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Sosialdem okratar
eru fyri ES
Nú manglar skjótt bert
føroyski javnarflokkurin. Allir hinir norðurlendsku sosialdemokratisku flokkarnir
hava nú mælt til ESlimaskap.
Herfyri boðaði íslendski
javnaðarílokkurin frá. at
hann mælir til ES-limaskap,
og Jón Baldvin Hannilbalsson vann formansstríðið í
flokkinum, m.a. upp á ESspurningin.
Norsku og svensku sosialdemokratisku tlokkarnir hava báðir hildið ársfundir um vikuskiftið, og
høvuðsevnið á báðum fundum var ES-limaskapur.
Sviar skulu artkvøða um
ES fjúrtan dagar áðrenn
Noreg, 13. november. Á
lanndsfundinum sunnudagin atkvøddu 232 av fundarluttakarunum fyrí, at mæla
svensku veljarunum at atkvøða fyrí ES-limaskapi.
103 iuttakarar atkvøddu
ímóti.
- Hetta var á leið tað úrslit
eg hevði væntað, segði
Ingvar Carlsson, floksformaður.

Hann hevði allan leygardagin tosað fyri ES- limaskapi.
Ingvar Carlsson, sum
helst verður næsti forsætisráðharri Svøríkis, mátti eftir
atkvøðugreiðsluna
viðganga, at tær 103 atkvøðurnar ímóti ES-limaskapi
vísa, at rættiliga nógvir
floksfelagar eru ímóti ES.

Innanhysis ósemja
Eins og í Svøríki, so atkvøddu tveir triðingar av
luttakarunum á ársfundinum hjá norska arbeiðaraflokkinum fyri ES-limaskapi. 197 atkvøddu fyri,93
ímóti.
Norska úrslitið merkir, at
norski Arbeiðaraflokkurin
nú kann hera stríðið fyri ESlimaskapi uppundir valið,
sum verður 28. november.
Noreg er síðst í røðini av
Norðurlondum, sum skulu
taka støðu. Fyrst er tað Finland, síðan Svøríki, og til
seinast Noreg. Eins og í
Svøríki, mátti floksformaðurin viðganga, at tær 98 atkvøðurnar ímóti merkja, at
stór ósemja er innanhýsis í
flokkinum.

Tá 97 prosent av atkvøðunum vóru upptaldar, hevði
valevnið hjá teimum liberalu, Ernesto Semper, fingið
50,2 prosent av atkvøðunum. Mótstøðuvalevnið úr
konservativa
flokkinum.
Andres Pastrana, hevði tá

V e ð r ið
Eitt lágtrýst við regni i ein útnyrðing úr írlandi
ferðast yvir Føroyum í dag, og tað dýpist. Eitt annað
lágtrýst við I>andsynningsgrønland førkar seg
spakuliga eystureftir, og fer væntandi framvið
norðanvert Føroyar í nátt. Aftaná fer óstøðug luft
av útnyrðingivestri at streyma inn yvir Føroyar.

rb-glp

Liberalur forseti
valdur í Kolumbia
Teir liberalu varðveita
forsetan í Kolumbia,
eftir valið um vikuskiftið.

»Sea Star« eitt hitt
m est fram kom na seism ikkskipið í landinum

fingið 48,7 prosent av atkvøðunum.
Liberali flokkurin varveitir við hesum forsetan, og
7. august yvirtekur Emesto
Semper forsetasessin eftir
Cesar Gaviria.
Eftir at úrslitið var greitt,
ynskti Pastrana Semper tillukku við sigrinum.
- Vit ynskja báðir tað besta
fyri Kolumbia, segði Pastrana.
rb/afp-glp

Serbar hótta við
stórálopi

síggja skipið og útgerðna hevur skildskap við havumborð. Skipið ger nú botnin eystan fyri Hetlandsroyndir á leiðunum eystan- rennuna, har stórar oljufyri og vestan fýri Lopra, nøgdir eru. Tó skal havast í
har royndarboringar fóru huga, at hjá okkum er bafram í áttatiárunum og saitflógv oman á teimum
løgum, sum hildin vera
gassnøgdir vóru funnar.
Hvørt hetta verður fram- goyma olju. Og hesin muntíðarvinna føroyinga ella ur kann skapa ein vissan
ikki fáa vit kanska eina iva.
Um borð á Sea Star talaði
ábending um í heyst tá
fyrstu úrslitini av seismisku Bergur Jacobsen, landsstýrroyndunum fyriliggja. Men ismaður, landsstýrisins vegmillum áhugabólkar í Før- na, og hann bar upp á mál
oyum er sum heild semja møguleikan fyri, at royndirum, at Western við sínum nar, skipið nú er í holt við,
seksti ára royndum man eru byrjanin til eina framPÓL Á KLETTI__________ hava eina vón um at »svart tíðarvinnu í Føroyum. Tó gull« finst í havbotninum tá ilt er at spáa um framtíðina.
Umboðini hjá Western
tað sendir eitt av heimsins
Fríggjadagin vóru umboð best útgjørdu seismikkskip- halda annars, at føroyingar
fyri stovnar feløg og tíð- um higar at gera royndir.
hava borið skjótt at at fáa
indatænastuna boðin um
Sagt verður, at tilfarið í hesir royndir í gongd, tí so
borð á amerikanska seis- føroyska landgrunninum stutt er fráliðið síðan vit
mikkskipið »Sea Star« at

