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115. ARGANCUR

Sundstein í kapping við bankabókina. -  Hatta drenar likviditetin hjá hankunum , si}>ur 
Helgi Fussádal, stjúri í Fussbankanum

L andskassin  likviditet við stcitsobligcitiónuni:

Tømir bankarnar
-  Ein vanlukka, atlánsbrøv verða skrivað út og 
tikin úrbankunum tilframafyribrúkið 
sigur Helgi Fossádal,stjóri í  F
Jngvan Sundstein, lands- 
styrismaður vit> fíggjarmál- 
um, og Sigurd Poulsen, 
landshankastjóri, fingu 
einki lán tá teir herfyri vóru 
uttanlands. Tá hesin mán- 
aóur er úti, er landskassin 
tóm ur og einki at gjalda al- 
m ennar lønir við.
Men í Degi og Viku boðaði 
landsstýrismaðurin við 
tíggjarmálum hósdagin frá, 
at tandskassin nú fer at út- 
vega landskassanum pen- 
ing við statsobligatiónum 
ella lánsbrøvum.

Hetta kemur ikki pen- 
ingastovnunum væl við og 
er eitt brot á lyftið um ikki 
at skriva út lánsbrøv fyri 
rentu javnbjóðis innlán- 
unum ella hægri.

Tá rentuskatturin í vár 
skuldi broytast, høvdu 
bankarnir og sparikassarnir 
fund við landsstýrið, og har 
varð spurningurin um láns- 
brøv viðgjørdur. um lands- 
stýrið skuldi fáa loyvi at 
skriva út slík brøv.

Peningastovnarnir mót- 
mæltu. tí tað kom at verða 
ein vanlukka fyri alt før- 
oyska samfelagið, um 
landsstyrið á henda hátt 
kom at drena Iikviditetin úr 
peningastovnunum.

I- in niøguk-iki, ið ikki 
fór at verða hrúktur
-  Hetta verður ein hørð 
kapping, okkara innlan fáa, 
sigur Helgi Fossádal, stjóri í 
Fossbankanum. Hann vfsir 
á, at landsstýrið í dag rindar 
10% fyri uttanlandslánini. 
Skal landsstýrið selja síni 
lánsbrøv uttanlands, má 
rentustøðið ikki vera minni 
enn aðrasteðs t. v. s. mill- 
um lOog 13%.

-  Bankarnir og spari- 
kassarnir í Føroyum hava 
eina innlánsrentu uppá 
7-8%. Og tá lánsbrøvini - 
við hægri rentu - eru undir 
somu rentuskattatreytum 
sum innlánini. fara fólk 
heldur at keypa lánsbrøv

enn at seta pening inn í 
bankarnar. Úrslitið verður, 
at bankarnir verða noyddir 
at hækka innlánsrentuna í 
minsta lagi á hædd við ta á 
lánsbrøvunum; og harvið 
koma vit at leggja eina 
tyngri byrðu á borgararnar, 
tí takast má frá teimum, 
sum lána, at gjalda innláns- 
rentuna við. sigur Helgi 
Fossádal.

Hann sigur, at bankarnir 
og sparikassarnir bóðu 
landsstýrið um ikki at 
fremja hesa broyting í 
skattalógini, og at Jógvan 
Sundstein, landssrýrismað- 
ur, upplýsti, at landsstýrið 
b a r a  skuldi hava henda 
møguleika standandi í lóg- 
ini, men kom ikki at gera 
nýtslu av honum nógv ár 
fram í tíðina.

Somuleiðis í skatta- 
nevndini vístu bankarnir t)g 
sparikassarnir á vandan, og 
eisini har vórðu teir vissaðir 
um, at landsstýrið ikki fór at 
brúka møguleikan at skriva

út lánsbrøv í rentukapping 
við innlánini í peninga- 
stovnunum.

Lyftið sveik
- Men vanlukkan er nú 
hend. L.andsstýrið tekur nú 
við lánsbrøvum pening úr 
bankunum at fíggja brúk 
sítt við, sigur Helgi Fossá- 
dal.

Stjórin í Fossbankanum 
skýrir atgerðir landsstýris- 
ins ørskap og spyr, nær fólk 
fáa eyguni upp fyri hert'erð 
tess at oyðileggja samfelag- 
ið heilt.

