.Dimmalivt tinq.

U»!»rdiáK ur .V mars IVVO.

Vellykket Nordisk
Rád kongres

Grønlandsk
olieforskning
brudt sammen
NUUK (RB»
Forhandlingcrne
mellcni
den gronlundske rástofforvalUling. der horer undcr
det danske energiministerium. og olieselskaberne
Arco og Agip. oni hetingelserne for den fremtidige
olieefterforskning er brudt
sammen.
Det oplyser landsstyreformand Jonathan M ot/
feldt til den gronlandske
a \is ■>Sermitsiaq« »Det lover ikke godt for olieefterforsknmgen
i Jumcson
l.and i Ostgronland.” siger
han.
Jonathan M ot/feldt oply ser. at ta-llesradet for mineralskc rastoffer skal holde
mode i weckenden i Kobenhavn Jonalhan M ot/feldl er
formand for fællesradet, der
ud ovcr ham bestár af fem
medlemmer. udpegel af
Folketinget og fem medlemmer udpeget af det
gronlandskc l.andsting
lagttagere mener. at de
intcrnationalc olieselskaber. henholdsvis Allanlic
Richfíeld Company (Arco)
l'ra CSA og det statsejede
italienske Agip. soger at udnytte Gronlands svage økonomiske situation til at tá sa
meget ud af en fortsat etterforskning »*g eventuel olieudvinding. at hverken Dan-

murk eller Grønlund kan
aeeeptere det.
Olieselskaberne kræver
bl.a at fá ændret koncessionsbetingelserne, sá de
hverken skal betale afgifter
eller skat til Danmark eller
Grønland. nár og hvis de
udvinder olie.
Arco og Agip kræver at
fá ændret koncessionsvilkárene. før de gár i gang nted
den første prøveboring.
Htdiil har selskabcme foretaget seisnnske undcrsøgelser i omrádet. Prøveboringen skulle være gennemført
i ár. men er foreløbig udsat
ttl 1991 pa grund af forhandlingerne om de nye
koncessionsvilkár

RF YKJAVIK (RHs udscndte

AKBF.IDSKl N N |N (,. Týsdagin voru hcsir trtggir næmingurmr ur 10 A ur Runuvikur skula a vit|un a Dimmalælting
Vitjantn var cin ln>ur t lakt tctrra. Arhcn'skunnmg I sambandt vn' hctta hvndu tær skriva«' upp cina rv*«' av spurningutii.
sum scttir v«*r«'u blai'nuni at svaru. «*g samslundis tikn' uppa band Fra vinstru Karis Højgaard. Kituvik. Maja Højgaard.
Rituvik. «*g Jithunnu Petersen. Runavík. Tær eru allar 16 ara gam lar og vitja«'u fyri nakat' siðani t l tvurpi høroya. etstni
sum liiSur í Arhcn'skunmngarfakinum.
Mmd íhml On«n«o

Arcts scssi«*n t Nordtsk Rád.
dcr slultcdc i Kcykjavik i
gár. har været den mcst (*«■
sinve i fíere ár. mener dcn
radikale danskc gruppelot
mand Martannc Jclved
Hun fremhæver ovet lot
Kit/au hl.a beslutnmgcn
oni en miljøindsats via nor
disk Invcsteringsbank ovet
f**r Østcuropa. andrc miljv*
planct
«>g dc rcduccrcdc
papirmængder i Rádet
som udtryk for cn positiv
udvikling i nordisk tad
Dcrtil kom m er debattcn
«»m fttrholdel til F.F «*g
F IT A
»Diskussionerne
om
\«»rdcns r«»llc i uen intcrna
tionak- udvikling cr blevet
intcnsivcret." sigcr Marian
nc Jclvcd Dennc sessi«*n
har vist nug. al liden cr m«>
den til at givc Nordisk Rud
mulighcd f«»r al ptægc Fu

