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U n i A koe
K anningam evndin, sum er mannað við
Atla Hansen, Helenu Dum á Neystabø,

Jargen Niclasen,
Sverra Midjord og
Heina O. Heinesen. hevur av'Kjørt. at hon
í fyrstu syftu skal avmarka aeg til v »hV
haldini, sum vórðu iatin, ti tey eru á
mangan hátt ein mynd av ti, sum hendi

7 kr.

A L IT A N D I TIÐINDI

80 ára-kanningin hjá tinginum
leggur veðhaldini undir luppin
Nevndin, sum løgtingið setti at kanna politisku or um sitingarligu
viðurskiflini í áttatiarunum , fer fyrst og fremst at kanna mongu og
stóru veðhaldini, sum vórðu latin. Løgfrøðingurin H ans Petur Veihe
verður tann serkøni, sum skal ganga ígjøgnum rúgvism ikla tilfarið

»0kkara Gulu«

i áttatiarunum. sigur formadurin, Atli
Hans4>n.
Nevndin fekk annars sum arbeióssetning at kanna oll tev politisku og umsitingarligu viðurskiftini i attatiarun
um. men hesin setningur er ov breiður.
og ti skulu bara veðhaldini undir luppin
fyri fyrst, ið hvussu er.
A tli Hansen sigur. at kemur nevndin
fram á onnur viðurskifti undir kanningunum, verða tey eisini tikin við.

í B L A Ð N U M í DAG

N evn darlim im ir skulu ikki sjálvir
ganga igjøgnum rugvism ikla tilfaríð,
sum er til taks. Hans Fetur Veihe. sum i
lleiri ar h»‘vur virkað sum løgfrøðmgur i
Keypmannahavn við møtirietti i Hægstanetti, skal gera hetta arbeiðið.
Hann fer ikki til verka fyrr enn eftir
summarfritiðina. ti hann hevur vmisk
onnur arbeiði, sum skulu faast fra hondíni fvrst.
L e s ið á sid u 4

F royu r la g d u r
og m anningin
uppsøgd
Hóast góða fiskiskapin, so stendur ikki alt
ov væl til hja trolarunum. Og tað t*r ikki
bara ein spumingur
um kvotur skuldin
er ov atór.

Skansatanga, Myling og
Research.
Skipini hoyra til hvør sitt
part;ifelag. men verða rikm
sum eitt reiðarí
Tað er ovist, hvussu verður við trolarunum. men
samraðst verður i løtum
við bankan.

Kvn stuttum fekk ninnn
ingin umborð a trolaranum
Fruyi gre iðbod.
Hon ví irð uppsøgd fyn
bils, ínntil nyggj avtala
kundt fa.«st i lag við lan
veitaram ar.
Froyur er ein av trolar
unum hjji Akseli Hunsen,
reiðara. sum eisini eigur
aórar trolarar.
triggjar

Skuldin i skipunum er alt
ov stor og Puul Himsen,
sum umboðar reiðríið f
samraðmguoum við bankan sigur. at skipim bert
hava megnað at fiska fvri
rakstunn
Eingir pengar hava verið
til rentur og avdrøg.

M agni Ja rn sk o r ur G l og Djóni N. Jo ensen ur
NSI dystast um boltin i dystinum i G undadali
sunnudagin.
M ynd: Alvur H arald sen

Bort til rakstur

Álopsfótbóltur í Gundadali
Tað er langt siðam, at folk hava sæ ð ein so goðan
cfyst i Gundadali. sum millurn B36 og Gl sunnudagin Dysturin endaði málleysur. men kundí eins
væl havt endað 5-5 Lesið um lanđskapptngina i
tótbólti, kvinnulandsdystm og mangt annað

l e s i ð a s ið u 4

ftróttabtaðið hesaferð: 16 siður

O lju fe lø g la ta
ú tb ú g v in g a rstu d u l
( Mjusamtakió Atlantic
Margin Group hevur
avgjørt at lata fýra
studningar til føroyingar, sum vilja taka
utbugving. id kann
hrukast innan oljuvinnu.

/ n rtiflnka v a le v n id B vt\ ja m in N e ta n y a h u m tn uin vid k o n u n i S a ra h . X e tu n y u h u h e v u r *a g t, a t um
h a n n v e r d u r fo rn æ tiu ix id h a rri, v e rð u r f r ið u r í tu ra e l
Mynd Jim HallamUr ! REVTER

V álið í Israel stóran
týdning fyri U S A
( R E U T E K ) M ik u d a g in
29. mai verður val í ísrael, og um fram t at valið
sjalvandi hevur týdning
fýri tsrael, hevur tað eisini nógv at siga fyrí U SA
og tess ahugamál i Miðeystri.

