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Heimaundir- 
vísing á veg 
i Kollafirði
Foreldrabólkurin er framveg- 
is ikki nogdur við undirvis- 
ingina í skúlanum i Kollafirði. 
Tí eru tey so smátt farin at 
fyrireika felags heimaundir- 
vísing, tá skulagongdm 
byrjar aftur beint eftir summ- 
arfritiðina.

Heimatiðindi 4

Tordur: 
Avlýsingar 
í hópatali
-  Sogan hevur prógvað, at 
skipakeyp i bráskundi lætt- 
liga kann gerast ein løtuvinn- 
ingur, sum kann koma skatt- 
gjaldarum aftur um brekku 
Hetta sigur Tordur Niclasen, 
logtingsmaður, i sambandi 
viðferjuna -Kagga«.

Heimatiðindi 4

Passivir 
roykjarar 
í vanda
Ein bólkur á amerikanska 
universitetinum Harvard 
hevur gjort eina kanning, 
sum vísir, at tað er 88 pro- 
sents størri kjansur hjá 
“passivum roykjarum*« at 
fáa eitt nu bloðtopp enn hjá 
fólki, sum als ikki eru i royki.

Uttanlandstiðindi 8

Gul av landnyrðingi. 
Okkurt regn- ella 
vátaslettingsælið. 

Hitin millum 2 og 6 stig.

Neyðugt at útbyggja 
tekniska skúlan í Havn
Tilgongdin av lærlingum hevur tikid 
rættiligt dik á  seg. Stórt virksemi er á 
eftirútbúgvingarøkinum. Tí hevur 
nevndin íyri Tekniska skúlan tikið 
avgerð um at fara undir aftur ætlan- 
ina um nýbygging av skúlanum.

Snorri B h end____________________

Á  atýrisfundi í farnu viku tók stýrid nevniliga 
avgerð um hetta, og varð ein 5-manna nevnd j 
vald at koma við eini nágreiniligari ætlan, 
hvussu gongd aftur kann setast á byggingina.

Men tørvurin er so mikið stórur, at til tess at 
nøkta bráðfeingis tørvin má skúlin tó fyrst 
undir eina umbygging av leigaðum hølum við- 
Velbastaðvegin.

Hettn er annnrs eitt gamalt nml, sum ein nú 
væntandi fer at finna eina loysn á.

Á  fúndi 18. mai í 1972 var tann fyrsti sátt- 
málin viðvíkjandi fyrsta byggistigi av Tekniska 
Skulanum i Havn undirskrivaður, og varð 
hetta Skúlaheimið við Marknagilsvegin.

Ætlanin var at haldu fram við 2. byggistigi, 
sum vóru hølini til undirvísingar, og sum skul- 
di byggjast vestan fyri Skulaheimið, niðanfyri 
Handilsskúlan. Men av ymiskum orsøkum varð 
hetta ikki framt eftir tiðarætlanini.

Sam starvsundi
Á  fundinum seinasta fnggjadag tók styrið eis- 
ini avgerð um at fara undir at fáa til vega neyð- 
ugu loyvini frá skúlamyndugleikunum, og at 
fáa figging til hetta byggimálið beinanvegin.

Helst man vera tørvur á eini slíkari útbygg- 
ing, tí tað vísir seg, at stór tilgongd er til skulan 
i løtuni. Kftir suminarfrítiðina byrja 50 nýggir 
SIT-næmingar á skulanum.

Hesa seinastu tíðina hevur nógv verið at 
hoyrt um stríð og ósemjur á Tekniska Skúla- 
num í Havn.

Men fundurm seinasta fngjadag var merktur 
av góðum samstarvsanda, aftaná at ávísir trup- 
ulleikar tóku seg upp seinasta heyst. Og fund- 
urin tók ti eisini stórar og týðandi avgerðir, m.a. 
avgerðina um útbyggingina.