Áður høvdu føroyingar 
ongan áhuga at keypa láns- 
brøv, tí so nógvur skattur 
skuldi gjaldast av teimum, 
og tí vórðu øll føroysk láns- 
brøv seld í Danniark.

Hasum var meining í. 
Men nú er vent í holuni. Nu 
verður rentuinntøkan av 
lánsbrøvum skattað eins og 
tann av innlánunum íbank- 
unum og kemur beinleiðis 
at kappast við føroysku
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peningastovnarnar. sigur 
Helgi Fossádal. .

f stuttum sagt
•  í seinastu viku varð álop 
framt á sjey norskar og ein 
danskan trúboðara í Etiop- 
ia. Vápnaðir menn steðgaðu 
bili teirra og kravdu allar 
virðismiklar lutir frá teim- 
um, so sum pening, ur og 
hálsketur. Trúboðararnir 
gjørdu eftir boóunum og 
sluppu við lívinum.

•  í Budapest í Ungarn 
komu tveir danskir skúla- 
næmingar og ein lærari til 
skaða, tá bussurin teyr vóru 
í, rendi á eina brúgv, sum 
gekk tvørturum vegin. 
Bussurin var ov høgur til at 
kunna koyra inn undir 
brúnna, og rendi tí á brúnna. 
Næmingarnir vóru á lestrar- 
ferð í Ungarn, tá vanlukkan 
hendi.

Vánalig umberi
Sum ein náttúrlig  fylgja av  teim  fíggjaroyðandi av- 
leiðingum , føroyska sam felag ið  nú stunar undir, 
e f tir  at T jóðveldis- og að rir loysingar- og  sjálvstýr- 
isflokkar sam an við viðhaldsflokki teirra  Javnað- 
arflokkinum  hava rá tt fyri borgum  í F øroyum  ein 
stóran  part av tíðini síðan m iðskeið is í 7 0 -á runum , 
hoyrist ikki nógv um loysing og at tak a  við tjóðar- 
ábyrgd  og -skyldum  í hesum  tíðum . T ó  hendir seg 
m eiri enn so, at tað  g ræ la r í onkrum  av teim um  av 
og  á, og nú uppundir dagin  fyri fó lkaa tkvøðuna í 
1946 heldur o n k u r seg helst vera noyddan at gera 
o k k u rt glefsið  fyri at m ark g era  hendingina.

Ein av m est jó trað u  um beringarp róvgrundunum  
fyri neyðarstøðuna, loysingarhallu  flokkarn ir hava 
ført F ø royar útí fíggjarliga, er, at S am band ið  og 
heim astýrið  hava elvt til ábyrgdarloysi. H etta  nýtir 
m álgagn T jóðveld isfloksins eisini, nú upphavið til 
heiti tess fer fram við, og b laðið leggur h araftra t 
eftir ríkisstuðulinum  til F ø royar og tekur ein ser- 
kønan  dana í føroyskum  viðurskiftum  til h já lpar at 
vísa á, at statsstuðulin  skal hava g jø rt sitt til at 
av laga føroyska sam felagið.

V óru tjóðveldism enn og líkar te irra  á loysingar- 
vonginum  n ak rir m enn, kundu teir m eðan  teir sótu 
við buktini og báðum  endum  í landsins stýri víst, at 
teir k undu stýrt føroyska sam felagnum  uttan henda 
d an sk a  stuðul, og  í staðin lagt sam svarandi pen- 
ingaupphæ dd til stðis ella t grunn. T að  m esta av 
einari m illiard krónum  t nú tíðar peningavirð i hvørt 
á r  øll hesi árini, te ir hava sitið við ræ ðið, hevði ikki 
verið  hissini at tikið til nú, ið landið hevur pening 
fyri neyðini sum  ongan tíð  fyrr, einahelst av teirra  
eg n a búskaparliga kleyvarskapi.

M en hvørki sum alm enn ir ella p rivatir sjálvstýr- 
a ra r hava loysingarhallir flokkar serliga nógv 
fram úrskarand i brøgd at vísa á. T á ið teir um hesa 
tíð ina í íjø r kundu h átíðarhalda  45 ára  dagin  fyri 
fó lkaa tkvøðuna, høvdu trígg ir av teim um  siglt 
m álgøgn stni undir kav fíggjarliga. O g sjálvt um 
tvey av teim um  kunnu gera vart við dagin í ár, 
m unnu tað  vera aðrir, sum  sita eftir við sviðanum  
av  vanstýring teirra.

