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Douglas Hurd og Edmund Joensen sum vínmenn
Teir kundu havt kenst í  fleiri úr, hretski uttanríkisrádharrin, Douglas Hurd, og Føroya løgmaður, Edmund  
Joensen. Hurd harm aðist um ongantíð at hava verið í  Føroyum. Tá var løgm aður skjótur til orðana, og 
brosandi bjóðaði hann Hurd tileina og hvørja tíð a t vera væl komin til Føroya Myndir ívar Gunesen

Studningur 
tU nýggjar

við kulda og kava

Minnist til at geva fuglunum  
t eta, so gert tú eina góða gerð -  

og tú verður sjálvur glaður.

F iskur
Til matna he\'ur tú virdi 
sum eitt menniskja 
menniskjavmM fcert tú 
ikki í sjónum har tú livir 
menniskja hugsar svevur 
snakkar taó gert tú ei 
menniskja fer á WC 
fiskur tú skítur í sjógvin

F.ydna Weihe
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Hvønn leygardag ynsktr DtrnmalíPttlng foreldrum  tlllukku vtó lítla barn- 
(num, annaóhvørt'bara  í tekstl ella í tekstl og m yndum . Hetta gerafor- 
etdrlnl s/álvl av. Send  bræ vbjálvan tll D tm m alæ tting. postboks 19. 110 

, Tórshavn m erkt •Tlllukku vló barntnum*. skriva avsendara. navn og 
adressu. so vlt kunnu senda m yndtna  aftur sum  skjótast. Taó er ókeyp- 

, (s h já jore ldrum  at fáa m ynd I blaóió. Vlt sku lu  hava m yndlrnar ( seln- 
asta laglJrigg/am orgun. Um Joreldrint ynsk ja  taó. kann m y n d a jó lk jrá  
blaónum taka  m yndlna  ókeypls. Rlng 11212. og vlt avtala nærrl.

vmnur
3-mannanevndin, sum 
landsstýrið skal seta 
við sakkønum fólki, 
fær ikki nakra lætta 
uppgávu at taka sær av.

BKATP; L JENSEN

Endiliga er lógin um stuðul 
til nýggjar vinnur kunn- 
gjørd

Hetta er eitt av teimum 
høvuðsmálum. ið Verka- 
mannafylkingin fór til val 
uppá, og sum hon setti sær 
fyri at fáa viðtikið í løgting- 
inum.

Sambært lógini skal eitt 
virki, sum hevur fast rakstr- 
arstað í Føroyum, og sum 
farið er undir nýggja vinnu, 
hava loyvi at fáa endurgold- 
ið 28 pst. av lønarútreiðslu 
num aftur, og er tað Føroya 
Gjaldstova. ið tekur sær av 
hesum

Hendan árliga studning 
skal fyntøkan, sum farin er 
undir nýggja vinnu, fáa i trý

fylgjandi ár, har talan fyrsta 
og annað árið er um 28 pst. í 
studningi av lønarútreiðslu- 
num og triðja árið 2 1 pst.

Arbeiðsreglur koma
Enn eru ongar greiðar regl- 
ur um, hvør vinna er nýggj, 
og hvør skal sita við avgerð- 
ini, um talan er um eina 
nýggja vinnu ella ikki.

Til at taka slíkar avgerðir 
skal landsstýnð seta eina 
eina 3-mannanevnd við 
sakkønum fólki.

Tær avgerðir, sum 
nevndin kemur at taka, 
kunnu ikki kærast nakra 
staðni, um fólk eru ónøgd 
við tær

Lógin gevur somuleiðis 
landsstýrinum heimild til at 
seta kunngerð í gildi, har 
nærri verður greitt frá virk- 
seminum hjá 3-manna 
nevndini.

Greitt er, at tað verður 
ikki nøkur løtt uppgáva, 
nevndin skal taka sær av.

Kevpssamtokan í Dr. Jakobsenspotu f Havn;

In n an h ýsis kap p in g skal hæ kka støð ið
Føroya Keypssnmtøka er í 
dug ein landsum fevnandi 
felapsskupur við sjey 
handlum  kring  landið. 
H e tta  gevur Keypssam- 
tøkuni ein sjálvsagdan 
møguleika a t  skapa sínar 
egnu fortrey tir. I tí sam- 
bandi hevur stjórnin í FK 
skotið upp at gera eina 
innanhýsis kapping mill- 
um  te iry m su  handlarnar, 
um hvør dugir best a t 
bjóða sínar v ørur fram.

Fyrsta u m far í kapping-

ini fevnir um  vørubólkin 
mjólk og m jólkarúrdrátt- 
ir, sum  er ein tann  størsti 
einstaki vørubólkurin hjá 
Keypssam tøkuni. Eisini

er h e tta  tan n  vørubólk- 
urin , sum  best jav n setir 
tæ r ym su deild irnar hjá 
FK.

