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Stofnfundur náttúruverndarsamtaka
á Suðurlandi
ÁHUGAMENN um náttúruvernd
á Siiðurlandi boða til stofnfunda r samtaka um náttúruvernd í
dag-, laugardag ■ félagSheunMinu
Hvoli, Hvolsvelli og hefst hann
kl. 3 e.h.
Félagssvæði þessara nýju sam
taka n æ r yfir Árnes-, Rangárvalfla- og V-Skaftafellssýslu, en
slík félög eru þegar starfandi í
ölluim landshlutum nema á Vesturlandi auk Suðurlands.
Þegar er ljóst, að áhugamanna
félögin gegna mik'lvægu hlutverki fyrir náttúruverndarhreyf
inguna í landinu. Þau eru nauðsynlegur vökuimaður heima í hér
aði og í þeim fara fram umræð
ur, þar sem hugmyndir koma
fram og þróast. Einnig eru þau

framkvæmdaaðilar, t.d. um söfin
un giagna um náttÚTumimjar og,
tengiliður á milli Náttúruverndarráðs og almennings i byggðum
landsins.
Á fundinum á laiugardaginn
verður gengið frá lögum fyrir
hiin nýju samtök, rætt ýtarlega
um markmið og verkefni samtak
anna og einnig mun Eyþór Einarsson, varaform. Náttúruvernd
arráðs, skýra frá starfli og starfs
háttum ráðsins og ræða nokkuð
um gróðurverndarmál.
Mikilvægt er að alQtr áhugamenn um náttúruvernd á Suður
landi gangi til samstarfs innan
hinna nýju samtaka og
veiti
þeim lið.
(Fréttatilkynning).

Vormót H r a u n b ú a
SKÁTAFÉLAGIÐ Hraunbúar 1
Hafnarfirði heldur sitt árlega
vormót nú um hvítasuranuna.
Verður mótið sett kl. 22 á föstudagskvöld og stendur fram á 2. í
hvítasunnu. Dagskrá
mótsins
verður fjölbreytt og munu allir
finna þar eitthvað við sitt hæfi.
Búizt er við fjölda mótsgesta
víðsvegar að af landinu, en vor

mót Hraunbúa hefur ávallt verið fyrsta skátamót sumar^iins.
Mótið verður opið foreldrum
skátanna og öðrum velunnurum
skátahreyfingarinnar á sunnudag f rá kl. 1.30 e.h.
Ferðir úr Hafnarfirði á mótið
verða kl. 15.00 og kl. 20.00 á
föstudag.

SUMARSTARFIÐ
HAFIÐ 1 Á R B Æ
ÁRBÆJARSAFN hefur
hafið
sumarstarfsemi sína og verður
húm fram
til
15. september. Þann tíma verður safnið opið frá fcl. 1—6 alla daga
nema mánudaga. Að venju verðu r framreitt kaffi og heimabakaðar kökur í Dillonshúsi og
stúlkur í þjóðbúningum sinna
gestum í húsinu og ganga um
beina.
Búið er að flytja Söluturninn

N y t t orgel

á Arnarhóli upp I Árbæ til viðgerðar, en ekki er endanlega ákveðið hvort hann verður staðsettur í Árbæ framvegis eða
fluttur í Miðbæinn aftur, sem þó
er líklegra.
Þá er búið að flytja í Árbæ
húsið sem stóð við Þingholtsstræti 9, en ]~að var byggt 1848
úr afgangstimbri úr Menntaskólanum i Reykjavik. Annað hús,
sem kom upp eftir í marz stóð
áður við Nýlendugötu 29 og heitir það Nýlenda. Það hús er í endurbyggingu.

Gunnar Örn Gunnarsson, Mag-nús K jartansson, Einar Hákonarson, Þorbjörjr Höskuldsdóttir,
Sig-urður Örlyg-sson og Hallsteinn Sigurðsson. Á myndina vantar Vilhjálm Bergsson, en
hann er erlendis.
(Ljósm Mbl.: Br. H.)

