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iMndsstýru) »trýst« atsleppa Ætlanunum vú) midnámsútbu&ingunum í Suduroy og KlaksuL

Tað ber ikkí til bara at krevja
og so rýma undan ábyrgdini
- Avtaiað var, at treytin
fyri, at landsstýrið
broytti stoóu vidv midnámsútbúgvingunum í
Suðuroy og í Klaksvík,
var, at hesi fimm samgongufólkini skrivadu
undir kravid so ein
visti, hvar ein stóð. Eg
meti. at nakað prinsipielt liggur í hesum, at
nakrir samongutinglimir koma í landsstýrið og trýsta tað.
Tað ber ikki til og so
bara spasera sín veg og
lata landsstýrið sita eftir við ollum trupulleikunum. Hesir fimm
samgonguiiminir
mugu sjalvir taka
ábyrgd av teimum
gerðum. teir standa
fyri, sigur Eilif Samueisen, landsstýrismaður
við skúlamálum
PÓL Á KLETTI_______________

Treytað av, at M anta Petersen eisim unđirskrívar. at
landsstýnð er »trýst«*, verður artlanin um at flyta HFskeiðið í Klaksvík til
Kambsdals og ikki at taka
nýggjar næmingar inn á
fiskivinnu- og handilsútbúgvingina í Suðuroy komandi skúlaár slept.
Løgtingsmenmnir Jákup
Joensen úr Sambandsflokkinum, Henrik Old úr Javnaðarflokkinum, Álvur Zachanascn úr Sjálvstýrisflokkinum og Vilhelm Jo-

Kilif Sufnudsen: - Orðinøn »trvn- er kruvd nettupp f>ri at
undirstnka. at landv*r>nrt e r tr>st at sleppa sinum ætlanum
hannesen úr Javnaðarflokkinum hava sknvað undir
Sknvar M anta Petersen,
sum hevur venð eina ídnast
at fáa Eilif Sauelsen landsstýnsmann við skulamalum
at sleppa xtlanini. ikki und
ir, verður upprunaliga ætl
anin sett í verk og Landsskúlafynsitingin sendir so
ikku nyggj umsóknarbloð
út.

F y s i o t e r a p e u t a r s já l v s tø ð u g t ø k i
Ein lítil villa hevði sníkt seg
inn í tíðindi okkara í leygai dagsblaðnum um aðalfundm hjá felagnum Føroyskir

Fysioterapeutar
í stykkinum um vttjanina
av økissamskiparanum An
ette Bie. sum umboðaði

- Orðingin -trýst- er
kravd nettupp fyrí at undirstnka. at landsstýnð er
trýst at sleppa stnum ætlanum M anta Petersen var við
i hesum samráðingum og
virkaði sum leiðan Og tað
var ikki mmst tað. sum elvdi
tií. at landsstynð boygdi
seg Hon er leiðan í næst•storsta
samgongutlokk
in um. Tvrrv era nđ!1 a nd sstýr -

Danske
Fysioterapeuter.
var komið at standa um før
oyska felagið. at tað »er
sjálvsagt oki undir Danska
felagnum fyn Fysioterapeutar <«

ismaður við skúlamalum og
fyrrverandi løgmaður Tá ið
hon gongur so høgt uppi at
trysta landsstýnð at sleppa
sinum ætlanum. so hevur
tað havt sina ávirkan, sigur
Eilif Samuelsen
Vil M anta Peterscn ikki
standa við tað, sum hon ger,
ma hon siga tað klárt og
greitt
Avtalað var, at treytin
fýn, at landsstvnð broytti
støðu, var, at hesi fimm
samgongufólkim sknvaðu
undir kravið so ein visti,
hvar ein stóð. Eg meti. at
nakað pnnsipielt liggur i
hesum, at naknr samonguunglimir koma i landsstýnð
og trýsta tað. T aðber ikki til
og so bara spasera sin veg
og lata landsstýnð sita ettir
við ollum trupulleikunum
Hesir fimm samgonguliminir mugu sjalvir taka
ábyrgd av teimum gerðum.
teir standa fyn. sigur Eilif
Samuelsen. landsstýrísmaður
Avgerðin hjá landsstýrinum at tlyta HF útbúgvingtna í Kiaksvík tii Kambsdals
og ikki at taka nyggjar
næmingar a fiskivinnu- og
handilsútbugvingina í Suðuroy. var liður í spanngum á
skúlaøktnum Hvør landsstýnsmaður hevur fingið
álagt at spara á sinum málsøkjum
Oeknmgur er eingin
beinleiðis at halda fram við
verandi skipan Men hvaðan penmgunn skal útvegast
til at hatda fram. má so eisim vera ein uppgáva. tcy
fímm binda upp á sín egna
kappa Avtalað er við ríkisstjornina, at ftggjarlogm
skal ikki hava størrí hall enn
220 mió kr . sigur Eilif Samuelsen
,
'

