
Junl 1994 SÓLIN Longd á Munur
dagur upp i sudri niður degnum vetur summar
16 H6s Tórshavn 3 41 13.28 23.15 19.34 ♦ 14.33 + 0.03
17 Frf 3 41 13.28 23.15 19.35 ♦ 1434 ♦ 0.02
16 Hós Mykines 3.43 13.31 23.20 19.36 ♦ 14.37 + 0.03
17 Frf 3.43 13.32 23.20 19.37 ♦ 14.38 + 0.02
16 Hós Sumba 349 13.27 23.06 19.17 ♦ 1401 + 0.03
17 Frf 3.49 13.28 23.07 19 18 ♦ 1402 + 0.02
16 Hós Viðareidi 3.35 13.27 23.19 19.45 ♦ 1453 + 0.03
17 Frf 334 13.27 23.20 19 46 ♦ 14 54 + 0.02
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Juai I9V4 MANIN
dagur upp í su&n
16 Hós Tórshavn 13.17
17 Frf 14 48

nidur

16 Hós Mykines 13.21 19.24
17 Frf 14.52 20.15
16 Hós Sumba
17 Frf
16 Hós Viðareiði
17 Frf

13.17 19.20
14.47 20.11
13.16 19.20
14 48 20.10

Oljuídnaðurin Clinton vitjar í 
Baltikum

Ynskja at taka 
immunitetin frá 
Sjirinovskij
Hægsti ríkisákæru 
Ruslands hevur heitt á 
tjóðartingið um at taka 
parlamentariska imm- 
unitetin frá vígongda 
tjóðskaparsinnaða 
Vladimir Sjirinovskij.
Alexej Iljusjenko, ríkis- 
ákæri skuldsetir Sjirinovskij 
at eggja til kríggj.

Tíðindastovan. Interfax 
skrívar. at skuldsedtingin er 
grundað á innihaldið í bók- 
ini hjá Sjirinivskij »Síðsta 
spæl fyri sunnan«

í bókini umrøður politik- 
arin millum annað spurn- 
ingin um at víðka um landa- 
øki Ruslands. Og tað er ikki 
smávegis russiski fólkaøs- 
arín ynskir sær. Rusland 
skal víðka landaøki út til 
Indiahavið og Miðjarahav- 
ið.,

Ákærumyndugleikin 
ynskir. at ákærumar móti 
Sjirínovskij skulu umfata 
krígsøsing og rasismu. 
Verður hann dømdur, kann 
Sjirínovskij fáa fongsuls- 
revsing upp í átta ár.

rb/reuter-glp

Smá framstig
í Jemen
Keldur innan ST siga, 
at smá framstig verða 
gjørd í friðarsamráð- 
ingum í Jemen
Bumbuálopini á høvuðsbý- 
in í Suðurjemen, Aden hildu 
uppat seint týsdagin, og 
ávísur vilji tykist vera fyri 
vápnahvíld.

Leiðarar í Norðuijemen 
hava sagt, at teir ikki vilja 
góðtaka, at altjóða eygleið-

arar skulu halda eyga við 
eini vápnahvfld.

Men í einum skrívi til út- 
lendskar fjølmiðlar. hava 
leiðaramir í Norðuijemen 
boðað frá, at teir hava slak- 
að nakað, sjálvt um langt er 
á mál. Teir ganga við til at 
seta eitt felags hemaðarráð 
at halda eyga við vápna- 
hvfldini - men útlendingar 
skulu halda seg burtur.

rb/reuter-glp

spenna reimina
Ikki slepst undan at minka nakað um talið á arbeiðsplássum, stendur í 
nýggjari frásøgn
ABERDEEN 9. juni (Diml.)

Nú roynt verður at gera frá- 
landavinnuna munabetri og 
meira lønandi, slepst ikki 
undan at minka um arbeiðs- 
megina innan oljuídnaðin í 
Landnyrðingsskotlandi. 
Hetta er niðurstøðan í eini 
frásøgn, sum varð almanna- 
kunngjørd í gjár.

Kortini eru útlit til, at 
fleíri enn 80 nýggj boriøki 
verða troytt komandi tvey 
tíggjuárini; so alt er ikki 
dapurt innan hesa megin- 
vinnu Aberdeens. -  Og nýg- 
gjastu tølini sýna eisini, at 
arbeiðsfólk í Grampianøk- 
inum, har Aberdeen er mið- 
depilin, hava millum 
hægstu inntøkur í øllum 
Bretlandi

Útlit
Hóast væntað verður, at 
talið á arbeiðsfólki innan 
frálandavinnuna so líðandi 
fer at minka, verður henda 
vinna framvegis mest týð- 
andi tátturín í búskapinum í 
Landnyrðingsskotlandi 
komandi 25 árini, stendur í 
seinastu frásøgnini um olju- 
og gassútlitini hjá Gram- 
pian Regional Council, t.e. 
landspartaráðnum.

