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»0kkara Culu«
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7  kr.

Kristiligi Fólkaflokkurín bjóðar 
Miðflokkinum vælkomnum
Um val var í dag, hovdu teir báðir 
"kristiligU ' flokkamir á tingi, Mið- 
flokkurin og Kristiligi Fólkaflokk- 
urin, fingið \4,99r av atkvoðunum. 
Saman høvdu teir sostatt verið ein 
av størru flokkunum, storri enn 
Javnaðarflokkurin. Og nú friggjar 
Kristiligi Fólkaflokkurin til Mið- 
flokkin.

G k.+:k a r is  D j u r h u u s  M a g n l  ss kn

-  Eg skilji tey væl, ið undrast a, at Kristi- 
ligi Kolkaflokkunn og Miðflokkurin ganga 
í tveimum. Vit eru so mikið likir i {xtlitisk- 
um sjonarmiðum, at vit áttu at kunna

virka sum ein sterkur flokkur.
Hetta sigur formaðurin i starvsnevndini 

hja Kristihga Folkaflokkinum, Føroya 
Framburðs- og Fiskivinnuflokki, Niels 
Pauli Danielsen.

Og formaðunn i Knstiliga Fólkaflokkin- 
um er opin fyri fleiri møguleikum. Hann 
heldur. at hava folk hug at koma inn i 
Kristiliga Fólkaflokkin, og tey kunnu taka 
undir við stevnuskrá floksins. ja, so eru tey 
vælkomin.

Eisim limimir i Miðflokkinum eru væl 
komnir at gerast limir i Kristiliga Fólka- 
flokkinum A tann hátt kundu vit verðið 
ein lutfalsliga storur og sterkur flokkur a 
tingi. Ein sterkur flokkur, sum bvggir a 
kristnu siðalæruna, men sum ikki ger 
mun á kristnum, sigur Niels Pauli Daniel- 
sen.

Formaðurin i Kristiliga Folkaflokktnum 
sigur, at leiðslan, sum myndar Miðflokkin 
í dag. sjálv valdi at venda Kristiltga Fólka- 
flokkinum bakið. Kristiligi Folkaflokkurin 
koyrdi ongan út.

-  Tt vil eg siga, at tað er upp til teirra, 
um teir koma aftur. Teir eru vælkomnir. 
sigur Niels Pauli Danielsen.

Hann heldur tað vera pura burtur við, at 
tveir flokkar, sum eru so líkir, skulu ganga 
i tveimum. Men hann heldur tað sam- 
stundis vera ohugsandi. at Krixtiligi Fol- 
kaflokkurm fer upp i hjá Miðflokkinum 
Tað ma vera øvugt. ti tað er Kristiligi 
Folkaflokkunn, ið er upprunaligi flokku- 
rin.

Líkjast rættiliga nógv
At Miðflokkurin og Kristiligi Folkaflokk-

unn. Føroya Framburðs- og Fiskivinnu- 
flokkur likjast nógv, sæst bara við at kaga 
eitt sindur i stevnuskránnar hjá flokk- 
unum baðum.

I skulamalum siga baðir flokkamir til 
dømis um morgunandaktir í skulunum: 

Reglulig morgunandakt eigur at vera í 
øllum fólkaskulanum-

Baðir flokkamir tosa um sjukuna AIDS 
i stevnuskraum sinum. Miðflokkurin sig- 
ur at upplvsing um sjukuna AIDS eigur 
at fremjast i trað við bibliunar askoðan um 
samhv inillum mann ogkvinnu-.

Knstihgi Fólkaflokkurin sigur. at 
-striðið moti evðkvæmi (AIDS l og øðrum 
kynssjukum eigur at vera bygt a kristnu 
siðalæruna-

I x-sið a siðu 4

Estlendskir yvirmenn gest- 
ir umborð á »Triton«
I eina viku hava 
tríggir hermenn í est- 
lendsku sjóveijuni 
vitjað umborð á sjó- 
veijuskipinum, sum 
ger tænastu undir 
Føroyum í løtuni.

