
sþ. 188. Breytingartillögur
við frv. til fjárlaga fyrir árið 1956.

I. Frá Sigurði Bjarnasyni.
Við 13. gr. C. VIII. Nýr liður:

Ferjubryggjur:
1. í Ögri .
2. í Bæjum á Snæfjallaströnd .

II. Frá Gylfa Þ. Gíslasyni.
1. Við 14. gr. B. I. a. 14. (Háskólinn, vísindastarfsemi).

Fyrir ,,50 000" kemur .
2. Við 14. gr. B. I. Nýr (rómv.) liður:

Til stúdentaráðs .
3. Við 14. gr. B. II. (Íslenzkir námsmenn).

a. Við a. (Íslenzkir námsmenn erlendis).
Fyrir ,,875 000" kemur .

b. Við b. (Framlag til námslána).
Fyrir ,,400 000" kemur .

e, Við c. (Lánasjóður stúdenta).
Fyrir ,,500 000" kemur .

d. í stað niðurlagsmálsgr, komi:
Styrkurinn er bundinn því skilyrði, að þeir, sem

styrks njóta, sýni fram á, að þeir stundi nám sitt
með árangri, og inni að námi loknu af hendi minnst
5 ára þjónustu í þágu landsins, ella endurgreiði þeir
styrkinn.

Menntamálaráðuneytið skal gefa út reglugerð um út-
hlutun námsstyrkja og námslána og sé þar m. a. að því
stefnt, að hliðstæð aðstoð verði veitt þeim, sem stunda
nám innanlands og utan.

4. Við 14. gr. B. XXVI. (Skáksamband íslands).
Fyrir ,,20 000" kemur .

5. Við 15. gr. A. II. Nýr liður:
Til að koma á fót mannfræðideild við þjóðskjala-

safnið, er m. a. hefji samningu spjaldskrár yfir Íslend-
inga með æviatriðum þeirra, safni mannamyndum og
annist upptöku talaðs máls og þjóðlegs fróðleiks á hljóm-
plötur eða segulband .

III. Frá Hannibal Valdimarssyni og Gylfa Þ. Gislasyni.
Við 15. gr. IX. 19. Nýr liður:

Til dr. Gunnlaugs Þórðarsonar til að gefa út á frönsku
doktorsritgerð hans um landhelgi Íslands .

IV. Frá Gylfa Þ. Gislasyni.
1. Við 15. gr. A. IX. 21. (Samning Islenzkrar orðabókar).

Fyrir ,,125 000" kemur .
2. Við 15. gr. A. X. (Skáld, rithöfundar og listamenn).

a. Fyrir ,,902 608" kemur .
b. Nýir liðir:

1. Til heiðurslauna fyrir afrek Í listum og vísindum
samkvæmt úthlutun nefndar þeirrar, sem kjósa skal
samkvæmt X. lið, og skal heimilt að veita 25000
kr. heiðurslaun til vísindamanns, rithöfundar eða
skálds, myndlistarmanns, tónlistarmanns og leikara
fyrir afrek, unnið á árinu 1956 .

Háskólaráði, menntamálaráði og þjóðleikhús-
ráði skal gerður kostur á að gera tillögur um út-
hlutun heiðurslaunanna.

2. Til vísindasjóðs, sem stjórnað sé af 5 mönnum,
2 tilnefndum af háskólaráði, 2 af menntamálaráði
og 1 af menntamálaráðherra, og skal hafa það hlut-
verk að styrkja íslenzka vísindamenn til sjálfstæðra
vísindastarfa, hérlendis eða erlendis, eða til að búa
sig undir að geta stundað slík störf (stofnframlag)

3. Við 15. gr. A. XII. Nýr liður:
Til þess að skreyta opinberar byggingar með lista-

verkum .
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4. Við 15. gr. A. XXVII. (Vísindamenn og fræðimenn).
Fyrir ,,135 391" kemur .

5. Við 15. gr. A. XXX. 1. (Tónlistarskólinn í Reykjavík).
Fyrir ,,70 000" kemur .

V. Frá Ingólfi Jónssyni.
Við 15. gr. A. XLVIII. Nýr liður:

Til Rangæingafélagsins í Reykjavík til þess að reisa Þor-
steini Erlingssyni minnismerki í Hlíðarendakoti .

VI. Frá Sigurði Bjamosijni, Hannibal Valdimarssyni og Eiríki
Þorsteinssyni.
Við 15. gr. A. XLVIII. Nýr liður:

Til byggðasafns Ísfirðinga á Ísafirði .

VII. Frá Gylfa Þ. Gíslasyni.
1. Við 17. gr. 11. Nýr liður:

Til KFUM til að starfrækja sumardvalarheimili fyrir
unglinga í Vatna skógi .

2. Við 20. gr. Út. XII. 4. Nýr liður:
Til byggingar heimavistarhúss við menntaskólann í

Reykjavík .
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