Hevði tað staðið upp til
USA, hevði núverandi
forsæt is r aðha m n Shimon Peres og hansara arbeiðaraflokkur
vunnið
valið og veríð sitandi við
valdinum.
Men hinvegin er fram-

U S A mótmælir norskari hvalaveiduætlan
E flir ætlan fara norðmenn undir vinnuliga
hvalavciðu í h»*si vikuni.
M en
am erikanska
stjom in v ar skjot at mótmæla norsku a-thinun
um.
F ríggjadagin
segði
Jam en Baker, talsmaður.
at U S A upp a tað harðligasta
motmælir,
at
N oreg fer undir hvalaveiðu, eisini veiðu sum
nærum oyddi partar av
hvalastovninum

Hann
hað
norsku
stjórnina fylgja heimssam felagnum, sum motniæ lir allarí hvalaveiðu
Hann segði, at tølini,
norðmenn hyggja sína
veiðu á, ikki eru alitandi,
ti
altjoða
hvalaveiðunevndin. IWU, ikki hevur
havt tey til ummælis.
Hann segði seg eisini
hava ávis prógv fyrí, at
N oreg ologliga utflutti
hvalatvøst, uttan tó at
koma nærri inn á tað

tíðin hja fríðargongdim
millum fsrael, Palestina
og Sjrria ógreið, um
høgrasinnaði
Likudflokkurin kemur til valdið.
U S A hevur heldur ikki
dult fyrí, hvat teirra sym-
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✓
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Bokur
Brævork
Brævbjálvar
Fakturar
Heftir
Kontoavrit
Visittkort
o. m. a.

Verður skjótt o g væl
greitt úr hondum á

pati er. Ein amenkanskur emhætismaður segði
- Am eríkanska stjómin hevur einki gjørt fyrí
at fáa israelska veljaran
til ikki at ve|ja Peres.
Lesið á siðu 6

Tað eru Molnl. Enterpn.se
Oil »>g Statoil, sum mynda
Atlantic Margm Group.
Teir fyra studmngamir,
ella -scholarships . sum
tað eisini nevmst. eru ætlaðir eini framhaldsútbugvmg/serutbugving i hesum
gr»*inuni innan oljuvinnu
jarðfrøði. jarðalisfroði, ofjuverkfrøðt og huskapi

Samtakið hevur eisini
valt ut try universitet, sum
øll eru i Stóra Bretlandi.
Talan er um Heriot-Watt
Umversity i Kdinburgh,
l ’ niversity o f Dundee ella
Rov.il School of Mines í
London.
Hetta er íkki ein útbugvmg, sum bvrjar frá
botni av.
I msøkjarar til studningamar skulu helst hava
ema relevanta kandtdat
uthugvmg ella i hvussu er
vera komnir upp a Bachelor-stig i sini utbugvíng
Studmngamir
skulu
rukka til tueði undirvisingarg)øld og vist.

Dimmalætting út
aftur í morgin
Av tf at postverkið ikki
ber post ut leygardagin.
hvitusunnuaflan. kemur
blaðið út i morgm. mikudagin, istaðin
Hctta er fyrí at eingin
dagur skal detta burturimillum.
Av tí at 2. hvítusunnudagur
er
mánadagin.

krinur blaðið heldur ikki
komandi týfldøg. Men f>TÍ
at lesarar og haldarar
annars ikki skulu missa
tað blaðið, ktoiiur Dimniala-ttmg tiskil eisini ut
næsta mikudag
triðja
mikudagin á rað. Men so
skuldi alt verið sum vanligt aftur

Gongubolkurin hja Felagnum Tórshavn hevur heitt
á nokur havnarfolk um at vera vtð á tveimum turum
i ár um Storagarð Á turinum fytgja fólk garðtnum
úr Válgaravik til Havnará Fyrri lúrurin verður mikukvøldið 29 mai.
Siða 5

Bjorn Patursson nýggjur
formaður í Bóndafelagnum
Friggjadagm í farnu viku hevði Bondatelagið aðalfund Hóast hetta er oheppin tið hjá bondrum at
sita innandura og fundast i góðveðn og mitt í
lembingartíðmi var heilt fitt av folki mott upp á
fundin Páll Patursson. tormaður i telagnum seinastu tíggju áríni, bar seg undan afturvali. og i
hansara stað varð valdur Bjorn Patursson
Siða 11

WHO dapra
ársfrágreiðing
Mánadagm gav WHO, ið er heilsustovnurin hjá ST.
út sína árligu frágreiðing I trágreiðingini verður
millum annað víst á, at smittuberandi sjukur eitt nú
malaria. kolera. tuberklar og AIDS gerast ein att
størri hóttan móti mannaættíni
Siða 6

Flogfrakt/
Sjofrakt

TIL ROSS
OG NEYT
S á m u lig ir p ris ir
Sønt verður um alt landið
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