útbreiðslufumdar sem haldimm
verður á morgum, laugardaiginm
19. maá og hefst fundurimn kl.
15.00 í hátíðasal Árbæjarskóla.
Fundarefnið er: Umræður um
starfsemi Fyikis, verðlaunaafhemding fyrir
Árbæjarhlaupið
1973 og skemmtiatriði. Skorar
stjórm félagsíns á Árbæimga að
fjötmenma á fumdinm með börnum sómum og taka þátt i störfum félaigsins.

BOGI Þorsteimsson hafði samband við Mbl. í gær út af frétt
þeirri er þá birtist í Waðimu um
kmattspyrmuaðstöðu Vestmannaeyimiga. K vaðst Bogi vilja láta
það koma fram að Njarðvíkimigar
hefðu motað grasvöllimm þar sem
heimavöll sinn umdanfarin 10 ár
og au'k þess hefði Njarðvíkurliðið æft á vellimum þamgað til í
fyrra. Þá þurfti að gera miklar
umbætur á vellinum og gerðu
Njarðvikingar þá samming við
Keflvikimga, þanmig að þeir tóku
að sér viðhald og viðgerð á vellimum en fá i staðimm tvö æfimga
kvöld í víku. Var Njarðvíkurvö'llurinn efeki nýttiur í fyrra fyrr en

— Landhelgisdeilan

Godber,
sjávairútvegsráðiherra
mymdi að loknum fumdimum fara
til Hull og ræða við talsmenm
brezka fiskiðnaðarims.

son, Magnús Guðmundsson.
KI. 10.20: Jóhann Reynisson, Jón
Árnason
Þorsteinn Björnsson,
Grimur Thorarensen.
Kl. 10.30:
Guðbjartur Jónsson,
Björn Finnbjörnsson, Jón Ölafs
son.
Kl. 10,40: Pétur Elíasson, Sverrir
Guðmundsson, Birgir Þorgilsson.
Kl. 10.50: Ólafur Ág. Þorsteinsson,
Sigurjón Hallbjörnsson, Gunnar
Pétursson, Sigurður Héðinsson,
Atli Arason.
KI. 13.30: Hafsteinn Þorgilsson,
Jóhann Benendiktsson, Birgir
Björnsson, K ári Eliasson.
Kl. 13.40: K ristján Ástráðsson,
GuOmundur Ragnarsson, Hallur
Þórmundsson, Sveínbjörn Björns
son.
Kl. 13,50: Marteinn GuOnason,
Valur Fannar, Eirikur Smith,
Elias K árason.
KI. 14,00: Ölafur H. Ólafsson,
Ágúst Þ. Eiríksson, Elías Helga
son, Ágúst Svavarsson.
Kl. 14.10: Öiafur Gunnarsson,
Ragnar Guðmundsson.

Notað völlinn í 10 ár
— sagði Bogi Þorsteinsson
komið var fram í ágúst.
— Við buðum Vestmannaeyimgum að leika sina heimaleiki
á vellinum hjá okkur, þegar i
vor, sagði Bogi, — og eimmig eft
irlátum við þeim einm æfingatíima i viku, af okkar eigin ttma.
Það er hiins vegar rétt að Vestmamnaeyingar hafa óskað eftir
því að IBK gæfi eftir annan sinin
æfimgatíma á vellimum, og hefur
verið ákveðið að reyna að hliðra
til fyrir þeim eftir þvi sem mögu
legt þykir. Þess má að lokum
geta að Njarðvíkuirvöllurimn hefur komið mjög vel undan vetri
og er nú sennilega einn bezti
grasvöllur landsins.

Kári Eiríksson sýnir í K jarvalsstöðum
KARI Eiriksson listmálari opm- málverkasýningu í myndlistara r á morgum (laugardag) 19. maí húsimu á Miklatúni. Sýnir hamm
þar 79 olíumálverk máluð á siiðastliðnum fjórum árum. Er þetta
þar með fyrsta einkasýning sem
haldim er í hinu nýja húsi. Sýningin verður opnuð almenmingi
kl. 4 og stemdur í aðeims r ú m a
viku, eða til sunmuajagskvölds 27.
MORGUNÉLAÐIÐ skýrði frá maí. Vegna fumdar þeirra Nixoms
því fyrir stuttu að 26 skernmti- og Pompidous á sama stað verðferðaskip væru væntanJeg himg- ur sýnimgim ekki framlenigd.
a ð í sumar á vegum Zoéga og
Ferðaisikriifstofu ríkisims. Nú hefu r komið i Ijós að þau verða
ffleiri, því tvö skip Norsku
Arneríku-llnurimar
Vistafjord
og Sagafjord koma himgað í júlí
á vegum ferðaskritfstofummar Úrvals. Vistaf jord kemur 2. júM
með 500 Bandarikjamenm og PRESTKOSNINGAR fóru fram
Sagafjord, sem er svo til nýtt í Ólafsfjarðarprestakalli sumnuekip kenrjr 23. jú'M með 400 daginn 13. mí. Einm umsækjandi
Baindarikjamemn. Þessi skiip hafa var séra Úlfar Guðtoumdsson
ekki komið himgað áður. Þamm- settur sóknarprestuir.
Á kjörskrá voru 607. Atkvæði
Ig verða komur skemmtiferðaskipa til lamdsins í sumar ekki greiddu 432. Umsækjandi hlaut
26 heldur 28, og verið getur að 430 atkvæði, eimm seðill varð
einihver eigi eftlir að bætast í auður og eimn ógiidur. K osningin er lögmæt.
hópimm.