Har skuldi staðið sjúlvsløóutft í staðin fyn sjálvsagt.
Vit biðja orsaka setivill-

RAÐHARRAVTTJANIR
Flaggdagin kemur Nieis
Helveg Petersen, uttanríkisráðham . til Føroya á vitjan.
Hann fer avstaðaftur longu
dagin eftir. Talan er um eina
arbeiðsvitjan - skal m.a.
tosa við landsstýnð um
handilsavtaluna við ES og
marknatrætuna við Bretland Hann skal eisim hitta
umboð fyri vtnnulívið
í døgunum frá 8. til 12.

mai vitjar Poul Nyrup Rasmussen. forsætisráðharrí. i
Føroyum Slakan mánað
seinnt kemur Mananne
Jelved, ráðharrí í búskapar
málum og norðurlendskum
samstarvsmálum
Hon
kemur 6 juni og fer avstað
aftur 9 juni.
í døgunum 21 -25 juni
vitjar
Hennara
hátign
Margretha drotning.

Sullom Voe, stóra oljuhavnin I Hrtlandi. Førovingum stendur i hoði at gera nvtslu av oljuuthunaðinum her

H etlendíngar bjóða føroyingum oljusam vinnu
Talan er bæói um rádgeving og nýtslu av útbúnaði
PÓL Á KLETTI

Semastu
oljubtiringamar
hava styrkt nsa oljufeløgini
i trúnni um at olja er við
Føroyar
Utlendsku
oljufeløgmi
eru til reiðaf at fíy ta utgerð
inn á føroyskt oljuøki. tá
landsstýnð í 1997 by rjar at
samráðast við feløgini um
konsessión at bora eftir føroysku oljuni. Fýra stórfyritøkur í Bretlandi. Danmark
og Noregi hava gjørt avtalu
um. at sláa pjøkarnarsam an
og kanna hvørjir møguleikar eru i eini likinda gass og
oljuvinnu á Føroyaleiðini 1
1997 fara tey væntandi at
bjiiða upp á olju og gassloyvið í felag
Tað er í utlondum. at tær
stóru prakttsku fyríreikingamar fara fram í Føroyum hugsa vit um árinini.
ein møgulig oljuvinna fer at
hava á mentan og fískivinnu
og tað er ivaleyst neyðugt
Men í londunum við áhuga í
føroyska oljuævmtýnnum
eru tey langt síðani farín at
gera seg til reiðar at stinga
bonn i havbotnin Og tað
verður bert hugsað í dollarum og tunnuprísum hóast
ongin veit um olja er í
havbotninum við Føroyar
Tað nýggja á hesum øki.
er ein samarbeiðsavtala
millum fýra risafyritøkur, ið
ætla at vinna olju og gass úr
føroysku
undirgrundini.
Tær eru Amareda Hess og
LASMO
úr
Bretlandi,

Norsk Hydro úr Noregi og
Dansk Olie og Naturgas úr
Danmark
Amerada Hess fer at
leiða samarbeiðið og bróta
slóð fyn feløgini. sum í felag
seta pening av og útvega
tekniska útgerð til fyrireikingam ar
Seinni verður
gjørt av. um tey í felag fara
at bjóða uppá at bora.
Bjartskygm er stórt i
grannalondunuin Oljufeløgini vísa á, at nógv olja er
funnin nærhendis Føroyum
tey seinastu ánm. og alt
bendir á. at oljuøkið røkkur
nógv longur veslur í Føroyahavið. enn fólk enn vita
við vissu.
Oljufeløgfni siga. at seinastu oljuboríngarnar á bretskum øki við Føroyar hava
styrkt tey í trúnni um, at olja
og gass er við Føroyar

