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Fundarfrásøgn: 75 m illiónir í kreditti til
F iskavirking tódnaðu niður í 35 m illiónir
Ein nevndarfundur » Føroya Banka 21. september 1993 stadfestir, at
Føroya Fiskavirking skuldi hava tilsam ans 75 mió. krónur í kreditti
frá táverandi Føroya Banka og Sjóvinnubankanum . Samlaði kreditturin hjá Fiskavirking er í dag tó ikki meira enn 35 mió. krónur.
N ic las J q h an .nesen _____________________
12. september i 1993 var nevndarfundur
i tá verandi Føroya Banka H etta var
áðrenn Føroya Banki og Sjóvinnubankin
løgdu saman í eitt.
Við í stóru fundarskránni v a r eisini
Føruyu Fiskavirking. Komið varð inn á,
at F isk avirk ing nú var stovnað við 50
mió kr. i ábvrgdurpengini, (sum tó ikki

var inngoldin tá).
E isini varð á fundinum staðfest, at
“der etableres kassekreditter pá kr. 37,5
mio. i hver (red .) bank. ■
Samlaða kreditturin l\já Fiskavirking
var sostatt ætlaður at vera 75 mió.
krónur.
Hetta er m eira enn dupult so nógv,
sum kassukreditturin hja Fiskavirking
er i dag

Longu 16. apríl 1993 var staðfest i
referati fra -møde mellem strukturudvalget og fmancieringsfonden«, at:
■M oderselskabet kommer til at fá
betydelige kreditter. Bæði Jørn Astrup Hansen, núverandi
bunkastjori. og Richard Mikkelsen, virkandi stjóri í Fíggingugrunninum , vóru
við a fundinum. A hesum fundi var eisini
staðfest. at saneringsæ tlaninar í fískivinnuni vóru eitt initiativ frá krtditorunum.
-Der er behov for et hurtigt initiativ pá
samfundets og bankernes vegne-, verður
sagt i referatinum.
H era M ortensen, verkfrøðin gur og

raðgev i virkisleiðslu, segði við Dimmalætting tysdagin, at liert 35 mió. kronur
i kretlitti tíl eina fyritøku við umsetningi upp á hálva m iiliard gav abendingar
um. at Føroya Banki hevur ikki serligt
alit Fiskavirking.
Anfinn Kallsberg, andstøðuleiðari, er
samdur við Hera Mortensen. Hann heldur ikki, at 35 mió. kr. er nógv, tá tú umsetur fyri halva millmrd.
Inni í blaðnum í dag sigur M arita
Fetersen, at tað er syrgiligt, um privata
vinnan íkki hevur álit á hugskotum,
vinnan sjálv er komin við.

ís le n d in g a r b r ú k a
s m ittu v a n d a su m
h a n d ils fo r ð in g
Tad eitur fríur handil, men » Islandi forda
teir fyri innflutningi
av føroyskari mjolk,
tí hon kaitn hava
smittu við sær. Hetta
er onki annað enn
ein teknisk handilsforðing, sigur stjorin
a Mjólkarvirkinum ,
Eirikur Thorvaldsson.
U ni AHiOE_________________
Hann heldur tað vera
p rin sipielt skeivt, at ín
land steðgar førovskum

mjolkarvørum i tollinum,
samstundis sum tær íslendsku kunnu koma fn tt
inn i Førovyum.
- t kronum og oyrum er
hetta íkki nøkur vanlukka fyri okkum Men
tað hevur onki við samhandil a jøvnum føti at
gera, at teir flyta inn her,
meðan føroyingar verða
steðgaðir við ivasomum
grundgevingum ,
sigur
Firikur Thorvaldsson
lnni í blaðnum greiðir
hann fra, hvussu hann
hevur merkt íslendska
rotektiom smu á egnum
roppi
L e s ið á siðu 4

F íggj aræ tlan ir
hjá fý ra kommunum bíða í
landsstýrinum
T æ r fýra kommunurnar - Tvøroyri, Vágur, Sandur og Skopun - fáa fyrsta dagin
svar úr landsstýrinum viðvikjandi láni
úr Kom m unala Veðhaldsgrunninum.