Kappingin byrjaði

m ánadagin 6. feb ruar og 
heldur ó í 6 vikur. Ein 
dóm snevnd er sett, ið skal 
geva deildunum  stig  fyri 
førleikastøði. í døm ingini 
verður d en tu r lagdur á 
viðurskifli so sum  heildar- 
ávirkan, reinføri, ordan, 
uppfylling, dagm erking, 
tem peratur, ak tiv ite tir av 
ym sum  slag, prísm erking, 
lýsing og kunnleikastøði í 
nevnda vørubólki.

í dómsnevndini eru  for- 
m aðurin í Keypssamtøk- 
uni, fyristøðum aðurin og 
e itt umboð fyri Mjólkar- 
virkið. Tá kappingin er 
liðug, fær besti handilin 
hjá ?’K diplom, ið verður 
handað  á aðalfundinum . 
H arum fram t verða øll 
starvsfólkini í vinnandi 
handlinum  boðin til døg- 
urðasam kom u, um fram t 
a t m innisgóva verður lat- 
in hvørjum  teirra.

FK leggur dent ó, a t 
kappingin skal stim bra og 
eggja starvsfólkunum  at 
gera sína ávirkan galdan- 
di í tí dagliga starv inum , 
u ttan  a t he tta  skal tyngja 
m eira um  tað fram m an 
undun stræ vna arbeiðið.

D eildirnar verða dóms- 
m ettar, ein hvørja viku. 
F yrstu vikuna stóð deildin 
í Dr. Jakobsensgøtu í 
H avn fyri a t vera dóms- 
mett. H ar høvdu tey valt 
a t leggja den t ó a t fram-

sýna føroyskar rryólkar- 
vørur. Ú r litføgrum  yogh- 
u rt-pakkum  hava tey bygt 
eitt hús, sum  tey vitjandi 
børnini kunnu spæ la inni 
í og hava s tu ttle ik a  av a t 
g ranska næ rri. J a n  F. Fe- 
tersen , sum  starvast ó 
deildini í Dr. Jakobsens- 
gøtu á tti hugskotið til

h e tta  fagurtlitta  mjólkar- 
pakkahúsið, og hann  stóð 
sjálvur fyri »byggingini <. 
A m yndini síggjast Jan , 
M ariane H araldsen, ið 
dagliga s ten d u r fyri deild- 
ini við m jólkarúrdráttum  í 
Dr. Jakobsensgøtu og Bo 
Møller H ansen, deildar- 
leiðari.

E ldu r
Eldur tú hrennur
kansku ert tú gjørdur úr steini
mangt verður tú brúktur til
gagn og skaða
var eingin hevði tú ikki
roykt
pyrom anur kann misbrúka  
teg til slóran skaða fy r i  
hús, menniskju, djór og bátar 
var eingin hevði tú ikki brent 
djevulin hevur eld 
fuinn sum  er undir jø rð  
brennur djór og m enniskju  
var eingin hevði tú ikki 
brent.
varmin kem ur frá  kom fýrinum  
varmin sum  er tcer til gagns 
m at fcert tú frá  honum  
m at sum búkam ir á  
menniskjum og djórum  
skulu hava

Eyðna Weihe

Veturin er komin

V ið m er k in g a r

Eitt sindur um fisk og 
kvotur
Tað verður nógv tosað og 
skrivað um fisk, og tey 
flestu siga. at tað er yvir- 
fisking og trolarar, sum 
hava skyldina. Men fara 
vit aftur til sekstiárini var 
tað meiri veiðitrýst enn 
tað nakrantíð hevur verið, 
síðan fiskimarkið varð 
flutt út á 200 fjórðingar. 
Tað var eitt ótal av bret- 
skum trolarum, sum fisk- 
aðu tosk og hýsu, franskir 
og týskir trolarar fiskaðu 
upsa, og føroyingar høvdu

einar 200 stórar útróðrar- 
bátar og 60 línuskip. Men 
fiskurin minkaði ikki, ein 
túrur uppá 1000 kassar 
var ein miseydnaður túr- 
ur.

I 1988 var fiskaloysi ( 
Barentshavinum, í 1990 
var rokfiskiskapur har av 
stórum toski, og sam- 
stundis hvarv toskunn við 
Føroyar, Grønland og 
New Foundland, og 
minkaði nógv við ísland.

Tað má hava samband

hvørt við annað, toskurin í 
Barentshavinum er so 
ikki vaksin ein metur eftir 
2 árum, hann er komin 
aðrastaðni frá. Tað hevur 
eisini víst seg, at tá nógvur 
fiskur er vestanfyn. er lít- 
ið og einki eystanfyri, og 
øvugt, so tað kundi týtt 
uppá, at hann ferðast 
ímillum. Eg veit ikki um 
toskurin kann svimja 
tvørtur um Atlantshavið, 
men eg havi so ikki sæð 
nøkur prógv fyri, at hann

ikki kann gera tað.
Nú sær tibetur út til, at 

tað er við at koma aftur i 
rættlag her hjá okkum, 
tað verður helst meiri 
toskur í ár enn í fjør 

Eg haldi ikki, at tað er 
klókt at hava kvotu fyri 
línu og snellu; verða gýt- 
ingarleiðimar og smá- 
fiskaleiðimar friðaðar 
fyri trolveiðu, hevði eg 
næstan roknað við, at tað 
var nóg mikið

Hans P. Joensen.