Skemmtiferðaskipin koma
a.m.k. 28 sinnum

NÝR PRESTUR
Á ÓLAFSFIRÐI

Iðgjold

Þórðarsom, tryggiingafræðimgur,
Gummar Zoéga, löggiltur etndurskoðandi, Gunnliaiugur J. Briem,
fulltrúi, Hermamm Þorsteimsson,
fraimkvæmdastjóri, og Þórhalílur
HaMdórssom, firamtavæmdastjóri,
og í va'rastjórn Eyþór Þórðarsom, vélstjóni, og Tómas Guðjómssom, vélstjóri.

Framhald af bls. 2.
ILfieyrisgreiðs'.ur á saima hátt og
er gert í Lífeyrissjóði starfsmanma rikisins og ýmsum flieiri
sýóðuim."
Eimnig var r æ t t umn tilmælli
srtjornvalda uim kaup lifleyrissrjóða á verðtryggðum skuildabréfuim Framikvæmdasjóðs rikisBndiursikoðeinidur voru kjörnir:
ins fyrtr 280 n.liilj. kr. á þessiu Eimar Th. Magnússom, fiuilltrúi,
ári.
og Lárus HaOlldórsison, Iiöggiltiur
I stjórm voru kjörmir: Bjarmii enxkinstooðamidi.

Framhald af bls. 17.
nú herskipavernd, em það mumi
þó ekki þýða, að algjört stríð
brjótist út, heldur mumi rikisstjórnin láta herskipim fara imn
fyrir 50 mílurnar og þar með
sýna nærveru freigátanna, en
till þessa hafa þær tvær freigátur, sem verið hafa i námumda við
ísiland ávallt haldið sig utan við
50 milurnar eða hið umdeilda
svæði eins og það er gjarnan
kallað í fréttaskeytum AP.
Brezki fiskiðnaðurinn myndaði
i gær 16 manna „Þorskastriðsnefnd", sem sat í g æ r á fundi í
Hull. Fumdinum átti að ljúka
siðdegis í gær og þær upplýsing
ar fékk Mbl. hjá brezka utamrikiisráðumeytimu í gær, að J. A.

„4 A LEIÐ TIL BJARNAREYJAR"
Að sögn talsmanns Landhelgisgæzjlumnar var óbreytt ástamd á
miðumum kringum lamdið í gærkvöldi, og hafði engimm togari
hafið veiðar á mý þrátt fyrir tilmæli brezkra togaraeigemda.
Nú er vitað um fjóra togara,
sem ætluðu á miðin við Bjarnarey. íslenzk varðskip hafa fylgzt
með aðferð togaramna og i m o r g
un gerði aðstoðarskipið Othello
ákveðna tilrauna til að lokka her
skip inn fyrir 50 mílna mörkim,
með því að segja í æsitón að íslenzk varðskip væru að reyna
að taka togarann Boston Explorer FD 15, en enginm fótur var
fyrir þeirri frétt. Þetta varð þó

HREINSUN á götum í
Vestmaruiaeyjum er haldið
áfram af miklum kraftt, og
hefur hreinsunin gengið
vonum framar. Á þessari
mynd er verið að hreinsa
af götunum í vesturbænum.
Svörtu strikln á húsinu
Iengst til hægrri sýna vel
hvað gjallið hefur náð hátt
upp á veggi húsanna.
Ljósm. Mbl.: Sigurgeir.

til þess, að þyrla frá brezkri frei
gátu flaug yfir svæðið á meðan.
Tvær brezkar freigátur eru fyrir utan Austfirði, heita þær
Barric og Plymouth, og eru rétt
við 50 sjómílma mörkim.
Brezki togarinm Lord Lowat
H 148, er með vélarbilun út af
Langanesi og í gærkvöldi voru
dráttarbátarnir þriir i kringuim
hann, og að auki Otíiello.

