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Miðvikudagur 7. janúar 1970 — 35. árgangur '■— 4. tölublað. 

LjúkiS skilum í Happdrœffi Þjáð¥Ílicins 
□ Nú er hver dagurinn ' að veröa 

síðastur til þess að gera skil i 
Happdrætti Þjóðviljans 1969. 

.Q Þeir fáu "sem enn eiga ólokið 
skilum eru vinsamlega beðnir að 
ljúka því nú í vikunni, svo að 

hægt verði að birta vinning&-
númerin í happdrættinu. 

□ Innheimtu- og umboðsmenn 
happdrættisins, sem eiga enn eft-
ir að ljúka fullnaðar skilum eru 
einnig hvattir til að láta það 
ekki dragast fram yfir helgina 

1 gær komu sanian nokkrir þeirra manna er i'ara til Kochum á föstudag til skrafs og ráðagerða og eru liessar myndir tcknar við bað tækifæri- Það kom í'rain hjá mörgum þeirra, að þeir leita sór 
atvinnu ytra vegna atvinnuileysis og ónógrar atvimiu á vinnumarkaðnum og fá þetta 11 til 13 krónur sænskar á klukkustund. — (Ljósm- , Þjóðv, A.K.) 

Ragnar Aðalsteinsson 

Hreksf frá 
nami 

Við náðum tali aí Ragn-
ari Aðalsteinssyni, stud. 
philol- í gær, en hamn 
gengur frá námi í héskól-
anum núna í vetuir vegna 
fjárskorts. 

í fyrrasuimar fékk óg litía 
vinnu á Fljótsdaisíhéraði og 
niðri á fjörðunum, þar sem 
ég leitaði fyrir mér um at-
vinnu. S.l- haiust komst ég 
hinsvegar á Barðamn frá 

. Naskaupstað og var á þeiim 
, bát í fiimm vikur og fékk 
40 þúsumd kr. í hilut- Þetta 
nægir mér ekiki í vetur til 
akóladivalar hér syðra. — 
Skólakostnaðuir hér í vetur 
er vart minna en kr. 120 
þúsund fyrir brýnusitu lífs-
nauðsynjum og hef églmgs-
að mér að vinna í vetur 
og næsita suimar og hefja 
svo xtiásm aftur næsta haust-

Tímakaupið er 11 til 13 
kr. siænskar í Kochum og 
eiga mienn kost á 8 tima 
vinniu dag hvern og vakta-
vinnu, Þá eiga menn kost ,2 
sænskunámskeiði þarna í 
Kochum, sagði Ragmar að 
iokiuim. 

40 rafvirkjar í 
Kaupnumfiahöfn 

, Uim 40 íslenekir rafivirkjar eru 
nú starfandd hjá Burmeister & 
Wein skipasmiíðastöð í Kaiup-
mannahöifn- Hafa þeirstarfaðþar 
um nokikurtra imiándða skeið. 

I þessari viku fara 115 verka-

menn til Svíþjóoar til starfa 
D í dag leggur upp 55 manna hópur til starfa hjá Husqvarna verksmiðj-

unum í Svíþjóð og erti þrjár konur í þessum hópi, sagði Guðmundur J. 
Guðmundsson í víðtali við Þjóðviljann í gær. 

D Á íöstudag fara utan 60 verkamenn til Kochum skipasmíðastöðvar í 
Svíþjóð og hafa ráðið sig þar til vinnu í vetur. 

n Þetta et svo til eingöngu ungt fólk sem hefur ætlað í iðnnám hér heima 
og ekki fengið pláss hjá meisturum, og ungt fólk sem hætt hefur í skól-
um vegna fjárhagserfiðleika. Tveir til þrír háskólastúdentar munu vera 
í.þessum hópi. 

Alltaf fjölgar þeim verkamönn-
um er leita utan til vinnu vegna 
ófullnægjandi kjara og mögu-

léitea' hér heiimia og bitmar þetta 
einna helzt á ungu fólki. Á þess-
um vetri hafa þegair farið um 
100 verkamenn á eigin vegum 
til Danmerkur og Svíþjóðar — 
einkum þó til Svíþióðair — og 
haáa ráðið s ig .þar í' störf með 
aðstoð kunningiasambanda við 
sænska verkamenn er unnu hér 
við Búrfelisvirkjun. 

