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GROVUR TELEFON- 
SKEMTARI RINGIR 

ÚR DANMARK:

»Tú hevur 
vunnið 

eina ferð 
fyri tvey«
Ein dani, id s igur seg ringja frá 
náttarú tvarp inum  P3 hja Dan- 
m arks Radio, b ióur fólk vera vió 
i  e in i spurnarkapping. Fleiri fólk 
halda seg hava vunnió, t í taó 
virkar, sum  taó er i  e inari bein- 
leióis útvarpssending vió gest- 
um  í  útvarpsstovuni, m en Dan- 
m arks Radio veit einki um  hesa 
spurnarkapping s íð a  6

Tróndur 
í Gøtu 
fingið 

størstu 
bótina 

í Noregi
Nótaskipió  »Tróndur i  Gøtu« e r  
døm t at gjalda g ó ó ar fýra m illi- 
ón ir norskar krónur i bót fyri 
ólógliga veióu s ið a *S

SO SIA LU R IN  FYLGIR BRENT SPA R «:

B ert ein av fle ir i 
g o y m s lu p a llu m , 
■5 skulu søkkjast
Bretski orkum alaráóharrin Tim Eggar segói m ánakvøldió i sam røóu vió 
am erikansku sjónvarpsstøóina CNN, at eisini fleiri aórir o ljugoym slu- 
pallar fara at veróa soktir. Sosialurin fylg ir »Brent Spar« alla tióina, og i  
blaónum  i  dag hava vit havt sam band vió bæ ói supplybátin »Kronbas« 
og G reenpeace-skipió »Solo« L es ið  á s íð u  3  &  4

G R Ø N L E N D S K I  F I S K I M Á L A R Á Ð H A R R I N :

Møguleiki er fyri 
at umbýta kvotur
Føroyingar eiga søgulig rættindi at veióa tosk á bankanum uttan fyri 
200 fjóróinga markió i Kanada. Tá kvota veróur sett á kongafiskin í  Irm - 
ingarhavinum , eiga grønlendingar ein fittan part av hesi, so her er ein  
m øguleiki at byta um, sigur grønlendski fiskimálaráóharrin Páviáraq  
Heilmann, sum vitjar i  Føroyum i  hesum døgum  s íð a  7
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VINDEN DRAR '95
5. til 9. juli

veróur norðurlendsk
SIGLISTEVNA

hildin í Føroyum
Byrjað verður á Selatrað mikudagin 5. 
juli. Fríggjadagm 7. juli verðurfarið suð- 
ur til Vágs. har stevnan endar sunnu- 
kvoldið 9. juli.
Tilm eldm g in nan  hosdag in  2 2 . juni. 
Ringið ella skrivið til: Regin Debess. 
undir Hoganesi. 650 Toftir, tlf. 48587.
Kostnaður fyri vaksin er 350 kr.
Um onkur bert vil luttaka á Selatrað ella 
f Vági. er kostnaðurin 200 kr.
Luttokugjaldið fer til leigu av hølum. 
lýsingar og fynlestrar
Fólk eru vælkomin at hava egnan bát 
við.

Skrá og nærn boð verða send út umleið
1. juN.

Vælkomin til Vinden Drar 95!

liretski orkumálarádharrin Tim Eggar

Fara at søkkja fle iri 
pallar í framtíðini
-Vit havti einar /00 pallar og t\ eir tridingar av teimum verda tiknir sundur á landi. 
Men "a handfull or so " (tvs. einir 10-20 pallar, hlm. I eru av slíkum slag, at teir verda 
søktir á sjónum sigur hretski orkumálaráóharrin við sjónvarpsstøðina CNN
Brctskastjórnincrsannførd Spar á havsins botn Hctta 
um. at tað cr nrtt at søkkja cr lann trygga.su mátin at 
oljugoymslupallm Brcnt slcppa av við hcnda ser-

Hjálp
Ungt par við einum bami sokir íbúð 
beinanvegin. Helst 3 verilsir. Má vera í 
Havn. Max. 3000,- v/ljós og hita.
Tlf. 19194

Heimahjálpara- 
felag Føroya

Skrivstovan er stongd  
frá 21. juni til 5. sept.

