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Fiskurin ger
bornini
burðardygg
Nú hevur læknin og dr. med. 
Sjúrður F. Olsen aftur gjørt 
vart við seg Hesaferð í eini 
altjóða kanning, sum prógvar, 
at lýsi lutvíst kann fyribyrgja, 
al barnakonur eiga áðrenn 
tíðina og samstundis gera 
børnim burðardyggari

Heimatiðindi 5

U18-landsliðini 
til EM-
undankapping
Hóast hondbóltsárið er 
liðugt, so hildu fleiri leikarar 
fram við venjingini. Enda- 
málið hesa ferð er EM- 
undankappingin. Kvinnur- 
nar skulu spæla sínar 
dystir í Ðulgaria og menn- 
inir sínar i Grikkalandi

ítróttur 6

Gjørt góðar
mentunar-
sendingar
»Víðfevnt sum innihaldið er i 
utvarpssendingum hansara. 
hava tær givið almenninginum 
breitt mnlit i norðurlanda bók- 
mentir, segði Thomas Rón- 
stróm««, tá hann handaði Birgiri 
Kruse norðurlendsku 
journalistavirðislonina

Heimatiðindi 7
■ ■

Landnyrdingur, 
2-5 m/s.

Turt og sólin saer 
Hitin: 7-10 stig

Samráðingar møguliga í Føroyum
Samráðingamar við 
(lonsku stjómina um 
bankaendurgjald og 
skuld verða í næstu 
viku - inøguliga í 
Føroyum

Inci Ka s m ir.SSKN

Kim.sk a verða samráding- 
amar, sum so lcingi hevur 
verið biðað eftir, í Føruy- 
um.

Anfinn KallHherg, løg- 
maður, váttar fyri Dimma 
lii'tting, at landsstyriA 
hevur liiðid danir um, at ao 
verður.

Tinganes hevði einki 
svar íingið m-innapartin 
mikudagin.

Skrivurin lyá PduI Ny-

rup RuHmuHsen, kendi 
einki til fyrispumingin, ta 
vit spurdu okkum fyri.

Fángin endaligur datoer 
ámdtur fyri tingingunum 
enn, men løgmaður sigur, 
at tu-r verða í vikuni eftir 
hvituHunnu. O g so em  
hara týsdagurin, miku- 
dagurin og liosdagurin eft 
ir, tí fríggjadag verður 
grundlógardagur.

Elddópurin
Hvør situr við samráðing 
arlsirðið, hevur lundsstyr 
ið ikki endaliga avgjørt 
Men eitt nú hesin Hpurn 
ingurin er viðgjørdur á 
fundi í landsstýrinum.

Kamrnðingar við Dan 
mark er økið hjá løg 
manni. Og helst verður

minst eitt undxið fyri 
hvønn llokkin við afturat, 
sigur Anlinn KallslH ig

Sannlíkt er tí, at lløgni 
lloydal. I .andsstyrismað- 
urin hjá Tjoðveldinum í 
sjalvstyrismalum, fa*r HÍn 
elddóp i næstu viku, tá 
hann kenuir at sita yvirav 
danska forsa'tisraðharr- 
anum, sum hann áður 
hevur sett naskar spum- 
ingar Hum sjónvarpsmað-

Fisini er upplagt, at 
SjálvstýrÍHflokkurin verð- 
ur umimðaður av Helenu 
Dam á Neystabø, lands- 
■týmmanm.

Alt í ein pott
Helst verður samrnðst 
um hankaendurgjaldið.

uttanlandsskuld og hlokk- 
Htuðul undir einum.

Vit arlieiða við fleiri 
miMlellum Og tað er eitt 
av teimum, sigur Anfmn 
KallslM*rg, men leggur tó 
afturat, at tann avgerðin 
ikki er tikin.

tlm ho verður líkist tað 
eini kúvending.

Aður hevur verið ført 
frani, at hankumálið er 
mál fyri seg, sum skal við- 
gerast fyri s«*g.

