
Lagafrumvörp afgreidd með 
rökstuddri dagskrá.

1. Jöfnunarsjóður aflahluta.
A 15. fundi í Nd., 9. marz, var útbýtt:
Frv. til 1. um jöfnunarsjóð aflahluta (þmfrv.. 

A. 37).

A 16. fundi 1 Nd., 10. marz, var frv. tekið til 
1. umr.

Of skanimt var liðið frá útbýtingu frv. — Af- 
brigði leyfð og samþ. með 19 shlj. atkv.

:sFIm. (Sigurður Kristjánsson): Þetta mál er 
kunnugt hér í d. frá fyrri timum, en ég skal 
þó rifja upp tildrög þess. Þeirra er að leita til 
erfiðleikaára útgerðarinnai’ fyrir strið. Þá var 
svo komið, að útgerðartimi skipanna var stuttur, 
og lá oft við, að sum skipanna yrðu ekki gerð 
út. Var því engin leið, að á smærri skipum 
gætu sjómenn fleytt fram lífinu af aflahlutn- 
um einum. Það hefur alltaf verið svo, að af- 
koman hefur verið misjöfn eftir árferði. Afla- 
leysisár og ár óhagstæðra markaða fara með út- 
gerðina.

Vandræði útgcrðarinnar komust á það stig, og 
tekjuskortur þeirra, sem þar höfðu af lífsviður- 
væri sitt, varð svo mikill, að sjómenn fóru að 
krefjast þess, að tryggðir væru aflahlutir fyrir 
hverja vertíð, en þá kom í ljós, að enginn gat 
veitt þá tryggingu. Útgerðarmenn voru orðnir 
snauðir og' ekki færir um að standa við slíkar 
skuldbindingar, og var ekki til annarra að leita 
cn lánsstofnananna, en þær töldu þetta ekki 
eðlilegan rekstrarkostnað skipanna. Af öllu þessu 
leiddi verkföll í suinum verstöðvum, sem leiddu 
bjargarskort yfir sveitarfélögin. Þetta var á- 
stæðan til þess, að frv. kom hér fram 1939,' sem 
ég var flm. að. Frv. var tekið sæmilega hér í 
hv. d. og afgreitt til Ed. með nokkrum breyt. 
En timi vannst ekki til að koma því lengra. Ég 
flutti frv. aftur lítið breytt — en að vísu nokk- 
uð breytt — á aðalþ. 1940. Þær breyt., sem þá 
höfðu verið gerðar, voru í samræmi við vilja 
þessarar hv. d. árið áður. Málið var þá nokkuð 
lengi í d., og lauk því með því, að sjútvn., sem 
var sammála um, að málið væri nauðsynjamál, 
kom sér þó ekki saman um, hvernig skyidi af- 
greiða það á þvi þ. Meiri hl. vildi láta afgreiða 
það með rökst. dagskrá, svo hljóðandi: „Þar 
sem nauðsynlegt verður að teijast, að komið 
verði á hlutatryggingum á íslenzkum skipum, 
sem gerð eru út með hlutaráðningu, en mál 
þetta þarf rækilegan undirbúning og athugun.

áður en iöggjöf verður um það sett, ályktar d. 
að fela ríkisstj. að undirbúa, með aðstoð trygg- 
ingarfróðra inanna, frv. til I. um hlutatrygg- 
ingar fyrir næsta Alþ. og tekur fyrir næsta mál 
á dagskrá."

Næsta reglulegt Alþ. var svo háð í fyrra, 1941, 
en ekkert frv. kom frá ríkisstj. Við, sem höfð- 
um látið í ljós áhuga á þessu máli, urðum of 
seinir til að koma fram með frv. Ég hélt, að 
ríkisstj. mundi gera eitthvað i þá átt, en sú von 
brást.

Útgerðarmenn og' sjómenn viðs vegar um land 
liafa látið í Ijós óskir sínar um, að löggjöf 
fengist um þetta efni. Margar fiskideildir hafa 
lýst vonbrigðum sínum yfir því, að á þessum 
velgengnisárum útgerðarinnar skuli ekki nolað 
tækifærið til að safna í tryggingarsjóði til erfið- 
ieikaáranna, sem allir búast við, að séu fram- 
undan.

Við hv. þm. Ak. höfum talið, að ekki mætli 
lengra liða á þetta þ., áður en málið kæmi fram, 
og höfum við því nú flutt það frv., er hér liggur 
fyrir. Hv. þm. Ak. hefur tjáð mér, að fiskideildir 
fyrir norðan hafi mikiun áhuga á þessu máli 
og að honum hafi verið falið að sjá um, að frv. 
kæmi fram á þessu þ. Ég hef og fengið sams 
konar áskoranir og taldi mér því skvlt að beita 
mér fyrir málinu-. Loks hefur fiskiþingið samþ.. 
að ég held einrórna, áskorun um löggjöf i þessa 
átt.

Ég sé ekki ástæðu til að hafa framsöguna 
lengri. Ég geri ráð fyrir, að verði skiptar skoð- 
anii' um formsatriði, en unr kjarna málsins vænti 
ég, að inenn geti orðið sammála. Ég óska, að 
frv. verði vísað til sjútvn. að unrr. lokinni.

Skúli Guðmundsson: Áður en frv. þessu er 
vísað til n., vil ég segja nokkur orð.

Eins og getur í grg. frv., hafa tvisvar áður 
verið fluttar hér till. um hlutatryggingar. Fyrir 
2 árum var frv. í þá átt afgreitt með rökst. dag- 
skrá, þar sem skorað var á ríkisstj. að undir- 
búa ineð aðstoð tryggingarfróðra manna frv. um 
þetta efni, en ríkisstj. hefur látið hjá iíða að 
verða við þessu, og enn liafa engar till- borizf 
frá henni. Ég lýsi undrun minni yfir því, að 
hæstv. atvmrh. skuli ekki hafa sinnt óskum þ. 
í þcssa átt.

Fyrst þegar frv. var flutt, 1939,- hlaut það 
samþ. hér, en málinu varð ekki lokið í Ed. Ég 
vil benda á það til athugunar fyrir sjútvn., að í 
Nd. voru gerðar nokkrar breyt., og var aðal-
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hreyt. sú, að tryggingarnar voru gcrðar frjálsar, 
en í þessu frv., sem nú liggur fyrir, er gert ráð 
fyrir skyldutryggingum. I frv., eins og það var 
afgreitt til Ed. 1939, var tekið fram í 1. gr., að 
„i bæjar- eða sveitarfélagi, þar sem útgerð skipa 
er rekin á hlutaskiptagrundvelli (þ. e. skipshöfn- 
in tekur kaup sitt í hluta af afla), skal stofna 
jöfnunarsjóð aflahluta, ef meiri hluti þeirra 
manna eða fyrirtækja, sem gera út skip með 
hlularáðningu á þeim stað, og ineiri hluti sjó- 
manna á þeim skipum gera samþykkt þar um.“ 
Var það álit meiri hl. þessarar hv. d., að skyn- 
samlegra væri að hafa trvggingarnar frjálsar, 
og var til þess ætlazt, eins og frv. var afgreitt 
héðan, að stofna sérstakan sjóð fyrir hvert 
hæjar- eða sveitarfélag, en ekki sameiginlegan 
sjóð fyrir land allt.

Ég tel heppilegast, að tryggingarnar séu frjáls- 
ar. og vil henda á, að þó að ekki væri um einn, 
heldur fleiri sjóði að ræða, gætu þeir allir verið 
undir einni st.iórn, ef Iryggara þætti um ávöxtun 
f.iárins.

líg vildi láta þetta sjónarmið konia fram nú, 
og vænti ég, að sjútvn. kynni sér rækilega af- 
greiðslu málsins hér í d. á þ. 1939.

Árið 1940 voru samþ. 1. um hlutaútgerðarfé- 
lög. í þeim I. eru fyrirmæli um hlutatryggingar- 
sjóði, sem hafa sama hlutverk og hér er um að 
ræða. Ef samkomulag verður um ainicnn 1. um 
hlulatryggingar, þá teldi ég eðillegt, að þar sem 
ríkið legði fram fé til þeirra, legði það cinnig 
fé til þessara trygginga. Eg vil óska, að n. at- 
liugi þau I. um leið og geri till. um breytingar á 
þeim til samræmis við það, sem ákveðið verður 
tiin frv. það, sem hér liggur fyrir.

*Flm. (Sigurður Kristjánsson): Út af uinmæl- 
um liv. þm. V.-Húnv. um muninn á frv.. sem 
fyrir liggur, og því, sem afgreitt var til Ed. á 
þ. 1939, vil ég taka það fram, að í upphafi var 
gert ráð fyrir skyldutryggingum. 1). afgreidili 
frv., eins og hv. þm. V.-Húnv. skýrði frá. Ég tók 
það fvrirkomulag aftur upp í frv. 1940, að trygg- 
ingarnar skyldu vera frjálsar, til þess að fram- 
gangur málsins skyldi ekki stranda á því, sem 
ég taldi ekki neitt höfuðatriði. En siðan hef ég 
hugsað þetta mál og ráðgazt um það við marga 
greinargóða og athugula menn meðal útgerðar- 
manna og sjómanna. Að athuguðu máli hygg ég, 
að þó að frjálsræðið sé mjög æskilegt, cf treysta 
má þegnskap manna jafnt, felst í því hætta. Eg 
vil skýra frá þeirri hættu, sem ég álit mesta.

Við vitum, að menn eru frekir til fjárins, og 
el’ menn væru frjálsir að því að taka hlut sinu 
óskertan í góðæri, yrði fjöldi manns til þess að 
vanrækja að tryggja hlut sinn, en tryggingin á 
að koma til góða þeim, sem síðar taka við og 
vinna að útgerðinni. Svo gæti farið, að margir 
hótar hcfðu ekki tryggt hluti fyrir sína menn, 
J.annig að það yrði vcrulcgur hluti sjómanna. 
seni ekki nyti uppbótar í erfiðum árum, af þvi 
að fyrri eigendur hefðu gleypt allan gróða góð- 
æranna i sinn sjóð. hað er því öruggast að gera 
inönnum þetta að skyldu.

Að sjálfsögöu verður það gert, eins og hv. þm. 
V.-Húnv. fór fram á, að taka þetta atriði lil 
alveg sérstakrar athugunar. Hitt atriðið, að sjóð- 
urinii skuli vera sérsjóður hvers bvggðarlags eð.i

verstöðvar eða lirepps, hefur líka verið athugað 
vcl. bæði af mér og ýmsum mönnum, sem ég 
hef rætt þetta mál við. Og í þessu frv. er gert 
ráð fyrir, að þau hreppsfélög eða byggðarlög, 
sem það vilja, geti haldið sínum sjóðum alveg 
sérstökum. ákveðið hundraðsgjaldið annað en 
það almenna, aflað sínum sérsjóðum annarra 
tekna, en að sjóðirnir hlíti þó allir sameigin- 
legri stjórn. Vm þetta síðastnefnda ætla ég, að 
flestir, sem ég hef rætt við, telji öruggast, að 
allir sjúðirnir séu undir cinni stjórn og að allt 
féð sé geyint og innheimt af sömu mönnum. Eg 
hef talið, að þetta kæmi nokkuð í sama stað 
niður fyrir hin einstöku hvggðarlög, cn hins 
vegar sé nokkur hætta á, ef sveitarfélög eiga 
að geyma sjóðina, að lil þeirra sé gripið til 
lána til þarflegra fyrirtækja eða miður þarflegra, 
og verði þá féð hundið eða tapað, þegar til þess 
þarf að taka, el’ óforsjálir menn fara með. En 
vitanlega þarf fé, sem ætlað er slíkt hlutverk, 
alltaf að vera tiltækt, og er því tiitekið í frv., að 
það skuli geymt i hanka. Vitanlega geta sjóðirnir 
tapað nokkrum vöxtum á þessu. En þetta er það 
eina, sem tryggir, að féð ekki tapist og sé til- 
tækt, þegar þarf. En aflaleysi og önnur vand- 
ræði gera ekki hoð á undan sér.

hetla atriði mun að sjálfsögðu verða rætt og 
rannsakað í nefndinni. Einnig það, sem hv. jim. 
V.-Húnv. minntist á.

ATKVGIl.
Erv. vísað til 2. umr. með 18 shlj. atkv. og til 

sjútvn. með 19 shlj. atkv.

Á. 3(>„ 38., 39. og 40. fundi í Xd„ 16., 20., 21. og 
22. apríl, var frv. tekið til 2. umr.

Eorseti tók málið af dagskrá.
Á 41. fundi í Xd„ 24. apríl, var frv. enn tekið 

til 2. unir. (A. 37, n. 156 og 215).

:!Frsm. meiri hl. (Sigurður Kristjánsson): 
Herra t’orseti I hetta mál hefur vcrið til með- 
ferðar í sjútvn., og skiptust þar nokkuð leiðir 
manna, eins og fram er tekið í nál. háðum. X. 
var sammála um, að málið væri svo mikils virði. 
að liingið yrði að sýna jiví einhvern sóma. En 
iil jiess hefur Alþ. oft haft tækifæri áður og 
ætti að vera húið að átta sig á málinu, því að 4 
ár eru liðin, siðan ég flutti ]>að hér fyrst. Tveim 
sinnum áður liefur j>að komizt gegnum jiessa 
hv. deild, seinna skiptið á þann veg, að því var 
vísað til rikisstj. og henni fvrirskipað að undir- 
húa það rækilegar undir næsta þing, og því 
liefur hún svo gleymt eða þversknllazt við að 
gera þvi nokkurt gagn. Að þcssu sinni er frv. 
komiö jiað áleiðis, að j>að er komið úr sjútvn.. 
sem um það hefur fjallað.

hað er um jietta frv. sem mörg önnur ný- 
inæli, að fyrirfram verður aldrei að lullu séð, 
hverjum atriðum kunni að þurfa að breyta síðar. 
Iteynslan ein sker úr þvi, og verður að eiga á 
hættu að setja lögin, Jiótt margt verði ekki séð 
fyrir. Tveir af nefndarm., hv. þm. A.-Sk. (JÍv) 
og hv. |>m. X.-h. (GG), treysta sér ekki til að 
imvla með samþ. frv. að svo stöddu, en leggja 
lil. að j>ví sé frcstað og sett i nefnd til að undir- 
bún |>að frekar til na’.sta þings, svo sein segir
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á þskj. 215. Við hinir nm. teljum þegar orðinn 
of mikinn drátt á setningu þessara 1. og mælum 
með sainþ. frv. Mikið er um það rætt, að á upp- 
gangstírnum sem þessum eigi að leggja áherzlu 
á að tryggja framtíð atvinnuveganna. l>að er 
markmið frv. A skattafrv. rikisstj. er svo að sjá. 
að henni þyki ríkissjóði bezt til þess trúandi að 
geyma féð og veita því aftur til atvinnuveganna 
í þörf. Ýmsir telja þó, að ekki megi taka al’a 
ábyrgð á geymslu fengins fjár af þcim, seip 
að atvinnuveginum starfa, og með frv. er að 
því stefnt, að menn, sem útgerðina reka, trvggi 
sjálfir framleiðslu sína á eigin ábyrgð með þvi 
að leggja nokkuð af verði aflahlula í sjóð lil 
að bæta upp hlutina á erfiðum árum.

Minni hl. n. setur það einkum fyrir sig, að 
óvíst sé, hve mikið ríkissjóður muni þurfa að 
leggja fram móti hlutarframlagi manna. Vissu- 
lega er það óvíst nú á þessum óvissunnar tím- 
uni. I>egar ég flutti frv. 1939, fékk ég fiskifé- 
lagið til þess að gera áætlun um, hve miklar 
tekjur sjóðsins yrðu, og var aðallega miðað við 
skýrslur ársins 1938. I>að komst að þeirri niður- 
stöðu, að þær yrðu um 140 þús. kr., bæði af 
þorsk- og sildarafla, og hefði þá framlag rikis- 
sjóðs átt að vera annað eins. Xúna er ómögulegt 
að reikna þetta út. I'rv. hefur verið sent bavði 
fiskifélaginu og Landssambandi útgerðarmanna. 
Eiskiþingið samþ. áskorun til Alþ. um að samþ. 
I etta frv., og ýmsar deiJdir fiskifélagsins höfðu 
áður gert það. Xefndin óskaði, að fiskifélagið 
freistaði þess að reikna út tekjur sjóðsins, - - 
þótt ég að vísu gerði ráð fyrir, að það reyndist 
ókleift nú, og hefði heyrt það áður á forinanni 
þess, að hann teldi á því afsakanleg tormerki. 
Oskuðu sumir nm. eftir reikningum l’yrir s. I. 
á ár. en tekjustofnar þeirra eru auðvitað injög 
mismiklir, og hlyti slík rannsókn að taka langan 
tíma. Svar barst bréflega i’rá félaginu 15. þ. m . 
og vil ég Jesa það, með leyfi hæstv. forseta:

„Eftir móttöku hciðraðs bréfs yðar, dags. 27. 
f. m., þar sem beiðzt er umsagnar vorrar um, 
hverjar tekjur jöfnunarsjóður aflahluta (samkv. 
frv. til I. um jöfnunarsjóð aflahluta á þskj. 37 ) 
hefði fengið af aflahlutum s. I. ár, höfum vér 
alhugað, hver tök væru á að afla þeirra upplýs- 
inga. sein nauðsynlegar eru til, að unnt sé að 
segja með nokkurri vissu um tekjur sjóðsins.

hví miður vcrðum vér að tjá hv. nefnd, að vér 
höfum ekki skýrslur, sem hægt er að byggja á 
i þessu sambandi, og ef safna ætti slíkum skýrsl- 
uin, þá hlyti það að taka a. in. k. nokkra mánuði. 
svo að þær vrðu fyrirsjáanlega ekki notaðar á
Alþ. því, er nú situr.

Ef hv. nefnd. æskir frekari aðstoðar vorrar í 
sainhandi við þetta mál, þá erum vér reiðubúnir 
til að veita þá aðstoð, sem í voru vakli stendur?*

Hér er það staðfesl, sein ég bafði eiginlega 
búizt. við, að fiskifélagið gæti ekki, cins og sakir 
standa, lagt fram neinar ábyggilegar skýrslur 
uin þetta efni. Var heppilegast að miða við 
„normal“ árferði, og þar af leiðandi er miðað við 
sama útreikning og fyrst, þegar frv. var flutt, 
1939. I>að voru þó a. m. k. tölur, sein hæglega 
hefði mátt byggja á fyrír það eina ár. I>að var 
erfitt og óvenjulegt ár eins og þessi striðsár. A 
slikum árum vrðu útgjöld rikissjóðs til jöfn- 
unarsjóðsins miklu hærri. í nál. minni hh er

tekið fram. að þegar frv. var borið fram á þingi 
1940, voru teknar inn í það þær hreyt., seui 
næsta þing á undan bafði gert á frv. um sama 
efni. Aðalbreyt. var sú, að þessi trygging skyldi 
\era frjálsari. Eftir að ég hafði ráðfært mig við 
sjómenn, útgerðarmenn og félög, sá ég, að ekki 
mundi annað fært en að láta það sama yfir alla 
báta ganga. I>etta bvggðum við a þvi, að trygg- 
ingin fylgdi bátnum, hver sem ætti hann. Auk 
þess væri háturinn síður hæfur til útgerðar, ef 
Iryggingin fylgdi honum ekki, og það yrði erfitt 
að fá fólk á þann bát, sem enga aflahlutatrygg- 
ingu hefði.

Meiri hl. n. hefur lagt til, að frv. verði samþ. 
ineð 3 hreyt. í fyrsta lagi er skýrar kveðið á 
um það, að uppbót á aflahluta sé miðuð við 
íullan úthaldstíma. Okkur þótti þetta atriði ekki 
nógu skýrt í frv., og þessi smávægilega brevt. 
var nóg til að fyrirbvggja allan misskilning. 
I>að gæti átt sér stað, að bát væri baldið út U 
bluta úr vertíð og eigandi bátsins þættist ciga 
að fá hlutauppbót eftir þeim mælikyarða, sem 
I. setja, án tillits til þess, Jive úthaldstíminn 
befur verið stuttur og hiuturinn lítill.. Brtt. við 
3. gr. er annars eðlis og er um það, að verði sér- 
deildir í sjóðnum, eins og gert er ráð fyrir í frv.. 
íái menn aðeins rétt til að hafa slíkar deildir, 
að „þeir hafi ákveðið hærri iðgjöld en þau al- 
metinu eða aflað sérsjóði sinum annarra tekna“.

I>á höfum við hætt við 5. gr„ sem vantar í 
trv., um það, bver eigi að ákveða formann sjóðs- 
sljórnar, og er bér lagt til, að hann sé ákveð- 
inn af ríkisstj.

Minni hl. n. mun að sjálfsögðu gera grein 
fyrir sinu nál. og sinni rökstuddu dagskrá. En 
eins og ég tók fram, þá er ég samþykkur minni 
hl„ að fái málið ekki afgreiðslu á þessu þingi, 
J;á láti ríkisstj. rannsaka það og undirbúa undir 
næsta |)ing.

Frsm. minni hl. (Jón ívarsson): Eins og þskj. 
215 her með sér, erum við hv. þin. N.-I>. i minni 
!il. sjútvn. i þessu máli. Agreiningurinn er ekki 
um þá meginhugsun, sem er grundvöllur fyrir 
1 rv„ að nauðsyn beri til þess, að þessi atvinnu- 
vegur eigi sína tryggingarsjóði. En ágreining- 
urinn liggur í þvi, uð v kkur fannst þetta mál 
ekki bafa fengið forsvaranlegan undirbúning, 
svo að iuvgt væri að afgreiða það sem 1. lrá 
Alþ. Að visu hefur málið verið tvisvar áður lil 
tjnir. í þinginu og bæði skiptin komizt skammt 
áleiðis. í hið fyrra sinni var það í sama formi 
og nú, en i seinna sinnið í öðru l’ormi. I>á var 
tryggingin frjáls. og gat hver og einn útgerðar- 
maður ráðið því, bvort hann vildi leggja fram 
fé i slikan sjóð cða ekki. Eins og bent er á í 
nál. okkor, var á seinna þinginu borin fram og 
samþ. rökst. dagskrá um málið, þar sem rikis- 
stj. var falið að rannsaka það og undirbúa lög- 
gjöf, ef hagkvæmt Juetti. l>essi rannsókn hefur 
aldrei farið fram, og málið er í sömu skorðum 
nú og þegar þingi lauk 1940. l>ess vegna hefur 
þíngið engu betri grundvöll á að bvggja við af- 
greiðslu þess nú heldur en þá var. I>etta er á- 
sHvðan fyrir okkar rökst. dagskrá, og þar sem 
Xd. komst að Jjeirri niðurstöðu 1940, að málið 
þyrfti að rannsaka, en Jxað hefur enn ekki verið 
gert, horfir málið eins við' nú og þá.
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Aðalefni frv. þessa er það, að hvert veiðiskip, 
sem hefur hlutaráðningu, skuli borga ákveðið 
gjald af afla sinum í sjóð, en rikissjóður ieggur 
Iram jafnmikið á móti. Eins og hv. flm. meiri 
hl. hefur sagt, liggur ekkert fyrir um það, hvað 
jietta gjald gæti orðið, hvorki hjá útgerðarmönu- 
um né ríkissjóði. Við hv. þm. N.-Þ. lítuin svo 
á. að eklti sé forsvaranlegt af Alþ. að hinda rikis- 
sjóði þá bagga, sem ómögulegt er að segja um, 
hversu miklu nema, eins og nú er, og því síður 
í framtíðinni. Auk þeirrar ástæðu, sem ég hef 
nú greint, cr margt annað við frv. að athuga, 
og virðist það þurfa að fá rækilega athugun og 
meiri en var á valdi n., áður en það næði fram 
að ganga.

í frv. segir, að skilyrði til þess, að skipin 
geti orðið meðeigendur í þessum sjóð, sé það, 
að þau hafi hlutaráðningu, sbr. 1. gr. Eftir þvi 
sem ég þekki til, virðist þessi hlutaráðning vera 
nokkuð mismunandi. Hér við Faxaflóa er hún á 
þann hátt. að öll skipshöfnin lier kostnaðinn 
samciginlega af oliu, heitu, veiðarfærum og yfir- 
leitt öllu, sem að útgerðinni lýtur. En hins vegar 
veit ég til þess sums staðar annars staðar, að 
útgerðarmaðurinn sjálfur greiðir nær allan út- 
gcrðarkostnaðinn, en skipshafnirnar aðeins við- 
legugjahl og húsaleigu af óskiptuin afla, en engan 
annan sameiginlegan kostnað við útgerðina. A 
síldveiðum mun skipshöfnin fá hluta af aflan- 
um án tillits til kosfnaðar við veiðarnar. Eins 
og kunnugt er, mun á togurunum vera fast kaup, 
en auk þess fær skipshöfnin hluta af lifrarafla, 
og er því þar um að ræða nokkurs konar hluta- 
ráðningu. Hlutaráðningarnar eru nokkuð mis- 
munandi, og ákvæði frv. þess vegna nokkuð 
óskýr og mundu í framkvæmdinni valda erfið- 
leikuin. Hlularáðningarfyrirkomulagið þarf að 
vera ákveðið og ckki mismunandi, til þess að 
gjaldið komi ekki misjafnlega þungt niður á 
einstakar skipshafnir og útgerðir. Nú er sagt 
i fyrstu grein, að frádreginn skuli vera sameigin- 
legur kostnaður, áður en gjahlið, 1%, er reikn- 
að. En liver er þessi sameiginlegi kostnaður? 
Við álítuin, að þurfi að skilgreina hann miklu 
nánar heldur en gert cr í frv., vegna þess að 
um þelta gilda mismunandi venjur og reglur, 
hvað telst til sameiginlegs kostnaðar við útgerð. 
Eiiis og ég gat um, bera útgerðirnar misjafnlega 
inikinn hluta af þessum kostnaðí, og þar af' Ieið- 
andi yrði ólikur grundvöllur fyrir gjaldinu sam- 
kv. frv. L’tgerðarmaðuriiin á að standa skil á 
gjaklinu, og liæjarfógctar og hreppstjórar eiga að 
innheimta það, hvcr i sinu umdæmi. Af þcssu er 
ekki sjáanlegt, hvar gjaldið á að innheimtast, 
livort heldur þar, sem skipin eiga heima — eru 
skrásett, eða þar, scm þau eru gerð út, sem fer 
oft ekki saman. Ef skipin eru gerð út frá öðr- 
um stöðum en þau eru skrásett á, ciga þá gjöld 
þessi að innheimtast á útgerðarstaðnum eða 
ski ásetningarstaðnum ? I’etta lætur frv. ósagt.

Enn segir í fyrstu grein, að útgerðarmaður 
slandi skil á gjaldinu og það skuli sent sjóðs- 
stjórninni að loknum skiptum eftir hverja ver- 
tið. Nú er mjög misjafnt, hvenær slík skipti geta 
farið fram. T. d. mun S. I. F. vera nú að úthluta 
uppbót á saltfisk, sem veiddur var 1940, og eftir 
því sem ég bezt veit, er nú verið að úthluta upp- 
hót á síldaraflann 1940. Þannig getur uppgerð

á þvi, hve aflinn liefur verið mikill að verð- 
mæti, dregizt mjög lengi. Útgerðarmaðurinn 
getur ekki afhent skipshöfninni andvirði aflans, 
fvrr en sölu er lokið, og þetta mundi torvelda 
ínjög framkvæmd I., ef frv. yrði samþ. Ég bendi 
á framantalin atriði til þess að sýna, að frv. cr 
alls ekki þannig úr garði gert, að það megi verða 
að ]., eins og það er. Það vanar t. d. núnari slsýr- 
ingu á, livað átt sé við með sameiginlegum 
kostnaði, hvar gjaldið eigi að greiðast o. s. frv. 
Og það er alls ekki nógu skýrt ákvæði, að gjaldið 
skuli greiðast við lol; hverrar vertíðar. Hugtakið 
vertið er svo teygjanlcgt og óákveðið, að það er 
naumast fært að miða þessi ákvæði frv. við það, 
eins og hér er gert.

I 3. grein er talað um, að „skip, sem gerð eru 
út í sama kaupstað eða sama hreppi, geti rnynd- 
að sérstaka deikl í jöfnunarsjóði, ef útgerðar- 
menn og starfandi sjómenn í kaupstaðnum eða 
hreppnum óska þess“. Hér er ekki sagt, hvort 
ált sé við alla sjómenn á viðkoinandi stað eða 
mciri liluta þeirra eða máske gæti vcrið átt við 
örfáa þeirra, ef til vill einn eða tvo. Þetta frv. 
er að flestu leyti svo óákvcðið og óundirbúið, 
að ekki eru tiltök að gera það að 1., eins og það 
er. í þvi er t. d. ekkert sagt um það, live margir 
þurfi að vera með stofnun sérdeildanna, til þess 
að löglegt sé. Hvort eiga deildirnar heldur að 
starfa þar, sem skip er skrásett eða gert út, eða 
getur sama skip verið í deild á báðum stöðum? 
Hvernig á svo að mynda deildirnar? A þctta er 
ekki minnst einu orði í frv. I frv. segir, að sjóðs- 
stjórnin geti við úthlutun hlutaruppbóta úr sér- 
sjóðum þeim, sem frv. gerir ráð fvrir, vikið t'rá 
hinni almennu rcglu, ef ástæða þykir til og óskir 
koma fram um það frá þeim, sem hlut eiga að 
máli. En hverjir eiga hér hlut að máli? Getur 
einn maður fengið þessu framgengt? Eða þurfa 
allir dcildarmenn að óska þess?

Yfirleitt er frv. svo óljóst, að ekki nær neinni 
átt að gera það að lögum. Ég er hræddur um, að 
hver, sem framkvæma ætti slíka löggjöf, kæmist 
oft i mikinn vanda um það, hvernig ætti að fara 
með einstök atriði hennar. Að vísu stendur i 
einni gr. frv., að setja megi reglugcrð um stjórn 
sjóðsins og starfrækslu, og geri ég ráð fyrir, að 
liéi' sé átt við, hvernig sjóðurinn sé rekinn, 
þegar hann er lil orðinn og féð innheimt.

Effir þvi sem ég heí’ athugað frv. betur, er 
ég sannfæl'ðari um það, að það þarf mikinn 
undirbúning til þess, að sctt verði slík löggjöl'. 
svo að í lagi sé, og það er ckki fært neinni þn. 
að lagfæra það á þeim takmnrkaða tima, sem 
ráð er á.

1 trausti þcss, að frv. eigi eftir að fá betri 
undirbúning, höfum við minni hl. siúvn. borið 
fram rökst. dagskrá á þskj. 215, og ef hún verður 
sainþ., munum við bera frain sérstaka till. tii 
1 ál. um að fela ríkisstj. athugun og undirbún- 
ing málsins með stuðningi sérfróðra manna, 
sem hafa verklega þekkingu á útgerð og reynslu 
i þeim efnum. Þar sem þetta er tryggingarmál 
að nokkru leyti, þyrfti einnig á aðstoð trygg- 
ingarfróðra manna að halda við undirbúninginn. 
eins og líka var vikið að í rökst. dagskr., sem 
samþ. var i þessu máli á Alþ. 1940.

Ég vil svo að endingu mæla með rökst. dag- 
skránni og bendi ú um leið, að verði liún samþ.,
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munum við ininni hl. bera fram sérstaka till. til 
þál. um, að ríkisstj. taki málið tii athugunar.

*Frsm. meiri hi. (Sigurður Kristjánssonl: 
Eftir beiðni hæstv. forseta mun ég nú ekki fara 
inn á einstök atriði þessa máls, þar sem tíminn 
er naumur. En ég vil aðeins benda á það, að 
mér finnst það ákaflega liarðvítugt gagnvart 
okkar sjávarútvegi að neita honum um jafn- 
nauðsynlega löggjöf og þessa, ár eftir ár, með 
þeim rökum, að málið sé ekki nógu vel undir- 
búið, og það 4 árum eftir, að málið var borið 
fyrst fram.

Ég vil benda á það, að þegar er orðið stór- 
Ijón af þessum drætti, þar sem við höfum sleppt 
þeim tekjuhæstu árum, sem komið hafa fyrir 
sjávarútveginn, siðan Iandið var numið. Um allt 
þetta skraf um undirbúningslcvsi cr það að 
segja. að allsherjar félagsskapur sjávarútvegs- 
ins hefur fjallað um þetta mál, og nú á lands- 
þinginu var þetta samþ. Einstakar deildir þessa 
félagsskapar hafa rætt um þetta ár eftir ár og 
komið með kröfu um, að eitthvað verði gert 
i þessum málum.

Ég vil spyrja háttv. ininni hl. um það, hvort 
honum fyndist landbúnaðarmál illa undirbúið, ef 
Búnaðarfél. íslands hefði það til meðferðar ár 
cftir ár og það væri siðan tekið tvisvar fyrir á 
búnaðarþingi, auk þess sem einstök búnaðarfél. 
ræddu það og gerðu um það sinar tili. Andstaðan 
gegn þessu máli hefur alltaf komið úr sömu ált. 
og verður að skeika að sköpuðu, hvort andstæð- 
ingunum tekst enn að hindra framgang þessa 
nauðsynjamáls, sem ekki þolir neina bið.

ísleifur Högnason: Eg get Jýst yfir því, að ég 
er samþykkur þeirri dagskrártill., sem fram kom 
frá minni hl. n. þeirrar, sem um málið fjallaði. 
Þegar málið var áður afgr. hér i Nd., var ákveðið. 
að sjómenn og útgerðarmenn skyldu sjálfráðir, 
hvort þeir stofnuðu þessa sjóði eða ekki. Maður 
gat greitt frv. atkvæði úr þinginu með þessu, 
en mcð því að Jögþvinga þetta, get ég ekki verið 
þvi samþykkur. Sjómenn úti um land hafa enn 
ekki fengið að táta uppi álit sitt um þetta, og 
ég veit, að t'áir þeirra treysta opinlierum skrif- 
stofuin svo vel, að þeir vilji láta til þeirra eina 
einustu krónu af launum sínuin. Þetta hefur 
tkki verið borið upp i neinu sjómannafélagi, og 
uudirbúningur þess vegna algerlega ófullnægj- 
andi. Auk þess ber frv. með sér, að rikissjóði 
er ætlað að tryggja allar greiðslur til sjóðsins, 
og er það mikili sparnaður fyrir útgerðarjnenn. 
ef ríkissjóður ætlar að bera allar tryggingarnar 
á mótí þcim. En það er mitt álit. að útgerðar- 
menn eigi sjálfir að trvggja sjómönnum Iifvæn- 
lega afkomu. Það er líka óneitanlega undarlegt. 
að flutningsmenn skvldu ekki vilja halda þvi 
ákvæði, sem var i frv. i fyrra, að sjómönnum sé 
í sjálfsvald sett, hvort þeir vilji stofna trygg- 
ingarfélög eða ekki. Það ber með sér grun um. 
að það mundi ekki fá góðar viðtökur, ef það 
kæmi til þeirra, sem eiga að hafa með það að 
gera. Ég mun því greiða atkvæði með dagskrár- 
till. minni hl.

1 etta mál viðvikjandi undirbúningsleysi þess. Eg 
get ekki fallizt á annað en að staðreyndir þær, 
sem ég benti á, séu fullgildar, og þarf ekki við 
þær að bæta, þótt tniklu sé af að taka um það, 
hve frv. er illa undirbúið. Þetta frv. hefur þurft 
svona langan tima í þinginu vegna þcss, hve illa 
það er undirbúið af þciin, sem báru það fram. 
Þeir liafa ekki, þegar þeir fluttu það, verið búnir 
að gera sér grein fyrir þvi, hvað þeir eru a'ð 
biðja um, og virðast enn ekki hafa gert það. 
Ef málið hefði verið undirbúið, eins og æski- 
legt hefði vcrið og þurfti, væri löggjöf um það 
komin. og geta þeir sjálfum sér uin kennt. Frsm. 
er dálítið reikull i þessu, þegar hann fyrsta árið 
vill láta þetta vera skyldu og svo næsta ár frjálst 
og þriðja árið skyldu. Hann segir, að félags- 
skapur útgerðarmanna mæli með þessu. Ég hef 
séð það, en sá félagsskapur hefur ekki gengið 
frá neinu formi fvrir þvi, og þar af leiðandi er 
enn ekki vitað um, hvcrnig t. d. fiskilelagsþingið 
vill haga því, cn það vill mæla með því, að sett 
verði einhver tryggingaákvæði um aflahluti, og 
geta margir tekið undir það. En æskilegra hefði 
verið, að fiskifélagsþingið hefði gengið frá formi 
cða ákveðnum tillögum um það.

Frsm. meiri hl. spurði að því, hvað sagt mundi 
liafa verið um það, ef landbúnaðarmál hefðn 
þurft að eiga eins langa göngu gegnum þingi'ö 
og þetla mál. Eg þarf ekki að svara því, vegna 
þess að ég er alveg viss um, að ekkert frv. um 
landbúnaðarinál het'ði verið borið fram fyrir 
þingið svona illa undirbúið. Eg er viss um, að 
svo hefði verið frá því gengið, að hægt liefði 
verið að afgreiða það sem I. á fyrsta þingi, sem 
fengið hefði það til meðferðar. Það er ckki neitt 
nýtt um þetta frv., að þaö sé illa undirbúið. Það 
var flutt bæði á þinginu 1939 og 1940, og þá ekki 
miklu betur undirbúið en nú. Sjútvn. revndi að 
fá álit frá Landssambandi isl. útvegsmanna, en 
sú stofnun virtist ekki líta stærra á þetta mál 
en svo, að hún svaraði ekki bréfi, sem sjútvn. 
skrifnði henni um þetta mál. Þessi stofnun virð- 
ist álita þctta mál svo Jitilsvert, að ckki þurfi 
að svara bréfi sjútvn. um það.

Eg get tekið undir þaö með hv. 4. landsk.. er 
hann segir, að nauðsynlegt sé að leita álits sjó- 
mannanna sjálfra um þetta mál. Iig tcl sjálfsagt, 
að það verði gert, því að það eru þeir, sem eiga 
að borga i sjóðinn að jöfnu við rikissjóðinn, og ég 
tel einnig sjálfsagt, að það að leita álits þeirra 
vcrði einn liðurinn i undirbúningi málsins, jafn- 
framt því sem leitað er til annarra aðila.

Ég vil svo að lokum mæla með og lcggja á- 
herzlu á, að rökst. dagskráin frá okkur hv. þm. 
X.-Þ. verði sainþykkt

L'mr. (atkvgr.) frestað.
A 42. fundi i Nd., 27. maí, var fram haldið 2. 

umr. um frv.

ATKVGIL
Itökst. dagskráin á þskj. 215, frá minni ht. 

sjiitvn., samþ. með 13:10 atkv.

Frsm. minni hl. (Jón ívarsson): Frsm. meiri 
hl. taldi, að ég færi með órökstutt skraf um
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2. Sauðfjársjúkdómar.
A 4. fundi í Nd., 24. febr., var útbýtt:
Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 75 27. júní 1941, 

um varnir gegn útbreiðslu nokkurra næmra 
sauðfjársjúkdóma og stuðning til bænda, er bíða 
tjón af þeim (þmfrv., A. 11).

A 6. fundi í Nd., 26. febr., var frv. tekið lil 
1. umr.

I'orscti tók málið af dagskrá.
Á 9. fundi í Nd., 27. febr., var frv. aftur tekið 

lil 1. umr.

*Flm. (Jón Pálmason): I’etta frv, sem hár 
liggur fyrir, er flutt af mér og hv. þm. Dal, og 
er það að nokkru leyti frh. þeirra tiil, sem ég 
ásamt hv. 5. landsk. þm. flutti á aukaþinginu i 
vetur. Frv. er bér flutt sem breyt. á mæðiveikil. 
Fvrir frv. er að miklu leyti gerð grein i grg. 
þess, en ég skal þó segja örfá orð því til við- 
bótar. Aðalatriðið, sem hér cr farið fram á, að 
breytt verði, er það, að í stað þess, að úthlutað 
hefur verið uppeldisframlagi til bænda á fjár- 
fellissvæðinu að undanförnu eftir vissum regl- 
um, sem sauðfjársjúkdómanefnd hefur sett. þá 
er nú gert ráð fyrir því samkv. frv, að sett 
verði inn í 1, cftir hvaða reglum skuli fara.

Það er gert ráð fyrir því i flestum tilfelluni, 
að úthlutað verði verðlaunum fyrir hvert ásett 
gimbrarlamb í þeim héruðum, scm orðið hafa 
fyrir tjóni af þeim fjárpestum, sem 1. ná til. 
Það er ætlazt til þess samkv. frv, að þeir ungir 
menn, sem ala upp sauðfé, en áttu ekki fé áður, 
fái framlag, en svo var ekki eftir þeim reglum, 
sem gilt hafa. Það hefur orðið mikil óánægja 
út af þessum úthlutunum, og í sumum tilfeil- 
um hefur það leitt til þess, að þeir, sem ekki 
hafa alið upp neitt sauðfé, hafa flutt burt af 
svæðunum. Þetta verkar mjög illa, og er þegar 
komið í ljós, að þessar upphæðir hafa aðallega 
lent hjá eldri mönnum, cn hinir yngri, sem eru 
að hyrja að ala upp fé, hafa ekkert fengið út á 
sitt fé. Að öðru leyti er þcssi till. byggð á þeirri 
skoðun, að það sé meira virði i þessu tilfelli að 
sjá um það, að hinir yngri mcnn geti haldið 
þessum atvinnurekstri áfram.

Samkv. nýjustu skýrslum, sem ég hef fengið 
yfir aðalmæðivcikisvæðin, þ. e. Borgarfjarðar- 
og Mýrasýslu og Húnavatnssýslur, mundi þessi 
hreyting nema um 25% hækkun.

Ef hv. þm. skyldi að öðru leyti vaxa i augum 
þær hækkanir, sem hér er farið fram á, þá eru 
næg tækifæri til þess að gera einhverjar tak- 
markanir þar á að öðru leyti. Samkv. frv. cr 
farið fram á það, að felld verði niður þau fjár- 
framlög, sem vcitt eru til viðbótar i þessu skyni, 
auk jarðræktarstyrksins. En þó að við flm. höf- 
um ekki lagt til að fella niður aðra stvrki, getur 
það miklu frekar komið til mála heldur en að 
láta þessar úthlutunarreglur standa, eins og þær 
liafa verið framkvæmdar að undanförnu. Um þá 
upphæð, sem hér er farið fram á i sambandi við 
þessa till., má geta þess, að þessar 25 kr. eru 
ekki meira virði nú en 10 kr. voru fyrir stríð, 
og er hér því miðað við líkt hlutfall og var áður 
en stríðið byrjaði.

Ég fer fram á það, að þessu frv. verði að umr.

lokinni vísað til landbn., og af þvi að búnaðar- 
þing hefst nú væntanlega innan skamms og hér 
er um að ræða mikilsvert mál, geri ég ráð fyrir 
þvi, að það verði, áður en það er afgr. úr d., 
sent búnaðarþinginu til athugunar. Að öðru leyti 
sé ég ekki ástæðu til þess að fjölyrða um þetta 
mál, nema sérstakt tilefni gefist til.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 23 shlj. atkv. og til 

landbn. með 22 shlj. atkv.

Á 54. og 55. fundi í Nd., 8. og 11. mai, var frv. 
tekið til 2. umr.

Forseti tók rnálið af dagskrá.
Á 56. fundi i Nd., 12. mai, var frv. enn tekið 

til 2. umr. (A. 11, n. 243, 363 og 370).

*Frsm. meiri hl. (Bjarni Ásgeirsson): Land- 
húnaðarnefnd liefur ekki getað orðið sammála 
um afgreiðslu þessa máls. Minni hlutinn, flutn- 
ingsmaður, vill samþykkja málið, en meiri hlut- 
inn, 3 nefndarmenn, leggur til, að málinu verði 
visað frá með rökstuddri dagskrá, og annar 
minni liluti skilar sérstöku áliti.

Ég þarf ekki að fara mörgum orðum um þessa 
skoðun nefndarinnar, því að það er tekið fram 
að mestu leyti í nál. þvi, sem hér liggur fyrir 
á þskj. 363. Ég skal þó geta þess, að málið var 
sent til álits og athugunar búnaðarþings og 
sömuleiðis til umsagnar sauðfjársjúkdómanefnd- 
ar. Búnaðarþing gat ekki fallizt á að mæla með 
frv., eins og skýrt er frá í nál. Álit sauðfjársjúk- 
dómanefndar er einnig prentað hér, og leggur 
hún einnig á móti þvi, að frv. verði samþ. Það, 
sem við sérstaklega höfum á móti þessu frv., er, 
eins og tekið er fram í okkar nál., að við teljuin 
ekki rétt að fella niður þá liði úr lögunum, sem 
eru um styrki til vegabóta og jarðabóta og 
styrki til nýrra framleiðsluframkvæmda. Það er 
ekki nokkur vafi á þvi, að þessir liðir, a. m. k. 
sumir, koma að mestum raunverulegum notum 
fyrir hændur, þannig að menn, fyrir þá, geta 
stækkað bú sín og lyft þeim og að ineð lagningu 
nýrra vega gcta þeir hreytt búum sínum úr 
sauðfjárhúum í kúabú og á þann liátt komið 
undir sig fótunuin aftur ineð nýju húskaparlagi 
og nýjum aðferðum og þannig létt á ríkissjóði 
þeim styrk, sem þeiin er ætlaður, vegna þess að 
sauðfjársjúkdómanefnd hefur það fyrirkomulag 
að draga frá ákveðna tölu fjár fyrir hverja kú. 
sem hóndinn eignast, og á þann hátt létta á 
fóðrunum fyrir nefndinni. Það er ekki nokkur 
vafi á því, að þetta fyrirkomulag er mikið til 
bóta og getur óbeinlínis orðið til þess að létta 
þann stuðning, sem bændur ættu að fá cftir 
þessum lögum. Því að þvi stærra sem kúabúið 
cr, því minni er styrkurinn vegna fjárpestar- 
innar.

Þá tel ég ekki rétt að gerhreyta þvi kerfi, sem 
nefndin liefur smátt og smátt skapað. Það er 
erfitt að úthluta bótum svo, að öllum líki, en 
ég cr ekki í vafa um, að með þeirri samvizku- 
semi, sem ncfndin leggur í stört' sin, kemst hún 
næst því að úthluta réttlátlega, og hún leggur 
sig nijög fram um að haga svo styrkveitinguin 
sínum, að þær komi að sem mestum notum og
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séu sem réttlátastar. l’pphaflega, þcgar þessi lög 
voru samþykkt og grundvöllurinn lagður, var 
gengið út frá því, að bætur yrðu veittar eftir 
því, hve miklu tjóni bændur hefðu orðið fyrir 
vegna fjárpestarinnar. Auðvitað er þetta aldrci 
bætt til fulls, en eftir þvi, sem kraftar ríkisins 
hafa leyft, hefur verið reynt að úthluta sem 
næst þvi, að það yrðu bætur fyrir orðið tjón. 
t>að er ekki hægt að ncita þvi, að nefndin hefur 
á ýmsum sviðum orðið að ganga lengra og hefur 
reynt að veita þeim, sem fátækastir eru, öllu 
meiri styrk en öðrum, og tel ég ekki hjá þvi 
komizt að haga þannig störfum áfram. Hins 
vegar, ef grundvellinum væri kippt undan þvi 
bótakerfi, sem nefndin hefur skapað, eins og 
ætlazt er til i frv. á þskj. 11, þá tcl ég það stórt 
spor aftur á hak í þessu.

Það cr ætlazt til þess í frv., að veittur sé upp- 
eldisstyrkur, kr. 25.00, á hvert lamb, sem sett ci 
á á þessum svæðum, jafnvel þótt veikin hafi ekki 
komið til einstakra manna á svæðinu, og er ætl- 
azt til, að það verði aðalbæturnar, en nú vitum 
við, að svo er komið, að f járstofn manna er mjög 
misstór á þessum svæðum. Menn hafa haft mis- 
munandi krafta til þcss að halda búinu við og 
jafnvel kaupa í skörðin. Þeir, sem sterkir hafa 
verið, hafa nokkurn veginn getað haldið búum 
sínum við, en hinir orðið svo að segja fjárlausir. 
Ef nú frv. hv. þm. A.-Húnv. yrði samþ., lenti 
styrkurinn óhjákvæmilega mest til þeirra, sen; 
fjársterkastir cru og ríkastir, en menn fengju 
þeim mun minna sem þeir væru fjárfátækari, 
og það er því ekki nokkur vafi á því, að hér er 
beinlínis verið að lækka styrkinn til hinna fá- 
tækari, þvi að vitaskuld vrði það þannig, að 
þegar menn eiga vissan ákveðinn styrk til þess 
að ala upp lömb sin, mundu þeir setja á þau 
lömb, sem þeir gætu, til þess a'ð fá uppeldis- 
styrkinn. Það gæti farið þannig, að þeir mumlu 
lóga meiru annars, því að ef þeir eru vissir um 
að geta feng'ið 25 króna styrk fvrir hvert lamb, 
setja þeir á til þcss að njóta þcssa fjár. Nú er 
það þannig, að þeir, sem hafa sterkan stofn tða 
eru búnir að koma sér honuin upp, selja á hverju 
hausti til bænda, sem setja á, og samkvæmt þeim 
i-eglum, sem nú gilda, fá þeir lika styrk, en mér 
skilst eftil- þessu, að þeir mundu ekki setja á, 
og yrði ]>etta bcint og óbeint til þess að bæla 
aðstöðu hinna riku, en draga úr aðstoðinni til 
þeirra, sem fjárfálækastir eru. Ég hef rætt þctta 
mál töluvcrt við sauðfjársjúkdómanefndina og 
minnzt á ýmislegt við hana, sem ég hef orðið 
var við, að menn á sjúkdóinasvæðinu eru óá- 
nægðir mcð, og vcit ég, að nefndin tekur mikið 
lillit til allrar rökstuddrar gagnrýni á störfuin 
hennar.

Xefndin hefur m. a. gert þær breyt. við við- 
baldshundraðshlutann, sem dreginn er frá áður 
en uppeldisstyrkurinn kemur til greina, að færa 
hann niður i 15‘í, og er þetta stór bót frá því, 
sem áður var. Sömuleiðis liefur nefndin lekið 
upp þá reglu að vcita ungum mönnum, sem eru 
að koma sér upp fjárstofni, hliðstæðan stvrk við 
eldri hændur.

Þá veit ég enn fremur, að nefndin hefur i 
undirbúningi að styrkja þá, sem fátækastir voru, 
þegar veikin kom í fé þeirra, og veita þeim auka- 
uppeklisstyrk á allt að 20 fjár. Tel ég þetta

Alþt. 1942. C. (59. löggjafarþing).

sömuleiðis inikið til bóta á hinni úthlutunar- 
reglunni og álít, að það mundi bæta úr þeim 
kurr, sem er á sjúkdómssvæðunum, einkum hjá 
hinum fátækari bændum. Þannig tel ég þær um- 
bætur, sem nefndin gerir nú, svo mikið til bóta, 
að ekki sé ástæða til að fara að binda hendur 
hennar, sem yrði gert með lögum, ef þetta frv. 
verður saniþ. Þetta mál er svo vandasamt í fram- 
kvæmd. að það er ekki hægt að rigbinda það í 
lögum, nema illt hljótist af, og tel ég nefnd þá, 
sem hefur þetla mál til meðferðar, verða að hafa 
rúmar hendur til þess að geta framkvæmt það, 
og liygg ég, að það mundi sýna sig, að ]>ótt 
borfið yrði til þess ráðs, sem ætlazt er til hér í 
frv. um úthlutun bótafjárins, að við fengjum 
ekki mcira réttlæti en við höfum.

Af þessum ástæðum og fleirum, sein ég sé 
ekki ástæðu til að rekja hér, leggjum við til, 
að málið verði afgreitt með svo hljóðandi rök- 
sluddri dagskrá :

„Með því að neðri deild Alþingis er í höfuð- 
atriðum samþykk þeim starfsreglum, sem sauð- 
fjársjúkdómanefnd fylgir í úthlutun bótafjár, og 
telur þær breytingar, er hún hefur gert á þeim 
undanfarið, eðlilegar, og i trausti þess, að hún 
sjái sér fært að bæta enn aðstöðu þeirra bænda 
um uppeldi sauðfjár, er fjárfæstir voru, er veikin 
kom í fé þeirra, eða hófu búskap eftir þann tíma, 
sér hún ekki ástæðu til að samþykkja frumvarp 
þetta, og tekur þvi fyrir næsta mál á dagskrá."

*Frsm. minni hl. (Jón Pálmason): Þetta mál 
ei nó búið að liggja æði lengi fyrir Alþingi og 
hcfur þcgar valdið nokkrum deilum utan þings. 
Ilæði i sauðfjársjúkdómanefnd og á búnaðar- 
þingi hefur það vcrið rætt, svo að dögum skiptir. 
Meiri bluti landbúnaðarn. byggir skoðun sína 
algerlega á afstöðu sauðfjársjúkdómanefndar og 
meiri hluta búnaðarþings, því að þar var meiri 
lil. og minni hl. Þetta er ekkert undarlegt, en 
ég tel, að þegar um mikið mál er að ræða, verði 
Alþingi að fara sínar eigin götur, án tillits til 
þess, hvort þessi eða hin stofnunin er með á 
uólunum eða ekki. Þcss vegna lít ég svo á, að 
þcim rökum, sem fram hafa komið frá sauðfjár- 
sjúkdómanefnd og búnaðarþingi, beri að taka 
með varúð. Það er auk þess ekki svo undarlegl, 
að þcssum breytingum sé ekki vel tckið á þess- 
uiu stöðuin, þar sem ætlazt er til að kippt sé 
fntunum undan því kerfi, sem sauðfjársjúk- 
dómanefnd hefur selt sér og viljað starfa cftir. 
Auk þess ber að taka það til greina, að sauð- 
f.iársjúkdómanefnd og búnaðarþing liafa hina 
sömu stcfnu i sauðfjársjúkdómamálum, nefni- 
lega að keppa beri að ]>vi, fyrr en síðar, að skera 
niður allt fé á þessum svæðum og aðliggjandi 
sveitum. Miðað við þessa stcfnu er það eðlilegt, 
að þeir, sem vilja fella, vil.ji ekki stefna að því 
að koina upp nýjuin stofni.

En tildrög þess, að ég flutti þetta frv. ásamt 
hv. þm. I)al., eru ]>au meöal annars, að aðal- 
fundur búnaðarsambands A.-Húnv., þar sein 
þcssi inái voru rædd, samþ. mcð öllum greiddum 
atkv. að skora á Alþingi að breyta þessum 1.. og 
það er það, seni hér er farið fram á. Þau mót- 
inæli, sem fram komu í nál. meiri hl. og í fram- 
söguræðu hv. þm. Mýr., eru þannig vaxin, að 
þeim er að nokkru leyti svarað i nál. minni hl.
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á þskj. 243. en ég sknl þá t'ura fáeinum orðum 
uni þá aðalþætti málsins, sem hér um ræðir. 
Til þcss að vekja athvgli á því, á hvaða rökum 
þessi mótmæli eru byggð, vil ég benda á það, að 
þessir menn vilja leggja niður styrk, sem greidd- 
ur liefur verið undanfarin ár til vcgafram- 
kvæmda. jarðabóta og nýrra umbóta.

Nú er það svo, að til þessara hluta hefur verið 
varið miklu fé, en ég tel mjög óeðlilegt. að það 
sé verið að greiða i tilefni af mæðiveiki og 
garnaveiki, vegna þess að þær fjárhæðir, sem 
til þess eru látnar, eiga að fara eftir hinum 
venjulegu leiðum. Ég veit, að hv. fjvn. hefur á 
undanförnuni árum tekið verulegt tillit til þess, 
hvort þunnig væri ástatt í viðkomandi héruðum. 
að þörf væri meiri atvinnu en ella vegna þessa 
l'járdauða. Ég hef leyft mér að bjóðast til þess. 
et’ samkomulag befði getað um það orðið, að 
fella niður vaxtastvrk af slíku fé, ef mönnum 
skyldi vaxa í auguin þær fjárhæðir, sem frv. 
gerir ráð fyrir, að menn fái úr ríkissjóði til upp- 
eldisstyrks samkv. þvi frv., sem bér liggur fyrir. 
Ég hef ekki séð ástæðu til þess að leggja fram 
till. um að leggja þann styrk niður vegna þess. 
að ekki er útlit 1'yrir, að sanikomulag geti orðið 
um afgreiðslu niálsins. En vaxtaslyrkuriun er 
svo útlits nú orðið, að það eru i inörgum tilfell- 
mn mjög vel efnaðir menn, sem fá mest af hon- 
um, ef þeir hafa stóran rekstur og iniklar 
skuldil’, því að það fer ekki alltnf eftir þvi, hx.ið 
efnahagur mannn er góður, hvort þeir skuida 
mikið eða litið. En i mörgum tilfellum fá fá- 
tækir menn engau vaxtastyrk, af því að þeir 
skulda ekki nema litlar upphæðir. Hvort það sc 
rétt að brevta þessu bótafé, er höfuðágreinings- 
efni þessa máls, og það er þannig vaxið, að 
ágreiningur er um það, hvort það á að vera á 
valdi Alþ., hvemig þessu fé er úthlutað, eða 
hvort það á að vera á valdi cinnar nefndar. .4 
iindanförnum árum hefur meira og minna verið 
farið inn á það svið, að vald Alþ. hefur verið 
Hutt í liendur einstakra nefnda, sem með það 
hafa að gera að útbluta peningum og afgreiða 
málefni, sem beinlinis heyrðu áður undir Alþ. 
sjálft. Eg tel þessar aðferðir ekki til fyrir- 
myndar og tel miklu réttara að hafa þá að- 
ferð, sem ég fer fram á, að það sé ákveðið i 1.. 
bvernig þessu f'é skuli úthlutað.

Að það sé rétt, sem hv. frsm. meiri hl. talaði 
um, að með þessu fengju þeir meiri bælur. sem 
cfnaminni eru, er mjög fjarri sanni, þs i að það 
er alveg öfugt. Hér er farið fram á að hafa sama 
og enga takmörkun á þvi fé, sem megi veitu sem 
uppeldisframlag til manna, og ég hef boðið meiri 
lil n. að færa það hámark niður, ef n. Iiefði 
getað gengið inn á regiuiia að öðru leyli. tð 
þetta sé stórt spor aftur á bak, geta þeir nieiin 
sagl, sein vilja halda í það, að skiptn þessu i 
fjölda margn sinástvrki, en leggja ekki aðal- 
áherzlu á það að hjálpa mönnuni til þess að 
koma l'énu upp aftur. En það er grundvallar- 
atriði þessa frv. að koma því til leiðar, að ungir 
nienn i sveitum landsins fái til þess betri að- 
stöðu en verið befur að stunda búskap og koma 
á stofn sauðfjárrækt. I’að er mesti misskilning- 
ur, að þessir ungu menn hafi ekki orðið fyiir 
neinu tjóni af völduni veikinnar, þó að ekki baíi 
drepizt fé bjá þeim. í sumum sveitum liefur það

xerið þaiinig, að þessir ungu menn liafa ekki 
alið upp neitt fé á undanförnum árum, og það 
er þess vegna stórkostlegt tjón, sem beinlínis 
og óbeinlínis stafar af þeini faraldri, sem hér 
um ræðir.

l'm önnur atriði skal ég ekki fara möigum 
orðuin. en ég vil geta þess, að í nál. mínu er 
lalað um það, hvernig aðstaðan ei' fyrir menn. 
tins og l. d. horfir i mínu héra'ði, A.-Húnavatn.,- 
sýslu. a'ð ala upp fé og fjölga þvi. I’að virðisl 
vcra aðalmótstaðan hjá sauðfjársjúkdómanefnd 
og meiri hl. lnndbn. gegn þessu máli, að það sé 
hætt við því, að þetta verði misnotað á þann 
liátt. að fénu muni t’jölga of fljótt og' farið yi’ði 
að drepa veturgamlar gimbrar. I’etta er fjar- 
stæða, sem ekki kemur til greina, eins og en.i 
liorfir. í mínu héraði fórst af völdum mæðiveiki 
á s. I. ári um (i þús. fjár, og tjón, sem áætlað ci 
al' völdum hennar, var nokkuð á fimmta hundrað 
þús. kr. I’ær bætur, sem komið hafa, eru því 
ekki ueina brot af því mikla tjóni. sem þarna 
var um að ræða.

I’á var hv. frsm. nieiri bl. að tala um það, að 
það hefðu verið gerðnr nokkrar umbætur á re"l- 
um sauðfjársjúkdóman. með því að færa g'jaldið 
lir 2(1 % niður í 15%, og þannig het'ði skapazi 
aðstaða fyrir uppvaxaudi nienn, að því er þetta 
snertir. og það skal játa'ð —- og þvi má slá 
föstu , að þær Iirevt. hafa orðið nokku'ð til 
lióta og spor i rétta átt. Ég ska, þó til sönn- 
unai' þxi. að þessar breyt. á reglum sauðfjá''- 
sjúkdóman. koma ekki að fullmegjandi notum, 
að þvi er snei'tir unga nienn, skýra frá því. 
bvernig útkoman yrði, ef farið yrði eftii' þvi. 
sem lagt er til i nál. meiri hl.

Ég hef tekið saman s firlit yfir framlög lil 
47 ungra inanna i mínu liéraði, og niðurstaðaii 
af þvi er sú, að þessir 47 ineiin hafa sett á á s. I. 
ári ullt að 20 lönib, og þeir hafa fengið uppeldis- 
Iramlag að meðaltali á (i lönib hver. l’að eru 
einniilt þessir menn, sem ég er nð fara fram á. 
að fái uppeldisframlag á öll sín lömb. Og cg 
hýst við þi i. nð ef þeir fengju það, þá mumli 
það verða þeim livöt til þess að fjölga fénu. 
Með því, að það sé svo farið með þessa mcnn. 
sem verið hefur eftir reglum sauðfjársjúkdóman. 
og lagl er lil í nál. meiri hl., ver'ður óánægjan 
svo mikil, að hún veldur þvi. aö þessir menn 
liyt.ja burl úr sveitunuin.

Méi' þótli rétt að draga þetla fram, svo að það 
komi greinilega frani. Iivað það er. sem t'yrir 
okkui' flm. frv. vakir.

Ég skal svo ekki liafa þessi orð fleiri að sinni. 
cn ég xil þó segja það, að mér þykir það furðu 
gegna. að sumir þeir nienn, sem ekki hafa 
biiigað til getað fallizl á, að þ.að vieri rétl fram- 
líðarstefna á þessu sviði að skera niðui' fé á 
öllum veikindasvæðum, skuli ekki vilja koma i 
veg fyrir það, að áfrainhaldandi vonlevsi grípi 
11111 sig í okkar sauðf.járrækt á þeim sviðum, sem
versl cr l'arið.

lTnir. (atkvgr. > frestað.
Á 57. fundi í Xd.. 13. inai. var frain balcliA

2. umr. um írv.

ATKVGK.
Hökst. dag'skráin á þskj. 363, frá meiri hl. 

landhn., sainþ. með 14:3 atkv.



Lagafrumvarp, vísað til 
ríkisstjórnarinnar.

Háskóli íslands.
A 11. fundi í Ed., 6. marz, var útbýtt:
Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 78 27. júní 1941, 

um breyt. á I. um Háskóla íslands, nr. 21 1. 
febr. 1936 (þmfrv., A. 33).

A 12. fundi i Ed., !). marz, var frv. tcki'ð til 
1. umr.

Flm. (l’áll Zóphóníasson): Ég skal ekki þrcyta 
menn með langri framsögu um þetta mál, enda 
er þess ekki þörf, því að það er öllum kunnugt 
frá siðasta aðalþingi. Þá voru samþ. ]., sem hér 
er gert ráð fyrir að breyta. Þá kom ég fram 
með brtt. um sama efni og það, sem er i þessu 
frv. Þá var þvi lýst yfir af sumum ræðumönn- 
um. þar á meðal bæstv. forsrh., að þeir teldu 
þá breyt. sjálfsagða og eðlilega, en þá töldu þeir 
liættu á, að málið dagaði uppi, ef farið yrði að 
senda það á ný til Nd., þar sem áliðið var þings. 
N'ú vænti ég', að enginn þurfi að greiða atkv. um 
þetta mál á móti sannfæringu sinni, því að nú 
er ekki áliðnara en svo, að málið getur komizt 
áfram þess vegna.

Ég skal ekki á þessu stigi málsins rökræða. 
livernig ég tel, að eigi að opna liagfæðideild og 
guðfræðideild og jafnvel atvinnudeild fyrir öðr- 
um en stúdentum. Það var rætt allrækilega á 
siðasta þingi af hv. þm. S.-Þ., og ég' sé ekki 
ástæðu til að endurtaka það, þar sem söma 
menn eru í d. nú og þá.

Ég legg svo til, að þessu frv. verði að lokinni 
þessari umr. visað til menntmn., sem ég vænti. 
að geri því fljót og góð skil.

’Magnús Jónsson: Eg tafðist á leiðinni liingað 
og heyrði ekki nema örlítið af ræðu hv. flm. 
Það er ekki hcldur tilgangur minn að tefja fyrir 
málinu mcð löngum umr. nú eða bera fram m'kil 
andmæli gegn þvi, cn vil þó iýsa minni skoðun 
á málinu.

Ég vil þá fyrst segja, og það án alis hroka, 
að mér finnst óheppilegt, að menn séu að bera 
fram frv. um breyt. á stofnun eins og háskól- 
anum án þess að hafa, að því er maður gæti 
haldið, nein sérstök skilyrði tii að geta lagt þar 
til málanna það, sem heppilegt væri. Við skul- 
um athuga, hvernig stofnun þetta er. Hér er 
starfandi hópur manna, sem hafa þetta fyrir 
ævistarf. Þessir menn mynda með sér sameigin-

legt ráð, þar sem reynt er, fyrst á fundum i 
deildum ög siðan í háskólaráðinu, að finna það 
fyrirkomulag á hverju og einu, sem hentugast 
rná teljast. Það er tvíinælalaust, að Alþ. hefur 
vald yfir þessari stofnun, en mér finnst, að það 
ætti að fara varlega i að gera á henni brcyt., 
sem koma ekki frá stofnuninni sjálfri i grund- 
vallaratriðunum. Nú nýlcga cru um garð gengnar 
þónokkrar breyt. á fyrirkomulagi háskólans, 
og fyrir stuttu síðan hafa verið haldnir margir 
fundir til þess að ganga frá reglugerð háskólans 
í samræmi við þær breyt., sem orðið hafa, og 
það er ekkert áhlaupaverk. Það er búið að vinna 
að þvi mánuðum saman á mörgum fundum að 
fá það fyrirkoinulag, sem menn að fenginni 
reynslu liafa talið heppilegast. Ég vil taka til 
samanburðar aðra stofnun, sem ég held, að sé þó 
ekki eins flókin, Búnaðarfélag Islands. Ég teldi 
< nga furðu, þó að þessi hv. þm. teldi varliuga- 
vert, ef ég færi að hera fram frv. um grund- 
vallarlireyt. á ráðunautastörfum við Búnaðarfé- 
lag Islands, og lield ég þó, að ég, sem er gamal! 
sveitaniaður, hal'i fullt eins mikið vit á ínálum 
sveitanna og þessi hv. þm. á fyrirkomulagi Há- 
skóla íslands. Eg geri ráð fyrir, að hv. þm. 
mundi segja sem svo: „Við skulum vita, hvað 
búnaðarfélagið segir um þessa tilhögun.** Það er 
t. d. álitamál, hvort betra er að hafa hagfræði- 
deildina alveg sérstaka eða hafa hana í sam- 
bandi við lagadeildina, eins og verið hefur. Og 
ég veit ekki, hvað háskólanum hcfði átt að 
ganga til þess annað en það, að þeir, sem bezt 
finna til þess, álíta, að haganlegast sé, að þessar 
deildir séu sameinaðar. Það kann að vera, að 
siðar meir verði hagfræðidcildin sérstök deild. 
en nú er ekkert, sem bendir til þess. Deildir há- 
skólans eru mjög sérstakar, hvcr fyrir sig. Ég 
hygg samt, að ég sé öðrum deildum háskólans 
kunnugri en menn, sem eru utan við skólann, 
en mér dettur þó ckki í hug að stinga upp á 
grundvallarbreyt. þar á móti þeim deildum sjálf- 
um, af þvi að þeir kennarar, sem þar starfa, geta 
bezt sagt um, hvað þar er heppilegast. I há- 
skólanum er aldrei gerð nein brevt., sem varðar 
skipulagið, nema málinu sé fyrst visað til við- 
komandi dcildar, sem segir álit sitt um málið. 
en háskólaráðið er nokkurs konar eftirlitsn., sem 
lítur eftir, hvort álit deiidarinnar sé rökstutt.

Einn hv. þm. ætlaði á þinginu í fyrra að gera 
mig að fífli út af þvi, að ég hefði ekki vit á 
kennslu i lagadeild. Þá mætti alveg eins tala um. 
að forstöðukona kvennaskóla hefði ekki vit á
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kennslu í stýrimannaskóla. I’ó lield ég, að ]>að 
standi nær mér en mönnum, sem standa alveg 
fyrir utan háskólann.

I’essi brevt. er þó ekki nema fyrirkomulags- 
alriði, en síðari till. er uin algerða grundvallar- 
breyt. Maður getur sagt, a'ð það séu tvær lífs- 
skoðanir, sem mætast þar. I>að er gersamleg 
stefnubreyt. í ináluin liáskólans. þó að hv. fhn. 
fari þar varlega i sakirnar, þar seni liann tekur 
aðeins tvær deildir, a'ðra ófædda. Hér á að leggja 
lit á þá braut, að háskólinn verði að nokkru Icytí 
ekki stúdcntaskóli, heldur fyrir hvern og einn, 
sem stenzt þar inntökupróf. I’etta er algeið 
grundvallarbreyt., því að háskólinn liefur verið 
ekkert annað en stúdentaskóli. I’að hýðir ekkert 
að segja, að hann sé æðsta menntastofnun lands- 
ins, það getur vel verið, að það sé einhver annar 
skóli, t. d. aiþýðuskóli. Hann er stúdentaskóli 
og ekkert annað. Revnslan er sú, að það er ekki 
hörgull á mönnum í háskólann. I>að er aðeins 
guðfræðideildin, seni hefur ekki verið meira sótt 
tn nauðsynlegt er. I>að hefur aldrci vcrið liörgull 
á mönnum í þær stöður, ef þær liafa verið álit- 
legar að öðru leyti. Af því að nú liafa heldur 
verið bætt kjör presta, sækja fleiri um þessa 
deild en áður, og nú eru þar fleiri en búast má 
við, að fái stöður innan kirkjunnar, en ástæðan 
til þess, að stundum hafa ekki fengizt menn i 
þe'ssar stöður, er sú, við lrve dæmalaus kjör 
þessir embættisinenn liafa haft að búa. Stúdenta- 
fjöldiiin er mesta vandamái innaii deildaun.i, 
svo að .jafnvel hafa vcrið uppi till. um harka- 
legar ráðstafanir, svo að það myndaðist ekki 
lærðra inanna öreigalýður. Læknar og lögfræð- 
ingar liafa verið tniklu fleiri en þörf hefur verið 
fyrir. Eögfræðingarnir hafa nokkuð spjarað sig. 
jivi að lögfræðileg þckkiug er gó'ð við mörg 
störf i þjóðfélaginu, en gallinn er sá, hvað 
mikill tími fer i þetta, ]>ví að út úr þessu náini 
koina menn roskiiir, en hefðu getað með þriggja 
ára verzlunarnámi öðlazt þekkingu. sem hefði 
verið alveg eins góð fyrir þeirra starf. I.ækn- 
arnir aftur á móti hafa verið svo inargir, að þeir 
verða að finna nýja sjúkdóma til þess að gcta 
lifað. I’egar þeir hafa lokið háskólanáiuinu. 
neina þeir cinhverja sérgrein og eru orðnir 
rosknir menu, þegar þeir hala öðlazt möguleika 
til jiess að geta lifað. I Ameríku er læknaplágan 
vcrri eu nokkur cngisprettuplága, og hefur Iegið 
við, að hafi orðið að setja sterk I. vegna þcssara 
erfiðleika. En ]>ó að þessu sé sleppt, þá er vist, 
að það er fjarri því, að hörgull sé á stúdentuui 
í báskólann, svo að það hefur verið talað um 
að hindra menn frá að komast inn i hann. Með 
þessari lill. er þvi stigið spor i þveröfuga átt. 
Eg skal ekki segja, hvort þörf er á mörgum Iiag- 
l’ræðingum. l’að er sjálfsagt ágælt, að inikið sé 
lil af þeini. en niér virðist nú vera að spretta 
upp sægur af hagfræðingum, þó að ekki sé farið 
að tosa mönnum, sem ekki eru stúdentar, upp i 
hagfræðideild.

Spurningín er þessi: Eigum við að hafa há- 
skólann áfram sem stúdentaskóla? Ég er þeirrar 
skoðunar, að við cigum að gera það, en ég vil 
stuðla að þvi, að mönnuin úr verzlunarskólum 
sé séð fyrir framhaldsmenntun, en þeir, sem 
geta ekki eða vilja ekki leggja á sig þá fyrir- 
höfn að verða stúdentar, þeir verði að sjá sér

fyrir framhaldsmeiiutun annars staðar en við 
háskóla. Ég sé ekki heldur, livað er unnið við 
þetta. Hvers vegna má ckki halda háskólanuin 
sem stúdentaskóla ? I>að cr kannskc í nafni 
jafnréttishugsjónarinnar, ]>ví að ])cir verði svn 
montnir, ef þeir verða stúdcntar, en ég held. 
að þcir séu nú ekki skoðaðir neinn aðall. I’að 
er öðru nær. Eg vil benda á eitt atriði, sem getur 
verið varasamt, ef menn meta eiiihvers stúdents- 
nám, en það er það. að með þessu mundu menn 
fara að stytta sér Ieið' og reyna að taka bara 
próf inn í háskólann i staðinn fyrir að taka 
bckk fyrir bekk upp i gegnum meiintaskólann, 
en það teldi ég stórt spor aftur á bak, því ið 
þótt meiin geti orðið góðir starfsmenn, þó að 
þeir séu ekki stúdentar, þá er ég þó þeirrar trú- 
ar, að stúdcntsmcnntun sé staðgóð og því ekki 
rétt að setja þá ckki hærra en þá„ scm konia og 
geta slampazt gegn uin próf.

I sambandi við þessi próf kemur margt lil 
greina, og ég er ákaflega hræddur um, að þetta 
gæti orðið til þcss, að mcnn revndu að stytta sér 
leið, alniennt tala'ö.

Iig ætla ckki að fara að lialda upp löngum 
umr.. en vildi aðeins gera grein fyrir minnl 
skoðun á rnálinu. Eg sé annars enga ástæðu til 
þess að hindra það. að ináiið fari til 2. umr. og 
nefndar.

*Forsrh. (Hcrmann Jónasson): I>ar sem sér- 
staklega var vitnnð ti! orða, sem ég hafði látið 
falla i sainhandi við annað frv., ng jafnfranit 
þai’ scni ég fer með þessi mál, vil ég segja fá- 
ein orð.

Eg !ít svo á, að ])að sé meira en vafasamt að 
fara að breyta fyrirkomulagi háskólans, svo að 
segja á hverju ári, ineð frv., sem frain koina hér 
á Al|)„ án þess að þau séu sérstaklega undirbúin. 
En ])etta cr ekki vcgna þess, að ég álíti, að það 
sé ckki þörf á að breyta ýmsu viðkoinandi II.’i- 
skóla íslands, lieldur þvert á móti vegna þess. 
nð ég álít, að ])að muni þurfa að breyta fyrir- 
komulagi háskólans, áður en Iangf liður, og það 
þarf alveg sérstakan undirbúning. i’að er auð- 
sætt, að háskólinn, eins og liann er nú, full- 
nægir ekki ])eini kröfum, sem þjóðin þarf að 
gera til hans, og nægir i því sambandi að henda 
á það eitt, að > ið vitum ekki enn, hvernig á r.ð 
farn að. þegar læknar svo að segja verða nií 
finna upp sérfræðingasjúkdóma tii þess að hafa 
eitlli’.að að gera liér i Rvík, og það er farið að 
lala um það liér, vegna þess, livað iæknurnir eru 
ma rgir.

I>að mætti nú segja, að nægilegt væri fyrir 
þessa sérfrivðinga að gera i öðrum kaupstöðum 
og úti uni lnndið, en þangað fæst bara enginn 
inaður. l>að kann að vera samfara annarri óáran 
i mannfólkinu, en þetta er nú svona. I’etta er 
iilriöi, sem skólarnir þurfa að lagfæra.

í Ameriku hcfur þessnri iæknaplágu verið likt 
við engispretlur. l’að eru fundin upp alls konar 
el'ni iil þess að gera fóikið háifvitlaust út ai' 
alls konar sjúkdómadellu. En ég hef enga trú á 
])ví. uð fyrirkoinulag háskólans verði ieiðrétt 
með frv. eins og þessu, án þess að skólinn vcrði 
gersanilega endurskoðaður. I’að er i sjáll'u sér 
alveg sama að segja uin alla þá tugi og' hundruð 
presta. sem útskrifast frá hákólanum. I’cir eru

til ríkisstjórnarinnar. 20
íshiuds.
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scndir út um landið og bcnt á jarðir, scm ríkið 
á yfir að ráða. Svo sitja þeir þar og geta aldrei 
komizt í samband við það fólk, sem hýr í sveit- 
unum. I’að cr aðeins bent á þetta scm dæmi. I’að 
er vitanlcga gieðilegt að hafa nægilcga mikið af 
verkfræðikandidötum og guðfræðingum, en það 
cr áreiðanlegt af þeirri reynslu, sem undanfarið 
licfur fcngizt af ýmsum prestlærðum mönnum. 
að það þarf að brevta stórkostlega til með 
inenntuu þeirra, cf vcl á að fara. I’ctta cr annað 
dæmið.

Eg bef ekki farið inn á ýmis önnur atriði, t. d. 
cins og fjánnálastjórn báskólans, og álit ég ekki 
í'ctt að gera það, vcgna þcss að þetta mál cr á 
undii'búnings- og rannsóknarstigi. Og það þarl' 
mikillar og gerhugullar atbugunar við, áður en 
byrjað cr á því að kveða upp úrskurð um það, 
hvcrnig skólinn á að vera.

l’etta cr ckki sagt til þess að dcila á kcnnara 
skólans, hcldur til þcss að bcnda á það, að fyrir- 
komulag skólans er orðið í ósamræmi við þaS, 
scm liinn nýi timi krefst, og verður scnnilcga 
cnn þá íncir, þegar árin líða. Eg álít, að það 
skipli í sjálfu scr ckki miklu máli, hvort deild- 
irnar eru 5 cða ti. En í aðalatriðuni cr cg sain- 
ináUt þeirri skoðun, að cins og nú standa sakir, 
sc ckki óeðlilcgt, að dcildirnar séu 5, cn ckki ú. 
Eullkomin hagfræðideild kcmur að sjálfsögðu 
til athugunar, cu ckki mun rétt að stofna til 
hagfræðideildar, cins og nú standa sakir, vcgna 
þess að það cr nauðsynlcgt að fá dcildina viður- 
kcnlida scm undirbúningsdcild undir hagfræði- 
nám crlcndis. I’að cr citt af því marga, sem þarf 
athugunar, og gæti komið til mála að hafa fleii'i 
undirbúningsdcildir í liáskólanum, þar scm stú- 
dcntar fcngju lcyfi til þcss að slunda nám og 
búa sig undir frainhaldsnáin crlcndis.

I’að hcfur vcrið ákaflcga áberandi, að þeir 
slúdentar, scm stundað hafa náin við crlcnda 
liáskóla í (! ár, hafa, cftir að þcir koma hciin, 
rckið sig á það, að hér hcima cru allt aðrir og 
gcrólíkir staðhættir. I»að er deilt nokkuð um 
það, hvort það cigi að vera cingöngu stúdcntar. 
scm hafa ieyfi til þcss að stunda nám við ha- 
skólann, og livort það cigi að leyfa próf sainkv. 
l'rv. því, scm hér liggur fyrir. Eg verð að segja 
það, að ég sé ckki, að á þcssu sé ncinn rcgin- 
munur. Við viturn það allir, að til skamms tíina 
t'icfur verið lcvft, að mcnn færu þá leið, scni 
gert cr ráð fyrir í þessu frv, því að það hcfur 
vcrið þannig, að inönnuin hefur verið leyft að 
stunda nám við háskólann cftir nám í 4. bekk 
mcnntaskólans. I’cssi próf, scin hér um ræðir, 
cru svo þung, að mcnn lcggja yfirlcitt ckki út í 
það að taka þau, ncnia þcir séu sérstaklcga vcl 
undirbúnir. Mér finust ]>css vcgna ekkcrt á móti 
því, að sérstaklcga vel gefnum og duglcgum 
mönnum gcfist kostur á því að stvtta sér lcið á 
])cnnan hátt.

En það, scm mér finnst þó aðalatriðið í þess- 
um málum, cr það, að það þarf að taka kennslu- 
kerfi skólans vfirleitt til rækilegrar athuguuar 
á næstunni, cn þeir timar, sem nii cru, cru ckki 
vel til þcss fallnir vegna þcss, að hvcrnig scm 
brcvtt verður fyrirkomulagi skólanna, er það 
víst, að hreytingar hljóta að vcrða miklar á 
stjórnskipun okkar og skólakcrfi cftir að stvrj- 
öldinni lýkur.

Flm. (l’áll Zóphóníasson): Eg vcrð að mól- 
mæla ýmsum atriðum, scm fram komu í ræðti 
guðfræðiprófcssorsins, eins og t. d. því, er hann 
sagði, að hann hcl'ði niiklu mcira álit á mönnum, 
scm liefðu langan námsfcril að liaki sér, cn 
möununi, scm licfðu próf. Maður man, að há- 
skólinn tók til sin prófcssor, sem var búinn að 
siæpast við nám í 12 ár án þess að ná prófi. En 
þeim Jjótti sjálfsagt að taka luinn fram yfir aðr.i, 
cr styttri tima höfðu verið í skóla og náð prófi. 
l’ar sýndi það sig, að áratala við námið, scai 
stundað var að yfirvarpi, var ineira metin cn 
dugnaður við nám, fá námsár og gott próf.

Ég vildi gjarnan fá þetta staðfest, að einn há- 
skólaprófcssorinii hefur látið þetta álit í ljós, 
því að það gæti komið til niála, að iiann fclidi 
það úr ræðu sinni. Slíkt hcfur sézt. Hann var 
að taia um það, að nú væri iæknadeild svo full- 
skipuð’, að læknarnir yrðu að finna upp nýja 
sjúkdóma til þess að fá eitthvað að gcra. Þetta 
á sér stað á sama tíma, sein sum héruð landsins 
cru iæknislaus, af því að þangað fæst cnginn 
maður. l’au áhrif, sem læknaefnin verða fyrir, 
virðast þcss vcgna, eftir sögn prófessprsins, vera 
þau, að þeir kivri sig ckki um að hjálpa mönnuni, 
scin cru veikir, heldur fái þeir þann anda í sig 
gcgnuin námið, að það sé bezt að reyna að telja 
fólki ti'ú um, að það sé vcikt, og .reyna svo að 
lækna ]jíí vciki. I»að sé léttara og á þvi fljót- 
tekuari pcningar. Eg vil gjarnan fá þetta stað- 
t'cst líka.

I»að, sem kcmur fram í minum tiil., cr aðal- 
lcga það, að það cr gcrt ráð fyrir ]>vi, að inn í 
háskólann gcti koinizt menn, sem ekki eru stúd- 
entar. Að ]iví cr virðist, cr liæstv. forsrh. sam- 
mála þcssari tiil., cn lionum finnst rétt að fresta 
inálinu nú. Hann cr nú ckki við, cn kannske vill 
liann láta það liiða eftir afgreiðslu álits þeirrar 
ncfndar, scm væntaulega hcfur vcrið skipuð 
samkv. þál. Al]i. i fyrra, og átti að gera till. uin 
framtíðarfyrirkomulag í skólamálum. Annars 
liel' ég ckkert um cða af hcnni hcyrt síðan.

Guðfræðiprófessornuni þvkir það óskaplcga 
mikil stefnubrcyt., að gert cr ráð fyrir því, að 
þcssir nýju ncmcndur gangi undir sérstakt inn- 
tökupróf, sem háskólinn á að ráða, livcrnig er. 
Mér Jjykii' það þó ckki óeðlilegt, að þcir, sem 
kenna þcssuni ncinendum, ráði einhverju um 
það, cflir hvaða regium verður farið og livcrs 
vci'ður krafizt af þcssum nemcnduni.

Eftir minum till. cr skynsömum, duglegum 
mönnum vcitt aðstuða til menntunar, þó að þeir 
liafi ckki gctað byrjað sinn námsfcril fyrr en 
scint. I»cim vcrður gcrt kleift að afla sér svip- 
aðrar cða sömu menntunar og hinum, scm ungir 
ganga í mcnntaskóla. I»að hcfur sýnt sig, að þeir, 
scm hafa lokið vcrzlunarskólanámi, eru búnir oð 
Jæra megnið af þvi, scm þeir þurfa að kunna 
til þcss að standast inntökupróf i háskólann.

I»að, scm hér er um að ræða, er, hvort það á 
að útiloka alla aðra cn þá, sem farið hafa i 
gcgnum 6 ára nám, frá því að geta orðið aðnjót- 
andi þcirrar kennslu, scm þarna er hægt að fá, 
og öðlast próf frá þcssum deildum. Og þvi cr 
ég á móti. í fyrra, þegar rætt var um samein- 
ingu Viðskiptaháskólans, var ég með því, að 
ieyfa ætti öllum, sem hefðu nægilegan undir- 
búiiing. að fara inn í viðskiptafræðiileiidina. Ég
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har þá frani till. uin þuð,- en hún var felld, af 
þvi að hæstv. ráðh. sagði, að málið þyldi ekki 
að fara til hv. Nd.

En ég tel, að ekki sé vafi á, að íneð þessu frv. 
opnist möguleikar fyrir áhugamálum þeirra, sem 
eru nógu þroskaðir til þess að ná þessum próf- 
um, en höfðu ekki tækifæri til þess með 6 ára 
skólagöngu. Og með því gætum við fengið miklu 
hetri menn heldur en þá, sem rás lífsins hefur 
veitt tækifæri til að ná stúdentsprófi. Með því 
mundu geta komið betri kraftar inn í viðkom- 
andi stéttir heldur en ef stúdentum einum væri 
opin þessi leið, eins og nú er.

*Magnús Jónsson: Eg hefði viljað svara liæstv. 
forsrli. nokkru, en það er dálitið leiðinlegra. að 
hann er ekki við. En ég verð að játa, að hv. 
flm. frv. á ég bágt með að svara, af því að hann 
kemur ekki nálægt þvi, sem ég ræddi.

Eg skal segja honuin til huggunar, að ég hef 
ekki breytt einum staf í mínum ræðum um 
nokkur ár, svo að það kemur til kasta skrifar- 
aima að skila því, sem ég sagði. Og ég ber a. 
m. k. meira traust til skrifaranna en lians. Hann 
sagði t. d., að ég hefði haldið því fram, að það 
væri miklu betri maður, sem væri alla ævi að 
slæpast í gegnum skóla, heldur en sá, sem hefði 
tekið próf. Ég ætla að vonast til, að það hafi 
ekki komið fram í ininni ræðu. En hver einasti 
maður sér, að það er meginatriði að geta fylgzt 
með námsferli nemendanna. I>ess vegna er, að 
þeir, sem eru utanskólainenn, eru teknir upp og 
prófaðir á miklu fleiri stöðum. Þetta er afar 
eðlilegt. Kennararnir eru þar að bæta úr því, að 
hafa ckki getað fylgzt með náininu. Ég býst við, 
að allir hv. þm. skilji, að það er nokkuð annað 
mcð mann, sem fyrst tekur inntökupróf og 
siðan bekkjarpróf í námsefninu hvern vetur. Það 
iilýtur að vera meiri vitneskja, sem fæst um 
slikan mann, en þann, sem kemur einhvers stað- 
ar utan úr buskanum. Hins vegar hafa ýmsir af- 
hragðsmenn tekið stúdentspróf utanskóla. En ég 
get sagt hv. þm. það, að ég þekki neinendur guð- 
fræðideildar svo, að ég er sannfærður um, 'ið 
ég get gefið þcim sanngjarnari einkunnir heldur 
en þeir oft fá við próf.

Þá heindi hv. þm. ógurlegum ásökunum að 
mér fyrir það, að víða á landinu væru óveitt 
læknishéruð. Eg veit ekki, hvað ég get gert við 
þessu. Eg veit ekki, hvort hv. þm. ætlar að inn- 
hlása sinum anda svo i þetta frv., að það breyti 
öllu í þessu efni. En ég býst við, að hugsunar- 
hætti manna verði erfitt að breyta mcð 1. Ef til 
vill væri þó hægt að fara aðrar leiðir, t. d. með 
því að bæta kjör þessara lækna, því að oft er 
það svo, að þeir fá betri lijör hér heldur en í erf- 
iðum læknishéruðum. Og svo er annað, að þar fá 
heknar ekki alltaf þá æfingu, sem þcir þurfa iil 
þess að geta haldið sinni fræðigrein við, Þcir 
forpokast. Og það er einmitt það, sem læknar 
finna hvað mest til. Annars er þetta óviðkom- 
andi frv., svo að ég skil ekki þcssa ádrepu hv. þm.

Hv. þm. talaði um, að til væru miklu fleiri 
trúhneigðir kennarar heldur en prestar. Mér 
þætti vænt um, ef hann gæti lagt fram einhverj- 
ar tölur um þetta. Það er þá leyndardómur, sem 
aðrir hafa ekki fundið. En ég get sagt honum 
það, að kennarar, sem hefur langað til að verða

prestar, hafa gert það, sem hann ætlar að opna 
leiðina fyrir. Að loknu námi hafa þeir kornið i 
guðfræðideild og lokið þar prófi. Og það má hv. 
þm. vita, að hann léttir ekkert undir með þess- 
um mönnum með þessu frv.

Mig langar til að svara hæstv. forsrh. ofur- 
litlu. Hann sagði, að fyrir lægju grunsemdir um. 
að kennslan i háskólanum væri ekki vel rækt, 
og tók þar sérstaklega læknadeild til. En mér 
fannst hann gefa okkur í guðfræðideild dálítinn 
selbita. Hann talaði um, að það þyrfti að breyta 
stórkostlega til um menntun presta, ef vel ætti 
að fara, og hún væri ófullkomnari en áður. 
I’restarnir væru koninir svo út úr sveitalífinu, 
að þeir vildu ekki húa, þegar þeir kæmu í sveit. 
Ilann getur ómögulega búizt við þvi, að við för- 
um að kenna kvikfjárrækt og landbúnað i guð- 
fræðideild háskólans. Og uin menntunina í guð- 
lræðideildinni vil ég segja það, að það er meiri 
og lietri fræðsla, sem menn fá þar núna, heldur 
en t. d., þegar ég var í prestaskóla, og voru þar 
þó ágætustu kennarar. En það, sem þessu veldur, 
er, að fyrirkomulagið á kennslunni er i senn 
hagnýtara og visindalegra en áður var. Og það 
kemur in. a. til af því, að nú höfum við betra 
húsnæði. Það ei' t. d. ekki svo lítils virði að 
hafa kapellu, en með því er hægt að gcra námið 
„praktískara" en ella. Þannig cr það t. d. ekki í 
firsta skiptið á siimi ævi, sem þeir þjóna fyrir 
altari, þegar þeir ciga að taka við embætti. Og 
ég get talið upp inargt, sem rennir stoðum undir 
það, að kennslan er núna bæði hagnýtari og vis- 
indalegri en áður. Það cr þvi alveg út í bláinn, 
þegar því er slegið fram, að menntun presta sé 
lakari nú en áður. Eg ætla ekki að rekja það 
hér, af liverju margir prestar forðast búskapinn. 
En það er alger misskilningur hjá hæstv. forsrh., 
et' hann heldur, að þetta hafi ekki verið alveg 
eins áður. Eg veit ekki, hvað hélt þeim fastara 
við sveitirnar þá en nú. En ég skal nefna dæmi. 
sem nú gæti valdið nokkru, en það er, að nú et'u 
prestaköllin yfirleitt miklu stærri, og það verður 
lil þess, að prestar geta ekki get'ið sig eins mikið 
að húskap. Hið slæma árferði og hinir stórkost- 
legu örðugleikar, sem landhúnaðurinn átti við 
að húa, hröktu líka marga unga presta frá bú- 
skap. En ég held, að við leggjum allmikla áhcrzlu 
á, að þeir verði betri prestar, ef þeir leggi sig 
fram við búskapinn og lifi við sem svipuðust 
kjör og sóknarbörnin. Og það þarf ekki að blása 
nýjum anda inn i guðfræðideildina að því leyti. 
Mér dettur ekki i hug að halda hér neina varnar- 
ræðu fyrir mig eða samkennara mína, en ég vil 
bara segja það, að við rækjum þetta starf eins 
vel og við frekast höfum möguleika til. Og ég 
fullyrði það, að kandídatar, sem við höfum sent 
lil útlanda, liafa fengið orð fyrir að vera mjög 
vel að sér. Ég veit, að þannig er það með þá, 
sem fara á prestaskólann i Kaupmannahöfn. 
Sömu sög'u er að scgja frá enskum háskólum. 
Og jafnvel i Þýzkalandi, þessu vísindalandi í 
guðfræði, er sízt meira kennt. Almennt talað 
tek ég því ekki við nokkrum ákúrum til guð- 
l’ræðideildar um það, að prestar séu vcrr mennt- 
aðii' en áður. Enda veit ég ekki, hvort það var 
meiningin lijá liæstv. forsrh., þó hann slægi 
þessu fram. Kannske honum finnist þeir ekki 
hafa rétta skoðun.
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Hæstv. forsrh. sagði, að ckki væri búið a'ð 
finna það fyrirkomuiag á háskólanum, sem svar- 
aði þeim kröfum, er þjóðin gerir til hans. Það 
má alltaf slá þcssu frain. En hvaða kröfur gerir 
hara þjóðin til lians? Eftir hverju eigum við að 
sniða liann? Þegar háskólinn var stofnaður, þá 
var hann miðaður við að geta fullnægt embætta- 
þörf í landinu og ekkert annað. Og ég vei'ð að 
segja öllum liv. þdm. það, að mér finnst þetta, 
út af fyrir sig, alls ekki litil krafa. Mér finnst, 
að suinir telji ekkert á það litandi, þó að þcssi 
stofnun eigi að mennta alla embættismenn þjóð- 
arinnar, hvern með sinni sérmenntun, og undir- 
húa þá undir margvísleg og vandasöm störf. 
Annars skuium við hara sjá, livaða kröfur þjóðin 
gerir, og ég hýst við, að ekki niuni standa á há- 
skólanum að fullnægja þeim.

