
Olja einans 10 km. frá føroyska markinum:

-  Drálið ikki!
Farið beinanvegin í  holt við neyðugu fyrireikingarnar, sigur 

Daniel S. Poulsen (sonur føroyska umboðsmannin í Aberdeen, 
Sofus Poulsen), sum er serkønur innan bretsku oljuvinnuna.
Damcl S Poulscn imilluni 
kcnnmcar ncvndur Dannvi 
visir a. ai Hclland hcvur 
storan uinlaiandi olju 
idnað bcinl utlan fyn dym 
ar

Hvat hava tcir tingu> 
hunurur' vpyr hann Og 
sjalvur svarar hann Tcir 
hav a tingið scra lilið hurtur 
ui Tað cinasta. ið gcvur citt 
stndur av sær. cr umskipan 
in i Sullom Voc

Hctlcndingar lingu litið 
hurturur í mun til fkast 
ICtrra i oljuidnaðin. la hann 
av alvara lok scg upp fyri 
um lciA 20 arum siðan Mcn 
kortim halda ttfir ikki. at tcir 
kundu vcrið oljuna tyn utt- 
an nu tiskudnaðurin cr 
nunkandi

Ta hugsad verður um 
mcnmngina i Vcsturhct 
landi i dag. cr vcrulcikm 
lann. at hrctskur pohtikkur 
cr at snugva scg uttan um 
Hctland og at stjoma ollum 
lilttfkum a tastlandinum

Kftir 20 ar ciga hcllcnd 
ingar cmki kanmngar clla 
útgcriNarskip sjálvir. fvn 
ikki at tala um oljuhoripall. 
ikki hcldur cr nakar tilíkur 
utbunaður skrávcttur har
H v a t h a v a  f» r- 
ov in jia r  a t  læ r a ?
f  itt oyggjarád ty risitur Hct 
land. Vit hava íogtmg Av- 
gcrðamettur okkara cr 
mcira umfatandi cnn tann 
hjá hetlendingum.

LogttnguV skuldi tingið 
rættmdini til undirgrundina 
uppa pláss skjotast tilhcr. 
sigur Damcl S Poulsen og 
vísir a. at scinastu b árim 
hcvur danska stjornin 
gjognum DGU g)ort geo- 
fysiska kortlcgging av for 
oysku undirgrundim

Hann hcldur helta vcra 
%ein karrkomnan og hcntan 

hita hjá teimum storu al-

hcuns oljutclogunum. tá 
okið verður latið lcyst tpo- 
litiskt) til »Frontier Kxplor- 
ation«.

Tað. foroyingar í mong ár 
hava droymt um. cr longu 
verulciki nú Olja flcyt ur 
cini kcldu i oki 205 cinans 
10 km fra ftwoyskum sjo- 
•ki!

Danicl S Poulscn sigur. 
at frá apríl til novemher 
komandi ár verða horað 
fyra hol á nevnda oki Har- 
uniframt cru longu try hol 
botrað á oki 206.

Hvat eiga vit at gera?
Damcl S Poulsen sigur, at 
cnn cr ikki ov scint hjá tor 
oyingum at slcppa sær uppí 
oljuídnadin. Tvorturimóti. 
Stoóa okkara hcvur onga 
tíð verió betri enn júst nú - 
orsakað av scinastu hcnd 
ingunum.

Verandi stoða í Persia 
tlógvanum, okti oljuprisur- 
in saman við seinastu olju- 
fundunum vestan fyri Hct- 
land. hava lyft Koroyar upp 
á tað stoði, har vit cru kapp-

tngartor viðvíkjandi kann- 
ingaroki. sæð við eygunum 
hja stóru alhcims oljufclog- 
unum. st> sum eisim stoðan 
var í sjcytiárunum. sigur 
hann.

Tey. ið kanska hava sæð 
tann cinsamalla oljubori- 
pallin við toroyska markið 
tá siglt varð til Scrahstcrs i 
summar, undraðust hclst á 
teir triggjar fýra bonpallar- 
nar. so nær foroyska sjó- 
markinum Allir skulu teir 
bora komandi ár

Neyðugt verður nú at

íslendska stjórnin:

Meiri skatt á 
størri inntøkur

Samskiftistól fyri 
200 mió. kr. fórust
Ta eldur kom í á posthúsinum í Reykjavík

RKYKJAVÍK (Sverrir Pórðarson)

Skal nvtast sum tilskot til tey lágløntu
RKYKJAVÍK (Sverrir Pórðarson) 

Innan vinsfrahallu ríkisstjóm Steingríms Her- 
mannssttnar tykist vera vaksandi áhugi fyri økt- 
um skatti. Ólafur Ragnar Grímsson fíggjarmála- 
ráðharrt hevur gjørt kunnugt. at hann skjótt fer at 
leggja fram uppskot í Altinginum, har høgar inn- 
tøkur skulu skattast vió 8 prosentum eyka. Inn- 
tøkumarkið hjá fíggjarmálarádharranum er 
300 .000  ísl. kr. urn mánaðin. Her í landinum er 
samtíðarskattaskipan galdandi.

