
sþ. 710. Erindaskrá.

- Raðað eftir stafrófsröð. --

Aðflutningsgjöld af bifreið Styrktarfélags vangefinna. Styrktarfélag vangefinna
fer fram á, að innflutningsgjöld af happdrættisbifreið félagsins verði gefin
eftir. - (Db. 88).

Aðflutningsgjöld af bifreiðum öryrkja. Stjórn Sjálfsbjargar, landssambands fatl-
aðra, sendir ályktanir 2. þings sambandsins varðandi eftirgjöf aðflutnings-
gjalda af bifreiðum öryrkja, eftirgjöf innflutningsgjalda af benzíni, almanna-
tryggingar o. fl. - Bréf ódagsett. (Db. 363).

Aðflutningsgjöld af kælibifreið. Benjamín Sigurðsson fer fram á, að á fjárl. 1961
verði heimilað að fella niður aðflutningsgjöld af kælibifreið, sem hann hyggst
flytja til landsins. - Bréf 7. nóv. (Db. 187).

Aðstoð og björgun fiskiskipa. Sigurður H. Egilsson sendir ályktun aðalfundar
Landssambands íslenzkra útvegsmanna, þar sem farið er fram á, að flutt
verði frv. þess efnis, að gæzluskip og fiskirannsóknarskip taki sama gjald
fyrir aðstoð við fiskiskip, hvort sem þau séu tryggð frjálsri tryggingu eða
hjá Samábyrgð íslands. - Bréf. 27. marz. (Db. 788).

Afkvæmarannsóknir búfjár. Búnaðarfélag Íslands fer fram á, að á fjárl. 1961 verði
veitt fé til afkvæmarannsókna búfjár. - Bréf 3. nóv. (Db. 186).

Akvegír, sjá Nýir akvegir,
Alfons Gíslason, sjá Eftirlaun og styrktarfé 1.
Alfreð Gíslason bæjarfógeti, sjá Varaþingmenn 26-28.
Alheimsbanki. Eduardo de Aguilera sendir tillögur um stofnun alheimsbanka.

- Bréf ódagsett. (Db. 3).
Almenn barnafræðsla, sjá Fjárlög 1961 4.
Almenningsbókasöfn.

1. Stjórn Bókavarðafélags íslands sendir ályktun stjórnarfundar félagsins
1. Iehr., þar sem skorað er á Alþingi að samþykkja frv. till. um almennings-
bókasöfn. - Bréf 1. febr. (Db. 556).

2. Stjórn Bókavarðafélags Íslands sendir ályktun fundar félagsins frá 26.
marz, þar sem skorað er á Alþingi að beita sér fyrir ráðstöfunum til að
tryggja bætt starfsskilyrði fyrir almenningsbókasöfn. - Bréf ódags.
(Db. 789).

3. Umsögn Félags íslenzkra prentsmiðjueigenda um frv. til 1. um almennings-
bókasöfn og frv. til l. um bókasafnasjóð. - Bréf 6. marz. (Db. 738).

4. Fræðslumálastjóri sendir heildaryfirlit um rekstur almenningsbókasafna
árið 1958 ásamt bókaskrám frá árinu 1960. - BréfIaust. (Db. 550).

5. Umsögn Innkaupasambands bóksala h/f um frv. till. um almenningsbóka-
söfn. - Bréf 27. febr. (Db. 673).

- Sjá einnig Bókasafnasjóður 4.
Alþjóðahvalveiðiráðið. Sjútvmrn. fer fram á, að veittar verði 26837 kr. til greiðslu

þátttökugjalds í Alþjóðahvalveiðiráðinu. - (Db. 88).
Alþjóðasamband bókaútgefenda, sjá Bókasafnasjóður 1.
Alþýðusamband íslands, sjá: Launajöfnuður kvenna og karla 1-2, Rannsókn á

hagkvæmni aukinnar ákvæðisvinnu 1, Síldarútvegsnefnd 1, Sjómannalög 2,
Uppsögn herverndarsamnings 1, VerðfIokkun á nýjum fiski.

Alþýðusamband Norðurlands, sjá Fiskveiðilandhelgi Íslands 1-2.
Alþýðusamband Vestfjarða. Björgvin Sighvatsson sendir ályktanir 16. þings Al-

þýðusambands Vestfjarða varðandi útgerðarmál, skattamál, landhelgismál o. fl.
- Bréf 22. sept. (Db. 40).



Anna Jóhanna Alfreðsdóttir, sjá Ríkisborgararéttur.
Anna Þuríður Sæmundsdóttir, sjá Eftirlaun og styrktarfé 2.
Ari Guðmundsson, sjá Eftirlaun og styrktarfé 3.
Ari Jónsson, sjá Eftirlaun og styrktarfé 4.
Arkitektafélag íslands, sjá Lækkun byggingarkostnaðar 1.
Arndís Þorsteinsdóttir, sjá Eftirlaun og styrktarfé 5.
Athuganir á hafnarframkvæmdum, sjá Hafnarstæði við Héraðsflóa.
Atvinna við siglingar.

1. Farmanna- og fiskimannasamband íslands fer fram á, að frv. til l. um
breyt. á l. nr. 66 17. júlí 1946, um atvinnu við siglingar, verði sent sam-
bandinu til umsagnar, áður en það nær endanlegri afgreiðslu. - Bréf 12.
des. (Db. 450).

2. Landssamband íslenzkra útvegsmanna fer fram á, að sjútvn. Ed. beiti sér
fyrir því, að tilteknar breytingar verði gerðar á gildandi lagaákvæðum
um atvinnu við siglingar á íslenzkum skipum. - Bréf 28. marz. (Db. 811).

3. Mótorvélstjórafélag Íslands fer fram á, að tilteknar breytingar verði gerðar
á l. nr. 66 17. júlí 1946, um atvinnu við siglingar á íslenzkum skipum. -
Bréf 20. jan. (Db. 522).

Atvinnudeild háskólans, sjá: Fjárlög 1-3, Hagnýting skelfisks. Laun Viktoriu
Kristjánsdóttur, Lækkun byggingarkostnaðar 3, Rannsókn á magni smásildar
1, Tillögur.

Atvinnumálanefnd ríkisins, sjá: Iðnaðarmálastofnun Islands 1, Vinnsla kisilleirs
við Mývatn 1.

Ahinnumálaráðuneytið, sjá: Fjárlög 1--2, Flugbill 1, Fyrirhleðslur í ám, Garð-
yrkjuskóli rikisins, Hitaveita í húsmæðraskóla á Löngumýri 1, Húsbyggingar
í sveitum 1, Húsmæðrafræðsla í sveitum, Kaup á smásjá fyrir landbúnaðar-
deild atvinnu deildar háskólans, Laun Viktoríu Kristjánsdóttur, Starfsiþróttir,
Tillögur, Vinnsla kísilleirs við Mývatn 2-3.

Ahinnutækjanefnd, sjá Framleiðslu- og atvinnuaukningarsjóður.
Ábllrðarsala rikisins, sjá Tillögur.
Áfengislög.

1. Guðlaug Narfadóttir sendir ályktun aðalfundar áfengisvarnanefndar kvenna
í Reykjavík og Hafnarfirði, þar sem skorað er á Alþingi að fella frv. til
l. um breyt. á áfengislögum, nr. 58 24. apríl 1954. - Bréf 2. febr. (Db. 559).

2. Formenn áfengisvarnanefnda i Skagafjarðarsýslu skora á Alþingi að fella
sama frv. - Bréf í jan. (Db. 530).

3. Umsögn Eimskipafélags Íslands um sama frv. - Bréf 3. marz. (Db. 700).
4. Umsögn Flugfélags íslands um sama frv.- Bréf 24. febr. (Db. 656).
5. Árni Gunnlaugsson sendir ályktun Hafnarfjarðardeildar Bindindisfélags

ökumanna frá 27. jan., þar sem skorað er á Alþingi að fella sama frv. -
Bréf 1. febr. (Db. 562).

6. Ásthildur Þórðardóttir sendir ályktun fundar Hjúkrunarfélags íslands frá
13. marz, þar sem lýst er andstöðu við sama frv. - Bréf 18. marz. (Db. 771).

7. Stjórn slysavarnadeildarinnar Hraunprýði, Hafnarfirði, sendir ályktun
fundar deildarinnar frá 14. febr., þar sem skorað er á Alþingi að fella
sama frv. - Bréf 15. febr. (Db. 620).

8. Stjórn Kvenfélags Kjósarhrepps sendir ályktun fundar félagsins frá 23.
febr., þar sem skorað er á Alþingi að fella sama frv. - Bréf ódags,
(Db. 662).

9. Herþrúður Hermannsdóttir sendir ályktun aðalfundar Kvenfélags Laugar-
nessóknar frá 7. febr. 1961, þar sem mótmælt er sama frv. - Bréf 15.
febr. (Db. 631).

10. Birna Lárusdóttir sendir ályktun aðalfundar Kvenfélags sósíalista frá 17.
febr., þar sem skorað er á Alþingi að fella sama frv. - Bréf ödags. (Db. 634).
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11. Guðdður Sæmundsdóttir sendir ályktun fundar Kvenfélags Stokkseyrar frá
5. febr., þar sem skorað er á Alþingi að fella sama frv. - Bréf 7. febr.
(Db. 596).

12. Stjórn kvennadeildar Slysavarnafélagsins á Akranesi sendir ályktun aðal-
fundar félagsins, þar sem skorað er á Alþingi að fella sama frv. - Bréf
7. febr. (Db. 585).

13. Kvenréttíndaíélag Islands skorar á Alþingi að fella sama frv. - Bréf 20.
jan. (Db. 521).

14. Umsögn Loftleiða um sama frv. - Bréf 22. febr. (Db. 646).
15. Umsögn Sambands ísl. samvinnufélaga um sama frv. - Bréf 21. febr.

(Db. 636).
16. Umsögn Sambands veitinga- og gistihúsaeigenda um sama frv. - Bréf

24. febr. (Db. 650).
17. Umsögn Stórstúku Islands um sama frv. - Bréf 24. febr. (Db. 655).
18. Karl Halldórsson sendir ályktun fundar Tollvarðafélags Íslands frá 24.

jan., þar sem lýst er yfir stuðningi við sama frv. - Bréf ódags. (Db.
543).

19. Umsögn ölgerðarinnar "Egill Skallagrímsson h/f" um sama frv. - Bréf
24. febr. (Db. 651).

- Sjá einnig Fæðingarorlof 4.
Áfengisvarnanefndir kvenna í Reykjavík og Hafnarfirði, sjá Áfengislög 1.
Áfengisvarnanefndir í Skagafjarðarsýslu, sjá Áfengislög 2.
Áfengisverzhm ríkisins, sjá Tillögur.
Ágúst Jónsson, sjá Súgþurrkun.
Ágúst Þorvaldsson, sjá: Eftirlaun og styrktarfé 5, Varaþingmenn 18.
Áhrif launaliækkana. Framkvæmdabanki Íslands sendir greinargerð varðandi áhrif

launahækkana á heildartekjur landsmanna. - Bréf 20. jan. (Db. 527).
Ákvæðisvinna, sjá Rannsókn á hagkvæmni aukinnar ákvæðisvinnu.
Árni G. Eylands, sjá Loðdýrarækt 1, 3.
Ársþing iðmrekenda, sjá Vinnulöggjöf.
Ásgeir Bjarnason, sjá: Kaup á námuréttindum á Tindum á Skarðsströnd 2, Vara-

þingmenn 1-2, Veikindaforföll Ásgeirs Bjarnasonar.
Ásta Jónsdóttir, sjá Eftirlaun og styrktarfé 6.
Ásta Ólafsdóttir, sjá Eftirlaun og styrktarfé 7.
Ástríður Eggertsdóttir, sjá Eftirlaun og styrktarfé 8-9.

Bacher, Johanna, sjá Ríkisborgararéttur.
Baldvin Jónsson, sjá Fiðurreytingarvél.
Bandalag háskólamanna, sjá Brottflutningur fólks frá Íslandi i:
Bandalag íslenzkra leikfélaga, sjá Styrkur til Bandalags islenskra leikfélaga.
Bandalag íslenzkra listamanna, sjá Listlaunasjóður íslands 1.
Bandalag íslenzkra skáta, sjá Styrkur til Bandalags íslenzkra skáta.
Bandalag kvenna. Stjórn Bandalags kvenna sendir ályktun aðalfundar bandalags-

ins 7.--8. nóv. varðandi skattamál, tryggingarmál, launajafnrétti og land-
helgismál. - Bréf ódags. (Db. 264).

Bandalag starfsmanna ríkis og bæja, sjá: Laun opinberra starfsmanna, Yfirvinna
kennara.

Bankamál. Jóhann Skaftason sendir ályktun fjórðungsþings Norðlendinga, sem
haldið var 11.-12. júní, þar sem mótmælt er, að sparifé landsbyggðarinnar
sé flutt til Seðlabankans í Reykjavík. _. Bréf 23. jan. (Db. 536).

Bankamenn, sjá Samband íslenzkra bankamanna.
Barna- og gagnfræðaskólabyggingar. Menntmrn. sendir till. um fjárveitingar á

fjárlögum 1961 til barna- og gagnfræðaskólabygginga. - (Db. 92).
Barnaheimili á Akureyri. Jónína Steinþórsdóttir fer fram á, að kvenfélaginu Hlif

3



á Akureyri verði veittur 25 þús. kr. styrkur til greiðslu kostnaðar við-viðbótar-
byggingar við barnaheimili félagsins á Akureyri. - Bréf 12. nóv. (Db. 254).

Bamaskðli i Bárðdælahreppi. Menntmrn. sendir erindi oddvita Bárðdælahrepps,
þar sem farið er fram á hækkun fjárveitingar til barnaskólabyggingar i
hreppnum. - Bréf 28. nóv. (Db. 350).

Barnaskóli á Hvammstanga, sjá Bygging barnaskóla á Hvammstanga.
Barnaskðli á Ísaiirði. Fræðsluráð Ísafjarðar fer fram á, að á fjárlögum 1961 verði

veitt fé til byggingar barnaskóla á ísafirði. - Bréf 5. nóv. (Db. 209).
Barnaskóli að Laugalandi, sjá Bygging barnaskóla að Laugalandi í Holtum.
Barnaskóli á Laugum, sjá Bygging heimavistarbarnaskóla að Laugum i Dala-

sýslu.
Barnaskðli á Oddeyri á Akureyri. Bæjarstjórinn á Akureyri fer fram á, að á fjár!.

1961 verði veittar 600 þús. kr. til byggingar barnaskóla á Oddeyri. - Bréf
1. nóv. (Db. 178).

Barnaskóli á Raufarhöfn, sjá Heimavistarbarnaskóli i Öxarfirði.
Barnaskóli að Sælingsdalslaug, sjá Heimavistarbarnaskóli að Sælingsdalslaug.
Barnaskóli á Þingeyri, sjá Heimavistarbarnaskóli að Sælingsdalslaug.
Barnaskóli í Öxarfirði, sjá Heimavistarbarnaskóli í Öxarfirði.
Barnaverndarfélag Akureyrar, sjá Styrkur til Barnaverndarfélags Akureyrar.
Benedikt Gíslason, sjá: Eftirlaun og styrktarfé 10, Styrkur til Rímnafélagsins.
Benedikt Gröndal, sjá Varaþingmenn 44.
Benjamín Sigurðsson, sjá Aðflutningsgjöld af kælibifreið.
Bifreiðaeftirlit ríkisins, sjá Löggilding bifreiðaverksfæða 1.
Biireiðauerkstæði og viðgerðarþjónusta á islandi. Iðnaðarmálastofnun íslands sendir

skýrslu um bifreiðaverkstæði og viðgerðarþjónustu á íslandi. - Bréflaust.
(Db. 448, 449). - Sjá einnig Iðnaðarmálastofnun Islands 6.

Birgir Finnsson, sjá Varaþingmenn 19--22.
Bjarni Guðmundsson, sjá Linguaphone-námskeið í Íslenzku 2.
Björgvin Jónsson, sjá Varaþingmenn 41, 64.
Björn Björnsson, sjá Linguaphone-námskeið í íslenzku 1.
Björn Fr. Björnsson, sjá: Eftirlaun og styrktarfé 5, Varaþingmenn 16-17.
Björn Th. Björnsson, sjá Styrkur til Rímnafélagsins.
Björn Jónsson, sjá: Eftirlaun og styrktarfé 6, Fiskveiðilandhelgi Íslands 24, 35,

57-58.
Björn Pálsson, sjá Varaþingmenn 25.
Blindrafélagið í Reykjavík, sjá Byggingarstyrkur til Blindrafélagsins Í Reykjavík.
Blindravinafélag islands. Menntmrn. sendir fjvn. og mælir með erindi Blindravina-

félags Islands, þar sem farið er fram á, að nemendum blindra skólans verði
veitt sömu hlunnindi og nemendum málleysingjaskólans. - Bréf 30. nóv.
(Db. 438). - Sjá einnig Styrkur til Blindravinafélags Islands.

Borgarfógeti, sjá Embættiskostnaður borgarfógeta.
Bðkasainas jóður.

1. Alþjóðasamband bókaútgefenda í Ziirich mótmælir frv. till. um bókasafna-
sjóð. - Símskeyti 16. marz. (Db. 757).

2. Bóksalafélag Islands sendir álitsgerð um sama frv. -- Bréf ódags. (Db.
741).

3. Umsögn Félags ísl. bókaverzlana um sama frv. - Bréf 2. marz. (Db. 680).
4. Umsögn Hins Íslenzka prentarafélags um frv. til 1. um almenningsbókasöfn

og um frv. til 1. um bókasafnasjóð. -- Bréf 28. febr. (Db. 702).
- Sjá einnig Almenningsbókasöfn.

Bókavarðafélag Islands, sjá Almenningsbókasöfn 1--2.
Bókmenntakynning i skólum. Menntmrn. leggur til, að á fjárlögum 1961 verði

veittar kr. 88624.25 til bókmenntakynningar í skólum. - (Db. 92).
Bóksalafélag íslands, sjá Bókasafnasjóður 2.

4



Brotiflutningur fólks frá Islandi.
1. Umsögn Bandalags háskólamanna um till. til þál. varðandi brottflutning

fólks frá íslandi. _. Bréf 20. marz. (Db. 772).
2. Umsögn Hagstofu íslands um sömu þáltill. - Bréf 17. marz. (Db. 761).

Brunaskemmdir á Eiðaskóla. Skólastjóri alþýðuskólans að Eiðum fer fram á auknar
fjárveitingar á fjárlögum 1961 vegna bruna, sem þar varð s. I. sumar. -
Bréf 30. okt. (Db. 170).

Brú á Jökulsá eystri í Skagafirði.
1. Vegamálastjört sendir kostnaðaráætlun yfir brúargerð á Jökulsá eystri

í Skagafirði. - Bréf 24. nóv. (Db. 328).
2. Vegamálastjóri sendir leiðréttingu á erindi sínu varðandi fjárveitingu og

kostnaðaráætlun við brúargerð á Jökulsá eystri í Skagafirði. - Bréf 29.
nóv. (Db. 358).

Brú yfir Köldukvísl í Mosfellsdal. Bjarni Sigurðsson fer fram á, að á fjárl. 1961
verði veittar 60 þús. kr. til að fullgera brú yfir Köldukvísl i Mosfellsdal. -
Bréf 30. nóv. (Db. 423).

Brú yfir Olfusá. Umsögn vegamálastjóra um till. til þál. um brúarbyggingu yfir
Ölfusá hjá Öseyrarnesí. - Bréf 4. febr. (Db. 566).

Brúargerð á Sandá í Þistilfirði. Sýslumaður Þingeyjarsýslu sendir ályktun aðal-
fundar sýslunefndar Norður-Þingeyjarsýslu frá 20. júlí um brúargerð á Sandá
í Þistilfirði. - Bréf 1. ágúst. (Db. 12).

Brúargerðir 1960. Vegamálastjóri sendir skýrslu um framkvæmdir við brúargerðir
á árinu Jl960.- Bréf 21. okt. (Db. 790).

Brúargerðir J'961. Vegamálastjóri sendir tillögur um brúargerðir á árinu 1961 ásamt
greinargerð. - Bréf 19. nóv. (Db. 797).

Brytar og matreiðslumenn á far- og fiskiskipum.
1. Landssamband íslenzkra útvegsmanna skorar á Alþingi að fella frv. til l.

um bryta og matreiðslumenn á far- og fiskiskipum. - Bréf 1. marz. (Db.
675).

2. Skipaskoðunarstjóri gerir tilteknar athugasemdir við sama frv. - Bréf
13. des. (Db. 452).

BúDárrækf. Búnaðarfélag Íslands fer fram á, að tilteknar breytingar verði gerðar
á lögum um búfjárrækt, að því er varðar laun héraðsráðunauta. - Bréf 17.
jan. (Db. 525).

Búnaðarfélag íslands, sjá: Afkvæmarannsóknir búfjár, Búfjárrækt, Bústofnslána-
sjóður, Eyðing refa og minka, Landnám, ræktun og byggingar í sveitum 1,
Loðdýrarækt 2, Nautgripaeldi, Rannsókn á slysum við akstur dráttarvél a 1,
Tillögur, Tilraunastöðvar í búfjárrækt Í Laugardælum og að Lundi, Verndun
geitfjárstofnsins.

Búnaðarsamband Skagfirðinga. Egill Bjarnason sendir ályktun aðalfundar Bún-
aðarsambands Skagfirðinga frá 20.-21. jan. varðandi efnahagsmál, jarðræktar-
lög o. fl. - Bréf 10. febr. (Db. 619).

Bústofnslánasjóður.
1. Umsögn Búnaðarfélags Íslands um frv. til l. um bústofnslánasjóð. - Bréf

21. nóv. (Db. 297).
2. Umsögn Stéttarsambands bænda um sama frv. - Bréf 18. nóv. (Db. 303).

Bygging barnaskóla á Hvammstanga. Oddviti Hvammstangahrepps fer fram á, að
tilteknar breytingar til hækkunar verði gerðar á frv. til fjárl. ársins 1961, að
því er varðar fjárveitingar til byggingar barnaskóla á Hvammstanga. - Bréf
10. nóv. (Db. 220).

Bygging fangahúss og lögreglustöðvar á Akureyri. Bæjarstjórinn á Akureyri sendir
ályktun bæjarstjórnar Akureyrar frá 18. okt., þar sem skorað er á Alþingi að
veita fé á fjárl. 1961 til að reisa fangahús og lögreglustöð á Akureyri. - Bréf
19. okt. (Db. 167).
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Bygging heimavistarbarnaskóla að Laugalandi i Holtum. Byggingarnefnd heima-
vistarbarnaskólans að Laugalandi í Holtum fer fram á, að fjárveiting til bygg-
ingar skólans á fjárlögum 1961 verði 900 þús. kr. - Bréf 15. nóv. (Db. 236).

By,gging heimavistarbarnaskóla að Laugum í Dalasýslu. Fræðslumálastjóri mælir
með erindi skólanefndar og byggingarnefndar heimavistarbarnaskólans að
Laugum í Hvammssveit í Dalasýslu, þar sem farið er fram á styrk til byggingar
skólans. - Bréf 10. nóv. (Db. 221).

Bygging lögreglustöðvar á Keflavíkurflugvelli. Varnarmálanefnd utanrrn. fer fram
á, að tekin verði upp í frv. til fjárl. ársins 1961 fjárveiting til að ljúka við bygg-
ingu lögreglustöðvar á Keflavíkurflugvelli. - (Db. 168).

By:gging starfsmannahúss á Bessastöðum.
1. Forseti íslands fer fram á, að á fjárlögum 1961 verði veitt fé til að ljúka

við byggingu starfsmannahúss á Bessastöðum. - (Db. 103).
2. Forsrn. fer fram á, að á fjárlögum 1961 verði veitt 1 millj. kr. til byggingar

stjórnarráðshúss og 330 þús. kr. til byggingar starfsmannahúss á Bessa-
stöðum. - (Db. 103).

B~J(Jgingarframkvæmdir á Rafnseyri við Arnarfjörð.
1. Ásgeir Ásgeirsson, forseti íslands, fer fram á, að á fjárlögum 1961 verði

veittar 500 þús. kr. til að fullgera byggingar á Rafnseyri. - (Db. 92).
2. Menntmrn. leggur til, að á fjárlögum 1961 verði veittar 500 þús. kr. til

byggingarframkvæmda á Rafnseyri við Arnarfjörð.-- (Db. 92).
Byggingarframkvæmdir fyrir rannsóknastarfsemi á Keldnaholti, sjá Rannsókna-

ráð ríkisins.
Byggingarsamvinnufélög, sjá Endurskoðun laga um byggingarsamvinnufélög.
BY:'lYingarsjóðir. Umsögn húsnæðismálastofnunar ríkisins um till. til þál. um fjár-

öflun til byggingarsjóða. - Bréf 16. febr. (Db. 627).
Byggingarskuldir stúdentagarðanna. Menntmrn. sendir yfirlit yfir byggingar-

skuldir stúdentagarðanna. - (Db. 88).
BY:'lYingarstyrkur til Blindrafélagsins í Reykjavík. Blindrafélagið í Reykjavík fer

fram á, að félaginu verði veittur 350 þús. kr. byggingarstyrkur á fjárlögum
1961. - Bréf 2. nóv. (Db. 157).

BY!7gingarstyrkur til Sjálfsbjargar á Akureyri. Stjórn Sjálfsbjargar, félags fatlaðra
á Akureyri, fer fram á, að félaginu verði veittur byggingar styrkur, allt að
100 þús. kr., á fjárlögum 1961. - Bréf 7. nóv. (Db. 212).

BY!7gingarstyrkur til templarahallar í Reykjavík. Húsráð Templarahallar Reykja-
víkur fer fram á, að á fjárl. 1961verði veittar 500 þús. kr. til byggingar templara-
hallar í Reykjavík. - Bréf 31. okt. (Db. 152).

Bæjarfógetinn í Kópavogi, sjá Starfslið bæjarfógetans í Kópavogi.
Bæjarstjórinn á Akureyri, sjá: Barnaskóli á Oddeyri, Bygging fangahúss og lög-

reglustöðvar á Akureyri, Gagnfræðaskóli á Akureyri, Lystigarður Akureyrar.
Bæjarstjórinn í Kópavogi, sjá: Gagnfræðaskóli Kópavogs, Skólar í Kópavogi.
Bæjarstjórn Hafnarfjarðar, sjá Landsútsvör 1.
Bændaskólinn að Hólum, sjá Tillögur.
Bændaskólinn að Hvanneyri, sjá Tillögur.

Daníel Ágústínusson, sjá: Fiskveiðilandhelgi íslands 3, Tollskrá o. fl., Varaþing-
menn 1-2.

Daniel V. Fjeldsted, sjá Eftirlaun og styrktarfé 11.
Davíð Olafsson, sjá Varaþingmenn 3-4.
Dómarafélag íslands, sjá Héraðsfangelsi og ríkisfangelsi 1.
Dómsmálaráðuneytið, sjá: Embættiskostnaður bæjarfógeta, Embættiskostnaður

héraðsdómara, Framkvæmdir á prestssetrum, Ljósprentun hæstaréttardóma,
Lögreglubifreið fyrir bæjarfógetann á Akureyri, Lögreglustöð í Reykjavík,
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Sala prestsseturshúss á Patreksfirði, Tillögur, Varðskipið Óðinn, Viðbótar-
húsnæði rikisspitalanna, Vinnuhæli á Litla-Hrauni.

Dráttarbraut Akraness, sjá Lánsábyrgðarheimild fyrir Dráttarbraut Akraness.
Dráttarbraut Keflavíkur, sjá Lánsábyrgðarheimild fyrir Dráttarbraut Keflavíkur.
Dvalarheimili aldraðra sjómanna, sjá Happdrætti DAS.
Dvalarheimili fyrir afvegaleidd börn, sjá Heimavist við menntaskólann á Akureyri.
Dyrhólaós, sjá Varnir gegn landsspjöllum af völdum Dyrhólaóss.
Dýpkunarskipið Grettir, sjá Kaup á olíukyndíngartækjum.
Dýralæknabústaðir. Landbrn. fer fram á, að á fjárlögum 1961 verði veittar 600 þús.

kr. til byggingar dýralæknabústaða .. _. (Db. 88).

Eðvarð Sigurðsson, sjá Fiskveiðilandhelgi Islands 13.
Efling iðnrekstrar.

1. Umsögn Félags íslenzkra iðnrekenda um till. til þál. um eflingu iðnrekstrar.
- Bréf 11. febr. (Db. 599).

2. Umsögn rannsóknaráðs ríkisins um sömu till. til þál. - Bréf 22. febr.
(Db. 652).

Eftirlaun og styrktarfé.
1. Alfons Gíslason. Póst- og símamálastjóri fer fram á, að Alfons Gíslasyni

verði veittur styrkur á 18. gr. fjárlaga. - Bréf 13. okt. (Db. 77).
2. Anna Þuríður Sæmundsdóttir. Póst- og símamálastjóri fer fram á, að

Önnu Þuríði Sæmundsdóttir, ekkju Ágústs Guðjónssonar, Reyðarfirði,
verði veitt eftirlaun skv. 18. gr. fjárlaga. - Bréf 22. nóv. (Db. 307).

3. Ari Guðmundsson fer fram á, að honum verði veitt eftirlaun á 18. gr. fjár-
laga ársins 1961. - (Db. 88).

4. Ari Jónsson fyrrv. héraðslæknir fer fram á, að honum verði veitt viðbótar-
eftirlaun á 18. gr. fjárlaga 1961. - Bréf 23. nóv. (Db. 325).

5. Arndís Þorsteinsdóttir. Ágúst Þorvaldsson, 2. þm. Sunnl., og Björn Fr.
Björnsson, 4. þm. Sunnl., fara fram á, að Arndísi Þorsteinsdóttur, Syðri-
Hömrum í Ásahreppi í Rangárvallasýslu, verði veitt 5 þús. kr. eftirlaun
skv. 18. gr. fjárlaga 1961. - Bréf 11. nóv. (Db. 230).

6. Ásta Jónsdóttir. Björn Jónsson, 5. þm. Norðurl. e., fer fram á, að Ástu
Jónsdóttur, Ólafsfirði, ekkju Sigursteins Magnússonar skólastjóra, verði
veitt eftirlaun á 18. gr. fjárlaga 1961. -- Bréf 8. des. (Db. 416).

7. Ásta Ólafsdóttir. Vegamálastjóri fer fram á, að Ástu Ólafsdóttur, ekkju
Brynjólfs Kristjánssonar, verði greidd eftirlaun skv. 18. gr. fjárlaga 1961.
- Bréf 4. nóv. (Db. 176).

8. Ástríður Eggertsdóttir. Halldór Ásgrímsson, 2. þm. Austf., og Jónas G.
Rafnar, 2. þm. Norðurl. e., mæla með því, að Ástríði Eggertsdóttur og Guð-
finnu Ármannsdóttur verði veitt eftirlaun skv. 18. gr. fjárlaga. - Bréf 24.
marz. (Db. 810).

9. Ástri'ður Eggertsdóttir. Fjmrn. sendir erindi sr. Sveins Víkings, þar sem
farið er fram á, að Ástríði Eggertsdóttur, ekkju Þórarins Grímssonar
Víkings, verði greidd eftirlaun skv. 18. gr. fjárlaga, og erindi tollstjórans
í Reykjavík, þar sem farið er fram á eftirlaun til handa Guðfirmu Ár-
mannsdóttur, ekkju Péturs Runólfssonar, skv. 18. gr. fjárlaga. - Bréf 10.
man. (Db. 752).

10. Benedikt Gíslason frá Hofteigi fer fram á, að honum verði veitt eftirlaun
skv. 18. gr. fjárlaga 1961. - Bréf 18. okt. (Db. 98).