Hæstv. forsrh. minntist t. d. á undirbúnings- 
fræðslu. Það er liugmynd, sem mér þykir afar 
vænleg. Það er eitt af því, sem ég tel allra nauð- 
synlegast við háskólann, að hann geti veitt stúd- 
entum svona tveggja ára fræðslu í mörgum vís- 
indagrcinum, svo að þeir geti siðan farið til úi- 
landa og lialdið áfram. Stríðið tók nú fyrir þetta, 
því að það þarf að gera samninga um það við 
erlcnda háskóla, að þeir taki við þessum mönn- 
um, svo að þeir geti haldið áfram. Eg lield, að 
einmitt þetta sé afar mikilvægt verkefni fyrir 
háskólann, ekki sízt til þess að fá nokkra 
reynslu um mcnn, áður en þeir eru sendir út og 
slyrktir til framhaldsnáms. ()g mér þvkir vænt 
um, að hæstv. forsrh. talaði um, að veita þyrfti 
þessu uána athygli. Það er sjálfsagt að láta fara 
fram ranusókn á þessu. Það er vissulega hetra 
lieldur en alltaf að vera að nöldra um, að þessi 
slofnun svari ekki kröfum tímans og þess konar. 
Það er alveg vita gagnslaust. Þetta er sagt um 
allt, um hverja ríkisstofnun, um rikisstj. og 
hverja hæjarstj., um kirkjuna og heilhrigðismál. 
Það getur hver nöldrari staðið upp og' sagt, að 
háskólinn svari ekki þeiin kröfum, sem gerðar 
eru til hans. En það er ekki nóg. Það þarf að 
gera sér ljóst, hverjar þær eru og hvernig e’gi 
að hæta úr.

Þá kom hæstv. forsrh. inn á stúdentsprófin. 
Ilaim sýndi réttilega frain á, að nú væri hægt 
að taka þessi próf á 2 stöðum á landinu. Og eftir 
því, sem hann segir, er vaudað mjög til þeirra. 
Þá var hann lika sannnála mér um það, að það 
þyrfti að prófa inenn betur, sem kæmu einhvers 
staðar að. En ég vil nú spyrja, úr því að luegi 
er nú frá 2 stöðum á landinu að komast inn í 
háskólann með prófi: Hvað á þá að gera með 3. 
prófið' upp í háskólann? Það er upplýst, að hvcr 
maður getur komizt inn í háskóladeild með prófi 
frá 2 stöðum á landinu, en svo kemur hv. þm. 
X.-M. og talur um. það af fjálgleik, að innleitt 
sé 3. prófið. Og inér skildist, að liann mæltist lil, 
að þeir, sem ættu að kenna þeim, réðu, hvernig 
prófað væri. Þvilík dæmalaus della. Það eru ein- 
mitt menntaskólakennararnir, þeir sem veittu 
fræðsluna undir þetta próf, sem eiga að ráða 
því. Þeii' fylgjast miklu betur með því en há- 
skólakennararnir, og það yrði auðvitað farið til 
þeirra og þeir heðnir að prófa.

Hv. þm. talaði um, að þcss væri dæmi, að 
maður með kennaramenntun hefði orðið prestur. 
Þetta er alveg rétt. Við gætum úr þeirri stélt

t'engið ágæta presta. En afleiðingin af því yrði 
hara sú, a'ð við heimtuðum ekki lengur þessa 
menntun. Kannske það væri betra, að við fengj- 
um leikmannakirkjur? Það er svo sam margt 
gott við þær. En hingað til hefur það samt verið 
svo, að þjóðfélagið hefur talið það mikla nauð- 
syn og lagt áherzlu á það að vanda sem mest 
almenna undirhúningsmenntun sinna presta. 
Enda eru það þeir menn, sem koma með ein- 
hverja kjölfestu út í lífið og fara ekki út í þær 
öfgar, sem oft þykja fylgja trúarhita og krafti 
leikmannastarfseminnar. Og þess vegna segi ég, 
að hér er alveg um stefnuhreyt. að ræða, ef 
þetta er meiningin hjá hv. þm. Mér skilst þetta 
eigi að vera fullgilt stúdentspróf og fáist svo 
að taka það á 3 stöðum. Ég skal svo ekki ræða 
frekar um þetta, sérstaklega af því að hæstv. 
forsrh. er ekki við, en tækifæri verða sjálfsagt 
síðar, ef ýtarlegar till. koma fram. En ég verð 
að vera lionum sammála um, að það liggur ekki 
á afgreiðslu þessa frv., úr þvi að komið er upp úr 
kafinu, að það, sem er aðalmarkmið frv., stendur 
opið þeim, sem vilja, þ. e. að komast inn í liá- 
skólann án þess að hafa þennan langa skóla- 
feril að haki sér. Því að ég býst ekki við, að þm. 
geti álitið, að það taki því fyrir þingið að samþ. 
till. um það, livort eigi að telja hagfræðideild- 
ina sérstaka deihl við háskólann, sérstaklega 
eftir að þingið liefur samþ., að ein dcild annist 
lögfræði og hagfræði fyrst um sinn.

I’áll Zóphóniasson: Það er nú í fyrsta lagi 
upplýst, að hv. guðfræðipróíessornum finnst 
óþarfi að hafa sérstakt inntökupróf. En ég hefði 
haldið, að það væru fyrst og fremst mennirnir, 
sein ciga að kenna á viðkomaiuli stað, hvar sem 
er, sem væru allra manna dómhærastir um, hvað 
ncinandinn þyrfti að hafa til að hera, þegar 
liann kemur inn í skólann, af undirstöðuþekk- 
ing'u til þess að geta fylgzt með námiiiu. Og 
mér finnst það vera vantraust á kennara há- 
skólans í fyllsta máta, ef það er virkilega mein- 
ing guðfræðiprófessorsins (Mjj, að aðrir mcnn, 
þ. e. a. s. kennarar i menntaskólanum, séu hetur 
færir að ákveða, hvað nemandi þurfi að liafa 
af undirhúningsmenntun til þcss að geta haft 
fuilt gagn af háskólanámi. Iíg held fram, a'ð 
þeir, sem eigi að kenna, — hvað sem ér —séu 
hezt. dómhærir um, hvaða undirhúningsþekk- 
iugar verður að krefjast, til þess að námið komi 
að notuni, en ekki eiuhverjir aðrir, sem fvrir 
utan standa. Þess vegna vil ég setja þetta iim- 
lökupróf i samband við háskólann, en ekki 
menntaskólann. Sömuleiðis hef ég hugsað, að 
það væru viss atriði í stúdentsmenntuninni, sem 
við förum ekki nánar í, sem gæti verið vafa- 
mál, livort ástæða væri að heimla inntökupróf i, 
þegar ömiur atriði væru til, sem ástæða væri til 
að heimta, sérstaklega í hagfræðideild. Þessi 
skoðun kom lika fram á siðasta aðalþingi. Og ég 
hef ekki hevrt því mótmælt með rökum, að það 
þurfi aðra undirhúningsmenntun til þess að 
liafa fuilt gagn af viðskiptafræðinámi en stúd- 
entspróf. Og það vakti fyrir mér, að þetta kæmi 
fram í reglugerð, sem sett yrði af inönnum, sem 
ættu að kenna við deildina, en ekki af einhverj- 
uin öðrum mönnum, sem koma aldrei nærri 
þeirrí kennslu og' lita því ekki, hvers þyrfti að
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krefjast. Eg leil svo á, að aðalatriðið væri, að 
kennararnir réðu, hvers krafizt væri.

Kennarinn i guðfræðideildinni sagði, að þeir, 
scm scr væru kærastir, va-ru þessir trúhneigðu 
kennarar, scm brotizt hafa í að ná stúdentsprófi. 
Mér þykir ckki nema vænt um að hcyra þetta. 
Og það styrkir mig i þcirri skoðun, að þessum 
mönnum cigi að gcra scm grciðast að komast 
þarna inn. Og et' það skyldi nú vera svo, að eins 
gott væri að fá menn inn í hagfræðideild með 
ofurlítið öðruvísi námi til undirbúnings cn hefur 
tíðkazt uin stúdenta, þá hýst ég við, að við ætt- 
um að gcta orðið sammála um, að þcir eigi að 
komast inn.

Af því að guðfræðiprófessorinn hefur farið 
svo víða, leyfist mér líka að fylgja honum eitt- 
hvað á ieið. Hann sagði m. a., að hann mæti 
miklu meira langan námsfcril cn gott próf. (MJ: 
Námsferil, cn ekki fylliríisferil.) Þessa aðstöðu 
hefur hann sýiit. Það var til tólf ára námsferill, 
reynt að taka próf, en tókst ekki. Þetta veitti 
aðgang að prófessorsembætti. Átta ára náms- 
ferill og ckkert próf hefur gefið aðgang að ann- 
arri stöðu liér í Reykjavik. Sjö ára námsferill 
með engu prófi hefur gert enn einn mann mjög 
hátt upp skrifaðan sem ágætan menntamann, - - 
af því að Iiann tók ckki próf. Það vita allir, af 
hvcrju þessir menn eru átta ár, tólf ár, eða hvað 
það nú er, að þessu „námi“. Ég leyfi mcr að 
scgja það, að þeir eru að slæpast á fyllirii, og 
ég stcnd við það. En ef námsferillinn er nógu 
langur, þá cr það gott. Þá hefur hv. l.þm. Reykv. 
sýnt, að hann metur manninn góðan fyrir hvaða 
stöðu, sem er, þótt prófið vanti og ekki hafi 
vcrið skrifaður nema helmíngur af þcirri ritgerð, 
scm átti að skrifa.

*Magnús Jónsson: lig er hræddur um, að tg 
sé ekki eins óhróðursfróður og hv. þin., svo að 
ég veit ekki, Iivað liann á við. En ég veit, að 
mcnn eru í mjög háum stöðum án þess að hafa 
nokkur próf, t. d. í pólitískum stöðum. En mig 
rcnnur grun í, hvcrn hann kcnndi við tólf ára 
nám, scm varð síðar prófcssor. Það er alger mis- 
skilningur, að hanu hafi farið próflaus inn i 
cmhættið. Hann komst í það að loknu sam- 
kcppnisprófi. (PZ: Scm aldrei var lokið.) Það 
var samkeppnispróf, scm dæmt var af fimm 
manna nefnd. Hv. þm. getur auðvitað reynt að 
véfengja hcnnar dóm, en svona lauk þessu prófi. 
(PZ: I.auk svo, að ekki var lokið við prófrit- 
gerð.)

Eg vil nú aðeins draga úr því, sem ég sagði 
áðan, að mér væru kærastir af nemendum mín- 
um menn, sem kæmu úr kennarastöðum. Mér 
þykir nefnilega ósköp vænt um alla mina stúd- 
enta, og mér vitanlcga licfur aldrei borið skugga 
jnilli mín og þeirra. Eg átti sérstaklega við þetta, 
að æskilegustu mennirnir eru þeir, sem koma 
fullþroskaðir og með mikla lífsreynslu og sanna 
sinn mikla áliuga með því að brjótast i þessu. 
Það eru miklar vonir, sem við setjum til slíkra 
manna, og við viljum fá marga slíka. En það cr 
ekki greitt fyrir þeim með þessu frv.

Hv. þm. kvað háskólakennurum vantreyst með 
þvi að álíta þá ekki eins góða eða betri en aðra 
til að ráða þessu prófi. Þjóðfélagið hefur nii 
cinu sinni gcrt kröfur sínar um það, að menn

h.afi lokið ákveðnu prófi til þess að ritast inn i 
háskólann. En vitanlega má rökræða um, hvort 
þær kröfur eru réttar. En kröfur þjóðfélagsins 
eru það. Og ég vil ekki, að þjóðfélagið afsali sér 
i hendur sérfræðingum í hverri deild háskólans 
að segja, hvað þeim líkai’ í þessu efni. Það cr 
heimtuð almenn menntun af öllum, sem ætla að 
„stúdera" áfram, svo og svo mikið í náttúru- 
fræði, landafræði, sögu, stærðfræði o. s. frv. Ég 
geri ráð fvrir, að guðfræðingar hefðu tilhneig- 
ingu til að strika eitthvað út, og aðrar deildir 
vildu kannskc strika annað út. Nei, hér eru tvær 
stefnur. Önnur er sú, að hafa sérnám frá upn- 
hafi. í samræmi við þá stefnu mætti hver há- 
skóladeild meta próf inn í hana. Hin stefnan er 
sú, að námið sé sameiginlegt svo og svo langt 
fram eftir, og ég held, að hún sé meira ofan á 
i skólamálum nútímans, - - að krefjast mikils, 
en greina námið svo að siðustu i sérstakar grein- 
ar. En verst mun vcra af öllu, ef gera á, eftir 
till. hv. þm., hrærigraut úr hvoru tveggja. Þá 
mundu verða tvær tegundir — og nokkuð ólíkar 
- af þekkingarkröfum til inntöku í sömu deild. 
Þessa tviskipting í smærri stíl verðum við varir 
við mcðal stúdenta, scm sumir koma úr mála- 
deild, en aðrir úr stærðfræðidéild. Sumir eru 
góðir i latínu, og kcmur það sér vcl í ýmsu í 
okkar fræðigrein. En góð stærðfræðikunnátta 
keinur þar ckki eins að haldi.

Og að lokum þetta: Að slepptum þeim linota- 
bitum, scm voru i ræðu hv. þm., þá cr hann 
cfnislega að koina inn á verulegan stefnumun í 
þessum málum, sem má lcngi ræða um, og það 
á viðuin grundvelli.

ATKVGR.
I-rv. vísað til 2. umr. með 9 shlj. atkv. og til 

menntmn. mcð 9 shlj. atkv.

Á 50. fundi i Ed., 6. maí, var frv. tckið til 2. 
umr. (A. 33, n. 205).

Frsm. (Bernharð Stefánsson): Þó að mennt- 
mn. hat'i gefið út sameiginlegt álit um þetta 
mál, þá er hún, eins og nál. hennar á þskj. 265 
her með sér, ckki sammála um ínálið.

Hv. form. n. kveðst vilja samþ. frv., en hefur 
þó einhvern fyrirvara um þá afstöðu sína, sem 
hann væntanlega gerir grein fyrir sjálfur, ef 
hann cr þá staddur hér. En við liinir 2 nm. 
lcggjum til, að frv. verði visað til stj.

Með þessu frv. cr lagt til að gera tvenns konar 
breyt. á háskólal. í fyrsta lagi, að hafa þar 6 
deildir i staðinn fyrir 5, sem nú eru. M. ö. o., 
hæta þar við hagfræðideild, og þar fari þá fram 
kcnnsla i viðskiptafræði, sem verið hefur i lög- 
fræðideild. Það er ekki annað hægt að sjá en 
þcssi breyt. sé næsta þýðingarlítil, hvort þessi 
kennsla fer fram í sérstakri deild eða er í sam- 
handi við lögfræði- og hagfræðideild. En á hinn 
bóginn mundi það valda auknum kostnaði að 
gera þetta að sérstakri deild, og visa ég um það 
atriði i fskj. 3, sem fylgir nál. Miklu veigameiri 
cr síðari breyt., sem frv. vill gera á gildandi 1., 
scm sé það, að heimila mönnum nám í háskól- 
anum, þ. e. a. s. 3 deildum hans, heimspeki-, hag- 
fræði- og guðfræðideild, þó að þeir hafi ekki 
tckið stúdentspróf.
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En við tveir nm. lítum svo á, að jafnvel þó að 
inn á þessa stefnu væri gengið, næði frv., eins 
og það liggur fyrir, hvergi nærri tilgangi sín- 
um, þvi að í 2. tölul. 3. gr. er gert ráð fyrir því 
sem skilyrði fyrir því að fá að stunda nám við 
Háskóla Islands, að viðkomandi standist inn- 
tökupróf, svo sem nánar verði ákveðið i reglu- 
gcrð, er háskólinn setur og kennslumálarh. stað- 
festir. Það þarf ekki annað en vísa tii fylgiskjal- 
anna með nál., i fyrsta lagi álits frá heimspeki- 
deild, i öðru lagi frá guðfræðideild og i þriðja 
lagi frá kennara i viðskiptafræði, til þess að 
sýna það, að háskólinn og kennarar hans telja 
það nauðsynlegt skilyrði að hafa tekið stúdents- 
próf. Og að ákveða það, að menn gcti komizt í 
háskólann, ef þeir taka inntökupróf samkv. 
reglugcrð háskólans, mundi áreiðanlega vera 
þýðingarlaust, þegar á það er litið, hvaða skoðun 
Iiáskólinn hefui- á þvi atriði, því að það próf 
mundi án efa verða stúdentspróf. Breyt. yrði þá 
su ein, að hægt yrði að taka stúdentspróf á 
þremur stöðum i landinu í stað tveggja, eins og 
nú er. Hv. þm. Vestm. og ég sjáum ekki, að það 
hafi mikla þýðingu.

Ef ætti að heimila öðrum en stúdentum nám 
við háskólann, va>ri miklu nær að ákveða það,

að tiltekin próf, önnur en stúdentspróf, heimil- 
uðu þar aðgang, t. d. að próf frú verzlunarskól- 
anuin eða samvinnuskólanum heimiluðu aðgang 
að viðskiptadeild og t. d. frá kennaraskólanum 
að guðfræðidcild, cn ég verð að játa, að við hv. 
J.m. Vestm., sem hvorugur er liáskólagenginn, 
treystum okkur ekki til að gera till. um breyt. á 
háskólal.. sem færu i bág við álit háskólakenn- 
aranna. Hins vegar teljum við þörf endurskoð- 
unar á þessum atriðum og að þau verði rann- 
snkuð af þeim, sem þekkingu hafa til þess, 
þannig að álit færustu manna komi i Ijós um 
það, hvort ekki inætti rýmka um inngönguskil- 
yrði í vissum greinum. Aftur á móti teljuin við 
ckki rétt, að þingn., sem ekki er skipuð háskóla- 
gengnum mönnum, ráði þeim málum til lykta. 
Þess vegna leggjum við til, að málinu verði vís- 
að til ríkisstj., svo að hún geti látið hina fær- 
ustu menn um það fjalla.

Það er óviðkunnanlegt, að liv. fhn. skuli ekki 
vera viðstaddur. En hann veit, að málið er á 
dagskrá, svo að ckkcrt cr við því að segja.

ATKVGR.
Till. mciri hl. menntmn. á þskj. 265, um að 

vísa frv. til ríkisstj., samþ. með 9 shlj. atkv.



Lagafrumvörp ekki útrædd.
1. Frestun bæjarstjórnarkosninga 

í Reykjavík.
Á 2. fundi i Nd., 19. febr., var útbvtt:
Frv. tii 1. um frestun bæjarstjórnarkosninga í

tteykjavik (stjfrv., A. 4).

Á 3. fundi i Nd„ 23. febr.. var frv. lekið til 
1. umr.

’Fjmrh. (Jakob Möller): Eins og iiv. þdm. er 
kunnugt, þótti ekki verða komizt bjá að gefa 
út brbl. um frestun bæjarst jórnarkosninga i 
Reykjavik, er fram áttu að fara 25. jan. s. J., 
vegna úvenjulegra ástæðna, sem þá ríktu í opin- 
berum niáluin hér í bæ.

Hv. dm. er kunnugt, að um áramótin kom ti! 
verkfalla hér i bænum, þ. á. m. prentaraverk- 
l'alls, svo að blaðaútgáfa stöðvaðist að meslu 
leyli. Aðeins eitt blað gat þá komið út óhindrað. 
Hin blöðin komu ekki út lengi vel, en þó fór svo 
að lokum, að út gátu komið smásneplar af þeim 
tvisvar eða þrisvar á viku eða sem svo. Ríkisstj. 
ieit nu svo á, að sá stjórnarfarslegi grundvöllur. 
er almennar kosningar eiga að byggjast á, væri 
ekki fyrir bendi á þeini tíma, er bæjarstjórnar- 
kosningarnar áttu fram að fara, og ákvað hún 
því að fresla þeim, þar til þessi mál væru aftur 
komin i sæmilegt horf. Nú hefur skipazt svo, 
að þetta er komið í venjulegt borf, og er þar 
mcð ákveðið, samkv. brbl., hvcnær kosning- 
arnar skuli fram fara. Verður ekki um það 
breytt, nema til koini nýjar ástæður, sem eru 
þann veg, að ekki þyki pólitísk skilyrði fyrir 
iiendi til þess, að hægt sé að Iiafa kosningar.

Eg fei, að allir hv. þdm. muni hafa gert sér 
svo glögga grein fyrir þessu máli, að ekki sé 
þörf á að hafa um það fleiri orð, Lcgg ég svo 
til, að rnálinu verði að umr. lokinni vísað til 2. 
uinr. og allshn.

Haraldur Gudmundsson: Ég tnun greiða atkv. 
gegn þessu l'rv. um staðfesting á brbl. hæstv. 
rikisstj., ekki vegna þess, að mér sé ekki ljóst, 
að það hefur cngin áhrif á það hér eftir, livenær 
kosningar fara fram í Rcykjavik, hvort frv. 
verður samþ. eða ckki, heldur af liinu, að ég tel 
sjálísagt að mótmæla sem kröftuglegast því ger- 
ræði hæstv. rikisstj. að gefa út þessi brbl. Ég 
mun þvi greiða atkv. gegn frv. og vænti þess, 
að sem flestir hv. þm. geri hið sama.

F.ftir a.ð þessi brbl. voru gefin út. flutti hæstv. 
l'jmrh. ásamt hæstv. forsrh. svo kallaða greinar

gerð fyrir þeim í rikisútvarpið. Var látið heita, 
að þeir ætluðu sér að skýra tilgang brbl. þess- 
ara. Greinargerð hæstv. fjmrh. var að visu að 
mestu leyti flutt til þess að afsaka útgáfu gerð- 
ardómsl. En auk þcss var það, sem hann sagði 
um frestun kosninga hér í Reykjavík, þann veg 
fram sett, að ég furðaði mig á. Það voru full- 
yrðingar, sem honum var sjálfum fullkunnugt 
um, að höfðu ekki við nein rök að styðjast. Hann 
réðst þar harkalega á cinn stjórnmálaflokk, 
Alþfl., sem hafði engin tök á að hera hönd fyrir 
li.öfuð sér. Þetta var ekki fyrsta misnotkun út- 
varpsins, sem hæstv. ríkisstj. gerði sig seka um, 
þvi að þegar brbl. um svo kallaðan gerðardóm i 
kav.pgjalds- og verðlagsmálum höfðu verið gefin 
út. fluttu tvcir hæstv. ráðh., forsrh. og atvmrh., 
svo kallaða grcinargerö fyrir þcim í útvarpið. 
Þá var ekki búið að veita félmrh., Stefáni 
Jóh. Stefánssyni, lausn frá ráðherrastörfum, cn 
f-amt gerðust þau fáhcyrðu tiðindi, að þeir tóku 
rikisútvarpið til sinna nota, en bönnuðu ráðh. 
Alþfl. að gera grein fyrir afstöðu sinni. Og þetta 
var ekki látið nægja, hcldur var svo enn notað 
tækifærið, er frestun bæjarstjórnarkosninganna 
bafði verið ákveðin, til að skapa tveiin hæstv. 
ráðh. sömu flokka aðstöðu lil að láta ljós sitt 
skína með ræðuhöldum í útvarpið. Þessi háttur, 
sem bæstv. ríkisstj. liefur tekið' hér upp, að gera 
ríkisúlvarpið að einkaáróðurstæki sínu, er algert 
einsdæmi.

Eg skal svo víkja að grg. hæstv. fjmrh. fyrir 
þessum brbl. Hann flutti í ræðu sinni cinkenni- 
lega skáldsögu, er hann sagði, að Alþfl. hefði 
komið prentaraverkfallinu af stað. Hann hefði 
stillt svo til. að vinnustöðvun prentara hæfist 
um áramót, svo að ekkert blað nema Alþýðu- 
blaðið gæti komið út fram að' bæjarstjórnar- 
kosningum i Rcykjavík, sem fram áttu að fara 
seint í janúarmánuði. Klókindin voru ekki litil: 
Alþfl. hvtur prcntara segja upp sainningum sín- 
um þrem mánuðum fyrir nýjár, hann fær alta 
sjálfstæðismenn, alla framsóknarmenn, alla 
kommiinista í prentarafélaginu lil að leika þenn- 
an leik mcð sér, en aumingja ráðh. Sjálfstfi. 
og Eramsfl. eru ckki annað en sakleysið sjálft, 
á meðan þessu fcr fram, og eiga sér einskis 
ills von, og' þegar þessi brella Alþfl. er komin i 
kring', ciga þeir einskis annars úrkosta en svara 
lienni með fyrrnefndum brbl. Þessi saga á engan 
sinn lika i islenzkri skáldsagnagerð, nema ef 
vcra skyldi sögu þá, er borgarstjórinn í Reykja- 
vik samdi á síðasta hausti um það leyti, cr auka- 
þingið var haldið. en sú saga var á þá leið, að 
Alþfl. og Eramsfl. hefðu ætlað að tiela sjálf
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stæðismenn i ríkisstj. til að binda kaupgjaldið 
með 1., til þess að fyrrnefndir flokkar gætu 
sjálfir grætt á því. Þessir ráðh. sjálfstæðismanna 
höfðu setið með sveittan skallann i samningum 
við ráðh. Framsfl. og látið ánetjast, þar til 
ágætir flokksmenn þeirra í Hafnarfirði sáu við 
þessu og leirtrtu þá í allan sannleika um það. 
livernig verið væri að leiða þá afvega. Saga sú 
um tildrög prentaraverkfallsins, sem ég gat um 
áðan, er sams konar og þessi, en fyrir henni er 
auðvitað cnginn fótur, og hæstv. ráðh. veit það 
Jíka. Alþfl. átti engan þátt í því að korna þessu 
vcrkfalli af stað, og ég bygg, að vcrkfallið hafi 
vcrið samþ. með einróma atkv. allra þcirra, er á 
funrti voru, þcgar það var ákveðið, án tillits til 
þess, livort það voru sjálfstæðismenn, framsókn- 
armenn, kommúnistar eða Alþýðuflokksmcnn.

Svo er annað atriði, sem útilokar gcrsamlega, 
að nokkrum heilvita manni gcti rtottið í liug að 
Irúa orðum liæstv. ráðh., en þao er ákvæði í 
samningi prentara og prcntsmiðjueigenrta í 
Bcykjavik, scm undirritaður var snemma í jan- 
úar í fyrra. Þar er tekið fram, að þótt koma 
kunni til vinnustöðvunar, hvort sein um er að 
ræða jcrkl'all eða verkbann, þá skuli Alþýðu- 
prentsmiðjan hafa lieimild til að vinna áfrain 
að prentun Alþýðublaðsins. Var öllum prent- 
smiðjueigcnrtum fullkunuugt urn þessa gr., enrta 
var þeim tilkynnt þctla. Til þess að taka af öil 
tvímæli, vil ég, með leyfi hæstv. forscta, lesa 
hér upp 43. gr. í samningi prcntara og prent- 
smiðjueigcnrta, sem gcrður var í ársbyrjun 1941. 
Þar segir svo:

„Iioini til verkfalls cða verkbanns af hálfu 
H. f. 1>. eða F. í. P., eru Alþýðuprenlsmiðjan og 
Ríkisprcntsmiðjan Gutenberg unrtanþcgnar því 
að lcggja niöur vinnu gcgn þvi, á meðan á 
viniiustöðvuninni stenrtur, nð Alþýðuprenlsmiðj- 
an skulclbinelur sig tii nð prenta aðeins þaö, sem 
Alþýðufl. og starfsemi hans krefur, eins og 
Rikisprentsmiðjan skuldbinrtur sig til að prenta 
aðeins það, sem slarfsemi ríkisins krcfur, og 
báðar skulrtbinrta sig til að taka ckki aðra eða 
flciri menn til vinnu en verið hafa fastir starfs- 
menn í minnst mánuð, áður en verkfallið eða 
verkbannið hófst.“

Þessu skilyrði hefur í öllu verið fullnægt, 
l'rá þvi er vinnustöðvun liófst. Það er því aug- 
ljóst, að ekkert hefur verið gert i þessu mál' 
af hálfu Alþýðuprentsmiðjunnar eða Alþfl. nema 
það, scm allir máttu vita, að gert yrði.

Þá var það rangt hjá hæstv. rá'ðh., að vinnu- 
stöðvunin hafi vcrið svo alger, að engin blöð 
hafi getað komið út önnur en Alþýðublaðið, 
enda játaði hann það hér áðan. Strax, þegar 
kosningafrestunin hafði verið ákvcðin, sem ráðli. 
Framsfl. ciga að hafa fallizt á fyrir þrábciðni 
manna sinna, en þó sennilega fyrir eitthvað 
meira, þá brá svo við, að Visir og Morgunblaðið 
fóru að koma út- aftur, að vísu sneplar, eins og 
hæstv. ráðh. komst að orði, en þó þannig, að 
lítið vantaði á, að þau næðu bæði saman lesmáli 
Alþýðublaðsins. Enda er vitanlegt, að með þeim 
ítökum, sem sjálfstæðismenn eiga i prentara- 
stéttinni, hefði verið leikur einn fyrir þá að 
halda úti blöðum sínum á stærð við Alþýðu- 
blaðið, og tel ég, að með því hefði réttum leik- 
reglum verið framfylgt, þvi að ekki getur það

Alþt. 1942. G. (59. löggjafarþing).

talizt réltláit, að blaöakoslur anrtstæðingannn sé 
fjórfaldur eða sexfalrtur á við blaðakost Alþýðu- 
flokksins.

Enii er ]:aö atriði, aö ákvcðið liaföi vcrið, aö 
fram skylrtu fara útvarpsumr. um bæjarstjórnar- 
kosiiingarnar þrjú kvölrt í röö, og skylrtu allir 
flokkar. er lisla h.öföu í kjöri, laka þáit í þeim 
umr. og hafa jal'na aðstöðu lil að tala máli sinu. 
Ekkcrt virtist nú auðvehlara en fjölga þessum 
útvarpskvölrtum með tilliti til þess, að blöð gátu 
ekki komið út meö regiulegum hætti, og þcgar 
þcss er giett, hve langt liæstv. ríkissij. Iiafði 
áður gengið i þvi að niisbcila útvarpinu og flylja 
lanrtsmönnum einhliða áróðursfregnir, virtist 
það beinlinis skylrta hennar að láta þessar umr. 
fara'fram. Ef það er hrot á lýðræðisreglum, að 
einn flokkur hafi meiri blaðakost en aiinar fyrir 
kosningar, þ.á er það óefaö miklu alvarlegra hrot 
á þeim reglum, cf ríkisútvarpið er látið flytja 
einhliða áróður varðanrti kosningar til þeirra 
kjósenda um lanrt alll, sem engan kost hafa átt 
á þvi að* kynna sér viðhorf málanna frá öðruin 
liliðum.

Þegar fyrriiefnrt brbl. voru gcfin út, var þar 
svo ákvcðið, að kosningum skylrti frestað hér 
i Revkjavik aðeins. Hins vegar voru þær látnar 
fara fram mcð eölilegum hælti í Hafnarfirði. 
Keflavik og á Akranesi eins og öðruin kaupslöð- 
um og kauptúnum lanrtsins, þar sem kjósa 
skylrti. Xú var vitað, að þessir staðir allir höfðu 
eingöngu þann sama blaðakost og Reykvíkingar 
og blaðanna sömu not, b.vorki nieiri né minni. 
Illöðin koma daglega til þeirra og hafa væntan- 
lega sömu áhrif á hugi kjósenrta á þessum stöð- 
um og i Reykjavík. En þar cru þcssar kosningar 
btlnar fara fram; þar er engin liætta á, að lýð- 
ræðisreglurnar séu brotnar eða „réttar leikregl- 
ur“, eins og hæstv. forsrh. stunrtum orðar það. 
Mér er óskiljanlegt, Iivaða samræmi hæstv. ró'ðh. 
gelur fundið í þessu. Enrta er ég fullviss þess, 
að það ei' fyrirsláttur einii og annað ekki, að 
kosnii'.gafresluiiin hér í Reykjavik hafi stafa'ð 
af þvi, aö ráðh. bafi talið það brot á réttum 
lýðræðisrcglum að láta kosningar fara fram. 
Frestunin stafar eingöngu af þvi, að Sjálfstfk 
varð þess áþrcifanlcga var, að álit hans og fylgi 
bjá kjósenrtunum í bænum hafði beðið stór- 
fellrtan hnekki við það, að hann gerðist sam- 
sekur ráðh. Framsfl. um útgáfu brbl. um gcrðar- 
clóm í kaupgjalrts- og verðlagsmálum. Og liann 
óítaðist, að þetta munrti koma stórlega í Ijós við 
kosningarnar. Hann hugsaði sein svo: Frcstur 
er á illu beztur. Hver veit, ncma þetta fyrnist, 
cillhvað gerist, áður en kosið vcrður, — ef við 
fáum bið, sem dregur hugi manna frá þessu 
máli. Yiö skulum láta vinnustöðvuninni Ijúka 
fyrst og hugi manna róast. Svo koma önnur mál, 
sem taka hugi manna, en þetta eyðist. Flokkur- 
inn vilrti skjóta rtómi kjósenrta á frest, ekki VI 
þess að málin yrðu betur skýrð, lieldur í von 
um það, a'ð hægt yrði, áður cn til kosninga kæmi, 
að lauma öðrum málum framar í hugi manna 
og þar með rtraga eittluað úr þeim hnekki, sem 
talið var, að flokkurinn hafi beðið við vinnu- 
stöðvunina. Ég get í sjálfu sér skilið afstöðu 
þeirra. Þeir hafa látið unclan ótta þeirra manna, 
sem gengu út um bæinn til að leita eftir hugum 
kjóscndanna. Ilitt á ég erfitt með að skilja,
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hvers vegna Framsfl, og ráðhcrrar lians sáu á- 
stæðu til þess að verða við þrábciðni samstarfs- 
manna sinna. Nema svo skyldi vera, að aðrar 
ástæður liggi til en þær, sem opinberar eru enn.

Þessi ólti sjálfstæðismanna við kosningar í 
Reykjavik hefur áreiðanlcga ekki verið ástæðu- 
laus. I’að hafa úrslit hæjar- og sveitastjórnar- 
kosninga víðs vegar mjög grcinilega íeitt i Ijós. 
Einn sjálfstæðismaður orðaði það svo í min 
eyru, og sama væri, livers konar sprengilistar 
kæmu fram, það hefði alls staðar orðið sama 
reynslan, að sjálfstæðismenn hefðu hópuin sam- 
an flykkzt á þessa sprcngilista til þess að kom- 
ast hjá því að kjósa sinn eigin flokk. A ísafirði, 
Akureyri og Keflavík sýndi það sig, að stór hluti 
notaði sér möguleikann til þess að greiða atkv. 
móti sínum eigin flokki, án þess beinlinis að 
kjósa sína gömlu andstæðinga, sem þeir höfðu 
átt í liöggi við.

Þó er þess gott að minnast, að ýmislegt 
ánægjulcgt hefur gerzt í sambandi við kosningar 
þessar fyrir hann og væntanlega lika fS'rir sam- 
starfsflokkinn. Þvi að í Húsavík, vöggu kaup- 
félagsstefnunnar hér á landi, voru á cinum og 
sama lista við sveitarstjórnarkosningar Gud- 
johnsen og kaupfélagsstjórinn, — sonarsonur 
gamla Gudjohnsens og eftirmaður Jakohs Hálf- 
dánarsonar —, og sigruðu með stórum mciri 
hluta. Þetta er í kjördæmi hv. þm. S.-Þ., sem 
tvimælalaust og án cfa cr sá andlegi leið- 
togi og sameiginlegur pólitískur faðir þessara 
fjögurra ráðh., scm nú skipa rikisstj. Svo að 
það fer sannarlega vel á því, að þessir tveir at- 
hurðir gerist á saina tíma sem SÍS og Iíveldúlfur 
hafa meirihlutavaldið i hankaráði Landsbanka 
Islands. Þó að ýinislegt liafi þjáð Sjálfstfl., þá 
rofar þó ekki óviða i ljósari bletti gegnum skýja- 
þykknið, og mun báðum flokkum vera það 
ánægja að lita til lofts. lig gel hugsað mér sam- 
vinnumennina í Suður-Þingeyjarsýslu himinlif- 
andi yfir þessu.

Ég mun láta þessi orð min nægja að sinni. Ég 
mun greiða atkv. gegn frv„ ckki af því, að mér 
sé ckki ljóst, að það orkar engu um, hvenær 
kosningar fara fram i Ileykjavík, heldur vegna 
liins, að brhl. voru gefin út að tilefnislausu og 
útgáfa þeirra var rökstudd með algcrlega röng- 
um röksemdum.

*Einar Olgeirsson: Hæstv. fjmrh. sagði í fram- 
söguræðu sinni, að stj. hefði álitið, að ekki væ ■: 
stjórnarfarslegur grundvöllur fyrir liendi til 
þess, að bæjarstjórnarkosningar gætu farið fram. 
Hann vill gefa í skyn, að tillit til lýðræðis og 
rétfar kjósendanna til að gefa út hlöð og halda 
l'undi hafi valdið frestuninni. Og helztu lög- 
l'ræðingar ihaldsins ern sendir út á ritvöllinn, 
eftir að hlöðin eru byrjuð að koma út með full- 
mn krafti, til þess að sýna eftir á fram á það 
sama. Nú vitum viö hins vcgar af reynslunni, 
að rikisslj. hefur ekki verið sérstaklega mikið 
að hugsa um það, þó að þessum skilyrðum til 
fundarhalda og útgáfu blaða og annars sé ekki 
lullnægt. Það hefur verið svo í Reykjavík langa- 
lengi, að ómögulegt er að fá virkilega stór hús 
til að lialda i fundi fyrir kosningar. Tvö stærstu 
húsin í bænum, bióin, eru eign ihaldsmanna og 
fást ekki. a. m. k. fyrir aðra en Sjálfstfl. Hef ég

ekki orðið var við ncinar ráðstafanir til þess, að 
fólkið i landinu hafi það fundafrelsi, sem stjórn- 
arskráin heimilar. Það hefur líka sýnt sig í 
blaðaútgáfu, að ríkisstj. hefur svo langt frá því 
reynt að stuðla að því, að menn almennt hefðu 
prentfrelsi og möguleika til að gefa út blöð, 
heldur hefur hún reynt sérstaklega að leggja 
fjárhagsiegar höiulur á þá flokka, sem eru henni 
andstæðir. svo að þeir hefðu ekki sama rétt til 
að gefa út hlöð og yfirleitt fjárhagslega mögu- 
leika og stjórnarflokkarnir; t. d. með opinbcrum 
auglýsingum, sem ekki eru birtar í blaði and- 
stæðinga. Þelta er tilraun til að leggja fjárhags- 
lega hindrun fyrir útkomu hlaðs.

Það er ekki lieldur kvartað yfir þvi við kosn- 
ingar, að blöðin séu mismunandi stór og fjár- 
hagurinn á bak við mismunandi sterkur. Þvert 
á móti virðist hæstv. ríkisstj. þurfa að sjá um, 
að hlaðakostur Sjálfstfl. við bæjarstjórnarkosn- 
ingar í Reykjavík sé margfalt meiri en nokkurs 
annars, til þess að sá flokkur geti notað fjár- 
magn sitt og það misrétti, sem hann beitir, til 
fullnuslu i baráttu sinni við verkalýðinn.

Þessi ástæða um blaðaleysi, sem var fundin 
upp í samhandi við hæjarstjórnarkosningarnar, 
var samt ekki notuð gagnvart öðrum kosning- 
um allveigamiklum, sem fóru fram nýlcga. Þá 
lögðust íhaldsblöðin svo lágt að eyða miklu 
meira rúmi til undirróðurs fyrir lista sinn I 
Dagsbrún lieldur en hægt var að nota til áróðurs 
á móti ihaldinu. Dag eftir dag komu íhaldsblöðin 
full af áróðri fyrir lista sínuin í Dagsbrúnar- 
kosningunum. Þcss vegna er alveg út i hötl. 
þegar í forseiidum brhl. er verið að halda því 
fram, að vegna lýðræðis og jafnréttis hafi hæjar- 
stjórnarkosningunum verið frestað. Það var 
öniiur ástæða, - • sú, að Sjálfstfl., sem er annar 
stuðningsflokkur stj., liafði missl fylgi. Það eru 
ekki aðeins við hv. þm. Scyðf., sem höldum þessu 
fram. Eg get upplýst, að sömu skoðunar cru 
hæstv. viðskmrh. og formaður Framsfl. Ég get 
um leið upplýst, á hvern hátt þessir tveir flokkar 
hnl’a knmið sér samnn og hvað Sjálfstfl. hefur 
látið koma á móti. Það er í plaggi, sein stj. 
Iramsfl. hefur sent út til trúnaðarmanna sinna 
um land allt og undirskrifað er af hæstv. við- 
skmrli., og ætla ég þess vegna, að marka megi 
það, sem i plagginu stendur. Að vísu er það lika 
undirskrifað af hv. þm. S.-Þ., formanni flokks- 
ins, en það nafn væri kannske ekki eins mikið 
að inarka út af fyrir sig. Ég vil, með levfi hæstv. 
forseta, lesa upp kafla úr þessu bréfi, sem er um 
dýrtiðarsjóö og skattalög. Hann hljóðar svo:

„Lagði Sjálfstfl. svo mikla áherzlu á kosninga- 
frcstuiiina, að hann ætlaði að láta sina ráðherra 
fara úr stj„ ef ekki vrði á fallizt. Framsóknar- 
incnn viöurkcnndu. að þessi krafa Sjálfstfl. 
byggðist á nokkrum rétti. Urðu miklar viðræður 
inilli flokkanna um þessi mál, og lauk þcim 
þann veg, að kosningafrestui- var ákveðinn i 
Reykjavik einni, en Sjálfstfl. skuldhatt sig til 
að tryggja lausn skattamálanna á þessu þingi i 
aðalatriðum í samræmi við tillögur Framsókn- 
arfl. á haustþinginu og að samþykkja, að lagt 
yrði fram hæfilegt fé úr dýrtiðarsjóði til þess 
að lialda dýrtiðinni niðri, Enn fremur náðist 
samkomulag milli núverandi stjórnarflokka að 
gera, eftir því sem frekast væri unnt, ráðstaf-
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anir til þess að hindra, að framkvæmdir setu- 
liðsins gerðu atvinnuvegunum erfitt fyrir ineð 
starfsfólk til nauðsynlegrar vinnu."

Svona hljóðar þessi kafli bréfsins, þar sem 
formaður Framsfl. og hæstv. viðskmrh. túlka 
fyrir trúnaðarmönnum sínum það, sem gerzt 
hefur. Ástæðan til frestunarinnar er ekki hin 
lýðræðislega nauðsyn, heldur hitt, að SjálfstfJ. 
setur hnefann í borðið. Enn fremur, að niður- 
staðan hjá þessum vörðum laga og réttar i land- 
inu fæst ekki með sannfæringu um það, að frest- 
unina verði að hafa út frá sjónarmiði lýðræðis 
og réttlætis i landinu, lieldur eftir að „miklar 
viðræður" urðu um málið og lengi hafði verið 
setíð á samningafundum til þess að veiia Fram- 
sfl. atkvæðamagn á þingi til að koma frain mál- 
um, sem Sjálfstfl. fram að þessu hefur verið á 
móti. Það, sem því í hrbl. og ræðu liæstv. fjmrh. 
er talið grundvallað á lýðræði og jafnrétti, það 
viðurkenna hinir, að sé árangur af löngum og 
erfiðum hrossakaupum, þar sem hvor um sig 
hefur orðið að slá af á ýmsan hátt og veita hin- 
uin fríðindi. Þetta viðurkenna nú aðalmenn 
stjórnarflokkanna sjálfir, þegar þeir tala inn- 
byrðis við trúnaðarmenn sína um, livernig þeir 
hafi nú teflt taflið. Stj. Framsfl. dettur ekki í 
hug að segja: „Vegna lýðræðis og réttlætis ákváð- 
um við að fresta bæjarstjórnarkosningum. Nei. 
við keyptum Sjálfstfl., sem var að missa fvlgi, 
og við höfum fengið mjög svo mikið í staðinn." 
Og svo koma menn á Alþingi íslendinga fram 
og segja, eins og hæstv. fjmrh.: „Stj. áleit, að 
sá stjórnarfarslegi grundvöllur væri ekki fyrir 
liendi til þcss að láta hæjarstjórnarkosningar 
fara fram.“ En það er vanalegt, að þar, sem 
grundvöllurinn er mjög rotinn, þar sprettur ger- 
ræðið upp af, og svo er hér. Annars væri nógu 
gaman að vita, hvað margir þeir voru úr mið- 
stjórn Framsfl., sem voru með því að fresta, 
þegar Sjálfstfl. fyrst bað um frest. Mér er nær að 
halda, að það hafi verið fellt í miðstj. flokksins, 
og þegar það kannske að lokum var samþ., hafi 
þess verið vandlcga gætt að kveðja ekki aðra á 
fund en þá, sem voru með þvi. Það væri gott 
fyrir þá, sem hér eru, til varnaðar, að fá það 
upplýst, hvernig þessir samningar, sein gerðir 
hafa verið, gengu fyrir sig. Mér finnst þing- 
heimur eiga kröfu á að fá að vita satt og rétt 
um ástæðurnar fyrir því, að gefin eru út brbl. 
um að fresta kosningunum. Og það er ekki nema 
eðlilegt, að bæði þm. Framsfl. og Sjálfstfl. létu 
í ljós, livaða þátt þeir áttu í þessu. Mér þætti 
sérstaklega gaman að beyra, hvort það er alveg 
rétt, að þm. Sjálfstfl. hafi allir þegar samþ. að 
greiða atltv. frv. framsóknarmanna eða að bera 
þau fram sameiginlega, sem fjalla um skattamál 
svipað og á haustþinginu. Við sæjum á þvi, að 
milljónamæringarnir væru til með að borga eitt- 
livað til þess að fresta kosningunum. Af hverju? 
Bæjarstjórnarmeirihlutinn er peninga virði, og á 
peninganna mælikvarða er allt metið hjá þeim. 
Gaman væri líka að vita, hvort stj. Framsfl. vildi 
skýra frá því, hvort þeir hafi samþ, þessar að- 
farir eða hvort það kæmi máske upp úr dúrnum, 
að rikisstj. sjálf mundi fara sínu fram, rétt eins 
og henni þóknaðist, og án þcss að spyrja þing- 
flokkana, sem styðja hana, nema fáa menn, sem 
öruggt er, að fylgi ríkisstj. spakast. Ef menn

vilja Jicra umliyggju fyrir þvi, að virðingu þings- 
ins sé ekki misboðið og það sjáist, að það sé 
nokkurn vcginn vilji þingsins, sem fram kemur, 
]>á væri mjög ánægjulegt, að sem flestir þing- 
menn vildu láta skoðun sína í ljós, — sína eigin 
skoðun, en ekki bara skoðun stj. Eg hef þcgar 
upplýsl, hver er skoðun hæstv, viðskmrh. á 
þessu máli. Einnig að nokkru leyti það, sem for- 
maður Framsfl. hefur skrifað til sinna flokks- 
manna um málið. En ég býst við, að ýmsir innan 
Sjálfstfl. og Framsfl. og innan veggja hér, séu á 
eitlhvað annarri skoðun.

En viðvikjandí því, sem ra-tt var uin prentara- 
verkfallið I sambandi við kosningafrestunina, 
v iltli ég segja það, að það er vitað mál, að prent- 
smiðjueigendur og prentarar hefðu samið, að 
öllum líkindum um miðjan janúar, svo framar- 
Icga sem þeir samningar liefðu verið látnir af- 
skiptalausir af ríkisstj. Þetta var í rauninni 
staðfest at' hæstv. atvmrh. I útvarpsræðu þeirri, 
sem hann liélt í sanibandi við gerðardómsl., þar 
sem hann segir beinlínis, að atvinnurekendur og 
verkamenn ættu hægt með að koma sér saman 
um þessi mál. Atvinnurekendur gætu gengið inn 
á að hækka kaupið, þcir hækkuðu bara verðlag 
á vörunum, en cinmilt þetta þurfi að koma í 
veg fyrir. Það er sem sé vitanlegt, að það, sem 
stóð í vegi fyrir, að prentaraverkfallinu yrði 
lokið, voru gerðardómsl., sem ríkisstj. setti. Og 
það er þetta, sem ríkisstj. gefur í skyn með 
ræðu forsrh. á gamlaárskvöld: Við setjum gerð- 
ardómsl. og lcyfum ekki kauphækkun. Og því 
drógu prentsmiðjueigendur á langinn að ganga 
að kauphækkun. Það cr því beinlínis ríkisstj., 
scm veldur stöðvun blaðanna, að svo miklu leyti 
sem þau stöðvuðust. Og það er undarlegt, að 
sama stjórnin, sein hindraði útgáfu blaðanna 
með þcssuin I. og afskiptum af samningum, skuli 
finna upp á því að fresta kosningum og bera 
það fyrir sig, að blöðin komi ekki út í Reykja- 
vík! Hvernig sem á þetta mál er litið, er auð- 
séð, að hér er ekki um neitl mál að ræða, sem 
lýðræðis og réttlætis vegna er nauðsynlegt. Lýð- 
ræðið var notað sem yfirskin til þess að dylja 
gcrrræðið og hrossakaupin, sem þarna fóru fram 
Þess vegna verð ég að segja, að þótt þetta frv. 
hafi ckki áhrif á hina praktisku framkvæmd 
bæjarstjórnarkosninganna í Reykjavik, þá er það 
að öllu leyti svo leiðinlega til komið, að sóma 
sins vegna á Alþ. að fella það.

*Forsrh. (Hermann Jónasson): Það er rætt um 
lýðræði i sainbandi við þetta mál. Ég helcl, að 
það sé ekki hægt að lýsa eða bregða upp meiri 
skrípamynd af lýðræði en nieð þvi að halda 
fram, að það eigi að hafa einlivcrja úrslitaþýð- 
ingu fyrir bæjarsjórnarkosningarnar i Reykja- 
vík, livort þær fara fram 15. marz eða nokkrum 
vikuin fyrr, vegna þess að það skipti öllu máli, 
að hægt hefði verið að halda kjósendunum í ein- 
Iiverjum taugaóstyrk fyrir nokkrum vikum, sem 
væri ekki hægt 15. marz, og þess vegna hefði 
kosningunum verið frestað. Er það álit þessara 
hv. þin., að hægt sé að halda fólki þannig í 
taugaæsingi nokkra daga, en sé kosningum frest- 
að um nokkrar vikur, þá sé það kosningatæki- 
færi, sem þeir liöfðu, tapað þeim? Allt það fólk, 
sem átti að hafa verið á móti gerðardómsl. 25.
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janúar, átti þá að vera búið að skipta um skoðun 
og sigurvonir allar farnar út um þúfur 15. marz. 
Ef það er rétt, að kosningafrestunin hafi ein- 
hverju breytt, sein mér þykir ekki iikiegt, því 
að cg geri ekki ráð fvrir, að kjósendur skipti 
almennt svo fljótt um skoðun, þá væri það aðai- 
lega á þann veg, að kjósendur ættu 15. marz að 
geta da'mt um málin með rólegri íliugun mik'u 
fremur en 25. janúar. En sú lýsing á iýðræðinu. 
að það skipti svo óskaplega miklu máli, að ekai 
sé kosið 25. janúar, lieldur 15. marz, vegna sér- 
staks sálarástands kjósenda vissau dag, sem vati 
ekki í fáeinar vikur, það er sú einkennilegasta 
skrípamynd, sem ég lief séð dregna upp af því, 
sem er kallað iýðræöi.

Eg hef ekki tima til þess, af þvi að ég þaef 
að fara á fund eftir fáeinar mínútur, að minnast 
á ýmsa þætli þessa rnáls, en ég fæ sennilega 
tíma til þess síðar. I’aö cr þó eitt, sem inér ber 
sérsíaklega að svara fyrir, en það er það, sem 
liér hefur vcrið kallað misnotkun útvarpsins. 
Satt að segja áleit ég, að þetta tiltæki Alþfl., að 
gefa úl blað einn ailra flokkn, hafi verið þannig 
og sé þannig, að slik vinnubrögð borgi sig ekki 
undir neinum kringumstæðuin, og það er af þeirri 
einföldu ástæðu, að fólk þessa lands hefur tals- 
vert nænia tilfinningu fyrir, livað er ósiðlegt og 
livað er niisnotkun. Og þetta tiltæki hjáAlþfl.,að 
reyna að koma þannig ár sinni fyrir borð mcð 
því að gefa út blað. án þess að aðrir ættu kost 
á því, það er nærri því einsdæmi lijá Jýðræðis- 
þ.jóð. Arið 1!>21 var prenlaraverkfall i Danmörku, 
en þaö náði ekki til biaðanna. Þá var inikið um 
það ra-tl, — einn duglcgasti fagmaðurinn i prenl- 
arastéttiniii skýrði mér frá því, — hvort ekki 
ætli iið sta-kka verkfallið og láta það ná til 
dagblaðanna, en l>aö þótti of viðtækt; það þóiti 
valda of mikilli röskun á gangi þjóðfélagsins, 
svo að þeir vihlu ekki leggja út í það. En að 
stööva allar prentsmiðjur nema eina og láta 
prcnturuni baldast uppi að prenta aðeins citt 
blað, það liygg ég, að mönnuni bafi hvergi liug- 
kvæmzt ncnia Iiér á íslandi. Eg cfasf um, að það 
liefði nokkurs staðar verið þoláð af sljórnar- 
völdununi, þegar nýbúið var að gefa út. brbi , 
sem mögtiieikar voru í svipinri til að æsa meiin 
á ínóli, að aðcins eitt einasta blað liefði verið 
gefið út, scm á allan bátt reyndi að ráðast á 
útgáfn þcirra og á ríkisstj. En þetta cr það, sem 
hér hefur átt sér stað, og svo er verið að ráðast 
á stj. fyrir það, að liún sé einræðisstj., þó að 
liún láti viðgangast, að aðeins eitt blað komi út, 
sem íi alian liátt skrifar á móti gerðum stj., ró'g- 
ber liana og skrökvar á Iiana. Alþýðubiaðið var 
svo áberandi borubratt þossa dnga, og ég' hef 
aldrei séð biað skriikva eins frjnlsmannlega og 
það gerði þá, af þvi að þá var enginn til að 
taka ofan í bakið á þeim fyrir ósannindin, og er 
l:ægt. uð iieíiia mörg dæmi þessu til sönnunar. 
betta er kallað einræði bér á fslandi, þegar stj.. 
sem ekkert biað liefur, lcyfjr blaði að koina út 
um langan tima, sem gerir ekkcrt annað en að 
skainma stj., þegar dulbúið verkfall er yfirstand- 
imdi. ()g svo eru þessir herrar að tala um þcssa 
dæmaiausu ósvífni ríkisstj. i misnotkun útvaros- 
ins, að þcssir „einræðislierrar“ skyldu fara í út- 
varpið tvö kvöld og gera þar grein fyrir brbl., 
sem bún liafði gcfið lit, aðeins siiinu kvöldin og

1. voru gefin út. .\'ei, saniileikurinn er sá, að 
vegna þess, að stöðvunin var svo algcr, og vegna 
þcirrar eindæma misbeitingar að gefa út eitt 
blaö, án þess að nokkur kostur væri að svara 
því, hefði stj. átt að svara miklu oftar en Inin 
gerði. llún hcfði átt að lcyfa borgurunum að 
gera fyrirspurnir, sem svo hefði verið svarað. 
Það eina, seni aðfinnsluvert var, var það, að stj. 
gerði ekki nægilega niikið af þvi í gegnum út- 
yai'pið að gera almenningi grein fyrir, hvað 
mikið af því, sem sagt var í þessu lilaði um stj., 
var ósaíl. og Jeiðrétta ósannindin jafnóðum. Það 
er því svo langt frá Jiví, að útvarpið liafi verið 
inisnotað í þessu sambandi, að siík ádcila er 
blátt áfram hlægilcg og nær engri átt. Þeir, sem 
eiga ákúrui' skilið í þessu máli, eru vitanlega 
þeir meiin og sá fiokkur, sem braut þær almennu 
reglur með því að gefa út blað, scm var sérstak- 
lega ósvífið og dónalega skrifað, þennan tíma, 
seni aðrir gátu cklíi borið hönd fyrir höfuð sér. 
Þetta er það, sem sérstaklega verður að undir- 
strika, vegna þess að liér var um að ræða álygar. 
sem var svo sérstaklega auðvelt að hrekja, að 
þær liefðu aldrei vcrið bornar fram, nema þegar 
á stóð eins og þarna, að ckki var liægt að svara 
jieim. Þetta er mjög auðvelt að sanna við siðari 
umr. þcssa máls. Hér er um að ræða baráttu inn- 
an þeirra lýðræðislegu tnkmarkana, sein ætti 
ekki að eiga sér stað, svo að þeir, sem liafa látið 
sér sæma slíkf, ættu sízt að reisa sig upp og 
vcru að vnndu uin við aðra. Eg get bent á bein 
ósannindi, sem þarna voru borin fram og Iiefði 
icrið liægt að afsanna'með fácinum pennastrik- 
um. en voru borin fram bcinlinis af j>ví, að ekki 
var liægt að svara þeiin daginn eftir. En þeir 
uui )>að. Margir áiitu, að réttast ltefði verið að 
banna Alþýðubiaðið. og flestar stj. hefðu gcrt það 
undir þessum ki'ingumslæðuin, en ég áleit það 
ekki rétt af þeirri einföidu ástæðu, að ef liægt 
er að finna lientugri ieiðir og ná betri árangri, 
]>á sé rétt að komast hjá banni og að beita valdi. 
Itétl lætistilfinning margra sagði, að réttara hefði 
verið' að bnnna Aiþýðublaðið, cu ég áleit, að’ sú 
niisbeiting, sem þarna álti sér stað, mundi mest 
Iiefna sín sjálf. Eg sé ekki, að við þær nýaf- 
stöðnii bæjiirstjórnarkosningar liafi komið í ij.ós 
inikiil árangur af því, að Aiþýðublaðið kom ú'. 
eiít biaöa mn lailgiin tílna. Þeir sendu það, að 
J>ví er þeir segja sjálfir, upp á Akranes, suður í 
Hafnarfjörð og Keflavík, austur um sveitir, uop 
i Borgarnes. Iiver er svo uppskeran? Flokkurinn 
fær sæmiiega útkomu aðcins á tveimur stöðum 
j>rátt fyrir ailan þcnnan gauragang, öll þessí 
skrif, sein ég lýsti áðan. Auðvitað ætti ég að 
vera dálitið argur yfir þessu, þvi að það er sagl, 
að ég Iiafi verið nieð launiuspil við Sjálfstfl. að 
koma ]>vi svo fyrir, að Alþfl. gæti dregið sinn 
ráðli. út úr stj., svo að hann gæti slegið sér upp 
við kosningarunr á eftir, láta hann eiiian hal'a 
blað. sem hann gæti sent út um allt. En ég hef 
þá sýnilega reiknað allt þetta rangt, því að 
flokkurinu hefur alls ekkert stækkað, svo að 
Jjessi grikkur, scni ég átti þarna að gera Sjálf- 
slfi., og þetta gagn, seni ég átti að veita Alþfl., 
hefur þá ekki verið neitt nema misrcikningur. 
En það er annað, sein hefur líka gerzt með enn 
einkennilegri hætti, að einmitt þennan sama dag. 
sem kjóscndurnir áttu að vera sem allra æst-
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astir á móti þessari iöggjöf, þá bætti FramsfE 
við sig fylgi í öllum stöðum á landinu nema ein- 
um cinasta og hafði þó viða ekkert blað til þess 
að bera hönd fyrir höfuð sér.

Nei, ég held satt að scgja. að það beri ekki 
vott um, að við komum auga á, hvað við þurfum 
að ræða margt hér á þingi, ef við förum að cvða 
verulcgum tíma til þess að deila um, hvort rétt 
hafi verið og eðlilegt að frcsta bæjarstjórnar- 
kosningunum hér í Reykjavik, þegar aðeins cinn 
flokkurinn gat gefið út blað, en málaflutningur- 
inn í hænum fer fyrst og fremst fram í dag- 
blöðunum. I>ví er blandað hér saman við, að 
blaðakosturinn sé ekki jafn, þcgar útgáfan tr 
frjáls, en það er mál, sem þarna kemur ekki til 
samanburðar. Það er ekki ríkisins að sjá öllum 
fJokkum fyrir jöfnum blaðakosti fremur en hægt 
er að sjá öllum fyrir sömu eiginleikum til þess 
að berjast fyrir sinum málstað.

Elvað er það þá, scm hefur brcytzt á þessum 
tíina? Elokkarnir bafa söinu aðstöðu og þeir 
befðu baft, ef ekkert prentaraverkfall hefði 
staðið yfir. ()g ég verð að segja, að þótt einhver 
röskun hefði orðið, þannig að AlþfE hefði eitt- 
hvað unnið á því, að kosið hefði verið 25. jan., 
þá skil ég ekki þann hugsunarhátt, ef flokkur- 
inn hefði haft ánægju af því að vinna kosninga- 
sigur á þvi að hafa cinn liaft aðstöðu til að gefa 
út hlað. I>á hefði áreiðanlega verið sagt, að sá 
kosningasigur væri ranglcga fenginn, og mátli 
með miklum rétti segja, að það væri rétt. Frá 
mínu sjónarmiði \ar alveg rétl að fresta kosn- 
ingunum, og ég hef aldrei Iátið orð falla á annan 
veg. hvorki á flokksfundum né annars staðar. 
eii að það væri réttlátt. I>etta sýnir þennan eilifa 
skoplcik, þar sem verið er að kasta á milli okkav 
orði, sem lieit.il* réttlæti. I>að er cnginn vafi, að 
ef SjálfstfE hefði hait aðstöðu tií að gefa úl 
Morgunblaðið frá áramótum, en öllum öðrum 
flokkum befði verið varnað að gefa út sin blöð, 
þá befði AlþfE talið það heilagt réttlælisinál að 
frcsta kosniiigunum í Reykjavik. Þannig sjá 
menn réltlætið aðeins frá sinum eigin bæjardyr- 
um oft og einatt.

Kg get því ekki séð neitt nema eðlilcgt við 
að fresta kosningum þangað til 15. mvsta inán- 
aðar. eftir að menn öðluðust aðstöðu til að at- 
buga málín frá öllum bliðum. sem þeir gátu 
ekki 25. janúar.

Þetfa bréf, sem lesið var hér upp. hef ég ekki 
haft tækifæri til að athuga, hvort það er til og 
hvort það er eins og það var lesið upp, en ég hef 
aðstöðu til að dæma uin það, sem hv. þm. las 
upp, og það var allt vitlaust túlkað og skýit, 
því að það er hann. sem setur þessi tvö mál í 
samhand, en jxið er ekki gert í bréfinu sjálfu. 
IJann les það upp með sérslökum hnvkkjum og 
áherzlum, að Frainsfl. hafi talið. að Sjálfstfl. 
hefði haft nokkurn rétt til að fá kosningaírest- 
un, og svo kvmur hann með það eins og eiti- 
bvert óskaplegt leyndarmál, að þcssir flokkar 
liafi samið uni að leggja fram peninga til að 
halda niðri dýrtíðinni. Eg held, að það hafi 
koinið í öllum blöðum í bænum. jwfnvcl í öllum 
dagblöðuin landsins. Sem sagt, það er ekkert i 
bréfinu, ef ekki er reynt að lesa með einbver.j- 
um hnykkjuin og áherzlum til þess að færa 
meiningu úr skorðum, sem ekki hvert manns

barn veit í landinu. Og það er hvergi sagt ineð 
einu einasta orði, að fyrir kosningafrestun i 
Reykjavík höfum við fengið þcssi mál. Það er 
ekki heldur minnsta ástæða til þess að skilja 
bréfið á þann veg. Það tíðkast í slíkum trún- 
aðarbréfum. sem send eru til flokksmanna úti 
um land. að telja aðeins nokkuð sundurlaust þau 
mál, sem borið hafa á góma og hafa verið af- 
greidd eða verið er að búa undir afgreiðslu, til 
I ess að flokksmcnn geti fylgzt nægilega með. 
Sannast að segja er það þannig, að ég hcf talið. 
að kosningafrestunin í Reykjavik væri réttlát. 
Fg álít. að kosningum hefði átt að frcsta, ef 
Morgunblaðið hefði komið út í mánuð og engin 
önnur blöð. Eg álít, að ef Tíminn einn gæti 
koinið út í þrjá mánuði og haldið uppi áróðri 
uin land allt. þá væri það mjög vafasamt rétt- 
læti að láta þá kosningar fara fram. Mundi ég 
ekki ráðast á andstæðingana fyrir að telja rétt 
að fresta þcim. Eg átti nú heinlinis tal við þá 
mcnn úr Alþfl.. sem mikils eru ráðandi, og sagði 
\ ið ],á: ..Þetta er rangt. og þið eigið að hætta að 
gefa út blaðið. Farðu í þina flokksstjórn, og 
reyndu að fá bana iil :ð bætta við það.“ En 
flokkurinn fékkst ekki til þess, þó að það væri 
rætt í stjórn flokksins. En ég veit, að margir 
Alþfímenn voni með því að gefa blaðið ekki út. 
og álít ég það heilbrigða réttlætístilfinningu. En 
svoua er nú ýmsum niönnum einu sinni háttað. 
I»að, sem þeíin finnst ranglæti, cf það kemur 
fram við sjálfa þá. það finnst þeim réttlæti. 
þegar það snýr frá þeim, en að öðrum. Þannig 
er það með þessa kosningafrestun. að Alþfl. 
I’innst ranglætið snúa gagnvart sér, vegna að- 
slöðu sinnar að geta einn allra gefið út blað 
til að túlka afstöðu sína og mál. En honum 
mundi bafa þóít það hið fullkomnasta réttiæti 
að þurfa. ekki að þola kosningar. meðan Morgun- 
l’Jaðið eift hefði komið úf. I>að sér hver maður, 
að svona er bugsað i þessu máli. og það ])ýðir 
ekkert með svona málflutningi að vera um leið 
að hafa orðin ..réttlæti“ og ..lýðræði“ á vörunum.

;::Fjnirh. (Jakob Moller): Hv. þm. Seyðf. sagði. 
að ég hefði i grg. fyrir kosningafrestuninni vis- 
vitandi borið rangar sakir á Alþfl. og forráða- 
nienn hans, þegar ég hélt því fram, að þeir 
hefðu átt sinn þátt i því, að verkfall komst á á 
svo hentugum tíma fvrir Alþfl. Og til þess að 
gera 1 að sem ólíklegast, að ég hafi rétt fvrir mér 
uin þetta. vakti hann alveg sérstaklcga athygli 
á því, að það hefði mátt vera meiri fyrir- 
hyggjan hjá Alþfl., ekki aðeins að koma til 
leiðar verkfallinu uin áramótin, heldur segja upp 
saniningum þrcm mánuðum fyrir áramót til 
þess að fá atla sjálfstæðismenn, aUa framsókn- 
armenn og alla kommúnista í prentaraverkfall- 
inu til að taka höndum saman. Eg get bætt við. 
að fyrirhyggja Alþfi. var kannske enn þá meiri. 
l>vi að á þessum tíma fullyrti samstarfsmaður 
(•kkar í ríkisstj. af hálfu AlþfE, að ekkert af 
þeim félögum. sem í Alþýðusambandinu \’æru. 
iinuulu gera neinar kröfur uin verulega kau»>- 
hækkun. Þella er á þeim sama tima og verið 
er að undirbúa stórfelldar kauphækkunarkröfur, 
bæði hjá þessum félögum og öðrum. Og hann 
hætti því við, að hins vegar væri ýmislegt i 
samningum suiura félaganna, sem réttmætt væri
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og sjálfsagt að fá leiðréttingu á, og þar á meða! 
t. d. í samningum prentara við prentsmiðjurnar, 
sem ég og við hinir i stj. gátum líka fullkom- 
lega fallizt á, að væri réttlátt að lagfæra. Og 
]>að citt gat verið næg ástæða til þess að scgja 
upp samningum með tilskildum fyrirvara. En 
|>að var vissulega fyrirhvggja að fuilvissa um 
þetta, tii þess að allir gætu verið sem rólegastir, 
að engum stórum kauphækkunarkröfum yrði 
haldið til streitu.

Annað, sem hv. þm. færði fram því til sönn- 
unar, að mér hlyti að vera ljóst, að þessi á- 
sökun mín ætti ekki við rök að styðjast, var 
þessi ágæta 43. grein í samningi Alþýðuprent- 
smiðjunnar við Félag íslenzkra prentsmiðjueig- 
enda, sem dagsettur er i jan. 1941. Hún er um 
það, að ef verkbann eða verkfail skyldi skella á, 
er Alþýðuprentsmiðjunni heimilt að prenta Al- 
þýðublaðið og allt annað, sem Alþfl. þarf að láta 
prenta. I>etta er mér ekki algerlega ókunnugt 
um. Og formaður Alþýðuprentsmiðjunnar fékk 
birta i útvarpinu athugsemd vegna þessarar út- 
varpsræðu minnar, og þar tók hann þessa grein 
úr samningi prentsmiðjunnar. Ég svaraði þeirri 
aths., og náttúrlega get ég gert hv. þm. til geðs 
að svara þessu enn. En svarið er ákaflega ein- 
falt: Að þessi grein í samningnum er ágæt, ef 
engin brcyt. hefði orðið, siðan hún var gerð. En 
ég benti á það og lét birta í útvarpinu, að sam- 
komulag hafi orðið milli prentsmiðjanna ein- 
mitt út af kröfu prentaranna nú s. 1. haust, sam- 
komulag, sem var án undantekningar, um það 
að hafna kröfum prentaranna. Afleiðingin af þvi, 
að allar prentsmiðjur undantekningarlaust gerðu 
það samkomulag að ganga ekki að kröfum prent- 
aranna, var auðvitað sú, að gcra skyldi verk- 
fall, ef prentarar féllu ekki frá kröfum sínuin. 
Og þá gerist það, að Alþýðuprentsmiðjan, eign 
Alþfi., bregzt þessu samkomulagi, sem hún er 
búin að gera við hinar prentsmiðjurnar, og held- 
ur áfram að prenta. Hún ber fyrir sig að vísu 
þessa grein í samningi prentsmiðjanna. En sú 
grein er upphafin til bráðabirgða með samkomu- 
laginu s. I. haust. í samþykktinni, sem gerð var 
A fundi prcntsmiðjanna, er bcrum orðum tckið 
fram, að þetta samkomulag sé bindandi fyrir 
alla, sem undir skrifa, án undantekningar. Viö 
Jivað átti þetta orð „undantekning“? Vitanlega 
þá, sem sérstöðu höfðu áður í þcssu efni. Rikis- 
prentsmiðjan stóð við sina skuldbindingu, en 
Alþýðuprentsmiðjan ekki. Það er líka fullkunn- 
ugt, að hinar prcntsmiðjurnar skoðuðu Alþýðu- 
prentsmiðjuna algerlega bundna af þessu sam- 
komulagi og kom mjög á óvart, þegar öðruvísi 
reyndist. Og mér er kunnugt um það gegnum 
forsrh., að forstjóri rikisprentsmiðjunnar var 
þess alveg fulitrúa, að samkomulag þetta væri 
bindandi fyrir allar prentsmiðjurnar, sem að 
þvi stóðu. Hann gaf hæstv. forsrh. skýrslu um, 
hver afstaða ríkisprentsmiðjunnar væri gagnvart 
verkfallinu.

I’að verður ekki bcint sannað, hvort það hafi 
i erið vísvitandi undirbúið af hálfu Alþfl. að 
tryggja sér að verða einir um blaðaútgáfu um 
fíma fyrir bæjarstjórnarkosningar. En ekki varð 
að visu vitað um það almennt í októberbyrjun, 
að samningum ætti að segja upp. En ef andstaða 
við ríkisstj. var fyrirliuguð, var það í öllu falli

afar þægilcg aðstaða að vera einn um blöð 
um tima. Ef mönnum annars getur dottið í hug' 
svona svikræði, þá finnst mér ekki þurfa svo 
mikla fyrirhvggju til að sjá sér leik á borði. 
Og ég get í sjálfu sér trúað forráðamönnum Al- 
þfl. að liafa svo mikla fyrirhyggju að geta búið 
þetta undir nokkrum mánuðum áður en tii þurfti 
að taka.

Ég skal svo gcta þess, að ég leiðrétti þessa 
atbs. formanns Alþýðuprentsmiðjunnar, sem 
nefnd hefur verið, og hann virtist ekki þurfa 
neitt að athuga þar við. Eg sló því þar föstu, að 
þetta undantekningarákvæði hefði verið upphafið 
með samningnum s. 1. haust mcðal alira prent- 
smiðjanna, og ef svo hefði ekki verið, þá hcfði 
umboðsmanni Alþýðuprentsmiðjunnar á þcssum 
fundi verið skylt að minna á, að samkvæmt þcss- 
um sainningi hefði prentsmiðjan sérstöðu, ef 
prentsmiðjan hefði ætlað að halda sérstöðunni. 
En því fór fjarri. Fulltrúinn skrifaði undir, og 
samningurinn varð gildandi fyrir alla, án undan- 
tekningar, — undantckningin, scm áður var, var 
niður fallin.

Ég sagði það áðan, að það er tekið fram i grg. 
t'rV., að ríkisstj. hafi litið svo á, að stjórnar- 
farslegur grundvöllur fyrir þvi, að kosningar 
færu fram, liafi ekki verið fyrir hendi, þegar 
bæjarstjórnarkosningar áttu að fara fram 25. 
jan. Nú get ég ekki beinlinis sagt, að þeir þm., 
sem lýst liafa andstöðu gegn frv., hafi haldið 
því alveg tvímælalaust fram, að verið hefði lýð- 
ræðislegt að láta almennar kosningar fara fram 
undir þessum kringumstæðum, að aðeins einn 
flokkur í landi geti haldið út blaði. I’cir slá 
iniklu meir á aiinan streng i þessu sambandi. 
I’eir segja, að þetta sé ekki ástæðan, sem fyrir 
stj. bafi vakað, heldur aðeins, að Sjálfstfl. hafi 
verið hræddur við að tapa fylgi. Hinu neita þcir 
i sjálfu sér ekki. Eg sé þá ekki, að þessi rök um 
,.bræðsluna“ skipti miklu máli. Ef ekki var Jýð- 
ræðislega rétt að láta kosningar fram fara undir 
svona kringumstæðum, þá er hitt aukaatriði, 
hvort nokkur flokkur þarf sérstaklcga að óttast 
að tapa fvlgi. Astandið var til þess fallið, að 
einn flokkur gæti skarað cld að sinni köku á 
kostnað hinna flokkanna, án þess að til þess séu 
réttmætar pólitiskar ástæður, og þetta einmitt 
raskar hinum stjórnarfarslega grundvelli. En 
bvort einn flokkur græðir cða tapar á þeirri 
aðstöðu, er nokkuð, sem aldrei verður sagt fyrir- 
fram. En að sjálfsögðu er þessi stjórnarfarslegi 
grundvöllur lagður til þess að koma í veg fyrir, 
að slíkt geti komið fyrir. Stjórnarskráin fyrir- 
skipar, að ölluin skuli jafnheimilt að láta skoð- 
anir siiiar i ljós opinberlega og allir skuli njóta 
jafnréttis í því, að fullkomið prentfrclsi sé i 
Iandinu. Til hvers eru þessi fyrirmæli? I’au cru 
að sjálfsögðu til þess að tryggja, að einn maður 
eða einn flokkur bafi ekki verri aðstöðu til þess 
að mæla fram með sínuin skoðunum í lands- 
máluin en annar. I’a'ð var ekki afnumið prent- 
frelsið formlega í jan. s. 1., það er alveg rétt, 
með þvi að koma á prentaraverkfallinu. En þetta 
atriði stjórnálSkrárinnar er gert óvirkt, það get- 
ur ekki nolið sín. Og svo framarlega sem á að 
virða nokkurs þetta ákvæði stjórnarskrárinnar, 
var stj. skylt að fresta kosningum. Hilt hefði 
verið fullkomið gerræði.
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Hv. |)in. Seyðf. sagði, að ótti Sjálfstfl. við að 
tapa fylgi í kosningunum hafi réttlætzt af úr- 
slitum kosninganna úti um landið. Ég held þctta 
hafi við lítil rök að styðjast. Hann benti á auka- 
listana á mismunandi stöðum. Það er vitað, að 
þeir voru komnir fram, áður en 1. um gerðar- 
dóm voru sett, og standa í engu sambandi við 
þau. Það er vitað um suma staði, að Sjálfstfl. 
hefur lengi ekki verið á eitt sáttur um ýmsa 
iduti, t. d. á Akureyri. En sjálfstæðisstefnan 
heldur sínu fylgi eins og áður, er kjósenda- 
flesta stefnan. En þetta mál kemur gerðardómsl. 
ekki nokkurn skapaðan hlut við. Annars hefur 
Sjálfstfl. unnið á á ýmsum stöðum, og það á 
kostnað Alþfl., t. d. á Siglufirði, þar sem veldi 
þessara góðu bræðra hér, hv. 4. þm. Reykv. og 
hv. þm. Seyðf., var ráðandi, og eru flokksmenn 
þcirra i algerðum minni hli|ta. Annars skal ég 
játa. að ég hef ckki gert upp kosningarnar tölu- 
lega. svo að ég geti sýnt þannig, hvernig hlut- 
fall fylgisins hefur breytzt frá því, scm áður 
var. I’að er náttúrlega segin saga, að þau mál 
geta einatt borið að höndum, sem ýmist veita 
flokkum vinning eða valda þeim einhverju tapi 
uin tíma. Og mcnn láta stjórnast meira og’ minna 
af þcirri tilfinningu. Og um Alþfl. tel ég það 
engan vafa, að afstaða hans til gcrðardómsl. 
hcfur fyrst og fremst stjórnazt af því, að flokk- 
urinu óttaðist. að ef hann væri með svo rót- 
tækri ráðstöfun, þó að hún miðaði að þeim á- 
gæta málstað að vinna gegn dýrtíðinni, þá tap- 
aði hann atkvæðum við kosningarnar. Og fyr r 
þá sök cina fór ráðherra flokksins úr ríkisstj . 
og fyrir þá sök eina snerist flokkurinn á móti 
þessari löggjöf. Hann vantaði djörfung til að 
hakla á réttum málstað.

Hv. 4. þm. Rcykv. minntist citthvað á lýð- 
ræði. Og ég skil í sjálfu sér ákaflega miklu bet- 
ur um hann cn flesta menn aðra i liinu háa Al- 
þingi, að hann lítur nokkuð öðrum augum á 
þetta mál heldur cn menn annarra flokka. Þvi 
að eins og kunnugt er, heldur hann því fram 
leynt og ljóst, að fullkomnasta lýðræðið sé i 
Rússlandi og öðrum þeim löndum, sem lúta þvi 
kommúnistiska skipulagi. En i þessum löndum 
er það beinlínis bannað að gefa út blöð nein.i 
cins flokks. Hann kallar þetta lýðræði. Ilann 
segir, að lýðræðið sé fullkomnast í Rússlandi. 
Þá er ekki von, að hann finni neitt til þess, að 
okkar lýðræði sé gert neitt til miska, þó að eitt- 
hvað likt því komist á hér. Að vísu er ekki hér 
um það að ræða, að stjórnarflokkur fengi að- 
stöðu til að vera einn um hituna að geta óhindr- 
að gefið lit blöð. J>að var flokkur, sem stóð þess- 
um hv. þm. nær en þeir flokkar. sem nú standa 
að stjórninni, og ástandið komst að því leyli 
nær þvi að vera cins og í Rússlandi, og þvi eftir 
atvikum sæmilegt. Ef hans flokkur hefði átt 
hlut að máli, hefði hann talið það allra full- 
komnást, að hann héldi einn út blaði. I’á hefði 
lýðræðið verið eftir beztu fyrirmvnd, þ. e. Rúss- 
landi. Þetta er alll eins og það á að vera um 
þennan hv. þm. En um Alþfl. get ég ekki neitað, 
að mér finnst skjóta nokkuð skökku við, því að 
hann hefur ekki í orði kveðnu beinlínis hampað 
þessari tegund lýðræðis. Mér liefur skilizt hann 
telja það, sem kallað er lýðræði í Þýzkalandi og 
Rússlandi, þar scm meðal annars er bannað að

gefa út blöð nema einuin flokki. óviðunandi 
fyrirkomulag. Og i rauninni eru nazistarnir svo 
hrcinskilnir, að þcim dettur ckki heldur í hug 
að halda fram, að hjá þeim riki lýðræði, og 
telja sér cngan ósóma gerðan, þótt þeir séu ekki 
taldir lýði æðismenn. En Alþfl. sýnir það I þessu 
tilfclli, að hann cr alveg jafnsvikull við lýð- 
ræðishugsjónina á okkar mælikvarða eins og 
nazistar og kommúnistar, ef hann getur komizt 
í þá aðstöðu að vera einn um að gefa út blöð. 
Og það mundi einmitt koma á daginn, — og ég 
hef ýmislegt fyrir mér um það, sem ég kæri 
mig ekki að scgja að svo stöddu —, að það þarf 
ekki mikið að ganga eftir þeim flokki til þess 
að vega i þennan knérunn að hindra flokka í 
að gefa út blöð, ef nokkur aðstaða er J il þcss.

En það, sem öllu ræður i þessu máli, er það, 
að við, sem í stj. erum nú, teljum ekki sæmilegt. 
þar sem fylgt er þeim stjórnarfarslegu reglum. 
sein við játum í orði, að virða þá þann rétt 
manna til þess að láta í Ijós skoðanir sínar, 
hvort scm eru andstæðingar okkar cða fylgis- 
menn. að vettugi.

Hv. 4. þm. Revkv. gerði að umræðuefni þau 
drög að samningum um oinber mál milli Sjálf- 
stfl. og Frainsóknar, sem minnzt hefur verið á. 
Eg hcld, að liann liafi treyst mcira á það, livernig 
þetta er fram sctt í bréfinu, en hvað það cr i 
raun og veru, og eins og hæstv. forsrh. tók fram. 
held ég, að lítið hafi þar komið fram, sem ekki 
var öllum almenningi þegar kunnugt. Það má 
>egja, að allur þingheimur liafi á undanförnum 
árum verið sammála um nauðsyn þess að vinna 
á móti dýrtiðinni, og hafa vcrið samþykktar 
ráðstafanir til þess og fjárveitingar i því efni 
þing cftir þiug með nokkurn veginn samhljóða 
atkv. Og þó að hv. viðskmrh. og hv. þm. S.-Þ. 
Iiafi bótt nauðsyn að skrifa kjósendum sinum 
eitthvað, þá þarf ekki mikið undir því að liúa. 
IIið eina nýja i málinu er það, að þcssir tveir 
flokkar. Framsfl. og Sjálfstfl., hafa komið sér 
saman um grundvallarráðstafanir til að hald.i 
niðri dýrtiðinni, og má öllum Ijóst vera, að 
slikar ráðstafanir hefðu aldrei geta’ð orðið nema 
kák án sunikomulags um þau grundvallaratriði. 
Það var að visu nokkur ágreiningur milli flokk- 
ann, en ég mun ekki ræða hann hér. En þegar 
sjálfstæðismcnn og framsóknarmenn voru orðnir 
cinir í slj.. hvað var þá eðlilegra en þeir færn 
að athuga, hvaða grundvöllur væri til fyrir sam- 
vinnu þeirra? Er ekki kunnugt, að flokkar, sem 
fara með stj. saman, hafa áður gert með sér mál- 
efnasamninga? Og er slikt ekki nauðsynlegt? 
]>ing átti að koma saman í iniðjum febrúar, og 
á þessum samningum er byrjað í janúar. Eg veit 
ekki, hvorl hv. 4. þm. Reykv. hefur orðið fyrir 
vonbrigðum, er hann sá skima í, að Sjálfstfl. 
ætlaði sér kannske að ganga nær gjaldþoli skatt- 
þegnanna en hann hafði ætlað. Eg tel þó, að 
engin hætta sé á öðru en hv. þm. muni geta 
boðið ,þar yfir, þótt samkoinulag kynni að nást 
milli Sjálfstfl. og I'rainsfl. urn þetta, og þurfi 
liann ]>ví ekki að liafa miklar áhyggjur i þeim 
efnum.

l'mr. frestað.
A 4. fundi í Nd., 24. febrúar, var fram haldið 

1. umr. um frv.
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“ilaraldur Guðmundsson: Hæslv. fimrli. gat 
Jscss i í'æðu sinni í gær, að sízt væri ofmæit, 
að Alþfl. Iicfði sýnt mikla fyrirhyggju i undir- 
búningi þess að komast að niðurstöðu i prcnt- 
aravcrkfallinu iil þcss að bæta aðstöðu sína í 
bæ.jarstj., að visu mcð þcirri viðbót, að ráðb. 
Aiþfl. bcfði blckkt samstarfsmenn sína i ríkis- 
sij. Eg tók svo cftir, að hann segði, að ráðb. 
Alþfl. bcfði fullyrt, að cngin þcirra félaga, scm 
i Alþýðusambandinu væru, mundu gcra neinar 
kröfur uin vcrulcga kaupbækkun, og i útvarps- 
ræðu sinni scgir hæstv. fjmrli. svo: „Ráðh. Al- 
l’fl. þóltist gcta staðhæft, að cngar slíkar kröf- 
u;■ yrðu gcrðar af fclögum þeim, sem í Alþýðu- 
samhandinu væru, ncma þá (i! Iciðréttingar á 
ósamræmi-.“

Mér cr kunnugt uni, að þctta er rangt. Eg var 
á fundi mcð ríkisstj., þcgar rætt var um frv. 
i'ramsfl. um kaupbindingu, og ég man vel um- 
mæii Stefáns Jóli. Stcfánssonar. Til að taka af 
öli tvímæli, ætla ég incð Icyfi hæstv. forseta að 
lcsa upp kafla úr þingræðu hans á aukaþ. í nóv., 
sem cngum mótmælum var lircyft við. Hann 
hljóöar svona: „Milli 10 og 20 sveitarfélög víðs 
vcgar uin land, scm gátu sagt upp kaupsamn- 
inguin fyrir nokkru síðan, hafa ckki talið rctt 
að gcra það'. Og mér cr kunnugt um það, að það 
cr cngiu sérstök hreyfing í þá átt að scgja upp 
kaupsamningum mcð það fyrir augum að liækka
grunnkaupið.......... Iíru cngar likur til þcss, að
kaupgjald launastéttanna i landinu orkaði svo 
á dýrtíðina, að hún færi liraðvaxandi fyrir þær 
sakir. Þó að nokkur félög scgi upp samningum 
af ýmsum ástæðum, .... þá hcfur það engin
vcrulcg álirif á dýrliðina ........ Ég get ckki séð,
að þótt nokkur tilhnikun fcngist fyrir sléttar- 
félögin, þyrfti það að hafa þau ábrif, að dýr- 
líðin færi fvrir þær sakir upp úr öilu valili.“

Eg minnist þcss ckki, að á þciin fundi liafi 
andmæli komið fram gcgn því, að þessi um- 
mæli væru i saniræmi við það, scm haldið liafði 
vcrið fram i rikisstj.

lig vcrð nú að scgja, að inig furðar ákaflcga, 
að hæslv. ráðb. skuli taka þctta hér upp á ný 
á þcniian liátt. I fyrsta Iagi vcrð cg að segja, að 
mig undrar. að i grg., scm flutt var í útvarpinu, 
skyldi bann ckki skýra frá sérstöðu Alþýðuprent- 
siniðjunnar. Þar scm haun var cinn um orðið þar, 
þ'á var það sjálfsögð drengskaparregla. Hann af- 
sakar sig mcð þvi, að atbugascmd var birl i 
útvarpinu síðar.

Eg ætla þvi, að það sé af þessu ljóst, að það 
cr fjarri öilum sanni, - - cins og liæstv. ráðh. 
og þingbcimur vcit —, að af iiálfu Alþýðuprcnt- 
siníðjunnar og Aiþfl. Iiafi vcriö beitt nokkrum 
öðmm aðfcrðum en þeim, scm sjálfsagðar cru 
og rétímætar. H.æstv. ráðh. sagði, að samkv. 
réttum lýðræðisregluin hcfði verið sjálfsagt að 
Iresta, cn bcfur liins vcgar líka lialdið þvi fram, 
að kosningafrcstunin hafi vcrið til hagsbóta 
fyrir Sjálfstfl. (Fjmrh.: Þm. snýr við því, scin 
ég sagði.i Þa'ð glcður mig, cnda þótti mér næsta 
ólíklcgt, að hæstv. ráðh. Iiefði virkilcga látið 
sér þetla um munn fara. Það cr alvcg fjarri þvi, 
að ég vilji nokkru um það spá, hvort Sjálfstfl. 
fær betri cða verri kosningaútkomu 15. marz 
cn 25. janúar. En hitt vil cg fuliyrða, og það 
hygg ég' við séum sammála um, að ástæðan til

þcss, að kosningunum var frcstað, cr sú ein, að 
ráðamcnn Sjálfstfl. óttuðust, að útkoman 25. jan. 
mundi vcrða óhagstæðari en þeir gerðu sér vonir 
um síðar. I’css vcgna cr það yfirskin, þegar 
Iiæstv. í'óðh. hcldur fram, að ráðstöfun þessi hafi 
vcrið gcrð lil þess að varðvcita lýðræðisrcgluna 
i þjóðfélaginu. I’að skiptir ckki i sjálfu sér neinu 
máli. hvaða dag kosningarnar fara fram, hcldur 
hitt, hvort hlýtt cr lögum landsins, hvort farið 
cr cftir skýrum og ótvíræðum ákvæðum lag- 
anna cða hvort það cr annað, sem ræður, geð- 
þótti cinstakra ráðhcrra og þess konar. Aðal- 
alriðið i þcssu máli er það, hvort þa'ð er á valdi 
rikisstj. að scgja til um það, þvcrt ofan i ský- 
laus lagahoð, livcnær kosningar fara fram, og 
ákvcði þær, þcgar hún tclur, að bezt lienti. Það 
er það, scm hæstv. ríkisstj. hcfur gert, og þaö 
cr það, scm hún iicfur fcngið ámæli fyrir.

Hæslv. ráðh. sag'ði. að þeir, scm í rikisstj. 
sætu nú, væru cinarðir og kjarkmiklir menn, 
cn þaö væri annað en það, scm hægt væri að 
segja um ráðhcrra Alþfb, því að hann hefði 
farið af cintómum ótta við ráðstafanir ríkisstj. 
Skörulega cr þctta mælt, cnda er það svo, að 
hæstv. fjmrh,, og ég hcld liæstv. forsrh. líka. 
opna varla sinn munn i útvarpinu eða deitd- 
iuni án þcss að hrósa sér fyrir það að þora ao 
liaka sér óvild kjósenda fyrir það, scm þeir gera 
fyrir land og lýð.