Sum er, starvast 48.000

arbeiðsfólk í oljuídnaðinum 
her; tað eru 6.000 færri enn í 
1991. Men fólk í landspart- 
inum hava fyra av fimm ar- 
beiðspláss í sambandi við 
frálandavinnuna í  Skot- 
landi.

Ritstjórí frásagnarínnar, 
búskaparfrøðingurin Alan 
CampbelJ, væntar, at talið á 
arbeiðsplássum innan
vinnuna fer niður á 46.000 í 
1996, men fer so at standa í 
stað til 2001. Tá verður 
mett, at talið verður um 
45.000. Men so seint sum í 
2011 roknar hann við, at 
oljuídnaðurin framvegis fer 
at veita 42.000 fólkum ar- 
beiði.

Dr. Campbell segði, at 
lágu oljuprísimir gjørdu lít- 
ið til at broyta bjartskygnið, 
verður litið nakað frameftir. 
Eini 80 olju- og gassøki fara 
framvegis at verða troytt 
um 20 ár, legði hann afturat.

Lítið arbeiðsloysi
Um somu tíð sum nøkur 
oljufeløg minka um virk- 
semið, verða onnur, ið leita 
norður til orkudepil Europu, 
Aberdeen, og støðini kríng 
býin. Hetta fer at bøta um 
og kanska forða fyri, at ar- 
beiðsloysið økist her um 
ieiðir, har arbeiðsloysið

framvegis einans er lutfals- 
liga um helvt av tí í Bret- 
landi ella Skotlandi sum 
heild.

Ronald Clark á menningar- 
stovuni

Ronald Clark, varafor- 
maður í búskaparligu 
menningardeildini hjá 
landspartaráðnum, segði á 
tfðindafundi í gjár: »Vit eru 
bjartskygd í sambandi við 
búskapin í økinum.«

Samstundis er Landnyrð- 
ingsskotland staðið, hart 
fólk fara, vilja tey vinna 
pening -  treytað av, at tú ert 
mannfólk og arbeiðir fulla 
tíð. Hagtøl hjá bretsku 
stjórnini sýna, át Grampian- 
økið er millum tey tíggju

støð, har vikulønin er hægst 
hjá mannfólki.

Góðar lønir
Meðalinntøkan hjá manni í 
fullari vinnu er £384,30, t.e. 
um 3.800 krónur, áðrenn 
skatt, sum er 20-30%, og 
trygging, sambært seinastu 
hagtølunum. Og hetta ligg- 
ur millum tað hægsta, 
nevniliga £461,20, um 
4.500 krónur, í London, og 
tíggjundaplássið, sum er 
Vestursussex, har vikulønin 
er £365,20, ella um 3.600 
krónur. -  Leggjast kann aft- 
urat, at livikostnaðurín í 
Bretlandi er lægri enn í Før- 
oyum; og í Aberdeen-økin- 
um lægri enn í t.d. London.

Hinvegin eru konufólka- 
lønimar enn lágar, £288,80, 
um 2.800 krónur, um vik- 
una í meðal; og tað er væl 
undir meðalinntøkuna hjá 
bretskum konufólkum sum 
heild.

Ein talsmaður fyri hag- 
deild Stórabretlands segði á 
tíðindafundinum í gjár, at 
góðu lønimar stavaðu frá 
oljuídnaðinum; og hetta 
váttaði Dr. Alec Kemp, pro- 
fessari í búskaparfrøði á 
University of Aberdeen. jt.

Bill Clinton verður 
fyrsti amerikanski for- 
setin, sum nakrantíð 
vitjar í Baltikum.
Tað hendir 6. juli, tá hann 
hittir forsetarnar í baltisku 
londunum í høvuðsstaði 
Letlands, Riga.

I eini yvirlýsing frá umsit- 
ingini í Washington verður 
sagt, at forsetin við hesi 
søguligu vitjan fær møgu-

leika at vísa »sín sterka 
stuðul til sjálvræði í baltiksu 
londunum«.

Sambært yvirlýsingini fer 
Bill Clinton at tosa við 
starvsfelagamar Guntis 
Ulmanis úr Letlandi, Lenn- 
art Meri úr Estlandi og Al- 
girdas Brasaukas úr Litavia, 
um amerikanskan búskap- 
arligan stuðul og fløgur í 
baltisku londunum.

rbíreuter-gip

V eð r ið
Eitt hátrýst vestanfyri írland stendur nærum í stað 
og viknar. Ein hátrýstryggur fer framvið Føroyum í 
dag, og síðani verður veðrið við Føroyar heldur 
óstøðugt.

