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Gula
kortið til
Signar

í kvøld
stendur
slagið í Prag

ísurin er
fullur í
bakterium

Løgmaður heldur.
at málið um
kirkjulógirnar er
handfarið óheppið.
Nú fær Signar á
Brúnni, landsstýrismaður,
tríggjar vikur at fáa
málið út av verðini

í kvøld fara føroysku
leikararnir á vøllin í Prag at
møta einasta liðnum í
bólkinum, sum hevur vunnið
allar sínar dystir, og longu
hevur tryggjað sær sæti í
endaspælinum. Hóast
vónirnar ikki eru tær størstu,
so eru føroysku leikararnir
væl fyri

Maskinur, ið fram
leiða ísterningar
eru so fullar av
bakterium, at
ísurin kann vera
heilsuskaðiligur
Kanningar visa. at
bakteriuinnihaldið i
fleiri førum var
alt ov hogt
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Páll Vang: Havnin á Drelnesi
eigur at verða stongd sum skjótast
Er havnin á Drelnesi veruliga so vandamikil, sum frágreiðingin frá
Strandfaraskipum Landsins vísir, so eigur hon at verða stongd sum skjótast,
sigur borgarstjórin á Tvøroyri, Páll Vang. Finnbogi Arge, landsstýrismaður,
sigur, at havnin á Drelnesi ikki er nakað eindømi, tá ið tað snýr seg um
vanda í føroysku samferðsluni, men hann vil arbeiða við eini skjótari
fyribilsloysn, tí peningur til nýggja samferðsluhavn í Suðuroy stendur ikki
ovarliga á almenna íløgu-breddanum í løtuni
L eik L aadai,
Á Tvøroyri situr í hesum døgum t*in borgarstjóri og skriðar sær í nakkanum. Hann skilir
ikki rættiliga, at ákoyringarnar og illgitingam ar um ferjuleguna á Drelnesi skulu hálast
fram í Ijósið júst nú. Nýggja skipið á suðuroyarleiðini eigur sjálvandi sín lut i hesum
kjaki, men borgarstjórin, Páll Vang, heldur, at
skerini á leengisvágsfirði dru eitt. men sum

hann sigur:
- Mennisjaligu skerini i hesum máli eru
nøkur onnur.
Við hesum sipar Ixirgarstjórin, uttan at siga
tað beinleiðis, til útbyggingarætlanimar av
eini oljuhavn á Drelnesi. Eydnast tað teimum, sum hava áhuga fyri tí, at sáa iva um
dygdina og trygdina á Drelnesi, so minkar
hetta um møguleikamar hjá tvøroyrafólki at
fáa eina oljuhavn til býin. Ja, í vemleikanum
hvørvur møguliga oijuhavnin heilt, um

Gísmundur
hertekur
Føroyar

bryggjan við Drelnes er so vandamikil, sum
boðað er frá.
Páll Vang leggur ikki fingramar ímillum og
sigur bart ut, at er talan um eina so vandamikla havn. sum skiparar og aðrir serfrøðingar siga, so eigur hon at verða stongd tann dag
í morgin. Samstundis sigur borgarstjorin, at
fá - um yvirhøvur nøkur - pláss í Føroyum
hava møguieika at leggja eitt strandfaraskip
til bryggju baðu megin fjørðin. Ein partur av
trygdini við bryggjuna a Drelnesi er tann, at
Smyril kann fara yvim m til gomlu bryggjuna, tá ið tað ikki viðrar á Drelnesi, sigur altso Páll Vang
Finnbogi Arge, landsstýrismaður í samferðslumáluin, er samdur við Páll Vang, tá ið
tað snýr seg um valmøguleikar at leggja
Smyril til brvggju í Suðuroynni.
- Sum nú er, so hava vit ikki nakað betri altem ativ enn Drelnes og so gomlu bryggjuna á
T*#royn, tá ið taðlkki viðrar, og við teimum

