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list þessarar þjóöar var 1 nánum
tengslum viö trúarbrögB hennar, og listin var abstrakt, þvl
helgimyndir eru (oftast) bannaöar og spámanninn málar eng-

Mælingamaður óskast

meoan gengiö var milli bols og
höfuBs á trúnni. Þarna er þvl
ekki um neina frelsun („blátt
bann viö myndeftirgerö hluta")
ao ræöa og O któberbyltingin
kemur málinu hreint ekkert viö,
svona listrænt séB.
ÞaB athyglisverBasta, sem
þarna var sýnt, eru mynds k r e y t i n g a r viB Njálu eftir
Viktor Vasiljevich Prokofief,
þar sem þær ganga þvert á
myndhefB okkar sjálfra á
NorBurlöndum.

inn, þótt nú hafi oröiö á breyting. Það hefur þvl ekki veriö
beinlínis hentugt aö láta aragrúa listamanna vera að fást
viö ritningargreinar Kóransins,

ÞaB hefur veriB rakiB, bæBi
hér I blaBinu og annars staBar
aB sú upphefB, er hér rlkir varBandi íslendingasögur„er sprottin úr grisku sambandi. Vlkingar
fengunýttvaxtarlag upp úr þvi
og sérstök föt, allir eins, og þvl
er einkar fróBlegt aB sjá vinnu
rússneska listamannsins, sem
bæBi tekur tillit til veBurfars og
margbreytilegra
manngerBa.
Myndirnar eru ljóBrænni en
okkar myndir, ljóBrænni en
norskar myndir llka, og yfir
þeim er einhver nýr veruleiki I
myndmáli, sem kærkomiB var
aB kynnast. Væri þaö athugandi
fyrir þá sem standa I fornritaútgáfu og skipta á kjötfjöllum
skandinavlskrar
myndhefBar,
næst þegar þeir gefa út Njálu.
Jónas Guftmundsson

Meinatækni vantar aö Fjórðungssjúkrahúsinu Neskaupstað frá næstu áramótum
að telja.
Nánari upplýsingar gefur forstöðumaður i
sima 7402 eða 7565.
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Lyfsöluleyfi sem
forseti ísland sveitiri

ar um Ni álu og f1.

Lyfsöluleyfið á Seyðisfirði er laust til umsóknar.
Umsóknarfrestur er til 1. nóvember 1979.
Umsóknir sendist landlækni. Fráfarandi
lyfsali óskar að notfæra sér heimild 32.
gr., lyfsölulaga nr. 30/1963 um að viðtakanda sé skylt að kaupa vörubirgðir og áhöld lyf jabúðarinnar.
Einnig skal viðtakandi kaupa húseignina
Austurveg 32, Seyðisfirði, þar sem lyfjabúðin er til húsa.
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Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið,
26. september 1979.
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VESTUR-ÞÝSKU
LITSJÓNVARPSTÆKIN
HAFA ALDREI VERIÐ
ÓDÝRARI
þá fyrst verða
kostir Crown augljósir
CRC-615
Stereo-segulband og útvarp
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Bræoraborgarstíg1-Simi 20080
(Gengiö inn frá Vesturgötu)
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