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Embætismaður 
í Haiti skotin
Ein tyrrverandi hogur 
emhætismaAur í her- 
naðarstyrinum t Haiti 
varð myrdur t høvuðs- 
staðnum Port-au-Prin- 
ce í gjár Hetta hendi 
bara taar dagar áðrenn 
íriðarvarðveitandi her- 
deildir hja ST taka við 
trygdareftirlitinum í 
landinunv

Tann 34 ara gamla Mireille 
Durocher Bertin. sum var 
millum đyggastu stuðlamar 
hja tyrrverandi herna»>ar 
leuVaranum Raoul Cedras. 
varð skotin til deyðis í ein- 
um hili i mnVbynum í Port- 
au-Pnnee. Hetta upplysti 
lalsmatVurin a amenkonsku 
sendistovuni. Stanley
Schrager

Maðurin. sum koyrdi bil- 
in. Eugene Balliargean. 
doyði eisim í álopinum. sum 
tnggir menn tramdu.

F.ingin ivi er um. at tal 
an er um eitt politiskt morð. 
segði Stanley Schrager

Mireille Durocher Bertin 
var ofta talskvmna hjá fyrr- 
verandi hernaðarstynnum. 
sum koyrdi torsetan Jean- 
Bertrand Anstide frá í ein- 
um hkKVugum kvetti í 1991

USA, sum hevur havt 
leiðsluna í einari altjóða 
herdeild. ið setti Jean-Ber-

trand Anstide at'tur i for- 
setasessin ettir eina fnðar- 
liga innrás í september i 
tjoi. letur tnggjadagm 
6900  ST hermonnum eft- 
irlitið við trygdim í land 
inum.

Ba?ði amenkanski for- 
setin. Hill Clinton, og Bi’u 
tros Boutros-Ghali. ST-að- 
alsknvari. skulu eftir artlan 
vera við a hatiðarhaldinum i 
samhandi við umskiftið
friggjadagin 

USA heviLISA hevur hvassliga tor- 
domt morðið a Mireille 
Durocher Bertin Embartís- 
menn i Hsitu húsunum hava 
eisini boðað fra. at fólk hja 
FBI fara at hjalpa haitisku 
myndugleikunum at trnr.a 
drapsmenmnar

Faðir Mireille DurvK'her 
Bertin segði. at dottir hans 
ara tleiri rerðir varð hótt eft- 
ir livinum. eftir at Jean-Ber 
trand Anstide var komin 
aftur ttl landið i oktober i 
tjør

l tlendsk tiðindafólk 
hovdu ofta samroður við 
Mireille Durocher Bertm. 
sum segði seg ikki hava alit 
a Jean Benrand Anstide 
Hon atkvoddi millum 
annað fyn emum uppskoti i 
tjivðartinginum um at akxra 
torsetan fyri landasvik

Mireille Dunvher Bertin 
gjordi kortini ikki nógv um 
seg. eftir at Anstide var 
heimafturkomin

Eingi ES-tiltøk 
móti Kanada
Bretland er hart ímóti, 
at ES setir í verk tiltøk 
móti Kanada. Hetta 
sigur etn høgur embæt- 
ismaóur t sambandi við 
osemjuna um fiskirætt- 
indt í altjóða sjógvt utt- 
an fyri kanadiska fiski- 
markið.

Talan verður als ikki um 
handilstiltok. segði bretski 
emhartismaðunn. sum vildi 
vera ónevndur

Embætismaðunn legði 
afturat. at evropeisku uttan- 
ríkisstovumar hava fingið 
ein lista frá Evropanevndini 
yvir møgulig tiltøk. sum 
kunnu verða sett í verk móti 
Kanada.

