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O laf Olsen tjóvstartaður

Vónandi sleppa
eisini onnnur
upp í part
Nít erformaðurin í Marknaðarnevndini tjóvstartaður í samband við oljuvinnuna, men
ynskiligt er, at allir aðrir
borgararfáa sama møguleika,
sigur Finnbogi Arge
Hóast tað. al vit nú hava
yvirtikið rácvnini í undir>:rundiri, ikki júst er lívrætturin hjá samhandinum,

vl' flokkurin hava, at øll
láa sama ræu til rtkidømi,
sum møguliga har er at
finna.

Onkur ttn^mafiur helt. at
formaðurtn i
Marknafiarnevndtni.
O laf Olsen, var
IjóvstartaDur i
oljuvtnnuru

Hóast landsstýrið og
danska ríkisstjómin longu
í 22. desember í fjør
skrivaðu undir sáttmálan
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Skeiðið viðger broytingar, ið skulu gerast í grunduppsetingini av
bókhaldinum, so sum broyting í kontoplam o.a. Harumframt
veradom i um bókingar gjognumgingin og roynd.
Skeiðini eru ætlað fólki við bókhaldsskipanunum LUNDIN ella
NAVIGATOR
Skeiðini eru í uml. 3 tímar og kostnaðurin er kr. 500,-.

MVQ i Cóm-Dgta bókhald$$kiBanLnj LyNDIN,
Mikudagin 10. febr. kl. 9-1 2 .

MVG.Í !BM bókhaldsskip a n in lNAVIGATQR.
Mikudagin 10. febr. kl. 13-16.
Upplýsing og tekning er á tlf. 16173.
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um føroyska yvirtøku av
ráevnunum í undirgrundini, kom sáttmálin ikki á
tingKirð fyrr enn í síðstu
viku. Framsøguumboðim
fyri flcstu flokkar tóku væl
undir við sállmálanum.
Sambandsflokkurin var tó
tkkt eins fcgin og aðrír.
Formaður Sambandsfloksins, Edmund Jtwnsen
scgði bart úl, at hctta var
ikki júst lívrætlurin hjá
Sambandinum.
-Vit ciga landið, mcn
lilfeingið eiga vit saman
við dønum. Nú sita vit við
fløkjuni. Vit hava lingið
allan myndugleikan, og vii
skulu sjálvi gjalda fyri
kanningar og annað, sum
nú skal fara fram. Finna vit
nakað í undirgrundini, er
vandi fyri, at statssuiðulin
minkar, scgði Edmund Joensen, sum segði seg óttast
fyri, at nú er lítið eftir til
loysingina.
Men hóast hetta ikki er
lívrætlunn hjá Sambandsflokkinum ynskir flokkurin, at møguliga ríkidømi
kemur okkum øllum til
góða. Ikki bert Olafi Olsen, formanninum í Marknaðamevndini. sum longu
er tjóðstartaður, sum Finnbogi Arge tók til.

Hvat býr undir?
Rein tingmenn høvdu á
orði, at tingast hevur verið
um málið um undirgrundina síðani 1948, men ikki
fynr cnn nú, er málið loyst
Tað hendi so knappliga, at
sjálvt føroyska sendincvndin varð tikin av bóli í
heyst, tá danska stjómin
knappliga gav seg yvir.

Hví hendi hetta so knappliga, spurdu flciri tingmcnn, og royndu sjálvir at
svara.

Hergeír Nielsen helt tað
ikki vera óhugsandi. at lað
hevði eitthvørt við EF
áhugamál at gera. Tingmaður tjóðveldisfloksins
nýtti annars høvi til at
takka Atla Dam fyri at
hava ført reellar samráðingar. Hansara partur liggur ikki eftir, segði Hergeir
Nielsen.
Helena Dam á Ncyslabø
vónaði ikki, at hetla var
gjørt fyri at hava nakað at
fara efúr nú vit eru komin
á ørmundarhús.
Marita Petersen, løgmaður, helt orsøkina vera. at
nú var málið mýkt so
mikið, at einki var at ivast
í.
Løgmaður helt fyri, at
striltið hevur gingið. Partvíst tí at dansktr politikarar
hava verið ivasamir, og
kanska ikki minni av teirri
orsøk, at allir føroyskir
politikarar hava ikki verið
eins heilhjartaðir í hesum
máli.

byrjan, sum hon málbar
seg.
Flein aðrir tingmenn og
landssiýrism cnn høvdu
orðið, og nakrir teirra
vildu fcgin taka sær æruna
av, at málið nú umsíður
var loyst.
Svem Midjord, mælti lil at tingmcnn
slappaðu eitt sindur av at
tosa um møguliga ríkidømið.
-Vit vita ikki hvat her
finst. Tað fáa vit ikki at
síggja fyrr cnn seinri, og
spumingurin um hvør hevur æruna ella ikki, hevur
lítið at siga, segði Sverri
Midjord, sum helt fyri, at
skal nakar hava æruna. so
má tað vera alt løgtingið.

tór.-

Røtt byrjan
Løgmaður segði, at nú
situr sokallaða strateginevndin og arbeiðir víðari
við hvussu skal farast
fram. Sambært eini tíðarætlan, ncvndin hevur sett
sær, kcmur ein frágreiðing
frá henni fyrst í juli
mánað. Semja er um, at
nakað ítøkiligt eigur ikki at
henda á økinum fyrr enn
hcndan frágreiðingin er
komin, so vit fáa eina rætta
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