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Hoyringar uni
Waco-sektina
byrjaðar
I gjár byrjaði ein hoyr- 
ing i amenkansku 
kongressmi. sum skal 
royna at finna út av, 
hvat henđi tá ein religi- 
øs sckt í býnum Waco í 
1993 víðgirdi seg á eini 
ranch í Texas.

Hendmgin tordi til 
eitt blóðbað, har minst 
80 limir í sektini lótu 
lív

Nú hoynngamar skulu ( 
gongd í sambandj við blóð- 
baðið fyn tveimum amm 
siðam. ta ein religiøs sekt 
hevði viðgtrt seg vtð bvtn 
Waco i Texas. hevur ein 
kongredimur úr Texas 
klagað um hoynngamar 
Hann er bangin fyri. at

hoynngamar verða partis- 
kar. ti FBI er blandað uppi 

I 1993 vórðu bygnmgar- 
mr hja sektini knngscttir og 
seinm alopmr. ti FBl hevði 
illgruna um. at sektin hevði 
storar goymslur av vapnum 
liggjanđi Tcir hovdu etsini 
tllgruna um. at sektm stoð 
fyn at smugla stðrar nogdir 
av brenmvmi og tubakkt 
Alopið hja FBI tordi ul eitt 
satt hloðhað. sum kostaði 
minst 80 limum av sekúni 
lívið.

Ransoknm luktar av 
sviki og vtlleiðing. sigur 
Charles Schumer. sum er 
đemokratiskur limur i pan- 
elinum. sum stendur fyn 
hoynngunum

Hann hevur ongar vónir 
um. at hoynngamar fara at 
fora til ein rxttvisan úr 
skurð

Sunleif við á N ordklang
! Annaðhvørt ár verður 
j ein stór kórstevna hild- 
i in í norðurlondum. sum 

kallast »Nordklang«. í 
ar verður hon hildin i 
Karlstad í Svøríki.

Eitt nytt kórverk hjá 
j Sunleif Rasmussen 

vcrður frumframført á 
I stevnuni.
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bert eit nýtt verk, sum 
sleppur við hvorja ferð Og 
hesaferð er tað ein tor- 
oyingur, sum stendur aftan- 
fyri

Tað má sigast at vera ein 
v iðurkennmg tU Sunleit 
Rasmussen. sum longu hev- 
ur fmgið viðurkrnnmg í 
Oanmark I vetur fekk varð 
hann heiðraður við virðis 
lon. sum annaðhvørt ár 
vcrður latin ungum evna- 
ríkum tOnasmiðum í Dan- 
mark

Levgardagin fer ungi før- 
oyski tónasmiðunn. Sunlctf 
Rasmussen. til Karistad i 
Svøriki Hann er hoðin við 
til stóru norðurlendsku kor 
stevnuna. »Nordklang«, 
sum verður hildtn annað- 
hvørt ar i onkrum av norð- 
urlondunum Hesaferð er 
turunn komin til Svøríkis

l uttakaramir eru ur øll 
| um norðurlondum. og før- 

oyingar plaga eisim at lut 
taka. men i ár verður ongin 
kðriuttakan úr Føroyum 
Hinvegin verða Føroyar 
umboðaðar av unga tona 
smiðinum. Sunleivi Ras- 
mussen Hann hevur smiðað 
eitt korverk ur Davids salmi 
8. sum hann hevur givið la- 
tinska navnið. »Psalmus 
Oktavuc«

L'mleið tusund luttakarar 
cru við á kórstevnuni. og tað 
verða eini hundrað sum fara

Sunlrif Kasniussrn rr boðin til Svøriki at s iu  og iyða á 
frumfnunførsluna av sinum rgna kórvrrki. WwU / w  Kan

al mynda konð. ið skal 
framtøra verkið hjá Sunletf 

Hetta cr eisini frumfram-

tørslan av vcrkinum Og tað 
er eisini einasta verkið ið er 
nytt á »Nordklang« Tað er

Føroyar hovkottar
Sunleif Rasmussen hevði 
ynskt at sarð aðrar føroying- 
ur við á kðrstevnum hesa- 
ferð Og hann unđrasl á. hví 
ongin er við hesaferð Ólav- 
ur Hátún úr kórsambandin- 
um sigur. at orsøkin til. at 
føroyingar ikki eru umboð- 
aðar hesafcrð er. at Føroyar 
tkki sleppa al luttaka á lika 
fóti við hini norðurlondini. 
Ein nevnd, sum hevur um- 
boð úr øllum hinum norður- 
londunum. situr og gcr av. 
hvat og hvørji skulu við á 
• Nordklang-