Men Bretland tekur ikki

undir við hesum tiltøkum 
Eftir at kanadiska sjó- 

verjan tók spanska trolaran 
Estai 9 mars. bóðu sendi 
harrar Evropanevndina um 
eitt yvirlit yvir møgulig til- 
tøk. sum kunnu setast i verk 
móti landinum fyn vestan 

Tað hevði venð brot á 
altjóða handilsv iðtøkur. um 
Kanada varð revsað fyn 
sínar gerðtr. segði bretski 
embartismaðurin

Hann vildi eisim vera við, 
at onnur ES-lond. millum 
annað Týskland. taka undir 
við Bretlandi

Spama boðaði tysdagin 
frá. at landið hevur lagt 
málið fyn altjóða dómstólin 
í Haag. men kanadiski løg 
málaráðhamn. Allan RtK'k. 
sigur. at Kanada viðurkenn- 
ur ikki rarttardømið hjá al- 
tjóða dómstólinum

Nógv flóttafólk 
til Kosta Rika
Myndugletkamir í 
Kosta Rika bera ótta 
fyri. at landtð um stutta 
tíð fer at hava stórar 
trupulleikar vid flótta- 
fólki. Seinastu vikuna 
eru tveir bátar við kub- 
anskum flóttafólkum 
komnir til Kosta Rika.

Flóttafólkmi koma frá 
Grand Cayman Island. har 
túsundtals kubanar hava 
hildið til, síðani teir flýggj 
aðu úr Kuba siðsta summar 

Kubanarmr hava fingið 
fynbils ulhald á Grand 
Cayman Island. til myndug- 
leikamir hava tikið støðu til. 
hvat teir skulu gera við tey 
mongu hatsflóttafólkim 

Mcn forsetin í Kosta 
Rika. Jose Maria Figueres. 
hcvur givið ábendmgar um. 
at kubanarnir eru ikki vcl- 
kommr har

T ið  eru •tni I 500 kub-

anar á Grand Cayman Is- 
land. sum høvdu komið hig- 
ar. um vit høvdu givið teim 
um loyvi til tess Vit kunnu 
ikki átaka okkum, at taka í 
móti túsundtals kubanum. 
segði Jose Mana Figueres

Kosta Rika hevur heitt á 
USA um at senda fleiri 
flóttafólk til legurnar við 
Guantanamo herflolastøð- 
ina í Kuba F.ini 30.000 
flóttafólk eru longu í hesum 
legum

Talskvinnan hjá stjómmi 
á Grand Cayman Island. 
Pat Ewbanks. segði. at 
flóttafólk, sum fara av 
Grand Cayman Island ttl 
Kosta Rika. fáa ikki loyvi til 
at koma aftur

Reuter tíðindastovan 
sknvar. at stjórnin í Kosta 
Rika hevði biðið um eitt 
flogfar. sum skuldi flúgva 
batsflórtafólkini aftur til 
Grand Cayman Island. men 
myndugleikamir har vildu 
ikki góðtaka tað

Fleiri boriloyvi 
vestan fyri Hetland
Átta umsóknir um nýggj loyvi a t bora eftir olju millum Hetlands og 
Føroya verða viðgjørd í  16. umfarinum í bretsku stjómardeildini fyri 
frálandavinnu
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Okið sestan fyri Hetland. 
eisini nevnt Atlantiska L't 
markið. tykisi hava ahuga 
hja tleslu oljutcløgum. 
scgði bretski vararaðhamn 
i orkumálum. Richard 
Page. i gjar Og stjonn ter at 
tryggja s*r. at oljufeløgim 
faa bonloyvi i nyggjum økj 
um i mai mánaði. so fyn- 
reikingar kunnu hyrja longu 
í sum m ar

Vararáðhamn avdúkaði 
yvirlit yvir feløg. sum høvdu 
umsókmr greiðar til 16 
umfanð og segði, at tarr 
longu 22 novemher í fjør 
fevndu um helmingin av 
øllum økinum. hjoðast kann 
uppá hesaferð

Richard Page segði. at 
sijomardeildin fyri handli 
og idnaði hevði flngið 60 
umsókmr fra 45 fýntøkum. 
sum arbeiða i hisikum al 
royna a 82 a\ teimum W>4 
køssunum míllum Hetlands 
og Føroya. sum standa i 
tKHM Harafturat eru summi 
oljufelog nýggj í hretskum 
høpi

-Sum vxniað eru tað ser- 
liga økini vestan fyn Hel- 
land. ið hava ahuga. og har 
em til dømis 8 umsóknir til 
sama kassa,- segði vara- 
raðhamn. -serliga væl- 
eydnaðu bonngarnar hjá 
BP i Foinaven og Schiehal- 
lion hava vakt ans hjá 
øðrum storum oljuteløgum. 
sum nú troka á til at sleppa 
framat «

• Umsókmmar viðvíkj- 
andi køssum har a leiðim 
fara at vcrða avgrciddar i 
skundi, so úrslitim kunnu 
kunngerast frammanundan. 
og stigur ikki kemur i rest- 
ina as umfannum. hetta 
skuldi gjørt okkum før fyn 
at geva nýggj boriloyvi 
longu í summar,« lcgði 
hann afturat.

