
��
�	���
��� 
� '  
� 
& 
��������� �� 

����� 
� 

���� ����� 

# ������ 	 
� 

����%� !��	 ����#�� ���������� 

� � 

�$��� �$������� 


���� 

������  

�� %��  

�"������� 

� + � 



iít vilek. 
Ábyrgðarmaður: Sigurður Sigurgeirsson 
Ritstjóri: Gunnar Svanbergsson 
Auglýsingastj: Erla Sveinsdóttir 
Tölvupoppari : Axel Ásgeirsson 

^tstuýaHíirtíLþtírni cr 
JtudCuíu með framíaai JÍnu a% 
Sui aðfx>tta SCaðurvi ao vtruCcilia. 

GERUM OKKAR BBSTA 
MEIRA GETUM VID EKKI 

AKUREYRINGAR NÆRSVEITAMENN: 

í ryðvarnarstöð okkar í Skála v/Kaldbaksgötu höfum við 
við fullkomna aóstöðu til ryðvarnar á bílum, hvort sem 
sem er nýjum eða til endurryðvarnar. 
Athugið að nú er rétti timinn til að endurryóverja bílinn. 

b 

Alla nýja bíla sem við höfum söluumboð fyrir, þ.e. 
Mazda, Ford og Suzuki, ryðverjum við með hinu lit-
lausa WAXOYL ryóvarnarefni, og með 6 ára ryðvarnar-
ábyrgð. Ef bíllinn er ryðvarinn með WAXOYL er engra 
endurryðvarna þörf á ábyrgðartímanum, aðeins ódýrar 
eftirlitsskoðanir einu sinni á ári. 

Bílasalan hf. - Ryðvarnarstöð 
Skáia v/Kaldbaksgötu 
Simar 21666 og 26300 



Alltaf gaman aá vera ungur 
ViStal viS Viqdlsi Finnbogadóttur. forseta íslands. 

sp: Hvenær mannstu fyrst eftir þér i skóla og hvernig 
leit lifiS og tilveran út þá? 
svar; Ætli ég hafi ekki veriS fimm ára. ÞaS var i 
Kvennaskólanum i Reykjavik. MóSir min var þar kennari og 
ég var i fylgd með henni i einhverjum erindagjörSum og 
beiS úti á gangi. Þá viku sér aS mér nokkrar 
Kvennaskólameyjar og spurSu kankvisar: "Ert þú i 
kvennaskólanum?" "Nei",hvislaSi ég og fannst sjálfri 
svariS afar sorglegt. Þegar ég sagSi pabba minum frá 
þessu atviki um kvöldiS sagSi hann: "Þú áttir auSvitað 
aS segja já-'-, af þvi aS þö varst stödd i 
kvennaskólanum." MikiS fannst mér ég þá hafa verið 
vitgrönn og litiS hagvön i skólagöngu og á skólagöngum. 
En þarna, af reynslu minni i Kvennaskólanum i 
Reykjavik,lærSi ég aS vega og meta orS og merkingu 
þeirra. 
sp: Á skólaárum þinum i Reykjavik fara aSeins örfáir i 
menntaskóla. Þá luku aSeins fimm af hundraSi 
stúdentsprófi og þá helst strákar. HvaS olli þvl aS þú 
fórst i menntaskóla? 
svar: Ég held aS ég hafi snemma gert mér grein fyrir þvi 
aS nám er lykill aS lifsstarfi og ég sé ekki eftir 
neinni stundu sem ég hef variS i tengslum viS skóla, 
hvorki sem nemandi né kennari. 
sp: Nú er mikiS talaS um hlut kennara og breytta stöSu 
skólanna. Hafa einhverjir kennarar þinir i M.P. haft 
varanleg áhrif á lifsskoSun þina? 
svar: Öll mannleg samskipti hafa áhrif á lífsskoðun 
manns. Ég hef ekki ennþá kynnst svo litilsgildum kennara 
að hann hafi ekki haft áhrif á mig og ekki heldur svo 
leiðitömum nemanda að hann hafi orðið eftirmynd af 
kennara sinum. Allt skynsamt fólk er hverja stund að 
taka afstöSu til þess sem þaS lærir nýtt og til 
umhverfisins eins og þaS kemur fyrir hverju sinni. Og 
til þess er einmitt menntunin: AS þroska fólk til 
þess aS geta tekiS afstöSu. 
sp: Þú fórst öt i hinn stóra heim strax að loknu 
stúdentsprófi. Var sú ferS og dvölin i Paris mikill 
viSburSur i lífi þinu? 
svar: Varla þarf nö aS spyrja aS þvi. Ég er sjálf 
afrakstur þess mikla lifsævintýris. 
sp: Ef þú ættir aS bera saman og draga fram einkenni 
ungs fólks nö og fyrir þrjátiu árum, hvaS vildirSu helst 
nefna? 



