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v e ð r i ð

H átrýstið yvir
N'orskahavinum ttg 
Skandinaviu stendur 
mestsum i stað kom- 
andi dagarnar. Lág- 
trystini yvir Atlants- 
havinum ferðast eyst- 
uryvir og suður um 
Faroyar.

Levgardauin

At byrja vifi friskt 
lot upp í hvassan 
vind, 10-15 m/s, av 
landsvnningi, ádrig- 
ifi, bert toluligt sýni 
og regn, men út á 
dagin minkandi vind- 
ur, 10 m/s, av utsynn- 
ingi, gott sýni og sól- 
arg lo ttar, tó  hend- 
inga «1. Hitin um 
dagin uml. 10 stig, 
um náttina miilum 5 
og*stig .

Sunnudajjin
Lpp i friskt k>t, 10 
m/s, av landsynningi, 
ádrigið, toluligt sýni 
og regn i skiftum at 
byrja við, men gott 
sýni, nx rum  tu rt og 
sólarglottar út á dag- 
in. Hitin um dagin 
uml. 10 stig, um nátt- 
ina nifiur i 7 stig.

N yánatjagin. 
I v sda tfin  <>g 
iH iku d a a in
Novsligt veður, eina- 
mest gul upp i strúk, 
8-13 m/s, eystaneftir, 
gott sýni, tu rt og sól- 
arglottar. Hitin um 
dagarnar uml. 10 
stig, um n a tu rn a r  
nifiur í 7 stig.

Heimsins mest provoker- 
andi lelvari provokerar so 
nógv sum ongantíð áður.

Og tað ger hann í tal vdy sti 
sínum móti russanum Boris 
Spassky.Teirhavanú verið 
ígjøgnum níggju lalv, og er 
sløðan tann, at amcrkanartn 
Bobby Fischer hevur vunn- 
ið fýra av teimum, meðan 
Spassky hevurvunnið tvey.

Vinnari er tann av teim- 
um báðum, tð fyrstur hevur

vunnið tíggju talv. Talv, ið 
enda viðremis-javnleiki -  
telja ikki við.

Tað, ið nú ger allan lalv- 
heimin bilsnan, er at Fisch- 
er hevur vunnið síðstu trý 
talvini á rað.

Telvarar kring allan heim 
undrast stórliga á, at Bobby 
Fischer í stórum stigum er í 
ferð við at nærkast tí formi, 
hann var í, tá hann í 1972 í 
Reykjavík gjørdist hcims-

Spassky.
Teir, ið granska talvini 

millum Spassky og Fischer, 
eru tó framvegis í villareiði, 
um amerikanarin í veruicik- 
anum dugir at tclva iongur, 
sum hann gjørdi, tá hann 
vann heimsmeistaraheitið 
yviri í Reykjavík í 1972.

Men eftir fyrstu níggju 
talvini, og serliga eftir trý 
tey síðstu, hevur Bobby

Fischer skúgvað allan iva til 
viks, og menn halda nú, at til 
ber næstan ikki at sleppa 
undan einum stórdysti mill- 
um hann og Garri Kasparov, 
ið er verandi heimsmeistari.

Undan talvdystinum, iðer 
í Montenegro, hevði Bobby 
Fischer ikki telvt eilt rætti- 
ligt kappingartalv í samfull 
20 ár -  hvør so skuldi trúð 
tí...

h j.

T íg g ju ta ls 
m illió n ir 
s p a r a s ta v  
at rentan 
fe r n ið u r
Tað hevur vaki mikl- 
an ans útl f heimi, at 
tvskarar eru farnir 
undir at lækka rentu- 
støði í rættiliga slór- 
um stílL

Helta hevur ávirk- 
að rentuna um allan 
beiro, og fyrr í vikuni 
førdi hetta viðsæ r, at 
bæði bretar og italiu- 
menn tóku síni gjald- 
oyru úr EMS.

Cijaldoyraófriðurin 
hevur í øðrum umfari 
havt við sær, a t eitt nú 
danska krónan hevur 
verið noydd at fingið 
hjálp frá danska tjóð- 
bankanum, av tí at 
virðið á henni er farið 
niður um tað m ark, ið 
EMS setur.

Hóast tað enn ikki 
ber so væl tii at siga 
nágreiuniliga hvussu, 
so er lítil og eingin ivi 
um, at eisini í Føroy- 
um fara hesi viður- 
skifti at gera sína á- 
virkan galdandi.

Okkara renta niður
-  Tað kann henda, 

at føroyska rentan fer 
at lækka -  kanska eitt 
prosent, segði lands- 
bankastjórin Sigurd 
Poufsen við útvarpið 
hóskvøldið. Hann var 
tó ikki alt ov avgjørd- 
ur í hesum.

-Støðan kanneisini 
gerast ein fyrimunur 
fyri uttanlandsskuld- 
ina. Einar 50-60 milli- 
ónir krónur kunnu 
kanska sparast fyri 
hvørt prosentið, sum 
rentustøði lækkar.

I týskum gjaldovra 
svarar tann føroyska 
uttanlandsskuldin til 
einar tríggjar mill- 
iardir netto.

hj.

óli teknar

yvirvaldsrættin til undirgrundina?

Bobby Fischer í essinum
Hevur vunnid sídstu trý talvini á rað, og er á odda 4-2 í dystinum móti Boris Spassky

meistari -  júst móti Boris

Vestfalskyrrindi Dato
Suðuroyar-/

Vágsfírði
fp . sp.

Vestmanna-
sundi
fp. sp.

Nólsoyar-
firði

fp . »p.

Haraldssunđi/
Leirvíksfirði

fp. *P

Skúvoyarfírði/
Skopunarfirði

fj>. Bp

Hestfirdi/
Sunđalagnom

sp.

9. september Mánin longst frá jørðini
12. september Fullmáni 
19. september. Seinna kvarter

19. sept
20. sept
21. sept
22. sept

0015 1254 
0134 1415 
0241 1507 
0333 1600

0215 1454 
0334 1615 
0441 1707 
0533 1800

1109 2349  
1230 

0056 1322 
0148 1415

0030 1309 
0149 1430 
0256 1522 
0348 1615

1154
0034 1315 
0141 1407 
0233 1500

1209 
0049 1330 
0156 1422 
0248 1515