s Rtngberg»
Jcg har ikkc fanlusi ttl at
foicstillc mig. at Nordisk
Kád cr pá vej mod cn alslutM ananne Jclvcd har i he
lc optaktcn ttl sessionen i
kc\k)avik holdl sig fra den
højrøstede kritik som ikke
imndst hendes konservative
kollega l.ars P (iam m elgaard har stáet tor
Ved afslutnmgen bemærker hun. ut athcjdet i Rádet
er blevtft merc disv iphneret
l)et viser stg bl a ved at
ntan stemmer ellers sympa
tiske incdlemsforslag ned.
SinifK-llhen lordi de ikke
har den rtngeste chance for
al hlive lørt ud t Itvel
Det skcte hl u t«»rsdag tor
el lorslag «*m btlltge fíyrejser til ældrc «>g handicappede

TVANCiSAl KTION
over fartøj
Ffter hegæring af advokat
Magnus S Petersen. Advokat
skrivstovan. Torshavn. telefon
11145 pá vegnc en pant- og
udlægshaver afholdes
tnrsdag drn H. marts I99tt
kl. 14.2»
pá dommerkontoret i Tórshavn tvungsauktion ovcr farto
J«‘
m s Jupiter
kendingsb»*gstaver OW 2009
havnekcnding FD 125. brutto
ton 720 og netto t«*n 350.
Skihct er bygget á Skála.
Færoeme i 1972 «*g er regi
streret hjemmehorende i Cíotu i
1972
Skibet ejes ifolge skibsregi
stcret af P F Gotu Sanivinnu
felag. (iotu
Der afhotdcs forberedende
tvangsauktionsniøde pá dom
PKOkl.AMA
Rin og hvør sum hevur nakaA merk«*ntoret den I. marts 1990
krav i hunum cftir (Xld Niela- kl. 13 10
Til modet indkaldes enhver.
son. 100 Torshavn. deyAur 26.
november IdHU. verAur hi»>in der mener at have rcttigheder i
um innan 6 manaðir at fráho«ta fartøjet
Kopi af udkast til vilkár for
tab viA skjalprogvi fyrí undir
ntaðu, ið. sum advokatur fyri tvangsauktionen fás ved hentai> privatskiftandi húgvið. við- vcndclsc til rekvirentcns advo
ger húgvið sum búgv, har kat
skuldin er álikin.
De tvangssalgct vedrørende
ProklamaiiN cr præklusivt dokumenter ligger til gennemsyn pá dommerkontoret i Tórsmotvcgis kravánarum
havn.
TtSrshavn. tann 2H. fcbr lÚH'í
Julianna klclt
advokatur
Kringsnagota 15
100 Torshavn
fm.
TVANCíSAlkTION
TVANGSAl’KTION
nver fartttj
over fartnj
Efter begæríng af advokat Eftcr bcgæring af advokat Jog
Magnus S Pcterscn. Advokat- van Pall Lassen. Advokatfelskrivstovan. Tórshavn. telefon agið. Tórshavn. telefon 11260
11145 pá vegne en pant- og pá vegne en pant- «»g udlægsudlægshavcr atholdes
haver afholdes
torsdag dcn K. marts 1Wll
torsdagdt-n 19. april 199»
kl. I t oo
kl. 13.30
pá dommerkontoret i Tórs- pá d«»mmerk«*ntoret i Tórshavn tvangsauktion ovcr farto
havn tvangsauktion over fartøjet
jvt
m/s »Roe Amadour«
m sSundaenni
kendingsbogstavcr OW 2310 kcndingsbogstaver OW 2003
havnckending FD 975. hrutto havnekending KG 370. brutto
rcg. ton 708,91 og netto reg. reg. ton 113.47 og nett«» reg.
ton 296.2H.
ton 37.13
Skibet er bygget i Lorient.
Skibet er bygget i VestmanFrankrig i 1973 »*g er registre- na. Færøerne i 1971 og er regiret hjemmehorende á Stron- streret
hjemmehørende
i
dum i 1980.
Hvannasundi i 1972.
Skibet ejes ifølge skibsregiSkibet ejes ifolge skibsregisteret af P/F Stranđa Trolara- steret af P/F Samogn. Viðar
felag. Strendur
eiði
Der afholdes íorberedende - Der afholdes forbeređende
tvangsauktionsmøde pá dom- tvangsauktionsmøde pá dom
nierk»*ntoret dcn 1 marts 1990 merkontoret den 5. april 1990
kl. 13.30
kl. 13.00
Til modet indkaldes enhver.
Til mødet indkaldes enhver.
der mener at have rettighedcr i đer mencr at have rettigheder i
fartøjet
fartojet.
Kopi af udkast til vilkár for
Kopi af udkast til vilkár for
tvangsauktionen fás ved hen- tvangsauktionen fás ved henvendelse til rekvirentens advo- vcndelse til rekvirenlens advokat.
kat.
Dc tvangssalget vedrørende
De tvangssalget vedrorende
dokunienter ligger til genncm- dokunienter ligger til gennemsyn pá dommerkontoret i Tórs- syn pá dommerktmtoret i Tórshavn.
havn.
Færøernes fogedrct
den 27.2 1990
Birgit Skriver
Kirgit Skriver

