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S  Landsfundur Sambandsfloksins 1995
sum  var lýstur at vera á Skála 24. og 25. mars, er vegna verkfa llið  útsettur. 
Nærri verður lýst seinni. LANDSNEVNDIN

Tann 5. august verAa lk>in 100 ár skVtin fiamli koimnunuskulin varA vigdur. Hesin gUesiligi grothygningur er i dag rarthus i 
Havn. At minnast tann 100 ára vigsludagin kundi hóskandi veriA gjort viA at visa a Havnina sum undirvisingarmiAdepil i 
landinum og sum skulahvur viA almennum skúlum, vinnuskúlum, fróAskaparsetri og teimum mongu privatu skúlunum

V irk sem ið  hjá k u n n in gar- 
stovu n u m  sk al sam sk ip ast
Fleiri kunningarstovur 
eru nú kring landið. I 
umbúna er nú at skipa 
eina samstarvsnevnd 
ella felag. Felags- 
áhugamál vera ikki 
bert lættari at fremja, 
men eisini at formali- 
sera við einum slíkum 
samstarvi. Kunningar- 
stovan og felagið Tórs- 
havn er nú saman við 
hinum kunningar- 
stovunum i landinum í 
ferð við at fyrireika 
West Norden Travel 
Martch í Havn í sep- 
tember
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Sunnudagin 26. februar 
hevði Felagið Tórshavn 
ársaóalfund Fyri nevnđina 
legði Ingigerð á Trøðm 
fram ársfrágreiðing. har 
hon greiddi frá ymiskum 
viðurskiftum í virki felags- 
ins fama árið, m.a. gongdim 
í málinuni um samstarv við 
Ferðaráð Fdroya og Ald- 
una

Best sum allir partar og 
ið hvussu er Tórshavnar Bý- 
ráð og nevndin í felagnum 
kendu seg sannførd um. at 
tey holini og húsið, sum að- 
alfundurin í ár varð hildin, í 
gamla Tekniska Skúla (fyrr 
gamla Foroya Banka), 
skuldi verð kamiur um fel- 
ags kunmngarstað i býnum. 
og býráðið gjørdi alt til tess 
at fáa holini klár til innflyt- 
ingar 1. juli, bakkaði Ferða- 
ráðið út. Síðan lá alt í óvissu, 
og Kunningarstovan húsast 
enn i trongu og truplu um- 
stoðunum í gamla kom- 
munuskúlagarði

Nevndin í felagnum legg- 
ur dent á, at vinnuligi og 
føroyski partunn av virk- 
seminum hjá Kunningar- 
stovuni er so týdningarmik- 
il, at hann ikki kann verða 
sleptur fyri møguliga (fyri- 
bils) umstoður í gamla 
Sjóvinnubankabygmnginum 
niðri á Kongabrúnni, har 
Kunningarstovuni er boðið 
innivist.

Áhugin hjá Miðbýarfel- 
agnum fyri dyggari sam- 
starvi styrkir eisini nevnd- 
ina í hesum sjónarmiði. ið 
gjørdi vart við tørvin á 
vinnuráðgevara í býnum

Kunningarstovurnar

sainskipast
Felagið Tórshavn fer fram- 
haldandi at royna at fáa 
fleiri limir.

Á aðalfundinum varð 
lagt uppskot fram um at 
broyta viðtøkumar soleiðis. 
at teir ymsu limabólkamir 
fáa hvør sítt umboð í nevnd- 
ina, og á tann hátt eggja til 
størri ávirkan og tryggja 
støm ávirkan á felagið og 
virksemið.

Felagið heldur, at hetta 
kanska fer at styrkja áhuga- 
málini hjá teimum vinnu- 
rekandi. M.a. hevur verið 
nevnt, at tørvur er á vinnu- 
ráðgevara í býnum.

Fleiri kunningarstovur 
eru nú kring landið í umbú- 
na er nú at skipa eina sam- 
starvsnevnd ella felag. Fel- 
agsáhugamál vera ikki bert 
lættari at fremja, men eisini 
at formalisera við einum 
slíkum samstarvi.

Kunningarstovan og fel- 
agið Tórshavn er nú saman 
við hinum kunnmgursiov 
unum í landinum í ferð við 
at fyrireika West Norden 
Travel Martch í Havn í sep- 
tember

Magni Arge, formaður í 
Ferðaráð Føroya, hevur 
lovað. at hetta fer at verða 
tann besta ferðavinnustevn-

Am erika ætlar sær sín 
part av føroysku oljuni
Fýra stór oljufeløg í 
londunum nærhendis, 
ætla sær, sum nevnt í 
týsdagsblaónum, sín 
part av føroysku olju- 
ríkidøminum - um eitt 
slíkt nakarantíð verður 
veruleiki.

