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-fer at geva stjórn síni eina 
frágreiðing

Amerikanskur sendiharri í

Kunnaði
seg um 
grindadráp

Tekur ikki undir við 
ieímum víðgongdu
Sendiharrin sigur víðari, 
at hann tekur ikki undir 
við teimum víðgongdu 
umhvørvisfólkunum eitt 
nú í hansara egna landi, 
sum siga, at føroyingar als 
ikki eiga at sleppa at drepa 
grind.

-Hetta hevur sjálvandi 
nakað at gera við stovnin, 
og sum eg skilji, so er 
eingin vandi á ferð her. 
Nú fari eg so at fyrireika 
frágreiðingina til stjórn 
mína sigur Richard Stone, 
sum er demokratur men 
k o rtin i s itu r  sum 
sendiharrin undir einum 
republikanskum forseta.

Góðir meguleikar al 
selja USA fisk
Hvat viðvíkur sølu av 
føroyskum fiski til USA, 
so heldur Richard Stone, 
at her átlu at verið góðir 
møguleikar. Hann vísir á, 
at fiskur og fiskaúrdráttir 
eru á amerikanska døg- 
urðaborðinum so oftani, at 
nakað er at fáa og tann 
áskoðanin, at fiskur er 
sunnari matur cnn kjøt, 
vinnur alsamt størri frama 
millum amerikanarar. -Tí 
haldi eg, at tit í framtíðini 
skuldu havt góðar møgu-

Amerikanski scndiharrin í 
Danmark, Richard B. 
Stone, sum varð á vitjan í 
Føroyum hcrfyri, fór aflur 
til Danmark við einum 
hópi av upplýsingum og 
persónligum metingum 
um grindadráp, sum hann 
hevur fingið í Føroyum.

-Hetta er fyrstu ferð eg 
vitji land tykkara, og eg 
má siga, at tað er scra vak- 
urt og fólk eru sera frynt- 
lig. Og sum eg havi skilt, 
so er grindadrápið nakað, 
sum til føroyingar fegnir 
vilja greiða okkum út- 
lendingum frá og eg havi 
so fingið ein hóp av upp- 
iýsingum við mær heim- 
aftur sigur Richard B. 
Stone við Sosialin. Hetta 
tilfarið skal so vera grund- 
arlagið undir eini frá- 
greiðing, sum sendiharrin 
fer at lala amerikonsku 
stjómini.

Og hvat hevur hann so 
fingið burtur úr í so máta!

-E g  havi fingið at vita, 
at kjøtið verður ikki selt 
við vinnuligum endamáli, 
men at hetta fer til egna 
nýtslu, og heua haldi eg 
hevur stóran týdning og 
fari eg at heita á lykkum 
at halda fram við U'. Eg 
havi eisini fingið nógv at 
vita um, hvussu tit drepa 
grindina og viðgera hana.

Richard Stone her á veg út í Tinganes at hitla landsstýrisfólk. Mynd kalmar
leikar at selt fisk til USA.

Hann heldur eisini, at tá 
samráðingarnar um ein 
fclags tollavtalu í GATT 
eru lidnar, tá skuldi verið 
gjørligt hjá føroyingum at 
fingið samráðingar við 
amcrikonsku stjómina um 
at fáa lagaligar avtalur um 
føroyskan úlflutning av 
fiski til USA.

Ferðamannaskip bein- 
ieiðis úr USA
Vit spurdu at enda 
Richard Stone, hvørjir 
møgulcikar eru al fáa 
fieiri amerikonsk ferðafólt 
til Føroya!

-Eg havi hoyrt, at tit eru 
við at byggja upp eina 
ferðavinnu fyri harvið at 
økja um inniøkurnar. Og 
hetta er bara skilagolt, 
men eg havi eisini hoyrt 
tykkara sjónarmið um, at 
lit ynskja ikki eina 
hópturismu lil landið.

Tað haldi eg heldur ikki 
til skulu bera ólta fyri, tí

við Føroyar
Nú so nógv verður tosað 
um olju, um sokallað 
óu-ygg oljuøki í heiminum 
spurdu vit amerikanska 
s e n d ih a r r a n ,  um 
amerikanarar fara at vísa 
eini komandi oljuvinnu 
við Føroyar áhuga, nú 
landið er so bundið at 
oljuni!

-Olja er sera umráðandi 
fyri okkum. Og tað er 
greitt, at kunnu vil fáa olj-

una frá økjum, har krígs- 
vandin ikki er stórur ella 
als eingin, tá kemur hetta 
okkum sera væl við. Eg 
ivist u' onga løtu í, at tað 
eru amerikanskar fyritøk- 
ur, sum fylgja væl við, 
hvat hendir her í Norður- 
atlantshavi eiU nú her við 
Føroyar. Eg vóni fyri 
iykkum, at lil finna olju í 
undirgrundini sigur Richar 
Stone við Sosialin. ian

Sendiharrin hevur nógv 
tilfar um grindahval við 
scer næstu ferð hann fer 
til Washington

neyvan fara amerikanarar 
í hópalali at leita henda 
vegin. Men ein møguleiki 
álti at verið at skipað fyri 
ferðum við stórum ferða- 
mannskipum henda vegin 
beinleiðis úr USA. í 
mínum heimsbýi, Miami. 
verður sera nógv gjørt 
burtur úr at ferðast á 
henda hátt, og eg ivist ikki 
í, at fleiri av ferðamanna- 
skipunum kundu sæð ein 
møguleika í at fara noður í 
Allantshavið eisini og 
stegðað í Føroyum í nakr- 
ar dagar eisini sigur 
Richard Stone at enda við 
Sosialin.

U SA stóran 
áhuga fyri 
møguligum 
oljuríkidømi
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Dansiskeiðið byrjar aftur 7. oktober 
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