
sþ. 600. Breytingartillögur
við frv. til fjárlaga fyrir árið 1953.

Frá fjárveitinganefnd.

1. Við 11. gr. B. 7. a. (Fiskmat).
a. Við 1. a. (Grunnlaun). Fyrir ,,307746" kemur
b, Við 1. b. (Verðlagsuppbót). Fyrir ,,145462" kemur .
e, Við 6. (Ferðakostnaður). Fyrir ,,150000" kemur '"
IV. H. Nýr liður:
Til fávitahælis í Skálatúni. byggingarstyrkur .
B. XVIII. 8. Nýr liður:
Til leiðbeiningar í starfsíþróttum á vegum Ungmennafé-
lags íslands samkvæmt fyrirmælum ráðherra .
A. IX. 2. (Þjóðvinafélagið ),
Fyrir ,,5 000" kemur .
A. XXIV. 14. Nýr (rómv.) liður:
Til Elsu Sigfúss söngkonu .
II. a.
a. Árni Pálsson, fyrrv. prófessor.

Liðurinn fellur niður.
b. Við bætast í stafrófsröð:

Davíð Árnason, fyrrv. fiskmatsmaður .
Eiður Albertsson, fyrrv. barnaskólastjóri .

c. Eftirfarandi liðir falla niður:
Guðmundur Pálmason, fyrrv. vitavörður.
Ingivaldur Nikulásson, fyrrv. barnakennari.
Jónas Jónsson, fyrrv. fiskmatsmaður.
Kristján A. Bjarnason, fyrrv. póstur.
Kristján Ingímundarson, fyrrv. fiskmatsmaður.

d. Lárus Sigurjónsson, skáld.
Fyrir ,,8418.00" kemur .

e. Við bætast í stafrófsröð:
Magnús Andrésson, fyrrv. fiskmatsmaður .
Ólafur Olafsson, fyrrv. sóknarprestur .
oier Guðmundsdóttir, fyrrv. ljósmóðir .
Ragnheiður Pétursdóttir, fyrrv. ráðuneytisbókari .
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f. Sigurjón Rögnvaldsson, fyrrv. kennari.
Liðurinn fellur niður.

g. Við bætast í stafrófsröð:
Vernharður Þorsteinsson, fyrrv. menntaskólakennari
Þórarinn Stefánsson, fyrrv. fiskmatsmaður .

7. Við 18. gr. II. b.
a. Anna Þorgrímsdóttir.

Fyrir ,,3363.75" kemur .
b. Anna Þorkelsdóttir.

Fyrir ,,2 484.00" kemur .
c. Við bætist í stafrófsröð:

Finnbjörg Kristófersdóttir .
d. Guðrún Oddsdóttir.

Fyrir ,,5606.25" kemur .
e. Guðrún Þorvarðsson.

Fyrir ,,6 500.00" kemur .
f. Við bætast í stafrófsröð:

Ingibjörg Björnsdóttir .
Kristín Sigurðardóttir .

g. Lára Bjarnadóttir (ekkja G. L.).
Fyrir ,,2 242.50" kemur .

h. Margrét Árnadóttir.
Fyrir ,,3363.75" kemur .

i. Oddný Vigfúsdóttir.
Liðurinn fellur niður.

j. Við bætast í stafrófsröð:
Oktavia Sigurðardóttir .
Ölaf'ía Einarsdóttir .
Sigríður Bjarnason .
Sylvía N. Guðmundsdóttir .
Vilhelmína Ingimundardóttir .
Þorvalda Hulda Sveinsdóttir .

8. - 22. - XIV. Nýir liðir:
a. Að verja allt að 2 millj. kr. til flugvallagerðar til viðbótar fram-

lagi á 20. gr., ef tekjur flugvallanna fara fram úr áætlun sem
þessu nemur, enda vaxi ekki rekstrarhalli flugmálanna samkv.
13. gr. D.

b. Að ábyrgjast fyrir SIippfélagið h/f í Reykjavík allt að 6 millj.
kr. lán til byggingar nýrrar dráttarbrautar gegn tryggingum, sem
ríkisstjórnin metur gildar.

c. Að ábyrgjast lán að upphæð 200 þús. kr., er Vikurfélagið h/f
kann að taka, gegn þeim tryggingum, er ráðherra metur gildar.

d. Að ábyrgjast lán að upphæð 150 þús. kr., er Glersteypan h/f kann
að taka, gegn þeim tryggingum, er ráðherra metur gildar.

e. Að greiða menningarsjóði það, sem á kann að vanta, að tekjur
sjóðsins árið 1952 nái 360 þús. kr.

f. Að leggja fram það mikið nýtt hlutafé í Skallagrím h/f í Borgar-
nesi, að hlutafé ríkissjóðs verði jafnan 7'3 af heildarhlutafjár-
hæð félagsins, þó ekki yfir 200 þús. kr.

g. Að ábyrgjast fyrir Skalla grím h/f í Borgarnesi allt að 3,6 millj.
kr. innlent eða erlent lán, er félagið kann að taka til smíða á
nýju skipi fyrir Reykjavíkur-Akranes--Borgarnesferðir, gegn
tryggingum, er ríkisstjórnin metur gildar, þó eigi yfir 60% af
kostnaðarverði skipsins.

h. Að verja allt að 27'2 millj. kr. til að styrkja bátaútvegsmenn, er
undanfarin ár hafa stundað dragnota- og togveiðar. til kaupa á
nýjum veiðarfærum til annarra veiðiaðferða. Ríkisstjórnin setur
nánari reglur um úthlutun styrkjanna.

i. Að aðstoða Flugfélag Íslands h/f við kaup á einni millilandaflug-
vél og einni innanlandsflugvél með því að veita ríkisábyrgð fyrir
allt að 60% af kaupverði flugvélanna, þó eigi yfir 14 millj. kr.,
gegn þeim tryggingum, sem ríkisstj órnin metur gildar.

j. Að endurgreiða innlendum skipasmíðastöðvum aðflutningsgjöld,
þar með talinn söluskattur, af efni í skip og báta, er þær smíða.
Má miða endurgreiðsluna við tiltekna fjárhæð á hverja smálest,
sem næst því, er ætla má að svari til þeirra aðflutningsgjalda og
og söluskatts, er greidd hafa verið af efni til smíðanna.

k. Að ábyrgjast lán að upphæð 150 þús. kr., er Skúli Pálsson, Laxa-
lóni í Mosfellssveit, kann að taka til ræktunar regnbogasilungs.
gegn þeim tryggingum, er ríkisstjórnin metur gildar.
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