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N o rró n a flu tt
51 .0 0 0 fó lk og
13 .00 0 b ila r í á r

Brundtland væl
skikkað sum
WHO-aðatstjórl

F o ro y in g a r
á v irk a
E S - u m h v o rv ið

Stjórin i Smyril Line, ó li
Hammer, er rímiliga bjartskygdur eftir summarsiglingina hjá Norrðnu í ár, tf í mun
til í fjor hevur Norróna flutt
fleiri ferðafólk og bilar. I gjár
fór Norróna sfn seinasta túr í
summar.

Fyrrverandi norski forsætismálaráðharrin Gro Harlem
Brundtland er sambært STaðalskrivaranum Kofi Annan
væl skikkað sum nýggjur
aðalstjóri I ST-heilsustovninum W HO. Aðalstjórin
verður valdur i mai 1998.

- Vít kunnu ávirka umhvørvispolitikkin i ES við at vera í
norðurlendska ráðharraráðnum, sigur Eilif Samuelsen, sum hevur verið á fundi
a Svalbard saman við ráðharrunum. Hann gjørdi har
vart við okkara trupulleikar
av kyksilvri i grind.

Uttanlandstíðlndi

Heimatiðindl

Heimatfðfndl

4

8

kr.

7,00

Strúkur í vindi av útsynningi. Smáskýggjað og
fyrrapartin ælingur
Hitin upp í 13 stig.
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Tad er vanligt at seta
seismikkfeløgum krøv
Tað er heilt vanligt, at lond, har seismiskar kanningar verða gjørdar,
seta kanningarfeiøgum krøv. Talan kann bæði verða um avgjøld og at
partur av manningini skal vera frá vertslandinum.
G kqh c ; L. P ktkrskn

i

Stóra Dímun fullkomiliga
bundin at tyrluni
Stóra
Dím un
hevur
seinnu árini havt regluligt sam band við tyrlum
fleiri ferðir um vikuna - í
dag heilar triggjar ferðir,
nevniliga
sunnudag,
mikudag og fríggjadag.
Til ber bert at koma
hagar loftvegis, tí at
bátur bert fæ r lagt at har
í góðum veðurlíkindum.
Tyrlan fer nú til eflirlit
og kem ur hetta heldur

Seism iskar kanningar hava verið gjørdar
á føroyskum øki í trý ár, men lítið er komið
í landskassan av peningi av tí orsøk.
Tað er bert Oljufyrisitingin, sum skal
geva grønt Ijós. Krøvini eru at kalla eingi
sum sett verða, tó so at umboð fyri Vaktarog H jargingartænastuna skulu vera umborð, tá komið verður inn áijørojrskt øki
Afturat tí eru eingi krøv sett, noast nøk-

ur av kanningarfeløgunum hava føroyingar umborð.
Eftir øllum at døma hava m yndugleikarnir ligið sjóvarfallið av sa*r. Tíðin við bert
seismiskum kanningum er skjott av, og
komandi sununar verður helst talan um
beinleiði.s oljuleitingar - tá er lagt upp til,
at uljuloggavan er farin at virka og krøv
kunnu setast, um at alt virksemi skal fara
um føroyskan kajkant
M artin Heinesen, leiðari á Oljufyrisit-

ingini, segði við Dimmalætting týsdagin.
at tað var verri at seta kanningarfeløgum
krøv, ti tey í kapping við onnur feløg selja
sini urslit. Eitt oljufelag eigur haraflurimóti sum utgangsstøði ta ofju, felagið
flnnur, og tí er læ ttari at seta hesum feløgum krøv.
Fólk innan seismisku vinnuna øiga við
Dimmalætting, at tað er heilt vanligt at
vertslandið setir krøv uni æ.a., at panm
av mannmgini kemur frá læ rtslaM Ínum
Tað eg kenni til, er vanligt v w einum
kravi um, at milluni 15 og 20 prosent av
manningini kemur frá vertslandinuoi Iúð
ber ikki til at sammeta Føroyar við lond
sum Danm ark, Noreg og Ongland, har

H B vann
á spøkum

illa við, nú so stutt tið er
eftir til tey fara undir
slaktið í heyst.
- M en av tí at vit flngu
hetta at vita í so góðari
tíð fram m anundan, hava
vit havt møguleikar at
fyrireika okkum til hetta,
sigur bóndin Ó la Jákup
úr Dímun.