B e a t e  L . J e n s e n _________

Eftir politisku broytingar- 
nar eystanfyri, tá m.a. 
Jamtjaldið varð tikið nið- 
ur, er samskiftið millum 
vestur og eystur broytt

munandi.
Estland er eitt av teim- 

um trimum baltisku lond- 
unum, sum altíð hevur 
verið sera vesturlendskt 
sinnað, kanska serliga 
yvirfyri Danmark. Ein- 
asta, sum skilir baltisku 
londini frá Norðurlondum, 
er Eystrasalt -  og so málið.

Fyri nakað siðani gjørdu 
danskir og estlendskir 
myndugleikar eina umfat- 
andi avtalu. Sambært hesi 
vitjaði Margrethe drotn- 
ing og Henrik prinsur í 
Tallinn.

Hetta var bert ein lítil 
partur av vinaravtaluna 
landanna millum.

Ein onnur er, at est- 
lendskir heryvirmenn av 
og á hava møguleika at 
gera tænastu í styttri tíð 
umborð á donskum sjó- 
verjuskipum, ið em  bæði 
nýggjari og meiri nýmót- 
ans enn estlendsk.

í famu viku vóm tríggir 
yvirmenn frá estlendsku 
sjóveijimi umborð á 
danska sjóveijuskipinum 
»Triton«, sum í løtuni 
rekur sjóverjutænastuna

undir Føroyum. Ovasti 
umborð er Vagn Kristen- 
sen, kommandørkapteyni.

Viktor Vassilij, fenrikk- 
ur, og sersjantamir Dmitri 
Kasper og Timur Grigor- 
jev.hava í eina góða viku 
staivast umborð á »Trit- 
on« sum ein partur av 
føstu manningini.

Teir dugdu hvørki enskt 
ella danskt, og var upp- 
gávan sum tulkur latin 
Thomas Christensen, re- 
servaofficeri, upp í hendi 
at greiða.

Leaið meiri á s. 6

Báturin hjá Biofar, sum Statoil, Mobil og  Enterpri- 
se Oil hava latid til kanningina Fareos

Mynd: Alvur Haraldsen

Oljufeløgini 
gjalda Farcos 
verkætlanina
Royndarstovan Biofar í 
Kaldbak t>r ein teirra, 
ið higartil hevur vunn- 
ið fitt av pt>ningi burt- 
ur úr oljuvinnuni. 
Oljufelogini gjalda 
10.000 pund arliga í 
stuðli til kanningina 
Farcos. Ein slxk kann- 
ing skal fyríliggja, áðr- 
enn farið verður undir 
at útvinna olju.

D ia  M iu jo r o

Á vári 1995 varð ein trý ára 
avtala gjørd millum try 
oljufeløg og royndarstov- 
una Biofar i Kaldbak.

Verkadlanin umfatar, at 
Biofar ger eina kanning av 
øllum fírðunum mnt í Før 
oyum. I dag er eitt uljufelag 
komið aftrat. so tey fýra 
oljufeløgim -  Mobil Oil, 
Amerada Hess, Coneco og 
BP - lata 10.000 pund í 
stuðli árliga. Philips og 
Texaco hava eisini sýnt 
verkætlanini ahuga.

Umfranit hava Statoil, 
Mobil og Enterprise latið 
325.0(K) krónur, sum em 
oyramerktar til bátin, ið

verður bmktur til allar 
hesar kanningamar.

Stutt um kanningina 
kann sigast, at folk frá Bio- 
far vitja mnt a ymsu firð- 
unum Biologamir kanna 
siðan sjóvøksturin og ann- 
að á staðnum V'erkætlanin 
ella kanningin skal vera 
liðug, aðrenn byijað verður 
at hora eftir olju Slík kann- 
ing hevur eisini verið gjørd 
i øðrum londum, har oljan 
hevur verið upp a tal.

Gunnar Djurhuus frá 
Biofar sigur, at verkætl- 
anin Farcos hevur givið 
Biofar nakað nóg\' meira og 
støðugari arbeiði. Uraframt 
hevur Biofár fingið stórt 
gagn av bátinum, sum 
Statml hevur latið.

