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Lisbeth L. Petersen um hugsar
at venda tingbólkinum bakið
Nú er f'arið at ridla undir
Sambandsflokkinum. Eflir at
landsstýrismaðurin við kommunumálum, Eilif Samuelsen, vísti
fíggjarætlanini hjá Tórshavnar
kommunu durafjórðingin, umhugsar Lisbeth L. Petersen av
álvara stødu sína í tingbólkinum
hjá Sambandsflokkinum.
Grækakis Djik h iu s Magnlssen________
Nú er aftur vátt i sambandsreiðrinum.
Stevid he% ur verid heldur vanaligt i longri
tið. og nu umhugsar Lislieth L. Petersen,
tinglim urog byráðaformaður í Havn, stoðu
stna i flokkinum.
LislK>th L. Petersen váttar, at hon umhugsar støðu sina, eflir at E ilif Samuelsen.

landsstyrismaður og sambandsmaður, gav
figgjarætlanini hjá Torshavnar kommunu
duraQórðingin. Hon vil ikki út við, hvøiji
stig hon fer at taka. men Dimmalætting
frættir aðrar vegir. at byraðsformuðurin
hevur umhugsað at taka seg hurtur úr
tingbolki Sambandsfloksins.
Lisbeth L. Petersen er í løtuni stødd i
Kevpmannahavn. har hon umlxMÍar Tingtuannaráð Utnorðurs. I stuttari telefonsamrøðu við I)immala>tting sigur Lisbeth L. Petersen, at hon als ikki finnur seg
f, at landsstýrið noktar at goðkenna fíggjarætlanina. Hon heldur hetta vera eina
lítið umhugsaða avgerð, og hon ivast ikki i,
at tað er ein fulltrui í landsstvrinum. sum
við sínum fyrakantaðu teldui ygum, hevur
avirkað iandsstyrismannin at taka hesa
avgerð.
- Fyri mær at siggja er talan um ein fúlltrúa úti í Tinganesi, sum fúllkomiliga styr-

ir kommununum. Hesin sami fúiltrúi er
raðgevi hja landsstyris mannin um við
kommunumalum. sigur Lisbeth L. Petersen.
Hon sigur, at støðan var Umn sama fvri
tveimum árum síðani - undan seinasta
løgtingsvali. Tá varð bradliga heitt á
kommunumar at lækka kommunuskatt
in.
- Kisini ta ferðina hevði hesm sami fulltruin í landsstýrinum sUert seg blindan i
telduni, sigur Lisbeth L. PeU-rsen

S tó r ón øgd
Onogdin við avgerðina hja landsstýrismanninum er stór. Tórfinn Smith, bvraðsUmur í Havn, sigur við Sosialin, at landsstvrismaðurin við avgerðini hevur givið
bvraðnum eina krigsavbjoðing.
- Landsstyrismaðurin við kommunu-
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malum hevur sent eina beinleiðis krigsavbjóðing til Havnar kommunu við ikki at
goðtaka fíggjarætianina. Hevði Havnin
ikki verið við í sonevndu kommunuloysnini, sum hjálpti bæði landsstvnnum og
flestu kommununum. hevði loysnin verið
av ongum. Men nú er ikki bruk fyri Havnini meira. Tøkkina fíngu vit aftur í gráum
kálvskini, sigur Tórfinn Smith í Sosialinum.
Og nú umhugsar so Lisbeth L. Petersen
sina støðu til Sambandsflokkinum. Og orsøkin er hin sama: fíggjarætlanin, sum
landsstýrismaðurin fyri Sambandsflokkin
gav duraQórðingin.
Vit ætlaðu at fáa eina viðmerking firá
K ilif Samuelsen i gjár, men hann er burturstaddur.
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Dómari: Mennandi kjak
skal vera vælkomið
- Lat okkum semjast um fyritreytirnar. tí emki kjak
verður fruktagott, uttan at fyritreytirnar undir k|akinum eru felags, skrivar ein av okkara altjóða fotboltsdómarum. Niklas á Liðarenda, i sambandi við
kjakið. sum hevur stungið se g upp um føroysku fótbóitsdómararnar.
»ttróttur« - 20 siður

Advokatur: Politikararnir
seta sjálvir habilitetsmarkió
Annfinn V Hansen, advokatur og limur i styrisskipanarnevndini, sigur, at ta ráðharrar fara frá i t.d
Danmark, er tað ofta orsakað av moralskum og
politiskum grundum Hetta markið seta politikararí nir sjáfvir
Búskapur & Vlnnulíov stða 4

