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Ðankamálið
sett
til viks
-  Logmaður hevur sett seg 
sjálvan hægri enn atlitið til 
foroyingar og bankamálið, 
heldur Melena Dam á 
Neystabø, nú logmaður 
skrivaði val ut. t í hann ikki 
heldur seg hava undirtoku í 
flokkinum

Heim atíðindi 3

Jákup
skeyt
»hat-trick«
Sunnudagin skeyt Heðin á 
Lakjuni tvey mál fyri unglinga- 
liðið hjá Watford, og Jákup á 
Borg eitt, men mikukvoldið 
vóru føroyingarnir aftur ein stór 
hóttan fyri mótstoðuliðið. Tá 
skeyt Jákup »hat-trick- og 
legði upp til fjórða málið

ftróttur 6

Serbiska 
logreglan 
dripið albana
Ein albani læt liv, og fleiri 
onnur vórðu lostað i Kosovo, tá 
ið serbiska logreglan mikudag- 
in skeyt eftir motmælisfólki i 
býnum Pec. USA leggur serb- 
iska forsetan, Slobodan Milo- 
sevic, undir at hava staðið fyri 
etniskari útreinsan í Kosovo

Uttanlandstiðindi 8

Utsynningurvestan,
8-13  m/s Skyggjað og támut 
veður, kanska regn viðhvort. 

Hitin 5 -10  stig

i

Trupult at 
koppa Edmundi
Eitt av málunum á 
landsfundinum hjá 
Sambandsflokkinum 
um vikuskiflió er val 
av formanni. Tosad 
hevur verið um eitt 
møguligt strídsval, 
men kortini er ikki 
heilt greitt, um Jóhs. 
Martin Olsen fer at 
stilla upp móti 
Edmundi Joensen. 
Lokalfeløgini stuðla í 
øllum førum verandi 
formanni

SNriRRI Bkknp__________

Edmund Joensen verður 
afturvaldur til formann í 
Sam ba ndsflokkin um.

I kvøld byrjar landsfund- 
urin hjá Sambandsflokk- 
inum á Læraraskúlanum í 
Havn.

Vanligt er við lívligum 
orðaskifti á hesum fund- 
um. Og fundurin um viku- 
skiftið verður neyvan nak- 
að undantak í so máta -  
kanska verður hann tann 
mest lívligi í mong ár.

Høvuðsorsøkin til hetta 
má sigast at vera tíðindini 
um, at formaðurin í flokk- 
inum, Edmund Joensen fer 
at fáa eitt mótvalevni til 
hetta týdningarmikla starv 
á landsfundinum.

Men kortini er líkt til, at 
Edmund eisini eftir fundin 
kann kalla seg formarm 
Sambandsfloksins.

-  Og hví skuldi hann ikki 
tað? Hann fekk jú eina so 
dygga álitisváttan á fólka- 
tingsvalinum, at alt annað 
er óhugsandi, sum ein av 
ábyrgdarpersónum floks- 
ins tekur til.

Á  fundinum kann tað tí 
henda, at talan verður um 
stríðsval, tí sum møguligt 
mótvalevni hevur Johs.

Martin Olaen verið nevnd-
ur.

Men hóast drúgvar 
royndir, so er tað eingin, 
sum sigur seg kunna ella 
vilja gera viðmerkingar til 
hesi tíðindi.

Lokalfeløgini 
stuðla Edmundi
Ein av teimum stóru 
spumingunum á lands- 
fundinum er, um eitt slíkt 
mótvalevni yvirhøvur kem- 
ur uppá tal, og í so fall kann 
fáa neyðugu undirtøkuna.

Men eftir teim kanning- 
um, sum Dimmalætting 
hevur gjørt, so bendir alt á, 
at meirilutin av lokalfeløg- 
unum ynslga Edmund Jo- 
ensen at halda fram sum 
formann.

