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Seínastu oljuboríngarnar
styrkt oljufeløgini í trúnni
um at olja er við Føroyar
I tvarpMU-vndin hrvur innstillaA Jógvan Jespersen sum
nummar eitt til stjorastarvirt i l tvarpi Faroya

Innstillað stjóran í
ÚF sum num mar eitt
Jógvan Jespersen er
innstillaóur sum
nummar eitt til stjórastarvió í Utvarpi Føroya. Starvið verður sett
frá fyrsta mai.
Útvarpsnevndin hevur innstillaó Jógvan Jespersen
sum num niar eitt til starvió
sum stjóri í Útvarpi Ftøroya.
Jógvan Arge er innstillaður
sum num m ar tvey, og Magni Arge er innstillaóur sum
num m ar trý
Tilmælió frá útvarpsnevndim varð latið lantls-

Útlendsku oljufeløgini
eru til reiðar at flyta útgerð inn á føroyskt
oljuøki, tá Landsstýrið
í 1997 byrjar at samráðast við feløgini um
konsessión at bora eftir
føroysku oljuni. Fýra
stórfyritøkur úr Bretlandi, Danmark og
Noregi hava gjørt avtalu um. at sláa pjøkarnar saman og kanna
hvørjir møguleikar eru
í eini líkinda gass- og

stýrinum friggjadagin. og
landsstýrió setir starvió í
næstum.
Triggir umsøkjarar vóru
til starvið. sum ikki longur
cr áramálssett
Starvið
er
tænastumannastarv og lønt í 36.
lønarflokki eftir tænastumannalógim
Tá Jógvan Jespersen varð
settur sum fyristøðumaður í
Utvarpi Føroya í 1990 var
starvið áramálssett í fimm
ár.
Tann, sum verður settur.
tekur við stjórastarvinum
fyrsta mai.

oljuvinnu á Føroyaleiðini. í 1997 fara tey
væntandi at bjóða upp
á olju og gassloyvið í
felag.
JÁKUP MAGNUSSEN
Tað er í útlondum, at tær
stóru praktisku fyrireikingarnar fara fram.
I Føroyum hugsa vit um
árínini, ein møgulig oljuvinna fer at hava á mentan
og fiskivinnu
og tað er
ivaleyst neyðugt. Men í
londunum við áhuga í for
oyska oljuævintýrinum, eru

tey langt síðani farin at gera
seg til reiðar at stinga horm í
havbotnin. Og tað verður
bert hugsað í dollarum og
tunnuprísum
hóast ongin
veit um olja er í havbotninum við Føroyar
Tað nýggja á hesum øki.
er ein samarbeiðsavtala
millum fýra risafyntøkur, ið
ætla at vinna olju og gass úr
føroysku
undirgrundini
Tær eru Amareda Hess og
LASMO
úr
Bretlandi.
Norsk Hydro úr Noregi og
Dansk Olie og Naturgas úr
Danmark
Amerada Hess fer at
leiða samarbeiðið og bróta
slóð fyri feløgini, sum í felag

seta pening av og útvega
tekniska útgerð til fyrireikingamar. Seinni verður
gjørt av, um tey í felag fara
at bjóða uppá at bora.
Bjartskygm er stórt í
grannalondunum. Oljufeløgini nevna í skrívi, at nógv
olja er funnin nærhendis
Føroyum tey seinastu árint.
og alt bendir á, at oljuøkið
røkkur nógv longur vestur í
Føroyahavið, enn fólk enn
vita við vissu.
Oljufeløgini siga, at seinastu oljuboringam ar á bretskum øki við Føroyar hava
styrkt tey í trúnni um. at olja
og gass er við Føroyar

E in ste rk u r
flo k k u r
Komandi vikuskiftið hev u r S am bandsflokkurin
landsfund á Skála. Síðan síð sta lan d sfu n d e r flokkurin kom in í stjórn. D im m alæ ttin g h ev u r h itt
starv sn e v n d arfo rm an n in , T rygva G u ttesen , sum
sigur flokkin vera s terk a n og sam sk ip an a rlig a vælvirkandi.

