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Nú wfru hara tvetr efltr av gomlu nevndint. Ilefltn Mikkelsen or Ftnn Ovgaard. lífeløgtnt hjá hinum. sum vóru ínevndtm  
hava ftngtfl føroyskar xáttmálar Teir háflir Hefltn og Ftnn sióflu fyrt fundtnum í Norflurlandahúsinum týsdugtn 
Mynd Kalmar

Danskt lønt fe lags fe lag
Tey 300fólkini, sum í  Føroyum eru lønt eftir donskumsáttmálum, hava endurstovnað
gamla felagið fyri d
Fællcsrorcnmgin af danskc 
fagforcningin f Føroyum 
Laldi cinafcrft umlciA l(IK) 
fólk Mcn 1 j.inuar 19K8 
kom Mokkstuóulsskipanin. 
og ftcin siarvsbólkar fingu í 
staóin foroyskar sátimálar 

Nú cru hara MIO cftir loni 
clnr ilonskurn sáumálum. 
tcy í Mjorkadali. á Mannu 
stoAini. diVnhúsinum. poli 
tnA. tcy hjá RikisumhoA 
num, starvsioik í varfthald

nskí lønt
mum, prcstar og scrlararar

Hcsi scinastu ánni hcvur 
fclagiA hjá tcimum soviA, 
mcn týsdagin varA taA cnd- 
urstovnaA á íundi í NortV- 
urlandahúsmum Undirtok- 
an var góA, umlcið70 motm 
á fundinum.

Hndamálið hjá fclagnum 
cr at umhoAa hcsi starvs- 
fólkini í Føroyum mótvcgis 
tcimum donsk fakfcløgum, 
lcy cru iimir í. og mótvcgis

mótparunum. ið cr danski 
staturin T.d. tá lógir í Dan- 
mark ávirka lønir lcirra. 
gcra tcy vart við scrlig við- 
urskifti hjá tcimum hcr í 
Føroyum.

Á fundinum týsdagin 
vórðu samtyktar nýggjar 
viðløkur fyn fclagið. ið nú 
hcvur trý og ikki sjcy fólk 
sum áður i ncvndini.

Nýggja nc vndin er Jaspur 
Vang. Bjamc Juul Pcdcrscn

og Kim Frahm. Tiltaksfólk 
cru Pcr Skov Christcnscn og 
Cartscn Rasmusscn.

Til grannskoðara varð 
Allan Sørcnscn valdur, til- 
taksgrannskoðari cr Doris 
Rasmusscn.

Sunnudagin fcr nýggja 
ncvndin al skipa scg.

randi

MARKNAÐARDAGUR
verður í

ÍTRÓTTARHOLLINI í RUNAVÍK 
leygardagin 1. april.

Nærri uppl. og tilmelding á 
Tlf. 48398 - 48289 - 48354 - 48110

Handilsmiðdepilin

Klaksvíkar
Sjúkrahús
700 Klaksvík

Deild A

Sjúkrasystir
Søkt verðureftirsjúkrasystirat arbeiða 
0.7000 tíð frá 15.03.95
Løn sambært sáttmála millum Føroya 
Landsstýri og S.F.F.

Nærri fæst at vita um starvið við at 
venda særtil Jonu Nielsen, fyristøðu- 
kvinnu, tlf. 55463, lokal 106. ella Finn- 
bjørg Joensen, deildarsjúkrasystir. 
lokal 519.
Umsókn við avriti av prógvi og 
autorisatión verður at senda til Um- 
sjónarmannin, Klaksvíkar Sjúkrahús, 
700 Klaksvík seinast 6. mars 1995.

Kann skaða donsk 
oljuáhugamál
Føroyska hankamálið kann skunda undir krav føroyinga um sjálvstýri og kann skaða 
donsk oljuáhugamálfyri milliardir av krónum sigur danski húskaparfrøðingurin Lise 
Lyck við hlaðið Det Fri Aktuelt
Lisc Lyck sigur við Naðið. 
ai krcppan. sum hcvur ukið 
scg upp millum Føroyar og 
Danmark. gcvur tcimum 
háðum sjálvstýnsflokku- 
num. tjóðvcldinumog fólk- 
aftokkinum vind i scglini.

Tað cr cingin ivi um, at 
háðir loysmgaftokkamir 
lara at hruka krcppuna til 
cgnan fynmun.

