
Juni l*W4 SÓLLN Longil A Munur
dagur upp i suón niður itegnum vetur summar
21 TýsTórshavn 3.40 13.29 23.17 19.37 + 14.36 + 0.00
22 Mik 3.41 1329 23.17 19.37 + 14.35 + 0.00
21 Týs Mykines
22 Mik

3.43 13.32 23.22 19.39 + 14.40 + 0.00
3.43 13.33 23.22 19 39 + 14.40 + 0.00

21 Týs Sumba
22 Mik

3.49 13 29 23.08 19.20 + 14.04 + 0.00
3.49 13.29 23 08 19.19 + 14.04 + 0.00

21 Týs Vióareiói
22 Mik

3.34 1328 23.22 19.48 +14.56 + 0.00
3 34 13.28 23 22 19.48 + 14.56 0 0 0
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T íó in d ir  u tta n e ft ir

Sosialdemokratar 
eru fyri ES
Nú manglar skjótt bert 
føroyski javnarflokk- 
urin. Allir hinir norður- 
lendsku sosialdemo- 
kratisku flokkarnir 
hava nú mælt til ES- 
limaskap.
Herfyri boðaði íslendski 
javnaðarílokkurin frá. at 
hann mælir til ES-limaskap, 
og Jón Baldvin Hannilbals- 
son vann formansstríðið í 
flokkinum, m.a. upp á ES- 
spurningin.

Norsku og svensku so- 
sialdemokratisku tlokkar- 
nir hava báðir hildið árs- 
fundir um vikuskiftið, og 
høvuðsevnið á báðum fund- 
um var ES-limaskapur.

Sviar skulu artkvøða um 
ES fjúrtan dagar áðrenn 
Noreg, 13. november. Á 
lanndsfundinum sunnudag- 
in atkvøddu 232 av fundar- 
luttakarunum fyrí, at mæla 
svensku veljarunum at at- 
kvøða fyrí ES-limaskapi. 
103 iuttakarar atkvøddu 
ímóti.

- Hetta var á leið tað úrslit 
eg hevði væntað, segði 
Ingvar Carlsson, floksfor- 
maður.

Hann hevði allan leygar- 
dagin tosað fyri ES- lima- 
skapi.

Ingvar Carlsson, sum 
helst verður næsti forsætis- 
ráðharri Svøríkis, mátti eftir 
atkvøðugreiðsluna við- 
ganga, at tær 103 atkvøður- 
nar ímóti ES-limaskapi 
vísa, at rættiliga nógvir 
floksfelagar eru ímóti ES.

Innanhysis ósemja
Eins og í Svøríki, so at- 
kvøddu tveir triðingar av 
luttakarunum á ársfundin- 
um hjá norska arbeiðara- 
flokkinum fyri ES-lima- 
skapi. 197 atkvøddu fyri,93 
ímóti.

Norska úrslitið merkir, at 
norski Arbeiðaraflokkurin 
nú kann hera stríðið fyri ES- 
limaskapi uppundir valið, 
sum verður 28. november.

Noreg er síðst í røðini av 
Norðurlondum, sum skulu 
taka støðu. Fyrst er tað Fin- 
land, síðan Svøríki, og til 
seinast Noreg. Eins og í 
Svøríki, mátti floksformað- 
urin viðganga, at tær 98 at- 
kvøðurnar ímóti merkja, at 
stór ósemja er innanhýsis í 
flokkinum.

rb-glp

Liberalur forseti 
valdur í Kolumbia
Teir liberalu varðveita 
forsetan í Kolumbia, 
eftir valið um viku- 
skiftið.
Tá 97 prosent av atkvøðu- 
num vóru upptaldar, hevði 
valevnið hjá teimum libe- 
ralu, Ernesto Semper, fingið 
50,2 prosent av atkvøðu- 
num. Mótstøðuvalevnið úr 
konservativa flokkinum. 
Andres Pastrana, hevði tá

fingið 48,7 prosent av at- 
kvøðunum.

Liberali flokkurin var- 
veitir við hesum forsetan, og 
7. august yvirtekur Emesto 
Semper forsetasessin eftir 
Cesar Gaviria.

Eftir at úrslitið var greitt, 
ynskti Pastrana Semper til- 
lukku við sigrinum.

- Vit ynskja báðir tað besta 
fyri Kolumbia, segði Pas- 
trana.

rb/afp-glp

Serbar hótta við 
stórálopi
Serbar hótta við einum 
stórálopi, meinlíkt tí í 
Gorazde í aprfl, um 
muslimar ikki steðga 
álopum á serbiskar 
støðir.
Tað var sunnudagain, at 
serbaleiðarin í Bosnia, Rad- 
ovan Karadzic kom við hesi 
hóttan.