Atroðkandi orindi kunnu ringjast til tlf. 
41784

Heimahjálparfelag Foroya

staka pallin uppá 
Hctta staðfcsti hrctslu 

orkumálaráðhamn Tim 
hggar í eini samrøðu við 
amcrikanska sjðonvarps- 
fclagiðCNN mánakvvtkJið 

Tim Hggar vfsti á. at flcm 
tcløg hava nú í samfull trý 
ár kannað. hvat er hest at 
gcra við pallin og komið cr 
efur. at mcst umhvørvis 
vinarligi mátin cr at søkkja 
hann á stórum dýpi 

Tað vfsir scg. at skulu lcir 
taka pallin til lands. so kann 
vandi vera á ferð fyn harði 
umhvørvi og fólk Hann cr 
ncnviliga so hogur. at hann 
ma leggjast niður og tá cr 
«>visi hvat kann hcnda 

Tað cru kanska eini 400 
horipallaríNorðsjónum Tá 
tað cr f lagi at søkkja cin av 
tcimum. cr tað so cisim i 
lagi at søkkja allar 4 0 0 ’ 
spurdi nðindamaðunn hjá 
CNN Tim l.ggar 

-Vit hava umlcið 100 
slfkar pallar og f hvussu cr 
tveir triðmgar av tcimum 
fara at vcra tiknir sundur á 
landi Tcir rcstandi 50-60 
pallarmr mugu vit hvggja 
cftir cin fyn cin. naknr 
lctrra vcrða kanska fluttir til

lands eisini og siðani cr tað 
møguligt. at "a handfull or 
so" vcrða kanska søktn 
(Tvs. einir 10-20, hlaðm ) 

Tim Hggar vfsir tó á. at 
teir mugu fylgja altjóða lóg 
og rcglum um slikt og mugu 
tit vera scra ansmr við citt 
nú at viðgcra hvønn ein- 
stakan pall fyn seg

jan

^  KALTBORÐ^
HVØRTKVØLO
uttan sunnukvold
Bof6 kann bileggjait

HOTEL  
1 SUj  )  HAFNIA
<dl2<y Tlf.11270 
Hotelllð i Miðbynum y

Frítíða rstovan  
i KFUM í Havn
-  ansing tyri smærri skúlabøm
SOKIR EFTIR:
-  leiðara við pedagogiskari útbúgving 

til Frítíðarstovuna í KFUM í Havn.
-  einum hjálparfólki 30 tímar um vik- 

una.
-  einum hjálparfólki 20 tímar um vik- 

una.
At seta skúlaánð 1995/1996. Treytað 
av játtan.
Løn sambært sáttmála við awarðandi 
yrkisfelag.
Frítiðarstovan er eitt frítíðaitieim. har 
pláss er fyri 20 bømum í aldrinum 6 -9  
ár.

Nærri upplýsingar um størvini fáast við 
at venda sær til Frítíðarstovuna á tlf. 
18829 mánadag-fríggjadag millum kl.
11-12 og spyrja eftir Rigmor
Umsóknarfreist: 30. juni 1995.
Skrivlig umsókn verður at senda til:

Frítíðarstovan í KFUM
Postsmoga 86, 110 Tórshavn  

v ______________________ ________________________ /

LÍV d ÍV l, t>J í Oeilsgetu 1
Oplð *r  to M ð li:  Mikukv«ld f r i  U. 20-23, frtggja- 
kvøld og leygarkvøld frá kl. 19.00 ttl 01.00, og 
aunnukvøld frá kl. 19.00 tll 23.00.

AldursmarkiO mr 16 ár.
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Stýrislimur fyri Felagsskúlan á Oyrarbakka:

Avtalan varð 
ikki hildin
- Áðrennferðaætlanin fórtilprentingar. avtalaðu vit áfundi við 
Strandferðsluna at broyta busskoyringina til Felagsskúlan. 
Strandferðslan hevur ikki hildið orð, og nú eigur hon at 
umhugsa, um hon framhaldandi vil hava okkum sum kunda, 
sigur Jógvan Morkøre. limur í stýrinum fyri Felagsskúlan á 
Oyrarbakka
Jógvan M ørtare i Hósvi'k 
er ikJu blíður vió ScranJ 
ferósiuna. nu fen\urtlanin 
er konun út. og tx r broyt- 
ingar. sum skúlin og 
Strandferóslan h«*vdu av 
talaó. ikJu eru í feróaaetl- 
anini