Lisc Lyck undrast yvir. at 
danski javnaðarfkikkurin 
slcppur føroyska hróður- 
flokk sín upp á Ijail

-Tað cr cingin hugalig 
uppgáva at vcra sosial 
dcmokralur í Føroyum í 
dag. Tað cr ikki vanligt. al 
sosialdcmokratar "slakta" 
sosialdcmokralar. sum hon 
málhcr scg Mcn danski 
javnaðarflokkurin hcvur 
kvclf síni hond til Føroyar í 
hcsum máli sigur hon og 
vísu' til, at føroyski javn- 
aðarflolkkurin cr minkaður 
niður í cina hclvL

-Spumingurin cr um 
føroyski javnaðarflokkurin 
í hcila likið kann yvirliva 
cfurcitt val í úrtíðcftir hcsa 
krcppu sigur Lisc Lyck.

Sjálv svarar hon: -Eg 
haldi ikki Flokkurin fcr at 
vera útradcraður

Hóast samhandsløgmað- 
ur ikki hcvur vcnð so 
krittiskur mótvcgis stjóm- 
ini í hcsum máli. so roknar 
Lise Lyck ikki við. at 
krcppan fcr at skaða 
samhandstlokkin á sania 
hau sum føroyska javnað- 
arflokkm Oraøkin fil hcua 
mctir hon cr tann. al 
formaðurin í Rættamcvn- 
dim. sum cr samhands- 
maður hcvur vcnð scra 
virkin í málinum og hcvur 
tosað móu stjómini.

A. P. Møller
Danski húskaparfrøðing- 
urin hcldur, al Ivndr 
krcpnan í rfkisfclagsskap-

inum lutnn cisini koma al 
skaða donsk oljuáhugamál 
og kann koma fyntøkum 
sum AP. Møllcr aftur um 
brckku.

Vandi cr fyri, at hcsar 
fyriuvkur als ikki slcppa at 
vcra við í komandi olju- 
vinnuni á cinum 40.(KK) 
lcniK ira stórum øki

-Hctla cr ein polinskur 
spumingur. Um krcppan 
stcndur viðog vcrsnar. socr 
grcitt. at avtalur cru ikki, 
hvat lað hava vcrið sigur 
I.iscLyck.

Hon vísir á. al tað í 
avtalunum millum londini 
cr íclt mður á hlað, at 
landsstýnð skal taka harkl 
fyri donskum oljuáhuga 
málum.

f scinastu avtaluni stcnd- 
urm.a.:

"Rcgcnngcn og lands- 
stýrct cr fortsat cnige om ul 
gavn for sávcl fkrøskc som 
danskc samfunds- og

erhvcrvsintcresser - ft>rud- 
sat konkurrcnccdy gughcd - 
at anvcndc sagkundskah 
indcn for dansk forvaltnmg 
og forskning samt i danskc 
erhvcrvsvirksotnhcdc* i 
dcn lærøskc rástofudvik- 
ling".

Kreppan kann gcra. at 
føroy ingar fara at laka aðrar 
framum damr.

Alt t a la r  fyri 
d o m a ra k a n n in g
I samrøðuni við danska 
hlaðið finst Lisc Lyck 
harðligaat stjóminifyri ikki 
at ganga føroy ska kra vinum 
um eina dómarakannmg á 
møu.

-Eg havi ikki hoyrt citt 
onusta skilarøtt og lociski 
argumcnt fyri ikki at gcra 
cinadómarakanmng Argu- 
mcntini ímóti cr scra vcik 
og lað cr scra hugstoytt.

Stjómin hcvur víst aftur 
cim dómarakanning við

m.,a. at vísa til citt hræv Irá 
hægstarætarforsc tan um, 
sum ávarar poliúkaramar 
móu al hrúka dómara-kann- 
ingar.

- Mcn brævið varð skri vað 
í samhandi við Spar Nord. 
sum hcrt er cin líul hrikkui 
sammctt við Den Danskc 
Bank. Harumframt snúði 
tað málið scg um 50 mitl.

kr. Tað cr smápcmngur í 
mun til Føroyamálið. har 
tað snýr scg um milliardir 
av kronum Eg skilji væl, 
hví føroyingar cru í øðini 
sigur Lise Lyck við Dct Fn 
Aktuclt.

ja n