Samhært uppskot ftggjar- 
málaráðharrans fer hcnda 
lógin at merkja. at skatt- 
gjaldarar við 300 (KM) kr. i 
mánaðarlon (31.800 for. 
kr > skulu samliðargjalda 
48Cf aðrcnn persónsfrá- 
drátt.

Kíggjarmálaráðhamn 
sigur. at peningurin. sum 
hcr kemur inn í ríkiskassan. 
skal gjaldast tcimum við 
lagum inntokum sum húsa- 
leisutilskot

Olatur Ragnar Grímsson 
fíggjarmálaráðharn. sum 
umh«>ðar vinstrahallu
Kólkasamgonguna Aljjýðu- 
handalagið. hcvur cisini 
ætlanir um at hroyta lógina 
um barnastudning til fa- 
miljur Ríkið skal ikki 
gjalda studning til familjur 
við hogum inntokum. Hctta 
skal gcra tað moguligt at 
okja studningin ti! tey við 
tcim lágu lonunum.

Og fíggjarmálaráðharrin 
hevur eisini lagt fram upft- 
skot frá eini »skattancvnd«. 
sum hann setti. Uppskotið 
snýr scg um broyting í 
skattingini av vinnuvirkjum

Olafur Kagnar Grimss^in

í landinum. hramsogumcnn 
fyri vinnulívið siga, at um 
hctta uppskot hjá tíggjar- 
málaráðharranum verður 
samtykt í Altinginum. fcr 
skaltahyrða vinnulívsins at 
okjast.og hcnda oking kann 
koma upp i núlliardir isl. kr.

Herfyri varð almanna- 
kunngjørt. at miðal inn- 
tokur hcr í Islandi nú í heyst 
cru uml 86.0(K) isl kr um 
mánaðin góðar 9000 for- 
oyskar kr a

Leygarmorgunin kom eldur í á ovastu hædd í 
post- og telegrafbygninginum í miðbýnum í Rey- 
kjavík. Á hesi hæddini vóru samskiftistólini til 
telefonsambandið við flestu europeisku londini. 
ou hetta sambandið varð slitið.

Mcn av tí at tað cydnaðist 
slokkiliðnum at basa eld- 
inum cftir tvcimum timuni. 
og umvælingararbeiðið 
hcinan vegin fór i gongd. 
var ísland komið i samband 
aftur við umhcimin longu 
lcygardag seinnapart Tá 
var fyribils umvælingin lið- 
ug

Stjórin fyri post- og tele-

grafverkið Ólafur Tómas- 
son sigur, at tað verður 
neyðugt at skifta út oll tclc- 
samskiftistól við tilhoyrandi 
teldum Skaðin kcmur at 
kosta post- og lelegrafverk 
inum ið hvussu er 200 mió. 
ísl. kr goðar 20 mió. for 
kr

Orsokina til hetta óhapp 
iðvitateircinkium enn a

Ovanligur dómur
Nekt mett í framsýningarføri sum list

RKYKJAVÍK (Sverrir hórðars«>n) 

Krimmaldómstólurín í Reykjavík hevur dømt i 
einum heldur sjáldsomum máli: í summar varð 
ein maður handtikin í eini park í miðbýnum í 
Reykjavík. Hann stóð har spilnakin. Løgreglan 
meinti, at atferð hansara var ósømilig. Men tað 
meinti dómarin ikki.

Kftir at løgreglan hevði 
handtikið inannin, varð 
ákæra reist ímóti honum. 
Maðurin gav ta frágreiSing, 
at tað als ikki var ætlan 
hansara. at nakar skuldi 
taka sær tykni av tí. Mein- 
ingin við at standa í urta- 
garðinum hevði heinleiðis 
tilknýti til ta listastevnu, 
sum um tað mundið varð

hildin í Reykjavik. Hann var 
har vegna eitt listasavn. sum 
var við í hátíðarstcvnuni

I dómsúrskurðinum hja 
kriminaldómstólinum vcrð 
ur sagt, at framferð mansins 
í urtagarðinum var citt list- 
arligt mal

Dómarin. sum cr kvinna, 
fríkendi nakna mannin A

lcggja framtiðarætlamr. um 
hvussu farast skal fram inn- 
an feroyska oljuvinnu. Tá 
spurningurin um undir- 
grundina cr loystur. kunnu 
vit átaka okkum fullan leik- 
lut, tá kanningararbeiðið 
um oljuna byrjar. sigur 
Danicl S. Poulsen.