Ilæstv. ráðli. licfur fullyrt, að þessi umdeildi 
lagasetning sé einhvcr sú nauðsynlegasta, sem 
nokkurn línia hefur verið sctt á íslandi, cg 
f.iórir ráðh. hafa hvcr eftir annan staðið upp 
til aö útmála licnnar ágæti og nauðsyn. Þctta 
cru alit prýðilcga gcfnir mcnn, þckktir ræðu- 
skörungar og fylgja vcl fram máli sinu. Og mál- 
staðurinii cr cins og Jicir liafa lýsl. Hvcrnig i 
lifandi ósköpunum stcndur á þvi, að þcir óttast 
:iflciðingarnar af þcssu, svo að jiað leiðir Iil 
frcstunar á kosningum? Hvcrs vcgna hóta sjálf- 
stæðismcnn vcrkfalli, að slíta samvinnu og 
livcrfa frá þessu nauðsynjamáli, cf frcstunin 
fcngist ckki? Nei, þaö er ckki hægt að snúa 
sig svona frá þessu. Og þó að liæstv. fjmrh. 
scgist hafa gcrt svo rétt í þessu máli, cr nokkur 
ótti augljós í úlvarpsræðu hans. Hún á að hcita 
grg. fyrir frv., en var síðan sérprentuð með 
nafninu „Alþýðuflokkurinn aflijúpaður“. Þar 
st'gir Iiæstv. ráðli., mcð leyfi hæstv. forseta: 
..lívor tvcggja lögin sncrta viðkvæina strcngi, 
og má að því Icyti telja cðlilegt, að þau hali 
vakið nokkra iiugarliræringu", o. s. frv. Jú, það 
cr auðséð, að það cr hugarástandiö og „liugar- 
Iiræringarnar", scm hafa vakað fyrir ráðli. Mér 
þykir allt of litið gcrt úr sinum cigin málflutn- 
ingi og væntanlcgu ágæli þcirra 1., sem hæstv. 
ráðh. hafa sett, að gera cndilcga ráð fyrir, að 
fylgi kjóscnda liafi snúizt frá þeim vcgna þess- 
arar ágætu lagasctningar. Þá vil ég cnn lcsa 
klausu nokkra lir ncfndum pésa, þó að þessi 
bæstv. ráðli. hafi langt frá þvi hagað sér verst 
í útvarpinu. Klausan cr um brbl. uin gerðardóm: 
„Hér á íslandi tók þá ciimig bagfræðingur AI- 
]>ýðuflokksins, Jón Rlöndal, að skrifa greinar í 
Alþýðublaðið gegn þeini liröfum, að grcidd yrði 
full dýrtíðaruppbót, og taldi það visan veg til 
fjárhagslegs öngþveitis og glötunar að bverfa 
að því ráði.“
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Xú vcit þcssi liæstv. ráðh., og vissi, þegar 
hann hélt ræðu sina, að þctta er tilbúningur 
einn, cins og öllum cr ljóst, scm grcinar Jóns 
Blöndals liafa lesið. (Fjmrh.: Vill ckki þm. lcsa 
tilvitnunina á kápunni?) Jlcr finnst rctt að vcrða 
við þeim tilmælum, þó að þctta sé nokkuð langt. 
Jón Blöndal scgir í Alþbl. i okt. til nóv.:

,,Það Cr ckki ætlun mín að fara að prédika 
ncina bölsýni fyrir lcscndum blaðsins, en cg gct 
|;ó ckki ncitað því, að mcr finnst stcrkar likur 
bcnda til þess, -- svo framarlcga scm fylgt 
vcrður áfram þeirri stcfnu, scm nú virðist ráð- 
andi í viðskipta- og fjármáluin þjóðarinnar —, 
að innan skamms vöknum viö óþægilcga af vcl - 
mcgunar- og gróðadraummn hinnar líðandi 
slundar, vöknum og sjáum, að gróðinn og vcl- 
mcgunin hafa vcrið blckking — fata morgana 
scin horfin cr fyrir þeiin bitra vcrulcika, að 
þjóðin sé orðin cnn fátækari cn áður, enn skuld- 
ngrí, og örðuglcikarnir stcðja að úr öllum áttum.

Þctta kunna að virðast hrakspár, og cr bctur, 
að svo fari, cn ég cr hræddur um, að niðurstaðan 
gcti orðið þcssi, — cf ckki cr snúið við áður cn 
það cr orðið of seinl.“

En i grcin þessari markar hann þá stefnu, scm 
hann vill taka upp: Að greiða 27% á kaup og 
banna með löguin að greiða mcira, cn vísitalan 
þá var orðin 40—50, og landbúnaðarafurðir í 
70. Það cr það, scm hagfræðingurinn vísar til i 
grein sinni, þcgar liann segir, að innan skannns 
inuni þjóðin vakna við blekkingarnar og örðug- 
leikarnir stcðja að úr öllum áttuin, o. s. frv.

Síðan þctta er skrifað í okt. 1940, cru liðnir 
!(> mánuðir. Visitalau hcfur lialdið áfram að 
stiga, og cngar, bókstaflcga cngar, aðgcrðir ha’.'a 
verið framkvæmdar, þangað til þcssi sælu hrhl. 
komu. (Rödd frá ráðh.: ()g ckki heldur ráðhcrra 
Alþfl.) Till. lians náðu ckki fram. (Viðskmrh.: 
Hann gcrði aldrei ncinar till.) Annars væri æski- 
Icgt, að hæslv. ráðh. vildu ofurlítið sitja á skaoi 
siuu, svo að cg gæti fengið að hafa orðið. (Við- 
skmrh.: Það þarf að leiðrétta þetta jafnharðan.) 
(Forseti: Ekki samtal.) Eg bið mcnn minnast 
þcss, að það cr cftir till. hæstv. f.jmrh., að cg 
Ics þctta upp.

Ég skal nú lcyfa mér að rifja upp, hvcrnig 
sambandið var inilli kaupgjalds og verðlags i 
siðasta stríði. Þá hækkaði kaupgjaldið ckki fyrr 
cn löngu, löngu á cftir dýrtíðinni. Eg ælla, að 
þegar dýrtiðin var orðin 340 árið 1918, ]>á hafi 
visitaían l'yrir kaupinu vcrið undir 200. Og það 
var ckki fyrr cn 1921, 3 árum cftir stríð, scm 
kaupgjaldið náði dýrtiðarvísitölunni. Og það var 
hara af þvi, aö dýrtíðin var farin að lækka. 
Og svo koma þcssir hæstv. ráðh. hcr og scgja. 
að þcssi kaupbinding sé nauðsynjamál, til þcss 
að halda niðri dýrtíðinni. Dýrtiðin fór upp > 
440, og allan tímann var kaupgjaldið langt á 
cftir. Allan timann voru goldnar hálfar bætur 
og ckki það, mcð hækkuðu kaupi. I’ctla sannar. 
að það cr blckking og tómur tilbúningur, að 
það sc hækkun á grunnkaupinu, scm skapar 
dýrtiðina. I’etta, scni cg hcf nú sagt um dýr- 
tiðina og kaupgjaldið á síðasta stríðstima, sann- 
ar grcinilcgast, að það cr argasta rakafals, scm 
reynt cr að nota fvrir aðgerðum ríkisstj. nú.

Ég gcri það fyrir ráðli. að halda áfram að 
Icsa. „Ég verð að halda íram,“ segir Jón Blön-

Alþt. 1942. C. (59. löggjafarþing).

dal 24. okt. 1940, ,,að cngin stctt gcti til lcngd- 
ar grætt á þvi verðhækkunarkaupphlaupi, scm 
hér hcfur vcrið háð undanfarið. Jláskc gctur sá 
gróði cnzt fram yfir næstu kosningar, cn óvisl, 
að það vcrði miklu lcngur. Haldi vcrðhækk- 
unarskrúfan áfram, lciðir hún óhjákvæmilega lil 
þcss, að framlciðslu kostnaðurinn hækkar, at- 
innuvegirnir hætta á ný að hcra sig, þeir, sem 

mt græða, fara að tapa, og hrunið blasir við. 
fyrr cn mcnn kann að óra fyrir nú. Eg hcf rcynt 
að ra’ða þctta mál almcnnt, frá sjónarmiði allr- 
ar þjóðarinnar. Hiiiir raitnvcrulcgu hagsmunir 
allra stétta þjóðarinnar cru þcir, að vöxtur dýr- 
tiðarinnar sé stöðvaður áöur cn vcrðgildi pen- 
inganna cr að cngu orðið, og þcss vcgna má tala 
um þjóðarhagsmuni i þcssu sambandi." (Fjmrh.:
•Etlar þm. ckki að brýna raustina?) Ég þaiT 
ckki Icyfi fjmrh., hvort cg hrýni raustina.

Eg vil minna á það, að haustið 1940, einmilt 
þcgar þcssi grein cr skrifuð, hirti Alþfl. og 
lagði fram till. um það, að tckið yrði útflutn- 
ingsgjahl af ísfiski til Englands, og yrði það 
notað til að vcrðbæta íslcnzkar afurðir innan- 
lands. Það var, þcgar ísfiskssalan var komin 
mjö"' hátt. Þá var visitalan ckki komin ncma í 
140 stig, svo að tiltölulcga auðvelt var að koma 
stöðvun við. Elg man ckki bctur cn Timinn tæki 
citthvað liklcga undir þctta og tcldi ýmislcgt 
mæla n>cð þvi. En á sama tíma var uppi dcila 
um það milli blaðanna, hvort ætti að halda 
skattfrclsi útgcrðarinnar cða fclla það niður. 
Og þcssar umr. allar munu liafa blandazt saman. 
En þcss minnist ég, að blöð Kramsfl. töldu sig 
cindrcgið fylgjandi því að nema skattfrclsi úr 
löguni. meðal annars til þcss að fá útflutnings- 
gjahl á þcssar afurðir. En s.jálfstæðisráðh. scttu 
sig á móti, og þá var ckki fært talið að gefa út 
hrbl. ncma allir ráðh. væru samþykkir, þó að 
síðan hafi slíkt þótt viðcigandi. Það er til þess- 
ara atriöa, scm visað cr i siðustu greininni, scm 
cg las eftir Jón Blöndal, þar scm hann bendir 
á hættuna, scm af vcrðhækkun stafar. En honum 
cr ljóst, að vcrðhækkunin, dýrtíðin, cr ckki og 
hcfur ckki vcrið, hvorki það scm af cr þessu 
stríði né í siðasta striði, afleiðing af hækkun 
kaupsins. Kaupgjaldið kcniur mcð sína liækkun 
á cftir og vcrður scm afleiðing, cn ckki scm 
orsök.

Eg hcf baft þctta Icngra mál cn ég hugsaði 
mér, cn þólti skylt að vcrða við tilmælum hæstv. 
í'áðh. uin að Icsa upp þessar grcinar. En við 
tucstv. forsrh. þurfti ég að tala út af ræðu hans 
i gær. Ég talaði ckki mikið um lýðræði í ræðu 
minni, svo að óþarft var að tcikna skripamynd 
af |>vi. í uppbafi máls síns kvaðst hann frá 
fyrstu hafa talið sjálfsagt að frcsta bæ.jarstjórn- 
arkosningum í Itcykjavík, — að mér skildist 
vcgna þess, að rctt v;cri að láta þessar hugar- 
hræringar, scm hæstv. f.jinrh. talaði um í pésa 
síiium, stillast nokkuð, svo r.ð hin kalda 
yfirvcgun fcngi yfirráð áður cn kosið yrði. Hann 
hcfði þess segna frá fyrstu byrjun vcrið ráðinn 
í að frcsta kosningum í Iteykjavik. Það cr tals- 
M'i'ður fróðlcikur i jicssum upplýsingum. En dá- 
litið uiidarlcga bregður við, þegar þess cr gætl. 
hve mikið gckk á út af frcstuninni í Itcykjavik, 
að báðir ráðh. Sjálfstfl. urðu að lcggja það við 
að hóta brottför úr stj. Úr þvi að hæstv. ráðh.

t
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\ar svo ráðinn í þessari frestun strax, þá liafa 
það kannske verið stimpingarnar við aðra 
flokksmenn lians, sem orsökuðu átökin innan st.j.

Engu vil ég spá um það, hvort eða hver breyt- 
ing verður á kosningaaðstöðu frá 25. jan. til 
15. marz. En ég endurtek það vi'ð hæstv. forsrh., 
af þvi að hann er kominn í deildina, að það, sem 
ináli skiptir í þessu sambandi, er þetta: Eiga 
kosningar í Keykjavík að fara fram á þeim 
líina, sem 1. ákveða, eða á rikisstj. að ákveða 
kosningarnar, þegar hcnni hentar hezt? I’að er 
þetta og annað ekki, sem um er að ræða. Ríkis- 
stj. hefur tekið sér vald til að brevta kosninga- 
deginuin, og það er alveg ósamboðið ríkisstj. í 
landi, sem hefur þingræðisstj. Með þcssu er 
ríkisstj. komin inn á hættulcga braut, sem eng- 
inn veit hvar cndar.

Hæstv. ráðli. virtist tala í þeiin tón um mis- 
notkun útvarpsins, að þetta væri aðcins niitt 
orðatiltæki. En ég get fullvissað hæstv. ráðh. 
um, að það eru miklu grófari orð notuð um 
þctta um lainl allt. En hæstv. ráðh. kvað það 
eitt aðfinnsluvert við sig', að hann hefði ekki 
nógu oft farið í úlvarpið af stj. hálfu til þess að 
hnckkja skrifum Alþbl. (Forsrh.: Alveg réti.i 
I’að er glöggt, að hann telur útvarpið eiga að 
vera opið og rei'ðubúið til að flytja þau sjónar- 
mið, sem ríkisstj. á hverjum tíma óskar að hirta 
þjóðinni, án þcss á sama tíma að sjá uni eða 
leyfa, a'ö nokkur önnur sjónarmið gcti koniið 
fram. I’ótt rikisstj. færi daglega í útvarpið, væri 
ekkert um það að segja, ef öðrum sjónarmiðum 
væri líka leyfl að komast a'ð.

Eg minnist þess nú, að í bók, sem hcitir Ilelga- 
kver, er grein um hið versta sálarástand, þegar 
menn eru komnir á mjög slæmt stig og sýna 
enga viðleitni til iðrunar og þykir sómi a'ð 
skömmunuin. I>á eru þeir kallaðir forhertir, og 
þá er ástand þeirra hið háskalegasta, sem orðið 
getur. Eg vildi ráðleggja hæstv. forsrh. að taka 
sér í hönd sinn barnalærdóm og lesa þessa 
grein, en með þvi rélta hugarfari, það brýni 
ég fyrir honum. Eg get fullvissað hann um, að 
honuin veitir ekki af þvi. (Atvmrh.: Er þetta 
talað af reynslu?) I’að þari' ekki.

I’á kvað hæstv. ráðh. það óviðurkvæmilegt af 
Alþfl. að gefa einn út blað i janúar s. 1. Ekki 
liefðu dönsku prentararnir farið svona að. Eg sé 
ekki, hvað það kemur málinu við, hvað danskir 
prenlarar hafa gefið út eða ekki gefið út i 
dönsku verkfalli og að visa þurfi til Damnerkur 
i öllu. Mér er ekki kunnugt, að þeir hafi nokk 
urn tíma átt við sanis konar aðstæður að búa. 
En nú eru suniir að segja, að Alþfl. hafi tapað á 
þessu. En það er þeiin ekki nóg, heldur þurfa 
þcir að vera að sýsla um siðferði Alþfl.

Hann undirstrikaði það og tvitók, hversu ósið- 
legt það háttalag Alþfl. hefði veri'ð að gefa út 
lilað. I’að hefði verið brot á réttum lýðræðis- 
regluin. I>að er forniaður Eranisfl., sem mest 
liefur prédikað siðferði, pólitískt siðfcrði, og er 
nú svo komið, að þessum hæstv. ráðh. flokksins 
þyki sér fara það vel að keppa þar við hann? 
En þegar þeir tveir ráðh. flytja hvor af hálfu 
sins flokks grg. í útvarpi fyrir gerðardómsl. sín- 
um, leggja þeir blátt bann við því, að ráðh. sam- 
starfsflokks þeirra fái að skýra á sama vetl- 
vangi afstöðu sína gegn setningu þeirra brbl.

Hvað er brot á réttuin leikreglum, ef ekki þetta? 
Hvað er þar lirot, cf ekki sá ódrengskapur að 
bægja sainstarfsinanni sínum frá, neita honum 
uui málfrelsi á þeim stað, sem beinar árásir eru 
gcrðar á hann í skjóli þcss, að liann geti ckki 
svarað? I>eim inönnum, sem þannig leika, er 
bezt að tala sem minnst um réttar leikreglur og 
sem minnst um siðgæði í þessuin cfnum.

Ilæslv. ráðh. segir, að tihnæli sín um, að hæl! 
yrði útgáfu Alþbl., hafi verið tekin fyrir á fundi 
miðstjórnar Alþfl. I>að er á þann vcg rétt, að 
fyrirspurn, scm i mun hafa legið ósl; um, að s\o 
yrði gert, harst fundinum og var rædd, En flokk- 
urinn gat ekki hætt að gefa út blaðið, meðan 
ráðh. hvorki gaf né hefði getað gefið trygging 
fyrir því, að ekki kæmu þá út önnur blöð, og i 
öðru lagi var það, sem meiru skipti frá ininum 
bæjardyrum séð, að miðstjórn Alþfl. gat ekki 
vitað. nema svo kynni að fara, að rikisstjórnin 
fyndi upp á þvi að gefa út önnur brbl. og neyta 
þess lækifæris til að koma í eyru alþjóðar áróðri 
frá sér gegn fyrri samstarfsflokki sínum varnar- 
lausum. Hæstv. rá'ðh. finnst það cf til vill ijótt 
og óniaklegt að Is’ita scr detta aðrar eins get- 
sakir í hug?

Eu Iivað ger'ði hann og stjórnin siðan? (Við- 
skmrh.: I>að hefði mátt ýta af stað blaðsútgáfu 
aftur. svo að áhætta Alþfl. var engin.) I’að er 
svo! Við erum vanir að lialda það, sem við lcf- 
um. (Viðskmrh.: Alþfl. gat sett það að skilyrði. 
að önnur blöð kæmu ekki út.) Slik skilyrði orka 
jafnan tvímælis og hæpin framkvæmdin.

Hæslv. forsrh. I'lutti langan ræðukafla um það. 
hve frábitin stjórnin væri öllum einræðistil- 
hneiginguin, hún væri svo fjarlæg öllu sliku, að 
hún léti jafnvcl undstæðingablöð koma út. (Fors- 
rh.: Er þetta nú ckki eittlivað ofurlítið slytt?i. 
Hann sagðisl hafa verið að hugsa um, hvort ekki 
væri hægt að baiina Alþbl., en taldi það sami 
ekki réit, þar sem hægt væri að fara aðrar lciðir 
i sama tilgangi. Hann var mjög drjúgur af liygg- 
indum sínum í þessu máli, sem von var. Hann 
liafði því Icyft Alþbl. að koma út þrátt fyrir 
stórkostlegar lygar, sem liefðu verið i því. Hann 
vildi ég léti sig iieyra aftur sem mest af ræðu 
sinni. og ég furða mig á, að hnnn skuli hala 
látið sér allt þetta um munn fara. Alþfl. hefur 
aldrei sólt um levfi til lians um að fá að gefa 
út blað, og hann hefur hvorki leyft það né 
bannað, Jiað kemur út samkvæmt rilfrelsis- 
ákvæðum stjórnarskrárinnar, en ekki leyfi hans. 
Ef Alþfl. brýtur af sér þann rétt, er það dóm- 
stólanua að kveða á um viöurlög. I>að er að vissu 
leyti ískyggilegt tímamark, að forsrh. Iandsins 
skuli leyfa sér að tala á þennan veg, að það sé 
hans að leyfa og banna, að blöð komi út. I>að 
er eins og honum gleymist, að það er aðeins 
írainkvæindarvaldiö, einn af þrem þáltum 
sljórnarvaldsins, sem er í ráðherra höndum. 
Ilann talar stunduni eiiis og hann réði líka öllu 
dómsvaldi og löggjafarvaldi ríkisins, hcfði það 
i hendi sinni. Eg vil vona, að þa'ð sé aöeins af 
augnabliksbarnaskap og fljótfærni, sem slík orð
falla. ...  nógu iskyggilegt er þa'ð, þótt ekki sé
meira úr þvi gert.

■ Fjmrh. (Jakob Möller): Hv. þm. Seyðf. hefur 
iiú haldið ræðu sina mönnuin til allmikillar
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fkemmtunar. En svona bláþráðavefur, sem hann 
tiðkar að flytja hér og auðvclt er að rcka fing- 
urna gegnum, cr samt ckkert skemmtilegur að 
fást við, þegar á ríður að komast að sjálfu inál- 
inu, óhjúpuðu og bláþráðalausu.

Eftir að ég flutti útvarpsræðu mina, bárust 
mér tvær fyrirspurnir. Önnur var frá formanni 
stjórnar Alþbl., sem hugðist leiðrétta ræðu mina 
á svipaðan veg og hv. þm. Seyðf. nú. Eftir það 
svar, scm ég gaf honum, sá hann sér vænst að 
hrcyfa ekki málinu frekar, en hv. þm. Sevðt'. 
befur ekki skilizt það enn, að bonum er betra 
að þegja um þetta en fara með vitleysur. Þó 
efast ég ekki um, að hv. þm. sé farinn að skilja, 
að rök sin séu fremur haldlítil. Hann segir, að 
Alþýðuprentsmiðjan hafi vcrið samningsbundin 
við aðrar prentsmiðjur um að hafna kröfum 
prentara, meðan á samningum við þá stæði. Hið 
rétta er, að hún hafði skuldbundið sig til að 
hafna kröfunum, gera það undanbragðalaust, án 
nánari takmarkana á skuldbindingunni. Aðeins 
vantaði viðurlög við samningsrofum. En þegar 
úr því átti að bæta og skuldbinding um viður- 
lög var horin milli prcntsmiðjanna, kom i ljós. 
að Alþýðuprentsmiðjan var ráðin í að svikja, 
þvi að hún vildi ekki gangast undii' nein viður- 
lög við svikum. Hinar prentsmiðjurnar sýndu 
me'ð undirskrift sinni, að þær álitu hina fyrri 
skuldhinding algerlega bindandi fyrir sig og þá 
fyrir Alþýðuprentsmiðjuna um leið. Þetta mál 
er alveg Ijóst. Skuldbindingin upphóf þá undan- 
þágu, scm Alþýðuprentsmiðjan hafði í samning- 
uin frá 1941 um að mega vinna fyrir Alþfl., þótt 
verkfall stæði. Hún féll niður,.mcðan þetta verk- 
fall stóð.

I.itlu betur fór fyrir hv. þm. Seyðf., þegar 
hann fór að réttlæta flokksbróður sinn, hæstv. 
fyrrv. féhnrh., Stefán Jób. Stcfánsson, og vildi 
hrekja þá staðhæfingu roina, að hann hefði látið 
Alþingi ótvirætt á sér skilja, að engar verulegar 
kauphækkunarkröfur yrðu gerðar um þessi ára- 
mót um fram dýrtiðaruppbót eftir vísitölu. Hv. 
]>m. var svo ófyrirleitinn, að hann las upp úr 
ræðu Stefáns Jóh. Stefánssonar frá síðasta auka- 
þingi einmitt þann kafla, sem sannar skýlaust 
initt inál. Hann kallar þa'ð víst enga hrcyfingu 
i ];á átt að liækka kaup, þótt 4—6 eða 8 félög 
krefjist 20—3O5i grunnkaupshækkunar og láti 
siðan lýsa yfir þvi, að þau séu ekki aðeins að 
berjast fyrir liækkun á sínu kaupi, heldur bækk- 
un alls verkakaups í landinu. Og hvernig gátu 
þau félög komið hækkuninni fram, án þess að 
almenn grunnkaupshækkun kæmist á? — Eél- 
inrh. átti sér aðeins eina liugsanlega afsökun, 
Jiá að hann hefði ekki vitað betur en þetta um 
mál, sem hann þóttist þó hafa kynnt sér. Menn 
geta vali'ð uni, livort þeir hakla, að hann hafi 
gefið Alþingi og samstarfsmönnum sínum í 
stjórn yfirlýsingu sína beint gegn betri vitund, 
eða bann hafi ekkert rannsakað þetta og gefið 
vfirlýsinguna siðan í fullkomnu skeytingarleysi.

í raun og veru er þetta alveg nægilegt til aei 
svara bláþráðavef hv. þm. Seyðf. Um dýrtiðar- 
inálin, sem ég varð að drepa á í umræðubyrjun 
sem undanfara frv., er fyrir liggur, get ég ekki 
ferið að ræða nú, þar sem útvarpsumr. eiga að 
vcrða um þau á næstunni. Ég get þó ckki stillt 
mig um að taka undir við þennan hv. þm., þegar

bann vitnar þannig i uinmæli min, að ég hafi 
haft eftir honum og hv. 4. þm. Reykv., að þcir 
hafi talið, að Sjálfstfl. mundi fá betri aðstöðu 
i kosningum í Reykjavík með því að fresta 
þeim, og hafi mátt skilja þarna sjálfs min skoð- 
un. Sú skoðun, sem hann eignar mér, kom mér 
ekki til hugar. En sjálfur virðist liann hafa beyg 
af því, að kosningatíminn verði hentugri fyrir 
Sjálfstfl. mánuði eftir, að blöð fóru að koma 
út, hcldur en meðan Alþbl. naut sérréttinda 
sinna, og með því er sýnt, að hann trúir raunar 
sjálfur því, sem hann leitast við að afsanna. Hvi 
þurfti liann þá að vera að mótmæla minum orð- 
um, fyrst liann kemur upp uin, að liann er sömu 
skoðunar sjálfur?

Hann talaði um vald ríkisstjórnar til að fresta 
kosningum og efa'ði það. Stjórnarskráin vcitir 
ríkisstjórninni fullt vald til að færa kosninga- 
daginn þetta og þótt lengra væri, — enda 
vald til að breyta livaða lögum, sem eru. Þar 
við bætist, að fordæmi er til, sem mjög má bafa 
til samanburðar, þar sem Alþingi ákvað sjálft 
í fyrra að fresta almennum alþingiskosningum, 
þótt engin undanþága sé gefin frá því í stjórn- 
arskránni, að kosningar skuli fram fara fjórða 
hvert ár, nema tíðar sé kosið. Alþingi leit svo á, 
að nauðsyn hryti lög. Úr því að kosningar gátu 
ekki farið frain við venjuleg skilyrði, varð anda 
stjórnarskrárinnar betur framfylgt með því að 
fresta' kosningunum, og Alþingi gerði það. Af 
sanis konar rökum taldi ég, að fresta bæri nú 
bæjarstjórnarkosningum i Reykjavik.

Mér virðist hv. þm. nokkuð „brjóstlieill“, 
þegar liann vill leggja þannig út ummæli Jóns 
Blöndals í hagfræðigreinum hans í Alþbl., að 
cina höfuðatriðið, sem þurft hefði til að hindra 
verðbólguna, bcfði verið að tolla hátt útfluttar 
vörur. Eig man ekki, hvorl cin af þcssum klaus- 
um er prcntuð í bæklingnum, sem prentí.ður 
var, en ég átti ekki ]>átt i að útbúa. En í þeim 
klausum talar liann um, hvernig kauphækkanir 
verða til þess að rýra gildi peninganna og éta 
þannig sjálfar upp gæði sin. Eða livernig ætti 
að mega skilia orð Jóns Blöndals öðru vísi en 
að fyrir hnnuni vaki að koma á fullkominni dýr- 
tiðaruppbót og sporna við því verðfalli pcning- 
nnna, sem at' frekari kauphækkun og vöruhækk- 
un Iciðir? Þessi sannindi eru líka viðurkcnnd 
um allan heiin. Hvar sem reynt er að hainla 
móti dýrtiðaraukningu. snúast menn samtimis 
gegn livoru tveggja, verðlagshækkunum og kaup- 
hækkunum. — Ég nenni svo ekki að clta lengur 
ólar við málflutning liv. Jira. Sevðf. að þcssu 
sinni.

*Forsrh. (Hermann Jónasson): Aðeins fá orð 
til andsvara þvi, sem Iiv. þm. Seyðf. hélt fram 
út af ræðu minni hér í d. Hiestv. fjmrh. hefur 
kallað tölu þessa hv. þm. bláþráðavef, og ég 
hygg ]>að nokkuð mikið réttnefni á ræðumennsku 
þessarar tegundar. I svona inálum má alltaf 
spinna lopann á einn eða airaan veg. án þess að 
gagni komi eða að sök.

Hann réðst á ræður okkar ráðb. i upphafi. Ég 
bygg sannast að segja, að þessi ummæli fyrst 
og fremst hafi ekki fallið, nema þá í ræðu eins 
ráðh. En þó eru þessi uramæli þess verð, að þeim 
sé vcitt athygli. Eg hygg, að frá sjónarmiði
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þessa hv. þm. sé það verulegur kjarkur að gefa 
út þessi I. Yitað mál er það, að með þvi að 
skrumauglýsa sjálfan sig og stefnu sína í stjórn- 
málum, boða eitt og annað, scm i svipinn virð- 
ist vera hagur fyrir einhverja stctt eða stéttir, 
l-’á er á hverjum tíma auðvelt að gera sig vin- 
siclan i svip. En þcssar kröfur. scm þannig eru 
settar fram vcgna stéttanna. geta, ef þær l'á 
framgang, haft þær afleiðingar fyrir þær sönm 
stétlir siðar að verða þeim til hins mesta ógagns. 
Að gera kröfur um kauphækkun til handa viss- 
mn stétíum. verður tií að afla vinsælda meðal 
þeirra stétta. ()g þegar sett cru I. um. að ekki 
megi hækka kaupgjald og verðlag á vöruni, þá 
er það ekki vinsælt. En þó er þetta gert. M. a. 
harsl sú frétt fyrir fáeinum dögum, að jafnaðar- 
maðurinn Curtis, forsrh. í Ástralíu, hafi gefið ú! 
1., að ég hygg, þar sem bönnuð er hækkun á öllu 
kaupgjaldi og bannað er að hækka vörur. Ilanu 
sagði jafnframt: Ég veit, að þetta er ekki vin- 
sælt, en þið vcrðið að skilja, að þetta er nauð- 
svnlegt til þcss að bjarga fjárhag þjóðarinnar 
eftir styrjöhlina. Eg man, að ég las upp í grg. 
fyrir gerðardómsl. ummæli, scm verkamálaráðh. 
Kanada lét fylgja 1.. scm hann setti til að banna 
hækkun á verðlagi og kaupgjaldi. Hann viður- 
kenndi, að þessar hömlur væru ekki vinsælar, en 
þær væni lífsnauðsvnlegar fyrir þjóðina. l>að er 
alltaf miklu meiri vandi að fjytja mál, sem talar 
til kaldrar yfirvegunar og sjálfsafneituhar i 
svipinn, eða svo finnst þessum mönnum. sem ég 
minntist á. heldur cn að æsa upp með stöðugum 
vfjrboðum og segja: I>ið getið fengið mikhi 
hærra verð og miklu hærra kaup; það eru að- 
eins íhaldssamir ráðh., sem standa i vegi fvrir 
því. að þið fáið þessar kjarabætur. En vilanlega 
má svo spinna Iopabláþráðinn um það, eins og 
hv. þm. Seyðf. gerði. hvernig við viðurkcuiui’n. 
að lögin séu óvinsæl, og álykta svo í allar átlir 
um það, hvað þau hljóti þá að vera til mikils 
skaða, sérstaklega fyrir stéttirnar, sem hlut eiga 
að máli. En innihaldið i svona ræðum er álika 
inikiJs virði og í þvi, sem t. d. Alþýðublaðið 
fivtur í dag. I>aö er ráðizt á stjórnina fyrir að 
fækka í setuliðsvinnunni um <300 manns nú á 
næstunnj. I»að standa uppi. að þvi er mér er 
sagt. i Grindavik ló bátar. sem ekki komast á 
sjó; það eru engir mcnn lil á þá. Viðar cr vitað. 
að margir bátar standa uppi og ekki hægt að 
fá inenn. Og svo kemur árásargrein í dag út a! 
þvi að fivkka i seluliðsvinnunni. En viö ræddum 
þctta mái í ríkisstj. meðan ráðh. Alþfl. var þar. 
og hann er búinn að samþ. þessa ráðstöfui;. 
vegna þess að hann veit það seni ábyrgur mað- 
ui’. að hjá þessu verður ekki komizt, ef atvinna- 
lií'ið í landinu til sjávar og sveita á ekki að 
falla saman. En sumir álita það vinsælla í bili 
að skrifa árásargreinar og það þurfti kjark lil að 
segja fólkinu sannleikann, að ef bálarnir standa 
uppi og landbúnaðurinn dregst saman, þá muni 
atvinnuvegirnir eftir styrjöldina ekki vera fæiir 
um að Iialda uppi verkalýðnum, heldur niðast 
niður vegna þessarar stundaratvinnu. sem þó er 
lítið eða ekkert betur borguð en atvinnuvegirnir 
nú bjóða, og bljótast af því hörmungar og at- 
vinnuleysi eftir stvrjöldina. En þrátt fyrir allt 
þetta, sem liggur í augum uppi, finnur Alþýðu 
blaðið nií fyrir bæjarstjórnarkosningarnar hvót

bjá sér til að ráðast á ríkisstj. fyrir það að 
fækka í sctuliðsvinnunni, þó að fleiri verði þó 
eftir en á sama tíma í fvrra, þegar ekki var eins 
mikið um framkvæmdir og nú er. En það kann að 
vera rétt reiknað, að afla mcgi vinsælda á cin- 
bverjum vissum stöðum með því að skrifa svona.

I>að er ákaflega útbreitt slagorð meðal verka- 
niiinna í bænum, að það, að banna þeim setuliðs- 
vinnu. sé álíka skynsamlegt og að banna þeim að 
róa tit fiskjar, ef allt væri fullt af fiski fyrir 
í'raman landsteinana. Það er einfaldara að flytja 
málið með svona da'mum heldur cn að sýna fram 
á. að með því að halda áfram að níða niður ykk- 
ar eigið atvinnulif. sérslaklega þessa tvo at- 
vinnuvegi, sjávarútveg og landhúnað, þá er fyr- 
irsjáanleg cymd fyrir verkalýðinn og alla þjóð- 
ina eftir styrjölditia.

Sömu röksemd var beill, þegar þessi þm. var 
að balda fram, að i seinustu styrjöld befði kaun- 
gjaldið ekki bækkað svo mjög, en bins vcgar 
hefði bækkað \ erð á öllum vörum. Og það var 
þá, sem bv. þm. brýndi raustina til að undir- 
strika stórfengleik þeirra sönnunargagna, sem 
bann taldi sig hafa lagt hér fram. I>ví að hann 
taldi þetta fulla sönnun fyrir því, að það væri 
ekki kaupgjaldið. sem liefði ábrif á dýrtiðina í 
seinustu strjöld. Vitanlega veit bv. þm. það, — 
og þess vegna er þessi bávaði og nasablástur 
ekki annað en leikaraskapur —, að það er hvo»’t 
tveggja, verðlagið og kaupgjaldið, sem hefur 
áhrif á dýrtíðina. En það er vitanlegt, að dýrtið 
getur baklið áfrani að aukast, þó að kaupgjaldið 
hækki ekki jafnframl á sama tíma.

I’á sagði liv. þnii., að ég hefði alltaf talið ein- 
sætt og verið ákveðinn í að fresta kosningunurn. 
I’essi ummæli eru rangt höfð eftir. Eg sagði. 
að ég hefði alliaf taliö rétt að fresta kosning- 
unum og aldrei látið aðra skoðun í ljós. hvorl.i 
í flokki míiunn né annars staðar. En það < r 
annað en að lelja það „einsætt“ og vera ..ein- 
ráðinn“ í |.ví að fresía kosninguiium, því að i 
því liggur, að ég hafi barizt fyrir því frá upp- 
hafi. En það voru ekki orð mín.

Enn fremur sagði hann, að rikisstj. lelji sér 
k.i imilt að fresta kosningunum þangað til timinn 
sé betri fyrir bana, að þier fari fram. belta eru 
blátt áfrain ósannindi. eins og ölhnn má vcra 
Ijóst. Hver segir, að aðstaða stj. verði betri 15. 
marz? Kosniugunum er frestað þangað til flokk- 
arnir hafa jafna aðstöðu og áður um blaðakost 
og blöðin hafa koinið reglulega út i cinn mán- 
uð. Xú hafa blöðin farið að koma reglulcga út 
einum mánuði fyrir 15. marz, svo að þar með 
ákveðst kosningadagurinn. l>að má miklu frem- 
iir segja. að þnð sé algerlega lagt í hendur prent- 
aranna. hvenær kosningadagurinn yrði, þvi að 
þeir stóðu. fyrir vinnustöðvuninni. I>cir bafa á- 
kvcðið þennan dag, en ekki rikisstj.. með þvi að 
láta vinnustöðvunina falla niður.

t'm misnotkun útvarpsins ætla ég ekki að ræða 
langt mái. Mér kemur satt að segja einkenni- 
lega fyrir það árásarcfni. að Stefán Jóh. Ste- 
fánsson, fyrrv. félmrh., hafi ekki fengið að flytja 
sina grg. í útvarpið. Aðstaða ríkisstj. er sú, þeg- 
ar hún flylur grg. i útvarpið fyrir brbb, að hún 
hefur rélt til þess eins og iiver sá, sem frv. 
flytur i Alþingi. I>að var talið réttara, að ráðh. 
tveir hesu þessar grg. upp. Nú var þessi ráðh.
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ekki meðflytjandi þessa máls i rikisráði, og þcss 
vegna var ekki eðlilegt, að hann gerði grcin fyr- 
ir flutningi 1., sem hann vildi ekki flytja, en 
var andstæður. Og þegar talað cr um ódreng- 
skap í þessu máli, þá vil ég ekki fara inn á það. 
hverjir kynnu að hafa sýnt ódrengskap, og hef 
enga löngun til að dæma um það. En mér finnst 
sannast að segja harl, að eftir að Stcfán Jóh. 
Stefánsson fer úr ríkisstj., þar sem liann er búiun 
að lýsa yfir, að engin sérstök hrevfing sé með 
kauphækkun hjá félögum Alþýðusamhandsins. 
þegar hann svo um áramótin er kominn i þá a'ö- 
stöðu, - sjálfsagt fyrir meirihlutasamþykkt hans
flokks ... , að vera á móli stj., þá beitir hann sér
fyrir verkfalli og kr.uphækkun, þegar um leið 
er loke.ð öllum hlöðum í bænum fyrir ríkisstj. 
En blað hans heldur uppi stöðugum árásum á 
stjórnina í hverju tölublaði. Svo er það kallaður 
ódrengskapur, þó að ráðh. komi í útvarpið og 
geri grein fyrir þessum 1., í eitt skipti fyrir öll, 
en sá, sem ekki har I. fram, sé ekki látinn tala. 
Eg ætla ekki að dæina uni, hvað á að kalla að- 
slöðu þessa ráðh.. cn ég segi, að ef okkur hin- 
um niá hcra á hrýn ödrengskap, þá sé óhælt 
að gel'a franikomu þessa ráðli. það nafn líka.

Að lokuin vil ég láta það í ljós, að þuð vekur 
nijög furðu niína, að nokkur maður, sem hefur 
veriö forseti Sþ., skuli láta sér um niuuu fara 
önnur eins umnnvli ng hv. þm. Seyðf. viðhafði, 
seni liera vott uni hina fráinunalegustu vanþckk- 
ingu á stjórnarkerfinu. Hann kvað forsrh. hafa 
ákveðið a'ð hanna ekki Alþýðublaðiö. Síðnn íiuili 
liann langt niál um það, að forsrh. liefði ekki 
vald lil slíks, og blandaöi liann sanian fram- 
kvícnidarvahli, dómsvaldi og löggjafarvaldi. I’að 
veit nú hvert niannsbarn í þessu landi, að rikis- 
stj. gelur gefið út brbl. ()g það er ekkert laun- 
ungarniál, að mjög niargir þni., seni telja sig 
og eru cinhverjir l'rjálslynduslu þm., töldu 
Ivinuvlalaust rétt að hanna Alþýöublaði'ð. Eg 
hafði þess vegna vald til þess sem dóinsnirh. að 
gefa út hi'bl. og banna Alþýöublaðið, Þetta vahl 
er I'orsrh. vcitt í sanirienii viö stjórnarskrána. 
Itilt er annaö inál. aö Iiann veröur aö taka afleið- 
ingunum af lagaselningunni og myndi segja af 
sér, ef þingið ekki féllist á híliia. Hv. þm. finnst 
þaö ef til vill hera vott uni eitthvert ódæöi hjá 
inér og ríkisslj. aö láta sér detta slikt i hug að 
hanna Alþbl. meö ]., þegar það var komið í þá 
aöstööu aö spilla fyrir löggjöf, sem gefiii var 
út af þjóöarnauðsyn og þjóðarnauösyn var að 
hlíta. En ég vil þá upplýsa fyrir liv. þm. Seyöf.. 
aö lögfræðingur einn i flokki lians var ekki i 
vafa uin, að ég licföi þetla vald. Því að þaö koin 
till. fi'á sjálfum Stefáni Jóh. Stefánssyni, sem 
lianii lýsti hér í þinginu, um aö lianna Þjóðvilj- 
ann meö brhh, veg'na þess aö hann tahli þuö 
hlaö skrifað þannig, að þjóöhættulegl væri í 
byrjun styrjaldarinnar. Svo aö þaö eru fleiri 
ínenn en sá stórsyndugi forsrh., sein láta sér 
detta í hug aö hanna blöð, m. a. ráðli. Alþfl.

l'inr. frestað.
A á. fundi í Nd„ 25. febr.. var enn frani haldiö 

I. umr. um frv.

‘■'Einar Olgeirsson: Herra forseti! I sambandi 
við uinr. um þettn mál í fyrradag var ég hér með

skjal, sem hafði veriö sent lil trúnaðarmanna 
Eramsfl. úti um land. Hæstv. forsrh. gaf yfir- 
lýsingu hér á þingfundi um afstöðu sína til 
skjals þcssa. Hann lýsti því yfir, að eigi væri 
rélt, að frestun kosninga í Rcykjavík hefði veriö 
: amningsmál milli Framsfl. og Sjálfstfl., heldur 
hef'öi það verið afgreitt út af fyrir sig í anda 
Iýörieðisins, og el' ég fengi eitthvaö annað út úr 
skjalinu, þá vieri þaö a'öciiis af sérstökum áherzl- 
um, seni ég reyndi að leggja á, og væri alls ekki 
liægt aö finna a'öra merkingu en hann hafði 
lýsl. Eg hafði skjalið tilhúiö til upplestrar hér i 
fvrradag. En þegar ég hélt á skjalinu i hendinni, 
þá vildi svo einkennilega til, að cinn af fylgis- 
inönnum forsrh., hv. þm. V.-Húnv., réðst a'ð mér 
og reif skjalið úr höndunum á mér og reyndi 
að eyöileggja það. Ég streittist á móti og náöi 
skjalinu og hef það liérna nú.

Eg verð a'ö seg'ja þaö, aö mér finnst ekkert 
aö því, þótt hv. þm. liefði svarað fyrir hæstv. 
ráðli. í oröuin, cn að þurfa aö standa i handalög- 
inálum hér, það finnst niér fulllangt gengið, og 
þingvinnubrögöin taka þá aö gerast alleinkenni- 
leg. Eg vona framvegis að fá að hafa skjöl mín 
í friði hér í sölum Alþingis.

Hérna er skjaliö, en það lítur ckki neitt sér- 
staklega vel út, sem varla er heldur von, en cf 
þnö Icndii’ á þjóðskjalasafiiinu, þá er það gott 
divmi um aöferðir þingsins á þvi herrans ári 
1942. Plagg þclta er undirritað af ritara Fram- 
sf!.. Iiæstv. viöskmrh. Eysteini Jónssyni, og af 
l'ormanni flokksins, Jónasi Jónssyni, en partur 
Jónasar er á öðruin sta'ö. Hann kemur hérna. Eg 
\il nú. meö levfi hæslv. forseta, lesa dálíti'ð upp 
úr skjalinu. einmitt }ivi skjali, sem hæstv. fors- 
rh. vilili hera brigöur á, og aö sjálfstæðismenn 
liíit'i hótað að taka ráðherra úr ríkisstjórninni, 
et' kosninguin yr'öi ekki frestaö hér í Reykjavik.
1 skjalinu segir á þessa leið: „Urðu miklar um- 
ræður niilli flokkanna um þessi mál, og lauk 
þcini á liíinn veg, aö kosningafrestun var á- 
kveöin i Reykjavík einni. en Sjálfstfl. skuidhatt 
sig til þess að tryggja lausn skatlamálanna á 
næsla þiiigi í aöalatri'öuin í samræmi við tillögur 
Eramsfl. á huustþinginu og samþykkja, aö iagt 
yrði hæfilegt fé úr dýrtíðarsjóði til þess aö 
liiilda dýrlíöinni niðri. Enn fremur náöist sam- 
koniulag milli núverandi stjórnarflokka aö gera, 
el'tir því sem frekast væri unnt, ráðstafanir til 
að liindru, að framkviemdir setuliösins gerðu at- 
viniiuvcgununi crfitt fyrir meö starfsfólk til 
nauösynlegiar vinnu.

Jle'ö þessuin samninguin \ar tryggö fram- 
kva’indin á ölluni meginalriðuni í dýrtíðartillög- 
um Framsóknarflokksins á aukaþinginu. — Bar- 
álta flokksins haföi ]iví þegar áorkaö miklu. 
En þ\ i er ekki aö leyna, að öll aöstaða var nú 
iuðin mikhi erfioari til frainkvæmda, ekki sízt 
sökum þeirrar andúðar, sem sjálfstæðisblööin 
\oru nýbiiin aö vekja gegn Iögfestingunni.“ llér 
stendur þ\ i greinilega, aö langar viðræður hafi 
I'ariö fram um frestun kosninganna, seni lauk 
svo meö kosningafrestun í Reykjavik aðeins.

Ef nicnn vilja bera brigöur á lictta skjal, þá 
er þaö hér til sýnis í þessu ástandi, sem það er 
nú í, og ég g'et lagt það fram, ef þess er óskað 
af eiiiliverjum, sem vill bera brigður á það, sem 
forniaötir flokksins og hæstv. viösknirh. hal'a
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látiö frá sér fara. Þaö, sem stendur í plagg- 
inu, cr því í algerri mótsetningu við það, sem 
hæstv. forsrh. og einnig hæstv. fjmrh. tóku 
undir, að frestunin hefði aðeins verið ákveðin 
vegna þess, aö Alþýðublaðið kom eitt út og 
það væri ranglæti. — Nei, hér er um hrein og 
hein hrossakaup að ræða. Kosningum hér i 
Iteykjavik var i’restað með ]jví skilyrði fyrir 
Sjálfstfl, að hann í staðinn styddi ákveðin mál 
Framsfl. Hitt er annað mál, að þetta hefur 
án efa kostaö baráttu meðal framsóknarmanna. 
Þvi að mciri hlutinn hefur sjálfsagt verið þessu 
mótfallinn, og einmitt þess vegna eru fremstu 
inenn flokksins í varnarstöðu gagnvart flokks- 
mönnum úti um land, og því segja þeir þetta í 
bréfinu, cn það kemur aðeins mjög illa heim 
við það, sem þeir segja opinberlega.

Þarna er yfirlýsing á móti yfirlýsingu. Því 
að eftir því, sem hæstv. viðskmrh. segir, þá eru 
þessi brbl. aðeins blekking, og forustumönnum 
flokksins finnst þeir geta stært sig af, hvað þeir 
liafi verzlað vel og þetta liafi orðið sjálfstæðis- 
mönnum dýrkeypt. En hér á Alþ. er þessu svo 
öllu snúið við og sagt, að þetta hafi verið gert 
til þess að halda leikreglur og lýðræði. Mér 
finnst því ekkcrt einkennilegt, þótt framsókn- 
annenn vilji eyðileggja þetta skjal.

Svo er annað atriði, sem hæstv. forsrh. minnt- 
ist á í ræðu sinni. Hann talaði um áhrifin af að 
fresta bæjarstjórnarkosningum. Enginn veit, 
hver áhrifin eru enn þá, en ástæðan var sú, að 
Sjálfstfl. óttaðist, að liann hefði tapað fylgi.

Svo mun ég víkja að blaðakosti flokkanna, 
el' kosningar licfðu farið fram 25. jan, eins og 
lög gerðu ráð fyrir. — Sósfl. hafði komið með 
lista við kosningarnar hér, eins og hinir flokk- 
arnir. Við höfðum að engu leyti betri aðstöðu 
en Sjálfstfl. til að gefa út blöð, og Sjálfstfl. gaf 
meira út af blöðuin cn við á þessu timabili. 
Ekki vildum við fresta kosningunum. Var ástæða 
fyrir Sjálfstfl. til að fá frestun, þegar hann 
gat komið og kom út bæði Morgunblaðinu og 
Vísi oft í viku? Sjálfstfl. hafði helmingi meiri 
blaðakost lieldur en við. Vdr ástæða fyrir 
Sjálfstfl. að óttast Aiþýðublaðið? Ekki ótt- 
uðumst við það, og við stóðum verr að vígi. 
Það hefði þvi verið full ástæða fyrir okkur til 
að fara fram á frestun, en við vildum ganga íil 
kosninga. Auk þess hafði Sjálfstfl. það fram yl'ir, 
að Morgunblaðið er langútbreiddasla bla'ðið hér, 
hann hafði bæði kvikmyndahús bæjarins til um- 
ráða, og enn fremur hafði hann betra kosninga- 
apparat en hinir flokkarnir, því að hann hafði 
fleiri menn, sem beinlínis vinna fyrir flokkinn. 
Sjálfstfl. hafði því yfirburði yfir hina flokkana, 
þó að gengið hefði verið til kosninga 25. jan, 
einmitt vegna cinokunaraðstöðu sinnar, en sjálf- 
stæðismenn vildu meira. Þeir vildu hagnýta sér 
allt út i æsar. Þess vegna var kosningunum frest- 
að. Sjálfstfl. vildi ekki hafa lik tæki og Alþýðu- 
flokkurinn og sterkari tæki en við, heldur vildi 
hann hagnýta alla þá kosti, sein skapast við mik- 
il neningaráð.

Annars komu fram ýmsar uppástungur í sam- 
bandi við kosningarnar og undirbúning þeirra, 
sem jafnvel hefðu getað bætt úr þessu mikla 
misrétti. T. d. var á fundi, sem haldinn var út 
af útvarpsumr. milli pólitískra flokka, stungiö

upp á því, að flokkarnir t’engju ákvcðinn tiin.a 
hver, til þess að skrifa ákveðna lengd ræðu, 
sem siðan væri lesin upp i útvarpinu. Það hefði 
ef til vill verið hægt að semja við Alþýðublaðið 
um bæjarst jórnarkosningarnar á grundvelli slikr- 
ar uppástungu um það, livernig það beitti sér 
fyrir kosningarnar. Ef ég man rétt, var ekki sér 
lega mikið í Alþbl. um bæjarstjórnarkosningarn- 
ar sem slíkar, heldur um gerðardóminn. Og hjá 
okkur snerist það líka uin gerðardóminn í því, 
sem við gátum látið gefa út. Það er sem sé vit - 
að, að kosiiingafrestunin í Reykjavík er ekki gerð 
til þcss að gefa öllum flokkum jafna aðstöðu í 
undirbúningi þeirra, lieldur til þess að láta að 
vilja auðmanna í Sjálfstfl, svo að þeir geti fyrst 
og fremst hagnýtt sér það vald, sem peningarnir 
veita.

Hæstv. forsrh. minntist á það í ræðu sinni. 
hvort það hefði verið meiningin fyrir þeim, sem 
voru á móti frestuninni, að láta kosningarnar 
fara frani, einmitt þegar mesti taugaæsingurinn 
var i fólkinu, og hvort það væri falleg mynd, 
sem dregin væri upp af lýðræðinu, ef liún sýndi 
fyrst og fremst, að það gæti ekki notið sín nema 
með niiklum taugaæsingi hjá fólkinu. Það er al- 
gerður misskilningur hjá hæslv. l'orsrh, þetta 
ineð taugaæsing hjá fólkinu í Reykjavík í janiiar 
s. 1. líg hef aldrei vitað til, að eins harðvítugt 
verkfall færi fram cins rólega og stillt og án alls 
hávaða og taugaæsings eins og það verkfall. Það 
situr þess vegna allra sízt á hæstv. forsrh, sem á 
að gæta dóms og laga í landinu og mira hafa 
haft allfurðulegan viðbúnað til þess að halda 
uppi reglu, en ekki þurfti á að halda, að liann sé 
að kvarta vfir því, að fólkið i Reykjavík sé íneð 
taugnæsing. Mér er nær að halda, að hæstv. for- 
srli. hafi orðið fyrir vonbrigðum, hvað alll fór 
rólega fram.

Það licfur komið allgreinilega I Ijós, enda við- 
urkcnnt að hclztu forsprökkum Framsfl, að 
þessi 1. séu til komin fyrir samkomulag á milli 
Framsfl. og Sjálfstfl, þar sem hönd sclur liendi. 
Valdhafariiir I landinu hafa þarna vcrið í sani- 
einingu að reyna að nota sem bezt það vald, 
sem þeir hafa, til þcss að tryggja sem bezt völd 
sín og yfirráð áfram. Sérstaklega er það Sjálf- 
stt’l. og Framsfl. Þa’ð er þess vegna til lítils að 
vera með röksemdir við hæstv. ráðh. sjálfa um 
þessi mál. En hitt vil ég taka til marks, að ekki 
séu flokksmcnn þeirra, og það meira að segja 
þeir, sem hér eru á Alþ, bæði í Framsfl. og 
Sjálfstfl, sérstaklega ánægðir með þcssa sam- 
vinnu, þegar ckki einn einasti af flokksmönnum 
þcirra hefur staðið upp til þess að verja þcssa 
gerð. Getur maður þá eftir þessu hugsað sér, 
hvcrnig það sé með óbreytta flokksmcnn þeirra. 
Á hinu er ég ekkert liissa, þó að þetta frv. sleppi 
I gegn og verði samþ, því að það er sitt hvað að 
vera með málinu af sannfæringu eða greiða at- 
kvæði með þvi.

Annars liefur ýmislegt komið fram í þessum 
umr, sem ég vildi gjarnan ræða. Það liefur sem 
sé viljað brenna við lijá hæstv. ráðh. sérstak- 
lega I þessum umr, að þeir hafa farið langt frá 
þessu máli, sem liggur fyrir, og talað um per- 
sónufrelsi og þess konar. En áreiðanlega þyrfti 
allmikið að ræða við hæstv. rá'ðh. til þess að 
koma þcim í skilning um, hva’ða takmörk pers-
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ónufrelsi hvcrs einstaklings eru sctt hér á ís- 
iandi. Það þýðir ekki að vera að tala um pers- 
ónufrelsi út af fyrir sig á íslandi; það eru pen- 
ingarnir, sem gilda. Það er hægt að fá að gefa 
út blöð á fslandi, ef menn hafa nóga pcninga og 
eiga prentsmiðjur; það þýðir margfalt meira 
persónufrelsi fyrir þá menn, sem eiga yfirdrifið 
af pcningum og geta fengið innfiuttar prent- 
vélar eins og Jicir þurfa. Og þetta er það, scm 
hæstv. fjmrh. viðurkenndi, ef ég man rétt, held- 
ur en hæstv. forsrh., en sagði að það væri ekki 
rikisstj. að sjá mönnum fyrir möguleikum til 
þess að geta gefið út hlöð. Það er lika langt frá 
því, að ág telji það í verkaliring hæstv. ríkisstj. 
En ríkisstj. er skyldug til þess að sjá þjóðfélags- 
þegnunum fyrir möguleikum til þess að gela 
hagnýtt sér það persónufrelsi, sem stjórnarskrá- 
in gefur i orði kveðnu. En hæstv. ríkisstj. gerir 
allt annað cn það, seni henni ber skylda til í 
þessu cfni. í fyrsta lagi með því að láta viðhald- 
ast i landinu slika gifurlega misskiptingu á milli 
auðs og fátæktar, að annað cins hefur ekki 
þekkzt í okkar þjóðfélagi fyrr. í öðru lagi með 
þvi að veita stuðningsflokkum sínum peninga- 
stvrk úr rikssjóði til þess að gefa út hlöð, en 
neita þeim, sem eru í andstöðu viö stj., vilja 
ckki lála þá birta auglýsingar til fólksins í sin- 
um blöðum. Það er langt frá því, að þetta við- 
gangist í sósíalistisku þjóðfélagi; þar cr ekki ein- 
okað með persónufrelsið. Hver einstök samtök í 
landinu hafa sama rétt (il sliks og gefa út sin 
hlöð.

Þá minntist hæstv. forsrh. á, að forsrh. Ástr- 
alíu hefði Jýst þvi nýlega, að þar væri ekki lcyft 
að hækka kaup i landinu né verðlag á rörnm. Það 
væri æskilegt, ef hæstv. forsrh. vildi þá lika 
gefa upplýsingar um það, hvcrnig stríðsgróðinn 
er takmarkaður þar, sem svona er farið aö. Og 
það væri líka æskilegt, aö lagðar væru fram fyrir 
Alþingi íslendinga upplýsingar um það. hv.ir 
slriðsgróðinn er mestur hér á landi, og þá sér- 
staklega eftir síðasta ár. Það hefur verið talað 
um það á tveimur þinguni að takmarka striðs- 
gróðann, en það er engin sönnun komin fram 
neins staðar fyrir því, að það liafi verið gert. 
Það, sem gert hefur verið, er að hanna verka- 
lýðnum að hækka kaup sitt. Það er ekki hægt að 
verja gerðir ríkisstj., sem nú silur og hlynnt 
hefur að slriðgróðamönnum meira cn nokkur stj. 
hér á landi.

Það taldi hæstv. forsrh. einstakt í sögunni, að 
prentarar dirfðust að stöðva útgáfu hlaða. Það 
er ekki lengra siðan en árið 1926, þegar allsherj- 
arverkfallð margumtalaða var í Englandi, að 
livert einasta hlað stöðvaðist. nema kannske 
llaily Herald.

Hæstv. ráðh. l'ór að tala um hernaðaraðgerð- 
irnar hér á landi og afleíðingarnar af þeim. 
Hefði ég þess vegna tilhncigingu til að gera 
þetta lika að umtalsefni, en sleppi því þó, með 
því að hæði liggur það ekki fyrir, og einnig hef 
ég gert fyrirspurn, sem ég vona að liann svari. 
og mun þá tækifæri að ræða hernaðaraðgerð- 
irnar yfirleitt. Enn fremur vil ég ekki að svo 
stöddu, þó að tilefni hafi gefizt til þess, ræða 
sérstaklega um gcrðardómsl. og dýrtíðina í sam- 
handi við þetta mál. Ég býst við, að útgáfa gerð- 
ardómsh, sem valdið hefur slíkri hræðslu mcðal

valdhafauna. inuni opna augu fólksins fyrir því. 
út á hvaða hraut ríkisstj. cr komin. Þess vegna 
býst ég við, að einu gildi, hvernig fer um 1. 
þessi í þinginu. T’ti hjá fólkinu verða þau for- 
dæmd, sem mun sýna sig við þær kosningar, 
sein fram undan eru, cf sljórnarvöldin reyna 
ekki að firra sig þeitn á einhvcril h.'.ít,

’Finnur Jónsson: í umr. um þetta mál hefur 
horið sérstaklega mikið á því, að hæstv. ríkisstj. 
hefur vcrið frekar óvær í sætum. Og ég geri ráð 
fyrir, að taka megi þetta þannig, að hún muni 
hafa frekar veikan málstað að verja og heldur 
vonda samvizku. Enda er það svo, að þær grg., 
sem fluttar voru um frv. um hrbl. í útvarpið, 
voru aiveg einsdæmi sem slikar. Það er að vísu 
alsiða, að grg. fylgi frv., en ég held, að aldrei 
nokkurn tíma hafi heyrzt aðrar eins grg., þar 
sem boriiar voru á ýinsa menn sakir, sem þeir 
höfðu ekki neina möguleika til þess að bera af 
sér. T.d. sagði hæslv. fjmrh. um fv. samverka- 
mann sinn í ríkisstj., Stefán Jóh. Stcfánsson, að 
hann mundi hafa gefið rikisstj. og Alþingi upp- 
lýsingar mót betri vitund. Enn fremur var það 
borið á Jón Blöndal hagfræðing, að liann hafi átt 
að skrifa mjög hvalvíslegar greinar í Alþbl. á 
inóti því, að menn fengju fulla dýrtiðarupphót. 
Til þess að reyna að sanna þetta á Jón Blöndal. 
Iiafði Sjálfstfl. látið prenta cftir honmn ýmis 
ummæli úr Alþhl. En hvergi í þessuin ummælum 
er hægt að finna nokkurn slað fyrir þessum á- 
hurði. Á Alþýðuprentsmiðjuna hcfur verið borið 
sviksamlegt nthæfi og meðal annars sagt, að for- 
sljóri hennar hafi ekki viljað skrifa undir yfir- 
lýsingu sams konar og aðrir prentsiniðjueigend- 
ur, um það að skuhlbinda sig til að semja ckki 
sér viö prcntara. Nú er það svo um þá yfirlýs- 
ingu, sein hér um ræðir, að hún er um ýmis- 
legt annað en sektir. Það er ákaflcga algengt í 
vinnudeilum. að ekki er tekið fyrslu kröfum. 
seni fram koma frá verkainönnum. Það er reynt 
að scmja. Og livort seiu menn eru hlynntir verka- 
niönnuni eða ekki, þá er algengt, að mcnn taka 
ekki fyrstu kröfum. Alþýðuprentsmiðjan vildi 
ekki taka fyrstu kröfu prentaranna, cn þegar svo 
er hahlið áfram saniningum. er henni hoðið að 
skrifa undir þessa yfirlýsingu, scm hæstv. fjmrh. 
hefur gert að umtalsefni. En þessi yfirlýsing var 
meðal annars um þaö að taka af Alþýðuprent- 
siniðjunni rétl, sem hún hefur samkvæinl samn- 
ingi milli Ilins íslenzka prenlarafélags og prent- 
smiðjueigenila. Þar er meðal annars sagt, með 
leyfi hæstv. forseta: „Meðan samningar eru ekki 
koinnir á við Hið íslcnzka prentarafélag um kaup 
og kjör prentara og annarra samningshundinna 
meðlima þess félags, er mér óheimilt að starf- 
rækja prciitsiniðjuna með öðru starfsfólki en 
nemendum og öðru ófélagshundnu fólki." Nú 
hefur Alþýðuprentsmiðjan eftir öðrum samningi 
leyfi til þess að starfrækja prentsmiðjuna á þann 
hátt að prenta Alþýðublaðið og það annað, sem 
prenta þurfti fyrir Alþfl.. þó að til verkfalls 
kæmi. Ef því forstjóri Alþýðuprentsmiðjunnar 
hcfði skrifað undir þessa yfirlýsingu, þá var 
hann um Icið húinn að afsala sér þeim rétti. Það 
hefur verið revnt að vekja tortryggni með því að 
segja, að Alþýðuprentsmiðjan hafi ekki viljað 
skrifa undir sektarákvæðið. En eins og’ mpnn
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hcyra af því, sem hér var lcsiö upp, ]>á er þcssi 
yfirlýsing, sem farið var fram á, a'ð Alþýðu- 
prentsiniðjan skrifaði undir. um miklu mcira rn 
sektarákvæði, mcðal annars um að afsala sór 
rétti, sem hún hafði með sérstökum samningi 
milli prentsmiðjueigenda og prentarafélagsins.

Nú hefur því verið baldið fram, að þetta Jiafi 
verið undirbúiii vélabrögð af hálfu Alþfl. En 
sannleikurinn er sá, að þetta ákvæði mun vera 
allgamalt og ekki tekið upp í fyrsta skipti i 
Jiennan samning 1941. Og ástæðan fvrir því, að 
prentarar liafa óskað cftir því að fá þetta ákvæði 
inn í samninginn við prentsmiðjucigendur og 
þeir fallizt á, cr vitanlega sú, að ef til verkfalls 
kemur, gátu ])eir prcntsmiðjueigendur, sem vit- 
anlegt var, að fyrst og fremst voru andstæðir 
prcnturum, fengið blöð sín prcntuð með prent- 
smiðjustjóra og lærlingum, og jafnvel fengið 
verkfalisbrjóta til að prenta hlöðin. Slik leið er 
vitanlega ófær fyrir blað, sem stendur með 
prenturum í kaupdeilu. Og prentarar liafa þess 
vegna talið sér það sem sjáfsagða öryggisráð- 
stöfun, að þeir gætu komið sinum málum á fram- 
færi, ef til vcrkfalls kæmi, að Jiafa eitthvað til 
þess að vega á móti ]>ví, sem andstæðingar þeirra 
gátu komið fram með verkfallsbrjótum.

Ég sé ástæðu til að taka þetta fram, af því að 
J>ctta atriði hefur komið fram livað eftir annað 
í umr.

Ég vík nú að þvi, sem hæstv. ráðli. sagði um 
fyrrv. stjórnarbróður sinn, að hann hefði tala'ö 
gegn bctri vitund. Ilæstv. ráðh. kvað hann hafa 
sagt, að engin hrevfing væri hjá félögum Al- 
þýðusanibandsins til grunnkaupsliækkunar. En 
nú hefur Stefán Jóhann ekki sagt þctta. Ilann 
sagði ckki, að það væri „engin lireyfing" til 
grunnkaupshækkunar, ekki Iieldur að engin sér- 
stök hrevfing til grunnkaupsbækkunar ætti scr 
stað hjá Alþýðusambandinu á fundi. sem ég var 
á ásamt fleiri mönnum með ríkisstj., ég licld 17. 
okt. s. 1., heldur að það væri „cngin alincnn 
hreyfing" hjá félögum sambandsins til grunn- 
kaupsliækkunar. (Fjmrh.: Má ég taka fram i? 
Mér heyröist ]>m. Sevðf. lesa: „engin sérstök 
hreyfing“, og þcss vegna hafði ég þetta orðalag.) 
I’etta var á fundinum, scni við báðir vorum á i 
stjórnarráðinu, og orðin féllu þannig: „engin al- 
inenn hreyfing til grunnkaupshækkunar". (Fjm- 
rh.: I>að var nú engin fundargerð skrifuð þar.) 
I>að er rétt, en við erum það eftirlektarsamir. 
að okkur cr vorkunnarlaust að muna þetta. A'ö 
minnsta kosli er vorkunnarlaust að gera upp á 
milli þess, hvort það cr „engin sérstök hreyfing”, 
eða hvort sagt er, að það sé „engin hreyfing" til 
grunnkaupshækkunar. I>að að fella svo úr orðið 
„sérstök" gefur hæstv. fjmrh. tilefni til þcss 
að segja um fyrrv. stjórnarbróður sinn i rikis- 
stj., að hann hafi farið ineð ummæli mót bctri 
vitund.

I>að hefur nú verið rökfært i hv. d., að hvorki 
dýrtíðaruppbót né hækkun grunnkaups hafi 
hrundið af stað dýrtíðinni í landinu, heldur sé 
hún af allt öðrum orsökum. Mér skilst enginn 
hafa reynt að færa frain gagnrök. Enda var það 
svo i síðasta stríði, að grunnkaupsbreyting var'ð 
mjög lítil hér á landi, og dýrtíðaruppbótin 
hækkaði aldrei fyrr en á eftir dýrtiðinni.

Mcðan ckki var greidd full dýrtiðaruppbót.

hækkaði dýrtiðin mjög verulega. sem vitanl. kem- 
ur af því, að ríkisstj. hafði ekki verið þess um- 
koiniu að gera neinar þær ráðstafanir, cr dugðu, 
til þcss að halda í hemilinn á dýrtiöinni. I>ær 
heimildir, sem ríkisstj. hafði fengið i hendur frá 
liæstv. Alþ„ hefur hún alls ekki notaö, og þrátt 
fyrir gefnar yfirlýsingar hafa ráðli. Sjálfstfl. og 
I'ramsfl. látið undir höfuð leggjast að nota þess- 
ar heimildir til þess að halda í hemilinn á dýr- 
tiðinni. Ef einhverjir aörir hefðu gcngið fram- 
hjá því, scm þeim var upp á lagt að gcra, á sama 
hátt og ráðh., ];á cr ég ekki í neinum vafa um 
það, a'ö almenningur hefði sagt, að það væri 
sama og að svikjast um að gcra skyldu sína.

Eg ætla, að það hafi vcriö hæstv. fjmrli., sem 
gerði nokkurn samanburð á tilgangi þessa frv. 
og þeim ráðstöfunum, sem gerðar hafa veriö á 
Norðurlöiiduni í þessum málum, og vitnaði liann 
til Staunings. Nygaardsvolds og I’er Albin Ilan- 
sons. f þessu sambandi eru vitanlega aðrar á- 
stæður ríkjandi annars staðar á Norðurlönduin 
hcldur en hér. Utanrikisverzlun þessara landa er, 
eftir því sem sagt er, algerlega í kaldakoli, vcrzl- 
unarjöfnuðurinn hefur ];ar verið óhagstæður sið- 
an stríðið bófst, þcss vegna gildir allt annað þar 
heldur en hér. I>ær ráðstafanir, sem gerðar liafa 
verið crlendis til þess að lialda niðri dýrtíð- 
inni, cru líka allt aðrar en hér, eins og t. d. í 
Sviþjóð og Danmörku. I>ar hefur verið reynt að 
halda vörunum í því verði, sem þær voru fyrir 
stríð, en hér hefur þetta gengi'ð þannig, að fjm- 
rh., sem hafði heimild til þess frá Alþ. síðan í 
júni í fyrra að gefa eftir tolla af nauðsynjavör- 
um, hefur látið það undir höfuð leggjast. I'lokks- 
hróðir lians, hæstv. atvmrh., Ólafur Thors, sem 
hafði einnig heimild til þess að halda niðri farm- 
gjölduin, hefur cinnig látið undir höfuð leggjasf 
að gera það. Ilæstv. viðskmrh., Evsteinn Jónsson, 
sem hafði víðtækar heimildir til þess að hafa 
hemil á dýrtíðinni i landinu með því að hafa eft- 
irlit með verðlagi ii crlcnduin vörum, hefur sv«> 
að scgja gefið þelta laust, og liæstv. forsrh. hef- 
ur verið mjög duglcgur að sjá um það, að land- 
búnaðarvörurnar hækkuðu alltaf á undan kaup- 
gjaldinu og tilkostnaöinum við að afla þeirra. 
Árangurinn af þessu starfi ráðh. hefur svo orðið 
hin svo nefndu gerðardómsl., sem gefin liafa 
verið út og hér liggja nú fyrir þinginu til umr. 
I>ví hefur vcrið neitað af fjinrh., að það geti 
liaft nokkur áhrif á úrslit kosninganna, þó að 
kosningum væri frestað með brbl., og ég held aö 
því hafi ekki hcldur verið liahlið fram af flokks- 
mönnum mínum, en hins vegar var það ákaflega 
hæltulegt fordæmi, sem ríkisstj. var a'ð fara inn 
á, að færa kosningadaginn til eftir geðþótta sin- 
uni. En eitthvað hefur Sjálfstfl. þótt mikið við 
liggja að færa til kosningadaginn cftir þeim upp- 
lýsingum, sein gefnar eru í blöðunum og á AIþ„ 
að liann skyldi heita því að fara úr ríkisstj., ef 
kosningum yrði ekki frestað. I>ó að hæstv. fors- 
rh. sé ekki viðstaddur, get ég ekki komizt hiá 
því að víkja nokkrum orðum að ræðu lians. Hann 
talaði meðal annars um það, hvað óheilbrigð 
stefna Alþfl. hefði vcrið viðvíkjandi fækkun á 
mönnum í Bretavinnunni. Hæstv. forsrh. vildi 
láta líta svo út sem Alþfl. hefði liaft til þessa 
máls allt aðra afstöðu á meðan hann var í rikisstj. 
Mér þykir leiðinlegt, að hæstv. ráðli. skuli láta
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sér þessi orð um ínunn fara, af þvi að þau eru 
ósönn. Það vill svo til, að ég hef fyrir framan 
mig skjöl, sem sanna þetta að öllu leyti. Um þátt- 
töku íslcndinga í Bretavinnunni segir i bréfi frá 
Vinnumiðlunarskrifstofunni til viðskmrh., dags. 
!). ckt. 1941, að í septemherlok séu 2644 verka- 
mcun og 656 iðnaðarmcnn i Bretavinnu, eða sam- 
tals 3300 menn. I n. þeirri, sem átti að athuga, 
hvaða tölu væri heppilegast að hafa í þessari 
iinnu, áttu sæti Steingrímur Steinþórsson, Jó- 
hann Jósefsson, Kristínus Arndal, Jens Hólm- 
geirsson, Sigurður Bjarnason og Sigurjón A. Ól- 
afsson alþm. Þessi n. skilaði áliti dags. 26. nóv. 
1941, og leggur það til undir lið 1, að til 1. febrú- 
ar séu 3 þús. manns í Bretavinnu, frá 1. febr. 
1942 til 1. marz 2200, frá 1. marz til 1. maí 1800. 
Sigurjón Á. Ólafsson skrifaði undir þcssa till. 
með fyrirvara, og ég hef hér afrit af þessu bréfi 
ineð eigin hendi Sigurjóns. Þar segir svo: „Sigur- 
jón Á. Ólafsson skrifar undir þetta álit með þeim 
fyrirvara, að hann telur, að á tímabilinu frá 1. 
fcbr. til 1. maí 1942 sé nægilegt að fækka um alll 
að 600 manns í Bretavinnu." Sigurjón Á. Ólafs- 
son, fyrir hönd Alþfl., gerir ágreining hinn 26. 
nóv. 1941 út af þeirri miklu fækkun, sem n. lagði 
til, að framkvæind yrði í Bretavinnu. Hann er 
þá þegar ósammála meðnm. sínum, sem flestailir 
munu vera úr öðrum stjórnmálaflokkum. Þetta 
gerist, eins og menn lieyra á dags., löngu áður 
en Alþfl. fór úr stj., og það er þess vcgna al- 
gerlega tilefnislaust og ósatt hjá hæstv. forsrh., 
að Alþfl. hafi aðra afstöðu nú til fækkunar í 
Bretavinnu lieldur en hann hafði á meðan hann 
átti fulltrúa i rikisstj. — Ég vænti þess, að þetta 
nægi til þess að sýna það og sanna, hvað þessi 
asökun hæstv. forsrh. er algerlcga tilefnislaus.

Eg vil þá næst koma að þvi, sem hæstv. forsrh. 
sagði um afstöðu ráðh. Alþfl. til útkomu Þjóð- 
viljans. Hæstv. forsrh. sagði, að ráðh. Alþfl. helði 
viljað hanna útkomu Þjóðviljans með brbl. Eg 
held, að ef ráðh. hefði athugað þetta dálítið nán- 
ar, þá mundi liann hafa komizt að þeirri niður- 
stöðu, að þessi fullyrðing getur ekki staðizt. 
Hæstv. forsrh. er lögfræðingur, og fyrrv. félmrh. 
er það lika, og þeim mundi hvorugum hafa dottið 
í liug, að hægt væri að banna útkomu blaða með 
brbl. Þó að það sé ekki mikið eftir af stjórnar- 
skránni, þá er það þó eftir af henni, að slíkt er 
ekki hægt nema að brjóta í bága við hana. Hæstv. 
forsrh. hlýtur þvi að misminna þetta, en það, 
sem hann mun reka minni til, er það, að Alþfl. 
hélt því fram, að það bæri nauðsyn til að at- 
huga á hverjuin tíma, hvað hægt væri að gcra 
til þess að hcfta starfsemi ofbeldisflokka í land- 
inu, og Alþfl. óskaði eftir því, að athugað yröi. 
hvers konar löggjöf væri hægt að setja um þetla 
efiii, og' mun þetta hafa komizt svo langt, að n. 
ar kosin til að athuga þetta. Þetta er vitanl. allt 

annað en að gefa út brbl. um það að banna ein- 
hver ákveðin blöð. Blöð er ekki hægt að banna 
samkv. stjórnarskránni. Það er aðeins hægt með 
dómsúrskurði, en ekki á annan vcg. Viðvíkjandi 
útgáfu Þjóðviljans var á það bent nokkrum 
sinnum af hálfu Alþfl., á meðan Þjóðviljinn hélt 
uppi hatrömmuin áróðri gegn brezka setuliðinu, 
að nauðsyn bæri til þess að atliuga það mál, til 
þess að koma í veg fyrir, að Bretar gripu inn i 
íslenzkt réttarfar. Það sýndi sig þvi miður, að
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þessi aðvörun Alþfl. vur á fulluin rökum byggð, 
því að Bretar gripu inn í þessi mál á mjög eftir- 
minnilegan hátt, sem Alþ. seinna fann ásta'ðu 
til að mótmæln.

Hæstv. forsrh. komst þannig að orði, að Stefán 
Jóh. Stefánsson hefði með prcntaraverkfallinu 
lokað öllum hlöðuin fyrir ríkisstj. — Þetta er 
alveg furðuleg staðhæfing, fyrst og fremst vegna 
þess, að ríkisstj. hafði það sjálf i hendi scr, 
hvort blöðin voru g'efin út eða ekki. Það var 
ríkisstj. sjálf, sein lokaði blöðunuin að svn miklu 
levti sem þeim var lokað. Það var ríkisstj. sjálf, 
sem gaf út hin dæmalausu brbl. um hinn svo- 
kallaðn gerðardóm i kaupgjalds- og' verðlags- 
málum, eimnitt á þeim tima, þegar helzt leit ut 
fyrir, að samningar tækjust inilli prentara og 
prentsmiðjueigenda. Það er óhætt að fullyrða 
það, að ef ríkisstj. hcfði ekki sett þessi I.. þá 
liefðu samningar löngu verið komnir á milli 
prentara og prentsmiðjueigenda, eins og hjá þcim 
félögum og atvinnurekendum, sem þcssi 1. náðu 
ekki sérstaklega yfir. Það hefur annars staðar á 
Norðurlöndum komið fyrir, að gefin hafa verið 
út 1., en aldrei brbl., um staðfestingu á samkomu- 
lagi milli atvinnurekenda og verkamanna. Það 
mun hins vegar hvergi liafa átt sér stað í víðri 
veröld nema í Þýzkalaudi, að ríkisstj. hafi geíið 
út brbl. til þcss að koma í veg fyrir, að sam- 
komulag yrði inilli atvinnurekenda og verka- 
manna. Það mun þurfa að leita víða og ekki hægt 
að finna dæini þess, nema cf til vill í Þýzku- 
landi. að rikisstj. gefi út óþörf brbl. til þess að 
spiila þvi. að samkomulag geti tekizt milli at- 
vinnurekenda og verkamanna. Eg vil minnast á 
þctta í þessu sambandi, af þvi að það voru þessi 
gerðardómsl., seni leiddu af sér brblfrv. það, scm 
hér er til umr. uni frestun bæjarstjórnarkosninga 
í Reykiavlk.

Þessu næst vil ég fara út í það, að það hefur 
komið í ljós síðan bæjarstjórnarkosningunum i 
lteykjavík var frestað, að blöð Sjálfstfl. hefðu 
getað komið lit nokkurn veginn jafnstór og Al- 
þýðublaðið, ef sjálfstæðismenn hefðu kært sig 
uin það. Hæstv. forsrh. hefur sagt, að þetta hafi 
verið g'ert til þess að tryggja flokkunum jafnan 
hlaðakost, en það er nú svo, að blaðakostur 
Sjálfstfl. er þrefaldur á við blaðakost Alþfl., og 
ég verð að segja það, að þetta er í rauninni ágæt 
yfirlýsing um liinn veika málstað Sjálfstfl. Um 
aðrar aðfarir í sambandi við þessi brbl. gerist 
margt furöulegt. Má þar nefna hina svo kölluðu 
grg. ráðli. í útvarpinu. Það er farið fjórum sinn- 
um í útvarpið og í rauninni fimm sinnum, ef með 
er talin nýársræða hæstv. forsrh. Þetta var af 
almenningi í öllum flokkum liti um land talinn 
mjög einhliða áróður af hálfu núv. ríkisstjórnar. 
Svo voru gefin út 1. um frestun bæjarstjórnar- 
kosninga í Reykjavík, af því að flokkarnir höfðu 
ekki jafna möguleika til þess að gefa út blöð, þó 
að það sýndi sig, að möguleikar voru til þess 
fyrir Sjálfstfl. að koma út nokkrum blaðakosti. 
Hins vegar máttu kosningar fara fram víðs vegar 
úti um landið, þar sem fólkið hafði aðeins hlust- 
að á einhliða áróður hinna fjögurra ráðh. úr stj. 
í gegnum útvarpið, en Alþfl. gat alls ekki náð til. 
Þetta er það, sem mér skilst, að hæstv. forsrh. 
kalli drengilegar leikreglur. Ég fyrir mitt leyti 
skoða þetta sem ákaflega mikinn misskilning á
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þvi, seni kallazt geta drcngilegar leikreglur. Iif 
það bar nauðsyn til að fresta kosningum í 
Reykjavík, því var þeim þá ekki einnig frestað í 
öðruni kauptúnum og bæjum, þar sem inenn 
höfðu ekkert um þessi mál heyrt annað en ein- 
hliða áróður ríkisstj.?

í svo kallaðri grg. fyrir þessu lagafrv. er ýmis- 
legt, sem varla hefði getað staðizt í prentaðri 
grg. fyrir frv. á Alþ., hvað þá að fara með slíkt 
i útvarpið, þar sem enginn er til andsvara. Ég tel 
þarna hafa verið stórkostlega misnotkun á svo 
nefndu hlutleysi útvarpsins, þar sem ráðizt var 
með persónulegum ósökunum á menn, er ekki 
gátu borið neina liönd fyrir höfuð sér. Og það 
er ákaflega fjarri því, að þetta sé skoðun min 
eingöngu, heldur vil ég ítreka, að svo er litið á 
þetta um land allt af öllum flokkum. Það er að 
vísu svo, að ekki er til nein regla um afnot ríkis- 
stj. af útvarpinu. En það hcfur verið álitið hing- 
að til, að rikisstj. væri háð reglunum urn ríkis- 
útvarpið alveg eins og aðrir borgarar landsins. 
Ef á að skilja þessa svo nefndu grg. þannig, að 
svo sé ekki, þá virðist fuli nauðsyn á því, að 
Alþingi setji sérstaka Iöggjöf um at'not ríkissíj. 
af útvarpinu, full nauðsyn, ef ríkisstj. er skoðuð 
yfir það hafin, sem er talið almennt velsæmi 
gagnvart útvarpinu.

Xú hefur vcrið upplýst, að ýmsir samniiigar 
liafa farið frain í sambandi við þessa frestun 
bæjarst jórnarkosninganna. ()g það er rétt að 
segja það hér, að þcir samningar, sem þegar hafa 
farið fram uin þetta og birzt hafa, — að suinii 
lcyti án vilja þeirra, sem samningana hafa gerl

, hafa vakið nokkurn ugg um það, að samning- 
ar þessir séu víðtækari en enn þá hefur komið í 
Ijós. Jafnvel eru ýmsir, sem óttast, að það hafi 
verið gerðir samningar ekki einasta um bráða- 
birgðafrestun bæjarstjórnarkosninga, heltlur 
frestun þingkosninga um óákveðinn tíma, ef svo 
skyldi t'ara, að ibaldið biði afhroð við bæjar- 
stjórnarkosningarnar. Iig vil á engan hátt leggja 
dóin á, hvort þessi uggur manna muni vcra á 
rökum byggður. En ég vildi biðja hæstv. forseta 
að bera þá fyrirspurn mína fram við hæstv. 
forsrh., hvað hann hafi hugsað sér um alþingis- 
kosningar á þessu vori. I>að er vitanlegt, og var 
viðurkennt. þegar kosningafrestunin var fram- 
kvæmd, að grundvöllurinn undir kosningafrest- 
uniiini var samstarf þriggja flokka í rikisstj. og 
það, að ekki yrði gengið á rétt einstakra stétta. 
Alþfl. hefur lýst yfir og hann hefur fylgi 
mikils þorra launasléttaiina í landinu —, að með 
svi) nefnduin gerðardómsl. hafi verið gengið frek- 
lega á rétt launastéttanna. Af jieiin ástæðuni 
hætti Stefán Jóh. Stefánsson samstarfi í rikisstj.. 
og þar með var af lians hálfu álitið, að grund- 
völlurinn undir kosningafrestuninni væri fallinn 
burt. Ef svo skyldi vera, að öðruvísi væri litið á 
þetta af hæstv. t'orsrh., og að þegar til kænii 
brvsti núverandi st jórnarflokka kjark til að 
leggja Jiessi ágreiningsmál undir úrskurð kjós- 
enda, þá væri æskilegt að fá að vita það sem 
fyrst. I’ess vegna vil ég bera þessa fyrirspurn 
fram. Ég harma það, að hæstv. forsrh. liefur ckki 
gctað verið viðstaddur þcssar umr.

Skúli Guðmundsson: I>að er mikið um stríðs- 
frcttir i blöðuin okkar hér. og hcfur þvi miður

verið svo um langt skeið. Sem betur fer fyrir 
okkur Islendinga hafa nú þessar striðsfréttir til 
skamms tíma verið eingöngu frá útlöndum, þvi 
að ekki liafa orðið stórkostlegar hernaðarað- 
gerðir hér á landi. I>ó brá svo við í gær, að i 
blaði kominúnista, sem gefið er út hér í bæ, var 
frásögn um styrjöld eiiia mikla, seni annar at' 
ritstjórum þess blaðs taldi sig hafa átt þátt í 
hér i söluni þingsins. I>að inun nú vera óvanalegt 
nokkuð', ef um mikla og harða styrjöld er að 
ræða, að annar aðilinn, sem hlut á að máli, hafi 
lítið eða ekki orðið þess var, að liann ætti i 
stríði. En svo er það hér. I>ví að mér er ekki 
kunnugt um, að ég hafi átt þátt í því handalög- 
máli, sem hv. 4. þm. Reykv. nefnir svo. Rétt er 
að visu, að ég tók frá honum bréf, sem hann var 
að rýna í. En bréf þetta hafði hann fengið ein- 
hvern veginn með óheiðarlegu móti, það var ekki 
hans eign. Ég liaf'ði meiri rétt til bréfsins. En 
liann vildi ná því aftur og krafsaði í mig í þeim 
tilgangi. Nú kom mér vitanlega aldrei í hug að 
standa í ryskingum við þennan hv. þni., hvorki 
hér né annars staðar, og því gerði ég það ekki. 
[>cssu liréfí fleygði ég sundurrifnu á gólfið. 
eins og þeir sáu, sein viðstaddir voru. Og svo er 
nú sii saga á enda að öðru leyti en þvi, að þessi 
hv. þm„ sessunautur minn, tíndi upp einhverjar 
bréfatætlur, sem á gólfinu lágu. I’að cr nú í sjálfu 
sér mjög skiljanlegt, að hv. 4. þm. Reykv. gci 
sér mat úr þessari geysihörðu baráttu sinni, bæ‘ði 
í ra'ðu og riti, þvi að liessi merkilegu viðskipti 
okkar eru vitanlega aJveg viðeigandi unii'ivðu- 
cfni fyrir hann og hans flokk. I'lokkur, sem ekki 
liefur nýtileg málefni til að ræ'ða og rita uin. 
notar sér til viðurværis slik mál, eins og t. d. 
jiað, að bréf, seni einhver hefur stolið, er rifið i 
sundur. Efg vildi óska þess gjarnan, að þetta 
stórmerkilega bréfsmál endist jiessum hv. þm. og 
flokki hans sem leugst, bæði blaðinu og einnig 
seni ræðuefni á þingfundum, enda hefur nú hv. 
jiin. kvatt sér liljóðs, enn uin jietta inikla inál. 
Eins og' ég hef tekið t'rain, þá var þetta bréf illa 
fengið, og ]>að segir einbvers staðar: „Illur fengur 
illa forgengur". Og þó að hann eigi ekki rétt iil 
bréf'sins, er ég til uieð að lána honum befra ein- 
tak af j;essu, til jiess að hann geti birt fleiri 
kafla úr þvi ágæta bréfi. líg lield það sé t. d. 
einhver kafli uin kommúnista, sem liann gæti 
lesið upp.

Þetta niál, sein fyrir liggur, kosningafrestunin 
i Reykjavík, hefur nú þegar verið mikið rætt á 
þreinur funduni, og sé ég ekki ástæðu til að 
tefja þingið með þvi að fara að ræða uni það, þvi 
rð ]>að, sem ég kynni að segja um það, mundi 
aðallega verða endurtckning á ýiusu þvi, scm 
jiegar liefur koniið frarn.

:Einar Olgeirsson: I>að þykir alltaf kostur, ef 
einhverjum verður á að gera iðrun og yfirbót og 
sýna i einhverju, að hann skammist sín. Hitt er 
leiðinlcgt, ef menn forherðast og segja á eftir, að 
jieir hafi haft fullan rétt til að fremja prakkara- 
strikið, nieð því að þeir eigi meiri rétt til þess, 
sem aðrir eiga. Almennt talað er þetta kallað yf- 
irgangur, og er jafnvel stundum verra orð notað. 
Hv. sessunautur minn segist hafa meiri rétt til 
þessa bréfs en ég sjálfur. Hann leyfir sér, eftir 
að harin hefur gert sig sekan um mjög svo ó-
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þinglega framkomu, að bera fram, að ég hafi 
fengið bréfið með óheiðarlegu móti. Mér finnst 
sannast að segja skörin færast upp i bekkinn, 
þegar menn, sem sýna sig i því að gerast svona 
hálfgerðir ræningjar, fara svo að þjófkenna aðra. 
Ég vil uppiýsa hann um þítð, að þetta bréf hefur 
einn framsóknarmaður gefið mér, sem kom lil 
min með það, og hann óskaði eftir sérstaklega, 
að gert yrði heyrinkunnugt, hvað i bréfinu stæði. 
Ég vil um leið upplýsa, að þegar bréfið var sent 
af hálfu stj. Framsfl., þá virðist hafa verið var- 
azt að senda það til liinna og þessara, sem talið 
var, að formaður flokksins hefði ímugust á. Samt 
sem áður eru þeir framsóknarmeiin, sem for- 
maðurinn trúir, hvorki öruggari en þetta né á- 
nægðari en þetta með þá pólitik, sem fram fer í 
þeirra herbúðum, að þeir koma til okkar til þess 
að gefa okkur þessi plögg til birtingar á fram- 
ferði þeirra flokksmanna, sem hrifsað hafa til 
sín völdin sem stendur, þar sem þeir liaga sér 
þvert á móti vilja framsóknarmanna yfir höfuð 
og þvert á móti vilja miðstjórnar flokksins.

Mér virðist kenna nokkuð mikillar mótsetn- 
ingar hjá sessunaut mínum, þegar hann dróttar 
því að mér að hafa með óheiðarlegum hætti náð 
í margnefnt bréf, í sömu andránni sem hann 
býðst til að lána mér sams konar bréf. En þegar 
ég eignast þetta bréf frá öðrum framsóknar- 
manni,.vill haun rifa það af mér og þykist eiga 
meiri rétt á þvi eu ég. Ef form. Framsfl. hefði 
komið sjálfur og sagt: Ég ætlaðist ekki til þess, í 
guðanna bænum, að bréf mitt til minna manna 
yrði kunnugt gert í þingsölunum, — þá hefði 
maður kannske helzt getað sagt, að hann hefði 
rétt til að afturkalla það, sem hann hefði skrif- 
að. En þegar fylgismenn hans gerast svo tauga- 
óstyrkir að leggja í liandalögmál út af bréfinu, 
þykir mér bregða nokkuð undarlega við. Lýs- 
ingin á handalögmálinu sjálfu skiptir kannske 
ckki mestu máli. En ég skal g'eta þess, að þó að 
ég tæki mestan hluta bréfsins af hv. þm., var 
ósköp lítið horn, sem liann kastaði í svo sem 
tveggja stóla fjarlægð frá sér og ætlaðist til, að 
annar framsóknarmaður tæki það upp, en enginn 
vildi gera sig sekan um að skipta sér af slíku.

I>að vill stundum verða, að þeir, sem tala um, 
hvernig þingleg framkoma eigi að vera og geta 
varla verið þekktir fyrir að sitja á þingi með viss- 
uin þingniönnum, tala uni friðsemi sína og fyrir- 
litningu á öllu „handalögmáli", að þeir gerðu 
bezt í að gæta sin að gera sig ekki seka um ó- 
þinglega framkomu. I>að er afar leiðinlegt, ef 
formaður flokks hleypur á sig og kemur mönn- 
um sínum i vandræði, en ekki bætir úr, ef ein- 
stakir flokksmenn gera sig seka um árásir og 
runtaskap, til þess að reyna að bjarga þessu 

við. Ég held þess vcgna, að miklu viðkunnanlegra 
væri fyrir þennan hv. þin. V.-Húnv. að biðja 
ósköp rólega afsökunar, — býst við, að liæstv. 
forseti mundi frekar hvetja hann til þess lieldur 
en hitt. En viðkunnanlegast af öllu væri, ef hv. 
þm. fyndi hvöt hjá sjálfum sér til þessa. Virðist 
mér hann og fremur vera að átta sig á, að þetta 
hafi ekki verið heppileg framkoma, en vilji þó 
breiða yfir, með þvi að gera'sem minnst úr. En 
sem pólitískan lærdóm af þessu fyrir hann vildi 
ig helzt draga þá ályktun, að bezt sé fyrir þá 
framsóknarmenn að hafa ekki í frammi þess

konar aðgerðir, sem ofbjóða þcirra eigin flokks- 
mönnum'svo, að þeir finni sig knúða til að fara 
til annarra flokka til þess svo að segja að halda 
uppi þeim heiðri, sem Framsfl. og formenn hans 
hafa sjálfir átt að passa.