F ø r o y a r h ø v d u ik k i
m a k ta ð o lju v a n lu k k u
Ein oljuvanlukka, sum tann í W ales hevdi
verið ov stórur biti hjá Vaktar- & Bjargingartænastuni. Hon hevdi verid noydd at
bidid um hjálp uttanífrá.
Hóast Vaktar- & Bjargingartænastan hevur ut-

gerð til at taka smáar
oljudálkingar upp, hevði

ein vanlukka sum tann í
Wales verið ov stór hjá
V&B. Men Føroyar eru við
í eini avtalu, nevnd Keypmannahavn-avtalan, har
øll norðurlond samstarva
um júst tílík ar oljudálkingar

Annars verður hvørki
fra V& B ella Fiskirann
sóknarstovuni mett, at vit
i Føroyum fara at merkja
nakað til tey higartil
40.000 tonsini. sum eru
likin i havið útfyri Wales.
Lesiið á síðu 8

F íggjaræ tlan irn ar
hjá
Tvøroyrar-, Vágs, Skopunar og Sands kommunu
voru fyri nukað siðan
viðgjørdar i nevndini fyri
Veðhaldsgrunnin, og nú
lig gja tilm æ lin i og hiða
úti i landsstyrinum
E ilif Samuelsen, landsstyrism aður, sigur, at
m álið nú bara skal avgreiðast proforma. ti tilráðingin frá nevndini i
Veðhaldsgrunninum verður løgd sum grund.
E ilif Samuelsen sigur.
at m álið sostatt verður

V irk ið h já K ja rta n i
Joen sen te n d ra ð
e in a vó n í L e ir v ík
L e ir v ík : Bygdarráðsformaðurin í
Leirvík fegnast um
nýggju arbeiðsplássini í bygdini.
D ia M ldjokd_____________
h jn r ta n Joentten, sum h e v u r la tid n ýtt v ir k i
h y gg ja í L e ir v ik
Mynd Jens Kr Vang

Tá gam la flak avirk ið í
Iæirvik læt aftur, fluttu 70
fólk úr bygdini, og meg-

inparturin fór av iandinum.
- í dag eru 750 íbúgvar í
bygdini, og hvør einasti
leirvik ingu r vónar, at
hetta fer at bera til og
halda á. Tað hevur stóran
týdning fyri bygdina sigur
Sjúrður Eliasen, bygdarráðsformaður.
læ s ið á síðu 7

í B L A Ð N U M í DAG

avgreitt fyrsta dagin. Orsøkin tii at m álið hevur
ligið súltað nakað leingi i
lundsstyrinum er, at tænastumenninir, sum skulu
hava viðgjørt málið, hava
verið upphongdir av øðr
um arbeiði i Tinganesi,
sigur landsstýrism aðurin.
Hann sigur, at stóri
spurningurin i hesum
máli hevur verið. hvussu
nogv G jaldsstovan skal
halda aftur i utgjaldingum til hesar fýra kommunur.
Uppgávan hjá nevndini
fyri Veðhaldsgrunninum
er at minka ta upphædd,
sum skal ur grunninum,
so nógv sum gjørligt.
Hetta merkir, at komm
unurnar mugu minku
teirra utreiðslur so nogv
sum ráðiligt er, sigur E ilif
Samuelsen.
Restin av figgingini
siðan verður g ivið suni
lun úr grunninum
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Almenn starvfólk skulu
tosa politikarar til fornuft
Um okkara politikarar ikki tora at forða fyri, at ovirkaður tiskur ter av landinum. mugu almenn starvsfótk
fortelja teimum. at fiskur av kvotunum, sum allir føroymgar eiga, skal avreiðast í Føroyum Lurta potrtikararnir ikki. skal revsingin veróa færn atkvøður. sigur Jákup Morkore, virkisleidari og nevndartimur t
Fiskavirking og Faroe Seafood Prime.
Siðu 4

Mjólkarvirkið ætlar sær
undir sláturvirksemi
Fæst figging frá Føroya Jarðargrunm, ter Mplkarvirki Bunaðarmanna at utbyggja Bunaðardepilin I
Kollafirði til eisini at umfata eina slaturdeild Endamáfið við deikfmi verður at hækka góðskuna á føroyskum neyta- og seyðakjøti og ftokka tað, so brúkararmr fáa at víta, hvat teir eta.
Siðu 4

