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USA og te ldustu ldur
WviMLNciTT>N (PktNSA l .AII.NA 2CV5). A m cnU ’nslui 
tollnivnduglcikamir góvu cinunv 21 av tcimutn 400 
tclđunum. >uin tctr høvdu Ugt hald á. aftur Ul fclagv- 
>kapin “Prcstar fyri FnA« Hcvin fclagsvkapur vkuidi 
fyrr í ár tara til Kuba við heilivjgi. bihiium. teldum 
o m ø Teldumar vkuldu nv'tast I cinum mnlcndis 
sjukrahuskcldukcrvi i Kuha Hcsum kiyvdu amcn- 
k<>nsku mynduglcikamir hara ikki Hald varð lagt á 
ucr 400 tcídumar. sum komu úr Kanada. og nu vorðu 
so einans 21 latnar fclagsvkapinum attur i San Dicgo. 
Kalitomia. so at uer kunnu tara gjøgnum Mckviko 
ul Kuba Loðaramir fyn byilparfclag.sskapin. amcn- 
kanski baptistaprcsturin Lucius Walkcr og tnggir 
aðnr prestar høvdu 20 mai vctk> í  hungurvvcrkfalli 
í nlsamans 86 dagar undir hcrropinum -Føsta fyri 
liv« fyri at noyda amcnkonsku stjómina at gcva 
aftur stolnu gávuna. hóast biokaduna av Kuba.

M eksikanskar stóríløgur 
í Kuba
M eksiko B>f » (Psin sa  L atina 13/5) Mcksikanska 
statsbyggitclagið i Nucvo Leon hcvur avgjøn at gcra 
ilogur í Kuha upp a 500 mill. US dotlarar komandi 
fimm ánni. hoast hottanunum frá Hclmv Burton 
logim. sum loy vir USA at revsa just slikum ilogum 
i Kuba. framdar av trcmmandum londum I íðindini 
vorðu kunngjørd av sijoranum á tøkmlrøðiliga uni- 
vcrsitctinum i M ontcncv. Alcjandro Ihana. vum 
grciddi írá. at ettir at Kuha hevði loy vt slikum iløg- 
uin tyrvt i mtiarunum. hava mangar mcksikanskar. 
kanadiskar <>g scrliga curopciskar fyritøkur gjørt slor- 
iløgur i Kuha

Kubanskur fram burður 
í namsvinnuni
Havanna tPuiNSA Latina 16/5) Kuba roknar vk> at 
framlciða 50 000 tons av mkkul og koholt í 1V»6. 
kunngjørdi kubanski vararáðhamn fvn ídnað Hann 
scgði. at I<yy5 framlciðslan var 42 000 tons. so hcr 
cr talan um munandi framhurð Kuha fcr at luttaka á 
framsýningini LXPOM1N-Ó6. sum skjótt fer fram f 
Sanuago de C hik

M e t í sukurgroðini
H avanna (Phevsa L atina) Eftir ogvushga fallið i 
sukurgrøðini vegna skrzdhð í Sovjct og Eystur- 
curopa -  og harav ófvusligum talli i oljuinnllutn 
ingi - er kubanska sukurgrøðin nú á veg uppaítur 
Nú cru kuhanar komnir upp um cina millión tons 
meira enn í 1995 Tá bon var minst. var hon nu>ri á 
2.5 mill tonsum. mcn í ár koma teir upp á 4.5 mill 
tons Framburðunn er citt úrslil av øktum virkisføn 
og øktan kapping millurn landspartamar Fynhils 
liggur Holguin i Eysturkuha á odda

Flogskiparin  m isti pappirini
Havanna i Prensa Latina 17/5). Kuhanska uttanríkis 
málaráðið kom i dag vid kunngcrð um amenkanska 
fiogskiparan Josc Basulto. sum kom livandi aftur til 
USA cftir at hava vcnð inni t kuhanskum loftrúmi 
24 februar í ár saman við ø/Vrum flogfan. sum varð 
niðurskotið av kollvclungarliga tlogvapmnum. sum 
hevði ávarað tcir fk in  ferðir. Baðir vóru tcir nsin i 
fleiri ferðir ávaraðir av FBI um ikki at gcra atsoknir 
móti Kuha Nú hava so amcnkonsku samveidis- 
myndugleikamir ukið flogskiparapappirim frá Jose 
Basulto, eftir at fullgóð prógv vóru fyn. at hann 
hevði vcrið vc l mnan fyri kubanskt mark. Harn 
hcvur nú hvørki loyvi at tlúgva sum flogskipan clla 
sum hjalparmaður umborð