Bót uttan
á v a rin g
Ivøgverjan fer nú at skerpa revsingina fyri ótóghga
p ark erað ar bilar. F rá 1. mai verða o ngar ávaringar
givnar fyri parkeringsbrot sam bæ rt ferðslulógina.
B ø tu m a r falla a lt fyri eitt, t.d. fyri a t p ark era á vins tm síðu.

In g ib jø rn
til H a v n a r
I sein astu n i h ev u r Ingibjørn Eldevig, p o litistu r í
R unavík. røkt sý slu m a n ssta rv ið í Sandoy. H ann
v erð u r nú av lo y stu r av P e tu ri P oulsen, leiðara á
P olitigarðinum í Flavn. Ingibjørn skal nú ta k a við
sum sek retaria U leið ari á P olitigarðm um í Havn.

S on u r K hom eini
ayatollah deyÓur

Trekliga gekst at fáa
svar frá Ingeborg
Meðan Karl Rohert Johansen og Kristian Magnussen
søgdu seg vera sinnaðar at
taka uppskotið um at loysa
virki frá Fiskavirking aftur,
gav triði løgtingslimurin hjá
Verkamannafylkingin einki
svar beinanvegin.
Hinir tríggir samgonguflokkam ir
kravdu,
at
Verkamannafylkingin
skuldi taka uppskotið aftur,
og løgm aður vildi í seinasta
lagi leygardagin hava at

vita, um Ingehorg vildi taka
uppskotið aftur ella ikki.
Men hon svaraði hvørki
leygardagin ella sunnudagin og í gjár seinnapartin
skuldi flokkunn hava innanhýsis fund um málið.
đl» Jacobsen, ið er landsstýrismaður VMF’s, var
hurtustaddur. tá flokkurin
legði uppskotið fram. Hann
er afturkomin og skuldi
vera við á fundinum í gjár.

Nú eru trolmenn
blakaðir úr MÚ
Meginfelag Útróðrarm anna
hevði eykaaðalfund leygar
dagin. Fundurin samtykti.
at trolmenn ikki longur
skulu vera limir t felagnum,
sum meirluti hevur venð
fyri á limafundi áður MÚ
fer eisini al virka fyri, at
trolbátar ikki skulu veiða
innan fyri 12 fjórðingar,
heina linju.

Útróðrarfelagið
eystan
Múla. ið hevur havt trolmenn, sum limir, og, sum
hevur verjð hýst úti úr Meginfelagi Útróðrarmanna, er
nú aftur komið í felagið.
Bjarni Vestergaard varðá
eykaaðalfundinum valdur
aftur til formann í Meginfelagi Útróðrarmanna.

I

S tó r fisk iv in n u fra m sý n in g í A b e r d e e n
H ósdagin, fríggjadagin og leygardagin v erð u r g itn a
fram sýningin Fiskivinnu viðvíkjandi hildin á 10.
sinni á A berdeen Exihibition and C onference Centre. 300 virki og fy ritø k u r ú r 15 londum lu tta k a.
Eisini føroyingar lu tta k a.

Kavaodn herjaði um alt landið seinnapartin leygardagin. Fleiri bilar rendu seg fastar í skalvum millum bygda

Kavaódn um alt landíð
Fimti kavaplógvir hjá
Landsverkfrøðinginum vóru í sving leygarkvøldió, tá kavaódn
herjaði um alt landið.
Fleiri staðni millum
bygda høvdu bilar rent
seg fastar, og maskinurnar hjá Landsverkfrøðinginum arbeiddu

til kl. 03.00 leygamáttina.
PIA MIDJORD
Út á semnapartin leygardagin herjaði kavaódn um
alt landið. Fleiri bilar
royndu seg kortini móti illveðrinum. og tað enuaði
við, at flein bilar rendu seg
fastar í skalvum.