T að  e r ov bílig um bering  hjá kollsigldum  loys- 
ingarlá turverjum  at káva út yvir egið dugnaloysi á 
a lm enna sum privata økinuni við at geva n k iss tuð - 
ulinum  skyld fyri sam felagsliga avlaging.

R áevni fyri 
rík isstu ðu l
Føroyar fáa  ráevnini í  undirgrundini at umsita
Um føroysku viðskiftastov- 
una í Keypmannahavn fekk 
I7immalætting frá danska 
forsætisráðnum í gjár boð 
um at landsstýrið og ríkis-

stjórnin fyrrapartin vóru 
komin ásamt um, at máls- 
økið ráevni í undirgrundini
verður lagt undir føroyska 
heimastýrið.

Henda avgerð hevur við 
sær, at landsstýrið hereftir 
hevur fulla lóggávuheimild 
og fullan umsitingarligan 
myndugleika viðvikjandi 
ráevnum í undirgrundini og 
hereftir ber aliar útreiðslur, 
ið standast av hesi umsiting.

Avtalað er partanna miil- 
um, at inntøkur, sum møgu- 
liga kunnu vinnast av rá- 
evnum úr undirgrundini, 
koma at hava við sær ting- 
ingar unt at skerja ríkisstud- 
ingin til Føroya.

Beint nú er stríð millum

Kr nøkur olja, m inkar rikisstudningurin til Føroya

Føroyar og Danmark øóru- 
megin og Bretland hinu- 
megin um miðlinjuprin- 
sippið. Semjast partanir 
ikki, skal málið avgerast við 
altjóða dómstólin í Haag. 
Og tá er spurningurin, hvat

vit fáa burturúr, tí royndir 
vísa, at lond við stórum 
strandaøki fáa um ikki fult 
viðhald - so fyrimun fram 
um lond við minni stranda- 
øki.

Fáa bretar altjóða við- 
hald í sínum krøvum, fáa 
teir havbotnin inn á Føroya 
Banka og tá er lítið vunnið 
hjá okkum føroyingum. .

Málningur av Uffe 
Ellemann-Jensen
Hósdagin læt Vinstri-flokkurin uttanríkismálaráð- 
harranum gávu í sambandi við 10 ára stjórnardagin

í sambandi við, at danska 
stjórnin hevur 10 ár á baki 
saman við Vinstra sum ein- 
um av stjórnarflokkunum, 
bílegði Vinstri-flokkurin 
fyri nakað síðani eina and- 
litsmynd av tloksformann- 
inum, Uffe Ellemann-Jen- 
sen, uttanríkismálaráð- 
harra, sum í ár hevur 10 ára 
føðingardag júst í hesum 
sama ráðharrastarvið.

Tað er Eyvindur Mohr, 
sum hevur málað myndina. 
Frammanundan hanga 
fleiri føroyskir landslags- 
málningar. ið Eyvindur 
hevur málað, á høvuðs- 
skrivstovuni hjá Vinstra.

Ráðharrin tók ímóti
Orsøkin til, at Vinstri- 
flokkurin hevur heitt á Eyv-

ind Mohr um at mála anđ- 
litsmynd av uttanrfkismála 
ráðharranum, er fyri tað 
fyrsta, at Uffe Ellemann 
Jensen dám ar væl at vera í 
Føroyum, bæði sum al- 
mennur persónur og suni 
privatpersónur. at honum 
dámar væl føroyska list, og 
at hann kennir Eyvind væl 
persónliga.

Málningurin av uttanrik- 
ismálaráðharranum varð 
latin Uttanríkismálaráð- 
harrastovninum hósdagin. 
sjálvan 10 ára dagin, har 
floksskrivarin Claus Hjort 
Frederiksen og Uffe Elle- 
mann-Jensen báðir tóku 
ímóti gávuni, sum døtur 
Eyvinds, Gunnvør og Turid, 
komu við.

B. UfTe F.llemann-Jensen fingið malning. sum Eivindur 
M ohr hevur málað

FØROYA VÆL
Endaligur uppstillingarfundur til býráðsvalið 
verður mikudagin 16. september kl. 20 í Stiðjag- 
øtu 5.
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