*Fjmrh. (Jakob Möller): I’etta síðasta var nú 
kannske til þess fallið að lifga dálitið upp and- 
rúmsloftið hér, scm satt að segja var orðið ákaf- 
leg'a dauft og þungt undir þeim ræðum, sem 
fluttar voru hér í dag. Þær hafa verið slíkar, að 
varla er þcss vert að standa upp tíl andmæla, 
enda þvi siður ástæða sem tveir þm., þeir hv. 
þin. Isaf. og hv. 4. þm. Reykv., liafa, ef vel er að 
gáð, ekkert annað gert en að staðfesta það, sem 
cg sagði í grg. Ekki veit ég, hvað hv. 4. þm. Reykv. 
ætlaði að sanna með sinni löngu tölu, en niður- 
staðan af ræðu hans getur ekki verið önnur cn 
sú, að það geti ekki verið önnur ástæða til að 
gefa út brbl. en sú að halda uppi réttum lýðræð- 
isrcglum í landinu. Hann las upp þetta bréf 
I ramsfl. og virtist ætla að sýna fram á einlivern 
kaupskap. I>að út af fyrir sig sannar hvorki til 
né frá, hver grundvallarástæðan hafi verið fyrir 
því, að 1. voru gefin út, ef gengið er út frá því, 
að Sjálfstfl. hafi lieitt sér fyrir þvi, því að cnda 
þótt Framsfl. hafi verið meira og minna and- 
vígur og hafi ekki talið rétt að verða við þeirri 
ki'öfu nema hann fengi eitthvað fyrir, þá sannar 
það ekki, að aðalástæðan hjá Sjálfstfl. hafi ekki 
vcrið sii, scm tilgreind er í grg. (EOl: I’að var 
við forsrh., sem ég' var að deila.) Já, en þm. 
mun nú verða að gæta þess að gefa ekki hinum 
aðilanum rétt. En hann gáði ekki að því, af því 
að hann þurfti að deila við forsrh., að hann ját- 
aði, að ástæða mín fyrir frv. er rétt. Hann sagði, 
að Framsfl. hefði verið andvígur, en látið til leið- 
ast, af því að hann gat keypt einhverju. Og svo 
liætti liann við, að Framsfl. hefði ekki þurft að 
kaupa neinu, því að hann hefði getað fengið 
fram þessi skattal., sem um getur í bréfinu, að 
Iiaiin liafi samið um, án þess að semja við Sjálf- 
stfl., svo að þetta geti ekki verið virkilega ástæð- 
an. Ef þetta er rétt, sem hv. þm. fullyrðir, að 
flokkurinn liafi ekki þurft að kaupa, þá getur 
þetta ekki verið áslæðan. Svo heldur hann áfram 
og víkur sér að Sjálfstfl. og hefur mikið fyrir að 
sanna mér og öðrum sjálfstæðisniönnum, að það 
sé alger misskilningui'. að það hafi þurft að 
fresta kosningunum, þvi að við hefðum getað 
haft í öllum höndum við andstæðingaflokka okk- 
ar með þcim blaðakosti, sem við áttuin kost á, 
til að mæta þeim á pólitískum vettvangi. Og lil 
bvers þá að frcsta kosningunum? Ég get mikils 
til fallizt á þetta, að Sjálfstfl. hefði haft ein- 
liver ráð að koma út einhverjum blöðum til kjós- 
enda, jafnvel sem hefði nægt til þess að jafnast 
á við blaðakost andstæðinganna, enda þótt Alþfl. 
hefði tvöfaldað sig, eins og hann gerði á þessum 
tima. En það hnígur allt að þvi sama, að það 
getur ekki verið nema eitt, sem veldur því, að 
við vildum fá kosningafrest: Að með því að lála 
kosningar fara fram undir þessum kringumstæð- 
um var brotið grundvallaratriði í okkar stjórnar- 
fari, eins og stendur í grg. Það er ekki ótti við 
það að verða undir í baráttunni vegna vöntunar 
á blaðakosti, en almenningur í bænum þoldi ekki, 
að einn flokkur kæmi svo ár sinni fyrir borð, að
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liann einn hcfði frjáls úrræði til að gefa út siM 
blað mcð vcnjulcgum hætti og jafnvel'stækkað. 
Almcnningi er svo ljós helgi lýðræðisreglna 
þeirra, sem eiga að liggju tii grundvallar fyrir 
almennum kosninguni, að hann þoldi þetta ekki. 
Þctta er sannleikurinn í málinu, og jietta er það, 
sem hv. 4. þm. Reykv. hjáipaði mér prýðilega til 
að sanna, og að því leyti get ég vcrið lionum 
þakklátur. þó að hann kannske hafi ætlað að 
leiða eitthvað annað í ljós. Hann bætti þvi að 
vísu við, að það að tala um prentfrelsi í svona 
landi, þar sem ckki rikir það ágæta fyrirkomu- 
lag, scm hann kýs helzt, það séu mest orðin tóm, 
þvi að prentfrelsið takmarkist við peningana, 
sem menn hafi handa á milli. Fleira getur nú 
komið til greina en þetta. Ég held sannast að 
segja, að liver flokkur, sem hefur góðan máj- 
stað, sem er til þess fallinn að vinna fylgi kjós- 
enda i landinu, hann þurfi ekki að óttast s\o 
mjög, að hann skorti peninga til þess að gefa út 
hlöð sín. Það er annað, sem kemur til greina: 
ViJl altnenningur lesa biöðin? Hafa þau þann 
boðskap að flytja, sem almenningur vill lieyra 
eða sjá? I>að takmarkar að nokkru prcntfrelsið, 
hvort nokkur vill lesa það, sem prentað cr, eða 
ekki. Og ég hygg lika, að það sé miklu frekar 
þetta, sem kommúnistaflokkurinn á við að stríða, 
þegar hann telur sér neitað um prentfrclsi, held- 
iu' en að hann hafi ekki nóga peninga, livaðan 
sent þcir kunna að koma.

Hv. þm. Isaf. var að kvarta um, að ríkisstj. 
væri óvær undir jiessum umræðum. I sambandi 
við þetta mál er þvi aðallcga um mig að ræða, 
þar sem ég hef borið málið fram og á að standa 
fvrir svörum. Ég hcf mér til sárra leiðinda setið 
hér undir ræðum hans og annarra, - selið fast 
og ekki sýnt á mér neina óværð, svo að ég vili. 
Þessi hv. þm. verður að sætla sig við. þó að aðr- 
ir ráðh. tclji sig málið minna skipta. Annars skat 
ég játa, að hæstv. forsrh. hefur ckki alltaf verið 
hér við til að taka þátt í umr. um þetta mái, 
enhann var löglega afsakaður vcgna umr. i Ed.

Ég man ekki, hvort það var hv. 4. þm. Reyk\., 
seni var að tala um, að stj. hefði haft lítiiin 
sluðning flokksmanna sinna við umr. um þetta 
máJ. Ég veit ekki, livort hv. andinælendur har'a 
staðið sig svo vel, að nein ástæða hafi verið :il 
fyrir stuðningsmcnn stj. að hlaupa í skörðin 
henni til hjálpar, en ég hygg, að engin vandræði 
hefðu úr þvi orðið; það liefðu nógir orðið til. ef 
þeirn Jiefði fundizt þess þörf, en þegar þessir 
ræðuskörungar liafa ekkert gert nema tyggja upp 
aftur og aftur sömu vitlevsurnar, jafnóðum >g 
þær hafa verið hraktar, þá þarf ekki marga lil 
andsvara. Hv. þm. ísaf. sagði ekkert annað en 
það, sem áður hafði verið hrakið hjá hv. þm. 
Seyðf., og svo þykist hann hafa fundið eitthv.ið 
nýtt upp i þessu máli. Hann sagði, að ósæmilcgt 
liefði verið af okkur ráðh.. sem fluttum ræður i 
útvarpið, að bera þar sakir á menn. sem hefðu 
ekki átt þess kost uð liera þær af sér. Hefur 
liann mig þar aðallega fyrir sök, og skal ég ekki 
skorast undan. en þeiin, sem áttu hlut að máli, 
var boðið að svara fyrir sig. og þeir gerðu það. 
sem vildu. eli hinir slepptu þvi, sem það vildu 
heldur. Form. i stj. Alþýðuprentsmiðjunnar og 
hagfræðingur Alþfl., Jón Blöndal, notuðu sér það 
að fá að gera athugasemdir við ræðu mína, og ég

svaraði þeiin. Hæstv. fyrrv. félmrli. átti kost á 
því sama, en hann hafði vit á að þegja. Það er 
eini munurinn.

Að ætla sér að afsaka þennan fyrrv. hæstv. 
ráðh. með þvi, að hann hafi á einum stað talað 
um alinenna hreyfingu til grunnkaupshækkunar, 
á öðrum stað um sérstaka hrcyfingu og á þriðja 
staðnum segist hann þess fullviss, að það sé 
cngin hreyfing, er vitanlega gagnslítið, vcgna 
þess að það er allt það sama. Spurningin er að- 
eins þessi: Voru í uppsiglingu kröfur um grunn- 
kaupshækkun i veruJegum mæli? Það er það. 
scm liefur þýðingu fyrir stj. að fá að vita. Hæstv. 
láðli. upplýsti. að sliknr kröfur væru ekki fyrir 
liendi. Það skiptir engu máli, hvort hann sagði 
almennar eða sérstakar. Það eina, sem þýðingu 
hafði, var þetta: Var verið að undirliúa kröfur 
uin grunnkaupshækkun, sem höfðu áhrif á dýrtíð- 
arástandið i Jandinu? Og þegar kröfurnar komu 
fram, sýndi sig, að svo var. Eins og ég sýndi 
frain á í gær, komu telög með kröfur um grunn- 
kaupshækkun, ailt upp í 20—30%, og liefði þeim 
verið fullnægt, var ómögulcgt annað en að fram 
hefðu komið miklar og almennar kröfur um 
grunnkaupshækkun, sem þá hefði orðið að sinna. 
og hefði það þá leitt til þess, sem Jón Blöndal 
varar svo eindrcgið við i greininni, sem hv. þm. 
Sevðf. las upp úr, þar sem hann talar um dýr- 
tiðarskrúfuna, scm engum sé til góðs, -en að- 
eins til þess falJin að gera peningana, sem menn 
fái fyrir vinnu sína, verðminni og verðminni, og 
það minna, sem menn fái fyrir þá, enginn græði, 
þannig að sá gróði endist vart lengur en til 
oæstu kosninga. En þessir hv. þm. hugsa ekki 
lcngra en til næstu kosninga. Þeir eru að baksa 
við að halda í þennan gróða til næstu kosninga. 
og þess vegna cr þeim svo meinilla viö, að kosn- 
ingununi sé frestað, hvorki viku, háll'an mánuð 
né 6 vikur, því að það gæti haft svo mikla þýð- 
ingu, þegar um það cr að ræða, hvort gróðinn 
endist til næstu kosninga. Þess vegna er þeini svn 
sárt um þetta, og ég skil það vel.

Að þvi lcyti, sem vikið hefur verið að gerðar- 
dómsl. i sambandi við þetta mál, þá sé ég ekki 
ástæðu til að leng.jn frekar uinr. með deilum um 
það inál. sem á eftir að koma hér til umr, því að 
þá gefsl nægur timi ti) þess.

Eg vil aðeins enn slá því föstu, að það var lýð- 
ræðisleg krafa, að kosningum væri frestað í 
Reykjavík undir þeim kringumstæðum, að að- 
eins eiiin flokkur gat háð kosningabaráttuna 
undir venjuleguni skilyrðuni. Það er eina ástæð- 
an, sem ég lel réttmæta fyrir kosningafrestun- 
inni. en hún er lika alveg nóg

*Forsrh. (Hermann Jónasson): Mér er sagt, að 
boriiar hafi verið lirigður á tvö atriði, scm ég 
skýrði frá i gær. Eg vil þess vegna ekki láta hjá 
líða að leiðrétta þá inissögu, sem fram hefur 
komið.

Fyrsta atriðið er, að ég hafi sagt, að ráðh. Al- 
þfl., Stefán Jóh. Stefánsson, hafi ekki verið and- 
vigur þvi, að stj. léti fækka um 800 menn i setu- 
liðsvinnuiiiii, og er það borið fram til sönnunar 
þvi. að þar sé ekki rétt frá skýrt, að Sigurjón 
Olafsson alþin. hafi gert ágreining i n., scm 
skipuð var til að athuga, hvað fækka ætti mikið. 
og liafi h.ann ekki \ iljað fækka nema uin 000. Eg
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skýrði frá. að þegar stj. byrjaði að reikna tölu 
þeirra, scm væru i setuliðsvinnunni, hefði koinið í 
Ijós, að þótt fækkað hefði verið í janúar um 800 
menn, þá væru samt fleiri í setuliðsvinnunni á 
cftir heidur cn á sarna tíma i fyrra. Þegar við 
héldum svo áfram að ræða þetta, koin okkur 
saman um, að miklu mciri byggingar væru nú 
en þá og yfirleitt mciri framkvæindir af fslend- 
inga hálfu, seni þörfnuðust vinnuafls, en þó 
liafði málum verið þannig háttað í fyrra, að 
þótt tala verkainanna í setuliðsvinnunni væri þá 
lægri og þörf Islcndinga fyrir vinnukraft niiniii. 
voru samt veruleg vandræði þá fyrir íslcndinga 
að fá vinnuafl. JI. a. voru veruleg vandræði að 
fá menn til að byggja bráðabirgðabús, sein reisl 
voru fyrir búsnæðislaust fólk. Eftir þetta gerði 
ráðh. engar athugasemdir við, að fækkun æt’.i 
sér stað, þvt að það var ekki eins og verið væri 
að vísa þcssum mönnuni á atvinnuleysi, heldur 
aðeins að koma þvi til Ieiðar, að þcir íslendingar. 
sem þyrftu vinnuafls með vegna framkvæmda. 
gætu l’engið það. I>að var því ekki undarlegt, þó 
að ráðb. teldi skyldu sína að vera ekki á inóti 
þessu eflir þessa útreikninga. enda var hann það 
ekki. Mér kom ekki til hugar að bera það á inaini. 
seni hefur unnið með okkur í stj. og inér hefur 
fallið jafnvel við og Stet’án Jóh. Stefánsson. 
að bera það á bann, seni liann hefur aldrei gert 
eða sagt. I>að var líka skylda bans að vera þessu 
ekki mótfallinn. I>ess vegna var haiin ekki á móti 
þvi, en atkvgr. fór aldrei frain uin þetta, lieldur 
var það þegjunili samkomulag.

En þrátt fyrir það, að fækkað væri eitthvað 
litils báttar i þessari vinnu, þá eru saint stór- 
kostleg vandræði vegna fólksleysis, ekki aðeins 
i sveitum, lieldur einnig við útgerðina, svo að 
t. d. í einni góðri verstöð lial’a staðið 15 góðir 
bátar ónotaðir. Ilvaða fslendingur getur verið 
þvi fylgjandi, þegar nóg er að gera við islenzka 
framleiðslu, að beita sér fyrir þvi, að islenzkt 
vinnuafl sé iiotað í þágu setuliðsins og stefna 
þar incð að þvi að draga sanian og eyðileggja 
íslenkt atviiinnulif til óbadanlegs tjóns fyrir at- 
vinnulífið og islenzkan verkalýð eftir styrjöl !- 
ina ?

Ég býst tæplega við. að það sé svo i her- 
numduni lönduni, að þar séu nienn og pólitískir 
flokkar, sein beita sér fyrir því að konia lands- 
iilönnum i setuliðsvinnu, þegar það verður lil 
þess, að stórkostlegur sanidráttur i atviniiulif- 
inu á sér stað og sumuin atvinnuvegununi liggur 
við liruni, og á ég þar við landbúnaðinn. Satt að 
segja skil ég ekki. að nokkur stjórnmálaflokk- 
ur vilji tengja nafn sitt við slíka starfsemi. I'að 
væri þvi harla óviðeigandi að fara að hera sakir 
á ráðh., seni hér átti lilut að máli f. b. Alþfl. 
Vitanlega gerði hann það, sein sjálfsagt var, en 
ég tek þetta frani til þess að sýna fram á ólicil- 
indin i niálflutningi blaða, þar sem deilt liefur 
verið á stj. fyrir að bafa reynt að konia þvi til 
leiðar, að fækkað yrði í setuliðsvinnunni, m 
hefur ekki tekizt það enn, af því að svo mikið 
tjón varð af ofviðrinu i vetur, að setuliðið taldi 
sig þurfa á niiklum vinnukrafti að halda og þ\ i 
ekki getað staðið við sainninginn.

I>á er þetta atriði i sambandi við útkoniu 
I’jóðviljans. Eins og hv. þm. muna, þá voru born- 
ar fram hér á þingi aðfinnslur við stj. út af þvi,

að þegar til þess kom. að þrir íslendingar voru 
fluttir úr landi, aðallega fyrir ógætileg blaða- 
skrif, þá var því lialdið fram, að stj. liefði ált 
að sjá svo um, að blaðið skrifaði ekki jafn- 
ógætilega í garð setuliðsins og raun hafði á 
orðið. I-»á var upplýst á Alþ., að ágreiningur hefði 
orðið um þetta í stj. I>að var skýrt frá því, að 
liæstv. félmrh. og ég liefðum viljað koma í veg 
fyrir þetta. og það voru þessar ráðstafanir. seni 
ég átti við. þegar ég skýrði frá, að margir liefðu 
talið rétt, þar á meðal ég, að hefta útgáfu I>jó5- 
viljans eins og liann var skrifaður þá, vegna 
þess að ég taldi það hættulegt, en Sjálfstfl. liefði 
verið því andvigur. Hæstv. féhnrh. aftur á nióti 
vitdi koma í veg fyrir þcssi skrif, enda var það 
i samræmi við skrif Jónasar Guðmundssonar. 
að sjálfsagt væri að banna útkomu blaðsins. Hér 
var því ekki verið að skýra frá þvi, sem nýtt 
er í þessu sambandi. I’að befur verið sagt, að 
þetta liafi ekki verið liægt, af þvi að það væri 
ekki í samræmi við stjórnarskrána, en það voru 
skipaðir inenn til að athuga þetta, og það er 
rétt, að álit þeirra var. að það væri ekki i sam- 
riiini við stjórnarskrána. beldur yrði að fara 
aðra leið. sem er i löggjöf annarra lauda, sem 
bafa svo að segja sömu stjórnarskrá og við. I 
preutfrelsisl. okkar er ákvæði, sem skipar svo 
fyrir, að blöð skuli send lögreglunni klukkutima 
eftir að byrjað er að dreiía þeini út. I’etta er 
gainalt ákvæði og óviða i I. annars staðar, en 
ef því er breytt þannig. að blöðin skuli send 
lögreglunni klukkutíma áður en byrjað er að 
dreifa þeim út, þá er ekki brotið á móti stjórn- 
arskránni, því að sé álitið, að blaðið sé skað- 
legl eða bættulegt fyrir þjóðfélagið, þá er lál- 
inu dóiiiur ganga um það. En ef blað er stöðv- 
að á þeniian hátt dag eftir dag með þeim sekl- 
um. sem það liefur í för með sér, ]iá er það svo 
að segja alls staðar reynslan, þar sem slíkt liefur 
komið fyrir, að blaðið befur hætt að koina út. 
Ilér er því spurningin um aðferð, ekki aðgerðir.

Enn fremur hefur þvi verið haldið fram, sem 
er tæpast svaravert, að ráðgert hafi verið að 
fresta alþingiskosningunum, ef Sjálfstfl. gengi 
illa i ið bæjarstjórnarkosningariiar nú. Ég skal 
ekkert segja um, hvemig fvlgi flokkarnir hafa 
nú i þcssutn bæ, en mér finnst réttast fyrir 
Alþfl., |)é) að bann geri sér góðar vonir nú, að 
láta kosningarnar hjá líða, áður en hann lætur 
slik uniinæli falla. Og svo mikið er vist, að það 
er svi) fjiirri þvi, að þctta bufi verið ákveðið, að 
á þetta hefur aldrei verið minnzt af FramsfJ. 
eða Sjálfslfl., en þctta var citt af þvi, scm Alþ- 
bl. dreifði út, meðan það var citt um hituna, 
fyrst að fresta ætti bæjarstjórnurkosningum, 
breppsnefndarkosiiingum og alþingiskosningum 
um land ullt um óákveðinn tima, og þegar svo 
kom aðeins takniörkuð frestun i Reykjavik, þá 
sagði það, að fresta ætti alþingiskosningununi, 
])ó að ekkert yrði úr þessari imvnduðu allsherj- 
arfrestun bæjarstjórnarkosninga. Þetta eru þvi 
aðeins leil’ar af gamalli skröksögu, sem inér 
finnst alveg óþarfi að láta ganga aftur i þing- 
sölunum.

l iiii’. frestað.
A 6. fundi i Xd., 2(i. febr., var enn fram haldið 

1. unir. um frv.
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*Haraldur Guðmundsson: lig vil nota línia 
þessarar aths. lil að svara nokkrum alriðum 
hæstv. ráðh. Fvrst hæstv. forsrh. er ekki inni, 
vil ég víkja að hæstv. fjmrh. Eg tók svo eftir. 
að hann tæki svo til orða, þegar hann var að 
svara hv. 4. þm. Iteykv,, að hann gæti fallizt á, 
að Sjálfstfl. mundi hafa getað komið út blöðum 
lil jafns við Alþfl. að samanlögðu, en teldi á- 
standið hafa engu að siður vcrið svo óvenjulegt, 
að rangt hefði verið að láta fara fram kosning- 
ar. Mér þótti vænt um að fá staðfesta þá skoð- 
un mína, að hlaðaútgáfa Sjálfstfl. hafi ekki þurft 
að vera minni en Alþfl. og kosningafrestunin hafi 
því alls ekki byggzt á mismiklum blaðakosti 
flokkanna, en get með engu móti fallizt á hit!, 
að þetta friðsamlega verkfall hafi að öðru leyti 
gefið rikisstjórninni næga ástæðu til þessa til- 
tækis.

I’á sagði fjmrli,, að Stefáni Jóhanni Stefáns- 
syiii, fyrrv. ráðh., hefði gefizt kostur á að standa 
fyrir máli sínu í útvarpi og gera þar, að mér 
skildist, aths. við það, sem hæstv. fjmrh. kallar 
greinargerð sína fyrir setning brbl. Eg vil full- 
yrða, að Stefán Jóh. hafði enga ástæðu til að 
halda, að hann mundi ciga þess kost, fremur 
eftir að hann var vikinn úr stjórninni en áð- 
ur, og veit, að ekki hefur hæstv. fjmrh. ean 
látið hann vita um þessi sinnaskipti sín.

A næstsíðasta fundi ræddum við hæstv. for- 
srh. um það, hvort liann hefði vald cða rétt til 
að taka sér það vald að hanna blöð án dómsúr- 
skurðar eða þess, að útkoma þeirra væri hættu- 
leg sjálfstæði landsins. Enginn vafi cr á, að 
67. gr. stjórnarskrárinnar bannar að leiða slíkt 
í lög, hvort sem væri brhl. eða önnur. I>að er 
rangt, sem hæstv. ráðh. fór með í sambandi 
við umr. um stöðvun á útkomu Þjóðviljans, að 
St. Jóh. St. hafi beitt sér fyrir slíkri löggjöf. 
A síðasta fundi var liæstv. ráðh. kominn ofan af 
því að brjóta svo bert móti 67. gr. stjórnarskr, 
en sagði, að sama árangri mætti ná ineð sektuin 
og refsiákvæðum og öðrum tálmunum, sem gert 
gætu blöðum ómögulegt að koma út. Með því 
væri málið lagt undir dómsvaldið, en ekki fram- 
kvæmdarvaldið, og ég lýsi ánægju minni yfir, 
að ráðh. hefur þó að nokkru leyti fallizt á mina 
skoðun.

IJann talar um, að það þurfi ekki lítinn kjark 
til að berjast fyrir góðu máli, ef það er óvinsælt 
af kjóscndum. Hann bar það á Alþfl, að hann 
þyrði ekki að fylgja réttmætum ráðstöfunum í 
dýrtíðarmálunum af ótta um kjörfylgið. Ég vc'L 
að hann talar þarna að nokkru leyti af hrein- 
skilni. En ég fæ ekki séð, að hann sé í ncinni 
hættu að hrka sér óvinsældir hjá þeim kjósend- 
um, sem hann og hans flokkur byggja pólitiskt 
lif sitt á. Aðgcrðir þær, scm Framsfl. heitir sér 
fvrir í dýrtíðarmálum, hafa enn ekki orðið lil 
annars meir en að auka dýrtiðina, og það hrot 
á yfirlýstri stefnuskrá hikar hann ekki við að 
gera til þess að draga fram undir fölsku yfir- 
skini hlut bænda. Ef nokkur maður er að leira 
kjörfylgis í þessum málum, er það hann.

'!Forsrh. (Hermann Jónasson): Það er nú ó- 
þarfi að teygja umr. um þetta. Hv. þm. Seyðf. 
veit vel, að ríkisstj. hefur rétt og skyldu til að 
setja brhl. um hvað eina, sem þörf er á, og að
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þær ráðstafanir, sem ég hef talað um, að iil 
mála kæmu gagnvart blöðum, hafa verið fram- 
kvæmdar í löndum, sem hafa alveg sams konar 
stjórnarskrá og við, segjum t. d. i Danmörku. 
Þó að hv. þm. Seyðf. fallist á, að þær ráðstaf- 
anir eigi rétt á sér, eins og hann hlýtur að gera 
og hefur gert, og má minna á þær athuganir. 
sem gerðar voru, þegar skrif Þjóðviljans voru 
álitin hættuleg í sambandi við sctuliðið og fyrir 
okkar sjálfstæði og málinu var hreyft jafn- 
snemma af mér og St. Jóh. St. í rikisstjórninni. 
þá virðist þm. svo hlindur i sjálfs sök, að hann 
gæti ekki viðurkennt rétta ráðstöfun gagnvari 
hans flokksblaði.

Engin leið er að þegja við þeirri ásökun, að 
ég hafi revnt að afla flokki mínum fylgis mcð 
því að hækka landbúnaðarvörur úr hófi fram. 
Slikar firrur þarf að hrckja, hversu oft sem 
þær heyrast. Vegna þeirrar stórfclklu hækkunar, 
sein orðin er á kaupi og mörgu öðru, sem bænd- 
ur greiða, er enginn afgangur af því, að búrekst- 
ur beri sig viðunanlega, svo sem raun ber vitiii, 
að fjöldi bænda leitar daglaunavinnu við sjó i 
stað búskaparins, og er við stórhættu búið, að 
hann dragist mjög saman af þeim sökum, nema 
rönd sé við reist. I>að er eftirtektarvert á tim- 
um, þegar hændur ættu að áliti þm. Seyðf. að 
stórgræða á búskapnum, að sjaldan liafa verið 
auglýstar eins margar jarðir til sölu og nú. Þvi 
fer ákaflega fjarri, að Framsfl. liafi á nokkurn 
hátt gengið of langt I því að veita hændum hina 
óhjákvæmilegu hækkun verðlags á afurðum 
þeirra. En hv. þm. Seyðf. virðist nota hvert 
tækifæri til þess í seinni tíð að hnýta i bændur, 
virðist hafa það fyrir sitt sérmál að reyna að 
skerða þeirra hlut. Það er í samræmi við hinar 
einstöku tillögur flokks lians í dýrtíðarmálum 
á s. 1. ári að setja verðlagseftirlit á allt nema 
kaupgjaldið í landinu. Þó vita það allir menn, 
að vcrðlagsákvörðun á afurðum bænda er ekkert 
annað en ákvörðun á kaupi þeirra, — og hví á að 
misjafna svo nieð hinum vinnandi stéttum? Við 
framsóknarmenn höfum aldrei farið fram á ann- 
að en hvoru tveggja yrði haldið niðri, kaupgjaldi 
og afurðasöluverði innanlands. Hvarvetna þar, 
sem harist er gegn dýrtíðinni erlendis með slik 
uin ráðstöfunum, cr þetta iátið fylgjast að, t. d. 
i Astralíu, þar sem við völd eru verklýðssinn- 
aðar stjórnir. En síðasta hálfa árið hefur mál- 
gagn íslenzka Alþfl. aldrei af þvi látið að rægj.i 
saman verkamenn og bændur út af þeim tilraun- 
um, sem gerðar liafa verið til að festa kaup og 
vcrðlag í heilhrigðu jafnvægi. Áður en þessi hv. 
þm. Alþfl. her það á aðra, að þeir dekri við 
kjósendafylgið, væri bczt fyrir Alþfl. og flokk- 
inn að leggja þann söng niður.

‘Einar Olgeirssson: Herra forseti! Ég vil nota 
tímann til að taka aðeins eitt atriði fyrir. Hæstv. 
lorsrh. gefur þær upplýsingar, að með því að 
breyta prcntfrelsisl. megi skapa i landinu ástau;', 
sem jafngildi því, að útkoma óþægilegra blaða 
sé bönnuð. Með því, að blöðin verði látin berast 
lögreglustjóra 1 klst. áður, en ekki 1 klst. eftir 
útkomu þeirra, telur liann megi gera þau upp- 
tæk og skapa þetta ástand og auk þess beita 
sektum og fangelsunum í sama tilgangi.

En það cru i raun og veru einu mannrétt-
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indin, sem stjórnarskráin veitir þegnunum skil- 
yrðislaust, að prentfrelsisskerðing megi aldrei í 
lög leiða. Ég skal rétt minna á 68. og 69. gr. í 
68. gr. er mönnum veittur réttur til að stofna 
félög í sérhverjum lögleguni tilgangi, og má ekk- 
ert félag leysa upp með stjórnarráðstöfun. „i’ó 
má banna félag um sinn,“ bætir stjórnarskráin 
við, ,,en þá verður þegar að höfða mál gegn fé- 
laginu, til þess að þ'að verði leyst upp.“ Og í 69. 
gr. segir: „Banna má mannfundi undir berum 
himni, þegar uggvænt þykir, að af þeim leiði 
óspektir." 67. gr. ein er undantekningarlaus ng 
hljóðar svo: „Hver maður á rétt á að láta i ljós 
hugsanir sinar á prenti; þó verður hann að á- 
byrgjast þær fyrir dóini. Ritskoðun og aðrar 
tálmanir fyrir prentfrelsi má aldrei í lög Ieiða.“ 
Þetta eru ákveðnustu fyririnælin í stjórnar- 
skránni og hvaða stjórnarskrá, sem til er, að ég 
held. Bezt gæti ég trúað, að fyrir velviljuðuin 
lögfræðingum mætti túlka þau svo, að hlöðutn 
væri í því mikil vernd gegn fjárútlátum. Ef slik 
brhl. væru sett, sem hæstv. forsrh. talar um, og 
beitt til að þagga á þcnnan hátt niður í and- 
stæðingahlöðum ríkisstj., álít ég ekki nokkurn 
minnsta vafa á því, að þær tálmanir brytu í bág 
við prentfrelsi stjórnarskrárinnar.

*Haraldur Guðmundsson: Orstutt athugasemd. 
Eg verð að mótmæla því, sem hæstv. forsrh. 
segir. að ég noti hvert tækifæri, sem gefst. :il 
að narta í hændur. I’að er líka öðru nær en ti!l. 
Alþfl. i dýrtíðarmálum sé ætlað að leiða til 
ániðslu á hændum. Fvrstu till. í þeim mnluin 
voru bornar fram af Alþfl. haustið 1940, og var 
hlgt til að setja útflutniugsgjald á ísfisk seldan 
til Bretlands, en hæta upp með því verð ann- 
arra ísl. afurða, m. a. landbúnaðarfrainleiðsl- 
umiar. Ef framsóknarmenn hefðu aldrei gert 
aðrar kröfur en verðlag landbúnaðarafurða og 
kaupgjald yrði látið hækka i réttu hlutfaili 
hvort við annað, dytti mér ekki í hug að rengja 
óhlutdrægnina, sem hæstv. forsrh. hrósar sér af 
og flokki sinum, en 1 andbúnaðarvörur hafa 
suinar liækkað tvöfalt við vinnuna. Eramsókn- 
nrnienn fengu hann við hækkun þeirra nuinið úr 
lögum. meðan enn var hannað að hækka kaup- 
ið, og létu þá sem þeir mundu ekki misnota 
sjálfræðið i þeim et'num. Annað kom þó hrált 
i Ijós, og verður aldrei út skafið, að þeir hafa 
i dýrtiðarmálum beitt hlutdrægni sér til póli- 
lísks framdráttar.

*Forsrh. (Hermann Jónasson): Hv. þm. Seyðf. 
(HG) ætti að vera það kunnugt, að AlþbJ. kom 
varla svo út nokkru sinni, meðaii verkfallið 
stóð, að ekki væri hvatt til þess að rísa gegn 
landslögum og brjóta þau og ineira að segja í 
þeim yfirlýsta tilgangi að brjóta þau niður. Eg 
vil biðja hann að hyggja að þvi i hegningarl., 
hvort slikt varði ekki við einhver ákvæði ^seirra.

Hv. þm. Seyðf. vildi víst skilja orð min um 
verðlag landbúnaðarafurða og kaupgjald þannig, 
að ég mundi viðurkenna réttlætinu fullnægl 
með þvi, að hvort tveggja liækkaði í sömu hlut- 
föllum. I’að væri misskilningur, sem næði ekki 
neinni átt. Það hlutfall hafði lengi verið þannig. 
að búnaður var rekinn með tapi, en kaup var 
hátt, miðað við klst., til að vega mót áhrifum at-

vinnuleysisins. Xú hefur margt, sem til fram- 
leiðslunnar þarf, hækkað gífurlega, t. d. kola- 
kostnaður mjólkurbúanna, flutningskostnaður, 
flutningatæki, sölukostnaður o. fl. Má um það vísa 
til útreikninga tveggja manna, sem til þess voru 
fcngnir að fjalla um þá kostnaðarhlið, og hefur 
ahnenningur aðgang að þeim reikningum. Hæklí- 
un samkv. vísitölu væri alis ónóg til að vega móti 
þessu. Að hinu leytinu er sú hreyting orðin hjá 
verkamönnum, að þeir hafa að meðaltali tvö- 
falt ineiri vinnu en var, og hækkar það grunn- 
kaup þeirra í fyrsta Iagi um helming, en ofan 
á það tvöfaldaða grunnkaup ársins kemur full 
visitöluupphót. Það mundi mega sanna með ná- 
kvæmum skýrslum, að árstekjur þorra verka- 
manna hafa, sein betur fer, hækkað sem þessu 
nemur, — og erfiði þeirra að vísu orðið inikið. 
I>að lætur nærri, að árstekjurnar hafi hjá sum- 
um þrefaldazt. en öðrum jafnvel fjórfaldazt. 
Og að lokum þetta: I>að er verið að tala um. að 
mjólkurhækkunin í nágrenni Reykjavikur ætti 
að vera í samræmi við visitöluna. En það er aug- 
Ijóst, að ætti hækkun á landbúnaðarvörum yfir- 
leitt að vera i samræmi við þær kröfur, sem gerð- 
ar eru af Alþfl., þá mundi ekki helmingur rf 
íbúum þessa hæjar hafa næga nevzlumjólk, af því 
að mjólkurframleiðslan mundi dragast saman. 
I’etta er mjög skiljanlegt. Öllum hv. þm. er kunn- 
ugt um. að undanfarið hefur verið skortur á 
mjólk í bæuum, og hefur þess vcgna orðið ið 
sækja hana langt að, jafnvel til Akureyrar. I’rátt 
fyrir þetta er því haldið fram. að verðlagið á 
landbúnaðarafurðum hafi verið hækkað með sér- 
stakri ósanngirni og mér sem landbrh. borið á 
brýn. að ég hafi sýnt óhilgirni og hlutdrægni i 
þessu máli. Eg veit ekki, hvort hv. þm. Seyðf. 
er kunnugt um það, en ég veit, að sumir aðrir 
hv. þm„ sem eru bændur, vita, að mcðan rætt 
var um. að mjólkurverðið mætti ekki hækka 
nema samkv. visitölunni. borguðu hændur vetr- 
armönnum sinum 3000 kr. í kaup yfir veturinn, 
en áður aðeins 300 — 400 kr. Kaupgjald vctrar- 
manna, sem hirða og mjólka kýr, hefur því marg- 
faldazt. og þrátt fyrir þessa gífurlegu kauphækk- 
un. er varla hægt að fá menn tit þessa starfs. 
T. d. lítur nú út fyrir, að ekki verði hægt að reka 
búið áfram á Vífilsstöðum. I’ó að hoðið sé marg- 
falt kaup. fæst ekki nokkurt fólk til þess að ann- 
ast um búið. I’að er Iika ákaflega skiljanlegt, 
að ungir menn vildu áður heldur vinna í sveit 
fyrir 300—400 kr. yfir veturinn eftir atvinnu 
sumarsins en vera í kaujistöðum og hafa enga 
vinnu. I’að wir betra að hafa þessa stöðugu 
vinnu fyrir lítið kaup heldur cn borga með 
sér. Xú gctur hver cinasti maður fengið stöðuga 
vinnu í landi. og nú detlur engnni i lmg að fara 
upp i sveit til áð hirða og mjólka kýr, þegar hon- 
um býðst vinna í kaupstöðum, sem cr geysilega 
hátt borguð. með nægri eftirvinnu, næturvinnu 
og sunnudagavinnu. ()I1 vinna í landi er stöðug, 
og vcrða bændur að borga kaup með tilliti til 
þessara brevttu aðstæðna. I’ess vegna cr það ein- 
göngu að kcnna vanþekkingu á húrekstri og 
þeim erfiðleikum, sem bændur eiga við að stríða, 
þegar því er haldið fram, að sýnd sé ósanngirni 
í hækkun landbúnaðarafurðanna. Verð þeirra má 
ekki lægra vera til þess að liægt sé að halda 
framleiðslunni áfram.
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sFjmrh. (Jakob Möller): Það voru tvö atriði i 
ræðu hv. þm. Seyðf., sem mér þykir rétt að gera 
aths. við. Hann visaði til þcss i svari hv. 4. þm. 
Iteykv., að ég hcfði gcrt ráð fyrir þvi, að hægt 
hcfði verið fyrir Sjálfstfl. að koma út hlöðum. 
þrátt fyrir verkfallið, til jafns við AlþfL Mcð 
þcssari yfirlýsingu hafi ég svo játað, að ekki .é 
rétt, scm stendur í grg. um ástæðuna fyrir brbl. 
Nú stendur i grg., að í Reykjavík sé vinnustöðv- 
un í prentsmiðjum og aðeins einn stjórnmála- 
flokkur geti komið blöðum út með venjulegum 
hætti. Þó að hægt hefði vcrið fyrir Sjálfstfl. að 
koma út blöðum til jafns við Alþfl., væri það 
ckki incð venjulegum hætti. Hv. þm. þarf ekki 
annað en bera saman það vinnuafl, sem er starf- 
andi i Alþýðuprentsmiðjunni, og það vinnuafl, 
sem vcnjulega starfar í hinum prentsmiðjunum. 
Eg er ckki kunnugur i Alþýðuprentsmiðjunni, cn 
ég hygg, að þarna vcrði allstór mismunur. Prcnt- 
smiðjurnar gátu ekki starfað með vcnjulegum 
hætti, þar sem lærlingar voru cingöngu við verk- 
ið. Prentsmiðjustjórar hafa venjulega annað 
starf á hendi en vinna i prentsmiðjunum sjálf- 
um og gcta þvi cigi vcrið fullkomnir til þess 
starfs. I’css vegna hcfði þurft að gripa til al- 
veg óvenjulcgra aðgerða til að geta komið út 
hlaðakosti til jafns við Alþýðublaðið. Það licföi 
kannskc vcrið liægt, en álitamál cr, livort rétt 
hafi verið að grípa til cinhverra örþrifaráða, og 
prentsmiðjustjórar voru þcss ekki hvctjandi. 
I’css vcgna cr það rangt hjá liv. þin. Seyðf., að 
ég hafi játað, að hægt hafi verið að gefa út 
blöð Sjálfstfl. i fullri stærð. Þó að ef til vill 
hcfði verið hægt að koma út einu og einu blaði, 
gat það að minnsta kosti ekki orðið með venju- 
lcgum hætti.

Þá sagði hv. þm., að það væri rangt lijá mér, 
að Stefán Jóh. Stefónsson hafi átt þ.ess kost að 
svara fyrir sig i útvarp. Það voru ckki mín orð. 
En ég sagði, að ef hann hefði viljað fá tækifæri 
til að bera hönd fyrir höfuð sér, eins og Ingimar 
Jónsson og Jón Blöndal, þá hefði hann fengið 
hirta yfirlýsingu frá scr í útvarpinu. En liaiin 
treysti sér ckki til að hera af sér þær sakir, scm 
ég hafði borið á liann. Hæstv. fyrrv. félmrh. 
kærði sig ekki um að fá áhcyrn í útvarpinu til 
þess að hera af sér sakirnar, af því að allir vissu, 
að þær voru réttar.

Þá er eitt atriði, sem cg vil benda hv. þm. 
Seyðf. á og kom fram i orðaskiptum hans við 
hæstv. forsrli. Hann talaði um, að gcrðardóms- 
löggjöfin væri til þess fallin að afla ríkisstjórn- 
inni vinsælda meðal vissrar stéltar, og hann álti 
þar við bændurna. Sannleikurinn er sá, að lög- 
gjöfin um gerðardóm hefur sama gildi fvrir 
hændur eins og fyrir verkamenn, að lialda 
vcrðlaginu niðri. Hvers vegna skyldi þessi lög- 
gjöf vera til þess fallin að afla ríkisstjórninni 
vinsælda meðal bænda, sem verða fyrir harðinu 
á henni, en óvinsælda meðal verkamanna? Það 
get ég ckki skilið. í báðum tilfellum eru settar 
höinlur við því, að vinnandi stéttir gcti sclt 
vinnu sína því verði, sem þeim likar á hverjum 
líma. Eg finn ekki muninn. Ég gcri ekki ráð 
fyrir, að hv. þm. Seyðf. liafi aðeins átt við 
bændastéttina, þetta hafi líka verið þægt verk 
fyrir atvinnurekendur, sem hafa verkamenn i 
vinnu og borga þeim kaup. Þannig var það túlk-

að, en meiningin með þcssari löggjöf er að taka 
stríðsgróðnnn úr liöndum þessara manna.

Hv. þm. Seyðf. var að tala um í einni af ræð- 
uin sínum, að rikisstj. liefði verið að spilla sam- 
komulaginu milli atvinnurekenda og verkamanna 
með þessari löggjöf. Hann gekk út frá því, að 
ág'ætt samkomulag um kaupliækkun hefði verið 
milli atvinnurekenda og verkamanna, en svo hafi 
rikisstj. gert allt til að spilla þvi. Mér skilst, að 
þessi löggjöf sc því jafnt til þess fallin að afla 
vinsælda og óvinsækia. Sannlcikurinn er lika sá. 
að cf löggjöf þcssi hefði ckki komið, höfðu at- 
vinnurekendur ástæðu til að græða þvi meira 
sem kaupið var liærra, cn með þessum 1. eru ein- 
mitt Iagðar hömlur á þetta. Þessi löggjöf er ekki 
til þess failin að afla vinsælda cða óvinsælda 
meðal einnar eða annarrar stcttar, nema cf hún 
verður vinsæl meðal þeirra manna, sem mest eiga 
á hættu með það, að peningarnir verði verð- 
lausir. Hverjir cru það, sem eiga mcst á hættu 
með, að pcningar verði vcrðlausir? Eru það þeir, 
sem hafa mikið milli handanna og eiga fastcign- 
ir eða farartæki, eða þeir, sem verða að lifa af 
handafli sínu? Eg er ekki i neinum vafa um 
það, að þessi löggjöf á að vera til þess fallin að 
afla sér vinsælda mcðal verkamanna og launa- 
stétta, vegna þess að hún cr sett til að tryggja 
liag þeirra. Hv. þm. Seyðf. reiknar hcr með fá- 
fræði kjósenda sinna, þegar hann er að útlista 
fyrir þeim, að verið sé að vinna gegn þeim með 
þessari löggjöf.

’Finnur Jónsson: Það licfur þó unnizt á við 
þessa umr., að fengizt hcfur játning hæstv. fjin- 
rh., að í prentaraverkfallinu gat Sjálfstfl. gefið 
út blöð sín a. m. k. jafnstór og hlað Alþfl. En 
þetta nægði ckki Sjálfstfl. Hann þurfti að fá 
blöð sin gefin út með venjulegum hætti, og hlöð 
Sjálfstfl. eru a. m. k. þrisvar sinnum stærri cn 
blað Alþfl. Ég fyrir niitt leyti get ckki annað 
séð cn að þetta sc gjaldþrotsyfirlýsing frá hæstv. 
fjmrh. á stefnu Sjálfstfl. Og eftir þvi sem felst 
i stcfnu Sjálfstfl. og framkvæmdum er mjög 
skiljanlcgt, að þcssi yfirlýsing sé rétt.

Það var ég, en ckki hv. þm. Scyðf., sem sagði, 
að 1. um gerðardóm hefðu verið sett heinlínis 
til að spilla samkomulaginu milli atvinnurek- 
cnda og verkamanna, og cg hcnti ó það m. a., að 
sainningar voru ónýttir, sem atvinnurckendur og 
verkamenn voru búnir að gcra með sér. Verður 
það cina vcrk þcssa svo kallaða gcrðardóms að 
ónýta slíka samninga. Ef atvinnurekendur hafa 
verið húnir að gangast inn á vissa kauphækkun 
verkamanna. cr verkamönnum illa við, er þeir 
ganga á bak orða sinna. Má nærri geta, hvort 
verkamcnn vinna ineð góðum vilja, þegar gengið 
er þannig á rétt þeirra.

Hæstv. fjmrh. talaði um, að þrátt fyrir hörð 
orð um aðgcrðir stj. í þessum málum, þá hefði 
hann»sctið í sæti sinu allan timann og ckki 
kvartað. Þetta er mjög óvanalegt undir ræðuni 
þm., því að vanalcga tala þrír ráðh. hver úr sínu 
liorni fram í ræður þm. Á þennan hátt hafa þeir 
viljað takmarka ræðutima þm.

Ilæstv. fjmrh. sagði, að Stefán Jóh. Stefáns- 
son hefði átt kost á því að svara fvrir sig. Það 
hefur verið rætt hér af öðrum hv. þm., þegar 
ráðizt var á ráðli. Alþfl. og flokkinn sjálfan með
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tuumlausuni áróðri af húlfu ráðh., þcgar þeir 
gerðu grein fyrir gerðardómsl. í útvarpinu. Þá 
var Stefáni Jóh. Stefánssyni neitað að svara, og 
ég bið hæstv. fjnirh. að leiðrétta mig, cf ég fer 
með rangt mál. En það er rétt, að tveimur 
mönnum, scm höfðu verið bornir því, sem þeir 
kölluðu lognar sakir, af hæstv. fjntrli. í út- 
varpinu, gafst tækifæri til, eftir Ianga mæðu ug 
mikla eftirgangsmuni, að fá birtar aths. sínar i 
útvarpinu vi'ð ræðu fjmrh. Hæstv. fjmrh. hcfur 
ekki lieldur farið með rétt mál viðvíkjandi þeim 
upplýsingum, sem Stefán Jóh. Stefánsson gaf í 
rikisstj. Hann sagðist í erindi sínu hafa gefið 
þær upplýsingar í ríkisstj., að engar slíkar króf- 
ur um grunnkaupshækkun vrðu settar fram. Hef- 
ur áður verið á það bent, að fyrrv. félmrh. lr.ifi 
sagt, að engin sérstök eða almenn hreyfing sé í 
þá átt, og með þvi að fella niður orðin „sérstök“ 
og „almenn“ var allt önnur meining í þvi, sem 
bæstv. fjinrl). hafði eftir fyrrv. félmrh., en átti 
að vera. Auk þess hefur aðstaðan brcytzt, síðan 
hæstv. fyrrv. félmrh. gaf upplýsingar sínar. I>á 
vissu menn ekki annað en að ríkisstj. mundi 
rækja þau loforð, sem hún hafði gefið á Alþ., og 
Jála dýrtiðarl. koma til framkvæmda. En þaö var 
eins og rikisstj. gerði allt, sem i hcnnar vahli 
stóð, til að auka dýrtiðina. Eftir að þingið var 
farið heim s. 1. haust, hækkuðu landbúnaðar- 
afurðir upp úr öllu valdi. Sama álagningin var 
lögð á hundraðshluta crlendra vara eins og áður 
hafði verið. Auk þess var ekkcrt gefið cftir af 
tollunum, scm Alþ. hafði ætlazt til. Var ekki 
nnnað sjáanlegt, cn að ríkisstj. ætlaði sér að 
spenna dýrtíðina upp úr öllu valdi. Einmitt nieð- 
an ríkisstj. gerir allt til að auka dýrtiðina, gerir 
hún ráðstafanir til að koma í veg fyrir allar 
grunnkaupshækkanir.

Þá vil ég víkja nokkrum orðum að ræðu hæstv. 
forsrh. á þessum fundi. Hæstv. forsrh. hélt hvi 
fram í fyrradag, tið afstaða Alþfl. til Breia- 
vinnunnar hefði verið önnur, ineðan Alþfl. heiði 
átt ráðh. i rikisstj., lieidur en eftir að hann sagði 
af sér. Eg benti þá á það, að i nóv. s. I. hefðu 
fulltrúar Alþfl. í svo kallaðri Bretavinnunefnd 
lagt til, að mönnum í Bretavinnunni yrði fækkað 
um 600 inanns á timabilinu frá 1. febr. þ. á. til 
1. maí. Hæstv. forsrh. sagði, að fyrrv. félmrii. 
hefði ekki greitt atkvæði móti slikri fækkun i 
rikisstj., enda hefði engin atkvgr. farið fram. Það 
er nokkuð undarlegt, að ekki hafi verið greitt 
atkv. við atkvgr., sem aldrei hafi farið fram. En 
fulltrúi Alþfl. í Bretavinnun. var á annarri skoð- 
un en meðnm. hans. I>eir höfðu lagt til, að fækk- 
að yrði í Bretavinnunni frá 1. marz til 1. mai um 
1200 menn frá því, sem var uin áramót. Þessar 
till. Alþfl. eru ekki nýjar, þær eru frá 20. uóv. 
i haust.

Xokkrar umr. urðu um þá till. í ríkisstj. að 
banna blöð, og gekk hæstv. forsrh. svo langt, að 
hann sagði, að ráðh. Alþfl. hefði viljnð banna 
Þjóðviljann með brbl. Hvað Þjóðviljanum við 
vikur, þá gátu skrif blaðsins verið hættuleg 
gagnvart aðstöðu landsins út á við, og hefði því 
verið rélt að banna hann á þeim grundvelli. - 
I>að fór líka svo á endanum, að af því að ríkisstj. 
vildi ekki taka afstöðu til þessa máls, þá gripu 
Bretar til sinna ráða. En hitt er alveg' rangt, að 
Alþfl. hafi komið til hugar að banna blöð með

Alþt. 1942. C. (59. löggjafarþing).

brbl. I>að hlýtur að vera misniinni liæstv. l'orsrh. 
I>að kom aldrei til mála að banna Þjóðviljann 
vegna andstöðu hans við ríkisstj., hcldur sökum 
afstöðu hans gagnvart hinu erlenda valdi hér í 
landinu, og það er sitt hvað. Hæstv. forsrh. full- 
yrti, að Alþýðublaðið hefði aldrei komið út frá 
þvi verkfallið hófst, án þess að hvetja menn t;l 
að óhlýðnast hinuin þá nýsettu lögum. Gelar 
hæstv. ráðli. staðið við þessi ummæli sin? Al- 
þýðublaðið livatti menn aldrci til að g'erast brot- 
legir við I., heklur hið gagnstæða. Ef til vill á 
hæstv. ráðh. við það, þegar Alþýðublaðið leið- 
rétti þá frétt, sem útvarpið flutti, að öllum þeim. 
er horfið hefðu frá vinnu, bæri skykla til uö 
koma til vinnu sinnar strax daginn sem lögin 
voru sett. En sú tilkynning var ekki rétt, eins og 
Alþýðublaðið tók fram. Hæstv. forsrh. hefur I 
þcssum umr. bkindað saman starfi ofbeldisflokks 
og heilbrigðri gagnrýni á ríkisstj. i innanlands- 
málum, og skil ég ekki, hvernig hann hefur get- 
að ruglað þessu saman.

Elg vil ekki vera að blanda mér i umr. hv. þm. 
Seyðf. og hæstv. forsrh. um þá velmegun, sem 
þeir tala um. annar hjá verkamönnum og hinii 
hjá bændum. Eg hef bent á, að illa eigi við af 
fulltrúum bænda og verkamanna að metast á 
um þessa bluti, scrstaklega nú á tímum, þegar 
stríðsgróðinn rennur milljónum saman i vasa 
einstakra manna hér á landi. .4 meðan þeir rifast 
uni þetta, fitna sjálfstæðismaurapúkarnir og raka 
saman fé.

Það var sagt af hæstv. fjmrh., að þessi svo 
nefndu gerðardómsl. væru af mörgum sögð þörf 
l'yrir atvinnurekendur, og vildi hann afsauna 
þetta. I þcssum 1. er heimild til að ákveða taxta 
fyrir viðgcrðir véla, saumaskap o. fl., en það hef- 
ur verður vanrækt, og verður sjálfsagt bið á, að 
það verði gert, en aftur á móti hefur gerðar- 
dómurinn lækkað laun verkafólks, og er það liið 
eina, sem hann liefur framkvæmt. Af þessu rr 
það augljóst mál, að gcrðardómurinn er stétta- 
dómur.

Svo vil ég víkja nokkrum orðum að fyrirspurn, 
sem ég gerði í gær til hæstv. forsrh. — Hann 
svaraði hcnni ekki eins greinilega og ég hefði 
óskað, og þvi mun ég bera hana fram aftur, 
ef hæstv. í'áðh. heyrir til mín. Fyrirspurnin var 
viðvikjandi alþingiskosningum í vor. — Það 
hefur hcyrzt, að frestun kosninga í Beykjavík 
hafi vakið ugg um, a'ð i ráði vivri aö fresla einnig 
kosniiigunum í vor. Fyrirspurnin var á þessa leið 
orðrétt: „Það er vitanlegt og var viðurkennt, 
þegar kosningafrestunin var framkvæmd, að 
grundvöllurinn undir kosningafrestuninni var 
samstarf þriggja flokka í rikisstj. og það, að 
ekki vrði gengið á rétt einstakra stétta. Alþí'I. 
hefur lýst yfir, og hann hefur fylgi mikils hluta 
launastéttanna í landinu, að með svo ncfndum 
gerðardómslögum hafi verið gengið freklegn a 
rétt launastéttanna. Af þessum ástæðum liieiti 
Stefán Jóh. Stefánsson sumstarfi í ríkisstj., og 
þar með var af hans hálfu álitið, að grundvöB- 
urinn undir kosningufrestun væri fallinn burt. 
Ef svo skyldi vera, að öðruvisi væri litið á þetta 
af hæstv. forsrh. og aö þegar til kæmi, brysti 
núvcrandi stjórnarflokka kjark til að leggja þessi 
ágreiningsmál undir úrskurð kjósenda, þá væri 
ivskileg't að fá að vita það sem fyrst.“ Ég vi) svo

li
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biðja hæstv. forseta að koina þessari fvrirspurn 
áieiðis til forsrh.

*Forsrh. (Hermann Jónasson) : Eg svaraði 
þessu í gær. Eg hef alitaf álitið, að kosninga- 
frestun komi ekki til niála nema mikill meiri 
liluti Alþ. sé því samþykkur, og við ráðh. Frams- 
fl. höfum tvisvar lýst yfir því i útvarpsræðuin, 
að við teldum sjálfsagt, að kosningar yrðu lálii- 
ar fara fram í vor. — Ég tók þetta skýrt fram í 
ræðu tii allrar þjóðarinnar, og hæstv. viðskmrh. 
tók það einnig injög greinilega fram i grg. sinni 
fyrir gcrðardómsl. Mér finnst því liggja fyrir 
greinilegt svar við þessari fyrirspurn.

i:Fjmrh. (Jakob Möller): Mig furðar ekkert á 
því, þótt hv. þm. ísaf. vilji halda um sitt og ekki 
láta hafa neitt það af sér, sem hann á, en það 
var, þegar hann benti mér á, að það væri sin 
uppfinning, en ekki þm. Seyðf., að spilla sam- 
komulaginu, en hv. þm. ísaf. tyggur nú flest upp 
eftir þm. Seyðf. Eg segi þetta þó ekki til þess að 
hafa neitt það af hv. þm.. er hann telur sér 
fretnd í.

Hv. þm. ísaf. sagði, að hann gæti sannað, uð 
það, sem fyrir Sjálfstfl. hefði vakað, hefði verið, 
að hann vildi fá sexfaldan blaðakost á við Alþfl. 
I’að, sem hv. þm. sagði þarna, var allt tuggið 
upp eftir hv. þ. þm. Reykv., og hefur það þegar 
verið hrakið, og mun ekki frekar að þvi vikið. 
Eg sagði hv. þm. Seyðf., að Sjálfstfl. hefði getað 
komið út blaði, en ekki með venjuleguin hætti. 
Eg benti á það, að Alþýðuprentsmiðjan réði yfh- 
ineira vinnuafli en því, sem sjálfstæðismenn gála 
fengið. I’að, sem ég sagði þvi í grg. minni. 
var samkvæint staðreyndum. SjálfstfJ. átti ekl.i 
kost á blaðaútgáfu í samanburði við Alþfl.

Hv. þm. ísaf. sagði, að gerðardómsl. befðu að- 
eins spillt samkomulaginu. I’etta er upptugga 
eins og flest, sem þessi hv. þm. segir. Hann sagði 
enn fremur, að Stefáni Jóh. Stefánssyni hefði 
ekki verið gefið tækifæri til þess að bera hönd 
fyrir höfuð sér í útvarpinu. en það var ekkert 
um þ.að að ræða, þvi að í 1. var engin árás á 
Stefán Jóh. Stefánsson. - Vinnubrögðin voru 
eins og hér á Alþ.. aðeius sá munurinn, að grg. 
fyrir 1. var þarna lesin í útvarpið. Stefán Jóh. 
Stefánsson neilaði að flytja frv., og J)ví stóð ekki 
til. að grg. væri að vamta frá honum. Hitt ir 
annað mál, að ef um hefði verið að ræða árás á 
hann i frv., þá hefði honum verið gefinn kostur 
á að verja sig, eins og þeiin Jóni Blöndal og 
Ingimar Jónssyni. —- Hv. þm. ísaf. hefur án efa 
fundizt þetta eitthvað þunnt bjá sér, þvi að 
liann bætti \ ið, að Jón Blöndal og Ingimar Jóns- 
son befðu eftir langa mæðu fengið að gera at- 
hugasemd. Hvað viðvikur þessari löngu mæðu, 
þá var hún ekki löng, því að þeir gerðu sínar 
athugasemdir í sömu vikunni og Jögin komu, en 
mæða var það, hvernig fyrir þeim fór. — Svo 
var það viðvíkjandi hreyfingunni, hvort um var 
að ræða, eins og hv. þm. Isaf. komst að orði, 
almenna brevfingu og sérstaka hreyfingu (FJ: 
Og enga hreyfingu.), já, og enga hreyfingu. í 
þessu tala staðreyndirnar, því að þegar til kom, 
]>á var krafizt 20—30% grunnkaupshækkunar af 
mörgum aðiluin, og svo leit út fyrir, að þcssi 
krafa vrði almenn. — Stefán Jóh. Stefánsson

sagði, að sér væri ókuunugt um nokkra lirevf- 
ingu i þessa átt. Annaðhvort hefur Stefán Jóh. 
Stefánsson ekki kynnt sér þetta sem skyldi, og 
hefur hann þá brugðizt trúnaði sínum, eða full- 
yrðing hans hefur verið út í loftið, og hvort 
tveggja er illt. Staðreyndin er, að hreyfing var 
bafin i þá átt að krefjast 20—30% grunnkaups- 
hækkunar.

Hv. þm. Isaf. sagði, að aðferðir rikisstj. i dýr- 
tíðarinálunum hefðu verið mjög vítavcrðar, þvi 
að alltaf liefði dýrtíðin hækkað. I’etta lcnd.ir 
jafnt á öllum, sem í ríkisstj. voru fyrir áramót, 
]>\ í að allar hækkanir fóru fram fyrir þann tíma, 
svo að Stefán Jóh. Stefánsson er jafnt ábyrgur 
fyrir öllu og við hinir. Sannleikurinn er, að 
grundvöllurinn fyrir þcssuin svikum er sá, að 
ríkisstj. vantaði sannfæringu um, að citthvað af 
þessu væri í gerjun. Hvað viðvíkur I’jóðviljan- 
um. þá vil ég efast um, að liægt sé að banna blöð. 
sem skrifa eins og I’jóðviljinn gerði, en ég v’l 
vekja athygli hv, þtn. Seyðf. og hv. þin. ísaf. .1 
að það var þeirra eigin flokkur, sem leiddi asn- 
ann í herbúðirnar.

’Finnur Jónsson: Hæstv. fjmrh. vildi ekki 
gera neinn greinarmun á því, hvort maður segöi. 
að engin hreyfing væri, engin sérstök hreyfing 
eða ahnenn hrevfing. Ef hæstv. fjmr. hrevfir 
litla fingurinn, þá inundi ég ekki segja, að það 
væri alinenn hreyfing á honum. En það er ein- 
mitt það, sem gerðist í kaupgjaldsmálunuin um 
áramótin, að það var ekki neina litli fingurinn 
á alþýðusamtökunum, sem hafði hreyfingu fyrir 
grunnkaupshækkun, félög samtals 500 manna. 
sem gerðu kaupkröfur hér í Iieykjavík, af senni- 
lega 18 þús. manna, sem nú eru í Alþýðusamband- 
inu. I’að var þess vegna engin almenn lircyfing 
lun grunnkaupshækkun, þó að ákaflega eðlilegi 
befði verið, að hún hefði farið af stað seinna. 
eftir allt. sem hæstv. ríkisstj. hafði ýmist Iátið 
ógert í dýrtiðarniálunum eða ]>á gert til að auka 
dýrtiðina í landinu.

Hæstv. fjmrh. sagði, að þær ásakauir í ga''ð 
ríkisstj., að bún liefði ekkert gert i dýrtíðar- 
málunum, skyllu á alla, sem setið hafa í ríkis- 
stj. eða stutt hana fram að áramótum. I’etta i r 
alls ekki rétt, og það veit hæstv. ráðh. vel. 
Bíkisstj. hefur hvað eftir annað, fyrst i júnilok 
i fyrra og seinna í nóvcmbcrmáiHiði, tekið við 
heiinildum, sein þingnienn álitu. að hægt væri að 
nota allverulega til að halda dýrtíöiiini n ð ■ 
(Ig ])ó að þessar heimildir hafi ekki verið stór- 
ar, eru þær stærri en luestv. fjmrli. vill vera 
Inta. l’ær voru það stórar, að liæstv. ríkis- 
stj. áleit i júnimánuði i fyrra, að þær inundu 
nægja nokkurn veginn. En það fékkst aldrei sam- 
komulag innan ríkisstj. um að frainkvæma þess- 
ar ráðstafanir. Hæstv. fjmrh., sem hefur einmitt 
gefið eftir tolla, vildi ekki gera það. Hæstv. atv- 
mrb., sem bafði með fragtirnar að gera, gerði 
ekkert í ])\í að takmarka þær. Ilæstv. landbrn. 
leyfði hvað eftir annað hækkanir á landbúnaðar- 
afurðuin. Og hæstv. viðskmrh. hafði, að þvi er 
inaöur bezt veit, trassað hreinlega verðlagseftir- 
litið á álagi 4 erlendar vörur. (Fjmrh.: Og hæstv. 
félmrli. sat þetta allt af sér!) Félmrh. hafði einn 
þáttinn. Slík heimild var viðvíkjandi húsaleigu- 
máhinuin, og það er líka sú eipa dýrtiðirráð-
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stöfun, scni til þcssa hefur vcrið framkvæmd hcr 
á landi.

Ég vcit, að hæstv. fjmrh. er þetta allt vel ljóst. 
Og það eru sjálfsagt mannlegar afsakanir fyrir 
þcssu öilu sainan. En fyrir hinu er aftur engin 
mannleg afsökun, a<5 grípa svo, þegar í óefni cr 
komið, til alls konar óyndisúrræða, sem ckki á 
nemn vcg halda niðri dýrtíðinni í landinu.

L't af því, scm hæstv. fjmrh. sagði um grg. 
fyrir frv., þá þykir mér honum sem sérstaklcga 
greinagóðum manni hafa ákafiega yfir skotizt. 
Hann kvað hinar svo ncfndu grg., sem ráðh. 
fjórir fluttu í útvarpið, tvcir fyrir 1. um gerðar- 
dóm í kaupgjalds- og vcrðlagsmálum og tveir 
fyrir I. um frcstun hæjarstjórnarkosninganna, 
ckkert vcra annað en sams konar grg. og fluttar 
cru á Alþingi. (Fjmrh.: Sagði ég þetta?) Já. 
(Fjmrh.: Ég sagði, að grg. tveggja ráðh. fyrir 
gcrðardómsl. væru þessu samsvarandi). Og 
flutt eru fyrir 1. á Alþingi? Já, aldeilis. Nú eru 
til tvcnns konar grg. fyrir 1. Annað er grg. fyrir 
hrbl. og er alla tíð flutt í forsendum þess, sem 
gefur út lögin. (Fjmrh.: Þetta voru frumvörp.i 
Einmitt, og grg. er gefin af rikisstjóranum, scm 
gefur út lögin. Ég ætla ekki, að það þurfi að lesa 
hér upp neina sérstaka grg., enda hef ég aðeins 
aths., en það liggja hér á horðinu fyrir framan 
mig liklcga ein sex frv. til 1. um staðfesting á 
hrbl. f hverju einasta þessara frv. er lagt fram 
fylgiskjal, þar sem í eru forsendur, sem rikis- 
stjórinn tekur upp í þá grg., sem rikisstj. hefur 
afhcnt honum sem réttmæta fyrir brbl. Þetta 
eru sams konar grg. og venjulega eru látnar 
fylgja aftan við þingskjöl, þegar lagafrv. eru lögð 
fram á Alþ. En „greipargerðir" þessara fjögurra 
ráðh. eni aukagreinargerðir. Og það verður dá- 
litið óvinsælt að fara í þskj. með persónulega á- 
deilu á einstaka menn. Og vitanlega er enn ófor- 
svaranlegra að gera það í útvarpi, þar sem hinn 
aðilinn Iiefur enga möguleika til að svara fyrir 
sig. Eg man sérstaklcga eftir ræðu hæstv. at- 
vmrh. um gerðardóminn. Hún var ekkert annað 
en tauinlaus ádeila á Alþfl., ádeila, sem menn að 
jafnaði hefðu ekki viljað hafa í frammi i útvarpi, 
þó að einhver hcfði verið til andsvara. Og við- 
vikjandi þvi, að Stcfáni Jóh. Stefónssyni liafi ver- 
ið gefiiin kostur á því að leiðrétta það, sem mis- 
sagt var, þá er það alls ekki rétt, því að til þess 
liefði hann þurft a. m. k. jafnlangan tima og 
þessir háðir ráðh. i útvarpinu. Hann vissi ekki. 
að til stæði að flytja þessar grg. í útvarpið, fyrr 
en eitthvað tveimur klukkustundum áður, og þcg- 
ar hann fór fram á að láta i ljós skoðun sina 
einnig, þá var lionuin ncitað um það. Ég veit, að 
hæstv. fjmrh. játar þetta vcra rétt hermt.

Eg sé, að hæstv. forscti er orðinn óþolinmóð- 
ur, með því að hann hefur aðeins gefið mér aths. 
En að lokum bið ég hæstv. fjmrh., að næst þeg- 
ar hann talar uni grg. fyrir frv., þá blandi hann 
ekki saman grg. fyrir lagafrv. á Alþingi og þeim 
grg.. sem ríkisstjóri tekur upp fvrir brhl.

*Fjmrh. (Jakob Möller): Hv. þm. ísaf. er bú- 
inn að sitja, ég man ekki livað mörg þing, en 
verður það á að koma fram eins og maður, sem 
aldrei hefur á þing komið. Því að þegar talað er 
um grg. fyrir frv., sem koma fram á þingi, þá 
eru það ekki grg. rikisstjóra, sem staðfestir lög-

in. Grg., scm ráðh. fluttu, voru alveg tilsvarandi 
þeim grg., sem fylgja frv. frá flutningsmönnum 
á Alþingi. Þetta er það, sem ég sagði. Og slik 
grg. var lesin upp í útvarpið. Grg. ráðh. voru grg. 
flm. frv., og þess vegna hefur ekkert skeð ann- 
að en það, sem skcður á hverju einasta þingi. 
Þetta er á sinn máta eins mikill barnaskapur 
bjá hv. þm. eins og tal hans um „hreyfinguna", 
bæði hártoganir og barnaskapur.

l'mr. (atkvgr.) frestað.
A 9. fundi í Nd., 27. febr., var enu fram haldið

1. umr. um frv.

ATKVGR.
■I'rv. visað til 2. umr. með 1 í>:9 atkv., að við- 

höfðu nafnakalli, og sögðu
já: EE, EystJ, GÞ, GSv, JakM. JG.M, JPálm, 

ÓTh, PHann, PO, SEH, SK, SkG, StSt, 
StgrSt. ÞBr, BJ,1) BÁ, JörB.

nei: EmJ, FJ, HG, Helg.I, HV, íslH, ÁÁ, BjB, 
EOl.

3 þm. (GG, JÍv, SvbH) fjarstaddir.
I'rv. visað til allshn. með 19 shlj. atkv.

Nefndarálit kom ekki. og frv. var ekki á dag- 
skrá tekið framar.

2. Fjárlög 1943.
Á deildafundum 5. marz var útbýtt frá S]>.:
Frv. til fjárlaga fyrir árið 1943 (stjfrv., A. 1).

Á 3. fundi í Sþ., 2(1. marz, var frv. tekið til 1. 
umr. (útvarpsumr.).

Forseti (GSv): Samkvæmt dagskránni verður 
nú lekið til mcðferðar frv. til fjárlaga fvrir árið 
1943, og er það 1. umr. l’mr. verður útvarpað. 
Þegar hæstv. fjmrli. hefur lokið framsöguræðu 
sinni. sem jafnframt má líta á sem greinargerð 
af hálfu Sjálfstfl., munu fulltrúar annarra þing- 
flokka flytja ræður, hver fyrir sinn flokk, og 
hcfur orðið samkomulag um, að röð flokkanna 
verði þessi: Fyrst I'ramsfl., þá Alþfl., síðan 
Bændafl. og loks Sósfl. Eftir það hefur hæstv. 
fjnirh. heimild til stundarfjórðungs svarræðu. -- 
Hæstv. fjmrh. tekur nú lil máls.

Fjmrh. (Jakob Möller): Eg verð að byrja á að 
beiðast afsökunar á þvi, hve lengi það hefur 
dregizt, að fjárlagafrv. yrði tekið fyrir til fyrstu 
umr. En það stafar af því, að sú undirbúnings- 
vinna rikisbókhaldsins, sem venjulegar skýrslur

1) BJ: Ég var ósamþykkur þvi, að brbl. þau, 
sem hér liggja fyrir, væru út gefin, en þar sem 
þau voru gefin út á löglegan og stjórnarfars- 
lega réttan hátt, og með því að þau liafa þegar 
vcrkað þannig, að kosningum hefur verið frestað 
í Reykjavík og kosningadagur ákveðinn sam- 
kvæmt brb]., svo sem sjálfsagt var, tel ég ekki 
rétt að neita um staðfestingu Alþingis og segi 
þvi já.
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mn afkomu ríkissjóös á umliönu ári eru byggðar 
á, liefur að bessu sinni orðið miklu tafsamari u, 
venjulega. Og að lokuin varð niér það svo á að 
ákvcða umr. tveimur dögum fyrr en ég við nán- 
ari athugun trcysti mér til að standa við. I>essi 
dráttur þarf hins vegar ekki að tefja þingstörfin, 
svo sem ætla mætti, þvi að fjárlagafrv. er fyrir 
alllöngu koinið fram, og hefur því hv. fjvn. átt 
þess kost að byrja störf sín miklu fyrr, og end- 
anleg afgreiðsla fjárl. þyrfti ekki að tefjast svo

samt er, að þurfa þyki eða betur ráðið eu að 
fresta þvi til síðara þinghalds á þcssu ári, þegar 
bctur verður séð, hverju fram muni vinda um af- 
komumöguleika þjóðarbúskaparins á næsta ári.

Ég skal nú lesa upp skýrslur þær, sem venja 
er að gefa við þetta tækifæri um afkomu ríkis- 
sjóðs á umliðnu ári, en það eru: bráðabirgða- 
yfirlit yfir tekjur og gjöld rikissjóðs á áriiiu 
1941. sem rikisbókhaldið hefur gert, eftir þvi 
sein næst verður komizt að svo stöddu. bráða- 

svo lesamjög þess vcgna eða þingið að sitja miklu leng- birgðagreiðsluyfirlit. En síðar mun ég
ur, jafnvel þótl. nauðsyn þætti bera til að af- upp bráðabirgðayfirlit yfir skuldir rik:
greiða fjárl. áður cn þcssu þingi lyki, scm vafa- árslok 1941.

Vinfr.
(I j ö 1 d : E.iárlög Beikn. fjárl.

Vextir .............................................................. .......................... 1936 1800 136
Borðfé konungs .......................................... .......................... 75 -7 75
Alþingiskost naður ...................................... .......................... 246 527 281
Sfjórnarráðið ................................................ .......................... 392 634 242
Hagstofan ...................................................... .......................... 82 100 18
('tanríkismál ................................................ .......................... 20G 504 29S
Dómsmál ........................................................ .......................... 1569 2850 1281
Enibættiskostnaður.................................................................. 410 707 297
Heilbrigðismál .............................................. .......................... 866 847 19
Vegamál .......................................................... .......................... 1897 4270 2373
Samgöngur á sjó ........................................ .......................... 391 1199 808
Vitamál og hafnargerðir ...................................................... 705 IÍ50
Til flugmála ............................................................................. 30 30
Kirkjuinál ...................................................... .......................... 439 472 33
Kennslumál ................................................ ............................ 2087 2354 267
Vísindi, bókmennlir og listir ........................................... 329 386
Atvjnnumál .................................................. .......................... 3860 5012 1152
Styrktarstarfsemi ............................................................. 1713 2456 743
Eftirlaun ........................................................ .......................... 333 340
Vcrðlagsuppbót ....................................................................... 350 3067 2717
Oviss útgjöld .............................................. .......................... 100 724 621
1 leimildarlög ............................................... 99 99
bingsálvktanir ...................................... 18 18
Væntanleg fjáraukalög ..............................
Sérstök lög ................................................... 1220 1220

18016 31821 13805
Tekjuafgangur 462 17715

Samtals 18478 49536

T e k .i u r :
Skatlar og tollar:

Easteignaskattur ....................................................
Tekju- og eignarskattur ....................................
Stríðsgróðaskattur .................................... 2705

til sýslu- og bæjart'él........................... 12-U

Lestagjald af skipuin ..........................................
Aukatekjur .............................................................
Erfðafjárskat tur ....................................................
Vitagjahl ..................................................................
Leyfisbréfagjahl ....................................................
Stimpilgjald ............................................................
Bifreiða- og benzínskattur ................................
Stimpilgjald af ávisunum ..................................
Útflutningsgjald ........................................ 2152
-y hl. I’iskvciðasjóðs .............................. 27(1

Yörumagnstollur ....................................................
Verðtollur ................................................................

Ejárlög Iteikn.
L'mfr.
f.iárl.

445 518 73
1900 9248 7348

55
1461

63
1461

8
550 670 120

56 150 94
390 326 64

28 99 71
500 1244 744
655 1379 7*24

75 38 37
650

4600
1882
6977

1232
2377

4260 16387 12127



Lagafruinvörp ekki út rædd.
Fjárlög 194*1.

Gjald af innlendum tollvörum ........................
Skemmtanaskattur ................................................
Veitingaskattur ......................................................

Fjárlög
400
135
100

Kcikn.
1115

403
260

['nifr. fjárl.
715
268
160

14799 42220 27421
Hækkun eftirst., cndurgr. og innh.laun . . . 1080 ~ 1080

— 41140 ---------
26341

Kíkisstofnanii’:
Póstmál ................................................................... 30 90 00
I.andssíminn ........................................................... 663 1060 397
Afengisverzlunin ................................................... 1550 1888 338
Tóbakseinkasala .................................................... 670 2230 1560
Kikisútvarp og viðtækjavcrzlun ........................ 7« 585 509
Ilikisprcntsmiðja .................................................. 60 96 36
I.andssmiðja ............................................................ 17 301 284
Bifreiiiaeinkasala .................................................. 31 893 862
Grænmetisverzlun ................................................. 215 215
Áburðarsala ............................................................ 89 89
Vifilsstaðabú .......................................................... 23 23
Kleppsbú .................................................................. 21 21

_ _----- 7491 --------
4394

Tckjur af fastcignum .............................................. 8 8
Vaxtatckjur ............................................................... 524 470 ~ 54
Ovissar tekjur ............................................................ 50 140
Skiptimvnt ................................................................. 287

— 427 377

Samtab: 18478 49536 31058

Samkvæmt rekstraryfirlitinu. scin cg las upp. 
Iiafa gjöld ríkrssjóðs á árinu i heild farið fram 
úi' áætlun um 14090 þús. að frádregnum 285 þús., 
sem sparazt hafa á fjórum cinstökum liðum, 
eða 13805 lnis. Mcira cn hclmingur unifram- 
greiðslnanna, cða 7523 þús., cr viðkoinandi fjór- 
um gjaldaliðum, scm áætlun cr gcrð um i fjárl., 
þ. e. dómsinál, vcgamál, atvinnumál (16. gr. 
fjárl.) og verðlagsuppbót, Samkvæmt sérstökum
1., hciinildum og þingsályktunum, scm ekkert 
cr áætiað fyrir, cr talið, að hafi verið greiddar 
1337 þús., en án hcimildar, scm leitað verður 
aukafjárvcitingar fyrir á þinginu, 1555 þús. kr. 
Saintals ncma þá þcssar greindu unifrnm- 
greiðslur 10415 þús. En umframgreiðslur, cr 
ncma 3675 þús., skiptast á marga liði, eða því 
nær alln liði gjaldabálksins.

Samkvæmt scrstökum 1. cru taldar greiddar 
910 þús. kr. vegna Fiskveiðasjóðs. f 1. um Fisk- 
veiðasjóð var sjóðnum hcitið 1000 þús. kr. fram- 
lagi úr rikissjóði, cn af því höfðu aðeins verið 
grciddar 00 þús. þar til nú, cr fc var fyrir 
licndi, að rctt þólti að fullnægja þcssari skuld- 
bindingu.

Að svo komnu hcfur þó ckki verið greitt :>f 
þessu i rciðu fc ncma 386 þús. kr., cn auk þess 
hcfur ríkissjóður tckið að scr að grciða lán 
s.jóðsins i Danmörku, cr nemur 524 þús. kr. 
Stærstu npphæðirnar, scm auk þess hafa vcrið 
greiddar samkvæmt scrstökum 1., cru: 15 þús. 
vcgna fiski- og sildarmats, 18 þús. vegna 'cftir- 
lits mcð verksmiðjum og vélum, 67 þús. vegna 
skiptingar lleykjavíkurprestakalls, 24 þús. til I.if- 
cyrissjóðs ljósmæðra, 50 þús. til Vátrfél. fyrir 
fiskiskip, 53 þús. vcgna lcstrarfclaga og kcnnslu-

kvikmynda og 16 þúsundir kr. til npinbcrrur 
framfærslu.

Til greiðslna samkv. sérstökum 1. bæri eigin- 
lega einuig að tclja umframgreiðsluna á 19. gr. 
fjárl.. vcgna vcrðlagsuppbótarinnar, 2717 þtts. 
kr., scm cr hæsta umframgrciðslan. En til þeirra 
greiðslna voru aðciiis ætlaðar 350 þús. á fjárl., 
og cr af því ljóst, hve fjarri því fór, að menn 
óraði fyrir því. hvcrsu gifurleg ]iau útgjöld 
inundu vcrða.

Sanikv. 22. gr. fjárl. liafa vcrið grciddar 54 þús. 
til hafnargcrðar við sunnanverðan Faxaflóa og 
40 þús. kr. til öldubrjóts i llafnarfirði.

Greiðslur þær. sein taldar cru án hcimildar 
og' lcitað verður aukafjárveitingar fvrir á þing'- 
inu, samtals 1.355 þús. kr., cru þcssar helztar: 
Vcgna ríkisstjóracmbættisins 1801 þús., vegna 
sumardvaldar barna 176 þús., til rannsóknar- 
stöðvar á Kelduin 170 þús., vegna loftvarna 18 
þús., skógræktar 24 þús., til kaupa á Gullfossi 
15 þús., jarðbors 15 þús., lendingarbóta i Grinda- 
vil> 23 þús., til tundurduflaveiða 100 þús., vegna 
Petsamofarar Esju 1940 20 þús., sparisjóðaeftir- 
lit, rckstrarráð o. fl. 30 þús., eftirgefnar skuldir 
36 þús., aðallcga til svcitarfélaga eða vegna 
áhyrgða þeirra, og loks 717 þús. kr. til Lands- 
bankans vegna elearingviðskipta við Þýzkaland, 
samkv. samkomulagi, er gert var við bankann i 
april 1939 í sambandi við g'cngisbrcytingu isl. 
krónunnar. En þcssi upphæð kvnni þó á sínum 
tíina að vcrða cndurgreidd.

l'mframgiciðslurnar vcgna hinna vcnjulegu 
f járlagaútgjalda hafa orðið sem hér segir:

Alþingiskostnaður fór 281 þús. fram úr áætl- 
un, og cr það af því, að reglulega þingið varð
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miklu lengra en gert var ráð fyrir, auk þcss 
sem liáð var 11» mánaðar þing um haustið, cða 
samanlagt 51á mánaðar þing á árinu, í stað 
venjulcga 2V-—3 mánaða, auk þcss scm allur 
þingkostnaðurinn varð að sjálfsögðu miklu 
mciri vegna aukinnar dýrtiðar en gcrt var ráð 
fyrir, enda mun rncga gcra ráð fyrir, að enn sé 
nokkuð ógrcitt af þingkostnaði ársins.

Gjöldin samkv. 10. gr. 1, stjórnarráðið o. fl„ 
hat'a farið 242 þús. l'ram úr áætlun, og af því 
koma um 200 þús. á stjórnarráðið sjálft, 10 þús. 
á ríkisfjárhirzluna og bókhald, 10 þús. á útgáfu 
Stjórnartíðinda og 20 þús. á viðhald og cndur- 
bætur stjórnarráðshúss og ráðhcrrabústaðar. 
Scmkv. upplýsingum rikisbókhaldsins mun bó 
mcga draga 20—30 þús. kr. frá skrifstofukostn- 
aði stjórnarráðsins og leggja þa'ð við viðhald 
og endurbætur húsanna, en samkv. því ætti sá 
kostnaður að hafa orðið samtals 50—60 þús. kr., 
cn skrifstofukostnaðurinn þá farið 170—180 þús. 
kr. fram úr áætlun, en í þeirri upphæð er inni- 
falin verðlagsuppbót allmarg'ra starfsmanna 
stjórnarráðsins, auk þcss scm áætlunin hcfur 
verið of lág, með hliðsjón af því, livað þessi 
gjöld hafa orðið undanfarin ár.

Gjöld 10. gr. II (hagstofan) hafa farið 18 þús. 
kr. fram úr áætlun, og stafar það m. a. af cnd- 
urskoðun á launakjörum starfsfólksins, sem bar 
orðið mjög skarðan hlut frá borði í þcim cfn- 
um, samanborið við starfsfólk annarra ríkis- 
stofnana, cn auk þess hcfur annar kostnaður að 
sjálfsögðu vaxið þar mcð vaxandi dýrtið, eins 
og annars staðar.

Gjöld 10. gr. III. (utanríkismál) hafa skv. 
rckstraryfirliti farið 208 þús. kr. fram úr áætlun, 
eða orðið 504 þús. i stað áætlaðra 206 þús. En 
auk þess liafa sendisvcitum iandsins erlendis 
vcrið grciddar 220 þús. krónur, sem taldar eru 
fyrirframgreiðslur til þcirra og tilfærðar i 
grciðsluyfirlitinu. Alls hafa þvi grciðslur cr- 
Icndis oi'ðið 724 þúsund krónur.

Vitanlegt cr, að mikið af þessu fé er grcitt 
scm framfærslueyrir, styrkir og lán til Islend- 
inga crlcndis, hins vegar eru skilagrcinar cnn 
ókomnar fyrir þessu fc að mestu lcyti, cnda öll- 
mn kunnugt, hvcrja örðugleika við cr að ctja i 
því sambandi.

Gjöld sanikv. 11. gr. A, til dómgæzlu og lög- 
rcglustjórnar, hafa farið 1281 þús. kr. fram úr 
áætlun. Pessi gjöld voru á fjárl. ársins 1030 
áætluð 1523 þús., cn urðu það ár skv. ríkis- 
reikningi full 1900 þús. kr. Arið 1040 voru þau 
áætluð 1530 þús., en urðu 1976 þús. Arið 1941 
voru þau áætluð 1569 þús., eða rúmlega 400 þús. 
kr. lægri en þau urðu árið áður, og er bersýni- 
legt, að sú áætlun hefur verið allt og lág, þegar 
tekið cr tillit til sívaxandi dýrtíðar. Umfram- 
greiðslurnar hafa annars orðið þcssar: Laun 
sýslumanna og bæjarfógcta og lögreglustjóra 
hafa farið 50 þús. kr. fram úr áætlun og eru 
orðin 183 þús. Laun hreppstjóra liafa farið 10 
þús. kr. fram úr áætlun og nema samtals 55

Til nýrra vega
Viðhald og endurbætur ..........
Til nýrra vega af benzinskatti

þúsund kr„ og stafa umframgreiðslur þcssar 
at' launahækkun starfsmanna. Skrifstofukostn- 
aður lögmannsins í Reykjavík hefur farið 
7 þús. kr. fram úr áætlun, tollstjóra 127 þús., 
lögreglustjóra 25 þús. kr„ sakadómara 53 
þús. kr., tollgæzlan 117 þús. kr„ lögreglukostn- 
aður rikissjóðs í Reykjavik 291 þús. kr., skrif- 
stofukostnaður sýslumanna og bæjarfógcta 40 
þús. kr„ landhelgisgæzlan 450 þús. kr., en á þcim 
lið varð engin umframgreiðsla árið 1940, I.itla- 
Hraun 47 þús. kr„ lögrcglu- og sakamálakostn- 
aður 20 þús. og ýmislegt 44 þús. í sambandi við 
umframgreiðslur á skrifstofukostnaði tollstjóra 
og við tollgæzluna, sem nema samtals 244 þús. 
kr„ er þess að geta, að í þeim kostnaði cr inni- 
falin verðlagsuppbót á öll laun, cr grcidd cru 
við þau störf.

Árið 1940 hafa þessi gjöld farið 167 þús. kr. 
fram úr áætlun, miðað við sómu áællunarupp- 
hæðir, og er hækkunin því um 77 þús. kr., sem 
aðallcga stafar þá af aukinni dýrtíð.

Aukningin á lögreglukostnaðinum í Rcykja- 
vík stafar af því, að ekki hefur þótt vcrða hjá 
þvi komizt að auka ríkislögrcgluna í bænum 
umfram þá 10 lögregluþjóna úr bæjarlögreglunni, 
sem ríkissjóður kostar, og varð það að ráði þeg- 
ar á árinu 1940 að auka lögrcgluna þannig al- 
gcrlcga á kostnað ríkisins. Hafa þannig verið 
starfandi allt s. 1. ár 20 fastir aukalögreglu- 
þjónar, scm ríkissjóður hcfur grcitt laun. Árið 
1940 varð aukakostnaður af þcssum sökum um 
100 þús. kr„ og tók það þó ckki ncma til nokk- 
ui's hluta ársins. Á árinu 1941 hefur þessi auka- 
kostnaður að sjálfsögðu orðið miklu meiri vegna 
icngri starfstíma og hækkandi verðlagsuppbót- 
ar. Auk þess mun vera innifalinn í þcssari um- 
framgreiðslu hluti ríkissjóðs í kostnaði við bæj- 
arlögregluna frá fyrri árum, scm ágreiningur 
hafði verið um, cn greiddur var á þessu ári.

En langsamlcga hæsta umframgreiðslan cr 
vcgna landhclgisgæzlunnar, eða 450 þús. kr. Og 
i f þeiin 1281 þús. kr„ sem allar umframgreiðsl- 
ur skv. þcssum lið 11. gr. ncma, koma þó 985 
þús. kr. á tollhcimtuna, Jöggæzluna og land- 
hclgisgæzluna.

Gjöldin samkv. 11. gr. R, sameiginl. emhættis- 
kostnaður o. f]., hafa farið vcrulcga fram úr 
áætlun, eða um 297 þús. kr. Árið 1940 voru þessi 
gjöld áætluð 461 þús., en urðu 580 þús. Nú hafa 
þau orðið 707 þús. cða 127 þús. kr. liærri, og 
stafar sú hækkun af hækkandi kaupgjaldi 
vcgna aukinnar dýrtíðar.

Gjöldin samkv. 13. gr. A, til vegamála, hafa 
orðið allt önnur og miklu méiri en gert var ráð 
fyrir í fjárl., eða 4270 þús. í stað áætlaðra 1897 
þús. Stjórn og undirbúningur hefur þó ekki 
farið nema 39 þús. fram úr áætlun. Af því nem- 
ur hækkun á launum 850 kr., ferðakostnaður 
3000 kr„ aðstoðarmenn og mælingar 29 þús. og 
skrifstofukostnaður 5750 kr. Hins vegar urðu 
gjöldin til framkvæmdanna cins og hér fer á 
cftir samanborið við fjárl.:

kr. 850000 í stað 381500
— 1700000 - - ■ 875000
— 1000000 - — 288000

Samtals til vegag. og viðhalds kr. 3550000 i stað 1544500
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Til brúargerða ............................................
— fjallvega ................................................
— áhalda ....................................................

akfærra sýsluvega ..............................
— sýsluvegasjóða ....................................

Aðrar greiðslur urðu svipaðar bví seni áætlað 
hafði verið, nema að styrkir til vetrarflutn- 
inga urðu aðeins 1000 kr. í stað áætlaðra 11 þús. 
og iðgjöld til slysatrygginga urðu 20 þús. í stað 
áætlaðra 12 þús.

Gjöid samkv. 13. gr. B, samgöngur á sjó, hafa 
stóruni farið fram úr áætlun, eða um S08 þús. kr.

Af þeirri upphæð nema aukastyrkir til flóa- 
báta 13 þús. kr„ og mun það aðallega vera vegna 
Djúpbátsins.

En strandferðakostnaður ríkissjóðs hefur far- 
ið 795 þús. kr. fram úr áætlun og orðið 1000 
þús. í stað áætlaðra 205 þús. Stafar þessi aukni 
kostnaður við strandferðirnir af þvi, að þetta 
ár hafa bæði strandfcrðaskipin verið í strand- 
l'erðum, en flutningsgjöld ekki verið hækkuð 
svo sem þurft hefði, til að þau bæru sig, og al' 
því að auk þess hefur ekki verið komizt hjá 
því að leigja aukaskip með miklum kostnaði iil 
strandferða.

Vmframgreiðslur vegna kirkjumála, skv. 14. gr. 
A. hafa orðið 33 þús. kr„ 15 þús. kr. á framlagi 
rikissjóðs til prestlaunasjóðs og 18 þús. kr. til 
húsabóta á prestssetrum. Framlagið til prest- 
launasjóðs hefur verið áætlað jafnhátt bæði árin 
1940 og 1941, en umframgreiðsla varð þó 36 þús. 
kr. fyrra árið.

Gjöld samkvæmt 14. gr. 11, til kennsiumála. 
Iiafa farið 267 þús. kr. fram úr áætlun. Af þvi 
hafa farið 76 þús. kr. til háskólans, 15 þús. kr. i 
námsstyrki erlendis, 30 þús, kr. til menntaskól- 
anna og 50 þús. kr. til annarra skóla, 64 þús. kr. 
til barnafræðslu og 25 þús. kr. til húsmæðra- 
fræðslu. l'mframgreiðslan vcgna barnafræðsl- 
unnar stafar af launabótum barnakennara, ut- 
an kaupstaðanna, sérstaklega farkennara, scm 
bjuggu við svo léleg kjör, samanborið við það, 
sem nú er greitt fyrir önnur störf, hver sem eru. 
að vonlaust er taliö að halda þeim við kennsl- 
una, nema þeir fengju þessar bætur. Vm liáskól- 
ann ber þess að gæta, að samkvæint bráðabirgða- 
yfirlitinu um tekjur og gjöld ársins 1940 virðast 
útgjöld vegna háskólans ekki hafa orðið nema 
um 179 þús. kr., en á árinu 1941 virðast gjöldin 
munu verða um 268 þús. kr. eða 89 þús. kr. hærri.

Gjöld sainkv. 15. gr„ til visinda, bókmennta og 
lista, Iiafa farið 57 þús. kr. fram úr áætlun. Af 
þvi koma 13 þús. kr. á Landsbókasafnið og 13 
þús. kr. á Safnahúsið, 4 þús. kr. viðbótarstyrkur 
til Tónlistarskólans, 8 þús. kr. tii skálda og lista- 
manna. Samkv. álvktun Alþingis 10 þús. kr. iil 
íriðunar I’ingvalla og ýmis gjöld 9 þús. kr.

Gjöld skv. 16. gr., til verklegra framkvæmda. 
eru á bráðabirgðayfirlitinu talin hafa farið 1152 
þús. kr. fram úr áætlun, en einstakir gjaldaliðir 
hafa hins vegar samanlagt farið 1475 þús. kr. 
fram úr áætlun, eða 323 þús. kr. meira. Stafar 
þessi inismunur al' því, að frádregna upphæðin 
hefur sparazt á tveimur liðum, þ. e. á atvinnu- 
bótafé 270 þús. kr. og jarðræktarstyrk 53 þús. 
kr. Vmframgreiðslurnar skiptast að öðru leyti 
þannig: Búnaðarfélagið 96 þús.. sandgrieðsla 10

............................ 270 þús. i stað 30 þús.

............................ 30 — - — 25 —

............................ 50 _ - — 35 _

............................ 55 — - — 40 —

............................ 140 _ - .... 85-

þús., verkfærakaupasjóður 10 þús. (talið van- 
greitt frá fyrri árum), búfjárrækt 28 þús., skóg- 
rækt 38 þús. auk áður talinna 24 þús., sem 
greiddar voru mæðiveikinefndinni fyrir girðinga- 
efni, og hefur þá verið varið samtals 124 þús. kr. 
til skógræklar á árinu. Til áveitufélags Olves- 
inga hafa verið greiddar 15 þús. kr. umfram 10 
þús. kr. fjárlagaveitingu, til rannsóknarstofu at- 
vinnuveganna 45 þús. kr„ auk 72 þús. kr. fjár- 
lagaveitingar. til Veðurstofunnar 32 þús., um- 
fram 77 þús. kr„ til skrifstofu húsameistara 24 
þús., unifram 26400 kr„ til skuldaskilasjóðs út- 
vegsmanna 20 þús., umfram 160 þús., kostnaður 
vegna mæðiveiki og garnaveiki 1081 þús. umfram 
675 þús. fjárlagaveitingu, og er þvi mæði- og 
garnaveikikoslnaður á árinu saintals 1756 þús. 
kr„ vegna verölagsnefndar 33 þús. kr. umfram 
45 þús. kr. Ijárveitingu, vegna skömmtunarskrif- 
siofu ríkisins 23 þús. kr. uml'ram 85 þús. kr„ 
vegna húsaleigunefndar 20 þús. kr. umfram 6 
þús kr. fjárveitingu.

