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Svaf, át og málaði í
fólksvagen rúgbrauði

13125.13126'

— og nu synir
Steingrímur á
Kjarvalsstöðum

Hve
lengi
bíða ef tir
fréttunum?

Vihu fá þær heim til þín samdægurs? Eða viltu bíða til
nœsta morguns? VlSIR flytur fréttir dagsins í dag!

Fyrstur með
fréttirnar

vism

Hann var ekki vio,
þegar vi5 komum á
Kjaivalsstaði, þótt viö
heföum talaö við hann I
slma kortéri áöur og
mælt okkur mót. Hann
haföi skyndilega þotiö
eitthvaö. Þaö væri
hægt ab segja, aö hann
hefði þotiö eins og hvltur stormsveipur, ef
ekki væri fyrir skeggiö,
dökka og úfna, sem
l gerir hann útlits
jeins og arabiskan

Þegar skóllnn-hefst þarftu
penlnga tll margra hluta
Þesa vegna kauplr þú hlna fullkomnu Tatex 834 SR strax.

olivetti
skrifstofutækni h.f.
tryggvagötu slmi-28511
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Trunta gerir
lukku

hana slrax
^* ° o

Þetta er 25. sýning Stelngrlms
Sigur&ssonar og haldin me&al
annars I tilefni af fimmtugsafmœll hans. Hann sýnir þarna
100 myndlr, sumar I einkaeign
en flestar tll sölu. Svo kom hann
þjótandl:
— Sæll gamli starfsbróöir,
fóstbróöir og vinur. FyrirgefÖu,
ég fór til Hafnarfjaröar aö ná I
mynd.
— Þetta er júntor, sagfii hann
stoltur og ýffil hárifi á pllti, sem
fylgdi f kjölfar hans. - 9,8 I'
telkningu, 10 i mi&svetrareinkunn og ver&ur fö&urbetrungur.
— fig er búinn a& vinna geysilega fyrir þessa sýningu. Var
mikiö á Laugarvatni. Ég keypti
mér fólksvagen-rúgbrauö og
innrétta&i sem vinnustofu,
svefnherbergi og setustofu. Svo
málabi ég, Ég var œgilega duglegur. fig œtla lfka a& vera œgilega duglegur, þegar ég byrja
aftur I blafiamennsku, Þafi er
draumurinn, Bla&amennska
ver&ur a& ástrf&u eins og þú
veizt.
Hann skunda&i fram og aftur
um salinn.
■ T- fig mála&i stdrar myndir

nilna. Ég er farinn a& mála
stœrri myndir,
Hann vatt sér aO manni, sem
stó& álengdar,
— Þetta er Fri&björn, skólastjóri úr Grindavlk. Hann er I
sama stjörnumerki og ég. Hann
sag&i mér a& mala stœrri myndlr. Maöur ver&ur aö hlý&a skólastjórum.
— Þetta er „Vetrarbrautin .
Hann bendir á stórt og litrtkt
verk. — Þaö er tileinkaö vini
mtnum, Agli Bachman. Tunglskotiö frá K ennedyhöföa
„inspireraöi" þessa mynd.
Annars var öllum tunglmyndum
mtnum stoli& f Bandarfkjunum.
Hann bendir á aöra, — af hiisi,
sem stendur afskékkt.
— Kg var nœrri or&inn úti viö
a& mála þessa mynd. Þa& vatt
sér a& mér kona I Hverager&i og
lét mig mála hana. Hún var svo
ákvefiin. Mér likar ágætlega vifi
fólk, sem vindur sér aö mér og
segir mér aö mála mynd,
Sýning Steingrlms I Kjarvalsstööum er opin til næsta sunnudags kl. 15 til 22. Stöustu tvo
sýningardagana, laugardag og
sunnudag, ver&ur hún þó opin
frá kl. 15-24. Mikill fjöldi gesta
hefur sött syninguna og margar
myndir eru þegar seldar.
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f Kauptu
8 stafa grœnt Ijósaborð
Mlnnl
Prósenta
Fljótandi komma og föst
Konstant
Og auk hlnna venjulegu
relknlaðferða Innlheldur
Tatex 824 SR kvaðratrót
xa og 1/x Ára ébyrgð tengjanlegur etraumbreytlr

„kriminal" úr Þúsund
og einni nótt.

ö
€91

„Það er búifi a& vera miklfi um
a& vera hérna I Sædýrasafnlnu I
sumar, sérlega eftir l. júlf", sagOl
Jón Gunnarsson, forstjórl safnsIns, þegar vlO röbbuOum vlO hann
I morgun,
„Þa& eru stOru dýrln, sem hafa
forgang, sérstaklega hja yngstu
kynsló&innl, og þú helzt hvftabirnirnir, aparnir, ljónin, sæljóninog selirnir, Einnig gerir meri,
sem bara gengur undir þvi
óvir&ulega nafni Trunta, afar
mikla lukku, en á henni geta
krakkarnir farifi I smárei&túr."
Sag&i Jón, a& þeir þyrf tu a& fá sér
fleiri hesta I þennan vfsi afi hestaleigu.
Hátt á annaO þúsund manns
koma i SædýrasafnlO á sunnudögum. Er þetta a&allega ijiilskyldufólk og svo kemur alltaf
töluvert af útlendingum, en þá
ekkert sl&ur á virkum dögum,

Jún sag&i, a& reksturinn væri
alltaf erfi&ur. Fimm manns ynnu
þarna allt ári& og I sumar eru þar
6 skólakrakkar vi& a&gæzlu og
hreinsun. Ver&i a&göngumi&a er
stillt mjög I hOf og sag&i Jón, aO
þaO væri mi&a& viö, aO ekki væri
dýrara aO fara i Sædýrasafniö en i
bló. Aögangseyrir er 200 kr. fyrir
12 ára og eldri og 100 kr. fyrir
börn yfir 5 óra.
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