So nógvur kavi legðist, at
maskinum ar hja Landsverkfrøðinginum noyddust í
sving at rudda vegimar Tilsamans fimti maskinur vóru
í sving leygarkvøldið. Grivið var til seint út á náttina, tá
seinastu bilamir vórðu fmgnir leysir.
Kavaplógvimar hava líka
siðani verið í gongd. Fyrst
og fremst var grivið, so bilarmr kundu koyra. men í

gjár arbeiddu m askinum ar
hjá Landsverkfrøðinginum
við at breiðka vegimar, so
bilar kundu møtast á vegastrekkjunum.
Mánamorgunin var koyrandi millum allar bygdir
Sagt verður frá Landsverkfrøðinginum. at ikki so
nógvur kavi kom niður í
Suðuroynni og í Norðoyggjum.

M ark v irÓ i á
ó ljóði broytast
ÓUóð ávirkar ikki b ara hoyrnina, m en eisini aðrar
likam spartar og -rørslur. í hinum grannalondum e r
arbeiðsum hvørviseflirlitið farið í hem að m óti gangi á
arbeiðsplássum so a t m arkvirðið nú er lækkað. í Føroyum hevur Arbeiðseftirlitið eisini sett tiltøk í verk.

Ják u p D anielsen: landsstýrið m á geva seg
í kvøld fer valdi umDIA MIDJORD
boðsbólkurin fyri tey
2 I yrkisfeløgini hjá
Klokkan
21.00 í kvøld
teimum alment løntu
fara landsstýrið og um
á fund við landsstýrið boðsbólkurin hjá teimum
og semingsmannin.
2 1 yrkisfeløgunum á fund
við
semingsmanninum,
Jákup í Gerðinum.
í Gerðinum.
Formaðurin í Starvs- Jákup
Form aðunn í Slarvsmannafelagnum,
m annafelagnum, Jákup
Danielsen.
sigur, at fyri
Jákup Danielsen, sigviðkomandi eru
ur við Dimmalætting, teirra
ikki so nógv punkl á
at landsstýrið má
skránni at tingast uni
Vit vilja hava okkara
geva seg í lønar8,5 prosent aftur, sum
spurninginum, skal
landsslýnð tyrihils tók frá
eitt verkbann ikki
okkum í 1993. sigur Ják
up Danielsen.
koma uppá tal.

Ahm ad, so n u r R uhollah K hom eini ayatollah, e r
deyður, 48 á ra gam al. H ann gekk í fótasporum faðirsins at veija ta á trú n a ð arlig u , m uslim sku kollveltingina í Iran. H ann v ar tý d n in g arm esti ráðgevin hjá faðir sfnum , m eðan h a n n hevði valdið í Iran.
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Hann sigur víðan, at
yrkisfeløgim standa fast
við sítt. Tá semingsmaðuin seinast royndi eina
semju, stóð í bt>tm millum
artarnar Hvussu verður
esaferð.
- Tað verður óivað tað
sama hesaferð, um annar
parturin ikki gevur seg
Og vit hakka ikki, ein
tumma, sigur Jákup Danielsen.
Sostatt eru útlit fvn, um
landsstýnð ikki hakkar
við sínum krøvum. at eitt
verkbann kemur uppá tal

Verður ikki ein semja
funnin i kvøld. so leingi
semingsmaðurin heldur á,
so er talan um eift verkbann fyn ein stóran pan
av yrkisfeløgunum
Jákup Damelsen sigur.
at yrkisfeløgini ikki eru
bangin fyri einum verk
banni, ið kem ur at steðga
øllum samfelagnum
Ber til at umganga eitt
verkbann, so vilja vit
gjania tað Men vit eru
ikki bangin fyri einum
verkbanni, sigur Jákup
Damelsen

Prentlutir
Skjót avgreiðsla
V Kappingarforur
prísur

Ringtlf. 11212
Kormaðurin i Starvsmannafelagnum, Jákup Oaniel
sen, hakkar ikkí ein tumma i lønarkravinum
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