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Alþingi ályktar að skora á rík isstjórnina að hlutast til um það, svo sem verða má, 

nð greitt verði fyrir innflutningi efnis til símalagninga. Enn fremur, að greitt verði 
eftir fremsta megni fyrir innflutningi efnis til talstöðva, þannig að ávallt verði fyrir 
hendi nægilegt af talstöðvum i báta- og skipaflota landsm anna og til afnota á af- 
skekktum stöðum, sem ekki eru enn þá kom nir í símasamband.

G r e i n a r g e r ð .
Miklir örðugleikar eru nú á innflutningi efnis til símalagninga. Hefur það leitt 

til þess, að nýbyggingar símalína hafa nær algerlega stöðvazt. Útlit er fyrir, að á næsta 
ári m uni enn þrengjast að i þessum efnum.

Svipuðu máli gegnir um innflutning efnis til talstöðva í báta- og skipaflota lands- 
manna. Ö rðugleikarnir á að ná slíku efni til landsins fara stöðugt vaxandi.

Mestallt það efni, sem hér um ræðir, er nú flutt inn frá Ameríku. Byggjast örð- 
ugleikarnir á innflutningnum  þaðan bæði á því, að erfitt er um vik að festa kaup á 
þessum vörum, og eíns hinu, að skiprúm  er af skornum  skammti til flutninganna. En 
efni til símalagninga, svo sem staurar, er rúm frekt og verður naum ast flutt með al- 
mennum nauðsynjavarningi, svo sem matvöru.

Það er því auðsætt, að sérstakar ráðstafanir verður að 'gera af hálfu hins opin- 
bera til þess að tryggja þennan innflutning. Fjöldi símalína bíður lagningar, og til við- 
halds og endurbóta er einnig m ikils efnis þörf. Ríka nauðsyn ber einnig til þess, að 
hægt verði að tryggja bátaflota landsm anna talstöðvar. Enn frem ur verður að hafa i 
huga, að á mörgum afskekktum stöðum, sem litla von hafa um síma í bili, er mikil bót 
að talstöðvum. Talstöðvarnar hafa skapað vélbátaflota landsm anna stóraukið öryggi. 
Verður því að leggja á það allt kapp, að til þess komi ekki, að nýir bátar, sem bætast 
í flotann, þurfi að vera án þessa öryggistækis vegna þess að innflutningur efnis til 
þeirra stöðvist. Það er tilætlan flm. þessarar þingsályktunartillögu, að með sam- 
þykkt hennar stuðli Alþingi að þvi, að sem flestra ráða verði leitað til þess að tryggja 
innflutning þess efnis, sem þar um ræðir og ríka nauðsyn ber til, að fáist til landsins.


