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Stjórnarkjör
íABR:

Þröstur
Olafsson
formaður
Aoalfundur
Alþýöubandalagsins i Reykjavik var haldinn i gærkvöldi i Lindarbæ.
Kjörin var ný stjórn fyrir
félagiö og er Þröstur Ólafsson
hagfræðingur
formaður
hennar.
Aorir i stjórn voru kjörin:
Erlingur Viggósson skipasmiour, Erna Egilsdóttir
skrifstofumaður, Guðmundur
J. Guðmundsson varaformaour Dagsbrunar, Gylfi Páll
Hersir háskólanemi, Halldór
Guðmundsson auglýsingastjóri,
Leó
Ingólfsson
simvirki, Ragna ólafsdóttir
Þessa mynd af „safnaranum" sendi GK, sem er ungur piltur, Þjóoviljanum I gær. Myndin skýrir sig
sjálf, og ber vott um þann sess, sem hinn æruverðugi Hreggviður Jónsson hefur áunnið sér I hugum
margra, yngri sem eldri.

Hreggviður Jónsson:

Gefum ekkert upp
Tíu haf a látið innsigla tæki vegna lokunar kanans
Okkur langaði að vita hvernig
þeim sem skýla sér að baki nafnsins Frjáls menning, gengi við að
safna nöfnum á bænarskjalið um
kanasjónvarp. Þvi hringdum við
og náðum tali af Hreggviði Jónssyni
„atvinnuundirskriftasafnara."
— Hvernig gengur söfnunin?
— Hún gengur vel.
— Hvað hafið þið fengið mörg
nöfn?
— Það get ég ekki gefið upp.
Það veröur ekki gefið upp við
neinn fjölmiðil strax, en söfnuninni á að ljúka 27. þessa mánaðar.
— Hvab eru margir listar I
gangi?
— Það get ég heldur ekki gefið
upp.
Og meira var ekki upp úr
Hreggviði að hafa.
Eins og þeir sem lesa VIsi og
Alþýðublaðið kannast við hafa
þessi blöö birt viðtöl við menn

sem eru stórorðir i garð yfirvalda
vegna lokunar kanans og segjast
ætla að láta innsigla hjá sér sjónvarpstækin. Við könnuðum það
hjá innheimtu rlkisútvarpsins
hversu margir hefðu staðið við
slikar yfirlýsingar.
Axel ólafsson varð fyrir svörum og upplýsti hann að það væru I
mesta lagi tlu tæki sem hefðu verið innsigluð að beiðni eigenda
vegna lokunar kanans. 1 sumum
tilvikum gæti legið eitthvað annað að baki bætti hann við.
— Okkur finnst þetta ekki mikið, sagði Axel, ef haft er til hliðsjónar að sjónvarpsnotendur á
landinu eru um 49 þúsund talsins
og stærsti hlutinn hér á Suðvesturiandinu.
Við spurðum að þvl hvort
lokunarmenn rækjust á mikiö af
óskráðum tækjum sem komin
væru af Keflavíkurflugvelli. Ekki
kvað hann svo vera. — Það eru

einkum blessaðir bátasjómennirnir okkar sem koma með tæki I
lestum skipa sinna inn i landið á
ólöglegan hátt.
—ÞH

kennari
og
Þórhallur
Eiriksson
trésmiður.
Varamenn í stjórn voru
kjörin: Vilberg Sigurjónsson
ionnemi,
Anna
Hróðmarsdóttir
ionverkakoná,
Sigurmar Albertsson fulltrúi,
Guðmundur Þ. Jónsson varaformaöur Iöju og Svavar
Gestsson ritstjóri.

Norræna eldfjallastöðin:

Opnuð í gær
Norræna eldfjallastöðin var
formlega tekin i notkun i gær.
Stöðin hefur reyndar starfað frá i
október I fyrra, en I gær og fram
að helgi verður fyrirlestrahald og
seminar i jarðf ræoi i tengshim við
opnun stöðvarinnar.
Eldfjallastöðin er til húsa i
gamla Atvinnudeildarhúsi Háskólans, þar sem einnig eru tilraunastofur fyrir jarðfræðideild

Háskólans.
Dr. Guðmundur Sigvaldason er
forstöðumaður
stofnunarinnar,
en auk hans starfa við stofnunina
dr. Karl Grönvald, tveir aðstoðarmenn og skrifstofustjóri.
Stofnunin er fjármögnuð af
Norðurlöndunum I sameiningu og
er ætlunin að við hana starfi jafnan vísindamenn af hinum
Norðurlöndunum.

Hreinn appelsínusaf i
f Tropicana er ekki blandað sykri, rotvarnar- eða bragðefnum.
Tropicana er hreinn safi úr Flórída appelsínum.
Verðið á Tropicana bolir allan samanburð.

sólargeislinn frá Florida

JRDPIGANA

Tlk kg. appelsínur

kr. 310,Land og þióð kr.106,til
kr.121til kr.390í 1 1 0 0 ár
Sögusýning að Kjarvalsstöðum
Sqgusýning, sem ber heitið ísland — lslendingar, var i gær
opnuð boðsgestum áð Kjarvalsstöðum.
Fyrirfólk borgarinnar gekk vib

utan við Kjarvalsstaði, og heitir
verkið „Land og fólk".
Inni i sýningarhúsinu eru fleiri
málverk, máluð út frá ákveðnum
atburbum úr tslandssögunni, svo

hreinn
appelsítiyi
saH

Vfkingasklp á sýningunni
lúðraþy t og söng til sýningar, sem
Þjóðhátiðarnefnd 1974 gekkst fyrir. Sýning þessi á að gefa fólki
nokkra mynd af sambýli lands og
þjóðar 11100 ár, og segja frá ýmsu
markverðu úr frelsis- og menningarbaráttu tslendinga.
Einar Hákonarson, listmálari
annaðist hönnun og umsjón sýningarinnar, og eftir hann er málverk, sem komið hefur verið fyrir

sem „Grimur geitskór velur
þingstað", eftir Jóhannes Jóhannessonog „Tyrkjarániö" eftir
Þorvald Skúlason, sem málað var
vegna sölusýningar 1944.
A sýningunni gefur
nokkra merka muni úr
litskyggnur af landslagi,
ur úr bókum, handrit
skriftir.

að Hta
söfnum,
eftirtökog upp-

co
ctn

