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Stríðslúðrar
1. mai 2003
Stríðslúðrar aftur gella
fylkingin alment á ferð
stríðsblóðið sterka man vella
droyrreyða merkið á odda ber

høgrarákið durafjórðingin fáa
arbeiðarastættsins hægsta trá
brátt rættvísismálið droyrreyða náa
stríðsmikli 1. mai-sigur vil fá!

stríðshugurin í besta blóma
við solidariska brandi á leið
javnrættarbirtuna hóma
eldhugaði frælslynti skarin steig

1. mai okkara blóðreyði stríðsdagur
í eystri so máttmikil roðar
kollvelting reyða í eygsjón-socialismunnar staður
javnrætt og frælsi socialisman oss boðar.

stríðsandan blása í unglingan fríða
øsandi kreftir í æðrunum strítt
mót kúgandi yvirstættini stríða
sjá frælsisljósið bleiktrandi frítt

solidariska flóðaldan máttmikil er
alheims samhuga sýnir
socialistiska hugsjónin á sigursferð
eitrandi kúgandi liðið nú dvínur

ríkmanna svikabrøgd-blóðdálkaðu hendur
trælaok nívandi á okkum leggja
kapitalistisku skortar, hvar ein sær vendir
til rættvísisstríðið okkum vil eggja

stríðseyðkennisbúnar at sjá
kravgongur, verkføll reyða skaran skoða
javnrætt og frælsi viljum vær fá!
Stríðsljómurin vil okkum boða!

kúgaða stættin gullið spinnur
ta kúgandi stættina føða
men socialisman tann sterka vil vinna
javnrættaraldan um alheimin fløða!

Sólmundur Joensen
1. mai 2003

fámennisveldi undan vil flýggja
socialismunnar stríðsmerki væna
ríkmannafjøldin falla til kníggja
arbeiðarafjøldini brátt megu tæna!

Tolin trívst
Nicolina Justinussen
Las nú um dagarnar eina
grein í einum av bløðunum
um ferðsluna hjá okkum, tá
Strandfaraskipini koma, og
hvussu longi tað er at bíða,
inntil tú sleppur yvir um
Leirvíksfjørð. Og tú skalt
vera grúuliga heppin, um tú
sleppur, tá tú ætlaði tær.
Men eina lítla viðmerking
havi eg til tað. Tað bleiv
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sagt, at mannskapi onki
hevði við tað at gera. Men
tað er nú ikki heilt beint,
ella er tað broytt, tí eg kann
minnast fyri árum síðani –
tó ikki so grúuliga langt
síðani.
Vit stóðu í røð og bíðaðu.
Tá kom ein bilur, sum ein
skjúttil og skuldi koyra
umborð, men tá kom ein av
okkara góðu, gomlu skiparum og segði við viðkomandi, at hann ikki átti tá. So

tá var meira skil í, ella varð
tað betur ansað eftir. Og
hetta hendi aftur, fyri ikki
so langari tíð síðani. Ja, tað
var vist beint fyri páskir. Tá
kom ein upp á sama máta,
men hann slapp vist við.
Ongin segði nakað við
hann, men soleiðis er helst
bara, men ljótt sá tað út.
Tað er nú altíð ljótt at vera
ljótur.
Nei, enn verður ein løta
hjá okkum her norðuri at

bíða, til vit kunna koyra í
undirsjóvartunli. Tá verður
ongin bíðitíð og lættari og
betur, nú ferðslan er vorðin
so nógv og fólk ferðast
meira og bilarøðirnar bara
økjast.
Vit ynskja og vóna, at tað
verður øðrvísi, og eg hugsi,
at øll hugsa tað sama.

Yvirlit yvir bygnaðin í
nýggja felagnum:
Ferðavinnan í Suðuroy.
Tølini eru bert
vegleiðandi

ferðavinnuna í álvara, tí alt
ov leingi hevur vinnan
verið merkt av pionerarbeiði, har fólk hava nýtt
hugflog og megi til at
yvirliva við øðrum hjávinnum.
Hugskotið við felags
átakið fyri ferðavinnu í einum øki er kent úr Eysturoynni og hevur tað eydnast
væl.