svar; Ég sé ekki betur en aS þaS sé alltaf jafn gaman aS 
vera ungur.. til allrar hamingju. Ef til vill höfSum viS 
sterkari þjóSernisvitund, æskufólkiS i mínu ungdæmi. ViS 
tókum þétt i stofnun lýSveldisins og vorum yfirroáta 
hreykin af þvi og þjóSararfinum. ViS megum aldrei týna 
þjóSararfinum, því aS þá glötum viS einkennum okkar. 
sp: Er þaS rétt aS þinum dómi aS menntaskólaárin séu 
bestu ár ævinnar? 
svar: Fei, enda væri þaS til aS æra óstöSugan. Til hvers 
ætti maSur þá aS hlakka og aS hverju aS vinna þegar þeim 
væri lokiS? Öll góS ár sem bera árangur, eru bestu árin. 

-Okkar bestu þakkir til Vigdísar fyrir viStaliS-
3. bekkur M.A. Akuréyri. 

OG SVOKOMA JÖLIN... 

• 
"anra, marma, raS er veriS af sýha 
klammync 1 sjónverpinu. 
-Vitleysa! pette er bare Facnös 
Pjerrfretsson at' borte banana. 

horfdu möt sölinni 
þá sérdu ekki skuggann 

Fjónin eru kor in aS morgunverSarborSinu 
Takið e f t i r : cagj.nn e f t i r r c i s l e g t samkvæmi í 

S j a l l a n u r : 
^ a PDF : Ph, bvac' ég er meS rr.ikinn 

s MB& höfurverk og baS er l i k a svo m i k i l l b i t i 
\^e í cSru b r j ó s t i n u é roér! 

PAFF: FðSu r e r roagnyl vic' höfucjverkmm 
oc l y f t u b r j ó s t i n u upp ör k a f f i b o l l a n u n , 

Fatnaður ^J ^ n r v r pér ábyggi leca b e t u r ! 

Faroroa, strákarnir segja 
al 6g hefi stórer tennur. 
- Fei vinur, baT er ekki 
sett. 
- ^fhverju lrturc'u ric rá 
burste tennurner ne-T 
klósettburstanuro? 

IT'S NICE TO 
BE IMPORTANT 
BUT IT'S MORE 
IMPORTANT 
TO BE NICE. 
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„Fullkomnasta sólstofa á landinu" 
segja reykvískir lampadýrkendur, 
sem reynt hafa aostöouna hjá 
okkur, en viö viljum einnig fá þití 
álit. 

Opnunartími. 

Konur. 

Karlar. 

8-17 

17-23 

M 

8-23 8-23 8-17 

17-23 

9-19 

1NUDD-OG GUFUDAÐSTOFAN 

SÓLSTOFA 
Tiinnnsínnó SÚU25&2Q 

Smurt brauð, smurbrauðs-
tertur, snittur, samlokur, 

flatbrauð, kleinur, 
„langlokur og heitar pylsur 

Rjúkandi kaffi 
allan daginn. 

HAMBORGAR 
& FRANSKAR 

Opið frá kl. 9 - 20. 
Laugardaga frá kl. 10-12. 

waui 

HÖFUM ÁVALT GLÆSILEGT ÚRVAL AF EFNUM í TÍSKUFATNAÐI 
OG í SAMKVÆMISKLÆÐIN. GLUGGATJÖLD OG KAPPAR. 

MIKIÐ ÚRVAL AF SÆNGURFATNAÐI OG HANDKLÆÐUM. 

DÚKAVERKSMIÐJAN HF. 
SUNNUHLÍÐ SÍMI 26508 



05KAR Vjr-eSKTPTAVjtrMUjn STKJura TTL SDG.S OGc LAtsÍDS 

(klE-DlLB&RA JOLA 0(x GtAFURÍKS KomAMDT ARS. *ÞOK.KOín 

tesKIPTIM 'A ARThía. BESTU KVÍEÐDUR 
JÓNimojNJOufí. SLEFÁÍNISÍONI. 

