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NOMUS latið 
foroyingum 
100.000 kr.

Sum eina heilsan og tøkk til 
toroyska musikklívið, og 
uttan nøkur umsókn var 

send, hevur Nordisk Musik- 
kommite latið Foroya 

Tónleikarafelag kr. 35.000,- 
og Foroya Symfoniorkestur 

kr. 65.000.
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Lembingar- 
veður og fleiri 

tvílembur
Fyri nokrum árum síðani 

var sjaldsamt at siggja 
tvílembu. Nú lembir 

nærum helvtin av ónum 
tvey lomb. Orsøkin er helst 

tann góða ansingin.
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Dávið Oddson 
vann valið 

í íslandi
Dávið ( ktdson uk Sjalv- 

styrÍHflokkur hansara 
gjørdust vinnarar a 

valinum, suni var í í.slandi 
levgardagin. Flest øll halda, 

at hann fer at skipa stjorn 
saman við Framsóknar- 

flokkinum eins og við 
seinasta val.
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Lanđnvrðingureystan, H-13 
ni/s. Skvggjað og tamut veður. 
viðhvørt regnar. seinnapartin 
kagar solin møguliga fram. 

Hitin H-9 stig.

Erland trífaldur føroyameistari
Erland Poulsen úr HBF 
vann alt, ið vinnast 
kundi í F'M-kappingini í 
hadminton um viku- 
skiftið. Hann vann 
blandaðan tvímansleik, 
tvímansleik og einmans- 
leik. Hetta var fjórða 
árið á raó, at Erland 
vinnui einmansleikin.
KÍ og IIB skoraðu einki 
mál í toppdystinum í 
Klaksvík sunnudagin, og 
hetta gav B36 møgu- 
leikan at smkja seg 
framum bæði hini odda- 
liðini vegna betri málúr-

tøku eftir at hava bast ÍF 
4-2 í Gundadali.

Gunnar Dahl Olsen 
vann kapping í Sprint 
Triathlon um vikuskift- 
ið, og Guttormur Søren- 
sen og Rigmor N. Joen- 
sen gjørdust føroya- 
meistarar í hálvum 
maratoni Tíðin hjá Rig- 
mor var harafturat nýtt 
føroyskt met.

Lesið um alt hetta og 
nógv meira í

sssa
D i ia k a  BANULADESH: í minsta lagi 155 fólk eru deyð 
eftir at hava drukkið ólóligt heimabryggjað brennivín 
i Bangladesh, og hetta er ringasti tilburður av sínum  
slag í søguni hjá landinum.

Ein tiðindastøð í landinum sigur, at minst 30 fólk 
liggja á sjúkrahúsinum í Dhaka og aðrastaðni, har tey 
stríðast fyri lívi sínum.

Fólkini høvdu øll drukkið brennivínið fríggja- 
kvøldið, og umleið 100 eru enn álvarsliga sjúk. Løg- 
reglan á staðnum sigur, at tað er ógjørligt at siga, júst 
hvussu nógv fólk eru deyð av brennivíninum

Seks fólk eru handtikin fyri at hava selt vanda- 
mikla drykkin, og fleiri handlar eru stongdir av somu 
orsøk.

Tað er ikki loyvt at selja brennivín í Bangladesh, tí 
at landi er muslimst, men í fjør doyðu í minsta lagi 90 
folk, eftir at hava drukkið eitrað heimabryggj.

Eingin gjørdist tapari í 
sáttmálanum um markið
Mánadagin klokkan 13.47 legði løginaður Anfinn Kitllsberg fram upp- 

i skot til samtyktar um góðkenning av sáttmála um marknaseting mill- 
[ um Føroyar og Bretland. Sáttmalin leggur upp til, at Føroyar standa 

eftir við einum lítlum fimtaparti av samlaða hvíta økinum, men helvtini 
j av eini leið í ein landsynning, har mett verður, at góður møguleiki er at 
i finna olju. Báðir partar eru vad nogdir við úrslitið

L k ik La a u a i .

| Tað var ein sjonliga errin løgmaður, sum í 
gjár fór upj) á tingsins røðarapall við upp- 

J skotinum til samtyktar um gciðkenning av 
sattmala um marknaseting millum For- 
oyar og Bretland. Tað er evdnast pørtun- 
um at koma fram til ein sáttmála, sum 
eingin beinleiðis er ónøgdur við.