Sýning sjö ungra listamanna
— 97 málverk og höggmyndir
7 UNGIB listamenn opna
sýningn á verkum
sínum
i dag-, laiiK ard. 9. júní í K jarvalsstöðum. Sýna þeir þar
93 listaverk, málverk
og
höggmyndir. Þetta er fyrsta
sýning ungra listamanna í
Kjarvalsstöðum, en listamenn
irnir tóku sig1 saman um að
halda þessa sýningu. Sýningin verður opin kl. 2—22 daglega til 24. júní.
Þau sem sýna eru:
Þorbjörg Höstkuadsdóttir, Guninar

veður, fólk, trú og æviotýri,
túlikað á ýmsan háibt, en
aterkt.
„Við á hefðbundnu línunmd
tókum okkur saman," sagði
Sigurður Örlygsson, „umgt
fólk, sem emraþá notar gömlu
burstaaðferðina og málar með
pensli, notar striga og olíuliiti og svo Hal'lsteinin, sem
notar bæði járn og steypu,
gips og ietr. Við ákváðum i
fyrra að halda þessa sýnimigu og nú er þetta að ganga
saman."

17. j úní í Reyk j avík:

Dansað á 5 stöðum
DANSSKEMMTANIB verða við
fimm skóla að kvöldi 17. júní.
Hljómsveitir munu leika fyrir
dansi við eftirtalda skóla á tíma-

í Háteigskirkju
HÁTEIGSKIRKJA í Reykjavik
hefur fengið nýbt og vandað
orgel, en fratm til þessa hefur
söfnuðurinn orðið að notast við
orgel af ófullnægjandd stærð.
Hiið nýja orgel er smíðað af
Berilner
Orgelbauwerkstatt
GmbH, próf. K arl Schuke í
Vestur-Berliín. Tveir sérfræðimga r frá fyrirtækiinu hafa uminið að
uppsetndinigu þess að uindanförnu, og lauk því verki nú í
vilkuirani.
Orgeiið er ekki af þeirri
stœrð, sem kirkj'jmind er endanlega ætlað. Fjárhagsilega geta
varð að ráða. Verð þess uppsett
er um kr. 2.5 millj. og verður
það að veraliegu ieytd greitit a i
Kvenfélaigá Háteigssóknar. Fram
tiðairorgelið er mun stærra, en
það gefur enin meini möguleika
Oil flutaniings stærri orgeðiverka.
Verulegiiir
fjárhagserfiðBeikar
h á fcirkjunini og safnaðarstorfinu. K irkjain sjáltf er í rauninind
ekfci fulillbyggð. í hama vaintar
fclukkur,
Ijósahjáíkna, s'kirnarfonit o.ll. Lóðáin og alllit umhverfl
heminar er 6frágen.giið, fyrirhugað fóliagslieimiiM óbyggt o.s.firv.
Á mæstuiiiná muin verða leditað til
saifnaoarinis uim frarnlög til ofamgreimdra framkvæmda, sem bega r eru búmiar að dragast allit of
lengi.
Hlið nýja orgel verður tekiið í
notfcun við guðsþjónusitur nú
uim Jivitaisunmuma.
Þess
er
væmzq^að sem flestir safnaðarm/eðHiimiir verðl þátbtakemdur í
messiugjörotmuim og vigsiu hdns
nýja hljóðfæris.
(Frá sófcnarnelnd).

Örn Guinnarsisan, Einar Hákonarson, Sigurður Örlygsson, Maignús K jartamsson,
Vilhjálim'U'r Bergsson og Hallsteinn Sigurðsson. 6 þeir
fyrsitnefndu eru Hstmáilarar,
em Hallsteiinn er myndhöggv»ri.
Víð K itum imn til þeirra þar
sem þeir voru að herngja upp
verk sím og maður fann
strax hressilegan blæ yfir
Jistamönm'uniUim sjálifuim og
verkum þeirra, íslenzkit land,

bilinu frá kl. 21 til miðnættis:
Melaskóla, Álftamýraskóla, Lang
holtsskóla,
Arbæjarskóla
og
Breiðholtsskóla.
Eftir þvi sem segir í íréttatllkynn'mgu frá þjóðhátíðarnefnd,
er þetta gert sem tilraun til
breyttrar
tilhögunar
kvöldskemmtunar þjóðhátíðardagsins
og þær vonir við hana bundnar,
að annar og betri bragur verði
á þe.ssum kvöldsamkomum en
þeim, sem fram fóru í miðbænum i Reykjavík 17. júní 1972.
Að öðru leyti munu hátiðar-

höltl 17. júní i ár verða með svip
aðum h a t t i og undanfarin á r
nema að því er snertir barnaskemmtun og síðdegissamkomu,
sem hvort tveggja verður haldið
á Lækjartorgi. Munu þvi skrúðgöngur stefna til Lækjartorgs í
stað Laugardals, þar sem barnaskemmtun hefur verið haldin 17.
júní nú síðustu ár.
1 Árbæiarhverfi verða líka slðdegisökemmtun og skrúðganga,
sem kvenfélag Árbæjarsóknar og
iþróttafélagið Fylkir standa að í
samvinnu við þjóðhátíðarnefnd.