Føroyingar kunnu ikki 
standa sum gapandi áskoð- 
arar meðan aðrir leika fyri 
tullum húsi á foroyskum 
palli. heldur hann.

Hvussu eftirfarandi er 
hetta?
Síðan 1976 hevur Damcl S

Poulsen starvast sum ser- 
froðingur innan olju- og 
gasskanningar kring allan 
knettin.

Hann sigur seg ikki fáast 
við politikk og er ikki limur 
í nøkrum flokki. men fer tó 
at venda sær til politikarar- 
nar og leiða hug teirra og

ibúgvaranna at undirgrund 
arspuminginum og ti týdn 
ingi, hann hevur fyri hvonn 
einstakan.

-  Vit vita oll, hvussu stoð- 
an í Foroyum er í løtuni og 
vit mugu tí gera neyðugu 
fyrireikingarnar, sigur 
hann.

Tiðindi undir Innanoyggja. Kráhoðanir uni gudstænastur 
o. a . sum ynskjast undir Innanoyggja-tcigin, skulu vcra 
bluðnum skrivliga i hcndi i scinasta lugt kl 10 dugin fyri. 
hluðið kcmur út Mcrkið brævbjálvan Tíðindi Innanoyggja. 
og scndið hann í goðari tíð til Dimmalætting, Box 19. KR- 
I 10 Tórshavn. I brævinum má týðuliga tílskilast, hvenn 
dag fráboðanin skal t blaðið.

(iudstænastur I. sunnudag i advcnt Sørvágur kl I 2 og kl
3 barnagudstænasta D Johanncsen; Hvannasund kl 12 
ultargangur. Viðareiði kl 5 ultargangur J Johanscn; Kuglu- 
fjorður kl I 2 T Bcdcr; (iotu kI 12 altargangur Pctcr O. K 
Olofson; Vcstmunna kl. 12 G. Hansen; Hvalvík kl. I 2 altar- 
gangur M R Jacobsen; Kiði kl 12 altargangur ítalvan 
gongur fyri føroysku sjómanskirkjuna) og kl 6 Ijósmessa, 
Norðskála kl 4 ljósmessa K. Olsen; Tjornuvík altargangur 
M Bæk;Øravík kl. 1 I.Tvoroyrikl 12 altargangur. Kumjin 
kl. 6 altargangur J. Bcch; Havnar kirkja Bj Bæk. 
Stmnudaxin gontfur talvan i øllum kirlgum i V'tigu. Nordoxa 
exstara, Eit)is, Suduroxar noróara <m hu#lajjurt)ar presta- 
Kialdi, i Yestmanna kirku o% Havnar kirkju til jrama fxri 
føroxsku sjomanskirkjuna.

Výjitya sálmahokin verdur tikin i nxtslu sunnuáai>m i øllum 
ktrkjum i h ufflajjarðar prestufýaldi, í Vestmanna kirkju <>% í  
Havnar kirkju.

Mcinight itshusið i liavn. I kvold kl. 8 samtalumoti \ N. J 
Nielsen. trúh Mikukvoldið kl 8 venur Streingjakórið.

Missionshusirt virt I andavt-gin. Mikukvoldið kl K moti v 
Hugo Poulsen.

Várglerti møtir i KRJK í dag kl. 4 sp.

KFL K. Lutaseðlarnir eru drignir (sí lýsing inm í hlaðnum í 
dag).

K H  K-skótar og tittlingar. Mikukvoldið kl 7 samkoma 
fyri loreldur og tittlingar Hóskvoldið kl. 7 samkoma tyri 
foreldur og skótar

KKl M. Havn. Dretngjafundur mikudagin kl 5 til 6.

1 relsunarherurin, Tórshavn. 1 dag kl 5 Juniorgospel. kl. 8 
hugnalotu v Marit Skartveit, har oll kunnu vera vtð Miku- 
kvoldið kl. 7 venur hornorkestrið. Hóskvoldið kl 8 Hcima- 
forhundið. Fríggjakvøldið kl. 8 ungdómskvold.

Kvangeliihusirt. Tróndargota. í kvold kl 8 hihliutími og 
hon Hóskvøldið kl 8 evang. moti, ungfólk lcggja fyri. 
Tclcfonandaktin tlf. 12266.

Kiladeina, l.andavegur 22. í kvøld kl 8 vcnur ungdóms- 
kórið.

Aqua Vita, Bokjarabrckka 9. BiT>ltufundur mikukvøldið kl. 
8. Telefonandaktin: 1 1986.

Missiónshúsið i Mirtvági. Missiónsvikan byrjar i kvøld kl. 8 
v D. Johannescn. sóknarpresti. Noomi Thomasen syngur. 
Mtkukvoldið kl 8 talar J. Petersen. trúb . Streingjakórið í 
Sorvági syngur.

