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Haustmót
Birkibeina

-
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HUSAFELL

Framhald af bls. 28

allir bátar á sjó í gaer og á morg
un verðuir alls staðar unnið og
verzlanir verða opnar. En umi
6. HAUSTMÓT Birkibeina verð- næstu helgi ta!ka aftur á móti
UT haldið dagaraa 8.—10. ágúst allir Vestmannaeyingar sér frí,
n.k. í Borgarvík við Úlfljótsvatn.
Tilgangur mótsiras er að stuðla
að kynningu milli sfcáta innbyrð
is, pilta og stúlkna, öldunga oig
ungmenna. í sam'ræmi við framangreint voru einkunnarorð móts
ins valin 10. grein skátalagarana:
Allir skátar eru góðir lagsmenn
Fjölbreytt dagskrá verður allan
m'ótstimann og má t.d. nefna báts
ferðir um vatnið, kvöldvöku
dróttskáta og reiptog milli allra
mótsgesta.
Ferðir verða frá Umferðamiðstöðinni kl. 19.00 á fimmtudag,
kl. 20.00 á föstudag og kl. 14.00
ÞÓRSCAFÉ opnar á
á laugardag. Náraari upplýsiragar
fást í Skátabúðinni.

því að þá verður þjóotiátíðin
fræga í Herjólfsdal.
Á öllum samfcomustöðuim og á
vegium úti er haldið uppi mjög
umfangsimikilli. löggæzlu og í
gær var þyrla Slysavarnafélagsiras m.a. við umferðargæzlu í
Borgarfirði.

þriðjudag 5. ágúst.

Hljómsveitin HAUK AR leika.

-

Söngvarar VILHJÁLMUR og HELGA.

NIXON

Framhald af bls. 1

Frá skátamóti.

-

TUNGLIÐ

-

PAFI

Framhald af hls. X

þeim eklki tekizt að miða eradurvarpanin rétt út.
Anmstnanig, Aldrin og Col'linB
héldu í dag áfraim, að viinirna a<5
skýnslu sinirui uim tuiragllfeirð'iin'a.
í 'gær bælttuist 'tveir tætonlimenin
í hóp þeirra, sem eru í eioantgrum mieð tuin'glförumum og eru nú
alls 19 maranis í eiraairagiruiraairbygiginigurani.
Tækimeninirnir tveir, Romalld
J. Buffuim og Geroge Williams,
voru sðttir í einainigriuin eftir að
igiait hafði komið á bainzfca, aeim
'þeir voru að raranisataa tuwgligrjótiö með. Þegair hanzkaæinir
rifniuðu lak örilítið ltoift iran í lofttióma hiarbetDgið, þar sem tuin'gligrjótið er geymit, en mestur
hlutl grjótsiras var í loftþéttuim
'lokuöuim kösisu'm og aðeinis fáiir
steiraar fcomust í sraartiragu við
andrúimisiloftið. -

-

LYÐRÆÐI

Framhald af bls. 1

mtargir kristnir píslarvottar, bæði
kaþólskir og mótmælendur, létu
lífið á síðustu öld. Skammt frá
þeim stað stendur yfir kirkjubygging. Hélt páfi þangað með
fylgdarliði sínu ög vígði altari
kirkjunnar, sem stóð á auðu
sememtsgólfiniu í miðri byggingunni. Mikill mannfjöldi fylgdist með vígsluiathöfninni. K irkjan er byggð til minningar uim
.písalrvottama og í vígsiluræðiu
sinni sagði páfi m.a., að rraeð
vígslu altarisins vildi hann votta
virðin.gu sína öllum kristnum
mönrauim, sem látið hefðu lífið í
nafni trúar siranar bæði í Afríku og annars staðar í heiminum.

