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Fólkaflokkurin sleppur nú at velja
Fólkaflokkurin skal 
sleppa at velja, um Før- 
oya fólk kann sleppa av 
við sitandi samgongu ella 
ikki.

Sambandsflokkurin 
gongur inn fyri borgar- 
ligum samgongum og 
borgarligum landsstýr- 
um. (>er Fólkaflokkurin 
tað?

Sitandi javnaðarlands- 
stýri var ikki meira enn 
komið i trupulleikar, fyrr 
enn Fólkaflokkurin bjóð- 
aði sær til at hjálpa Javn- 
aðarflokkinum at skipa 
eitt nýtt javnaðarstýri við 
javnaðarløgmanni. Sam- 
bandsflokkurin segði 
korta nei.

()g ætlanirnar hjá 
Fólkaflokkinum eru at 
seta á stovn eitt javnaðar- 
landsstýri afturat aftaná 
komandi løgtingsval. 
Ongin hevur loyvi til at 
ivast ■ hesum.

Uppskotið frá Sam- 
bandsflokkinum um at 
løgtingið áleggur løg- 
manni at útskriva nýval 
beinan vegin kemur til 
viðgerðar í dag kl. 10.00.

Undir fyrstu viðgerð 
fer Sambandsflokkurin 
at skjóta upp, at borgar- 
liga andstøðan stendur 
saman um at krevja nýval 
beinan vegin.

Somuleiðis atla vit, at 
ein samd andstøða boðar 
sitandi javnaðarstýri í 
minniluta frá, at onki lóg- 
aruppskot verður sam- 
tykt á løgtingi fyrr enn vit 
hava fingið nýval.

Hvørki fíggjarlóg eftir 
javnaðarsniði, avtala við 
danir eftir javnaðarsniði 
ella stýrisskipanarlóg 
verður samtykt áðrenn 
løgtingsval er útskrivað 
við stytst møguliguri tíð.

F.ydnast tað okkum

Fólkaflokkin í okkara 
part, og at ein samd and- 
støða ger løgmanni og 
hennara minnilutastýri 
púra greitt, at javnaðar- 
samgongan er søga, so 
hava vit møguleika fyri at 
fáa eitt arbeiðsført lands- 
stýri um ólavsøkutíð.

Nyggja landsstýrið fær 
sostatt stundir til bæði at 
gera eina fjggjarlóg eftir 
horgarligum sniði, og at 
fyrireika skilagóðar sam-

ráðingar við danir.
Fíggjarlógaruppskotið 

kann leggjast fyri løgting- 
ið í goðari tíð, og samráð- 
ingaruppleggið til danir 
kann gerast liðugt til tíð- 
ina. Tó er tað ein spurn- 
ingur, um tað ikki er ein 
fyrimunur fyri Føroyar, 
um hesar samráðingar 
verða nakað útsettar.

Hendir hetta, so kann 
lættliga gerast fyribils av- 
talur við donsku stjórn- 
ina i sambandi við fíggj- 
arlógirnar báðar hjá døn- 
um og føroyingum.

Tað er sera umráð- 
andi, at sitandi vinstra- 
halla landsstýrið ikki 
sleppur at gera fleiri av- 
talur við danir til stóran 
skaða fyri føroyska felag- 
ið.

Um stýrisskipanarlóg- 
in verður útsett, hevur 
ikki so nógv at siga. Ein 
viðgerð og ein samtykt av 
nvggjari stýrisskipanar- 
lóg í einari spentari polit- 
iskari støðu, í einum val- 
stríði, kann ikki annað 
enn miseydnast.

Ix>gin kann kortini set- 
ast í gildi um 4 ár. ()g tað 
tekur meginpartin av 4 
árum at fyrireika neyð- 
ugu lóggávuna á øllum 
økjum til nýggja stýris- 
skipanarlóggávu.

Verður ein stýrisskip- 
anarlog skundað igjøgn- 
um i valorrustini, sum 
longu er byrjað, er sera 
stórur vandi fyri, at eitt 
komandi løgting ikki 
kann goðtaka hesa broyt- 
ing, og so gongur eitt val- 
skeið afturat.