OIAFSFIRSINGAR ATHI 
U / n LEtf) OGc v/r-t) OSKUm VKXUP, (StLE-aELeGcRA JOkA, 

vJtJOUm v/££) mrMNÍA > AO t-DA CXKUft. F Á X Ð ÞX-Ö 

OÓLA H X R 5 M V K T X M ( X U M A . (x,b® ^DÓMUSTA 

T L V T j u m vjr©5tcxprA\iiMufv\ OKKAR -RAFLVSTA 

GcLE-Ol ME-D 05K UrO GLLeOLLEGc OOL CMX TAR5ÆXT 
KorAAMDI 'Afc.. 

"þOKKUra LT-DXf). 

i RAFTÆKJAVINNUSTOFAN 
^ W 'OLAFSFIROI f 

OJ5KAR VÍ££)5KXPTA\iJMaT^ SXMU.KI O fe : S T A K F 5 -

FOLKj: Q J E & I L E S M OOLA O k TAR5ÆLS KOM\AMDT 

ARS rOE-0 ÞÓKK TyRlR \fi:-05KJPTXM 'A lí-DAMDI ' ^ -



er þetta skondicí ? 

Aucvitat sp re t tu r a l l t 
betur ef macur ber á bac 
s k i t . T>é f l ý t i r ^at sér 
að korcast upp i h re in t 
l o f t . 

Fecjar rafmagnici fór af i Fefr .arf irf i 
urcu 27 innf?"dclir aí5 dúsa klukkutimurr, 
saman i röllustiganurr. i I 'aupfélaqi 
Fafnfircinqa. 

ALLTIEINUM PAKKA! 
íspan hf. Akureyri býöur þér 

allt þetta í einum pakka: 

Tvöfalt eða þiefalt gæöaeinangrunargler 
Vinna við ísetningu glersins 

Allt ísetningarefni 

Mælum gleriö ef óskað er 
Við gerum þér síðan fast 

verðtilboð í allan pakkann 

Vönduð vinna • Vanir menn 

ISPAIM 
Furuvellir 5 Simar (96)21332 og (96)22333. IL 



Feqursti bær á íslandi? 

Akureyringar hafa löngum verið stoltir af sinni 
norðlensku höfuðborg, sem lengi var manna i millum og i 
túrhestaauglýsingum kölluð fegursti bær á íslandi. Og 
það var ekki fráleit nafngift. það er að segja hvað ytra 
borðið áhrærir. Mannlifið aftur á móti, er umdeilanlegt 
i fagurfræðilegu tilliti. Við akureyrskir erum oft 
sagðir vera mestu drumbar og leiðindaskarfar hinir 
mestu. Aðkomnir eiga til að tala um skitamóral i bænum 
og þykir furðulegt að svona flatneskjuþenkjandi fólk 
skuli búa í jafn snoppufriðum bæ. 

Ef til vill er kominn timi til að við skoðum á 
okkur naflann. Við erum fjandakornið ekki svo hrokafull 
að við neitum þvi að mannlifið á Akureyri er ekki par 
burðugt. Svo er komið að innfæddir eyringar af yngri 
kynslóðinni flýja bæinn sinn i stórum stíl. Og fara 
hvert? Nema i hámenninguna i Reykjavik. Margir eru að 
sækja sér æðri menntun á "Melaklepp" en meirihlutinn er 
einfaldlega að leita að skemmtilegra mannlifi. Við sem 
eftir sitjum fáum iðulega á tilfinninguna að við séum að 
losna úr samhengi við lifið og gripum jafnvel til þess 
ráðs að fara i pilagrímsferðir til Reykjavikur, til að 
fá smjörþef af menningunni. 

En staðreyndin er sú að hér á Akureyri er næsta 
litið svigrúm fyrir fjölbreytt og lifandi mannlif. 
Ráðandi aðilar i bænum virðast ekki hafa nokkurn áhuga á 
öðru en þvi að leggja peningana i einhvern misskilning á 
borð við iþróttahöllina eða steypumusteri verkalýðsgoða. 

Við sitjum uppi með ónýtt bió sem þykist vera 
kvikmyndahös. Þar eru sýndar myndir sem flestar eru 
lélegar og hafa litið með kvikmyndalist að gera. Margir 
leggja aldrei leið sina i bióið til að athuga hvað á 
boðstólnum sé, þvi allar likur eru á að það verði hin 
mesta fýluför. Hvar er metnaður biósins okkar? Tröllum 
gefinn. En Þráinn Bertelsson og félagar hafa fengið 
vilyrði fyrir lóð undir kvikmyndahús hér i bæ, 
almennilegt bió með fleiri en einn sal. Það gefur von um 
bjartari framtið. 