Bjarni Ólafsson
sýnir á ísafirði
Sigurlinni við eitt verka sinna á sýningunni.

Sigurlinni sýnir
— málverk og höggmyndir
1 DAG kl. 14.00 opnar Sigurlinini Pétursson málverka- og
höggmyndasýnitngu í Gagnfræða
skóla Garðahrepps I Lyngási.
Eru þarna til sýnis verk Sigurlinna f rá síðustu árum.
Sigurlinni er fyrrveraindi húsa
smiður og hefur
undanfariin
5—6 ár málað myndir, en hann
stundaði myndlistarnám í Danmörku árið 1924. Flestar hugmyndir fær hanm úr goðsögnunuin. Á sýningunni er til dæmis
mynd um upphaf heimsins, sköp
un mannsins, Asks og Emblu
o.fl. Myndirnar eru sérkeninileg-

ar, flestar persónurnar eru sagaðair út úr krossvið og límdar
á fleti, sem sýnir landslag. Mynd
irmar eru mitt á milli þess að
teljast natúralisistiskar og súrrealistiskar. Einnig er þarna að
finna táknrænar myndir, sem
sýna vandamál heimsins, eins og
þau eru i dag. Sigurlinni hefur
einnig stundað lítilsháttar ritstörf, m.a. er bókin „Láki í skýja
borgum", sem kom út 1970 undir
dulnefni, eftir hamn. Væntanlegt
er ioinan skamms framhald af
þeirri bók. Sýnimg Sígurlinna
verður opin daglega fram til 20.
þ.m. frá M. 14.00—22.00.

BJABNI
Jónsson,
Ustmálari,
heldur málverkasýningu á ísafirði dagana 7—11. júní og svo
aftur dagrana 15.-17. júní. Málverk Bjarna eru flest frá tímabilinu 1970 til dagsins í dagr, en
þó eru nokkur frá yngri árum
hans. Þarna eru blönduð viðfangsefni; nýtízkulegar abstraktmyndir og natúralistiskar.
Bjaarmi Jánsson er fæddur 15.
sept. 1934. Hainm stumdaði nám
hjá mörgum þekktuim myndlistarmöninuim, s.s. Ásgríimii Jónssynii og Jóhanniesá K jarval.
Bjarmii hefur bæið tekið þátit í
saimsýniinigum hérlendis og erJiendiis. Einnig hefur hainin haldilð nokkrar
sérsýniiinigar,
sú
fyrsta var i sýniimgairsailiniuim í
Rvik 1957. Bjamli hefur myndskreytit fjöldainn ailiain af námsbókuim, verið Mktjaldiairnáilari
fyrir Leikfélag Vestimaninaeyja,
I>eikféiag Hafniarfjairðar o. fl. Á
sýniiirigumni á Isafirði eru aðailiega málverk frá siíðusitu árum,
em myndiiirmar eru miiMá 50 og 60

'tiailsins. Opnuinartimar sýndingarinmiar verða báða opnunardagama
kl. 18.00, en anoars verður sýnimgdin opin frá kl. 16.00—22.00 á
meðam hún sitendur yfiir. Sýniingim verður í Gaignfræðaskóia
Isafjarðar.

Eyjahappdrættið
í fullum gangi
DREGIÐ verður í Eyjahappdrætt
inu 3. ágúst n.k. og eru þeir sem
hafa fengið senda miða út á land
vinsamlegia beðnir um að koma
þeim í sölu sem íyrst. Vinni'ngarnir eru Datsun-bifreið og seglbátur, en að happdrættinu stamda
slysavarnadeildin
Eyjakyndill,
Björgunarfélag
Vestmannaeyja
og Akoges.