11. Daníel V. Fjeldsted héraðslæknir fer fram á, að honum verði greidd við-
bótareftirlaun skv. 18. gr. fjárlaga 1961. - Bréf 6. des. (Db. 393).

12. Egill Sandholt fer fram á, að honum verði greidd eftirlaun skv. 18. gr. fjár-
laga 1961. - Bréf 15. nóv. (Db. 246).
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13. Egill Þorláksson. Karl Kristjánsson, 1. þm. Norðurl. e., og Jónas Rafnar,
2. þm. Norðurl. e., fara fram á, að Agli Þorláks syni, Akureyri, verði veitt
eftirlaun skv. 18. gr. fjárlaga. - Bréf 21. okt. (Db. 110).

14. Elín Guðmundsdóttir fer fram á, að henni verði veitt eftirlaun skv. 18. gr.
fjárl. 1961. - (Db. 168).

15. Elín Jóhannesdóttir. Jóhannes Árnason fer fram á, að Elínu Jóhannes-
dóttur fyrrv. hjúkrunarkonu á Patreksfirði verði greidd eftirlaun skv. 18.
gr. fjárlaga. - Bréf 24. nóv. (Db. 329).

16. Eyþór Þórarinsson. Vitamálastjóri fer fram á, að Eyþóri Þórarinssyni fyrrv.
verkstjóra verði greidd eftirlaun skv. 18. gr. fjárlaga. - Bréf 10. des.
(Db. 466).

17. Gísli Guðmundsson. Póst- og símamálastjóri fer fram á, að Gísla Guðmunds-
syni símstjóra á Djúpavogi verði veitt eftirlaun á 18. gr. fjárlaga 1961.
- Bréf 24. okt. (Db. 117).

18. Grétar Ó. Fells fer fram á, að honum verði veitt viðbótareftirlaun skv.
18. gr. fjárlaga - Bréf 28. nóv. (Db. 349).

19. Guðbjörg Birkis. Fjmrn. spyrst fyrir um, hvort fjvn. geti mælt með því,
að Guðbjörgu Birkis, ekkju Sigurðar Birkis söngmálastjóra, verði greidd
viðbótareftirlaun. - Bréf 14. febr. (Db. 621).

20. Guðbjörg Kristinsdóttir. Einar Ingimundarson, 4. þm. Norðurl. V., og Jón
Þorsteinsson, 9. landsk. þm., fara fram á, að Guðbjörgu Kristinsdóttur
ljósmóður verði veitt eftirlaun skv. 18. gr. fjárlaga. -- Bréf 27. okt. (Db.
138).

21. Guðný Halldórsdóttir. Magnús Jónsson, 6. þm. Norðurl. e., sendir erindi
Guðnýjar Halldórsdóttur, þar sem farið er fram á 20 þús. kr. eftirlaun á
18. gr. fjárlaga. - Bréflaust. (Db. 267).

22. Halldór Kr. Júlíusson. Ársæll Júlíusson fer fram á, að eftirlaun Halldórs
Kr. Júlíussonar fyrrv. sýslumanns skv. 18. gr. fjárlaga 1961 verði hækkuð.
- Bréf 9. des. (Db. 463).

23. Hermann Eyjólfsson. Fjármálaeftirlitsmaður skóla fer fram á, að Hermanni
Eyjólfssyni kennara, Gerðakofi í Ölfusi, verði greidd eftirlaun skv. 18. gr.
fjárl. - Bréf 25. nóv. (Db. 340).

24. Hertha Leósson. Hannibal Valdimarsson, 4. land sk. þm., fer fram á, að
Herthu Leósson, ísafirði, og Ólafi Ólafssyni, fyrrv. skólastjóra á Þingeyri,
verði veitt eftirlaun skv. 18. gr. fjárlaga. -- Bréf ódags. (Db. 813).

25. Hrefna Bergsdóttir. Menntmrn. fer fram á, að Hrefnu Bergsdóttur verði
greidd eftirlaun skv. 18. gr. fjárlaga 1961. - Bréf 12. des. (Db. 465).

26. Hulda Björnæs ítrekar fyrri umsóknir sínar um eftirlaun skv. 18. gr.
fjárlaga. - Bréf 25. okt. (Db. 123).

27. Ingibjörg Guðmundsdóttir. Kristján Thorlacius fer fram á, að Ingibjörgu
Guðmundsdóttur verði veitt eftirlaun skv. 18. gr. fjárlaga 1961. - Bréf 9.
des. (Db. 464).

28. Jón Guðmundsson fer fram á, að honum verði veitt eftirlaun skv. 18. gr.
fjárl. 1961. - (Db. 88).

29. Jón Gunnlaugsson fer fram á, að honum verði greidd eftirlaun skv. 18. gr.
fjárlaga. - Bréf 16. nóv. (Db. 398).

30. Jón Sigurgeirsson. Skattstjórinn í Hafnarfirði fer fram á, að Jóni Sigur-
geirssyni verði veitt eftirlaun skv. 18. gr. fjárl. 1961. -- Bréf 3. nóv. (Db.
168).

31. Jónas Jósteinsson fer fram á, að honum verði veitt viðbótareftirlaun skv.
18. gr. fjárlaga. - Bréf 17. nóv. (Db. 795).

32. Karl Friðriksson. Vegamálastjóri fer fram á, að Karli Friðrikssyni yfirverk-
stjóra á Akureyri verði veitt viðbótareftirlaun skv. 18. gr. fjárlaga 1961.
- Bréf 4. nóv. (Db. 175).
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33. Knútur Kristinsson fyrrv. héraðslæknir fer fram á, að honum verði veitt
viðbótareftirlaun skv. 18. gr. fjárlaga 1961. - Bréf 12. des. (Db. 447).

34. Kristín Tómasdóttir, Melhaga 5, fer fram á, að henni verði greidd viðbótar-
eftirlaun skv. 18. gr. fjárl. - Bréf 27. nóv. (Db. 346).

35. Ólafur Jónsson fyrrv. dyravörður fer fram á, að eftirlaun hans skv. 18. gr.
fjárlaga hækki. - Bréf 5. nóv. (Db. 791).

36. Páll V. G. Kolka fyrrv. héraðslæknir fer fram á, að honum verði greidd við-
bótareftirlaun skv. 18. gr. fjárl. -- Bréf 26. nóv. (Db. 360).

37. Pétur Magnússon fyrrv. sóknarprestur fer fram á, að honum verði veitt
viðbótareftirlaun skv. 18. gr. fjárlaga. - Bréf 2. des. (Db. 805).

38. Sigríður Sigtryggsdóttir. Póst- og símamálastjóri fer fram á, að Sigríði Sig-
tryggsdóttur, ekkju Péturs Hannessonar, verði veitt eftirlaun skv. 18. gr.
fjárlaga 1961. - Bréf 16. nóv. (Db. 257).

39. Sigríður Sæmundsson. Árni Tryggvason og Jónatan Hallvarðsson fara fram
á, að frú Sigríði Sæmundsson, Melhaga 11, verði greidd eftirlaun skv. 18.
gr. fjárlaga 1961. - Bréf 11. nóv. (Db. 794).

40. Sigrún Auðuns. T. Thorarensen fer fram á, að frú Sigrúnu Auðuns verði
veitt eftirlaun skv. 18. gr. fjárlaga 1961. - (Db. 88).

41. Sigrún Árnadóttir, Víðimel 34, fer fram á, að henni verið veitt sömu
eftirlaun skv. 18. gr. fjárlaga og maður hennar, Davíð Jóhannesson, naut.
- Bréf 14. des. (Db. 808).

42. Sigtryggur Jónsson fer fram á, að honum verði veitt eftirlaun skv. 18.
gr. fjárlaga. - Bréf ódags, (Db. 162).

43. Sigurður Þórðarson fer fram á, að honum verði veitt 49 þús. kr. eftirlaun
á 18. gr. fjárlaga 1961. - (Db. 88).

44. Stanley G. Melax. Fjmrn. gerir fyrirspurn varðandi viðbótareftirlaun séra
Stanleys G. Melax og frú Oddnýjar Guðmundsdóttur. - Bréf 16. jan.
(Db. l:i16).

45. Stefán Steinþórsson. Póst- og símamálastjóri fer fram á, að Stefáni Stein-
þórssyui pósti á Akureyri verði veitt eftirlaun á 18. gr. fjárlaga 1961. -
Bréf 18. nóv. (Db. 279).

46. Sveinn Guðmundsson. Jónas Pétursson, 3. þm. Austf., fer fram á, að Sveini
Guðmundssyni landpósti verði greidd eftirlaun skv. 18. gr. fjárl. 1961. -
Bréf 5. nóv. (Db. 177).

47. Sæmundur Sæmtmdsson fyrrv. skólastjóri, Reykjavík, fer fram á, að hon-
um verði veitt viðbótareftirlaun á 18. gr. fjárlaga ársins 1961.- Bréf 30.
nóv. (Db. 381).

48. Þorgeir Jónsson fyrrv. prófastur fer fram á, að honum verði veitt viðbótar-
eftirlaun skv. 18. gr. fjárl. 1961. - Bréf 3. nóv. (Db. 168).

49. Þórhalllur Gunnlaugsson. Guðlaugur Gíslason, 3. þm. Sunnl., fer fram á, að
Þórhalli Gunnlaugssyni fyrrv. símstöðvarstjóra Í Vestmannaeyjum verði
veitt eftirlaun skv. 18. gr. fjárlaga 1961. --- Bréf 20. okt. (Db. 107).

Eftirlit með fyrirtækjasamtökum. Umsögn Verzlunarráðs Íslands um till. til þál.
um eftirlit með fyrirtækjasamtökum. -- Bréf 23. nóv. (Db. 322).

Eftirlit með skólabyggingum. Menntmrn. fer fram á, að á fjárlögum 1961 verði veitt
fé til að ráða starfsmann til húsameistara ríkisins, er hafi eftirlit með skóla-
byggingum. - (Db. 92).

Eftirlit með sparisjóðum, sjá Tillögur.
Eggert Stefánsson, sjá Styrkur til rannsókna á íslenzkum bréfum og handritum

Í Rómaborg.
Eggjasala, sjá Framleiðsluráð landbúnaðarins.
Egill Sandholt, sjá Eftirlaun og styrktarfé 12.
Egill Þorláksson, sjá Eftirlaun og styrktarfé 13.
Eiðaskóli. sjá: Brunaskemmdir á Eiðaskóla. Tillögur.
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Eimskipafélag Islands, sjá Afengislög 3.
Einar Ingimundarson, sjá: Eftirlaun og styrktarfé 20, Varaþingmenn 30-31.
Einar Olgeirsson, sjá Varaþingmenn 33-34, 37-38.
Einar Sigurðsson, sjá Varaþingmenn 8-10. .
Eldisstöð fyrir lax og silung. Landbrn. fer fram á, að á 20. gr. fjárlaga 1961 verði

veittar 800 þús. kr. til byggingar eldisstöðvar fyrir lax og silung og að á 22.
gr. verði ríkisstjórninni heimilað að kaupa jörð til að byggja á eldisstöð. -
Bréf 27. okt. (Db. 137).

Elín Guðmundsdóttir, sjá Eftirlaun og styrktarfé 14.
Elín Jóhannesdóttir, sjá Eftirlaun og styrktarfé 15.
Embættisbústaðir héraðsdómara. Dómsmrn. fer fram á, að fjárveiting á fjárl. 1961 til

byggingar bústaða héraðsdómara verði hækkuð, eftir því sem fært þykir. -
(Db. 103).

Embættiskostnaður bol'garfógeta.
1. Fjmrn. sendir erindi borgarfógeta varðandi embættiskostnað ársins 1961.

- Bréf 13. des. (Db. 446).
2. Dómsmrn. fer fram á, að á fjárlögum 1961 verði veittar 80 þús. kr. vegna

flutnings skrifstofu borgarfógeta. -- Bréf 3. nóv. (Db. 174).
Endurbætur á skólahúsi að Laugum í Suður-Þingeyjarsý,~lu. Skólastjóri Laugaskóla

í Suður-Þingeyjarsýslu fer fram á, að aukin verði fjárveiting á fjárlögum 1961
til byggingar borðstofu og eldhúss skólans. - Bréf 10. nóv. (Db. 228).

Endurbætur á Þingeyrakirkju. Sóknarnefnd Þingeyrakirkju fer fram á, að á
fjárl. 1961 verði veitt fé til greiðslu kostnaðar við að skipta um þak o. fl. á
Þingeyrakirkju. - Bréf 31. okt. (Db. 219).

Endurheimt handrita frá Danmörku. Jóhann Skaftason sendir ályktun fjórðungs-
þings Norðlendinga, sem haldið var 11.---12. júní, um endurheimt íslenzkra
handrita frá Danmörku. - Bréf 23. jan. (Db. 531).

Endurreisn Hólastóls. Jóhann Skaftason sendir ályktun fjórðungsþings Norðlend-
inga, sem haldið var 11.-12. júní, um endurreisn Hólastóls. - Bréf 23. jan.
(Db. 532).

Endurreisn Kolviðarhóls. Páll Ísólfsson, Aron Guðbrandsson, Magnús Vigfússon
o. fl. fara fram á, að á fjárlögum 1961 verði veittur 100 þús. kr. styrkur til
viðgerða á Kolviðarhóli. - Bréf 7. des. (Db. 403).

Endurskoðun laga um byggingarsamvinnufélög.
1. Umsögn Byggingarsamvinnufélags Reykjavíkur um till. til þál. um endur-

skoðun lagaákvæða um byggingarsamvinnufélög. - Bréf 19. jan. (Db. 523).
2. Umsögn húsnæðismálastofnunar ríkisins um sömu till. til þál. - Bréf 9.

des. (Db. 424).
3. Umsögn Sambands íslenzkra byggingarfélaga um sömu till. til þál. - Bréf

7. des. (Db. 409).
Ensk þýðing á lögum um gjaldeyris- og innflutningsmál. Halvor O. Ekern sendir

þýðingar á lögum og reglugerðum um innflutnings- og gjaldeyrismál. - Bréf
10. ágúst. (Db. 37).

E.rfðaDárskattur. Umsögn Tryggingastofnunar ríkisins um frv. til I. um breyting á
l. nr. 30 27. júní 1921, um erfðafjárskatt. - Bréf 10. nóv. (Db. 217).

Evrópuráð. R. Rössler, ritari vinnunefndar Evrópuráðs, sendir bréf varðandi út-
gáfu skjala ráðsins. - Bréf 16. febr. (Db. 667).

E:gðing refa og minka. Búnaðarfélag íslands fer fram á, að eigi verði dregið úr fjár-
veitingum til eyðingar refa og minka. _ .. Bréf 2. nóv. (Db. 160).

Eysteinn Jónsson, sjá Varaþingmenn 23-24, 39-40.
Eyþór Þórarinsson, sjá Eftirlaun og styrktarfé 16.

Farmanna- og fiskimannasamband Islands, sjá: Atvinna við siglingar 1, Heimild
fyrir ríkisstjórnina til að veita Guðjóni Armanni Eyjólfssyni stýrimannsskír-
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teini, Sjómannalög 3, Verðflokkun á nýjum fiski 2, Vitar, leiðarmerki og ör-
yggi sjófarenda 1.

Ferðakostnaðar yfirfiskmatsmanna. Sjútvmrn. sendir erindi fiskmatsstjóra, þar
sem farið er fram á, að fjárveiting til ferðakostnaðar yfirfiskmatsmanna á
fjárl. 1961 hækki um 87945 kr. - (Db. 168).

Ferðamannaþjónusta, sjá Löggjöf um ferðamál.
Ferðamálafélag íslands, sjá Löggjöf um ferðamál 1.
Ferðaskrifstofa ríkisins.

1. Samgmrn. sendir erindi Ferðaskrifstofu ríkisins, þar sem farið er fram á,
að fjárveiting til skrifstofunnar hækki um 200 þús. kr. - Bréf 18. nóv.
(Db. :292).

2. Umsögn Ferðaskrifstofu ríkisins um frv. til l. um breyt. á l. nr. 33 1. febr.
1936, um Ferðaskrifstofu ríkisins. - Bréf 20. febr. (Db. 637).

3. Umsögn Flugfélags Islands um sama frv. -- Bréf 16. febr. (Db. 626).
4. Umsögn Loftleiða h/f um sama frv. - Bréf 14. febr. (Db. 609).
- Sjá einnig: Löggjöf um ferðamál 2, Tillögur.

Félag íslenzkra botnvörpuskipaeigenda, sj á Fiskveiðilandhelgi Islands 17.
Félag íslenzkra bókaverzlana, sjá Bókasafnasjóður 3.
Félag islenzkra dráttarbrautaeigenda. sjá Lánsábyrgðarheimild fyrir Félag íslenzkra

dráttarbrautaeigenda.
Félag íslenzkra einsöngvara, sjá Styrkur til óperuflutnings.
Félag íslenzkra iðnrekenda. sjá: Efling iðnrekstrar 1, Félagsmálaskóli verkalýðs-

ins 3, Iðnaðarmálastofnun Islands 2, Kaup Seðlabankans á víxlum iðnaðar-
ins 1, Launajöfnuður kvenna og karla 3, Verkstjóranámskeið 1.

Félag íslenzkra kafara, sjá Kafarastörf 1.
Félag íslenzkra leikara, sjá Úthlutun listamannalauna.
Félag íslenzkra myndlistarmanna, sjá Styrkur til Félags íslenzkra myndlistar-

manna.
Félag íslenzkra prentsmíðjueígenda, sjá Almenningsbóka:söfn 3.
Félag íslenzkra stórkaupmanna, sjá Launajöfnuður kvenna og karla 3.
Félag síldarsaltenda á Norður- og Austurlandi, sjá Síldarútvegsnefnd 2.
Félag síldarsaltenda á Suðvesturlandi, sjá Síldarútvegsnefnd 3.
Félagsmálaráðuneytið, sjá: Meðlagsgreiðslur með börnum erlendra manna, Sveitar-

stjórar 1, Sveitarstjórnarkosningar, Tillögur, Útrýming heilsuspillandi íbúða,
Vatnsveit a í Garðahreppi.

Félagsmálaskóli verkalýðsins.
1. Umsögn fjármálaeftirlitsmanns skóla um frv. til l. um félagsmála skóla

verkalýðsins. - Bréf 20. marz. (Db. 784).
2. Umsögn fræðslumálastjóra um sama frv. - Bréf 14. jan. (Db. 510).
3. Umsögn Vinnuveitendasambands Íslands og Félags íslenzkra iðnrekenda um

sama frv. - Bréf 5. jan. (Db. 486).
Fiðurreytingarvél. Baldvin Jónsson fer fram á, að honum verði veittur 50 þús. kr.

styrkur á fjárlögum 1961 til greiðslu kostnaðar við tilraunir með fiðurhreins-
unar- og fiðurreytingarvélar. - Bréf 9. nóv. (Db. 213).

Fiskifélag Íslands: sjá: Fiskveiðar við vesturströnd Afríku 1, Fjárlög 1961 1, Hag-
nýting skelfisks 2, Lán til veiðarfærakaupa 1, Leiðbeiningarstarfsemi Í niður-
suðuiðnaði. Niðursuðuiðnaður síldar 1, Rannsókn á magni smásildar 2, Skipu-
lagning fiskveiða með netjum 1, Tillögur, Veiði og verkun steinbits 1.

Fiskmat rfkisins, sjá Tillögur.
Fiskmatsmenn, sjá Námskeið fyrir fiskmatsmenn.
Fiskmatsráð, sjá: Skipulagning fiskveiða með netjum 2, Veiði og verkun stein-

bíts 2.
Fiskmatsstjóri, sjá Ferðakostnaður yfirfiskmatsmanna.
Fiskveiðar með netjum, sjá Skipulagning fiskveiða með netjum,
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Fiskneibar við vesturströnd Afríku.
1. Umsögn Fiskifélags Íslands um till. til þál. um fiskveiðar við vesturströnd

Afríku. - Bréf 3. marz. (Db. 697).
2. Umsögn Landssambands íslenzkra útvegsmanna um sömu till. til þál. -

Bréf 9. marz. (Db. 731).
Flskveiðasjóður Islands.

1. Umsögn Fiskveiðasjóðs Islands um frv. til I. um breyt. á I. nr. 40 16. mai
1955, um Fiskveiðasjóð Islands. - Bréf 15. nóv. (Db. 268).

2. Umsögn Landssambands islenzkra útvegsmanna um sama frv. - Bréf 25.
nóv. (Db. 336).

Fiskveiðilandhelgi Islands.
1. Tryggvi Helgason sendir ályktun miðstjórnar Alþýðusambands Norður-

lands frá 7. okt., þar sem mótmælt er fyrirhuguðum samningum við Breta
um landhelgi Íslands. - Bréf ódagsett. (Db. 48).

2. Tryggvi Helgason sendir ályktun miðstjórnar Alþýðusambands Norðurlands,
þar sem mótmælt er till. til þál. um lausn fiskveiðideilunnar við Breta.
Jafnframt er skorað á Alþingi að láta fram fara þjóðaratkvæðagreiðslu um
málið. -- Bréf 8. marz. (Db. 725).

3. Daníel Ágústínusson, 1. (vara)þm. Vesturl., sendir ályktun kjósendafundar
á Akranesi frá 1. marz, þar sem mótmælt er till. til þál. um lausn fiskveiði-
deilunnar við Breta og skorað á þm. Vesturl. að greiða atkv. gegn till. -
Bréflaust. (Db. 708).

4. Helgi I. Ibsen og Björn H. Björnsson senda undirskriftalista með nöfnum
44 skipstjóra og stýrimanna á Akranesi, þar sem mótmælt er, að samið
verði við Breta um fiskveiðiréttindi þeim til handa innan 12 mílna fisk-
veiðilögsögu Islands. - Bréf 30. des. (Db. 483).

5. Oddviti Árneshrepps sendir ályktun almenns hreppsfundar i Árneshreppi,
þar sem skorað er á Alþingi að hvika hvergi frá 12 mílna fiskveiðilögsögu
Íslendinga. - Bréf ódagsett. (Db. 130).

6. Oskar Geirsson o. fl. senda ályktun Ungmennafélagsins Baldurs í Hraun-
gerðishreppi frá 30. nóv., þar sem skorað er á Alþingi að veita engri þjóð
undanþágu til fiskveiða innan 12 mílna fiskveiðilandhelgi Islands. - Bréf
ödags. (Db. 445).

7. on Jóhannsson sendir ályktun kjósendafundar í Borgarfirði eystra frá 4.
marz, þar sem mótmælt er till. til þál. um lausn fiskveiðideilunnar við Breta
og farið fram á, að þjóðaratkvæðagreiðsla fari fram um málið. -- Símskeyti
5. marz. (Db. 696).

8. Halldór Ásgrímsson, 2. þm. Austf., sendir símskeyti frá Pétri Sigurðssyni
og Guðmundi Arasyni, þar sem tilkynnt er, að póstlögð hafi verið áskorun
105 alþingiskjósenda í Breiðdalshreppi, þar sem mótmælt sé till. til þál. um
lausn fiskveiðideilunnar við Breta. -_. Bréflaust. (Db. 687).

9. Halldór Ásgrímsson, 2. þm. Austf., sendir undirskriftalista með nöfnum
105 alþingiskjósenda í Breiðdalshreppi, þar sem mótmælt er till. til þál.
um lausn fiskveiðideilunnar við Breta. - Bréflaust. (Db. 737).

10. Þorsteinn Sveinsson sendir ályktun kjósendafundar íBúlandshreppi i Suður-
Múlasýslu, þar sem skorað er á Alþingi að fella till. til þál. um lausn fisk-
veiðideilunnar við Breta. - Símskeyti 8. marz. (Db. 727).

11. 100 alþingiskjósendur í Búlandshreppi í Suður-Múlasýslu skora á Alþingi
að fella till. til þál. um lausn fiskveiðideilunnar við Breta. - Bréflaust.
(Db. 744).

12. Páll Sigbjörnsson sendir ályktun Bændafélags Fljótsdalshéraðs frá 16. des.,
þar sem mótmælt er samningum við Breta um fiskveiðiréttindi þeim til
handa innan 12 mílna fiskveiðilandhelgi íslands. - Bréf 28. des. (Db. 513).
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13. Eðvarð Sigurðsson, formaður Dagsbrúnar, sendir ályktun stjórnar verka-
mannafélagsins Dagsbrúnar frá 6. marz, þar sem mótmælt er till. til þál.
um lausn fiskveiðideilunnar við Breta og skorað á Alþingi að láta fram fara
þjóðaratkvæðagreiðslu um málið. - Bréf 6. marz. (Db. 709).

14. Þórir Daníelsson sendir ályktun fundar Verkakvennafélagsins Einingar og
Verkamannafélags Akureyrarkaupstaðar frá 27. nóv. varðandi landhelgis-
mál. -- Bréf 28. nóv. (Db. 362).

15. Þorleifur Jónsson sendir ályktun hreppsnefndar Eskifjarðar frá 3. marz, þar
sem skorað er á Alþingi að fella till. til þál. um lausn fiskveiðideilunnar
við Breta, en láta að öðrum kosti fram fara þjóðaratkvæðagreiðslu um
málið .. - Símskeyti 4. marz. (Db. 693).

16. Hallgrímur Jónasson sendir ályktun almenns kjósendafundar á Eskifirði
frá 6. marz, þar sem skorað er á Alþingi að fella till. til þál. um lausn fisk-
veiðideilunnar við Breta. - Símskeyti 7. marz. (Db. 711).

17. Sigurður H. Egilsson sendir ályktun stjórnarfundar Félags islenzkra botn-
vörpuskipaeigenda frá 28. febr., þar sem skorað er á Alþingi að sam-
þykkja till. til þál. um lausn fiskveiðideilunnar við Breta. - Bréf 1. marz.
(Db. 670).

18. Bæjarstjórinn í Hafnarfirði sendir ályktun bæjarstjórnar Hafnarfjarðar
frá 7. marz, þar sem lýst er yfir stuðningi við till. til þál. um lausn fiskveiði-
deilunnar við Breta. - Bréf 8. marz. (Db. 728).

19. Halldór Ásgrímsson, 2. þm. Austf., sendir ályktun fundar 196 kjósenda í
Hafnarhreppi og 56 aðkomumanna, þar sem mótmælt er fyrirhuguðum
samningum við Breta um fiskveiðilandhelgi íslands og skorað á þm. Austf.
að greiða atkvæði gegn tillögunni. - Bréflaust. (Db. 703).

20. Páll Þorsteinsson, 5. þm. Austf., sendir undirskriftalista með nöfnum
fundarmanna á fundi í Hafnarhreppi, þar sem mótmælt var fyrirhuguðum
samningum við Breta um fiskveiðilandhelgi íslands. - Bréflaust. (Db.
729).

21. 86 starfsmenn vélsmiðjuunar Héðins mótmæla fyrirhuguðum samningi við
Breta um fiskveiðilandhelgi íslands og skora á Alþingi að láta fram fara
þjóðaratkvæðagreiðslu um málið. - Bréflaust. (Db. 707).

22. Hermann Guðmundsson sendir ályktun stjórnar verkamannafélagsins
Hlífar i Hafnarfirði frá 1. marz, þar sem skorað er á Alþingi að láta fram
fara þjóðaratkvæðagreiðslu um till. til þál. um lausn fiskveiðideilunnar
við Breta. - Bréf 1. marz. (Db. 676).

23. Halldór Ásgrímsson, 2. þm. Austf., sendir áskorun 12útgerðarmanna á Horna-
firði, þar sem mótmælt er till. til þál. um lausn fiskveiðideilunnar við Breta
og skorað á þm. Austf. að greiða atkvæði gegn till. - Bréflaust. (Db. 692).

24. Karl Kristjánsson, 1. þm. Norðurl. e., og Björn Jónsson, 5. þm. Norðurl. e.,
senda undirskriftabréf frá 580 Húsvíkingum og 40 kjósendum á Tjörnesi,
þar sem samningunum við Breta í landhelgismálinu er mótmælt. - Bréf
12. des. (Db. 441).

25. Daniel Pétursson sendir ályktun fundar verkalýðsfélagsins Hvatar í Vestur-
Húnavatnssýslu, þar sem skorað er á Alþingi að fella till. til þál. um lausn
fiskveiðtdeilunnar við Breta eða fram fari þjóðaratkvæðagreiðsla um málið.
- Símskeyti 9. marz. (Db. 726).

26. Þorgrímur Jónsson sendir ályktun bændafundar í Innri-Akraneshreppi 27.
nóv. um landhelgismál. - Bréf 30. nóv. (Db. 384).

27. Karl Guðjónsson, 6. þm. Sunnl., sendir ályktun fundar sjómannafélagsins
Jötuns í Vestmannaeyjum 13. des. um landhelgismál. - Bréf 20. des. (Db.
480).

28. Formaður skipst jóra- og stýrimannafélagsins Kára i Hafnarfirði sendir
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ályktun fundar félagsins frá 28. jan., þar sem samningum við Breta um fisk-
veiðilandhelgi Islands er mótmælt og skorað á ríkisstjórnina að láta fram
fara þjóðaratkvæðagreiðslu um málið .. - Bréf ódags. (Db. 665).

29. Bæjarstjórinn í Keflavík sendir ályktun bæjarstjórnar Keflavíkur frá 7.
marz, þar sem skorað er á Alþingi að samþykkja till. til þál. um lausn
fiskveiðideilunnar við Breta. - Símskeyti 7. marz. (Db. 719).

30. Stjórn Kvenfélags sósíalista á Akureyri sendir ályktun félagsins frá 18.
okt., þar sem skorað er á Alþingi að hvika Í engu frá 12 mílna fiskveiðilög-
sögu Islands. - Bréf 23. okt. (Db. 135).

31. Sigurður H. Egilsson sendir ályktun stjórnarfundar Landssambands is-
lenzkra útvegsmanna frá 28. febr., þar sem skorað er á Alþingi að sam-
þykkja till. til þál. um lausn fiskveiðideilunnar við Breta. - Bréf l. marz.
(Db. 669).

32. Jóna Þorsteinsdóttir sendir ályktun fundar Menningar- og friðarsamtaka
islenzkra kvenna frá 28. febr., þar sem mótmælt er, að samið verði við Breta
um fiskveiðilögsögu íslands á grundvelli till. til þál. um lausn fiskveiði-
deilunnar við Breta. - Bréf ódags. (Db. 718).

33. Jóhannes Stefánsson sendir ályktun almenns borgarafundar í Neskaupstað
3. marz, þar sem mótmælt er till. til þál. um lausn landhelgisdeilunnar við
Breta og skorað á Alþingi að láta fram fara þjóðaratkvæðagreiðslu um
málið. - Símskeyti 4. marz. (Db. 694).

34. Gísli Guðmundsson, 3. þm. Norðurl. e., sendir ályktun bændafundar í
Norður-Þingeyjarsýslu 3. febr., þar sem skorað er á ríkisstjórnina að semja
ekki um fiskveiðiréttindi annarra þjóða innan 12 mílna fiskveiðilandhelgi
Islands. - Bréflaust. (Db. 610).

35. Karl Kristjánsson, 1. þm. Norðurl. e., og Björn Jónsson, 5. þm. Norðurl. e.,
senda undirskriftabréf frá 153 Úlafsfirðingum, þar sem skorað er á Alþingi
og ríkisstjórnina að skerða í engu 12 mílna fiskveiðilandhelgi Íslands.
- Bréf 16. des. (Db. 467).

36. Alexander Stefánsson sendir ályktun almenns kjósendafundar í Ólafsvík 5.
marz, þar sem mótmælt er till. til þál. um lausn fiskveiðideilunnar við
Breta og skorað á þm. Vesturl. að greiða atkvæði gegn till. -- Bréf 5. marz.
(Db. 704).

37. Halldór E. Sigurðsson, 3. þm. Vesturl., sendir undirskriftalista 203 Úlafs-
víkinga, þar sem mótmælt er till. til þál. um lausn fiskveiðideilunnar við
Breta og skorað á Alþingi að láta fram fara þjóðaratkvæðagreiðslu um
málið. - Bréflaust. (Db. 705).