Að öllu ofanrituðu samanlögðu virðist helst sem við 
séum á beinni leið til brennandi helvitis. En samkvæmt 
niðurstöðum Hagvangs erum við bjartsýn og stolt ... 

Og er þá nokkru að kviða? 

Kristján G. Ærngrímsson. 



N ú BERAST 
NÝJU JÓLA-

BÆKURNAR 

DAGLEGA 

BÓKABÚD 
JÓNASAR 

SIMÍ 22685 

•Jer BERGVÍK 

• MUNNBL'ASIÐ 
GLER 

LISTMUNIR 
POSTULIN 
HÚSGÖGN 
KORT Í ÚRVALI 
MYNDIR OG MÖPPUR 
BASTVÖRUR OG FL. 

KOMPAN 
SKIPAGÖTU 2 AKUREYRI 

U 

AKUREYRINGAR! 
Ferðist með sérleyfisbílum okkar 
á leiðinni Akureyri - Reykjavík. 
Afgreiðsla á Akureyri: 
Ferðaskrifstofa Akureyrar, 

sími 25000 og 24475; 
afgreiðsla í Reykjavík BSÍ, 

sími 22300. 

Ferðist ódýrt í rúmgóðum og vel 
upphituðum, þægilegum bílum. 

NORÐURLEIÐ HF 
Sími í Reykjavík 11145, 

á Akureyri (starfsmannaíbúð) 
sími 25718. 



KÆRU SIGLFIRÐINGAR 

Git.ðile,Q \oL OQ •fassaUJ: kDrwcLrtoU- árt 

poíck f/yCr i/fu&tcCfzéLi-. 

Gc&CLLr t&A/ioLaJ. 

^qCu.-frr&i. 

SIQlLIimBIMGAm 
Gl_Bí>\\_EG- OOL. 

OGr G^cFURlV^T 

KOMANÞÍ X R . 

SIGLUFJAROARKAUPSTADUR 

OsKUM STARFSfÖLK I OKKAR 
GLEf)iLEGRA DOLA OG 
FARSÆL.S KOHAND i ARS 

J ISAFOLD HF 
SIGLUFIRÐI 

VIÐSKIPTAVINIRi 

GtMfá 'jóC 
M tarsœk komancfi árl 

y-J-» SPARISJ'OÐUR 
sJg?SIGLUFJARÐAR 



.SNJÓÍU 

Lítil stúlka öslar snjóinn. Það er rökkur og mikið 
fannfergi. Hvergi nokkurs staðar er ljós sjáanlegt. Litla 
stúlkan berst áfram gegn vindi og snjó og stefnir mark-
visst í ákveðna átt. 

Ljóshærð og bláeyg, gæti verið 12 ára. Lítil, grönn 
og veikbyggð. Klædd ullarbuxum og" of stórri kápu. Með 
húfu, vettlinga og stóran, mikin trefil. 1 háum uppreim-
uðum skóm. 

Það er aðfangadagskvöld jóla. Hvað er hún aö gera á 
pessum tíma í þessu veðri? Eí til vill á hún enga foreidra 
og heimili. En hversvegna er lítið barn aleitt á víðavangi 
í slíku kófi? Jú, ástæða liggur að baki þessarar ferðar. 
- Pessi litla stúlka er frá Kotárgerði ;'. sinni sveit. Þar 
býr hún ásamt heilsuveilli móður sinni. Paðir hennar dó í 
vinnuslysi fyrir mörgum árum. Kotárgerði er,eins og nafnið 
gefur til kynna, ekki stór jörð. En þæa mæðgur hafa komist 
af fram til þessa. Móðirin sér um innivinnu en dóttirin 
vinnur utanhúss. - Nú er hún að ná í lækninn fyrir móður 
sína. Hún er fárveik heima. Læknirinn býr á næsta bæ við 
Kotárgerði, u.þ.b. einum kílómetra sunnar. Vegna veðurs 
er símasambandslaust. Þetta er því eina léiðin, að fara 
og ná í lækninn. 

- - Þær mæðgur voru búnar að s.<reyta jólatréð og koma 
pökkunum fyrir. Allt var þvegið og strokið. Móðirin var 
búin að setja jólasteikina íofninn. Þær voru að leggja 
síðustu hönd á borðskreytinguna. Þá vildi það til. Móðirin 
fékk eitthvað fyrir brjóstið. Hún varð æ máttlausari og 
lagðist fyrir. Litla stúlkan vildi ná í lækninn en móðir 
hennar vildi ekki hleypa henni út í slíkt veður. Að lokum 
mókti móðirin að mestu, Þá ákvað litla stúlkan að fara og 
ná í lækninn. Hún bjó sig og skildi við uppljómað húsið. 
Og þarna óð hún snjóinn, lítll og umkomulaus. 

