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Stór ráðstevna um  fr ið  
í  M iðeystri

Kasakstan v irð ir  
m annaræ ttindi

(RHl'TER) Palestinski for- 
setin Yasser Arafat fegnað- 
ist fríggjadagin um. at ein 
altjóða ráðstevna í sam- 
banđi við bumbuálopim í ís- 
rael skal haldast i egyptiska 
havnabýnum Sharm el- 
Sheikh

Frakland vátlaði. at ein 
tflfk ráðstevna verður hildin 
komandi mikudag. og at 
franski forsetin Jacques 
Chirac fer at luttaka

Fletta er eitt frálíkt hug- 
skot. og vit eru sera fegin 
um tað. segði Arafat, sum 
áður hevur sagt. at bumbu- 
álopini vóru ímóti Islam.

Arafat heitti á altjóða 
leiðarar um at skipa fyri eini

tilíkari ráðstevnu. tá ið hann 
helt roðu i nývaldu pale- 
stinsku stýrisnevndim hós- 
dagin. og hann segði, at 
harðskapurin ikki má 
steðga fnðargongdini.

Flemaðarligi vongurín 
hjá islamiska bólkinum 
Flamas hann eiturQassam 

hevur drípið tilsamans 57 
fólk í fýra sjálvmorðs- 
bumbuálopuin.

Seinasta álopið var í Tel 
Aviv inánadagin. har 13 
fólk lótu lív.

Arafat. ein tyrrverandi 
gueríllaleiðari. sum síðani 
gjordist fríðarmaður, for- 
dømdi fríggjadagin álopini 
hjá Flamas og segði. at tey

gingu ímóti Islam.
Ur Flvítu Húsunum í 

Washington frettist. at 
ameríkanski forsetin Bíll 
Clinton helst eisini fer at 
luttaka á ráðstevnuni miku- 
dagin.

Ein embætismaður úr 
Kairo segði. at Egyptaland 
nú fyríreikar seg til ráð- 
stevnuna. sum skal »varð- 
veita fríðargongdina í Mið- 
eystri*

Diplomatiskar keldur í 
París søgdu. at umleið 30 
lond væntandi fóru at taka 
lut á ráðstevnuni, sum verð- 
ur á syðsta endanum á Sin- 
ai-hálvoynni.

ísraelski tingformaðurín

Yossi Beilin fegnaðist um 
ráðstevnuna.

- Um ein tflíkur fundur 
gerst veruleiki, hóast hann 
ikki elvir til nøkur konkret 
tiltøk, fer tað at elva til sam- 
starv millum ymisku síður- 
nar í økinum - eitt samstarv, 
sum higanil hevur vantað.

ísraelski forsætisráðharr- 
in Shimon Peres segði við 
franskt sjónvarp hóskvøld- 
ið, at ráðstevnan kann verða 
gagnlig. um so er, at hon farr 
Yasser Arafat at taka rætti- 
lig stig móti at taka Hamas- 
rørsluna sundur.
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L im u r av italskum  
A ID S-banda deyður
(REIJTER) Ein limur av s 
nevnda »AIDS-bandan- 
um«. ein trío, sum hevur 
gingið runt og rænt bankar. 
tí teir vistu, at sambæn 
italskarí lóg kunnu teir ikki 
setast fastir, tí teir eru 
deyðasjúkir, er nú deyður.

Italsk tíðindabløð boð- 
aðu hósdagin frá. at 38 ára 
gamli Ferdinando Attana- 
sio doyði á einum sjúkra 
húsi í Torino hósnáttina. 

í tleiri mánaðar hevur

AIDS. so løgið tað Ijóðar, 
vart teir, skrívaði blaðið La 
Stampa um teir tríggjar 

- Nú tekur sjúkan hevnd. 
La Stampa segði, at At- 

tanasio, sum hevur veríð 
undir húsaarrest, eftir ætlan 
skuldi møta fyrí rættinum 
seinni tann dagin í sam- 
bandi við eitt av ránunum, 
sum teir framdu í Torino í 
tjørsummar

Hann ríngdi til mín um 
eitt-tfðina, segði Sergio

Magnis. ein annar av band- 
alimunum, og sum liggur á 
sama sjúkrahúsi, har hann 
skal leggjast undir skurð í 
beininum

- Eg eri keddur, tf hann 
var vinmaður mín, segði 
hann.

