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Chile strídist fyrí at fáa  
Pinochet leyslatnan
Meðan offrini fyri 
stýrinum hjá Pinochet 
frøddust, kunngjørdi 
chilenski forsetin, at 
Chile fer at stríðast 
fyri, at avgerðin hjá 
bretska dómstólinum 
verður ógildað av 
teirri orsøk, at Pino- 
chet hevur immunitet 
og tí ikki kann setast

fyri ein dómstól. Chile 
hevur nú sent 
uttanrík is ráðharra 
sín til London at 
royna at ávirka 
gongdina

Rl'NAK RkisTHI'I’ __

Chile gjørdi hóedagin enn 
greidari, at landið var til 
reidar at stridast fyri. at fáa

avgerðina hjá fimm manna 
domaratinginum ógyldaða, 
sum mikudagin ikki viður- 
kendi immunitetin hjá 
fvrrv'erandi chilenska eina- 
raeðisharranum, Augusto 
Pinochet.

Avgerðin tyá bretska 
domaratinginum merkir, at 
Augusto Pinochet nú kann 
verða stevndur fyri rættin 
fyrí dráp, tortur og fólka- 
morð.

Offrini fyri 17 ára langa 
hemaðarstýrínum hjá Pi- 
nochet froddust bæði í 
Chile og um allan heim, tá 
bretska dómaratingið, sum 
er sett saman av finim iim- 
um í bretska Yvirhúsinum, 
mikudagin kunngjørdi. at 
83 ára gamli Pinochet ikki 
hevur immunitet sum fyrr- 
verandi statsleiðari.

Hinvegin var ófriður á 
gøtunum í chilenska høv- 
uðsstaðnum Santiago, har 
Pinochet viðhaldsfólk 
gjørdu um seg úti á gøt- 
unum, og løgreglan mátti 
leggja uppí við vatn- 
kanónum. Fleiri av mót- 
mælisfolkunum vórðu 
handtikin.

Tríggir ímóti 
tveimum
Fimm manna dómarating- 
ið avgjørdi við atkvøðu- 
býtinum 3 ímóti 2, at Pino- 
chet framhaldandi skal 
verða hildin í varðhaldi í 
Bretlandi, har hann slepp- 
ur at bíða eflir avgerðini

um ein áheitan frá spanska 
dómaranum Baltasar Gar- 
zon um útflýgging verður 
gingin á møti.

Spanski dómarin var 
hann, ið av fyrstani tíð fekk 
Pinochet handtiknan í 
Bretlandi. Hann vil hava 
fyrrverandi einaræðisharr- 
an til Spania, har hann 
kann ákærast fyri dráp, 
tortur og fólkamorð.

Men hóast Yvirhúsið er 
hægsti rættur í Bretlandi, 
so er enn ein maður. sum 
hevur vald at broyta 
avgerðina hjá Yvirhúsin- 
um. Tað er bretski innan- 
ríkisráðharrin Jack Straw, 
sum einsamallur kann 
taka avgerð um, at Pino- 
chet skal leyslatast og 
sleppa aftur til Chile.

Royna
diplomatiska vegin
Meðan fólk ímóti Pinochet 
frøddust um avgerðina hjá 
Yvirhúsinum, setti avgerð- 
in stór mótmælistiltøk í 
verk millum viðhaldsfólk- 
ini hjá generalinum.

Chilenska stjómin kunn- 
gjørdi, at Iandið ætlar at 
taka diplomatisku samráð- 
íngamar við Bretland upp- 
aftur í eini roynd at fáa 
fvrrverandi einaræðisharr- 
an í landinum til heimland 
sítt aftur.

