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5 ferðir 
um vikuna

7  kr.

Rum bul um sem juna m illum  
sjúkrasystrar og læ knar
Hóast formadurin og næstformaðurin í Serlæknafelagnum hava undir- 
skrivað eitt uppskot saman við leiðsluni í Sjúkrasystrafelag Føroya, um 
nýggjan bygna á Landssjúkrahúsinum, so vijja íleiri av limunum í Ser- 
læknafelagnum ikki kennast við semjuna. Serlæknafelagið gongur í 
løtuni í tveimum holkum.

P ía  M id jo hd  _______________ _

Furmaðurin og nti'Mtfurinaðurin í Ser- 
la’knafólugnuni hava cltir ølluni at dønia 
arbeitt ellti handlaá í sjalvdratti, tá U*ir 
HkrivaAu undir uppHkutiá uni nýggjun

hygna snman við l*,iásluni í Sjukrasystra- 
felagnum.

Samhmrt limuin í Serheknufulagnum, ho 
»*r nýggja uppnkotiá ongantíd lugt fyri lim- 
im ar i St'rlieknaftdagnum og tiskil gnð- 
taka limirair ikki, at formuðurin og næst

formaðurin hav.i handlað i Hjalvdratti.
Formaðurin í Serlti'knafeliignu, August 

G. Wtuig, sigur við Dimmala'tting, at teir 
undirskrivaðu hetta uppakotið. (t toir fyrst 
og fremst vildu hava glið a samraðmg- 
amar. Ham æst undirskrivaðu toir hotta 
uppskotið, ti teir mottu hotta up|iskotið 
huva møguloikan nt sloppa hoilskapað 
gjtfgnum nalaroygað.

Vit om valdir at umhtMla st>rlioknafol 
agið og hava eÍMÍni havt onkran fuiul við 
lim imar l\já okkum i hesum sumhandi 
Mon tað or altið soloiðis. at onkur limur or

unoti t», mon vit meta, at moirlutin av 
limunum i Sorlæknafelagnum stondur 
attan fvri okkuni, sigur August G. Wang.

Lundsstyrismaðurin við hoilsumalum, 
Kristian Magnusst>n, hevur ikki merlisið 
uppskotið. sum hann hevur fingið frá 
Sjukrasystrafolagnum og Sorla>knafolag- 
num.

Kg rokni við, at tá ið og havi fingið eitt 
uppskot a borði, ið er undirskrivað av bað- 
um pørtuni, so stondur moirlutin av 
limunum aflanfyri, signr Kristian Mag 
nusson, landsstyrismaður.

Fútin: 
Har var 
einki at 
gera
-  Sum sakin stenđur, 
so er einki at gera 
meira við Global-mál- 
ið. Har eru eingi prógv 
fyri yvirfígging, sigur 
Mogens N. Christen- 
sen, fúti.

I vikuni iNMlaði ríki- 
sákcerín, llonning Finío, 
frá, at einki verður gjorl við 
sakina um yvirfígging ( 
samtintuti við Glolml

Dan Klein. blnðstjori 
sogði við hlaðið i gjár. at 
hann av fyrrverandi kann- 
uigarleiðaranum Thorvald 
llosselholt hað hann mt>ltia

og at haidgnð prúgv vóru 
fyn yvirfígging.

Fútin sigur, at hiuin veit 
nt Dan Kloin vitjaði hja 
1 lesselholt, og at blaðtftjór- 
in moldaði. Ilunn holdur tó 
tað ikki vora Hannhkt, ut 
liossolholt bað Dan Klein 
melda, ti (ilolial var eitt av 
teimum trettan skipamálu 
num, Hum vóru kaiinað. So 
einki tneld vur neyðugt.

FyriiingarfreÍHtin h»>vði 
einki við avgerðina lija rtki 
sakatrunum at gora, sigur 
futin.

f hlaðnuin í gjar skrivaðu 
vit, at tað var fulin, sum  
hovði Mott Dun Kloin inn i, 
Iivuhhu molda.Ht nkuldi, fyri 
at uiidgfanga fymingarfro 
ÍHtina. Tað or íkki ra>tt. Tað 
var Thorvald llossolholt, 
sum sambært Dan Klein 
hjalpti at tilevna meldið.

Sildin Mtontlur (jjtipt:
Skipini, Hiim myna oiljr 
iMHtVuivHHÍkiiiu, luiva ikki 
<4iti luiknin mkfiskiskap. 
Siklin stoiMlur <f)U|ii, fyri 
lað inosla a oinunt 200 
fávna dypi I I»hi komur 
lN>rt upp i skyiiiuigiiii.og la 
neður um at vem klarur

Uffe Ellemann óttast 
fyri ríkisfelagsskapinum

Mi>st óttist eg viður 
skiflini millum I)an- 
mark og Føroyar, 
skrivur Ufft* Bllemann 
.Jensen í Elektronisk 
LJgebrev, eflir at hann 
hevur vitjað í Føroy- 
um og tirønlandi.