38. Halldór E. Sigurðsson, 3. þm. Vesturl., sendir undirskriftalista með nöfn-
um 12 skipstjóra og útgerðarmanna í Úlafsvík, þar sem skorað er á Al-
þingi að fella till. til þál. um lausn landhelgisdeilunnar við Breta eða fram
fari þjóðaratkvæðagreiðsla um málið. --- Bréflaust. (Db. 706).

39. 272 Patreksfirðingar skora á ríkisstjórn Íslands að stöðva samningavið-
ræður við Breta um fiskveiðilandhelgi íslands. - Bréflaust. (Db. 484).

40. Sigfús Jóelsson sendir ályktun almenns kjósendafundar á Reyðarfirði, þar
sem mótmælt er till. til þál. um lausn fiskveiðideilunnar við Breta og skorað
á Alþingi að láta fram fara þjóðaratkvæðagreiðslu um málið. - Sím-
skeyti 8. marz. (Db. 717).

41. Borgarstjórinn í Reykjavík sendir ályktun bæjarstjórnar Reykjavíkur frá
2. marz, þar sem skorað er á Alþingi að samþykkja till. til þál. um lausn
fiskveiðideilunnar við Breta. - Bréf 3. marz. (Db. 689).

42. Stjórn Sambands ungra framsóknarmanna sendir ályktun fundar stjórnar
sambandsins frá 28. febr., þar sem mótmælt er fyrirhuguðum samningi við
Breta um fiskveiðilandhelgi Islands. - Bréf ódags. (Db. 682).

43. Karl Kristjánsson, 1. þm. Norðurl. e., sendir ályktun Samvinnufélags út-
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gerðarmanna og sjómanna í Húsavík, þar sem mótmælt er, að 12 mílna
fiskve:iðilandhelgi íslands verði skert. - Bréflaust. (Db. 713).

44. Halldór Lárusson sendir ályktun almenns kjósendafundar á Seyðisfirði frá
4. marz, þar sem mótmælt er till. til þál. um lausn fiskveiðideilunnar við
Breta. Jafnframt er skorað á Alþingi að láta fram fara þjóðaratkvæða-
greiðslu um málið. - Símskeyti 8. marz. (Db. 720).

45. Gunnar Jóhannsson, ll. landsk. þm., sendir undirskriftalista með nöfnum
750 kjósenda á Siglufirði, þar sem mótmælt er, að samið verði við Breta um
fiskveiðiréttindi þeim til handa innan 12 mílna fiskveiðilandhelgi íslands.
- Bréf 30. des. (Db. 481).

46. Tryggvi Helgason sendir ályktun aðalfundar Sjómannafélags Akureyrar 9.
okt., þar sem mótmælt er samningum við Breta um fiskveiðilandhelgi ís-
lands. -- Bréf 10. okt. (Db. 68).

47. Hilmar Jónsson sendir ályktun stjórnarfundar Sjómannafélags Reykja-
vikur frá 28. febr., þar sem skorað er á Alþingi að samþykkja till. til þál.
um lausn fiskveiðideilunnar við Breta. _. Bréf 1. marz. (Db. 671).

48. Oddur Bjarnason sendir ályktun almenns kjósendafundar, sem haldinn
var að Bjarmalandi í Skeggjastaðahreppi 1. marz, þar sem mótmælt er till
til þál. um lausn fiskveiðideilunnar við Breta og skorað á þingmenn Aust-
fjarðakjördæmis að greiða atkvæði gegn tillögunni. .- Símskeyti 2. marz.
(Db. 677).

49. Hreppstjóri Stöðvarhrepps tilkynnir, að póstlögð hafi verið mótmæli 92
alþingiskjósenda í Stöðvarfirði gegn till. til þál. um lausn fiskveiðideilunnar
við Breta. - Símskeyti 2. marz. (Db. 678).

50. Hreppstjóri Stöðvarhrepps sendir undirskriftalista 92 alþingiskjósenda i
Stöðvarfirði, þar sem mótmælt er till. til þál. um lausn fiskveiðideilunnar
við Breta. - Bréf 2. marz. (Db. 742).

51. Axel Tulinius sendir ályktun aðalfundar sýslunefndar Suður-Múlasýslu
frá 1!!. og 13. des., þar sem skorað er á Alþingi að hvika hvergi frá fyrri
aðgerðum um 12 mílna fiskveiðilögsögu umhverfis ísland. - Bréf 4. marz.
(Db. 714).

52. 14 starfsmenn Vefarans h/f í Mosfellssveit mótmæla fyrirhuguðum samn-
ingi við brezk stjórnarvöld um fiskveiðilandhelgi íslendinga og skora á Al-
þingi að láta fram fara þjóðaratkvæðagreiðslu um málið. - Bréf ódags.
(Db. 691).

53. Stjórn skipst jóra- og stýrimannafélagsins Verðanda í Vestmannaeyjum
sendir ályktun fundar félagsins, þar sem skorað er á Alþingi að hvika í
engu frá 12 mílna fiskveiðilögsögu Íslands. - Bréf 24. okt. (Db. 127).

54. Júlíus Sigurðsson sendir ályktun fundar skipst jóra- og stýrimannafélagsins
Verðanda í Vestmannaeyjum, þar sem lýst er yfir stuðningi við till. til þál.
um lausn fiskveiðideilunnar við Breta og skorað á þm. Sunnl. að styðja
till. -- Bréf 2. marz. (Db. 690).

55. Jörundur Engilbertsson sendir ályktun fundar Verkalýðs- og sjómanna-
félags Álftfirðinga frá 5. marz, þar sem mótmælt er till. til þál. um lausn
fiskveiðideilunnar við Breta. - Símskeyti 6. marz. (Db. 710).

56. Karl Guðjónsson, 6. þm. Sunnl., sendir ályktun fundar Verkalýðsfélags
Vestmannaeyja frá 1. marz, þar sem skorað er á Alþingi að fella till. til þál.
um lausn fiskveiðideilunnar við Breta. - Bréf 8. marz. (Db. 723).

57. Björn Jónsson, 5. þm. Norðurl. e., sendir ályktun fundar Verkamanna-
félags Akureyrarkaupstaðar, þar sem mótmælt er samningum við Breta
um fiskveiðilandhelgi íslands. - Bréf 11. okt. (Db. 70).

58. Björn Jónsson, 5. þm. Norðurl. e., sendir ályktun aðalfundar Verkamanna-
félags Raufarhafnar frá 8. marz, þar sem mótmælt er fyrirhuguðum samn-
ingi við Breta um fiskveiðilandhelgi íslands. - Bréf 9. marz. (Db. 730).
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59. Karl Kristjánsson, 1. þm. Norðurl. e., sendir ályktun fundar stjórnar og
trúnaðarmannaráðs Verkamannafélags Húsavíkur, þar sem mótmælt er
till. til þál. um lausn fiskveiðideilunnar við Breta og skorað á Alþingi
að fella tillöguna. - Bréf 3. marz. (Db. 681).

60. Sæmundur Grímsson sendir ályktun kjósendafundar í Vopnafirði frá 3.
marz, þar sem skorað er á Alþingi að láta fram fara þjóðaratkvæðagreiðslu
um till. til þál. um lausn fiskveiðideilunnar við Breta. - Símskeyti 4. marz.
(Db. 688).

61. Sæmundur Grímsson sendir ályktun kjósendafundar i Vopnafirði frá 3.
marz, þar sem mótmælt er till. til þál. um lausn fiskveiðideilunnar við
Breta og skorað á þm. Austf. að greiða atkvæði gegn till. - Simskeyti
4. marz. (Db. 695).

62. Gísli Guðmundson, 3. þm. Norðurl. e., sendir fundargerð almenns kjós-
endafundar, sem haldinn var á Þórshöfn 11. des. um landhelgismál. -
Bréflaust. (Db. 479).

63. Gunnar Jóhannsson, 11. landsk. þm., sendir ályktun stjórna og trúnaðar-
ráða verkalýðsfélaganna Þróttar og Brynju á Siglufirði, þar sem skorað
er á Alþingi að láta fram fara þjóðaratkvæðagreiðslu um till. til þál. um
lausn fiskveiðideilunnar við Breta og að öðrum kosti skorað á Alþingi
að fella till. - Bréflaust. (Db. 722).

64. Einar Thoroddsen sendir ályktun fundar skipst jóra- og stýrimannafé-
lagsins Ægis frá 4. marz, þar sem skorað er á Alþingi að samþykkja till.
til þál. um lausn fiskveiðideilunnar við Breta. - Bréf 6. marz (Db. 699).

65. Gunnar Gíslason, 2. þm. Norðurl. v., sendir ályktun fundar verkakvenna-
félagsins Öldunnar á Sauðárkróki frá 1. marz, þar sem skorað er á Alþingi
að fella till. til þál. um lausn fiskveiðideilunnar við Breta. - Bréflaust.
(Db. 701).

Fjárfesting í byggingarframkvæmdum á árunum 1954-1959. Innflutningsskrif-
stofan sendir skýrslu um fjárfestingu i byggingarframkvæmdum (ársskýrslur
1958 og 1959 og heildaryfirlit 1954-1959). - Bréflaust. (Db. 345).

Fjárlög 1961.
1. Atvmrn. fer fram á, að tilteknar breytingar verði gerðar á frv. til fjárl.

ársins 1961 varðandi fjárveitingu til atvinnudeildar háskólans og Fiski-
félagsins. - Bréf 23. nóv. (Db. 431).

2. Atvmrn. fer fram á, að ýmsar fjárveitingar á fjárlögum 1961 til búnaðar-
deildar og iðnaðardeildar atvinnudeildar háskólans hækki um tilteknar
upphæðir. - Bréf 21. nóv. (Db. 315).

3. Halldór Pálsson fer fram á að fá viðtal við fjvn. um fjárþörf búnaðar-
deildar atvinnudeildar háskólans og tilraunaráðs búfjárræktar. - Bréf 4.
nóv. (Db. 197).

4. Fjmrn. sendir fjvn. till. menntmrn. varðandi frv. til fjárlaga ársins 1961,
14. gr. A. X (Almenn barnafræðsla). - Bréf 7. okt. (Db. 95).

5. Fjmrn. sendir fjvn. till. menntmrn. um fjárveitingar á fjárlögum 1961
varðandi 14. gr. A. XI (Gagnfræðamenntun). - Bréf 7. okt. (Db. 96).

6. Fjmrn. sendir erindi menntmrn., þar sem farið er fram á, að prófessors-
laun við laga- og hagfræðideild háskólans séu færð af stundakennslulið
háskólans á launalið. - Bréf 6. des. (Db. 395).

7. Flugmálastjóri fer fram á, að tilteknar breytingar verði gerðar á frv. til
fjárlaga ársins 1961, að því er varðar fjárveitingar til flugmála á 13. gr. X.
- Bréf 2. nóv. (Db. 156).

8. Flugmálastjóri sendir tillögur flugráðs um skiptingu fjár til flugmála skv.
20. gr. fjárlaga ársins 1961. - Bréf 17. nóv. (Db. 275).

9. Menntmrn. fer fram á, að ýmsar heimildir verði teknar upp í 22. gr.
fjárlaga ársins 1961. - (Db. 104).
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10. Formaður rannsóknaráðs ríkisins fer fram á að fá viðtal við fjvn. - Bréf 31.
okt. (Db. 151).

11. Formaður rannsóknaráðs ríkisins fer fram á, að tilteknar breytingar til
hækkunar verði gerðar á ýmsum liðum 16. gr. frv. til fjárl. ársins 1961.
- Bréf 5. nóv. (Db. 180).

12. Skrifstofa ríkisspítalanna sendir endurskoðaða kostnaðaráætlun yfir ýmsar
fjárveitingar til ríkisspítalanna á fjárlögum 1961. - Bréf 27. okt. (Db. 143).

13. Skrifstofa ríkisspítalanna fer fram á, að tilteknar hækkanir verði gerðar
á frv. til fjárlaga ársins 1961. - Bréf 15. des. (Db. 462).

14. Utanrrn. fer fram á, að tilteknar breytingar verði gerðar á fjárveitingum
á fjárlögum 1961 til utanríkismála.- Bréf 28. okt. (Db. 144).

15. Veðurstofustjóri fer fram á, að tilteknar fjárveitingar á fjárlögum 1961 til
veðurstofunnar hækki. - Bréf 31. okt. (Db. 141).

Fjármálaeftirlitsmaður skóla, sjá Félagsmálaskóli verkalýðsins 1.
Fjármálaráðuneytið, sjá: Eftirlaun og styrktarfé 19, 44, Embættiskostnaður borgar-

fógeta, Fjárlög 1961 4-6, Lánsábyrgðarheimild fyrir Framkvæmdabanka Ís-
lands, Lánsábyrgðarheimild fyrir Loftleiðir h/f, Styrkur til Bandalags is-
lenzkra skáta, Styrkur til rekstrar sjúkraflugvélar á Akureyri, Styrkur til
Styrktarfélags vangefinna á Akureyri.

Fjárveiting til bókasafns við Sorbonne. Menntmrn. fer fram á, að á fjárl. 1961
verði veittar 5 þús. kr. til að koma upp handbókasafni við Sorbonne-háskólann
í París.- (Db. 88).

Fjórðungsþing Norðlendinga, sjá: Bankamál, Endurheimt handrita frá Danmörku,
Endurreisn Hólastóls, Hlustunarskilyrði, Lýðskólar, Löggæzla, Rafvæðing
byggða landsins, Skipulagsmál bæjar- og sveitarfélaga á Norður- og Austur-
landi, Virkjun Jökulsár á Fjöllum.

Flóaáveituféi'ag. Landbrn. sendir erindi Búnaðarfélags Íslands, þar sem farið er
fram á fjárveitingu til að ráða starfsmann fyrir Flóaáveitufélag og Framræslu-
og áveitufélag Ölfusinga. - (Db. 88).

Flóabálaferðir.
1. Breiðafjarðarbátur. Stjórn Breiðafjarðarbátsins Norðra h/f fer fram á, að

veittur verði 200 þús. kr. styrkur til Breiðafjarðarbáts á árinu 1961. - Bréf
29. okt. (Db. 145).

2. Stjórn Breiðafjarðarbátsins Norðra fer fram á, að samvn. samgm. beiti sér
fyrir því, að veittur verði styrkur að upphæð 79530 kr. til greiðslu kostn-
aðar við viðgerð á bátnum. - Bréf 3. febr. (Db. 563).

3. Stjórn Flóabátsins Baldurs h/f sendir skýrslu um rekstur flóabátsins frá
1. jan. 1960-31. okt. 1960. - Bréflaust. (Db. 361).

4. Mjóafjarðarbátur. Hreppsnefnd Mjóafjarðarhrepps fer fram á, að á fjár-
lögum 1961 verði veittur styrkur til rekstrar Mjóafjarðarbáts. - Bréf 15.
nóv. (Db. 312).

5. Samgmrn, óskar nánari skýringa og upplýsinga um tiltekin atriði í skipt-
ingu fjár til flóabáta og vöruflutninga .. - Bréf 31. okt. (Db. 487).

6. Skipaútgerð ríkisins sendir afrit af bréfi samgmrn. ásamt athugasemdum
varðandi fjárveitingu á fjárlögum til mjólkurflutninga til Vestmannaeyja.
- Bréf 11. jan. (Db. 497).

Flugbíll.
1. Atvmrn. sendir erindi Einars Einarssonar, þar sem hann fer fram á 80 þús.

kr. styrk til smíði flugbíls. - Bréf 7. nóv. (Db. 189).
2. Samgmrn. sendir erindi Einars Einarssonar, þar sem farið er fram á styrk

til að vinna að smíði flugbíls. -- Bréf 28. sept. (Db. 44),
3. Samgmrh. mælir með erindi Einars Einarssonar um 80 þús. kr. styrk til

að gera tilraunir við smíði flugbíls. - Bréf 16. nóv. (Db. 255).
Flugbjörgunarsveit Akureyrar, sjá Styrkur til Flugbjörgunarsveitar Akureyrar.
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Flugbraut í Vestmannaeyjum. Umsögn flugmálastjóra um till. til þál. um flugbraut
í Vestmannaeyjum. - Bréf 9. febr. (Db. 586).

Flugfélag Islands, sjá: Áfengislög 4, Ferðaskrifstofa ríkisins 3.
Flugmálastjórí, sjá: Fjárlög 1961 7-8, Flugbraut í Vestmannaeyjum.
Flugráð, sjá Tillögur.
Flugvallagerðir. Samgmrn. sendir till. um fjárveitingar á fjárlögum 1961 til flug-

valla. - (Db. 103).
Flugvallargerð á Kópaskeri. Sýslumaður Þingeyjarsýslu sendir ályktun aðalfundar

sýslunefndar Norður-Þingeyjarsýslu frá 20. júli varðandi vetrarflugvön á
Kópaskeri. - Bréf 1. ágúst. (Db. 10).

Forseti Islands, sjá: Bygging starfsmannahúss á Bessastöðum 1, Byggingarfram-
kvæmdir á Rafnseyri við Arnarfjörð 1.

Forsætisráðuneytið, sjá: Bygging starfsmannahúss á Bessastöðum 2, Norræna emb-
ættismannasambandið, Samkomudagur Alþingis 1-2, Tillögur.

Framkvæmdabanki Islands, sjá: Áhrif launahækkana, Heildarskipulag Suðurlands-
undirlendis 1, Lánsábyrgðarheimild fyrir Framkvæmdabanka Íslands.

Framkvæmdir á prestssetrum. Dómsmrn, fer fram á, að tilteknar fjárveitingar á
fjárI. 1961 verði veittar til ýmissa framkvæmda á prestssetrum. --- (Db. 103).

Framkvæmdir á ríkisjörðum. Landbrn. fer fram á tilteknar fjárveitingar til fram-
kvæmda á ríkisjörðum. - (Db. 103).

Framleiðslu- og atvinnuaukningarsjóður. Umsögn atvinnutækjanefndar um frv. til
I. um framleiðslu- og atvinnuaukningarsjóð og ráðstafanir til þess að stuðla
að jafnvægi í byggð landsins. -- Bréf 27. des. (Db. 478).

Framleiðsluráð landbúnaðarins o. fl.
1. Landbrh. sendir landbn. Nd. frv. til l. um breyt. á I. nr. 59 19. júli 1960,

um framleiðsluráð landbúnaðarins, verðmiðlun og sölu á landbúnaðarvör-
um o. fl., ásamt fskj. og fer fram á, að nefndin flytji frv. þetta á yfirstand-
andi Alþingi. - Bréf 8. febr. (Db. 721).

2. 14 eggjaframleiðendur á Suðurnesjum mótmæla frv. til l. um breyt. á I.
nr. 59 19. júlí 1960, um framleiðsluráð landbúnaðarins, verðskráningu,
verðmiðlun og sölu á landbúnaðarvörum o. fl. - Bréf 18. marz. (Db. 781).

3. Stjórn Eggjamiðstöðvarinnar s/f og ýmsir eggjaframleiðendur í nágrenni
Reykjavíkur skora á Alþingi að fella sama frv. -- Bréf 20. marz. (Db. 786).

4. Kaupmannasamtök Íslands leggja til, að sama frv. verði fellt. - Bréf 22.
marz. (Db. 780).

5. Neytendasamtökin mótmæla sama frv. - Bréf 23. marz. (Db. 783).
6. Stjórn Sambands veitinga- og gistihúsaeigenda sendir ályktun fundar sam-

bandsins frá 22. marz, þar sem mótmælt er sama frv. - Bréf 24. marz.
(Db. 787).

- Sjá einnig: Kornrækt 1-2, Mjólkurvinnslustöðvar, Uppbætur á útflutning
búvara.

Fráfall forseta sænska Rlkisþinqsins, Sænska Ríkisþingið þakkar samúðarkveðjur
Alþingis við fráfall Svenssons forseta. - Bréf 2. ágúst. (Db. 7).

Friðarverðlaun Nóbels. Nóbelsverðlaunanefnd norska Stórþingsins sendir dreifi-
bréf varðandi úthlutun friðarverðlauna Nóbels. - Bréf 20. sept. (Db. 459).

Friðjón Skarphéðinsson, sjá Varaþingmenn 53-55.
Friða Hjörleif Guðmundsdóttir, sjá Ríkisborgararéttur.
Fræðslumálastjóri, sjá: Almenningsbókasöfn 4, Bygging heimavistarbarnaskóla að

Laugum í Dalasýslu, Félagsmálaskóli verkalýðsins 2, Heimavistarbarnaskóli að
Sælingsdalslaug, Kirkjuorganleikarar og söngkennsla í barna- og unglingaskól-
um, Linguaphone-námskeið í íslenzku 3, Ríkisútgáfa námsbóka 1, Skólabif-
reið fyrir Ölfusskólahverfi, Tillögur.

Fræðslumyndasafn, sjá Kennslukvikmyndasafn ríkisins.
Fræðsluráð Ísafjarðar, sjá Barnaskóli á Ísafirði,
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Fræðslustjórinn í Reykjavík, sjá Kennaranámskeið í Reykjavík.
Fyrirhleðsla í Skaitá við Stjórnarsand.

1. Siggeir Lárusson fer fram á styrk til fyrirhleðslu i Skaftá við Stjórnar-
sand. - Bréf 28. okt. (Db. 147).

2. Vegamálastjóri mælir með, að á fjárl. 1961 verði veittar 40 þús. kr. til
fyrirhleðslu í Skaftá við Stjórnarsand. - Bréf 25. nóv. (Db. 332).

Fyrirhleðsla í Svartá í Borgarfirði. Halldór E. Sigurðsson, 3. þm. Vesturl., fer fram
á, að á fjárl. 1961 verði veittar 20--25 þús. kr. til fyrirhleðslu í Svartá i
Borgarfirði. - Bréf 9. des. (Db. 422).

Fqrirhleðelur í ám. Atvmrn. sendir till. vegamálastjóra um fjárveitingar á fjár-
lögum 1'961til fyrirhleðslu í ám. - (Db. 101).

Fæðinqarorlo],
1. Hjúkrunarfélag Íslands lýsir yfir stuðningi við frv. til I. um fæðingarorlof.

- Bréf 12. jan. (Db. 498).
2. Kvenréttindafélag íslands mælir með sama frv. - Bréf 23. nóv. (Db. 321).
3. Umsögn Kvenréttindafélags Íslands um sama frv. - Bréf 13. des. (Db. 460).
4. Hallfríður Jónasdóttir sendir ályktun aðalfundar Mæðrafélagsins i Reykja-

vík frá 23. febr., þar sem skorað er á Alþingi að samþykkja sama frv.
Jafnframt er skorað á Alþingi að fella frv. til l. um breyt. á áfengislögum,
nr. 58 24. apríl 1954, þar sem heimiluð yrði bruggun og sala áfengs öls.
-- Bréf 24. febr. (Db. 712).

5. Umsögn Vinnuveitendasambands íslands og Félags íslenzkra iðnrekenda
um frv. till. um fæðingarorlof. -- Bréf 5. jan. (Db. 485).

Gagnfræðamenntun, sjá Fjárlög 1961 5.
Gagnfræðaskóli á Akureyri. Bæjarstjórinn á Akureyri fer fram á, að á fjárl. 1961

verði veittar 500 þús. kr. til viðbyggingar við Gagnfræðaskóla Akureyrar. -
Bréf 1. nóv. (Db. 179).

Gagnfræðaskóli Kópavogs. Bæjarstjórinn í Kópavogi fer fram á, að á fjárlögum
1961 verði veitt fé til byggingar nýs áfanga gagnfræðaskóla Kópavogs. - Bréf
23. nóv. (Db. 799).

Garðar Halldórsson, sjá Varaþingmenn 22-23.
Garðyrkjuskóli ríkisins. Atvmrn. fer fram á, að á fjárlögum 1961 verði veittar 300

þús. kr. til byggingar garðyrkjuskóla ríkisins.- (Db. 103). - Sjá einnig
Tillögur"

Geir Hallgrímsson, sjá Varaþingmenn 11.
Gideon-félagið, sjá Styrkur til Gídeon-félagsins.
Girðing um Mýrarhyrnu á Snæfellsnesi. Hreppsnefnd Eyrarsveitar fer fram á, að á

fjárlögum 1961 verði veittur 100 þús. kr. styrkur til að girða Mýrarhyrnu á
Snæfellsnesi. - Bréf 11. nóv. (Db. 249).

Girðingar að Laugarvatni. Menntmrn. sendir erindi skólastjóra skólanna á Laugar-
vatni, þar sem farið er fram á 140 þús. kr. fjárveitingu á fjárlögum 1961
til að girða lóðir skólanna þar. - (Db. 88).

Gísli Guðmundsson, sjá: Eftirlaun og styrktarfé 17, Fiskveiðilandhelgi íslands 34,
62, Heimavistarbarnaskóli í Öxarfirði.

Gísli Jónsson, sjá Varaþingmenn 47-48, 51-52, 66-68.
Gísli Jónsson menntaskólakennari, sjá Varaþingmenn 12--15.
Grétar Ó. Fells, sjá Eftirlaun og styrktarfé 18.
Guðbjörg Birkis, sjá Eftirlaun og styrktarfé 19.
Guðbjörg Kristinsdóttir, sjá Eftirlaun og styrktarfé 20.
Guðfinna Ármannsdóttir, sjá Eftirlaun og styrktarfé 8-9.
Guðlaugur Gíslason, sjá: Eftirlaun og styrktarfé 49, Löggæzla i Vestmannaeyjum,

Vatnsöflun i Vestmannaeyjum.
Guðmundur Guðjónsson, sjá Styrkur til Guðmundar Guðjónssonar.
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Guðmundur Jónsson fer fram á, að á fjárlögum 1961 verði veittur styrkur til að
reisa myndastyttu við héraðshæli Austur-Húnvetninga á Blönduósi. - Bréf
10. nóv. (Db. 248).

Guðmundur Jónsson fer fram á, að fjárlögum 1961 verði veittur styrkur til að gera
skógarlund að Vogi í Dalasýslu og reisa myndastyttu af Bjarna Jónssyni frá
Vogi. - Bréf 10. nóv. (Db. 247).

Guðný Halldórsdóttir, sjá Eftirlaun og styrktarfé 21.
Guðrún Á. Símonar, sjá Styrkur til Guðrúnar Á Símonar.
Gufusuða jarðvegs.

1. Landbrn. sendir erindi Sölufélags garðyrk.jumanna, þar sem farið er fram
á styrk til kaupa á tækjum til að gufusjóða jarðveg. - (Db. 88).

2. Landbrn. sendir og mælir með erindi Stefáns Árnasonar, Syðri-Reykjum,
þar sem farið er fram á f. h. garðyrkjubænda 85 þús. kr. styrk á fjárlögum
1961 til kaupa á tækjum til gufusuðu jarðvegs í gróðurhúsum. - Bréf 23.
nóv. (Db. 314).

Gunnar Gíslason, sjá: Fiskveiðilandhelgi Islands 65, Hitaveita í húsmæðraskóla
að Löngumýri 2, Varaþingmenn 29, 31.

Gunnar Jóhannsson, sjá: Fiskveiðilandhelgi Islands 45, 63, Sjómannalög 5.

Hainarbætur i Flatey á Skjálfanda. Karl Kristjánsson, 1. þm. Norðurl. e., sendir
erindi útvegsmanna við Eyjafjörð og á Húsavík, þar sem farið er fram á fjár-
veitingu á fjárlögum 1961 til hafnarbóta í Flatey á Skjálfanda. - Bréf 18.
nóv. (Db. 274).

Hafnarfjarðardeild Bindindisfélags ökumanna, sjá Áfengislög 5.
Hainarqerðir og lendingarbætur.

1. Hofsóshöfn. Þingmenn Norðurlandskjördæmis vestra fara fram á, að á
fjárlögum 1961 verði veittar 100 þús. kr. til Hofsóshafnar. - Bréf 28. nóv.
(Db. 356).

2. Ólafsvíkurhöfn. Oddviti Ólafsvíkur sendir ályktun hreppsnefndar Ólafs-
víkur 24. nóv., þar sem farið er fram á, að fjárveiting á fjárl. 1961 til
Ólafsvíkurhafnar verði eigi lægri en 500 þús. kr. - Símskeyti 25. nóv.
(Db. 334).

3. Ólafsvíkurhöfn. Hafnarnefnd Ólafsvíkur fer fram á, að á fjárlögum 1961
verði veittar 500 þús. kr. til Ólafsvíkurhafnar .. - Símskeyti 29. nóv. (Db.
355).

Hafnarstæði við Héraðsflóa. Umsögn vita- og hafnarmálastjóra um till. til þál. um
rannsókn á hafnarstæði við Héraðsflóa og athuganir áhafnarframkvæmdum.
- Bréf 30. nóv. (Db. 373).

Hagnýting skeliisks.
1. Umsögn fiskideildar atvinnudeildar háskólans um till. til þál. um hag-

nýtingu skelfisks. - Bréf 17. marz. (Db. 760).
2. Umsögn Fiskifélags Islands um sömu tilL til þál. - Bréf 15. marz. (Db.

755).
Hagstofa Islands, sjá: Brottflutningur fólks frá íslandi 2, Heildarskipulag

Suðurlandsundirlendis 2, Hlutdeild hinna einstöku atvinnugreina í þjóðar-
framleiðslunni, Styrkir til landbúnaðarins.

Halldór Ásgrímsson, sjá: Eftirlaun og styrktarfé 8, Fiskveiðilandhelgi Islands
8-9, 19, 23.

Halldór Kr. Júlíusson, sjá Eftirlaun og styrktarfé 22.
Halldór E. Sigurðsson, sjá: Fiskveiðilandhelgi Íslands 37-38, Fyrirhleðsla i Svartá

í Borgarfirði.
Halldóra Bjarnadóttir, sjá Styrkur til rannsókna á íslenzkum vefnaði.
Handrit, sjá Endurheimt handrita frá Danmörku.
Hannam, William Leifur, sjá Ríkisborgararéttur.
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Hannes B. Kristinsson, sjá Styrkur til Hannesar B. Kristinssonar.
Hannibal Valdimarsson, 4. land sk. þm., tilkynnir, að hann komi til þings að kvöldi

hins 10. október. - Símskeyti 10. okt. (Db. 66). Sjá einnig Eftirlaun og
styrktarfé 24.

Hansen, Joen Edward Jakob, sjá Ríkisborgararéttur.
Happdrætti DAS. Bæjarstjórinn á Akranesi sendir ályktun fundar bæjarstjórnar

Akraness, þar sem farið er fram á, að lögum um happdrætti dvalarheimilis
aldraðra sjómanna verði breytt á þann hátt, að heimilað verði að styrkja bygg-
ingu elliheimila úti um land. - Bréf 27. nóv. (Db. 379).

Happdrætti Styrktarfélags vangefinna, sjá Skattfrelsi vinninga í happdrætti Styrktar-
félags vangefinna.

Haukur Hrómundsson, sjá Styrkur til Hauks Hrómundssonar.
Háskóli íslands, sjá: Fjárlög 1961 6, Héraðsfangelsi og ríkisfangelsi, Ráðstafanir

vegna læknaskorts 1, Réttindi og skyldur hjóna, Risna deildarforseta Háskóla
íslands, Starfslið Háskóla íslands, Tillögur.

Heildarskipulag Suðurlandsundirlendis.
1. Umsögn Framkvæmdabanka Íslands um till. til þál. um heildarskipulagningu

Suðurlandsundirlendis. - Bréf 16. marz. (Db. 759).
2. Umsögn Hagstofu íslands um sömu till. til þál. - Bréf 21. marz. (Db. 778).
3. Umsögn rannsóknaráðs ríkisins um sömu till. til þál. - Bréf 28. marz.