Foroyingar krevja 3.500
tons í Barentshavinum
Á fundi i Osto i dag fara føroyskir tænastumenn (
samráðingunum við norsku stjórnma at seta fram
krav um 3.240 tons av toski i Barentshavmum Omana krevja tøroyingar 320 tons í hjávetði Samráðingarnar eru settar at vara til sunnudagin. men
gongur alt væl, kann avtala verða undirsknvað Iongu f dag.
Síðu 10

Sat fastur tólv tímar
á motorvegnum
Stutt eftir middag manadagin slapp Hans Mikkelsen
ikki longur við bili sinum á motorvegnum millum Vejle og Fredencia. Lastbilarnir forðaðu allari ferðslu. I
tóiv timar noyddist hann pent at sita og biða. meðan
illveðnð leikaði uttantyn Klokkan tvey um náttma
kundi hann loksms nngja heim til familjuna
Síðu 4

Kubansk tíðindastova
og konsulát í Foroyum
Storsti Kuba-vinuiin í Føroyum. Arnbførn R.Thomsen, hevur eftir samráðingar við Havanna ofl onnur
tikið stig til, at ein deild av almennu kubansku tiðindastovuni, Prensa Latina, verður sett á stovn f
Føroyum Eisini verður miðað imótt at lata upp
kubanskt konsulát á oyggjunum.
Síðu 7
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S e a E m p re s s m illu m
størstu o lju v a n lu k k u r
(REUTBR) M.kudagm av
blástu bjarginj'arlu') cnn
etna roynd at laa tangaskip
ið Sea hmpress leyst aftur
av skerinum uttantyn Miltord Haven í Wales, og
roynt varð i staðin at stabil
isera skipið, sum liggur og
dandar á skerinum
Ætlanin var at royna um
aftur um áttatíðina mikukvoldið
Mett verður, at skipið
hevur misl umleið 40.000
tons av raolju ein triðing
av lastim siðani lað rendi á
land hosdagin i larnu viku.
Hetta er nakað lað sama
sum hxxon Valde/ misti
utlanfyn Alaska í mars
1989
Umhvørvislólk bera ótta
fyn. at Sea hmpress. sum
framvegis hevur 110.000
lons av ráolju umborð. er

ein
umhvørvislig tíðar
bumba. sum liggur og tikkar skamt frá einum av ríkastu nattúruøkjum á bretsku oyggjunum.
Bretska stjómin hevur
verið fyri atfinníngum. tf
ikki nog nógvir sleipibátar
eru scndir til staðið, men
skipsmálaráðharrin, Goschen lordur. vísir atfinmng
unuin aftur og sigur, at tað
eru ivaleyst av sleipibátum
hjá skipinum. men at tað
snýr seg um at halda skipið
flótandi.
Hann segði. at heimsins
bestu serfrøðingar á økin
um eru komnir til Milford
Haven i eini roynd at bjarga
skipinum

l'íðin um at
j>anga undan
Men

umhvørvisbólkurin

Greenpcace segði. at tíðin
nú ter at ganga undan, og at
tangaskipið er um at brotna
av um tvøran.
Um øll oljan fer út í havið. verður tað størsta oljudálking nakrantíð í Bret
landi. Men hetta er íkki bert
ein vanlig oljudálking. tí
hon er í einum av vakrastu
økjum í øllum ríkinum.
segði Greenpeace-talsmað
unn Paul Horsman.
Reiaríið hjá Sca hmpress,
sum eitur Acomarit, hevur
sagt, at hóast veðrið er gott,
kann tað taka upp til tfggju
dagar at fáa oljuna, sum er
eftir umborð, av skipinum.
Bjargingarliðið
hevur
tingið pumpur og slangur
umborð á skipið fyn at
halda tí flótandi
hisini er gass pumpað inn
í skipið fyn at økja trýstið

og fyri at avmarka lekan, tá
ið fjøra er
hin seks kilometra langur
oljublettur rekur nú í ein útsynning, burtur frá walisisku strondini.
Flogfør sproyta framvegis uppToysingarevni á blettin.
Vanlukkan uttanfyn Mil
ford Haven er nú millum
størstu oljuvanlukkur seinastu tíggju árim
í januar 1993 rendi
tangaskipið Braer á land f
Hetlandi. og 80.000 tons av
raolju runnu út í havið, eins
og tað gjørdi. tá ið eitt
tangaskip rendi á land utt
anfyn La Coruna í Spania f
desember 1992
efj

