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Meldurhvirlan 
Bobby herjað 
í Australia
Aftaná at ein hin ring- 
asti turkurin nakrantiA 
hevur heijað í Austra- 
lia, kom rættilig vend í 
um vikuskiftið Áimar 
floymdu yvir áar- 
bakkan t gjar og hetta 
elvdi til ruðuleika á 
vegunum og á jam - 
breytunum. Vlen eisini 
skógareldur hevur 
hetjað í Tamania-ok- 
inum

Um vikuskiftið ferðadist ein 
meldurhvirla tvortur um 
norðurvestur strondina i 
Australia Henda elvdi til 
rættiligt rok í sjonum Tveir 
utroðrarbatar við tilsamans 
7 monnum fórust í ódnar- 
veðrínum fnggjakvoldið 
Vrakint av hesum báðum 
bátunum vorðu funnm aftur 
i gjáramorgumn Roknað 
verður ikki við at r,nna

nakran á lívi.
Meldurhvirlan Bobbv

hevur ført við sær gnmdar- 
regn á leiðunum siðani 
leygarmorgunin Aimar
tloymdu yvir áarbakkan i 
gjáramorgunm og hetta 
elvdi eisini nl ruðuleika 
Vegir og jambreytaspor 
vóru undir i regni. og aðnr 
vatnskaðar vóru eisini Ben 
í einum býi stóðu 100 jam - 
breytavognar. ið ikki kundu 
koyra eftir sporunum Ar- 
beiðið i opnu kolanám- 
unum varð eisini steðgað. ti 
runa órógvaði arbeiðar- 
unum

Men í Tamama-okinum 
á suðureystur siðum á Au- 
stralia royndu 30 slokki- 
liðsmen i gjáramorgumn at 
steðga tveimum skógareld- 
um. ið h\or hovdu hrent 
tlem enn timmti ferkilo- 
metrar av skógaroki Rokn 
að varð við i gjar. at sløkki- 
liðsmenmnir fingu tamar- 
hald a støðum fyrrapartin í 
dag

SN P vinnur fram  í Skotlandi
Skotland var sjálvstødugt ríki til 1707, tá ið tingið í Kdinhurgh varð avtikiA; síAan tá 
hevur landiA i stóran mun veriA stýrt úr Westminster

Kolanámsspreinging 
drap minst 27 fólk
I minsta lagi 27 koia- 
námsarbeiðarar lótu 
lív, tá ein ógvuslig 
gass-spreinging var í 
einum kolanámi i 
Pakistan sunnukvøld- 
ið.

Mian Mohammad Abbas. ið 
er hægsti leiðarí fyrí koia- 
námini. hevur upplýst fyrí 
tíðindastovum, at 18 ifk eru 
funnin í Sinjadi kolanám 
inum. sum liggur uttanfyn

býin Quetta ó koianámsar- 
beiðarareru framvegis inni- 
stongdir i kolanáminum 
762 metrar undir jørð, men 
íkki verður roknað við at 
finna nakran teirra á Iívi. 
Vandamikið gass hevur 
forðað bjargingararbeiðin- 
um.

Myndugleikar a staðnum 
hava játtað eftirsitandi fa- 
miljum ella avvarðandi 
17.000 krónur hvør Flestu 
kolanámsarbeiðaramir 
vóru úr býnum Swat.

ABERDEHN. 21 fcbruar 
19»í5. (Diml.) - Seinasta 
vikuskiftið vóru 700 ár 
liðin, siðan elsta samgonga 
millum lond t Europa. »The 
Aulde Alliance* ella »The 
Old Alliance«, Gainla Sam- 
gongan millum Skotlands 
og Fraklands, fekst í lag 
Sunnudagin vóru ymisk 
minnmgarhald. og BB(' 
sjónvarpið sendi alt kvøldið 
um samskiftið og sam- 
vinnuna millum londim fra 
tiðliga í miðøldini til okkara 
dagar

Frakland hevði helst 
mest gagn av samgongum. 
sum pliktaði hin partin at 
leggja uppi. varð annað 
landið i stríði við Ongland 
hø\ uðsfíggindan hja bæði 
Fraklandi og Skotlandi 
Men at enda mátti so Skot 
land lúta. og enskar her- 
deildir bardu so við og við 
skotar mður. hóast hesir 
seinnu høvdu flein sigrar av 
og á.