(Db. 812).
Heilsuhæli Náttúrulækningafélags Islands. Stjórn Náttúrulækningafélags íslands

fer fram á, að heilsuhæli félagsins í Hveragerði verði veittar 150 þús. kr. á fjár-
lögum 1961. - Bréf 22. okt. (Db. 116).

Heimavist við menntaskólann á Akureqri. Menntmrn. fer fram á, að tilteknar fjár-
hæðir verði veittar á fjárl. 1961 til viðbótarhúsnæðis við tilraunastöð háskólans
á Keldum, til byggingar heimavistarhúss við menntaskólann á Akureyri, til
byggingar menntaskólahúss á Laugarvatni, til byggingar kennaraskóla, til bygg-
ingar dvalarheimilis fyrir afvegaleidd börn og unglinga og til byggingar Lista-
safns íslands. - (Db. 103).

HeimavistarbarnaskóIi að Laugalandi í Holtum, sjá Bygging heimavistarbarna-
skóla að Laugalandi í Holtum.

Heimavistarbarnaskóli að Laugum, sjá Bygging heimavistarbarnaskóla að Laug-
um í Dalasýslu.

Heimavistarbarnaskóli að Sælingsdalslaug. Fræðslumálastjóri sendir erindi for-
manns skólanefndar heimavistarbarnaskólans að Sælingsdalslaug í Hvamms-
sveit í Dalasýslu, þar sem farið er fram á, að íbúðarhús skólastjórans verði
keypt handa skólanum, og erindi formanns skólanefndar barnaskólans á
Þingeyri, þar sem farið er fram á fjárveitingu á fjárlögum 1961 til endur-
bóta á skólabyggingunni. - Bréf 8. nóv. (Db. 793).

Heimavistarbarnaskóli í Öxarfirði. Gísli Guðmundsson, 3. þm. Norðurl. e., fer fram
á f. h. oddvita Öxarfjarðarhrepps, að á fjárlögum 1961 verði veitt fyrsta
framlag til greiðslu kostnaðar við viðbyggingu og endurbætur á heimavistar-
barnaskólanum í Öxarfirði og að á fjárlögum 1961 verði veitt fyrsta framlag
til byggingar barnaskólahúss á Raufarhöfn. - Bréf 14. nóv. (Db. 239).

Heimild fyri,r ríkisstjórnina til að veita Guðjóni Ármanni Eyjólfssyni stýrimanns-
skírteini. Umsögn Farmanna- og fiskimannasambands Íslands um frv. til I.
um heimild fyrir ríkisstjórnina til að veita Guðjóni Ármanni Eyjólfssyni
stýrimannsskírteini. - Bréf 16. febr. (Db. 630).

Heklukoikmqnd. Menntmrn. fer fram á, að í fjárlögum 1961 verði ríkisstj. heimilað
að kaupa Heklukvikmynd Steinþórs Sigurðssonar og Árna Stefánssonar fyrir
allt að 50 þús. kr. - Bréf 14. nóv. (Db. 240).

Helgi Bergs, sjá Varaþingmenn 16-18.
Hellerman, Marion, sjá Ríkisborgararéttur.
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Hermann Eyjólfsson, sjá Eftirlaun og styrktarfé 23.
Hertha Leósson, sjá Eftirlaun og styrktarfé 24.
Héraðsfangelsi og ríkisfangelsi.

1. Umsögn Dómarafélags Islands um frv. til I. um héraðsfangelsi og um ríkis-
fangeisi og vinnuhæli. - Bréf 15. des. (Db. 475).

2. Umsögn laga- og viðskiptadeildar Háskóla Islands um sömu frv. - Bréf
8. des. (Db. 414).

3. Umsögn Sambands islenzkra sveitarfélaga um sömu frv. - Bréf 8. nóv.
(Db. 195).

4. Umsögn félagssamtakanna Verndar um sömu frv. - Bréf 3. nóv. (Db. 206).
Héraðsráðunautar. sjá Búfjárrækt.
Héraðsskólinn að Núpi. Skólastjóri Núpsskóla fer fram á, að tilteknar breytingar

verði gerðar á frv. til fjárlaga ársins 1961, að því er varðar fjárveitingar til
héraðsskólans á Núpi. - Bréf í okt. (Db. 211).

Hið íslenzka bókmenntafélag, sjá Styrkur til Hins íslenzka bókmenntafélags.
Hið íslenzka fornritafélag, sjá Styrkur til Rímnafélagsins.
HH5 íslenzka náttúrufræðifélag, sjá Styrkur til Hins íslenzka náttúrufræðifélags.
Hið íslenzka prentarafélag, sjá Bókasafnasjóður 4.
Hitaveita i húsmæðraskóla á Löngumýri.

1. Atvmrn. fer fram á, að á fjárl. 1961 verði veittar 60 þús. kr. til hitaveitu-
framkvæmda við húsmæðraskólann á Löngumýri í Skagafirði. - Bréf ll.
okt. (Db. 168).

2. Gunnar Gíslason, 2. þm. Norðurl. V., og Ólafur Jóhannesson, 3. þm.
Norðurl. V., fara fram á 100 þús. kr. stofnkostnaðarstyrk til hitaveitu fram-
kvæmda að Löngumýri í Skagafirði. -- Bréf 8. nóv. (Db. 199).

Hjllrðardalsbryggja. Vita- og hafnarmálastjóri fer fram á, að á fjárl. 1961 verði
veittar 100 þús. kr. til Hjarðardalsbryggju. -- Bréf 30. nóv. (Db. 375).

Hjúkrunarfélag Islands, sjá Afengislög 6.
Hjörtur Hjálmarsson, sjá Varaþingmenn 19--22.
Hlustunarskilyrði. Jóhann Skaftason sendir ályktun fjórðungsþings Norðlendinga,

sem haldið var 11.-12. júní, þar sem farið er fram á, að gerðar verði ráð-
stafanir til að bæta útvarpshlustunarskilyrði fyrir fólk í Norður-Þingeyjar-
sýslu. - Bréf 23. jan. (Db. 537).

Hlu tatryggingasjóður.
1. Sjútvmrn. fer fram á, að á fjárlögum 1961 verði ríkisstj. heimilað að

ábyrgjast lán, allt að 4 millj. kr., til greiðslu skuldar hlutatryggingasjóðs
og að fjárveiting til síldveiðideildar hlutatryggingasjóðs hækki um 350
þús. kr. - Bréf 12. okt. (Db. 89).

2. Sjútvmrn. fer fram á, að fjárveiting til hlutatryggingasjóðs hækki úr 3.3
millj. kr. í 4.5 millj. kr. - (Db. lOl).

3. Sjútvmrn. fer fram á, að framlag ríkissjóðs til hlutatryggingasjóðs verði
8.5 millj. kr. - Bréf 30. nóv. (Db. 803).

Hlutdeild hinna einstöku atvinnugreina í þjóðarframleiðslunni. Umsögn Hagstofu
Islands um till. til þál. um rannsókn á hlutdeild hinna einstöku atvinnugreina
í þjóðarframleiðslunni. - Bréf 21. marz. (Db. 777).

Hook, Reginald Robert, sjá Ríkisborgararéttur.
Hólastóll, sjá Endurreisn Hólastóls.
Hraunprýði, sjá Afengislög 7.
Hrefna Bergsdóttir. sjá Eftirlaun og styrktarfé 25.
Hreindýr. Menntmrn. fer fram á, að á fjárlögum 1961 verði veittar 70 þús. kr. til

rannsókna á íslenzkum hreindýrum. - (Db. 88).
Hriberschek, Herbert August Karl Maria, sjá Ríkisborgararéttur.
Hulda Björnæs, sjá Eftirlaun og styrktarfé 26.
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Húsbyggingar í sveitum.
1. Atvmrn. sendir erindi ráðgefandi nefndar um húsbyggingar i sveitum, þar

sem farið er fram á 250 þús. kr. fjárveitingu á fjárlögum 1961 til starf-
semi nefndarinnar. - (Db. 88).

2. Landbrn. sendir erindi ráðgefandi nefndar um húsbyggingar í sveitum,
þar sem farið er fram á styrk á fjárl. 1961 til starfsemi nefndarinnar. -
Bréf 29. sept. (Db. 45).

Húsmæðrafræðsla í sveitum. Atvmrn. sendir till. Aðalsteins Eiríkssonar um fjár-
veitingar til húsmæðrafræðslu í sveitum. - (Db. lOl).

Húsmæðrakennaraskólinn, sjá Tillögur.
Húsmæðraskóli að Löngumýri, sjá Hitaveita í húsmæðraskóla að Löngumýri.
Húsnæðismálastofnun ríkisins, sjá: Byggingarsjóðir, Endurskoðun laga um bygg-

ingarsamvinnufélög 2, Lækkun byggingarkostnaðar 2.
Hvalfjarðarvegur. sjá Öflun lánsfjár til Hvalfjarðarvegar.
Hveragerði, sjá Sjúkrabaðhús í Hveragerði.
Hækkun á fjárveitingu til þjóðminjasafns. Menntmrn. sendir erindi þjóðminja-

varðar, þar sem farið er fram á, að hækkuð verði fjárveiting á fjárlögum
1961 til safnsins vegna aukinnar aðsóknar. - (Db. 88).

Hæstiréttur, sjá: Ljósprentun hæstaréttardóma, Tillögur.
Höfner, Zazilia, sjá Ríkisborgararéttur.
Hörður Gunnarsson, sjá Ríkisborgararéttur.

Iðja, sjá: Iðnaðarmálastofnun Islands 3--4, Launajöfnuður kvenna og karla 4.
Iðnaðarmálaráðuneytið, sjá: Löggilding bifreiðaverkstæða 3--4, Tillögur.
Iðnaðarmálastofnun Islands.

1. Umsögn atvinnumálanefndar ríkisins um frv. til l. um Iðnaðarmálastofnun
Íslands. - Bréf 10. jan. (Db. 490).

2. Umsögn Félags íslenzkra iðnrekenda um sama frv. -- Bréf 13. febr. (Db.
603) .

3. Umsögn Iðju, félags verksmiðjufólks, um sama frv. - Bréf ll. nóv. (Db.
222).

4. Iðja, félag verksmiðjufólks, skorar á Alþingi að veita samtökum iðn-
verkafólks aðild að stjórn Iðnaðarmálastofnunar Islands. - Bréf 14. nóv.
(Db. 259).

5. Umsögn Iðnaðarmálastofnunar íslands um frv. til l. um Iðnaðarmála-
stofnun Islands. -- Bréf 17. des. (Db. 470).

6. Iðnaðarmálastofnun Íslands sendir skýrslu um bifreiðaverkstæði og við-
gerðarþjónustu á Islandi. - Bréflaust. (Db. 449).

7. Kaupmannasamtök Íslands fara fram á, að samtökunum verði ætlaður full-
trúi í stjórn Iðnaðarmálastofnunar Islands. - Bréf 25. okt. (Db. 134).

8. Kaupmannasamtök Islands fara fram á, að tilteknar breytingar verði gerðar
á frv. til l. um Iðnaðarmálastofnun íslands. -- Bréf 22. febr. (Db. 654).

9. Umsögn Landssambands iðnaðarmanna um frv. till. um Iðnaðarmálastofnun
Islands. - Bréf 8. nóv. (Db. 205).

10. Umsögn Landssambands íslenzkra verzlunarmanna um sama frv. - Bréf
13. febr. (Db. 608).

11. Umsögn Sambands ísl. samvinnufélaga um sama frv. - Bréf 11. febr. (Db.
595).

12. Umsögn Vinnuveitendasambands Islands um sama frv. - Bréf 10. nóv.
(Db. 218).

- Sjá einnig: Bifreiðaverkstæði og viðgerðarþjónusta á Islandi, Lækkun
byggingarkostnaðar 4, Löggilding bifreiðaverkstæða 3, 5, Niðursuðuiðnaður
síldar 2, Tillögur, Verkstjóranámskeið 2.
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Iðnfræðsluráð, sjá Tillögur.
Ingibjörg Guðmundsdóttir, sjá Eftirlaun og styrktarfé 27.
Ingvar Gíslason, sjá Varaþingmenn 23-24.
Innflutningsskrifstofan, sjá Fjárfesting í byggingarframkvæmdum á árunum

1954-1959.
Innkaupasamband bóksala, sjá Almenningsbókasöfn 5.
Innkaupastofnun ríkisins, sjá Tillögur.
Ipsen, Guðrún Björnsdóttir, sjá Ríkisborgararéttur.
Ipsen, Karl Christian August, sjá Ríkisborgararéttur.
Ipsen, Werner, sjá Ríkisborgararéttur.
íslenzk endurtrygging, sjá Siglingalög 2.
Íþráttakennaraskóli Islands.

1. Íþróttafulltrúi fer fram á, að fjárveiting til Íþróttakennaraskóla Íslands
hækki um 50 þús. kr. - Bréf 8. des. (Db. 412),

2. Skólastjóri Íþróttakennaraskóla ríkisins fer fram á, að fjárveiting til skól-
ans á fjárl. 1961 hækki. - Bréf 3. nóv. (Db. 419).

Íþrðttasjðður. Íþróttaf'ulltrúinn sendir fjvn. skrá yfir íþróttamannvirki, sem í
smíðum eru, og jafnframt er gerð grein fyrir fjárþörf íþróttasjóðs. - Bréf
23. nóv. (Db. 317).

Jafnvægi í byggð landsins, sjá Framleiðslu- og atvinnu aukningar sjóður.
Jakohsen, Fridlev, sjá Ríkisborgararéttur.
Jarðasala. sjá: Sala Hellnahóls, Sala Hellu og Helludals, Sala Stokkseyrar, Sala

Þorsteinsstaða.
Jarðeignadeild ríkisins, sjá: Sala Hellnahóls 1, Sala Hellu og Helludals 1, Sala

Stokkseyrar 1, Sala Þorsteinsstaða 1.
Jarðgöng á þjóðvegum. Umsögn vegamálastjóra um frv. til I. um jarðgöng á þjóð-

vegum. - Bréf 21. des. (Db. 477).
Jarðhitaleit og jarðhitaframkvæmdir. Umsögn raforkumálastjóra um till. til þál.

um stuðning ríkisins við jarðhitaleit og jarðhitaframkvæmdir. -- Bréf 21.
marz. (Db. 776).

Jóhann Hafstein, sjá Varaþingmenn 4, 11.
Jóhannes Óli Sæmundsson, sjá Örnefnasöfnun í Eyjafirði.
Jón Dúason, sjá Útgáfa rita Jóns Dúasonar á enska tungu.
Jón Guðmundsson, sjá Eftirlaun og styrktarfé 28.
Jón Guðnason, sjá Styrkur til Rímnafélagsins.
Jón Gunnlaugsson, sjá Eftirlaun og styrktarfé 29.
Jón Kjartansson forstjóri, sjá Varaþingmenn 25.
Jón Kjartansson sýslumaður, sjá Varaþingmenn 26-28.
Jón Pálmason, sjá Varaþingmenn 29-32.
Jón Sigurgeirsson, sjá Eftirlaun og styrktarfé 30.
Jón Skaftason, sjá Varaþingmenn 58-61.
Jón Þorsteinsson, sjá Eftirlaun og styrktarfé 20.
Jónas Jósteinsson, sjá Eftirlaun og styrktarfé 31.
Jónas Pétursson, sjá: Eftirlaun og styrktarfé 46, Varaþingmenn 8-10.
Jónas G. Rafnar, sjá Eftirlaun og styrktarfé 8, 13.
Jökulsá á Fjöllum, sjá Virkjun Jökulsár á Fjöllum.
Jökulsá í Axarfirði, sjá Virkjun Jökulsár í Axarfirði.

Kaiarastðri,
1. Stjórn Félags íslenzkra kafar a sendir iðnn. Ed. frv. til I. um kafarastörf og

fer þess á leit við nefndina, að hún flytji frv. á yfirstandandi Alþingi. -
Bréf 3. des. (D. 380).
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2. Umsögn forstjóra íslenzku Iandhelgisgæzlunnar um frv. til l. um kafara-
störf. - Bréf 20. jan. (Db. 541).

3. Framhaldsumsögn íslenzku landhelgisgæslunnar um frv. til l. um kafara-
störf. - Bréf 3. febr. (Db. 561).

Karl Friðriksson, sjá Eftirlaun og styrktarfé 32.
Karl Guðjónsson, sjá Fiskveiðilandhelgi Íslands 27, 56.
Karl Kristjánsson, sjá: Eftirlaun og styrktarfé 13, Fiskveiðilandhelgi Islands 24,

35, 43, 5U, Hafnarbætur í Flatey á Skjálfanda.
Karlakór Reykjavíkur, sjá Utanfararstyrkur Karlakórs Reykjavíkur.
Kartöflusjúkdómar, sjá Varnir gegn útbreiðslu kartöflusjúkdóma.
Kaup á námuréttindum á Tindum á Skarðsströnd.

1. Stjórn hlutafélagsins Kol býður ríkinu til kaups eignir félagsins ásamt
námuréttindum á Tindum á Skarðsströnd fyrir 1153584 kr. - Bréf
12. des. (Db. 443).

2. Ásgeir Bjarnason, 1. þm. Vesturl., sendir ályktun hreppsnefndar Skarðs-
hrepps í Dalasýslu frá 6. febr., þar sem skorað er á fjvn. að beita sér fyrir
því, að ríkið kaupi eigur hlutafélagsins Kol að Tindum í Skarðshreppi.
- Bréf 11. febr. (Db. 600).

Kaup á náttúrufræðiritum Steindórs Steindórssonar. Menntmrn. sendir fjvn. erindi
Steindórs Steindórssonar, þar sem hann býður ríkissjóði safn sitt af erlend-
um náttúrufræðiritum til kaups fyrir menntaskóla Akureyrar. - Bréf 21.
okt. (Db. 112).

Kaup á olíukyndingartækjum í dýpkunarskipið Gretti. Vita- og hafnarmálastjóri
fer fram á, að á fjárlögum 1961 verði veittar 800 þús. kr. til kaupa á olíu-
leyndingartækjum í dýpkunarskipið Gretti. - Bréf 21. nóv. (Db. 304).

Kaup á segulbandstæk}um. Gjaldeyriseftirlit Seðlabankans fer fram á greinargerð
um yfirfærslur, sem Alþingi hefur fengið til kaupa á segulbandstækjum. -
Bréf ódagsett. (Db. 15).

Kaup á smásjá fyrir búnaðardeild atvinnudeildar Háskóla islands. Atvmrn. sendir
erindi landbúnaðardeildar atvinnudeildar háskólans, þar sem farið er fram á
45 þús. kr. fjárveitingu á fjárl. 1961 til kaupa á smásjá fyrir búnaðardeildina.
- (Db. 168).

Kaup á vegagerðarvélum. Vegamálastjóri fer fram á, að fjárveiting á fjárlögum
1961 til kaupa á vegagerðarvélum hækki í 3 millj. kr. - Bréf 16. nóv. (Db.
263).

Kaup Seðlabankans á víxlum iðnaðarins.
1. Umsögn Félags íslenzkra iðnrekenda um till. til þál. um endurkaup Seðla-

bankans á framleiðslu- og hráefnavíxlum iðnaðarins. - Bréf 11. febr.
(Db. 5U8).

2. Umsögn Sambands ísl. samvinnufélaga um sömu till. til þál. - Bréf 10.
febr. (Db. 594).

Kaupmannasamtök Íslands, sjá: Framleiðsluráð landbúnaðarins 4, Iðnaðarmála-
stofnun Íslands 7-8, Launajöfnuður kvenna og karla 3.

Kennarabústaður að Hólum í Hjaltadal. Landbrn. sendir erindi Árna Péturssonar
kennara á Hólum, þar sem farið er fram á, að á fjárlögum 1961 verði veitt
fé til að byggja bifreiðaskúr og ljúka við byggingu kennarabústaðar. -
Bréf 14. okt. (Db. 80).

Kennaranámskeið. Stjórn Kennarasambands Austurlands sendir ályktun árs þings
sambandsins 17. og 18. sept., þar sem skorað er á Alþingi að fimmfaida fjár-
veitingu til kennaranámskeiða. - Bréf 11. nóv. (Db. 389).

Kennaranámskeið í Reykjavík. Menntmrn. sendir erindi fræðslustjórans i Reykja-
vík, þar sem farið er fram á 15 þús. kr. styrk á fjárl. 1961 til kennaranám-
skeiðs í Reykjavík. - (Db. 88).

Kennarar, sjá: Kennaranámskeið, Kennaranámskeið í Reykjavík, Laun kennara.
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Kennaraskóli, sjá: Heimavist við menntaskólann á Akureyri, Tillögur.
Kennslubók í íslenzku á þýzku. Hreinn Benediktsson prófessor fer fram á, að á fjár-

lögum 1961 verði veittur styrkur til að gefa út kennslubók i islenzku á þýzku.
- Bréf 25. okt. (Db. 133).

Kennslubók í spænsku. Menntmrn. fer fram á, að á fjárlögum 1961 verði veittar
24 þús. kr. til samningar kennslubókar í spænsku. - (Db. 88).

Kennslukvikmyndasafn ríkisins. Menntmrn. fer fram á, að á fjárlögum 1961 verði
veittar 408750 kr. til kennslukvikmyndasafns ríkisins. - (Db. 88).

Kl'rkjubyggingasjóður. Kirkjumrh. sendir fjhn. Nd. frv. til l. um breyt. á l. nr.
43 14. apríl 1954, um Kirkjubyggingasjóð, og fer fram á, að nefndin flytji
frv. þetta á yfirstandandi Alþingi. - Bréf 7. des. (Db. 472).

Kirkjuqarðar, Kirkjumrh. sendir menntmn. Ed. frv. til l. um kirkjugarða og fer
fram á, að nefndin flytji frv. - Bréf 15. des. (Db. 468).

Kirkjumálaráðuneytið, sjá: Kirkjubyggingasjóður, Kirkjugarðar, Kirkjuorganleik-
arar og söngkennsla í barna- og unglinga skólum, Sóknargjöld.

Kirkjuorqanleikarar og söngkennsla í barna- og unglingaskólum.
1. Kirkjumrh. sendir menntmn. Nd. frv. til l. um kirkjuorganleikara og söng-

kennslu í barna- og unglinga skólum utan kaupstaða og fer fram á, að
nefndin flytji frv. þetta á yfirstandandi Alþingi. - Bréf 17. des. (Db. 4U).

2. Umsögn fræðslumálastjóra um sama frv. - Bréf 21. febr. (Db. 644).
Kísilleir í Mývatni, sjá Vinnsla kísilleirs við Mývatn.
Kjartan Ó. Bjarnason, sjá Styrkur til Kjartans Ó. Bjarnasonar.
Kjartan J. Jóhannsson, sjá Varaþingmenn 49-50.
Klingbeil, Edda, sjá Ríkisborgararéttur.
KIingbeil, Sigrún, sjá Ríkisborgararéttur.
Knudsen, Hilmar Martin Riis, sjá Ríkisborgararéttur.
Knudsen, Ulla Betty Riis, sjá Ríkisborgararéttur.
Knútur Kristinsson, sjá Eftirlaun og styrktarfé 33.
Kolviðarhóll. sjá Endurreisn Kolviðarhóls.
Kornrækt.

1. Framleiðsluráð landbúnaðarins mælir með samþykkt frv. til laga um korn-
rækt. - Bréf 25. okt. (Db. 121).

2. Framleiðsluráð landbúnaðarins mælir með samþykkt sama frv. - Bréf 2tí.
okt. (Db. 122).

3. Umsögn vélanefndar ríkisins um sama frv. -' Bréf 17. des. (Db. 809).
Krause, Elfriede Else Marie, sjá Ríkisborgararéttur.
Krause, Karl Heinz, sjá Ríkisborgararéttur.
Kristín Tómasdóttir, sjá Eftirlaun og styrktarfé 34.
Kvenfélag Alþýðuflokksins, sjá Launajöfnuður kvenna og karla 5.
Kvenfélag Kjósarhrepps, sjá Áfengislög 8.
Kvenfélag Laugarnessóknar. sjá Áfengislög 9.
Kvenfélag sósíalista, sjá Áfengislög 10.
Kvenfélag Stokkseyrar, sjá Áfengislög 11.
Kvenfélagasamband Íslands, sjá Launajöfnuður kvenna og karla 6.
Kvenfélagið Hlíf á Akureyri, sjá Barnaheimili á Akureyri.
Kvennadeild Slysavarnafélagsins á Akureyri, sjá Áfengislög 12.
Kvenréttindafélag Islands, sjá: Áfengislög 13, Launajöfnuður kvenna og karla 7.
Kuiknumdun á þjóðháttasögu lslendinga.

1. Þórarinn Haraldsson, Þóroddur Guðmundsson, Árni Óla og Steingrímur
Steinþórsson fara fram á, að menntmn. Nd. beiti sér fyrir, að á fjárlögum
næstu ára verði veitt fé til að hefja kvikmyndun á þjóðháttasögu Íslend-
inga. - Bréf 16. nóv. (Db. 290).

2. Þórarinn Haraldsson, Þóroddur Guðmundsson, Árni Óla og Steingrímur
Steinþórsson fara fram á, að menntmn. Ed. beiti sér fyrir, að á fjárlögum
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næstu ára verði veitt fé til að hefja kvikmyndun á þjóðháttasögu Íslend-
inga. - Bréf 16. nóv. (Db. 291).

Köpsell, Ursula Maria, sjá Ríkisborgararéttur.

Landbúnaðarráðuneytið, sjá: Dýralæknabústaðir, Eldisstöð fyrir lax og silung,
Flóaáveitufélag, Framkvæmdir á ríkisjörðum, Framleiðsluráð landbúnaðar-
ins 1, Gufusuða jarðvegs 1-2, Húsbyggingar i sveitum 2, Kennarabú-
staður að Hólum, Lax- og silungsveiði, Loðdýrarækt, Sandgræðsla rikisins,
Styrkur til Ungmennafélags Islands, Súgþurrkun, Tillögur, Varnir gegn út-
breiðslu kartöflusjúkdóma.

Landhelgi, sjá Fiskveiðilandhelgi Islands.
Landhelgisgæzlan, sjá Kafarastörf 2-3.
Landkynning. Utanrrn. fer fram á, að fjárveiting á fjárlögum 1961 til landkynn-

ingar verði ekki ætluð einstaklingum. -- Bréf 17. nóv. (Db. 282).
Landleiðir h/f, sjá Löggilding bifreiðaverkstæða 6.
Landlæknir, sjá Ráðstafanir vegna læknaskorts 2.
Landmælingar Íslands, sjá Tillögur.
Landnám, ræktun og byggingar i sveitum.

1. Umsögn Búnaðarfélags Islands um frv. til l. um breyt. á l. nr. 48 28. mai
1957, um landnám, ræktun og byggingar í sveitum. - Bréf 21. nóv. (Db.
298).

2. Umsögn landnáms stjóra um sama frv. - Bréf 17. nóv. (Db. 293).
3. Umsögn Stéttarsambands bænda um sama frv.. - Bréf 21. nóv. (Db. 295).

Landnámsstjóri, sjá: Landnám, ræktun og byggingar í sveitum 2, Sala Hellnahóls
2, Sala Hellu og Helludals 2, Sala Stokkseyrar 2, Sala Þorsteinsstaða 2.

Landsbókasafnið, sjá Tillögur.
Landssamband hestamannafélaga, sjá: Reiðskóli, Reiðvegir 1.
Landssamband iðnaðarmanna, sjá: Iðnaðarmálastofnun Islands 9, Verkstjóra-

námskeið 3.
Landssamband íslenzkra útvegsmanna, sjá: Aðstoð og björgun fiskiskipa, At-

vinna við siglingar 2, Brytar og matreiðslumenn á far- og fiskiskipum 1, Fisk-
veiðar við vesturströnd Afríku 2, Fiskveiðasjóður Islands, Fiskveiðilandhelgi
Islands 31, Lán til veiðarfærakaupa 2, Sildarútvegsnefnd 4, Sjómannalög 4.

Landssamband íslenzkra verzlunarmanna, sjá: Iðnaðarmálastofnun Íslands 10,
Launajöfnuður kvenna og karla 8.

Landssíminn, sjá Sala lóða landssimans.
Landssmiðjan, sjá Tillögur.
Landsútsvör.

1. Bæjarstjórn Hafnarfjarðar Ítrekar áskorun sína til Alþingis um að lög-
festa landsútsvör. - Bréf 11. febr. (Db. 622).

2. Umsögn milliþinganefndar um tekjustofna sveitarfélaga um frv. til l. um
landsútsvör. - Bréf 26. jan. (Db. 542).

Laun kennara. Stjórn Kennarasambands Austurlands sendir ályktun ársþings sam-
bandsins 17. og 18. sept., þar sem farið er fram á k]arabætur til handa kenn-
urum. - Bréf 11. nóv. (Db. 388).

Laun opinberra starfsmanna. Stjórn Bandalags starfsmanna ríkis og bæja sendir
ályktun 20. þings bandalagsins varðandi launagreiðslur opinberra starfsmanna.
-- Bréf 30. nóv. (Db. 371).

Laun Viktoriu Kristjánsdóttur. Atvmrn. sendir fjvn. erindi fiskideildar atvinnu-
deildar háskólans, þar sem farið er fram á, að Viktoríu Kristjánsdóttur verði
greidd laun skv. 10. flokki launalaga. - Bréf 22. okt. (Db. 113).

Launajöfnuður kvenna og karla.
1. Umsögn miðstjórnar Alþýðusambands Islands um frv. til l. um launa-

jöfnuð kvenna og karla. - Bréf 15. des. (Db. 471).
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2. 35 kvenfulltrúar á 27. þingi Alþýðusambands íslands skora á Alþingi að
samþykkja sama frv. - Bréf ódags. (Db. 266).

3. Umsögn Félags íslenzkra iðnrekenda, Félags íslenzkra stórkaupmanna,
Kaupmannasamtaka Íslands, Vinnumálasambands samvinnufélaganna,
Vinnuveitendasambands Íslands og Verzlunarráðs íslands um sama frv. -
Bréf 23. nóv. (Db. 337).

4. Iðja, félag verksmiðjufólks, skorar á Alþingi að samþykkja sama frv. -
Bréf 12. nóv. (Db. 260).

5. Stjórn Kvenfélags Alþýðuflokksins í Reykjavík skorar á Alþingi að sam-
þykkja sama frv. - Bréf 3. nóv. (Db. 188).

6. Umsögn Kvenfélagasambands Islands um sama frv. -- Bréf 19. nóv. (Db.
278).

7. Umsögn Kvenréttindafélags Islands um sama frv. - Bréf 23. nóv. (Db.
320).

8. Umsögn Landssambands íslenzkra verzlunarmanna um sama frv. - Bréf
7. febr. (Db. 584).

9. Stjórn Verkakvennafélagsins Framtíðarinnar í Hafnarfirði sendir ályktun
félagsins frá 7. nóv., þar sem mælt er með sama frv. - Bréf 16. nóv. (Db.
265).

Lausn fiskveiðideilunnar við Breta, sjá Fiskveiðilandhelgi Islands.
Lax- og silungsveiði. Landbrn. fer fram á, að á fjárl. 1961 verði veittar 100 þús. kr.

til greiðslu bóta vegna laga um lax- og silungsveiði. --. (Db. 103).
Lax. og silungur, sjá Eldisstöð fyrir lax og silung.
Lán til hafnarframkvæmda. Umsögn vita- og hafnarmálastjóra um frv. till. um lán

til hafnarframkvæmda. -- Bréf 19. jan. (Db. 518).
Lán til veiðarfærakaupa.

1. Umsögn Fiskifélags Íslands um till. til þál. um lán til veiðarfærakaupa. -
Bréf 19. jan. (Db. 519).

2. Umsögn Landssambands ísl. útvegsmanna um sömu till. til þál. - Bréf 14.
des. (Db. 455).

Lánamál bænda. 23 bændur í Skagafjarðarsýslu skora á Alþingi að hlutast til um,
að bændum verði veitt lán út á hálfunnar jarðarbætur og að veðdeildarlán
hækki og verði með sömu lánskjörum og árið 1959. - Bréf ódags. (Db. 146).

