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Kanada vann gull
og silvur
Donovan Bailey og
Bruny Surin vunnu
æruna hjá Kanada aftur, eftir at Ben Johnson
misti sítt olympiska
gullmerki á 100 metra
teininum í 1987.

Vismisku kunninKarskipiA »Sea SUr« Kjá WGC, liwjur her a Havnini

Seísmísku kanningarnar
sera væl eydnaðar
Hóast tað er komið
stutt ávegis at viðgera
seismisku kanningarnar, er eru metingamar
bjartskygdar. -Tæ r
hava verið so mikið
væl eydnaðar, at tær
bróta slóð fyri framhaldandi áhuga frá
oljufeløgum og øðrum.
GEORG L PETERSEN

Hetta stendur í ársfrágreiðigini hjá Oljufyrisitingini og
OljuráAleggingamevndini.
Nevndin og fynsitingin
halda eisini, at úrslitini
kunnu økja um áhugan at
gera veruliga oljuleitingar á
okinum Hesar byija kanska longu í 1997 ella I99K
Tað er fyri tað mesta
skipið Sca Star hjá Westem
Geophysical, sum hevur
gjort arbeiðið
Avloysaraskipið. Polar
Princess, fekk ikki nógv

burtunír. tá tað kom til Føroyar í september Veðnð
var ikki til vildar. so skipið
steðgaði kanningunum f
oktobcr
Samanlagt eru uppmátaðir 5.500 km. í linju.
Uppm átingam ar
skulu
vera lidnar í ár.

Kenna ágóðan longu
Hóast tað neyvan verður
talan um tær stóru inntøkurnar í sambandi við leiting
arnar. so er nakað komið

landinum og føroyingum til
góðar
í 1994 vóru heilir fjurtan
føroytngar í starvsvenjing
hjá Westem. Seks vóru umborð á seismikkskipum og
átta vóru í London
Skipini keyptu eisini allar
vørur og tznastur í Føroyum. Skipini komu á
Havnina regluliga fjórðu
hvørja viku at skifta manning og taka proviant og olju
S m xm umvælingar vórðu
eisini gjørdar í Føroyum.

í stuttum sagt
• í famu viku doyði 68 ára
gamla Eva Gredal Hon var
var fyrrverandi sosialdemokratisk sosialráðham og
fyrrverandi limur av Fólkatinginum. Eva Gredal hevur
fleiri ferðir vitjað í Føroyum.

Hetta var eisini fyrstu ferð,
at Kanada vann nakað
heiðursmerki í renning, eftir
at ein dopaður Ben Johnson
vann í Seoul í 1988.
Eins og Ben Johnson, er
Bailey føddur á Jamaica og
flutti til Kanada sum bam.
Surin, ið vann silvur, er
heldur ikki uppmnaliga úr
Kanada Hann er føddur á
Haiti, og flutti við foreldrunum til Kanada. tá hann
var sjey ára gamal Báðir
em javngamlir, 27 ár.
- Eg havi mnnið betur enn
hetta. Eg kom ikki væl frá
byrjan, men á miðjan leið
fór at ganga betur Tað snýr
seg um sálarstyrki, segði
Bailey
Hann hevði tfðina 9.97
sekund, og tað em seks
hundraða partar seinm enn
besta tíðin hjá honum
Surin á øðmm plássi
hevði tfðina 10.03. Tann 21
ára gamli Atio Boldon frá
Tnnidad/Tobago,
vann
bronsu f somu tfð sum Surin,
men fekk bronsuna
Tað var væntað frá byrjan, at báðir kanadiumenm-

bretin Lindford Christie,
endaði á 6 plássi. Hann
kom annars best frá byrjan,
men ein skaði á hálvum
teini knústi allar vónir um
heiðursmerki. Hann mátti
hjálpast av breytini. Christ*'.ie hevur annars ikki tapt
“ nakra kapping av týdningi
'síð an 1991
Viðhvørt er ein noyddur
nir fóm at vinna okkurt at fara út á breytina at
heiðursmerki Men tann tey berjast. segði hann á tíðflestu trúðu fór at vinna gull, indafundi.
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• Henrik prinsur hevur
flngið nýggjan hvølp, eftir
at gravhundurin Asterex var
yvirkoyrdur. Hvølpurin er 8
vikur gamla Mir, sum er ein
tík Tíkar stinga ikki so ofta
av, sigur Henrik prinsur, og
er tað tí, hann heldur vildi
hava eina slfka hesaferð.

• Pápi týska tenmsspælaran Steffi Graf er handtikin í
sambandi við. at hann skal
hava snýtt f skatti. siga
týsku myndugleikamir.
• Foreldrini og beiggin hjá
danska
ferðaleiðaranum
Louise Jensen, sum f Qør var
dnpin á Cypem, eru fyri
fyrstu ferð møtt upp í Rættarhølinum f Lamaca.

S te d d frø ð is ro k n i
m askin an til s tu d en ta
skúlan, HF og HTX

k r. 195.FX -4500P
2-reglu display, frymlaminni,
kann forritast o.ni.a.
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Heimsins fyrsta 09
einasta grafiska
reknimaskinan við
litskerm i
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L itg ra f-ro k n im a s k in a
t il s tu d e n ta s k ú la , HF,
HTX og hæ gri læ riú tb ú g vin
Stórt Ikon-display, vid litunum orangc,
16 tekn x 8 reglur, 672 funktiónír, 24K

kr* 1.195.-
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