Olja og ferdavinna
í famu viku hevði landsstýríð vitjan av stjóranum í
Shetland Islands Oil Indu
stnes Group. Peter Malcolmson, og fíogvallastjóranum í Sumburgh. Bame
Stevens Edmund Joensen,
løgmaður, er boðtn til Hetlands á vitjan. Hann hevur
tikið av. men ikki tikið
støðu til. nær hann fer. í
summar fær landsstýríð
vitjan av ikki fæm enn trimum donskum ráðharrum og
sjálvan drotningini, so vitjanin í Hetlandi verður helst
ikki fyrr seint í summar ella
tíðliga í heyst.
Eg fekk tað burtur úr
vitjan Malcolmsons og
Stevens' í Føroyum. at hetlendingar eru heitir fyn
vinnulieum samstarvi við

føroyingar
bæði viðvikjandi einarí komandi oljuvinnu og viðvfkjandi ferðasambandi. sigur F.dmund
Jt>ensen
Fyn at nevna ferðavinnuna fyrst. er at siga, at
norska Viderø-felagið er
sinnað at skipa fyri eini rulu
millum Bergen. Sumburgh
og Vágar við einum DASH7-fíogfari, sum tekur 50
ferðafólk Er áhugi, kann
tann fíúgvtngin byrja longu
nú ið summarturísttíðin
byrjar
Nú er oljuvinnan vestan
fyri Hetland ikki byijað,
men tær fyrstu bonngarnar
vísa, at olja finst. Eystanfýri
hevur verið borað í mong ár
Og ein partur av t e i r r i
oljuvinnuni - boríholini skulu nú riggast av. Hetta er
stórarbeiði, og Peter Malcolmson hevur spurt løgmann, um føroyingar eru
sinnaðir at samstarva um
tað. Og tað hava bæði løgmaður. Oljuráðleggingar
nevndin og Oljufyrisitingin
váttað.

í boði er...
Annars eru vit sinnaðir at
fáa innlit í tær royndir, hetlendingar hava innan oljuvinnuna. nú vit sjálvir skulu
í holt við hesa vinnu. Hetlendingar hava rættiliga
drúgvar royndir á oljuøkinum, sigur Edmund Joensen. løgmaður
Talan verður um samstarv um hvussu ein fær
pening burtur úr oljuvinnuni og harumframt samstarv um umhvørvi og náttúrugivið tilfeingi
fískastovnarnar, og eisini vitan

um tilbúgvingarskipanir i
sambandi
við oljuvanlukkur og -dálking o.s.fr.
Hetlendingar hava eina
velduga oljustøð í Sullom
Voe Og nevnt var á fundinum við Malcolmson, at
møguleikar eru hjá før
ovingum at gera nýtslu av tí
oljuútbúnaðinum tá tað er
komið so langt, at oljuvinnan av álvara byrjar her Og
tað er vert at taka av, tí Sullom Voe liggur nær teimum
leiðum, ið boringar ætlandi
vera fyrst suðuri við markið,
sigur Edmund Joensen
S k if ti i b a s a lt f lá u n u m
Annars sigur Edmund Joensen, løgmaður. at tann ætlan
verður fylgd, sum er løgd á
oljuøkinum Tað eru Oljuráðleggingamevndin
og
Oljufyrisitingin. sum hava
tað arbeiðið um hendi. Eisini liggur fyrí at fáa eina
loysn á marknatrætuni við
bretar Partarnir skulu hittast aftur í apríl.
Viðvilcjandi teimum seismisku kanningunum er enn
ov tíðliga at siga nakað við
vissu. Løgmaður sigur. at
úrslit verða nú lisin av kraft.
og tað letur til, at tjúkdin á
basaltfíáunum
samsvarar
væl við áður gjørdar metingar.
- I sambandi við boriholið í Lopra varð sagt, at teir
komu ikki ígjøgnum basaltlagið. So var spumingurtn.
hvussu nógv var eftir Seismisku kanningarnar benda
á okkurt skifti 2-300 metrar
niðrí í basaltfíáunum. sigur
Edmund Joensen

Æ tlan u m b u m b u atsók n
m óti h øvu ðsstøðin i hjá C IA
Militantir muslimar
høvdu ætlanir um at
lata eitt flogfar, sum
var á tremur við
spreingievnum, stoyta
seg niður í høvuðsstøðina hjá amerikonsku
fregnartænastuni, CIA.
Hetta vfsa skjøl, sum
løgreglan á Filipsoyggjunum hevur lagt
hald á.