Forsetin í Chile, Eduardo 
Frei. kunngjørdi í gjár, at 
hann fór at senda eitt al- 
ment mótmæli til Bret-

Chilenski forsetin, Eduardo Frei, vil vera vid. at 
avgerdin hja Yvirhúsinum mikudagin ikki erendin  
á Pinochet málinum

AR 2000 TRUPULLEIKIN
ITOLBUNAÐINUM

Inni í hvorjari teldu er eitt chip sum 
verdur kallað RealTime Clock. Her 

liggur ár 2000 trupulleikin

Real Time Clock nýt- 
ir eitt lítið battarí til at 
halda skil á klokkuni 
og datoinum. eisini, 

tá teldan er slókt

Real Time Clock
brúkar tvítals kodað desimal eina

einfalda Ja-Nei, Tendrað-Slókt, 1-0 kodu. til 
at goyma numeriska informatión

Bit av informatión Byte (8 Bits)
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Virði av byte (dømið vísir 19)

Hvørt byte sær ber eitt avmarkað virði, 
so árstøl mugu býtast ímillum tvey byte

Orsøkin til, at aldarskiftið kann gerast ein 
trupulleiki liggur í skjótleikanum hjá telduni 

og í fløktu telduskipanunum
Øld øld _
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E f U B B R n H I m
Igjøgnum skiftistíðina, tíðin tað tekur at 

skifta árið og øldina, kann Real Time 
Clock verða brúkt av telduni fleiri milliónir 

ferðir, og tað kann hava stórar 
trupulleikar við sær

Japanska 
stjórnin 
ávarar um  
ár 2000 
trupulleika
I Japan hevur stjómin 
stungið ein ár 2000 
politikk út í kortið við 
greiðum reglum um, 
hvussu fyritøkumar í 
landinum skulu 
búgva seg til ár 2000 
trupulleikan. Men 
trupulleikin er, at 
fyritøkumar fara ov 
lætt um hesar reglur

R u.NAK RKISTKl’l1___

Japanska stjómin ávaraði 
mikudagin alment um 
seinu framferðina í ar- 
beiðinum at búgva ja- 
panska ídnaðin til ár 2000 
trupulleikan.

Ávaringin kom frá einari 
nevnd, sum er sett at 
ráðgeva forsa‘tisráðharr- 
anum, Keizo Obuchi. um ár 
2000 trupulleikan. Ar 2000 
trupulleikin stcndst av, at 
fl<‘iri telduskipanir kunnu 
fara av lagi, tá klokkan 
skiftir yvir til ár 2000.

Stjómarembætismenn 
søgdu tíðindafólki miku- 
dagin, at nevndin hevur 
gjort eina kanning av ar- 
beiðinum, sum funm lykla- 
ídnaðir hava gjørt fyri at 
búgva seg til trupulleikan. 
Urslitið av hesi kanning 
var, at allar fímm ídnað- 
argreinarnar vóru langt 
aftan fyri í tilbúgvingini.

Idnaðargreinarnar, sum 
kannaðar vóru, eru fígg- 
ingarfeløg, flutningsfyri- 
tøkur, orkufyritøkur, fjar- 
skiftisfyritøkur og heili- 
vágsfyritøkur.

Nevndin kannaði, um 
hesir fimm partamir av 
ídnaðinum, hvørs teldu- 
skipanir em sera umráð- 
andi fvri lívið hjá vanliga 
fólkinum í Japan, hava 
livað upp til tær treytir, 
sum .stjórnin hevur sett f 
sínari á 2000 vorkætlan.

Krevja
royndarkoyríng
Hendan politiska verkætl- 
anin krevur av øllum ídn- 
aðinum í Japan, at hann 
skal hava dagført sínar 
telduskipanir, og síðan skal 
hava kannað, um teldu- 
skipanimar klára at skifta 
yvir til ár 2000. Hetta skal 
gerast við einari royndar- 
koyring.

Verkætlanin krevur eis- 
ini av fyritøkunum, at tær 
skulu hava gjørt eina neyð- 
støðuætlan. A hesari neyð- 
støðuætlan skal gjølliga 
verða greitt frá, hvussu ár 
2000 trupulleikin verður 
loystur sum skjótast, um 
hann, hóast tær neyðugu 
fyrireikingamar eru gjørd- 
ar, kortini íkemur um árs- 
skiftið 1999/2000.