- - Jólaborðið hjá Lækninum. Kertaljósin loga og ilm-
urinn frá jólasteikinni angar. Ráðskonan er nýsest. pá 
heyra þau einhvern umgang. Litla hugrakka stúlkan er komin 
inn á mitt gólf. Hugrakkari og ákveðnari en nokkru sinni 
áður. - Eftir skamma stund brjótast tvær verur í fannferg-
inu út að Kotárgerði. önnur stór, hin lítil. Saman brjót-
ast þær gegnum skafla og berjast gegn veðrinu. Nú finnst 
litlu stúlkunni ferðin ganga mun betur. 

í Kotárgerði er allt kyrrt. Jólaljósin ljóma og allt 
er undirbúið. Mikill friður og ró ríkir. - Hurðinni er 
hrundið upp. Inn ganga tvær veðurbarnar manneskjur. Litla 
stúlkan sest og verðist örmagna. Læknirinn fer strax að 
huga að sjúklingnum. tín of seint. 
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ESSO nestin Akureyri 
auglýsa: 

Kínverskar pönnukökur. 
Tilboðshamborgara, samlokur heitar og 
kaldar. Pizzur 4 teg. Kjúklingar o.m.fl. 

Munið okkar vinsælu ísmola 
ESSO grill Krókeyrarstöð. Opið alla daga 
kl. 9 - 23.30 og um helgar frá kl. 9 - 04. 

MUNIÐ heimsendingarþjónustuna um helgar 
Pöntunarsími 21440 

Lopinn sem beðið hefur 
veriðje&iidUlksins 

7 litir 
6 upp̂  

lofi 

Amerísk jólaföndur: 
Sett með pallíettum og 
perlum, snið áteiknað á 
fillt. 
* Jólasokkar 
* Jólaskraut 
* Jóladúkar o.fl. 

Vörur fyrir 
heimilisdýrin á 
í kjallaranum 
opiö frá kl.17-18 

Mikið úrval af góðum 
leikföngum. 

Verðið sjaldan 
verið belra. 

* Fjarstýrðir bílar. 
* Snúrustýrðir bílar. 
á sama verði og fyrir ári. 

* Baby dúkkurnar 
margar stærðir. 
* Kerra fyrir 

MINI BABY 
* * * * * * * * * * . i t f f c - , 

m i 
Allar nýjungar 
koma til okkar. 

Ný sending af 
finnskum léttum 
vetrarkápum og 
sænskum 
kjólum 
************* 

Gott úrval af 
stökkum og 
peysum á hörnin. 
************** 

.* Klæðayerslun 
Slg. Guömundss. 
Hafnarstræti 96. 

Leikfanga-
markaðurinn 

Hafnarstræti 96 
Simi 24423. 

K 



3é lAT6NlCWAR BÚSAfcASVfclTA TÓMUSTAfc.SKÓLAlOS Ofr LUf>feA-
SV€lTAfc AKUT^eM^AT? V€E©A HALblOlfe í AkUfcEMRAfcl-CtfcfClU 
SUMMUtAfr íMM "50. |>t?5eWBefe. K U Í O . 3 0 

NvÁE5TéK>Lgti<fAi& siMFóhJíutfUJÓ'msveTrAK TÓWLISTA.'ESKOLAIOS 
V S W * HALDhJlfc f AKUEeMfcAEKlfeKOU A M ^ S O A Í K L . H 3 6 

TÓM8TARSKÓLIM A AKUREYRI 
VIBBDSKANN • OLAFSFIRDI 

C>5KUrV\ l'oL-L,urv\ u A W D S ^ Ö M N / ^ r v v 
G*l€-£>ÍL€Gtr?A. ^ÖLA Ob f>ouCKA/*W 
&OTT C6r lAt^t6r}W.UcCrT- 5ArfW<>T/*fcl= 

Innblásin glerull gæðanna vegna, 
vatns- og rakaþolin einangrun sem þú 

getur treyst 
Umboösmenn: ~ 
Akureyri: Magnús Ingólfsson c/o Pan, sími 23248 
Árskógsströnd - Dalvik -Eyjafjöröur: Sveinn Jónsson Kálfsskinni, sími 63165 
Ólafsfjöröur: 
Bjarki Sigurösson 
Túngötu 15, sími 62362 

Efni og aðferð 
viðurkennd af 
sænskum yfirvöldum. 