- Vit vilja sjálvi gcra av. 
hvør skal við á kórstcvnuna. 
og fyrr enn vit fáa sjálvstøð- 
uga umboðan ( »Nord 
klang«. senda vit ongan før 
oytng avstað. sigur Ólavur 
Hátun

Átti at tikið E itt stig næ rri eini
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\menkanski fonriin. Bill C linton. t«»sar her við Døvid 
Daiihrrti. uim var annar av trimum tvrimum amerikan- 
arunum. sum juat er latin leysur ur rinum irakiskum 
fongsli Trir btbðir amerikararnir sótu rongslaðir í fýra 
mánaAlr i Irak. aftanA euia vitjan hjá ST-heriiAnum viA 
irakiaka markiA, sum trir «ø«du var rin vitjan hjá vinum • 
ST heriiAnum IntaAin vórAu trir fongslaAár fyri njósning 
av Sadam Hussein. men vórAu leyslatnir tvsdatcin
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Føroyar eru nú eitt stig 
næm etm møguligan 
oijuvinnu. Týsdagin 
skrívadi løgmaóur 
undir eina avtalu vió 
eitt australskt felag. 
sum skal gera kanntng- 
ar av føroyska økinum 
úr luftini.
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Kannmgar av føroyska sjó- 
økmum verða nú eisim 
gjørdar ur luftini Tysdagin 
sknvaði løgmaður undir 
eina avtalu við australska 
felagið. World Geoscience 
Corporation, sum skal 
kanna havtð og havbotmn 
knng Føroy ar

Avtalan umfatar magnet- 
iskar kanmngar ur luftim.

sum saman við seismisku 
kanmngunum skulu hjálpa 
til at kortleggja. hvussu stór 
tey økim eru. har møgulig 
olja kann vera al finna Fel- 
agið skal eisini gera lasar- 
kanmngar eftir oljublettum. 
sum kunnu stava frá olju- 
lckum ur havbotmnum 

Australska felagið varð 
umboðað av stjóranum fyrí 
europeisku deildim. Cathy 
Norman Fyrstu kanmngar-

nar byrjaðu longu i gjar. og 
fara at vara til I septembcr 
Og felagið kemur aftur um 
somu tíð næsta ár

Kanmngamar fara ikki at 
kosta landskassanum nak- 
að Harafturímóti skal aus- 
tralska felagið av við 100 
túsund krónur til landsstýríð 
fyrí at fáa loyvi at gera 
kanmngamar

I øgmaAur Fdmund Joensen og stjórin i australska felagnum, Worid Ooacience ( orporation, Cathy Norman, skrivaAu 
tvsdagin undir avtalu. sum gevur felagnum loyvi til at gera kanningar av havi og havhotninum viA Køroyar ur luftini 
Hesar skulu millum annaA staAfesta um møguligir oijublettar á sjónum kunnu stava frá havbotninum
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Ein flogskiparí hjá 
Royal Aircraft átti at 
havt tikió ræðið frá 
Charlcs prínsi, áðrcnn 
teir lendu á eini skot- 
skan oyggj í fjør 

Veðnð var vánaligt. 
og tað førdi til. at lend- 
tngin varð so mikið 
hørð. at stór vaniukka 
kundi staðist av hend- 
tngim. skrívar Daiiy 
Mail.

Ein almenn frágreiðing frí- 
kenmr Charles pnns, tá 
hann stýrdi einum flogfan. 
sum lendi i nógvum vindi á 
eim skotskan ovggj í fjør

Frágreiðmgin sigur. at 
flogskipann Graham Laur 
le. átti at havt tikið ræðið av 
Charles pnnsi. tá flogfanð 
lendi i teimum vanaligu lík 
mdunum á oynni Isiay i jum 
í fjør

11 fólk vóru í flogfar 
mura. men ongm fekk mein 
av tilburðinum Frágreið- 
ingin. sum skuldi verða løgd
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fyn bretska parlamentið í 
gjár. sigur. at flogskipann 
ikki átti at lovað tnínarv- 
inginum at lent BAE 146 
flogfanð í so nngum líkind 
um

Flogfanð fekk so mikið 
stóran skaða. at tað kostaði 
einar 10 mió kr at umvæla

\