Oljufr nsitmg i>g OtjuraAUgginitamr\nJ ha\ahavt uratgera orsakaó a \ titera  i tóra utlendxka ahuitanum f\ n tiførn\ %ka 
plmum Her vitjar BP og Ámi Olafum greiAir frá M \ndjan

A rn i ()la fson,form adur í  O ljurádleggingarn e vndi n i:

Oljulóggávan helst 
nakað seinkað
Ahugin fy r ifø ro y sk u  undirgrundin i hevur verið  so  mikii) n ógv s tø rr i enn rokn að varð  
v ið frú  hyrjan , a t a rb e ið su p p g á vu m a r hjá hceði O lju fyrisiting in i og  O lju ráð legg in gar-  
n evn din i eru  v o m a r  nógv s tø r r i . Tilmcelið til m yn d u g le ik a m a r verðu r tís e in k a ð

Jan Mullcr

Frágrciðingin. >um Olju 
ráðlcggingamcv ndin gcr til 
mvndugleikamar viðvíkj- 
andi cim komandi oljulóg 
gávu. verður helst seinkað 
nakrar mánaðir

Orsøkin cr ikki politiska 
krcppan. sum vcrið hcvur 
mcn hcldur tann. at arbciðs 
hyrðanog uppgávan hcvur 
venð støm  cnn upprunaliga 
mctt

Vn hava hdst verið t so 
hjanskygdir sigur forma<> 
unn i ncsndini. Ami Olai 
son viðTfðmdablaðið Sosi- 
alin Ætlamn sarat vcralið- 
ugur við frágrciðingina f 
mai elia jum mcn nú vcrður 
tað neyvan fyn  cnn til 
heysiar tvs. f oktoher clla 
novcmbcr vátur formaður- 
■n í Oljuráðleggingar 
ncvndim

Tá skal landsstýnð við- 
gcra málið. og síðam vkal 
øll h>ggá\an og annars olju- 
málið alt sum tað cr til að- 
alorðaskifti i tinginum

Ami Olaison tonr ikki at 
utiloka. at hctta orðaskiftið i 
fyrsta lagi vcr<>ur moti 
ársloki d la  kanska inn í 
næsta ár

Størri
arbeiðsuppgava
Vii spurdu Ama Olafson. 
um arbciðið ai gera uppski 4 
lil cina oljulóggávu og tað 
hartil hoynr hevur venð 
ikki hara dnígvari mcn 
eisim torføran enn mctt frá 
hyrjan’

Em dugir ikki altíð longu 
frá hyrjan at imynda \x t.  
hvussu stórt arhciðið vcrð 
ur Mcn tá etn st> hcvur sctt 
sponin i grcytin. vcrður ein 
eisini citt sindur klokari og 
finnur úl av flcin viður

skiftum. sum grciða skal 
faast á

Arni Otafson sigur. al tctr 
sjálvandi vilja gcra sítt iiar- 
sta fyn at fáa cina trá- 
grciðing sum cr so góð sum 
t i lbcr. d  hcttacr nakað n \u  
og cisim scra týdningar- 
mikið fyn framuðina Tí er 
cismi hctural vcrafynvarin 
hcldur cnn eftirsnann

í øllum hcsutn cr tað eis- 
im rzttiliga avgcrandi al 
finna eina javnvág millum 
okkara cgnu ynski og krøv 
og tað. sum oljavmnan 
roknar við

Ámi Olafson viðgongur. 
at hetta cr cin vcra torfør 
upgáva. kanska mcst lí al 
tann faktorunn. sum cr 
einamcst avgcrandi fyn al 
kunna gcra hctta av. cru lil 
indim til at fínna olju

-Høvdu vit vitað mcira 
um. hvussu sannlíkt taðcr at 
finna olju og kanska cina 
hóming av. hvat cr til av 
olju. so høvdu vit við nógv 
tryggan hond kunnað pcik 
að á. hvar tann javnvágin 
millum føroyska samfcl- 
agið øðrumcgin og olju 
fcløgini hinumcgin skal 
vera.