Men Anfinn KallsÍM*rg 
sigur, ut øll trý malini 
skiilu loysast kortini, og tí 
eins viel kunnu takast 
upp um eina leið.

Hanknmálið er eitt 
mál fyri seg sjalvt. 011 trý 
málni eru .seretøk. Men 
hinvegin eru vit í tí Htøðu, 
at vit skulu loysu hanka-

málið, Hkuldarspurningin 
og hlokkin, sigur Anfmn 
Kallsberg.

Og tað hettir um lyá 
landHstýrinum at fáa ullar 
spurningarnar 
avgreiddar, ho farast kann 
til verka.

- Um vit ikki loysa 
skuhlarspurningin nu, so 
koma vit í ta støðu, at vit 
skulu gera eina ftggjurlóg 
uttan nakra avtalu, sigur 
løgmaður.

Dnnskt ynski
Útspadið frá danskuri 

síðu er heilt greitt, at vit 
skulu sumrnðnst um alt 
undir einum og tað siga 
teir eisini, at vit fáa mest 
hurturur, sigur Anfinn 
Kallsherg.

Føroyingar skulu gjalda 
1,3 milliard komandi ar, 
um samraðingamar ikki 
geva annað úrslit.

Hlokkstuðulin fyri 1999 
er ikki avtalaður enn, og 
tann spumingurin skal so 
eÍHÍni loysast í ár.

Vit eru noydd til at 
taku hasar spurningamar 
við. Um vit vitøa tað ella 
ikk i, ho verða øll tr>’ malini 
á dagsskrániu . sigur 
Anfinn Kallsherg.

Um málini verða skild 
sundur ella umrødd undir 
einum, heldur løgmaður 
hava minni týdning.

Tey verða meir ella 
minni samanhlandað. ið 
hvussu 80 er, Higur Anfinn 
Kallsherg.

Málini, sum nýggja 
samgongan hevur sett sær

a sjálvHtyrialeið, verða 
ikki við á dagsskranni 
hesafenl

Samráðingarnar um 
blokkstuðulin hesa ferð 
snugva seg tiskil ikki um, 
hvat skal gerast við 
donsku innspræningina i 
føroyska huskapm i 
framtiðini.

Allir spurningarnir 
um framtiðarstøðuna 
verða viðgjørdir burturav 
til sina tið - iroknað 
hlokkstuðulin, sigur An- 
tinn Kullaberg

LandHHtýrið fer kortuu 
at øftirlíka ynskinum hja 
forHætÍHniðharranum um 
eina kunning um ætlanir- 
nar hja sumgonguiu

-  Haldið eyga vid 
dagaskipanini
Fiskifrøðingar mæla 
til, at ciitt vakið eyga 
verður hildið við 
liskidagaskipanini, 
og tillagingiir verða 
gjørditr um neyðugt
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Altjóða llavraimsokn.il 
H tovun IUKS h**vur givið 
føroyingum nøkur til- 
mæli iim fiskiskapin 
n æ s lu  árini.

í stórum vetrður madt 
til varsemi, hóast fiski 
skapurin sunuinumtikið 
hevur v**rið góður.

Ella kanska jÚHt tí er 
tað, at madt verður til 
varsemi.

ÁvÍHÍr stovnar verða 
nevniliga troyttir alt ov 
harðliga.

Og ein orsøk er helBt 
nskidugiiHkipiinin.

DuguskipHnin ger, at 
Hkipini vilja hava sum 
mest burturúr døgunum,

sum tey hava fingið til 
lutað.

Og ti verða tey alHiimt 
effektivarí.

Torført ut stýra
P'ÍHkidagaskipanin er 
ikki btssti hitin hjá fiski- 
frøðingunum, tí hon ger 
tað torført at stýra 
mongdini, sum verður 
fiskað.

IUES mælir til, at «*itt 
vakið *tyga vt*rður hildið 
við fiHkidagaskipanini.

- Nógvar óvisHur eru i 
dagaskipanini, og mælt 
v«*rður til, at fylgja væl 
við í, hvuHHU leikur fer, «ir 
afturvendandi hoðskap 
urin hjá ICES.

