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Studentaskúlin 
og HF-skeiðið 
í Eysturoy og 

Klaksvíkar HF-skeið
Um myndugleikarnir játta, verða á 
Kambsdali frá 1. august 1997 nøkur størv 
sum lektari/adjunktur/royndarsettur ad- 
junktur leys at søkja í studentaskúla- 
og HF-lærugreinunum. Tørvur er ser- 
stakliga á fólki við hesum lærugreinum:

donskum. enskum , foroyskum , 
geografi. lívfroði, stoddfroði, sogu, 

teldulæ ru og týskum

Umsøkjarar við eini av omanfyri nevndu 
lærugreinum saman við aðrari lærugrein
kunnu eisini søkja.

Frá 1 aug. 1997 er eitt ársvikariat í 

í t r ó t t i / f o r o y s k u m

leyst at søkja.

Setan fer fram sambært sáttmála millum 
Føroya Landsstýri og Yrkisfelag stu- 
dentaskúla- og HF-lærara (YF). YF- 
umsóknarbløð fáast frá skúlanum (tlf.: 
44024. faks: 44797) ella Yrkisfelagnum.

Umsóknin skal stílast til Foroya Lands- 
stýri, skúla- og mentamáladeildina. og
vera rektaranum í hendi í seinasta lagi 
22. mai 1997.

A dr: Studentaskúlin og HF-skeiðið í Eysturoy 
att.: Sámal í Skorini, rektari 
Kambsdalur 
530 Fuglafjørður

Frá Runavíkar 
Kommunuskúla

Søkt verður eftir 5 ársvikarum til kom- 
andi skúlaár. Av hesum er 1 sjúkravikar- 
starv.

Møguligar umsóknir skulu vera skúla- 
nevndini í hendi í seinasta lagi hósdag- 
in 15. mai.

Runavíkar Skúlanevnd
v/ Jákup Hansen, tlf. 47841 

Sýnarvegur FR 625 Glyvrar

TIL SØLU
Honda Accord Aut. 2,0 EX, árg. okt. 
1991,111.000 km, el-rútar, el-spegl, el- 
sóltak, centrallás, aut. gear, sleipikrók.

Kr. 95.000,- 

B ILA SØ LA N
v/ Øssur Johannesen P/F 
Postboks 3192 
FR-110 Tórshavn 
Tlf. 15354 Fax 18270

Joyce Quin, komandi bretskur ráðharri í Europa við Sosialin:

Labour vil hava 
góð vióurskifti 
við føroyingar

-  Eg havi longu kunnað meg um marknasamrádingin og fari at taka imóti 
einum og hvørjum uppskoti, sum kann gera, at eg skilji hetta mál betur, sigur 
Joyce Quin, sum verður ráðharri fyri Europa, í  samrøðu við Tíðindablaðið 
Sosialin

J an M uller

í gjár var val í Bretlandi og 
samhært flesiu veljarakann 
ingunum fór andstøóu- 
flokkunn Lahour at vmna 
valið. Vinnur arheióara- 
flokkunn valiA hcndir alt á. 
at taó verdur settur ein ráð- 
ham fyri Europa Talan er 
um v araskuggaráðharran 
hjá LahiMir. Joyce Quin. 
sum cr fyrrverandi limur í 
europeiska parlamentinum 
fyri Lahour

Umframt al taka sær av 
spumingum. sum viðvtkja 
EU, so fcr hon eismi at hava 
áhyrgdtna av viðurskiftun- 
um millum citt nú Stóra- 
hretland og Føroyar Tað 
merkir. at tað verður hesm 
kvinnuligi politikarin. sum 
fer at hava áhyrgdina av 
samráðingunum um markið 
millum Føroyar og Bret- 
land.

Samráðmgarnar milluru 
londini. sum vórðu scttar til 
at verða 2. apríl. vórðu út- 
settar. tá valið varð útskrív 
að. til at verða eftir valið.

Eftir flein royndir hevur 
tað eydnast Sosialinum at 
fáa samband við Joyce Quin 
og fáa eina viðmcrking frá 
hcnni til støðuna hjá cini 
møguligan komandi
Labour-stjórn til markna- 
ósemjuna við Føroyar.

Hon sigur: -  Lahour 
ynskir at hava góð viður- 
skifti við allar sínar grann- 
ar, cisini fólkið í Føroyum

Sum skuggaráðham tyri 
Europa havi eg longu hiðið 
stjómina kunnað meg um 
allan marknaspumingin. Eg 
vil eisini umhugsa eitthvørt 
uppskot (representatíons), 
sum verður iagt fyri mcg 
um marknaspumingin. so- 
leiðis at eg kann vcra vxl 
kunnað um hetta málið. um 
so er. at Lahour fer at skipa 
stjóm eftir valið, sigur 
Joyce Quin í viðmerkingini 
til Sosialin.