H elm u th K o h l h evu r
á lit á Jeltsin
(RE UTER ) Týska kanslar
in Helmuth Kohl. sum fyrr
hevur sagt tað vera »idiotiskt« hjá vesturheiminum at
steðga menningarhjálpim
til Russlands. stuðlaði týsdagin
russiska forsctan
Boris Jcltsin í atfinningunum. hann hevur fingið fyri
at síggja burtur frá andstøðuTeiðarum i Moskva
Kohl lýsti Jcltsin sum ein
alilandi felaga og fegnaðist
um. at hann hevur avgjørt at
stilla upp aftur til russiska
forsetavalið.
hg kenni hann sum ein
avgjørt alitandi felaga. sum
altíð hevur hildið gjørdar
avtalur. scgði
Helmuth
Kohl á liðinđafundi í Moskva.har hannjúst hevur verið
á 3-daga vitjan.
Kohl. sum er takksamur
mótvegis russisku leiðarunum fyrí, at teir eru givnir við
Kalda Krígnum og sostatt
hava gjørt tað lættari hjá
Týsklandi at sameinast. er
nærmasti partamaður Jeltsins í vesturheiminum.
Hetta var onnur viljanin
hjá honum í Russlandi sein
astu ftmm mánaðarntr
Kohl segði seg vóna. at
Russland helt fram við
broytingunum. og at vestur
heimurín framvegis hevði
hug til at hjálpa russum í
hcsum torføru tiðum
Støðan hjá mær er at
veita Russlandi hjálp. so
Russland kann hjálpa sær
sjálvum. innan fyrí okkara
avmarkaðu
rnøguleikar.
segði týski kanslarin
Hetta ereitt stórt bakkasl
fyn tey. sum siga, at einki
endamál longur er i al
hjálpa Russlandi Tað erein
býtt. idiotiskt hugsan Um
vit ikki hjálpa (Russlandi),
fer
menningin
avgjørt
skeivan veg. segði hann

N A T O btðar
eftir valinum
Kohl segði seg cnn einaferð
rokna við, at N A T O fór at
útskjóta vfðkingina eystureftir. til russiska og amcrikanska forsetavalið, sum
verða í ávfkavist juni og november, eru farin væl aftur
um.
Hann segði, at Russland
ikki hevur nakran vetorætt
til at sýta hinum eysturevropeisku
londunum
at
koma upp f veijusamgonguna. men segði tó. at
ein eisini etgur at hava
áhugamál Russlands í huga
F.in útviðkan má henda í
tøttum samstarvi við Russ
land. so teirra áhugamál
ikki verða skúgvað til viks,
segði Helmuth Kohl
Týsku
fjølmiðlarnar
hava. eins og politisku mótstøðumenn nansara. ávarað

Oljan lekur ur tangaskipinum Sea Kmprevs tysdagin. Mett verður, at skipið hevur mist umleið triAingin av lastini. og
ríka djoralivið i økinum er nu alvarsliga hott
MxruL Kexut Uimari/ue Reutrr

F ø r o y a r h ø vd u ik k i
m eg n a ð at ru d d a ð u p p
e ftir o lju va n lu k k u
- Um ein tflík vanlukka
sum tann í Wales hevði
hent í Føroyum, máttu
vit fingið hjálp uttanífrá, sigur Martin Kruse
frá Vaktar- & Bjargingartænastum
E M IL L JACOBSEN
Um ein oljuvanlukka suni
tann f Wales skuldi hent í
Føroyum. mugu vit sam
bært Vaktar- & Bjargingar
tænastuni (V& B ) fáa hjálp
uttanífrá til uppruddingar
arbeiðið.

