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Greinargerð.

Svo mörg missmíði eru á tilkomu og stefnuskrá núverandi ríkisstjórnar, að
ekki verður hjá því kornizt, að Alþingi ISTsiyfir viðhorfi sínu til hennar og starfs-
hátta þeirra, sem þar eru boðaðir.

Þrír flokkar standa að ríkisstjórninni: tveir lýðræðisflokkar og byltingar-
flokkur, sem ekki byggir starf sitt á þingræðisgrundvelli og er auk þess sannan-
lega undir áhrifum valdamanna erlendis um stefnu og störf í íslenzkum þjóð-
málum. Er þess skemmst að minnast, að meðan óvinátta var með Rússum og Þjóð-
verjum, sótti íslenzki Kommúnistaflokkurinn á að afflytja sem mest málstað naz-
ista. Eftir að Þjóðverjar og Rússar gerðu með sér bandalag, snerist þessi sami
íslenzki flokkur til meðhalds með nazistum, en opinberrar óvináttu við Breta, sem
stóðu þá einir uppi með samveldislöndum sínum til varnar frelsinu í heiminum.
En þegar styrjöld hófst með Rússum og Þjóðverjum, snerust kommúnistar hér
ii landi aftur til velvild ar við Breta og fjandskapar við Þjóðverja. Sá flokkur, sem
sýnir svo berlega, að hann er algerlega háður forráðamönnum í öðrum ríkjum,
á aldrei að fá tækifæri til að stýra íslandi með lýðræðisflokkum. Reynslan er líka
sú erlendis, að allir þroskaðir menn í lýðræðisflokkum þingstjórnarlanda neita
algerlega að hafa nokkur félagsleg samráð við kommunista.

Í öðru lagi er núverandi ríkisstjórn byggð á tryggðrofi við bændastétt lands-
ins. Fyrir nokkrum dögum hétu forráðamenn Sjálfstæðisflokksins og Framsókn-
arflokksins fulltrúum hænda á búnaðarþingi því að mynda saman borgaralega
ríkisstjórn, án þátttöku byltingarflokksins, ef búnaðarþing mælti með, að bænda-
stéttin gæfi eftir 8--10 milljónir af samningsbundnum atvinnutekjum á yfirstand-
andi ári. Búnaðarþing varð við þessari ósk. Bændastéttin verður svipt 8-10 millj.,
en í stað samstjórnar borgaraflokkanna kemur Kommúnistaflokkurinn í lands-
stjórnina, með úrslitaáhrifum á meðferð hinna vandamestu mála. Eftirgjöf bænda
er síðan notuð til að hækka tekjur þeirra manna í þjóðfélaginu, sem minnstan eðli-
legan rétt höfðu í þessu efni.

Þá koma þeir meinbugir á ráði hinnar nýmynduðu stjórnar, sem leiðir af þvi,
að Kommúnistaflokkurinn er þar þátttakandi. Heitið er góðu um að halda lítið
eða ekki breyttu kaupi fram um næstu kosningar, þó að afurðir landsmanna falli
stórlega á erlendum markaði. Á þennan hátt á að skapa tekjuhallabúskap, sem
hlyti á skömmum tíma að eyða þeim eignum, sem þjóðin á nú. Samhliða þessu á
að setja ný launalög á þingi nú fyrir jól. Frumvarpið gerir ráð fyrir, að íslenzkir
launamenn búi við allt að þriðjungi hærri tekjur en stéttarbræður þeirra í löndum,



