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HF aftur orsøk tíl skúlastríð
Nú eru tey aftur farin
í tottarnar á hvørjum
øðrum um HF skipanina, Landsskúlafyristingin og felagið
hjá lærarunum á HF
og student. Orsøkin
er, at færri Iúka krøvini fyri at sleppa á HF
eftir galdandi skipan’
enn eftir einum
nýggjum uppskot,
sum varð vrakað herfyri.
GEORG L. PETERSEN
Rættiligt stríð var herfyri
um HF-skipanina. Ein arbeiðsbólkur undir Landsskúlafyrísitingini
hevði
orðað eina nýggja skipan,
sum millum annað hevði

eitt aldursmark upp á
18,5 ár.
Men politiski myndugleikin og lærararnir vóru
ímóti hesum. Argumentið
var at m.a. aldursmarkið
hevði við sær, at so fá
sluppu inn á HF. Lærararnir vunnu. Landsskúlafyristingin tapti.
Landsstýrismaðurin,
Bergur Jacobsen avgjordi
nevniliga, at haldast
skuldi fram eftir galdandi
skipan.
Umsóknarfreistin
til
HF varð longd. og var úti í
gjár. Og úrslitið gjørdist
heldur óvæntað.
Tað mundu vera tey
fægstu sum høvdu tikið
hædd fyri, at týkst er atgongukrav sambært galdandi skipan, men ikki eftir
tí nýggju. Og tað vísir seg
nú, at færri fólk enn áður
lúka
treytirnar
eftir
nýggju skipanini enn eftir

vrakaða uppskotinum.
Samanlagt høvdu 120
fólk søkt um upptøku
sambært tt skipan, sum
ongantíð kom í gildi. Tey
flestu luku upptøkukrøvini.
Tá vit tosaðu við
Landsskúlafyristingina í
gjár, høvdu 137 fólk søkt
um upptøku. Men heili 18
lúka ikki treytina um
týskt, og tí endar talið
niðri á 119 fólkum.
HF-skeiðið í Klaksvík
var eitt av teimum skeið-

um, lærararnir mettu sum
hótt, um nýggja skipanin
kom í gildi. Men úrslitið
av sigrínum varð, at tríggir færrí lúka krøvini um at
sleppa á HF.

staðin kann skipast so
fyri, at tey verða undirvíst
í týskum eftir at tey eru
komin inn.
Maðurin, sum á Landsskúlkafyrisitingini umsitur HF ætlar ikki at lata
skuldsetingarnar sita á
sær.
- Hvat raðfestingarblaðnum viðvíkur, so royndu
vit fleiri ferðir at fáa orð á
landstsýrismannin, ti tað
mátti út. Vit vóru síðan
noyddir at senda tað út,
men viðmerktu, at umsóknin varð treytað av
støðu landstýrisins, sigur
Claus Reistrup, fulltrúði.
- Fyrst fáa vit eina skolu
fyri, at seta skipan í verk,
sum útihýsur nógvum. Tá
hon so varð vrakað og udnirtøkan er líka lítil, fáa
vit skuldina fyri tað, sigur
hann.

Hann sigur Landsskúlafyrísitingin ber alla
orsøkina av lítlu undirtøkuni. Millum annað tí
umsóknarblaðið
(raðfestingarblaðið),
fólk
søktu á upprunaliga, ikki
var í tráð við galdandi
skipan.
- Skaðin var longu hendur tá, sigur formaðurin hjá
lærarunum.
Hann sigur, ’at YF nú
fer at bera so í bandi, at
fólk ikki nýtist at hava
týskt sum atgongukrav. í

Ábyrgdin
- Hetta skal tilskrivast
»forvirrings-kontoini«
hjá Landsskúlafyrisitingini, sigur formaðurin í
Yrkislærarafelagnum
(YF), Hans Andrias Dam
Joensen.
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Nú verða bara 3
m ió. spardar við
inntøkutrygdini
Meirlutin í fiskivinnuOg toppurin verður
nevndini
(samgongan)
skorin av so bert teir,
hevði broytingaruppskot,
sum ger, at inntøkutrygdin
sutn fáa meira enn
ikki verður so nógv skerd
hálvatriðja part koma
sum upprunaliga ætlað.
at missa. ManningarTalan var um at spara
feløgini krevja, at aliir landskassanum 7 mió. kr.,
fáa somu frítíðarløn av men eftir øllum at døma
verður talan nú einans um
minstuløn og dageinar 3 mió. kr.
Annars hevur løgmaður á
Enn er langt á mál, áðrenn oljuvinna av álvara byrjar í studningi
føroyskum øki. Fyrst skulu seismisku kanningarnar gerast
PÓ L Á KLETTI