Vápnahvfld í 
Rwanda eftir 
barnadráp
Eftir at hermenn frá 
hutu-ættarbólkinum 
eftir øllum at døma 
høvdu myrt 40 børn frá 
tutsi-ættarbólkinum, 
eru partarnir komnir 
fram til eina vápna- 
hvíldaravtalu.
Ræðurleikamir tykjast 
óskiljandi í Rwanda. 
Mannalívini verða ikki 
nógv vird, og ein møguligt 
hópdráp á bøm mátti til, 
áðrenn partarnir kundu 
koma fram til nakað skila- 
gott.

Týsdagin komu tíðindini 
um, at tey 40 bømini vóru 
burturflutt og myrd, og nak- 
að eftir komu tíðindi úr 
Tunis, at partarnir nú vóru 
nær eini vápnahvfld.

Stjómarembætismenn úr

Rwanda, sum fyri tað mesta 
umboða hutu-fólkið, og 
umboð fyri uppreistarherin, 
ið er mannaður við tutsi 
fólkum, søgdu eftir ein fund 
í afrikanska samstarvsfel- 
agsskapinum, OAU f Tunis, 
st teir vóru komnir ásamt 
um at steðga bardøgunum.

Sagt varð, at afrikanskir 
stjóranarleiðarar skuldu 
kunngera avtaluna í gjár.

Støðan var annars sera 
spent í Kigali, sum er høv- 
uðsstaður í Rwanda, eftir at 
hutu-hermenn høvdu burt- 
urflutt tey 40 bømini úr eini 
kirkju, sum liggur í einum 
umráði, ið hutuar hava 
valdið í.

Hóast tað enn ikki er 
váttað, at bømini eru myrd, 
eru ST-keldur rættiliga vís- 
ar í, at tað var endamálið við 
burturflytingini.

rb/reuter-glp

Russar hótta við 
heimsbardaga
Verður bannið móti 
sølu av vápnum til 
muslimar í Bosnia tikið 
av, hóttir Rusland við 
3. heimsbardaga.
- Um USA velur at taka 
stig, sum stuðla muslimum, 
broytist politiska støðan 
heilt. Tað greitt vegurin 
fram ímóti einum nýggjum 
heimsbardaga, segði russ- 
iski uttanríkismálaráðharr- 
in, Andrej Kosyrev

Hann legði afturat, at um 
bosnisku serbamir velja 
ftíðarvegin, kunnu teir 
vænta dygga undirtøku úr
Moskva.

- Um serbamir ynskja frið, 
kunnu teir vænta dyggan 
stuðul úr Moskva. Vit stuðla 
tykkum, hóast tað merkir 
ein samanbrest við Vestur- 
hcimin. Men velja tit kríggj, 
kunnu tit gloyma alt um 
russiskan stuðul, segði Kos- 
yrev.

rb/reuter-glp

Sundalagsstevnan 
í Kollafirði
Komandi vikuskifti 
verður skipað fyri 
stevnu í Kollafirði. 
H e tta  e r onnur 
stevnan í bygdini 
við heitinum  
»Sundalagsstevn- 
an«. Tann fyrsta 
var í bygdini í 1991

I tíðindaskrivi verður sagt, 
at longu mikukvøldið var 
fyrsta tiltakið. Tá varð 
stevnuteitið ført fram í 
bygdarhúsinum. Stevnu- 
teitið er vorðið ein fastur 
táttur á stevnuni her í 
bygdini. Hetta eru smáir 
skemtileikir og sangir. 
Stevnuteitið verður eisini 
ført fram fríggjakvøldið og 
leygarkvøldið, men so 
verður tað ikki endurtikið, 
tí leikarar fara uttanlands.
■ í kvøld verður barna- 

dansur í tjaldinum, har 
Silence (fyrrverandi Kjøl- 
ar) spælir. Silence heldur 
fram at spæla seinni um 
kvøldið til vaksnamanna- 
dans. Fríggjakvøldið verð- 
ur almennur dansur í 
tjaldinum og í bygdarhús- 
inum. í tjaldinum spælir 
Ikaros og í bygdarhúsinum

spælir Flemming & Co. 
Leygarkvøldið verður aft- 
ur dansur í báðum støð- 
um, tá spæla Hjarnar í 
tjaldinum og Vestmenn 
vera í bygdarhúsinum. 
Sunnukvøldið verður 
dansur í tjaldinum, tá 
verður tað bólkurin Moira, 
ið spælir.