Sameining
Ofta verður hildið. at tað 
var enska kongshúsið. ið 
legði Skotland undir seg; 
men í veruleikanum var 
mótsett. Tað var hin skotski 
kongunn James VI. sum tók 
við ensku krúnuni i 1603 
undir heitinum James I; og 
hann flutti síðam til Wind- 
sor. - Summi halda. at hann 
eisini var upphavsmaðunn 
til bæði felagsmerkið »Uni- 
on Jack« og heitið »United 
Kingdom- Sameinda
Kongaríki. sum kom at 
fevna um Ongland. Skot- 
land. Wales og írland

Men veruliga sorgaránð í 
huganum hjá mongum 
skotum var 1707, tá ið ting- 
ið i Edinburgh varð tikið av 
og skotskir tingmenn gjørd 
ust partur av bretatingi. cins 
og walisar og írar Og ikki 
fyrr enn tá verður vanliga I 
mett. at U.K. varð til. so sum I 
vit kenna tað

Samemingin var tó ikki

so væl fagnað a\ øllum; og 
so seint sum um miðju 18 
aldar vóru uppreistrar ímóti 
enska yvirvaldinum og við- 
haldsmonnum tess i Skot- 
landi Ræðsluvekjandi bar 
dagar, sum eitraðu viður- 
skiflini tjoðanna millum 
síðan

Nygjy stiWVa
Summi halda. at so leingi 
Bretland var heimsveldi. t.e 
ttl annan heimsbardaga var 
ikki órímiligt at varðveita 
Stórabretland so. sum tað 
var Men tá ið fyrsta brctska 
»hjálandið«. nevniliga lr 
land. loysti seg frá Brctlandi 
seinast i 1920-árunum. og 
síðam alsamt flcin gjørdu 
tað sama, serlíga i 50- og 
60-arunum. viknaði grurul 
arlagið undir teirrí skipan. 
sum gjørd v arð í 1 707 

Onnur halda. at júst hclta. 
at Bretland i dag »bara« 
hevur seg sjálvt Hong 
Kong fer eisini i 1997. gcr

tað so nukið meira neyðugl 
at varðvcita sameiningina í 
hretsku oyggjunum Og hó- 
ast alt hy r nógv mesta fólkið 
i Onglandi

Tó tykist mangt vera 
broytt í sjálvum Bretlandi 
seinastu aratiggjum. og 
flem halda, at hæði Skot- 
land. Wales og Norðunr- 
land skuldu havt sini egnu 
ting í hvussu cr. Fyríreik- 
ingar til hetta cru longu 
gjørdar

Serliga skotar eru mis- 
nøgdir við. at konscrvativ 
stjóm hevur havt ræði á týð- 
andi økjum i Skotlandi. ho 
ast hæði l.ahour og SNP 
hava fleni vcljarar enn kon- 
servativi flokkurin. sum er 
heilt lítil i Skotlandi

Eykaval
Seinasta vikuskiftið andað 
ist ein av fáu tingmonnum 
konservativa floksins í 
Skotlandi. Sir Nicholas 
Fairbanks. 61 ára gamal; og 
so statt skal nýtt tingfólk

Sir Nicholas Fairhanks - kanska scinastur

veljast í hansara stað Og á 
parlamentsvalinum í 1992 
var tað um reppið, at hann 
megnaði at fáa so tcpran 
meiríluta, at hann aftur kom 
á ting.

Nú eykaval skal haldast i 
valdømi hansara, Pcrth and 
Kinross, tykisl mest sann- 
likt. at tjiWNskapartlokkunn 
SNP fer al vinna valið Val- 
evnið tjóðskaparfloksins. 
Roseanna Conningham. var 
líka við at vmna á Sir Ni- 
cholas i 1992. so tey flestu 
vænta, at hon vinnur ting- 
sessin hesaferð Og eisim 
halda uttanveltað folk sam 
bært aberdeenhlaðnum 
Pres.* andJoumaL at tíðin er 
komin til, at Pcrth sleppur 
sær av við tcir konservativu.

