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Gevast 
við seis- 
mikki í ár
Western gevst nú við 
seismisku kanningunum 
undir Føroyar á hesum 
sinni. Ætlanin var at halda 
fram nakað aftrat, men tað 
hevur viðrað so illa, at teir 
nú gevast. Skipið fer til 
Hull fyrsta dagin at liggja. 
Ætlanin er, at tað skal 
koma aftur til Føroya 
longu í apríl næsta ár. 
Ynski er um, at kann- 
ingamar skulu byrja aftur 
í mai.

Sosialurin hevur frætt, 
at teir kláraðu at skjóta 
umleið 6000 kilometrar.

Hetta eru 1500 kilomeuar 
minni enn ætlað. Tað 
hevur annars gingið væl í 
hond við arbciðinum.

í vikuni var leiðarin á 
oljufyrisilingini í London 
og hugdi eftir tí fyrsta 
lidna tilfarinum. -Tað sær 
áhugavert út. í førum 
síggja vit, at okkurt er 
undir balsaltíláunum, men 
tað skulu meira nágreini- 
ligar kanningar til at siga 
meira, hvat tað er vit 
síggja. Hetta sigur Martin 
Heinesen, lciðarí á Olju- 
fyrísitingini. Um somu tíð

Polar Princcss fer nú til Hull at liggja. Skipið kemur aftur til Føroya í apríl Mynd kalmar

sum hann vitjaði í London 
vóru eisini umboð fyri tey 
trý oljufeløgini, Statiol, 
Mobil og Enterprice, sum

hava avgjørt at keypa 
seismikk frá Westcrn á 
vitjan. Tey hildu eisini 
tilfaríð verða áhugavert.

Nú vcrður so arbcitt víðarí 
við tilfarínum.

jan

Arbeiðið hjá Jónfinn Simonsen á Smyril Line hevur verið eitt sindur øðrvísi enn 
vant. síðani seismiskar kanningar byrjaðu undir Føroyum. Hann hevur havt til 
uppgávu at taka scer av teimum ymsu praktisku viðurskiftunum hjá skipunum. 
meðan tað hevur verið í Føroyum. Og sjálvandi er fartelefonin sera hent fyri ikki at 
siga. at hon kann ikki verast fyriuttan. Mynd kalmar

Smyril Line havnaumboð hiá Wesíern:

Nýggj og spenn- 
andi avbjóðing
Síðani lanđsstýrið gjørdi 
avtalu við amerikanska 
fclagið Westem um at 
gcra seismiskar kanningar 
ur.dir Føroyum, hevur 
Smyril Line veríð havna- 
umboð hjá felagnum, tvs. 
at fólk frá Smyrii Line 
hava samskipað uppgáv- 
urnar millum skipog land. 
Tað er Jónfinn Simonsen,

sum hevur tikið sær av 
hesum arbeiðinum. Hann 
sigur við Sosialin, at hetta 
hevur verið áhugavert ar- 
beiði við nýggjum avbjóð- 
ingum. Hetta er so fyTstu 
fcrð, at seismiskt skip 
hevur arbeitt út frá 
Føroyum.

Uppgávan er at taka 
sær av øllum praktiskum

spurningum, tvs. at av- 
greiða ynski frá skipinum 
so sum at fáa proviant og 
olju umborð, standa fyri 
móltøku og avgreiðslu av 
ymsum fyri skipið, ja ræu 
og slætt at samskipa tær 
ymsu uppgávunar millum 
skip og land.

jan

Skelkaðir býráðslimir í Havn:

Skilja ikki at fólktrekkja 
ógoldnar rentur frá í skatt
Býráðið fer at heita á landsstýr- 
ið um at kanna avleiðingarnar 
av at bert goldnar rentur kunnu 
dragastfrá í skatti, ikki tilskriv- 
aðar rentur
Tórshavnar býráð viðgjørdi 
á fundi hóskvøfdið eina 
tilráðing frá Líkningar- 
nevndini í Havn. Nevndin 
hcldur, at skatdigi rentufrá- 
drállurin eigur at vcra gald- 
andi fyri goldnum rcntuút- 
reiðslum, og at kviuan cigur 
at vcrða hjáløgd sjálvupp- 
gávuni fyri at fáa ncvnda 
rentufrádrátt.

Hctta mál fekk drúgva 
viðgerð á býráðsfindinum 
og at enda varð eiu broyt- 
ingaruppskot frá Tórfinn 
Smith, samlykL Uppskotið 
sn úði scg um, at samty kja at 
hciia á landsstýrið, um at 
kanna og útgreina avlcið- 
ingamar av bcrt at trckkja 
goldnar rentur frá. Argja 
bygdaráð hcvur eisini 
viðgjørt málið og tekur 
undir við sjónarmiðunum 
hjá IQcningamcvndini.

-  Vit kunnu ikki sam- 
tykkjaeina áheitan, sum vit 
ikki kenna avlciðingamar 
av. Vit mugu vita hvat tað er 
sum vit samtykkja, segði 
Tórfinn Smnh.

-  Vit ciga at vera vamir at

gera broylingar. Samlaði 
rentufrádralturin í Havn 
merkir ein inntøkumiss 
uppá 20 milliónir krónur 
fyrí kommununa. Men vit 
vita cinki um lutfallið mill- 
um goldnar og tilskrivaðar 
rentur í hcsum máli. Vit 
mugu ansa cftir ikki at 
skjóta spumar við kanón. 
Um ein tílík broyting bara 
førir umsitingarligar 
útreiðslur við sær og línð í 
kassan, socr spumingur um 
tað loysir scg, scgði Tórfinn 
Smith.

Byraðslim ir
undrast

Katrin Dahl, býráðslimur 
fyri fólkaflokkin undraðist 
stórliga á, at nakar kundi 
Hnna uppá at uckkja rcntur 
frá í skatti sum ikki vóru 
goldnar.

-  I mínum oyrum Ijóðar 
hctta heilt »forkert«. Sjálv- 
sagt kann tú ikki trckkja 
rcntur frá sum tú ikki hevur 
goldið, scgði Katrin Dahl.

Schuman Hjaltalin, bý-

ráðshmur fyrí Sambands- 
(lokkin var samdur við Kat- 
rin.

-  Fyri meg cr tað hcilt 
upplagt, at tær rentur eru 
goldnar, sum tú trekkir frá. 
Byrðamar hjá leimu sum 
rinda vcrða altíð tyngrí og 
onnur slcppa sær undan, 
scgði Schuman Hjaltalin.

Jan Chríslianscn úr 
Fólkaflokkinum tók eisini 
undir við líkingamevndini 
og hann undraðist á al hcnd- 
an tilráðing ikki var komin 
fyri langari uð síðan.

-  Annars meini eg. al vit 
eiga at fáa cina bruttoskatta- 
skipan sum er fcst { sam- 
gonguskjalið, ið 18 ting- 
limir hava skrívað undir. 
Vú ciga at fáa allan frádráu 
burtur úr skattaiógini. Fólk 
sum hava frádrátt fyri ncyð- 
ini mugu fáa hjálp á annan 
háu, scgði Jan Christianscn 
og sum vanligtavgjørdurog 
grciður.

Sosiala aspektið
Ingi Mohr og Kristianna 

Rcin viðgjørdu fylgjumar 
av at bcrt goldin rcnta kundi 
trckkjast frá í skatli.

-  Tíðin vit liva í nú er ikki 
»normal« Reiri og flciri 
fólk flyta lønarkontoina úr 
pcningastovnunum og á 
postgiro og rínda síðan eftir
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