Fríggjakvøldið letur upp 
ein framsýning av gomlum 
myndum úr Kollafirði. 
Hetta er framsýning, ið 
fornminnisfelagið hevur 
skipað fyri. Her eru nógv- 
ar forvitnisligar myndir, ið 
ikki hava verið at sæð 
alment fyrr. Hendan fram- 
sýning verður eisini opin 
leygardagin og sunnudag- 
in. Eisini verður høvi at 
vitja Todneshúsini (Húsini 
hjá Peri), her fara fólk at 
sita og tøta fríggjadagin og 
leygardagin. Sunnudagin 
vera húsini eisini opin.

Fyrsta tiltakið leygar- 
dagin verður súkklukapp- 
ingin Grand Prix '94.

Klokkan 14.00 verður 
stevnan sett. ítróttarfólk 
og skótar ganga skrúðgon- 
gu frá bygdarhúsinum og 
út í skúlagarðin, har 
Marjun Bæk prestur setir 
stevnuna, og harmonior- 
kestrið í Norðstreymi
spælir. Eisini syngur

manskórið í Norðstreymi.
Klokkan 15.00 byrjar so 

kappróðurin. Hetta er 
aðru ferð, at skipað verður 
fyri FM róðri í Kollafirði. 
Kollafjøðrur er sera væl- 
egnað sum kappróðrarøki. 
Her er gott pláss bæði til 
áskoðarar og bátar. Koll- 
firðingar hava tríggjar bát- 
ar við til róðurin leygar- 
dagin. Hesir eru 5-manna- 
farið Kollur, mannaður við 
gentum og dreingjum, 6- 
mannafarið Kollfirðingur, 
mannaður við monnum, 
og so er tað tað nærum 
100 ára gamla 6-manna- 
farið Greivin av Signabø.

Missiónshúsið skipar fyri 
útimøti leygarkvøldið, og 
aftaná verður opið hús. 
Sunnukvøldið skipar
missiónshúsið eisini fyri 
møti.

Leygarkvøldið verður 
skipað fyri báli og felags- 
sangi. Gunvør Jensen úr 
Kollafirði fer at halda 
røðu. Hetta verður á øki- 
num niðanfyri missións- 
húsið.

Sunnumorgunin verður 
byrjað við kirkjugongd kl. 
11, har Marjun Bæk prest- 
ur prædikar.

Seinnapartin verður 
skipað fyri 5 km renning 
av Signabø og út I skúlan.

Hondbóltur, sum er hø- 
vuðs ítróttargrein hjá koll- 
firðingum, verður á 
skránni sunnudagin. Dyst- 
irnir verða í skúlagarð- 
inum. Fyrst verður lagt 
fyri við teimum yngru lið- 
unum, áðrenn 1. deild 
menn spæla. Aftaná henda 
dyst spæla 3. og 4. deild 
menn og 3. deild kvinnur.

f fimleikarhøllini verður 
flogbóltur, har spæla KIF 
og StÍF 3. deild kvinnur.

Av øðrum tiltøkum sun- 
nudagin kunnu nevnast 
talvkapping fyri børn. Eis- 
ini verður møguleiki at 
vinna køkur í køkutom- 
bola. Og á økinum niðan- 
fyri missiónshúsið verður 
ponyríðing.

Sum nakað nýtt verður 
skipað fyri kappsigling 
sunnudagin. Kollfirðingar 
hava luttikið í fieiri kapp- 
siglingum og hava fingið 
góð úrslit, so spennandi 
verður at síggja, hvussu 
henda fyrsta kappsiglingin 
á Kollafirði fer at eydnast.

í bygdarhúsinum verður 
eydnuhjól sunnudagin. 
Eisini skipar bygdarhúsið 
fyri matsølu.

Allar dagarnar verður 
tivoli við bátahylin.

Gul av útnyrðingivestri, umleið 8 m/s. Vindurin 
veksur seinnapartin í dag til millum 8 og 13 m/s, 
Sólin sær, men seinni verður skýggjað. Hitin fer at 
liggja millum 7 og 10 stig.

í morgin:
Hvassur vindur av útsynningivestri, umleið 15 m/s, 
sum verður nakað lakari út á dagin. Hann klárar í, 
men okkurt ælið verður kortini. Hitin fer at liggia 
millum 7 og II stig.

Iæygardagin:
Frískur vindur til hvavsan vind av suðri, 10 til 15 
m/s, og regn. Hitin fer at liggja millum 7 og 10 stig.

Sunnudagin og mánadagin:
Eitt lot til frískan vind av útsynningi, 5 til 10 m/s. 
Hitin fer at liggja millum 7 og 10 stig.
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