
sþ. 295. Breytingartillögur
við frv. til fjárlaga fyrir árið 1956 og við brtt. á þskj. 287.

I. Frá Einar Ingimundarsyni og Gunnari Jóhannssyni.
Við 13. gr. C. VIII. 46. (Siglufjörður).

Fyrir ,,200000" kemur .
Til vara .

II. Frá Gísla Jónssyni.
Við 13. gr. C. VIII. 61. Nýr liður:

Til ferjubryggju á Brjánslæk .
Til vara .

[1. mál]
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III. Frá Einari Olgeirssyni.
1. Við 14. gr. B. I. a. 10. (Háskólinn). Nýr liður:

Til háskólaráðs til þess, í samráði við rannsóknaráð rík-
isins, að veita stúdentum, er nema vilja hvers konar efnafræði,
sérstaka styrki, svo að þjóðfélagið hafi síðar meir næga sér-
fræðinga á því sviði :......... 100000

2. Við 14. gr. B. I. a. 14. (Háskólinn). Nýr liður:
Til vísindarannsókna í íslenzkri sögu, bókmenntum og

tungu, svo og Íslenzkri jarðfræði, samkv. ákvörðun háskóla-
ráðs, er hafi hvað jarðfræðirannsóknir snertir samráð við
rannsóknaráð ríkisins 100000

3. Við 14. gr. B. II. a. (íslenzkir námsmenn erlendis).
Fyrir ,,875000" kemur 1050000

IV. Frá Lúðvík Jósefssyni.
Við brtt. 287,32.(Við 14.gr. B. XVIII. 3. - íþróttasamband Íslands).

Fyrir ,,75000" kemur .

V. Frá Einari Olgezrssyni.
1. Við 14. gr. B. XXVI. Nýr liður:

Til Skákfélags Reykjavíkur til þess að taka á leigu eða
eignast fastan samastað, er sé skákheimili þeirra, er íþrótt
þá iðka .

2. Við 14. gr. B. XXX. Nýr liður:
Til þess að bjóða tveim færeyskum stúdentum ókeypis dvöl

við Háskóla Íslands til að nema íslenzk fræði .

VI. Frá lngólfi Jónssyni.
Við 15. gr. A. III. 5. (Til viðhalds gamalla bygginga).

Fyrir ,,90000" kemur .

VII. Frá Einari Olgeirssyni.
1. Við 15. gr. A. III. 6. (Þjóðminjasafnið).

a. Liðurinn orðist svo:
Til hljómplötusafns og upptöku á stálþráð. hljómband

eða annað varanlegt efni á ýmiss konar alþýðlegum fróð-
leik, frásagnarhætti og kveðskap .

b. Nýr liður:
Til upptöku á stálþráð. hljómband eða annað varanlegt

efni á einni skáldsögu Halldórs Kiljans Laxness, valinni í
samráði við hann og lesinni af honum sjálfum .
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2. Við brtt. 287, 40. a. (Við 15. gr. A. XI.). Liðurinn orðist svo:
Til skálda, rithöfunda og listamanna:
1. Grunnlaun .
2. Verðlagsuppbót .

3. Við 15. gr. A. LVIII. Nýr liður:
Til viðhalds Viðeyjarstofu í samráði við eiganda, en

tryggt sé, að engu sé breytt frá gömlum stíl hússins .
4. Við 15. gr. A. LXII. Nýr liður:

Til þess að kvikmynda daglegt líf á íslenzkum kotbæ eins
og það er, og skal valinn kotbær byggður í gömlum stíl .

5. Við 17. gr. 9. (Sumardvalarheimili o. fl.).
a. Fyrir ,,125000" kemur .
b. Nýr liður:

Til orlofs og sumardvalar fyrir húsmæður frá barn-
mörgum heimilum á vegum mæðrafélaga, mæðra styrks-
nefnda og annarra samtaka, en félagsmálaráðuneytið út-
hluti fénu til samtakanna .

6. Við 17. gr. 16. a. (Almennar slysavarnir).
Fyrir ,,150000" kemur .

7. Við 17. gr. 16. b. (Umferðarslysavarnir).
Fyrir ,,50000" kemur .
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VIII. Frá Lúðvík Jósefssyni.
Við 22. gr. IX. Nýr liður:

Að greiða Félagi íslenzkra myndlistarmanna vegna norrænu listsýning-
arinnar í Róm þær 100 þús. kr., sem veittar voru í fjárlögum fyrir árið 1955.

IX. Frá Jóhanni Jósefssyni.
Við 22. gr. XIV. Nýr liður:

Að lána úr ríkissjóði eða ábyrgjast lán með þeim skilyrðum, er hún
setur, og gegn þeim tryggingum, er hún metur gildar, allt að 3.6 millj. kr. til
þess að gera útvegsmönnum í Vestmannaeyjum fært að inna af hendi greiðslur
til sjómanna vegna vangoldinna bátagjaldeyrishlunninda fyrir árin 1952 og
1953.