Gjöldin skv. 17. gr„ til styrktarstarfsemi, hafa 
farið stórlega frain úr áætlun, cða um 743 þús. 
kr. En þess er að gæta, að fjárlagaáætlunin er 
þetta ár sú sama fyrir þcssum gjöldum eins og 
árið 1940. l'mframgreiðslurnar eru þessar: Til 
berklavarna 300 þús„ styrkur til sjúklinga samkv. 
lögum um ríkisframfærslu sjúkra manna og ör- 
kumlu 105 þús„ og stafa umfraingreiðslur þess- 
ar at' hækkun daggjalda á sjúkrahúsum. Vegna 
alþýðutrygginganna hafa umframgreiðslurnar 
orðið 317 þús. kr„ og valda þar um fvrirmæli 
undanfarinna þinga uni tillag ríkissjóðs til upp- 
bótargreiðslna á áður löginæltar tryggingar- 
greiðslur. Vmíramgreiðslur vegna óskilgetinna 
barna liafa orðið 10 þús. og vegna nauðstaddra 
Islendinga erlendis 11 þús.

Gjöld skv. 18. gr„ eftirlaun, hafa farið 7 þús. 
kr. fram úr áætlun, og' slafar það af greiðslum 
til manna, sem ákveðin hafa verið eftirlaun eða 
styrktarfé i fjárl. næsta árs.

Oviss gjöld skv. 19. gr. voru áætluð. eins og 
áður, 11)0 þús. kr., en urðu 724 þús. Mest af þeim 
gjöldum er hins vegar þannig vaxið, að þau 
mættu eins teljast til „væntanlegra fjárauka- 
Iaga“, engu siður en þau gjöld, ^iem á þann lið 
eru færð, þannig að aukafjárveitingar yrði leit- 
að fyrir þeim nú þegar, I stað þess að það biði 
afgreiðslu landsreikningsins. En það skiptir hins 
vegar ekki miklu máli, hvort heldur er gerl. 
Stærstu greiðslurnar, sem taldar eru umfram- 
greiðslur á þessum lið, eru: Verðmunur á síldar- 
mjöli, sem selt hefur verið innanlands, skv. fyr- 
irlagi ríkisstj. 186 þús. kr., kostnaður vegna við- 
skiptanefndar til Ameríku 75 þús. kr„ annar 
nefndakostnaður 59 þús. kr„ málskostnaður og 
greiddar skaðabætur 41 þús. kr„ kostnaður vegna 
erlendra lána 36 þús. kr„ kostnaður við töku inn- 
anríkisláns 34 þús. kr., kostnaður við æðstu 
stjórn landsins 25 þús. kr., mótornámskeið og 
próf 20 þús. kr., keypt hús til niðurrifs vegna 
flugvallargerðar 20 þús. kr„ kostnaður vegna
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fiskifulltrúa á Spáui 15 þús. kr., greilt skrif- 
stufunni „íslenzk ull“ 15 þús. kr„ viðgerð á bæj- 
arfógetahúsinu í Vestmannaeyjum 13 þús. kr, 
samning lagafrumvarpa 10 þús. kr., og ýmsar 
smærri greiðslur nema samtals 50 þús. kr.

l'ndir fjárveitingu hafa orðið: Gjöld skv. 7. 
gr. um 136 þús. kr., og stafar það af þvi. að vextir 
af lausuin skuldum hafa orðið þeim mun lægri 
en áætlað var.

Gjöld skv. 8. gr., horðfé konungs, hafa fallið 
niður að svo komnu.

Gjöld samkv. 12. gr., til heilhrigðismála, liafa 
orðið 19 þús. kr. undir áætlun vegna hetri af- 
komu rikisspítalanna en ráð var gert fyrir.

Gjöld samkv. 13. gr. C, liafnargcrðir og lend- 
ingarbætur, hafa orðið 55 þús. kr. undir áætlun, 
vegna þess að frainkvæmdir, sem ráðgerðar voru, 
hafa fallið niður.

Svo sem gjöldin hafa farið fram úr áætlun á 
árinu, þá hafa tekjurnar þó gert miklu meira en 
að mæta þvi. En mér telst svo til, að gjöldbi 
hafi farið fram úr áætlun um 76%, en tekjurnar 
um 168%. Samkvæmt rekstraryfirliti ársins 1940 
toru gjöldin það ár 21% fram úr áætlun, en 
tekjurnar 44%.

Tekjur hafa orðið umfram áætlun á öllum 
liðum nema þremur. Vitagjaldið hefur orðið 64 
þús. kr. undir áætlun, og varð það þó 82 þús. 
kr. meira en árið 1940. Af þcssari aukningu ’vita- 
gjaldsteknanna sést, hve mjög’ siglingar og þá 
uni Ieið vöruflutningar til landsins hafa aukizt, 
cn einmitt samfara því hafa tekjur ríkissjóðs af 
innflutningsgjöldum aukizt stórum. Þannig hcf- 
ur bifreiða- og henzínskatturinn farið 724 
þús. kr. fram úr áætlun, vörumagnstollurinn 
2377 þús. og verðtollurinn 12127 þús., eða þessir 
þrír tekjuliðir samanlagt um 1514 milljón, sem 
er nálega hclmingur allra umframteknanna. Þá 
hafa einnig tekju- og eignarskattur og striðs 
gróðaskattur farið mjög' fram úr áætlun eða um 
rösklega 8100 þús., auk þeirra 1244 þús., sem 
runnu til hæjar- og sveitarfélaga af stríðsgróða- 
skatlinum, og er það allmyndarleg minningar- 
gjöf frá árinu á undan. Auk þessara skatta < g 
tolla hafa orðið verulegar umframtekjur af 
stimpilgjaldi, eða 744 þús. kr., og' hefur það orðið 
nálega V> milljón kr, hærra en s. 1. ár, og af 
gjaldi af innlendum tollvörum 715 þús. kr„ og 
hefur það hækkað um 378 þús. frá þvi, sem það 
var talið s. I. ár. I>á hefur skcmmtanaskattur- 
inn, sem nú á að hverfa aftur til Þjóðleikliús- 
sjóðsins, gefið vrikissjóði að skilnaði 268 þús. 
kr., uinframtekjur, og þar sem liann hefur alls 
orðið full 400 þús. kr. á árinu, spáir það vel 
fyrir þjóðleikhúsinu, þegar þar við hætist 120% 
álagið á kvikmyndaskattinn, sem hv. Xd. hefur 
iiú samþykkt að hæta við hann. Loks má ekki 
gleyma vcitingaskattinum, þó að liann sé nokkru 
lægri í loftinu, en hann hcfúr l’arið 160 þús. kr. 
fram úr áætlun og orðið nálega 100 þús. kr. 
hærri en s. 1. ár, þegar verið var að talfæra það 
að fella hann alveg niður, og er þá víst alveg 
vonlaust orðið um, að það verði gert.

Þá er nú komið að rikisstofnunum, og leggja 
þær sinn drjúga skerf til umframteknanna cöa 
4394 þús. kr., og er það rúmum 2 millj. kr. meira 
en s. 1. ár, og eru nú jafnvel póstmálin farin að 
gera hetur en bera sig. Hæst her þar tóbaks-

einkasöluna, sem hefur meira en þrefaldað áæi'- 
unarupphæð sina og leggur til röskan þriðjung 
af umframtekjunum eða 1560 þús. kr., og hafa 
tekjurnar af lienni orðið fullri milljón, eða 1110 
þús. kr„ meiri en á s. 1. ári. Onnur stofnunin 
gcrir þé> hlutfallslega enn þá hetur, og er það þó 
vafalaust eitthvert mesta olnhogaharn þjóð.ir- 
iniiar, hifreiðacinkasalan, hún liefur hyorki 
meira né minna en nálega þritugfaldað áætlun- 
ina, sem gerð var um tekjur af henni, og gefið 
;'.f sér 893 þús. kr., og er það 760 þús. kr. incira 
en s. 1. ár. Rikisútvarp og viðtækjaverzlun leggja 
í sjóðinn 509 þús. umfram áætlun, og hafa tckjur 
þessara stofnana samanlagt orðið 417 þús. kr. 
meiri en í fyrra. Tekjur Landssimans hafa farið 
3117 þús. kr. fram úr áætlun og þó orðið 20 þús. 
kr. lægri en í fyrra, samkvæmt hráðabirgðayfir- 
liti heggja ára, og virðist svo sem hv. fjvn. og 
aðrir hlutaðeigendur hafi þótzt sjá það fyrir, að 
heldur mundi fara að halla undan fyrir stofnun- 
inni, því að rétt hefur þótt að áætla tekjur hennar 
á þessu ári 54 þús. kr. lægri en árið 1940. Reynslan 
hefur liins vegar sýnt, að það hefur verið óþörf 
varasemi, þar sem tekjurnar hafa þó farið ríflega 
55% fram úr hærri áætluninni. Annars er það 
víst ekkert einstakt um símann, að tekjui' hasis 
hafi verið áætlaðar Iægri árið 1941 en 1940. T. d. 
var hifreiða- og benzinskattur áætlaður 715 þús. 
ki. 1940, en ekki nema 655 þús. 1941. Vörumagns- 
tollur var áællaður 4800 þús. kr. 1940, en 4600 
þús. 1941.

Tekjur af áfengisverzluninni voru áætlaðar 
1688 þús. kr. árið 1940, en ekki nema 1550 þús. 
fyrir árið 1941, og fleira er líkt þessu, og sýnir 
aðcins réttmæta svartsýni á tekjuöt’lun rikis- 
sjóðs í hyrjun ófriðarins. Tekjur áfengisverzl- 
unarinnar hafa nú liins vegar þrátt fyrir það, að 
húu má víst muna fifil sinn feg'ri, farið nokkuð 
fram úr háðum þessum áætlunum, og orðið svip- 
aðar þvi, sem þær hafa orðið í venjulegu árferði 
fyrir stríð. Hefur verzlunin verið lokuð að heit.i 
iná allan síðari helming ársins, en tekjur hennar 
þó ekki orðið nema 753 þús. kr. lægri en s. 1. ár. 
Með óhindraðri sölu hefðu tekjur af henni vafa- 
laust orðið margföld sú upphæð, sem hér er tal- 
in. Enn má geta þess, að tekjur Landssmiðj- 
unnar hafa fimmfaldazt frá þvi, sem þær voru 
s. I. ár, og að einnig hefur skipt mjög um liag 
húa ríkisins á Vífilsstöðum og Kleppi. Græn- 
metisverzlunin hefur einnig gefið aukinn arð, eða 
155 þús. kr. meiri en s. 1. ár, en það mun stafa að 
mestu af ágóða á aðkeyptum vörum, sem fluttar 
voru inn i verulegum mæli á árinu sökum upp- 
skerubrestsins, sem hér var árið 1940, en slíku 
vcrður væntanlega og vonandi ekki til að dreil’a 
næsta ár.

Óvissar tekjur hafa farið 427 þús. kr. frain úr 
áætlun og þar af 287 þús. taldar tekjur af skipti- 
mynt, og er það nálega þriðjungur þeirrar skipti- 
myntar, sem sett hefur verið í umferð, cn % 
lilutar eru hins vegar taldir skuld rikissjóðs í 
lausum skuldum, vegna þcss að gert er ráð fyrir. 
að svo mikið komi aftur til rikissjóðs til inn- 
lausnar á sinum tima.

L'ndir áætlun hafa orðið, auk vitagjaldsins: 
Stimpilgjald af ávísunum, um 37 þús. kr., en 
gjald þetta var fellt niður snemma á árinu, og 
vaxtatekjur um 54 þús. kr.
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Samkvæmt greiðsluyfirlitinu, sein 6g las upp, 
hefur verið i sjóði í ársbyrjun 3197 þús. kr., og 
er það 197 þús. kr. minna en talið var i bráða- 
birgðayfirlitinu fyrir árið 1940, að ætti að vera í 
sjóði þá í árslok, og munar það ekki miklu, þeg- 
ar þess er gætt, að i bráðabirgðayfirlitunum ar 
reiknað með mcira og minna ónákvæmum áætl- 
unartölum.

Á árinu var tekið 10 milljón kr. lán innan- 
lands skv. lieimild Alþingis, og hefur þvi lánsfé 
verið varið til að greiða enska lánið frá 1930, 
auk 1797 þús. kr. innborgunar frá Búnaðarbank- 
anum, sem var hans hluti af því láni. Af enskum 
iánum er i yfirlitinu talið, að greitt liafi verið 
á árinu 13847 þús. kr., og hefui' þá verið varið 
rúmum 2 millj. kr. af rckstrartekjum ríkissjóðs 
lil þeirrar grciðslu, auk lánsfjárins og liluta 
Búnaðarbankans.

Til afborgana af öðruin lánum hefur verið 
varið 230 þús. til afborgunar af lani í Amcríku 
og 225 þús. til afborgunar af innlcndum lánum. 
Afborganir af föstum lánum í Danmörku hafa 
ekki gctað farið fram, og upphæð sú, sem talin 
er greidd í þvi skyni i greiðsluyfirlitinu, kemur 
aftur frain sein aukning lausra skulda, auk vaxt- 
anna af þeim lánum, sem ekki heldur hafa ver- 
ið greiddir.

Af tekjum rikisstofnananna, scm taldar eru í

rekstraryfirlitinu, eru 2806 þús. í vörzlum stofn- 
ananna sjálfra, ýmist sem cignaaukning cða 
rekstrarfé. Loks hafa vcrið greiddar úr rikis- 
sjóði nokkrar upphæðir, cr ekki koma fram í 
rekstraryfirlitinu og nema samtals 2057 þús. kr. 
I’annig liefur sjóðsaukningin á árinu, þrátt fyrir 
17715 þús. kr. tekjuafgang á rekstrarreikningi 
ekki orðið nema 11961 þús. kr. Af greiðsluin 
þeiin, sem inntar liafa verið af hcndi utan rekstr- 
arrciknings, er rétt að gera grcin fyrir því, að 
af 200 þús. kr,, scm taldar cru greiddar vegna 
ábyrgða, liafa 128 þús. kr. verið greiddar vegna 
síldarverksmiðjunnar á Seyðisfirði, 34 þús. kr. 
vegna Skagastrandarhafnar og 35 þús. kr. vegna 
námsbókaútgáfunnar. Jarðeignir þær, scm keypt- 
ar hafa vcrið, samkv. hciinild reglulegs Alþingis 
1941, eru nokkrar jarðir i Ölfusi, Hvammur, 
líirkjuferja o. fl., auk þess jörðin Keldur í Mos- 
fellssvcit, en auk þeirra 130 þús. kr., sem grcidd- 
ar liafa verið fyrir þessar jarðir, hcfur ríkis- 
sjóður tekið að sér lán, sem á þeim hvíla.

Lausaskuldir, sem greiddar hafa verið, eru að- 
allega gömul hlaupareikningsskuld Stjórnarráðs- 
ins i Landsbankanum, rúmar 261 þúsund krón- 
ur og skuld vegna kolakaupa rikissjóðs sumarið 
1940.

Þá er rétt að lcsa upp yfirlit yfir skuldir ríkis- 
sjóðs 31. des. 1941.

I. Fö.st lán:
1. Innlend lán .............................................................................................. 14810000.00
2. Lán i Danmörku:

a. vegna ríkissjóðs ........................................................ 818000.00
b. vegna veðdcildar I.andsbankans .......................... 6062000.00

--------------------- 6880000.00
3. Lán í Englandi ........................................................................................ 19879000.00
4. Lán í Ameríku ........................................................................................ 3291000.00

II. Lausaskuldir:
1. Lausaskuldir innanlands .............................................. 1233000.00
2. Lausaskuldir i Danmörku ............................................ 2150000.00

-------- -----------  3383000.00
III. Lán vegna ríkisstofnana:

1. f Englandi .......................................................................... 1934000.00
2. f Danmörku til kaupa á Esju .................................... 1024000.00

-------------------- - 2958000.00

Krónur 51201000.00

Skuldir 31. dcs. 1940 námu samkvæmt rikisrcikningi .................. kr. 55330000.00
en samkvæmt bráðabirgðayfirliti 31. des. 1941 ................................ — 51201000.00

Lækkun kr. 4129000.00

Greiðsluyfirlitið fyrir 1941 sýnir skuldalækkun .............................. br. 3614000.00

Mismunurinn 515 þús. kr. stafar af skuldabreytingum, sem ekki komu fram á 
sjóðsyfirliti.

Til hækkunar á skuldum:
Yfirtekin lán vegna fasteignakaupa .......................................... 30000.00
Yfirtekið danskt lán vegna m.b. Einis, Eskifirði ................ 11000.00

----------------- 41000.60
En til lækkunar:

Greiðsla bankanna af enskum lánum .................................... 308000.00
Greiðsla Útvegsbankans af láni i Ameriku .......................... 154000.00
Greiðsla Síldarverksm. af láni i Englandi............................ 94000.00

-------------------- 556000.00

Alþt. 1942. C. (59. löggjafarþiug).
Mismunurinn kr. 515000.00

7
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cr þti þessi skuldalækkun, scni ckki kemur fram 
á grciðsluyfirlitinu.

Föst innlend lán voru í árslok 1940 talin 4900 
þús., og hafa þau þannig hækkað sem næst um 
10000 þús. kr., e'ða scni svarar nýja láninu, sem 
tckið var á árinu. Föst lán í Englandi hafa liins

vcgar lækkað um mcira en 13% milljón. Til- 
raunir hafa veri'ð gerðar til þess að komast að 
samkomulagi um frekari grciðslur upp í þessar 
skuldir og breyla þeim i innlent lán, en þnð 
hcfur ekki tekizt til þcssa.

Lausaskuldir 31. desember 1941 (sundurliðun).
1 Innanlands:

Ógreitt fé til hafnarbóta ........................................................ 31000.00
Arfar ................................................................................................ 11000.00
Mismunur vaxtagreiðslu .......................................................... 104000.00
Skiptimynt í umfcrð .................................................................. 720000.00
Hluti hæjarfcl. af tckjum rikisstofnana ............................ 45000.00
Ferðaskrifstofugjald .................................................................. 83000.00
Sóttvarnasjóður .......................................................................... 19000.00
Malbikunarsjóður ........................................................................ 220000.00

í Danmörku:
Ógr. afb. og vextir af láni vcgna rikissjóðs .................. 772000.00
Ógr. afh. og ve.xtir af láni vegna bankavaxtabréfakaupa 1000000.00 
Handclsbanken ............................................................................ 372000.00

--------------------  2150000.00

Krónur 3383000 00

Að iokum skal ég svo vikja nokkrum orðuin 
að fjárlagafrv. fyrir árið 1943.

Samkv. frv. eru rckstrartckjurnar áætlaðar 
33730100 krónur, cða scm næst ÍO’T millj. kr. 
hærri cn í fjárl. yfirstandandi árs. Gjöldin cru 
liins vcgar ckki áætluð nema 28333238.00, og cr 
það aðcins rúmum 4 milljónum mcira cn í fjárl. 
þessa árs, en mcð því vcrður rckstrarafgangur 
5402802 kr. og hagstæður grciðslujöfnuður á 
sjóðsvfirliti 3084504.00. Til þess að ná útgjöld- 
um s. I. árs, cins og þau urðu samkv. bráða- 
birgðayfirlitinu, yrði því að liækka gjaldaáætlun 
þessa frv. sein svaraði greiðslujöfnuðinum. Hins 
vegar eru tekjurnar áætlaðar nál. 10 millj. Iægri 
cn þær urðu s. I. ár.

Skattar og tollar cru áætlaðir 28750 þús., cða 
9045 þús. kr. hærri cn í þcssa árs fjárl. Tckjti- 
og eignarskattur og striðsgróðaskattur 7 millj. 
i stað 3150 þús. í ár, cn fullum 3% millj. lægri 
cn þeir skatiar urðu s. I. ár, og má gcra ráð 
t’yrir, að sú áætlun reynist injög varleg, cftir 
því scm nú virðist liorfa. Verðtollurinn er áætl- 
aður 10 millj. i stað átímillj. í fjári. þessa árs. 
og cr það þó 6% milljón lægra cn hann var'ö s. 
1. ár. Eru þcssir tvcir tekjuliðir þannig áætlaðir 
8350 þús. kr. hærri en í ár. Hins vegar er vöra- 
magnstollurinn áætlaður 1 inillj. lægri cn i ár. 
af ótta við minnkandi innflutning á þciin vör- 
uni, scm þungatollur cr grciddur af. I'in áætlun 
annarra liða þessarar grcinar vísast til athuga- 
scmdanna við frv.

Tekjur af rekstri ríkisstofnana cru áætlaðar 
rúmlega 4000 þús., og cr það um 900 þús. liærra 
cn í fjárl. yfirstandandi árs, cn 2800 þús. lægri 
cn þær tckjur ur'öu s. 1. ár, og mætti vafalaust 
lclja það vnrlcga áætlað a. m. k., cf ekki væri 
þarna in. a. um nokkuð verulegar tckjur af 
áfcngisvcrzluninni að ræða, cn tekjur af henni 
cru áætlaðar svipað því scm var fyrir strið. En 
i rauninni er það sama um allar þessar áætlanir 
að scgja, cins og undanfarin ár, síðan styrjöldin

liófst, að þær cru allar að mcira cða minna lcyti 
i lausu lofti.

l’m gjöklin cr liins vcgar nokkuð öðru máii 
að gcgna. Beinn starfrækslukostnaður ríkisins 
gctur vart lækkað neitt að ráði á næsta ári, fr.i 
því scm liann cr nú cða var s. 1. ár, cn meiri 
likur til hækkunar. Og jafnvcl þó að gert yroi 
ráð fyrir því, að vcrðlag færí ckkcrt hækkandi 
úr þessu, þá liljóta ársútgjöld næsta árs að 
verða niuu hærri en s. 1. árs, ncina þá að starf- 
rækslan sé drcgin samau, scm þvi svarar, sem 
vcrðlagið cr nú orðið hærra cn mcðalvcrðlag 
síðasta rckstrarárs.

T. d. um þetta cr verðlagsupphótin, sem ríkið 
grciðir. Hún nam s. 1. ár fullum 3 millj. króna. 
cn er næsta ár áætluð 3'» milljón, og cr bersýni- 
Icgt. að sú hækkun hrekkur ckki til, ncma verð- 
visitalan lækki frá þvi, scm nú cr. Mcðalvcrð- 
lagsuppbót s. 1. árs mun hafa vcrið nálægt 60$c, 
cn nú cr hún komin yfir 80%, og hcfur þannig 
hækkað scin næst um þriðjung. Hins vcgar má 
cf til vill, cf í nauðir rckur, færa citthvað sam- 
an kvíarnar um rikisrcksturinn, cn hætt cr við. 
að það rcynist crfitt í framkvæindinni.

l'm gjaldaáætlunina í cinstökum atriðum skal 
ég bcnda á, að þó að þau hafi vcrið hækkuð all- 
vcrulcga frá því, sem þau cru áætluð í gildandi 
fjárl., cins og t. d. gjöldin skv. 10. gr„ sem hafa 
vcrið hækkuð úr 8455 þús. í 1167 þús., eða um 300 
þús. kr„ þá cr þcss að gæta. að þau hafa orðið 
100 þús. kr. hærri cn s. 1. ár.

Gjöldin sainkv. 11. gr. hafa vcrið hækkuð úr 
2298 þús. kr. i 2728 þús. kr„ cn þau urðu 3557 
þús. s. 1. ár.

Gjöld samkv. 14. gr. liafa verið hækkuð úr 
2874 þús. i 3156 þús„ cn þau urðu þó að visu ekki 
ncina 2826 þús. kr. s. 1. ár.

Gjöld samkv. 15. gr. hafa vcrið hækkuð úr 375 
þús. i 396 þús., cn urðu s. 1. ár 386 þús.

Gjöld samkv. 17. gr. hafa verið hækkuð úr 
3099 þús. i 3528 þús„ og má að vísu gcra ráð
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fyrir, að sú áætlun standist, því að þau gjöld 
urðu ekki nema tæp 2500 þús. kr. s. 1. ár.

Gjöldin samkv. 13. og 16. gr. eru þannig 
vaxin, að nokkuð er hægt að hafa það i hendi 
sér, hve miklu fé er eytt i þau.

Gjöld samkv. 13. gr., til vegamála, samgangna 
á sjó, vitamála og hafnargerða, hafa verið hækk- 
uð úr kr. 4391 þús. í 5987 þús. kr., og kemur sú 
hækkun nær öll á vcgamálin. En þessi gjöld urðu 
liins vcgar fullar 6 milljónir s. 1. ár.

Gjöld samkv. 16. gr. eru áætluð hæði árin 
tæpar 5 millj. kr„ cn urðu aðeins yfir 5 millj. 
s. 1. ár.

En þó að gjöldin séu þnnnig í heild vafalítið 
of lágt áætluð í þessu frv., þá bætir það að 
sjálfsögðu mjög úr skák, að reiknað cr með veru- 
lega hagstæðum greiðslujöfnuði, þó að hins veg- 
ar megi og beri vel að gæta þess, að allt er 
mjög í óvissu um það, hversu til tekst um 
tekjurnar, og að brýna nauðsyn beri til þess, að 
fremur sé safnað í sjóði en að cyða af því, sem 
þcgar hefur tekizt að afla.

Að lokum legg ég svo til, að umr. verði a'ð 
loknum þessunt útvarpsumr. frestað og málinu 
vísað til fjvn.

Forseti (GSv): Þá hefur liæstv. fjmrli. Iokið 
framsöguræðu sinni, og tekur nú til máls hv. þm. 
V.-Húnv., Skúli Guðmundsson. Hann talar :,f 
hálfu Framsfl. og hefur til umráða allt að hálfri 
klst.

Skúli Guðmundsson: L’m nokkur undanfarin 
ár hefur verið úlvarpað frá sameinuðu Alþingi 1. 
umr. um fjárlagafrv. Fróðlegt er að athuga í 
þingtiðindunum, hvernig tónninn hefur verið i 
þeim umr. á undanförnum áruin, og vil ég fara 
um það nokkrum orðum.

Eins og kunnugt er, fór Framsfl. meö fjár- 
málastjórnina á árununt 1935—1938, áður cn 
þjóðstjórnin kom til valda. .4 þeim árum fluttu 
sjálfstæðismenn harðar ádeilur á fjármálastjór i- 
ina. Lögðu þeir höfuðáherzluna á það, að skatt- 
arnir og tollarnir væru að sliga þjóðina, fjár- 
lögin færu síhækkandi, umframgreiðslur væru 
miklar og fé ríkisins væri eytt í óþarfa i stór- 
um stíl. Við 1. umr. fjárl. á Alþingi 1938, sagði 
ræðumaður Sjálfstæðisflokksins, að enn hcfði 
„hæstvirtum fjármálaráðherra tekizt að hera 
fram hæsta fjárlagafrumvarp, sem komið hefur 
fram á Alþingi." Hann talaði um háa skatta og 
tolla og lauk ræðu sinni með þessum orðum:

„I>að er að verða ljósara og ljósara, að það er 
engum flokki liér á landi trúandi i opinberum 
málum nema Sjálfstæðisflokknum."

A þvi sama þingi, einnig í umr. um fjármálin, 
lét einn af fulltrúum Sjálfstfl. í fjárveitinga- 
nefnd svo um mælt:

„En ég held því hins vegar fram, að það sé 
áreiðanlega unnt að spara mjög rniklar fjárhæð- 
ir einmitt á þcim liðum að fækka starfsmönnum 
ríkisins og lækka laun þeirra."

„Ég fullyrði, að unnt sé að fækka starfs- 
mönnum ríkisins í stórum stíl.“

í útvarpsumr. um fjárlagafrv. á þinginu 1939 
lalaði ræðumaður Sjálfstfl. eins og áður um 
hækkandi útgjöld og fullyrti, að mikið af hækk- 
un gjaldanna á undanförnum árum hefði verið

óþarft. Hann talaði um inikla starfsmannafjölg- 
un og miklu hærri laun en áður. Hjá þeim hv. 
þm. Bændafl., sem tók þátt í þeim umr,, kvað 
mjög við sama tón.

I>að er öllum kunnugt, að á þessum árum 
héldu stjórnarandstæðingar einnig uppi í blöðun- 
uin mjög hörðuiu ádeilum á Framsfl. fyrir með- 
fcrð lians á fjármálunum.

Eg ætla ekki að fara að rifja hér upp mikið 
af þessum blaðaummælum. en vil þó henda á ör- 
fá sýnishorn af þeim dómuin, sem þar voru 
flesta daga ársins upp kveðnir um fjárinálastjórn 
framsóknarmanua. I Morgunhlaðinu 16. fehr. 
1937 segir svo:

„Rikið ver nú árlega yfir 5 milljónum króna 
lil starfsmannahalds. Ríkisstjórnin getur ekki 
hugsað sér. að unnt sé að koma við sparnaði á 
þessu rándýra starfsinannahaldi. Hún segir: Iif 
tollar eða skattar verða lækkaðir, vcrður það að 
ganga út yfir hinn Iitla og takmarkaða stuðning 
til atvinnuveganna, sem á fjárlagafrumvarpinu 
er, svo og verklcgar framkvæmdir. Þessari fjár- 
málastefnu mótmælir þjóðin kröftuglega. Hún 
krefst þess, að ríkið spari hin ónauðsynlegu út- 
gjöld, sem aðeins eru byrði á atvinnuvegunum. 
Hún krefst sparnaðar á hinu rándýra starfs- 
mannahaldi, sem nú cr á góðum vegi með að 
sliga ríkið."

30. apríl 1938 segir Morgunhlaðið:
„Þjóðinni er lifsnauðsyn, að stefna sjálf- 

stæðismanna i fjármálum ráði. Ríkið verður að 
spara. Fvrir því hafa sjálfstæðismenn alltaf 
harizt.“

í öðru aðalblaði Sjálfstfh, Vísi, segir svo 27. 
mai 1937:
að stjórnin hafi „haft það markmið eitt að reyta 
sem mestar tekjur í ríkissjóðinn og rýja al- 
inenning, til þess að geta alið sem hezt gæðinga 
sína og goldið þeim margföld laun fyrir 
skemmdarstarf þeirra."

Hér eru þungar ásakanir fram hornar, og 
lesendnr hlaðanna þekkja það, að slik gifuryrði 
og önnur enn meiri voru daglegt brauð i blöð- 
um stjórnarandstæðinga á þessum árum. Þeir 
nicnn, sem hera fram slikar ádeilur, hafa vissu- 
lega tckið á sig þann vanda að gera betur sjálfir, 
þegar þeir taka að sér stjórnarstörfin.

Þegar þjóðstjórnin kom til vakla, í aprílmán- 
uði 1939, sagði annað aðalblað sjálfstæðis- 
inanna, Vísir, að þau árin, sem Framsfl. fór með 
völdin, hefði hotninn í ríkissjóði verið suður í 
Borgarfirði, og það væri hlutverk hinnar nýju 
stjórnar að koma lionum aftur í laggirnar.

Nú hefur svo farið, fyrir rás viðburðanna, að 
miklu meira fé hefur komið i ríkissjóðinn en 
nokkru sinni fyrr, en hitt er vafamál, livort svo 
vel hefur tekizt að koma botninum í laggirnar, 
að ílátið sé orðið alveg lekalaust. Kem ég að því 
síðar.

En livernig var þá afkoma ríkisitis á þessum 
árum, 1935—1938, þegar Framsfl. fór með fjár- 
málastjórnina og varð fyrir miklurn árásum 
fyrir stjórn þeirra mála, eins og hér hefur verið 
vikið að? Um þetta liggja fyrir upplýsingar i 
ríkisreikningum þessara ára. Þessi ár, 1935— 
1938, voru erfið að því leyti, að vegna afla- 
tregðu og söluerfiðleika á útflutningsvörunum 
varð að takmarka verulega innflutning á vör-
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um frá öðrum löndum. Afleiðing þess varð sú, 
að tckjur ríkisins urðu miklu lægri en ella hefði 
orðið. Þrátt fyrir þetta varð útkoman af rikis- 
rekstrinum sú, að tekjuafgangur varð á ríkis- 
reikningi öll arin, að vísu lítill 1936. Mestur 
varð tckjuafgangurinn 1938, 1 millj. 7G4 þús. kr. 
Að meðaltali varð tekjuafgangurinn á þessum 
4 árum um 800 þús. kr. á ári. Til samanburðar 
má geta þess, að næstu 3 árin á undan, 1932— 
1934, var rekstrarhalli á rikisreikningi öll árin, 
mestur 1934, 1 millj. 912 þús,, en að mcðaltali 
þessi 3 ár um það bil 1 millj. 170 þús. kr. á ári. 
A því 4 ára tímabili, 1935—1938, scm Framsfl. 
f'ór með fjármálastjórnina, hækkuðu brcinar 
eignir ríkisins, samkv. ríkisreikningum þcssara 
ára, um hér um bil 3 inillj. 700 þús. kr.

Það getur vel vcrið, að þegar litið er til þeirr- 
ar miklu peningaveltu, sem nú er í landinu, þyki 
sumum inönnum ekki mikið til þess koma, þó 
að ríkissjóður hefði um 800 þús. kr. tekjuafgang 
að mcðaltali á ári, 1935—38, og að lireinar eignir 
rikisins hækkuðu skv. ríkisreikningum um hátt 
á fjórðu milljón króna á þessu tímabili. Ég vil 
þó vekja athvgli á þvi, að þetta voru allmiklar 
fjárhæðir á þcim timuni, og þurfti mikla að- 
gætni lil að ná svo góðum árangri. Og einmitt 
á þcim árum var lagður grundvöllur að þeirri 
löggjöf, sem hefur gefið ríkissjóði þessar iniklu 
tekjur siðustu tvö árin, 1940 og 1941.

Það, að þannig tókst að gera bctur en að 
liahla i horfinu á árunum 1935—1938, þrátt fyrir 
erfiðlcikana, sem ég áður licf minnzt á, var þvi 
að þakka, að þá voru tcknar upp nýjar að- 
ferðir við afgrciðslu fjárl. á Alþingi og reynt 
eftir megni að fylgja ákvæðum fjárl. Þær starfs- 
aðferðir, sem þá voru við liafðar, voru i höf- 
uðatriðum þessar:
1) Við afgreiðslu fjárl. var komið á fullkomu- 

um samtökum þess þingmeirihluta. sem 
studdi stefnu rikisstjórnarinnar.

2) Þau ein lög voru samþykkt um útgjöld úr 
rikissjóði, sem gert var ráð fyrir i fjarlög- 
uni og tckjur voru áætlaðar á móti. og lak- 
markað var, liverju mætti verja úr rikis- 
sjóði til lögbundinna gjalda.

3) Abyrgðir rikissjóðs voru takmarkaðar, og 
sú regla tekin upp að ábyrgjast ekki Ián lil 
mannvirkja eða fyrirtækja, neina áhættufé 
væri lagt fram af þeim, sem láu tóku iil 
framkvæmdanna.

4i Tekin var upp sú regla að láta skrá yfir 
starfsmenn ríkisins og laun þcirra fylgja 
fjárlögunum, til þess að Alþingi fcngi yfir- 
lit um launagreiðslurnar og betri aðstöðu 
tii að vinna að saniræniingu þeirra og koma 
við nauðsynlegu aðhaldi.

5) Vtgjöld f járl. voru áætluð sem næst því, er 
mátti búast við að )iau yrðu, og jafnframt 
gerðar margs konar ráðstafanir til þess að 
draga úr því, að greiðslur úr rikissjóði færu 
fram úr áætluu fjárl. og til þess að skapa 
aukið aðhald um framkvæmd þcirra.

6) Kappkostað var við afgreiðslu fjárl. og með 
löggjöf að styðja framleiðsluna og auka þar 
með greiðslugctu landsmanna.

Nú kann cinhver að spyrja að þvi, í livaða 
tilgangi ég sé að tala hér um fjármálastjórn- 
ina og afkomu rikissjóðs á árununi 1935 1938

og rifja upp ummæli frá þeini árum um stjórn 
framsóknarmanna á fjármálum ríkisins. Ég tel 
ekki aðeins eðlilegt, lieldur beinlínis skylt, að 
tekið sé til athugunar, hvort reynslan, sem 
siðan licfur fcngizt, bendi til þess, að sú liarða 
gagiirýni, er stjórnarandstæðingar þá héldu 
uppi, hafi verið á sanngirni og rökum byggð. 
Það cr mjög sennilegt, að ýmsir menn í land- 
inu liafi trúað þeim margcndurteknu fullyrð- 
ingum stjórnarandstæðinga á þessum árum, þótt 
órökstuddar væru, að' framsóknarmenn eyddu 
stórum fjárhæðum af ríkisfé i óþarfa, og að á 
þcssu mundi vcrða breyting til batnaðar, ef aðrir 
menn tækju að sér yfirstjórn fjármálanna. 
Vegna þeirra manna, scm kunna að hafa lagt 
Irúnað á þetta, og einnig vegna annarra lands- 
manna, er skylt að benda á það, hvað reynslan 
hefur sýnt í þessu efni, til þess að menn geti 
dregið af þvi réttar ályktanir.

Til þess að komast að réttri niðurstöðu i þess- 
um málum, þarf að athuga, hvort breytingar 
hafa verið gerðar siðan framsóknarmenn létu af 
fjármálastjórninni, scm stcfni til lagfæringar á 
þeim hlutum, sem áður var talið, að væru í ólagi. 
Hafi engar slikar breytingar verið gerðar, er ekki 
hægt að draga af þvi aðrar ályktanir cn þær, að 
annaðhvort liafi gagnrýnin ckki vcrið réttmæt 
eða að eliki liafi vcrið framkvæmt það, sem 
skylt var.

Hvað er þá að segja um breytingar á þeim 
litutum, sem áður var mest að fundið? Hafa 
skattarnir og tollarnir verið lækkaðir? Um skatt- 
ana er það að segja, að á Alþingi 1941 var gerð 
nokkur lækkun á skatti af lágum tekjum og 
miðlungstekjum. Var þetta einkurn framkvæmt 
með svonefndum „umreikningi'1 á tekjum ein- 
staklinga. Þetta var mögulegt vegna þeirrar al- 
mennu hækkunar á tekjum landsmanna, sem bá 
var koniin fram. Hins vegar var á því þingi. 
með I. um stríðsgróðaskatt, hækkaður skattur 
af háum tekjum, svo að skattur af þeim til ríkis- 
ins er mi liærri cn nokkru sinni áður, og er gert 
ráð fyrir. að þar verði frekar aukið cn úr dregið 
á þcssu þiiigi. Tollarnir cru áreiðanlega hærri nú 
en þeir voru á árunum 1935— 1938. Samkvæml 
núgildandi I. eru tollar reiknaðir eigi aðeins af 
innkaupsverði vörunnar, heldur einnig af fann- 
gjöklunum. Hæstv. fjmrh. fékk heimild strax á 
þinginu 1939 til þess að draga frá farmgjöldun- 
um þá liækkun, seni stríðið hefur valdið, áður eu 
tollar væru reiknaðir af þeim. En liæstv. fjmrii, 
hefur ekki notað þessa heimild, og hafa tollarnir 
m. a. þess vcgna orðið miklu hærri en áður.

Þá skal vikið að greiðslum úr rikissjóði um- 
fram það, sem ákveðið er i fjárl. Arið 1940 urðu 
úlgjöldin samkvæmt rckstrarreikningi rikisin, 
21 millj. 813 þús. kr„ en voru áætluð á fjárl. 17 
niillj. 857 þús. kr. Umframgreiðslur á þvi ári 
liafa þvi nuniið 3 millj. 95G þús. kr„ eða um það 
hil 22%. Og samkvæmt því yfirliti, scm hæstv. 
fjmrh. gaf nú um útkomuna 1941, hafa gjöldiu 
á því ári farið frani úr áætlun fjárl. um 13 millj. 
805 þús. kr„ sem er rúml. 76%

Til samanburðar má geta þess, að árið 1938 
voru umframgreiðslurnar 1 inillj. 445 þús. kr„ 
eða aðeins milli 8% og 9%.

Það skal viðurkennt, að á þessum striðstim- 
um er erfiðara að seinja fjárl. þannig, að hægt
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sé að fara nákvæmlega eftir þeini, en hér er 
líka mikil Iiækkun á umframgrciðslunum. Arið 
1938 voru þær innan við 9%. en komust árið 
1940 upp i 22% og 1941 i 76%.

En hvcrnig er þvi varið með háu fjárl. og ó- 
þörfu eyðsluna, sem áður var mest um taíað?

Fjárl. hafa farið ört hækkandi siðustu árin. 
örara en nokkru sinni fyrr. Það er að vísu ekk- 
ert undarleg't, þótt fjárl. hækki á slíkum timum 
scm þessum, enda er hækkuniti mjög mikil. Úl- 
ejöldin blutu að hækka mikið vcgna áhrifa 
styrjaldarinnar; við það varð ekki ráðið. Hitt cr 
líka vist, að margir gjaldaliðir hafa hækkað 
mjög verulega, án þcss að striðinu og áhrifum 
þcss vcrði um kcnnt, og skal ég ekki að s\ <> 
stöddu dæma um það, hvort allar þær útgjalda- 
hækkanir, sem orðið hafa á síðustu tímum, hal'a 
vcrið óhjákvæmilegar. En þcss hefur ckki orðið 
vart. að lækkun á gjöldum hafi átt sér stað 
nema á vöxtum af skuldum rikisins, þrátt fyrir 
allt, scm áður var sagt og skrifað um óþörfu 
eyðsluna.

Ef til vill verður því haklið fram af einhverj- 
um, að nú sé minni ástæða til sparnaðar og vnr- 
færni í fjánnálum en áður, vegna þess, hva'ð 
tekjurnar hafa aukizt inikið. Tekjur ríkisins af 
totlum og sköttum hufa vaxið enn meira -jn 
gjöldin, svo að verulegur tckjuafgangur hefur 
orðið hjá rikissjóði árið 1941. Það er að sjálf- 
sögðu ánægjulcgt, að rikissjóður hefur tekjuaf- 
gang, en ég vil henda á, að hefði það verið 
rétt, að stórum fjárhæðum hafi áður verið eytt 
í óþarfa, þá var sjálfsagt að afnema þá óþörfu 
eyðslu eins fyrir þvi, þótt rikissjóður fengi 
auknar tekjur. Með því móti licf'ði mátt verja 
hærri fjárhæðum tit lækkunar á skuldum eða til 
aukningar á sjóðaeignum. En þetta hefur ekiei 
verið gerl. og sýnir það greinilega, að áður flutt- 
ar ásakanir á frainsóknarmenn fyrir óhóflega 
eyðslu liafa ekki verið á rökum reistar.

Nú gæti einhver látið sér til hugar koma, að 
gjöldin liafi ekki veri'ð Iækkuð vegna þess, að 
Sjálfstfl. Iiafi ekki meiri hluta á Alþingi og geti 
þvi ekki komið fram stefnuináluin sínum. En 
þessi ástæö.a er ekki frambærileg, þegar það er 
athugað, að sjálfstæðismcnn hafa engar tillög- 
ur gert um niðurfærslu á gjöldum rikisins, siðan 
þeir tóku við fjármálastjórn, þcgar frá eru tahl- 
ar till hæstv. fjinrh. á þinginu 1940, um lækkun 
á nokkrum grci'ðslum til verklegra framkvæmda. 
Voru þær till. sið nokkru leyti gcrðar vegna þess. 
að hæstv. ráðh. hjóst við, að frainkvæmdir 
mundu tefjast af styrjaldarástæðum. Aðrar till. 
utn lækkun á rikisútgjöldunum hafa ekki veríð 
bornar fram, og því ekkert upplýst um það. 
hvernig slikuin till. hefði verið tekið.

I þessu sambandi vil ég niinna á ummæli, sem 
fram koinu í fjárlagaræðu liæstv. núv. fjmrh. á 
þinginu 1940. Ráðherranum fórust þá orð á þessa 
leið:

.,Og ég hef ekki getað séð möguleika til út- 
g.jaldalækkunar í svipinn, sem nokkuð munaði 
um, aðra en þá að lækka enn framlög til sdfn- 
göngumála og verklegra framkvæmda. ý)g ég er 
sannfærður um, að greiðsluhallalaus fjárlög 
verða ekki afgreidd að þessu sinni, nema höggv- 
ið verði enn í þann knérunn, nema þá aðcins á 
pappfrnum, með þvi að hækka tekjuáætlunina

eða lækka útgjöld. sem vitað er fyrirfram. að 
ckki muni lækka í framkvæmd."

Þetta allt, sem ég nú hcf tekið fram, tel ég 
sýna það, að þær þungu sakir, sem stjórnar- 
andstæðingar báru á Frainsfl. á árunum 1935— 
1938 i sambandi við meðferð fjármálanns, hafi 
ekki verið á rökum byggðar. Ég ætla mér vitan- 
lega ckki að halda þvi frain, að þá hafi vcri'ð 
svo vel stjórnað, að ekkert megi að finna. En 
ég vil fullyrða, að reynslan hafi greinilcga lcitt 
I l.iós, að því fer fjarri, að þeir, scm þá héldu 
uppi ádeiluin. hafi sjálfir getað um bætt, þegar 
þeir tóku við. Það hefur farið svo fyrir þeim, 
að gjöldin hafa farið hækkandi í höndum þcirr.n, 
ekki eingöngu vegna striðsins, heldur einnig án 
þcss, að þangað verði rakið. En svo undarlega 
hefur nú farið, að ýmsir þcir mcnn, þ. á m. 
suinir hv. þm., sem áður liéldu uppi svæsnustu 
árásum á Framsfl. fyrir það, scm þeir ncfndu 
eyðslu og sukk, þeir hafa litt cða ckki talað um 
útgjahlahækkun síðustu tíma.

Eg vil þessu næst víkja að því fjárlagafrv.. 
sem hér Iiggur fyrír. Samkv. þvi eru tekjur á 
árinu 1943 áætlaðar alls 33 niillj. 736 þús. l;r., 
gjöld á rekstrarreikningi 28 millj. 333 þús. kr„ 
en heildargreiðslur á sjóðsyfirliti 31 millj. 251 
þús. kr. I-rv. gerir ráð fyrir rekstrarafgangi, sem 
nemur 5 millj. 402 þús. kr. og hagstæðuin 
greiðslujöfnuði rúml. 3 millj. kr.

Þetta cr vitanlega langluesta fjárlagafrv., 
sem nokkru sinni liefur sézt á Alþingi. Tckjur 
ríkisiiis cru nú áætlaðar hærri eu nokkru sinni 
áður, og útgjöldin sömuleiðis.

Það er fróðlegt að bera það fjárlagafrv., sem 
liér liggur fyrir, saman við rikisrcikninginn 
1038, siðasta árið fyrir styrjöldina. Að visu má 
segja, að þessir striðstímar séu ekki sambæri- 
legir við fyrri ár, en eigi að síður er fróðlegt að 
gera sér grein fvrir þvi, hverjar breytingar liafa 
I aðalatriðum orðið á tekjum og gjöldum rlkis- 
ins síðan fyrir stríðið.

í fjárlagafrv., sem bér liggur fyrir, eru tekj- 
ui' rikisins áætlaðar nin það bil 14 millj. 200 
þús. kr. hærri en þær voru árið 1938.

Gjöldin á rekstraryfirliti í frv. eru áætluð 28 
millj. 333 þús. kr. Samkv. ríkisreikn. 1938 voru 
rekstrarútgjöld það ár 17 millj. 767 þús. Hækkun 
gjaldanna er þvi 10 millj. 566 þús. kr., eða ná- 
lægt. 60%. Sé það alhugað. á hvaða útgjaldalið- 
um hækkunin er mest, sést, að stærsti nýi út- 
gjaldaliðurinn er verðlagsuppbót á laun starfs- 
nianna rikisins, skv. gildandi lögum. Er :,á 
gjaldaliður áætlaður 3 millj. 600 þús. kr. Þá má 
lelja hækkun 'á 17. gr. fjárl. (útgjöld skv. al- 
þýðutryggingarlögunum. bcrklavarnalögum, aðr- 
ir sjúkrastyrkir o. fl.l. Þar er hækkunin alls 1 
millj. 908 þús. kr.

Hækkun á 11. gr. fjárl. (dómgæzla, lögreglu- 
stjórn og sameiginl. kostnaður við embættis- 
rekstur) alls 488 þús. Hækkun á 10. gr. (stjórn- 
arráðið. bagstofan og ineðferð utanríkismál.i i 
581- þús. kr.

Ilækkun á kostnaði við kennslumál 557 þús. l;r.
Hækkun á framlagi til samgöngumála (aðal- 

lega hækkun á greiðslum til vegagerða og vega- 
viðhalds) 2 millj. 790 þús.

Hækkun á 16. gr. (verkleg l’yrirtæki) 931
þús. kr.
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Eru þá taldir helztu hækkunarliðirnir. Lækk- 
un hcfur aðeins orðið á einni grein fjárl., 7. 
grein, en þar eru færð vaxtagjöld ríkisins. Hafa 
vextirnir lækkað siðan 1938 um 425 þús. krónur.

Yið þennan samanburð kemur í ljós, að í frv. 
cr gcrt ráð fyrir hækkun á framlöguin til sam- 
göngumála (aðallega vegagerða) frá því sein 
grcitt var 1938, sem ncmur 2 millj. 790 þús., og 
hækkun á framlagi til annarra verklegra fram- 
kvæmda, sem taldar cru á 16. gr., um 930 þús. 
krónur. Þetta samanlagt er aðeins rúml. þriðj- 
ungur þcirrar útgjaldahækkunar, sem um er að 
ræða síðan 1938. Aðrar útg'jaldahækkanir, ná- 
lægt 7 millj. króna, eru á kostnaði við rikis- 
reksturinn og kostnaði við almenna styrktar- 
starfsemi.

Ég hcf bér, í stórum dráttum, gert saman- 
hurð á áætluðum útgjöldum i þvi fjárlagafrv. 
fyrir árið 1943, sem hér liggur fyrir, við út- 
gjöld ríkisins eins og þau urðu samkv. rikis- 
reikningi árið 1938. Xú er vitanlega óupplýst 
mál, hverjar breytingar kunna að verða gerðar 
á fjárlagafrv. hér á liæstv. Alþingi, en venjan 
hefur verið sú, að gjöldin hafa fremur hækkað 
en Iækkað i mcðferð þingsins, og þá er hitt 
einnig kunnugt, að gjöldin liafa ætíð oröið 
nokkru hærri i reyndinni en ráðgert hefur verið 
i fjárl.

Ég hef veitt því athygli, að í þessu fjárlaga- 
frv. er, nieð örfáum undantekningum, gert ráð 
fyrir hærri launagreiðslum við stofnanir ríkis- 
ins hcldur en voru árið 1938, þótt ekki sé með- 
talin verðlagsuppótin, sem eins og áður segir, 
er fær'ð sérstaklega í frv.

Þannig hefur mjakazt drjúgum i þessa áttina, 
þrált fyrir mörg og stór orð um of marga starfs- 
mcnn og óhóflegar launagrciðslur fyrir fáum 
árum. Hvort þcssar hækkanir stafa af því, að 
starfsinönnum hafi verið fjölgað eða grunnlaun 
þeirra hækkuð, er óupplýst. Sennilega er það 
hvort tveggja, en þetta er ekki hægt að sjá á 
frv., vegna þess að hæslv. fjmrli. hefur ekki 
fylgt þcirri stefnu, sem upp var tekin af fyrir- 
rcnnara haiis í fjárniálaráðherraeinbættinu, að 
láta. starfsmannaskrá fylgja fjárlagafrv. Verð 
ég að telja það óheppilegt, að hætt liefur verið 
að láta slika skrá fylgja fjárl., því að þótt ekki 
væri búið að ná því marki, að gera þá skrá ' vo 
úr garði, að henni væri nákvæinlega fylgt í öll- 
um tilfcllum, þá hefði verið aúðvclt, ineð þvi 
að lialdf'. þessu áfram og endurbæta skrána, að 
koma lienni í það horf, að þar væri liægt að lá 
nokkurn veginn fullnægjandi upplýsingar um 
starfsmannafjölda og launagrciðslur hjá ríkinu 
og stofnunum þess. Sleð því að hætta að birta 
skrámi er þingmöniiuni og öðrum gert stórum 
óhægara að fylgjast ineð þessum málum.

Eins og fram kom i ræðu hæstv. fjmrli. áðan, 
hefur útkoman orðið sú, að þrátt fvrir gífur- 
lega hækkun á útgjöldum, hafa tekjurnar liækk- 
að enn meira. Tekjurnar liafa orðið fast að 50 
inillj., eða um það bil þrisvar sinnum meiri en 
síðustu árin fyrir stríðið. Hefur því orðið mikill 
tekjuafgangur hjá ríkissjóði árið 1941, og er það 
út af fyrir sig gott, enda nauðsynlegt, að ríkið 
geti bætt sinn hag og safnað fé til framtíðar- 
innar, eins og margir einstaklingar gera nú. 
hessi tekjuafgangur, sein orðið hefur á liðnu

ári, stafar síður en svo af þvi, að Alþingi eða 
ríkisstjórn hafi sýnt meiri gætni en áður í 
meðferð fjármunanna. Það eru aukin viðskipti, 
og þar af leiðandi stórkostleg hækkun á toll- 
tekjunum, sem hefur fært ríkissjóði þennan 
niikla tekjuafgang árið 1941. Eins og ég áður 
gat uni, var ný tollalöggjöf — tollskráin svo- 
iicfnda — undirhúin siðustu árin fyrir stríðið, 
áður en þjóðstjórnin kom til sögunnar. Tolla- 
frv. var lagt fyrir Alþingi í febrúar 1939, en af- 
greiðslu þess lokið á framhaldsþinginu síðar á 
árinu. Þessi nýja löggjöf var við það miðuð, að 
færa ríkinu a. ni. k. jafnmiklar tolltekjur og 
áöur, e.'ð óbreyttu iniiflutningsmagni og verð- 
lagi. Af þessu leiddi vitanlega það, að slórum 
aukinn vöruiiinflutningur og hækkandi vcrðlag 
veitti rikissjóði stórkostlega hækkun á tollunum. 
Jíeniur hér cinnig tiJ grcina, að liæstv. fjmrli. 
notaði ekki þá heiinild, sem þingið veitti lionuin, 
til þess að sleppa að rcikna toll af stríðsfarm- 
gjölduni af innfluttum vörum.

líg hef áður getið þess, hvcrjar starfsað- 
ferðir voru uppteknar við afgr. fjárl. á árunum 
1935—1938. Árangurinn af þvi varð sá, að tekju- 
afgangur varð á fjárl. og ríkisreikningi öll þau 
ár. En á siðuslu þingum hcfur meðferð þess- 
ara mála verið með öðruin liætti. Um það vitna 
þau fjárl. greinilega, scm afgr. voru á síðasta 
fjárlagaþingi, árið 1941. Þrátt fyrir það, að tekj- 
urnar voru þá áætlaðar nokkrum millj. kr. hærri 
en nokkru sinni fyrr, voru fjárl. afgreidd á þvi 
þingi mcð verulegum tckjulialla og nicð greiðslu- 
halla, sem var yfir 2 millj. króna. En þar með 
er ekki sagan öll. A þinginu í fyrra voru auk 
þess samþykkt nokkur lög, sem hafa i för ineð 
sér veruleg fjárútlát fyrir ríkissjóð, án þess að 
þau gjökl væru sett á fjárlögin, eða tckjur ætl- 
aðar á móti þeim.

í unir. uin fjárl. á þínginu í fyrra var á það 
bent, bæði af mér og öðrum, að þetla væri mjög 
ógætileg fjárlagaafgreiðsla.

I sambandi við þetta má minna á, aö erfið- 
lega gengur nieð sölu á ýmsum landbúnaðarvör- 
um, og vel gctur orðiö nauðsynlegt að leggja 
fram fé til stuðnings fi'ainleiðslustarfseniinni og 
til ráðslafana, er miði að því að vinna gegn vax- 
aiuli dýrtíð, þótt eigi sé á fjái'I.

Xú getur í.ð visu svo farið, að tekjurnar reyn- 
ist það miklar á þessu ári, að ekki verði halli a 
rikisreikiiingnum, þrátt fyrir tekjuhallafjárl. En 
það breytir þvi ekki, að fjárlagaafgr. á síðasta 
þingi var ógætileg, og öðruvísi eu átti að ve.'a.

Xokkur hætta virðist á því, að Alþingi láti 
þá stundarielgcngni, sem nú er, villa sér sýn. 
Afleiðingar þess geta orðið háskalegar. Þótt 
stóraukin viðskipti hafi orðið til þess að auka 
tolla- og skattafckjur rikisins mikið í bili, er ekki 
liiegt að búast við því, að svo verði um alla fram- 
tið. Sá tími keinur, e. t. v. fvrr en nokkurn grun- 
I I’, er tekjur ríkisins lækka aftur. Þá getur Vel 
orðið erfitt að lækka gjöldin eins og þörf krefur. 
til þess að jafna reikninginn, og þeim mun erfið- 
afc sem þau verða þá orðin hærri. Sérstaklcga 
ci’ það aðfinnsluvert, ef þingmenn láta þá sögu 
frá siðasta þingi endurlaka sig, að fjárlög verði 
afgreidd með halla, þegar tekjurnar eru hærri 
en nokkru sinni fyrr.

Það væri áreiðanlega skynsamlegt að taka nú
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aftur upp þær starfsaðferðir við afgreiðslu fjárl.. 
sem fylgt var á árunum 1935—38. Ég get full- 
yrt, að þótt Framsfi. hafi ekki fjmrh.embættið 
nú, þá er hann og hefur alltaf verið fús til 
þess íið taka þátt í samtökum um þau vinnu- 
brögð í þessum málum, sem nauðsvnleg eru til 
þess, a'ð afgr. fjárl. verði viðunandi. Einmiít 
nú, þegar tekjur ríkisins og möguleikar til tekju- 
öflunar eru meiri en nokkru sinni áður, ætti að 
vera auðvelt að afgreiða fjárl. frá þinginu með 
hagstæðum greiðslujöfnuði. I’að cr a. m. k. stór- 
um auðveldara en áður var. þegar tekjurnar voru 
mörgum tnillj. kr. lægri, og framlög til nauð- 
synlegra framkvæmda þurfti að skera við nögl.

Ef sá þingmeirihluti, sem styður hæstv. ríkis- 
stj., heldur áfram á þeirri slóð, sem mörkuð var 
við afgreiðslu fjárl. á síðasta þingi, þá er það 
mjög ámælisvert. Varfærni og gætni í fjármál- 
um er alltaf nauðsynleg, ekki siður nú en áður. 
Verði engum samtökum á komið um skynsam- 
lega afgreiðslu fjárl., en tilviljun ein látin ráða, 
hvernig þeim málum lýkur, er hætt við, að það 
leiði til hallareksturs og skuldasöfnunar fvrr rn 
varir.

I sambandi við ráðstöfun þess tekjuafgangs, 
sem varð árið 1941, vil ég minna á það, að á 
aukaþinginu s. 1. hausl, báru framsóknarmenn 
fram frv. um stofnun framkvæmdasjóðs, í þeim 
tilgangi að hafa handbært fé til nauðsynlegra 
framkvæmda eftir styrjöldina. Sams konar frv. 
liggur nú fyrir þessu þingi, og því hefur verið 
yfir lýst, að samkomulag hafi orðið innan ríkis- 
stjórnarinnar um slíka sjóðsstofnun. Má því fast- 
lega gera ráð fyrir, að á þessu þingi verði sett I. 
um þannig sjóð og verulegur hluti af tekjuaf- 
gangi siðnsta árs verði Jagður ti! Idiðar á þernan 
hátl.

l'm afkomu á þessu ári er \ iiauiega ekki I’.;--sít 
að segja nú. Fjárlagaafgreiðsla í á síðasta reglu- 
legu Alþingi var ógætileg. Fjár!. ;yrir árið. sem 
nú er að líða, voru afgreidd með miklum 
greiðsluhalla. eins og ég áður lief nefnt. En þess 
er að vænta. að tekjurnar verði mciri á þessu 
ári en fjárl. gera ráð fyrir. einkum með íilliti 
1)1 þess, að nú munu verða ger’ar breytingar á 
skattalögunum. sem veita ríkissjóði aukivir 
lckjur. Er því ekki ósennilegt, að tekjuafgangur 
\erði einnig á þessu ári, svo að einnig þá verði 
unnt að Jeggia fram fé í framl,væmdasjóð. Ein- 
mitt nú er sérstakt tækifæri til að safna fé á 
þcnnan bátt til nauðsynlegra framkvæmda, taki- 
læri, sem óvíst er að komi aftur á næstu áruin.

\ iðfangsefnin, sem bíða úrlamuar, eru mó>’g 
og aðkallandi. I’að iná telja alveg víst, að eftir 
striðið vcrði fullerfilt að finna vcrkcfni i stærsiu 
knupstoðunum fyrir alfan þaun lólksfjóida, sv ■ 
þangað hefur safnazt, og á þetta einkum vi'ð 
um Reykjavík. Það ver'ður því óumflýjanlegt að 
fjölga heimilum i sveitum landsins og á þeim 
stöðum við sjó, þar sem bezt skilyrði eru til 
útgerða.r. En þetta verður ekki gert nema með 
því að leggja fram stórfé til aukinnar ræktunar. 
bygginga, hafnarmannvirkja, símaiagninga og 
annarra framkvæmda á þessum stöðum, sem 
nauðsynlegar cru til þess, að þar geti skapazt 
skilyrði fyrir fleiri fjölskyldur til að vinna fvrir 
sér við framleiðslustörf. Rafmagnið þarf að ná 
til dreifbýlisins, en það kostar mikil fjárfram-

lög. Okkur vantar einnig ný iðnaðarfyrirtæki, 
svo sem sementsgerð, áburðarverksmiðju o. fl. 
Er hét fátt citt talið af þvi, sem nauðsyniegt er 
að hrinda í framkvæmd svo fljótt sem verða má. 
en það verður ekki gert nema með þvi móti, rð 
nú verði lagt til hliðar fé i þessu skvni.

I frv. um framkvæmdasjóð rikisins er lagt til. 
að % lilutar þess tckjuafgangs, sem varð á næst- 
liðnu ári, verði lagðir i sjóðinn. Þótt svo verði 
gert. cr samt scm áður liægt að vcrja stórri 
fjárhæð af tekjum síðasta árs til lækkunar á 
skuldum rikisins. En það er cinmitt þetta tvennt. 
sem nú á að stefna að. að ininnka skuldirnar 
og safna fjármunum til mcnningarlegra og vcrk- 
legra framfara i landinu.

Forseti (GSv); Xæstur tekur til máls hv. li. 
landsk. þm., Emil Jónsson, og talar af hálfo 
Alþfl. i allt að 30 min.

Emil Jónsson: Eg vil liér i örstuttu máli 
hreyfa nokkrum atriðum varðandi bæði yfirlit 
það, scm hæstv. fjmrli. gaf um afkornu ríkis- 
sjóðsins árið sem lcið. fjárlagafrv., sem fyrir 
liggur fyrir næsta ár, og nokkur atriði önnur. 
er þetta mál snerta. Það iiggur reyndar í hlutar- 
ins eðli, að það er eklíi Iiægt, svo að í neinu lagi 
sé, að kryfja bér til mergjar ræðu hæstv. ráðh. 
um afkomu s. 1. árs, ]>ar sem eiginlega enginn 
veit neitt fyrr cn öllu þessu töluflóði cr dembt 
\ fir, og er jx’r úr svo miklu að moða. að ckki 
veitti af, að nokkurt tóm gæfist til þess ;;ð 
átta sig á aðalatriðunum, áður en umr. hefjasl. 
Sömuleiðis er sá tími. sem fiokknum er hér 
ætlaður, svo stuttur, að ekki er hægt að minnast 
á iiemn fátt citt af þvi. sem annars væri vel þess 
vert, að það væri gert ; ð sérstöku uinræðucfni. 
Að vísu liefui’ skrifstofusljóri fjármálaráðuneyl- 
isins gerl fjvn. grein fyrir örfáum atriðum úr 
rcikningi s. ]. árs, sérstaklega umframgreiðsl- 
ununi, en ekkert heiidaryfirlit vai’ þar um að 
ræða, og má þvi segja, að nefndin viti eiginlega 
lítið meira urn þessi mál en aðrir hv. þm„ enda 
þótt 5 \ ikur séu nú senn liðiKir af þingtimanum.

Það cr annars einkennilegt timanna tákn. hve 
áliðið cr orðið þings, þegar fjárlagafrv. kemur 
fyrst fram. og enn iíða þó þrjár vikur frá þeim 
líma og þar til 1. umr. er látin fara frani.

ílg minnist i þessu sambandi, að fvrsta árið. 
sem ég átfi sæti á þingi, árið 1934, var gcrð hörð 
Iirið að þáv. hæstv. fjmrh. (EystJ) fyrir það, 
að fjárlagafrv. var þá ekki lagt fram fyrr en (i 
dagar voru liðnir af Jjingi og ekki tekið til um- 
ræðu fvrr en 2 dögum siðar. Það var Sjálfstfl. 
cða fuiltrúi lians, sein stóð fyrir þessari gagn- 
rýni þá. En nú, þegar Sjálfsffl. liefur tekið við 
emba’tti fjmrli., fcr þessi umr. fram ckki c.inu 
sinni viku eftir þingsetningu eins og þá, heldur 
sex vikum scinna.

Ekki cr þctta ]iö vegna þess, að þingið hafi 
liaft svo ógn annrikt síðan það kom saman, þvcrt 
á móti. I»að hcfur bókstaflega ekkert gert, — 
annað en að biða, híða fyrst eftir bæjarstjórn- 
arkosningunum í Reykjavík í heilan mánuð - - 
og biða enn eftir að finna sjálft sig, að þessum 
kosningum afslöðnuin — og það á enn cftir að 
átta sig á þeirri lexíu, sem stjórnarflokkarnir 
þar hafa fengið.



Ilér líggur þó fyrir fjöldi mála, sem þarfnast 
bráðrar úrlausnar, ég nefni gengismálið og dýr- 
tíðarmálið, scm þola helzt ekki neina bið, og 
fjölda annarra aðkallandi vandamála. Engin þess- 
ara mála eru enn komin frá nefnd í fyrri deild- 
inni, hvað þá meira. Þessi afgreiðsla, og þó sér- 
staklega fjárlagaafgreiðslan cr næstum óafsakan- 
leg og getur tæpast endað nema á cinn veg, að 
engin fjárl. vcrði afgreidd á þessu þingi. Þá vil 
ég cnn nefna eitt dæmi af sama tagi: Enn hefur 
cnginn þm. séð rikisreikninginn fyrir 1940. Hann 
hefur enn ekki verið prentaður né lagður fram. 
Það eina, sem þingmenn þvi hafa að halda sig að 
um fjárhagsafkomu ríkissjóðsins og við samn- 
ingu fjárl. fyrir árið 1943, cr ríkisreikningurinn 
1939 — frá því fyrir stríð, þegar frá eru skilin 
bráðabirgðauppgjör Jkiu, er hæstv. fjinrli. gaf 
nú og i fyrra. Þessi undirbúningur allur að starfi 
þingmanna cr svo frálcitur, að ég hef ekki kom- 
izt hjá að fara um hann nokkrum orðum. Ein- 
mitt á þessuin tímum óvæntra atburða og 
snöggra brcytinga er nauðsynlegt að hafa sem 
fyllstar og nýjastar upplýsingar um hag ríkis- 
sjóðsins og hina ýmsu tekna- og gjaldaliði rikis- 
reikningsins, nóg er óvissan um þessa liluti 
samt.

Sú tala, sem mesta eftirtckt hlýtur að vckja af 
öllum þeim mörgu tölum, sem hæstv. fjmrh. 
nefndi, er auðvitað tekjuafgangur ríkissjóðs s. 1. 
ár, sciri hann taldi vera nálægt 17 millj. kr. — 
Sömuleiðis og i beinu framhaldi af þessari tölu 
hljóta líka að vekja athygli heildarupphæð 
tekjuhliðar reikningsins, scm sögð er 49,5 millj. 
kr., og gjaldahliðin í heild, sem hann taldi vera 
um 38 millj. kr., en var áætluð 18 millj. kr. Báðar 
þessar tölur og þó einkum sú fyrri hafa farið 
svo gífurlega fram úr áætlun, að sliks eru engin 
dæmi, hvorki fyrr né síðar. Út af fyrir sig er 
náttúrlega ekki ncma gott eitt um það að segja, 
að hagur rlkissjóðs standi með svo miklum 
blóina og tekjuafgangurinn hefur orðið svo mik- 
ill, sein raun ber vitni um. En þó skyggir þar 
eitt á, og það er, að þessi tekjuafgangur er ekki 
að öllu leyti vel fenginn. Fjárl. fyrir þetta ár, 
1941, voru saniin á öndvcrðu ári 1940, eða með 
öðruin orðum í upphafi stríðsins, þegar inönn- 
uin var enn ckki Ijóst, hverjar afleiðingar þetta 
strið mundi hafa á fjárhag rikis og þjóðar og 
yfirleitt á afkomu okkar allra. Fjárl. voru þvi 
afgreidd mjög varlega, t. d. var ekki gert ráð 
fyrir tckju- og eignarskatti nema tæpum 2 millj. 
kr. og ckki fyrir vörumagnstolli samtals nema 
fyrir 8.8 millj. kr. Reynslan hefur nú sýnt, að 
þessir tveir Iiðir hafa farið fram úr áætlun, sá 
fyrri um ca. 9 millj. kr. og sá siðari um ca. 
14.5 millj. kr. Þegar á Alþingi í fyrra var mönn- 
um ljóst, hvert stefndi incð þctta. Menn sáu þá, 
að tekjur ársins 1940 höfðu orðið svo miklar, 
að tekju- og eignarskatturinn — og stríðsgróða- 
skatturinn hlaut að fara langt fram úr þeirri 
upphæð, sem fjárl. frá árinu áður höfðu gert 
ráð fyrir, og það var einnig þá sýnilcgt, að mcö 
þeini kaupinætti, sem þannig hafði skapazt, og 
þeiin innflutningsmöguleikum, sem fyrir hendi 
voru, hlutu einnig tollarnir að fara langt frain 
úr fjárlagaupphæðinni.

Því var það, að á þessu þingi var ráðstafað 
verulegum hluta þess fjár, sem sýnilegt var, að
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mundi verða afgangs venjulegum þörfum rikis- 
sjóðsins. Á ég þar við „lög um heimild fyrir 
ríkisstjórnina til ráðstöfunar og tekjuöflunar 
vcgna dýrtíðar og crfiðleika atvinnuveganna", 
sem samþykkt voru á því þingi, cn sem kunn- 
ugt er hafa þcssi lög aldrei komið til fram- 
kvæmda nema að örlitlu leyti, og það i öfuga 
átt við það, sem til var ætlazt.

1 þcssuin 1. er gert ráð fyrir því, að ríkis- 
stjórnin leggi fram úr rikissjóði af tekjuin árs- 
ins 1941 5 millj. kr. i þcssu skyni. Þctta licfur 
aldrei verið gert.

Auk þess var þar gert ráð fyrir að fella niður 
mcð öllu tolla af „baunum, ertum, linsum, 
hveiti, rúgi, ris, byggi, höfrum, maís og ann- 
arri ómalaðri kornvöru, mjöli úr liveiti, rúgi. 
risi, byggi, höfrum, maís o. fl.“ Enn fremur að 
lækka um helming tolla af alls konar sykri.

Er enginn vafi á, að ef þessi leið hefði verið 
farin, sem Alþingi og ætlaðist til, hefði verð- 
lag á þessum og öðrum nauðsynjavörum getað 
lækkað til stórra muna og þetta þvi orðið 
mikið atriði í þeirri baráttu, sem allir voru — 
og scgjast vera cnn — sammála um að heyja 
til að halda dýrtiðinni niðri, en sem bara aldrei 
er háð. Allt þetta var látið undir höfuð leggj- 
ast, og féð, sem átti að not.nst i þessu skyni, 
tekið og lagt i ríkissjóðinn, og kemur nú fram 
hér i dag sem tckjuafgangur, með þvi fiua 
nafni, — eu ætti raunar að heita fé, sem rang- 
lega er dregið undan i baráttunni við dýrtíðina.

Ég hygg, að það sé ekki of i lagt, að í þetla 
mundi hafa farið um helmingur „tckjuafgangs- 
ins“, ef fyrirmælum laganna hefði verið fylgt, 
eða, svo að ég orði það rétt, ef heimildir þess- 
ara 1. liefðu verið notaðar eins og til var ætlazt. 
Loks voru svo settar i þessi sömu lög lieimildir 
handa ríkisstj. lil tekjuöflunar — í þessu sér- 
staka augnamiði — til að lialda niðri dýrtið- 
inni, svo sem heimild til að hækka tolla á áfcngi 
og tóbaki, heimild til að leggja á útflutnings- 
gjald og heimild til að innheimta tekju- og 
eignarskattinn með 10% viðauka. Auðvitað átti 
ekki <nð nota þessar heimildir, nem.n þvi aðeins, 
að tekjunum af þeim yrði varið til að halda 
niðri vöruverðinu, enda var það ekki gert, nema 
hvað tekju- og eignarskattinum viðkom; hann 
var innheimtur með 10% viðaukanum, enda þótt 
lögin kæmu ekki til framkvæmda að neinu öðru 
leyti. Þessi tekjulind virðist hafa numið ca. 
inilljón kr. fyrir rikissjóðinn.

Þetta var það, sem ég leyfði mér að kulla, íio 
lekjuafgangurinn væri ekki að öllu leyti vtl 
fenginn. Loks cr þess að geta, að rikisstj. hefur, 
samkvæmt 1. um tollskrá, heimild til að inn- 
heimta ekki toll af „striðs“farmgjöldum, þ. e. a. 
s. miða tollinn við farmgjaldaupphæðina fyrir 
stríð. Þetta hefði auðvitað átt að vera ein sú 
fyrst.n og sjálfsagðasta ráðstöfun á móti dýrtið- 
inni. Ilefur hæstv. ríkisstj. þá gert þetta? Nei, 
hún hefur innheimt margfaldan toll af farm- 
gjöldunum á helzlu nauðsynjavörum, I staðinn 
fyrir að nota lieimildinn til að miða tollinn við 
farmgjöldin eins og þau voru fyrir stríð, og 
eins og útkoman sýnir, — án þess að þurfa 
þess til aö standa undir venjulegum rckstri rik- 
issjóðsins, eins og þessi ..tekjuafgangur" sýnir, 
scm liér er nú lagður fram. —- Ríkisstjórnin hef-
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ur þvi raunverulega unnið að því að niagna dýr- 
tiðina og auka hana. Eftir höfðinu dansa svo 
limirnir.

Er það óeðlilcgt, þcgar kaupmcnn og atvinnu- 
rekendur sjá aðfarir ríkisstjórnarinnar, að þeir 
reyni lika að taka þátt í þcssu kapphlaupi, 
reyni að klófcsta i sinn hlut eitthvað af stríðs- 
gróðanum mcð hækkaðri álagningu og liærra 
söluverði? Vissulega cr þcim það ekki láandi, 
þcgar rikisstjórnin vísar sjálf leiðina og scgir: 
Sjá, hcr cr cg búin að aura saman 15 milljónum 
mcð því að fara í kring um allar dýrtíðarráðstaf- 
anir, scm Alþingi fól mér að gera. Aðcins cinni 
stctt þjóðfélagsins er bannað að verða þcssara 
gæða aðnjótandi og það þcirri, sem hclzt þyríti 
þess með, launastéttinni. Við hana cr beitt gcrð- 
ardómi og þvingunarráðstöfunum til þess að 
hindra þann voða, að hún fái í sinn hlut sann- 
gjarnan liluta.

En við skulum sleppa þessu. I>að cr komið 
sem komið cr. Hæstv. ríkisstj. hefur glatað þvi 
tækifæri, scm hún átti til að halda niðri dýr- 
tiðinni, og hafði möguleika til mcð dýrtíðarl. og 
þvi fé, scm hér er borið fram sem tekjuafgang- 
ur, svo að um það þýðir ckki að fást héðan af.

En næsta atriðið er þá að ráðstafa þessari 
gifurlegu fjárfúlgu á þann vcg, að það komi 
virkilega þjóðinni að notum í þcirri baráttu, 
scm allir cru sammála um, að hún muni þurfa 
að hcyja að striðinu loknu, kannskc harðari en 
hún hefur þurft að gera nokkru sinni fyrr. 
fyrir afkomu sinni og lífi. Virðist því cinsýnt, 
að heppilegust ráðstöfun á fénu hljóti að bein- 
ast í þá átt að létta undir með atvinnuvegunum 
að striðinu loknu og skapa atvinnuskilyrði fyrir 
þann mannfjölda, scm nú vinnur að þcim störf- 
um, sem ckki er að vænta að cndast muni þeíni 
til framfærslu nema skamma stund. Ég skal 
ckki fara langt út í þetta nú, en skal hér nefna 
nokkur atriði, sem mér finnst, að vel megi taia 
um, þó að margt fleira komi að sjálfsögðu íil 
álita.

Það, sem sjávarútvcgurinn þarfnast mest nú 
þegar, og kemur þó alltaf til að þarfnast meir og 
nteir, eftir því scm tíniinn líður, cr aukinn 
skipakostur. I’að verður því að vera eitt höfuð- 
atriði fyrir rikisstj. og Alþingi að styðja alla 
þá viðlcitni, sem miðar að því að bæta úr þessu.

Nýafstaðið fiskiþing samþykkti einum rónii 
að fara fram á, að Eiskvciðasjóður væri cfldur 
i þcssu skyni og að rikissjóður lcgði honum 1:1 
fi inilljónir króna á tveimur árum, svo að sjóð- 
urinn gæti orðið sú lyftistöng i þessum efnum, 
sem hann enn hefur ckki mcgnað að verða. 
Hingað til hcfur alltaf verið borið við fjárskoríi. 
Xú cr sú ástæða ckki lengur fyrir hcndi, og 
áreiðanlcga væri þvi fé vel varið, sem þannig 
væri ákvcðið til stofnlána fyrir aukin atvinnu- 
tæki sjávarútveginum til handa.

Landbúnaðinn mætti sjálfsagt búa undir crfið- 
Jcikana á ýmsan veg, en ein sú vcigamesta ráð- 
stöfun í þvi skyni er vafalaust sú að reisa, cf 
unnt er, áburðarvcrksmiðju, scm sæi að mcstu 
cða öllu fyrir hinni innlcndu áburðarþörf fyrir 
svo vægt vcrð, að not þcssarar vöru gætu orðið 
cnn almennari og meiri cn nú er. Mér er kunn- 
ugt um, að þetta cr til athugunar, og reynist það 
tekniskt fært, gæti að mínu viti vel komið J1

Alþt. 1942. C. (59. löggjafarþing).

grcina, að ríkið rcisti vcrksmiðjuna og afskrif- 
aði um lcið stofnkostnaðinn, svo að hann þyrfti 
ckki að lcggjast á framlciðsluna. Væri þar árcið- 
anlcga um að ræða eina hina þörfustu ráðstöf- 
un fyrir þennan atvinnuveg. Eleira mætti auð- 
vitað nefna, svo scm rafinagnsmál svcitanna 
o, fl. o. fl.

Eyrir iðnaðinn skal ég vera hæverskur mjög, 
aðcins fara þcss á lcit, að leiðrétt verði gamalt 
misrétti og fclldir burt mcð öllu tollar þcir, 
scm nú cru grciddir á cfnivörum lil þcssa at- 
vinnuvcgar, og honum ckki sköpuð vcrri aðstaða 
en liinuin crlcndu keppinautum. I’etta virðist 
ekki ósanngjarnt, cn ég cr viss um, að cf skil- 
yrðin væru að þessu lcyti bætt fyrir þennan 
atvinnuvcg, þá muni liaiin aukast og dafna vcl 
í fraintíðinni og geta tckið fyllilcga sinn hluta 
að tiltölu af atvinnufærum mönnum.

Auk þcssa þarf svo að ætla riflcgt fé til vcrk- 
legra framkvæmda ríkisins að stríðinu loknu, 
hvort scm það nú vcrður kallað jöfnunarsjóð- 
ur, cins og við gcrðuin Alþýðuflokksmcnn, eða 
það vcrður kallað framkvæmdasjóður, eins og nú 
er gcrt i frv., sem útbýtt hcfur vcrið á þessu 
þingi, cða eitlhvað annað. Loks þarf svo að gcra 
ráð fyrir skuldagrciðslum og varasjóði til að 
mæta tckjuhalla, cf hann skyldi sýna sig á næst- 
unni, því að nú eru mörg veður í lofti, og gct- 
ur á skömmum tíma skipazt margt öðru visi cn 
nienn gera sér i hugarlund og nú er.

Einhverjum hv. þm. kann nú kannske að finn- 
ast, að þessar bollalcggingár eigi ekki heima liér 
við þcssa umr., cn það ciga þær vissulega, því að 
það hlýtur að koina til kasta þingsins, hveraig 
tckjuafgangi þcssum vcrði ráðstafað, og úrslita- 
þýðingu gctur það liaft fyrir okkar þjóðfélag, 
hvernig það verður gcrt. Útgjöld ríkisins til að 
halda niðri dýrtíðinni hcf ég liér ekki minnzt 
á, ekki vegna þess, að ég telji þau þýðingar- 
minni cn annað, sem ég hef nefnt, heldur vegna 
þess, að um það höfum við Alþýðuflokksmenn 
borið fram till. í sérstöku frv., og þurfa því ckki 
þau útgjöld að takast með hér.

L'm sjálft fjárl.frv. þarf ég ckki að vera lang- 
orður. I’að virðist mjög sniðið eftir fjárl. yfir- 
standandi árs, cn þó eru þar nokkur atriði, scni 
ástæða cr til að vekja athygli á strax, t. d. tckju- 
og eignarskatturinn. Hann er í frv. áællaður 7 
millj. kr., en hefur orðið árið scin leið hér um 
bil 11 millj. kr. með stríðsgróðaskattinum. Má 
af þessu álykta eitt af tvennu, annað hvort hef- 
ur hæstv. fjmrli. talið óvarlcgt að gera ráð fyrir 
jafnmikluin tckjum hjá skattþegnunum á þessu 
yfirstandandi ári og voru 1940, og skatturinn 
1941 er iniðaður við, cða þá hitt, að tekju- og 
ciguarskatturinn á að innheiintast cftir öðruni 
<>g vægari regluin en þá. Xú er vitanlega ekki 
hægt að scgja ncitt um það mcð vissu, hvað 
þetta ár inuni bera í skauti sinu, en eins og út- 
litið er og rcynslaii bcndir til enn scm koinið er, 
þá má ætla, að það verði síður en svo lakara 
cn áður, því að aldrci, síðan stríðið hófst, hafa 
tekjurnar (hátekjurnar) verið mciri en það, sem 
af er þessu ári. l>ó væri vitanlega miklu liægara 
að dæma um þetla atriði síðar á árinu, eða undir 
árslokin, og ég skal segja það sem mína skoðun, 
að ég álít það miklu hyggilegra að fresta af- 
greiðslu fjárl. nú, úr þvi að búið er að draga
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svo lengi. sem raun her vitni, rð leggja þnu 
l'ram. I'jvn. hefur setið aðgerðalaus að heita 
má og' beðið hátt á sjöttu viku, og úr þessu tr 
sýnilegt, að ekkcrt verður unnið að afgreiðslu 
þeirra fyrr en eftir páska, en þá cr tíininn til 
þingloka væntanlega or'ðinn svo stuttur, að það 
atriði, ásanit þeirri óvissu, sem ríkir með alla 
afkoniu þjóðarinnar, gcrir það alveg óforsvaran- 
legt að afgreiða einhver hráðabirgða- aða flaust- 
ursfjárlög, eins og væru afgreitkl nú.

En svo niikil óvissa sem rikir um afkomu árs- 
ins, virðist þó rikja enn meiri óvissa um hitt 
alriðið. eftir hvaða reglum tekjuskatturinn verð- 
ur innheimtur.

I’egar kosning'unum í Keykjavík var frestað í 
jnnúar í vctur, var látið í það það skína — eg 
enda beinlínis sagt —, að samkomulag hefði 
náðst um afgreiðslu nýrra tekju- og eignar- 
skatlslaga milli Framsfl og Sjálfstfl., og var 
látið í veðri vaka, að þetta væri allt klappa'ð og 
klárt áður en þing kom saman. Meira að segja 
lýsti einn hæstv. ráðh. yfir því í útvarpi fyrir all- 
löngu, að nii væri ákveðið að taka 90% af öllum 
hátekjum, sem færu fram úr vissri upphæð, sem 
ha nn einnig tilgreindi.

En hvar eru þessi lög? Hvar er frumvarpið fil 
þessara lag'a? Ekki hef ég séð það, og áreiðan- 
lcga hefur því ckki veriö útbýlt enn þá hér á 
hv. Alþingi. Hvar er það, og hvað dvelur það? 
Og það er ekki nóg með, að Alþingi híði eftir 
því. Skattanefndirnar úti um land hiða líka eftir 
þvi. og mér er sagt, að niðurjöfnunariiefnd 
Iteykjavíkur hafi frestað störfum og biði líka 
eftir því. Yfirleitt er jietta eina frv., sem beðið er 
eftir frá hæstv. ríkisstj. Og þó var lýst vfir því, 
að samkomulag hefði náðst um það, áður cn þiufi 
koni saman. og sanit sést ckkert, þó að þingtím- 
inn sé sennilega hálfnaður c'ða mcira, 40 dagar 
og 40 nætur hér mn bil síðan. Eina visbcndingin, 
sein maður fær uin það, sciu koma á í þcssu 
cfnl, cr, að hæstv. fjinrh. lcggur til í frv. sinu. 
að tckju- og cignarskatturinn vcrði lækkaður 
um liér um bil hclming frá því. scm hann var í 
fyrra- Og þetta cru líka upplýsingar út af fyiir 
sig. þó að þær bcndi i aðra átt cn 90%-in, scm ég 
ncfndi áðan.

Annað atriði í fjármálaslcfnu hæstv. ríkisstj. 
kcmur einnig glöggt fram i þcssu fjárlagafrv. 
fyrir 1943, og það cr. að þvi cr gcrt er ráð fyrir. 
að verðtollurinn tiækki úr 5.5 millj., sciu gcrt cr 
ráð fyrir í fjárl. yfirstandandi árs. í 10 millj- 
ónir cða nálcga hehningi hærri upphæð. eða tií 
samræmis við rcynsluna frá siðasta ári. Ekki 
citt augnablik virðist það hvarfla að Iiæstv. rik- 
isstj. að lækka citthvað af þcssum tolluin, t. d. 
tolJinn af striðsfarmgjöldunum, svo að citthvað 
sé ncfnt.

Auðvitað væri hér hið upplagðasta tækifæri 
::Ö lækka til vcrulcgra muna dýrtiðina í landinu 
mcð tollalækkunum, vegna þcss fyrst og fremst, 
að rikissjóður þarf ckki á öllum þessuin tckjum 
nð halda.

Tckjustofuar rikissjóðsins eru yfirleitt allir, 
- eða a. m. k. flestir —, ákveðnir í erfiðu ár- 

ferði, þegar allt hefur orðið að kría inn, sem 
liægt hefur vcrið, til að mæta hinum nauðsyn- 
legustu útgjöldum. Er þá nokkur goðgá, að 
mönnum dctti það í hug, í öðru cins veltiárferði

og peningastraum eins og nú gengur vfir landið. 
Iivort ckki sé unnt að Iækka eitthvað tolla á 
nauðsynlegustu vörutegundum og aðra þá tekju- 
stofna ríkisins, sem harðast koma iiiður á þjóð- 
félagsþegnunum? Mér finnst það ekki, og áreið- 
anlega vcrður að athuga það vcl og vandlega 
áður rn lil fulls er frá fjárl. gcngið.

Og svo má líka spyrja: Ef hæstv. rikisstj. ætl- 
ar nú að nota alla þá tekjustofna, sem til voru 
lindir á crfiðleikaárunum, til hvers ætlar húa 
þá að grípa, þegar aftur har'ðnar i ári? Iif hæstv. 
likisstj. er lirædd við að hafa of mikla pcning'i 
i umfcr'ö lijá almenningi vegna verðbólgunn ir. 
sem af því kynni að skapast, eru ýmis ráð lil. 
lil að hæla úr þvi, önnur cn að taka féð af ai- 
nienningi i rikissjóðinn, t. d. skvldusparnaður 
og ef til vill fleira.

Og svo kemur Sjálfstfl. og vill telja almcnn- 
ingi trú um, eins og núna við bæjarstjórnar- 
kosniiigarnar síðustu, að liann sé sá flokkur. 
og sá eini flokkur. sem telji hagsmunum þjóð- 
arinnar liezt borgið með þvi að geyma féð i vös- 
um borgaranna sjálfra, — en vill svo um Ieið 
pressa aura úr vösum þeirra með hallæristollum 
af nauðsynjavörum.

Ýmislegt fleira mætti um fjárlagafrv. þelta 
segja, en til þess er enginn tími, og verð ég þvi 
að láta þetta nægja.

Að síðustu vil ég aðeins segja þetta:
Sjálfstfl. hefur oft haldið því fram, a'ð hann 

liafi verið kallaður til samstjórnar með Alþfl. 
og Fra nisfb. þcgar allt var a'ð komast i fjárhags- 
legt ] irot hjá rikissjóði. Og nú mætir fjmrli. þess 
fiokks með tekjuafgang upp á 7 millj. kr., svo að 
fljótt á litið virðist vera nokkuð til i þessu < g 
Sjálfsfl. liafi virkilcga bjargað fjárhag lands- 
ins. eins og hann heldur fram. En ég hygg. rð 
ljóminu fari af þessu hjörgunarafreki. þegar 
þcss er fiætt:

1. Að tckjuöt'lunin. - ng þá tckjuaffi’angur- 
inn cr á cngan bátt orðinn til fyrir þeirra 
r.lbcina sérstaklcga.

2. Að gjöld ríkissjóðs bafa undir þcirra stjórn 
farið allt að 77% fram úr áætJun.

3. Að þcssi hæstv. ríkisstjórn, og þá serstak- 
icga Sjálístfl. hcfur vanrækt allt. það, sein AI- 
þingi fól bcnni að gcra í dýrtiðarniálununi, ncma 
það' citt. að innhciinta 10% viðaukann á tckju- 
og eignarskatlinn og þannig búið til tckjuafgang. 
scin raunvcrulcga var ráðstafað lil onnars.

4. Að stcfnan virðist vcra sú, að halda við öll- 
um tollum og sköttum af nauðsynjavörum, en 
hika við að hcra frarn tckjuskattsfrv., þangað iíl 
koiuið cr frani á síðari hluta þingtímans, scm 
sýnir a. in. k., að foruslan cr ckki örugg á þcssu 
sviði. að ckki sé mcira sagt.

Forseti (GSv): I>á tekur til máls hv. þm. Dal., 
Porsleinn Briem. og talar af hálfu Bændafl.

Þorsteinn Briem: I>að cr kunnugt, að í inikl- 
um grasáruin fær bóndinn mikil og, —- að ]>vi 
cr hann hvggur —. góð hev i garð. Hann væntir 
sér því góðs arðs af miklum hcyjum. Þó kcmur 
fyrir, að þær vonir bregðast, fóðrun mistekst. 
vanhöld verða rneð mesta rnóti og afurðirnar 
cftir bví. Hver var bá orsökin?

Taðan var úr sér sprottin, — og útheyin trén-
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uö. I’aö reyndust vera „svik i heyjuiuim“, sem 
kallað er.

Nú er líkt ástatt fyrir þjóðinni. Ekki þarf aö 
kvarta yfir heyskapnum, — mikið hcfur heyj- 
azt að vöxtum. Almenningur hcfur nú meiri 
peninga lianda niilli en hann hefur nokkru sinni 
áður haft. Sparisjóðsinnieignir og lilaupareikn- 
ingsinnistæður i bönkum liafa aukizt um nær 
100 milljónir. Tekjur rikissjóðs hafa aukizt um 
168% fram yfir áætlun. Tckjuafgangur, — sjóðs- 
aukning —, rikissjóðsins liefur þrátt fyrir hin- 
ar miklu umframgrciðslur, skuldalækkun og 
eignaauka orðið á 13. milljón, ef ég hef tekið rétt 
eftir þeiin tölum, sem hæstv. fjmrli. las áðan. 
Aætlaður tekjuafgangur á sjóðsyfirliti þess 
fjárlagafrv., sem hér liggur fyrir, er rúmar 3 
millj. kr. Og þó að allar áætlanir séu óvissar, — 
og jafnvel þó að þar sé einni upphæð ofaukið. 
1,8 millj. kr. tekjum af áfengissölu, — þá hefur 
tekjuafgangur aldrei áður verið þvílíkur sem 
nú er ráð fyrir gert.

I>að má þvi segja, að liér séu allar lilöður 
fullar og fúlgur við hvert liíis. Menn eru því 
margir bjartsýiiir og stórliuga, þegar þeir líta 
yfir allan þennan mikla heyafla.

En þessi frábæri heyskapur vcrður því aðeins 
vanhaldalaus, að sú taðan sé ekki úr sér sprott- 
in, að ekki séu „svik i heyjumim", eins og oft 
í mikluin grasánnn.