Labour a ltið  gingió 
inn fyri m iólinjum arki
Hyggur tú nú eftir. hvønn 
politikk Lahour rak f 
marknaspurninginum sum 
hcild, tá tað sat við valdin- 
um í Bretlandi, so stingur 
miðlinjan seg upp aftur og 
aftur í samráðingunum við 
onnur lond.

Ein skuldi tí nú kunnað 
sagt, at horðið fangar. Hctta 
ber tað tó ikki til at siga nak- 
að um nú. áðrenn flokkurin
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hcvur gjørt støðu sína upp í 
hesum aktuella málinum 
við Føroyar.

Mcn tað skerst ikki hurt- 
ur -  søgan vísir tað -  at tað 
var undir ein Lahourstjórn. 
at Bretiand fyri mongum 
árum síðani gjørdi avtalu 
við Noreg um markið mill- 
um londini. Hctta var í 78. 
Henda avtala hygdi tá á 
miðlinjuprinsippi. t.v.s. 
somu grundreglu. sum før- 
oyingar í dag krevja skal 
vera galdandi millum Før- 
oyar og Bretland.

Tað var cisini ein laibour- 
stjóm, sum m zlti tii at 
hrúka miðlinjuna millum 
Føroyar og Bretland sum 
fiskimark. í samráðingun- 
um við Frakland í 77 um 
eitt mark, helt táverandi 
Lahourstjórnin eisini fast 
um miðlinju sum mark. so 
fast. at sjálvt Kanaloyggj- 
arnar. sum liggja txtt upp 
at fronsku strondini. skuldu 
telja við í eim breLskari mið- 
linju. At bretar so ikki heilt 
fingu viðhald í hcsum í 
gerðadóminum er so ein 
onnur søk

Taðer eismi vcrt at lcggja 
til mcrkis í øllum hcsum. at 
lann konservativa sljiímin 
hevur einki fingið hurtur úr 
við ógvusligu og ófantaligu 
framfcrð sfm móti Føroy- 
um at fáa eif. mark millum 
londini. Siðani tað scm víð- 
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gongda kravið í 1990. sum 
táverandi danski uttan- 
rikisráðharrin skírdi hcilt 
hurturvið. so txtt gekk tað 
upp at Føroyum, cr so gott 
sum einki komið hurtur úr 
hjá tcimum konscrvativu

Ein kann tí siga. at tann 
politikkur. sum Torry- 
stjómin hevur nkið í 
marknalrxtum. hcvur ikki 
givið tað xtlaða úrslitið. 
nevniliga cina loysn

Og hctta cr so tann støð- 
an. sum Lahour arvar frá 
teimum konsevativu. Og 
ynskir Labour eina loysn. so 
veit flokkunn frá miseydn- 
aðu samráðingunum hjá 
undanfamu stjórnim, at 
hetta gerst ikki við at koma 
við órímuligum krøvum, 
sum síggja hurtur frá leim- 
um miðlmjum. sum longu 
eru á kortinum.

Vónar
Vit hava spurt leiðaran í 
føroysku samráðingar- 
nevndini. Áma Olafson. um 
eina viðmerking til úttalils- 
ini hjá komandi Labourráð- 
harranum fyn Europa í sam- 
bandi við marknatrxtuna 
við Føroyar.

Hann sigur scg vóna. at 
tað fer at ganga hetur við 
samráðingunum. lá tx r 
verða tiknar uppaftur Um 
ein Lahourstjorn fcr at 
vcrða føroysfcu sakini til

fyrimunar. vil hann ikki 
gera viðmcrkingar til Hann 
kann bcrt vóna tað.

Tað. sum føroyskir polit- 
ikarar við løgmanni á odda 
higartil hava sagt um støð- 
una hjá tcimum konserva- 
tivu í samráðmgunuin cr. at 
krøv teirra um. al cin storur 
partur av føroyska land- 
grunninum skal vera hretsk- 
ur. er hcilt órímulig

Uppá fynspuming um ein 
Lahourstjóm fer at vcrða 
mcira rimulig enn kon- 
scrvalíva stjómin vísir Ámi 
Olafson til somu føroysku 
politikarar. sum ikki hava 
uppfatað ta hretsku støðuna 
uppá nakran máta rímuliga. 
So tað kann hcrt ganga 'ann 
hctra vcgin
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