LERUU s/f 
símí 687360 >̂ = 



JlorðUndíngar atííuaw } 
Vnnumst: 

l)$/íaCdá< j/íipum oqfátum 

6aJcfrnnuroa aCCt 
^em/jarftiCyráaanqs 

jCútíð blífií famtufír jííamrnt 

fyCavir/íétawi 
sjónsoo Srfinys 

Gránuaotu óiafufirdi. 

Qs/tum offum fandjmonnum 
þok/banC^qott 'oq ánaqjuCujt ðamstarf 

^áCiðnuáYi. a *v ^ */ 
Trévcr VCafffirvi ~ 

Jfarnarforq bCafsfírvi, os/íar VCafsfiroinqum 
oCCum aCmCcqfáriótaJo qCtði&gs ̂ ^tiús áhf oq 

'nmr um HattjóCxmunayrnar Hár. ^ 
JYíí Jcoma aCbZr ítíHð umiáCin f 

'Tfarnarfora. 

nunm 



ORD SKULU STANDA 
Létt spjall viS Jónas Jönasson. 

ViS hófum spjalliS á þvi aS spyrja Jónas út i starf hans 
meS leikfélagi M.A. hér á Akureyri og hvernig honum 
fyndist aS starfa meS unglingunum. 
...Ég var alveg dauShræddur viS pau.- Ég var þaS! Enda 
vissi ég aS allir héldu aS þaS væri fariS aS slá i mig 
sko. 
- En hvernig kom petta til? 

Kom pannig, aS ég var aS drekka kaffi meS Tryggva og viS 
vorum bara aS mala um allt annaS en petta. Hann fór aS 
segja mér hvaS til stóS hjá leikfélaginu og paS gekk 
bara ekkert upp af pvi dæmi. Ég hafSi skotiS pvi aS 
honum pegar ég hvarf út í nóttina aS "Elskan mín ég fer 
ekki aS láta pig sitja eftir i holunni. Hringdu pá 
heldur ." Og paS gerS'ann. ...Þá var eiginlega ekki hægt 
annaS en aS standa viS paS sem maSur sagSi. Þvi orS 
skulu standa! paS er númer eitt i sambandi viS samskipti 
fólks, aS pú getir treyst peim. 
- Og skilur þetta eitthvaS eftir hjá þér? 
Já,já,...og ennþá sterkara en hjá ykkur. ÞiS eigiS eftir 
aS skoSa svo margt. Ég er búinn aS skoSa svo margt og ég 
lifi aSeins hægar núna. 
- Finnst þér aS viS lifum þá of hratt? 
Já. ..Ég kom einu sinni til Marokko og þar sátu menn 
bara undir tré og biSu þar til einhver kom sem gat notaS 
þá i vinnu. Og þvilik kyrra maSur! 
- Nú langaSi okkur til aS vita hvernig Jónasi fyndist aS 
sitja nö fyrir svörum i staS þess aS spyrja. 
...Mér hefur alltaf fundist paS vont, en kannski sagSi 
ég já viS ykkur einmitt pessvegna, aS ég veit hvernig 
mér liSur pegar fólk segir nei viS mig. Ég er vanastur 
hinu. Ég hugsa lika aS paulvanur skurSlæknir kunni 
betur viS sig standandi viS skurSarborSiS heldur en 
liggjandi á pvi! 
- ViS pökkum Jónasi fyrir spjalliS, en aS lokum til hans 
og ykkar allra: "PassaSu þiq á myrkrinu!" 

Fonan min er týnd, sagSi 
Fannes vic3vi.n sinn. 
- Fórstu ekki til Fr ̂ etta eitt af ̂ essum 
lögreglunnar? aulalegu abstrakt 
- jú auSvitaf! irálverkuir pinum? 
- Pa gafstu beim ekki - Fei frö min, 1->etta er 
lýsingu á henni? spegill. 
- Jö en þeir trúSu mér 
ekki! 



ll!M INNUSTQFAN 
Kaupangi . Sími 22817 . Pósthólf 405 . Akureyri 

Ljóskastarar 
© í úrvali 

5TARF5M^NN TIL 57Ó3 Ofr LAHDS 
VÍ€>5KlfrANíÍNlR 0G: AÐRÍR \/€u;NNA£AR 

^l^iíta jóC 
oqfarjœCt komandiár} 

HEÍLU 06: HAMÍMtfA PVU*l 'oLAtWftöÍ 

VAl_BER<9c "& 
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EÍU/M N u 5€fv\ \VNJLX C * R V A U AF 6c)AFA-
VÖRUM P^RvR O0ív\Uft Obc V4SRB*. > 3V0 i^rw: 