Kygdahúsirt i Tjørnuvík. Sunnudaguin kl 5 sp. moti v/ Kgil 
Toftcgaard, kórið í Kelduni syngur. oll kunnu vera við.

Meinigheitshúsirt a Skála. Missiónsvikan byrjar í kvøld kl. 
8 v Regin Høgnesen, trúb., og Marius Jacobscn. ungdóms- 
bólkunn Skála Strcndur syngur. Mikukvoldið kl 8 moti 
v ym. talarum. Lorvíkar strcingjakór syngur Missiónsvik- 
an hcldur fram vikuna út.

Bygdahusirt a Strondum. Kríggja- «>g leygarkvoldið kl. 10 
opið hus v tónleiki og vitnisburði. Vanja & Co. Vitin o. fl. 
eru við.

Kiladelfia, Glyvrar. Mikukvoldið kl. 8 evang. moti v/ Óla 
Jákup Gárd Hansen.

Thahor. Kuglatjorður. Útsøla v/ eydnuhjóli verður t skúla- 
nurn fríggjakvøldið kl. 7 (sí lýsing inni í blaðnum).

Soli I)eo Gloria, I kvold kl. 6 barnamøti. kl. 8 ungdóms- 
moti. Mikukvoldið kl. 9.30 fundur í Matstovuni v/ Mads 
Dahl. o. fl.

Ketania, Skopun í dag kl. 5 Sólstrála, kl. 8 bíbliutúni og 
hon. Hósdagin kI. 4 guitarspæl fyri dreingir.

flúsavík. Missiónsvikan byrjar ht>skvoldið kl 8 v/ N. J. 
Nielsen, trúb , Skopunar Streingjakór syngur.

Sion, Sand. Mikudagin kl. 3.30 venur Barnakórið. kl. 4.30 
Sólstrála, kl. 8 evang. moti.

MissionshusiA í Porkeri. Barnamoti í dag kl. 5. moti kl. 8 v 
Jóhs. Mortensen. trúb.

Missionshusirt i Vági. Barnamoti í morgin kl. 5 sp., moti kl. 
8 v/ B. Johannsen, presti.

Dagsglæman, Vagur, motir í Mcinigheitshúsinum í dag kl.
3.30.

Nardus telefonandaktin: 21360.

Krelsunarherurin. Vágur. Mikukvoldið kl. 8 húsmoti hjá 
Karinu Magnussen.

Sion, Vágur. Týskvøld kl. 9 honarmoti Telefonandaktin: 
73677.

kvinnuhúsfelagirt hcvur limafund í KKUM í Havn 1. og 3 
hóskvøld í mánaðinuni kl. 8.

Tórshavnar R. C.-felag hcvur modcllflogfaravenjing á 
Velhastaðhálsi mikukvold og i vikuskiftum vanl. frá kl. 2
sp.

Kvangeliska Røddin i Odense. Før. sendingin frá Odense 
Radio hoyrist hvonn mikudag kl. 4.45 danska tíð á FM 
103-5 MHz.

Kvrtkxa-mislinjan (AIDS) svarar alt samdogrið á tlf.
I 8820. Persónlig viðtala millum kl. 4 sp. og 6 týsdag.

Javni, l.andsfelag Evnaveikum at Bata, N. Finsensgota 32. 
Skrivstovan er opin mána miku- og fríggjadag frá kl 2 sp 
til 4 og hósdag frá kl. 2 sp til 6. Tlf. 1.4827.

Kvinnuhúsirt, Kreppumiðstøðin. Telefontíð frá kl. 5 sp. til 
kl. 7 á morgni á tlf. 17200.

Køroya Giktafelag, Kuglafjorður. Skrivstovan er opin 
hvonn týsdag frá kl. 2 til 4. tlf. 44803 og tlf. 41397.

Pensionistafelagirt í Havn hevur hugnakvøld á Parnassin- 
um mikukvøldið kl. 7. Takið Føroya Fólks Sangbók við.

Skála Húsmøðrafelag kemur saman mikukvoldið kl. 8 í 
skúlanum.

Vestmanna Pensionistafelag kemur saman í skúlanum 
mikukvøldið kl. 7.30.

85 ár. Mikudagin verður Sofía Niclasen, Varðagota 38, 85 
ár. Føðingardagurin verður hildin hjá dóttrini, Mammulág

V 4 spælift. Ueygarkvøldið vórðu hesi tol drigin í V 4 spæli 
num hjá Utvarpinum: 80, 9, 50, 44. 97, 28, 89, 38, 54, 59, 
30, 72, 1,94, 18 og 52. Vinningurin var kr 20 .585 , . mcn 
eingin vinnarin.
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