PHILIPS plátuspælari

5E-

5. m ars byrjar Niels Rein, tannlækni at arbeiða á
tannklinikkim hjá Unnur Je n se n tannlæ kna,
Varðagøta 26. tlf. 11717

1 I3Q-:

Slípa og lakkera gomul gólv, træ, kork, vinyl, flísagólv, trappuro.a.
Bmdandi tilboð verða givin.

Gólvtænastan
Tlf. 1 8 8 7 5 -1 9 8 9 0

2 x 30 watt Sinus 70A144
Fyrr

S 5 1.470.SPAR 715.-

JVC forsterkari

^65 1.480.-

2x25 watt Sinus AX-11

SP A R 1 .4 8 0 .-

D8479

PHILIPS Soundprocessor Equalizer

n o

SSs 1.390.-

F3538

JVC tunari
7 X 3 0 0 0%

1.900.-

a a a

4765. 2.380r

S P A R 1 .9 0 0 .-

______3 8 0 ^ _

1

3
%

2365

1 .7 0 0 .-

SPAR 665.JVC Radio
recorder
v/disc PC-V2 Fyrr6 950 NÚ 5.200,
A CAA
KONTANT

‘t . U J V :

SPAfí 2.260.-

JVC tunari
TX200.

PHILIPS
stereoanlegg

COMPACT
D ISC
X L 300

FCD 365 v/ CD og hátalarum
Fyrr 6 985 - NÚ 5 .5 8 5 ,

Fyrr 4 .100 .NÚ 3 .280 ,

KONTANT

2.950:
SPAR

1

“C 0M PACT
DISC

.

PHILIPS
stereoanlegg
F 885 v CD u/ hátalarar
Fyrr 11 9 8 5 , NÚ 9.585 -

8.820:
HELLAS høvuðtelefon
Fyrr 8 5 ,

-

1.630.gPA

DR-E500. Fyrr 8.400 NÚ 6 .7 2 0 , C Q Q A

NÚ

29:

allar aðrar høvuðtelefonir

JVC MIDI kassettu
receiver
Vit gera gamla gólvið sum nýtt

PHILIPS
fo rste rk a ri

PC27

PHILIPS Soundmachine

Nú

T A N N K L IN IK K IN
U n d ir V a rð a

1.130,-

lJVC radiorecorder

.

Framkomnir radio bandspælarar, Compact Disc, rimmar forslerkarar, equalizarar og hátalarar til tin bil

K0N TAHT U i 9 w V i ____

SPAB í á l f t

m a r s t c ír v

_________________ Áarvoflur - ttf. 11305_____________ _