Lánasjóður lslenzkra námsmanna.
1. Umsögn Bandalags háskólamanna um frv. till. um lánasjóð íslenzkra náms-

manna. - Bréf 10. marz. (Db. 748).
2. Andri Ísaksson, formaður Félags íslenzkra háskólastúdenta i Frakklandi,

fer fram á f. h. félagsins, að tilteknar breytingar verði gerðar á frv. til 1.
um lánasjóð íslenzkra námsmanna, að því er varðar styrkveitingar til náms-
manna. - Bréf ódags. (Db. 647).

3. Gunnlaugur R. Jónsson sendir ályktun fundar Félags íslenzkra stúdenta í
Kaupmannahöfn frá 18. febr., þar sem farið er fram á, að tilteknar breyt-
ingar verði gerðar á sama frv. - Bréf 24. febr. (Db. 666).

4. Gunnlaugur R. Jónsson sendir ályktun Félags íslenzkra stúdenta i Kaup-
mannahöfn frá 18. febr. varðandi sama frv. -- Bréf 24. febr. (Db. 668).

5. Formaður Félags íslenzkra stúdenta í Stokkhólmi sendir ályktun fundar
félagsins frá 23. febr. varðandi sama frv. --- Bréf 24. febr. (Db. 659).

6. Umsögn Háskóla íslands um sama frv. - Bréf 20. febr. (Db. 645).
7. Umsögn stúdentaráðs Háskóla Islands um sama frv. - Bréf 22. febr. (Db.

638).
Lánsábyrgðarheimild fyrir Dráttarbraut Akraness. Sjútvmrn. fer fram á, að á Ijárl.

1961 verði ríkisstj. heimilað að ábyrgjast lán að upphæð allt að 3.5 millj. kr.
til byggingar dráttarbrautar Akraness. -- Bréf 12. des. (Db. 436).

Lánsábyrgðarheimild fyrir Dráttarbraut Keflavíkur. Valtýr Guðjónsson, f. h. Dráttar-
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brautar Keflavíkur h/f, fer fram á, að tekin verði upp í fjárlög 19611ánsábyrgðar-
heimild fyrir Dráttarbraut Keflavíkur h/f, að upphæð 3 millj. kr. - Bréf 26.
nóv. (Db. 800).

Lánsábyrgðarheimild fyrir Félag islenzkra drátlarbrautaeigenda. Félag íslenzkra
dráttarbrautaeigenda fer fram á, að á fjárlögum 1961 verði veitt lánsábyrgðar-
heimild fyrir allt að 10 millj. kr. láni til bátasmíða innanlands. - Bréf 8. des.
(Db. 407).

Lánsábyrgðarheimild fyrir Framkvæmdabanka islands. Fjmrn. fer fram á, að ríkis-
stj. verði heimilað á 22. gr. fjárlaga 1961 að ábyrgjast lán fyrir Framkvæmda-
banka Islands, að upphæð jafnvirði U.S. $ 1388000.-- Bréf 21. nóv. (Db. 310).

Lánsábyrgðarheimild fyrir Loftleiðir. Fjmrn. fer fram á, að ríkisstj. verði heimilað
á 22. gr. fjárl. að ábyrgjast lán fyrir Loftleiðir h/f til kaupa á flugvél. - Bréf
6. des. (Db. 397).

Lánsábyrgðarheimild fyrir Skipasmíðastöðina Dröfn. Vigfús Sigurðsson, f. h. Skipa-
smíðastöðvarinnar Drafnar h/f í Hafnarfirði, fer fram á, að tekin verði upp
í fjárlög 1961 lánsábyrgðarheimild fyrir skipasmíðastöðina að upphæð 1.8
millj. kr. - Bréf 28. nóv. (Db. 801).

Lánsábyrgðarheimild fyrir skipasmíðastöðvar. Sjútvmrn. leggur til, að ríkisstj. verði
heimilað á fjárl. 1961 að ábyrgjast lán að upphæð 8 millj. kr. fyrir skipa-
smíðastöðvar til bátasmíða innanlands. - Bréf 8. des. (Db. 420).

Lánsábyrgðarheimild fyrir Snorra Arnfinnsson. Snorri Arnfinnsson veitingamaður
fer fram á, að fjvn. beiti sér fyrir, að honum verði veitt ríkisábyrgð fyrir láni
að upphæð 1 millj. kr. vegna viðbyggingar við og endurbóta á hóteli á Blöndu-
ósi. - Bréf 18. nóv. (Db. 286).

Lánsábyrgðarheimild til endurbóta á síldarverksmiðjum á Austurlandi. Sjútvmrn. fer
fram á, að á fjárl. 1961 verði ríkisstj. heimilað að ábyrgjast allt að 5.5 millj.
kr. viðbótarlán til endurbóta á síldarverksmiðjum á Austurlandi. - Bréf 10.
des. (Db. 428).

Lánsábyrgðarheimild til raforkuframkvæmda. Raforkumálastjóri fer fram á, að
ríkisstj. verði heimilað í fjárl. 1961eða á annan hátt að ábyrgjast lán allt að 50
millj. kr. til raforkuframkvæmda. - Bréf 12. des. (Db. 442).

Leiðbeiningarstarfsemi í niðursuðuiðnaði. Umsögn Fiskifélags Íslands um till. til
þál. um leiðbeiningarstarfsemi í niðursuðuiðnaði. - Bréf 16. marz. (Db. 764).

Leikfélag Akureyrar. Stjórn Leikfélags Akureyrar fer fram á, að félaginu verði
veittur 50 þús. kr. styrkur á fjárlögum 1961.- Bréf ll. nóv. (Db. 252).

Leikfélag Flateyrar fer fram á, að félaginu verði veittur styrkur á fjárlögum ársins
1961. - Bréf ódags. (Db. 461).

Leikfélag Hellissands fer fram á, að félaginu verði veittur styrkur á fjárl. 1961.
- Bréf 6. nóv. (Db. 190).

Leikfélag Suðureyrar fer fram á, að félaginu verði veittur styrkur á fjárlögum
1961. - Bréf ódags, (Db. 281).

Leikfélag Þingeyrar fer fram á, að félaginu verði veittur styrkur á fjárlögum 1961.
- Bréf 12. nóv. (Db. 269).

Leikfélagið Baldur. Stjórn leikfélagsins Baldurs á Hvolsvelli fer fram á, að á
fjárlögum 1961 verði félaginu veittur styrkur til leikstarfsemi. - Bréf 12. nóv.
(Db. 231).

Leit að rækjumiðum. Sjútvmrn. fer fram á fjárveitingu á fjárlögum 1961 til leitar
að rækjumiðum. - (Db. 101).

Leit nýrra fiskimiða. Sjútvmrn. fer fram á tilteknar fjárveitingar á fjárlögum 1961
til leitar nýrra fiskimiða, tilrauna með nýjar síldveiðiaðferðir og til síldar-
leitar og fiskirannsókna. - (Db. 101).

Linguaphone-námskeið í íslenzku.
1. Björn Björnsson stórkaupmaður í London fer fram á, að honum verði

veittur styrkur á fjárlögum 1961, sem svarar til 3000 sterlingspunda,
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vegna kostnaðar hans við að gefa út enskt Linguaphone-námskeið i ís-
lenzku. - Bréf 18. nóv. (Db. 305).

2. Bjarni Guðmundsson blaðafulltrúi mælir með erindi Björns Björnssonar,
þar sem farið er fram á styrk vegna kostnaðar við að gefa út enskt Lingua-
ph one-námskeið í Íslenzku. - Bréf 6. des. (Db. 390).

3. Fræðslumálastjóri mælir með erindi Björns Björnssonar, þar sem farið er
fram á styrk vegna kostnaðar við útgáfu ensks Linguaphone-námskeiðs
i íslenzku. - Bréf 13. des. (Db. 453).

Listamannalaun, sjá: Listlaunasjóður Islands, Úthlutun listamannalauna.
Listasafn Islands. 33 myndlistarmenn í Reykjavík skora á Alþingi að samþykkja

frv. til I. um Listasafn Islands. - Bréf _ódagsett. (Db. 126). - Sjá einnig
Heimavist við menntaskólann á Akureyri.

Listasafn ríkisins, sjá Tillögur.
Listauerkaqjöi Asgríms Jónssonar. Menntmrn. fer fram á, að á fjárlögum 1961

verði veittar 70 þús. kr. til greiðslu kostnaðar við vörzlu og sýningu lista-
verkagjafar Ásgríms Jónssonar. - Bréf 21. okt. (Db. 114).

Listkynning i skólum. Menntmrn. fer fram á, að á fjárl. 1961 verði veittar 100
þús. kr. til listkynningar í skólum. - (Db. 88).

Listlaunasjóður Islands.
1. Umsögn Bandalags íslenzkra listamanna um frv. til l. um Listlaunasjóð

Islands. - Bréf 7. febr. (Db. 571).
2. Umsögn Tónskáldafélags Islands um sama frv. - Bréf 7. febr. (Db. 572).

Ljósprentun hæstaréttardóma. Dómsmrn. sendir erindi hæstaréttar, þar sem farið
er fram á, að á fjárI. 1961 verði veittar 150 þús. kr. til framhalds ljós-
prentunar á hæstaréttardómum. - Bréf 30. nóv. (Db. 368).

Loðdýrarækt.
1. Árni G. Eylands biður um, að honum verði sent nál. um frv. til l. um breyt.

á l. nr. 32 8. marz 1951, um loðdýrarækt. - Bréf 7. marz. (Db. 743).
2. Búnaðarfélag Islands sendir afrit af bréfi til landbn. Nd., þar sem farið er

fram á, að búnaðarþingi sé gefinn kostur á að ræða frv. til l. um breyt. á
1. nr. 32 frá 8. marz 1951, um loðdýrarækt. --- Bréf 1. nóv. (Db. 161).

3. Landbrn. sendir greinargerð Árna G. Eylands um minkaeldi í Noregi, Svi-
sjóð og Danmörku. - Bréf 5. des. (Db. 385).

4. 6lafur Sigurðsson sendir skýrslur o. fl. varðandi loðdýrarækt. - Bréf ódags.
(Db. 814).

5. Umsögn Sambands íslenzkra samvinnufélaga um frv. til 1. um breyt. á l.
nr. 32 8. marz 1951, um loðdýrarækt. - Bréf 24. okt. (Db. 115).

6. Samband norðlenzkra kvenna skorar á Alþingi að fella frv. til l. um loð-
dýrarækt. - Bréf í nóv. (Db. 517).

7. Utanrrn. sendir dönsk lög og reglugerðir um loðdýrarækt. -- 30. nóv.
(Db. 366).

8. Utanrrn. sendir orðsendingu finnska utanríkisráðuneytisins varðandi loð-
dýrarækt. - Bréf 27. des. (Db. 488).

9. Utanrrn. sendir norsk lög um loðdýrarækt. - Bréf 25. nóv. (Db. 341).
10. Umsögn veiðistjóra um frv. til 1. um breyt. á l. nr. 32 8. marz 1951, um

loðdýrarækt. - Bréf 31. okt. (Db. 148).
Loftleiðir, sjá: Áfengislög 14, Ferðaskrifstofa ríkisins 4, Lánsábyrgðarheimild fyrir

Loftleiðir.
Lúðrasveit Hafnarffartiar fer fram á, að sveitinni verði veittur 10 þús. kr. styrkur

á fjárl. 1961. - Bréf 8. des. (Db. 451).
Lúðrasveit Kópavogs fer fram á, að sveitinni verði veittur 15 þús. kr. styrkur á fjárl.

1961. - Bréf 30. nóv. (Db. 391).
Lúðrasveit Sandgerðis fer fram á, að sveitinni verði veittur styrkur á fjárl. 1961.

- Bréf 5. nóv. (Db. 196).
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Lúðrasveit Selfoss. Stjórn Lúðrasveitar Selfoss fer fram á, að á fjárlögum 1961
verði veittur 10 þús. kr. styrkur til starfsemi sveitarinnar. - Bréf 4. marz.
(Db. 715).

Lúðrasveit Stykkishólms. Árni Helgason fer fram á, að lúðrasveit Stykkishólms
verði veittur 30 þús. kr. byggingar styrkur á fjárlögum 1961. _._-Bréf 10. okt.
(Db. 124).

Lystigarður Akureyrar. Bæjarstjórinn á Akureyri fer fram á, að á fjárl. 1961
verði veittar 50 þús. kr. til aukningar grasadeildar lystigarðs Akureyrar. -
Bréf 19. okt. (Db. 119).

Lýðskólar. Jóhann Skaftason sendir ályktun fjórðungsþings Norðlendinga, sem
haldið var 11.-12. júní, þar sem talin er brýn nauðsyn á, að stofnsettir verði
lýðskólar. - Bréf 23. jan. (Db. 538).

Lækkun byggingarkostnaðar.
1. Umsögn Arkitektafélags íslands um frv. til l. um fjáröflun til lækkunar á

byggingarkostnaði. - Bréf 12. nóv. (Db. 238).
2. Umsögn húsnæðismálastofnunar ríkisins um sama frv. - Bréf 12. nóv.

(Db. 224).
3. Umsögn iðnaðardeildar atvinnudeildar háskólans um sama frv. - Bréf 9.

nóv. (Db. 207).
4. Umsögn Iðnaðarmálastofnunar íslands um sama frv. - Bréf 19. nóv. (Db.

313).
5. Umsögn rannsóknaráðs ríkisins um sama frv .. - Bréf 9. nóv. (Db. 214).
6. Rannsóknaráð ríkisins sendir áætlun um rannsóknir til endurbóta á bygg-

ingarháttum og lækkunar á byggingarkostnaði. - Bréf 17. nóv. (Db.
280).

7. Rannsóknaráð ríkisins sendir fjvn. 9 eintök af áætlun um rannsóknir til
endurbóta á byggingarháttum og lækkunar á byggingarkostnaði. - Bréf
17. nóv. (Db. 324).

8. Verkfræðingafélag Íslands tilkynnir, að skipuð hafi verið nefnd til að at-
huga og svara spurningum um frv. til l. um lækkun á byggingarkostnaði.
- Bréf 3. nóv. (Db. 166).

9. Umsögn Verkfræðingafélags íslands um frv. til l. um fjáröflun til lækk-
unar á byggingarkostnaði. - Bréf 9. nóv. (Db. 210).

Læknafélag íslands, sjá Ráðstafanir vegna læknaskorts 3.
Lögberg og Heimskringla, sjá Styrkur til Lögbergs og Heimskringiu.
Löggilding bifreiðaverkstæða.

1. Umsögn bifreiðaeftirlits ríkisins um frv. til l. um löggildingu bifreiðaverk-
stæða. - Bréf 11. nóv. (Db. 223).

2. Formaður Félags bifvélavirkja sendir ályktun fundar félagsins frá 22. febr.,
þar sem skorað er á Alþingi að gera tilteknar breytingar á sama frv. -
Bréf 24. febr. (Db. 657).

3. Iðnmrn. sendir erindi Iðnaðarmálastofnunar íslands varðandi sama frv. -
Bréf 19. nóv. (Db. 296).

4. Iðnmrn. sendir erindi Sambands bifreiðasmíðaverkstæða, þar sem farið
er fram á, að sama frv. verði breytt þannig, að löggildingarheimildin nái
einnig til bifreiðasmíðaverkstæða .. - Bréf 2. nóv. (Db. 163).

5. Framkvæmdastjóri Iðnaðarmálastofnunar Íslands fer fram á að fá afrit af
umræðum um sama frv. - Bréf 18. marz. (Db. 816).

6. Umsögn Landleiða h/f um sama frv. - Bréf 8. febr. (Db. 581).
7. Umsögn Landssambands vörubifreiðastjóra um sama frv. - Bréf 20. febr.

(Db. 635).
8. Umsögn Olíufélagsins Skeljungs h/f um sama frv. - Bréf 6. febr. (Db.

565).
9. Umsögn Oliuverzlunar íslands h/f um sama frv. - Bréf 8. febr. (Db. 582).
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10. Umsögn forstjóra Strætisvagna Reykjavíkur um sama frv. - Bréf 7. febr.
(Db. 569).

11. Umsögn vegamála st jóra um sama frv. -- Bréf 9. febr. (Db. 589).
12. Björgvin Sigurðsson sendir ályktun aðalfundar Vinnuveitendasambands Ís-

lands frá 12.-14. maí 1960, þar sem talið er tímabært að taka upp opin-
bera skráningu verkstæða, sem annast almenna þjónustu, og jafnframt er
skorað á Alþingi að samþykkja frv. til laga um löggildingu bifreiðaverk-
stæða. - Bréf 10. marz. (Db. 751).

Löggjöf um ferðamál.
1. Umsögn Ferðamálafélags íslands um till. til þál. um auknar gjaldeyris-

tekjur af ferðamannaþjónustu. - Bréf 7. des. (Db. 411).
2. Umsögn Ferðaskrifstofu ríkisins um sömu till. til þál. - Bréf 6. des. (Db.

415).
3. Umsögn Sambands veitinga- og gistihúsaeigenda um sömu till. til þál. -

Bréf 25. nóv. (Db. 347).
Löggæzla. Jóhann Skaftason sendir ályktun fjórðungsþings Norðlendinga, sem

haldið var 11.-12. júní, þar sem skorað er á þingmenn kjördæmanna á Norður-
og Austurlandi að beita sér fyrir, að haldið verði uppi lögreglu eftirliti á opin-
berum samkomum og kostnaðurinn verði greiddur úr ríkissjóði. - Bréf 23.
jan. (Db. 539).

Löggæzla i Vestmannaey';um. Guðlaugur Gíslason, 3. þm. Sunnl., fer fram á, að
fjárveiting til löggæzlu í Vestmannaeyjum hækki úr 80 þús. kr. í 150 þús. kr.
- Bréf 18. nóv. (Db. 287).

Löggæzla i Vopnafjarðarhreppi. Hreppsnefnd Vopnafjarðarhrepps fer fram á, að
hreppnum verði veittur styrkur á fjárlögum 1961 til löggæzlu í hreppnum. -
Bréf 24. nóv. (Db. 354).

Lögreglubifreið fyrir bæjariðqetann á Akureyri. Dómsmrn. sendir fjvn. erindi
bæjarfógetans á Akureyri, þar sem farið er fram á fjárveitingu á fjárl. 1961
að upphæð 83990 kr. til kaupa álögreglubifreið. - Bréf 12. des. (Db. 439).

Lögreglustöð á Akureyri, sjá Bygging fangahúss.
Lögreglustöð á Keflavíkurflugvelli, sjá Bygging lögreglustöðvar á Keflavíkurflug-

velli.
Lögreglustöð i Reykjavik. Dómsmrn. fer fram á, að á fjárl. 1961 verði veitt 1 millj.

kr. til byggingar lögreglustöðvar í Reykjavík. - (Db. 103).
Lögskráning sjómanna. Samgmrn. sendir sjútvn. Ed. frv. til I. um lögskráningu

sjómanna og fer fram á, að nefndin flytji frv. á yfirstandandi Alþingi. -
Bréf 10. jan. (Db. 494). - Sjá einnig Sjómannalög 5.

Magnús Jónsson, sjá: Eftirlaun og styrktarfé 21, Varaþingmenn 12-15, 66-67.
Malmquíst, Unnur Sigríður, sjá Ríkisborgararéttur.
Margrét Sigurðardóttir, sjá Varaþingmenn 33-38.
Matsveina- og veítíngaþjónaskólinn, sjá Tillögur.
Matthíasarfélagið á Akureyri, sjá Styrkur til Matthíasarfélagsins á Akureyri.
Málleysingjaskólínn, sjá Tillögur.
Meðlagsgreiðslur með börnum erlendra manna. Félmrn. fer fram á, að fjárveitingar

til greiðslu með börnum erlendra manna hækki um 700 þús. kr. - Bréf
29. nóv. (Db. 352).

Mennin'garsjóður Evrópuráðs. Utanrrn. fer fram á, að á fjárlögum 1961 verði veittar
15532 kr. til menningarsjóðs Evrópuráðsins. - Bréf 29. nóv. (Db. 802).

Menntamálaráðuneytið, sjá: Barna- og gagnfræðaskólabyggingar, Barnaskóli i
Bárðdælahreppi, Blindravinafélag íslands, Bókmenntakynning i skólum,
Byggingarframkvæmdir á Rafnseyri við Arnarfjörð 2, Byggingarskuldir
stúdentagarðanna, Eftirlaun og styrktarfé 25, Eftirlit með skólabyggingum,
Fjárlög 1961, 4-6, 9, Fjárveiting til bókasafns við Sorbonne, Girðing að
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Laugarvatni, Heimavist við menntaskólann á Akureyri, Heklukvikmynd, Hrein-
dýr, Hækkun á fjárveitingu til þjóðminjasafns, Kaup á náttúrufræðiritum Stein-
dórs Steindórssonar, Kennaranámskeið í Reykjavík, Kennslubók í spænsku,
Kennslukvikmyndasafn ríkisins, Listaverkagjöf Ásgríms Jónssonar, Listkynn-
ing í skólum, Menntaskólinn að Laugarvatni, Menntaskólinn i Reykjavík, Risna
deildarforseta Háskóla Íslands, Skrásetning íslenzkra kvæða, Starfslið Há-
skóla íslands, Stundakennsla í menntaskóla Reykjavíkur, Styrkur til Björns
Guðmundssonar, Styrkur til Félags íslenzkra myndlistarmanna, Styrkur til
Guðmundar Guðjónssonar og Sigurðar Björnssonar, Styrkur til Guðrúnar A.
Símonar, Styrkur til Hins íslenzka bókmenntafélags, Styrkur til Hins íslenzka
náttúrufræðifélags 2, Styrkur til Lögbergs og Heímskrínglu, Styrkur til Rímna-
félagsins, Tillögur, Tryggingariðgjöld kennara, Upptökuheimili að Elliða-
hvammi, Viðhald menntaskólans í Reykjavík, Vinnsla kísilleirs við Mývatn 1,
Þjóðleikhús.

Menntaskólinn að Laugarvatni. Menntmrn. sendir erindi skólameistara menntaskól-
ans á Laugarvatni, þar sem farið er fram á aukna fjárveitingu á fjárl. 1961 til
skólans vegna aukinnar stundakennslu á næsta ári. - (Db. 88). - Sjá einnig Til-
lögur.

Menntaskólinn á Akureyri, sjá: Heimavist við menntaskólann á Akureyri, Tillögur,
Viðhald menntaskólans á Akureyri.

Menntaskólinn í Reykjavík. Menntmrn. sendir erindi rektors menntaskólans i
Reykjavík, þar sem farið er fram á hækkun á fjárveitingu á fjárl. 1961 til
skólans vegna aukins nemendafjölda í skólanum í vetur. - (Db. 88). - Sjá
einnig: Stundakennsla í menntaskóla Reykjavíkur, Tillögur, Viðhald mennta-
skólans i Reykjavík.

Milliþinganefnd i skattamálum.
1. Umsögn ríkisskattanefndar um till. til þál. um milliþinganefnd í skatta-

málum. - Bréf 9. des. (Db. 427).
2. Umsögn Sambands íslenzkra sveitarfélaga um sömu till. til þál. - Bréf 8.

des. (Db. 418).
3. Umsögn skattstjórans í Reykjavík um sömu till. til þál. - Bréf 24. nóv. (Db.

327).
Milliþinganefnd um tekjustofna sveitarfélaga, sjá Landsútsvör 2.
Mjólkurvinnslustöðvar. Framleiðsluráð landbúnaðarins fer fram á, að á fjárl. 1961

verði veittar 2 millj. kr. til greiðslu á framlagi ríkisins til mjólkurvinnslu-
stöðva. - Bréf 26. okt. (Db. 128).

Mól starfsfræðslustjóra. Ólafur Gunnarsson fer fram á, að honum verði veittar 20
þús. kr. til greiðslu ferða- og dvalarkostnaðar við mót starfsfræðslustjóra, sem
haldið verður í Svíþjóð í september n. k. - Bréf 1. des. (Db. 378).

Mótorvélstjórafélag Íslands, sjá Atvinna við siglingar 3.

Nautgripaeldi. Búnaðarfélag íslands sendir skýrslu tilraunaráðs búfjárræktar um
samanburðartilraunir með eldi nautgripa til kjötframleiðslu. - Bréf 15. nóv.
(Db. 241).

Námsbókanefnd, sjá Ríkisútgáfa námsbóka 2.
Námskeið fyrir fiskmatsmenn. Sjútvmrn. fer fram á, að á fjárl. 1961 verði veittar

85 þús. kr. til greiðslu kostnaðar við námskeið fyrir matsmenn á saltfiski og
skreið. - Bréf 12. des. (Db. 437).

Náttúrugripasafn íslands, sjá Tillögur.
Náttúrulækningafélag íslands, sjá Heilsuhæli NáUúrulækningafélags íslands.
Netlög sjávarjarða. Oddviti Rauðasandshrepps sendir ályktun fundar frá 22. marz

í Rauðasandshreppi, þar sem mælt er með samþykkt búnaðarþings um út-
færslu netlaga fyrir sjávarjörðum. - Símskeyti 23. marz. (Db. 785).

Neytendasamtök Íslands, sjá Framleiðsluráð landbúnaðarins 5.
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NWursuðuiðnaður sildar.
1. Umsögn Fiskifélags Islands um till. til þál. um aðstoð við niðursuðuiðnað

síldar. - Bréf 31. jan. (Db. 554).
2. Umsögn Iðnaðarmálastofnunar Íslands um sömu till. til þál. - Bréf 26.

jan. (Db. 540).
3. Umsögn stjórnar sildarverksmiðja ríkisins um sömu till. til þál. - Bréf 27.

jan. (Db. 547).
Norður-Atlantshafshandalag, sjá Þingmannafundur Norður-Atlantshafsbandalags-

rikja 1-3.
Norðurlandaráð. Hótelstjóri Hótel KEA þakkar móttöku greiðslu og sendir reikn-

inga vegna nefndafunda Norðurlandaráðs. - Bréf 10. ágúst. (Db. 9).
Norræn listsýning í Reykjavík, sjá Styrkur til Félags íslenzkra myndlistarmanna.
Norræna embættismannasambandið. Forsrn. sendir erindi Islandsdeildar norræna

embættismannasambandsins, þar sem farið er fram á styrk á fjárlögum 1961
til greiðslu kostnaðar við gagnkvæmar náms- og kynningaferðir norrænna
embættismanna. - (Db. 88).

Núpsskðli. Skólanefnd Núpsskóla fer fram á, að fjárveiting á fjárlögum 1961 til
skólans hækki. - Bréf 15. okt. (Db. 93).

Nýifr akvegir. Vegamálastjóri sendir till. um skiptingu fjárveitinga til nýrra akvega,
- Bréf 19. nóv. (Db. 294).

Oddný Guðmundsdóttir, sjá Eftirlaun og styrktarfé 44.
Olíufélagið Skeljungur, sjá Löggilding bifreiðaverkstæða 8.

• Olíuverzlun Islands, sjá Löggilding bifreiðaverkstæða 9.
Opinberir starfsmenn, sjá Laun opinberra starfsmanna.
Ólafur Gunnarsson, sjá Mót starfsfræðslustjóra.
Ólafur Jóhannesson, sjá Hitaveita í húsmæðraskóla að Löngumýri 2.
Ólafur Jónsson, sjá Eftirlaun og styrktarfé 35.
Ólafur Ólafsson, sjá Eftirlaun og styrktarfé 24.
Ólafur Sigurðsson, sjá Loðdýrarækt 4.
Ólafur Tryggvason tilkynnir, að vegna veikinda undanfarið hafi hann ekki getað

komið til starfa, en komi bráðlega. - Símskeyti 13. okt. (Db. 82).

PáU V. G. Kolka, sjá: Eftirlaun og styrktarfé 36, Saga heilbrigðismála á Islandi.
PáU Metúsalemsson, sjá Varaþingmenn 39-44, 62-63.
Pálll Þorsteinsson, sjá Fiskveiðilandhelgi Islands 20.
Peron, fyrrv. Argentínuforseti, tilkynnir, að hann og Yoland Ilkhan Baktyar hafi

gengið í hjónaband 24. april 1960. - Bréf 24. april. (Db. 61).
Pétur Magnússon, sjá Eftirlaun og styrktarfé 37.
Pétur Pétursson, sjá Varaþingmenn 45-46.
Ploder, Johan Kurt, sjá Ríkisborgararéttur.
Poulsen, Poul Kolbeinn Ólafsson, sjá Ríkisborgararéttur.
Póllýfónkórinn, sjá Styrkur til Pólýfónkórsíns.
Póst- og símamálastjóri, sjá: Eftirlaun og styrktarfé 1, 2, 17, 38, 45, Sala lóða

landssímans, Sjálfvirkt símakerfi, Tillögur.
Prenzlov, Eva Maria, sjá Ríkisborgararéttur.
Prenzlov, Gunther Georg, sjá Ríkisborgararéttur.

Radióviti á Sauðanesi. Umsögn vita- og hafnarmálastjóra um till. til þál. um byggingu
radíóvita á Sauðanesi við Siglufjörð. - Bréf 13. marz. (Db. 753).

Rajmaqnsmðl Snæfellinga. Umsögn raforkumála st jóra um till. til þál. um að hraða
framkvæmdum í rafmagnsmálum á Snæfellsnesi. - Bréf 4. febr. (Db. 568).

Raiorkumðl. Helgi Kristjánsson sendir ályktun raforkumálanefndar Norður-Þing-
eyjarsýslu um raforkumál. - Bréf 29. ágúst. (Db. 29).

34



Raforkumálastjóri, sjá: Jarðhitaleit, Lánsábyrgðarheimild til raforkuframkvæmda,
Rafmagnsmál Snæfellinga, Rafveituframkvæmdir, Rafvæðing Norðausturlands,
Rafvæðingaráætlun 1960, Rafvæðingaráætlun næstu 10 ára, Tillögur, Virkj-
unarskilyrði í Fjarðará.

Rafveituframkvæmdir. Raforkumálastjóri fer fram á, að á 22. gr. fjárlaga 1961 verði
hækkuð eftirgjöf tolla af innflutningi til ýmissa rafveituframkvæmda. - (Db.
104).

Rafvæðing byggða landsins. Jóhann Skaftason sendir ályktun fjórðungsþings Norð-
lendinga, sem haldið var 11.-12. júní, þar sem skorað er á Alþingi og ríkis-
stjórnina að hraða sem mest rafvæðingu byggða landsins. - Bréf 23. jan. (Db.
533).

Rafvæðing Norðausturlands. Umsögn raforkumálastjóra um till. til þál. um rafvæð-
ingu Norðausturlands. - Bréf 9. marz. (Db. 739).

Rafvæðingaráætlun 1960. Raforkumálastjóri sendir fjvn. skýrslu varðandi fram-
kvæmdir samkvæmt rafvæðingaráætlun á árinu 1960. - Bréf 2. nóv. (Db. 164).

Rafvæðingaráætlun næstu 10 ára. Raforkumálastjóri sendir skýrslu frá 24.
april 1959 um 10 ára rafvæðingaráætlun. -- Bréf 18. okt. (Db. 100).

Ragnhildur Helgadóttir, sjá Varaþingmenn 3.
Rannsókn á fjárreiðum Sölumiðstöðvar hraðfrystihúsanna. Gunnar H. Bjarnason

sendir ályktun fundar vélstjóra- og sjómannadeildar Verkalýðsfélags Akraness
frá 8. febr., þar sem skorað er á Alþingi að samþykkja till. til þál. um rann-
sókn á fjárreiðum Sölumiðstöðvar hraðfrystihúsanna. - Bréf 9. febr. (Db.
592).