NygRj uppskot
Annars hevur drúgt orða 
skifti staðist av uppskotum 
hjá nyggju leiðslu arbeið- 
arafloksins Labours. sum 
tey 15-16 árini. Konserva- 
tivi Flokkurm hevur havt 
stjómarvaldið. fyrst undir 
Margareth Thatcher, síðam 
undir John Major. hevur sit 
ið í andstøðu Oddamenn 
nýggju Labour-leiðslunnar 
cru Tony Blair formaður og 
John Prescott varaformað 
ur. báðir stak dugnaligir 
nienn i bestu árum

Labour hevur ætlamr um 
at skipa serstøk ting í Sknt 
landi og Wales. umframt í 
Norðurírlandi, sum teir 
konservativu longu vilja; 
hinvegm er Konservativi 
Flokkurin harðliga ímóti 
tingum í Skotlandi og Wal- 
es. Teir tv íhalda um og ræða 
fólk við, at hetta fcr at 
hækka um skattirnar i Skot- 
landi.

Mcn summir skotar svara 
aftur i móti. al um bara ein 
litil partur av tí vinningi. 
sum hretska stjórmn fær av 
nljuríkidømmum í skot- 
skuin sjogvi, knm skotum til 
góðar, so hevði tað mólsetta 
hcnt skattir i Skotlandi

Seks russarar 
skotnir til 
deyðis í París
Trý pør av russiskan 
ætt vórðu skotin til 
deyðis í franska bý- 
num, Louveciennes, 
nakað uttanfyri høv- 
uðsstaðin Parfs mána- 
náttina. Hendingin fór 
fram. tá húsfólkið 
skuldi fara til songar

Myndugleikar á staðnum 
upplýsa. at tey deyðu eru 
hjúnini. ið áttu húsini. fa- 
milja og vinfólk. Maðunn. 
sum átti húsið, var em væl- 
havandi maður

Tey deyðu. ið øll eru í al- 
dnnum frá 50 til 70 ár. 
vórðu skotin vW> einum re-

volvara. Mett verður, at 
hendingin er fann fram. tá 
húsfólkið skuldi fara til 
songar Løgverjan hevur 
einki spor at halda seg til og 
drápini eru sera Inyndarlig 

I^øgverjan fekk bt>ð um 
hendingina, tá sonurín í 
húsinum kom heim kl. 
02.00 um náttina Fin tvey 
til trý ára gomul genta varð 
funnin í fasta svøvm á loft- 
mum Hon varð flutt á 
sjúkrahús til kanningar 

Fýra av líkunum vóru í 
uppihaldsstovuni. eitt í 
gongim og eitt uppi á loft- 
inum Eitt sovikamar á loft- 
inum var rótað til. men 
annars var ait sum tað átti at 
vera.

Oljuríkidømið gott hjá summum

Tveir irakar døm dir 
til deyða í gálganum

ABERDEEN. 23. februar 
(D im lj - Sambært almenn- 
um hagtølum. ið vórðu 
kunngjørd i gjár. er Land- 
nyrðingsskotland at finna 
ovast á stiganum. sum sýnir 
ríkidømi ymsastasðm í 
Bretlandi

Tað er i sambandi við 
oljuvinnuna. at Grampian 
landslutunn, har Aberdeen 
er høvuðsbýur - saman við 
altjóða fíggjar- og handils- 
deplinum London er langt 
oman fyn europeisku mið- 
altølini. tá.ið roknað verður 
við keypsorku einsukiings- 
ins. nevmiiga ávikavist 
143» og 134»

Tósiga búskaparfrøðing- 
ar. at góðu útlitini hjá 
Grampian økinum dylja 
tann veruleika. at stórur 
munur er a inntøkunum. og 
at orkuidnaðunn kann 
trýsta prísimar uppeftir, so 
livið hjá mongum gerst 
tvørligarí í júst støðum sum 
Aberdeen.

Ivasamt hjartskygni
Stjórín á hamlskamannum. 
Aberdeen Chamber of 
Gommerce, Derek Mar- 
noch, segði í gjár, at inn- 
tøkupartunn til nýtslu var 
rættiliga høgur f Landnyrð 
ingsskotlandi, og at hetta 
stavaði frá teim ávirkan, 
frálandavinnan hevur

• Men nógv fólk fáa

einans somu lømr sum 
aðrastaðni i Brctlandi. og cg 
ivist i. um sjúkrasystrar og 
lærarar høvdu venð samd í 
metingunum." segði hann 
og legði afturat »Tað er 
stimbrandi at hoyra um hesi 
tøl. men eg hugsi, at tú mást 
hava i huga. at meðalupp- 
hæddimar lættliga kunnu 
geva eina skeikiaða mynd. 
ti summar inntøkur i olju- 
idnaðinum eru so høgar <• 