Bretar fáa 36 milliónir
burtur úr okkara fiski
Stjórin á Fiskavirking vísir á, at nógvi utflutnmgurm
av feskum fiski kostar samfelagnum nogvan pening. Eini 20 000 tons verða utflutt i ar. og fyri hvort
kilo av ráfiski vit útfiyta. flyta vit 1,80 kronur i lonum
av landinum. Bretar fáa sostatt emar 36 milliónir
krónur í lonum burtur úr okkara fiski
Buskapur & Vinnulív siða 4

a n n SKRIVAR UM FOROYSKAN BYGGISIÐ: í sambandi við, at Føroya Fomgripafelag í
september kundi hátíðarhalda 80 ára stovningardag, bjóðaði felagið Bjame Stoklund professara imyndin) í fólkalívsfrødi á lærda háskúlanum í Keypmannahavn, til Føroya at halda almennan fyrilestur um føroyskan byggisið. Fyrilesturin var í Listaskálanum í Havn seinasta
sunnudag. Bjame Stoklund var maðurin, sum stóð fyri at flyta húsini Har Framrni í Múla til
útisavnið (Frilandsmuseet) í Keypmannahavn. Húsini vóru ikki trey elstu her í landinum,
S íd a 9
men tey vóru tøk og í góðum standi og umboðaðu gamla byggisiðin í Føroyum.
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Lipponen innlagdur í Keypmannahavn
Finski
forsætismálarádharrin, Paavo Lipponen,
mátti í gjár a sjúkrahús við
hjartatrupulleikaum.
Lipjxmen f*r í Keypmannahavn í sambandi vió
Norðurlandaráðsfundin.
65 ara gamli Lipjxmen,
sum gjørdist forsætismálaráðharri i 1995 hevur annars eina góða heilsu. Hann
er fyrrverandi vatnpolospælari og sviinjari.
Hann kom aftur til Finnlands í flogfari tyskvøldið.
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floymdi upp f luftina mánakvøldið og -náttina, heittu
heilsuembætisinenn a fólk,
sum búgva i tí framman
undan illa dalkaða økinum
um at halda seg mnandura
týsdagin.
Mexicanski forsetin Emesto Zedillo, sum var í
Chile, tá ið eldurin kyknaði, gav IkkI um, at stjómin
skuldi gera alt, sum kundi
gerast, fvri at hjalpa teimum, ið høvdu hjálp fyri
neyðini.
Læknar í økinum søgdu,
at tey flestu av teimum
skaddu høvdu brunasár á
øilrum og triðja stigi. Folk
sóu eisini hUxVlalkaðar
sløkkiliðsmenn verða bomir a liønim til sjukrahúsini.
Hjá nogvum av teimum,
sum búgva í økinum, vórðu
minnir vakt um ein annan
eldsbruna fyri tólv árum
síðani, tá ið 511 fólk lótu Itv
og fleiri túsund fingu
skaða.
Tólv ára dagurin fyri ta
vanlukkuna er f næstu
viku.
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Fa. Jón F. Johansen
J0K í l-lm ilriuyan
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i R E U T E R i Fleiri hundrað
sløkkiliðsmenn
striddust
týsdagin við at sløkkja ein
storan eldsbruna iKÓrit uttan fvri mexicanska høvuðsstaðin Mexico City.
Etdur kom í eina oljugovmslu hja oljufelagnum
Petroleos Mexicanos (Pemex) mánakvøldið, og tlein
túsund folk vorðu novdd at
ryma heimanífra
Embætismenn hjá Pemex søgdu, at sløkkilið fíngu
tamarhald á eldinum seint
manakvøldið, og at eldurm
fór at slókna, tá ið umleið
105.000 tunnur av brennievni, sum stóðu inni á
goymsluni. vóru útbrendar.
Sagt varð, at sløkkiliðini
bruktu einar 30.000 litrar
av vatni um sekundið til at
halda eldinum niðri.
Herdeildir og løgregiumenn evakueraðu 1.000
fólk úr økinum, og eitt ókent tal av íbúgvum í økin
um máttu hava viðgerð, ti
tey høvdu andað royk inn f
seg, og nogv gramdu seg
eisini um sviða i eygunum.
Meðan svarti roykurin

Tlf. 11851 & 84210
Hákunargota 24
188 Hoyvík

C o rn fla k e s
B re a k fa s t
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"500 gr.
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BERT 1000
Tilboðinl eru galdandi
mikudag-leygardag

Víkarfólk vilja ikki lata
avbygdafólk fara avstað við
saltfiskahúsinum
Arbeiðsmannatelagið í Haldórsvik ætlar saman vtð
monnunum í felagnum Hamar at keypa saltfiskahúsið frá Føroya Fiskavirking
Siða 5

Tingmannaráð Útnorðurs
á Norðurlandaráðsfundi
Seinastu dagarnar hava umboð fyri Tingmannarað
Utnorðurs verið gestir hja Norðurlandaraðnum
Føroysku umboðini eru Lisbeth L Petersen og
Jógvan Djurhuus Mánadagin var Tingmannaráðið
á fundi við Knud Engaard, formanm i Norðurlandaráðnum
Stða 3

Stór kvoldseta í Runavík
Komandi leygarkvøld verður skipað fyri stórari
kvøldsetu i itróttarhøllini í Runavik Hetta hendir í
sambandi við, at Eystankórið er bjóðað til Islands
komandi summar.
S iða 5