At eitt felag sum Western Geophysical Corporation við sínum 60
ára royndum innan
seismiskar kanningar
sendir eitt framkomið
skip til Føroya at gera
royndir, man geva
mongum vónina um, at
teir hava varhugan av
»svarta gullinum« í
havbotninum

fingu yvirvaldsrættin til ráevnini í undirgrundini (seint
á ári 1992) og at tað ikki er
meira enn ár síðan at oljuráðleggingamevndin hevði
greitt úr hondum álitið um
framtíðaroljuvinnu í Føroyum.
Nú Sea Star av álvara fer
at gera seismiskar royndir á
føroyska
landgrunninum
heitir Oljufyrisitingin á skip
og bátar, sum fiska nærindis
skipinum um at sýna varsemi og ikki órógva óneyðugt, tí útgerðin um borð er
viðbrekin.
Trygdarfrástøðan eigur í
minsta lagi at vera 5 Qórðingar aftur út og 2 fjórðingar frammanfyri og til síðurnar.

í dag:
Eitt lot til frískan vind av útsynningi, seinni av vestri, 5 til 10 m/s. Fyrrapartin verður skýggjað og helst
eisini regn. Seinnapartin klárar hann í, men okkurt
ælið verður kortini. Hitin fer at liggja millum 8 og
11 stig.

Serbar hótta við einum úr umráðnum, í sambandi
álopini. Serbaleiðarin
stórálopi, meinlíkt tí í við
segði, at serbisku støðirnar í
Gorazde í aprfl, um
umráðnum eru av sera
stórum týdningi, tí tær hava
muslimar ikki steðga
eftirlit við einum av stóru
álopum á serbiskar
høvuðsvegunum í Miðbosstøðir.
nia.
- Steðga muslimar ikki,
Tað var sunnudagain, at seta vit eitt álop í verk, sum
serbaleiðarin í Bosnia, Rad- er rneinlíkt tí í Gorazde,
ovan Karadzic kom við hesi segði Karadzic.
Bara navnið á býnum fær
hóttan.
Hann skuldsetir mus- tað at renna kalt niður eftir
limska stjórnarherin at rygginum, tí tað man hava
leypa á serbidkar støðir í verið eitt tað mest ræðuliga
umráðnum við Ozren-fjall- í tí langa borgarakrígnum.
ST kan hvørki vátta ella
ið.
Hann segði, at fleiri tús- avsanna tíðindini.
rb/reuter-glp
und sivilir serbar eru ríknir

F riðarsamráðingar
í Korea
Vitjanin hjá fyrrverandi forseta USA,
Jimmy Carter, í Norðurkorea, hevur flngið
glið á friðartilgongdina
millum tey bæði koreansku ríkini.
Eftir at Carter sunnudagin
hevði boðað Bill Clinton
forseta frá samráðingunum,
tók Suðurkorea í gjár stig til
samráðingar rnillum tey
bæði koreansku ríkini
Suðurkorea mælir til, at

embætismenn úr báðum
londum hittast f marknaðarbýnum Panmunjon at
fyríreika toppfund millum
forsetanar báðar, Kim
Young-Sam úr Suðurkorea
og Kim ll-Sung úr Norðurkorea.
Stríðið er fkomið eftir at
Norðurkorea vísti nøkrum
útlendskum eygleiðarum úr
landinum, sum annars
skuldu kanna eitt kjamorkuverk. Illgruni er um, at
Norðurkorea
framleiðir
kjamorkuvápn.

Mikudagin:
Eitt lot til frískan vind av suðri, 5 til 10 m/s. Seinni
verður hann meira vestligur, og hann veksur vindin
til umleið 13 m/s. Veðrið verður óstøðugt, og tað
verður regnælingur. Hitin fer at liggja millum 6 og
9 stig.

Hósdagin:
Strúkur f vindi av vestri ella útnyrðingi, umleið 13
m/s. Seinni makar hann vindin til undir 8 m/s.
Hálvskýggjað og okkurt regnælið. Hitin fer at liggja
millum 6 og 9 stig.

Fríggjadagin og leygardagin:
Eitt lot av landsynningi, seinni av landnyrðinginorði. Tað verður hálvskýggjað og fyri tað mest
turt. Hitin fer at liggja millum 10 og 12 stig.