Samstarvió millum 
Amerada Hess, Norsk 
Hydro, LASMO og 
Dansk Olie og natur- 
gas í Føroyaspuming- 
inum, verður sagt at 
vera eitt evropeiskt 
framtak. Tað er kortini 
bert ein partur av søgu-

JAKUP MAGNUSSHN

Bretski parturin av oljusam- 
starvinum millum Amerada 
Hess, LASMO, Norsk Hy 
dro og Dansk Olie og Nat- 
urgas, er ikki eins bretskt og 
onkur vil vera við.

Amerada Hess í UK er 
dottirfelag Amerada Hess, 
USA og rekur áhugamálini í 
Evropa hjá amerikonsku 
nsafyritøkum Felagið hev- 
ur eftir øllum at døma meira 
enn nógv at siga i Føroya 
framtakinum hjá oljulyri- 
tøkunum

Amerada Hess fer at 
leiða samskiftið við Før 
oyar, gcra tær neyðugu di- 
sfKmenngarnar og taka av- 
gerðir Hini feløgini eru við 
at gjalda.

American Amerada Hess 
Corporation virkar í USA. 
Kanada. Stórabretlandi. 
Noregi, Danmark og Vest- 
urafrika Felagið hevði í 
1993 slakar seks millliardir 
dollarar í umsetmngi. Men 
hóast felagið leiðir áhuga 
málini við Føroyar, er tað 
ikki størsta felag í nýggja 
samtakinum

Norsk Hydro er ein ógvu- 
liga stór fyritøka. Felagið 
seldi í Ijør olju og gass fyri 
umleið 11 milliardir dollar- 
ar Arbciðsøkið hjá Norsk 
Hydro er Noreg, Fgypta- 
land. Vesturafnka. Nær- 
eystur, Fjareystur og Sov- 
jetsamveldið, sum var.

Norski statunn eigur 51 
prosent av Norsk Hydro

Hini fcløgini í Føroya 
samarbeiðinum eru væl

minni LASMO er bretskt 
Peningaliga umskiftið var í 
fjør um eina milliard dollar- 
ar LASMO virkar burturav 
í Stórabretlandi.

Dansk Olie- og gaspro- 
duktion útflytir gass til Svø- 
ríkis og Noregs. Felagið 
leiðir eisim olju til Norður- 
evropa gjøgnum kaðal

Danski statunn eigur 
Dansk Olie- og Gasprod- 
uktion.

Hvussu hetta samarbeiði 
fer at eydnast, vcrður helst 
sjón fyri søgn, nærri vit 
koma 1997 Tá fer nevni- 
liga Føroya Landsstýrí at 
gera av. hvør sleppur at 
bora eftir olju og gassi við 
Føroyar.

an nakrantíð Og í tí vil Fel- 
agið Tórshavn fegið hjálpa 
honum.

50 og 100 ára 
minningarhald
Fyrispumingar eru komnir 
um Felagið Tórshavn ætlar 
at gera nakað burturúr, at 
50 ár eru liðin síðan seinni 
heimsbardagi endaði

Fyrispumingar eru settir 
bretsku sendistovuni f 
Keypmannahavn um
møguleikan at fáa okkurt 
tiltak higar, men øll vilja 
hava bretar at vitja í summ- 
ar. í umbúna er tí at fyri- 
reika eina fotomyndafram- 
sýning ístaðin.

5. august verða liðin 100 
ár siðan gamli kommunu- 
skúlin varð vígdur. Hesin 
glæsiligi grótbygmngur er í 
dag ráðhúsí Havn

At minnast tann 100 ára 
vigsludagin kundi hóskandi 
verið gjørt við at vísa á 
Havnina sum undirvising- 
armiðdepil i landinum og 
sum skúlabýur við almenn 
um skúlum, vinnuskúlum. 
fróðskaparsetri og teimum 
mongu prívatu skúlunum
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Mándagin hevði lands- 
nevndin hjá Verka- 
mannafylkingini fund i 
samhandi við uppskotið, 
tlokkunn legði fyn ting- 
ið tysdagin um at loysa 
virki frá Føroya Fiska- 
virking Teir tríggir 
flokkarnir, sum eru í 
samgongu við Verka- 
mannafylkingina 
kravdu. at flokkurin í 
stundmi tók uppskotið 
aftur Tveir av ting- 
monnum Verkamanna- 
fylkingar. Karl Robert 
Johansen og Knstian 
Magnussen. søgdu seg 
beinanvegin sinnaðar at 
taka uppskotið aftir. 
Triði tinglimunn, Inge- 
borg Vinther. bað um tíð 
at umhugsa seg. Løg- 
maður kravdi svar leyg- 
ardagin. men tað fekk 
hann ikki Seinnapartin 
hevði landsnevnd
Verkamannafylkingar 
fund um støðuna og 
álegði Ingeborg at taka 
uppskotið aftur. Og tað 
gjørdi hon so. ikki sum 
hon segði fyri at bjarga 
samgongum, men at 
forða fyn. at Verka- 
mannafy Ikingm syndr- 
aðist