Pat Stewart. stjórí á al 
mcnnu ráðgevmgarstovuni. 
Aberdeen Cm/ens Advice 
Bureau. segði. at meðan 
nxinnfólkim i býnum vunnu 
meira enn aðrastaðm í 
Skotlandi. so vóru konu- 
fólkalønimar tær lægstu 

»Høgar oljuinntøkur 
gera munin støm hjá fólkt 
við vanligum lønum og 
veitingum,« segði hann og 
legði afturat: »Vit vita
longu. at bústaðir kosta 
nógv meira her enn aðra- 
staðm, og nógvar vørur eru 
væl dýrarí her enn sunnan 
fyri.«

Men samanumtikið er 
Bretland emans á niggjunda 
plássi í Europiska Samveld- 
inum. verður hugsað um øll 
15 londim. og sambært nýg-

gastu hagtølunum er Bret 
nd beint niðanfyrí miðju- 

na. hóast landið framvegis 
er tnðstørsti veitann til pen- 
mgaskjáttuna i Brussel

Misjavnt
Fátækasta ES-landið cr 
Gnkkaland. har keypsorka 
einsiaklinga er 6 1 »  av 
mcðaltalinum i Europa. sið- 
ani kemur Pnrtugal við 
6 7 » . Irland við 76 » . Span 
la við 7 7» . Fmnland við 
9 3 »  i>g Brctland við 9 8»

Rikasla limalandið cr 
Luxembourg. altjóða
bankalandið. við 156». aft- 
an a koma Australia við 
115». Frakland við 112» 
Bclgia við 109» og so Dan 
mark og Týskland. bæði við 
107»

Tølini frá almennu hag 
deild Europiska Samveldis- 
ins feva eisini um ríkastu og 
fálækastu landspartarnar i 
Europa Rikast er Hamborg 
í Týsklandi við næstan tví- 
falt meðaltali landsins 
Næst kemur Brussel

Einans sjey bretskir 
landspartar komu uppum 
europiska meðaltalið Um- 
framt Grampian og lx>n- 
don. nevnd omanfyn, eru 
teir omanfyn miðjuna Bed 
fordshire og Hertfordshirt- 
við 115» Cumbna við 
110». Avon. Gloucester- 
shire og Whiltshire við 
104» og Cheshire við 
102»
Væl fyri
Summi í Aberdeen eru væl 
fyrí; tíl dømis 37-ára gamli

Angus Jamieson. konan 
Alison og ley try bømini, tey ■ 
hava. úr 4 nl 12 ara gomul 
Hann fór at arbciða i cgnari 
vmnu í Aberdeen eftir at 
hava tikið verkfrøðings- ( 
prógv í heimbýnum Edin- 
burgh

Angus er ráðgevi hjá frá- j 
landavinnuni, og hetta kast- 
ar so nógv av sær. at ikki er 
neyðugt hja konuni at vera i 
vinnu. hon kann miðsavna 
seg um heim og børn

»Eg havi altíð verið takk- 
samur fyri Aherdeen og 
havi livað alt arbeiðslív mítt 
her.« segði Angus Jamicson 
við hlaðið Press arul Joumal 
í gjár - »Fleiri vinmenn 
mínir, sum eisini eru verk- 
frøðingar, eru ikki so væl ; 
fyri, tí alt cr so ótrygt. til 
dømis í byggiídnaðinum ! 
F.g tók verkfrøðingskunn 
leika min frá landi ihav og 
oijuidnaðinum. og eg kann 
við vissu siga, at mær tørvar 
ongantið arbeiði «

Og hann legði afturat: 
»Seinastu áríni havi eg 
hoyrt daprar forsagnir í 
sambandi við frálanda- 
vinnuna; men altið hava tær 
verið skeivar; og nýtt Ifv er 
komið i. nú teir hava funntð 
nýggj oljuøki vestan fyrí 
Hetland móli Føroyum. 
og Aberdeen fær nógv ar 
beiði i hesum samhandi ••

j.t.