Málió snýr seg um. at 
Felagsskúlinhevur vnskt at 
broyta busskoyringina. so 
bom úr Tjernuvilt. frá 
Gjógv og av Eiði kunnu 
vera á skúianum ki 7 50 

Eftir gomlu fcrðaaetl- 
anini vóru tcy á skúlanum 
7.30. og tí máttu tey bíða 
uttanfyn. ul Izraramir lótu 
upp um átta tíðina 

Ynsluð hjá Felagsskúl- 
anum er ikki gtngið á meti i 
nyggju ferðaætlanim 

Strandferðslan hevur 
vikað seg nakað. tí bømini

koma nú á skulan kl 7 40. 
mcn hetta er íkki nóg gott. 
heldur Jógvan Mørkøre

- Vit høvdu eina jvtalu. 
og hon cr tkki hildin. og 
hetta. sum Strandfcrðslan 
ger. er at undirmeia Feiags- 
skúlan sum kunda. sigur 
Jógvan Mørkerc

Hann heldur. at Strand- 
ferðslan átti at víst Felags- 
skulanum stem  virðing. u 
skúlin nndar fyn buss- 
koyring alt ánð og brukar 
bara bussamar. tá skúlin 
hevur opið.

Nóg mlkJð ta tft
Jógvan Mørkøre hevur 

flein ferðir nngt og faksað 
at spvrja Strandferðsluna. 
hvf avtalan ikki kundi 
haldast. mcn honum hevur 
ikiu bonð ul at koma á tal

við Strandferðsluna. og ti 
heldur hann. at tíðin nú cr 
komin at gera vart vtð 
misnogdina i bløðunum 

- Nú er nóg mikið tagt um 
busskoynngina. og Slrand 
terðsian eigur at umhugsa. 
um hon vil hava okkum 
sum kunda í framtíðim. 
sigurhann

Bøm úr nógvum bygdum 
i Eysturoynni og Streym- 
oynni ganga á Felags- 
skulanum áOyrarbakka. og 
skúlin er eitt slag av mill 
umstoð hjá bussunum 

Jógvan Mørkøre heldur. 
at taðer millumstøðin. sum 
nú líður undir. n r r  Strand 
fcrðslan vil hava bussamar 
at fara úr eitt nú Havn og 
Letrvík

uni

Strandferðslan:

Onki avtalað
- Vit hava havt fund við Felagsskúian, men gjørdu onga 
endaliga avtalu um busskoyringina. Tað, vit søgdu, var, at vit 
skuldu vita, hvat vit kundu gera fvri at ganga ynskjunum hjá 
skúlanum á møti, sigur Páll Heinesen á Strandferðsluni.
Páll Heinesen á Strand- 
ferðsluni var á fundi. tá 
Felagsskúlin á Oyrarbakka 
legði ynskið fram um at 
broyta busskoynngina ul 
skúlan

Hann er púra sannførdur. 
at ongin endalig avtala varð 
gjørd um. at busskoynngin 
skuldi broytast soieiðis. at 
bussamir eru á Oy rarbakka 
kl. 7.50.

- Vil søgdu. at vit skuldu 
vita, hvat vit kundugera. og 
og vit komu so eftir. at tað

hóskaði seg best at flyta 
koynngina, so bornini eru á 
skúlanum kl 7 4í) Buw 
arnir av Eiði og frá Gjógv 
skulu passa saman við leið 
400, sum fer ul Havnar. og 
tí bar ikki til at flvta koyr- 
ingina til 7.50. sigur Páll 
Heinesen

Hann upplýsir. at Strand- 
ferðslan hevur havt sam- 
band við skúlastjóran á 
Fclagsskúlanum. síðar 
ferðaætlanin kom út.