Spurdar um tær høvdu 
royndarkoyrt sínar teldu- 
skipanir, søgdu 19 prosent 
av spurdu fyritøkunum, at 
tær bert høvdu royndar- 
koyrt sínar »alneyðuguar« 
telduskipanir.

Men eingin av japansku 
oljufyritøkunum, el fram- 
leiðarunum ella gassfyri- 
tøkunum høvdu gjørt tær 
kravdu royndimar av sín- 
um telduskipanum. Tær 
høvdu heldur ikki gjørt frá- 
greiðingar um, hvussu 
trupulleikin kann loysast, 
eftir at hann er íkomin.

Stjórnarembætismenn 
søgdu, at sum aflursvar til 
óhugnaliga úrslitið, sum 
nevndin var komin fram 
til, hevði forsætisráðharr- 
in, Obuchi, nú givið boð um, 
at ein »herdeild« skuldi 
setast á stovn mannað av 
tolduserfrøðingum frá pri- 
vata og almenna sektor- 
inum, við tí endamáli at 
syrgja fyri, at seta ferð á 
arbeiðið hjá ídnaðinum at 
búgva seg til ár 2000 trup- 
ulleikan.

Ein P inochet viðhaldsm aður verdur handtikin á gøtunum í Santiago, e ftir  at hava mótmælt, at bretska 
Yvirhúsid hevur avgjørt, at Pin«ch<‘t ikki verdur latin leysur í fyrstu atløgu

lands, og samstundis gav 
hann uttaríkisráðharra 
sínum, Jose Miguel Insul- 
za, boð um at fara til Bret 
lands og Spania.

Nýta adrar hættir
Forsetin legði tó dent á, at 
hann ongar ætlanir hevur 
um at bróta tey diplomat 
isku bondini millum lond- 
ini bæði, men forsetin gav 
eina ábending um, at Chile 
ger klárt til at nýta aðrar 
hættir í royndum sínum.

-  Hetta er ikki endin á 
málinum, segði Frei, sum 
eisini hevur kallað inn til 
kreppufundar í sjey manna 
tjóðartrygdarráðnum í 
Chile, har millum aðrar 
herovastin í Chile er limur.

Sonur Pinochets, sum 
eisini eitur Augusto. segói 
ógvuliga óður við chilenskt 
sjónvarp eftir avgerðina:

-  Faðir mín er sligin

ræðuliga og sadistiskt á 
sínum 83 ára føðingardegi. 
Hetta er brot á mannarætt- 
indini. rópti hann.

Faóir hansara, Augusto 
Pinochet, fylti 83 ár miku- 
dagin sama dag, sum 
dómaratingið hjá Yvirhús- 
inum avgjørdi, at fyrrver- 
andi <‘inara»ðishaiTÍn ikki 
var vardur av immuniteti.

Skuldsettur
í Spania
Bretska avgerðin letur upp 
fyri. at Pinochet kann lat- 
ast Spania til rættarfor- 
fylging. Spania hevur givið 
handtokuboð. tí Pinochet 
er har skuldsettur fyri 
dráp, totur og fólkamorð 
ímoti sponskum statsborg- 
arum undir stýrinum hjá 
Pinochet í árunum 1973 til 
1990.

Mett verður, at 3.000 av 
politisku mótstøðumonn-

um Pinochets vórðu myrdir 
ella bara »blivu burtur«. 
Fleiri tíggjutúsund onnur 
flýddu til onnur lond í 
útlegd.

Hjá mótstøðufólkinum 
hjá Pinochet var avgerðin 
hjá bretska Yvirhúsinum 
sostatt ein sigur. og miku- 
dagurin var merktur av 
sigri og hátíðarhaldi á gøt- 
unum, har sjampagnu 
proppamir vórðu skotnir 
upp í loft.