M EIIJN G í SMIDJf Nl I LÍTLUVÍK. I dag klokkan tíggju letur upp framsýnmg í Smiðjum í Lítluvfk við aitem ativan
list Frainsvnan er Meiimg Wung Sung Opið er allar dagar kl 10.00-18 30. tó sunnudag kl 13 .00-17 00 Framsýnmgin
endar sunnudagin 10 apríl. kl 1 7 00 Á hesi framsýningmi eru at síggja yrkingar. oljustrukturmálmngar umframt
endumytsluhst. ið hóskar seg væl bæði til vaksin og børn Talan er um eina framsýning, øðrvfsi enn tær vanligu

Muslimski bólkurín hevði
eisini ætlanir um at skipa
fýn bumbuatsóknum móti
tveimum fíogførum hjá
am enkanska fíogfelagnum
United Airlines.
Skjølini, sum løgreglan á
Eilipsoyggjunum kom fram
á, avdúka. at bólkurin
ætlaði at spreingja fíogførini í luftina, beint áðrenn tey

komu til fíogvøllimar í
Hong Kong og Singapor
Harafturat ætlaðu muslimamir at loypa á ísraelsku
og ameríkonsku sendistovurnar í Manila við bumbu
fíogførum.
I.øgreglan í Mamla legði
hald á skjølini 6. januar í
i'búðini hjá Ram/i Ahmed
Yousef, sum er ákærdur fyn
at hava lagt til rættis
bumbuatsókntna
móti
World Tradc Centre í New
York.
Ram/i Ahmed Yousef
varð handtikm f Pakistan í
siðsta mánaði og útfíýggjaður USA, har hann er
ákærdur fyrí bumbuatsóknina Seks fólk doyðu og
I 000 fíngu skaða í atsóknim móti World Trade CenI skjølunum stendur. at
høvuðsstøðin hjá CIA í
Langley f statinum Virginia
er eisini eitt bumbumál

Ætlanin var, at vinmaðunn hjá Yousef. Saeed Akhman. skuldi fremja sjálvmorðsatsóknina móti amerikonsku fregnartænastum
Álopið skuldi eftir øllum at døma vísa USA, at
muslimar eru til reiðar at
doyggja fyn sínari søk,
segði løgreglan í Manila
Embætismenn á Filipsoyggjunum siga. at vfðgongdi muslimski bólkunn
eisini hevði lagt ætlanir um
at drepa Johannes Páll
páva. tá hann vitjaði á Filipsoyggjunum
f januar
mánaði.
Men løgreglan rannsak
aði fbúðina hjá Yousef í
Mamla og legði hald á
skjølini. sum avdúkaðu ætl
animar. áðrenn pávin kom
til landið
Bumbuálopunum
móti
ferðamannafíogførum hjá
United
Atrlines
skuldi
Saeed Akhman eisini skipa

fyri.
Ætlanin var, at hann
skuldi fara í eitt fíogfar hjá
United Airlines í Singapor
21 januar og leggja eina
bumbu f flogfarið, sum
skuldi til Hong Kong.
Komin til Hong Kong
skuldi Saecd Akhrnan fara í
eitt annað fíogfar hjá United Airlines, sum fór aftur til
Singapor. og har skuldi
hann eisini leggja eina
bumbu.
Bumburnar skuldu gerast
av einum nýggjum spreingievni, og tær skuldu ikki
bresta fyrr enn fýra dagar
seinni.
Sambært skjølunum hjá
muslimska
bólkinum,
skuldu bumbumar bresta
ísenn.
Tær skuldu bresta. beint
áðrenn flogførim, sum vóru
á veg til Hong Kong, skuldu
lenda