íløguætlanum 1 Suðuroy. sum vi
løtuni, so verða ikki nogvir pt-in
útbyggingar ella nýbyggingar a\■havnalegum
í oynni. sigur Finnbogi Arge.
Hann leggur tó afturat. at ein ikki ov kostnadarmikil fyribilsloysn skal finnast sum
skjótast, men hvat hendan imtiiber, er ikki
endalig støða tikin til. Men surin tað sær út i
løtuni, so verða abøtur gjordar a Trongisvágsfirði - ba*ði á Drelnesi ng við t'omlu brvggj
una
Um bryggjan a Drelnesi er \andamikil. so
er tað í síðsta enda landsstýrisi
skal taka avgerð um. at hem lan ikki skal
brúkast, men Finnbogi Arge he\ ur ongar ætlanir at steingja havnina við I ó ■dnes.
- Vandi fyri, at ein trossi s|itnar. er ikki
størri á Drelnesi enn nógvar nðrar staðir i
landinum. og hugsa vit um. hvat tað hevði
kosta at bvgt eina nýggja -um terðsluhavn í
Suðuroynm. so er eingm ki.u

neyðuga peningin nú. sigur Finnixigi Arge,
sum to undirstrikar, at visir tað seg, at vandi
er á ferð, ta ið Smvrii leggur til a Drelnesi. so
má hetta takast i størsta álvara. og ein loysn
má finnast sum skjótast.
Finnbogi Arge leggur dent á. at utbvggingar í Suðuroynni mugu fyiga mynstrinum i
restini av landinum.
- Ein nyggj suðuroyarferja kostar 240 millionir. Eitt berghol millum Hov og Øravik, sum
stendur ovaríiga a vnskilistanum hja suðuroyingum, tí talan her er um eitt lívshættisligt
vegastrekki, kostar eisini nogv. soeina nyggja
samferðsluhavn omana alt, hetta er ikki
hugsingur um tey næstu mongu arini. Tað
hava vit ikki ráð til, sigur Finnbogí Arge. -um
leggur afturat, at tii sammetingar kann sigast.at samlaði iløgukarmurin a fíggjarlogini í
ar er 160 millionir kronur. og tær tríggjar utbyggingamar í Suðuroy fara at kosta umleið
eina halva miiliard

Sjálvt um Gísmundur er
frekur og viðhvørt nasadjarvur, so er hann ikki
nakar hermaður. Tað ber
kortini til at siga, at lítli
nýggi studioverturin í
bamaútvarpinum hevur
hertikið Føroyar
L eif L áadal

Listarligur
kollveltingarmaður
Karel Apjæl man vera
kendasti
listarmaður,
sum nakrantíð hevur
havt framsýning í Føroyum. Framsýningin letur upp í dag kl. 16 i
Listaskálanum i Havn.
Á
framsýningini
eru
bæði
málningar
og

standmyndir. Hann er
ættaður
úr
Hollandi
1921, men hevur tey
mongu árini verið búsitanđi í New York.
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Klokkan 7.15 tveir morgnar um
vikuna leypa bæði smá og stór
undan dýnuni, tí tá er Gísmundartíó. Lítli Gísmundur, ið er
nýggjasti matrósurin umborð á
utvarpsskútuni, er longu ein stór
stjørna, sjálvt um hann bert hevur arbeitt i Sortudýki.í nakrar
mánaðir. Hansara 4iørvu og bersøgnu meiningar um bøm, happing, mat, heilsu, ítrótt o.s.fr. fylla
stovuna og køkin í nógvum húsum í landinum, meðan familjan
Føroyar etur kornflakar.
Vit hava hitt Katrin Nolsøe
Joensen, sum arbeiðir saman við
Gísmundi, og í blaðnum í dag
tekna vit eina vangamynd av
hesi veruni, sum kom úr Gíslandi
til Føroyar fyri ikki so langari tíð
síðani.
L e s ið á síðu 5
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v e itir
k o y rik o rt t il:
Stórt úrval av fugla- og
harupatrónum frá E L E Y
fáast um alt lan dið
Heimskendar fyri sína
høgu góðsku síðan 1828

Spyr okkum um
útgerð til línuog snelluveiðu.
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Opið mánadag-hósdag
kl. 8-17.
Fríggjadag kl. 8-19.
Leygardag kl. 9-13.

P/F Trol- &
Snørisvirkid
FO -700 K la k s v ik
T lf. 45 5254
Fax 45 7254

82

Tel. 318821 • 315298
Fartel. 288777 • 218777

V

L y d ia - P e tr a
S lr i A n n - A n n i k a

{