Seismisku loyvini
givin í næstu viku
jarðfrøðingur og limur t
Enn er ikki avgjørt,
Olju- og undirgrundarhvør fær tey bæði seis- nevndini.
Bæði Súsanna Danielsen
misku loyvini, ið Ftmm
Martin Heinesen roknað
umsøkjarar eru til. Av- og
við, at landsstýrið tekur
gerðin skuldi eftir ætl- endaligu avgerðina í komandi viku.
an verið fallin longu
fyri páskir. Men sum
skilst fellur avgerðin í Byrja í summar
komandi viku.
Upprunaliga vóru tfggju
GRÆKARIS DJURHUUS
MAGNUSSEN
Tað er ikki bara sum at siga
tað á fyrsta sinni at fara
undir oljuvinnu. Tað tekur
nógva og drúgva tíð at fyrireika. Hetta sæst best á seismisku loyvunum, sum ætlanin var at geva longu fyri
páskir. Men nú sær út til, at
eitthvørt hendir f málinum.
Sum skilst hevur »01junevndin« mestsum gjørt av,
hvør fær tey bæði loyvini,
talan er um. Men tveir av
limunum, vit hava tosað við,
Martin Heinesen og Súsanna Danielsen, vilja ikki út
við, hvønn talan er um.
- Tað er landsstýrið, ið
tekur endaligu avgerðina,
sigur Martin Heinesen,

Málið um inntøkutrygdina
hjá fiskimonnum var aftur á
dagsskrá til tingfundin í
gjár, men tá fundurin varð
niðurlagdur um miðdagsleitið, varð ikki greitt, um
uppskotið fór at verða avgreitt við 3. viðgerð í gjár, tí
fundurin varð ikki tikin
uppaftur fyrr enn kl. 15.

fundi í fiskivinnunevndini
greitt frá gongdin í samráðingunum millum landsstýrið og donsku stjórnina
um fíggjarstøðu landsins.
Løgmaður hevur gjørt
greitt, at neyðugt er at spara
7 mió. kr. í dagstudninginum.
Umboð fyri manningarfeløgini hava boðað frá, at
tey kunnu góðtaka uppskotið um grundarlagið fyri

útrokningini av dagstudninginum verður fiskispartur
+ tann partur, sum fer upp
um 2 Vi part. T. v. s., at toppurin verður skorin av.
Ein treyt er, at allir fáa
somu frítíðarløn av minstuløn og dagstudningi.
Annars gera manningarfeløgini var við, at talan er
um eitt nýtt uppskot frá
meirlutanum í fiskivinnunevndini og at upprunaliga
uppskotið frá landsstýrinum er fallið burtur við 2.
viðgerð á tingi. Nýggja uppskotið eigur tí at fáa tríggjar
viðgerðir eins og øll onnur
áðrenn tey verða samtykt
og lýst sum lóg.
Verður uppskotið samtykt nú, er talan einans og 2
viðgerðir, siga manningarfeløgini.

FF-blaðið veit at siga frá
rokfiskiskapi í Irmingarhavinum. Blaðið veit frá
føroyingi, ið siglir við íslendskum trolara, at teir
tingu uppí eftir einans átjan
døgum. Teir høvdu umleið
| 400 tons av skráskornum
kongafiskaflaki.
Prísurin fyri skráskorið
kongafiskaflak liggur um
einar 10 krónur kilo. So teir
fingu góðar 4 milliónir
krónur fyrí veiðina hendan
túrin.
So góður var fiskiskapurin, at teir ikki megnaðu at
arbeiða alt undan. Eini 20
tons kunnu virkast um samdøgrið.
Irmingarhavið er altjóða
sjógvur, og tískil eru nógv
skip á leiðini, serliga íslendsk og norsk. Sum skilst
er kortini onki føroyskt skip
á leiðini.
FF-blaðið veit at siga, at
»Vónin« liggur innibrend
við fleiri trolum, ið skulu
vera gjørd til júst hesa veiði.
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KÍ og NSÍ dystast í Klaksvík, meðan HB og B7I
fara í eldin í Gundadali. í
Klaksvík byijar Niklas á
Líðarenda dystin
kl.
15.30, meðan Herman
Midjord hríkslar dystin í

Havn í gongd kl. 15.00.
Tað er torført at spáa
um dystirnar, tí so stutt er
fráliðið, at nærum alt
kann henda. Liðini er ikki
komin í venjing, og tískil
kann alt henda. Men
greitt er, at dystimir verða
spennandi.

