
Sþ. 36. Tillaga til þingsályktunar
um drykkjum annahæli.

Flm.: Sig'fús Sigurhjartarson, H araldur Guðmundsson, Sveinbjörn Högnason,
Bjarni Benediktsson.

Alþingi á lyk tar  að heimila ríkisstjórninni að verja úr  ríkissjóði, á þessu og næsta 
ári, allt að 250 þús. kr. til s to fnunar drykkjum annahælis .  Telur þingið æskilegt, að 
rikisstjórnin leiti samvinnu við bindindissamtökin í landinu um stofnun og rekstur 
hælisins, enda gangi sjóðir þeir, sem eru í þeirra vörzlum og ætlað er það hlutverk að 
koma slíku hæli á fót, til s tofnunarinnar.

G r e i n a r g e r ð .
Á síðasta þingi báru  f jórir  þingmenn fram þingsályktunartillögu uni sama efni, 

og fylgdi henni allýtarleg greinargerð. Þ ar  sem allar þær röksemdir, sem þar voru 
fram  færðar, eru enn í fullu gildi, þykir rétt að tilfæra ineginatriði hennar hér, en 
þar var þetta fram tekið meðal annars :

„Það getur engum blandazt hugur um það, að s to ínun drykkjuinannahælis  er 
hið mesta nauðsvnjamál. Það má í raun inn i furðu gegna, hve þing og stjórn og allur 
almenningur hefur lengi daufheyrzt við þeim röddum, sem uppi hafa verið bæði inn- 
an þings og utan urii það, hver nauðsyn væri á því að h rinda þessu máli í framkvæmd. 
Guðrún Lárusdóttir, landskjörinn þingmaður, flutti á fjórum  þingum í röð ýmist. 
þingsályktunartillögur eða lagafrumvörp um málið. Fékk hún  eitt skipti samþykkta 
þingsályktunartillögu, þar sem skorað var á rík iss tjó rn ina  að beita sér fyrir  fram- 
kvæmdum í málinu, en þar við situr.

F y rir  atbeina bindindisstarfsem innar í landinu hefur nú tekizt að vekja almennan 
áhuga fyrir  málinu. Hafa bindindisfélögin beitt sér fyrir  f jársöfnun  í þessu skyni, 
sem þegar helur borið allmikinn árangur, og spáir sú reynsla, sem hér er fengin, góðu 
um framhaldandi f járöflun ineð þessum hætti. Þá hefur Jó n  Pálsson, fyrrverandi 
bankagjaldkeri, sýnt þessu fyrir tæki mikið vinarþel og áhuga á m álinu með þeirrí 
rausnarlegu gjöf, sem hann lét af hendi rakna í þessu skyni fy r ir  rúm u ári síðan.“

Alls muiiu vera í sjóðum þeim, sem eru í vörzlu b indindissamtakanna, um 50 þús. 
krónur.

í þessari tillögu er gert ráð fvrir, að rík issjóður verji allt að 250 þús. kr. á þpssu 
og næsta ári til stofnunar drykkjum annahælis , til viðbótar við þá sjóði, sern fyrir  
hendi eru og stofnast kunna, og niuii það sízt vera of i lagt, ef eitthvað á að verða úr 
framkvæmdum. Sennilega væri rétt, að rík isstjórnin leitaði samvinnu við Stórstúku 
íslands um stofnun og reks tu r  hælisins og jafnvel að hún fæli S tórstúkunni rekstur- 
inn, en styrkti jiað eftir því, sem þurfa jiætti, en jietta er fyrirkomulagsatriði, sem 
ckki þykir ástæða til að ræða nánar i þessari greinargerð. Aðalatriðið er, að drvkkju- 
mannahælið komi, þörf fyr ir  jiað er svo brýn, eins og nánar  m un vikið að í framsögu, 
að jiað er með öllu óverjandi fyr ir  ríkið að bæta ekki úr  henni án  tafar.