I fynramálið leggja upp 55 
verkamiarHi til Husqvarnia verk-
smiðjanna. Hefur þetta fólk ráð-
ið siig til sitairfia' í siamsiötningar-
verksmið'jum er setja saman 
saumiayélar, eldavélar og fleira 
— . aðaliega r tveim , borgium, 
Husqvarnfl, lítil útborg fré Jön-
köping og Nörrehammer • þar 
skámmt frá. 

Þetta fólk er aðaUega" firá 
Reykj avík og - Akureyri og heíur 
ráðið- sig tii sex ménaða. Sum-

jr\ vinna við málm'steypu 
samsetninga á vélum. 

auk 

60 verkamenn til Kochums 
Á fösitudag' fara 60 verkamenn 

til Kochum skipasmíðasifcöðviair-
innar. Haía þeir ráðið sig þar 
til ftjögurra mánaða í vetur. 
Þarna eiga unigir menn kost á 
því að fara á nátoiskjeiið. og Hæra 
rafsuðu, enda eru í þesisaiimihiópi 
uinigdr menm sem ætila að i fara í 

, ■ Fraimhialljd á 3. siðu. 
í>-

Alþjóðlegt skákmót í Rvík: 

Stórmeistarinn Matulovic 
meðal erlendra þátttakenda 

j-jlf Svo sem .áður hefur verið trá 
skýrt, miunu stjórnir SRák-
sambantls Islands og Tafilfé-
lags Reykjavíkur sameiginle;a 
gangast fyrir albjóðicgu skák-
móti í Reykjavík, 15. janúar 
— 5. febrúar n-k. 

* Gert «er ráð fyrir, að þátt-
takendur verði 16, þar af é 
erlendir - 'skákmeistarar. Er' 
þetta framhald á þeirri starf-
semi, sem hófst árið 1964 með 

hinu svokallaoa Reykjavíkur-
móti. Síðan hafa 'þessi mót 
verið haldin annað hvert ár, 
síðast „Fiske-mótið" 1968-

Afar enáðlega hefur genigið að 
fá erlenda meástara til þáitttöku 
að þessu simni, enida mörgskák-
roót háð um þetta leyti árs víðs 
vegar um heiin,' eh fyrir okkur 
er þetta þó heppilegasti tfimi 'árs-
ins. Hafa jaÆnveil þeir skákmaenn 

sem áður höfðu gefið vilyrði 
fj-rir- þátbtökiu, dregið - sig í hlé 
á síðustu stuindu.- Má þar mefna 
tvo sovézka sitórmeisitara ogHol-
lendingáinin van der Berg. 

Bn nú hafa flengizt tveir Jugö-
slavar, ■ síióirmiedsitarinn Milan 
Matulovic og allþjióðlegi meistar-
inn D- Minich, og eftirfarandS al-
þjóðlegir meisterar: Hams-Joach-
im Hecht, V-Þýzkall., Theodór 

Framhald á 3. síðu. 

Aðíilsleinn Gislason 

Ekkértnema 
afvínnul&ys-

/3 hrekur 
migúf 

Vid' néðuim. tali af Aðal-
siteáni Gísteymi í gaer. Hann 
er á förum til Kochums á 
föstudag. Ég hef verið 
nueira og' minna' atvinnu-
laús síðan í septémtoer. Það 
er fyrsí oa'freinst atvinnu-
leysi er hrekur mig í at-
vinnujlieiit ■ til Svílþjóðarr — 
sagði Aðalsteinn 

1 fyrrasumar vanh ég í 
afleysinguni hjá Staætis-
vö'gnum Reykaavíitóur og 
ihássti atvinnuna þarísept-
emlber. 1 fyrravetur vanhég 
við Búrfellsvirkaun. Aðal-
steihn er Reykvíkingur.' 

iL 

Jónas D. Engilberteson 

Afvínnu-

laus si&an 
I hausf 

Jonas Davíð Engilberts-
sqn er nýlega -ffluttur iál 
RÆykp'avíkur og er skiráður 
tíl logbieiimiillis að Boga-
hlíð 12 hér í bæ BV>relldr-
ar hans edga hins vegar 
heima í Vestmannaeyjuim. 
Hann er 23 ára og vann síð-
ast hjá Mjólkursamsölunni 
sem bflstjióri og mdssti þar 
vinnuna í septenuber og 
hefur verið atvinnulaus 
meira og minna síoan. 

Ég vann f afleysdngum i 
sumar í útkeyrslunni. — 
Haustið 1968 var fjórum 
bíisrfcjórum sagt úpp vinn-
unni. Var ég einn af þeim 
og hef haft óstöðuga vininu 
síðan-

1 * 