Arbeiðsloysisskípanin 
og verkfallið
Mong spyija seg, nú umfat- 
andi verkfall er, hvussu 
hetta fer at ávirka ALS.

í tfðindaskrivi frá Ar- 
beiðsloysisskipamm verður 
sagt, at løntakarar, sum eru 
koyrdir í verkfall av fakfel- 
øgum sfnum, eru ikki upp- 
sagdir, og hava heldur ikki 
sagt seg úr starvi.

Hesi fólkini eru tí ikki tøk 
á arbeiðsmarknaðinum og 
inniber tað, at tey ikki hava 
rætt til utgjald frá ALS. Hin- 
vegin inniber tað samstund- 
is, at tey ikki kunnu ávísast 
til annað arbeiði, uttan so at 
tey sjálvi venda sær til ávís- 
ingina.

Øðrvísi er við teimum, 
sum verða darvað av verk- 
fallinum uttan at vera bein- 
leiðis uppi i' tf. Verða fólk 
uppsøgd. ti flutningstrupul- 
leikar forða virkjum í at 
framleiða, verða tey upp- 
søgdu viðgjørd eftir vanlig-

um reglum. Tað, at tað 
skyldast verkfalli, ger ong- 
an mun

óvist er, um øll tey, sum 
hava krav uppá arbeiðs- 
loysisstuðul frá ALS, fáa út- 
gjøld til tfðina. ALS-kortini, 
sum latast skulu inn á post- 
húsini ella arbeiðsávísing- 
arnar mánadagin komandi, 
kunnu verða tarnað at 
koma vegin fram. Tað vil so 
aftur elva til seinkingar í av- 
greiðsluni av útgjøldunum

Við tað at verkfallið 
somuleiðis kann koma at 
tama inngjøldunum, kann 
likviditetsstøðan gerast 
trupul við endanum av apríl. 
Peningur verður tøkur tii út- 
gjøldmi 30. mars og fyri 
páskir Meira óvist er, um 
ALS fer at klára útgjaldið 
27. apríl. verður verkfallið 
drúgt. sigur ALS í tíðinda- 
skrivinum

Irak brúkar møguliga 
koppingarevni, sum 
ikki eru umfata av 
handilstiltøkunum 
móti landinum, til at 
framleiða eiturvápn 
Hetta segði týska utt- 
anríkisráðið týsdagin

Leiðarin í ST-nevndini, sum 
stendur á odda fyn arbeið- 
num at avvápna Irak. hevur 
latið týska uttanríkisráð- 
num upplýsingarnar.

Nevndin hevur fingið 
ábendingar um, at Irak hev-

ur hesi evni, segði ein tals- 
kvinna hjá uttanríkisráð- 
num.

Uttanríkisráðharrin í 
Týsklandi. Klaus Kinkel. 
segði í sambandi við eina 
ferð í Egyptalandi, at hann 
hevði havt fund við Rolf 
Ekeus. sum er leiðari í ST- 
nevndini. um málið.

Klaus Kinkel segði vtð 
týska blaðið Frankfurter 
Allgemeine Zeitung, at Irak 
møguliga hevur gjørt nýggj 
virus burtur úr koppingar- 
evntnum, og at hesi virus 
kunnu verða brúkt til eitur-

hugsar at lata koppingar- 
evni verða umfatað av 
handilstiltøkunum, sum 
vórðu sett í verk eftir ir- 
aksku innrásina f Kuveit í 
1990.

Sambært blaðnum hevur 
Alheims Heilsustovnurin. 
WHO. lagt til merkis, at Ir- 
ak hevur innflutt óvanligar 
stórar nøgdir av koppingar- 
evnum.

Frankfurter Allgemeine 
Zeitung hevur fingið at vita 
frá serligu ST-nevndini, at 
Irak hevur keypt kopping- 
arevni lógliga, síðani ST 
setti í verk handilstiltøkím 
móti landinum.

S M S  - Tlf. 11545