ILMVÖTN SAPUR GJAFASETT 
îNMíór SNYRTIVESKI T̂ÖR o f r ú r t L 

ÞVÍ EKKI AÐ LÍTAINN OG SKOÐA 
5T)0RNU APOTEK 

RAFTÆKNIAUGLÝSIR: 

HJAOSC&JRFAST: 
HENTUGAR JÖLAGJÁFIRm HBHILlStNS 
YMISRAFTAIU FRA GIRML BRAUN OG 

MOULINEX 
8AOSKAPAOG BA£>INNRÉTTINGAR FRA 

SVENDBERGS 
LÍTID VID FYRIR JOLIN , PAÐ BORGAR SIG. 

RAFTÆKNI OSEYRI 6 
SÍMI : 24223 

^*rv>*cv>*rs>*^ 



'OSKUM VIDSKIPTAVINUM OKKAR GLEDILEGRA JOLA 

FRÁ ARSKÓGSSTFÖND: 
ARVER HF. 
SVEINN JÖNSSON BYGGINGAVEFKTAKI 
SPAPISJÓÐUR ÁRSKÖGSSTPANDAP. 
BIFVÉLAVERKSTÆÐI HJALTA SIGFÚSSONAF 
ÚTIBÚ KEA HAUGANESI. 

FRÁ ÓLAFSFIPÐI: 
HLÍÐARSÖL HLÍÐARVEGI 53 . 
LJÖSBAÐSTOFA GUNNU STÍNU. SÍMI 62371. 

FFÁ DALVÍK: 
VÍKURTORG DALVÍK. 

FRÁ SIGLUFIRÐI: 
LEIP OG LEIKUR. 
AÐALBÚÐIN - BÓKAVERSLUN HANNESAP JÓNSSONAP. 
VERSLUNIN ÁLFHÓLL HF. 
DIDDABÚÐ. 
VERSLUNIN ELÍN. 
VEIÐAFÆRAVERSLUN SIG. FANNDAL. 
FISKBÖÐ SIGLUFJARÐAR. 
ÞORMÓÐUR PAMMI HF. 
VERSLUNARFÉLAG SIGLUFJARDAR HF. 
HÁRGREIÐSLUSTOFA SILLU. 
HITAVEITA SIGLUFJARDAR. 
RAFVEITA SIGLUFJARÐAR. 
BYGGINGAFÉLAGIÐ BERG HF. 
BIFPEIÐAVERKSTÆÐI BIPGIS BJÖRNSSONAR. 
BIFREIÐAVERKSTÆÐI RAGNARS GUÐMUNDSSONAP. 
KEA SIGLUFIRÐI. 
HLJÓMSVEITIN MIÐALDAMENN. 
HLJÓMSVEITIN GAUTAR. 
SÖLUTURNINN. 
KNATTBORÐSSTOFAN OG VEITINGASTOFAN. 
EGILSSÍLD. 
RAFBÆR S/F. 

FRÁ REYKJAVÍK: 
ATLANTIK TRAVEL. 
SAGA FILM REYKJAVÍK. 