- Innast inni vóru vit vin- 
ir, sum deildu tær somu 
upplivingarnar Sjálvandi 
vóru løturnar ikíci altíð 
góðar, men hvat kundu vit 
annars gjørt, fordømdir sum

vit eru'
Av italsku tjølmiðlunum 

hava teir tríggirfingið heitið 
»AIDS-bandin«, tí teir í 
heilum rændu bankar uttan 
at royna at tjala sfni andlit, tí 
teir vistu, at lógin ikki kundi 
gera teimum nakað.

Men nú verður lógin 
broytt.
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Kjam orku-
vanlukka
undírmett

(REUTER) Ein álvarslig 
hending á ukrainska kjam- 
orkuverkinum í Tjemoby! í 
november mánaði gjørdi 
ein arbeiðsmann sjúkan, og 
sum heild var hendingin 
sera undirmett, segði um- 
hvørvismálaráðið f Ukraine 
fríggjadagin.

Vasily Fazly segði, at 
óhappið hendi 27. novem- 
ber, tá ið hermetiska seglið 
á einari bingju við kjam-

orkuburturkasti varð brotið.
Embætismenn bólkaðu 

vanlukkuna til eitt 1-tal á 
altjóða 7-stigstalvuni, men 
seinni varð hon broytt til eitt 
3-tal.

Annars var Tjemobyl 
sjálvandi staðið, har heims- 
ins størsta kjamorkuvan- 
lukka nakrantíð hendi á 
vári 1986
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j (REUTER) Mannarætt- 
mdarbólkunn Amnesty 
Intemational fanst fríggja- 
dagin at Kasakstan, tf 
gamla Sovjetlýðeldið í Qør 
avrættaði 101 fólk, og so- 
statt er landið millum 
heimsins størstu, tá ið lalan 
er um deyðarevsingar.

Hagtølini, sum eru al- 
ment váttað av Amnesty, 
seta landið sum nummar 
fýra á heimslistanum yvir 
avrættingar - aftaná Kina, 
Saudi Arabia og Nigería 

I Kasakstan búgva 17 
milliónir fólk.

Hesi skammiligu hag- 
tølini hava altjóða fordøm- 
ing uppiboma. segði Amne- 
sty í eini yvirlýsing.

- Vit heita á Kasakstan 
um at gera hesar 101 av- 
rættingarnar til tær seinastu.

Higartil í ár hava ongar 
avrætlingar verið. men eftir 
øllum at døma er hetta bert 
orsakað av bureaukratisk- 
um forðingum. sígur Amne- 
sty,

I fjør tekk Kasakstan 
nógvar atfmningar frá rest- 
ini av heiminum fyri at vfsa 
eina avrætting i landsdekk- 
andi sjónvarpi

Seinni vísti tað seg, at av- 
rættingin var følsk og var 
ætlað til at ræða brotsmenn

Onnur lond hava 
eisini deydarevsing

Ein talskvinna hjá kasakst- 
anska innanríkisráðnum 
vardi avrættingarnar við at 
vísa á, at talið av brotsgerð- 
um í Kasakstan og offríni 
fyri teimum rættvísgera, at 
deyðarevsingin verður nýtt.

Hatta hevði tú ikki 
kunnað lisið í eini brots- 
skaldsøgu, segði Nina Bot- 
enko.

Allemativið, sum er lív- 
langt fongsul, er alt ov dýrt 
hjá fátæka landinum Kas- 
akstan, segði hon

Mestsum øll đemo- 
kratisk lond hava deyða 
revsing, teirra millum eisini 
USA, segði hon.

Yvirlýsingin hjá Amnesty 
segði, at felagsskapurin

ikk i
visti um seks aðrar menn 
sum eru dømdir til deyða. 
men sum hava biðið um 
grið.

Griðnevndin hjá forseta- 
num Nursultan Na/arbayev 
skal hittast 13,-14. mars og 
avgera, um umbønin verður 
eftirlíkað.

At vfsa á økjandi tal av 
brotsverkum rættvísger ikki 
stjómina fyri, at hon heldur 
fram við deyðarevsingini, 
sigur Amnesty.