Seta sjøtul á
Komandi
vikuskiftið
verður so bytjað við
landskappingini í fótbólti.
Sunnudagin 24. apríl
verða 5 dystir leiktir i 1.
deild hjá monnum.
B36-NSÍ spæla
í

Gundadali,
ÍF-EB/
Streymur í Fuglafirði, KÍB71 í Klaksvík, TB-GÍ á
Tvøroyri og B68-HB á
Toftum.
I 2. deild verður byijað
leygardagin. Tá spæla
Royn-VB í Hvalba, NSÍKÍ í Runavfk, FS Vágar-

F ólkafun d arm inni
í ár eru liðin 100 á r síóan fyrsti folkafúndurin varð
hildin í Føroyum. Tað var oman fyri Traðir á Sandi
2. hvítusunnudag 14. mai 1894. LTngmannafeløgini i
Sandoy m innast dagin 2. hvítusunnudag við fólkafundi á sam a staði.

A ls m egnadi kortini
útgjaldið
A fturhesaferð megnaði Arbeiðsloysisskipanin at
gjalda teim um arbeiðsleysu tað, tey hava ræ tt til.
Men v ar arbeiðsloysið ikki minkað m unandi og
óvæntaðir pengar endaðir í kassanum , hevði endað galið.

E u rop eisk i
nalvin
Sum tíðim ar hava lagað seg, visir tað seg, at Bruxelles er býurin, h ar álvarsligar tingingar fara fram
viðvíkjandi europeiska sam starvinum . Tí fór
M aersk Air fyri nakað síðani undir fasta flogrutu
millum Billund og Belgia.

Prísirn ir nærkast metingini hjá Fíggjareftirlitinum
Tá sagt verður. a t m eðalhúsaprísurin liggur um
700.000 krónur, so er tað heilt burturvið. Hann er
væl lægri, og ein skal vera heppin at sleppa av við
hús í Havnini fyri 600.000 krónur.

Lítið tii av
rækjum

F øro yaleið in og Sam skip
sam starva
Føroyaleiðin hevur av álvara tikið kappingina upp
við Eimskip. Hósdagin undirskrivaðu Føroyaleiðin
og Sam skip sam starvssáttm álan. Avtalan ber í
sæ r m unandi betri tæ nastu, bæði hvat Føroyaleiðini og Sam skip viðvíkur.

Teldupappíp
í samanhangandi
longdum!

Sjøtul setast á fótbóltslandskappíngína
Komandi vikuskiftið
verður 1. umfar leikt í
landskappingini í fótbólti. Men í morgin
verða fyrru semifinalurnar um Løgmanssteypið leiktar.

Samtakið Tryggingarsambandið Føroyar hevur
framlagt roknskapin fyri farna árið, ið vísir 31,1
milliónir krónur í vinningi. Eginognin er nú slakar 730 mió. kr. H etta er uml. 20 ferðir kravið frá
figgjareftirlitinum.

Gdm-

Fleiri føroyskir rækjutrolarar hava roynt á íslandsrygginum eftir rækjum.
Tað var um mánaðarskiftið apríl/mai í Qør, at
væl fekst á hesi leið av góðum rækjum.
í ár varð byijað nakað
fyrr, men lítið hevur verið
til.
Møguliga verður betri
um mánaðarskiftið.
Millum annað royndi
Høgifossur í seks dagar, og
fekk 8,5 tons. Fyri at fiskiskapurin skal bera seg, skal
eitt rækjuskip helst fiska 4
tons um samdøgrið.
Flestu rækjumar er fíngnar á lítlari leið, og uttanum
er lítið og spjatt.
Tað mesta eru smærri
rækjur, men nakað er av
størri rækjum, sum tó ikki
rættiliga kunnu meta seg
við tær undir Eysturgrønlandi, ið fara á japanska
marknaðin.

umsóknir til tey bæði seismisku loyvini í føroyskum
øki. Fimm teirra vórðu
soldaðar frá so at siga beinanvegin. Dimmalcetting skilir, at felagið ella tey bæði
feløgini, ið fáa seismisku
loyvini, eru tilreiðar at bytja
seismisku
kanningarnar
longu tíðliga í summar.
Flestu roknaðu við, at
seismisku loyvini kunnu
gevast í eini »handavending«. Men so er ikki.
- Vit eru jú nýggj og púra
óroynd á hesum øki, so tað
tekur sum heild longri tfð,
enn tú upprunaliga roknar
við. Men nú trúgvi eg so
uppá, at tilmælið verður
sent landsstýrinum tíðliga í
næstu viku, sigur Martin
Heinesen.

Tryggin gin
stendur stinn

Skjót avgreiðsla
Kappingarfo rur
prísur
——

SÍ í Miðvági, LÍF-B68 í
Leirvík og Sumba-HB í
Sumba.
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