GÍ-liði
í útsetta landskappingardystinum millum H B og GÍ í 1. deild
eydnaðist havnarliðnum at vinna við
tveimum málum móti
ongum, og við hesum
kom H B aftur upp á 2.
pláss í kappingini. Nú
eru átta stig upp til
grannam ar úr B36,
sum framvegis er
favorittur til at vinna
FM-heitið.
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235 starvsfólk fleiri
í almennu umsitingini
Tað gjørdist rokan í fjøruni,
tá ið fúnnið var fram til, at
almenna
fyrisitingin
var
vaksin við fleiri enn 800
starvHÍólkum nakað herfyri
Skeiva talið varð rættað,
men rætta talið kom ongantíð fram.
f Hagtíðindum stendur, at
almenn fyriBÍting vaks við 6
prosentum ella 235 løntakarastørvum frá 1994 til ársskiftið 1996/97. Kvinnumar
eiga støretu broytingina.
Tær gjørdust 148 fleiri, og
menninir gjørdust 87 fleiri.
í somu talvu sæst, at aðrar
vinnugreinar hava havt stóran vøkstur í løntakarastørv-

ofjuvinnan fyri langt siðan er komm fvn
seg. T á er ikki vist, at ltknandi krøv verða
sett kanningarfeløgunum Men vit eru á
bvrjunarstigi og tá eru tílik krøv hedt natúrlig, verður sagt
Suni á Dalbø, ofjuráðgevi, er heldur ikki
sam dur við M artm Heinesen.
- Tað er at leypa uppum garðin, har
hann er lægstur, tá vist verður á, at tað
ikki er vanligt 1 altjoðu høpi at seta kanningarfeløgum treytir. Tað er ov tunt bert at
visa a, hvat onnur gera. H vi hava vit m.a.
ikki kravt, at øll hjálparskip skulu vera
føroysk? H er er ivaleyst at taka av, sigur
Suni á Dalbø.

um síðan 1994.
Innan Gistihús og matstovur era talið vaksið við
150 størvum. Innan fiskiskap era 718 fleiri komin í
arbeiði og innan skipasmiðjur og smiðjur era 147 komin
aftrat
Eitt løntakarastarv er ein,
ið fær løn frá einum arbeiðs:
gevara ella lønútgjaldara. f
flest u føram fáa fólk bara løn
frá einum arbeiðsgevara.
Men summi fáa løn frá
meir enn einum arbeiðsgevara. Hesi verða tald við
meira enn einaferð. Tað er
her, at hagtølini kunnu hava
eitt frávik
D

Uni Arge gjørdi næsta
malið fyri HB í 2-0
sigrinum á G Í í
Gundadali týskvøldid.
HB e r nú aftur nummar
tvey í landskappingini

G u n n a r D a h l -O ls e n
A llan Mørkøre fekk eina
góða byrjan í sínum fyrsta
landskappingardysti
fvn
HB. Tá 73 minuttir vóru
spældir av dystinum móti
GÍ, legði hann H B á odda 10.
H B spældi meginpartm
av dystinum við tiggju
monnum, tí Mikkjal Thomassen varð rikin av vøllinum, tá 36 minuttir vóru
farnir.
Men
hóast
G f sostatt
hevði ein mann meira á
vøllinum, var tað H B, sum
herjaði a GÍ-m álið størsta
partin av dystinum
H B hevði sostatt mesta
trýstið, men hóast onkrir
góðir málmøguleikar vóru,
gekk striltið við at fáa
bóltin í málið lya Jens
M artini Knudsen.

ítróttur, síða 6
Mynd Kalmai l.ind«n»kuv
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Fóid skil o kontorið !
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SEÐLAfí

Faroe Travel
Tlf. 12600

í sambandi við 35 ára føðingardagin
hava vit drúgvan leygardag tann 5. september 1997.
Opið er til kl. 17.00.
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/ 3 ym hhr
Ymscir stødihr
Mangdaravsláttur
f caraysk fram loiáila
tlarlvkinprikkctr til
dagtlovnar
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