-  Hetta er ein fantastisk 
hending fyri alla manna- 
ættina, segði ein rørd Vivi- 
ana Diaz, sum er næstfor- 
maður í spanska felags- 
skapinum fyri ættarfólk 
hjá teimum, sum blivu 
burtur í Chile.

Skapt øsing
Augusto Pinochet er sena- 
torur í Chile í lívstíð. Hann 
varð handtikin í London

tann 16. oktober, meðan 
hann lá á privatum sjúkra- 
húsi, har hann kom fyri seg 
eftir eina skurðviðgerð í 
rygginum. í løtuni er Pino- 
chet í varðhaldi á einum 
marglætisheilsustovni í 
norðara partinum av Lon- 
don.

Handtøkan av fyrrver- 
andi einaræðisharranum 
hevur skapt øsing í sera 
týðandi chilenska herin- 
um. Pinochet var ovasti fyri 
chilenska herin til mars 
mánaða í ár -  nærum 
tiggju ár eftir, at hann tók 
seg aflur sum forseti.

Ein leiðandi sosialistisk- 
ur politikari, Ricardo La- 
gos, heitti á Bretland um at 
útflýggja Pinochet til Chile, 
so hann kundi >standa til 
svars fyri gerðir sínar í 
heimlandi sínum«, sum 
hann segði, men hetta er 
helst lítið sannlíkt í fyrstu 
atløgu.

Brent Spar verður 
tikin sundur
Tann nógv umtaladi 
og umstríddi Shell 
oljupallurin Brent 
Spar, verður nú tikin 
sundur. Mikudagin 
byijaði tað umfatandi 
sundurtakingar- 
arbeiðið, sum skal 
gera oljupallin um til 
eina atløgubryggju 
nær Stavanger í 
Noregi

R ú nar  R eistrup

(Rki tk k ) Stúra oljufyritok- 
an Royai Dutch Shell upp- 
lýsti mikudagin, at sund- 
urtøkan av oljupallinum 
Brent Spar fór at byrja 
sama dag.

Boripallurin verður tikin 
sundur og annars umbygd- 
ur soleiðis, at hann kann 
nýtast sum fundament 
undir einari bryggju nær- 
hendis Stavanger í Noregi.

Tað fyrsta stigið er nú 
um at verða tikið til at 
umgera tann 14.500 tons 
tunga varðveitslupallin til 
bryggju. Hetta fyrsta stigið

er at taka tær 1.600 tons 
tungu topsíðumar av pall- 
inum, segði Shell í einum 
tíðindaskrivi.

Brent Spar liggur í løtuni 
fyri akker í Erfjord í Sul- 
dalinum í einum landnyrð- 
ing úr norska havnabýnum 
Stavanger.

Oljupallurin gjørdist í 
1995 miðpunktið fyri ein- 
um stórum umhvørvis- 
trætumáli, sum var eins 
nógv prinsipielt og tað var 
um sjálvan pallin.

Trætumálið byijaði, tá 
tað gjørdist alment kent, at

Shell hevði ætlanir um at 
søkkja pallin í Norðsjón- 
um.

Eftir eina ovurstóra her- 
ferð ímóti Shell, gav olju- 
felagið seg at enda og sleip- 
aði pallin inn í norska 
Erfjørðin.

í august á ár avgjørdi 
Shell, at tann útslitni olju- 
pallurin skuldi nýtast til 
byggingina av einari 
bryggju í Mekjarvik nær- 
hendis Stavanger. Bryggj- 
an veróur væntandi liðugt 
bygd einaferð ímóti endan- 
um á 1999.

Kranaskipid »T r ilf« arlæ ið ir vid at taka ovara partin av oljupallinum Brt*nt Spar burtur. Nógv umstríddi 
parturin verður nú nýttur sum fundamcnt undir einari norskari bryggju