Stýrið fyri Tekniska Skúlan er samansett so- 
leiðis: Trý umboð fyri Havnar Handverksmfeist- 
arafelag og Havnar Handverkarafelag, tvey 
umboð fyri Køroya Handverksmeistarafelag ag 
Føroya Handverkarafelag, og eitt umboð fyri 
Maskinmeistarafelagið og Torshavnar Býráð.

Mvml Kalm.tr L»nđ«>n»k.nv

Ein grav im ask ina  h já  B ýráðnum  e r  fa r in  u n d ir  at g ra v a  út fýri fundam entinum  til æ tlan in  at flyta  Sers jan thúsin i út á Reyn. 
011 æ tlan in  skal frem jast i v erk i h enda kom andi m ánað in

Grava út fyri Sersjanthúsunum
Fyrst í næsta mánaði 
hendir tað, sum man- 
gir av íbúgvunum úti 
á Reyni hava stúrt 
fyri í seinastuni: Tey 
gomiu Sersjanthúsini 
verða flutt út hagar.

S no rr i B r e nd____________

Arbeitt hevur verið við 
hesum málinum í eina tíð, 
men í gjár varð av álvara 
farið undir at fremja hesa 
ætlan í verki. Tá byrjaðu 
nevniliga menn frá Bý- 
ráðnum at grava út fyri 
fúndamentinum á spæti-

plássinum, hagar húsið 
skal flytast.

Oongur alt, soleiðis sum 
Býráðið og býararkitekt- 
urin, Gunnar Hoydal 
ætla, so er henda ætlanin 
framd í verki innan fyri 
tann komandi mánaðin.

Men íbúgvaramir úti á 
Reyni eru sera vónbrotnir 
av hesi ætlanini hjá Bý- 
ráðnum. Tey føla, at Bý- 
ráðið beinleiðis hevur tik- 
ið tey á bóli, og hevur har- 
aftrat lumpað tey.

Ein av ibúgvunum úti á 
Reyni sigur við Dimma- 
lætting, at øll mundu 
fegnast um, at nýggja bý- 
ráðssamgongan hevði sett

sær fyri at reka ein bam a- 
vinarligan politikk.

-  Men higartil hevur 
einki verið at sæð til nak- 
að slíkt. Ikki fyrr enn nú, 
ið ein gravimaskina frá 
býráðnum Lgjár byijaði at 
oyðileggja einasta frítíðar- 
økið her úti -  hetta spæli- 
plássið, sum hevur staðið 
her í eini 30 ár, sigur hes- 
in við Dimmalætting.

Felagið »Reynabúgvar« 
hevur havt fleiri fúndir 
við Býráðið, um hvat ger- 
ast skuldi úti á Reyni, eitt 
nú við bamaansingini. 
H ar flngu tey lovað, at 
komu borgaramir við eini 
aðrari og . brúkiligari

loysn, so varð ikki neyðugt 
at flyta Sersjanthúsini út 
hagar.

Hetta hevur felagið so 
tikið til eftirtektar, og var 
komið rættiliga væl áleið- 
is við eini ætlan at gera 
størri nýtslu av »Skansa- 
garði«. Hetta var eisini ein 
ætlan, sum býráðið hevði 
umhugsað.

Men nú henda gravi- 
maskinan fór til verka í 
gjáramorgunin, er alt ar- 
beiðið teirra til fánýtis, og 
øll lyftini frá borgarstjór- 
anum Leivi Hansen um 
gagnligt samstarv við 
borgaram ar gjørd til eink- 
is. Og tey í felagnum em

sum vera man sera vón- 
brotin av býráðum.

-  Best hevði verið, um 
býráðið spældi við opnum 
kortum frá fyrsta degi av, 
tí so hevði feiagið ikki 
havt fyri neyðini at gjørt 
sær slíkt stríð og nýtt so 
nógva orku til hetta málið 
til onga verðsins nyttu, 
sigur reynabúgvin.

Hvat felagið nú fer at 
gera, verður støða tikin til 
ein av fyrstu døgunum. 
Ein møguleiki er at niður- 
leggja Fútaforboð móti 
ætlanini fljá býráðnum.