Øðrvísi sagt, ber tað 
ikki til at leggja seg fast 
an á eitt ávíst dagatal ár 
undan ári, m**n at broyt- 
ingar mugu fremjaHt, ta 
tað er neyðugt.

■lakup Reinert, fiski 
frøðingur, er umhoð før 
oyinga í ICES.

UerHÓnliga h«*ldur hann 
litið um dagaskipanina.

Ma*r dámar hana ikki 
serliga vn*l fískifrøðiliga, 
tí tú kanst hruka ein og 
sanui dag til flt*iri físka 
sløg. Um ein stovnur «ir 
illa fyri, ho kanst tu ikki 
hrota inn og siga, at dag- 
urin ikki skal hrúkast til 
ein ávísan fiskustovn, 
sigur .Jakup Keinert.

Fiskifrøðingarnir vilja 
kortini geva skipanin ein 
kjans.

Men vit rá«1n til at 
f'ylgja við, tí virilið av ein 
um d«!gi liroytist. Skipini 
blíva efíektivari fyri at 
fnu Hum næst burturúr 
degnum. Vit inugu fylgja 
við í, hvusHU efíektiv 
skipini blíva, sigur Jákup 
Reinert.

Tað kann merkja, at 
dagatal skal ásetaat 
hvørt ár, um ncsyðugt

Aðrastaðni verður 
kvotan lækkað e flir ein- 
um fíHkaslagi, um stovn 
urin «ir hóttur.

Føroyingar hava møgu- 
leikamar at minka dagu- 
talið ellu at steingja 
leiðir.

Men m inkar tú daga- 
talið yvir ein kamh, rakar  
tú ikki bara eitt físka- 
slag, ti somu hátar fi.ska 
fíeiri fiHku.sløg

Ætlanin er tí, at forðu 
avÍHum hátum at fiska 
ávÍH fí.skasløg við at 
skerja dagatalið eftir 
ávisuni fÍHkasløgum.

FiskiraniiHoknarstovan 
f«*r í næstum at geva síni 
tilmu*li um komandi 
fiskiárið, suin byrjar 1. 
Heptember.

læ sió  m«*iri á híóu 3

• lakup  lt«*in«*rt, 
fisk ifrøð in gu r, «*r 

fø royska  um-
l»«»«>i«1 i ICB8

Mynd KhIiuhi

Nú ber til 
at søkja
Ikki fyrr enn nu bt*r 
til at søkja inn á 
læruraskulan og 
podagogskulan
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Tað er longu ein tið siðan, 
at tey, sum hava søkt inn a 
danskar lærustovnur, 
sendu suu umsoknarpupp- 
ir avstuð, men ikki fvrr enn 
nu b«*r til at søkja inn a lær- 
nrnskulan og pedugogskul- 
an.

1 einarí lýsing frá lærara- 
skulanum stendur, at skul- 
in tekur nænungar inn á 
læraraskulan og pedagog- 
uthugvingina, men við fvn 
varni við einuri goðkenmng 
frá myndugleikunum

Hetta er ti, at skulin ikki 
h«*vur fíngið játtan enn, 
mt*n l*auh Niríaen rektari 
a læraraHkulanum sigur. at 
hann va*ntar, at tað kemur 
i rættlag skjott.

í langa tið hava tey. sum 
hava havt i huga ut t'ara at 
læra til pedagog ella lær 
ura rtngt og spurt, men til 
fánytis, tí skulin hevur ikki 
vitað, um naemingar vórðu 
tikmr inn i ar ella ikki

Men tað ber ikki til at 
hiða Itmgur. verður sagt frá 
læraraskulunum. Tt skulu 
nukrir nM*nungar f heilu 
tikið tukast inn, ho mugu 
teir faa at vita, um tað 
verður ein uthúgvingar 
møguleiki i Fømyum.

Dimma- 
lætting 
um høg- 
tíðina
Av tí at koniandi leygar- 
dagur er hvítusunnuaftan, 
og Postv«*rkið ikki ln*r post 
út høgtiðsaftan, kemur 
Dimmalætting ikki nt lt*yg- 
ardagin.