Lond í Vestureuropa 
sum fyrimynd
Uppá tynspuming um tað 
cr nakað ávist land sum 
( Njuráðteggmgarocvndin 
hrukar sum tyrimynd fyn 
sinum mctingum og kom- 
andi tilm zli sigur Ami 
Olafson. at teir hava jyøn

citt slórt arhciði til tess at 
kunna vcg við lóggávuna i 
flcin øðrum londum og ikki 
mmst roynđimar av hcsum 
loggávum, og at xtlamn cr 
at hrúka vcsturcuropcisk 
konscsMónsmoddl

-Tað haldi eg eismi oliu- 
lcløgini vznta av okkum og 
høvdutcv hclsi h li\ið  nak 
að kløkk. um v it ikki gjørdu 
tað

Hóast møguligax scink- 
ingar i arheiðinum al gcra 
uppskot til oljulóggávu. so 
hcldur Ámi Olafson. at cin 
konscssiónsrunda kann 
koma uppá tal miðskciðis 
ella i hcsta føri tiðliga I 
1997 um ikki okkun hcilt 
óvzntað kcmur i vcgin

Størri áhogt enn 
nakar droymdt um
Formaðunn t Oljuráðlcgg- 
mgarncvndini hcldur ann- 
ars. at áhugm ffá út- 
lcndskum oljutcløgum t\ri 
føroyska økinum hevur 
vcnð vtøm. enn roknað 
varð við.

Lcsur ein okkara frá- 
greiðing trá 1993 lcggurcin 
mcrki til. al vit løgdu ógvu- 
liga vansliga upp til at gcra 
cma Iftla oljufy risiting. sum 
skjótt kundi tákast av aftur. 
um so var. at einki var í øll- 
um hcvum Tað hcvur so 
víst scg. at hon hevur hcnd- 
umar fullar hvønn dag. tvs. 
b*ði at arbciða fyn Olju- 
ráðleggingamcv ndina < >g at 
røkja umsókntr og fyn 
vpummgar og samhandi v ið

oljufcløg og hvøn av sin- 
um Alt lað arhciðið. sum cr 
vent imóti tcim  altjóða 
oljustnnuni. hevur vcrið 
nógv nógv støm  f vavi enn 
vit høvdu droymt um 
Høvdu vit dugað at fmynd 
■B t kkum tað tá. ta hosdu 
vit kanska cisini havt lagt 
upp til cina størn umsiting 

-F.r htm kanska i or/Un ov 
lítil longu ?

Ja. tað vil cg siga Tey. 
sum arbciða har gcra citt 
scra gott arhciði og hava 
vcra nógv um al vera 

Ami Olafson hcldur at 
lað mcrkir týðuliga teina 
vilja ul at arhciða. at tcy 
gcra citt pioncrarhciði 

Mcn hann dylur ikki fyn. 
at heldur gongdin fram. so 
verður neyðugt at vcla flcin 
pcngar av til hctla økið 

Vit spurdu Ama Olafson. 
um hann cr posiuvt yvir- 
raskaðar as tcimum urs- 
litum. sum cru komin tram 
higanil i samhandi við for 
kannmgamar ’

T aðhaldicgavgjøn Ta<> 
hcvur nokk gingið hctur at 
vísa á. at tað cr okkun 
áhugaven cr at síggja undir 
hasaltinum

Men h\al sigur tú til. at 
Utlendsku feløgmi eru farm  
at visa Føroyum áhuga viA 
eitt nú at Ivsa i bløAunum 
eftir fólki til teirra sktp ug 
at lata stuAul til útbúgvmit 
av førovmgum  '

-Tað sarr scra áhugas cn út 
<>g cr ein góður útviklingur
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