Vít vóm i ti støðu, at vit 
høvdu bmk tvri einum báti 
til Biofar-2 ætlanma Tí 
kom tað sera væl við lyá 
okkum. sigur Gunnar Djur- 
huus.

Hoast Biofar i løtuni ar- 
beiðir við Farcos-verkætl- 
anini. so verður eisini ar- 
beitt við Biofar-2 verkætl- 
anini. Umframt leiðaran 
eru try fólk í føstum starvi. 
Haraftrat fa*r Biofar hjálp 
uttanifrá til ukkurt arbeiði.

✓  B o k u r
✓  B r æ v o rk
✓  B r æ v b já lv a r
✓  F a k tu ra r
✓  H e ft ir
✓  K o n to a v r it  

V is ittk o r t  
o. m . a .

Verður skjótt og vael 
greitt úr hondum á
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Teir gulu og bláu enn 
einaferð FM-vinnarar
í allar seinasta landskappingardystmum hja 1 deild 
fall avgerðin um FM-heitið. Liðtð. sum hevur ligið 
fremst alt kappmgaránð. dró longsta stráið og 
streyk avstað við gullinum fjorða artð a rað Við 
hesum er staðfest. at Gl er og verður besta fót- 
JxKtslið í landinum

Itrottur -  i dag.20 siður

Torvur á foroyskari rodd 
á Ríkissjúkrahúsinum
Herfyri visti foroyski presturin i Keypmannahavn 
Bergur Jacobsen. á. at foroysKir sjúKlingar a R iKis - 
sjúKrahúsinum tørva eina foroyska rødd Ossur 
Berghamar, sum í 23 ár hevur vitjað føroysKar 
sjúKlmgar á RíKissjúKrahúsinum. er samdur við 
presti.

Síða 3

Politistoóin í Klaksvík 
varð reist fríggjadagin
Arbeiðið við nýggju Politistøðini i KlaKsviK er nú 
Komið so miKið langt. at teir friggjadagin i tarnu 
viKu reistu bygningin. Ætlanin er, at alt byggiarbeið- 
ið sKal vera liðugt um hálvan mars. Tá sKal bert uti 
andura málaraarbeiðið vera eftir

Siða 6

Ferðslan í Portugal 
ein stór landaskomm
Onga aðrastaðni i vestureuropeisKum londum 
doyggja so nógv í ferðslunt sum í Portugal Fleiri 
átaK hava verið sett i gongd seinastu tiðma. fyri at 
fáa rætta upp á hetta. men higartil uttan urslif 
Nógvar ymisKar meiningar eru um, hvi sKilið er so 
ringt á portugisisKu vegunum

Siða 8

Fleiri bilar hava 
mist nummarplátuna
Politistøðirnar Kring landið fingu fyri Kortum greið 
boð frá Gjaldstovuni, at nummarpláturnar hja teim 
um, ið iKKi høvdu rindað vegsKatt. sKuldu taKast 
Nógvar plátur eru tiKnar og leítað verður eftir fleiri 
Eisini eftirstøður í trygging Kosta nummarplátuna

Síða 3

Flogfrakt/
Sjofrakt

D A G S I N S
R Æ T T U R

MÁNAIMI. 11.10.:
F a rsb rey ð

TVSDAli 2 1 . 1 0 .: 
P a p r ik a g ry ta
MIKUDAC. 2 3 . 1 0 .: 
Risrarttu r clta  

f i s k a f r i k a d r l l u r  
HÓSDAC. 2 4 .IO 

L a sa gn a  s/sa lati

Tlf. 1 2222
Alt sum skal fraktast til og  

úr Føroyum 
Vit avgreíða øll skjøl

| FkfbOJADAIi 2C.IO.: 
F lr s k a s t r ik

i LEYCiARDAC. 2 6 . IO.:
M e x ik a n s k u r
h a k k ib u fT u rSE2EnL****̂*NV
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