Vér skulum þá fyrst lita á, hvernig allur þessi 
ínikli heyfengur cr til koininn. Og til skilnings- 
auka almennum hlustendum tek ég fyrst dæmi 
frá amiarri þjóð.

I>egar annar styrjaldaraðilinn hafði tekiö 
Danmörku hernámi, var öll útflutnings- og inn- 
flutningsverzlun að sjálfsögðu rigbundin við 
Þýzkaland. Þetta vakti þó í fyrstu vonum mimii 
ugg hjá aðalútflytjendum landsins, fiskimönn- 
um og bændum. Þvert á móti hækkaði brún 
sumra Jieirra fyrst í stað, því að hcrnemandinn 
greiddi vörur þeirra allgóðu verði og borgaði 
þær i dönskum krónum. En sá fögnuður stóö 
ekki lengi, er þeir fcngu vitneskju um, hvcr ráð 
bernemandinn liafði til þess. Þegar hernemandi 
Danmcrkur bóf kaup sín á allri framleiðslu 
Dana, aflaði liann sér hins danska gjaldevris á 
þann liátt, að liann fór með þýzkar ávísanir. 
eða skuldaviðurkcnningar, upp á nokkur hundr- 
uð milljónir inn i þjóðbanka Dana og bauð bank- 
anum að greiða sér út danskar seðlakrónur gegn 
þessum ávísunum. Hernemciidur sögðu: Þið 
skuluð fá út á þetta þær vörur, sem við höfum 
og þiö komizt ekki af áii, en afganginn verðið 
þið að eiga hjá okkur þangað til að stríðinu 
loknu.

Ef Þjóðverjar hefðu farið þannig aö við hvern 
einstakan danskan bónda cða fiskimann, liefni 
hver einasti inaður þegar skilið, hvað hér var 
á ferðinni, sem sé það, að hver einasti framleið- 
andi og verkamaður varð að leggja fram hvern 
I ann eyri, sem hann aflaði umfram fæði og 
klæði, í erlent stríðslán, sem enginn vissi am 
greiðslu á.

En hernemandinn sá, aö erfiðleikar mundu á 
að fá slríðslánið á þann hátt. Þess vcgna fór 
hann þá leið að láta þjóðfélagið sjálft lána sér 
með því að láta það leggja til seðlana, til þcss 
að hægt væri að nafninu að borga hverjum

einstökum sitt. Þannig var hægt að binda aill 
andvirði framleiðslunnar — fyrir utan brýnustu 
nauðsynjar -- í striðslánum. Þegar dönskum 
framleiðendum skildist þetta, sáu þcir, hvér 
voði þjóðfélaginu var búinn. Iinda tóku þá liag- 
fræðingar liins stríðsaðilans að skrifa um þetta 
og sýna fram á, hvernig verið væri að grafa 
grunninn undan hcilbrigðu fjármálalífi þessa 
hernumda lands.

Mcnn skildu, að hér var verið þegjandi og 
hljóðalaust að breyta tryggum gjaldeyri her- 
nuniins lands i happdrættisseðla, þar sem vinn- 
ingarnir ultu allir á þvi, hvort hernemandinn 
sigraði að lokuni. Eg dreg ekki fram þetta dæmi 
til þess að gera upp á milli hernaðaraðila. Ég 
tek þetta dæmi cinungis af því, að það er ljóst. 
Þelta er glöggt dæmi þess, hvernig hernaðar- 
þjóðirnar fara að þvi að láta hlutlausu þjóð 
irnar, sem þær eiga yfir að ráða, lcggja allt sitt 
í stríðslán og taka þannig sinn þátt i herkostn- 
aðinum. Allt, sem hernumdu þjóðirnar afla um- 
fram lífsþurftir, er jafnóðuin bundið i stríðs- 
lánum með þessum sania eða svipuðum hætti. 
Þann veg cr liverjum þeirra pcningi breytt i 
happdrættisseðil, þar sem vinningarnir velta á 
því, hvor hcrnaðaraðilinn sigrar.

Vér íslendingar erum þar engin undantekn- 
ing. Allur afgaiigseyrir landsmanna fer hér sem 
annars staðar, þar sem líkt á stendur, í striðs- 
lán.

Hernemendur landsins hafa látið oss fá þann 
skanimt af erlendum vörum, sem þeir liafa talið 
oss þurfa og sjálfir gctað í té látið. Enn bafa 
þeir ekkert annað borgað, — hvorki fyrir þær 
vörur, scm vér höfum af hendi látið, né fyrir 
þá vinnu, sem Islendingar hafa unnið i þágu 
sctuliðsins hér á landi, né heldur fyrir það, sem 
sctuliðið liefur leigt eöa keypt sér til fæöis eða 
annarrar notkunar eða nautnar, síðan það kom 
hingeð til lands. Eyrir allt þetta liefur enginn 
eyrir enn komið í vorar hcndur, lieldur aðeins 
skuldaviðurkenningar.

Þetta mundi hvert mannsbarn vita, ef þjóð- 
félagið eða Landsbankinn væri ckki til knúöur 
fyrir þess hönd að lána hernemandanum fé, til 
þess að greiða einstaklingunum. Hvaðan hefur 
þjóðbankinn þá fé til að annast þvílíkar greiðsl- 
ur? Hann hefur til þess prentvélina. En papp- 
írinn fau' liann hjá hernemandanum. Þjóðbank- 
inn er til knúöur af þeim, sem ráð vor hafa i 
hendi, að gela lit seðla, ekki aðeins eins og at- 
vinnuvegirnir þurfa, heldur og eins og hernem- 
andinn eða verndarinn þarf. Þannig hlaðast 
stríðslánin upp, — ef ekki af ]iví, að útflutnings- 
framleiðsla vor uemi meira en innflutningurinn 
þá af hinu, að setuliðsvinnan sogar lil sin vinnu- 
aflið, og slriöslánin vaxa seni því ncniur, sein 
fyrir þann vinnukraft er greitt í íslenzkum seðl • 
um.

Vér höfum á s. I. tveim árum selt öörum 
striösaöilanum framleiösluvörur fyrir 322 mill- 
jónir kr., og upp í þaö höfum vér fengið aftur 
aðfluttar vörur fyrir 204 milljónir. Afganginn, 
eða 118 milljónir, höfum vér ekki fengið greidd- 
an meö öðru en ávisunum, sem eru sama sem 
viðurkenning' fyrir skuldinni. Þessar erlendu 
skuldaviðurkenningar höfum vér aðeins að litlu 
leyti getað notað til þess að greiða með gamlar
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skuldir. En hitl allt höfum vér orðið að lcggja 
fram seni stríðslán. I>ar að auki höfum vér lagl 
fram scm striðslán allt það fé, scm scluliðið 
hefur notað til kaupgreiðslu eða til cigin þarfa í 
islcnzkum peningum. Og virðist það vera a. m. 
k. um 40 millj. kr. I’cssi stríðslán öll cru talin 
„innicign" crlendis. I’essi svoncfnda „innieign" 
vor crlendis cr nú 157 milJjónir kr. Hún er ekki 
Irjáls gjaldcyrir, nema að nafninu til. Hún cr 
hundið fc hjá hernaðaraðila, af því að hann þarf 
á hcnni að halda, scm hcrkostnaðarframlagi af 
hálfu íslcndinga, þangað til stríðinu er lokið.

Nú cr það viðskiptavcnjan, að cf Pétur lánar 
Páli pcninga, gctur Pctur ckki lcngur leikið 
scr með þá peninga, sem Páll cr búinn að fá 
lánaða bjá honum. Lánvcitandinn gctur ckki 
sjálfur sctt þá peninga aftur i umfcrð, fyrr cn 
jafnóðum og lánið endurborgast. En hér höfuro 
vér brugðið út af viðskiptavenjunni. Vér höld- 
um áfram að lcika oss mcð peninga og það 
hvorki meira né minna cn 157 milljónir, scm 
vcr cnim reunvcrulcga búnir að sctja fastar í 
striðsláni til annarrar þjóðar.

Mönnum mundi skiljast þetta bctur, cf hver 
cinstaklingur, cn ckki þjóðin í hcild, grciddi 
lán þetta af höndum.

Ef haldið væri cftir af andvirði hverrar út- 
fluttrar vöru og af kaupi hvers launþega til- 
svarandi hluta við það, scm þjóðin hcfur orðið 
að binda i stríðsláni af vinnuarði sinuin, þá 
mundi hverju mannsharni ljóst, að vér gctum 
ckki lcikið oss mcð peninga, sem búið cr að lána 
annarri þjóð. Vér getuin farið með þá sem hand- 
bært fé þá fyrst og jafnóðum, cr afborganirnar 
koma, cn fvrr ckki.

En alveg það sama cr um þjóðfélagið i hcild. 
hað getur ckki sér að skaðlausu haft þá pcn- 
inga í veltu sem eyðslufé mcðal almennings hcr 
hcima, scm það hefur orðið að binda í stríðs- 
láni hjá öðrum þjóðum. I>að er hægt jafnóðum 
og afborganirnar koma, cn fyrr ekki.

I’ctta hcfur jió vcrið gcrt. Nálcga allt það i'é, 
sem vér böfum orðið að hinda crlendis í stríðs- 
lánuni, hcfur þjóðfélagið cða liankarnir fyrir 
þcss höud greitt út hér heima inn i viðskipta- 
rcikninga, cða i scðlum.

Af þcssu stafar hin óeðlilcga pcningavclta i 
lcndinu. Hún stafar ckki af því, að þjóðin i 
hcild hafi grætt cða auðgazt, þó að vcrðmæti 
hafi færzt til milli eigenda og niciin geti nú 
talið cignir sinar í fleirum, cn verðminni krón- 
um. Hún stafar ekki af þvi, að skipakostur þjóð- 
arinnar hafi vcrið aukinn, ckki af því, að jarðir 
liafi vcrið bættar cða húsakostur þjóðarinnar 
cndurbættur. Hún stafar ckki af því, að þcssi 
cða nein önnur raunvcruleg verðmæti hennar 
liafi aukizt. I>vcrt á móti verður vart um það 
sagt. hvort „gróðinn" gerir að lokum meira cn 
að biela upp kyrrstöðuna og viðhaldsskortinn. 
Peningavelta vor stafar cingöngu af því, að vér 
crum að leika oss með peninga, sem vér höf- 
uin or'ðið að lána út úr landinu og vér vitum 
ckkert irai, hvcnær muni koma aftur. Þetta er 
það, scm kalla má „svik í licyjuiium“, að þvi cr 
pcningaveltunni viðvikur. Peningaveltan hér 
hcima cr af fyrrgreindum ástæðum úr sér 
sproltin, eins og taðan í grasárunum. Þegar pen- 
ingaveltan cr úr sér sprottin, skapast svo nefnd

..fölsk kaupgcta". „Fölsk kaupgeta" skapast jafn- 
an, þegar pcningarnir eru að meira eða minna 
leyti aðeins ávisanir á verðmæti, sem eru ekki 
fyrir hcndi cða eru óviss cða bundin. í kjölfar 
„falskrar kaupgctu" fylgir ávallt verðrýrnun 
pcninganna cða vaxandi dýrtíð. Og hér á landi 
hcfur þcssi „falska kaupgcta" átt sinn höfuð- 
þátt i vcrðbólgunni, scm nú cr svo mjög um 
rætt.

Sainldiða öðrum dýrtiðarráðstöfunum, sem lil 
grcina gcta komið, er þvi nauðsyn á ráðstöf- 
ununi til þess að draga smám saman, og að svo 
iniklu lcyti scnr fært cr, úr umfcrð hér heiina 
það fé, scm þcgar cr raunverulcga bundið í 
stríðslánum og cnginn vcit uin grciðsludag á.

I’ví hcfur vcrið yfir lýst af hálfu ríkisstjórn 
arinnrr, að hún hygðist að hækka skatta til 
þess að safna í. sjóð, þangað til að striðinu 
loknu. Og cf þeir skattar vcrða ckki að neinu 
Icyti að cyðslufc ríkisstjórnarinnar sjálfrar cða 
Icnda í útlánuni h.já þcim, scm þá varðvcita, 
bá cr þetta cin lciðin til þcss að taka úr vclt- 
unni hér hcima nokkuð af því fé, scm þcgar 
cr hundið crlcndis, og draga þannig úr vcxti 
vcrðbólgunnar. En þá niá skatthcimtan verða 
liarkalcg og koma hart niður, cf taka á þannig 
af þjóðinni nicð cignasviptingu allt það fé, scm 
bundizl. hcfur og hundizt gctur crlendis.

I>css cr líka að gæta, að þótt landsmenn hafi 
fengið mikið fé á milli handa þessi siðustu tvö 
ár, þá liafa þcir líka niikið á sig lagt, Mikill 
hluti iandsfólksins hcfur crfiðað sýknt og hcil- 
agt og nálcga nótt nicð dcgi lil svcita og við 
sjó. Og þá cru takmörk fvrir þvi, hvað sann- 
gjarnt getur talizt að taka með algcrri cigna- 
sviptingu cða í lieinum sköttum af þvi sama 
landsfólki, jafnvel þó að mikið hafi verið aflað.

I>að gctur og varla talizt sanngjarut, jafnvcl 
]>ó að þjóðfélagið hafi greitt einstaklingunum 
út það fé. scm fast cr í striðsláni hjá annarri 
lijóð, að taka þctta fé alvcg cða nær alvcg af 
þeim. I’á hcfði a. m. k. verið cins gott að greiða 
féð aldrci út, því að sá saknar ckki eyrisins. 
scm cngan átti.

Hins vcgar hcfur ncfnd Iiagfræðinga athugað 
aðra lcið i Jicssu máli samkv. till., scm kom 
Iriiin á þingi i fyrra vor frá hv. þm. Hafnf. Ég 
á þar við hina svo ncfndu skyldusparnaðarleið, 
scin Brctar cru byrjaðir á.

I Brctlandi eru, sem vænta má, háir skattar 
scm stcndur. En skatturinn cr þar ckki að öliu 
lcyti hláköld cignasvipting, hcldur er nokkur 
hhiti skattsins varðvciltur á nafni skattgreið- 
anda scm innicign, cr hann fær útborgaða síðar 
cflir regJum, scm scltar vcrða i sérstökum 1. í 
striðslok.

Af lægstu tckjuni cr allur skatturinn gcymd 
innicign cða skyldusparnaður, en skyldusparn- 
aður ncmur æ Iægri hundraðshluta cftir því. 
scin hcildarskatturinn hækkar.

í Englandi hafa ákvæðin um skyldusparnað 
vcrið sctt inn i skattal. sjálf. Og cr því glcggst 
að laka bcin dæmi þaðan.

I>ar ciga t. d. liarnlaus hjón, scm hafa scm 
svarar 27110 kr. skattskyldar tckjur, að greiða 
scm svarar 35 kr. í sparnaðarskatt. Sá skattur 
cr ekki ciguasvipting eins og skattar eru venju- 
lcga, heldur cr atvinnurekaudinn, sem á að
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haida þessum 35 kr. eftir af kaupi skattgrcið- 
enda, skyldur að afhcnda þeim eins konar spari- 
sjóðsbók með þessari upphæð, og fá þeir þessa 
innieign ásamt seinni innlögum greidda eftir 
stríð. Hjón með 5400 kr. skattskyldar tekjur 
grciða ekki heldur skatt í venjulegri merkingu, 
hcldur verða þau að leggja 350 kr. í skyldu- 
sparnaðarbók. Barnlaus hjón með 8100 kr. tekj- 
ur verða hins vegar að greiða 1540 kr. alls, cn 
þar af cr ’á eða rúmar 500 kr. skyldusparnaður. 
Maður nieð 16200 kr. tekjur greiðir 4600 kr„ < n 
þar af eru um 900 kr., eða 14 skyldusparnaður. 
54 þús. kr. tekjumaður greiðir 16 þús. kr. alls, 
en þar af eru 1750 kr., eða hér um bil '/n skyldu- 
sparnaður. En hjá 2 millj. kr. tekjumanni er ,iw 
af heildarskattinum geymd eign eða skyldu- 
sparnaður o. s .frv. En hvort tvcggja, hinn eigin- 
legi skattur og skyldusparnaðarféð, er innheimt 
mánaðarlcga eins og útsvörin í Ileykjavík.

I’essu má með ýmsu móti koma fyrir, bæði 
i sambandi við alincnn skattai. og ineð sérstök- 
uin 1. En aðalatriðið er að draga úr umferð 
sem inest af þeim peningum, sem eru raunveru- 
lega bundnir hjá annarri þjóð.

Hér á ekki við alger eignasvipting eins og 
vcrða mundi. ef allar afgangstekjur þjóðarein- 
staklinganna væru teknar með venjulegum 
skatti. Hér er aðcins um það að ræða að koma 
á þeirri venjúlegu viðskiptareglu, að enginn gct- 
ur lcikið sér ineð það fé, sein hann cr búinn 
að lána öðrum. Þess veg'na þarf að binda féð 
hér heiina, meðan það er bundið erlendis. Það 
liggur í auguin uppi, að bankarnir gela ekki 
greitt. hærri vexti af því fé, sem þannig væri 
bundið ineð sérstökuin skyldusparnaðarráðstöf- 
unuiii, en þeir fá sjálfir af hinu bundna fé i 
lendis, Hér yrði því annað livort að grciða ein- 
staklingunum sömu vexti og þar eru greiddir 
ejja láta sleppa skyldusparnaðarfé manna \ ið 
eignarskatt, og mundi það ef tii vill koma í sama 
stað niður.

Xú er þa'ö algilt löginál, að eftirspurn eftir 
vöruin vex með peniiigaveltuiini. Hitt cr og al- 
gill viðskiptalögmál, að þcgar cftirspurnin v/\ 
frain úr vöruframboði, þá hækka vöriirnar i 
vcrði og verðbólgan bvrjar.

Glöggt ilænii þeirrar verðbólgu, sem stafar af 
þessari áður uin getnu „fölsku peningaveltu", 
er sagan um skrautskálinn, sem kostaði 600 kr. 
á haustnóttum, en var koinin upp í 2600 kr. í 
des. og seldist þá óðara. Þannig er uin fjöldanu 
af alls konar skrani. er hverfur í þá miklu eftir- 
spurnarhit, er hin „falska peningavclta“ skapar. 
Enginn hlutur er svo fánýtur, að liann seljist 
ekki. Allt er keypt, jafnvel hvað sem það kostar.

I’etta er ekki aðcins þjóðhættulegt vegna þcss, 
hve þarna fer mikið fé i sjóinn, sem gott hefði 
verið að geta gripið til, þegar kreppan dynur a. 
Þetta er ekki síður þjóðhættulegt vegna hins, 
live það dregur marga menn frá þjóðnýtum 
framleiðslustörfum. Allir vilja verzla, þegar svo 
stendur á, og þá cinkum með óþarfavörurnar, 
sem ekkert verðlagscftirlit er á. T. d. munu 
hafa sprottið upp á annað hundrað verzlanir i 
Bcykjavík einni s.l. ár, og munu fæstar þeirra 
verzla með nauðsynjavörur. Þannig sogar hin 
„falska kaupgeta" æ fleiri og fleiri menn frá 
framleiðslunni og öðrum þjóðnýtum störfum.

En því erfiðara. sem er um fólkshald við 
framleiðsluna, þvi dýrari hljóta aftur fram- 
leiðsluvörurnar að verða, en því fylgir aukin 
dýrtið fyrir alla neytendur, en hún veldur aftur 
enn dýrari framleiðslu.

Þannig vcrður það á engan veg í töluin talið, 
hve mikinn þált hin „falska peningavelta" á í 
þeirri verðbólgu, sem nú cr. I’ennan þátt verð- 
bólgunnar mætti stöðva, ef allir þjóðfélagsþegn- 
arnir fengjust til að spara. Ef enginn kevpti 
neinn hlut frain yfir brýnustu nauðsynjar, þá 
væri einn veigamikill þáttur verðbólgunnar úr 
sögunni. Ein hin mcsta þjóðhollusta er að fara 
vel incð efni sín. En sú léttúð, scm jafnan fylgir 
skjótfengnum peningum, kemur í veg fyrir það. 
Og þegar sóunarsýkin er orðin jafnalmennur 
sjúkdómur sem nú cr i þjóðlifinu, þá verður 
hið opinbera að taka í taumana. Þeir hafa 
mikið til sín máls, sem nú vilja leggja á háa 
skatta, til þcss að ríkið cignist sjóð til hörðu 
áranna. Það er tnargra liluta vegna nauðsyn- 
legt.

En það er þar fyrir ekki vist, að háir skattar 
hvetji mcnn til sparnaðar, Þvcrt á móti gætir 
iskyggilega mikið þess hugsunarháttar meðal ai- 
mennings, að það sé ekki til neins að spara, þvi 
að allt sé tekið af mönnum hvort sem er með 
sköttum. Allt annað viðhorf mundi aftur skap- 
ast af liálfu ahncnnings, ef um skyldusparnið 
væri að ræða. Þá mundi sparnaðarmaðurinn 
liugsa sem svo: „Þetta fé ætlaði ég raunar að 
spara hvort sem var. Það kcmur því i sama 
stað niður, hvað mig snertir. En þessi lögboðni 
almenni sparnaður kemur bæjar- eða sveitar- 
félagi minu til góða, því að eyðsluseggirnir 
standa þá betur að vígi um að bjarga sér síðar, 
ef þeir eru skyldir til að safna sér því fé, sem 
þcir mundu annars eyða í ekki neitt eða verra 
en það.“ Eyðslumaðurinn niundi ef til vill ekki 
eins ánægður um sinn. En mundi liann verða 
óánægður til lengdar? Mundi hann ekki sjá þa'ð 
fljótlega. að gott cr að ciga peningana varð- 
veitta til hörðu áranna i stað þess að sóa þeim 
strax? Og vissulega mundi það geta komið sér 
vel fyrir hann að eiga peningana siðar. Bíkis- 
stj. hefur skilið nauðsvn þess fyrir ríkið sjálft 
að safna i sjóð til að mæta erfiðlcikunum að 
striðinu loknu. En er ekki nauðsvnin sama fyrir 
hvern einslakan?

Bíkisstj. hefur enn freinur viðurkennt nauðsyn 
þcss fyrir hlutafélögin að safna í svo nefnda 
„nýbyggingarsjóði“ til framtiðarinnar. En verð- 
ur ekki að viðurkenna, að hverjum einstaklingi 
er það hin sama nauðsyn að safna í „nýbygg- 
ingarsjóð" eða réttara sagt varasjóð til hörðu 
áranna, og það þvi fremur sem hör'ðu árin eru 
óhják væmilega fram undan og það þvi rneiri 
og ægilegri sein menn fara nú gálauslegar með 
feng sinn?

Þetta verður ekki gert, svo að verulegu nemi 
og svo að áhrif hafi á vörueftirspurnina og þar 
með á verðbólguna, nema með lagasetningu um 
skyldusparnað, anna'ð hvort í sainbandi við al- 
menn skattal. eða með sérstökum 1.

Ef þeirri lagasctningu yrði svo liagað, að þær 
kvaðir, sem á lægst launaða fólkið væru lagð- 
ar, væru mestmegnis eða eingöngu skylduspam- 
aður eða skylduinnlög á nafni þess sjátfs til
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kreppuáraiina. en skatturinn færi stigandi á nióli 
skyldusparnaðinum, eftir því sem tekjur væru 
meiri, þá mundi þetta verða til þess að auka 
nokkuð efnajöfnuðinn að stríðinu loknu. I’að 
mundi draga úr sveitarþyngslum hörðu árann.i. 
I’að mundi jafna aðstöðuna og fleiruin verða 
unnt að konia upp húsi yfir sig cða koma sér 
fyrir uin sjálfstæðan at\innurekstur til sveita 
og við sjó. Og þó að margur fari nú illa með 
peninga, meðan þjóðfélagið er allt sjúkt r.f 
ölvun peningaveltunnar, þá er alls eng'in ástæða 
lil þess að vantreysta cinstaklingunum fremttr 
en sjálfu rikisvaldinu til þess að fara rétt með 
peninga, þegar peningaveltuvíman er rokin af. 
Mörgum kæmi vel að ciga varðveitta fjárlneð 
til elliáranna. En að mestu gagni kæmi þó 
skyldusparnaðurinn fyrir ungt og einhleypt 
fólk, er þann vcg mundi safna því fé, er ella 
færi í súginn, i sjóð til að stofna sér heimili 
siðar. Auðvitað yrði cinstaklingum að vera 
lieimilt að taka til þessa sparifjár, ef sjúkdóma 
eða örorku bæri að höndum. I’á mundi og verða 
að lieimila greiðslu cldri skulda af því fé, sem 
innheimt yrði sem skyldusparnaður. Og enn 
fremur ætti að mega draga frá skyldusparnaði 
það fé, sem beiilt er varið til framlciðsluauka, 
svo senr til skipa- eða bátakaupa og til að setja 
saman bú cða auka bústofn, og vrðu þar um 
að vera sérstakar reglur hliðstæðar því, scm er 
um nýbyggingarsjóði hlutafélaga. Eigi má 
skerða framkvæmdafé landsmanna, þó að hitt 
sé ein hin inesta þjóðarnauðsyn að binda ]>á 
peninga, sem annars mundu verða eyðslufé ein- 
staklinganna og þannig auka verðbólguna. T. d. 
ætti sá vinnumaður, sem ver ltaupi sínu til 
þcss að koma sér upp fé, er hann licfði á fóðr- 
um hjá húsbónda sínum, að sleppa við skyldu- 
sparnaðarkvöð af því fé, sem hann bindur þatinig 
sjálfur í þjóðnýtri framleiðslu. Sama væri uni 
fiskitnann, er bindur eitthvað af aflafé sínu í 
fiskibáti o. s. frv.

Löggjafinn vcrður að draga úr peningavilt- 
unni nteð þvi að ltinda eyðsluféð til hörðu ár- 
anna. Með því er tvennt. unnið: í fyrsta lagi rð 
draga úr vörueftirspurninni, einkum á óþarf- 
anum, og þar með draga úr verðbólgunni. í 
öðru lagi að búa ltvcrn einstakling betur undir 
þá erfiðleika, sent hann á eins vísa yfir höfði 
sér eins og nótt eftir dag og vetur eftir sumar.

Margs konar hættur vofa nú yfir þjóð vorri, 
og er sú hættan eigi minnst, að skortur verði á 
lifsnauðsynjum. Skip geta farizt og siglingar tor- 
veldazt enn mcir eða stöðvazt. En jafnvel þótt 
svo yrði ekki, þá er sýnilegur skortur fram und- 
an á sumu því, sem framleitt er innan lands. 
Mjólkurskortur hefur verið sums staðar, og 
smjörskortur hefur verið svo tilfinnanlegur, að 
flytja hefur orðið inn smjör frá Ameríku. Vill 
sá innflutningur verða vanhaldasamur sakir 
skemmda á smjörinu. Eg sé ekki annað en að rik- 
isstj. verði að finna ráð til þess að auka smjór- 
framleiðsluna innan lands. I’að verður ekki gert 
með því að láta vinnukraftinn sogast allan úr 
sveitunum í setuliðsvinnu. I’að verður ekki gert 
með þvi að lialda viö liámarksverði á fram- 
leiðslunni, nema þá að varan sé verðbætt úr 
dýrtíðarsjóði jafnframt. Til þess að koma þehn 
verðhótuni við, mun verða að koma á skömmt-

un á smjöri og ostuin. Mætti þá verðbæta til 
neytenda þann skammt, sem hverjum mauni 
væri ákveðinn. en leyfa að selja við hærra verði 
það, sem þar fram yfir væri keypt. En ef 
skammturinn er hæfilega ákveðinn, þá þarl' 
skömmtunarsm jörverðið eitt að koma fram í 
verðvísitölunni. Mundi þetta þjóðinni hollara og 
þjóðinni gagnlegra heldur cn að verðbæta úf dýr- 
liðarsjóði eða með tollaeftirgjöf kaffi og sykur 
og hveiti og aðrar erlendar vörur, eins og stund- 
um hefur verið orðað og lagaheimild gcfin til. 
Miklu frcmur ætti að nota það fé, sem ríkissjóð- 
ur fær i tolla af þcssum vörum, til þess að 
tryggja neytendum nægilegar innlcndar afurðir 
og verðbæta þær, en slikri verðbót til neytenda 
verður vart fyrir koinið nema á þann skammt, 
sem hverjmn einstaklingi væri tryggður, því að 
um það vörumagn, sem fært kynni að vera að 
selja þar fram yfir, koma fleiri til greina en 
innlendir menn.

Hvort því verður við komið, að skammta þann- 
ig vissan liluta neyzlumjólkur og verðbæta á 
sama hátt einhvern tiltekinn mjólkurskammt 
handa hverjum innlendum neytanda, er rann- 
sóknarefni, sem vert cr að athuga. En hitt verð- 
ur alþjóð að skiljast, að nú, þegar allir vegir eru 
opnir til vel launaðrar atvinnu, þá verður ekki 
cinni stétt haldið við það að framleiða mat 
handa fólkinu, nema hún beri úr býtum hlið- 
stætt verð við það, sem aðrir, er jafnmikið leggja 
á sig, bafa frá borði.

I’að er bersýnilcgt, að ef eigi á enn meir að 
dragast saman landbúnaðarframleiðslan, og ef 
eigi á að verða stórfelidur skortur á sumum 
svcitaafurðum, þá verður verðið til framleiðend- 
anna að liækka. Framboðið cr þegar minnkað 
niiðað við tölu neytenda, og það hlýtur að 
minnka enn nieir, ef sama verðlag á að haldast. 
Til þess að draga úr þurrð vörunnar cru engin 
önnur ráð en verðliækkun eða tilsvarandi lækk- 
un framleiðslukostnaðar, sem mun, svo að veru- 
legu ncini, erfið i framkvæmd.

Eitt af því, sem hefur áhrif á kjötverðið, cru 
þau brig'ð, sem orðið bafa á loforði hernem- 
andans um skaðabætur fyrir markaðstöp. Kem- 
ur þetta sérstaklega hart niður á ull og gærum. 
I’ess var vænzt, þegar Bandaríkin tóku að sér 
vcrnd landsins, a'ð þá mundi úr þessu bætt. Svo 
mun þó enn ekki orðið. Og' er þess því vænzt, 
a'ð hæstv. ríkisstj. sæki það mál sem fastast. 
l’etta er ekki mál bændanna einna. I’etta er jafn- 
framt mál livers einasta neytanda í landinu, þvi 
að það gefur að skilja, að markaðstap eða neyð- 
arsala á gærum og ull hlýtur að koma fram i 
hækkuðu kjötverði og sláturvcrði, cf sauðfjár- 
ræktin á að haldast og eigi verða sami skortur 
fram undan á kjöti sem nú er þegar á mjólkuraf- 
urðum. Bregðist því skaðabæturnar af hálfu her- 
nemandans eða verndarans fyrir markaðstöpin á 
þeirri vöru, sem markaðurinn var livað beztur 
fyrir í fyrra stríðinu, þá verður ríkið sjálft, ein- 
mitt vegna neytendanna, að greiða þær bætur. 
En ég vil hins vegar ckki gera ráð fyrir slíku, 
heldur að bætur komi úr þeim stað, er þeim var 
í fyrstu lofað.

I’að mun æ betur koma i ljós, live óvarlegt er 
að byggja matarvon vora að miklu leyti á inn- 
flutningi og siglingum. I’að getur hefnt sín
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með hungri, ef landhúnaðarframleiðslan er látin 
dragast saman í stað þess að aukrst, a. m. k. 
tiltölulega við neytendafjölgunina í landinu.

I’að er ini þegar svo komið, að eigi aðeins 
sveitabúskapur dregst saman, lieldur hefur og 
sjávarútvegur á smæslu bátum stöðvazt í sum- 
um verstöðvum, vegna þess að ekki er hiegt rð 
standast samkeppni við helgidaga- og eftirvinnu- 
kaup setuliðsins. Hverjar verða þá bjargræðis- 
vonir landsfólksins að stríðinu loknu, ef jar'ðir 
eiga að frra í auðn og skip fúna í naustum, 
vegna þess að vinnuaflið liefur sogazt í óarðhicr 
verk? Munu þá ekki koma i ljós svik í þeim 
hevjum, sem nienn hafa nú inest eftir sótí? 
I’ess her að minnast, að ríkisstj. hefur fengið 
loforð um, að fækkað verði mönnum í sctuliðs- 
vinnunni. Hins vegar er mér ekki kunnugt, hvað 
áunnizt hefur á horði í því efni. Ég ætla, að þar 
sé sums staðar ekki um fækkun, heldur jafnvel 
aukningu að ræða cnn sem komið er.

pcss verður þvi að vænta, að hæstv. ríkisslj. 
stigi hér fastar í ístaðið en enn er. Og það á hún 
að geta, og þvi fremur sem þjóðhankinn, eða 
in. ö. o. þjóðfélagið sjálft, verður að hina hin- 
uin erlenda aðila hvern eyri, sem fyrir setulifis- 
vinnuna er goldinn, og að auki þær prósentur. 
sem vinnuagentarnir fá. Vér þurfum eigi lyrir 
það að væna neinn um vangreiðslu á því láni á 
sínum tíma. Vér skulum aðeins spyrja sjált'a 
oss. hvort tryggara sé matur i liendi eða pen- 
ingar, þegar maturinn ekki fæst.

Hin innlenda framleiðsla ein er matur í liendi 
fyrir þjóðina. Iíún er og hin eina örugga vörn 
gegn atvinnnulevsiiiu og hruninu í styrjaldarl.k.

Forseti (GSv); Xæstur tekur til máls hv. I. 
laudsk. þm., Brynjólfur Bjarnason, og taiar af 
hálfu Sameiningarfl. alþýðu, sósíalistaflokksins.

Brynjólfur Bjarnason: Eg geri ráð fvrir, að 
inarga liafi fýst að heyra nánar skýrt frá lang- 
stærstu fjárl. i sögu þjóðarinnar. sem nema 
livorki meira né minna en 34 milljóuuin króna.

I’að var hérna á atvinnuleysisárunuin, að 
Koinmúnistaflokkurinn sýndi fram á, að með 
þvi að auka tekjur ríkissjóðs um fi—7 milljónir 
króna mætti gerhrcyta liöguin þjóðarinnar tii 
hatnaðar. I’etta þóttu heldur eu ekki skýjahorgir 
þá. \’ú hafa rikissjóðstekjurnar ekki verið aukn- 
ar um 7 milljónir heldur um 20 milljónir, sani- 
kvæmt áietlun síðan þctta var. Og vitanlega 
fara tekjurnar langt fram úr áætlun. Við þettr 
bætist svo hvorki meira né minna en tæpar 13 
millj. króna tekjuafgangur frá síðasta ári.

Samt gefa þessi fjárl. sáralitla hugmynd um 
þá gerbreylingu. sem orðið hefur í fjánnálum 
landsins, af þeirri einföldu ástæðu, að striðs- 
gróðinn hefur ekki verið skattlagður svo að teij- 
andi sé, licldur voru í skyndi samþykkt ný 
skattal. til þess að hlífa striðsgróðamönnunuiii 
við skalu. Svo haganlega er þessu fyrir komið. 
að hátekjumenn, sem að vísu ui ðu að greiða all- 
verulegan skatt árið 1941, s’eppa við mestan 
hluta skattsins árið 7:142.

Siðan fyrir stríð hafa þjóðartekjurnar a. m. k. 
þrefaldazt að krónutali. Ef þjóðartekjunum væri 
skipt jafnt niður á íbúa landsins, mundu koma 
a. m. k. 150(10 kr. á hverja 5 manna fjölskyldu.

M. ö. o.. hver einasta fjölskvlda á landinu gæli 
lifað i velsæld og lagt þar að auki fyrir a. m. k. 
5—7 hús. kr. á ári.

I’ið vitið allir, sem mál mitt heyrið, að það er 
mjög fjarri þvi, að fólkið, sem byggir þetta land, 
eigi við slík kjör að búa. I’úsundir erfiðismanna 
misbjóða heilsu sinni með hóflausu striti og hafa 
þó ekki nema rétl til hnífs og skeiðar handa 
sér og fjölskyldum sínum. Gamalmennum og 
öryrkjum eru skammtaðar innan við hundrað 
krónur á mánuði til þess að lifa af í allri þeirri 
stjórnlausu dýrtíð, sem nú er í landinu. Og 
hvert cr svo öryggið fyrir framlíðina? Hæstv. 
atvmrh., Ólafur Thors, hefur gefið fyrirheit um 
atvinnuleysi, hrun, hölvun eftir striðið. Og það 
er alveg víst, að það fyrirheit verður cfnt, ef 
hann og félagar hans halda áfram að stjórna 
þessu landi.

Hvað verður þá af öllum þjóðartekjunum? 
Hve.ð verður um allan hinn mikla auð, sem þjóð- 
in aflar? l’m það geta menn gert sér nokkra hug- 
mynd, en þó hvergi nærri fullnægjandi, ineð því 
að athuga þær skýrslur, sem fyrir liggja sam- 
kvæmt skattaframtölum.

I'yrir árið 1940 töldu 117 menn 17 millj. kr. 
fram til skatts. Allir þessir menn höfðu yfir 25 
þús. kr. í tekjur, cn langmestur hluti þessarar 
upphæðrr fellur þó aðeins á sárfáa menn. I’etta 
er samkvæmt þeirra eigin framtali. Vitaskuld 
eru hinar raunverulegu tekjur þeirra miklu 
nieiri. Og á árinu 1941 liafa tekjur þessara manna 
enn liækkað slórum.

Eius og séð vevður af þessu, renna tugir millj- 
óna af tekjum þjóðarinnar i vasa örfárra fjöl- 
skvldna. Hvcrjar þessar fjölskyldur eru, geta 
incnn áttað sig á með þvi að athuga nokkrar 
staðrcyndir, svo sem sölur togaranna í Englandi; 
fyrirtæki, sein er í eign Thorshræðra, seldi ný- 
lega hlutahréf sín og græddi á þvi tæplega hálfa 
þriðju milljón króna. I'að er til nóg af slíkum 
dæmum. Eigendur milljónanna eru nátengdir 
ríkisstjórn Islands. I>etta er skýringin á ótal 
fyrirhærum i þjóðmálalífi landsins, skýringin á 
stjórninálastefnu ríkisstjórnarinnar.

Hvaða gagu er svo þjóðinni af þessum tekjum, 
sem renna i vasa striðsgróðainannanna? Starfs- 
svið þessa fjármagns er yfirleitt í braski og spá- 
kaupmennsku, sem stendur. nú í ineiri hlóina eu 
dæmi eru til áður hér á landi. T’etta er cin aðal- 
orsök dýrtíðarinnar í landinu. I'asteignir inarg- 
faldast í verði, og þessi verðhækkun á einna 
drýgstan ]»átl i því að skrúfa allt vöruverð upp 
úr öllu valdi. I>ó er hitt aðalatriðið, að þessi 
taumlausa verðhækkun á fasteignum verður 
þyngsti myllusteinninn um háls þjóðarinnar. 
þegar útflutningsvörur hennar lækka aftur i 
verði. Og skyldi fjármagn þjóðarinnar vera í ör- 
uggri vörzlu í liöndum striðsgróðamanna? Ætli 
það sé bezt geymt í höndum þeirra, sem þjóðin 
sparar? Ilvað segir reynslan? Thorsfjölskyld- 
unni tókst að sólunda meginhlutanum af öllu 
veltufé þjóðariiiuar á árunum fyrir stríðið. Svo 
er lika annað ráð til að láta spariféð gufa upp. 
I’að er að lækka krónuna í vcrði. Auðvitað lýtur 
krónan okkar sömu örlögum og dollarinn. En 
hrun dollarsins þarf ekki heldur að koma til. Það 
er stefna útgerðarauðvaldsins að láta þjóðina 
borga brúsann. ef útgerðin gengur illa, með þvi
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að lækka gjaldeyrinn i verði. Fvrir stríðið tókst 
Ivvcidúlfi að fá alla þjóðstjórnarflokkana, ekki 
aðcins íhaldsflokkinn, hcldur líka Framsóknar- 
og Alþýðuflokkinn, til að frllast á þessa stefnu 
sina. Enn þá verður þjóðinni að blæða vegna 
þessarar ráðstöfunar. Dýrtíðin, sem við eiguin r.ú 
\ ið að búa, á að miklu levti rót sína að rekja ti! 
lækkunar krónunnar. Þessari stefnu verður \ ila- 
skuld lialdið áfrr.in eftir striðið, ef Kveldúlfur og 
taglhnýtingar lians fá að ráða. Jafnskjótt og út- 
flutningsafurðirnar falla i verði, verður krón.in 
aftur lækkuð. Fjármagnið, sem safnazt hafði 
saman á stríðsárunuin, verður látið gufa upp, til 
þess að dögg gróðans geti haldið áfram að 
drjúpa á ekrur hinnar auðugu.

Nú skuluni við eitt augnablik staldra við og 
athuga, bvar við erum staddir. Við búum við hið 
marglofaða skipulag „einkaframtaksins", sem 
stjórnað cr af „framtaksmönnunum", „máttar- 
stólpuin þjóðfélagsins". Þegar nánar er að gáð, 
er þetta skipulag ekkert annað cn bláber vit- 
firring. Þjóðinni safnast óhemju auður, svo mik- 
ill, að hvert einasta landsins barn gæti búið við 
allsnægtir. I>ar að auki getum við safnað í korn- 
lilöður til margra ókominna ára. I cinu orði 
sagt: Allir gætum við búið við velmegun og ór- 
.'ggi, liver einasti okkar. 1 slað þess höfum við 
flestir rétt í okkur og á, þó að við stritum myrkr- 
anna á milli. Við látum afa okkar og ömmur, 
sem, meðan starfsorkan entist þeim, hafa lagt 
allt sitt fram til þess að skapa þjóðinni verð- 
mæti, búa við þröngan kost. Og við höfum ekki 
tryggt sjálfum okkur réttinn til fæðis og klæða, 
þegar starfsorku þrýtur. Og eftir skannna stund 
meguin við búast við að standa aftur í söinu 
sporum. Enn á ný munu þúsundir okkar ganga 
atvinnulausir, neitað um réttinn til að afla sér 
lifsviðurværis i landi allsnægtanna, og það, sem 
við höfum áður aflað, er liorfið í gin gróða- 
hýenanna, scm við liöfum kosið lil að vera forsjá 
okkar, sem við höfum kosið til að fara með 
stjórn landsins.

Er ekki mál til komið að binda enda á þetta 
brjálæði?

Eitum nú á fjárlagafrv., sem bér er til umr. 
Xú skortir ekki milljónirnar. Tugir milljóna cru 
í rikissjóði umfram venjulegar þarfir. Og enn 
gæti ríkissjóður aflað tuga milljóna, cf liann 
vildi. Nú skortir sannarlega ekki „afl þeirra 
hluta, sem gera skal“. Það er vissulega ekki ein- 
leikið, ef þessi fjárlög eru með vcnjulcgum 
hælti. Mun nokkur trúa því, að hvcrgi votti fyrir 
þvi í fjárl., að reynt sé að leysa vandamálin, 
sem þjóðin er nú að glíma við, og búa í haginn 
fyrir framtíðina. Fjárlagafrv. er eins konar 
stefnuskrá rikisstjórnarinnar. Hvað verður gert 
til að vinna gegn dýrtiðinni? Hvað verður gert 
til þess að tryggja afkomuria að stríðinu loknu? 
Hvaða ráðstafanir eru gcrðar til að koma á fót 
fullkomnum alþýðutryggingum?

En fjárl. eru einmitt með venjulegum hætti. í 
þeim cr ekki stafur, sem bendir til þess, að 
nokkurn skapaðan hlut eigi að gera til að vinna 
á móti dýrtíðinni. Ekkert til þess að bæta kjör 
fólksins i landinu.

ltikisstjórnin talar seint og snemma um dýr- 
tiðina. En á fjárl. er ekki varið einum einasta 
eyri til að \ inna gcgn dýrtiðinni. Hins vegar

ætlar rikisstjórnin að innhcimta vörumagnstoll 
og verðtoll að upphæð 15 milljónir króna árið 
194.3. Það er allt að því hclmingur af öllum á- 
ætluðum tekjum ríkissjóðs það ár. Síðast liðið 
ár nániu þcssir tollar 23 milljónum. Að öllu 0- 
brevttu vcrða þeir vitaskuld miklu liærri 1943.

Xiðurslaðan verður því þessi: .4 síðast liðnu 
ári varði ríkisstjórnin ekki cinum einasta cyri íil 
að vinna á móti dýrtiðinni. Aftur á móti varði 
liún 23 milljónum til að auka dýrtíðina. Því að 
það lilýtur liver maður að skilja, að þegar 23 
inilljón króna tollur er lagður á innfluttar vörur, 
l>á verða þær 23 milljón krónum dýrari. Þetta 
verkar þó enn meir til hækkunar á smásöluverð, 
þar sem álagning á tollinn bættist við.

Samkvæmt fjárlagafrv. ætlar rikisstjórnin að 
lialda áfram sömu stefnu á næsta ári. Það cr 
ekki sýnilegt, að það verði varið eyri til að 
vinna á móti dýrtiðinni, en aftur á móti verður 
varið sennilega 20—30 milljónum til þcss að auka 
dýrtíðina. (Það er að vísu erfitt að áætla í töl- 
uin á þessum timum, þegar allt er á hverfanda 
hveli. En það skiptir ekki máli. Stefnan er sú 
sama.)

Það er nú liðið rúmt missiri síðan ríkisstj. 
lét Alþingi samþykkja lagabálk mikinn á móti 
dýrtíðinni. Samkv. honum voru stjórninni gefnar 
heimildir til að afla yfir 20 millj. króna tekna. 
að mestu leyti með sköttum á almenningi, tii 
þess að vinna á móti dýrtíðinni. Það var nú frá 
upphafi heldur óljóst, hvernig átti að fara að 
þessu, en manni skildist helzt, að fyrirkomulagið 
ætti í stórum dráttum að vera eitthvað á þessa 
leið: Fyrst á að innheimta tolla af innfluttuin 
vörum að uppliæð 20 milljónir og liækka þannig 
vöruverðið um sömu uppliæð. Síðan á að inn- 
heimta skatta af landsmönnum að upphæð 20 
inilljónir til þess að lækka vöruna um sömu upp- 
hæð, eða i raun og veru til að endurgreiða toll- 
ana. Útkoman 0. En til þess að innheimta toll- 
ana þurfti ærið starfsmannalið með ærnum 
kostnaði. Ekki þurfti minna starfsmannalið og 
minni kostnað við að innhcimta skattana til að 
endurgreiða tollana. Þetta fyrirkomulag mun.ii 
náttúrlega hafa hjálpað niörgum góðum fram- 
sóknarmanni, íhaldsmanni og alþýðuflokks- 
manni um atvinnu, fína atvinnu, þar sem hægt 
\ar að ganga með flibba um hálsinn. Og sjálf- 
sagt hefði það þótt virðulcgri atvinna en að láta 
þá bera sand í poka með saina fyrirkomulagi og 
sagt er að tíðkist á líleppi. En fyrir þjóðarbúið 
hefði það komið út á eitt, hvort verkið þcir 
hefðu vcrið látnir vinna.

Það er auðráðin gáta, hvaða mannsheili hefur 
fóstrað hugmyndina um þessi Bakkabræðra- 
vinnubrögð. Það er heili Eysteins Jónssonar, 
hæstv. viðskmrh. En þetta fannst Ólafi Thors, 
hæstv. atvmrh., alveg ágætt. Hann sagði, að þetta 
væri einna mcrkasta löggjöf aldarinnar.

Nokkru siðar voru hagfræðingar látnir reikna 
út, livað það kostaði að lækka visitöluna um eitt 
stig. Það kostar % úr milljón. Þá gáfust þjóð- 
stjórnarhetjurnar alveg upp. Dýrtíðarl. komu 
aldrei til framkvæmda, nema fjmrh. notaði tæki- 
færið til að innheimta tekjuskattinn með 10% 
álagi. Engum eyri var varið til að lækka verð- 
lagið. Siðan hefur visitalan hækkað um 30 stig. 
Og Morgunblaðið viðurkenndi, að þetta væru
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cinhvcr aulalegustu 1., scni Alþingi hefði sain- 
þykkt.

Það hlýtur að liggja hverjum manni í augum 
uppi, að allt skraf um að halda verðlaginu niðri 
ineð því að gefa með vörunum er marklaust 
þvaður. Ef gert cr ráð fyrir, að hneigðin 1:1 
verðhækkunar verði sú sama og verið liefur, bá 
mundi allt það fé, sem ríkisstjórnin liefur yfir 
að ráða, tæmast á einu misseri til þess að koma 
í veg fyrir, að vísitalan hækkaði. Að þeim tíma 
liðnum héldi verðhækkunarflóðið áfram óhindr- 
að, og ríkissjóður stæði tómur eftir. Hitt er 
jafn augljóst, að það er alveg fráleitt að ætla 
sér að lækka verð með gerðardómsákvæðum áii 
þess að leggja fram fé til að jafna verðlækkunina. 
Enginn mun láta sig dreyma, að rikisstjórnin 
ætli að láta kaupincnn eina bera allan kostnað- 
inn af vaxandi dýrtíð. Enda er það ekki á henn- 
ar valdi. Ef verðið er lækkað á einni viiru, hækk- 
ar það bara á annarri.

Ríkissljórnin veit það bezt sjálf, að allt gaspr- 
ið um baráttuna á móti dýrtíðinni er bláber 
þvættingur. Hún ætlast til, að menn séu svo 
grunnhyggnir, að þeir skilji þetta ekki fyrr en 
um seinan, eftir að menn hafa látið blekkjast til 
fylgis við hana um kosningar. Ríkisstjórnin hef- 
ur aðeins eitt áhugamál: að lækka kaupið. Og til 
þess cins eru refirnir skornir.

Til þess að vinna á móti dýrtíðinni með 
árangri þarf að gera eftirfarandi: Hækka gengi 
íslenzku krónunnar, afnema alla tolla á almcnn- 
um neyzluvörum, taka stríðsgróðann úr umferð 
mcð þvi að skattleggja hann nóg'u liiklaust og 
hlifðarlaust, lækka framleiðslukostnað landbim- 
aöarins með ríflegri og röggsamlegri aðstoð viö 
þá bændur, sem hafa hæstan framleiðslukostnað, 
liafa röggsamlegt og skynsamlegt verðlagseftirlit.

Rikisstjórnin mun ekki framkvæma neina af 
þessum ráðstöfunum, eins og fjárlagafrv. ber 
með sér. Hún hefur skapað dýrtíðina, til þess 
að hinir riku geti haldið áfram að græða á kostn- 
að liinna fátæku. Af sömu ástæðum mun hún 
halda dýrtíðinni viö, því að það er ekki liægl að 
vinna gegn dýrtíðinni nema á kostnað hinna ríku.

Sósfl. hefur aftur á móti lagt fram og mun 
leggja fram till. um allar þær ráðslafanir gegn 
dýrtíðinni, sem hér eru laldar. Hann mun leggja 
fram till. um afnám tolla á almennum neyzlu- 
vörum og' að striðsgróðinn verði skattlagður.

Sósfl. liefur lagt fram tillögur um, að jarð- 
ræktarstyrkurinn til smærri bænda og miðlungs- 
bænda verði hækkaður svo mjög, að þeir gcti 
haft samkeppnisfært kaup við jarðræklarfram- 
kvæmdir og önnur störf á heimilum sinum. Ef 
þessar till. næðu fram að ganga, gætu smábænð- 
ur og miðlungsbæudur koini'ð jörðum sínum i 
það horf á fáum árum, að búskapur þeirra yrði 
samkeppnisfær við aðra framleiðslu i landinu. 
Þetta er liin rétta aðferð til þess að auka land- 
húnaðarframleiðsluna, lil þcss að bæta kjör 
bændafólksins, svo að það uni við slörf sin í 
sveilinni, og til þess að lækka framleiðslukostn- 
að landbúnaðarafurða. Því að eins og kunnugt er, 
vcrður verðið á landbúnaðarafurðum að miðast 
við hæsta framleiðslukostnað, þ. e. framleiðslu- 
kostnað þeirra býla, sem eru lakast sett frá nátt- 
úrunnar hendi, eru í lélegastri rækt og hafa 
minnst af þeim mannvirkjum, sem nauðsvnleg

Alþt. 1942. C. f59. löggjafarþing).

eru til þess að búskapurinn beri sig. Þess vegna 
cr það liagsmunamál alls almennings í landinu 
að koma þessum býlum í það horf, að þau verði. 
samkeppnisfær.

Jafnframt höfum við Iagt til, að lagt verði 
fram fé úr ríkissjóði til að gera bændum kleift 
að grciða samkeppnisfært kaup um aunatímann.

Eu þr.ð er eftirteklarvert, að þrátt fyrir allt 
bændaskjallið og allar lugmilljónirnar, sem ríkis- 
slj. hefur yfir að ráða, bólar ekki á neinum slík- 
um lillögum frá hcnni, lieldur hefur hún látið 
lið silt á Alþingi drepa allar tillögur Sósfl. i 
þessa ált.

Það eru aðeins hagsmunir stórbændanna, sem 
hún ber fyrir brjósti. Þess vegna lætur hún sér 
nægja rð lcggja fram fé til þess að gefa með 
áburðinum. Það kcmur stscrstu bændunum að 
langmestum notum. Með þvi fá stórbú á borð við 
Iíorpúlfsstaðabúið háan styrk úr ríkiss.jóði, sem 
fátækt fólk i sveitum og kaupstöðum vcrður að 
greiða með sköttum sínum. Sfyrkurinn til smá- 
bóndans verður aflur á móti alveg liverfandi. Og 
eins og liggur í augum uppi hefur þetta engin 
varanleg áhrif til þess að lækka framleiðslu- 
kostnað landbúnaðarins. Það er jiví léleg ráð- 
stöfun gcgn dýrtíðinni og veröur ekki til þess að 
gera sveitabúskapinn lifvænlegri lil frambúðar.

Þrátt fyrir hinar gífurlegu tekjur ríkissjóðs 
er ekki ætlazt til þess, að vcrklegar framkvæmd- 
ir verði meiri en verið hefur, nema óhjákvæmi- 
leg aukning á viðhaldi vega. Framlög til vita og 
hafnargerða eru lækkuð. Ekki cr til þess ætlazt. 
að nein tilraun vcrði gerð til þess að bæta ur 
hyggingarþörf landsmanna. Frcmlag til atvinnu- 
: ukningar og framleiðslubóta er lækkað um 330 
þús. kr. Þess er ekki heldur að vænta, að ríkissij. 
lcggi fé til atvinnuaukningar, þegar það cr aðal- 
áhyggjuefni hennar. hvernig hún eigi að fara að 
því að minnka atvinnuna i landinu.

Það er ómögulegt að segja um það fyrirfram, 
hvort það verður mikið eða lítið unnið að hern- 
aðaraðgerðum hér á landi árið 1943.

Ef þjóðin hefði veriö svo lánsöm að búi við 
stjórn, sem borið liefði hag þjóðarheildarinnar 
fyrir brjósti, þá hefði nú þcgar verið gcrð áætlun 
um þau mörgu verk, sem bíða framkvæmda. 
tryggt nauðsynlegt fé til þeirra og allt undir- 
búið til að liefjast handa strax og unnt cr.

Xú er hið ákjósanlegasta tækifæri til þess að 
búa sig undir r.ð mæta atvinnuleysinu, sem lilýt- 
ur að koma eftir stríðið, ef auðvaldsskipulaginu 
verður lengra lífs auðið, þ. e. a. s. að svo miklu 
leyti sem hæg't cr að tryggja sig gegn böli þess- 
ara brjáluðu mannfélagshátta. Það þarf ekki að 
taka það fram, að rikisstjórninni hefur aldrei 
flogiö neitt þvílíkt i liug'.

Sósfl. mun leggja frain till. á þinginu um at- 
vinnuleysistryggíngar. Fjárins til atvinnuleysis- 
sjóðanna verði aflað með framlögum frá ríki og 
bæ og með iðgjöldum atvinnurekcnda, er greiði 
til sjóðanna í ákveðnu hlutfalli við vinnulaun 
þau, sem þeir greiða. Við munum leggja til, a'ð 
alvinnuleysissjóðnum verði tryggðar tekjur, sem 
nemi að minnsta kosti 10—12 milljónum á ári 
fyrstu árin. Hvað sem líður gildi sjóðsafnana nú 
á tímum, þá yrðu verkamönnum tryggð mikils 
verð réttindi, sem erfitt yrði að taka frá þeim 
aftur, ef þessar till. næðu fram að gang.a.

9
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Hér cr um að ræða kjarabætur á kostnað al- 
vinnurekcncla til þcss að tryggja vcrkamcnn gcgn 
atvinnuleysi eftir stríðið. Það væri gaman að 
heyra, hvað Ólafur Thors atvmrh. scgir við þeim. 
Eins og kunnugt cr, ict hann banna allar grunn- 
kaupshækkanir af cinskærri umhyggju fyrir hag 
verkamanna til þcss að tryggja þá gcgn atvinnu- 
Jcysi. Hann var svo scm ckki að hugsa um striðs- 
gróðamcnnina. Hann vildi svo sem gjarna láta 
þcim blæða. — cftir því, scm hann sagði sjálfur. 
.\’ú skuluð þiö bara taka cftir, hvcrnig Jiann 
snýst við þcssari till. Ekki er hætt við. að hann 
sé að hugsa um liag stríösgróðamannanna! Og 
ckki er hætt við, að hann vilji ekki tryggja 
vcrkamenn gegn atvinnuleysi!

Hvað er þctta? Mér sýnist háttvirtir þingmcnn 
brosa citthvað svo kankvíslcga? Og það mcira 
að scgja flokksmenn Ólafs Thors, hæstv. atvmrh. 
Getur það vcrið. að þeir cfist um cinlægni floklcs- 
foringjans?

Ekki cr lagður cyrir til aukinna trygginga á 
fjárl., þrátt fvrir inilljónalckjurnar. I’að er rétt 
á takmörkunum, að l’ramlög til alþýðutrygging- 
anna haldist í hendur við aukna ctýrtíð. ltekst- 
ursgjölci ríkisspítalanna cru mcira að segja 
tækkuð, af þvi að daggjölcl þeirra liafa hækkað 
svo mjög.

Gamalmcnni og öryrkjar eru ckki aðcins látin 
búa við sömu eymdarkjörin og fyrir stríð, hcid- 
ur liafa k.jör margra þcirra stórum vcrsnað á 
sama tíma sem árstekjur cinnar stríðsgróðafjöl- 
slcyldu mundu næg'ja til að sjá þcim öiluin mjóg 
sæmilega farboða. I’etta er svo smánarlcgt fram- 
ferði, að þegar inaður hugsar út i það, þá finnst 
manni næstum því furðu gegna, að þcir þing- 
mcnn, sem hafa verið með i að sainþykkja slíkt, 
skuli geta litið upp á nokkurn mann án þess að 
blygðast sín.

Sósfl. mun Jcggja fram tillögur um, að i.if- 
eyrissjóður Islands komi tafarlaust til fullra 
framkvæmda og til þess vcrði honum tryggt 
nægiiegt fé úr ríkissjóði. Jafnfranit verði öllum 
gamatmcnnum og öryrkjum tryggður ákvcðinn. 
hoðlegur lifcyrir með I. Og við álítum það nieð 
öllu ósæmiicgt að ætlasl til þess, að nnkkur cin- 
staklingur hal’i minna en 200 krónur og nokkur 
hjón minna cn 300 kr. i lífcyri á mánuöi, eins ng 
verðlagið er nú i kaupstöðum landsins.

En þið, hlustcndur góðir úti um hyggöir iands- 
ins, skuluð ckki gera vkkur ncinar vonir um, að 
tillögur okkar nái fram að ganga. I-'yrst þurfum 
við á fulltingi ykkar að lialda til þcss að koma 
J.essari ríkisstjórn frá völdum. I’að cr fyrsta skil- 
yrði þcss, r.ð hægt sé að gcra sér vonir um fram- 
gang nokkurs inciri liáttar framfara-. uinbóta- og 
nicnningarmáis liér á Alþingi.

I'orseti (GSv): I’á liafa lalað fuiltrúar allra 
þingflokkunna, og tckur nú að lokum iil ináls 
liæslv. fjmrli. og hefur til umráða einn stundar- 
f.iórðung.

Fjmrh. (Jakoh Möller): Ilerra forscti! Hv. þm. 
V.-Húnv. varði niikluni hluta ræðutíma sins íil 
þess að bcra saman útgjöld ríkissjóðs 1038 og á 
áiunum cftir aö stríðið bófst. Hann taldi þennan 
samanburð sýna ákaflcga glöggt, hvað fjármála- 
sljórn Eramsóknrr licfði vcrið með miklum ágæt-

um. á nieðan frainsóknnrmenn voru viö vöhi, og 
í því sainbandi benti hann á það, að útgjöld rík- 
isins Iicfðu vcrið lægri 1938 cn 1941. Mikil cr trú 
hv. þm. á grcindarlcysi fólksins, cf hann trúir 
þvi. að slíkur lofsöngur, byggður á svona rök- 
um uin lians ágæta flokk, vcrði tekinn fyrir góða 
og gilda vöru. Hann benti á það, að samkv. yfir- 
liti yfir tekjur og gjöid ríkisins 1941 hcfðu tekj- 
urnar farið 76% fram úr áætlun, og þótti honum 
það gífurlcgt. En þcgar þcss cr gætt, að dýrtíð- 
arvísilalan cr nú koniin upp i 83% frá því, sem 
hún var 1938, og tillit er tckið til þcss, að ófrið- 
arástandið hcfur skapað ríkinu stórkostlcg út- 
gjöld, alvcg án lillits til dýrlíðaraukningar, þá 
veit ég ckki. hvort þessi hækkun cr svo mjög 
ócðiilcg.

Hv. þm. spurði svo allhróðugur, hvað væri nú 
orðið úr öllum kenningum Sjálfstæðisfl. urn það 
að lækka útgjöid rikisins og fækka starfsmönn- 
um o. s. frv. Eg hcf áður talað um þctta bér i 
samhandi við flutning fjárlagaræðunnar í Jiing- 
inu, og vék að því, að Sjálfstæðisfi. hefði talið 
og teldi mögulcika til þcss að breyla Jiessu þann- 
ig, að rckstrarútgjöld rikisins gætu lækkað. lig 
dró enga dul á það, að slíkt muntii vcrða allcrfitt 
og mundi sæta misjöfnum dómum, cn liins vcg- 
ar væri alvcg óhugsandi að koma því í fram- 
kvæmd, ncma Aiþ. væri cinhuga um það að stiga 
slíkt spor. Hins vcgar vitum við það, að liér í 
þinginu situr nú í rauninni alveg sami niciri 
Iiluti i þingniannasætuin cins og var 1938 og áð- 
ur, á incðan I'rr.msfl. fór mcð völdin. I’css vegna 
er Jiað auðsætt, að Sjálfstfl. liefur ekkcrt afl til 
Jicss i þinginu að gcra slíkar róttækar breyting- 
ar á stjórnarkcrfi, scm þar væri um að ræða, og 
það cr barnaskapur :>.f liv. þm. að láta sér dclta 
i Iiug, að hann gcti kotnið því inn, jafnvcl lijá 
einföldum kjóscndum, að í þessu efni sc hægt að 
saka minnihlutafhikk um ]>að að hafa ckki komið 
fram sinni stcfnu, hvað scm allir liinir flokkarnir 
scgja. Hvcrnig var svo fjármálastjórn Franisfl.. 
segir Iiv. |nn.. þegar hann er búinn að lýsa því, 
livað útgjöld rikissjóðs bcl’ðu vaxið, síðan striðið 
byrjaði. Hann virtist líta svo á, að allir iykju upp 
einum niunni um Jiað, að það væri mikiil mun- 
ur ;i fjármálastjórn I'ramsfl. og Sjálfstfh, I'rain- 
sfl. liefði tekizt að lialda útgjöidum ríkissjóðs 
fyrir neðan 20 millj. árin fyrir striðið - - Jiar 
sem í liöndum Sjálfstfl. hcfðu Jicssi útgjöld farið 
yfir 30 iniilj., cflir að slríðið liafði staðið i 2 ár. 
Dýrtíðin licfur aukizt í landinu, þannig að allur 
rckstur rikisins iicfur orðið niargfalt dýrari cn 
liann Jmrfti að vcra 1938. Úr Jiví að hv. þm. 
spurði, livcrnig fjármálastj. I-'ranisfl. bcfði vcrið. 
|iá skal ég gjarnan svara lionuin þvi, úr því að 
liann vill fara að dcila við samstarfsflokk sinn 
um rikisstjórn. Eg vil minna bann á það, að fjár- 
inálastjórn I-'ramsfl. var þannig, að hunn liéll 
áfrani að auka skuldir ríkissjóðs uni lugi millj.. 
jafnvcl á mcstu vcltiárunuin, og 1938 varð flokk- 
urinn ;ð liætla þcssari fjárinálastjórn. En at 
livcrju varð Iianii að liætta? Af þvi, að þó að 
liann scndi legáta sina land úr landi til Jiess að 
revna a ð fá mciri lán, l>á tókst ]>að ckki, af þvi að 
fjármálastjórnin liafði vcrið þannig, að það var 
komin svo inögnuð ótni á fjármálastjórn lands- 
ins. að það var hvcrgi hægt að fá lán. Svona var 
fjármálastjórn I'ramsfk. úr l>vi að liv. Jnn. vill
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knýja fram svar við þvi. Hv. þm. lýsti ánægju 
sinni yfir þvi, að nú væri aftur byrjað að höggva 
í skuldirnar. Öðruvísi mér áður brá. Einlivern 
tíma heyrði ég liaft eftir einum hans mesta 
fjármálamanni, að i miklum tekjuárum ætti að 
taka lán og borga þau svo, þegar tekjurnar 
minnkuðu. En liinu hcfur Sjálfstfl. haldið frr.m, 
að það ætti að nota mikil tekjuár til þess að 
lækka skuldirnar, og það er satt, það þarf að 
g'era það, og ég veit ekki betur en að það sé gert 
og það i góðri samvinnu við Framsfl. Ég veit, að 
iiann (Framsfl.) er koininn á aðra skoðun um 
þessi mál en hann áður hafði.

I>á talaði hann um það, þessi hv. þm. (SkG), 
að fjármálaafgreiðslan á síðasta þingi liefði ver- 
ið ógætileg. Ég get verið honum sammála um 
það að nokkru leyti, en iiins vegar hefur samt 
reyndin orðið sú, að tekjurnar hafa farið langt 
fram úr gjöldunum. Ég hafði líka liugboð um, 
að svo mundi fara, á þingi þvi, cr fjármálaaf- 
grciðslan fór fram. Annars liggur það náttúrlega 
i augum uppi, að Sjálfstfl. sem minnihlutaflokk- 
ur á þingi gat ckki ráðið afgreiðslu fjárl.

l’essi hv. þm. talaði um og lagði áherzlu á, að 
nú væri gert ráð fyrir hækkandi launagjöldum, 
áu þess að um dýrtíðaruppbætur væri að ræða. 
l’ctta er rétt. Laun opinberra starfsmanna liafa 
liækkað nokkuð á undanförnum árum, til sam- 
ræmis við aðrar stéttir, sem hafa fengið kjör sin 
bætt. Mér er hins vegar ljóst, að áframlialdandi 
grunnkaupshækkanir valda aukinni dýrtíð, en 
aukin og vaxandi dýrtíð gerir að engu þær kjara- 
liætur, scm fólkið fær.

Mér þótti hv. 6. landsk. miklu skemmtilegri 
ræðumaður en hv. þm. V.-Húnv. Röksemdir lians 
voru svo furðanlega liver á móti annarri, að mig 
undraði stórum. T. d. taiar hann um, að ég sé að 
lækka tekjuskattinn. Hann vcit þó fullvel, að það 
skiptir cngu máli, hvaða tala er sett í fjárlaga- 
frv., tekjuskatturinn verður hvorki meiri né 
minni fyrir það. Svo snýr hann alveg blaðinu 
við, þegar hann talar um verðtollinn. Hann cr 
mjög reiður yfr þvi, að ég sé að hækka hann og 
setji hann nú 10 millj., en hann gleymdi alveg 
s. 1. ári, því að þá var iiann 16 millj., svo að ég 
ætti þá lieldur skv. því að vera að lækka hann. 
Ég veit ekki, hvort hv. þm. Iieldur, að hann 
græði á slíkum málflutningi scm þessum, en ó- 
hugsandi finnst mér, að sá gróði endist honum 
fram yfir næstu kosningar.

Hann sagði, að ríkisstj. hefði ekki framkvæmt 
dýrtíðarl. frá siðasta þingi, og taldi hcnni það 
injög til ámælis, en svo slær hann því föstu, að 
ekki liefði átt að nota þessar heimildir nema 
svo og svo. En sannleikurinn er sá, að rikisstj. 
liafði enga trú á þvi, að þær ráðstafanir, sem 
lieimilt var að gcra skv. 1., kæmu að neinu gagni. 
Ég hef alltaf sagt það, að það ev hreinn barna- 
skapur að ausa fé úr ríkissjóði, ef dýrtíðin 
heldur áfram að vaxa óhindruð. I>að vcrður að 
búa svo um hnútana, að dýrtiðin stöðvist. Það er 
höfuðatriðið. En tollalækkanir eru alveg gagns- 
lausar, ef dýrtíðarskrúfan heldur áfram að verka. 
Mér þótti sérstaklega gaman að honum, þegar 
hann var að tala um hina gildu sjóði lijá ríkis- 
sjóði. Hann gerði fyrirspurn þar að lútandi og 
lýsti hátíðlega yfir þvi, að hann mundi ekki 
sætta sig við, að Alþingi léti það mál hlutlaust.

Eins og það sé ekki hverjum manni ljóst, aí^ 
ráðstöfunarrétturinn á þessum sjóðum sé hjá 
Alþingi? Mér er sagt, að tími minn sé á enda, 
ég verð þvi að sleppa þvi að svara liv. 1. landsk. 
meira en ég hef gert í sambandi við liv. 6. 
landsk. En ég g'et ekki stillt mig um að minnast 
á það, þegar þessir hv. þm. eru sammála um að 
álasa mér fyrir r.ð liafa nota'ð heimildina um að 
innheimta tckjuskattinn með 10% álagi, en í 
sömu andrániii eru þeir að álasa mér fyrir, að 
ég sé að lækka tekjuskattinn.

Hv. 1. landsk. var ákaflcga montinn yfir til!.. 
sem Jirnn kvaðst einu sinni liafa flutt um að 
hækka tekjur ríkissjóðs um 6 millj. kr., og að 
því fengnu átti allt að vera í lagi. En þessi tiil. 
mun liafa verið flutt, þcgar allt var hér i kalda- 
koli, og enginn hægðarleikur að auka tekjurnar 
um 6 milljónir. En það er alveg í samræmi við 
kenningar lians og viðhorf til málanna að slá 
fram slíkum kcnningum. Vandinn er enginn ann- 
ar en taka meira af þeim ríku, þó að þeir ríku 
eigi ekki neitt — og ininna en ekki neitt. En ég 
hef nieiri trú á því að taka af þeim ríku, þegar 
vel gengur fyrir þeim, en þcgar þeir ramba á 
barmi gjahlþrotsins.

Umr. (atkvgr.) frestað.
A 4. fundi í Sþ,, 30. marz, var fram haidið 1. 

umr. um frv.

ATKVGIi.
Frv. visað til fjvn. ineð 20 shlj. atkv. og umr. 

frestað.

Ncfndarálit kom ekki, og frv. var ekki á dag- 
skrá tekið framar.

3. Dýrtíðarráðstafanir.
A 0. fundi í Nd., 27. febr., var útbýtt:
Frv. til 1. um ráðstafanir gegn dýrtíðinni 

(þmfrv., A. 17).

Á 11. fundi i Nd., 3. marz, var frv. tekið til 
1. umr.

*Flm. (Haraldur Guðmundsson): Frv, þetta er 
í aðalatriðum i samræmi við frv., sem þm. Alþfl. 
fluttu á siðasta þingi. I>ó er það að því leyti frá- 
brugðið því frv., að í frv. frá liaustþinginu 1941 
var gert ráð fyrir breyt. á I. frá 9. júlí 1941, en 
i þessu frv. eru breyt. felldar inn i ]. frá 1941. 
I>á er í þessu frv. lagt til, að rikisverðlagsn. 
verði skipuð eftir tilnefningu þriggja stærstu 
þingflokkanna, en i frv. frá haustþ. átti rikisstj. 
að hafa óbundnar hendur um skipun n.

Eg skal ekki fjölyrða um frv. I’að hefur komið 
í ljós í skipun gerðardómsins, að rikisstj. er ekki 
treystandi í þessu efni. Sá dómur er svo skip- 
aður, að neytendur eiga þar engan fulltrúa.

I frv. cr ákvæði um það, að ef gengi íslenzkrar 
krónu vcrður hækkað, skuli ríkisstj. heimilt að 
verja allt að 6 millj. kr. úr dýrtíðarsjóði til að 
standast útgjöld, sem á ríkissjóð falla vegna 
gcngishækkunarinnar. Þetta byggíst á þvi, að
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•augljóst cr. aó ef gengið liækkar, er það svo 
veigamikið atriði til andspyrnu gegn dýrtiðinni 
að draga mætti úr öðrum ráðstöfunum.

I>á er gert ráð fyrir, að afnám toila og tekju- 
öflun vegna dýrtiðarsjóðs gildi til 1. julí 1943 í 
stað ársloka 1942. Loks cr gert ráð fyrir 8 millj. 
kr. framlagi úr rikissjóði í stað 5. Er það í sam- 
ræmi við íiib. seni fram kom á haustþ.

I’á er ekki gert ráð fyrir 10% álagi á tekju- 
skatt. Sú upphæð var innheimt með skattinum 
1941, en nú er liúizt við, að á þessu ári verði 
gerðar lireyt. á skattab, og cr rétt að bíða eftir 
þvi að sjá, hvernig þær verða.

i’etta eru aðalhreyt. frá þvi, sem fram kom á 
síðasta aukaþ. l’egar dýrtiðarl. voru afgreidd 
frá reglulegu þ. 1941, var samkoinulag um af- 
greiðslu þcirra. Við Alþflmcnn greiddum atkv. 
mcð þcim, og ég er þess fullviss, að ef þeim 1. 
hefði verið beitt, hefði mikið mátt draga úr 
dýrtiðinni. I’að voru 2 ákvæði, sem drógu úr 
giidi þeirra. Annað var, að í stað ákvæða um tak- 
raarkanir flutningsgjakla og annars sliks, voru 
heimildir til ríkisst.j. L. voru heimildarl., en ekki 
hein fyrirmæli.

Hitt atriðið var, að þ. vildi ekki fallast á till. 
okkar Alþfhnanna um samciningu yfirstjórnar 
alls verðlagseftirlits. í stað þess að hafa eftirlit- 
ið i liöndum fjögurra verðlagsnefnda, sem starfa 
hvcr eftir sínu sjónarmiði, á vitanlega að sam- 
cina eftirlitið undir einn hatt. Meiri hl. Alþ. 
taldi. að i þcssu l'ælist cngin hætta. þar sem 
lokaákvörðuuin væri hjá rikisstj. En það koin 
samt í Ijós, að ótti okkar Alþfimanna var ckki 
ástæðulaus. Eg skal ekki fara að rekja þá sorg- 
arsögu. Ríkisstj. hefur ekkert gert tíl að fram- 
kvæma þessi 1., lieldur liefur liún lagt þau á 
hilluna og látið sér nægja að innheimta lúfc 
álagið. Ráðli. Framsfl. bera því við, að aðgerðar- 
leysið sé ekki þeim að kenna, heklur ráöli. 
Sjálfstfl., sein ekki iiafi viljað hafa samvinnu um 
takmörkun á flutningsgjöldum og afnám tolla. 
Við höfum svarað því, að ef nokkur alvara lægi 
að baki hjá ríkisst.j. um að frainkvæma dýrtið- 
arl., þá hefði strax verið kallað saman aukaþ. 
til að fá bein fyrirmæli í stað heimildarl. I’etta 
hefur ekki verið gert, lieldur notuð sú aðslaða, 
a'ð aðeins var um hcimihlarl. að ræða.

1 frv., sem fyrir liggur, er gcrð tiiraun tii að 
bæta úr þeim tveimur agnúuin, sem ég iiefndi. 
Það er gert ráð fyrir, að verðlagseftirlitið verði 
sameinað hjá ríkisvcrðlagsn. Húu á að hafa bæði 
verkcfnin ineð höndum. að ráðstafa fé dýrtiðar- 
sjóðs og gera ráðstafanir til að liefta dýrtíðina.

l’á er í frv. sú breyt., að i stað heimilda handa 
rikisstj. til niðurfellinga tolla, lækkunar á farm-
gjöldum o. fl., skuli koma ákveðin fyrirmæli.

Fin tckjuöflunarleiðir nægir a'ð vísa til grg. 
Auk framlags úr rikissjóði á að fá féð af þeim 
tekjum landsmanna, sem eru tengdar við það 
sérstaka ástand, sem nú rilsir.

i>ó að ég telji. að þa'ð orki ekki tviinælis, að 
tílb okkar eru réttmætar og skynsamlegar, er 
þaö vitanlcga álitamál, livort lil eru fleiri svip- 
aðar leiöir, sem fara mætti, og er sjálfsagt að 
rannsaka, hvort svo er.

Ég vil að lokum segja þa'ð, að þó að ég telji 
óþarft að rekja liér sjáanlcgar aflciðingar af 
þ-vi, ef ilýrtiðin fer vaxandi. er þó eilt í þvi sam-

handi. sem ég vii vekja athvgli á, en það er þaö. 
að ef dýrtiðin magnast, er augljóst, að ein af- 
leiðingin verður sú, aö misskipting efnahagsins 
verður enn meiri en nú, liinir riku verða rikari 
og hinir snauðu snauðari.

Ég óska þess. að frv. verði visað til fjhn. 

ATKVGR.
Frv. visaö til 2. umr. með 19 shlj. atkv. og til 

fjhn. með 21 slilj. atkv.

Xefndarálit koin ekki. og frv. var ekki á dag- 
skrá tckiö framar.

4. Gengisskráning og ráðstafanir 
í því sambandi.

Á 9. fundi í Nd., 27. febr., var útbýtt:
Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 51 12. febr, 1940, 

um gengisskráningu og ráðstafanir í því sam- 
bandi (þmfrv., A. 18).

A 12. fundi í Nd., -1. marz, var frv. lekið til 
1. umr.

::Flm. (Finnur Jónsson): Á Alþingi 1939 var ég 
l'. h. Alþfl. meðflm. að frv. um gengisskráningu 
og ráðstafanir í því sambaudi.~ Þá var genginu 
hreytt úr 22.15 ísl. kr. i 27 kr. Ástæður fyrir þvi 
voru þær, sem hv. þm. er kunnugt um, að í sjáv- 
r.rútvegi höfðu mikil vandræði ríkt um alllangt 
skeið, og þótti vera brýn þörf aðgerða, en sam- 
tímis var vitað, að erlendur gjaldeyrir var i raun 
réttri seldur miklu dýrar raanna milli en skráða 
genginu og það úsamræmi var óheilbrigt.
Lausaskuldir bankanna erlendis voru komnar 
upp í 15 millj. kr. um áramótin, áður en gengið 
var lækkað. Gengisbreytingiii hafði þau áhrif. 
seni til var ætlazt. Nú hafa hins vegar aðrir at- 
hur'ðir leitt til jiess, að ástandið hefur alveg snú- 
izt við. Sjávarúlvegur liefur staðið sig sæmilegu 
tvö undanfarin ár, þótt smábáta skorti sunis 
slaðar nokkuð til þcss, síðan hinn svonefndi 
hrezki sainningur var gerður. í stað 15 millj. 
lausaskulda var um s. 1. áramót komin 170 millj- 
innstæða hankanna hér í crlendum bönkum. Nú 
geta liankarnir ekki lengur ráðstafað þessu mikla 
fé svo. að arður fáist af, og cftirspurn eftir er- 
iemluin gjaideyri er lífil móts við frambo'ðið. 
Bankarnir hafa s. I. 2 ár kcypt gjaldcyrinn of háu 
verði. Olluni ber saman um, að mikil nauðsyn 
sé að lá úr þessu bætt og verði þó þvi örðugra 
lyrir ríki og lianka, sem það er láiiö dragast 
lengur að breyta til.

Við flm. frv. gcrum þess vegua ráð fyrir, að 
gengið verði aftur fært til þess gildis gagnvart 
steriingspundi, sem það iiafði 1939, áður en 
hreytt var. Sölugcngi pundsins yrði þá 22.15 kr.. 
en 4.03 dollarar reiknaðir i pundi og gengi ann- 
ars erlends gjaldeyris ákveðið i samræmi við þaö. 
Ef til vill mætti deila um, hvort ekki væri rétt að 
fara lengra, en aö svo komnu máli þótti rétt að 
liinda sig við upplucð þá, sem lagt er til í frv.
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Við brcytinguna hijóta bankarnir og þá cink- 
um Landsbankinn að bíða tjón á hinum miklu 
innistæðum sínum erlcndis, og yrði ekki annað 
fært en bæta þcim það upp. Frv. gerir ráð fyrir, 
að rikið greiði þcim þann halla að hlutum, 
en þar sé áður dreginn frá hallanum hagnaður 
bankanna af lækkun erlendra skulda.

Eftir því sem næst verður komizt, virðast það 
Vera um 18 millj. kr., scm bankarnir muni skaðast 
um. Við flm. gerum ráð fyrir, að þessu fé vcrði 
náð inn með því, m. a., að Jeggja sérstakan cign- 
arskatt á árinu 1942 á þá eignaaukningu s. I. árs. 
scni ncmur meira cn 75 þús. kr.. og ncmi hann 
15% af því. scm cignaaukningin cr uinfram það. 
Skatt þennan grciðir ríkið bönkunum, og ætti 
bann :.ð ncnia 8—10 millj. kr. Árið 1940 varð 
cignaaukning (skattskyldra cigna) 32.5 millj. kr.. 
og ckkcrt bendir til, að hún geti verið minni árið 
1941. I>að. scm til vantar, yrði ríkið að grciða nr 
dýrtíðarsjóði. Xú mundi ríkissjóður hagnast um 
4 millj. kr. á skuldum sínum við gengisbreyí- 
inguna. Halli hans að því frádregnu ætti þá ckki

vcrða yfir 6 millj. kr.
Vitanlegt cr, að rikisstj. gelur ekki útgjalda- 

laust fengið neinu áorkað af þýðingarmiklum
dýrtíðarráðstöfunum ... á þeim grundvelli, sem
Alþingi í fyrra ætlaðist til. I>á kemur til álita. 
bvort þessu mikla fé, scm um ræðir, mætti ckki 
vcrja bctur á annan veg í sjima tilgangi. Xú cr 
þrð svo. að gengishækkun mun vera sú dýrtið- 
arráðslöfun. scm cinna framkvæmanlegust cr og 
inundi valda minnstum ágrciningi.

I>að var grundvöllur gengisskráningarl. t'rá 
1939, að rikisstj. gerði allt. sem unnt var, til þess 
að hægt yrði að halda niðri dýrtiðinni í landinu. 
I-yrsta árið var nokkurn veginn reynt :tð standa 
við þau loforð. En þegar striðsgróðinn tók að 
strcyma inn i landið, keyrði þcgar um þvert bak. 
og öllum bömlum var sleppt. í’ó að bann gegn 
kaupbækkun héldist allt árið 1939, hækkaði visi- 
tala um 34% fyrir árslokin, því að crlcndar vör- 
ur og mrrgar innlcndar voru hækkaðar. Vpp úr 
þvi hvcrfur rikisstj. um skeið öll viðlcitni «»ð 
halda innlendri vöru niðri. Seint og um síðir fór 
hún aflur að vakna. í júni 1941 fær hún samþ. 
dýrtíðarlöggjöf. en hefur ekki framkvæmt hana 
að neinu leyti, nema fjmrh. hefur innheimt 
tekjuskaft mcð viðauka. Ekki hcfur verið hafl 
eftirlit mcð hækkun farmgjakla, ckki felldir burt 
tollar af* nauðsynjavörum né ncitt gert, scm al- 
menningi var fyrirheitið í 1. og lofað aftur á 
haustþinginu. í staðinn hcfur ríkisstj. sctt lög- 
þvingaðan gcrðardóm, og orkar það meir tví- 
mælis cn nokkur dýrtíðarráðstöfun, scm nokkur 
rikisstj. hcfur gcrt á síðari árum, og virðist 
ckki heldur ætla rð koma að ncinu haldi. I’eir. 
scm þurfa að f:i vinnukraft og halda honum. 
kaupa hann cins háu vcrði og þeir þykjasl þurfa. 
hvað sem gcrðardómur segir. I’ær stéttir, scm 
hann hcfur dæmt frá kauphækkun, síðan h: nn 
tók til starfa, hafa í raun og vcru fcngið ineiri 
eða minni kauplnekkanir samt. I>á cr og auðséð. 
að verðlagsákvæði þau, sem gerðardónuirinn hcf- 
ur verið látinn setja, muni að cngu haldi koma. 
Bak við dóminn standa Frainsfl. og Sjálfstfk, 
scm mundu aldrei geta komið sér saman um 
neinar dýrtíðarhömlur, sem yrðu annaðhvort að 
tjóni verulegum liluta bænda. sem halda Fram-
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sfl. uppi. eða heildsölum og þeirn öðrum i vcrzi- 
unarstétt landsins, sem halda bezt uppi Sjálfstfl. 
Framsfl. tclur sér lífsnauðsyn að halda scm 
hæstu vcrði á landbúnaðarframleiðslu innan 
lands af ótla við kjósendur. og ckki hefur Sjálf- 
stfl. minni ástæðu til að óttast um sig. svo að 
lilraunir þessara flokka saman cru fyrir fram 
dæmdar til að rcnna út í sandinn. I’etta hcfur 
komið hvað berast í ljós þann stutta tíma, scm 
dómurinn hefur starfað. Eitthvað mcira þarf til. 
cf sýna skal. að nokkur alvara sc að baki öllu 
skrafinu um hekkun dýrliðarinnar.

.Alls staðar blasir viö aðgcrðalcysið, ekkcrt 
cfnt af Ioforðuin, þcgar framkvæmd húsalcigjl. 
cr undan skilin. Eins og nauðsyn var 1939 að 
hjálpa sjávarútvcgi og bönkum mcð gcngisbrcyt- 
ingu. þarf nú gagnstæða breytingu til að skapa 
mcira jafnvægi og réttlæti, og mcnn hljóta að 
viðurkcnna það við að lcsa grg. frv.

I’að cr vitanlegt að þvi lengur sem drcgst r.ð 
færa gjaldevrinn í það verð. scm nokkurn veg- 
inn mætti tclja rétt. cins og utanríkisverzlun 
landsins cr nú liáttað. því crfiðara vcrður það 
fyrir rikisstj. og bankana. I’að hcfur almennt 
verið viðurkennt, r.ð gjaldeyririnn sc ckki vélt 
grundvallaður eins og sakir stíinda. og það hefur 
jafnframt verið viðurkennt, að gcngi islcnzku 
krónunnar væri of lágt. Jafnframt hafa vcrið 
færðar fram ástæður fyrir þvi, :ið það væri ekki 
luekkað. : ð samningar okkar við erlendar þjóðir 
gerðu það að verkum, að slík Iciðrctting v:e’'i 
ómögulcg. Xú hefur þessum þröskuldi vcrið rutt 
úr vegi, þannig, að Alþ. ræður nú sjálft yfir þvi. 
hvernig það skipar þessum málum. Eftir hverju 
er þá :ið bíða? Xú cr kcyptur gjaldcyrir af sctu- 
liðinu hcr fyrir vcrð. sem er allt of hált. Enn 
fremur vitum við. að inn í landið cru fluttar 
stórar upplneðir af slriðsgróðr, og þær cru t'lutt- 
ar inn mcð sama gcngi og var 1939, þegar togara- 
útgerðin var á fallanda fæti. I’ær eru fluttar inn 
með því verði, sem enguni blandast hugur um. 
að ekki nær nokkurri átt. Svo er haldið áfram 
að auka kaupmátt þéssara stóru fyrirtækja, sein 
með slriðs..spekulationum4’ hafa orðið til þess 
að auka dýríiðina i landinu. Eg vil upplýsa 
það, að meðalsala togaranna hcfur vcrið 260 þús. 
kr. í hvcrrj fcrð. I’cssar tölur auka mjög ört inni- 
cignir bankanna i útlöndum, og þvi Icngra scm 
iíðui, l>ví crfiðara vcrður að fiera þctta til hins 
rétta vegar. I frv. þessu böfum við auk þcss 
gert ráð fyrir því, að bönkunum vcrði grciddur 
verulcgur bluti af þeim halla, scm þcir vcrða 
fyrir við þcssa breytingu. Vlð gerum ráð fyrir 
|)vi, að á' meðan brczk-íslenzki verzlunarsamn- 
ing'ui’inn cr i gildi, þá verði útvegsmönnuin og 
sjóinönnum badtur sá skaði, sem þeir vcrða fyrir 
\ ið þessar breytingar. Eins og kunnugt cr, þá cr 
brczk-islcnzki verzlunarsamningurinn þannig úr 
garði gerður, að þó að gcngið brcytist, mundi 
ckki brcylast vcrð á þeim útfiutningi, scm seld- 
ui’ cr samkvæml samningnum. Bcr þá nauðsyn 
til að bæla sjómönnum og útvegsmönnum þetta 
upp og þ: ð því frcmur, scm dýrtíðin hcfur vaxið 
í landinu frá því að samningurinn var gerður, 
þannig að þcssi stctt manna hefur ekki fengið 
neina uppbót til saniræmis við aðrar stcttir. Eg 
tcl, að þctta frv. sé þannig úr garði gcrt, að 
það sc hæði réttlátt og raunhæft. I->að er rétt-
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látt að því lcyti, cins og cg hcf þcgar rökstutt, 
að það cr cinfaldasta og öruggasta dýrtíðarráð- 
stöfunin, scm hægt cr að gera á þessum timum. 
I>að cr cinnig réttlátt að því lcyti, að það færir 
gjaldcyrisvcrzlunina í það horf, sem öllum ber 
sanian uin, að hún cigi að vcra í á þessum tím- 
um. Það er raunhæft, af því að það cr einfalt í 
framkvæmd. Það cr rcttlátt, af því að til þess 
rð bcra uppi kostnaðinn við frv. cr gert ráð fyrir, 
að tckinn sc skattur fyrst og fremst af þeim 
mönnum og fyrirtækjum, sem liafa hagnazt á 
því, að gjaldcyrisverzlunin er ekki i því lagi, sem 
hún ætti að vera. Ég læt þetta nægja að sinni, 
cn vænti þcss, að frv. þctta fái góðar undirtektir 
á Aiþ. og vcrði að Iögum.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. mcð 20 shij. atkv. og til 

fjhn. mcð 22 shlj. atkv.

sér og hinn vegurinn, frá Varmahlíð til Goðdala, 
en engu að siður munu þó ónauðsynlegri vegir cn 
þessi liafa verið teknir í þjóðvegatölu.

Það hagar nú þannig til á Hegranesinn, að þar 
þarf tvöfalda vegaröð, en sýslufélaginu er með 
öllu ókleift að standast allan þann kostnað, er af 
því leiðir.

Ég vil svo óska, að frv. vcrði visað til 2. umr. 
og samgmn. að lokinni þessari umr.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. mcð 18 shlj. atkv. og til 

samgmn. mcð 19 shlj. atkv.

Nefndarálit kom ekki, og frv. var ekki á dag- 
skrá tekið framar.

A 53. fundi i Nd., 7. mai, var útbýtt nál. frá 
minni hl. fjhn., á þskj. 335, en frv. var ekki á 
dagskrá tekið framar.

5. Vegalagabreyting.
A 12. fundi i Nd., 4. marz, var útbýtt:
Frv. til 1. um breyt. á vegalögum, nr. 101 19. 

júní 1933 (þmfrv., A. 25).

Á 14. fundi í Nd., 6. marz, var frv. tekið til 1. 
umr.

’Flm. (Steingrímur Steinþórsson): Þetta frv. cr 
ekki nýr gestur hér, það hefur verið flutt á 
tveimur þinguin áður.

Frv. fjallar um lireytingar á þjóðvcgum í Skaga- 
firði, og er um 2 breytingar á vegalögunum að 
ræða.

Önnur brcytingin snertir Sauðárkróksveginn, þ. 
e. veginn frá Sauðárkróki fram héraðið. Nú nær 
þjóðvegurinn til Varmahlíðar, en byggðin þar 
fyrír framan er þéltbýi og þarf 2 vegaraðir. Lagt 
er til í frv., að vegurinn frá Varmahlíð og iil 
Goðdala verði tekinn í þjóðvegatölu. Alveg sér- 
stök ástæða er til þcss nú, þar scm fyrirsjáanlcgt 
cr, að liændur þarna í framsvcituiium verða að 
skipta nokkuð um búnaðarhætti, og lcggja nú 
inciri stund á frainleiðslu mjólkur vegna þess, :ð 
mæðiveikin herjar nú á sauðfénað þcirra.

Það cr að vísu álitamál, hvort rétt liafi verið að 
þenja þjóðvcgakerfið cins mikið út og raun bcr 
vitni. En flm. þcssa frv. cru sannfærðir um, að 
þcssi breyt. á vcgal. á meiri rétt á sér en margir 
aðrir vegir, sein tcknir hafa vcrið i þjóðvcgatölu. 
Og þetta frv. mun því verða borið fram af þm. 
Skagfirðinga, hvcrjum sem cru á hverjum tima, 
unz fullu réttlæti er náð.

Ég sé ekki ástæðu til þess að fjölyrða meira 
um þessa breytingu.