Rannsókn á hagkvæmni aukinnar ákvæðisvinnu.
1. Umsögn Alþýðusambands Islands um till. til þál. um rannsókn á hagkvæmni

aukinnar ákvæðisvinnu. - Bréf 21. marz. (Db. 779).
2. Umsögn Vinnuveitendasambands Islands um sömu till. til þál. - Bréf 24.

febr. (Db. 658).
Rannsókn á magni smásíldar.

1. Umsögn fiskideildar atvinnudeildar háskólans um till. til þál. um rann-
sókn á magni smásíldar. - Bréf 22. febr. (Db. 639).

2. Umsögn Fiskifélags íslands um sömu till. til þál. - Bréf 3. marz. (Db. 698).
Rannsókn á slysum við akstur dráttarvéla.

1. Umsögn Búnaðarfélags Islands um till. til þál. um rannsókn á slysum við
akstur dráttarvéla. - Bréf 6. des. (Db. 408).

2. Umsögn Slysavarnafélags Islands um sömu till. til þál. - Bréf 30. nóv. (Db.
401).

3. Umsögn öryggismálastjóra um sömu till. til þál. -- Bréf 28. nóv. (Db. 348).
Rannsóknaráð ríkisins. Formaður rannsóknaráðs ríkisins fer fram á, að á fjárlög-

um 1961 verði veittar 2 millj. kr. til byggingarframkvæmda fyrir rannsókna-
starfsemi á Keldnaholti. - (Db. 103). - Sjá einnig: Efling iðnrekstrar 2, Fjár-
lög 1961 10-11, Heildarskipulag Suðurlandsundirlendis 3, Lækkun byggingar-
kostnaðar 5-7, Tillögur, Vinnsla kísilleirs við Mývatn 2-3.

Rannsóknir á bréfum og handritum í Róm, sjá Styrkur til rannsókna á íslenzkum
bréfum og handritum í Rómaborg.

Rannsóknir á íslenzkum vefnaði, sjá Styrkur til rannsókna á íslenzkum vefnaði.
Rauði kross Íslands, sjá Styrkur til Rauða kross Islands.
Ráðgefandi nefnd um húsbyggingar í sveitum, sjá Húsbyggingar i sveitum.
Ráðstafanir vegna læknaskorts.

1. Umsögn Háskóla íslands um till. til þál. um ráðstafanir vegna læknaskorts.
- Bréf 10. marz. (Db. 746).

2. Umsögn landlæknis um sömu till. til þál. - Bréf 20. marz. (Db. 773).
3. Umsögn Læknafélags íslands um sömu till. til þál. -- Bréf 13. marz. (Db.

749).
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Reiðskóli. Landssamband hestamannafélaga fer fram á, að á fjárlögum 1961 verði
veitt fé til að launa reiðskólakennara. -- Bréf 23. nóv. (Db. 318).

Reiðvegir.
1. Umsögn Landssambands hestamannafélaga um till. til þál. um reiðvegi.

- Bréf 16. febr. (Db. 642).
2. Umsögn vegamálastjóra um till. til þál. um endurskoðun á lögum um vegi

og till. til þál. um reiðvegi. - Bréf 15. febr. (Db. 624).
Reikningaskrifstofa sjávarútvegsins, sjá Tillögur.
Reikningur styrktarsjóðs verkamanna- og sjómannafélaganna i Reykjavik. Hannes

Stephensen sendir reikning styrktarsjóðs verkamanna- og sjómannafélaganna
í Reykjavík fyrir árið 1959. - Bréf 20. sept. (Db. 41, 42).

Réttindi og skyldur hjóna. Umsögn laga- og viðskiptadeildar Háskóla íslands um
frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 20 20. júní 1923, um réttindi og skyldur hjóna.
- Bréf 27. febr. (Db. 672).

Risna deildarforseta Háskóla Íslands. Menntmrn. fer fram á, að veittar verði á
fjárlögum 1961 6 þús. kr. fyrir hvern deildarforseta háskóladeildar til risnu
þeirra. - (Db. 88).

Rist, Charlotte Margarethe, sjá Ríkisborgararéttur.
Rikisábyrgðir.

1. Umsögn Sambands íslenzkra sveitarfélaga um frv. til 1. um ríkisábyrgðir.
- Bréf 15. des. (Db. 458).

2. Framhaldsumsögn Sambands íslenzkra sveitarfélaga um sama frv. - Bréf
2. marz. (Db. 674).

- Sjá einnig Sveitarstjórnarlög 20.
Rlkisborgararéttur. Umsóknir um íslenzkan ríkisborgararétt frá: Önnu Jóhönnu

Alfreðsdóttur (Db. 250); Bacher, Johanna (Db. 333); Fríðu Hjörleif Guð-
mundsdóttur (Db. 125); Hannam, William Leifi (Db. 125); Hansen, Joen
Edward Jakob (Db. 243); Hellerman, Marion (Db. 131); Hook, Reginald Robert
(Db. 256); Hriberschek, Herbert August Karl Maria (Db. 158); Höfner, Zözilia
(Db. 429); Herði Gunnarssyni (Db. 256); Ipsen, Guðrúnu Bjarnadóttur (Db.
125); Ipsen, Karl Christian August (Db. 125); Ipsen, Werner (Db. 131);
Jacobsen, Fridlev (Db. 125); Klingbeil, Eddu (Db. 225); Klingbeil, Sigrúnu
(Db. 225); Knudsen, Hilmari Martin Riis (Db. 225); Knudsen, Ulla Betty
Riis (Db. 225); Krause, Elfriede Else Marie (Db. 125); Krause, Karl Heinz
(Db. 125); Köpsell, Ursula Maria (Db. 335); Malmquist, Unni Sigríði (Db.
225); Ploder, Johan Kurt (Db. 125); Poulsen, Poul Kolbeini Ólafssyni (Db.
244); Prenzlov, Eva Maria (Db. 131); Prenslov, Gíínther Georg (Db. 131); Rist,
Charlotte Margarethe (Db. 272); Strömmen, Sigríði Bjarnadóttur (Db. 276);
Ulbrich, Erna Martina Luise (Db. 125); Wolf-Manfreð Guðmundssyni (Db.
245); Zoega, Guðrúnu Ólafíu Þórunni Bjarnadóttur (Db. 125).

Ríkisbókhaldið, sjá: Tekjur og gjöld ríkissjóðs í janúar-október 1960, Tekjur
ríkissjóðs í janúar-nóvember 1960, Tekjur ríkissjóðs í ágúst-október 1960.

Rikisfangelsi, sjá Héraðsfangelsi.
Ríkisjarðir, sjá Framkvæmdir á ríkisjörðum.
Ríkisprentsmiðjan Gutenberg, sjá Tillögur.
Ríkisskattanefnd, sjá: Milliþinganefnd í skattamálum 1, Tillögur.
Ríkisspítalar, sjá: FJárlög 1961 12-13, Viðbótarhúsnæði ríkisspítalanna.
Rikisútgáfa námsbóka.

1. Umsögn f'ræðslumálastjóra um frv. til 1. um breyt. á l. nr. 51 7. april
1956, um ríkisútgáfu námsbóka. - Bréf 15. des. (Db. 457).

2. Umsögn námsbókanefndar um sama frv.. - Bréf 12. des. (Db. 454).
Ríkisútvarpið, sjá Tillögur.
Rímnafélagið, sjá Styrkur til Rimnafélagsins.
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Rykbinding þjóðvega. Umsögn vegamála st jóra um till. til þál. um rykbindingu
þjóðvega. - Bréf 5. des. (Db. 404).

Saga heilbrigðismála á islandi. Páll V. G. Kolka fer fram á, að honum verði veittur
styrkur næstu ár til að vinna að ritstörfum viðvíkjandi sögu heilbrigðismála á
Islandi. - Bréf 25. okt. (Db. 140).

Sala Hellnahóls.
1. Umsögn jarðeignadeildar ríkisins um frv. til l. um heimild fyrir ríkisstj.

til að selja eyðijörðina Hellnahól í V.-Eyjafjallahreppi. - Bréf 25. jan.
(Db. 545).

2. Umsögn landnámsstjóra um sama frv. - Bréf 23. jan. (Db. 528).
Sala Hellu og Helludals.

1. Umsögn jarðeignadeildar ríkisins um frv. til l. um heimild fyrir ríkisstj.
til að selja ríkisjarðirnar Hellu og Helludal í Breiðuvíkurhreppi. - Bréf
17. marz. (Db. 763).

2. Umsögn landnámsstjóra um sama frv. - Bréf 27. febr. (Db. 663).
Sala lóða landssímans. Póst- og símamálastjórnin fer fram á, að ríkisstj. verði heim-

ilað á 22. gr. fjárlaga að selja tilteknar lóðir landssímans á Akranesi, Eskifirði
og í Reykjavík. - Bréf 1. nóv. (Db. 149).

Sala prestsseturshúss á Eskifirði, sjá Sala prestsseturshúss á Patreksfirði.
Sala prestsseturshúss á Patreksfirði. Dómsmrn. fer fram á, að ríkisstj. verði heimilað

á 22. gr. fjárl. að selja prestsseturshúsin á Patreksfirði, Holti i Önundarfirði,
í Grímsey og á Eskifirði. - Bréf 26. nóv. (Db. 344).

Sala prestsseturshúss í Grímsey, sjá Sala prestsseturshúss á Patreksfirði.
Sala prestsseturshúss í Önundarfirði, sjá Sala prestsseturshúss á Patreksfirði.
Sala Stokkseyrar.

1. Umsögn jarðeignadeildar ríkisins um frv. til l. um heimild fyrir ríkisstj.
til að selja Stokkseyrarhreppi land jarðanna Stokkseyri I-III ásamt
hjáleigum og um eignarnámsheimild á erfðafesturéttindum. - Bréf 25.
jan. (Db. 546).

2. Umsögn landnámsstjóra um sama frv. - Bréf 23. jan. (Db. 529).
Sala Þorsteinsstaða.

1. Umsögn jarðeignadeildar ríkisins um frv. til 1. um heimild fyrir ríkisstj.
til að selja Þorsteinsstaði í Grýtubakkahreppi. - Bréf 10. jan. (Db. 505).

2. Umsögn landnámsstjóra um sama frv. - Bréf 16. des. (Db. 469).
Samband islenzkra bankamanna. Stjórn Sambands íslenzkra bankamanna sendir

ályktun fundar félagsins frá 6. des., þar sem farið er fram á, að sambandinu
verði gefinn kostur á að tilnefna fulltrúa, þegar löggjöf um banka og spari-
sjóði er endurskoðuð. - Bréf 12. jan. (Db. 504).

Samband íslenzkra byggingarfélaga, sjá Endurskoðun laga um byggingarsamvinnu-
félög.

Samband íslenskra samvinnufélaga, sjá: Áfengislög 15, Iðnaðarmálastofnun Islands
11, Kaup seðlabankans á víxlum iðnaðarins, Loðdýrarækt 5, Veiði og verkun
steinbíts 3.

Samband íslenzkra sveitarfélaga, sjá: Héraðsfangelsi 3, Milliþinganefnd i skatta-
málum 2, Ríkisábyrgðir 1-2, Sveitarstjórar 2.

Samband veitinga- og glstíhúsaeigenda, sjá: Áfengislög 16, Framleiðsluráð land-
búnaðarins 6, Löggjöf um ferðamál 3.

Sameinuðu þjóðirnar. Utanrrn. fer fram á, að fjárveiting á fjárl. 1961 til fram-
lags Íslands til Sameinuðu þjóðanna hækki úr 990 þús. kr. í 1030000 kr. - Bréf
18. nóv. (Db. 343).

Samgöngumálaráðuneytið, sjá: Flóabátaferðir 5, Flugbíll 2-3, Flugvallagerðir,
Lögskráning sjómanna, Siglingalög 1, Sjómannalög 1, Starfslið skipaskoðunar-
stjóra, Stýrimannaskólinn, Tillögur, Umferðarmiðstöð í Reykjavik.
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Samkomudagur Alþingis.
1. Forsrn. sendir ljósmynd af bréfi handhafa forsetavalds, þar sem reglulegt

Alþingi er kvatt saman til fundar 10. okt. - Bréf 7. okt. (Db. 69).
2. Forsrn. tilkynnir, að forseti íslands hafi kvatt Alþingi saman til fram-

haldsfundar 16. jan. og sendir afrit af forsetabréfi. - Bréf 10. jan. (Db.
489).

Sandgræðsla ríkisins. Landbrn. sendir erindi sandgræðslustjóra. þar sem farið er
fram á, að fjárveiting til sandgræðsluunar á fjárlögum 1961 hækki um 350
þús. kr. - (Db. 101).

Sandgræðslustjóri, sjá Tillögur.
Sauðfjárveikivarnir, sjá Tillögur.
Sálfræðingaþing. Stjórn Félags íslenzkra sálfræðinga fer fram á, að félaginu verði

veittur 15 þús. kr. styrkur á fjárlögum 1961 til þátttöku i sálfræðingaþingum
erlendis. - Bréf ódags. (Db. 205).

Sendiherrabústaður i Washington, kaup á húsgögnum. Utanrrn. fer fram á, að á
fjár!. 1961 verði veitt fé til kaupa á húsgögnum í sendiherrabústaðinn i
Washington. - (Db. 88).

Sigfús H. Andrésson, sjá Styrkur til Sigfúsar H. Andréssonar.
Siglingalög.

1. Samgmrn, fer fram á, að sjútvn. Nd. flytji frv. það um breyt. á siglinga-
lögum, nr. 56 30. nóv. 1914, er flutt var á 78. löggjafarþingi, en varð þá
ekki útrætt. - Bréf 10. jan. (Db. 493).

2. Umsögn Íslenzkrar endurtryggingar um frv. til I. um breyt. á siglinga-
lögum, nr. 56 frá 30. nóv. 1914. - Bréf 16. febr. (Db. 625).

- Sjá einnig Sjómannalög 5.
Sigríður Sigtryggsdóttir, sjá Eftirlaun og styrktarfé 38.
Sigríður Sæmundsson, sjá Eftirlaun og styrktarfé 39.
Sigrún Auðuns, sjá Eftirlaun og styrktarfé 40.
Sigrún Árnadóttir, sjá Eftirlaun og styrktarfé 41.
Sigtryggur Jónsson, sjá Eftirlaun og styrktarfé 42.
Sigurður Ágústsson, sjá Vatnsöflun á Hellnum í Breiðuvíkurhreppi.
Sigurður Bjarnason, sjá Varaþingmenn 47--52.
Sigurður Björnsson, sjá Styrkur til Guðmundar Guðjónssonar.
Sigurður Ingímundarson, sjá Varaþingmenn 56-57.
Sigurður Þórðarson, sjá Eftirlaun og styrktarfé 43.
Sit.rJariðnaður á Austurlandi. Umsögn stjórnar síldarverksmiðja ríkisins um till.

til þál. um síldariðnað á Austurlandi. - Bréf 27. jan. (Db. 548).
Síldarmat ríkisins, sjá Tillögur.
Sildatútueqsnetnd.

1. Umsögn Alþýðusambands íslands um frv. til 1. um síldarútvegsnefnd, út-
flutning á síld, hagnýtingu markaða o. fl. - Bréf 18. marz. (Db. 767).

2. Umsögn Félags síldarsaltenda á Norður- og Austurlandi um sama frv. -
Bréf 2. marz. (Db. 679).

3. Umsögn Félags sildarsaltenda á Suðvesturlandi um sama frv .. - Bréf 13.
marz. (Db. 750).

4. Umsögn Landssambands íslenzkra útvegsmanna um sama frv. - Bréf
22. marz. (Db. 782).

5. Stjórn deildar síldarsaltenda í Vinnuveitendafélagi Siglufjarðar mótmælir
sama frv. - Bréf ódags, (Db. 649).

Sildarverksmiðjur ríkisins, sjá Síldariðnaður á Austurlandi.
Sjálfsbjörg, sjá: Aðflutningsgjöld af bifreiðum öryrkja, Öryrkjamál.
Sjálfsbjörg á Akureyri, sjá Byggingarstyrkur til Sjálfsbjargar á Akureyri.
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Sjálfvirkt símakerfi um land allt. Umsögn símamálastjóra um till. til þál. um
sjálfvirka símstöð fyrir Austurland, sjálfvirka símstöð á Siglufirði, sjálf-
virka símstöð í Borgarnesi og sjálfvirkt símakerfi á Suðurlandi. .- Bréf 25.
febr. (Db. 686).

Sjávarútvegsmálaráðuneytið, sjá: Alþjóðahvalveiðiráðið, Ferðakostnaður yfirfisk-
matsmanna, Hlutatryggingasjóður 1-3, Lánsábyrgðarheimild fyrir Dráttar-
braut Akraness, Lánsábyrgðarheimild fyrir skipasmíðastöðvar, Lánsábyrgðar-
heimild til endurbóta á síldarverksmiðjum á Austurlandi, Leit að rækjumið-
um, Leit nýrra fiskimiða, Námskeið fyrir fiskmatsmenn, Tillögur, Vátryggingar
fiskiskipa, Veiðarfæratjón Grindavíkurbáta.

Sjómannafélag Hafnarfjarðar, sjá Verðflokkun á nýjum fiski 3.
Sjómannaheimili SigluOarðar. Stjórn Sjómanna- og gestaheimilis Siglufjarðar þakk-

ar veittan styrk á fjárlögum þessa árs til endurbyggingar heimilisins og fer fram
á styrk á fjárlögum 1961 í sama skyni. - Bréf 12. nóv. (Db. 229).

Sjómannalög.
1. Samgmrn, sendir frv. til 1. um breyt. á sjómannalögum, nr. 41 19. maí

1930, og fer fram á, að nefndin flytji frv. á yfirstandandi Alþingi. - Bréf
10. jan. (Db. 492).

2. Umsögn Alþýðusambands íslands um frv. till. um breyt. á sjómannalögum,
nr. 41 19. maí 1930. - Bréf 3. febr. (Db. 560).

3. Umsögn Farmanna- og fiskimannasambands Islands um sama frv. - Bréf
16. febr. (Db. 629).

4. Umsögn Landssambands íslenzkra útvegsmanna um sama frv. - Bréf 25.
febr. (Db. 660).

5. Gunnar Jóhannsson, 11. landsk. þm., sendir ályktun verkamannafélagsins
Þróttar á Siglufirði, þar sem skorað er á Alþingi að fella frv. till. um breyt.
á sjómannalögum, siglingalögum, lögum um lögskráningu sjómanna o. fl.
- Bréflaust. (Db. 602).

Sjóvarnargarðar. Vita- og hafnarmálastjóri sendir tillögur um skiptingu fjárveit-
ingar til sjóvarnargarða á árinu 1961. - Bréf 21. nóv. (Db. 798).

Sjúkrabaðhús í Hveragerði. Oddviti Hveragerðishrepps fer fram á, að á fjárl. 1961
verði veittar 200 þús. kr. til byggingar sjúkrabaðhúss í Hveragerði. - Bréf
23. nóv. (Db. 330).

Skattar námsfólks. sjá Tillit til framfærslukostnaðar námsfólks í sköttum og trygg-
ingum.

Skattfrelsi vinninga í happdrætti Styrktarfélags vangefinna. Styrktarfélag vangef-
inna sendir heilbr.- og félmn. Nd. frv. til 1. um skattfrelsi vinninga i happ-
drætti félagsins og fer fram á, að nefndin flytji frv. á yfirstandandi Alþingi.
- Bréf 16. marz. (Db. 765).

Skattstjórinn á Akranesi, sjá Tillögur.
Skattstjórinn á Akureyri, sjá Tillögur.
Skatt stj órinn i Hafnarfirði, sjá: Eftirlaun og styrktarfé 30, Tillögur.
Skattstjórinn á ísafirði, sjá Tillögur.
Skattstjórinn i Keflavík, sjá Tillögur.
Skattstjórinn í Kópavogi, sjá Tillögur.
Skattstjórinn í Neskaupstað, sjá Tillögur.
Skattstjórinn i Reykjavík, sjá: Milliþinganefnd í skattamálum 3, Tillit til fram-

færslukostnaðar námsfólks í sköttum og tryggingum 1, Tillögur.
Skattstjórinn á Siglufirði, sjá Tillögur.
Skattstjórinn í Vestmannaeyjum, sjá Tillögur.
Ski'paskoðunarstjóri, sjá: Brytar og matreiðslumenn á far- og fiskiskipum 2,

Starfslið skipaskoðunar stjóra, Tillögur.
Skipasmíðastöðin Dröfn, sjá Lánsábyrgðarheimild fyrir Skipasmíðastöðina Dröfn.
Skipaútgerð ríkisins, sjá Tillögur.
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Skipulagning fiskveiða með netjum.
1. Umsögn Fiskifélags íslands um till. til þál. um skipulagningu fiskveiða með

netjum. - Bréf 19. jan. (Db. 520).
2. Umsögn fiskmatsráðs um sömu till. til þál. -- Bréf 20. des. (Db. 476).

Skipulagsmál bæjar- og sveitarfélaga á Norður- og Austurlandi. Jóhann Skaftason
sendir ályktun fjórðungsþings Norðlendinga, sem haldið var 11.-12. júní, þar
sem skorað er á Alþingi og ríkisstjórn að láta fara fram athugun á því, að
komið verði upp á Akureyri skrifstofum, sem vinni að hafnarframkvæmdum
og skipulagsmálum bæjar- og sveitarfélaga Norður- og Austurlands. - Bréf
23. jan. (Db. 535).

Skógrækt, sjá Styrkur til Ungmennafélags Islands.
Skógræktarfélag islands. Stjórn Skógræktarfélags Islands fer fram á, að fjárveiting

á fjárl. 1961 til Skógræktarfélagsins verði hækkuð. - Bréf 7. des. (Db. 434).
Skógræktarstjóri, sjá Tillögur.
Skólabifreið fyrir Olfusskólahverfi. Fræðslumálastjóri sendir erindi skólanefndar

Ölfusskólahverfis, þar sem farið er fram á fjárveitingu á fjárlögum 1961 til
kaupa á skólabifreið. - Bréf 22. nóv. (Db. 311).

Skólar í Kópavogi. Bæjarstjóri Kópavogskaupstaðar fer fram á, að fjárveitingar á
fjárlögum 1961 til byggingar skóla í Kópavogi hækki. - Bréf 22. nóv. (Db. 308).

Skrásetning íslenzkra kvæða. Menntmrn. fer fram á, að á fjárlögum 1961 verði
veittar 15 þús. kr. til skrásetningar islenzkra kvæða frá 17. og 18. öld í lands-
bókasafni. - (Db. 88).

Slysavarnafélag Íslands, sjá: Rannsókn á slysum við akstur dráttarvél a 2, Styrkur
til Slysavarnafélags íslands.

Snorri Arnfinnsson, sjá Lánsábyrgðarheimild fyrir Snorra Arnfinnsson.
Sóknargjöld. Kirkjumrh. sendir fjhn. Ed. frv. til I. um breyt. á 1. nr. 24 17. marz

1954, um breyt. á I. nr. 36 1. apríl 1948, um sóknargjöld, og fer fram á, að
nefndin flytji það á yfirstandandi Alþingi. - Bréf 17. des. (Db. 473).

Stanley V. Andersen spyrst fyrir um kostnað íslands við þátttöku í Norðurlanda-
ráði. - Bréf 27. nóv. (Db. 394).

Stanley G. Melax, sjá Eftirlaun og styrktarfé 44.
Starfsíþróttir. Atvmrn. sendir erindi Ungmennafélags Islands, þar sem farið er fram

á styrk til greiðslu kostnaðar við starfsíþróttir. - (Db. 101).
Starfslið bæjarfógetans í Kópavogi. Dómsmrn. sendir erindi bæjarfógetans i Kópa-

vogi. þar sem farið er fram á. að fjárveitingar á f'járl. 1961 til embættisins hækki
verulega vegna fjölgunar starfsfólks við embættið. - Bréf 30. nóv. (Db. 369).

Starfslið Háskóla islands. Menntmrn. sendir erindi heimspekideildar háskólans, þar
sem farið er fram á heimild til að ráða vélritunarstúlku til starfa fyrir kennara
deildarinnar. - Bréf 1. nóv. (Db. 150).

Starfslið skipaskoðunarstjóra. Samgmrn. sendir erindi skipaskoðunarstjóra, þar sem
farið er fram á, að heimilað verði að ráða skrifstofustúlku til embættis skipa-
skoðunarstjóra. - Bréf 29. nóv. (Db. 372).

Starfsmannahús á Bessastöðum, sjá Bygging starfsmannahúss á Bessastöðum.
Stefán Steinþórssson, sjá Eftirlaun og styrktarfé 45.
Steindór Steindórsson, sjá Kaup á náUúrufræðiritum Steindórs Steindórssonar.
Steingrímur Hermannsson fer fram á, að honum verði veitt gjafsókn í málaferlum

hans í Ameríku um foreldravald yfir börnum hans og amerískrar konu hans.
- Bréf 6. nóv. (Db. 201).

Stéttarsamband bænda, sjá: Bústofnslánasjóður 2, Landnám, ræktun og byggingar
í sveitum 3.

Stjórnarráðshús, sjá Bygging starfsmannahúss á Bessastöðum 2.
Stórstúka islands. Magnús J. Kristinsson sendir ályktun Umdæmisstúkunnar nr. 5,

þar sem skorað er á Alþingi að hækka fjárveitingu á fjárlögum 1961 til Stór-
stúku Islands. - Bréf 12. okt. (Db. 85). - Sjá einnig Áfengislög 17.
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Strætisvagnar Reykjavíkur, sjá Löggilding bifreiðaverkstæða 10.
Strömmen, Sigríður Bjarnadóttir, sjá Ríkisborgararéttur.
Stundakennsla ímenntaskóla Reykjavíkur. Menntmrn. sendir erindi rektors mennta-

skólans í Reykjavik, þar sem farið er fram á, að fjárveiting til menntaskólans
á fjárl. 1961 vegna stundakennslu og viðhalds hækki. - Bréf 21. okt. (Db. 118).

Stúdentagarðar. sjá Byggingarskuldir stúdentagarðanna.
Styrkir til landbúnaðarins. Umsögn Hagstofu Íslands um till. til þál. um rannsókn

á styrkjum til landbúnaðarins. -- Bréf 24. nóv. (Db. 338).
Styrktarfélag vangefinna, sjá Aðflutningsgjöld af bifreið Styrktarfélags vangefinna.
Styrktarfélag vangefinna á Akureyri, sjá Styrkur til Styrktarfélags vangefinna á

Akureyri.
Styrkur til Bandalags islenzkra leikfélaga. Bandalag íslenzkra leikfélaga fer fram á,

að styrkur til bandalagsins á fjárlögum 1961 hækki um 75 þús. kr. - Bréf
12. nóv. (Db. 253).

Styrkur til Bandalags islenzkra skáta. Fjmrn. sendir erindi Bandalags íslenzkra
skáta, þar sem farið er fram á, að bandalaginu verði veittur styrkur til greiðslu
launa eins fasts starfsmanns bandalagsins. - (Db. 227).

Styrkur til Barnaverndarfélags Akureyrar. Fjmrn. sendir erindi Barnaverndarfélags
Akureyrar, þar sem sótt er um 40 þús. kr. styrk til byggingar leikskóla félags-
ins á Akureyri. - (Db. 227).

Styrkur til BJörns Guðmundssonar. Menntmrn. sendir erindi Björns Guðmunds-
sonar talkennara, þar sem hann fer fram á styrk vegna náms- og kynnisferðar
til Bandaríkjanna. - Bréf 30. ágúst. (Db. 16).

Styrkur til Blindravinafélags Islands. Blindravinafélag Islands fer fram á, að fé-
laginu verði veittur 100 þús. kr. styrkur á fjárl, 1961. -- Bréf 8. des. (Db. 421).

Styrkur til Félags íslenzkra myndlistarmanna. Menntmrn. sendir og mælir með
erindi Félags íslenzkra myndlistarmanna, þar sem farið er fram á 150 þús. kr.
styrk til fyrirhugaðrar listsýningar Norræna listbandalagsins haustið 1961 i
Reykjavík. - Bréf 13. okt. (Db. 72).

Stijrkur til Flugb}örgunarsveitar Akureyrar. Flugbjörgunarsveit Akureyrar fer
fram á, að sveitinni verði veittar 150 þús. kr. á fjárl. 1961. - Bréf 18. okt.
(Db. 111).

Styrkur til Gideon-félagsins. Stjórn Gídeon-félagsins fer fram á, að félaginu verði
veittur 25 þús. kr. styrkur til útbreiðslu Nýja testamentisins meðal íslenzkra
skólabarna. - Bréf 8. febr. (Db. 587).

Styrkur til Guðmundar Guðjónssonar og Sigurðar Björnssonar. Menntmrn. leggur
til, að söngvurunum Guðmundi Guðjónssyni og Sigurði Björnssyni verði veittur
8 þús. kr. styrkur á fjárlögum 1961. - Bréf 23. nóv. (Db. 319).

Styrkur til Guðrúnar Á. Símonar. Menntmrn. sendir erindi Lúðvígs C. Magnússonar,
þar sem farið er fram á 30 þús. kr. styrk til Guðrúnar Á. Símonar til tónleika-
haids erlendis. - (Db. 88).

Styrkur til Hannesar B. Kristinssonar. Jón Kristinsson fer fram á, að Hannesi B.
Kristinssyni efnafræðingi verði veittur styrkur á fjárl. 1961 til að ljúka doktors-
prófi í efnaverkfræði á vori komanda. -- Bréf 1. des. (Db. 435).

Styrkur til Hauks Hrómundssonar. Félag íslenzkra bifreiðaeftirlitsmanna fer fram
á, að Hauki Hrómundssyni verði veittur 25 þús. kr. styrkur á fjárl. ársins
1961. - Bréf 7. nóv. (Db. 191).

Styrkur til Hins íslenzka bókmenntafélags. Menntmrn. sendir erindi Hins íslenzka
bókmenntafélags, þar sem farið er fram á styrk á fjárI. ársins 1961 til að ljós-
prenta uppseldar útgáfubækur félagsins. -- (Db. 88).

Styrkur til Hins íslenzka náttúruiræðitélaqs.
1. Stjórn Hins íslenzka náUúrufræðifélags fer fram á, að styrkur sá, er félag-

inu er ætlaður á fjárl. 1961, hækki í 25 þús. kr. -- Bréf 27. okt. (Db. 132).
2. Menntmrn. sendir erindi Hins íslenzka náUúrufræðifélags, þar sem farið

41



er fram á, að styrkur til félagsins hækki í 25 þús. kr. - Bréf 4. nóv. (Db.
198).

Styrkur til Kjartans 6. Bjarnasonar. Kjartan Ó. Bjarnason fer fram á, að honum
verði veittur sami styrkur á fjárl. 1961 og hann naut á fjárl. 1960. - Bréf
12. des. (Db. 433).

Styrkur til Lögbergs og Heimskrinqlu. Menntmrn. fer fram á, að styrkur til Vestur-
heimsblaðanna, Lögbergs og Heimskringlu, hækki í 100 þús. kr .. - (Db. 94).

Styrkur til Matthíasarfélagsins á Akureyri. Stjórn Matthíasarfélagsins á Akureyri fer
fram á, að félaginu verði veittur 50 þús. kr. styrkur á fjárlögum 1961. - Bréf
16. nóv. (Db. 277).

Styrkur til mæðrastyrksnefndar á Akureyri. Mæðrastyrksnefnd Akureyrar fer fram
á 10 þús. kr. styrk á fjárlögum 1961. - (Db. 88).

Styrkur til óperuflutnings. Stjórn Félags íslenzkra einsöngvara fer fram á, að fé-
laginu verði veittur 60 þús. kr. styrkur á f'járl. 1961 til óperuflutnings. -
Bréf 28. okt. (Db. 169).