Tað er ikki einans økið 
vestan fyri Hetland sum 
hevur áhuga í frálanda- 
vinnum Eisini søkja olju 
feløgim um boriloyvi í økj 
um sum eilt nú vestur Car 
diganvi'kmi. eystaru pønun 
um i írska Havinum og 
aðrastaðm við og uttan um 
hretsku oyggjamar

Fyri einans tveimum 
vikum síðam almanna-

kunngjørdi stjórnm. at olju 
feløgini hovdu alu a órørd- 
um oki vestan fyri Skotland, I 
støm enn sjálvt Skotland 
So alla tíðina frxttist um I 
nyggj atok innan hretsku : 
frálandavinnuna. sum nú 
aftur tykist vera í miklan 
menning

Kanska fara føroyingar I 
loksins veruliga at taka sær j 
um reiggj. tí her um leiðir | 
ivast ið hvussu er eingin í. at : 
givðir møguleikar eru hjá j 
føroyingum at gera van við ; 
seg og taka lut í frálanda- | 
vinnum. sum seinastu tíðina | 
hevur nærkast Føroyum við j 
risafetum

j. l .

Herverk og innbrot í 
eysturbýnum í Havn
Seinsta árió hava ung- 
dómar framt beista- 
geróir i eysturbýnum 
Fólk og fæ hava ikki 
fingió fnð fyri nokrum 
1 2 -1 4  ára gomlum 
drongjum, sum hava 
brotið inn. karvað dekk 
á bilum upp og mogu- 
liga gjort av við flein 
frensar. Beistagerðir- 
nar eru farnar fram í 
Stoffalág og Fútalág, 
men enn eru óvitarnir 
ikki tikmr - bert mis- 
tonktir av íbúgvum í 
grannalagnum.

JÁKUP MAGNUSSEN

Drongimir gera um seg á 
kvøldi Teir taka sær løgir

gera um seg tá fólk hyggja 
ettir Degi og Viku. ella eru 
bundin at ø»Vum fyntaks-
semi

Ein íbúgvi i økinum sigur 
við Dimmalætting. at tey 
mistonkja triggjar drongir i 
aldnnum 12 14 ár Men
tey hava ongi prógv. Hann 
sigur. at beistagerðimar eru 
famar fram tað síðsta ánð, 
men sum siøðan er. ber illa 
til at melda teir til løgverju 
na

Kortini var ein drongur í 
grannalagnum handtikin. tá 
hesin hevði gyørt seg inn á 
dekkini á bili hjá manni har 
nærhendis Fyrst hevði hann 
skonð eitt dekk. men har 
hendi onki Síðani skarð 
hann tað næsta. men har 
hendi heldur onki Ikki fyrr 
enn drongunn hevði karvað 
øll fýra dekkim á bilinum. 
var hann meldaður Til- 
burðunn sigur eitt sindur 
um tolsemið hjá føroyingin-

Eitt vikuskifti fyn góðum 
mánaða síðam var brotið 
inn í handilin PE Kolonial i 
Stoffalág Skálkarmr brutu 
ein rút i lagnnum og komu 
sær tann vegin inn í handil- 
in, men líti og onki var stol-, 
ið Ánann av PE Kolimal 
sigur, at teir yvaleyst hava 
verið órógvaðir av einhvørj 
um Bomm sløddust eftir 
gólvinum eitt tiðiligt tekin 
um. at teir hava skunda sær 
avstað aftur Eisini verður 
sagt frá PE Kolomal. at tey 
vanliga hava nógv Ijós 
tendraði í vikuskiftinum 
Hildið verður. at ley onk- 
ursvegna virkaðu fynbyr 
gjandi móti stuldn tað 
kvøldið.