Einginlangtíðarætlan um føroyska fiskivinnu
í løtuni er eingin 
langtiðarætlan fyri 
føroysku flskivinn- 
una. Politisku mynd- 
ugleikarnir hava  
trupult við at flnna 
fram  tii eina sen\ju 
um varandi og burð- 
ardyggar karmar. 
Vinnan hevur sjálv 
trupult við at flnna 
fram  til, hvør skal 
taka stig til at skipa 
tað sam starvið í flski- 
vinnuni, sum eflir øll- 
um at døma er al- 
neyðugt. Kreditorar 
og ffggjarstovnar 
hava ringt við at fara  
inn í loysnir, sum  
m øguliga merkja, at 
virði av ognum, teir 
hava veg í, m inkar 
burt í óinki. Fyri at 
broyta støðuna er 
neyðugt at sam skipa, 
sam starva og leggja 
varandi, burðardygg- 
a r langtiðarætlam r 
við virðing fyri 
m arknaði og tørvin- 
um  hja teimum, sum  
keypa flskin. Hetta  
sigur Kjartan Hoydal 
millum  annað.

Baksyni, síða 6

Foinaven gevur 
B P  trupulleikar
Bretska oljufelagið BP  
hevur havt nógvar 
trupulleikar av Foin- 
aven-økinum, sum er 
økið beint upp at før- 
oysk-bretsku miðlinj- 
uni. BP er langt síðani 
farið út um uppruna- 
ligu fíggjarætlanina 
upp á 550 milliónir 
pund.

E m il  L. J a c o b se n

Oljuøkið frjá British Petro- 
leum, Foinaven, hevur elvt 
til fleiri trupulleikar hjá 
bretska oljufelagnum.

Foinaven er økið, sum  
liggur beint upp móti mið- 
lipjuni millum Bretland og

Føroyar.
Sambært bretska blaðn- 

um "Oflshore Journal- hev- 
ur BP viðgingið, at trupul- 
leikar hava verið við Foin- 
aven, men kortini leggur 
oljufelagið dent á, at sein- 
astu fyrireikingamar til 
veruliga oljuframleiðslu úr 
økinum ganga væl, hóast 
ringt veður hevur elvt til 
seinkingar.

• Men tað frættist eisini 
um trupulleikar við olju 
rørunum í undirgrundini, 
sum oljan skal pumpast 
upp ígjøgnum.

“Offshore Journal ■ skriv- 
ar, at hesin trupulleikin 
kann seinka veruligu olju- 
framleiðsluna fleiri vikur, 
kanska mánaðir.

Eisini hevur BP havt 
trupulleikar við, at kaldur

sjógvur rekur úr arktiska 
økinum suður til Foinaven, 
og hetta avirkar utgerðina.

Kaldi sjógvurin -  hann 
kann vera niður í fyra 
kuldastig -  rekur eftir 
botmnum og er vætkendur 
hja fískimonnum, tí hann 
rekur sera skjott og drepur 
flskin, eitt nú tosk.

Frammanundan er ráoij- 
an úr Foinaven lutfalsliga 
køld.

BP hevði vónað, at Foin- 
aven-økið kundi elvt til 
veruliga oljuframleiðslu 
fyri meira enn einum ári 
síðani.

f desember í flør var ætl- 
anin -alment- seinkað, og 
nú er hon væl omanfyri 
upprunaligu flggjarætlan- 
ma upp á 550 milliónir 
pund.

✓  Bokur
✓  Brævork
✓  Brævbjálvar
✓  Fakturar
✓  Heftir
✓  Kontoavrit 
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Verður skjótt og væl 
greitt úr hondum á

Tlf. 11212 
Fan 17681

marknaður
Upplatingartiðir mai-juni: 
Tysd.-leygardag kl. 10-18 

Sunnud. og halgid. kl. 14-18 
TRO og RUNNAR 
STAUDUR 
(fleirársplantur) 
SUMMARBLOMSTUR  
(arsplantur)
GRONMETISSMAPLANTUR
URTAPOTTAR
MOLD -TO O - KALK

fv O r •  Okkara dygd  
"  tín trygd  
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