
sþ. 681. Framhaldsnefndarálit [126. mál]
um till. til þál. um að leyfa ekki útflutning veiðiskipa.

Frá meiri hl. allsherjarnefndar.

Eftir að meiri hl. allsherjarnefndar hafði gefið út nefndarálit á þskj. 645, bárust
umsagnir um mál þetta, sem hann telur rétt að birta, og fara þær hér á eftir sem
fylgiskjöl.

Alþingi, 8. maí 1950.

Ingólfur Jónsson, Jón Gíslason, Skúli Guðmundsson.
form., frsm. fundaskr.

Stefán Stefánsson. Jón Sigurðsson.

Fylgiskjal I.

SJÚMANNAFÉLAGÍSFIRÐINGA
ísafirði, 16. febrúar 1950.

Frú Elín Samúelsdóttir, Túngötu 7, Ísafirði.

Út af heiðruðu bréfi yðar f. h. h.f. Björgvin og h.f. Huginn viljum vér taka
eftirfarandi fram:

Vegna þeirra upplýsinga í bréfi yðar, að líkur séu' til, að sjóveðskröfur sjómanna
á hendur h.f. Björgvin og h.f. Huginn fáist greiddar gegn því, að íslenzka ríkis-
stjórnin veiti útflutningsleyfi fyrir skipum nefndra félaga, höfum vér snúið oss til
Alþýðusambands Íslands, sem fer með umrætt mál fyrir hönd sjómanna, og spurzt
fyrir um, hvort sambandinu hafi borizt nokkurt slíkt tilboð um greiðslu sjóveðs-
krafnanna.

Var svar sambandsins um þetta neitandi.
Þá spyrjið þér um, hvort Sjómannafélag ísfirðinga muni vilja mæla með slíku

tilboði.



Um það atriði óskum vér aðeins að taka fram eftirfarandi:
Af hendi sjómanna og alþýðu samtakanna snýst mál þetta að vorum skilningi

fyrst og fremst um tafarlausa innheimtu vangreiddra vinnulauna. Hitt atriðið: veit-
ing útflutningsleyfis fyrir skipin - er aftur milliríkjamál og heyrir sem slíkt alger-
lega undir utanríkismálaráðherra. Viljum vér af skiljanlegum ástæðum sem minnst
blanda oss í þau atriði málsins.

Hins vegar mun Sjómannafélag Ísfirðinga ekki sætta sig við aðgerðarleysi ríkis-
stjórnarinnar í þessu máli, því að sjómenn eru þegar búnir að bíða allt of lengi eftir
þessum vinnulaunum sínum.

Gæti því svo farið, að félagið gerði þá kröfu til ríkisvaldsins fyrir hönd umbjóð-
enda sinna, að ríkið leysi út sjóveðskröfur sjómanna og yrði síðan eitt aðili að
málinu eftir það.

Virðingarfyllst.

F. h. Sjómannafélags Ísfirðinga

Jón H. Guðmundsson. Marías Þ. Guðmundsson.

Fylgiskjal II.

Yfirlýsing.
Ég undirritaður, Jón Tímóteusson, formaður Verklýðs- og sjómannafélags Bol-

ungavíkur, er var háseti á m/s Richard á Grænlandsútgerð Björgvíns Bjarnasonar s.l.
sumar, vil hér með að gefnu tilefni taka fram eftirfarandi:

Ég lít svo á, að það beri að leggja höfuðáherzlu á það, að skipverjar á skipum
Björgvins Bjarnasonar fái greitt kaup sitt og að það megi verða sem fyrst. Björgvin
mun hafa sótt til ríkisstjórnarinnar um það að fá útflutningsleyfi fyrir skipum sin-
um og talið sig með því eina móti geta greitt skipverjum kaupið. Út af því vil ég taka
fram, að þar sem útflutningur skipanna virðist, eins og komið er, vera eina leiðin
til þess, að mennirnir fái kaupið greitt, þá tel ég, að tvímælalaust beri að veita slíkt
leyfi, og ég lít svo á, að synjun útflutningsleyfis í þessu tilfelli sé ekki hægt að rétt-
læta nema með því móti, að ríkisstjórnin eða bankarnir séu' reiðubúin til að láta
sækja skipin á sinn kostnað, enda greiði þá þessir aðilar skipverjunnm strax út
kaup þeirra.

Ég mundi því vilja mæla með því, að útflutningsleyfi fyrir skipunum verði veitt,
enda verði um leið frá því gengið, að tryggð verði greiðsla sjóveðskrafna á skipin.

Staddur í Hafnarfirði, 21. marz 1950.
Jón Tímótheusson.