Eitt kvøldið vóru knapp 
liga tveir tamir frensar 
horvmr í Stoffalág Hvørgin 
ánari veit hvussu tað ber til. 
Kelidjórim vóru vanltg hús- 
djór. sum onki bagdi. III- 
grum er um, at onkur óvarg- 
aungi hevur verið teimum at

bana. men tað er ikki visst
Nógvir útløgukattar eru í 

eysturbýnum. og summi 
hava sett fellur upp fyri at 
minka um »áskipanina« 
Horvnu frensamir kunnu 
vera fangaðir i fellunum 
Men hmvcgin er lætt hjá 
teimum sum eiga fellumar, 
at siggja mun á útløgukatti 
og húsdjóri.

Sum sagt. vcrða tríggir 
ungir drongir mistonktir 
fyrí nógv í eysturbýnum 
Kanska eru aðnr eisim við, 
men tað veit ongin uttan teir 
sjálvir

Maður í eysturbýnum 
heldur tað vera løgi. at tað 
ongantíð hevur leika harða- 
rí á. enn meðan skúlamir 
herfyri høvdu temaviku um 
herverk. Hann heldur 
drongirnar hava ov líti inni 
haldsríkt at taka sær til i frí- 
tíðini.

F e r d ’nand

Biltjóvur vunnið 
65 milliónir
Ein arbeiðsleysur breti. 
sum er ákærdur fyri 
bilstuldur. hevur vunn- 
ið 65 milliónir krónur í 
happadráttinum

Bluðið The Sun skrivar. at 
tann 3 1 ára gamli Lee Ry an 
hevur longu keypl sær ein 
Jjgu.tr og ein Ferrari. Bilar 
mr kosta næstan tvær milli-

ónir krónur tilsamans.
Hann hevur eisini keypt 

særeitt húsfyri 1,7 milliónir 
krónur Har skal hann 
búgva saman við konuni til 
stormanshusim. sum hann 
letur byggja, eru liðug 

l.ec Ryan sigur seg vera 
vísan i. al hann verður ikki 
dømdur fongsulsrevsing 
fyrí bilstuldurin. tá málið 
kemur fyri í rættinum í juli

V eð r ið
Kitt velkt hatryst vestan fyri Føroyar fer i lundsynn- 
ing. Kitt lugtryst i lundnyrðing ur Hvurvinum fer 
moti GrønlundsfjHrðinum. I.yggjuri luft rekur moti 
Køroyum næstu dugurnur, men i vikuskiftinum 
blæsur kulduri luft við ælingi uftur inn yvir foroyar 
uv vestri og utnyrðingi.

í dan:
l pp i skrið uv utsynningi. 13 til 18 m/s. Támut 
veður og stundum regn. I nutt vestan og klarari i 
veðrinum. Hitalagið: millum 5 og 10 hitastig.
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///
í morgin:
Skrið uv vestri, 15 til 20 m/s. K.laveður. sum frálið- 
ur vátuslettingur ellu heglingur. Ilitalagið: millum 
2 og 5 hitastig.

I æ yRardaR Ín:
Skrið uv vestri og utnvrðingi, 13 til 18 m/s. Moti 
kvøldi minkur hunn vindin eitt sindur. Tlingur, 
purtvis heglingur ellu kuvi. Hitulugið: millum frost- 
murkið og 5 hitastig.
SunnudaRÍn or mánadaRÍn:
Ixit til friskun vind uv norði. seinni uv ymsum ætt- 
um, 5 til 10 m's. Kyri tað mesta turt og solglottar. 
Hitulugið: miltum 2 og 5 hitustig.
V eðurvánirnar til á middegi i dag, hosdugin: 
Huttonhanki:
l tsynninK ur. }0  til 15 m/S. S tundum  regn  ellu mjMrki og 
vanuligt syni. I d ag  vum frá lir tu r be tri vyni.

Vtsti- og Ytribanki og Islundsryggur.
Sunnun  ug u tsynn ingu r, 10 til 15 m /s. M jørk i i stnðum  og 
vánuligt syni.

Køroyubunki, Vesturhuvið, Mylingsgrunnur og 
Norðhavið:
S unnan  og u lsynn ingu r, 15 til 20 m /s. Fyrst regn  og toiu- 
ligt syni, m rn  hósná tlinu  sum  frá ilð u r driv  ellu m jtrrki og 
vánulÍRt týni.

Ilavið eystunfvri Køroyur. Itunkaryggur og Munku- 
grunnur:
Sunnun og u lsvnn ingu r. 13 til IH m s Regn og toluligl 
*ýni.