Líkt er nevniliga til, at 
fyra av teimum íalt sjey lo- 
kalu feløgunum kring land- 
ið stuðla Edmundi, meðan 
tvey teirra ikki vilja gera 
viðmerkingar til hetta málið.

Tey fyra feløgini, sum efl- 
ir øllum at døma fara at 
stuðla verandi formanni, 
eru feløgini í Sandoynni, 
Suðuroynni, Norðstreymoy 
og í Norðoyggjum

Hinvegin verður spenn- 
andi at vita, um umboðini, 
sum hesi feløg senda á 
landsfundin, fara at verða 
so samd undir hesi skriv- 
ligu atkvøðugreiðsluni, 
sum tað annars er líkt til.

Midvíst arbeidi
Hóast eingin beinleiðis vól 
siga tað, so hevur hesa 
seinastu tíðina verið ar- 
beitt miðvíst við at útvega 
flokkinum annan formann

Tann stóri og ósvaraði 
spumingurin er, hvaðani 
hetta uppskotið kemur. 
Fleiri siga seg vita tað, men 
eingin vil svara hesum 
spumingi.

Johan Petersen, sum er 
formaður í »Samhald- í 
Eysturoy vil tó siga so mik-

Undun landsfundinum 
hjá Samhandsflokk- 
inum, sum byrjar i 
kvold, hevur eingin 
hug at siga ulment, 
hvørji uppskot veróa 
til nýggjun formann í 
flokkinum

ið, at eitt slíkt uppskot 
kemur ikki frá teimum.

-  Eg havi latið mær 
fortalt, at eitt slíkt uppskot 
fer at verða sett fram aðra- 
staðni frá.

-  Vit fara eisini at seta 
fram okkurt uppskot á 
fundinum - men ikki um 
formansevni, sigur hann.

Teirra uppskot snugva 
seg meiri um at gera ein- 
stakar broytingar í viðtøk- 
unum hjá landsfelagnum

Innanhýsis mal
Formenninir í feløgunum i 
Vágum og Eysturoynni eru 
sanul um eitt: Tey vilja siga 
sum minst um hetta málið.

-  Hetta er ikki eitt mál, 
sum skal vidgerast alment. 
Hetta er eitt innanhýsis 
mál, sum hoyrir heima á 
landsfundinum i kvøld.

-  Og á hesum staði fara 
vit at siga okkara hugsan, 
siga bæði Johan Petersen 
og Turid Olsen í Sanda- 
vági, sum er formaður í 
Vágum.

Lisbeth L. Petersen, sum 
er formaður í »Føroya Væl« 
i høvuðsstaðnum segði á 
middegi í gjár, at hon og 
næstformaðurin, Petur 
Ellefsen -  í øllum førum -  
ikki høvdu hoyrt um annað 
formansevni enn Edmund 
Joensen.

Oydileggur
valstrídid

Hóast formenninir í feløg- 
unum kríng landið eru 
rættliga fáorðaðir, so skilst 
kortini á teimum, at av- 
gerðin um at skriva út val í 
úrtíð er sera óheppin fyri 
flokkin.

-  Hetta fer at gera val- 
stríðið hjá flokkinum sera 
trupult -  ja, fer beinleiðis 
at oyðileggja tað.

Vit kunnu ikki liva við 
einum flokki, sum soleiðis 
gongur í hólkum. Neyðugt 
er at fáa »ro i lejren« sum 
skjótast, sum ein teirra 
tekur til.

Lagt er í øllum førum 
upp til ein sera spennandi 
og avgerandi landsfund um 
vikuskiftið, og til eitt val- 
stríð, sum av álvara er byij- 
að.

Oljuskip vitjar
Um eina viku kem- 
ur ein hin nýggjasti 
útgerðarbáturin hjá 
BP, Grampian Fron- 
tier, hendavegin

Hosdagin i næstu viku 
kemur oljuútgerðarskip- 
ið “(Irampian Frontier” á 
vitjan á Havnina.