Styrkur til pólýfónkórsins. Ingólfur Guðbrandsson söngstjóri fer fram á, að Pólý-
fónkórnum í Reykjavík verði veittur 75-100 þús. kr. styrkur á fjárlögum 1961.
- Bréf 9. des. (Db. 806).

Styrkur til rannsókna á íslenzkum bréfum og handritum í Rómaborg. Eggert
Stefánsson fer fram á, að honum verði veittar 100 þús. kr. til rannsókna á ÍS-
lenzkum bréfum og handritum í bókasafni Vatikansins í Róm. - Bréf 17. nóv.
(Db. 258).

Styrkur til rannsókna á íslenzkum vefnaði. Halldóra Bjarnadóttir fer fram á, að
henni verði veittur 35 þús. kr. styrkur á fjárlögum 1961 til að rannsaka og gefa
út bók um Íslenzkan vefnað. - Bréf ódagsett. (Db. 136).

Styrkur til Rauða kross Islands. Rauði kross Islands fer fram á, að styrkur til fé-
lagsins á fjárlögum 1961 hækki. - Bréf 7. des. (Db. 413).

Styrkur til rekstrar Hreðavatnsskála. Leopold Jóhannesson fer fram á, að á fjárl.
1961 verði veittur 30 þús. kr. styrkur til rekstrar Hreðavatnsskála yfir vetrar-
mánuðina. - Bréf 12. des. (Db. 440).

Styrkur til rekstrar sjúkraflugvélar á Akureyri. Fjmrn. sendir erindi Rauða-
krossdeildar Akureyrar og Slysavarnadeildar kvenna, þar sem farið er fram á
125 þús. kr. styrk til rekstrar sjúkraflugvélar á Akureyri. -_. (Db. 227).

Styrkur til Rímnafélagsins. Menntmrn. sendir erindi Rímnafélagsins, Björns Th.
Björnssonar, Hins íslenzka fornritafélags, Benedikts Gíslasonar, Ættfræðifélags-
ins og Jóns Guðnasonar varðandi frv. til fjárlaga 1961. - (Db. 94).

Styrkur til Sigfúsar H. Andréssonar. Sigfús H. Andrésson fer fram á styrk á fjár-
lögum 1961 til að vinna að rannsóknum á fríhöndlunartímabili íslenzkrar
verzlunarsögu 1787-1855. - Bréf 5. okt. (Db. 67).

Styrkur til Slysavarnafélags islands. Slysavarnafélag Islands fer fram á, að félaginu
verði veittur 800 þús. kr. árlegur styrkur. - Bréf 2. nóv. (Db. 242).

Styrkur til Styrktarfélags vangefinna á Akureyri. Fjmrn. sendir erindi Styrktarfé-
lags vangefinna á Akureyri, þar sem sótt er um styrk til starfsemi félagsins.
- (Db. 227).

Styrkur til söng- og óperuskólans. Söng- og óperuskólinn í Reykjavík fer fram á,
að á fjárl. 1961 verði veittar 36 þús. kr. til starfsemi skólans. - Bréf 26. nóv.
(Db. 359).

Styrkur til söngfélagsins Heklu. Söngfélagið Hekla, samband norðlenzkra karlakóra,
fer fram á, að félaginu verði veittur 25 þús. kr. styrkur á fjárl. 1961. -- Bréf
15. nóv. (Db. 339).

Styrkur til Ungmennafélags Islands. Landbrn. sendir erindi Ungmennafélags Ís-
lands, þar sem farið er fram á styrk til skógræktar. - (Db. 102).

Styrkur til Ungmennafélagsins Dagsbrúnar. Ungmennafélagið Dagsbrún fer fram á
styrk á fjárl. 1961 til leiklistarstarfsemi. - Bréf ódagsett. (Db. 200).
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Stýrimannaskólinn. Samgmrn, sendir og mælir með erindi skólastjóra stýrimanna-
skólans, þar sem farið er fram á, að fjárveitingar á fjárlögum 1961 til stunda-
kennslu, upphitunar, húsaleigu o. fl. verði hækkaðar um 32 þús. kr. - Bréf
22. okt. (Db. 251). - Sjá einnig Tillögur.

Suðurfjarðavegur. Hreppsnefnd Suðurfjarðahrepps fer fram á, að á fjárlögum 1961
verði veitt fé til Suðurfjarðavegar. - Símskeyti 15. des. (Db. 456).

Sundlaugarbygging i Mosfellshreppi. Hreppstjóri Mosfellshrepps fer fram á, að á
fjárlögum 1961 verði veitt fé til sundlaugarbyggingar i Mosfellshreppi i Kjósar-
sýslu. - Bréf 19. okt. (Db. 109).

Súgþurrkun. Landbrn. sendir erindi Ágústs Jónssonar rafvirkjameistara, þar sem
farið er fram á 50 þús. kr. styrk vegna súgþurrkunarrannsókna. - Bréf 5. okt.
(Db. 46).

Sveinn Guðmundsson, sjá Eftirlaun og styrktarfé 46.
Sveitarstjórar.

1. Umsögn félmrn. um frv. til I.um breyt. á I. nr. 19 14. febr. 1951, um
sveitarstjóra. - Bréf 12. nóv. (Db. 226).

2. Umsögn Sambands íslenzkra sveitarfélaga um sama frv. -- Bréf 8. des.
(Db. 417).

Sveitarstjórnarkosningar. Félmrn. sendir heilbr.- og félmn. Ed. frv. til I. um breyt.
á I. nr. 81 23. júní 1936, um sveitarstjórnarkosningar, og fer fram á, að
nefndin flytji frv. á yfirstandandi Alþingi. - Bréf 7. febr. (Db. 574).

Sveitarstjórnarlög.
1. Umsögn hreppsnefndar Auðkúluhrepps um frv. til sveitarstjórnarlaga.

- Bréf 20. ágúst. (Db. 27).
2. Umsögn hreppsnefndar Bessastaðahrepps um sama frv. - Bréf 30. ágúst.

(Db. 26).
3. Umsögn hreppsnefndar Breiðdalshrepps um sama frv. - Bréf 29. ágúst.

(Db. 22).
4. Umsögn tveggja sýslunefndarmanna úr sýslunefnd Eyjafjarðarsýslu um

sama frv. - Bréf 6. ágúst. (Db. 108).
5. Umsögn hreppsnefndar Fellshrepps í Strandasýslu um sama frv. - Bréf

10. okt. (Db. 90).
6. Umsögn hreppsnefndar Haganeshrepps um sama frv. - Bréf 4. ágúst.

(Db. 8).
7. Umsögn hreppsnefndar Hálsahrepps í Borgarfjarðarsýslu um sama frv. -

Bréf 27. ágúst. (Db. 19).
8. Umsögn hreppsnefndar Helgafellssveitar um sama frv. - Bréf 11. sept.

(Db. 36).
9. Umsögn hreppsnefndar Hofshrepps um sama frv. - Bréf 20. ágúst.

(Db. 30).
10. Umsögn hreppsnefndar Hofshrepps í A.-Skaftafellssýslu um sama frv. -

Bréf 15. sept. (Db. 47).
ll. Umsögn hreppsnefndar Hrafnagilshrepps um sama frv. - Bréf 23. ágúst.

(Db. 21).
12. Umsögn bæjarstjórnar Húsavíkur um sama frv. - Bréf 12. okt. (Db. 84).
13. Umsögn hreppsnefndar Hvítársíðuhrepps um sama frv. -- Bréf 30. ágúst.

(Db. 33).
14. Umsögn hreppsnefndar Kelduneshrepps um sama frv. - Bréf 28. ágúst.

(Db. 31).
15. Umsögn hreppsnefndar Kolbeinsstaðahrepps um sama frv. - Bréf 20. ágúst.

(Db. 105).
16. Umsögn sýslunefndar Norður-Þingeyjarsýslu um sama frv. - Bréf 31. ágúst.

(Db. 24).
17. Umsögn bæjarstjórnar Ólafsfjarðar um sama frv. - Bréf 27. ágúst. (Db. 20).
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18. Umsögn hreppsnefndar Rauðasandshrepps um sama frv. - Bréf 28. ágúst.
(Db. 32).

19. Umsögn hreppsnefndar Reykjarfjarðarhrepps um sama frv. - Bréf 5. sept.
(Db. 34).

20. Umsögn fulltrúaráðsfundar Sambands íslenzkra sveitarfélaga um frv. til
sveitarstjórnarlaga og frv. till. um ríkisábyrgðir. - Bréf 13. febr. (Db. 632).

21. Umsögn hreppsnefndar Sauðaneshrepps um frv. til sveitarstjórnarlaga. -
Símskeyti 31. ágúst. (Db. 25).

22. Umsögn sýslunefndar Skagafjarðarsýslu um sama frv. - Bréf 1. febr.
(Db. 633).

23. Umsögn hreppsnefndar Skagahrepps um sama frv. - Bréf 5. sept. (Db. 38).
24. Umsögn hreppsnefndar Skarðshrepps um sama frv. - Bréf 16. sept. (Db. 39).
25. Umsögn hreppsnefndar Staðar sveitar um sama frv. - Bréf 22. ágúst.

(Db. 17).
26. Umsögn sýslufundar Suður-Múlasýslu um sama frv. - Bréf 2. febr. (Db.

564).
27. Umsögn sýslunefndar Suður-Þingeyjarsýslu um sama frv. -- Bréf 31. ágúst.

(Db. 23).
28. Umsögn hreppsnefndar Svarfaðardalshrepps um sama frv. - Bréf 15. ágúst.

(Db. 14).
29. Umsögn hreppsnefndar Tjörneshrepps um sama frv. - Bréf 31. ágúst.

(Db. 28).
30. Umsögn hreppsnefndar Vatnsleysustrandarhrepps um sama frv. - Bréf 25.

ágúst. (Db. 18).
31. Umsögn sýslunefndar Vestur-lsafjarðarsýslu um sama frv. -- Bréf 3. sept.

(Db. 106).
32. Umsögn hreppsnefndar Öngulsstaðahrepps um sama frv. - Bréf 8. nóv.

(Db. 233).
33. Umsögn hreppsnefndar Öxarfjarðarhrepps um sama frv. -- Bréf 14. sept.

(Db. 35).
Sæmundur Sæmundsson, sjá Eftirlaun og styrktarfé 47.
Sölufélag garðyrkjumanna, sjá Gufusuða jarðvegs 1.
Sölumiðstöð hraðfrystihúsanna, sjá: Rannsókn á fjárreiðum Sölumiðstöðvar hrað-

frystihúsanna, Veiði og verkun steinbíts 4, Verkstjóranámskeið 4.
Söng- og óperuskólinn, sjá Styrkur til söng- og óperuskólans.
Söngfélagið Hekla, sjá Styrkur til Söngfélagsins Heklu.

Tekjur og gjöld ríkissjóðs í janúar-október 1960. Ríkisbókhaldið sendir skýrslu
yfir tekjur og gjöld ríkissjóðs til októberloka 1960. - Bréflaust. (Db. 377).

Tekjur og gjöld vegasjóðs. Vegamálastjóri sendir fjvn. skýrslu um tekjur og gjöld
vegasjóðs (til millibyggðavega) á árunum 1956--61. - Bréf 18. nóv. (Db. 796).

Tekjur ríkissjóðs í janúar-nóvember 1960. Ríkisbókhaldið sendir skýrslu um tekj-
ur ríkissjóðs frá 1/1 1960-31/11 1960. - Bréflaust. (Db. 323).

Tekjur ríkissjóðs í ágúst-október 1960. Ríkisbókhaldið sendir yfirlit yfir tekjur
ríkissjóðs í ágúst-október 1960. - Bréflaust. (Db. 306).

Templarahöll í Reykjavík, sjá Byggingarstyrkur til Templarahallar i Reykjavik.
Tillit til framfærslukostnaðar námsfólks í sköttum og tryggingum.

1. Umsögn skattstjórans í Reykjavík um till. til þál. um skatta námsfólks
og bætur skv. almannatryggingalögum. - Bréf 22. febr. (Db. 640).

2. Umsögn Tryggingastofnunar ríkisins um sömu till. til þál. - Bréf 22. febr.
(Db. 641).

Tillögur um fjárveitingar í fjárlögum 1961 frá eftirtöldum embættismönnum, ríkis-
fyrirtækjum og stofnunum: atvinnudeild háskólans (Db. 101), atvinnumála-
ráðuneytinu (Db. lOl), áburðarsólu ríkisins (Db. 79), áfengisverzlun ríkisins
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(Db. 79), Búnaðarfélagi Islands (Db. lOl), bændaskólanum að Hólum (Db.
lOl), bændaskólanum á Hvanneyri (Db. 101), dómsmálaráðuneytinu (Db.
83,99), eftirliti með sparisjóðum (Db. 86), Eiðaskóla (Db. 92), ferðaskrifstofu
ríkisins (Db. 139), félagsmálaráðuneytinu (Db. 102), Fiskifélagi Islands (Db.
101), fiskmati ríkisins (Db. 101), flugráði (Db. 139), forsætisráðuneytinu
(Db. 8l), fræðslumálastjóra (Db. 92), garðyrkjuskóla ríkisins (Db. 101), Há-
skóla Islands (Db. 92), húsmæðrakennaraskólanum (Db. 92), hæstarétti (Db.
83), iðnaðarmálaráðuneytinu (Db. 101), Iðnaðarmálastofnun íslands (Db. 101),
iðnfræðsluráði (Db. lOl), innkaupastofnun ríkisins (Db. 79), kennaraskólan-
um (Db. 92), landbúnaðarráðuneytinu (Db. 101), landmælingum Islands (Db.
139), landsbókasafninu (Db. 94), landssmiðjuuni (Db. 79), Listasafni ríkisins
(Db. 94), matsveina- og veitingaþjónaskólanum (Db. 139), málleysingjaskól-
anum (Db. 92), menntamálaráðuneytinu (Db. 92, 94, lOl), menntaskólanum
á Akureyri (Db. 92), menntaskólanum að Laugarvatni (Db. 92), menntaskól-
anum í Reykjavík (Db. 92), Náttúrugripasafni Islands (Db. 94), póst- og
símamálastjóra (Db. 79), raforkumála stjóra (Db. lOl), rannsóknaráði ríkis-
ins (Db. 101), Reikningaskrifstofu sjávarútvegsins (Db. 101), Ríkisprentsmiðj-
unni Gutenberg (Db. 79), ríkisskattanefnd (Db. 86), ríkisútvarpinu (Db. 79),
samgöngumálaráðuneytinu (Db. 139), sandgræðslustjóra (Db. 101), sauðfjár-
veikivörnunum (Db. 101), síldarmati ríkisins (Db. 101), sjávarútvegsmála-
ráðuneytinu (Db. 101), skattstjóranum á Akranesi (Db. 86), skattstjóranum
á Akureyri (Db. 86), skattstjóranum í Hafnarfirði (Db. 86), skattstjóranum
á ísafirði (Db. 86), skattstjóranum í Keflavík (Db. 86), skattstjóranum i
Kópavogi (Db. 86), skattstjóranum í Neskaupstað (Db. 86), skattstjóranum
í Reykjavik (Db. 86), skattstjóranum á Siglufirði (Db. 86), skattstjóranum
í Vestmannaeyjum (Db. 86), skipaskoðunarstjóra (Db. 139), skipaútgerð ríkisins
(Db. 139), skógræktarstjóra (Db. 101), stýrimannaskólanum (Db. 139), til-
raunastöð háskólans að Keldum (Db. 92), tollgæzlustjóra (Db. 86), toll-
stjóra (Db. 86), tóbakseinkasölu ríkisins (Db. 79), utanríkisráðuneytinu (Db.
81, 139), utanríkisráðuneytinu, varnarmáladeiId (Db. 83), Veðurstofu Is-
lands (Db. 139), vegamálastjóra (Db. 139), veiðimálastjóra (Db. lOl), vél-
skólanum í Reykjavík (Db. 92), Viðtækjaverzlun rikisins (Db. 79), vita- og
hafnarmálastjóra (Db. 139), yfirdýralækni (Db. 101), þjóðminjasafninu (Db.
94), ÞJóðskjalasafninu (Db. 94).

Tilraunaráð búfjárræktar, sjá: Fjárlög 1961 3, Nautgripaeldi.
Tilraunastöð háskólans að Keldum, sjá Tillögur.
Tilraunastöðvar í búfjárrækt í Laugardælum og Lundi. Búnaðarfélag Íslands sendir

skýrslu um framlög ríkissjóðs til tilraunastöðvanna í búfjárrækt i Laugardæl-
um og Lundi. - Bréf 24. nóv. (Db. 326).

Toll- og löggæzla i Ölafsoik. Hreppsnefnd Ólafsvíkur fer fram á, að á fjárlögum
1961 verði veitt fé til að launa toll- og löggæzlumann fyrir Ólafsvík. - Bréf
16. nóv. (Db. 273).

Tollgæzlustjóri, sjá Tillögur.
Tollskrá o. fl. Daníel Ágústínusson, 1. (vara)þm. Vesturl., sendir ályktun Eigenda-

félags félagsheimilis Hrunamanna frá 4. marz, þar sem skorað er á Alþingi að
samþ. frv. til I. um breyt. á I. um tollskrá o. fl. - Bréflaust. (Db. 732).

Tollstjórinn í Reykjavík, sjá: Eftirlaun og styrktarfé 9, Tillögur.
Tollvarðafélag Islands, sjá Áfengislög 18.
Tóbakseinkasala ríkisins.

1. Forstjóri tóbakseinkasölu ríkisins sendir rekstrar- og efnahagsreikning
stofnunarinnar fyrir árið 1960. - Bréf 8. febr. (Db. 583).

2. Tóbakseinkasala ríkisins sendir skýrslu stofnunarinnar frá 1. jan. 1932 til
1. jan. 1961. - Bréflaust. (Db. 747).
Sjá einnig Tillögur.

45



Tónlistarskóli Akraness. Skólanefnd tónlistarskóla Akraness fer fram á, að skól-
anum verði veittur 30 þús. kr. styrkur á fjárl. 1961. - Bréf 25. okt. (Db. 129).

Tónlistarskóli Eyrarbakka. Vigfús Jónsson o. fl. fara fram á, að á fjárlögum 1961
verði veittar 10 þús. kr. til starfrækslu tónlistarskóla Eyrarbakka. - Bréf 10.
nóv. (Db. 237).

Tónskáldafélag Islands, sjá Listlaunasjóður íslands 2.
Tryggingariðgjöld kennara. Menntmrn. leggur til, að á fjárlögum 1961 verði veittar

200 þús. kr. til greiðslu tryggingariðgjalda fyrir kennara við gagnfræðaskóla.
- (Db. 92).

Tryggingastofnun ríkisins, sjá: Erfðafjárskattur, Tillit til framfærslukostnaðar
námsfólks í sköttum og tryggingum.

Ulbrich, Erna Martina Luise, sjá Ríkisborgararéttur.
Umferðarmiðstöð i Reykjavik.

1. Byggingarnefnd umferðarmiðstöðvar fer fram á, að á fjárl. 1961 verði
veittar 1.5 millj. kr. til umferðarmiðstöðvar í Reykjavík. - (Db. 103).

2. Samgmrn. fer fram á, að á fjárl. 1961 verði veitt 1 millj. kr. til umferðar-
miðstöðvar í Reykjavík. - Bréf 12. des. (Db. 432).

Umferðaröryggi á leiðinni Reykjavík-Hafnarfjörður. Umsögn vegamálastjóra um
till. til þál. um umferðaröryggi á leiðinni Reykjavík-Hafnarfjörður. - Bréf
26. nóv. (Db. 406).

Umsóknir um störf hjá Alþingi. - (Db. 815).
Ungmennafélag Islands, sjá Starfsíþróttir.
Ungmennafélagið Baldur, sjá Uppsögn hervarnarsamningsins 2.
Unnar Stefánsson, sjá Varaþingmenn 53-57.
Uppbætur á útflutning búvara.

1. Framleiðsluráð landbúnaðarins sendir fjvn. áætlun yfir iltflutning búvara
af framleiðslu þessa árs og fer fram á, að á fjárl. 1961 verði veittar 21245000
kr. til greiðslu uppbóta á útflutning þennan. -- Bréf 25. okt. (Db. 120).

2. Framleiðsluráð landbúnaðarins sendir endurskoðaða áætlun um útflutn-
ing búvara. -- Bréf 30. nóv. (Db. 365).

Uppsögn herverndarsamningsins.
1. Forseti Alþýðusambands íslands s ndir ályktun 27. þings sambandsins um

uppsögn hervarnarsamningsins 0 burtför erlends hers af landinu. -
Bréf 26. nóv. (Db. 342).

2. Óskar Geirsson o. fl. senda álykt n Ungmennafélagsins Baldurs í Hraun-
gerðishreppi frá 30. nóv., þar se skorað er á Alþingi að segja upp her-
verndarsamningnum við Bandarí in. -- Bréf ódags, (Db. 444).

Upptökuheimilið að Elliðahvammi. Menn mrn. fer fram á, að á fjárl. 1961 verði
veittar 227290 kr. til upptökuheimil sins að Elliðahvammi. - Bréf 6. des.
(Db. 396).

Utanfararstyrkur til Karlakórs Reykjavíku . Stjórn Karlakórs Reykjavíkur fer fram
á, að kórnum verði veittur 100 þús kr. viðbótarstyrkur til söngferðar um
Bandaríkin og Kanada. - Bréf 22. s pt. (Db. 43).

Utanríkisráðuneytið, sjá: Fjárlög 1961 14, Landkynning, Loðdýrarækt 7-9, Menn-
ingarsjóður Evrópuráðs, Sameinuðu [óðirnar, Sendiherrabústaður í Washing-
ton, Tillögur.

Utanríkisráðuneytið, varnarmáladeild, sjá: Bygging lögreglustöðvar á Keflavíkur-
flugvelli, Tillögur.

Útgáfa rita Jóns Dúasonar á enska tungu. Jón Dúason fer fram á, að á fjárlögum
1961 verði veittar 60 þús. kr. til útgá u rita hans á enska tungu. - (Db. 88).

Úthlutun listamannalauna. Stjórn Félags íslenzkra leikara sendir ályktun aðal-
fundar félagsins frá 13. nóv. varðandi úthlutun listamannalauna. - Bréf 25.
nóv. (Db. 357).
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'útrýming heilsuspillandi íbúða. Félmrn. sendir skýrslu um úthlutun fjár til út-
rýmingar heilsuspillandi íbúða. - (Db. 102).

'útsvör. Hreppsnefnd Öngulsstaðahrepps mótmælir ákvæðum útsvarslaga um veltu-
útsvör samvinnufélaga og gerir ýmsar athugasemdir við lög um bráðabirgða-
breyt. á 1. nr. 66 12. apríl 1945, um útsvör. - Bréf 8. nóv. (Db. 234). - Sjá
einnig Landsútsvör.

Valtýr Guðjónsson, sjá: Lánsábyrgðarheimild fyrir Dráttarbraut Keflavíkur, Vara-
þingmenn 58-61.

Varaþingmenn.
1. Daníel Ágústínusson. Ásgeir Bjarnason, 1. þm. Vesturl., tilkynnir, að þar

sem hann sé á förum til útlanda til að sitja á þingi Norðurlandaráðs og
geti því ekki setið á Alþingi næstu tvær vikur, óski hann eftir, að vara-
maður, Daníel Ágústínusson fyrrv. bæjarstjóri, taki sæti á Alþingi í for-
föllum hans. - Bréf 14. febr. (Db. 606).

2. Forseti Ed. tilkynnir, að honum hafi borizt bréf frá Ásgeiri Bjarnasyni,
1. þm. Vesturl., þar sem hann skýri frá því, að hann geti ekki setið á
Alþingi næstu tvær vikur vegna setu á þingi Norðurlandaráðs, og óski hann
því eftir, að varamaður, Daníel Agústínusson fyrrv. bæjarstjóri, taki á meðan
sæti hans á Alþingi. - Bréf 14. febr. (Db. 618).

3. Davíð Ólafsson. Ragnhildur Helgadóttir, 8. þm. Reykv., tilkynnir, að af
heilsufarsástæðum geti hún ekki sótt þingfundi og óski hún því eftir, að
varamaður taki sæti á Alþingi í forföllum hennar. - Bréf 6. okt. (Db. 59).

4. Jóhann Hafstein, 3. þm. Reykv., tilkynnir, að vegna fjarveru geti hann ekki
sótt þingfundi næstu vikur og óski eftir, að varamaður taki sæti hans á
Alþingi. - Bréf 17. marz. (Db. 769).

5. Einar Ágústsson. Eysteinn Jónsson, 1. þm. Austf., tilkynnir f. h. þingflokks
Framsfl., að þar sem Þórarinn Þórarinsson, 7. þm. Reykv., sé einn af full-
trúum Islands á allsherjarþingi Hinna sameinuðu þjóða, sé óskað eftir, að
varamaður, Einar Ágústsson, taki sæti hans á Alþingi i forföllum hans. -
Bréf 10. okt. (Db. 61).

6. Einar Ágústsson sendir kjörbréf sitt. -- Bréflaust. (Db. 62).
7. Drengskaparheit Einars Ágústssonar um að halda stjórnarskrá landsins.

- (Db. 63).
8. Einar Sigurðsson. Jónas Pétursson, 3. þm. Austf., tilkynnir, að vegna óhjá-

kvæmilegra starfa heima fyrir geti hann ekki mætt til þings og óski hann
því eftir, að varamaður hans, Einar Sigurðsson, taki sæti hans á Alþingi.
- Símskeyti 7. okt. (Db. 60).

9. Jónas Pétursson, 3. þm. Austf., tilkynnir, að vegna annríkis geti hann ekki
sótt þingfundi fyrst í stað og óski eftir, að varamaður hans taki sæti
á Alþingi. - Símskeyti 16. jan. (Db. 500).

10. Forseti Nd. tilkynnir, að honum hafi borizt símskeyti frá Jónasi Péturs-
syni, 3. þm. Austf., þar sem hann tilkynni, að vegna annríkis geti hann
ekki sótt fundi á Alþingi á næstunni og óski því eftir, að varamaður taki
sæti hans í forföllum hans. - Bréf 16. jan. (Db. 506).

11. Geir Hallgrímsson. Jóhann Hafstein, 5. þm. Reykv., tilkynnir, að þar sem
hann sé á förum til útlanda í opinberum erindum, óski hann eftir, að vara-
maður, Geir Hallgrímsson, taki sæti hans á Alþingi í fjarveru hans. -
Bréf 11. nóv. (Db. 232).

12. Gísli Jónsson menntaskólakennari. Magnús Jónsson, 6. þm. Norðurl. e., til-
kynnir, að vegna setu á þingi Norðurlandaráðs geti hann ekki sótt fundi
Alþingis næstu tvær vikur og óski hann því eftir, að varamaður, Gísli Jóns-
son menntaskólakennari, taki sæti hans á Alþingi í forföllum hans. --
Bréf 9. febr. (Db. 597).
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13. Forseti Ed. tilkynnir, að honum hafi borizt bréf frá Magnúsi Jónssyni, 6.
þm. Norðurl. e., þar sem hann skýri frá því, að hann geti ekki sótt fundi
Alþingis næstu tvær vikur vegna setu á þingi Norðurlandaráðs og óski hann
því eftir, að varamaður, Gísli Jónsson menntaskólakennari, taki sæti á Al-
þingi í forföllum hans. - Bréf ll. febr. (Db. 612).

14. Gísli Jónsson sendir kjörbréf sitt .. - Bréflaust. (Db. 613).
15. Drengskaparheit Gísla Jónssonar um að halda stjórnarskrá landsins. -

(Db. 614).
16. Helgi Bergs. Björn Fr. Björnsson, 4. þm. Sunnl., tilkynnir, að vegna embættis-

anna heima fyrir geti hann ekki sinnt þingstörfum um sinn og óski því
eftir, að varamaður, Helgi Bergs verkfræðingur, taki sæti á Alþingi í for-
föllum hans. - Bréf 4. marz. (Db. 684).

17. Forseti Nd. tilkynnir, að honum hafi borizt bréf frá Birni Fr. Björnssyni,
4. þm. Sunnl., þar sem hann skýri frá, að vegna embættisanna heima fyrir
geti hann ekki sinnt þingstörfum um sinn og óski því eftir, að varamaður,
Helgi Bergs verkfræðingur, taki sæti á Alþingi í forföllum hans. - Bréf
4. marz. (Db. 685).

18. Ágúst Þorvaldsson, 2. þm. Sunnl., skýrir frá því, að vegna starfa heima
fyrir í skattanefnd, geti hann ekki sótt þingfundi næstu vikur og óski
hann þvi eftir, að varamaður taki sæti hans á Alþingi. - Bréf 16. marz.
(Db. 758).

19. Hjörtur Hjálmarsson. Birgir Finnsson, 5. þm. Vestf., tilkynnir, að þar sem
hann sé á förum til útlanda í opinberum erindum og verði fjarverandi
næstu vikur, óski hann eftir, að varamaður, Hjörtur Hjálmarsson skóla-
stjóri, taki sæti hans á Alþingi í forföllum hans. -- Bréf 17. nóv. Db.
283).

20. Forseti Nd. tilkynnir, að honum hafi borizt bréf frá Birgi Finnssyni, 5. þm.
Vestf., þar sem hann skýri frá þvi, að þar sem hann sé á förum til út-
landa í opinberum erindum, óski hann eftir, að varamaður, Hjörtur Hjálmars-
son skólastjóri, taki sæti hans á Alþingi í forföllum hans. - Bréf 19. nóv.
(Db. 284).

21. Hjörtur Hjálmarsson sendir kjörbréf sitt ...- Bréf 10. nóv. (Db. 285).
22. Drengskaparheit Hjartar Hjálmarssonar um að halda stjórnarskrá lands-

ins. - (Db. 302).
23. Ingvar Gíslason. Eysteinn Jónsson, 1. þm. Austf., tilkynnir, að Garðar

Halldórsson, 4. þm. Norðurl. e., muni ekki geta sótt þingfundi á næstunni
vegna veikinda og óski hann því eftir, að varamaður, Ingvar Gíslason lög-
fræðingur, taki sæti hans á Alþingi í forföllum hans. -- Bréf 12. jan.
(Db. 502).

24. Forseti Nd. tilkynnir, að honum hafi borizt bréf frá Eysteini Jónssyni, 1. þm.
Austf., þar sem hann tilkynni, að Garðar Halldórsson, 4. þm. Norðurl. e.,
muni ekki geta sótt fundi Alþingis á næstunni sökum veikinda og óski
hann því eftir, að varamaður hans, Ingvar Gíslason lögfræðingur, taki á
meðan sæti á Alþingi. - Bréf 13. jan. (Db. 507).

25. Jón Kjartansson forstjóri. Björn Pálsson, 5. þm. Norðurl. v., tilkynnir, að
vegna sérstakra anna heima fyrir muni hann ekki geta sinnt þingstörfum
um sinn og óski því eftir, að varamaður taki sæti hans á Alþingi. - Bréf
20. marz. (Db. 775).

26. Jón Kjartansson sýslumaður. Alfreð Gíslason, 8. landsk. þm., tilkynnir, að
þar sem hann muni ekki geta sótt þingfundi um skeið, óski hann eftir,
að varamaður taki sæti hans á Alþingi i forföllum hans. - Símskeyti 16.
jan. (Db. 501).

27. Forseti Nd. skýrir frá, að honum hafi borizt símskeyti frá Alfreð Gíslasyni,
8. landsk. þm., þar sem hann tilkynni, að hann geti ekki sótt fundi Alþingis
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um skeið og óski hann því eftir, að varamaður hans taki sæti á Alþingi í
forföllum hans. - Bréf 16. jan. (Db. 514).