ÖSKUM VIÐSKIPTAVINUM OKKAR GLEÐILEGRA JÓLA 
ÞÖKKUM VIÐSKIPTIN Á ÁRINU 

FRÁ AKUREYRI: 
RAKARASTOFA SIGVALDA, KAUPANGI. 
FLUGFÉLAG NORÐURLANDS. 
FLUGKAFFI. 
TÖLVUTÆKI S/F. 
ÖTVEGSBANNKINN. 
TAK HF. HAFNARSTRÆTI 10 8. SÍMI 24922. 
DAGUR AKUREYRI. 
OLÍS BÖÐIN AKUREYPI. SÍMI 24345. 
SHELL AKUREYRI 
VÉLSMIÐJAN ODDI. 
VÉLSMIÐJAN ATLI. 
NORÐURMYND. 
JÁRNSMIÐJAN VARMI. 
HÁRSNYRTISTOFAN RÁÐHÖSTORGI 5 . 
GARÐYRKJUSTÖÐIN ÁSBYRGI, ÁSBYRGÍ. 
GATSBY S/F. 
ÍSBÖÐIN. 
FATAHREINSUN. 
SPARISJÓÐUR GLÆSIBÆJARHREPPS. 
MAC OG MAGGIE. 
BIFREIÐAVERKSTÆÐIÐ ÞÖRSHAMAR HF. 
BÍLASALAN HF. 
BYGGINGAVÖRUVERSLUN TÓMASAR BJÖRGVINSSONAR HF. 
AMARO HF. 
DREKI HF. 
NORÐURLJÓS S/F. 
SKÁLAFELL S/F. 
VALPRENT. 
EYFJÖRÐ. 
VALGARDUR STEFÁNSSON HF. 
HAGKAUP. 
AUGSÝN HF. 
ALMENNAR TRYGGINGAR HF. 
BAUTINN HF. 
BÓKVAL S/F. 
PÓSTUR OG SÍMI AKUREYFI. 
FÉLAG K.K.M. S/F. 
H - 100. 
RAMMAGERÐIN LANGHOLTI 13 . 
OLÍUVERSLUN ÍSLANDS HF. 
ÝMIR S/F. 
PEDROMYNDIR. 
BÖRNIN OKKAR. 
LJÖSMYNDASTOFA PÁLS SKIPAGÖTU. 
SPILAHÖLLIN STRANDGÖTU 6. 
KASTOR BREKKUGÖTU 3 . 
HLJÖMVER AKUREYRI. 
HRL. RAGNAR STEINBERGSSON GEISLAGÖTU 5 . 



Osxum vi-ösiúftavmum OKK&T &\es>vte&ra 
JO\9L OGL raxsæis KotnaaDi áxs. 
ÍÓKKUPT \riet>KÍ?,*m 

Súkkulaðiverksmiðj an 
Linda Akureyri. 

CRT >Ú A \JÚ€> TÍL RiYfcJAVÍfcU,R, ? 

V Í Ð KJosuM HELGARFERÐIR-ÓPERUFERÐIR-BROADWAYVEISLU 

YfcRD FRÁ Kfc 3.10q. - ÍÍWUÍ6. VÍeiK:\PX4F£g.-ÐÍR, - Tuxfc 0& B»U, 

6>4PUU0 í ?A*MA A NttSfc HAG&TÆÐU Ví*€>i. 

Samvinnuferdir-Landsýn 

Sfcemmari 
I GLERÁRGÖTU 34 

GOAFAv/ABA, 5V/0 S€M: 

ArU-T NVT5AMAR 36LAV)A.F\R lA v/i-E>fc.te/VNL£(*U v/Ee-fct 

V/E.V21Í) "AV/A^T V€U<-DtAiNi vl t W A . kU^ i i xTGcUSTU 
V / € R S L U N B / E ) A e \ N S . 

tó?. 10TIMARKA4ÐITR 
l V^RÐUR lA TORGuMU 

&Tte=AVoRUR , PiPARKJbvCUR 
OtCKAR 

15 öfc £2, D e 5 / 8 4 

v/€ÍT\ NGcAS., 
UAdJtFA-ÖR-AU£). 0. H. PL.. 

3 . SDOCUR IA.A. 



JILJIL, auglýsir 
JÓLIN NÁLGAST OG ENGINN MÁ FARA í 

JÓLAKÖTTINN. 

VIÐ í SIF ERUM KOMIN í HÁTÍÐARSKAP 
OG KAPPKOSTUM AÐ EIGA GJÖFINA HANDA 
HENNI Á VERÐI SEM ÞÚ RÆÐUR VIÐ. 

T.D. FRÁ kr. 50-300 SKARTGRIPIR, 
SNYRTIVÖRUR, TREFLAR, VETTLINGAR OG 
GRIFLUR ÚR LAMBSULL. 

FRÁ kr. 300-3000 PEYSUR', BLÚSSUR, 
PILS OG BUXUR 1 STÓRKOSTLEGU ÚRVALI. 

FRÁ kr. 3000-10000 KJÓLAR, DRESS, 
JAKKAR, KÁPUR OG TWEEDJAKKAR. 

FRÁ kr. 10000-30000 FRANSKUR OG 
ENSKUR LEÐURFATNAÐUR. 

FRÁ kr. 30000-300000 PELSAR ÚR 
REFI, MINKI, ÞVOTTABIRNI OG ÚLFI. 

HÖFUM EINKAUMBOD FYRIR EGGERT FELDSKERA. 

***************. ********* * * * * * 
Eigum í gjafapakkningum: 
Gregory ilmvötn og rakspíra * m 
Lumene ilmvötn og spray o.fl. Jfe 

Opið á laugardögum 

Sími 24014 
Heimasími: 26734 

Sunnuhlíð. 