Tað er reiðaríið North 
Star sum eigur hetta ný- 
mótans skip, sum hevur 
alla hugsandi hentleikar

umborð, ið hava við olju- 
vinnu at gera, og sum 
oljufelagið BP hevur leig- 
að í sambandi við oiju- 
leitingar á Foinaven øk- 
inum.

Umtxirð a skipinum 
skifta teir við ávísum 
millumbili manningina 
út, og nýggj ntanning 
kentur umborð. Tað er 
júst tað, suin hendir i 
kontandi viku, og nýtir 
BP tí høvi í hesunt sam- 
handinum at leggja at á 
Havnini, har samkoma

verður fyri innbodnum 
umborð. Skipið er, unt- 
framt at hava útgerð til 
oljuboripallar umborð, 
eisini utgjørt við tøkni. 
sunt kann taka upp- 
rudding t santbandi olju- 
dalking a havinunt.

Høvi verður hja al- 
menninginum at vitja 
umborð tann eina 
seinnapartin, meðan 
“(Irampian F'rontier" 
liggur við brvggju í 
Havn.

B.

Vit eta 6.000 salmo- 
nella egg árliga
Vandin fyri at fáa 
salmonellosu er langt 
frá av enn, tí vit 
innflyta um 6 
milliónir egg árliga 
og 6.000 av hesum 
eggum eru fongd við 
salmonella

El.l GmTESEN____________

- Vit hava ongan ntøgu- 
leika at handfara øll tev 6 
milliómr eggini. sunt 
koma til landið árliga, sig- 
ur djoralæ'knin Birna 
Mørkøre, ið er deildarleið- 
ari á ntikrobiologisku 
deildini á Heilsufrøðiligu 
Starvsstovuni.

- Hóast vit gera skip- 
aðar stakroyndir slepst 
ikki undan, at nøkur tús- 
und salmonella fongd egg

enda a borðinum hjá tør- 
oyska brúkaranum.

-  Sum so er hetta ikki 
nakað nýtt, ti ráða vit folki 
til, antin at steikja ella 
koka eggiiti væl, áðrenn 
etið verður. Tað sama ger 
seg galdandi fyri flogfenað 
og annað kjøt, sigur Birna 
Mørkøre. deildarleiðari á 
Heilsufroðiligu Start’s- 
stovuni.

Sída 5

B im a M ørkøre, d e ildarle iðari á m ikrobiologisku deild in i á H eilsu frøðiligu  
Starvsstovuni, sigur, at óg jør lig t er at steðga innflutninginum  av salmo- 
nella fongdu eggunum  Mynđ: Kalmar

Lesið tíðindi 
á Interneti

-  dag sum nátt -
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Stórur
dansur

Dansur við 
bólkinum TILT við ] 
manning úr Kjoli 
og ársins Song- 

rødd, stórum 
diskoteki og 

mótasýning við 
Deres/Skálki 

verður 21. mars 
í hollini á Hálsi.

Høllin

Landsfundur Sambandsfloksins 1998 
í Læ raraskulanum í Havn

Fríggjadagur 20. mars 
19.30 Formaður Landsfelagsins 

setir fundin.
Skrá sambært viðtøkunum.

Leygardagur 21. mars
09.00 Formaður Landsfelagsins 

leggur upp til politiskt orða- 
skifti

10.00 Ríkisfelagsskapur
11.00 Búskapur (Vinnulív)

12.00 Døgurðasteðgur

13.00 Familjupolitikkur 
(Barna- og eldrapolitikkur)

14.00 Umboð fyri veljarafelogím 
hava orðið, og orðaskifti 
verður millum innleggini 
Síðan verður orðið frítt.

17.00 Gestatalari frá Venstre
17.45 Samandráttur
18.00 Landsfundur endar

19.30 Veitsla í HB-húsinum 
Kostnaður 100 kr.
Tekning á 18870, fax 18910 
ella 14400

m
sambandsfólk

vælkomin
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