Tingsetan var kortini 
um at enda, tá samgong- 
an misti meirilutan. /Etl- 
anin var at senda løgting- 
ið heim líka til ólavsøku. 
Løgtingsval skal undir 
øllum umstøðum vera í 
ár. Sostatt fer ongin tíð 
fyri skeytið við at út- 
skriva løgtingsval beinan 
vegin.

Tvørtur ímóti er hetta 
skjótasti mátin til at fáa 
eitt arbeiðsført lands- 
stýri. A henda hátt gerst 
valstríðið stutt. Hetta vil 
spara samfelagið fyri 
hópin av peningi og 
óhepnum játtanum, sum 
hinda eitt komandi lands- 
stýri.

Við atliti til alt tað, sum 
lovað var veljaranum til 
seinasta løgtingsval, og 
tað sum hesi árini er kom- 
ið burturúr í føroyska 
samfelagnum. og tað sum 
kann koma til at henda av 
skaðatilburðum afturat, 
so ynskir Sambands- 
flokkurin at forða fyri, at

skaðin gerst upp aftur 
størri við at lata lands- 
stýri og samgongu halda 
fram.

Sam bandsflokk urin 
noktar fyri at lata upp í 
hendurnar á Javnaðar- 
flokkinum, Tjóðveldis- 
flokkinum og einum 
sundurskrøddum Sjálv- 
stýrisflokki at gera nýg- 
gja avtalu við danir, tá 
hugsað verður um, 
hvussu týdningarmikil 
næsta avtalan við donsku 
stjórnina er fyri føroyska 
samfelagið.

Spurningurin er, um 
Fólkaflokkurin fyri eina 
ferð skyld kann slíta seg 
leysan frá Føroya Javn- 
aðarflokki, og hjálpa 
okkum at steðga vinstra- 
halla ørvitispolitikkinum 
í Føroyum.

Svarið verður Fólka- 
flokkurin noyddur til í 
dag at geva føroyska 
borgarliga meirilutanum 
undir fyrstu viðgerð av 
okkara uppskoti um ný- 
val.

Edmund Joensen.

Roc Amadour 
fæ r ongan 
fyrimun

Stýrisskipanarlógin og august- 
tingingarnar loysa onga kreppu

- Tað er heilt greitt, at 
Roc Amadour ongan 
íløgustuðul fær, sigur 
Thomas Arabo, lands- 
stýrismaður. Fuglfirð- 
ingar keyptu í farnu 
viku skipið, og síðan 
hevur Ijóðað, at upp- 
skot var á veg niðan í 
tingið, sum skuldi geva 
teimum íløgustuðul.
- Eg havi ikki aðra við- 
merking enn, at vit ongantíð 
hava fingið lovað íløgustuð- 
ul, sigur Gordon Martin 
Midjord vegna P/f Boða- 
stein, sum keypti skipið á 
tvingsilssølu, fyri fyra milli- 
ónir krónur.

Tað vóru annars fleiri, ið 
høvdu áhuga fyri skipinum,

Tað slepst sjáldan und- 
an vikuskiftum, at ikki 
onkur tilburður verður 
fráboðaður løgregluni í 
Havn.
BEATE L. JENSEN

Aftur hetta vikuskiftið hev- 
ur verið innbrot í kaffivogn- 
inum á Eystaru Bryggju í 
Havn.

Tjóvamir hava brotið sær 
veg inn gjøgnum hurðina, 
og inni hava teir stolið nakr- 
ar kartengur av sigarettum 
umframt eitt sindur av góð- 
gæti.

Tað er ikki so ógvuliga 
langt sfðani, at eitt annað 
innbrot var framt f sama 
kaffivogni, men tá hvarv 
ikki nakað av týdningi, sig- 
ur løgreglan.

Frfggjadagin vóru tvær

millum annað menn av 
Strondum.

Teir gjørdu kortini av 
ikki at keypa, tí boðini vóru 
greið úr landsstýrinum - 
skipið var ov gamalt, og 
hevði tí ongan rætt til fløgu- 
stuðul, sum svarar til umleið 
eina millión krónur um árið.

- Vit kunnu ikki gera mun 
á skipum, og eftirfylgjandi 
játta einum skipi fløgustuð- 
ul, sigur Thomas Arabo.