Føroyar eru limir f eini
norðurlendskan samstarvsavtalu, nevnd Keypniannahavn-avtalan. sum snýr seg
uni júst oljudálking. sigur
Martin Krusc frá V&B
hftir hvat hann veit, hevur ongantíð venð tørvur á at
brúkt hesa avtaluna. sum øll
norðurlond eru við í.
hg veit eisim. at hetlendingar eru væl útgjørdir á
hesum øki. og at teir hava
venjingar hvørt ár, stgur
Martin Kruse
Á V&B hava teir eitt
sindur av útgerð sjálvir.
Millum annað eiga teir
eilt evni. nevnt ALFOP.
sum Ifkist plastíkkkúlum.

og sum sýgur oljuna f seg.
Martin Kruse sigur tað
vera litið sannlfkt, at ein
vanlukka sum tann f Wales
kundi hent f Føroyum, tf tað
eru so fá tangaskip, sum
sigla so nær framvið okk
um.
Hann sigur. at tað ikki eru
nakrar reglur fyri oljutangaskip. sum sigla fram
við Føroyum Tangaskipini
hava heldur ikki skyldu til
at boða frá. at tey sigla f føroyskum sjógvi.
,
Men tað gcrst alt ineiri
sannlíkt, at vit fara at fáa
eina oljuvinnu f Føroyum
emaferð í framtfðim
- So verða vit noydd at

broyta hetta til tað tíð, sigur
Martin Kruse
Heldur ikki á Fiskirann
sóknarstovum verður mett.
at oljudálkingin uttanfyrí
Milford Haven í Wales fer
at ávirka Føroyar
Tað man vera lítil møguleiki fyrí, at tað fer at ávirka
okkum, sigur Bogi Hansen
av Fiskirannsóknarstovum
Hann vísir eisini á, at ikki
so langt burtun frá Milford
Haven liggur eitt kjamorkuverk, sum vit, f Føroyum ongantfð hava merkt
nakað til.

Franska Fremmandalegiónin:

Týski kanslarin Helmuth Kohl hyggur at. meóan russiskir hermenn lcggja ein krans við
-Moðurlandsminnisvarðan« I Skt. Pætursborg mikudagin
MxtuL (Jngorx liukor Reuur
Kohl um ikki at geva seg
heilt yvir til Jeltsin, um tað
nú skuldi hcnt, at hann ikki
verður afturvaldur f juni.
Funnist varð eisini at
Kohl fýri ikki at vilja losa
við
andstøðuleiðarar
í
Moskva
Gemot Erler, sum er serfrøðingur í russiskum viðurskiftum, eins og hann er
tinglimur í týska javnaðarflokkinum (SPD). sum situr
i andstøðu. segði. at tað var
vágaverk bert at stuðla Jeltsin og ongum øðrum
Hetta kann fáa avgerandi avleiðingar fyri viðurskiftini millum Týskland og
Russland. segði hann
Um ein hevur í huga
mciningakanmngamar,
sum verða gjørdar í Russlandi. spælir kanslarín russiska roulette.
Men Kohl var heldur ikki
fyrí ongum:
hg havi fingið til vana
ikki at taka mær av slfkum
atfinmngum frá javnaðarmonnunum. segði Kohl.
hg havi ongar ætlanir um
at hitta øll forsetavalevnini,
tá ið eg erí á vitjan uttanlanda. serliga ikki, tá ið tað
ikki er greitt. hvør stillar
upp og hvør ikki stillar upp,
legði hann afturat

Ruvsland tekur
lán frá IMK
Vitjanin hjá Helniuth Kohl í
Russlandi byijaði. dagin
fyri
IMF'arín
Michel
C amdessus
eftir
ætlan
skuldi koma til Russlands at
tosa um lánið, sum IMF skal
veita Russlandi yvir komandi trý árini. eitt lán. sum
snýr seg um milliardir av
dollamm

Kohl scgði. at tað var av
»alstórum týdningi«. al
russar framvegis samstarva
við altjóða gjaldoyragrunn
in. og keldur í týska ferðaliðnum siga, at tað var »or
søk til bjartskygni« um. at
avtalan veruliga kemur í
lag.
Kohl, sum hevur sagt seg
halda tætt samband við
USA. Bretland og Frakland

undir vitjanini. vitjaði ein
kirkjugarð nærhendis Ser
giyev Posad, norðanfyri
Moskva
Mikudagin var hann f
Skt Pætursborg, har hann
fundaðist við borgarstjóran
Anatoly Sobchak, áðrenn
týski kanslann fleyg heimaftur til Týsklands mikukvøldið
eU