setiinm imiáli síniu með því að
segja á rúmienisfcu „L/engi lifi
viniátta Rúmeníu og Bandaríkjianna". Var honuim þá fagraað
ien'gi og áikaft.
Tuigir þúisu'nda verkaifólfcs og
óbreyttra borgara voru, meðfram leiðininii frá flugvelliraum til
bongariniraar og hafði ölhnm verið
gefið firí í tilefni dagsiinis og
s'órar vörubifreiðair og strætisvagniar fiutu fólk frá verfcsrniðjuim og öðiruim vimruustöðiuim. Veiifaði fióltoið bandarískuim og rúrnenskuim farauim og brópaði faigmamdi er fonsetarnir óku framihjá.
Búkarast dkartaði síniu fegursta
í dag og eru allir borg.aratr í hátíðasfcapi. Nixon og Ceausescu
hófu síðian viðræðuir símar um
fcl. 15.30 að ísl. tíma en á m'Oinguin muinai þeir aftur ræðatst við,
áðiur en Nix?on fer þaðain skömmu
eftir hádegi áleiðis til Lundúna.
Lítiið var sagt um heimsólknina
í öðru'm fcommúnistairílkjuim og
saigði útivarpið í Prag frá berani
í hádegisfréttujm með tveimur
setningiuim. Rúmemsk blöð eru í
daig nær einigömgu heiguð Nixon
og heim'SÓfcn hans og flesit storifia
'þau langar og viirasamilagair forysitugreiniair um Bainidaríkiin
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GLAUMBÆR

Framhald af bls. 14

ekfei vera úr hópi þinigimiainir.ia.
Veiglnia þessa er Mtil saimiræiminig miillli fnaimlkiviæmdaivaildsinis oig l'öigigjiafiairvialldsins, og
þiinigifiuiradiir enidia oflt í orðlaakafci, hiávaða og Ihirópiuim. —
Maingir þeirna, seim siæti eigia
á þiiragiinlu eru óimieiranitaðlir og
halfia eniga niasiasjón aif ltögiuim.
Af því leiðir, að þinlgáð heifiuir
elkfci taamið miifclu í framtavæmid frrá því að þalð fcom
gaimiain í fyrsta sinin fyniir fiimim
ánuim.
RabeTit G. Neuimianin, semidtiIhanna Biaradlarílkjaininia í K atoul
og fynrvteraradli próifiess<ar í
gbjónmvísiiinidluim viið K allifianníutoáslkóila, seglir, að þrótt fyrir
oflDit, sé athygliisiv'ert Ihve vei
AfgMöniuim haifi 'telkizt að aðlaiga sig hiinluim nýljiu st'jónnarihátituim.. „Fimtm á r emu alllt
of stultltuir tíimi fyrir lýðmæðli
að fiestia rætuir," sagir hairan,
,jgena miá riáð ifyrir hiuinidnað
árum."
'Þótt ílhialldsisaimdr AfigíhainaT
lýsi óániægiiu sinin(i imleð nýja
stjórraainfyirtiirtaamiuflaigttlð
oig
itelji, að allllt ihaifii ganigið tnetlur
luinldir einiræðligstjörn, er anidatalðan gegn lýðiræðiruu elkfci
öflulg. Herinin styðor taarauiniginin í viðiieiltind ihans 'M að
■vtanradia stjiónraarstanáinia. Ættimgjiarfcaniuiraggsyrgja 'aið vísu
ivialldaraisisiinin, en þaiir eru
sunidraðir ininlbyrðlis og lýðræðiiirtu er 'éktai taflin Stafia
h æ t t a aif þedim.
Á sviiðA allþjóðiaimiália hieÆuir
Afighlainlistan lýsrt. yiíir hlluitflieysi
oig samíbúð iaradsdtnis við Soivétnílkiin, Baradarílkflm og jia/finiveil
Kíraa rniá kadlaisit igoð.
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TILVERA
3g

Hciukar
ásamt gesti
kvöldsins
söngkonunni

í TONABÆ í dag kl. 3—6.
Aðgangur kr. 50.—

/jack
acvzie

Opið hús í kvöld
kl. 8 — 11.
DISKÓTEK —
LEIKTÆKI.

&Da'i
MANUDAGUR — Frídagur Verzlunarmanna.

TiLVERA, HAUKAR
OG JACKIE DAY
OPIÐ TIL K L. 1.

G L Á U M B Æ R

Munið nafnskírteinin
OPIÐ

MÁNUDAG

ÆVINTÝRI
leika frá kl. 9—1. — 15 ára og eldri.
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