Mánudagurin er hulgi 
dagur, ho ti k«*mur blaðið 
helciur ikki ut týsdagin.

>Ur Luftini- og »Viðsker- 
in«> verðu ti løgd í Dimmu 
lætting f'riggjudugm ítrótt 
artiluðið kemur mikudagin 
og »Kryd«l * hósdagin.

Bretland ynskir skjóta loysn á marknatrætuni
Stendur tað til 
bretan l*aul 
Nicolopulo, ið er við 
til at Hamráðast við 
danir og føroyingar 
um markið millum 
londini, kann ein 
loysn (innast á 
málinum heilt skjótt
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Kg vil ikki Hotu nukru 
tíðurf'reist á, men tað er 
einki at ivast í, at háðir

jartar vi|ja hava eina 
oysn sum skjótast. Og eg 
trúgvi upp á, at vit fínnu 
eina loysn í ár.

Soleiðis sigur Paul Nico- 
lopulo, ið er fyrHtiskrivari 
ú hretuku sendistíivuni f 
Keypmannahavn.

Hansara uppgáva á 
sendÍHtovuni er m.a. ut 
tuku sær uv viðurskiflum 
við Føroyar, «ig hann er 
limur í Hamráðingar- 
nevndini, sum í fleiri ár 
h«ívur roynt ut finna eina 
loysn á marknatrætuni 
millum Føroyar «ig Dan- 
mark.

Ørindi hunsara í Føroy 
um vóru at hitta nýggja 
føroyHku lundsHtýrið, og 
eflir øllum ut dømu eÍHÍm 
ut skumpu undir eina 
loysn u marknutrætuni.

Kg huvi ikki huvt sum 
rnðingur við lumlsHtýrið. 
Kg huvi heilsnð upp á 
nýggjn lundsHtýriil -  tó 
ikki løgmunn, sum ikki 
kundi v«*ra til staðnr og 
h e r toH iiðu vit sumun um 
tingini, Higur Paul Nic«ilo- 
pulo.

Bretski (mibætÍHmaðurín 
er ikki í iva um, at okkurt 
ítøkiligt nú fer at hendu.

Báðir partar hava 
uliiigu í ut loysu málið, og 
ikki minst oljuvumnn, 
Hum ger Hi*g til reiðar ut 
furu í gongd við royndnr- 
boringurnar.

Vilja ikki 
toygnja tnálió
Paul Nicolopulo leggur 
dýran við, at Bretland nls 
ongun áhugn h«*vur í at 
fo.vggja Hnmrnðingarnar, 
nú tað kann tykjast huiti 
um Føroyar hava størri 
áhuga í ut fáu eina skjóta 
loysn, við tað at royndar-

iHiringurnur skulu hjóðust 
út í ár ella mestn ár.

Vit vi|jn eins og tit 
hnvn eina skjota loysn, tf 
ein toygging uv málinum 
tænir ongum endamáli. 
Og eg vóni ikki, ut málið 
endar i altjoðu dómHtól- 
inum i Haag, tað vildi 
gjørt meira skaða enn 
gngn í grannaviðurHkift- 
unum.

Tekin um vilja
Puul Nicolopulo vmir HÍnu 
l\jáveru í Føroyum ium 
eitt týðuligt tekin upp á

bretska vitøan at fínna 
einu loysn.

lløvuðsuppgávu mín 
sendistovuni í Keyp- 
mannahavn «?r at taka 
ma*r av viðurskiftum, 
sum havu við KS at gera. 
At «*g eri sendur til Føroya 
í somu viku, sum danir 
hava eina sera týdningar- 
mikla fólkaatkvøðu um 
Amsterdam-Háttmálan er 
eitt greitt tekin um, at vit 
meina hetta í álvara, vísir 
Paul Nicolopulo á.

marknaður
Upptalingartiðir mai-juni: 
Tyad -leygardag kl. 10-18 

Sunnud. og halgid kl. 14-18 
Hvitusunnudag stongt. 
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