Zhirinovski
bjóðar Clinton
á vitjan
(REUTER) Russiski ultranationalistunn
Vladimir
Zhirinovski hevur bjóðað
anieríkanska
forsetanum
Bill Clinton til Moskva. har
hann ætlar. at teir báðir
skulu hava eitt orðaskifti f
beinleiðis sjónvarpi
Tú ert forseti. eg eri eitt
forsetavalevni eg ivist ikki
f. at vit hava ymiskt at tosa
um. segði Zhirinovski f einum brævi. sum varð almannakunngjørt av liberaia
flokkinum
hjá
honum
mánadagin.
Eg haldi, at vit báðir
hava áhuga f at fáa betrí og
ikki vern viðurskifti millum
lond okkara. segði hann og
lovaði at gera allar fyrireikingar til orðaskifti.
Hann setti tó ikki nakra
dagfcsting á.
Zhirinovski. sum bjóðar

russiska forsetanum Boris
Jeltsin av til forsetavalið 16.
juli blandar aggressiva nationalismu. populisniu og
útlendingahatur saman f
politikkinum hjá sær
Millum
hansara
útlendsku vinir eru Saddam
Hussein
og
Muammar
Gaddafí
Ein røð av londum í Evropa. sum eru vorðin skelkað av ætlanunum hjá honum at avtaka landamørkini
hjá teimum, vilja ikki hava
hann í teirra londuni
Bill Clinton, sum sjálvur
skal til forsetaval í november. skal í apríl mánaði til
Moskva, har USA og sjey
onnur lond skulu fundast
um trygd f sambandi við
kjamorku.
eU

H e im s in s b est v a n d u
h e rm e n n
(R hU TE R )
hmmanuel
Beth er oberstur og leiðarí
av 13 Demi-Bngadc de
Legion htrangere (D B l.h)
Teir eru í Djibouti i
Afrika og er hetta f dag einasta land f heiminum. har
franska fremmandalegion
in hevur hemienn
Emmanuel Beth hugsar
um seinastu fýra dagarnar
hjá teimum 700 hemionnunum. har teir hava gingið
frá fuktigu strondim gjøgn
um oyðimørkina til fjøllim
inni f landinum
Vit arbeiða allir saman.
sigur hann, tá ið hann verður spurdur um kapping
millum tær ymisku deildirnar í Djibouti. sum er størsta
støð hjá franska herínum.
sjóveijuni og luftveijuni f
Afrika.
Mítt regiment er einasta
hjá fronsku fremmandaleg
iónini. sum er stationerað
uttanlanda. Tað er nakað
heilt serligt Tað eru eingi
onnur slfk
regiment f
franska
herínum.
sigur
hann
Vanliga gongur fremm
andalegiómn
í
»kepis
blancs« - hvítum. stfvum
keppum við kappa - nien til
heratsóknir og krfggj verða
teir skiftir úl við grønar bar
ettir.

Meginparturin
úr eysturevropa
Men tað loyndarfulla og á
ein hátt bergtakandi. sum
hevur
veríð
rundanum
fremmandalegiónina. sfðani hon varð sett á stovn í
1831. hongur við.
42 ára gamla oberstunn
Belh greiðir frá. at legiónin
framvegis eigur best og
harðast vandu hermenn f