Hann heldur at tað hevði 
verið at gjørt so mikið mun 
á fólki, at tað nærkaðist ein- 
um broti á Grundlógina.

Tíðindini, sum loyptu 
rumbul í, komu í einum tíð- 
indastubba í Degi og Viku. 
Tað fekk øði í strandingar 
og fleiri áðrar, sum høvdu 
ætlað at keypt skipið.
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ungar gentur millum 15 og 
17 ár inni í einum klædna- 
handli í Miðbýnum.

Sum øllum øðrum 
gentum í hesum aldri líkt, 
passaðu tær klæðir av yms- 
um slag eina góða løtu.

Men eitt ella annað 
gjørdi, at starvsfólkini 
knappliga vamaðust, at 
okkurt ikki var sum tað 
skuldi.

Her ruggaði ikki rætt.
Starvsfólkini fóru eftir 

gentunum, sum tóku til 
beins og avstað.

Uttanfyri handilin blak- 
aðu tær stolnu klædna- 
pløggini frá sær og rýmdu. 
Ikki sást aftur f halaferðina 
á teimum.

Leygamáttina hevur 
onkur verið inni í bama- 
handlinum Dadduni, men 
har tykist ikki nakað vera 
horvið, sigur løgreglan.

Og eitt val nú, ið flokk- 
amir ikki hava brynjað 
seg til og veruliga siga, 
hvussu teir ætla at 
bjarga samfelagnum 
hetta til ár 2000, verð- 
ur hjá fólki sum at taka 
støðu til pest og kolera
PÓL Á KLETTI______________

- Fólkaflokkurin vil bæði 
vinna tíð og hinvegin ikki 
binda seg til nakað, sum 
kostar honum atkvøður.

Hesa viðmerking hevur 
Jógvan Mørkøre, samfel- 
agsfrøðingur, til støðu 
Fólkafloksins bæði at vilja

Hann hevur verið ráð- 
gevi innan oljuvinnuni 
eystanfyri, nú jam- 
tjaldið er burtur, og 
starvaðist í seytjan ár í 
Gulf Oil. í komandi 
viku vitjar Gerhard 
Jensen í Føroyum.
GEORG L. PETERSEN

hava løgtingsval sum skjót- 
ast og at fara upp f eina 
nýggja samgongu, sum 
hann rópar skiftisstýri, eftir. 
at landsstýrissamgongan nú 
ongan meirluta hevur á 
tingi.

Hinvegin sigur Jógvan 
Mørkøre landsstýrissam- 
gonguna nýta eitt nú nýggju 
stýrisskipanina og samráð- 
ingarnar við donsku stjóm- 
ina í august sum undanfør- 
slu ikki at vilja útskriva løg- 
tingsval nú.

- Nýggja stýrisskipanar- 
lógin krevur meira tíð enn 
so. Hon krevur eina nógv 
størri viðgerð enn bert hana 
í rættamevndini. T. d. er 
lógin ongantíð farin til 
hoyringar á teim ymsu

- Fyrilestaramir verða skip1 
aðir í tøttum samstarvi mill- 
um Føroya Oljuídnað og 
Landsskúlafyrisitingin, sig- 
ur Claus Reistrup, Lands- 
skúlafyrisitingin

Skeiðið, Gerhard Jensen 
skal halda, varar samanlagt 
f trfggjar dagar. Hann fer at 
greiða frá um bygnaðin hjá 
oljufeløgunum, handils- og 
keypssiðir, hvøiji krøv

stovnunum í landinum, sum 
skulu virka eftir henni. So 
tað er ikki tann stóra orsøk- 
in at laga eitt val eftir tí. Og 
haraftrat er tað ein spum- 
ingur, hvussu nógv ein stýr- 
isskipan loysirokkara polit- 
isku kreppu, sigur Jógvan 
Mørkøre.

Eitt val nú, har flokkamir 
ikki hava brynjað seg.til tað 
og veruliga siga, hvussu teir 
ætla at bjarga samfelagnum 
hetta til ár 2000, sigur hann 
vera tað sama hjá fólki at 
taka støðu til sum pest og 
kolera. Tí eftir valið stevnir 
alt bara somu kós uttan 
veruligt forarbeiði til loysn- 
ir frammanundan.