Yvirlýsing um
ferðasambandið
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Tá stovnanin av felagnum
var avgreidd, var komið til
ymiskt á fundarskránni. Og
ymiskt varð havt á lofti.
Viðtøkur felagsins siga, at
arbeiðast skal fyri at betra

ferðasambandið, men sannroynd er, at tað gongur
øvugta vegin, var semja um
á fundinum. Tyrluflúgvingin er burtur tann 1. mai og

tað er ikki líka heppi at
ferðast ørindi til miðstaðarøkið, sum tað hevur verið.
Fundurin var samdur um, at
tað er alneyðugt at ferðast

til miðstaðarøkið, t.d. til
lækna, og túrarnir, har ein
sleppur suður aftur í
hampuligari tíð, eru skerdir. Sleppast má undan, at

Oljuframsýning
á Tvøroyri
TÍÐINDASKRIV
Fe r ð a f r a m s ý n i n g i n
Oljuleiting við Føroyar
vitjar á Tvøroyri.
Framsýningin læt upp
mikudagin 30. apríl í
fyrrverandi Statoilstøðini á Drelnesi. Hon lýsir
partar av tí nýggjasta,
sum vit vita um oljuna
við Føroyar og greiðir
frá, hvussu leitað verður
eftir olju.
Á heysti 1992 fann
bretska oljufelagið BP á
fyrsta sinni olju í rakstrarverdum nøgdum á
økinum millum Hetland
og Føroyar. Fáar vikur
frammanundan samdust
Føroya landsstýri og
danska stjórnin um, at
landsstýrið skuldi yvirtaka málsøkið "ráevni í
undirgrundini". Hesar
hendingar settu av álvara gongd á fyrireikingarnar til oljuleiting á
føroyskum øki.
Í øll hesi 10 árini, sum
farin eru, hevur nógv
verið at hoyrt um oljuleitingina við Føroyar.
Ferðaframsýningin lýsir
partar av tí virksemi,
sum ein oljuleiting førir
við sær.
Í framsýningini verður
nomið við hesi evni:

ein skal frá húsum klokkan
6 ella 7 á morgni, fyri síðani at vera heima aftur á
kvøldið klokkan 22 ella 23,
var niðurstøða á fundinum.
Fundurin undraðist á, at
einki hevur verið at hoyra
til tingmenn, nú tyrluflúgvingin er tikin frá suðuroyingum.
Fundurin, sum umboðaði
allar kommunur í Suðuroynni og ferðavinnuáhugað, samdist um at orða
yvirlýsing, har kravt verður, at tyrluflúgvingin verður tikin upaftur og at túrarnir, har tað slepst suður í

- hvussu verður olja til í
undirgrundini?
- hvussu sær eitt grótslag út, sum hevur olju
í sær?
- hvussu er arbeiðsdagurin á einum boripalli?
- hvussu nógv kostar
ein oljuboring á djúpum sjógvi?
- hvussu ansa vit eftir
náttúruumhvørvinum
undir eini oljuleiting?
- hvussu hevur søguliga
gongdin kring oljunýtslu í heiminum
verið? og mangt annað.
Framsýningin Oljuleiting við Føroyar byrjaði á
Náttúrugripasavninum í
Havn í juni 2002, og nú
endar sýningin við vitjanum í Húsavík, í
Klaksvík og nú á Tvøroyri. Ferðaframsýningin
sum læt upp í gjár á
Tvøroyri, verður opin
dagliga til 19. maj. Opið
er gerandisdagar frá kl.
10 til 12 og 13 til 16.
Leygardag og sunnudag
er afturlatið. Skúlaflokkar og aðrirbólkar
kunnu avtala vitjanartíð
á tlf. 37 24 80. Atgongdin er ókeypis.

hampuligari tíð á degi,
koma aftur á nøktandi
støði.
Jógvan Krosslá gjørdi
greitt, at suðuroyingar fara
at krevja 3 túrar sjóvegis
dagliga og at hetta krav úr
Suðuroynni standa kommunurnar saman um.