F erd 'n a n d

Ein irakiskur dómstól- 
ur hcvur dv»mt tvcir ir- 
akar at verda hongdir 
fyri morð og stuldur

Teir báðir Rida Jaber og 
fahsm Hussein. ið brutu inn 
i eitt hús. mvrdu sonin og

dótnna hjá eigaranum, 
vórðu dømdir til deyða 
sunnudagin Teir skulu 
doyggja í gálganum

Seinastu tfðina hava nógv 
hrotsverk verið framd f Irak 
Serliga stuldur av ymiskum 
slaghe vur vundið uppá seg
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høvdu mmkað. teir i Ong 
landi hækkað.

Solciðis verður keklast í 
polmkki Mcn skotski 
(jiiðskaparflokkunn heldur 
lítið um uppskol I ahours, tí 
landsins mcst týðandi 
ahugamal uttanríkishand- 
il. gjaldovraspurningar, við- 
urskifti við EF og annað 
franivegis vcrða avgreidd i 
London

Tjiiðskaparflokkurin 
SNP, Scottich Naiional 
Party, heldur. at eitt frælst 
Skolland. leyst av Onglandi. 
við fyrimuni kann virka 
suiti scrstøk ijoð mnan cu- 
ropiska samveldið. Og teir 
sammeta við limalond, sum 
cru um somu stødd clla

mmm cnn Skolland, cilt nú 
Danmark, Svøríki, írland og 
l.uxemburgh.

Hinvcgin var fólkaat- 
kvøða um serstakl skotski 
ling i 1979. mcn tá lóku 
cinans 2/3 lut i valinum, og 
góð helvt av teimum at- 
kvøddu fyn; s*> hetta varð 
ikki tikið sum grcið áhend- 
■ng um skotskan vilja til 
veruligar broytingar

Kanmngar i Onglandi. 
gjørdar scinasta mánað. 
vístu. at 53 »  av bara ong- 
lcndingum hildu. at skotar 
skuldu hava viðkað sjálv- 
stýri, citi nú egið ting. Og 4 
av 5 skotum cru misnøgdir 
við støðuna, so sum hon cr á 
okkara døgum

V ed rió
Kitt stormlagtrsst \ið Suðurgrønland fcr i lund- 
n>rðingeystan suður um Island. Kitf lagtryst mill- 
um Island og Køroyar fer i lundnyrðing mðti út- 
nyrðingspartinum av Noregi. Sunnan fyri lagtryst- 
ið blæsur eitt luftrak vestaneftir við ælingi. Seinni í 
vikuni rekur kølin luft eitt skifti inn yvir Køroyar. 
men um vikuskiftið verður eitt nytt lágtrýst við 
vindi og regni við Køroyar.

'V .  .V

I dag:
llvavsur vindurella skriðav utsynningi og vestri, 15 
til 20 m. s. men i natt minni vindur. Kyri tað mesta 
skyggjað og stundum regn ellu vátaslettingur. Hita- 
lagið: millum 3 og 6 hitastig.

I morj»in:
l pp i hvassan vind av vestri og utnyrðingi, 10 til 15 
m/s. Ut á dagin minkar hann vindin eitt sindur. 
Skyggjað og vátasiettingur ella kaviurlingur. tfita- 
lagið: millum frostmarkið og 5 hitastig.

Hósdagin, friggjadagin og leygardagin: 
l>ot til friskan vind av utnyrðingi, 5 til 10 m/s. Váta- 
slettingur ella kavaælingur, men eisini sóiglottar. 
Ilitalagið: millum frmtm arkið og 5 hitastig. 
Veðurvánirnar til á middegi í dag, tysdagin: 
Ifattonbanki:
Stormur av útsynningi og vestrí, 22 til 27 m/s. Æla- 
veður og toluligt sýni.

Vtsti-, Vtrí, Køroyahanki og Rankaryggur:
Stormur av útsynningi og *eslri. 20 til 25 m/s. VI

M unkagrunnur, Vesturhavið, og havið eystanfyri 
Føroyar:
S to rm u r *« utsy nningi ug veatri, 20 til 25 m /s. /K.laveður 
og toluligt syni I rlug m inkar h ann  vindin tll 15 til 20 m /», 
•>g b e tri sýni.

Mýlingsgrunnur, íslandsryggur og Norðhavið:
I Isynningur og vestan, 13 tll 18 m /a. Tfm

Tað er stormávaring fyri øll havøki.