- Og augustsamráðingar- 
nar trúgvi eg ikki eru nakað

verða sett til undirleverand- 
ørar, góðskustýring í sam- 
bandi við frálandavinnu, ar- 
beiðsøki, ið kunnu hava 
áhuga fyri føroyskar undir- 
leverandørar. trygdarkrøv 
og grundleggjandi útbúgv- 
ingartørvur fyri starvsfólk í 
frálandavinnuni

Gerhard Jensen er út- 
búgvin sivilverkfrøðingur. 
Frá 1953 til 1970 starvaðist 
hann hjá Gulf Oil, seinastu

svar. Talan er um tvær 
stjómir við samráðingar- 
borðið, ið eru rættiliga iva- 
samar eftir eitt valsigur 
Jógvan Mørkøre.

Jógvan Mørkøre væntar 
ikki nakað fleksiblari sam- 
arbeiði. Higartil hevur 
tummilskrúvan bara verið 
spent fastari hvøijaferð til 
tess at sannføra donsku 
veljararnar um, at ein nú 
revsar hesar ólýdnu før- 
oyingamar.

- Bara tað, at Poul Nyrup 
Rasmussen, forsætisráð- 
harri, ikki tekur av innbjóð- 
ing at koma til Føroya á 
vitjan, er tekin um, at lagt 
verður ikki á annan bógv, 
sigur hann.

árini sum stjóri. Árini 1975 
til 1980 var hann stjóri í 
Dansk Olie & Naturgas 
(DONG).

Síðan 1981 hevur hann 
rikið sjálvstøðugt ráðgev- 
ingarvirksemi, og hevur 
m.a. lagt oljuvinnuni í Ka- 
zakstan lag á.

Ikki so ófriðar- 
ligt sum annars

O ljuráðgevi vitjar

í BLAÐNUM í DAG

B36 vann stórsigur 
í Havn
Tvørámenn fingu ikki góða móttøku í Gundadali. 
B36- liðið hevði ein frálíkan dag, og TB-liðið noydd- 
ist suður aflur við stórtapi. HB vann sín dyst á 
Sandi. GÍ vann í Runavi'k, KÍ vann í Fuglafirdi og 
felagslidið fekk aftur 1 stig til høldar.

Grind og grindabýti 
í Suduroy
Herfyri løgdu 272 hval beinini í Hvalba. Hvalimir 
vóru merktir til 1282 skinn tilsaman, sum vórðu 
býtt til alla oynna, 0,18 skinn hvør parturin. Erling 
Poulsen úr Vági sigur í dag frá grind og grindabýti t 
Suðuroy.

Gomlu sjónvarpstólini 
á ruskdungan
Tey, sum ætla a t fáa sær nýtt sjónvarp, gera best 
a t biða eitt ár, tí næsta á r koraa digital sjónvarp á 
marknaðin í staðin fyri verandi analogu, og sjón- 
varpssendistøðimar leggja signalini um til teirra. 
DR og TV2 fyrireika seg.

ALS liggur 
á láni
Taó er ein sera óheppin og keðilig støða, a t út- 
gjaldið hvøija ferð verður bjargað á strikuni. Vit 
hava eisini síðani oktober bíðað eftir eini avgerð á 
tí meira tekniska økinum, sigur stýrisformaðurin, 
men einki hendir.

Tídindi
uttaneftir
í hesum døgum ger ein brennivargur um seg í Hel- 
singør. Hann hevur seinastu tíðina ásett fleiri 
eldsbrunar. Ein annar skizofrenur maður ger um 
seg í Frederikssund. Hann er lívsvandamikil, men 
løgverjan veit ikki, hvar hann er.

Felag fyri
angistneurotikarar
Leygardagin varð eitt nýtt felag stovnað undir 
MBF, Neurotikarafelagið, har ein 5-mannanevnd 
varð vald. Jegvan Bæk, psykologur, greiddi frá 
viðgerðini av fólki, ið hava sinnisligar veikleikar 
og tí fyálp, tey kunnu fáa.

P re n tlu tir
Skjót avgreiðsla 
Kappingarførur 
prísur
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