Hin brcytingin, sem gert er ráð fyrir i frv., cr 
sú, að vegurinn fram Hegranesið allt til Eyhildar- 
liolts verði tekinn í þjóðvegatölu. — Ég skal játa, 
að þessi vegur mun ekki eiga eins mikinn rétt á

6. Skipti á Laxárdal og Ymjabergi 
og % Stóru-Sandvíkur.

Á 13. fundi í Nd., 5. inarz, var útbýtt:
Frv. til I. um skipti á jörðunum Laxárdal og 

Ymjabergi í Skógarstrandarhreppi og % hlutum 
Stóru-Sandvíkur í Sandvíkurhreppi (þmfrv., A.
291.

Á 15. fundi í Nd., 9. marz, var frv. tekíð tíl 1. 
umr.

’Þorsteinn Briem: Ég bjóst við, að framsaga 
yrði einhver i þessu múli. En nú hef ég ckki fyrir 
mér aðrar upplýsingar en grg. frv. Þar cr gerð 
nokkur grein fyrir því, hvcrnig þessi jarðaskipti 
horfa við rikissjóði fjárhagslega. Hins vcgar vant- 
ar algcrlega upplýsingar um viðhorf ábúenda. Ég 
geri ráð fyrir, að á báðum þeim jörðum, sem láta 
á af hcndi, séu einhverjir ábúendur, og þyrfti að 
liggja ljóst fyrir, að ckki sc gengið á rétt þeirra 
mcð skiptunum. Ef frv. fer til landbn., tcl cg 
nauðsyn, að hún leiti umsagnar þeirra. Eins þarf 
að Icita umsagnar sveitarfélaganna, sem lilut eiga 
að máli. Hvoru tveggja leyfi ég mér að beinatil n. 
í grg. scgir, að veiði sé i Laxá með landi beggja 
jarðanna vestra, en engin hugmynd um það gcf- 
in, hvcrs virði mcgi í rauninni telja veiðina. A 
10 árum getur mikil brcyting orðið á verðmæti 
slíkra blunninda, og vildi ég. að n. rannsakaði 
hað atriði málsins.

*Flm. (Jörundur Brynjólfsson): Hv. þm. Dal. 
hcfur óskað cftir frckari upplýsingum en grg. 
frv. vcitir og sérstaklcga um það, hvort ábúcnd- 
um jarðanna, sem um ræðir, muni hafa verið gef- 
inn fornilcga kostur á að neyta, að mér skildist, 
íorkaupsréttar síns. Svo mun ckki vera, og cr 
rétt, að það verði gert. Ábúendur jarðanna vestra 
ættu, samkvæmt vcnju, að liafa þar lífstiðarábúð, 
]>ótt ég hafi ekki enn getað fcngið beinar hcim- 
iidir um, að þeir hafi hana. Um ckkjuna, sem 
býr í Stóru-Sandvík, veit ég, að hún liefur hana, 
cnda munu iiicnn ckki óttast, að hið opinbera 
verði þar vcrri landsdrottinn cn einkaeigendur 
gætu orðið. Samkvæmt ákvörðun Alþingis fyrir 
nokkrum árum gctur ekki verið að ræða um eig-
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inlega sölu kirkjujarða nema til að gera úr þeim 
óðul, og veit ég ekki likur til þess, að fyrir þvi 
sé nú mjög mikill áhugi hjá ábúendum þcssara 
jarða vestra. Hitt er ljóst af grg., að hér er ekki 
um beina sölu að ræða, þótt skipti séu gerð. Að 
sjálfsögðu er hægt að tryggja það við skiptin, 
að hlutur ábúenda verði ekki fyrir borð borinn. 
í grg. er sagt, hvers vcgna skiptanna er óskað, 
og sýnt cr, að ekki gengur þeim manni gróða- 
von til, sem óskar þeirra. Hann hefur á sumrin 
verið þarna vestra og vill geta tryggt sér þar 
verustað og finnst það öruggara, ef hann fengi 
þessar jarðir til eignar. I>að kann að vera, að 
menn leggi nokkuð upp úr því, að með frv., eins 
og það er, sé gengið á snið við ábúendurna, og er 
sjálfsagt, að n. firennslist eftir vilja þeirra. Jarð- 
irnar Ymjaberg og Laxárdalur eru fjallakot. 
mjög engjarýr, og tún annarrar þeirrar er örðugt 
að stækka. A ahncnnan mæiikvarða eru það 
harðbalakot, sem takmörkuð fraintíðarskilyrði 
eiga. Veiðiblunnindi þeirra eru ekki talin fram i 
jarðamati, svo að mikil gcta þau varia verið, 
þótt einhver fiskiganga muni vera í Laxá. I’.ir 
er þvi ekki fyrir miklu að gangast eins og' er. 
Eg treysti mér ekki til að segja um, livort unnt 
rcynist að auka veiðina. En livaö sem líður skíl- 
yrðum til þess, er það ógert enn. og með því 
vcrður að reikna, sem er. l’m Stóru-Sandvík er 
hins vegar vitað, að þar er töluverð laxveiði, og 
með þeirri starfsemi, sem iiafin er til iaxræktar 
i Árnessýsiu. vona ég, að veiði jarðarinnar geti 
síðar orðið allmikils virði.

I’eir, sem vita ekki annað um þelta mál en grg. 
lekur fram, verða að vísu að myndá sér skoðun 
á þx i eftir liinum takmörkuðu upplýsinguin. Ln 
ég gct bætt því við, að ég hef iengi þekkt þaiin 
inann, sem skiptauna óskar, að þeim drengskap. 
að ég veit, að ábúendur mundu einskis i missa 
við að fá liann að iandsdrottni í stað hins opin- 
liera, og heldur mundi liann verða þeim vei en 
hitt og stuðla að öllum þrifnaði þeirra.

Ég Iegg til, að frv. verði vísað tii 2. umr. og 
landbn.. og vona að n. verði ináiinu vinveitt og 
kynni sér þær ástæður, sem til þess ligfija.

"'Eiríkur Einarsson: Eg tel rétt. áður cn málið 
fer til 2. umr.. að minna á eitt atriði. Jörö sú i 
Sandvikurhreppi, sem um ræðir. er ekki Stóra- 
Sandvík öll, lieldur :,.i af Stóru-Sandvik I, en 
Stóra-Sandvík II er jarðarpartur án sérstaks ábú- 
anda og liggur undir bónda jarðar einnar i ná- 
grenninu. I'etta þarf að koma greinilegar fram 
i frv. en er, og beini ég þvi til n. Að visu býst ég 
við, að benni mundi verða þetta Ijóst án ininnar 
ihlutuuar, því að vitanlega gengur hún ekki i'rá 
mikilsverðum eignaskiptuni sem þessum án þess 
að afla sér nýs og óvéfcngjanlegs veðbókarvoll- 
orðs um jörðina.

Eins ofi hv. þm. Dal. tók fram, álit ég ekki 
rétt eða sanngjarnt að fara á neinn hátt bak víð 
ábúendur jarðanna, lieldur láta þá og breppsfé- 
lögin vita, áður en þetta frv. sé gert að lögum. 
I’ótt ég sé sízt að gera ráð fyrir. að ábúendurn'r 
yrðu beittir hörðu af hinuni nýja landsdrottni, 
cr það nú svona samt, að mikill hugur leikur 
stórhuga mönnum og upprennandi jafnan á 
kaupum jarðar sinnar, hvenær sem þeir heyra. 
að eitthvert los sé komið á um eignarhahl

liennar. I>að cr mannlcg eifiingirni, og þótl við 
séum allir góðmenni, hefur hver sina eigingirni 
og metnað fyrir því og vill hvergi síður lála 
traðka rétti sinum en í máluni jarðar sinnar. 
Víða um byggðir er einnig áhugi hreppsfélag- 
anna vakandi fyrir öllum fastcignalireyfingum i 
sveitinni. I’ví betur sem sveitarfélög eru mennt, 
því meiri er sá áhugi og tilfinning. Segja má, að 
þegar það cr ckki meiri skussi en ríkið, sein 
vill eignast mikinn hlut Stóru-Sandvíkur, megi 
vel við una. En rétt hjá er að vaxa upp blómlegt 
sveitaþorp að Selfossi, ofi veil ég, að þar muni 
verða fylgzt af miklum áhuga með því, hvað um 
jörðina verður. I’að cru sumir og ekki allir, sem 
gela tekið undir með einvaldanum, sem sagði: 
..Itíkið, það er ég.“ En þvi smærri og umkorau- 
minni sem hinir einstöku þegnar ríkisins eru, því 
minni ástæðu haf'a þeir til að taka undir þessi 
orð. Einnig eru þeir til sem þykir betra að 
vrkja eigin jörð en liafa ríkið að landsdrottni, 
hvcrsu góður sem væri.

*I>orsteinn Briem: Efi þakka hv. 1. flm. fyrir 
það. að bann hefur fierl grein fyrir frv. frekar 
en það. sem var í firg., en þó finnst mér enn á 
skorta. Ilann gaf upplýsingar um Sandvík. I>ar 
þekki ég allvel til, og trevsti ég flm. til að ga'ta 
réttar bæði ábúanda og sveitarinnar. Ég hygg 
| að líka nruðsyn að leita umsagnar þess sveitar- 
l'élags, er i blut á. Hv. 1. flm. fiaf ekki upplýs- 
ingar um það i ræðu sinni, livort jarðirnar væru 
byggðar til lifstíðar eða um erfðaábúð væri að 
ræða. Ég vil endui'taka ósk mína um, að landbn. 
kynni sér inálið til hlílar. IIv. 1. flm. bcnti á. 
að ekki væri bér um beina sölu að ræða. en þó 
er þaö i í'auii ofi veru, því að ef ábúendur ósku 
að kaupa. liá sé éfi enfia ástæðu til þess að 
ineina þeim það. I'm verðmæti jarðanna virðist 
erfitt að sefija fyrr en fvrir liggur álit sér- 
l'róðra manna.

Efi \ il svo ítreka þá ósk mína, að laiidbn. 
kynni sér sérstaklega tvö atriði, í fyrsta lagi að- 
stöðu sveitarfélagsins ofi í öðru lagi aðstöðu á- 
búenda. enn freniur hin atriðin, cr ég hef bent á.

*Flm. (Jörundur Brynjólfsson): Eg álit nokkur 
vandkvæði á, að landbu. gcti upplýst, hvers virði 
jarðirnar eru, eftir að allar kringumstæður eru 
gerbreyttar. Eins ofi sjá má ;:f þessu frv., þá er 
hér ekki um sölu, heklur um skipti að ra'ða, ofi 
hv. þm. Dal. telur ]>að eitt ofi hið sama, og má ef 
lil vill segja, að það sé það að nokkru leyti. Við- 
vikjandi sveitarfélaginu og ábúendunum á jörð- 
uiium er það að segja, að éfi hygg enga breyi. 
fiela orðið á þvi, og geri éfi ráð fyrir, að þeir fái 
að búa á jörðunum áfram ofi ekki vcrði lagður 
neinn steinn i fiötu þeirra af hinutn nýju eifi- 
endum. Eg lief' stuðzt viö opinberar skýrslur. 
Iivað verðmæti jarðanna snertir. Lýsingin á þeim 
er úr fasteignamatinu, bæði gamla og nýja, ofi 
ég sé á nýja inatinu, að verðið á þeini hefur ekki 
liækkað. Af jörðunum báðuin til samans eru um 
200 hestar af töðu og 100—150 liestar úthey, sem 
hver jörð gefur af sér. I>ó er þetta ekki svona 
mikið núna, en ef allt væri nýtt, gæti það kom- 
izt upp í þetta. Iiins og sést á þessuin skýrslum, 
]iá eru þetta fremur lítil býli, og matsvcrðið gef- 
ur til kyniia, hvcrnig jarðirnar eru. Annars hef
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ég ckkcrl á móti þvi, að landbn. kynni sér þefta 
mál nánar.

Hv. 8. landsk. gerði aths. út af því, að ekl.i 
væri tekið fram, að þetta væri Stóra-Sandvik I. 
Stóra-Sandvík II er allt önnur jörð, og bvgg ég. 
að það s.jáist bczt á fasteignamatinu. (EE: Hitt 
er fastari og öruggari regla.) Hvað ábrærir 
Stóru-Sandvík, þá tc! ég vel séð fvrir hagsmun- 
um bæði sveitarfélags og ábúcnda. Eg' mun svo 
ekki fjölyrða um þetta, þvi að ég tcl það fram 
koinið, sem máli skiptir.

H’orsteinn Briem: Iig vil aðcius endurtaka 
áskorun mina um, að iandbn. kynni sér áður 
nefnd tvö atriði rækilcga.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 19 sblj. atkv. og iil 

Iandbn. mcð 20 sblj. atkv.

Nefndarálil kom ekki, og frv. var ekki á dag- 
skrá tekið framar.

7. Dragnótaveiði í landhelgi.
A 13. fundi í Nd., 5. marz, var útbýtt:
Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 45 13. júni 1937, 

um dragnótaveiSi í Iandhelgi (þmfrv., A. 31).

A 15. fundi í Nd., 9. marz, var frv. tekið til 1. 
umr.

*Flm. (Pálmi Hannesson): Ilcrra forsetil I’etta 
mál er kunnugt hv. d., frá síðasta aðalþingi, þeg- 
ar það var rætt liér, og kemur nú fram svipað og 
þá. Ég mun því ekki þurfa að halda hér langa 
ræðu, en aðeins drcpa á nokkur belztu atriðin. Að 
öðru leyti nægir að vísa til þingmálafundagerða 
írá síðasta ári víðs vegar um landið, um að fá 
leiðréttingu og lagfæringu á I. um dragnótaveiði 
í iandhelgi.

A síðasta aðalþingi voru fbn. frv. sammála um, 
að dragnótaveiði yrði aðeins lieimiluð nokkurn 
blula ársins, eða í júní, júlí og ágúst. Við umr. 
um málið kom fram, að vegna lagna lundur- 
dufla á fiskimiðum, bæði fyrir Vcstfjörðum og 
Austfjörðum, teldist ósanngjarnt að skerða rétt 
þeirra báta, er nota þetta veiðitæki, og með iil- 
liti til þess gerðu þm. Norðiendingaf jórðungs 
breyt. á þessu, og eru nánar tiltekin svæði í 1. gr. 
i'rv. Eðlilegrst befði verið að ákveða svæðið frá 
Hornbjargi lil Langanesstáar, en við nánari at- 
luiguu taldist rétt að taka ekki alveg a'ð Horn- 
bjargi, og var ekki farið lengra en að Geirólfs- 
gnúpi á Ströndum. Þarna var tekið tillit til Vcst- 
fjarðabátanna. Hins vegar lágu fyrir óskir frá 
útvegsinönnum í N.-Múlasýslu, bæði við Bakka- 
flóa og Vopnafjörð, um að dragnótaveiðinni væri 
stillt i bóf og að friðaða svæðið næði að Borg- 
arey á Héraðsflóa. l'ni aðra landshluta hafa ver- 
ið látin gilda sömu ákvæði og áður. Það virðisi 
svo, sem óskirnar um lengingu friðunartimans 
séu helzt úr Norðiendingafjórðungi, og er þa'ð 
af tvcimur orsökum. f fyrsta lagi eru firðirnir

norðanJands grunnir og góðir fyrir dragnóta- 
veiði, bæði af þeim sökum og einnig af þvi, að 
botninn cr sérstaklega góður. f öðru lagi eru 
aðaluppeldissvæði flatfisksins fyrir Norðurlandi, 
og bann vilja menn vernda. Hér er því tvennt, 
er til greina kemur: Annars vegar bagsmunir 
smáútgerðarinnar og liins vegar umhyggjan fyrir 
þvi, að stofn flatfisksins fái að aukast.

L'm 2. og 3. gr. frv. gíldír sama og í fyrra. Ég 
tel ástæðu tii, að sú n., er fær þetta til atliug- 
unar, finni ástæðu til, að reglugcrð verði gefin 
út af atvmrn. um gildandi I. um dragnótaveiði, 
þvi að menn eiga erfitt mcð að átta sig á, hva'ð 
séu 1. og bvað ekki.

Ég tel svo eleki ástæðu til að fjölyrða um 
þetta frekar, en óska þess, að frv. verði visað til 
sjútvn. að lokinni þessari umr. Eg vil vikja því 
til bv. d., að við, sem að þessu frv. stöndum, 
gerum það vegna þess, að frá kjördæmum okkar 
bafa komið fram óskir um að fá leiðréttingu á 
gildandi ákvæðum um dragnótaveiði. Þessar 
raddir verða liáværari með bverju árinu, sem 
líður, og hafa svo mikið til sins máls, að Alþ. 
verður að taka þær til greina.

*Finnur Jónsson: Ég skal ekki tefja mikið umr. 
um þetla, en þetta mál er gamall kunningi, og 
mér þykir ólíklegt, að það slysist í gegnum Alþ. 
nú. Það hcfur verið reynt að bafa mismunandi 
vciðitfma í einstökum landsfjórðungum, og óskir 
hafa komið fram um að breyta þvi frá þeim, 
sem hafa stuttan veiðitíma. Annars má vera, að 
almennar óskir komi frá Norðlendingafjórðungi 
um friðun, cn það er ekki af þeim ástæðum, 
sem hv. 1. flm. lýsti, beldur af þvi, að Norð- 
lendingar cru ekki komnir upp á að stunda drag- 
nótaveiðar eins og aðrir landsmenn. Hv. 1. flm. 
taldi cina aðalástæðuna fyrir friðuninni vera 
að vernda fiatfiskinn, og er ég hissa á honum, 
sem er sérfræðingur í fiskifræði, að segja annað 
eius og það, því að á haustmánuðunum cr hrygn- 
ingartími kolans löngu liðinn, og það er þvi 
langskaðlausasli tíininn tii að veiða hann, og 
þegar markaðurinn er langbeztur.

Eg hef áður lýst afstöðu minni til frv. og tel 
því ckki ástæðu til að bafa þetta lengra að 
sinni.

’ Stefán Stefánsson: Eg mun ekki bafa inörg 
orð um þetta frv., því að það er líkt frv. á aðal- 
þinginu í fyrra. Það var samþ. i Nd., en dagaði 
uppi i Ed., og befur komið fram mikil óánægja 
viðs vegar yfir því. Eg vil aðeins lesa upp katla 
úr bréfi, er lýsir vel skoðun útgerðarmanna og 
sjómanna við Eyjafjörð á þessu máli. Ég vil 
biðja hv. sjútvn. að taka vel cftir því, sem þeir 
segja. Bréfið er á þessa leið: „Þetta er barátta. 
sem vér mununi trauðla gefasl upp með, það er 
að segja á meðan athafnakjarkur binna fjöl- 
mörgu smáútvcgsmanna biður ekki aldurtila á 
þröngsýni valdbafanna. Vér finnum ekki bjá 
oss, að neinum sé óréttur gerður með kröfu vorri 
um friðun Eyjafjarðar fyrir dragnólaveiðinni, 
meðan til eru lög i landinu, sem lianna botri- 
vörpuveiði á fjörðum inni, því að eins og nú er 
báttað dragnótaveiðinni, er enginn munur á 
henni og botnvörpunni. Þetta munum vér rök- 
styðja á eftirfarandi bátt: Það er áþreifanleg
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staðl'eynd, að línubátarnir stcinhætta veiðum, 
þcgar þeir verða varir við dragnótabátana, af' 
ótta við veiðarfæratap. Hcr jrði auðvitað sama 
útkoman, ef togarar færu að veiða í firðinum. 
Með öðruin orðum, að hið sama skcður i báðum 
tilfellum, inenn cru neyddir til, hvcrnig sem á 
stendur, að hætta að bjarga scr, mcira er vist 
ckki hægt að ætlast til. Það er lika ómótmælan- 
leg slaðreynd, að dragnótabátarnir hætta ekki 
veiði í firðinum fyrr en hvcrgi er neitt að liaf.i. 
Sem sagi, þeir þurrka upp fiskgöngurnar, áð.ir 
en þeir hvcrfa brott. Sama inundi auðvitað gilda 
með togarana, cf þeir mættu veiða innfjarða, að- 
eins mætti e. t. v. segja, að þeir yrðu fljótari að 
skrapa það, scm til væri, cn það skiptir i raun 
og veru engu máli fyrir róðrarbátana, hvorl 
það tckur tvo eða fjóra daga að þurrka upp, cins 
og það cr kallað, þvi að flestir munu víst gcta 
sett sig inn i það, að enginn kærir sig um 'ið 
leggja i kostnað og fyrirhöfn til þess að róa á 
dauðan sjó. Ýmsir þeir, er andmælt liafa þcs<- 
um samtökum vorum, gera mikið vcður út af 
þvi, að dragnótaveiðin sé hraðfrystihúsunum til 
lifsviðurværis, og mun það hafa átt að gilda 
meðan róðrarbátar söltuðu, cn dragnótabátarnir 
veiddu frekar þær tegundir, sem illt eða óger- 
iegt þótli að salta, svo sem j' su, steinhit og kola. 
Þetta iicfði sennilega getað vcrið mjög hand- 
hægt slagorð, ef forsjónin iiefði ekki lagt upp í 
hendur vorar á siðasta ári mjög svo áþreifan- 
leg rök gcgn þessari fullyrðingu. Svo bar við 
samkvæmt cnsku samningunum, að verð á fiski 
til hraðfrystihúsanna var allmiklu lægra en í 
skip og livernig sem farið var mcð hann öðru- 
vísi. Menn skyldu nú halda, að dragnótabátarnir 
hættu ekki viðskiptum við hraðfrystihúsin fyrir 
þctta, þar sem þeir eiga einir að lialda þeim 
uppi. En svo fór nú samt, að þeir reyndu allar 
mögulegar Jeiðir aðrar cn að veiða fyrir frysii- 
húsin, jafnvel það að bætta vciðum, þegar eng- 
inn vcgur var að selja í skip. Onei, sannleikur- 
inn er sá, að róðrarbátarnir leggja nú orðið 
ineiri fisk upp í hraðfrystihúsin en dragnóta- 
bátarnir, síðan meiri jöfnuður varð á fiskverð- 
inu, það er að segja, þcgar þau eru samkeppnis- 
fær mcð verð. En ef þau eru það ekki, þá fá þau 
auðvitað cngan fisk og ckki frá dragnótabátun- 
um heldur. Að endingu gætum vér sýnt fram á 
þann gífurlega straum manna að hinni ólífrænu 
atvinnu, sem engin takmörk virðast vcra fyrir 
og stærra og stærra skarð heggur í hinar líf- 
rænni atvinnugreinar þjóðarinnar, framleiðsl- 
uiia. Enguin er betur ljóst cn oss, hversu auð- 
vcldara væri fyrir smáútvegsmcnnina að snúa 
undan brekkunni og hætta baráttunni fyrir 
inögulcikanum til að bcrjast framlciðslubaráttu 
sinni, ef mönnum er gert ómögulegt að nota . 
sín ófullkomnu veiðitæki yfir haustinánuðin.i, 
sem ógerlegt cr að vciða með annars staðar cn 
i firðinuni. Og það cr vissa fvrir því, að aðeins 
vonin mn, að leiðrétting þessara mála fáist. 
hcldur fjöhnörgum smáútvcgsmönnuin cnn við 
þessa alvinnugrein sína.“

Ég vildi aðcins lofa hv. þd. að licyra þetta 
hréf, sem túlkar sjónarmið útgerðarmanna og 
sjómanna við Eyjafjörð. Undirskriftir eru frá á 
þriðja hundrað manna, um 80—00 útgerðar- 
manna og á annað hundrað sjómanna, þar sem

Alþt. 1942. C. (69. löggjafarþing).

óskrð cr mjög cindrcgið, að afgrciðsla Alþingis 
á þessu máli verði eitthvað mvndarlegri en síð- 
ast, cn þá dagaði málið uppi í n. í Ed. Og ég 
treysli þvi, að þingið hafi þá víðsýni og skiln- 
ing á sjónarmiði þessara útgerðar- og sjómanna 
á Xorðurlandi, að það skoði ckki hug sinn um að 
samþ. frv. eins og það liggur fyrir.

*Flm. (I’álmi Hannesson): Það cru þrjú aí- 
riði í í'æðu liv. þm. Isaf., scm mig langar til að 
vckja athygli á. Hann taldi, að í raun og veru 
ætti að forða þcssum mönnum fró að fá það, sem 
þcir biðja um, því að cftir nokkur ár niundu þeir 
vcrða óánægðir og biðja um leiðréltingu. Ég held, 
að norðlenzkir sjómcnn og útgerðarmeiin óski 
ckki cftir forsjá hv. þm. ísaf. að þcssu lcyti. Það 
cr gamalt mál, a'ð sá vcit hezt hvar skórinu 
krcppir, scm hann bcr á fælinum. Og ég liygg, að 
það muni eiga allvcl við um þá, sem standa að 
mótmælum gcgn dragnótavciðinni, eins og hún 
cr nú framkvæmd.

í annan stað sagði hv. þm., að misjöfn ákvæði 
hafi verið í gildi um friðun fyrir dragnótaveiði. 
Eg vil benda á, að það eru enn mismunandi 
ákvæði í gildi um þetta cfni, og þarf ekki annað 
cn að fletta lögunum. Er furða, að slikur at- 
hafnamaður um sjávarútveg, scm hv. þm. þykist 
vcra, veit ekki þennan hlut.

í þriðja Iagi virtist hv. þm. undrast, að ég sem 
fiskifræðingur vissi ekki. að seinni hluta sum- 
ars er hrygningartími flatfiskanna um garð 
genginn. Það er ckki það, sem rætt cr um, og er 
hér nokkuð mikil vanþckking. Elatfiskarnir 
lirygna ekki fyrir Xorðurlandi, lieldur Suðvcst- 
urlandi, en seiðiu alast upp fyrir Xorðurlandi. 
Og það eru uppalningsstöðvarnar, sem rætt er 
uin að friða, cn ckki hrygningarstöðvarnar. Xlér 
þykir ástæða til að gcta þessa áður en lengra 
cr farið, ef það kynni að verða til lítils skiln- 
ingsauka fyrir hv. þm. Isaf.

ATKVGR.
Erv. vísað til 2. umr. mcð 15:2 atkv. og til 

sjútvn. incð 17 sblj. atkv.

A 45. fundi i Xd.. 30. april, var frv. tekið lit 
2. umr.

Eorseti tók málið af dagskrá
Á 46. fundi í X'd.. 2. mai, var frv. aftur tckið 

til 2. umr.

’Sigurður E. Hlíðar: Hcrra forscti! Eg hafði 
búizt við, að þetta mál, cins og það liggur fyrir 
hv. d., yrði tckið út af dagskrá. En annað virðisl 
nú vcra uppi á teniiignuni. Sams konar frv. lá 
fyrir Alþ. siðast, cr komst i gegnuni þcssa d., cn 
strandaði i Ed. En nú cr frv. þettu hcspað af 
og gcngið fram hjá sjútvn., svo að hún hefur 
ckki mátt taka málið fyrir og rannsaka rökin 
fyrir frv. Það cr abncnnt vitað, að rökin, sem 
fhn. bcra fyrir sig i þessu máli, cru áskoranir 
manna úr sýshun norðanlands og þá einkum á- 
skorun 280 útvcgsmanna við Eyjafjörð. En hún 
gcngur ckki cins Iangt og frv. þctta gengur. 
Hún fcr aðcins fram á brcyt. á gildandi 1., cr 
miða við bann dragnótaveiða á bátum yfir 5 
sinálestir.

ekki útrædd. l l(i
í landhelgi.
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Xú tjáir forseti inér, að áríðandi mál liggi 
fyrir þinginu og mælist til þess, að ég fresti 
ræðu niinni, og er ég því samþykkur.

l'mr. frestað.
A 50. fundi i Xd, 4. mai, var frani haldið 2. 

uinr. um frv.

*Sigurður E. Hlíðar: lterra forseti! Eins og 
inenn muna, þá var ég siðast, þegar ég talaði i 
þessu niáli, stöðvaður í niiðri ræðu, og get ég 
ekki vcrið að endurtaka hér það, sem ég þá 
sagði. Eg verð þó að geta þess, að ég endaði i 
ræðu niinni á þvi, að hv. flm. hefðu hyggt frv. 
á áskorunum að norðan, frá útgerðarmönnum 
og sjóniönnum i lfyjafirði. En frv. gekk að visu 
nokkuð lengra, þvi að i áskorununum var aðeins 
farið fram á, að stærri bátum væru bannaðar 
dragnótaveiðar i landhelgi, en smærri bátum en 
5 smál. Icyfðar þær. { samræmi við þessar á- 
skoranir bar ég fram á siðasla þingi brtt, en 
hún náði ekki samþ. þessarar hv. d. Erv. gekk 
liins vegar í gegnum þessa hv. d, en var stöðv- 
að í hv. Ed.

Xú á þessu þingi Iiafa cinnig borizt áskoranir 
og mótmæli gegn þessu frv. A síðasta fiskiþingi 
bárust mótmæli gegn því frá útgerðarmönnum 
i Ólafsfirði, og einnig liafa komið fram ein- 
drcgin inótmæli gegn því frá smábátaútgerðar- 
inönnum og sjómönnum á Akureyri, og hafa þeir 
skorað á Alþingi að frcsta afgreiðslu frv, þar .il 
fram hefur farið ýlarleg rannsókn á þessu máli. 
hvað Xorðurland snertir, til að tryggja sem bezt 
réttláta og um teið varanlega afgreiðslu drag- 
nótalaganna. en skerða liins vegar ekki rétt smá- 
bátanna til dragnótaveiða.

þessa áskorun smábátaeigenda og sjóinanna á 
Akurevri hefur bæjarstjórn Akureyrar samþ. að 
styðja, sbr. tilkynuingu bæjarstjórans til Alþ. 
dags. 25. marz s. 1.

Mcð því að vera kynni, að einhverjum liv. 
þdm. væri ekki fullljósl. hvernig þessi uiál 
standa i raun og veru í Eyjafirði t. d, ]>á væri 
sízt úr vegi að fá að lcsa upp greinargerð smá- 
bátaúlgcrðar- og sjómannanna á Akureyri, sem 
fytgir áskorun þeirra. Ilún gerir glögga grein 
fyrir gangi þcssa máls og dragnótaveiði á Evja- 
firöi uiidanfarin ár. Greinargerðin hljóðar svo. 
með leyfi hæstv. forseta: ,Erá árinu 1931 liafá 
alhnargir opnir vélbátar, oft 1(1- 12 árlega. 
stundað dragnótavciðar frá Akureyri. Mest hafa 
þessar veiðar verið stundaðar á hrustin eftir 
síldveiðitimann, og síðustu árin nokkuð að vor- 
lagi, en sizt yfir miðsumarið. Hat'a þessir bátar 
hagaö veiðarfærum sínuni og fiskileit meö það 
fyrir auguni að fiska kola og halda sig við veið- 
ar mcðfram landi, mest innan til í Eyjafirðinum. 
þar seni kolans er á flestum tiinum helzt von á 
grunninu upp við Iandsteina. Aftur eru bátar 
með Ióðir sínar að heita niá æviiilega í áluui 
fjarðarins og álsbrúnum, þar seni bezt er afla- 
von þorsks og ýsu. I>ar sem kolans hefur þannig 
verið að leita hér i firðinum á öðrum slóðum en 
þorsks og ýsu, liafa veiðimöguleikar og þá liags- 
munir smáhátanna hér ekki rekizt á, enda er það 
greinilega staðfest í eriiidi til Alþingis s. I. ár, 
undirskrifuðu af hundruðum sjómanna og smá- 
útvegsmanna i Evjafirði. Telja þeir þar ekki

ástæðu til að banna dragnótaveiðar á bátuin inn- 
an 5 smál., sem hafa stutt dráttartóg (300 fm. á 
hlið).

Eftir 1037, að fjöldi stærri vélbáta a'ð sunnan 
og vestan, og nú 2 s. 1. ár, eftir að allmargir af 
stærri vélbátuin hér norðanlands fóru að stunda 
dragnótaveiðar i stórum stíl, sérstaklega mcð 
veiðarfærum fyrir þorsk og ýsu, og þá á sömu 
slóðum og lóðabátariiir, fer að bera á þvi, að 
þeir, sem stunda innfjarðarfiskvciðar með lóð- 
uni, telja sínum aflamöguleikum stefnt i hættu 
með dragnótaveiðum þessara báta.

I>að kemur því hér norðanlands í ljós, eins og 
víöa annars slaðar, að ekki muni hagkvæmt að 
taka upp þorskveiðar mcð dragnót, og þá ekki 
sizt, þar sem árangur þessara veiðiaðferða, drag- 
nótar og Ióða, á sömu slóðum rekast svo á.

Aftur hefur reynsla okkar sýnt, að kolaveið- 
ar me'ð þeim hætti, sem að framan greinir, eru 
ekki háðar þeiin annmörkum, auk þcss, sem 
staðbundnir smábátar, sem ekki svíða cins veiði- 
svæðin, heldur stunda dragnótaveiðina scm 
róðra og cru þá síður lengi á sama stað. Enda 
hafa smábátarnir hér sýnt miklu betri árangur 
af dragnótaveiði miðað við tilkostnað licldur cu 
slærri vélbátar, sem fara mikið um i fiskileit og 
stunda þessa veiði i stil stórtækrar rányrkju.

Yuniim við, að hið háa Alþingi taki þetta cr- 
indi vort til greina við afgreiðslu frv. til laga 
um breyt. á dragnótalögum, þannig aö skerða 
ekki rétt smábátanna til veiða.“

Eins og þessi grg. ber með sér, er hún i fulhi 
samræmi við þá till, sem cg hef áður borið hér 
l'ram. Grg.. eða þessi fundur smábátaeigenda og 
sjómanna á Akureyri, fer fram á, að þessu fram 
komna frv. verði frestað eða að það verði af- 
greitt mcð rökstuddri dagskrá, og mun ég og 
kannske einhverjir fleiri koma með hana fvrir 
3. umr.

*Finnur Jónsson: Sjútvn. hefur hal't þetta mál 
lil meðferðar og sent það Eiskifélagi Islands og 
hr. fiskifræðingi Árna Eriðrikssyni til umsrgn- 
ar. bessar umsagnir eru nýlega koinnar til n., en 
það hefur dregizt dálítið að I’á þær, og svo hal’a 
önnur störf i n. orðið til þess, að nál. hefur ekl.i 
legið fyrir. En hv. flm. hefur ekki Icgið lítið á 
að fá mál þetta afgreitt, þó að þeiin sé vitan- 
legt. að jafnvel þótt það fyrir einhvcrja slysni 
kynni að fara í gegnuin þcssa hv. d.. ]>á mundi 
Jiað aldrei fara í gegnum hv. líd. Og ég lield 
nærri J>ví, að flm. þessa frv. beri það að þessu 
sinni beinlinis frain í Jivi trausti, að þa'ð nái 
ekki frrm að ganga i þinginu, því að það inega 
Jieir vita, að ef þctta frv. nær fram að ganga. 
þá inundi Jiað slórspilla svo atvinnuinöguleiku'.n 
nianna á Xnrðurlandi, að cngum Jiessara inann.i 
inundi l>ýða að b.jóða sig ]>ar fram i kosning- 
um í sumar. Elutningur þessa frv. er ]>vi ekkert 
annað en skripaleikur, eingöngu gert til að sýn- 
ast. Enila er málið flutt al' þeim ofsa eða van- 
þekkingu af hálfu ýmissa flm., að það er engu 
lagi líkt. ]>að kom hér m. a. fram við 1. umr. 
þessa niáls, frá fyrsta fhn,, hv. 1. ]>m. Skagf., ið 
liiinnni var ekki betur Ijós þessi löggjöf en svo. 
að hann hafði ekki hugmynd um, að það gildir 
sami tími um dragnótaveiðar fyrir allt landið. 
I’etta sýnir betur en nokkuð annað, hvc lítið
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liessir inenn liafa kynnt sér þetta frv., sem þeir 
þó eru að flytja á Alþingi. Ég hygg, að það hafi 
verið á þinginu 1939, sem dragnótalögunum var 
breytt í það horf, að sami tími gilti fyrir allt 
landið. Og það var gert vegna mjög eindreginna 
áskorana frá mönnum bæði á Norður- og Vestur- 
landi. En þeir bentu á það, að ef annar timi gilti 
um veiðarnar á Norður- og Vcsturlandi en Aust- 
ur- og Suðurlandi, þá kæmu bátar að sunnan og 
austan til Norður- og Vesturlands, þegar þeir 
eru búnir að skurka í hcilan mánuð fyrir Suður- 
landi, svo að það var bcinlínis cftir ósk útgerð- 
armanna norðanlands, að tíminn var ákvcðinn 
sami fyrir allt landið til dragnótaveiða.

Annað mcrki þess, að frv. þetta er flutt mcira 
af kappi cn forsjá, cr það, að okkar eini fiski- 
fræðingur á Alþingi, hv. 1. þm. Skagf., hefur 
látið svo um mælt, að kolinn hrygni ekki fyrir 
Norðurlandi. En þeir, sem hafa rannsakað þetta 
og tclja sig kannske jafnsnjalla fiskifræðinga og 
hv. 1. þm. Skagf., bæði hinn látni fiskifræðing'- 
ur dr. Bjarni Sæmundsson og Árni Friðriksson, 
halda því fram, að hann lirygni fyrir Norður- 
landi, en geri það heldur seinna en fyrir Suður- 
landi. Þriðji visindamaðurinn, sem líka má vitna 
til i þessu efni, cr A. V. Táning, en hann hefur 
rannsakað hrygningu kola alveg sérstaklega og 
gefið út um það bók, sem heitir Plaice Investiga- 
tions in Icelandic Waters og gefin er út i Kaup- 
mannahöfn 1929. Og ef hv. 1. þm. Skagf. vildi 
láta svo lítið að slá upp í fræðiritum þessara 
kollega sinnn, þá mundu uinmæli Tánings vera 
að finna á bls. 15—16 i áður nefndu riti, en um- 
mæli dr. Bjarna Sæmundssonar á bls. 319—320 í 
bók, sem heitir Fiskarnir. Þetta hef ég dregið 
fram, af þvi að hv. 1. þm. Skagf. liefur viljað 
gera litið úr því, að rétt væri að vernda kola- 
stofninn á þennan hátt, með því að stytta veiði- 
tímann framan af sumri, þegar kolinn er að 
In-ygna, en taka hann ekki aftan af árinu, eins og 
þetta frv. fer fram á, þegar kolinn er löngu hætt- 
ur að lirygna og orðinn bezta útflutningsvara.

l'msögn Fiskifélagsins harst sjútvn. i brcf! 
dags 14. apríl s. 1., og þar sem ég geri ráð fyrir, 
að tími vinnist nú til að láta prenta þessa um- 
sögn i heild milli 2. og 3. umr. í nál. frá sjúlvn., 
þá skal ég ekki þreyta hv. þdm. með þvi að lýsa 
þvi verulega, en ég vil þó taka það fram, að það 
er mjög rangt hjá hv. flm. þessa frv., að það 
liggi fyrir nokkrar ahnennar óskir um það, að 
slíkt frv. sem þetta verði samþ. hér á Alþingi. 
heldur hefur þetta frv., eins og hv. þm. Ak. drap 
á, mætt mjög miklum andmælum frá fiskimönn-
um víðsvegar á Norðurlandi.

Hv. þin. Ak. drap á það, að smábátaeigendur 
og sjómenn á Akureyri mótmæltu þessu frv. 
mjög kröftuglega. Til fiskiþingsins liafa einnig 
borizt mótmæli gegn því frá útgerðarmönnum i 
Hríscy og Ólafsfirði. Og útgerðarmenn í Hrísey 
segja svo, með leyfi hæstv. forseta: „Undir- 
ritaðir útgerðarmenn í Hrísey skora hér með á 
fiskiþingið, að það hlutist til um það viö Al- 
þingi að fella frv. til laga um takmörkun á drag- 
nótaveiði. Teljum enga ástæðu til að takmarka 
veiðitimann frekar við Norðurland en aðra lands- 
hluta. Til vara, að landhelgin verði frjáls til 
veiða október—nóvember i stað júli—ágúst. 
Hreinn Pálsson, Garðar Ólafsson, Björn J. Ól-

afsson, Njáll Stefánsson, Einar M. Þorvaldsson, 
Jörundur Jóhannesson, Guðmundur Jörundsson, 
Július Oddsson, Kristján Emonasson." Og mér 
skilst, að undir þessu séu allir útgcrðarmenn, 
scm nokkuð kveður að í Hrisey.

Útgerðarmenn i Ólafsfirði sendu svo hljóð- 
andi mótmæli, með lcyfi hæstv. forscta: „Mót- 
mælum eindregið framkomnu -frv. á Alþingi um 
skerðingu á veiðitíma mcð dragnót i Iandhelgi 
fyrir Norðurlandi og skorum á fiskiþingið að 
beita sér gegn frv. og þannig koma í veg fyrir 
hróplegt ranglæti, scin skapast inundi á milli 
landshluta, ef slikt frv. yrði að lögum.“

Samkvæmt þessu liggja þá fyrir cindregin 
mótniæli gegn þessu frv. frá smáútvegsmönnum 
á Akureyri, útgerðarmönnum í Hrísey og út- 
gerðarmönnum í Ólafsfirði. Það er þess vcgna al- 
gerlega rangt og mcira en úr lausu lofti gripið, 
þegar liv. flm. vilja láta líta svo út sem það 
liggi fyrir almennar áskoranir litgerðarmanna 
um að brcyta dragnótalöggjöfinni í þá átt, sem 
þeir leggja til mcð þessu frv., að gcrt vcrði. Það 
liggja þvert á móti fyrir eindregin mótmæli frá 
útgerðarmönnum víðs vcgar á Norðurlandi um, 
að slík löggjöf, sein hér liggur fyrir, nái ekki 
fram að ganga. Og þegar málið er athugað með 
ró og stillingu og hlutdrægnislaust, þá er þessi 
afstaða útgerðarmannanna afar skiljanleg, þvi að 
ef þetta frv. yrði að lögum, þá mundi það stór- 
lcga spilla atvinnuvegi þeirra. Flestir þessara út- 
gcrðarmanna stunda sildveiðar yfir sumarmán- 
uðina júni, júli og ágúst, cn þá á landhelgin að 
vera opin fyrir dragnótaveiði, eftir því sem flm. 
ætlast til, og mundi hún þá aðallega verða stund- 
uð af aðkomubátum. En þegar svo Norðlend- 
ingar eru hættir síldveiðinni, þá ætlast flm. til, 
að landhelginni verði lokað fyrir þeirra eigin 
dragnótaveiðum. Af þcssu er ljóst, að ef þetta 
frv. nær fram að ganga, þá mundi það stofna 
vélbátaútgerðinni á Norðurlandi stórlega í hættu.

Ég er nú að vona, að flm. athugi þetta nánar 
inilli 2. og 3. umr., og ef þeir vilja fá fram citt- 
hvert frv. um þctta efni, þá geri þeir það með 
það fyrir augum að lyfta undir vélbátaútveginn 
fyrir Norðurlandi, en ekki til að eyðileggja hann.

Fiskiþingið athugaði þetta mál nokkru nánar 
og saniþ. með samhljóða atkv. svo hljóðandi 
ályktun, með leyfi hæstv. forseta: „Fiskiþingi 
befur borizt símskeyti frá litgerðarmönnum i 
Hrísey og Ólafsfirði við Eyjafjörð um að beita 
sér gegn frv. um skerðingu á veiðitíma með drag- 
nót í landhelgi fyrir Norðurlandi. Askorun þess- 
ari hefur verið visað til sjávarútvegsnefndar lil 
umsagnar. Þar sem nefndinni er kunnugt um, 
að skoðanir fiskiinanna eru mjög skiptar um 
þetta mál, Ieggur bún lil, að málið verði borið 
undir fiskifræðinga og aflað álits þeirra um gildi 
þess svæðis, er frv. á þingskj. 31 ræðir um, sem 
uppeldisstöðvar fyrir nytjafiska.

Nefndin leggur til, að Alþingi breyti ekki gild- 
andi lögum, me'ðan ekki liggur fyrir rökstutt 
álil sérfræðinga uin þetta atriði, og enn fremur 
um afla- og fjárbagslegt tjón sjómanna, er drag- 
nótaveiðar stunda, og þjóðarinnar i heild, er ef 
íriðun mundi leiða. Fiskiþingið skorar á rikis- 
stjórnina og Alþingi að láta fara fram rannsókn 
á þessu og hraða henni sem mest og að henni 
lokinni taka afstöðu til málsins.“

ekki útrædd. 150
í landhelgi.
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(Tnsögn Árna Eriörikssouar fiskifræöings :'cr 
nijög í sömu átt og unisögn Eiskifélagsins. Hann 
visar þar sérslaklcga til umsagnar, sem hann 
sendi sjútvn. um þctta mál 2. inaí 1941. Ég sé 
ckki áslæöu til að fara mikiö út í umsögn Árna 
Eriörikssonar, cn \ il ]>ó drcpa á tvö alriöi iii 
stuðnings þvi, scm cg hcf áður utn þctta sagl. 
Hann segir, niefi lcyfi hæstv. forscht:

„Eins og cg hcf bcnt á í hók tninni: Skarkola- 
vciöar Islcndinga og dragnótin (Kvík 1932), scni 
ég Icvt'i tnér að láta fylgja þcssu brcfi, hrygnir 
skarkolinn. sctn fyrst og frcnist cr miöaö aö aö 
friöa mcö takmörkunum á dragnólavciöu.n, 
cinnig i kakla sjónuni, þótt i smáum stil sc. og 
cr þeirri hrygningu cf til vill ckki lokiö fyrr cn 
i byrjun júlí. (Sbr. cinnig B. Sæmundsson: ís- 
Jcnzk dýr I. Eiskarnir, Bvík 192G, bls. 319- 321) 
og Á. V. Taning: Plaicc Invcstigalions in Icc- 
landic 'Waters, Copenhagen 1929, bls. 15-16.. 
Það cr því auösætt, a'ð þótt friðun sú, scni gcrt 
cr ráö fyrir i fruinvarpinu, gangi mjög langt i 
þá átt aö skcröa athafnafrclsi útgcrðarinnar frá 
því. scni nú er, cr ha’piö, aö sá tilgangur ná’st 
ti! hlitar aö friöa rllan hrygnandi skarkola.

Það cr alþckkt staðrcynd, aö suniarninnuðin i 
júni—scptcmbcr cr mcst um ungviði ýmissa 
nytjafiska á grunniniðum, þannig aö scgja niá. 
aö frumvarpið gcri ráö fyrir, aö veitt sc mcö 
dragnót, þcgar það verður aö tcljast óhcppilcg- 
ast frá biólógisku sjónarmiöi. Ólíkt hagkvæmara 
fyrir framtíö fiskistofnanna væri rö takinarka 
vciðina frckar viö haustmánuöina sept. -des.. og 
væri ])á þar aö auki scö fyrir þörfuin bálaútgcrö- 
arinnar á hinu langa tímabiii milli síldarvcrtiö- 
arinnar á sumrin og þorskvcrtíö'arinnar á vorin.“

Árni Eriðriksson bcndir hcr á þaö srma og ég 
hcf haldiö fram, aö cf þaö cr hugsun liv. flm. 
að vcrnda knlastofninn, þá ætlu ]>cir aö viíja 
stytta vciöitímann framan af nrinu, cn leyfa 
tiana haustmánuðina og vctrannáiiuðina. Þaö cr 
ákaflcga cinkcnnilcgt, cf þessir þrír fiskifræð- 
ingar, sem ég hcf nú vitnað lil, þeir Táning, 
Bjarni Sæmundsson og Árni Eriðriksson. Iiafa 
ekki cins vcl vit á fiskifræði okknr cins og liv.
1. þm. Skagf. Og sé það skoðun hv. 1. þm. Skagf., 
aö hrygningartími kolans og sá tími. scm hclzt 
þurfi að vernda, sé á linustin, þá fer það alveg i 
bága viö þekkingu okkar og svo þvcrt ofan i þaö. 
scm fræðimenn halda frani, aö þaö cr því likast. 
að hann sé aö rcngja starfsbræður sína, cn flyiji 
þessa frv. af tómum þráa og sé búinn aö bita sig 
í þetta og scgi: I>aö, scm ég ticf skrifaö, þaö 
licf ég skrifað, og þaö skal vcra rétt og hag- 
kvæmt, hvaö scm allir aörir scgja og hvað scin 
vísindalcg rcynsla annarra og rcynsla þcirra. 
scm cilthvaö Iiafa mcö atvinnulífiö aö gcra. scg 
ir i þcssu cfni.

Eg skal svo ckki fjölyröa incira um þelta \ iö 
þcssa uinr. Ef mátiö kcmst til 3. umr, liggur 
fyrir rökst. dagskrá og scnnilcga nál., þvi að.ég 
vona, aö sjútvn. gcfist tækifæri til að taka mál- 
iö til afgrciðslu á fundi, scm haldinn verður I 
fyrramáliö, og fái nál. prcntað og ]>vi úttiítt 
fyrir 3. umr.

I inr. (atkvgr.) frcstað.
A 51. i'undi i Nd.. 5. ínaí, var cnn fram lialdiö

2. umr. um frv.

ckki útrædd. 
i tandhelgi.

ATKVGB.
1. gr. samþ. mcð 12:6 atkv.
2. 4. gr. samþ. mcð 12:5 atkv.
Eyrirsögn samþ. án atkvgr.
I'T’v. vísaö til 3. umr. mcð 14:3 atkv.

Á 53. fundi í Nd., 7. inaí. \ar frv. lckið til 3. 
uinr. (A. 31, n. 318).

Of skamnit var liðiö l'rá útbýtingu nál. - Af- 
lirigöi lcvfð og samþ. mcö 19 slilj. atkv.

:Frsm. (Finnur Jónsson): I’ctta mát licfur vcr- 
iö i-ívlt hér nokkuð og allýtarlcgt nál. komið 
frain, þar scm lýst cr afstöðu tveggja aöila, scni 
liafa fcngiö máliö til uinsrgnar, Eiskifclags Is- 
lands og Alvinnudcildar liáskótans. I>aö cr ckki 
ástæöa til aö bæta viö þaö, cn fyrir liggja cin- 
drcgnar áskoranir um að fella frv. frá útvcgs- 
niönnum í Hríscy og Olafsfirði, smábátacigcnd- 
uin á Akurcyri og bæjarstjórn Akurcyrar. Viö 
þessi mótmæli hefur liælzt simskcyti frá sam- 
vinnufclagi úlgcrðarmanna á Norðfiröi, scm cg 
vil lcsa upp mcö lcyfi hæstv. forscta: „Eundur 
sain\innufélags útgcrðarmanna, haldinn fi. mai 
1942, mótmælir harölcga öllum brcytingum á lög- 
uin um dragnótavciði i landhclgi, sem fram 
liafa komiö á yfirstandandi þingi, aö því cr viö 
kcmur frckari lakmörkun vciöinnar, þar scm 
ötl vcnjulcg linumiö sticrri báta fyrir Austur- 
landi cru lokuö vcgna tundurduflagirðinga og 
þ\í ckki um aniian veiöiskrp aö ræöa cn drag- 
nót.“

Eg vcit ckki, livort Al]>. hcfur ráö á aö bæta \ iö 
böl Auslfiröinga, |;nr scm búiö cr aö loka fyrir 
linuvciöar þcirra, mcö ]>ví aö loka líka miöun- 
iini fyrir Noröurlandi. Annars vcrða þcir aö 
Icigja bátn sina Brctum, cn ckki trúi ég, aö þaö 
sé slcfua Alþ. að stuðla að því.

Ýmsir nni. nuiiidu vilja láta fella frv., en sam- 
komulag varð um till. til rökst. dagskrár. Dag- 
skráin cr á ]>skj. 318. Við atkvgr. um liana kcm 
ur í tjós, hvaöa lífsmögulcika Alþ. vill leyfa 
Austfirðinguin og útvcgsmönnum á Norðurlandi 
aö síldvciðitimanum loknum, og hvaða mögu- 
ieikn þnö vill levfa hraöfrystihúsunum.

sStefán Stefánsson: Hcrra forsctil bar scm hv. 
fiin. cr fjarvcrandi. \ il ég scgja nokkur orö. 
S.iútvn. licfur lcgið á þcssu máli i 8 vikur, og það 
cr sýnilcgt, hvcr tilgangurinn er. Það er þó ckki 
hrcinlcga lagt til, aö frv. vcrði drcpið, hcldur á 
aö cyðilcggja það mcö rökst. dagskrá. — lig vil 
óska cftir því viö n.. aö hún brcyti oröalagi 
dagskrárinnar í ..rikisst.iórniti skal“. Ég cr á 
móti dagskránni. cn licföi gctaö fcllt mig viö 
lianr, cf i hcuni licföi falizt bcin fyrirskipun til 
rikisstj. Eorsendur dagskrárinnar cru þær, aö 
fyrir liggi almcnn mótmæli útvcgsmanna. Hvcr 
cru þau? Þau cru frá nokkrum trillubátacigcnd- 
um á Akurcyri, i Olafsfirði og i Hriscy, cn þcss 
cr ckki gcliö, li\ c fjöhncnn sú stétt cr. í Eyja- 
firöi cru 10 bátacigcndur. álér cr kunnugt um. 
aö þaö cru í mesta lagi fi bátar í Hrisey. En þaö 
liggja fyrir áskoranir frá á þriðja hundraö sjó- 
manua i öfuga átt. Ég vil fullyrða, að a. m. k. 
!)0% af útvcgsmönnum og sjómönnum á Akur- 
cyri krefjast þess, að frv. vcrði samþ. Hvorum 
hlutanum á Alþ. að fylgja: 90% eða 10% ?
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Dragnótaveiði i landhelgi.

L'mmæJi Arna Eriðrikssonar eru eingöngu 
miðuð við friðun á skarkola, en ]iað liggur all- 
fjarri þcssu frv. I’að er örugg irygging fyrir 
þvi, að smábátar geta stundað ]iær Iínuvciðar, 
sem útvegsmenn vilja. Við 1. umr. las ég upp 
úr bréfi frá útvegsmönnum á Akurevri. Hv. þiu. 
ísaf. fckk það lánað, en befur ekki mótmælt 
neinu, sein þar stendur, iivorki við 2. uinr. né 
nú. Óskar hv. þm. þess, að smábátaeigendur á 
Xorðurlandi selji báta sína og fari í Bretavinnu? 
Annars skýtur skökku við, að hann mólmæli 
Bretavinnunni, því að málgagn hans flokks otar 
mönnuin í Brctavinnu og andmadir takmörkun 
á henni.

*Sigurður E. Hlíðar: Herra forseti! IIv. síð- 
asti ræðumaður er mcðflin. frv. og ber enn fyrir 
sig áskoranir, seni legið hafa fyrir frá sjóinöi’.n- 
uni og ritvegsmönnum í Evjafirði. Eg lók fram 
um daginn, að áskoranir 280 sjómanna í fyrra 
voru á annan veg en málið er túlkað í dag. I>ær 
voru bundnar við stærð bátanna, miðuðu við 
smál., en ætlunin var ekki að mcina stærstu 
bátunum dragnótaveiðar. En þetta má sanieina 
við Eyjafjörð án alls árekstrar.

Sjútvn. byggir stefnu sína á áliti sjálfs Fiski- 
l'él. ísl., og ég legg mikið upp úr slíkri umsögn. 
Enn fremur styðst n. við álit aðalfiskifræðings 
okkar. Jlér finnst ástæða til að visa málinu til 
rikisstj. Hún befur tök á að láta Iiina beztu 
inenn rannsaka og undirbúa inálið rækilega.

Mér finnst ástæðulaust að breyta orðalagi drg- 
skrárinnar. Orðalagið á að vera kurtcist, og ríkis- 
stj. á að skilja, að benni beri að fara eftir dag- 
skránni, ]>ó að bún sé ekki hranalega orðuð.

Eg vona, að dagskrártill. verði samþ. og treysii 
þvi, að ríkisstj. leggi fyrir mesla þing frv. lil 
úrlausnar á þessu máli.

'Trsm. (Finnur Jónsson): lig vii leiðrétla mis- 
sögn liv. 3. landsk. Iíann segir, að sjútvn. bafi 
legið á þessu máli í 8 vikur. en ef hv. þm. befði 
lesið nál., befði bann ekki látið þau orð falla, 
]>\i rð nál. ber með scr, að málið er tekið fvrir 
19. marz í sjútvn.. og ]>á er það sent Eiskifél. ísl. 
og Atvinnudeild háskólans til umsagnar. Önnur 
unisögnín er svo dags. 9. april, en bin 14. aprik 
Málið var svo tekið fyrir á fundi á. inai, en á 
fundunum þar á inilli var n. önnum kafin \ ið að 
afgreiða önnur mál, t. d. tvenn hafnarlög, sem 
fbn. var mikið ábugamál að fá afgreidd.

I>að er leitt vegna hv. 3. landsk. ]>in., el' bann 
skortir skilning til að sjá þetla við leslur nák 
eða vilja til að viðurkenna, að n. afgreiddi máiið 
i þann hátt, sem henni bar að gera.

Það var talað um, að fyrir lægju áskoranir fi'á 
mörg liundruð mönnum í Eyjafirði. Ég veit ekki, 
á bvaða hátt þessar undirskriftir cru fengnar, cn 
ég stóð hv. þm. að þvi á siðasta þ. að segja rangl 
frá mótinæluin, sem borizt höfðu. I>að var ]>á 
ekki ba’gt að skilja bann öðruvisi en að áskor- 
anirnar beindust að því almcnnt að banna allar 
dragnótaveiðar, en skjalið sýndi, að átt var við 
dragnótaveiðar báta undir 5 smál. Hann hélt l>ó 
binu fram ineð skjalið i hendinni. Ég vil segja 
al' minni kunnáttu, þegar ég stundaði fiskiveiðar 
með lóðum við Eyjafjörð, þá komu lóðaveiðarn- 
ar og dragnótaveiðarnar ekki i bága livor \ ið

aðra, því rð lóðaveiðar voru stundaðar i liinum 
djúpu álum fjarðarins, en dragnótaveiðar aðeins 
á grunnsævi. Ég held þvi, að vel verði séð fvrir 
bagsmunum lóðaveiðara við Eyjafjörð að lofa 
dragnótaveiðunum. r.ð halda áfram. Ég legg því 
til, að frv. verði afgr. eflir liinni rökstuddu dag- 
skrá. Ef bv. 3. landsk. \ ildi fremur fallast á 
dagskrána öðruvísi, þá gæti ég orðað hana á- 
kvcðnara en bún er nú.

*Stefán Stefánsson: Eg viidi gjarnan leiðrétta 
b\. þin. ísaf. Hann sagðist liafa reynslu sem 
fiskimaður við Eyjafjörð, og ég rengi hann ekki 
uin það, en ég mætti kannskc spvrja hv. þm., 
bvað álar Eyjafjarðar séu djúpir. Hann lieldur 
því fram, að dragnótaveiðar sé aðcins bægt að 
slunda á grunnsævi, en ég get frætt þennan hv. 
þm. um það, að dragnótaveiðabátarnir bafa upp 
í 1600 faðma langa tóg og geta dregið dýpstu 
ála Eyjafjarðar þvera og endilanga.

Ég tel svo ekki ástæðu til að fjölyrða uin þetta 
frekar, en vil að endingu seg.ja, að mér finnst 
menn ekki eigi að veigra sér við að krefjast þess 
af hæstv. ríkisstj., að hún láti rannsaka þetta 
mál gaumgæfilega. I>ess vegna vil ég láta brcyta 
liinni rökstuddu dagskrá.

l'mr. (atkvgr.) frestað.
A 54. og 55. fundi í Xd., 8. og 11. inaí. var frv. 

lekið lil frh. 3. umr.
Eorseti tók málið nf dagskrá.
A ’>(>. fundi i Xd., 12. maí. var fram haldið 3. 

iunr. um frv.

ATKVGB.
líökst. dagskráin á þskj. 318, frá sjútvn., feild 

nicð 12:11 atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu 
já: ÁÁ, BJ, EOI, Em.l. EvstJ, F.L ÍIG. íslH. JG.M,

JÍy, SEII,
m i: BÁ, BjB, EE, GI>. Helg.I, JPálin, PHann, SkG, 

StSt, StgrSt, SvblI, JörB.
OTh greiddi ekki atkv.
7 ].'in. (GG. GSv. HV, JakM. PO, SK, ÞBr) fjar- 

sladdir.
Erv. snmþ. mi-íí 12:9 atkv. og afgr. til Ed.

A 55. fundí í Ed., s. d., skýrði forseti frá, að 
sér befði borizt frv. frá Nd., eftir 3. umr. þar.

A .">(>. fundi i Ed., 13. mai, var frv. tekið til I. 
umr.

Of skainmt var liðið frá 3. umr. i Nd. -- Af- 
brigði Ieyfð og samþ. með 10 shlj. atkv.

Enginn tók til máls.

ATKVGB.
Erv. visað til 2. umr. með 9 shlj. atkv. og til 

sjútvn. mcð 9 slilj. atkv.

Xcfndarálit kom ckki, og l'rv. var ekki á dag- 
skrá lckið framar.
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Haforkusjóður.

S. Raforkusjóður.
A 16. fundi i Nd., 10. marz, var útbýtt:
Frv. til 1. um raforkusjóð (þmfrv., A. 47).

Á 18. fundi í N'd., 12. mr.rz, var frv. tckið til 
1. umr.

*Flm. (Pétur Ottesen): Við flm. þessa frv. 
höfum staðið a'ð flutningi frv. um þetta efni á 
undanförnum þingum. I>au frv., sem við höfum 
flutt um þetta, voru í öndverðu nokkuð ósam- 
hljóða, þannig að ekki voru farnar söinu leiðir i 
þeim öllum, cn i meðfcrð Nd. á þessu máli á 2 
undanförnum þingum hefur það komizt i nokkuð 
fast form, að því er framgang þessara till. snertir.

Við höfum í þessu frv. að hálfu leyti tekið upp 
það frv., sem samþ. var í Nd. á síðasta aðalþ. um 
þetta efni, aðcins í 3 atriðum vikið nokkuð frá 
þvi. 1 fyrsta lagi er það, að hér er gert ráð fyrir 
nokkru liærra framlagi úr rikissjóði lieldur cn 
var í þvi frv., sem sé, að i staðinn fyrir 100 þús. 
kr. framlag árlega á næstu 10 árum, þá sé þessi 
upphæð nú færð upp i 300 þús. kr. Auk þess höf- 
um við hækkað hcimild ríkisstj. til lántöku 
handa raforkusjóði úr 5 millj. kr., eins og hún 
var í frv., sem samþ. var hér síðast, upp i 8 millj. 
kr. Til þess að mæta andstöðu, sem risið hefur 
upp gegn þvi ákvæði frv., scm afgrcitt vrr hér 
siðast, um, að fyrstu 3 árin skyldu rafstöðvar, 
sem þegar eru komnar upp, inna af hendi skatt- 
greiðslur til þessara nýju stöðva, þá skulu þær nú 
samkv. þessu frv. vcra skattfrjálsar. Nti höfum 
við, til samkomulags við þá menn, sem andmæltu 
þessu ákvæði, fallizt á að lengja þennan tíma úr 
3 árum upp i 5 ár, og vænti ég, að það geti orðið 
liður í þvi að koma á sáttum um afgreiðslu þessa 
máls.

Að öðru leyti er þetta frv., sem við nú flytjum, 
alvcg cins og frv. um santa efni, sem afgreitt var 
á síðasta vetrarþingi.

Uin málið í heild þykir mér ekki ástæða til 
að fara mörgum orðunt nú. I’að hcfur verið gerð 
svo skýr og ljós grein fyrir því á undanförnum 
þinguin, að hafizt sé handa um að grciða götu 
þeirra manna, sem erfiða aðstöðu hafa til þess 
að liagnýta rafmagnið. Og yfirleitt eru allir sam- 
mála um, að þessi nauðsyn sé fyrir hendi, og þá 
alveg eins hitt, að nauðsynlegt sé, að menn taki 
liöndum saman um að greiða fyrir þessu máli.

Ég skal í þcssu samhandi geta þess, að það : r 
skoðun okkar flm., eins og líka hefur komið fram 
á undanförnum þingum, að þó að ýmsar af þeim 
aflstöðvum, sem nú er í ráði að reisa, húi við svo 
góð skilyrði, að hægt sé að koma þeim upp og 
leiða frá þeim rafmagn án verulegs tilkostnaðar, 
þá sé liitt lika vitað, að á þeim stöðum, þar sem 
erl’iðlcikarnir eru meiri, ættu þessi fyrirtæki að 
eiga aðgang að lánsstofnunum, sem gætu boðið 
upp á lán með sæmilegum kjörum. Vcgna þess, 
hve kostnaðarsamt það cr að leiða rafmagn út 
um drcifbýlið, er okkur flm. frv. ljóst, að þótt 
liægt sé að hjóða upp á lán með sæmilegum kjör- 
um, muni það í slíkum lilfcllum ekki hrökkva til, 
heldur þurfi að koma meira til fyrir atbeina þess 
opinhera, sem sé, að styrkir verði jafnframt 
veittir til slíkra framkvæmda frá þvi opinbera. 
Við höfum þó ekki tekið upp i frv. nein ákvæði

í þessa átt. En hins vcgar vildum við láta koma 
skýrt fram, að ef rafmagnið á að verða til al- 
menningsnota hér á landi, þá eru engar líkur til. 
að þvi verði komið í framkvæmd með öðrum 
hætti en þeim, að löggjöf um þetta efni verði tvi- 
þætt. Annars vegar, að fyrirtækin eigi aðgang að 
lánum með hagkvæmum kjörum, og hins vegar, 
að nokkrir stvrkir verði veittir til þessara fram- 
kvæmda.

I>að leiðir af sjálfu sér, að i þessu máli þarf 
að gera svipað átak og um símalagningar hér á 
landi og að nokkru leyti líkt og um vegalagn- 
ingar, þannig að rikissjóður verður að vcra all- 
stór þátttakandi i því, til þess að þvi verði lirund- 
ið áfram.

Við skulum líka gera okkur ljósa grein fyrir 
því, að ahnenn hagnýting rafmagns er og hlýtur 
að verða ákaflega mikilvægur og nauðsynlegur 
þáttur í því að stuðla að því, að haldið verði uppi 
jafnvægi i okkar þjóðfélagi. Straumurinn liefur 
að undanförnu legið þannig, að fólkinu liefur 
fækkað í sveitunum og drcifhýlinu, en fjölgað í 
þétthýlinu og kaupstöðunum. I>að má cfalaust 
segja, að það sé ótryggari þróun, að þetta gengur 
svona til. En það leiðir af sjálfu sér, að þar sem 
t. d. eru hetri skilyrði til að hagnýta þetta mik- 
ilsverða afl til „praktískra" nota og þæginda, og 
cf þéttbýlið citt í landinu getur notfært sér þcssi 
þægindi, þá mun það verða mjög á kostnað drcif- 
hýlisins, því að fólkið kcppist að sjálfsögðuum að 
komast til þeirra staða, sem þau þægindi eru fyrir 
hcndi, en hvcrfur þaðan, sem Jitlar eða engar 
vonir standa til, að það geti notið þeirra. I’css 
vegna er það lika frá þessu sjónarmiði sem það 
er ákaflega nauðsynleg't að dómi okkar flm., að 
allt verði gert, sem hægl er, til að greiða götu 
þcss, að rafmagnið geti orðið til almcnningsnota 
liér á landi.

Eg skal svo ckki fara fleiri orðum um þetta 
frv., cn vænti, að það njóti góðs skilnings, eins 
og' það hefur gert liér í þessari hv. d. á undan- 
förnum þingum, og að um afgreiðslu þess geti 
tckizt góð samtök. Ég vil svo leggja til, að þessu 
máli verði, að lokinni þessari umr., visað til fjlin. 
l>ar hefur það verið að undanförnu, og sam- 
kvæmt cðli sínu á það þar að vera.

*SigurSur Kristjánsson: I>etta mál er nú komið 
hér fram í annað sinn, og talsverðar deilur hafa 
verið í samhandi við það um tekjuöflun þessa 
sjóðs, scm í frv. er talað um. Og við, sem höfum 
fundið að tekjuöflunarleiðunum, höfum hent á 
það, og þarf ekki að endurtaka það, að það er 
ákaflega leiðinlegt, þegar menn taka upp vin- 
sælt mál, eins og rafveitumálið hefur verið, og 
tileinka sér flutning þess, en smeygja inn i frv. 
um það atriðum, sem hljóta að verða deiluatriði 
og' fela i sér eins konar refsingu á áður upp kom- 
in fyrirtæki, cða þá, sem að þeim standa, jafn- 
framt og' málið i heild á að afla nokkrum hluta 
landsfólksins mjög eftirsóttra lífsþæginda. I>að, 
sem ég á við, er gjaldið, sem lagt er á þær raf- 
veitur, sem áður eru komnar. Nú væri það ckki 
fjarri sanni, að þau fyrirtæki slík, sem áður hafa 
verið stofnuð, ef þau hafa verið við góð skilyrði 
og eru orðin fjárhagslega vel stæð, legðu eitt- 
hvað af mörkum í þessu skyni. En hér er ekki 
gerður neinn slíkur greinarmunur á. Hér er
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ætlazt til þcss, að rafvcitur, þó að þær skuldi 
allt sitt stofnfé, skuli samt grciða ákveðið gjald. 
iniðað við afl stöðvanna, hvort scm aflið er not- 
að eða ekki notað, að mcr skilst, og það getur 
þess vcgna vei farið svo, að rafveitufyrirtæki, 
scm stofnað cr við mjög óhagstæð skilyrði og 
er skuldugt og á erfitt fjárhagslega, það cigi. 
cf þetta frv. verður samþ., að gjalda skatt til 
fyrirtækja, scm njóta beztu kjara og liggja miklu 
léttar á þeiin, scm standa uncíir kostnaði af 
þeim. I>að er þess vcgna árciðanlegt, að það 
verður að endurskoða i mcðferð þessa máls 
mjög' nákvæmlcga 2. gr. frv. og bæta úr þcim 
ágöllum, scm þar eru. I upphafi réltlættu llv. 
flin. þetta atriði meö því, að það ætli að vera 
endurgjald fyrir ríkisáhættu. Nú er það að sönnu 
nokkuð nýtt að ciga að fara að grciða fé fyrir 
ríkisábyrgöir, sem oftast nær liafa ekki vcrið 
annað en formið, aðeins til þess að vekja traust 
hjá erlendum lánveitendum, en ríkið hcfur 
liins vegar ckki þurft á ncinn hátt að svara lil 
ineð fjárframlöguin. En þr.r að auki cr nú það 
á daginn koinið, að þctta er ekki höfuðatriðið, 
því að hér í þcssu frv. finn ég ekki, að neinn 
greinarmunur sé gerður á rafveitum, sem njóta 
ríkisábyrgðar, og öðrum, sem ckki njóta hcnnar. 
Eg vil cnn fremur til stuðnings mólmælum min- 
um gegn þessu frv. taka fram, að ég álít það í 
mörguni tilfellum mjög ósanngjarnt að láta 
eldri rafvcitur grciða gjöld til þeirra yngri á 
þann hátt, scm í frv. getur, og i því sambandi 
benda á vaxtakjörin, scm ætlazt er til, að raf- 
veitur njóli úr þessum sjóði; það cr ætlazt til. 
að þessir vextir verði 3%. En ég vil nú spyrja 
liv. flm. þessa frv. um það, á livrða rafvcitur 
þeir gcti bcnt, sem nú eru til orðnar, sem njóti 
slíkra vaxtakjara. Það cr reyndar ákaflega æski- 
lcgl, að vaxtakjör fyrir rafveitur, sem búið ir 
að koma upp, gætu verið þcssi. en þcim cr, þvi 
niiður, ckki hægt að breyta.

Eg vil ckki orðlengja um þetta mál, og ég vil 
ckki fara út i deilur um það við 1. nmr., en geri 
mér frekar von um, að þetta ágreiningsatriði 
jafnist við meðferð málsins í n. En út af þess- 
um vaxtakjörum vil ég benda á það, að hér 
hel'ur verið deilt mikið um vaxtakjör annarrar 
stofnunar, en það var fiskveiðasjóður, scm ekki 
cr ætlazt til að veiti lán nema til 15 ára. En 
þessi stofnun á að veita sín lán til 23 ára. I’ar 
rf leiðandi hvíla lán úr fiskvciðasjóði miklu 
þyngra á heldur cn lán úr þessum rafveitusjóði. 
sem frv. þetta lcggur til, að stofnaður verði. 
En þvi var tckið sem fjarstæðu, að vaxtakjör 
úr fiskvciðasjóði væru 3%, og það fékkst ekki 
einu sinni, að það yrði samþ.. sem samkomulag 
náðist um i sjútvn.. að vaxtakjörin yrðu 4'A. 
I>að fékk ckki náð fyrir þessari hv. d., þrátt 
fyrir það, þó að lán úr fiskveiðasjóði cigi að 
veita fil þriöjungi styttri tíma heldur en eftir 
frv. á að veita lán úr þessum rafvcitusjóði.

Mcnn mega ekki taka mál mitt svo, að ég sé 
ckki ákveðinn stuðningsmaður þcssa máls. En 
ég vil heldur ekki láta hjá líða að hcnda hv. 
þm. á það, að það er fullkomið ósamræmi í fraiu- 
knmu hv. þdm. í þcssu máli annars vcgar og mál- 
efnum fiskveiðasjóðs hins vegar. Og ekki heldur 
vil ég láta lijá líða að benda hv. þm. á, að þcir 
ciga ckki að taka svona á nauðsynjamálum. sem

liér hefur verið gert, að smeygja inn í þau al- 
riðum, scm eru fallin til þess að valda deilum 
og tefja framgang þeirra.

Fbn. (Pétur Ottesen): I’aö er mjög fjarri mér 
að vilja vekja nokkrar deilur um þetta mál, þvi 
að minn bug'ur stendur að því fyrst og frcmst 
að gcta fengið það afgreitt með sem allra beztu 
samkomulagi.

Eg lield, að það sé ckki rétt hjá hv. 5. þm. 
Heykv. að orða það svo, að þcssi skattur, sem 
bér cr gert ráð fyrir, að lagður verði á raf- 
stöðvar, sem búið er að reisa, sé refsing á þær. 
I’að getur náttúrlega verið rétt út frá þvi, ef 
scgja má, að allur skattur sé refsing að vissu 
leyti, þannig að eftir því sem einstaklingurinn 
aflar sér meiri tekna, leggur meira á sig til að 
afla þcirra, þá sé það refsing á þennan dugandi 
og atorkusama mann, scm hann leggur frarn í 
skatt. En ég vil lienda á, að það mun vera svo 
yfirleitt, að þær stóru aflstöðvar, sem ákvæði 
þessa frv. ná til, munu undantckningarlaust vera 
rcisti'.r við þau bcztu skilyrði, sem til cru í 
þessu laudi, bæði að því cr snertir að koma þeim 
upp og þó cinkum og sér í lagi livað hitt atriðið 
snertir, að þær eru byggðar til þcss að nota raf- 
magnið frá þeim í þéttbýlinu, þar sem þvi raf- 
leiðslukostnaður verður tiltölulega mjög litill, 
íniðað við þr.u not, scin vcrða af rafinagninu. 
Þcss vcgna Iítum við flm. frv. svo á, að miðað 
við okkar þjóðskipulag og það, hvc löggjafinn 
Ieggur ríkt á herðar borgurunum að lijálpa 
hverjir iiðrum, þá sé i þessu frv. ekki farið fram 
á ncma i alla staði eðlilegt samstarf og eðlilega 
samhjálp ineð þvi cinmitt að láta þcssar stofn- 
anir, sem reistar liafa verið við beztu skilyrði, 
leggja nokkuð af mörkum á móti ríkissjóði og 
svo vitanlega þeim, sem að fyrirtækjunum 
strnda og vcrða að bcra mestan þunga af þeim, 
til þess að laudsmcnn sem flestir geti fengið 
að njóta þcss inikla ljós- og orkugjafa, scm raf- 
magnið er, mcð því að framleiða það úr þvi 
mikla vatnsafli, sem til cr i landinu. Við höfum 
reynt, eins og ég tók fram i fyrri ræðu minni, 
r.ð mæta þeirri óánægju, scm þcssi ákvæði 
valda, með því að láta þessi skattákvæði ekki 
ná til slöðva, scm reistar cru fyrstu 5 árin, eft- 
ir að þær eru reistar, ineðan þær eiga erfiðast 
vegna þess þunga, sem á þeim hvilir af lán- 
tökum til bygginga þcirra, heldur höfurn við 
þær gjalilfrjálsar þennan tíma. Auk þcss cr það 
svo, að fyrst cr skatturinn lágur, cn svo má 
bækka liann að ákvcðnu marki, og er með þessu 
móti hóflega í sakirnar farið. Siðan málið lcomst 
í þann búniug, sem það hcfur nú, cr algerlcga 
burtu fallið það, scm liv. 5. þm. lleykv. var að 
tala um, að þessi skattur ætti að vera nokkurs 
konnr endurgreiösla fyrir ríkisábyrgðir. I’að álit 
ég, að alls ekki sé, heldur séu nægilega sterkar 
rökscmdir færðar fyrir þessum skatti og þeirri 
sanngjörnu hjálp, scm á að sýna mcð álagn- 
ingu lians, og þvi samstarfi, sem hér er lagt tíl 
að vcr'ði liaft til þcss að sem flestir gcti notið 
rafmagnsins.

I’essi sami hv. þm. talaði um, a'ð cldri stöðvar 
mundu búa við erfiðari vaxtakjör en gert er 
ráð fyrir í þessu frv. En það þarf cnginn að bú- 
ast við þvi. að þær stöðvar, sem reistar verða
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hér eftir. verði nema að örlitlu leyli fyrst í sla'i 
reistar fyrir lánsfé með þeim vaxtakjörum, sem 
hér er um að ræða, heldur munu þær verða 'ið 
fá lán i öðrum lánsstofnunum en þessum sjóði 
og þá vitanlega að sæla þeim vaxtakjörum, sem 
um er að ræða á hverjum tíma. Og svo má benda 
á, að þær stöðvar. sem rcistar verða hér eftir, 
eftir að þessi I. verða sett, ef frv. verður samþ., 
koina vitanlcga tii með að taka á sig þennan 
skatt eftir því, sem ákvæði eru um það.

Hitt er svo sjálfsagt, að n., sem fjallar um þeja 
mál, taki til athugunar þær hrtt., sem fram koma 
um málið. Og ég er alveg viss um, að það er full- 
kominn vilji fyrir hendi i n. til þess að gott 
samkomulag náist um afgr. þessa máls. I>ví fer 
lik.o mjög fjarri, að ég taki aths. liv. 5. þm. Reykv. 
sem nokkra andstöðu gegn þessu máli af lians 
heniii. Mér hefur skilizt, að liann ekki einasta sé 
fylgjandi þessu máli, heldur hcinlinis hafi áhuga 
á, að lausn geti feng'izt á þvi. Eg minnist þess, að 
hann bar fram á siðasta þingi hrtt., þar sem 
gengið var inn á þctta atriði í samræmi við 2. gr. 
þessa frv. Og ég er viss um það, að fjhn. muni 
vera reiðubúin að ræða við þennan hv. þm. og 
aðra, sem vilja, að þetta mál nái fram að ganga, 
þótt þeir kunni að líta nokkuð öðrum augum á 
gagnsemi frv. en við gerum. sem að frv. þessu 
stöndum.

:íSigurður Kristjánsson: Ég skal ekki lengja 
þessar umr, því að mál þetta mun fara til n. Og 
ég vii undirstrika það, sem hv. siðasti ræðumaður 
sagði, að min orð her ekki a'ð skilja sem andstöðu 
gegn rafveitumálunum. Eg álít liins vegar, að 
svona mál eigi skilið allan þann stuðning, sem 
hægt er að veita því. En ég' vil ]>ó benda á, að 
það er að sönnu alveg rétt, að það er óþarfi fyrir 
mig að kalla þetta refsiskatt. Og ég skal fúslega 
viðurkcnna, að þa'ð er engin þörf á að gefa í 
skyn, að ncinn ilivilji eigi sér stað frá hendi flm. 
frv. til neinna annarra. En þetta verður nú samt 
eins konar refsing á þá framtakssöinu nienn, scm 
búnir eru að koma þessurn stöðvum upp hjá sér. í 
því samhandi verð ég' að leiðrétta cinn misskiln- 
ing, sem virtist koma fram hjá 1. flm. frv. (PO i, 
að rafveilur í Iandinu séu byggðar við alira heztu 
skilyrði. I’að er mjög upp og niður með þau skil- 
yrði. Stöðvarnar hafa orðið til vegna fjölmcnn- 
isins, sem liefur krafizt þess að fá þessi þægindi. 
I>ær liafa sumar verið byggðar þar, sem skil- 
yrði hafa vcrið ákaflega erfið og kannske erfið- 
ari heldur en likur cru til, að verði nokkurs stað- 
ar liér á landi, þar sem rafveitur koina. I þvi sam- 
handi vil ég henda á ísafjörð. I>ar er komin á 
rafveita við ákaflega erfið skiiyrði, rafveita, sem 
óhugsandi er annað en að hljóti alltaf að verða 
notendum mjög dýr. En fjöimeiinið í kaupstaðn- 
um krafðist þess, að citthvað yrði gert. Slíkar 
rafveitur standa ákaflcga illa að vigi með að inna 
af hendi gjöld til annarra rafveitna, bæði vegna 
þcss, hve skilyrði liafa verið erfið frá náttúrunn- 
ar licndi til að koma þeim upp, og líka hins, að 
þær liafa verið hyggðar á þeim tíina, þegar lán 
fengust ekki nema með óhagstæðum vaxtakjör- 
um, voru mjög dýr. Mér er einnig sagt af hv. 
þm. Seyðf, að sú rafveita, sem byggð hefur verið 
á Seyðisfirði og orðin cr 30 ára gömul, sé alger- 
lega ófullnægjandi. Af þessari gömlu rafveitu

á að gjalda skatl samkv. þcssu frv„ sem að vi ;u 
er ekki stór, af þvi að rafveitan er litil, en skatt 
saiut, á sama tíma og verið er að hafa úti allar 
klær til þess að afla fjár til hyggingar nýrra 
rafveitna og fullkomnari en þessi rafveita á 
Seyðisfirði er. I>að virðist mér alls ekki.sann- 
gjarnt. Og það er ekki liægt að komast hjá því, 
að manni finnist það einkenniiegt, að fyrir 
þinginu liggja nii 3 in.-il um rafveitui'. Hvcrs 
vegna er ekki liægt að sameina þessi mál á 
einhvern hátt'? I>að er rafveita fyrir Eyrarhakka 
og Stokkseyri citt niálið, það er frv. um rafveit- 
ur rikisins og þetta er þriðja málið um raf- 
veitur. I>ó að þetta séu allt þörf mál, cf rétt er 
nieð þau fari'ð, get ég samt ekki aiveg loka'ð 
augunum fyrir því, að mér finnst, að það geti 
verið nokkuð sainhand á milli flutnings þeirra 
og þess, að búizt er við kosningum mjög hráð- 
lega. (BjB: Hefur hv. þm. ekki séð þessi mál 
fyrr á kjörtímahilinu?).

ATKVGR. ~
Erv. vísað til 2. umr. mcð 20 shlj. atkv. og i;l 

fjhn. með 22 shlj. atkv.
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A 61. fuiidi í Nd., 1!). maí, var frv. tekið td 
2. umr. (A. 47, n. 430).

Of skammt var liðið frá útbýtingu nál. - 
Afbrigði leyfð og samþ. með 17 slilj. atkv.

’Frsm. (Sveinbjörn Högnason): I’etla frv. 
hefur legið alllengi fyrir fjhn., og er það af þvi. 
að n. liefur gert sér far um að reyna að fá sam- 
kointilagsleið um tekjuöflun til þcssa raforku- 
sjóðs, sem hér cr ætlazt tii, að vcrði stofnscttur 
með þessum 1. I’essar tilraunir n. hafa orðið 
árangurslausar um það að geta tryggt fram- 
gang málsins, cins og upphaflega var til ætlazt 
og gcrt rá'ö fyrir á þskj. 47. Með því frv. var, 
eins og kunnugt er, ætlazt til, að farnar væru 
tvær lekjuöfluiiarleiðir til þcss að stofna þenn- 
an sjóð til styrktar rafveitum í landinu. 1 þvi 
frv. er gert ráð fyrir i fyrsta lagi 300 ])ús. kr. 
framlagi frá rikissjóði næstu 10 árin, í öðru 
Iagi árlegu gjaldi frá rafveilum, sem rcistar 
hafa verið víðs vegar urn landið.

Xéi hefur verið leitazt fyrir um að koma fram 
siðari lciðinni, að leggja skatt á rafveitur, en það 
er cngin leið að koma því fram éi Alþingi nú, 
cins og það er skipað. Margir fulltrúar kaup- 
staðanna vilja ekki skattleggja rafveiturnar í 
þessu skyni og styðja á þann hátt að framkvæmd 
þessa máls.

X. er þó sammála um, að sjóðurinn skuli eigi 
að síður stofnaður, ]>ótt þessi tekjuöflunarleið- 
in reynist ekki fær, og er þá aðeins stuðzt við 
framlag ríkissjóðs, er hækkar úr 300 þús. kr. 
upp i 500 ])ús. kr. á ári hverju.

Aðaltilgangurinn var, að f'é úr sjóðnum skyldi 
varið til lánastarfsemi, til þess að koma upp 
rafveitum úti um landið. En um Icið og fyrr- 
nefnd tekjuöflunarleið reynist ófær, hefur 
lagt til, að lánastarfseminni skuli þá breytt í 
styrktarstarfsemi til rafveituframkvæinda í 
dreifbýlinu, sem yrði að nokkru leyti samhæri- 
legt við jarðræktarstyrkinn.
N. leggur til, að styrkur úr rafveitusjóði, eftir
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þessa breytingu, megi nema allt að 15—30% af 
stofnkostnaði orkuvers, og skuli farið eftir að- 
stæðum, þannig að þau orkuver fái mestan 
styrkinn, er hafa verstu aðstöðuna til þess að 
byggja.

Fé úr sjóðnum yrði veitt til orkuvera, ein- 
staklinga og heilla héraða, ef til kæmi.

Ég sé ekki ástæðu til að skýra nánar þær 
breytingar, er n. hefur gert á frv„ en vænti þess 
aðeins, að þær verði samþ.

*Pétur Ottesen: Eins og háttv. frsm. fjhn. 
hefur tckið fram, er mikil breyting orðin á þessu 
frv., þar sem niður er felldur öruggasti og mesti 
fjárhagsstuðningurinn, er sjóðurinn átti að njóta. 
En, cins og nefndin hefur kynnt sér, er ekki byr 
fyrir þetta mál hér nú. og þýðir ekki um það 
að ræða.

Hitt er auðvitað, að við flutningsmenn þess 
munum lialda áfram að upphaflega markinu og 
gcra tilraun til þess að undirbyggja rafveitur 
hér á landi á þann hátt, er nú lítur út fyrir, að 
verði að þoka út úr frv.

Breytingarnar fara þó ekki út fyrir hinn upp- 
haflega ramma þcssarar fyrirætlunar. Ætlazt 
var bæði til, að sjóðurinn veitti góðan stuðn- 
ing með ódýrum lánum og styrkti auk þess 
stofnanir rafveitna, cinkuin þær, sem crfiðast 
væri um. Breytingarnar i'ara þvi frarn innan 
rammans, ganga aðcins ekki cins langt í mál- 
inu og upphaflega.

Ég tel heppilegt að safna fé í sjóðinn nú, þvi 
að gcra má ráð fyrir, að nú sé erfitt um fram- 
kvæmdir á þessu sviði, en mikils um vert, að 
fé sé fyrir hendi, er úr rætist. — Um sérstök 
atriði í breytingunum skal ég ekki ræða.

Hér er aðeins um bráðabirgðaráðstöfun að 
ræða, málið mun seinna verða tekið upp að 
nýju. Þetta mun nú verða til bóta, en seinna 
ætla ég, að á muni komast betri skipan.

Svo mikilsvert tel ég að safna i sjóðinn, að 
þótt málið kæmi seint úr n„ vildi ég, að það 
gæti orðið að 1. á þessu þingi. Ég skýt því til 
hæstv. forseta, að hann greiði götu þess sem 
mest. Ég tel þetta nokkra úrbót, þótt fram- 
tíðarlausnin sé í frv„ eins og við fluttum það.

’Haraldur Guðmundsson: Eftir brcyt. þær, er 
fjhn. hefur gert á þessu frv., og að þeim sam- 
þykktum, get ég verið með þessu frv. og greitt 
því atkvæði.

Ég er andvigur því að skatta rafveitur, en 
tel, að af almannafé eigi að taka í þessu skyni.

í 6. hrtt. er gert ráð fyrir, að styrkurinn tii 
orkuvera mcgi nema 15—30% af stofnkostnaði 
orkuversins. Ég hef ekki getað athugað eins vel 
og ég vildi, hvort ástæða væri til að binda þetta 
svo mjög. Eg áskil mér því rétt fyrir 3. umr. til
þess að bera frain brtt., ef mér lízt svo.

ATKVGR.
Brtt. 430,1 samþ. með 17 shlj. atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 18 shlj. atkv. 
Brtt. 430,2 (ný 2. gr.) samþ. með 19 shlj. atkv.

— 430,3 (3. gr. falli niður) samþ. með 17 shlj. 
atkv.

—■ 430,4 (4. gr. falli niður) samþ. með 17 shlj. 
atkv.

Alþt. 1942. C. (59. löggjafarþing).

Brtt 430,5 (ný 5. gr„ verður 3. gr.,l samþ. in.?ð 
18 shlj. atkv.

— 430,0 (ný 0. gr„ verður 4. gr.) samþ. mcð 
18 shlj. atkv.

— 430,7 (7. gr. falli niður) samþ. með 18 
shlj. atkv.

8. gr. (verður 5. gr.) samþ. með 18 shlj. atkv. 
Brtt. 430,9 (ný 9. gr„ verður 0. gr.) samþ. með

17 shlj. atkv.
— 430,10 samþ. með 17 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísrð til 3. umr. með 19 shlj. atkv.

A 62. fundi í Nd., 20. mai, var frv. tekið til 3. 
umr. (A. 472).

Of skammt var liðið frá 2. umr. — Afbrigði 
leyfð og samþ. með 17 shlj. atkv.

Enginn tók til máls.

ATKVtíR.
Frv. samþ. með 16:1 atkv. og afgr. til Ed.

A 62. fundi í Ed„ s. d„ skýrði forseti frá, að 
sér hefði borizt frv. frá Nd„ eftir 3. umr. þar.

A 63. fundi i Ed„ 21. maí, var frv. tekið til 1. 
umr.

Of skanmit var liðið frá 3. umr. í Nd. — Af- 
brigði leyfð og samþ. með 9 shl.j. atkv.

Enginn tók til máls.

ATKVtíR.
Frv. visað til 2. umr. mcð 9 shlj. atkv. og til 

fjhn. með 9 shlj. atkv.

Nefndarálit kom ekki. og frv. var ekki á dag- 
skrá tekið framar.

9. Skipun prestakalla.
.4 23. fundi í Nd„ 20. marz, var útbýtt:
Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 45 16. nóv. 1907, 

um skipun prestakalla (þmfrv., A. 87).

Á 24. fundi i Nd„ 23. marz, var frv. tekið til 
1. umr.

Frv. of seint fram komið. — Deildin leyfði 
með 20 shlj. atkv„ að það yrði tekið til með- 
ferðar.

*FIm. (Steingrimur Steinþórsson): Þctta frv., 
sem við þm. Skagf. flytjum á þskj. 87, er ckki 
fyrirferðarmikið. Það er um þá breyt. á presta- 
kallaskipun, að Viðvikurprestakalli verði skipt 
í tvö prestaköll, þ. e. a. s„ að Hólasókn verði 
tekin út úr og gerð sérstakt prestakall. Rök 
þau, sem að þessu hníga, eru færð fram i grg. 
frv. Þarf engum orðum um það að fara. Allir 
vita, hvilíkan þátt Hólar eiga í kristnisögu 
landsins frá fyrstu tíð. Þar er einhver vegleg- 
asta kirkja þessa lands, sem hefur verið unnið 
að undanfarin ár að búa sem bezt, og er nú að 
mestu lokið þeirri aðgerð, þó að cnn þá ::é

11
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nokkuð ógerl. Það er cíndrcginn vilji safnaðar- 
ins að fá þarna sérstakt prestakall, fá dórn- 
kirkjuprest að Hólum. Af öllum þessum ástæð- 
um er það, að við leyfunt okkur að bera þetta 
frv. fram. Styðjumst við við eindreginn vilja 
þeirra manna, sem við þetta eiga að búa fyrir 
norðan. Þetta mál liefur einnig verið borið undir 
biskup landsins, og er hann þessu mjög fylgj- 
andi. Einnig' vil ég geta þess, að prófastur 
Skagafjarðarprófastsdæmis hefur tnjög eindreg- 
ið óskað eftir, að þessi breyt. verði gcrð. Er það 
m. a. fyrir ciiidregin tilmæli frá honum, að við 
þm. Skagf. berum þetta frv. frani.

Ég sé svo ckki ástæðu til að liafa um þetta 
fleiri orð að svo stöddu, cn leyfi mér að leggja 
til, að frv. verði að lokinni þessari umr. visað 
til 2. umr. og allshn.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 17 shlj. atkv. og (il 

allshn. með 20 shlj. atkv.

Xefndarálit kom ekki, og frv. var ekki á dag- 
skrá tekið frnmar.

10. Verklegt nám kandídata 
frá Háskóla íslands.

Á 26. fundi í Xd., 25. marz, var útbýtt :
Frv. til 1. um verklegt nám kandídata frá llá- 

skóla fslands (þmfrv., A. 103).

A 27. fundi i Xd„ 30. marz, vaf frv. tekið iil
1. umr.

•Erv. og seint lrani koniið. Dcildin lcyfði 
með 19 shlj. atkv., að það yrði tckið til með- 
ferðar.