Skúlastjónn hevur fingið

lyfti um. at koyringin til 
skúlan verður broytt eina- 
ferð enn. og broytingin 
kemur í seinastu cintøkim 
av nýggju ferðaætlanim. 
sum fara til prentingar i 
nxstum

- Vit fara at royna at flyta 
koynngina til Fclagsskúían 
til 7 45 ella longur fram. 
um tað ber til. so vit kunnu 
koma sacr n z r ynskinum hjá 
skúlanum sum gjørligt. 
sigur Páll Heinesen

iini

Sleipibátarnir hava snarað:

Brent Spar 
broytir kós
- Higartil hava vit havt beina kós móti Rosemary banka, men 
sleipibátamir hava nú kós suður um bankan. Vit jylgja bara við 
og halda Greenpeace-skipinum Altair burtur frá Brent Spar, 
segði Heðin Kyrjarheygg av Kronbas á middegi týsdagin
Teir tríggir norsku supply 
batarnir. sum skulu syrgja 
fyn. at Grcenpcacc ikki gcr 
onáðir. nu Shell skal søkkja 
Brent Spar. fylgja fram 
vegis viðhollcndsku sleipi 
hátunum

Mcn tað er ikki nógv. teir 
fáa at vita umborð a Kron 
bas. har føroy mgunn Hcðin 
Ky rjarheygg er maskinsjef 
ur. Positiónina. har Brcnt 
Spar skal søkkjast. hevði 
Kronbas ikki fingið upplyst 
á middcgi týsdagin. og tetr 
vistu hcldur ikki. hvislcipi- 
batamir høvdu kós suður 
um Roscmary banka við 
oljupallinum

- Vit hiidu. at vit skuldu 
hcint áRosemary bankaog 
so vcstur um hann. mcn nú 
hava teir broytt kósina. og 
so er vónleyst at siga. hvar 
pallunn skál søkkjast. segði 
Heðin Kyrjarhcygg við 
Sosialin á middegi týsdag- 
m.

Teir vóru tá staddir á 59 
stigum norður og 9 vcstur 
tveir íjórðingar frá Brent

Spar Grccnpcace skipið 
Altair hevði akkurát roynt 
at sloppið sxr fram við 
Kronbas yvir at pallinum. 
men Kronbas sigldi fyn og 
forðaði Altair i al koma 
narm

Solo var koniió
Mánadagin fór Grecn- 

peacc skipið Solo úr Hebr- 
idunum viðkós imóti Brcnt 
Spar Tað var akkurát 
komið fram. tá vit høvdu 
samband við Kronbas. men 
gjørdi onki um scg.

- Solo liggur eisini hcr nú. 
men enn hava teir t>nki 
gjørt. scgði Hcðin Kyrj- 
arhcygg

Manntngin á Solo tclur 25 
fólk úr ymsum londum

Á skipinum søgdu tey fyn 
Sosialinum tý smorgunin. al 
tað cr scinasta slagið. sum 
nú skal standa. og at Solo 
fer at lcggja seg fyn. so 
slcipibátarmr ikki sleppa á 
staðið. har Brcnt Spar skal 
søkkjast

Tey upplýstueisim.at tcir

báðir mcnninir. sum vórðu 
scttir á Brcnt Spar kl 5.00 
týsmorgunin. komu niiHjr í 
øllum góðum

Teir sluppu upp á pallin 
við tyrlu. sum var bara cin 
metur upp frá dekkinum á 
Brcnt Spar Ein dani og ein 
iri lupuniðurápallinat vera 
saman við bretanuin og 
tyskaranum. sum hava 
vcnð á Brent Spar í flcm 
dagar

Nú eru so fýra Green- 
peacc-fólk á Brent Spar. og 
fyn cnskum bløðum havu 
tcy sagt.at tcy faraat lcinkja 
scg til pallin

Heðtn Kyrjarheygg segði 
í týsdagsblaðnum. at Shcll 
søkkir ikki Brent Spar. um 
folkcrahonum Helstvcrða 
vacl vandir Shell-menn 
sendir upp á pallin cftir 
Greenpeacc-fótkunum. tá 
sleipibátamir eina ferð týs- 
kvøldiðella mikumorgunin 
koma fram - um teir koma 
fram

uni

SuOuroyggiar
MS’*—................. -............... .......  .. , : ; _.........,...........  .....-.................... j
Ovart pílurtn vísir, hvar Brent Spar var staddur mánamorgunin kl. 10.00 Ntdari pilurtn 
petkar á stadid, har sleipihátamir, Brent Spar. Knmbas. tseir norskir supply-hátar og 
Greenpeace-skipmi Solo øg Altair vóru á middegt týsdagm. Kóstn er b rvy tt, og teir hava 
hug a tota seg sudur um Rosemary banka vtfl palhnum A Kronbas hildu teir. at teirskuldu 
beint á bankan og so vesturum

-