Løgmaður Anfinn KallsfKMg greiddi frá, 
at mammgongdin í hesum máli ikki verð- 
ur tann vanliga, tí sáttmálin verður lagdur

fyri løgtingió, áðrenn hann i*r undirskriv- 
aður. Tað er tó einki løgið í hesi manna- 
gongd, legði løgmaður dent a og greiddi 
frá, at hetta bleiv gjort fvri at faa avgreitt 
málið so skjott sum gjøríigt 

Sambært sattmalanum faa Føro\ar 16 
'í av ti sjó- og undirgrundarøki, sum eing- 
in uvtala var um. Hetta Ijtnfar ikki av 
nogvum, men løgmaður metir avtaluna 
sum góda - serliga tá ið hugsað verður um 
tann stóra part, sum Føroyar fáa av einum 
ofjuáhugaverdum øki í ein landsvnning

Av hesum øki fáa íørovingar helvtina.
Sattmálin skal til lyrstu viðgerð í løg- 

tinginum longu mikudagm, og væntandi 
veróur onnur viðgerð fríggjadagin. Ta ið 
føroyska viðgerðin er liðug. skal sattmahn 
fyri i Fólkatinginum, og løgmaður væntar. 
at viðgerðin har er liðug. aðrenn Folka- 
tingið fer i summarfri í juni.

Bretar koma hendanvegin 18. mai, og ta 
verður sattmalin undirskrivaður í Havn

Løgmaður væntar, at fyrsta útbjóðingar- 
umfar verður longu tiðliga í heyst. Ta 
sleppa oljufeløgmi endiliga framat at bjoða 
sa*r til at leita eftir olju og gassi við Før- 
oyar.

Sáttmálin ásetur landgrundsmark a 
leiðini millum Føroyar og Skotland ut a 
200 tjórðingar ur landi. Hann ger eisini 
fiskimarkarspumingin av á eih hátt, sum 
vardveitir verandi fiskimvnstur at kalla

obroytt.
A tiðmdafundj i gjar greiđdi løgmaður 

fra, at hann íkki kundi koma inn a allar 
smálutir í samráðingarmannagongdini, ti 
partamir hava undirskivað eina tugnar- 
skylduavtalu, men hann var personliga 
sera væl nøgdur vió avtaluna og visti at 
siga, at tað voru bretar eisini

Kaj P. Mortensen greiddi a tiðindafund- 
inum frá, at fiskivinnan hevði fingið eina 
goóa avtalu. Partamir em samdir um. at 
ba*ðí føroyingar og bretar - tað vil siga ES 
- kunnu royna a leiðini í ein beinan sunn- 
an. Har verður eitt stórt øki, har baðir 
partar hava lovvi at fiska. Bretar hava U) 
tryggjað sær rættin til undirgrundina í 
næmm øllum hesuni økmum

Grasid er
grønari
hinumegin
Løgið er tad á Eidi: 
Einasta vatnid í 
bvgdini hevur einki 
navn. Og vatnið, sum 
kørtini ikki er eitt 
vatn longur, kullast 
Heimaravatn.
Snokki Bkknd ____

Heimaravatn var upp- 
runaliga eitt vatn, men fvri 
eini 60-70 árum síðani 
vildu menn hava ineiri av 
bøi.

Her varð tí sprongt so- 
leiðis, at bara tað eina og 
navnleysa vatnið er eftir, 
meðan Heimaravatn nú er 
at rokna sum vátlendi.

Tað eru tey á Eiði, sum 
ynskja hetta vatnið aftur, 
meðan uppaftur onnur ikki 
ynskja eitt slíkt indgreb í 
náttúruna.

I øllum førum kunnu fólk 
nú fegnast um, at økið við 
Heimaravatn er eitt gott 
øki hja fugli og fuglaahug- 
aðurn. Men tað eru kortini 
onnur djór, sum eisini trív- 
ast væl á hesum øki, nevni- 
liga seyðurin.

Henda dagin høvdu tveir 
seyðir funnið sær beitistað

á Heimaravatni, óvitandi 
um, at myndamaður okk- 
ara var á staðnum.

Søtur er sjálvgivin hiti, 
og hest man ti vera at 
skunda sær at njóta hesa

upplivingina, nú stutt tíð 
er eftir, til teir skulu vera 
av hønum.

Hesin bitin gagnaðist av 
sonnum væl. Ju, so sanni- 
liga, er grasið altið grønari

hinumegin -  eisini áðrenn 
groóurin er komin i.

Mvnd Alan Brockw
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