Hann skuldsetir mus- 
limska stjórnarherin at 
leypa á serbidkar støðir í 
umráðnum við Ozren-fjall-
ið.

Hann segði, at fleiri tús- 
und sivilir serbar eru ríknir

úr umráðnum, í sambandi 
við álopini. Serbaleiðarin 
segði, at serbisku støðirnar í 
umráðnum eru av sera 
stórum týdningi, tí tær hava 
eftirlit við einum av stóru 
høvuðsvegunum í Miðbos- 
nia.

- Steðga muslimar ikki, 
seta vit eitt álop í verk, sum 
er rneinlíkt tí í Gorazde, 
segði Karadzic.

Bara navnið á býnum fær 
tað at renna kalt niður eftir 
rygginum, tí tað man hava 
verið eitt tað mest ræðuliga 
í tí langa borgarakrígnum.

ST kan hvørki vátta ella 
avsanna tíðindini.

rb/reuter-glp

F riðarsamráðingar 
í Korea
Vitjanin hjá fyrrver- 
andi forseta USA, 
Jimmy Carter, í Norð- 
urkorea, hevur flngið 
glið á friðartilgongdina 
millum tey bæði kor- 
eansku 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 marknað- 
arbýnum Panmunjon at 
fyríreika toppfund millum 
forsetanar báðar, Kim 
Young-Sam úr Suðurkorea 
og Kim ll-Sung úr Norður- 
korea.

Stríðið er fkomið eftir at 
Norðurkorea vísti nøkrum 
útlendskum eygleiðarum úr 
landinum, sum annars 
skuldu kanna eitt kjam- 
orkuverk. Illgruni er um, at 
Norðurkorea framleiðir 
kjamorkuvápn.

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

At eitt felag sum West- 
ern Geophysical Cor- 
poration 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
PÓL Á KLETTI__________

Fríggjadagin vóru umboð 
fyri stovnar feløg og tíð- 
indatænastuna boðin um 
borð á amerikanska seis- 
mikkskipið »Sea Star« at

síggja skipið og útgerðna 
umborð. Skipið ger nú 
royndir á leiðunum eystan- 
fyri og vestan fýri Lopra, 
har royndarboringar fóru 
fram í áttatiárunum og 
gassnøgdir vóru funnar.

Hvørt hetta verður fram- 
tíðarvinna føroyinga ella 
ikki fáa vit kanska eina 
ábending um í heyst tá 
fyrstu úrslitini av seismisku 
royndunum fyriliggja. Men 
millum áhugabólkar í Før- 
oyum er sum heild semja 
um, at Western við sínum 
seksti ára royndum man 
hava eina vón um at »svart 
gull« finst í havbotninum tá 
tað sendir eitt av heimsins 
best útgjørdu seismikkskip- 
um higar at gera royndir.

Sagt verður, at tilfarið í 
føroyska landgrunninum

hevur skildskap við hav- 
botnin eystan fyri Hetlands- 
rennuna, har stórar olju- 
nøgdir eru. Tó skal havast í 
huga, at hjá okkum er ba- 
saitflógv oman á teimum 
løgum, sum hildin vera 
goyma olju. Og hesin mun- 
ur kann skapa ein vissan 
iva.

Um borð á Sea Star talaði 
Bergur Jacobsen, landsstýr- 
ismaður, landsstýrisins veg- 
na, og hann bar upp á mál 
møguleikan fyri, at royndir- 
nar, skipið nú er í holt við, 
eru byrjanin til eina fram- 
tíðarvinnu í Føroyum. Tó - 
ilt er at spáa um framtíðina.

Umboðini hjá Western 
halda annars, at føroyingar 
hava borið skjótt at at fáa 
hesir royndir í gongd, tí so 
stutt er fráliðið síðan vit

fingu yvirvaldsrættin til rá- 
evnini í undirgrundini (seint 
á ári 1992) og at tað ikki er 
meira enn ár síðan at olju- 
ráðleggingamevndin hevði 
greitt úr hondum álitið um 
framtíðaroljuvinnu í Før- 
oyum.

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 var- 
semi og ikki órógva óneyð- 
ugt, tí útgerðin um borð er 
viðbrekin.

Trygdarfrástøðan eigur í 
minsta lagi at vera 5 Qórð- 
ingar aftur út og 2 fjórðing- 
ar frammanfyri og til síður- 
nar.

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.

í dag:
Eitt lot til frískan vind av útsynningi, seinni av vest- 
ri, 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.

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 landnyrðingi- 
norði. Tað verður hálvskýggjað og fyri tað mest 
turt. Hitin fer at liggja millum 10 og 12 stig.