øllum heiminum
Um nakar ætlar at taka
myndir av nøkrum av hermonnunum,
mugu
tey
spyrja leir um loyvi fyrst.
Naknr av teimum vilja kanska ikki hava sftt andlit víst
fyn almenninginum. segði
Beth.
70 prosent av hermonnununi f fronsku frcmmandalegtónini eru útiendingar. hftir at Kalda Krígg
ið endaði. hava alt flein
eysturevropearar
meldað
seg til harðasta herín í
heiminum.
Sostatt er meginpartunn,
35 prosent, úr eysturevropa
og Russlandi
Annarseru tilsamans 110
tjóðir umboðaðar í DBLE
- Legiónin er eitt skýli fyri
allan heimin Motivini eru
niong
frá knústum hjørtum til ongan pening. Einhvør legionerur hevur eina
søgu aftanfyn seg
Men tfðindafólk sleppa
ikki at spyija persónligar
spumingar
Tá ið tú f fyrstani kemur
upp í, eru ikki nógvir spumingar um fortfðina hjá tær.
men tá ið tú crt komin inn.
er tað sera strangt
eingi
rúsevni og eingi brotsverk.
Um tú ætlar tær við, mást tú
ikki vera fyltur 41 ár. men
alt ber til tú hevur ein heilt
nýggjan samleika, tá ið tú
kemur higar, legði hann afturat.

Djibouti livir
av hermonnunum
Tað eru fleiri endamál við
mfnuni regimenti
tf millum 60 og 70 prosent koma
úr einum øðrum regimenti.
og tf teir allir eru f besta al
dri. f miðal 23 ár. og tf teir

allir hava sivilar lívsroyndir.
sigur Beth oberstur
Einhvør. sum skrivar
undir ein fímm ara sáttmála
og upplysir sítt rætta navn,
verður automatiskt hildin
lúgva
Tað at ein einki pass hevur. er eingin forðing.
hin legionerur kann ger
ast franskur statsborgarí
eftir fyrsti skeiðið f Legiónini. men 60 prosent halda
fram aftaná fyrsta skeiðið.
Stórir brotsmenn. t.d.
drápsmenn og narkotikahandlarar. verða eftir øllum
at døma »reinsaðir« út undir venjing, hóast teir lúgva.
Sfðani
miðskeiðis
í
80unum er arbeiðsloysi
kortini høv uðsorsøkin til, at
menn halda seg til.
Fimm prosent av DBLEdeildini i Djibouti eru bretar
Flestu bretar í ffemmandalegiónini vóru f 1982
stutt eftir sigurin á Falklandsoyggjunum, nevniliga
18 prosent.
Hinir í Djibouti eru tríggir týskarar. tveir úr Uruguay. ein úr Chile umframt
suðurkoreanski sjafførurín
hjá Beth
Djibouti bað franska herin. harímillum eisini legiónina. um at verða verandi f
landinum, eftir at tað fekk
sjálvstýri í 1977.
Hetta fýri at veija landið.
sum er á stødd við Sisilia.
móti grannunum úr Somal
ia og Etiopia.
Búskapurin hjá Djibouti
er nú tengdur at teimum
8.500 hemaðarligu og sivilu fraklendingunum. sum
eru f landinum.
Tá ið fronsku hermenninir hava ffí, vitja teir matstovur. barrir. náttklubbar

og skøkjur

AID S størsti fíggindin
- Eitt annað. suni legiónin
er vorðin kend fýri, er. at
okkara motto er: »Legiónin
er land okkara«. men hon er
eisini fatniljan hjá okkum.
sigur Beth
Bert umleið 800 av teimum tilsamans 3.500 hermonnunum. sum eru í Djibouti, eru giftir og hava familjuna við.
Nyggir rekruttar til legiónina skulu fýrst gjøgnum
tyra mánaða venjing f Fraklandi. har teir læra franska
málið og franska disciplin.
umffamt vanliga skjóting
o.a.
Men um so er, at teir
gloyma disciplinina. ganga
hemaðariøgregtulið á varðhaldi f høvuðsstaðnum dag
og nátt
Legiónin hevur umdømi
fýrí at sláa hart niður á lógarbrótarar millum sfnar egnu.
Legiónin ávarar sínar
menn um AIDS-vandan.
men størsti fíggindin. legiónin hcvur í fríðartfðum.
gongur framvegis í Djib
outi.
Men geva monnunum
frálæru um AIDS. men tíverri, eftir nakrar øl hava
teir gloymt alt. teir hava
lært. segði ein yvirmaður
Lønin er tann sama sum
hjá øllum øðrum fronskum
hermonnum.
- hg kann ikki klaga um
pening. segði ein enskt-talandi korporalur
Men dustið gerst blóðugt
aliastaðni rundanum meg
eU