G koho L. Dktkhskn

UfTo K llem ann heldur  
rikÍH lólagsskapin vera i 
vanda, o fíir at liann 
hevu r vitjað f Førcmim  
ug Grøn landi H vat  
Grøn landi viðvíkur, or 
hann ikki so hangin. 
Ilan n  óttast m eíra nam  
bundið m illum  Føroyar 
og Danm ark .

I báðiim  teimum

norðuratlantÍHku pørt- 
um av ríkinum  oru toy 
vorðin gr«>ið yvir, Iivuhhu 
lif.lan áhugn stjornin  
hevur l'yri toim um , 
skrivar lífíó  K llom ann  
•lonaen.

Ufío K llom ann nertir  
við Hpurningin um und- 
irgrundina og rOHitr í 
hoaum føri l ’oul N y ru p  
ItaHmuHHon lyri, at hann  
gjøn li skjot t av, og kunn- 
giørdi, at føroyingar »>iga 
oljuna, Hum kom ur úr  
undirgrundin i.

Mon B llom ann fýlÍHt á, 
at tað ikki b»>inavogin 
varð gjørt nukuð við ta 
ovurHtóru nkuld, Hunt 
føm yingar fingu á HÍnur 
liorðar, tá hankarn ir foru
á hÚHagaitg.

Ilann  Haknar oitt opið

kjak á hesum  øki. ilunn  
Hkrivar, at tað vantandi 
kjakið or ondað  við tí Honevnda »notatitÍH» 
Hetta or ikki lx>rt nakað  
føroyingar oiga Hkuldina 
fyri, mon kanHka danskn  
Htjórnin fyrHt og frem st.

rlnnn Hnknnr oitt 
moirn opið k jak m illum  
føroyskar og danskar  
politikarar urn fram tíð- 
m-viðurskifíi ikki halla  
trupulloikurnnr inn l 
høvÍHka líkamelu, Hum at 
ondu kann forkoma 
rtkÍHfolagHHkaninum.

H víh m an nare tra>k- 
kor hovedet ned m ellem  
■kuldreno og lader alt  
fortHætte mmt hidtil, 
ender det med en grim  
overruHkelHe, skrivar  
hann.

IIJILHimil.Hcl

Rimmar IMyggj telefonnummur 
h((t Atlantic Airways |

bingo 33700
til frama fyrl 

uttanlandsferð  
hjá búfólkunum á 

Ellisheimlnum í Havn.
338Ó0

Nógvlr góðlr vtnntngnr. 
12 plátur: 100 kr.

20 vlnnlngar á luta- 
seðll m.a. eln vlku- 33900

sklftisflogferð tll 
Danmarkar. 
atarvsfólkie •
tlllaliolmlnum

©
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Foroyingar í eldin 
móti Malta
I dag kl 17 fer loroyska A- landsliOid á vollin móti 
Malta. ítróttarbladstjóri okkara, Hilmar Jan Hanson 
skrivar heím um seinastu tiðindini ur foroysku leg- 
uni

Itrottur, siAa XXXX

Atli Hansen: John Petersen 
misrokir almennan pening
í samfullar tuggiar vikur hevur útbjóðingartílfanð til 
liðugtgerðina av Nólsoyar Palli ligið i Tinganesi, har 
tað skal tyðast til danskt Tað kann benda á vána- 
ligt arboiðslag, ella at John P sultar malið, heldur 
tingmaðurin, Atli Hansen

Heim atiðindl, siða XXXX

Felag áhugað at keypa 
Nyk úr Fiskavirking
Stovnandi aðalfundur var fyri viku siðam i felagi 
sum ynskir at keypa flakavirkið Nykur • a Toftum 
Men enn er seni|a ikki fingin við Fiskavirking um 
ein keypspris

Helm atiðindi, siða XXXXX

Útlendskir keyparar krevja 
innaneftirlit á virkjum

f krigsherjaða atrikanska landinum Zaire stendur 
valið millum tveir loiðarnr Mobutu og Kabila 
Spurningurin er. hvor tøirra olla um nakar teirra 
er forur fyrl at stýra landinum i frarntlðiní, og m.a 
toka sær av teimum 100 000-tals flóttafólkunum ur 
Rwanda

Uttanlandstiðindl, síða 8

Ein nyggjur samstarvsbólkur skal faa tey. ið framle 
iða rnatvorur at hyggja betur eftir. um remforið og 
góðskan uppfylla krovini frá utlendskum mark- 
naðum Bólkurin vil heldur, at vinnan sjálv hevur 
eftirlitið. enn at myndugleikarnir einsamalhr gera 
av, hvussu góðskustoðið skal haldast

Helm atfðlndl, siða XXX

Tveir leiðarar í Zaire -  
hvørgin teirra er mjúkur