sem eru rík og búa að gamalli fjármálamenningu. Hagur ríkissjóðs er nú á þeim
vegi, að i fjárlögin vantar 6% milljón króna, til að hægt sé að halda við verkleg-
um framkvæmdum á sama hátt og á undangengnum árum. Rúmlega 40 vegakaflar
hafa verið felldir niður vegna tekjuleysis ríkissjóðs. Þrátt fyrir það, að lands-
menn eiga nú að greiða nálega 100 millj. til þarfa ríkisins, verður enn miklu við
að bæta, ef halda á i horfinu, þó að ekki sé bætt við auknum útgjöldum. En nú á
hin nýja stjórn að hækka stórlega hin föstu útgjöld til starfsmanna ríkisins og
festa þau til langframa, rétt áður en tekjurýrnun atvinnuveganna byrjar fyrir al-
vöru. Jafnframt þessu er samið um að lögleiða stórfelld útgjöld af almannafé til
aukinna persónutrygginga. eftir fyrirmynd, sem rætt hefur verið um i Bretlandi,
en hvergi verið framkvæmd. Meginhluti ríkisútgjaldanna fer nú í laun til manna,
sem á einn eða annan hátt starfa fyrir ríkið, og mjög er gengið nærri almennum
framkvæmdum, eins og áður er sagt. En ofan á þetta á að bæta stórfelldum út-
gjöldum til launþega og í persónutryggingar. Ef svo er haldið fram stefnunni,
mundi skjótlega verða að fella krónuna, eyða þannig innstæðunum og kippa al-
gerlega fótum undan fjármálasjálfstæði einstaklinga og stofnana, um leið og ríkið
yrði vanmegnugt að halda uppi verklegum framkvæmdum í þágu almennings.

ÞÓ er ekki enn komið að stærsta óhappamáli hinnar nýju stjórnar, en það er
þjóðnýting útgerðarinnar. Talið er, að kommúnistar hafi heimtað, að hinir nýju
stjórnarflokkar taki með ýmiss konar þvingunarráðstöfunum í sínar hendur svo
skiptir hundruðum milljóna af sparifé landsmanna til ráðstöfunar, án íhlutunar
eigendanna. Hér er vitaskuld um að ræða byltingaraðgerð og hana ekki af bezta
tagi. Ef ráð er fyrir gert, að þetta lánist og stjórnin kaupi mikinn skipastól fyrir
sparifé landsmanna og bjóði skipin síðan til sölu, þó að ekki væri nema fyrir siða-
sakir, þá mundu fáir þora að kaupa skipin til að gera þau út, þar sem kommúnistar
héldu kaupinu langtum hærra en í þeim löndum, sem íslenzkur útvegur yrði að
keppa við. Þá mundi krafizt, að hinn nýi floti yrði rekinn á kostnað ríkis og bæja
með fyrirsjáanlegu stórtapi. Einstakir útvegsmenn mundu þá flýta sér að kasta
frá sér skipum og bátum. Yrði þá íslenzkur útveg ur um nokkra stund rekinn á
kostnað allra landsmanna, meðan verið væri að eyða eignum þjóðarinnar með þvi
að lifa á allan hátt langt yfir efni fram.

Sú ríkisstjórn, sem nú hefur verið, mynduð, er af sumum talin mynduð vegna
hagsmuna Reykjavíkur og að hún eigi að starfa í mótsetningu við hagsmuni byggð-
unna og annarra kaupstaða og kauptúna. Þetta er þó ekki nógu nákvæmt. Stjórnin
á samkvæmt stofnsamningum sínum að vera framkvæmdanefnd launþega á her-
námssvæðunum og starfa á móti réttmætum og eðlilegum hagsmunum framleið-
enda í byggðum og bæjum, þar með talinn sjálfur höfuðstaðurinn. Má vel geta
sér til, hve lengi verður unnt að halda þeim leik áfram að Íþyngja framleiðslunni,
þar til hún sligast undan byrðum, sem ekki er unnt að bera.

Hið nýja ráðuneyti Olafs Thors táknar stefnubreytingu í íslenzkum lands-
málum, eins og sannað er hér að framan. Kommúnistar ætla að nota þátttöku sína
og áhrif til að koma atvinnuvegum landsmanna á kné, eyða eignum borgaranna
með tekj uhallarek stri og koma á þnjóðnýtingu atvinnuveganna. Fram að þessu
hafa borgarar landsins ekki skilið þessa hættu og eytt orku sinni í innbyrðis átök
og kapphlaup um vegtyllur og metorð í þjóðfélaginu. En sem betur fer er þjóðin
nú að byrja að átta sig á, hvert stefnt er með hinum giftulitlu samfylkingartil-
raunum borgaraflokkanna við kommúnista. A næstu vikum, mánuðum og miss-
irum munu framleiðendur til sveita og sjávar sameinast til varnar móti þessari
upplausn og skaðsemd, sem byltingarflokkur, háður valdamönnum í öðru landi,
vinnur að hér á landi.