- Tað eru eingi prógv fyri, 
at deyðarevsingin bøtir uni 
hesa gongdina.
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O lju term inalurin  í 
Sullom  V oe trygg jaðu r
(REUTER) Framtíðin 
hjá størsta oljutermi- 
nali í Europa sær út til 
at vera tryggjað, nú 
tlestøll av teimum olju- 
feløgum, sum nýta 
hann, eru til reiðar at 
skriva nýggjan sátt- 
mála.

Eftir at tey stóru oljufeløg- 
ini hóttu við at leita eftir bf- 
ligari loysnum til at fáa 
oljuna á marknaðin, av- 
gjørdi The Shetland Islands 
Council (SIC) at bjóða lægri 
prísir enn vanligt, so oljufel- 
øgini halda fram við at nýta 
oljuterminalin í Sullom 
Voe.

- Vit skilja tað soleiðis, at 
oljufdnaðurín fegin góðtek- 
ur nýggja tilboðið frá termi- 
nalinum - vit ivast ikki í, at 
vit fara at skríva undir okk- 
urt einaferð í juni mánaði, 
sigur Lewis Smith, ið er 
»convenor« í SIC, fríggja- 
dagin.

- Alt bendir á, at avtalan 
verður endumýggjað, segði 
ein kelda frá einum stórum

europeiskum oljufelagi. sig- 
ur hann,

Núverandi avtalan mill- 
um oljufeløgini og Sullom 
Voe gongur út ár 2000.

Tíðliga í 1995 hóttu stór 
oljufeløg í Norðsjónum, 
teirra millum Shell, ein 
samgonga millum Shell og 
Exxon, og Chevron við at 
uppsiga avtaluna og finna 
ein annan terminal, um 
terminalurín i Sullom Voe 
ikki linkaði ffggjarligu 
leigukrøvini til oljufeløgini

Samlaða talið av ráolju, 
sum fergjøgnum terminalin 
í Sullom Voe, lækkar vænt- 
andi frá 800.000 tunnum 
um dagin (bpd) til 450.000 
bpd um aldarskiftið

Hetta tí at oljukeldurnar 
har á leiðini sambært ser- 
frøðinginum Wodd Mac- 
kenzie eru um at tømast.

( fjørheyst kom SIC so við 
einum nýggjum tilboði, sum 
yvir komandi fimtan árini 
skal spara oljufeløgunum 
umleið 45 milliónir pund 

1.200 arbeiðspláss 
hjargað
Um oljufeløgini avgera 
framhaldandi at nýta termi

nalin í Sullom Voe, eru mill 
um 800 og 1.200 arbeiðs- 
pláss tryggjað í terminal- 
inum og í ídnaðinum runda- 
num hann.

Harafturat fer sáttmálin 
at gera tað møguligt hjá 
tenninalinum at bjóða upp 
á aðrar sáttmálar við olju- 
feløg, sum arbeiða í økinum 
nærhendis Hetlandi.

Ikki bert bjargar hetta 
terminalinum, men tað fer 
eisini at geva okkum møgu-

leika fyrí at bjóða upp á 
nýggjar sáttmálar, antin ( 
Norðsjónum ella vestanfyri, 
sigur Alvin Bashforth frá 
tilrættisleggingarnevndini 
hjá SIC.

Samráðingar um, hvussu 
prísimir millum tey 32 lut- 
takandi oljufeløgim halda 
fram, men keldur úr ídnað- 
inum siga. at teir ikki fara at 
leggja forðingar í vegin fyri 
einum nýggjum sáttmála.
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Sullom Voe, stóra oljuhavnin i Hetlandi.

Nýggjur lam a funnin
(REUTER) Scks ára gamli 
drongurin. sum Kina hevur 
utnevnt sum reinkarnatión- 
in av næstheilagasta munki 
i Tibet, er nú eisini góð- 
kendur av tibctansku
prestastættim.

Bæði prcstar og aðrir 
tibetanar eru nøgdir við 
rcinkarnatiónina. segði 
Raidi, sum er formaður í 
stjórnmi i sjálvráðandi
landspartinum Tibet.

Tibet hevur í hesum 
døgum sosiala javnvág og

búskaparliga menning, og 
tibetanska fólkið er nøgt við 
arbeiðiðog lív teirra - mill- 
um annað takkað veríð 
reinkarnatiónini. segði 
hann.

