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A t klaga hjá reiðarínum um fiskaprísin

Sjálvskrivað uppsøgn
Hetta siga fleiri fiskimenn í viðmerking til Leivur Michelsen, Bacalao, ið ikki visti 
um, at Bacalao-fiskimenn vóru ónøgdir

Tað eru fleiri enn ein 
fiskimaður, ið hevur 
ringt til Sosialin fyri at 
gera viðmerkingar til tað, 
Leivur Michelsen førdi 
fram í blaðnum í hinari 
vikuni.

Formaðurin í ráfiska- 
keyparafelagnum og virk- 
isleiðari á Bacalao segði

m.a., at sær vitandi vóru 
menninir við Bacalao- 
skipunum ikki ónøgdir 
við tann prís, virkið 
hevði goldið; Bacalao- 
skipini hava ikki selt á 
uppboðssøluni.

Sjálvskrlvað
uppsøgn
- Sjálvandi ikki, tí tað 
hevði verið tað reina og 
skæra sjálvmorð, sigur 
ein fiskimaður, ið er við 
øðrum reiðarí. Fiskimað- 
ur, sum fór til reiðaran 
og kravdi hægri prís ella

At klaga um fiskaprísin 
hevði verið tað sama 
sum at biði lova sær í 
land, siga fiskimenn

fiskin seldan á uppboðs- 
søluni hevði fingið fótin, 
straks reiðaríið fann okk- 
urt at skjóta seg innund- 
ir.

- Soleiðis kenni eg tað, 
har eg sigii, og eg rokni 
ikki við, at tað er øðrísi 
aðrastaðni, heldur ikki á 
Bacalao-trolarunum, sig- 
ur hann.

Hægri pris 
enn til síni egnu
Hann hcldur, at eru 
Bacalao-fiskimenn knapt 
so argir sum aðrir, so tað 
kann vera tí, at Bacalao 
hevur verið so nøkulunda 
ført fyri at fylgja við 
prísunum á uppboðssøl- 
uni. Hinvegin roknar 
hann við, at Bacaiao- 
fiskimenn eru eins argir 
um hvørt oyra, kilo- 
prísurin er niðanfyri tað, 
aðrir fáa.

- Tað er nógv fyri at 
liggja síð um síð og 
fiska, og hin fær hægri 
prís fyri sama prís, - fyri 
slættis ikki at tosa um, 
tá Bacalao gevur øðrum  
skipum hægri prís enn 
sínum egnu, sigur ein av 
teimum mongu, ið hava 
ringt inn.

Ónevndur!
Hann hevur ikki bara 
sjónarmiðini felags við 
hinar, ið hava sagt sína 
meining. Eins og hinir vil 
hann eisini vera ónevnd- 
ur...
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Eigur løn 
til góðar

Skiftiræ tturin hevur 
staðfest, at fyrrverandi 
bókhaldarin hjá P/f Berg 
Motors hcvði krav upp á 
løn í uppsagnartíðini, 
sum fyri hansara viðkom- 
andi var tríggjar mánaðir.

Tøkur
Bókhaldarin var settur í 
starv 1. mai í fjør. 8. 
januar í ár varð lykilin 
snaraður um á Sandvíkar- 
hjalla, tí Johannes Berg 
hevði gjørt av, at P/f 
Berg Motors skuldi tak- 
ast av; samstundis vórðu 
starvsfólkini uppsøgd, 
men tey 'fylgdu við' Jó- 
hannes Bcrg, ið helt fram 
í egnum firma.

Bókhaldarin gjørdi krav 
upp á løn frá búnum eflir 
P/f Berg Motors, sum 
hann verið tøkur hjá í

uppsagnartíðini: uppsagn- 
arløn fyri tríggjar mán- 
aðir umframt januar-løn- 
ina, sum hann ikki hevði 
fingið úlgoldna; kravið 
var góðar 70.000 krónur, 
l í  burturav samtaldu 
upphæddini skuldi drag- 
ast løn fyri tær ferðirnar, 
hann hevði verið tøkur 
hjá bústjórunum í sam- 
bandi við avtøkuna.

Fleiri i somu støðu
Rættarúrskurðunn hevur
við sær, at seks onnur, 
fyrrverandi starvsfólk hjá 
P/f Berg Motors hava 
krav upp á løn í uppsagn- 
artíðini; fieiri teirra hava 
uppsagnartíð, ið cr væl 
longri enn hjá fyrrverandi 
bókhaldaranum.
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New  foundlendskir fiskimenn

Vísa ikki oljuvinnuni
- Komst tú í prát við ein 
fiskimann í Sct. John, so 
hevði tað gingið leingi, 
áðrenn orðið 'olja' varð 
nevnt sum ein av trupul- 
leikunum hjá new found- 
lendsku fiskivinnuni.

Hetta sigur Mark 
Shrimpton, samfelags- 
granskarin, ið var her í 
famu viku og helt fyri- 
lestur um oljuvinnuna í 
New Foundlandi.

Onnur høvuðsevni
- Lágir fiskaprísir og 
sponsk ránsveiðuskip

hevði verið millum tað, 
fiskimenn í Sct. John 
høvdu tosað mest um, 
sigur Shrimpton.

Mark Shrimpton sigur, 
at áður vóru fleiri dømi 
um mista útgerð og ann- 
að, sum darvaði fiski- 
skapi. Nú eru krøvini 
strong: allar fyritøkur, 
ið eru á boriøkjum ella 
sigla til og frá, skulu 
merkja úlgerð og annað, 
so 'syndarin' sjálvur 
sleppur at taka upp eftir 
seg. í teimum førum, har 
tað ikki ber til at peika

hann út, er ein grunnur, 
ið rindar fyri at taka upp.

Roykurin lítið árln
Kanningar hava eisini 
víst, at fiskigrunnarnir 
taka lítlan og ongan 
skaða av roykinum á bori- 
økjunum. Hann endar í 
einum endaleysum havi 
og forgongur, áðrenn 
hann ger slórvegis um 
seg, vísa kanningarnar 
sambært Shrimpton.

New foundlendska 
fiskivinnan hevur eisini 
fingið endurgjald fyri

illvilja
mistu veiðuøkini. Eisini 
er ein grunnur, ið veitir 
fiskivinnuni gjald fyri 
bágar av ymiskum slag, 
ið standast av oljuvinn- 
uni, men hann hevur ikki 
riggað so væl og skal 
endurskoðast.

Tr y gtíarg runnar
Tá olju-boringamar tóku 
seg upp og vundu upp á 
seg, stúrdi fiskivinnan 
fyri, at høgu oljulønimar 
fóru at hava við sær, at 
stór lønarkrøv fóru at 
vera sett í fiskivinnuni.

sum eisini fór at missa 
nógv fólk. Tað gjørdi hon 
eisini, men Shrimpton 
sigur, at oljuvinnan kom 
væl við hjá eini fiski- 
vinnu, sum var komin 
illa fyri.

- Sjálvandi eru trupul- 
leikar, men tað er als ikki 
soleiðis at tú hevur tveir 
»v it« og »tey«-bólkar, ið 
føra eitt hvassorðað su-íð 
hvør móti øðrum, sigur 
Mark Shrimpton.
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Striðast tit við

Álvars
spurningar
so sum: Hvaftan vit 
koma, hvagar vit fara, 
liv eftir deyða, um og 
hvussu sálirnar ferðast 
— vendið tykkum so 
tH
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