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Framtíðar-
møguleikar
Yerður hildið áfram sum higartil, so 
er fullkomuliga líka mikið, um tað er 
»hinum svarta gullinum« ella 
reyðargulli, Føroyar standa á.Tí 
tess størri ríkidømi, iðfinst, tess 
størri verðitr armóðin fyri fjøldina, 
itm stýrt og hýtt verðitr framhaldandi 
eftir mafia-metodum, skrivar Dag- 
finnur Danhjørg í Sjónarmiðnum.
Tann fíggjarliga Itreppan, 
sum vit eru í, krevur ný- 
hugsan og ikki vanabunđ- 
nar hug&anir fyri at livi- 
líkindini aflur kunnu ger 
ast trygg. Eiu tflíkt ikki 
vanabundið uppskot verð- 
ur hcrvið lagt Iram til al- 
ment kjak.

Fleiri tekin eru um. at 
vit eiga oljurikulomi í 
undirgrundini. Um so er. 
so kunnu vit tongu nú 
lynreika joint venture av- 
talur við onnur lond. so 
vit fíggjarliga heilt skjótt 
kunnu fóta okkum aflur 
Viðmerkjast skal. at tá 
olja varð funnin í Noregi. 
skaffaðu norðmenn sar 
í flein ár, áðrenn vinnan 
fórígongd- 10-ials 
milliarđir. sum teir nýttu 
til at útbyggja landið við. 
Hesar mia. verða nú aftur- 
goldnar við oljupcmngi. 
Tankin aftan fyri ta 
norsku avgerðina var eis- 
ini tann. at um biðað varð 
cftir oljupengunum, so 
varð tað minni setl í verk 
tey ánm, ið gingu, áðrenn 
oljupcnmgunn v ísú seg, 
og tá hann so kom. mundi 
' ann fara at taka leir av 
lotum.

Av somu orsokum eiga 
vit alt fyn eitt at scta 
tiggjarliga og menniskja- 
liga orku av til. so byrjast 
kann tað neyðuga fyn- 
reikingararbeiðið. T.d. 
kundi nevnda orka verðið 
nýtt ui at tingið japanarar 
áhugaðar i einum mogu 
ligum komandi toroysk 
um oljuríkidomi Ein 
tflíkur áhugi skuldi helst 
fort úl komandi avtalur 
milium baði kvndini. Um 
vitíem i tflíkari avtalu

m.a. kundu tingið um- 
fíggjað lán laiulskassans 
nl lagahgari lán, kanska 
kundu fingið lámm rentu- 
og avdráttarfrí nokur ár 
og/ella fingið nýggj rakst 
rarlán móti garantium og 
sersomdum í oljuvinnum. 
so hovdu vit havt mun- 
andi bctri moguleikar at 
slýrt okkum burtur úr 
katastrofum.

Føroy mgar samstarva 
sum er við japanarar i 
svartkjaftav innum Møgu- 
liga kundi samstarvið eis- 
im umfatað arbciði á 
landi. Japan hevur stóran 
idna, ið framleiðir alskyns 
vørur. Okkara arbeiðs- 
leysu høvdu ikki havt 
stórar trupulleikar við at 
umstilla seg úl eina íyn 
okkuin oll nýggja fram- 
leiðslu. Japanarar hava 
bæði ta neyðugu vitamna 
og tann neyðuga kapilal- 
m, so møguliga kundi ein 
loint venture avtalacisini 
uintatað stovnan av 
nýggjum v irkjum í Føroy- 
uni Siálvandi kundu líkn- 
andi avtalur moguliga 
t ingist aðrastaðm og 
kunnu kanska eisini 
'tinga seg íram, um eitt 
nuðvíst samstarv við Jap- 
an gcvur úrslit, ú lá 
kunnu onnur vilja vera 
v ið og/clla buSða enn betri 
avtalur, men cmastaðm 
vkal byrjast. So tá her 
verður v íst á Japan, so er 
taðm.a. ú:

at Japan hevur nógvar 
møguleikar,

at v ú sum er samstarva 
við teir.

at teir eru ein framkom- 
in liskiv innuljóð,

at teir hava somuleiðis

ein frainkomnan ídna,
- al teir hava leiðsluhxtt- 
ir, ið vit kunnu læra nógv
av.

at teu: hava tann neyð- 
uga kapitalin, 
og harnl kemur, sxð írá 
okkara sjónarmiði okkum 
lil fyrimuns, at tcir liggja 
so fjart frá okkum og 
hava eiU málogeina 
mentan, ið cr eins fjar frá 
okkara máli og mentan, al 
sjálvteitt umfatandi sam- 
starv landanna millum 
onganúð í so máta fer at 
skaðaokkum

Mcn nakað annað er. at 
fleiri og fleiri eru av ú 
sannføring, at óansxð 
olju og samstarv við Jap- 
an ella aðrar tjóðir, so er 
ein avgjørd fyritreyt, fyri 
at hctta samfclagið í fram- 
úðini ikki aflur skal koma 
í somu støðu sum nú clla 
verri, hon, at tann polit- 
iska skipamn í Føroyum 
verður broytt soleiðis, at 
fólkaræðið vcrður virt.

Verður hildið álram 
sum higartil, so cr full- 
komuliga líka mikið. um 
tað er »hinum svarta gull- 
inum« ella rcyðargulli. 
Foroyar stamía á. Tí tess 
storri rikidømi, ið finst, 
tess størri vcrður armóðin 
fyn fjøldina, um stýrt og 
býtt verður framhaldandi 
eftir malla-mctodum.

Dagfinnur Danbjorg
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Tekst- 
viðgerðin

WordPerfect
Foroya DataSkúli fer í viku 5 at hava eitt skeið í tekstviðgerðini 
WordPerfect ver. 5.1/DOS

Forkunnleiki: Tað verður ikki kravdur nakar serligur forkunnleiki fyri at
kunna luttaka á skeiðnum

Nær: Skeiðið er i 2 dagar og verður í dogunum
mánadagln 1. febr. og týsdagln 2. febr

Innihald: Grundleggiandi hugtøkini í tekstviðgerðini verða giogn-
umg'ngin so sum at skriva. rætta. goyma. heinta og 
prenta. Vit læra síðan um funktiónir sum tabulator, 
breddar -  høgri og vinstra, ovast og móast. oróabýti og 
meiri framkomnar funktiónir so sum at raóa (sortera) og 
atflætta. Eisini verður knappaborðið giognumgingið, 
disklar og trygdaravrit
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