Drongunn. sum eitur 
Gyaincain Norbu. varð 
undir einum hátíðarhaldið, 
sum ein cmbætismaður hjá 
kommunistaflokkinum 
skipaði fyrí, identifiseraður 
sum arvingurín til andan hjá 
10 lamainum í Panchen, 
sum doyði í 1989.

Hátiðarhaldið og eftir- 
tylgjandi staðfestingin av 
reinkamatiónini vakti ans, 
tí tað gekk imóti tí, sum 
hægsti andaligi leiðarin hjá 
Tibet, tann útlagni Dalai 
Lama, segði i mai mánaði.

Tá útnevndi hann ein 
annan smádrong. Gedhun 
Choekyi Nyima. sum rein- 
kamatiónin av Panchen 
Lama

Amnesty Internatíonal 
sigur, at drongurín, sum 
Dalai Lama útnevndi. er

Fyrstu  m y n d im a r 
tik n a r a v  P lu toí Tibet

(REUTER) Fyrstu bein- 
leiðis myndimar, sum eru 
tiknar av Pluto, ið er uttasta 
gongustjøma i okkara sól- 
arskipan, vórðu almanna- 
kunngjørdar herfyri, og 
vístu tær. at Pluto hevur tólv 
»landspartar«, harímillum 
ein íspól.

Svørt-hvítu myndimar av 
Pluto. sum rúmdarteleskop- 
ið Hubble tók fyri tveimum 
árum síðani, vísti eina lítla 
gongustjømu, sum er flekk- 
ut, Ijós og myrk

Eg eri veruliga bilsin av, 
at hon hevur so nógvar kon- 
trastir. segði Bruce Margon, 
stjørnufrøðingur á universi- 
tetinum í Washington.

Margon og aðrir vísinda- 
menn siga. at flekkurnar á 
Pluto broyttust í heilum, og 
»íspólurín« kann lættliga 
vaksa komandi áríni, og 
vísir hetta, at ein nýggj árs- 
tíð er á veg á Pluto. sum nú 
førkar seg burtur frá sólini.

Ein rundferð hjá Pluto 
kríng sólina tekur 248 ár.

Pluto, sum er tann gongu- 
stjøman, vit vita minst um. 
og sum er tann einasta, sum 
ongantið hevur havt vitjan 
av menniskjans tøkni, hevur 
eftir øllum at døma eina 
grýtuta yvirflatu. sum er 
dekkað av ísi. flein hundrað 
kilpmetrar tjúkkur

Á »heitasta« degi á Pluto 
ein Plutodagur svarar til 

seks dagar á Jørðini - eru 
212 kuldastig.

Myndimar vórðu tiknar. 
tá ið summar var á Pluto

Tær fyrstu veruligu myndirnar a> Pluto vorðu hosdagin almannakunngjørdar a> N ASA. 
Tær størru myndirnar (niðanfyri) eru gjørdar størri av eini teldu Mynd Huhble

Ein løgin gongustjørna
Líka síðani Pluto varð funn- 
in fýrí 66 árum síðani. hava 
visindamenn brýggja síni 
høvur av henni

Av og á tíggjar gongu- 
stjøman sær eins og ein 
halastjørna. tí hon »spýtir« 
partar av atmosferuni út f 
rúmdina

Hon minnir ikki um Jørð-

ina og heldur ikki um Jupit- 
er.

Nakrír vísindamenn vilja 
vera við. at Pluto er seinasti 
yvirlivandi av einum bólki 
av objektum. kend sum ís- 
dvørgar. sum komu til sól- 
arskipanina fyrí ikki so lut- 
falsliga langari tið síðani

Mánin hjá Pluto, Charon. 
er næstan eins stórur og

gongustjøman sjálv.
Av tí at so nógvir spurn- 

ingar um Pluto standa 
ósvaraðir, ætla vísinda- 
menn og NASA at senda eitt 
rúmdarfar út. sum skal 
flúgva framvið gongu 
stjørnuni.

Eftir ætlan skal hetta ger- 
ast stutt eftir aldarskiftið.
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saknaður. eins og familja 
hansara og aðnr munkar 
eisini eru.

Men Raidi sigur, at frá- 
greiðingamar um. at drong- 
urín er settur i fongsul, er 
tann reini heilaspuni

- í sambandi við heilsuna 
hjá dronginum kann eg 
siga, at hann livir væl og 
lukkuligt saman við fa- 
miljuni. segði Raidi
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