28. Jón Kjartansson sendir kjörbréf sitt. - Bréflaust. (Db. 515).
29. Jón Pálmason. Gunnar Gíslason, 2. þm. Norðurl. v., tilkynnir, að hann geti

ekki sótt fundi Alþingis á næstunni vegna anna heima fyrir og óski hann
þvi eftir, að varamaður hans, Jón Pálmason, taki sæti hans á Alþingi i for-
föllum hans. - Bréf 2. des. (Db. 383). '

30. Einar Ingimundarson. 4. þm. Norðurl. v., tilkynnir, að vegna embættisanna
muni hann ekki geta sótt þingfundi um skeið og óski eftir, að varamaður,
Jón Pálmason, taki sæti hans á Alþingi í fjarveru hans. - Bréf 9. jan.
(Db. 503).

31. Forseti Nd. tilkynnir, að honum hafi borizt bréf frá Einari Ingimundar-
syni, 4. þm. Norðurl. v., þar sem hann tilkynni, að vegna embættisanna
muni hann ekki geta tekið sæti á Alþingi um skeið og óski hann þvi eftir,
að varamaður hans, Jón Pálmason bóndi á Akri, taki sæti hans á Alþingi
í fjarveru hans. - Bréf 16. jan. (Db. 508).

32. Gunnar Gíslason, 2. þm. Norðurl. e., tilkynnir, að vegna embættisanna
geti hann ekki sótt þingfundi næstu vikur og óski því eftir, að varamaður
taki sæti hans á Alþingi. - Bréf 19. marz. (Db. 768).

33. Margrét Sigurðardóttir. Einar Olgeirsson, 3. þm. Reykv., skýrir frá því, að
þar sem hann sé á förum til útlanda og verði fjarverandi um hálfs mánaðar
skeið, óski hann eftir, að varamaður, frú Margrét Sigurðardóttir, taki sæti
hans á Alþingi i forföllum hans. - Bréf 4. nóv. (Db. 172).

34. Forseti Nd. skýrir frá, að Einar Olgeirsson hafi tilkynnt, að þar sem hann
sé á förum til útlanda, óski hann eftir, að varamaður taki sæti hans á Al-
þingi i forföllum hans. - Bréf 4. nóv. (Db. 173).

35. Margrét Sigurðardóttir sendir kjörbréf sitt. - Bréflaust. (Db. 181).
36. Drengskaparheit Margrétar Sigurðardóttur um að halda stjórnarskrá lands-

ins. - (Db. 182).
37. Einar Olgeirsson, 3. þm. Reykv., tilkynnir, að þar sem hann sé á förum til

útlanda til að sitja á þingi Norðurlandaráðs og geti þvi ekki setið á Alþingi
næstu tvær vikur, óski hann eftir, að varamaður, Margrét Sigurðardóttir
húsfrú, taki sæti hans á Alþingi í forföllum hans. -- Bréf 14. febr. (Db.
605).

38. Forseti Nd. tilkynnir, að honum hafi borizt bréf frá Einari Olgeirssyni,
3. þm. Reykv., þar sem hann skýri frá því, að hann geti ekki sótt fundi
Alþingis næstu tvær vikur vegna setu á þingi Norðurlandaráðs og óski hann
þvi eftir, að varamaður, frú Margrét Sigurðardóttir, taki sæti á Alþingi í
forföllum hans. - Bréf 14. febr. (Db. 617).

39. Páll Metúsalemsson. Eysteinn Jónsson, 1. þm. Austf., tilkynnir, að þar sem
hann liggi rúmfastur i sjúkrahúsi vegna slyss, óski hann eftir, að vara-
maður taki sæti á Alþingi í veikindaforföllum hans. - Bréf 6. febr.
(Db. 567).

40. Forseti Nd. tilkynnir, að honum hafi borizt bréf frá Eysteini Jónssyni, 1. þm.
Austf., þar sem hann skýri frá því, að þar sem hann liggi rúmfastur í
sjúkrahúsi vegna slyss og geti því ekki gegnt þingstörfum um skeið, óski
hann eftir, að varamaður taki sæti á Alþingi í forföllum hans. - Bréf 6.
febr. (Db. 575).

41. Björgvin Jónsson tilkynnir, að vegna mikilla starfsanna geti hann ekki
mætt til þingsetu á næstunni. - Símskeyti 7. febr. (Db. 576).

42. Vilhjálmur Hjálmarsson tilkynnir, að hann geti ekki tekið sæti á Alþingi
i forföllum Eysteins Jónssonar. - Símskeyti 7. febr. (Db. 577).

43. Páll Metúsalemsson bóndi, Refstað, sendir kjörbréf sitt. - Bréflaust. (Db.
578).
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44. Drengskaparheit Páls Metúsalemssonar um að halda stjórnarskrá landsins.
- (Db. 579).

45. Pétur Pétursson. Emil Jónsson, 2. þm. Reykn., tilkynnir fyrir hönd
þingflokks Alþýðuflokksins, að þar sem Benedikt Gröndal, 5. þm. Vesturl.,
dveljist erlendis, sé þess óskað, að varamaður hans, Pétur Pétursson,
taki sæti á Alþingi í forföllum hans. --- Bréf 10. okt. (Db. 64).

46. Pétur Pétursson sendir kjörbréf sitt. -- Bréflaust (Db. 65).
47. Sigurður Bjarnason. Gísli Jónsson, 1. þm. Vestf., tilkynnir, að þar sem hann

sé á förum til útlanda til að sitja fundi Norðurlandaráðs, óski hann eftir,
að varamaður hans, Sigurður Bjarnason, taki sæti á Alþingi í forföllum
hans. - Bréf 6. des. (Db. 392).

48. Forseti Nd. skýrir frá, að honum hafi borizt bréf frá Gísla Jónssyni, 1. þm.
Vestf., þar sem hann tilkynni, að vegna utanfarar á vegum Norðurlanda-
ráðs óski hann eftir, að varamaður, Sigurður Bjarnason, taki sæti hans á
Alþingi. - Bréf 6. des. (Db. 402).

49. Kjartan J. Jóhannsson, 3. þm. Vestf., tilkynnir, að hann geti ekki sótt
þingfundi næstu tvær vikur og óski því eftir, að varamaður hans, Sig-
urður Bjarnason ritstjóri, taki sæti hans á Alþingi í forföllum hans. -- Sím-
skeyti 16. jan. (Db. 499).

50. Forseti Ed. tilkynnir, að honum hafi borizt símskeyti frá Kjartani J. Jó-
hannssyni, 3. þm. Vestf., þar sem hann tilkynni, að hann muni ekki geta
sótt fundi Alþingis næstu tvær vikur og óski því eftir, að varamaður,
Sigurður Bjarnason, taki á meðan sæti á Alþingi. - Bréf 16. jan. (Db. 509).

51. Gísli Jónsson tilkynnir, að þar sem hann geti ekki sótt fundi Alþingis
næstu tvær vikur vegna setu á þingi Norðurlandaráðs, óski hann eftir, að
varamaður taki sæti hans á Alþingi í forföllum hans. -- Bréf 14. febr.
(Db. 601).

52. Forseti Nd. tilkynnir, að honum hafi borizt bréf frá Gísla Jónssyni, 1. þm.
Vestf., þar sem hann skýri frá því, að hann geti ekki setið fundi Alþingis
næstu tvær vikur vegna setu á þingi Norðurlandaráðs og óski hann því
eftir, að varamaður, Sigurður Bjarnason ritstjóri, taki sæti á Alþingi í
forföllum hans. - Bréf 14. febr. (Db. 615).

53. Unnar Stefánsson. Formaður þingflokks Alþýðuflokksins tilkynnir, að þar
sem Friðjón Skarphéðinsson, 5. landsk. þm., geti eigi setið á þingi næstu
vikur vegna anna heima fyrir, óski hann eftir, að varamaður, Unnar Stefáns-
son, taki sæti á þingi í fjarveru hans. _. Bréf 31. okt. (Db. 153).

54. Forseti Ed. tilkynnir, að formaður þingflokks Alþýðuflokksins hafi farið
fram á, þar sem Friðjón Skarphéðinsson, 5. land sk. þm., geti ekki setið
á þingi næstu vikur vegna anna heima fyrir, að varamaður hans taki sæti
á þingi í forföllum hans. - Bréf 31. okt. (Db. 154).

55. Friðjón Skarphéðinsson, 5. landsk. þm., tilkynnir, að þar sem hann sé á
förum til starfa í mannréttindanefnd Evrópuráðs í Strasbourg, óski hann
eftir, að varamaður, Unnar Stefánsson, taki sæti hans á Alþingi á meðan. -
Bréf 10. des. (Db. 426).

56. Sigurður Ingimundarson, 1. landsk. þm., tilkynnir, að þar sem hann sé
á förum til útlanda til að sitja á þingi Norðurlandaráðs og geti því ekki
setið á Alþingi næstu tvær vikur, óski hann eftir, að varamaður, Unnar
Stefánsson viðskiptafræðingur, taki sæti á Alþingi í forföllum hans. -
Bréf 14. febr. (Db. 607).

57. Forseti Nd. tilkynnir, að honum hafi borizt bréf frá Sigurði Ingimundar-
syni, 1. landsk. þm., þar sem hann skýri frá því, að hann geti ekki sótt
fundi Alþingis næstu tvær vikur vegna setu á þingi Norðurlandaráðs og
óski hann því eftir, að varamaður, Unnar Stefánsson viðskiptafræðingur,
taki sæti á Alþingi í forföllum hans. - Bréf 14. febr. (Db. 616,).
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58. Valtýr Guðjónsson. Jón Skaftason, 4. þm. Reykn., tilkynnir, að þar sem
hann sé á förum til útlanda í opinberum erindum og verði fjarverandi
næstu vikur, óski hann eftir, að varamaður taki sæti á Alþingi í fjarveru
hans. - Bréf 16. nóv. (Db. 261).

59. Forseti Nd. tilkynnir, að hann hafi fengið bréf frá Jóni Skaftasyni, 4. þm.
Reykn., þar sem skýrt sé frá, að hann sé á förum til útlanda í opinberum
erindum og óski því eftir, að varamaður, Valtýr Guðjónsson, taki sæti á
Alþingi í forföllum hans. - Bréf 16. nóv. (Db. 262).

60. Valtýr Guðjónsson sendir kjörbréf sitt. - Bréflaust. (Db. 270).
61. Drengskaparheit Valtýs Guðjónssonar um að halda stjórnarskrá landsins.

- (Db. 271).
62. Vilhjálmur Hjálmarsson. Páll Metúsalemsson, 1. (vara)þm. Austf., tilkynnir,

að hann geti ekki sinnt þingstörfum næstu vikur vegna heimilisástæðna
og óski hann því eftir, að varamaður taki sæti á Alþingi í forföllum hans.
- Bréf 9. marz. (Db. 733).

63. Forseti Nd. tilkynnir, að honum hafi borizt bréf frá Páli Metúsalemssyni,
1. (vara)þm. Austf., þar sem hann skýri frá, að hann geti ekki sinnt þing-
störfum næstu vikur vegna heimilisástæðna og óski hann því eftir, að vara-
maður taki sæti á Alþingi í forföllum hans. - Bréf 9. marz. (Db. 734).

64. Björgvin Jónsson tilkynnir, að hann geti ekki komið til þings vegna
anna. - Símskeyti 6. marz. (Db. 735).

65. Erlendur Björnsson staðfestir, að Vilhjálmur Hjálmarsson hafi verið kjör-
inn 2. varaþm. Framsóknarflokksins í Austurlandskjördæmi. - Símskeyti
13. marz. (Db. 745).

66. Þorvaldur G. Kristjánsson. Magnús Jónsson tilkynnir, að þar sem Gísli
Jónsson, 1. þm. Vestf., muni ekki geta setið á þingi nú um skeið vegna
veikinda, sé þess óskað, að varamaður, Þorvaldur Garðar Kristjánsson,
taki sæti á Alþingi í fjarveru hans. -- Bréf 7. nóv. (Db. 183).

67. Forseti Nd. tilkynnir, að honum hafi borizt bréf frá Magnúsi Jónssyni,
þar sem tilkynnt sé, að þar sem Gísli Jónsson, 1. þm. Vestf., geti ekki setið
á þingi um hríð vegna veikinda, sé þess óskað, að varamaður, Þorvaldur
Garðar Kristjánsson, taki sæti á Alþingi. - Bréf 7. nóv. (Db. 184).

68. Þorvaldur Garðar Kristjánsson sendir kjörbréf sitt. - Bréflaust. (Db. 185).
Varðskipið Óðinn. Dómsmrn. fer fram á, að á fjárl. 1961 verði veittar 7.65 millj.

kr. til greiðslu kaupverðs varðskipsins Óðins. - (Db. 103).
Varnir gegn landspjöllum af völdum Dyrhólaóss. Umsögn vita- og hafnarmála-

stjóra um till. til þál. um varnir gegn landspjöllum af völdum Dyrhólaóss
í Mýrdal. - Bréf 7. febr. (Db. 588).

Varnir gegn útbreiðslu kartöflusjúkdóma. Landbrn. sendir landbn. Nd. frv. til l.
um varnir gegn útbreiðslu kartöfluhnúðorma og æxlaveiki í káljurtum og út-
rýmingu þeirra og fer fram á, að nefndin flytji frv. þetta á yfirstandandi
Alþingi. - Bréf 11. jan. (Db. 491).

Vatnsveita í Garðahreppi. Félmrn. sendir fjvn. erindi sveitarstjórans i Garða-
hreppi, þar sem farið er fram á styrk á fjárlögum 1961 til að gera vatnsveitu
í Garðahreppi. - Bréf 29. nóv. (Db. 353).

Vatnsöflun á Hellnum í Breiðuvíkurhreppi. Sigurður Ágústsson, 2. þm. Vesturl.,
fer fram á, að á fjárlögum 1961 verði veittar 150 þús. kr. til greiðslu kostnaðar
við vatnsboranir á Hellnum í Breiðuvíkurhreppi. -- Bréf 12. des. (Db. 807).

Vatnsöflun í Kelduhverfi. 13 bændur í Kelduhverfi í Norður-Þingeyjarsýslu fara
fram á, að á fjárlögum 1961 verði veittar 250 þús. kr. til borunar eftir vatni
í Kelduhverfi. - Bréf 30. okt. (Db. 171).

Vatnsöflun í Vestmannaeyjum. Guðlaugur Gíslason, 3. þm. Sunnl., fer fram á, að
fjárveiting til vatnsöflunar í Vestmannaeyjum á 17. gr. fjárlaga standi óbreytt.
- Bréf 18. nóv. (Db. 288).
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Vátryggingar fiskiskipa. Sjútvmrn. sendir skýrslu Henriks Ameln um athugun á vá-
tryggingum fiskiskipa hér á landi. - Bréf 16. jan. (Db. 495, 496).

Veðurstofa Islands, sjá: Fjárlög 1961 15, Tillögur.
Vega- og brúasjóður. Umsögn vegamálastjóra um frv. til 1. um vega- og brúasjóð.

- Bréf 16. febr. (Db. 623).
Vegabætur á ðxarfjarðarheiði. Þingmenn Austfirðinga fara fram á, að á fjárlögum

1961 verði fjárveiting til fjallvega hækkuð um 150 þús. kr. og fjárhæð þessari
varið til vegabóta á Öxarfjarðarheiði. - Bréf 21. nóv. (Db. 316).

Vegabætur í Vestur-Skaftafellssýslu. Siggeir Björnsson og Jón Helgason senda
ályktun bændafundar að Kirkjubæjarklaustri frá 4. febr., þar sem þakkaðar
eru samgöngubætur þær, sem gerðar hafa verið á Mýrdalssandi, en jafn-
framt er bent á, að nauðsynlegt sé að hraða frekari vegabótum i Vestur-
Skaftafellssýslu. - Bréf ódagsett. (Db. 604).

Vegagerð á Vestfjörðum og Austurlandi. Umsögn vegamálastjóra um frv. til 1. um
auknar framkvæmdir i vegagerð á Vestfjörðum og Austurlandi. - Bréf 14.
nóv. (Db. 235).

Vegagerð í Norður-Þingeyjarsýslu. Sýslumaður Þingeyjarsýslu sendir ályktun að-
alfundar sýslunefndar Norður-Þingeyjarsýslu frá 20. júlí um veg frá Lindar-
brekku að Bakkahlaupi og um veg frá Sandárbrú um Austursand að Bakka.
- Bréf 1. ágúst. (Db. 13).

Vegagerð í Vatnsdal. Oddviti Sveinsstaðahrepps sendir ályktun hreppsnefndar
hreppsins frá 26. nóv. varðandi framhald á lagningu Vatnsdalsvegar. -- Bréf
ódagsett. (Db. 364).

Vegagerð milli Blðtuiuðss og Skagastrandar. Hreppsnefnd Höfðahrepps fer fram
á, að á fjárlögum 1961 verði veitt fé til endurlagningar vegar milli Blönduóss
og Skagastrandar. - Bréf 23. okt. (Db. 159).

Vegalög. Umsögn vegamálastjóra um frv. til 1. um breyt. á lögum, nr. 36 1955,
um breyt. á vegalögum, nr. 34 1947. -- Bréf 14. febr. (Db. 664).

Vegamálastjóri, sjá: Brú á Jökulsá eystri í Skagafirði 1-2, Brú yfir Ölfusá, Brúar-
gerðir 1960, Brúargerðir 1961, Eftirlaun og styrktarfé 1, 32, Fyrirhleðsla i
Skaftá við Stjórnarsand 2, Jarðgöng á þjóðvegum, Kaup á vegagerðarvélum.
Löggilding bifreiðaverkstæða 11, Nýir akvegir, Reiðvegir 2, Rykbinding þjóð-
vega, Tekjur og gjöld vegasjóðs, Tillögur, Umferðaröryggi á leiðinni Reykja-
vik-Hafnarfjörður, Vega- og brúasjóður, Vegagerð á Vestfjörðum og Austur-
landi, Vegalög, Verkstjóranámskeið 5, Öflun lánsfjár til Hvalfjarðarvegar.

Vegasjóður, sjá Tekjur og gjöld vegasjóðs.
Veiðarfæratjón Grindavíkurbáta. Sjútvmrn. sendir erindi Guðmundar Ásmunds-

sonar hrl., þar sem farið er fram á, að veiðarfæratjón það, sem Grindavíkur-
bátar urðu fyrir af völdum íslenskra togara, verði bætt af opinberu fé. -
Bréf 30. nóv. (Db. 376).

Veiði og verkun steinbits,
1. Umsögn Fiskifélags Íslands um till. til þál. um veiði og verkun steinbits.

- Bréf 17. marz. (Db. 762).
2. Umsögn fiskmatsráðs um sömu till. til þál. - Bréf 7. febr. (Db. 573).
3. Umsögn Sambands isl. samvinnufélaga um sömu till. til þál. - Bréf 17.

febr. (Db. 628).
4. Umsögn Sölumiðstöðvar hraðfrystihúsanna um sömu till. til þál. - Bréf

9. febr. (Db. 590).
Veiðimálastjóri, sjá Tillögur.
Veiðistjóri, sjá Loðdýrarækt 10.
Veikindaforföll Ásgeirs Bjarnasonar. Ásgeir Bjarnason, 1. þm. Vestf., tilkynnir, að

hann hafi ekki getað sótt þingfundi undanfarið vegna veikinda, og fer
fram á, að hann haldi þingfararkaupi Í veikindaforföllum sínum - Bréf 24.
marz. (Db. 817).
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Veitingastaður i Vatnsfirði. Stjórn Barðstrendingafélagsins í Reykjavík fer fram á,
að félaginu verði veittur 350 þús. kr. styrkur á fjárlögum ársins 1931 til að
reisa veitingastað í Vatnsfirði. - Bréf 26. nóv. (Db. 351).

Verðflokkun á nýjum fiski.
1. Umsögn Alþýðusambands Íslands um frv. til 1. um verðflokkun á nýjum

fiski. - Bréf 18. marz. (Db. 766).
2. Farmanna- og fiskimannasamband Íslands fer fram á, að tiltekin breyting

verði gerð á sama frv. - Bréf 30. jan. (Db. 549).
3. Björgvin Þórðarson sendir ályktun fundar Sjómannafélags Hafnarfjarðar

1. febr., þar sem skorað er á Alþingi að samþykkja sama frv. - Bréf 10.
febr. (Db. 611).

4. Gunnar H. Bjarnason sendir ályktun fundar vélstjóra- og sjómannadeildar
Verkalýðsfélags Akraness frá 8. febr., þar sem skorað er á Alþingi að sam-
þykkja sama frv. - Bréf 9. febr. (Db. 593).

Verkalýðsfélag Akraness, sjá Verðflokkun á nýjum fiski 4.
Verkfræðingafélag Islands, sjá Lækkun byggingarkostnaðar 8-9.
Verkst jóranámskeið .

1. Umsögn Félags íslenzkra iðnrekenda um frv. til 1. um verkstjóranámskeið.
- Bréf 9. nóv. (Db. 208).

2. Umsögn Iðnaðarmálastofnunar Íslands um sama frv. - Bréf 8. nóv. (Db.
792).

3. Umsögn Landssambands iðnaðarmanna um sama frv. - Bréf 8. nóv. (Db.
204).

4. Umsögn Sölumiðstöðvar hraðfrystihúsanna um sama frv. - Bréf 9. nóv.
(Db. 202).

5. Umsögn vegamálastjóra um sama frv. - Bréf 8. nóv. (Db. 193).
6. Umsögn Verkstjórasambands íslands um sama frv. - Bréf 3. nóv. (Db.

194).
7. Umsögn Vinnumálasambands samvinnufélaganna um sama frv. -- Bréf 8.

nóv. (Db. 203).
8. Umsögn Vinnuveitendasambands Íslands um sama frv. - Bréf 31. okt.

(Db. 165).
9. Umsögn vita- og hafnarmálastjóra um sama frv. - Bréf 30. nóv. (Db. 374).

Verkstjórasamband Íslands, sjá Verkstjóranámskeið 6.
Vernd, sjá Héraðsfangelsi og ríkisfangelsi 4.
Verndun geitfjárstofnsins. Umsögn Búnaðarfélags Islands um till. til þál. um verndun

geitfjárs!2fnsins. - Bréf 21. nóv. (Db. 299).
Verzlunarráð Islands, sjá: Eftirlit með fyrirtækjasamtökum, Launajöfnuður

kvenna og karla 3, Verzlunarskóli Íslands.
Verzlunarskóli Islands. Verzlunarráð íslands fer fram á, að Verzlunarskóla íslands

verði veittur 1.4 millj. kr. byggingar styrkur. -- (Db. 88).
Vélanefnd ríkisins, sjá Kornrækt 3.
Vélskólinn í Reykjavík, sjá Tillögur.
Viðbótarhúsnæði rikisspitalanna. Dómsmrn. sendir erindi skrifstofu ríkisspítal-

anna, þar sem farið er fram á auknar fjárveitingar ifjárl. 1961 til byggingar
viðbótarhúsnæðis ríkisspítalanna. - (Db. 103).

Viðhald menntaskólans á Akureyri. Skólameistari menntaskólans á Akureyri fer
fram á, að fjárveiting á fjárlögum 1961 til viðhalds skólanum hækki í 250
þús. kr. - Bréf 1. nóv. (Db. 155).

Viðhald menntaskólans i Reykjavik.
1. Menntmrn. sendir erindi rektors menntaskólans í Reykjavík, þar sem farið

er fram á, að fjárveiting á fjárl. 1961 til stundakennslu og viðhalds skólans
verði hækkuð. - (Db. 168).

2. Menntmrn. sendir erindi rektors menntaskólans í Reykjavik, þar sem farið
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er fram á, að fjárveitingar á fjárlögum 1961 til stundakennslu og viðhalds
menntaskólanum hækki. - Bréf 21. nóv. (Db. 309).

Viðtækjaverzlun ríkisins, sjá: Tillögur, Þjóðleikhús.
Vilhjálmur Hjálmarsson, sjá Varaþingmenn 42, 62-65.
Vilmundur Jónsson fyrrv. landlæknir fer fram á, að fyrirhuguð fjárveiting á fjárl.

1961 honum til handa verði felld niður. - Bréf 11. okt. (Db. 71).
Vinnsla kisilleirs við Mývatn.

1. Menntmm. sendir ályktun atvinnumálanefndar ríkisins varðandi vinnslu
kísilgúrs úr Mývatni. - Bréf 18. nóv. (Db. 289).

2. Atvmrn. sendir erindi rannsóknaráðs ríkisins, þar sem farið er fram á,
að á fjárI. 1961 verði veittar 100 þús. kr. til að ljúka við álitsgerð um vinnslu
kisilleirs við Mývatn. - (Db. 168).

3. Atvmrn. sendir erindi rannsóknaráðs ríkisins, þar sem farið er fram á 100
þús. kr. fjárveitingu á fjárI. 1961 til að ljúka við álitsgerð um vinnslu
kísilgúrs við Mývatn. - Bréf 24. nóv. (Db. 331).

Vinnuhæli, sjá Héraðsfangelsi.
Vinnuhæli á Litla-Hrauni. Dómsmrn. sendir erindi forstöðumanns vinnuhælisins

á Litla-Hrauni, þar sem farið er fram á, að fjárveiting til hælisins hækki um
85 þús. kr. - Bréf 20. nóv. (Db. 367).

Vinnulöggjöj. Pétur Sæmundsen sendir ályktun ársþings iðnrekenda, sem haldið
var í maí, varðandi endurskoðun vinnulöggjafar. - Bréf 11. júlí. (Db. 4).

Vinnumálasamband samvinnufélaganna, sjá Verkstjóranámskeið 7.
Vinnuveitendafélag Siglufjarðar, síldarsaltendadeild, sjá Síldarútvegsnefnd 5.
Vinnuveitendasamband Íslands, sjá: Félagsmálaskóli verkalýðsins 3, Fæðingaror-

lof 5, Iðnaðarmálastofnun Íslands 12, Launajöfnuður kvenna og karla 3, Lög-
gilding bifreiðaverkstæða 12, Rannsókn á hagkvæmni ákvæðisvinnu 2, Verk-
stjóranámskeið 8.

Virkjun Jökulsár á Fjöllum. Jóhann Skaftason sendir ályktun fjórðungsþings
Norðlendinga, sem haldið var 11.-12. júní, þar sem skorað er á Alþingi að
láta ljúka sem fyrst fullnaðaráætlun um virkjun Jökulsár á Fjöllum. - Bréf 23.
jan. (Db. 534).

Virkjun Jökulsár í Axarfirði. Sýslumaður Þingeyjarsýslu sendir ályktun aðal-
fundar sýslunefndar Norður-Þingeyjarsýslu frá 20. júlí varðandi virkjun Jök-
ulsár i Axarfirði. - Bréf 1. ágúst. (Db. 11).

Virkjunarskilyrði í Fjarðará. Umsögn raforkumála stjóra um till. til þál. um rann-
sókn virkjunarskilyrða í Fjarðará. - Bréf 1. febr. (Db. 558).

Vistheimilið í Breiðuvík. Stjórnarnefnd vistheimilisins í Breiðuvík fer fram á, að
á Ijárl. 1961 verði veittar kr. 385177.58 til að greiða halla, sem orðið hefur á
rekstri heimilisins 1957 og 1958. - Bréf 4. nóv. (Db. 192).

Vitamálastjóri, sjá: Eftirlaun og styrktarfé 16, Hafnarstæði við Héraðsflóa, Hjarðar-
dalsbryggja, Kaup á olíukyndíngartækjum í dýpkunar skipið Gretti, Lán til
hafnarframkvæmda, Radíóviti á Sauðanesi, Sjóvarnargarðar, Tillögur, Varnir
gegn landspjöllum af völdum Dyrhólaóss, Verkstjóranámskeið 9, Vitar, leið-
armerki og öryggi sjófarenda 2.

Vitar, leiðarmerki og öryggi sjófarenda.
1. Umsögn Farmanna- og fiskimannasambands Islands um till. til þál. um

vita, leiðarmerki og öryggi sjófarenda. -- Bréf 23. febr. (Db. 648).
2. Umsögn vita- og hafnarmálastjóra um sömu till. til þál. - Bréf 6. marz.

(Db. 716).

Wolf-Manfreð Guðmundsson, sjá Ríkisborgararéttur.

Yfirdýralæknir, sjá Tillögur.
Yfirvinna kennara. Stjórn Bandalags starfsmanna ríkis og bæja sendir ályktun 20.
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þings bandalagsins varðandi greiðslu fyrir yfirvinnu kennara. - Bréf 30. nóv.
(Db. 370).

Zoega, Guðrún Ölaf'ía Þórunn, sjá Ríkisborgararéttur.

Þingeyrakirkja. sjá Endurbætur á Þingeyrakirkju.
Þingmannafundur Norður-A tlantshafsbandalagsríkja.

1. Forseti þingmannafundar Norður-Atlantshafsbandalagsríkja þakkar boð um
að heimsækja Ísland næsta sumar. - Bréf 28. febr. (Db. 724).

2. Forseti þingmannafundar Norður-Atlantshafsbandalagsríkja þakkar forseta
sþ. boð um að heimsækja Ísland næsta sumar. - Bréf 28. febr. (Db. 740).

3. Forseti þingmannafundar Norður-Atlantshafsbandalagsrikja sendir álykt-
anir síðasta fundar samtakanna. - Bréf 29. des. (Db. 551).

Þingmannaheimsókn frá Sovétríkjunum.
1. A. Strujev þakkar móttökur og fyrirgreiðslu alla við heimsókn þingmanna-

sendinefndar frá Æðsta ráði Sovétríkjanna. - Símskeyti 28. júIi. (Db. 6).
2. Hótel KEA sendir reikning yfir kostnað við heimsókn sendinefndar Æðsta

ráðs Sovétríkjanna til Akureyrar. - Bréf 12. júlí. (Db. 5).
Þjóðháttasaga íslendinga, sjá Kvikmyndun á þjóðháttasögu Íslendinga.
Þjóðleikhús. Menntmrn. fer fram á, að á 22. gr. fjárlaga 1961 verði heimilað að

verja rekstrarafgangi viðtækjaverzlunar ríkisins til að greiða áfallinn halla
þjóðleikhússins. - (Db. 104).

Þjóðminjasafn, sjá: Hækkun á fjárveitingu til þjóðminjasafns, Tillögur.
Þjóðskjalasafn, sjá Tillögur.
Þorgeir Jónsson, sjá Eftirlaun og styrktarfé 48.
Þorvaldur G. Kristjánsson, sjá Varaþingmenn 66-68.
Þórarinn Þórarinsson, sjá Varaþingmenn 5-7.
Þórhallur Gunnlaugsson, sjá Eftirlaun og styrktarfé 49.

Æðsta ráð Sovétríkjanna, sjá Þingmannaheimsókn frá Sovétríkjunum.
Ættfræðifélagið, sjá Styrkur til Rímnafélagsins.

Öflun lánsfjár til Hvalfjarðarvegar. Umsögn vegamálastjóra um till. til þál. um öflun
lánsfjár til Hvalfjarðarvegar. - Bréf 24. nóv. (Db. 405).

Ölgerðin Egill Skallagrímsson, sjá Áfengislög 19.
Örnefnasöfnun í Eyjafirði. Jóhannes Öli Sæmundsson fer fram á, að honum verði

veittur sami styrkur á fjárl. 1961 og hann naut á fjárl. 1960, 10 þús. kr., til
örnefnasöfnunar í Eyjafjarðarsýslu. - Bréf 5. nóv. (Db. 216).

Öryggismálastjóri, sjá Rannsókn á slysum við akstur dráttarvéla 3.
Öryrkjabifreiðar, sjá Aðflutningsgjöld af bifreiðum öryrkja.
Öryrkjamál. Stjórn Sjálfsbjargar, landssambands fatlaðra, sendir ályktun fundar

félagsins frá 16. febr., þar sem skorað er á Alþingi að lögfesta frv. til l. um ör-
yrkjamál, sem samið var af milliþinganefnd um öryrkjamál og sent ríkis-
stjórninni í okt. s. I. - Bréf 22. febr. (Db. 643).
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