ALtllENT LØNT STARVSFÓLK SKERJAST:

Nr. 153

★

fríggjadagur 23. august 1991

Verða sett
niður í løn

Anfinn Kallsberg,formaður ífíggjarnevndim, væntar at
landskassinfer at hava 500 milliónir íhalii íár. » Verður
nakað meira skert, er einki annað at gera, enn at lækka
tær almennu lønirnar,« sigur hann
Siða 12

FURUNKULOSAN RAKAR
ALIBBÚKIVESTMANNA
300.000 laksayngul hjá alistøðini Star Fish í Fonsdali í
Vestmanna hava
fingið furunkulosuogvórðu tey avlívað í gjár
Siða 6
Føroyska vinnulíyið stóran áhuga íoliuvinmini:
T e ir b á ð ir nýggju
tin g m en n in ir hjá
javnaðarflokkinum, Heini Johansen og Mikkjal
Sørensen

Gloymið
undirsjóartunnilin!
-Ikki tí at vestmenningar óttast fyri, at teir
koma at liggja verri fyri, men tí at vit hava
rcett og slcett ikki ráð til eina tílíka vitleysa
cetlan, sigur annar av nýggju tingmonnunum hjá javnaðarflokkinum, Heini Johansen.
Síða 12

60 føroyingar
á oljumessu
»Undirtøkan er nógv størri, enn vit høvdu roknað við frammanundan,« siga stigtakararnir til ferðina. Tað er heimsins størsta
oljumessa í Aberdeen, ið ætlanin er at vitja. Farið verður iír F øroyum komandi sunnudag og ferðalagið kemur aftur viku seinni
Lesið á síðu 3
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Fóro\ska vinnulívið stóran áhu^a íoliuvinnuni:

—

60 føroyingar
á oljumessu
»Undirtøkan er nógv størri, enn vit høvdu roknað við frammanundan,« siga stigtakararnir tilferðina. Tað er heimsins størsta
oljumessa í Aberdeen, ið ætlanin er at vitja. F a rið verður tír F ø royum komandi sunnudag og ferðalagið kemur aftur viku seinni
D agliga nærkast tær
bretsku oljuboringarnarføroyskum sjóøki, so
nógv er, ið talar fyri,
at oljuvinnan verður
g o n g d a le ið in
úr
kreppuni her á landi.
At føroyska vinnulívið
av álvara hevur áhuga
fy ri at verða væl fy rireika, tá oljuvinnan
kemur higar, prógvar
60 mans stóra ferða lagið av leiðandi fø r oyskum
v in n u lív s monnum, sum komandi
leygardag f e r til Aberdeen á heimsins størstu
oljumessu í eina viku.
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saman við
Robert & vinmonnum
syngja, spæla o g skemta

í Badmintonhttllini í Havn
fríggjakvøldið 6. sepl. kl. 20.30.
I Itrottarhøliini í Runavík
leygarkvøldið 7. sept. kl. 20.30.

Atgongumerkir fáast á hesum støðum:
í Havn:
á Kunningarstovuni
í LM-handlinum í SMS
hjá S.H. Jakobsens Radiohandli
Á h> gd:
Kioskin Vár í Runavík
Shell-støðin í Gøtudali
Kiosk Centrum við Norðskála
Kostnaður kr. 150,-.

HAVNAR BADMI\TONFELAG
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G u d stæ n a sta
í Vesturkirkjuni
K irk ju ligu feU igsskapim ir i H a v n in i
byrja arbeidid aftaná sum m arfrítídina

Áhugin fyri einari føroyskari oljuvinnu er
alsamt vaksandi, og verður
hetta
á besta
hátt
undirslrikað við, at ikki
færri enn 60 førandi
føroyskir vinnulívsmenn
um eina viku lcg g ja
leiðina til Aberdeen, har
ætíanin cr at vitja heimsins
størstu oljumessu.
»E g ivist onga lølu í, at
hetta er tað breiðasta úrvalið av føroyskari vinnulívsleiðslu, ið nakranlíð er
farið av landinum í slíkum
ørindum ,« sigur Jóhan
Mortensen, ið saman við
oljuserfrøðinginum Danny
Poulsen er ein av stigtakarunum til ferðina. »V it
høvdu ikki væntað, at
ferðalagið fór at verða so
stórt, men hetta vísir okk-

um, at í Føroyum er veruliga stórur áhugi fyri komandi oljuvinnuni.«

Fjølmiðlar eisini við
Við á ferðini vera eisini
sjónvarpið og útvarpið, og
Sosialurin fer eisini at siga
frá hcsum stóra føroyska
ferðalagi við orðum og
myndum.
Sostau cr týðiligt, at cisini fjølm iðlarn ir hava
givið u' røringi ans, ið fcr
fram í sambandi við kjaki
um
ein a
kom a n d i
oljuvinnu í Føroyum.
»V it vita, at áhugin í
Bretlandi er sera stórur
fyri, hvat hcndir á hesum
økinum í Føroyum, og
sum tað gongur nú, kunnu
v it bara beinanvegin
síggja í cyguni, at vit

innan stutta tíð fáa eina
oljuvinnu her í Føroyum,«
sigur Johan. » T í ræður um
hjá okkum at fyrireika
okkum so væl sum
gjørligt, so tað vcrða vit
og ikki aðrir, ið njóta gott
av, at olja verður funnin
undir okkara sjóøki.«
Jóhan sigur, at tað mátti
verið eyðsæð, at fyrirciking á hesum øki hcvur alstóran lýdning, nú annars
ikki nógvar nýggjar og
gongdar leiðir tykjast vera
í eygsjón, tá talan er um
føroyska vinnu.

Samband alt at siga
» T í er eisini neyðugt, at
vit fáa gott samband við
aðrar, ið hava drúgvar
royndir at byggja á innan
hesa vinnu, sum vit kenna

lítið og einki til,« sigur
hann. »T a ð hevur alt at
siga, at vit eru væl fyrircikaðir og kunnu njóta
gou av at hava fingið
samband við oljuvinnuna
aðrastaðni.«
Ikki kann sigast annað,
enn et so stór føroysk umboðan á hcimsins størstu
oljumessu, tala’n sítt týðiliga mál: Føroyska vinnulívinum tørvar nýggjan íblástur og nýggjar Iciðir at
royna.
A t oljuvinnan verður
loysnin á verandi krcppu,
er nógv, ið bendir á, nú
brctsku boringarnar dagliga nærkast Føroyum.
Ferðalagið fer avstað
næsta lcygardag og kemur
aftur eina viku scinni.
hj-

Sunnukvøldið 25. aug.
kl. 18.00 verður gudstænasta í Vesturkirkjuni í samband við at
kirkjuligu felagsskapirnir í Havnini byrja aftur
aftaná summarfritíðina.
Høgni Poulsen, prestur, prædikar og Kjartan

Mørkøre, prestur. hevur
altatænastuna. Bøm og
ung taka lut við sangi,
tónkiki og upplestri.
Aftana gudstænastuna verður hugnalig samkoma í Meinigheitshusinum, har øll eru vælkomin.

