
Sþ. 61. Tillaga til þingsályktunar
um aðstoð víð íslenzka námsmenn á Norðurlöndum og í Þýzkalandi.

Flm.: Pálm i Hannesson, Eiríkur Einarsson, Asgeir Ásgeirsson, Emil Jónsson.
Bjarni Ásgeirsson, Magnús Jónsson.

Sameinað Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að sjá farborða, eftir því sern 
með þarf og unnt er, þeim íslenzkum námsmönnum, er dveljast í þeim löndum , sem  
samgöngur héðan eru tepptar við. Jafnframt heim ilar Alþingi ríkisstjórninni að 
veita námsmönnum þessum sem stvrk allt að helmingi þess fjár, sem hún leggur 
þeim til dvalarkostnaðar.

G r e i n a r g e r ð .
Eins og kunnugt er, dveljast allmargir íslenzkir námsmenn á Norðurlöndum  

og í Þýzkalandi. Litjar fregnir berast frá þeim, en þó er kunnugt, að þeir eigi við 
að etja allm ikla erfiðleika vegna dýrtíðar og annars. Kunnugt er og, að flestir  
þeirra, ef ekki allir, stundi nám sitt af fullkom inni alúð, og ým sir hafa þegar lokið  
námi, en kom ast þó ekki heim.

Ríkisstjórnin hefur látið sendiráðin í Kaupmannahöfn og Stokkhólmi greiða 
þessu fólk i nauðsynlegan námseyri, en síðan hafa aðstandendur þess endurgreitt 
féð hér heima, að því leyti, sem þeir hafa getað. Þessi skipun er að vísu góðra gjalda 
verð og raunar fullnægjandi þar, sem efnaðir aðstandendur eiga í hlut. En hitt er 
þó vist, að allmargir þeirra námsmanna, sem hér eiga hlut að máli, verði að brjót- 
ast áfram af eigin rammleik að m iklu leyti eða öllu, og þykir því rétt, að ríkið hlaupi 
undir bagga með þeim á þann hátt, sem hér segir.

Jafnfram t er þess vænzt, að ríkisstjórnin rannsaki til þrautar, hvort ekki sé 
unnt að hjálpa þeim námsmönnum, sem lokið hafa námi erlendis, til þess að kom- 
ast heim, því að hér er þeirra þörf, en hins vegar vafasamt, hvert gagn þeir geti 
gert sér erlendis, úr því að námi er lokið.