*Flm. (Syeinbjörn Högnason): Þelta Irv. þarf 
lítilla skýringa við fram yfir það, sem sagt er 
i grg. þess, en þó mun ég drepa lítils háttar á 
lielzlu atriðin. f fyrsta lagi er mikil nauðsyn 
á, að kandídatar þeir, er útskrifast úr háskól- 
anum, taki upp verklega menntun áður en þeir 
ganga inn í starf það, sem þeiin cr ætlað að 
gcgna. í öllum siðuðum löndum eru gerðar kröf- 
ur til, að menii séu búnir að fá sem mcsta æf- 
ingu í starfinu áður en þeir fara að fást \ið 
það sjálfstætt. Þessi krafa er ekki einungis rétt- 
mæt, heldur cinnig' sjálfsögð, vegna þess að þvi 
meir og betur sem inaðurinn býr sig undir 
starf sitt, því hæfari verður liann til að geg'na 
því. Tökum t. d. að fela nýútskrifuðum kandi- 
dat í lögum ábyrgðarmikil rannsóknar- og dóm- 
arastörf án þcss að liann fái fyrst leiðsögn eldri 
og rcyndari manna í þeiin efnum. Ef slikt er 
falið óreyndum inönnum. þá virðist ekki gætl 
öryggis borgaranna. Sama máli cr að gegna með 
guðfræðinga, lækna og kennara. f öðru lagi. þá 
er nú vitað. að mjög erfitt reynist að fá cm- 
hættismenn út í dreifbýlið. Orsök þess virðisf 
: ð niiklu leyti vera sú, að þeir, sem útskrifast 
úr menntaskólunum. cru að mestu leyti úr kaup- 
stöðum, sem stafar aftur af því. hve aðstæður

Iláskóla íslnnds. Yörugj. fyrir Akureyrarkaupst.

þeirra tii skólavistar eru ólíkt bctri en þeirra, er 
i svcit búa. Þcssir menn virðast ekki þekkja 
neitt til i sveitum, og er því ekki nema eðlilegt, 
að þeir vilji frekar leita sér atvinnu í bæjun- 
um, enda er það lika vandaminna heldur en i 
dreifbýlinu, þvi að þar verða þeir að vinna á cig- 
in ábyrgð án tilsagnar annarra. Með verklegu 
iiámi kandídata mætti að sjálfsögðu ráða liót á 
þeirri eklu, sem er á enibættismönnum i dreif- 
býlinu, og er þá mikið fengið, ef citthvað yrði 
bætt úr því öfugstreymi, sem undanfarin ár hef- 
ui' vcrið rikjandi á þeim si iðuin. Mikill vandi er 
að koma þessu námi þannig fyrir, að það verði 
ekki fjárhagsleg byrði fvrir kandidatana, en þó 
inundi verða liægt að komast létt út úr þvi, ef 
t. d. viðkomandi embættismenn, sem kæmu tii 
með að taka við kandídötunum, styrktu jafn- 
framt því, sem rikinu að sjálfsögðu bæri skylda 
til að styrkja þar einnig.

Gert er ráð fyrir, að við nánari athugun náms 
þessa, skuli setja sérstaka reglugerð fyrir hverja 
deild liáskólans fvrir sig. Reglugerðirnar skulu 
settar af ráðherra, að fengnum till. viðkomandi 
háskóladeilda.

Það, sem mestu máli skiptir, og í þá átt stefnir 
þetta frv„ er, að hagkvæmar vinnuaðferðir og 
verklcg reynsla í hvaða fagi sem er hafi ekki 
minni þýðingu i störfunuin heldur en bókleg 
þekking.

Ég óska svo, að málinu verði að þessari umr. 
lokinni vísað til 2. iimr. og menntmn.

ATKVGR.
Erv. vísað til 2. umr, með 19 slilj. atkv. og til 

menntmn. með 18 shlj. atkv.

Xefndarálil kom ekki. og frv. var ekki á dag- 
skrá tekið framar.

11. Vörugjald fvrir Akureyrarkaupstað.
A 29. fundi í Xd., 7. apríl, var útbýtt:
Frv. til I. um vörugjald fyrir Akureyrarkaup- 

stað (þmfrv., A. 132).

Á 31. fundi i Xd„ 9. apríl. var frv. tekið til 
I. umr.

Erv. ol’ seint fram komið. — Deiklin leyfði með 
18 shl.j. atkv., að það yrði tekið til meðferðar.

’ Flm. (Sigurður E. Hliðar): Herra forseti! Ég 
skal ekki vera langorður, enda ber grg. me'ð sér 
],ær fyllstu upplýsingar, sem þörf er á í þessu 
efiii.

Eg hef borið þetta frv. fram vegna þess, að bak 
við það er eindreginn vilji bæjarstjórnar Akur- 
evrar, sein fer fram á þessa lieiinild.

í frv. er farið lrani á leyfi til að lcggja á vöru- 
g.jald á Akureyri, og á að verja því fé í ákveðnu 
skvni, sem sé til sjúkrahúsbyggingar þar á staðn- 
um. Sú bygging er þegar hafin, og er liúið að 
byggja Ijóslækningastofu og skurðlækningastofu. 
Aðsókn að þessum spitala er mjög mikil, svo ,.ð 
þangað eru jafnvel sendir menn alls staðnr að af
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landinu, sérstaklcga menn, sem þarf að liöggva 
upp við berklum, þvi að þar er læknir, sem tr 
sérstaklega vel fær í þeirri grein.

Sumir munu segja sem svo, að þetta sé verk, 
sem bærinn eigi að annast, og að verið sé að 
niðast á sveitunum með því að leggja slíkt gjald 
á þær. En þess ber að gæta, að þessi spítali cr 
ekki aðeins byggður fyrir Akureyri, heldur líka 
fyrir sveitirnar i kring, og þessi hækkun, sem 
mun ekki vera nema um 50 þús. kr., lendir ekki 
nema að nokkru leyti á sveitunum, því að Akur- 
eyri með sína 5—6 þús. íbúa stcndur undir mikl- 
um hluta þessa gjalds.

Hér er um almcnningsmál að ræða og því ekki 
ófyrirsynju, að ailur þorri fólks leggi eitihvað 
af mörkum.

Ég óska þess, að málinu verði vísað til fjhn. 
og vona, að menn liti með skilningi á málið og 
greiði fyrir þvi.

*ísleifur Högnason: Eini bærinn á landinu, 
sem hefur haft þá sérstöðu hingað til að leggja 
á sérstakt vörugjald, er Vestmannaeyjakaupstað- 
ur. Á síðasta þingi fékkst loks leiðrétting á 
þcssu, enda nær engri átt að veita einu einstöku 
bæjarfélagi slíka heimild.

Ég skal ekki efast utn, að nauðsyn kunni r.ð 
vera að byggja spítala á Akureyri cða stækka 
hann. Ég vil stuðla að því, að úr rikissjóði vcrði 
veitt fé til þess að halda honum áfram, en aö 
gefa bæjarstj. heimild lil að skattleggja þannig 
bæjarbúa, álít ég að koini ekki til nokkurra 
mála. Alþ. leiðrétti þetta með Vestmannaeyjar, 
og álít ég það stóra bót. Vitanlega eiga bæjar- 
félögin að greiða slikan kostnað með úlsvörum, 
sem jafnað er ni'ður eftir efnum og ástæðum. 
Ég geri ráð fvrir, að Akureyri hafi ástæður ekki 
siður en aðrir til að láta þá, sem efnin liafa til 
þess að styðja þetta mái, borga ríflegri útsvör, 
og að þvi lcyti sem það hrekkur ekki til, kemur 
til kasta ríkiss.jóðs að leggja fram fé til þessarar 
byggingar.

Sem sagt, það er mitt prineipmál og hefur 
verið Icngi að hamla gegn því, að bæirnir fái 
þannig rétt til að leg'gja á óbeinan skatt og auka 
þannig' dýrtíðina. Eg mun því greiða atkv. á móti 
j.essu frv.

■Flm. (Sigurður E. Hlíðar): Ég neyðist til að 
segja örfá orð út af því, sem hv. síðasti ræðu- 
maður sagði. Hann segir, að þetta sé sitt princip- 
mál. Ég held, að flokksbræður hans á Akureyri 
hafi brotið það princip, þvi að þeir eru eindreg- 
ið með þessu máli ekki siður en aðrir og óska 
ákveðið eftir að fá það fram. En að óska cftir 
beinum framlögum úr ríkissjóði, það er princip 
að fara ekki þá leið. Hér hefur skapazt sú venia, 
að rikið greiði Vá af kostnaðinum eftir á. Ég 
geri ráð fyrir, að þessi regla verði viðhöfð líka 
hér, og við meguin vænta þess, að þegar þess- 
ari byggingu hefur verið komið upp, getum við 
átt von á að fá tá greiddan úr rikissjóði sam- 
kv. þessari g'ömlu venju, en að fara fram á fyrir- 
framgreiðslu úr ríkiss.jóði trcysti ég mér ekki 
til, enda mundi margur álíta, að það væri hættu- 
leg leið fyrir ríkissjóð, ef ætti að fara að greiða 
kostnað við allar spítalabyggingar fyrirfram.

Það má segja, að hækka megi útsvörin, en

þess er þó aö gæta, r.ð útsvarsálagningin er tak- 
mörkuð. Höfuðverzlunarfélagsskapur bæjarins er 
samvinnufélag, sem nýtur sérréttinda um út- 
svarsgreiðslu, og því ekki liægt að ná rekstrar- 
útsvörum af þeim félagsskap. Þess vegna hcfur 
bæjarstjórnin lagt til að frra þessa leið og telur 
það enga misbeitingu, eins og sjá má rf þvi, að 
allir, sem eru í bæjarstj., jafnvel Sósíalista- 
flokksmenn, sem eru þar 3, standa á bak við 
þetla frv.

:>Finnur Jónsson: Frv. um vörugjald til ein- 
stakra kaupstaða hafa verið fyrr hér á þingi, og 
manni Iiefur virzt, að þeim væri tekið heldur 
þunglega. Þó hefur einn kaupstaður, Vestmanna- 
eyjar, fengið. þessa heimild og haft hana í all- 
mörg ár.

Tekju stofnar kaupstaðanna eru mismunandi, 
en yfirleitt hafa kaupstaðir ekki haft aðra tekju- 
stofna en að leggja á útsvör og svo gjöld fyrir 
ýmis hiunnindi, sem þeir hafa selt bæjarbúum, 
svo sein vatn, gas og rafmagn. Fyrir ekki 
mörgum árum lengu kaupstaðirnir leyfi til að 
leggja á sérstakt fasteignagjald, en það hefur 
yfirleitt verið regla Alþingis að gera ekki upp á 
milli kaupstaða og láta cngan kaupstað hafa 
tekjustofn umfram nnnan, nenia Vestmannaeyj- 
ar liafa haft nokkur hlunnindi, og hefur það 
sætt nokkurri gagnrýni frá mér og ýmsum öðr- 
urn. Ef ástæða væri til að taka upp nýja tekju- 
stofna fyrir kaupstaðina, teldi ég, að sú heim- 
ild ætti að vcra algild. I’að er ekki rétt að taka 
einn út úr með sérstaka heimild til álagningar 
á vöruveltuna. Xú veit ég ekki heldur, hvort Ak- 
ureyri hefur notað heimild sina til álagningar 
fasteignagjalds eða tekjustofna sína aðra að 
fullu. Ef svo er ekki, er þetta mál ekki tímabært 
í þessu formi. Mér er það mjög ljóst, að Akur- 
eyri er mikil þörf á að geta komið sér upp við- 
bótarsjúkrahúsi. Eg vildi að því stuðla, að til 
þess fengist sá styrkur, scm til þeirra sjúkra- 
húsa hefur verið veittur úr ríkissjóði. En ég sé 
ekki, að málið liggi þannig fyrir, að fært sé að 
afgreiða það og lirjóta þá reglu, sem gildir um 
tekjuöflun kaupstaðanna. Aftur á móti finnst 
mér, að svo vcl stæður hær sem Akureyri ætti 
að geta fengið með hagkvæmum kjörum lán fyrir 
þeim hluta stofnkostnaðar, sein hann gæti ekki 
lagt fram nú þegar af eigin rammleik.

Ég vildi, að hv. flm. gæfi frekari upplýsingar 
i málinu, án þess að ég geri ráð fyrir, að þær 
geti breytt afstöðu minni til þess í meginal- 
riðum.

*fsleifur Högnason: Eg hef satt að segja ekki 
kynnt mér afstöðu samflokksmanna niinna á Ak- 
ureyri til þessa frv. Hafi þeir fallizt á þessa 
tekjuöflunarleið, geri ég ráð fyrir, að þeir hafi 
gert það í athugaleysi, því að með henni væri 
þverlirotin meginstefna flokksins í skattamál- 
um. — Ég gct að vísu fallið frá þeirri skoðun 
minni, að visa beri málinu frá umsvifalaust, og 
get fylgt því, að það fari til nefndar. Ég álít 
einmitt rétt, að nefnd athugi ýmsar hliðar máls- 
ins, þótt ég sé meginatriðinu mótfallinn, — því. 
að Akureyri séu veitt sérréttindi til að leggja 
óbeinan skatt á íbúana.

Um skattfrelsi kaupfélaga er svo margbúið að
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ræða, að ég get ekki farið úl i það mál. Auð- 
vitað væri það tvöfaklur skattur, ef félagið yr'ði 
að grei'ða tekjuútsvar og félagsnienn síðan af 
sama arðinum. Það er fjarstæða, að samvinnu- 
félögin séu útsvarslaus eða „skattfrjáls". Kaup- 
félag Eyfirðinga bcr mjög hátt útsvar. Og þar 
að auki er umsetningargjaldið, sem mjög viða 
er lagt á.

Ifg get tekið undir þa'ð með hv. síðasta ræðu- 
inanni, að athuga þurfi leiðir til, að Akureyri 
geti komið sér upp sjúkrahúsi með öðrum ráð- 
um en þcssu. sem ég er gersamlega andvigur.

ATKVGR.
Frv. visað til 2. umr. með 17 shlj. atkv. og 

til fjhn. með 18 shlj. atkv.

Xefndarálit kom ekki, og frv. var ekki á dag- 
skrá tekið framar.

lit fyrir, að verði stöðin aukin, geti hún borið 
sig, svo að engin hætta er á ferðum, hvað það 
snertir. Enda sýnir grg., að stöðin hefur staðið 
undir sér sjálf, og það hefur gengið vonum frem- 
ur með rcksturinn. Xú hefur rafmagnsstjóri rik- 
isins, Steingrímur Jónsson, sem staddur er i 
Bandaríkjunum, fengið tilboð viðvíkjandi þess- 
um vélum, og má gera ráð fyrir, að stækkun 
stöðvarinnar mundi kosta um 1600 þús. kr. og 
auk þcss þyrfti að stækka bæjarkerfið, en það 
inundi kosta um 600 þús. kr. Nú á rafveitan um 
láO þús. kr. i bandbæru fé, og auk þess verður 
talsverður rekstrarafgangur eftir árið.

Xú vil ég ekki hafa mál mitt lengra að siuni, 
en vænti þess, að hv. þdm. taki málinu nieð 
sanngirni og greiði fyrir þessum framkvæmdum. 
Legg ég til. að frv. vcrði visað til fjhn. að lok- 
inni umr.

ATKVGR.
Erv. visað til 2. umr. með 19 shlj. atkv. og til 

fjbn. með 20 shlj. atkv.

12. Ábyrgð fyrir lánum til rafveitu- 
íramkvæmda.

A 32. lundi i Xd., 10. apríl, var útbýtt:
Frv. til 1. um heimild fyrir rikisstjórnina til 

þess að ábyrgjast fyrir Akureyrarbæ lán til aukn- 
ingar Laxárvirkjuninni og raforkuveitu Akur- 
eyrar (þinfrv., A. 148).

Á 33. fundi i Xd.. 13. apríl, var frv. tckið til 1. 
umr.

Frv. of setnt fram komið. — Deildin leyfði með 
18 shlj. atkv., að það yrði tekið til meðfer'ðar.

’Flm. (Sigurður E. Hlíðar): Herra forseti! Eins 
og sjá má, hef ég leyft mér a'ð flytja þetta frv., 
sem er á þskj. 148. Hefur bæjarstjórn Akurcyrar 
talið mér að leita lil Alþ., til að fá samþykkl i 
heímild handa ríkisstjórninni, til þess a'ð ábyrgj- 
ast lán vegna stækkunar á Laxárvirkjuninni.

I>að cru ekki nema 2 ár, siðan rafveita þessi 
var fullgerð, og eins og hv. þdm. er kunnugt um. 
var bún ekki höfð stærri en 2400 hestöfl, vegna 
þess að' menn álitu það nægilegt rafmagn. I’ó 
mátti bæta við hana um 4000 hestöflum. En 
reynslan befur sýnt, að þcssi slöð er langt of 
litil, og jafnvel þó a'ð hafður sé 160 hestafla 
hjálparmótor og einnig 300 hestöfl úr Glerá, er 
tilfinnanlegur skortur á rafmagni í bænum. Eru 
vélarnar keyrðar allan sólarhringinn, til að 
framleiða sem incst rafmagn, en þegar svo stend- 
ur á, er mjög hætt við vélabilun, en nú er mjög 
erfitt með aliar viðgerðir. Enda er einu auganu 
hætt, <>g gæti það valdið stórtjóni, ef vélarnar 
biluðu, svo að stöðin yrði að stöðvast. Eins og 
þskj. ber ine'ð sér, fylgir frv. grg. frá bæjar- 
stjóranum á Akureyri, þar sem sýnt er, hvernig 
reksturinn hefur veri'ð síðastl. ár. Reikning- 
nrnir voru ekki fullgcrðir, en samkvæmt bráða- 
birgðayfirliti voru tekjurnar rúmar 570 þús. kr. 
og af þeim hreinn tekjuafgangur um 170 þús. kr. 
Má gera ráð fyrir, með sömu notkun, að rekstr- 
arafkoman verði næsta svipuð þessu. Er allt út-

Á 54. fundi i Xd., 8. mai, var frv. tekið til 2. 
umr. (A. 148, n. 322, 269).

Of skammt var liðið frá útbýtingu nál. 
Afbrigði leyfð og sam|). með 17 shlj. atlsv.

Frsm. (Skúli Guðmundsson): Eins og fram 
kemur i nál., leggur fjhn. til, að frv. verði samþ. 
með nokkrum breyt., sem eru á þskj. 322. Brevt- 
ingarnar eru þær, að inn i frv. verði tekin lieini- 
ild fyrir rikisstjórnina til þess að ábyrgjast einn- 
ig 1 inillj. kr. lán fyrir ísafjörð og Eyrarhrepp 
til aukningar rafveitu á þeim stöðum. Enn frem- 
ur heimild til þess að ábyrgjast 2 millj. kr. lán 
l'yrir rafveitufélagið „Tungufoss" til virkjunar 
Tungufoss í Eystri-Rangá, og raforkuveitu um 
Rangárvallasýslu. I’au skilyrði cru sett, að lánið 
sé tckið innanlands og ábyrgðin nái aldrei til 
hærri upphæ'ðar en seni ncmur 80% af stofn- 
kostnaði við þessar framkvæmdir. Ég geri ráð 
fyrir þvi, að hv. þm. ísaf., sem hefur flutt brtt. 
á þskj. 269, a'ö því er snertir ísafjörð, taki brtl. 
sina aftur, ef brtt. fjhn. verða samþ. X. þótti 
rétt r.ð taka inn i frv. heimild handa ríkisstjórn- 
inni til þess að ábyrgjast lán fyrir ísafjörð og 
rafveitufél. i Bangárvallasýslu.

Sigurður E. Hlíðar: Ég vil leyfa mér að þakka 
hv. fjhn. fyrir afgreiðslu þessa máls og vona, að 
það gangi vel gegnum bina deildina lika.

ATKVGR.
Brtt. 322,1 (ný 1. gr.) samþ. með 16:1 atkv.

269 teknar aftur.
2. gr. samþ. með 17 shlj. atkv.

Brtt. 322,2 (ný fyrirsögn) samþ. án atkvgr.
Erv. vísað til 3. umr. með 18 shlj. atkv., með 

fyrirsögninni:
Frv. til I. um heimild til ábyrgðar fyrir lán- 

um handa Akureyrarkaupstað, ísafjarðarkaupstað 
og rafveitufélaginu Tungufossi í Rangárvallasýslu 
til rafveituframkvæmda.

Á 55. fundi í Xd,, 11. mai, var frv. lekið til 3. 
umr.

Eorseti tók málið al' dagskrá.
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A 56. fundi í Nd.. 12. mai, var frv. aflur tekið li!
3. umr. (A. 366, 372, 378, 385).

*Bjarni Bjarnason: Eg Ii.jóst við því, að hv. 5. 
þm. Reykv. mundi kveðja sér hljóðs og mæla með 
þeirri brtt,, sem hann á hér á þskj. 372, síðan 
ætlaði ég að ivsa brtt. minni, sem ég hef flutt 
við þá brtt. En ]>ar sem þessi hv. þm. er fjar- 
staddur, þá get ég sagt ástæðuna fyrir því nú 
þegar, að ég hef flutt þessa brtt., sem er á þskj. 
385. Álér er kunnugt um það, á sama hátt og hv.
5. þm. Reykv., :ið hingað kom n. manna frá Ói- 
afsvik til þess að ræða við fjvn. um væntanlega 
virkjun, og ég minnist þcss, eftir þeim uppjýs- 
ingum, sem þeir gáfu okkur, að þá kostaði þessi 
virkjun allmiklu meira en gert cr ráð fyrir í till. 
hv. 5. þm. Reykv., og ef ég man rétt, þá fóru þeir 
fram á ábyrgðarheimild, sein nam allverulega 
bærri upphæð.

I>essi virkjun, seni gert er ráð fyrir, að verði 
fyrir Ólafsvík og Sand á Snæfellsnesi, kostar. 
samkvænit fyrstu áætlun, sem var 706 liestöfl, 1 
niillj. kr„ miðað við verð í Englandi. Nú hefur 
þcssari áætlun verið breytt úr 700 i 1000 hestöfl. 
og efnið, sem verðið er nú miðað við, er frj 
Bandarikjunuin. I’etta tvennt, að gert er ráð fyrir. 
að virkjunin verði aukin úr 700 upp í 1000 hó.. 
og enn fremur, að miðað er við Bandarikjaefni. 
veldur því, að þessi virkjun kostar a. m. k. l’i 
inillj. kr. Vcgna þess. að mér var kunnugt um 
þetta, virðist mér brtt. liv. 5. þin. Reykv. ófull- 
nægjandi og Ieyfi mér þvi að bera fram brll. 
á þskj. 388, að i staðinn fyrir 1 niillj. kr. kouii 
1 ’í millj., og vildi ég vænta þess. að hún yrði 
samþ.

í:Jón Pálmason: Eg hef leyft niér að bera frani 
brtt. við þetta frv., og er hún á þskj. 378. í þess- 
ari brtt. er farið fram á, eð þessi heimild nái 
einnig til Höfðahrepps og Vindhælishrepps, ef 
hún kemur til frainkvæmda. S. I. liaust fór frani 
athugun á aðstöðu á þessum stað, og var hún 
framkvæmd af verkfræðingi frá rafinagnseftir- 
liti rikisins, og eru þær athuganir í tvennu lagi. 
Annars vegar var virkjun á Hallá, og er hún 
talin frekar vatnslítil, en getur ]>ó komið til 
grcina, og hljóða áætlanir, seni þar konia lil 
grcina, upp á 440 ]>ús. kr. Hin áætlunin var gerð 
uni virkjun á Laxá, og er kostnaður við virkjun 
á h.enni áætlaður 460 þús. kr., miðað við 200 
hestafla stöð. hessar áætlanir eru niiðaðar við 
enskt efni, og má þvi gera ráð fyrir, að þetta 
verði talsvert dýrara, þar sein nii verður að 
iniða við efni frá Bandaríkjunum.

Ég vil vænta þess, að hv. þd. líti með velvilja 
á þessa lill. og geti samþ. hana á sama hátt og 
liinar tvær tilL. sein hér liggja fyrir.

*£iríkur Einarsson: Eg sé, að samkv. frv. 
þessu og brtt. þeiin, sem fyrir Iiggja, eru komn- 
ar frani alhnargar óskir, víðs vegar að af land- 
inu, um heimiklir til ábyrgðar fyrir lánum til 
rafveituframkvæmda, og tel ég ekki mitt hlut- 
verk að gera þar á nokkurn hátt upp á miili. 
Þar sem margir hv. þm. hafa orðið til þess að 
óska cftir ábyrgðarheimild ríkisins fyrir þess- 
um lánum, ]>á fannst mér sanngjarnt að fara

ekki útrædd. 
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tram á slíka lieimild fyrir væntanlcga rafveitu 
til Selfoss, Stokkseyrar og Eyrarbakka. Það mun 
vera óumdeilt, að rafleiðsluskilyrði cru þarna 
örugg fyrir heudi og fullnægja fjölda fólks, og 
rannsakað er til hlitar af fagmönnum-rikisins, að 
þessi rafveita muni bcra sig. Erv. um rafveitu 
þessa mun hafa orðið að 1. á Alþ. í dag, þ. e. a. 
s. rafveitu lil kauptúnanna i þéttbýlinu austan- 
fjalls. Selfoss, Iíyrarbakka og Stokkseyrar, Ég 
skal laka þeð fram, að það er ekki víst, að þessi 
rafveita þurfi á slíkri heimiki að hakla, en yfir- 
leitt er alltaf gott að hafa slíka ábyrgðarheimild 
frá ríkinu til staðar, ef lil hennar þarf að taka. 
I>ó að þessar tölur, sem hér liggja fyrir, séu 
samtals nokkuð háar fjárhæðir, þá finnst inér i 
rauninni ekkert ægilegt við það, þar sem um 
slíkt þjóðþrifainál er að ræða sem þessi raf- 
veitumál. Ef brtt. mín verður færð i letur, þá 
geri ég ráð fyrir, að hún hafi til þess fullan 
rétt að fylgjast þarna með. Ég vil Icyfa mér að 
tilkvnna. með leyfi hæstv. forseta, að ég er hér 
nieð brtt. við frv„ sem er búið að afhenda til 
prenlunar. en er ekki komin úr prentun, og vil 
ég því leyfa mér að bera frrin skrifl. brtt. við
1. gr„ sem er á þessa leið: „og allt að 1 millj. 
kr. ián til rafveitufélags i Árnessýslu, til raf- 
niagnsveilu frá orkuveri Sogsins til kauptúnanna 
og annars þéttbýlis i neðanverðri sýslunni.“ Eg 
vil taka það frain, að ];ar sein ég hef ncfnt 
allt að 1 mjllj. kr„ ]>á er það að visu enginn hnit- 
iniðun á því ináli, þannig að það hcfur engan 
niöguleika i sér til þess að vera hnitmiðað. Eg 
hcf i brtt. minni nefnt uppliæð, sem gera niá 
ráð fyrir, að sé rifleg, en það ætti ekki að koni’i 
að sök, þó að áætlað sé ríflega, heldur þvert á 
móti, ]>ví að ríkisstj. hefur það alltaf í liendi 
sér að veita ekki meira fé en nauðsynlegt er.

Ég vil ]>á leyfa mér að afhenda hæstv. for- 
seta hina skriflegu brtt. mina.

Forscti (JörB): Hv. þdm. hafa nú heyrt þessa 
skrifl. brlt., sem hv. 8. Iandsk. þm. hefur afhent 
mér, en þar sem deildin er ekki ályktunarfær I 
svipinn. mun ég fresta að leita afbrigða um 
hr na.

Frsm. (Skúli Guðniundsson): Eins og ]>etta 
frv. er nú, hefur það að geyma heiinild fyrir 
rikisstjórnina um að ábyrgjast lán til rafveitu- 
t ramkvæmda, sem neina 5% inilljón króna. Nú 
er til viðbótar brtt. um ábyrgðarlieiinild. sem 
nemur 4 milljónuin króna, eða eitthvað nálægt 
]>ví, þannig að hér er uin nokkuð stórt mál eð 
ræða.

Nú lel ég það ekkert undarlegt, þótt slíkar 
tillögur komi fram. I>að er alkuniiugt, að undan- 
farin ár hefur rikið gengið i ábyrgðir fvrir alla 
stærstu kaupstaði landsins fyrir slíkum lánuin, 
og er ]>á eðlilegt, að frain komi tihnæli uin slik- 
sn stuðning bæði frá kauptúnum og sveitarfé- 
Iögum, sem ráðast í slíkar frainkvæmdir, en ég 
vi! benda á, að rnér ]>ykir óviðkunnanlegt, að 
flutlar séu brtt., eftir að málið er komið frá 
þeirri nefnd, scm hafði það til athugunar, og 
jafnvel skriflcgar brtt. við siðustu umr. máls- 
ins.

Ég vil skjóta því til forseta, að hann taki 
málið út af dagskrá og fresti ]>ví, þannig að
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fjhn. gcti haft málið til unir. og kynnt sér það, 
scm fyrir liggur um rafvirkjunarframkvæmdir.

Forseti (JörB): Ég mun verða við þessum til- 
mælum, þegar þeir hafa lokið máli sínu, scm 
nú cru á mælendaskrá.

*Bjarni Bjarnason: 4>að cr sjálfsagt ástæða til 
þcss að þakka fyrir það, þcgar cinstakir þm. 
taka sig fram um að flytja tillögui’ fyrir sér- 
stök kjördæmi, og er sjálfsagt að þakka liv. 8. 
landsk. fyrir að flytja till. varðandi kjördæmi 
niitt.

Mér þykir undarlegt, að liann kemur með þessa 
till., því að í gær, þcgar ég var að athuga með 
Ólafsvik og Sand, var hann að skyggnast í það, 
og sýndi ég honum tillöguna, og segi ég við 
hann, að það þurfi ekki að koma með ábyrgðar- 
heimild fyrir Arnessýslu, því að þeir liafi nóg 
fjármagn, og segir hann þá: „Já, þeir hera sig 
borginmannlega." Ekkert annað.

Ég vcit, að hann ber mikla umhyggju fyrir 
sýslunni og hefur boðið sig þar fram, en mér 
finnst óþarfi af honum að koma með þessa til- 
lögu, eftir að við höfum vitað, að þetta félag 
hefur nægilegt fjármagn. Hitt skaðar auðvitað 
ekki, að ábyrgðarheimildin sé til fyrii' þessu 
verki, ef til þarf að taka. En þetta sýnir aðeins, 
hvernig blær verður á þinginu, cf við eigum 
eftir að lifa það, að þingmenn i tvímennings- 
kjördæmum vcrði sinn úr hvorum flokki. Við 
höfum satt að segja um nokkur ár haft nóg af 
þessum uppbótarþingmönnum, sem liafa elt 
þingmenn á röndum með yfirboðum og undir- 
ferli, — því að ég býst ekki við, að þm. neili 
því, að þetta hafi farið okkar á milli í gær —, 
og ekki batnar, þegai- þar við bætist, að tví- 
mcnningskjördæmin fá sinn manninn af hvor- 
um flokki.

Annars mæli ég með því, að þessi till. verði 
samþ., því að alltaf er til bóta, að ríkisstj. hafi 
þessa heimild.

Umr. frestað.
A 58., 60. og 61. fundi í Nd., 15., 18. og 19. mai, 

var frv. tckið til frh. 3. umr.

Eorseti tók málið af dagskrá, og var það ckki á 
dagskrá tekið framar.

13. Þjóðfáni íslendinga.
A 33. fundi i Nd., 13. april, var útbýtt:
Frv. til I. um þjóðfána íslendinga (þmfrv., A. 

151).

Á 35. fundi í Nd., 15. apríl, var frv. lckið lil 
1. umr.

Frv. of seint fram komið. — Deildin lcyfði 
með 17 shlj. atkv., að það yrði tekið lil íncð- 
fcrðar.

Flm. (Haraldur Guðmundsson): Á siðasta biugi 
var lagt fram af stj. frv. um þjóðfána íslend-

ekki útrædd.
— pjóðfáni íslcndingn. ... Fræðslu liarna.

inga. I’cssu frv. var vísað til allshn., scm íók 
málið til rækilegrar athugunar og iagði lil, aö 
því yrði nokkuð brcyll, cn það náði ekki fram 
að ganga.

l’etta frv. er borið fram eins og allshn. gekk 
frá því á síðasta þingi, og ineð því er prentað 
meginmál grg. stj. og nokkuð af áliti allshn. frá 
siðasta þingi.

Eg hygg, að það orki ckki tvimælis, að ekki 
megi dragast lengur að setja heildarákvarðanir. 
ekki aðeins um gerð, heldur líka um notkun þjóð- 
fánans og annað, sem ineðferð hans varðar. Alálið 
var rætt allrækilcga á síðasta þingi, og' læt cg 
nægja að visa til þcss, en iegg til, að frv. vcrði 
að lokinni þessari umr. vísað (il 2. umr. og allshn.

ATKVGB.
Frv. visað til 2. umr. mcð 17 shlj. atkv. og til 

allshn. með 17 shlj. atkv.

A 45. fundi i Nd., 30. apríl, var úthýtt nál. frá 
allshn., á þskj. 283, cn frv. var ckki á dagskrá 
tckið framar.

14. Fræðsla barna.
Á 36. fundi í Nd., 16. april, var úthýtt:
Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 94 23. júní 1936,

um fræðslu barna (þmfrv.. A. 183).

.4 38. fundi í Nd., 20. apríl, var frv. tekið til 
1. umr.

Enginn tók til máls.

ATKVGB.
Frv. visað til 2. umr. mcð 17 shlj. alkv.

Á 40. fundi í Nd., 22. apríl, var frv. tekið til
2. umr.

Forseti tók málið af dagskrá. .
Á 41. fundi i Nd., 24. apríl, var frv. aftur tekið

til 2. umr.
Enginn tók til máls.

ATKVGB.
Frvgr. samþ. með 19 slilj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 17 shlj. atkv.

Á 42. fundi i Nd., 27. april. var frv. tekið til
3. umr.

Enginn tók tii máls.

ATKVGB.
Frv. samþ. mcð 17 shlj. atkv. og afgr. til Ed.

Á 41. fundi i I£d., s. d., skýrði forseti l'rá, ao 
scr hcfði horizt frv. frá Nd., eftir 3. umr. þar.

Á 42. fundi i Ed., 29. apríl, var frv. tckið til 
1. umr.

Enginn tók til máls.
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ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 10 slilj. atkv. og til 

mcnntmn. incð 10 shlj. atkv.

X'efndarálit kom ckki, og frv. var ckki á dag- 
skrá tckið framar.

15. Friðun æðarfugls.
Á 38. fundi í Xd., 20. apríl, var útbýtt:
Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 38 10. nóv. 1913, 

um friðun æðarfugla (þmfrv.. A. 210).

A 39. fundi i Xd., 21. apríl. var frv. tekið lil 
1. umr.

Frv. of seint fram koinið og of skammt liðlð 
frá útbýtingu þcss. Afbrigði leyfð og samþ. 
mcð 17 slilj. atkv.

Flm. (Pálmi Hannesson): Eg þarf ckki að 
halda hér ianga ræðu, því að grg. frv. er nógu 
skýr. I-'rv. cr flutt skv. ósk sýslunefndar Skaga- 
fjarðarsýslu. Ég býst við, að allir sjái, hvcrsu 
nauðsynlegt cr að gcra þcssar ráðstafanir, ckki 
sizt, þar scm vörp eru i mikilli hættu vegna cr- 
lcndra manna, cr hcr dvclja. Eg vona, að hv. d. 
samþ. frv., og legg til, að þvi vcrði visað til 
allslm. að lokinni þcssari umr.

ATKVGR.
Frv. visað lil 2. umr. nieð 18 slilj. atkv. og lil 

allshn. mcð 19 shlj. atkv.

Xefndarálit kom ekki, og frv. var ekki á dag- 
skrá tekið frainar.

17. Ljósmæðralög.
Á 41. fundi i Xd., 24. april, var útbýtt:
Frv. tii I. um breyt. á Ijósmæðralögum, nr. 17 

19. júní 1933 (þinfrv., A. 241).

Á 42. fundi í Xd., 27. apríl, var frv. tekið til 
1. uinr.

Frv. of scint fram komið. — Deildin lcyfði með 
19. shlj. atkv., að það yrði tekið til meðferðar.

Flm. (Bjarni Ásgeirsson): Eins og scgir i grg. 
þessa frv., cru tildrög þess þau, að málið var 
tckið fyrir i sýsluncfnd Mýrasýslu á fundi henn- 
ar 7.—10. apríl s. 1. og áskorun samþykkt, — 
af þciin ástæðum, að nokkur af Ijósmæðrahéruð- 
um sýslunnar voru ljósmæðralaus cða þótti sýnt, 
að þau yrðu það innan skamms, vcgna of lágra 
launa. I’ótti ncfndinni cigi annað fært cn að fá 
launin hækkuð það mikið, að konur fengjust til 
þessara starfa. I’au hafa verið 300 kr. á ári, þar 
scm íbúar eru ekki yfir 300, en hækkað um 10 
kr. fyrir hverja 50 ibúa umfram það. Eins og þni. 
sjá, cru þcssi launakjör svo lág og svo inikið 
ósamræmi með þeim og öðrum launagreiðslum 
yfirleitt, að skiljanlegt er, að fáar cða cngar 
konur Iíti nú við starfinu, þegar héruð losna.

Tillaga ncfndarinnar var um hækkun úr 300 kr. 
i 500 og tilsvarandi á öðru. Eg hcf ekki farið 
cins liált i frv., aðcins liækkað um 50% upp í 450 
kr. á ári og látið þá hækkun ganga nokkurn vcg- 
inn jafnt yfir grciðslurnar. Ég gcri ckki ráð 
fyrir, að mörg orð þurfi mcð frv. að svo stöddu, 
og óska, að þvi vcrði visað til 2. umr. og ncfndar.

ATKVGR.
Frv. visað til 2. umr. mcð 21 slilj. atkv. og lil 

l'jliii. með 18 shlj. atkv.

Xcfndarálit kom ckki, og frv. var ckki á 
dagskrá tckið framar.

16. Erfðaleigulönd.
Á 40. fundi i Xd., 22. april, var útbýtt:
Frv. til I. um erfðaleigulönrl (þmfrv., A. 238).

Á 41. fundí í Xd., 24. april. var frv. tckið tit 
1. umr.

Frv. of scint fram koinið. Deildin lcyfði 
mcð 17 shl.j. atkv.. að það yrði tckið til mcð- 
fcrðar.

Enginn tók lil máls.

ATKVGR.
I'rv. visað til 2. umr. mcð 17 shlj. atkv. og til 

landhn. mcð 18 shlj. atkv.

Xcfndarálit kom ckki, og frv. var ckki á dag- 
skrá tekið framar.

18. Bifreiðalög.
Á 42. fundi í Xd., 27. april, var útbýtt:
Frv. til I. um breyt. á bifreiðalögum, nr. 23 

lfi. júní 1911 (þmfrv. A. 257).

Á 44. fundi í X'd.. 29. april, var frv. tckið tii 
I. umr.

Forseti lók málið af dagskrá.
Á 45. fundi i Xd„ 30. apríl. var frv. aftur lckíð 

til 1. umr.

Flm. (Bergur Jónsson): I'ctla mál, ci-.is og þat 
cr flutt hcr, cr sainið að ósk dómsinrh., cn varð 
ekki að samkomulagi, að allshn. flylti það. Petta 
cr brtt. við hifrciðal., að færa aldurstakmark 
við bifrciðaakstur niður um citt ár. Iinn fremur 
cr bætt við ákvæði, scm tryggir. að bifreiðar- 
stjórar. scm liafa ckki rctt til að aka leiguhif- 
reiðum, megi aka vörubifreiðum, þó að farþegar 
séu þar mcð. Er þctta gert með lilliti til þcss,



176175 Lagafrumvörp ckki útrædd. 
Bifreiðnlög. — Eignnrnám húss í Rejkjavik.

að fullkoinin nauðsvn cr til þess viða á vinnu- 
stöðvum, að verkamenn geti notað þessar iúf- 
rciðaferðir, og maður vcit, að framkvæmdin cr 
þannig.

Eg held, að rcttara sc að visa frv. til allsiin., 
svo að þar fari fram veruleg alliugun á inálinu.

Finnur Jónsson: Allshn. gat ekki komið sór 
samnn um að flytja þetta mál. Meiri hl. hennar 
lcit svo á, að eins og urnferð væri háltað nú, 
þyrfti að gera miklar kröfur til færni bifreiðar- 
stjóra, og væri þvi ekki rctt að breyta þessu 
ákvæði. Eins og þm. vita, cr orðin margföld hætta 
við það, scm var, á vegum hér, og n. telur ekki 
rctt að gcra neitt, scm yki þá hættu, eins og 
vcrða mundi við samþykkt þessa frv.

Flm, (Bergur Jónsson): Fyrir okkur flm. vakti 
hin aukna þörf, og við sáum ekki, að hættan, sem 
hv. þm. ísaf. talar um, yxi að neinu verulegu 
icyti, þótt aldurstakmarkið væri fært þetta 
niður. Þvert á móti geri cg ráð fyrir, að þeir, 
sem iæra bílstjórn ungir, verði öðrum bílstjórum 
öruggari. Hin sérstaka nauðsyn málsins nú er sú, 
að við þurfum fleiri nýja bilstjóra, og verður að 
flestu leyti verra að taka þá af eldri aldursflokk- 
um en þeim, sem um ræðir.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 19 shlj. atkv. og til 

allshn. með 18 shlj. atkv.

Xefndarálit kom ekki, og frv. var ekki á dag- 
skrá tekið framar.

18. Eignarnám húss í Reykjavík.
.4 42. fundi i Nd., 27. april, var útbýtt:
Frv. til I. um heimiid tii að taka eignarnámi 

húseignina Austurstræti 5 í Reykjavík (þmfrv.,
A. 259).

A 44. fundi i Nd., 29. apríl, var frv. lekið til 1. 
umr.

Forseli tók málið af dagskrá.
Á 45. fundi í Nd., 30. april, var frv. aflur tekið 

til 1. umr.
Frv. of seint fram komið. — Deildin leyfði með 

22 shlj. atkv.. að það vrði tckið til meðferðar.

’ViSskmrh. (Eysteinn Jónsson): Herra forseti! 
Þannig stendur á þessu frv. um eignarnámsheim- 
ild, að Búnaðarbanki íslands þarf að leitast fyrir 
um það að fá hentugan stað fyrir aðsetur sitt til 
frambúðar. Hann býr við leiguhúsnæði, sem hann 
heldur til ársloka 1947. En það hefur þegar verið 
gert Ijóst, að húsnæðið fær bankinn ekki undir 
neinum kringumstæðum að hafa lengur, Og þótt 
það hefði fengizt, yrði það orðið með öllu ófull- 
nægjandi og það löngu fyrir árslok 1947. Stjórn 
brnkans hefur verið að líta kringum sig eftir lóð 
undir hús hans. Það er talið mjög mikilsvert, að 
bankar séu á þeim stað bæjarins, sem viðskipta- 
lifið er mest. Þess vegna hefur Búnaðarbankinn

haft mikinn hug á Austurstræti 5. Þau mál fóru 
þannig, að háskólinn, en ekki bankinn, keypti 
þessa lóð í þvi skyni að reisa þar kvikmyndahús. 
Nú hcfur háskólinn ekki talið sér henta að reisa 
slikt hús þar, heldur aflað sér möguleika til þess 
annars staðar, og er þá ljóst, að hann muni ekki 
þurfa að nota lóðina. Síða.n hafa farið fram við- 
töl milli landbrh. (HermJ) og bankastjórnar ann- 
ars vegar, en forráðamanna háskólans hins vegar 
um það, livort ekki sé hægt að fá þessa lóð keypta 
af liáskólanum, en enn hefur ekki fengizt um það 
niðurstaða. Á því er m. a. sá agnúi, að veittur hef- 
ur verið forkaupsréttur á lóðinni, og er ekki 
fyllilega Ijósl, ncma hann geti orðið því alger- 
lega til fyrirstöðu, að frjálsir samningar takist. 
Þvi þótti okkur rétt, að ríkisstjórnin fcngi eign- 
arnámsheimildina. Satt að segja höfðum við gert 
okkur von um, að samningar tækjust um til- 
færslu eignarinnar milli þessara opinberu stofn- 
ana, ekki sizt þar sem báðar heyra nú til sama 
ráðuneytis og undir yfirstjórn eins ráðherra, en 
vonin rakst á mikla örðugleika. Vera má, að 
menn líti á það misjöfnum augum, og væri rétt, 
að allslin., cr um málið mun fjalla, kynnti sér 
inálavexti lietur en ég get skýrt þá i stutjri 
framsögu. Ég vii óska þess, að málið komist 
án verulegra tafa til n. og hún reyni að afgreiða 
það aftur til deildarinnar sem fyrst.

Haraidur Guðmundsson: Ég ætla ekki að ger- 
ast til þess að svo stöddu að mæla gcgn þessu 
frv. En mér finnst það harla undarlegt, að 
eignarnámi þurfi að beita til þess að færa lóð- 
ina milli þcssara opinberu stofnana, sem báðar 
heyra undir sama ráðherra. Ég vil ekki að ó- 
reyndu trúa öðru en hægt sé með góðum vilja 
að kippa málinu i lag án þess.

:;Gísii Sveinsson: Herra forseti! Ég vil ekki 
lengja umr. á þcssu stigi máls, stend aðeins upp 
til að lýsa undrun minni yfir framkomu þessa 
frv. Það cr vissulega undarlcgt, cf ekki cr hægt 
að jafna málið án sliks óyndisiirræðis, sem nú 
á að grípa til þegar á frumstigi samningsum- 
leitana.

Frá þvi að háskólinn aflaði sér þessarar lóðar 
og þangað til bankinn sá, að háskólinn mundi 
geta látið hana af hendi við sig, hefur aðstaða 
breytzt og lóðin hækkað mjög mikið i verði. 
Bankinn, sem hefur af einni eða annarri ástæðu 
forsómað að sjá sér fyrír lóð, vill nú fá tilstyrk 
ráðuneytis þess, sem sér til með honum, til þess 
að ná kaupuin á lóðinni frá stofnun, sem stend- 
ur á iniklu algervari hátt undir vernd ráðuneyt- 
isins en peningastofnun þessi. Bankar, sem liafa 
allra stofnana mest ráð á lóðum og lendum og 
hafa á hallæristimum ráð fjölda annarra stofn- 
ana mjög i hendi sér, a:ttu ekki að þurfa að 
lialda á lijálp löggjafarvalds í svona máluin. Ef 
um lóðarverðið cr deilt milli þessara opinberu 
stofnana, virðist óþarfi, að bankinn líti bar 
mjög smátt á, og væri engin ósvinna né öfund- 
arefni, þótt háskólinn fengi af kaupunum nokk- 
urn „stríðsgróða". Hann mundi eflaust kunna 
að verja því fé sér og starfi sínu til hollrar efl- 
ingar, enda ráðherrans að lita eftir því. Ef bank- 
anum þykir verðið hátt, mætti ætla, að einstak- 
lingum þætti það ekki síður, svo að hann sé fær
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um að keppa við þá, og á þessum tímum má ekki 
Jita á hann sem neina gustukastofnun. Ég tel scm 
sagt, að lausn málsins ætti ekki að stranda á 
peningunum. Inn i þetta blandast svo það, livort 
einstaklingur eða jafnvel meir en einstaklingur 
hafi fengið rétt til að ganga inn í kaupin, og 
vildi ég heina þvi til ncfndar, að hún rannsak- 
aði fyrst og fremst, hvort svo muni háttað mál- 
inu. Að öðru leyti vildi ég minna á, að cnn er 
i gildi, þótt sumum þyki kannski undarlegt, 62. 
gr. stjórnarskrárinnar um friðhelgi eignarrétt- 
arins. Engan má svipta lögmætri eign lians, nema 
almenningsþörf krefji. Er það almcnningsþörf, 
að háskólinn láti þessa lóð með eignarnámi? 
Hefði þessu verið öfugt farið og háskólinn þurft 
lóðina, en peningastofnunin verið sú, cr neitaði, 
gat verið meiri almenningsþörf á cignarnámi til 
handa menntastofnuninni. Þetta vcrður n. að at- 
liuga: Er um það mikla almenningsþörf að ræða, 
að hún heimili á nokkurn hátt, að lög séu sctt 
til þcss að taka af háskólanum friðhelgaðan 
rétt hans?

*Viðskmrh. (Eysteinn Jónsson): Ég viidi 
spara umr, aðeins svara aths. frá tveim hv. 
þm. Báðir töluðu um, að sér kæmi undarlega 
fyrir sjónir, að þörf þætti á þessu frv., og það af 
sömu ástæðum og ég gat mér til um i framsögu. 
Nú vita menn, að afskipti ráðherra af liáskólans 
málum eru takmörkunum liáð, má deila urn, hve 
miklum takmörkunum, — en núv. kcnnslumála- 
ráðherra taldi ekki rétt að taka það á sig að 
gripa þarna fram fyrir hendur háskólans eða 
þeirra, sem með fjármál þeirrar stofnunar fara. 
Það er ekki rétt, að málið sé á frumstigi, þcgar 
það kemur liingað. Mjög miklar viðræður liafa 
l'arið fram, — án meira árangurs en ég gat um. 
Vonlaust er ekki um, a.ð unnt verði að fara samn- 
ingaleið. En okkur þótti rétt að láta ekki hjá 
líða á þinginu að leita eftir vilja Alþingis um 
málið og afla rikisstjórninni eignarnámsheim- 
ildar, ef rétt þykir og til liennar þarf að taka.

Hv. þm. V.-Sk. taldi, að Búnaðarbankinn hefði 
vanrækt að sjá sér fyrir lóð. Ég vil ckki fara ;:ö 
rekja það hér, með hverjum liætti þau kaup fóru 
fram, er háskólinn fékk þessa lóð, en bankinn 
missti af kaupum, en hankinn vai' ekki alls 
kostar ánægður með þann hátt. Ég tel ekki, að 
þar liafi átt sér stað nein vanræksla af hendi 
forstöðumanna Búnaðarhankans.

Forkaupsrétturinn er injög alvarlegt atriði í 
málinu. f hv. ailshn. sitja lögfróðir menn, og 
vonast ég til, að n. atliugi, hvort unnt er að gera 
þessi kaup, ef samningar næðust, án þess að 
forkaupsréttur verði til baga. Ég verð að lita 
svo á, að það sé aimenningsþörf, að bankinn 
njóti lóðarinnar, frekar en t. d. einstakir menn 
fái hana til afnota. En það verður auðvitað að 
vera undir mati þingsins, þótt við flm. séum 
einhuga um, að almenningsþörf sé fyrir liendi.

Ég óska ekki að auka kapp i umr. um málið.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 18 shlj. atkv. og til 

alishn. með 17 shlj. atkv.

Nefndarálit kom ckki, og frv. var ekki á dag- 
skrá tekið framar.

Alþt. 1942. C. (59. löggjafarþing).

20. Barnakennaralaun.
A 42. fundi í Nd., 27..apríi, var útbýtt:
Frv. til I. um breyt. á I. nr. 75 28. nóv. 1919, um 

skipun barnakennara og laun þeirra (þmfrv., A. 
260).

A 44. fundi í Nd. 29. april, var frv. tekið 
til 1. umr.

Forseti tók málið af dagskrá.
A 45. fundi i Nd., 30. april, var frv. aflur tekið 

til 1. umr.
Frv. of scint fram komið. — Deildin leyfði 

með 22 shlj. atkv., að það yrði tekið til með- 
ferðar.

Fim. (Bjarni Bjarnason): Herra forseti! Að- 
eins örfá orð. Ýmsir virðast lita svo á sem á- 
kvæði í þessu frv. riði í bág við 1. um gerðar- 
dóm í kaupgjalds- og verðlagsmálum, en álit 
okkar flm. er, að svo sé ekki. Hins vegar þurfa 
nokkur atriði frv. skýringar við. Ég legg til, a'ð 
því verði að lokinni umr. vísað til menntmn. 
Og þar sem svo vill til, að ég, scm er einn af 
flm., er þar formaður, á ég hægt mcð það i n. 
að láta í ljós skoðun mína á þessum atriðum og 
skal, vegna þess hvc naumur er fundartimi, ekki 
orðlengja um málið að sinni.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. mcð 18 shlj. alkv. og til 

menntmn. með 19 shlj. atkv.

A 61. fundi i Nd., 19. maí, var frv. tekið til
2. umr. (A. 260, n. 428).

*Frsm. meiri hl. (Bjarni Bjarnason): Svo sem 
gerð er grein fyrir í þessu nák, eru aðeins 3 nm., 
sem standa að því. Einn mn., hv. þm. V.-Sk., vildi 
ekki sinna niálinu, og hv. þm. Dal. var fjarstadd- 
ur. Nú veit ég ekki, hvort hv. þm. V.-Sk. er and- 
vígur málinu. I’að liefur ekki komið nál. frá 
honum enn þá.

l’að eru aðailega tvær hreyt., sem farið er 
fram á með þessu frv., sem sé breyt. á 1. nr. 75, 
um skipun barnakennara og laun þeirra. Fyrra 
atriðið er smávægileg breyt. á launum, og sið- 
era atriðið cr nokkur trygging fyrir því, að fyrir 
þá kennara, sem ætiaður er bústaður ókeypis, sé 
sá hústaður virkilega til staðar. Enn fremur að 
einn flokkur kennara, sem sé í föstum skólum 
utan kaupstaða, njóti einnig þessara fríðinda.

Ég vil þá víkja nokkrum orðum r.ð þessuri 
launabreyt., sem gildir um kennara við fasta 
heimangönguskóla utan bæja. I>eir hafa nú 1300 
kr. laun. í frv. er gert ráð fyrir, að þeir fái 1600 
kr., og tölduin við flm., að það væri aðeins eðli- 
leg samræming á kaupi þeirra við aðra kennara. 
Kennarar i bæjum hafa nú 1500 kr. fyrir 6 mán. 
En nú mun starfstíminn verða yfirleitt i slík- 
um skólum 9 mánuðir eða jafnvel 9% mánuður. 
þannig að kennarar fá i grunnlaun 2250 kr. i 9 
mánuði, en 2375 kr. i 9’é mánuð, og aldursupp- 
bót 1000 kr. En við fasta hcimangönguskóla 
utan bæja fá kennarar 1300 kr., miðað við 6 mán- 
uði, og 2100 miðað við 9 mánuði, sem nú er að 
verða allalgengur kennslutfmi. Og þar með hafa 
laun þessara kennara nálgazt laun kennara í

12
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bæjum. og eru þó hér uin bil 300 kr. heg'ri fyrir 
sama tima, auk þess sem bæjakennarar fá 1000 
kr. aklursuppbót, en kcnnarar við fasta heiman- 
gönguskpla utan bæja ekki nema 500 kr. og 
aldursuppbót, þannig að munurinn á grunnlaun- 
um verður um 800 kr. I’etta finnst okkur flm. 
ástæðulaus munur. Enn fremur skal ég geta 
þcss, að í bæjum er víða veitt staðaruppliót, og 
bér i Reykjavik t. d. mun hún vera mismunur- 
inn á þeirri dýrtíðaruppbót, sem ríkið borgar. 
og þvi, sem bærinn borgar sínum starfsmönnum. 
Rikið borgar 25%. en Reykjavikurbær 40%. 
Mismunurinn er því 15%. Og sumir kennarar, 
t. d. Reykjavikurbæjar, fá alveg sérstaka stað- 
aruppbót, og kemur það enn þá til að auka mun 
á greiðslum til bæjarkennara annars vegar og 
þeirrr, sem i smærri kauptúnum búa, hins vegar. 
Mér er ekki alveg Ijóst, livort þessi staðarupp- 
bót hefur verið greidd í öðrum bæjum. en bygg 
það þó.

Væri svo, að einhver þm. leldi þctta ganga 
gegn ákvæðum I. um gerðardóm. þá er einmitt 
ákvæði í þeim, sem licimilar að breyta kjörum 
manna í launahækkunarátt til samræmis víð 
aðra. Og við teljum, að hér sé um réttlála sam- 
ræmingu að ræða. Ég vil því eindregið vænta 
þess, að bv. d. sjái sér t'ært að fallast á þessa 
tiIL, sem hér er fram komin. Hitt atriðið, sem 
frv. fjallar um, er koniiö fram vegna þess, að 
mjög bet'ur reynzt erfitt að fá bústað fyrir kenn- 
ara. Dæmi eru lil þess, að skólanefndir eru i 
hreinuslu vandræðum að koma kennurum fvrir. 
og bafa kennarar jafnvel neyðzt til a'ð liverfa 
frá þeim stöðum, þar sem þeir eru þó ráðnir. 
vegua þess að ekki liefur verið sinnt þcirri sjálf- 
sögðu skyldu að hlvnna að ]>ví. að þeir gætu 
fengið bústa'ö.

Að því er snertir barnaskóla i bæjum og lieima- 
vistarskóla í sveitum og eflingu farkennslunnar. 
þá er gert ráð fyrir, að skólastjórarnir eða t'or- 
stöðumenn þessara skóla fái húsnæði án endur- 
gjalds. En nú hefur reynslan sýnt, að úr þessu 
geta orðið talsverð vandræði. I’að er því gert 
ráð fyrir meö þessum till. menntmn., að tii sé'.i 
fastir kennarabústaðir á þcim stöðum, sem ætl- 
azt er til, að kennarar fái ókeypis búsnæði, og 
æskilegast mundi þá vera, að slikir bústaðir va’iu 
i skólahúsinu sjálfu fyrir skólastjórann. Hins 
vegar gæti lika orðiö samkomulag um það, að 
liann leggi sér til búsnæ'ði sjálfur, og fengi banri 
þá greitt jafngildi þess i peningum.

1 1. um skipun barnakcnnara og laun þeirra 
eru engin ákvæði, er snerta ]>á kennara, sem 
vinna við fasta skóla í bæjum. I’eir eru því eini 
flokkurinn, sem er út undan. að þvi er þessi 
fríðindi snertir. Erv. gerir ráð fyrir, að einnig 
vegna þessara skóla sé til fastur kcnnarabústað- 
ur. Og með þessu er gengið út frá, að kjör skóla- 
stjóranna við þessa skóla séu bætt á þennan hátí. 
og það er aðeins til samræmingar við aðra kenn- 
rra, eins og ég hef lýst. Um leið og bætt væri 
úr ósamræmi ineð þessum breyt., væri og bætt 
úr þeim vandræðum, seni hlotizt hafa af því, a'ð 
þó nokkur þorp úti á landi liafa haust eftir haust 
orðið að sjá kennurum fyrir ibúð. I’elta eru að 
sjálfsögðu nokkur útgjöld fyrir sveitarfélögin 
og' rikissjóð, en ég Verð að telja, að þau útgjöld, 
sem af þessu leiðir, séu eðlileg og réttlát.

Eg skal geta þess viðvikjandi þcssum breyt., að 
hér er um launahækkun úr kr. 1300.00 i kr. 
HiOO.OO að ræða, sem aðeins snertir 53 kennara. 
Útgjökl rikissjóðs af þessu nema kr. 7950.00, og 
fyrir hreppsfélögin nemur það öðru eins. Enn 
fremur kcraur svo vcrðlagsuppbót á alla upp- 
liæðina úr rikissjóði, eða á kr. 15900.00, og ver'ð 
ég að telja, að þessi útgjöld fyrir rikissjóð séu 
smámunir einir.

Akvæðið uni fasta skólastjórabústaði snertir 
70 til 80 skólastjóra, og verður að gera ráð fyrir, 
að rikið styrki slíka kennarabústaði i sama hlut- 
fíilli og skólana. Af þessu leiðir r.ð sjált'sögðu 
nokkurn kostnað, en hann er með þessu frv. 
færður vfir á ríkið og hreppsfélögin, í staðinn 
fyrir að kennararnir bera hann sjálfir nú, þrátt 
fyrir sín lélegu laun.

Eg vænti, að ekki þurfi að hafa fleiri orð um 
þetta. Eg vil aðeins endurtaka, að þau tvö at- 
riði, sem hér er um að ræða, eru, að kennarar við 
fasta skóla utan kaupstaða fái launahækkun úr 
kr. 1300.00 i kr. 1600.00, og að i bæjum, þar sem 
þess er sérstök þörf, séu til fastir skólastjóra- 
bústaðir, og enn frcmur að forstöðumenn fastra 
heimangönguskóla utan kaupstaða n.ióti söniu 
friðinda.

;Gísli Sveinsson: Herra forseti! l’að er rétt. 
sem stendur í nál. á þskj. 428, að ég gat ekki 
orðið samferða hv. nm, sem nivnda nú, að þvi 
er virðist, meiri hl. í þessu máli. Og það var af 
mjög eiufaldri ástæðu, sem ég er dálítið undr- 
arnli yfir, að ekki hefur komið fram i nál. mciri 
lil., og ekki heldur einu sinni i framsöguræð'.i 
hv. frsm., liv. 2. þm. Árn.

I’að er í rauninni ekki nýtt. þótt fram komi 
hér á þingi, má segja á liverju þingi, cinhverjar 
umsókiiir og umlcitanir, jafnvel kröfur og óskir 
frá barnakennui'um hér og þar um kjarabætur 
eða launabætur í einhverri mynd. Og það er í 
sjálfu sér ekkert við því að segja undir cðli- 
Icgum kringumstæðum. I’að væri frá almennu 
sjónarmiði heldur ckkert við því að seg'ja, þó að 
slikar umleilaiiir kæmu frá fleirum en þcssari 
stétt á þessum timum. En af orsök, sem ég tel 
undravert, ef hv. frsm. og ineiri hl. n. veit ekki 
um. hefur þessu i'illu verið haldið niðri nú. I’vi 
hcfur verið neitað af ríkisstj., og þingflokkarnir 
liafa skellt skollaevrum við' þvi að taka launs- 
kjöi' embættismanna og slarfsinanna ríkisins til 
endurskoðunar. Og við það situr. L’ndir það hafa 
allir embættismenn orðið að beygja sig, sýslu- 
menn. prestar, kennarar og hverjir aðrir, sem 
um er að ræða. I’ó hefur það verið svo, a'ð á- 
leitnastir hafa barnakennararnir orði'ð, og þeir 
liafa. hjá einslaka hv. þm., fengið hljómgrunn. 
svo að ávallt liefur einhver orðið til þcss að 
bera fram kröfur þeirra. Nú vildi ég gjarnan 
lála þá sitja \ ið sama borð, ef um kjarabætur 
hjá öðrum stétlum hefði verið að ræða, en alis 
ekki skilja þá út undan. En eins og mönnum er 
kunnugt, þá verða a'ðrir að sætta sig við að 
halda launum sínum, að óendurskoðuðum launal.. 
og fá uppliælur eftir því, scm lögmælt er og fram 
keinur í þvi, hvcrnig visitala er út reiknuð og 
verðlagsuppbót greidd. I’að er því í rauninni ó- 
fyrirsynju, að þetta kemur fram af þeim ástæð- 
um. Hins vegar eru, eins og kunnugt er og hv.
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l'rsm. á að vera kunnugt uin, til ný lög, scni 
gcrsamlega hindra slikar brcytingar, ncma á 
l>ann hátt, að með því væru samræmdar kröf- 
ur í einstökum tilfellum. Og áður cn slíkar breyt- 
ingar cru gerðar, þá vcrða þær að lcggjast 
fyrir sérstakan dómstól, scm nii cr til og vak- 
ir vfir því, að cngar hækkanir á grunnlaunum 
cigi scr stað. Dómncfnd verður að taka þær til 
meðfcrðar og samþykkja þær, án þcss cru allar 
launabrcylingar til liækkunar ólöglegar. Nú er 
cngu slíku hcr til að dreifa. Það er komið m.ö 
þetta inn á þing, cins og gcrt hefur vcrið oft 
áður með eitt og annað, og þó að hv. flm. þessa 
máls, þm. Arn., hafi ekki séð scr annað fært cn 
að koma því inn í þingið, þá læt cg það vcra. 
cn ég hafði ekki búizt við því, að það kæmi fram 
á þcnnan vcg frá n.

Það varð að ráði í n. að scnda þctta mál um 
sinn til umsagnar fræðslumálastjóra, og licfur 
hann nú scnt sína umsögn, sem cr engan veginn 
þannig, að hún skýri málið á cinn cða annan vcg. 
Þær brcyt., scm frv. greinir, og sii breyt., sem 
fræðslumálastjóri leggur hér til, cru að mínum 
dómi sizt til bóta. Ef við athugum, hvað með
3. breyt. er farið fram á, þá liggur það citt á 
bak við, að cinstakir kcnnarar hafa, eins og svo 
fjölda margir aðrir starfsmenn þjóðfélagsins, 
icnt í nokkru hraki með ihúðir, og þeir heiint.a 
bara, að bæjar- eða svcitarsjóður sjái sér fvrir 
ibúð á þcssum tímum. Það cr þetta, sem virðist 
ciga að lögfesta, ckki sizt eftir till. þcirri, scm 
frain kcmur frá fræðslumálastjóra. Og þá sjáum 
við, Iivcrt stefnt cr. Sveitar- og bæjarstjórnum 
cr gert að skyldu að kaupa liús til íbúðar handa 
þessum inönnum, scin verður þá til þcss, að 
þcir gcta lagt minni áhcrzlu á að útvcga sér í- 
búðir sjálfir. Halda hv. þm., að aðrir cmbættis- 
menn séu svo vcl scttir, að þeir geti krafið rík- 
isvaldið um húsnæði? Engir. Ekki cinu sinni 
þeir menn, scm cru þáttur af sjálfu ríkisvaldinu, 
sýslumenn og bæjarfógetar. Og' svo ætti að taka 
þcssa cinu stétt út úr, sem er ails góðs maklcg, 
cn verður að sætta sig við það, scm gengur yfir 
aðrar stéttir. Og auk þess að hækka við hana 
Jaun, scm mætti vcra rétt á venjulegum tímum, 
cn nú cr ckki gcrlcgt að löguin nema að lcggja 
það undir dómstól. Inn á þetta vikli ég ckki 
ganga að svo stöddu. Ég hefði talið málinu bezt 
borgið mcð því, að hæstv. ríkisstj. fengi það í 
hendur, til þess að athuga, hvort nokkuð er hægt 
að gcra fyrir þcssa mcnn frcinur cn marga aðra, 
scm nú bíða ýmiss konar tjón af þcirri óáran, i r 
nú gengur yfir, ckki sizt af húsnæðismálum í 
fjölbýlinu.

Eg hcf ekki séð þörf á að gcfa út sérstakt nál.. 
cnda hcf ég haft mikið að gcra og þvi litinn 
líma til að scinja það, ekki sizl þcgar þótt hcfur 
liggja svona mikið á. Annars er þetta mál svo 
cinfalt, eins og ég hef lýst, að í rauninni sagði 
það sig sjálft, hvernig mín afstaða hlaut að 
vcra. Mín till. i þcssu máli cr því sú, að þvi 
vcrði visað til ríkisstj.

*Frsm. (Bjarni Bjarnason): Það cr nú ekki 
hægt að segja það, að málinu hafi verið flýtí 
svo mjög, frekar mætti segja, að á þvi hafi vcrið 
seinagangur, og ég vildi, að það licfði gengið 
greiðara cn verið hefur.

Það kann að vcra, rð hægt sé að sýna fram 
á það, að hér sé vcrið mcð ólöglegt mál og það 
sé vafamál, hvort I. um gerðardóm hcimili þetta. 
Iin ég hcf tckið fram, að i cinni gr. þcssara 1. 
cr gert ráð fyrir þvi, að hrcyt. til samræmis og 
lagfæringar, cf sérslrklcga stcndur á, gcti komið 
lil grcina. Enda vil ég scgja, að þetta séu smá- 
munir, scm liér cr um að ræða, þó að því vcrði 
ckki ncitað, að licr cr um að ræða kjarabætur 
fyrir vissa mcnn.

Eg Iicld, að hv. þm. V.-Sk. liat'i ckki farið liér 
alveg með rétl mál, þcgar hann liélt því fram, 
að engar stéttir hefðu nú á siðustu árum fengið 
kjarabætur. Eg hcld ég mcgi fullyrða, að héraðs- 
dóinarar hafi feiigið kjarabætur á síðasta ári, 
og það allvcrulcgar, og það ætti honum að vcra 
kunnugt um sjáifum. Einnig má ég scgja það, að 
héraðslæknar hafi fengið kjarebætur á þcssu ári. 
Og ég fullyrði cnn fremur, að prestar hafa cinnig 
sótt mikið á í þcssa sömu átt, cins og cðlilegt cr. 
Eg vil cinnig geta þess, að á s. I. ári fengu far- 
kennarar nokkrar kjarabætur, líka án þess að fara 
mcð það inn i þingið. En þessum atriðum mun 
ckki hafa vcrið auðvclt að koma í framkvæind 
án þcss að hrcyta þeim lögum, scm frv. getur 
um. Þctta cru atriði, sem koma í hága við það 
sjónannið, að ckki liafi vcrið hætt kjör manna 
um langt skcið og það sé lagaleg og siðfcrðileg 
skylda að halda við það, sem ákveðið hcfur verið 
ineð Iaunal., þá stenzt það ckki hcldur frá al- 
mcnuu sjónarmiði, því að það hefur orðið gcr- 
brcyt. á kjörum manna í öllum stéttum þjóð- 
félagsins á margvislegan hátt fram yfir það, sem 
verðlagsuppbætur cru. Og án þcss ég nefni hér 
flciri dæmi, þá mun hvcr cinasti þm. geta saim- 
færzt um þctta, cf hann liti í kringum sig og 
kynnti sér, hvernig kjör manna lireyttust á s. I. 
ári. Hitt cr annað mál, að ég gct trúað, að cin- 
stakar stéttir búi við fast ákveðin lagaákvæði, 
þannig að kjör þcirra brcytist ckki uinfram það, 
scm vcrðlagsuppbólin gcrir, og sumir tclja, að 
kjör þcirra séu verri nú cn fyrir strið.

Hv. þm. hélt því fram, að barnakcnnarar væru 
álcitnastir allra manna að bæta kjör sín. Eg vll 
nú segja það, að þó að svo væri, scm ég tcl rangt 
hjá hv. þm., þá væri það ckki óeðlilegt. Það cr 
ckki langt siðan þcssi stétt var i mjög mikilli 
niðurlægingu í þessu þjóðfélagi, og það var tæp- 
lcga til svo lélegur þegn, að hann þætti ckki nógu 
góður til að kcnna börnum. En íslenzka barna- 
kcnnarastéltin hcfur hrundið þessu sjónarmiði 
af hönduin sér. Með auknum. kröfum um mcnnt- 
un stéttarinnar og bættum kjörum hcnnar hefur 
mikið áunnizt síðustu árin, og sú stétt, scm rcynt 
licfur að ryðja sér braut úr vcsaldómi í að fá álil 
og inna af hcndi góða vinnu, kemur ckki öllum 
hagsmunamálum sínuin i framkvæmd á 20 árum. 
Og hv. þm. gcta vcrið vissir um, að það vcrður 
oflar cn á þcssu þingi, sem minnzt vcrður á 
þessa stétt, cf þar vcrða nokkrir mcnn, scm hafa 
lil að bcra framsýni i uppcldis- og kcnnslumáluni 
þjóðarinnar.

Það er óþarfi að vcra að gcra lítið úr þvi, að 
ckki sé til húsnæði fyrir kcnnara og skólastjóra. 
Annars vcgar cr skólanefndum gcrt að skyldu að 
sjá um, að kennari sé á hvcrjum stað, og hins 
vegar er hreppsnefndum cða bæjarfélögum skylt 
að hjálpa til að grciða fyrir útvegun húsnæðis.
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Ef ckki rælisl úr um liúsnæðisskort, getur það 
vel endað með því, að ekki verði hægt að inna 
af hendi lögboðna fræðsluskyldu. Og hvað sem 
gert verður við þetta mál nú, þá mun það sýna 
sig, að þctta er rétt stefna, sem hér er tekin upp. 
Það cr markmiðið, sem kcppt verður að og næst 
fyrr eða síðar.

Eg býst ckki við, að ég taki aftur til máls. Eg 
hygg, að ég hafi gert nægilega grein fyrir af- 
slöðu minni, og sé ekki ástæðu til að hafa um 
þctta flciri orð. Eg skal þó að lokum geta þess, 
að það má vitanlega hugsa sér, að ]svi verði hald- 
ið fram, að þetta sé ólöglcgt og óþarft, og úl 
frá því sjónarmiði eyða málinu, en ég vil þó 
vænta þess, að hv. d. verði ekki á þeirri skoðun 
hv. þm. V.-Sk., hcldur samþ. hún till. ineiri hl. 
menntmn. og láti máliö ganga áfram.

:5GísIi Sveinsson: Herra forseti! I’að kann vel 
að vera, að ekki tjói að tala mikið um þetta mál 
hér, því að það er eins og komið sé við cinhvcr 
kaun, ef lalað er um jöfnuð milli stétta, því að 
sumir hv. þm. telja, að ein stétt sé réttmeiri en 
aðrar, þess vegna skuli uppfylla hennar óskir. 
en láta aðrar liggja i láginni. En þó að ég, eins 
og ég sagði i fyrri ræðu minni, játi, að barna- 
kcnnarar séu alls góðs »maklegir undir eðlileg- 
um kringumstæðum, og sjálfsagt sé að taka fullt 
tillit til þeirra óska og krafna, sem fram koma, 
eins og annarra stétta, bjóst ég við, að hv. frsm. 
mundi láta sér það nægja, cins og hann hagaði 
orðum sínum i fyrri ræðu sinni. En það virðist 
hafa komið fram, að honum sé þetta meira 
keppikcfli fyrir stéttina en ætla mætti af orð- 
um hans, að aðrar stéttir gætu komizt til jafns 
við í huga hans. Og ég vil endurtaka það, sein 
ég sagði áðan, að aðrar stéttir hafa ekki kom- 
izt inn í löggjöf áður undir þessum kringum- 
stæðum. það hefur ekki tekizt að fá endur- 
skoðun á launalöggjöfinni, og það veit hv. frsm..
2. þm. Árn., eins vel og ég, að það hefur mætt, tf 
ekki opinberri, þá leynilegri og gagngerðri and- 
stöðu hjá öllum flokkum að taka þctta mál upp 
á almennum grundvelli, scm ég hef verið injög 
fýsandi.

Hv. þm. talaði um, að það væri ekki neitt ei i- 
stakt að fara að setja lög um kjarabætur, það 
væri jafnvel eðlilegt og að sumu leyti sjálfsagt. 
ef um fullt frelsi væri að ræða í þciin efnum og 
allar stéttir yrðu fyrir sliku. En það er ekki 
rétt, sem hann sagði, að aðrir hefðu orðið þess 
aðnjótandi á ssina hátt. Hann talaði i fyrsta 
lagi um héraðsdómara, sýslumenn og lögreglu- 
stjóra, að þeir hefðu á s. 1. ári fengið kjarabætur. 
Em þetta gegnir sama máli og það, sem Alþ. og 
fjvn. hafa fallizt á viðvíkjandi ýmsum starfs- 
greinum, að það er gert að launalögum óbreytl- 
uin. Þetta var lika áður en 1. um gerðardóm voru 
sett, svo að þetta var vel gerlegt. En sú uppbót. 
sem þeir fengu, var svo litilfjörleg í sjálfu sér, 
að ef sett hcfðu verið I. um það, þá kom það 
ekki til nokkurra mála að lilita við það. í þessu 
liefur því ekki annað verið gcrt cn það, sem gert 
hefur verið á Alþ. að undanförnu, að stílað liefur 
verið til ríkisstj. að reyna að bæta kjör þessarar 
stéttar á einn eða annan hátt. Það sama hefur 
verið gert við barnakennara á ýmsa lund, og ég 
lief stutt það, eins og hv. þm. veit, og í menntmn.

hefur ve.riö srinkomulag um það að stiia til stj. 
umleitanir um slíkt.

Hv. þm. talaði um, að læknar og prestar lai 
uppbætur, cn það mun ckki vcra rétt. Það hafa 
legið fyrir frá þessum stéttum árkoranir og 
óskir til rikisstj. um kjarabætur, en þvi hefur 
ekki verið sinnt. Nú hefur þetta að vísu legið 
fyrir fjvn., og getur verið, að hún stigi skrei', 
sem hún leldi leyfilegt að gera i þessu og ekki 
kæmi i liága við hina nýju löggjöf. En hér er. 
eins og ég sagði áðan, allt öðru máli að gegna, 
og með þcssu hefur hv. menntmn. mælt áður. 
og þess vegna er það í fullu samræmi við það. 
sem gert hefur verið, að þessu máli verði visað 
til hæslv. ríkisstj. til slíkrar meðferðar.

Ekki er svo að skilja, að ég sé á móti því, að 
hætt verði kjör barnakennara, en ég lel, að það 
eigi ekki að setja slík 1. um þá stétt út af fyrir 
sig, frekar en aðrar stéttir, sem starfa hjá hinu 
npinbera. Ég tel þvi, að þ?ð þurfi ekki mikið að 
kveða á um það, að hér sé verið með andróður 
gegn kjarabótum til handa kennarastéttinni, og 
ég held. að slik ummæli hljóti að liafa verið óvilj- 
andi mismæli hjá hv. frsm. En eins og ég lief jafn- 
an tckið fram, þá ann ég barnakennurunum alls 
góðs og tel, að þeir eigi að fá kjör sín bætt, en 
að það eigi að fara eftir likum reglum og hjá 
öðrum stéttum þjóðfélagsins.

ATKVGIt.
IJrtt. 428,1 samþ. með 15:2 atkv.

428.2 satnþ. með 18 shlj. atkv.
428.3 santþ. nteð 15:4 atkv.

I-’rvgr., svo breytt, samþ. með 17 shij. atkv.
Eyrirsögn samþ. án atkvgr.
Erv. visað til 3. uinr. mcð 17 shlj. atkv.

A ti2. fundi i Nd., 20. mai, var frv. tekið til 3. 
umr. (A. 460).

Of skamint var liðið frá 2. umr. Afbrigði 
leyfð og samþ. með 17 shlj. atkv.

Gísli Sveinsson: Eins og ég gat um við 2. umr. 
þessa máls, taldi ég, að frv. ætti ckki að ná fram 
að ganga í þvi fornti, sem það hefur, og lagði þvi 
til, að því væri vísað til ríkisstj. En með því að 
sýnt er, að ntálið lucr ekki frant að ganga, þó að 
það fari út lir þessrri d., vil ég ekki hindra gang 
þess liér og lýsi hér með yfir þvi, að ég tek till. 
mina aftur.

Frsm. (Bjarni Biarnason): Eg vil ekki fallast 
á það, sem hv. þm. V.-Sk. segir, að málið sé ekki 
fonnlega frain borið, og vil óska þess, að málið 
verði sainþ., en þakka lionuin fyrir, að hann tók 
sina till. aftur.

ATKVGIl.
TiII. þm. V.-Sk. uin að visa málinu til rikissij. 

tekin aftur.
Erv. samþ. með 17 shlj. atkv. og afgr. til Ed.

Á 62. fundi i Ed., s. d., skýrði forseti frá, að 
sér hefði borizt frv. frá Nd„ eftir 3. umr, þar.

Á 63. fundi i Ed., 21. maí, var frv. tekið iil
1. umr.

Of skammt var liðið frá 3. umr. í Nd. — Af- 
brigði leyfð og samþ. með 0 shlj. atkv.

Enginn tók til máls.
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ATKVGR.
Frv. visað til 2. umr. með 9 shlj. atkv. og lil 

menntmn. með 10 shlj. atkv.

Nefndarálit kom ekki, og frv. vnr ckki á dag- 
skrá tekið frnmar.

21. Virkjun vatnsfallanna í botni 
Arnarfjarðai'.

A 53. fundi í Nd., 7. maí, var útbýtt:
Frv. til 1. um heimild handa ríkisstjórninni lil

að veita sérleyfi til virkjunar vatnsfallanna í 
Dynjandavogi og Borgarfirði í botni Arnarfjarð- 
ar (þmfrv., A. 315).

.4 sama fundi var frv. tekið til 1. umr.
I'rv. of seint fram komið og of skammt liðið 

frá útbýtingu þess. — Afbrigði leyfð og samþ. 
ineð 18 shlj. atkv.

*Flm. (Asgeir Ásgeirsson): Eg sé ekki ástæðu 
til að hafa langa framsögu fyrir þcssu máli. 
Héi' er eingöngu um að ræða sérleyfi til vatns- 
virkjunar, sem á að heimila stj. að veita. Það 
er ekki um að ræða neinn styrk eða ábyrgð, 
heklur a'ðeins, að ef skilyrði eru til að frani- 
kvæma þctta múl, þá sé stj. heimilt að veita sér- 
leyfi til þess. A síðasta vetri vaknaði mikill a 
hugi fyrir að leysa rafmagnsmál Vestfjarða, og 
ef á að gera það í einu iag'i, þá verður það ekki 
gert ncma með því að virkja fallvöttnin í botni 
Arncrfjarðar. Rafmagnseftirlit rikisins hefur 
gert þarna áætlanir sínar, en til þess að hægt 
sé að gera nákvæmar áætlanir, verður að rann- 
saka það nokkru nánar næsta sumar. Þangað ii! 
verður reynt að stofna lelag, sem tæki að sér 
framkvæmdir i málinu. Og þess vegna er frv. 
fram komið, cn öll skilyrði um sérieyfið cru 
samkv. frv. í liöndum stj.

Eg óska svo, að málinu verði að lokinni þess- 
ari umr. vísað til 2. umr. og iðnn.

*Einar Olgeirsson: Alig langar til að fá upp- 
lýsingar um, hvaða hlutafélag það sé, sem eigi 
rð veita þetta sérleyfi.

'Flm. (Ásgeir Ásgeirsson): Hér cr um að ræða 
blutafélag, sem ætlazt er til, að stofnað verði 
til virkjunarinnar, en ætlazt er til, að þar hafi 
forgöngu viðkomandi hreppsfélög og kauptún og 
hæjarfélög, sem eru á Jiessu svæði, en ef ekki 
safnast nægilegt hlutafé með því móti, þá að ein- 
stökum mönnum sé gefinn kostur á hlutabréfa- 
kaupuin, en slíkt mun liggja fyrir, áður cn næsta 
þing kemur saman.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 19 shlj. atkv. og til 

iðnn. með 18 shlj. atkv.

Nefndarálit kom ekki, og frv. var ekki á dag- 
skrá tekið framar.

22. Sala landspildu úr Sauðhússkógi.
Á 52. fundi í Nd., 6. mai, var útbýtt:
Frv. til 1. um heimild fyrir ríkisstj. til þess a'ð 

selja Stafholtstungnahreppi landspiidu úr Sauð- 
hússkógi (þmfrv., A. 326).

A 53. fundi i Nd., 7. maí, var frv. tekið til
1. umr.

Frv. of seint fram komið og of skammt liðið 
frá úthýtingu þess.. — Afbrigði levfð og samþ. 
með 8 slilj. atkv.

Enginn tók til múls.

ATKVGH.
Frv. visað til 2. umr. með 18 shlj. atkv. og til 

allshn. með 19 shlj. atkv.

Á 62. fundi í Nd., 20. mai, var frv. tekið ti!
2. umr. (A. 326, n. 457).

Of skammt var liðið frá útbýtingu nál. — Af- 
hrigði ieyfð og samþ. með 17 shfj. atkv.

Frsm. (Gísli Guðmundsson): Frv. þetta fer 
fram á að heimila ríkisstj. að selja hluta af 
Sauðhússkógi. Eftir þcim upplýsingum, sem alls- 
hn. hefur aflað sér um málið, virðist henni ekki 
óeðlilegt, a'ð salan sé leyfð, en þó því aðeins, a'ð 
skógræktarstjóri mæli með. N. leggur því til, að 
frv. verði samþ. með breyt.. sem felast f brtt. 
hennar á þskj. 457.

ATKVGR.
Brtt. 457 samþ. með 16:1 atkv.
1. gr„ svo hreytt, samþ. með 17 shlj. atkv.
2. gr. samþ. me'ð 17 shlj. atkv.
Fyrirsögii samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 17 slilj. atkv.

Á 03. fundi i Nd„ 21. inaf. var frv. tekið til
3. unir. (A. 485).

Of skammt var liðið frá 2. umr. — Afhrigði 
leyfð og samji. mcð 18 shlj. atkv.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 20 shlj. atkv. og afgr. til Ed.

Á 63. fundi i Iid., s. d., skýrði forseti frá, að 
sér hefði borizt frv. frá Nd., eftir 3. umr. þar.

Á 64. fundi í Ed„ 22. maí, var frv. tekið lil
1. uinr.

Of skammt var liðið frá 3. umr. i Nd. — Af- 
brigði leyfð og samji. ineð 10 shlj. atkv.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. visað til 2. umr. með 9 shlj. atkv. og til 

allshn. með 10 shli. atkv.

Ncfndarálit kom ekki, og frv. var ekki á dag- 
skrá tckið framar.
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23. Tollskrá o. fl. (frv. iðnn. Nd.).
Á 55. fundi í Xd., 11. niai, var útbýtt:
Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 62 30. des. 1939, 

um tollskrá o. fl. (þmfrv., A. 371).

Á 56. fundi i Xd., 12. maí. var frv. tckið til
1. unir.

Of skammt var liðið frá útbýtingu frv. - - Af- 
brigði leyfð og samþ. me'ð 18 shl.j. atkv.

*Frsm. (Emil Jónsson): Eins og iylgiskjöl 
þau, sem prenluð eru nieð grg., bera með sér, 
]>á hafa iðnn. borizt allinörg erindi frá ýmsum 
iðnfél. um það, að ýmis ákvæði tollskrárinnar 
væru óréttlát í þeirra garð. X. sendi þessi er- 
indi tollstj. til umsagnar, og er umsögn hans 
einnig prentuð með grg. Tollstj. leggur til, að 
ein aths. iðnrekenda verði tekin til greina, þ. c. 
a. s., að tollur af bókbandsvéluin verði færður 
niður í 8% úr 30% og sé það gert til samræmis 
við það, sem gildir um aðrar vélar. Þessari brcyt. 
vill n. mæla með. Öðrum óskum um breyt. á 
þessum ákvæðum tollskrárinnar trevstir n. sér 
ekki til a'ð mæla með.

Ég vil vænta þess, aö hv. d. sjái sér tært að 
afg'r. þetta mál fljótlega, svo að það fái fulla 
afgreiðslu á þessu þingi.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. uinr. meö 18 shlj. atkv.

Á 57. fundi i Xd.. 13. mai. var frv. tekið tii
2. umr.

Of skammt var liðið frá 1. umr. Afbrigði 
lcyfð og samþ. með 18 shij. atkv.

Enginn lók til máls.
ATKVGR.
1. gr. samþ. með 17 shlj. atkv.
2. gr. samþ. með 17 slilj. atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 17 sblj. atkv.

Á 58. fundi í Xd., 15. maí. var frv. lekið lil
3. umr.

Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. samþ. með 17 slilj. atkv. og afgr. til Ed.

Á 58. fundi i Ed., s. d,, skýrði forseti frá, að 
sér hefði borizt frv. frá Xd., eftir 3. umr. þar.

Á 59. fundi í Ed., 16. maí, var frv. teki'ð til 
1. umr.

Of skammt var liðið frá 3. umr. í Xd. —- Af- 
brigði leyfð og samþ. með 10 shlj. atkv.

Enginn tók til inals.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 10 slilj. atkv. og til 

fjlin. með 9 sblj. atkv.

Xefndarálit kom ckki, og l'rv. var ekki á dag- 
skrá tekið framar.

24. Hreppamörk Borgar- og Stafholts- 
tungnahreppa o. fl.

Á 59. fundi í Xd., 16. maí, var útbýtt:
Frv. til 1. um breyting á hreppamörkum Borg- 

ar- og Stafholtstungnahreppa o. fl. (þmfrv., A. 
423).

Á 60. fundi i Xd., 18. maí. var frv. tekið til
1. umr.

Frv. of seint fram koinið. -- Deildin leyfði 
með 18 shlj. atkv., að það yrði tekið til með- 
ferðar.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. visað til 2. umr. með 18 sblj. atkv. og !il 

allshn. með 21 shlj. atkv.
.4 62. fundi í Xd., 20. maí, var frv. tekið til

2. umr. (A. 423, n. 455).
Of skammt var liðið frá útbýtingu nál. - 

Afbrigði leyfð og samþ. með 17 shlj. atkv.

*Frsm. (Bergur Jónsson): Hér er um að ræða 
lítils háttar breyt. á hreppamörkuin. Þetta var 
samþ. á sýslufundi Mýrasýslu með 8:1 atkv. Land 
það, er hér um ræðir, er í eign Borgarhrcpps, og 
er þess vegna ekki nema eðlilegt, að sá hreppur 
vilji fá landið fært yfir á sig. Allshn. leggur 
þvi til, að frv. verði samþ. óbreytt.

*Jón Pálmason: I upphafi þcssa fundar var 
tilkynnt, að fyrir lægju mótmæli úr Stafholts- 
tungnahreppi, og þegar svo stendur á og eiigar 
upplýsingar liggja fyrir um, að brýn nauðsyn sé 
á að breyta hrcppaniörkunum, þá er það ósk 
min, að hv. allshn. skýri ástæ'ðurnar fyrir því, að 
lnin gerir þessa samþykkt.

*Frsm. (Bergur Jónsson): Eg lók skýrt frain, 
að meiri bl. sýslunefndarinnar liefði verið þessu 
samþ. Það er auðséð, að bér er um að ræða smá- 
vegis ósamkomulag, en flm. frv. hefur tekið af- 
stöðu með Borgarhreppi, og finnst mér það rétt, 
því að bér er um að ræða land, sem Borgar- 
hreppur á að mestu leyti. Annars gæti flm. upp- 
lýst þetta betur en ég.

*Bjarni Asgeirsson: Mér finnst ekkert undar- 
legt, þó að Stafholtstungnahreppur leggi fram 
mótmæli gegn þessu frv., þar sem breppsbúar 
eru mótfallnir breyt. á lireppamörkunum. Þessu 
máli var lireyft áður, en ég veigraði mér ávallt 
við að flytja það, af því að þá átti Stafholts- 
kirkja landið, en fyrir nokkrum árum eignað- 
ist Borgarhreppur þetta land. Málið var tekið 
fyrir á sýslufundi Mýrasýslu og reynt að koma 
á samkomulagi niilli hrcppanna, en þar sem það 
tókst ekki, fór fram atkvgr., og' var þetta samþ. 
með 8:1 atkv. Þegar svo hreppsbúar Borgar- 
hrepps sendu mér niálið, þá sá ég ekki ástæðu 
til að neita þeim um að flytja það, þegar sýslu- 
nefnd var næstum á einu máli um breytinguna, 
og af því mátti álykta, að fyigi málsins væri 
mikið. Þcgar svona mál koma upp milli hreppa, 
heldur auðvitað hver í sinn málstað, og ég skil 
vel mótmadi Stafholtstungnahrepps. En mér
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f'innst sanngjarnt, að Borgarlireppur fái sitl eigið 
land inn i hreppinn.

sJón Pálmason: Ég á hér ekki neinna hags- 
muna að gæta, cins og menn vita, en ég blanda 
mér í þetta aðeins vegna þess, að slík mál sem 
þessi eru oft mikil hitamál milli hreppa, og því 
tel ég mjög athugavert að breyta hreppamörk- 
um, þegar svo stendur á sem hér, að ekki liggja 
fullljósar upplýsingar fyrir urn málið. Gæti það 
hæglega skapað fordæmi síðar. Ég tel því rétl- 
ara að geyma afgreiðslu málsins til næsta þings. 
þegar greinilegri upplýsingar liafa fengizt.

' Frsm. (Bergur Jónsson): lig vil benda þess- 
uin hv. þm. á, að það er ekki gott að komast hjá 
u'ð afgreiða mál, sem menn eru ósammála um. 
Slíkt hcfur oft komið fyrir hér á hv. Alþ. um 
lík mál og það, er hér um ræðir. Sýslunefnd 
Mýrasýslu hefur samþ. þetta ineð öllum atkv. 
gegn 1, og er þess vegna ekki nema eðlilegt, að 
verða við þessari kröfu, því að það er nokkuð 
ólíklegt, að sýslunefndin sé að leggjast á eina 
sveit, án þess að hafa nokkuð til sins máls.

*Bjarni Asgeirsson: lig er sammála liv. þm. 
Barð. um, að þetta sé sanngirnismál, og finnst 
mér ciga að afgreiða það nú á þessu þingi, ekki 
sizt þcgar samþykkt sýslunefndarinnar er svona 
greinileg.

*Jón Pálmason: Ég skil vel afstöðu hv. flm. 
lil málsins, en viðvíkjandi því, sem hv. þm. Barð. 
tók fram, að oft liefðu verið samþ. hér mál líks 
efnis og þetta, þó að menn hafi verið ósammála 
um þau, þá finnst mér það ckkert mæla með 
framgangi þessa máls, þvi að hér eru aðeins 
lyrir hendi upplýsingar frá öðrum aðilanum.

*Frsm. (Bergur Jónsson): I grg. frv. er upp- 
lýst, að þegar ekki var hægt að koma á sam- 
komulag'i miili hreppanna, þá var málið lagt 
lyrii' sýslunefnd sem réttan aðila til þess að 
dæma um það. Hún áleit málstað Borgarhrepps 
réttan, og finnst mér það fullgild ástæða fvrir 
því. að frv. verði samþ.

ATKVGR.
1. gr. samþ. með 14:3 atkv.
2. —4. gr. samþ. með 15:2 atkv.
Fyrirsögn samþ. án atkvgr.
Ei'v. vísað til 3. umr. me'ð 16:3 atkv.

Á 63. fundi í Nd., 21. maí, var l'rv. tekið til
3. umr.

Of skammt var liðið lrá 2. umr. Afbrigði 
ley'fð og samþ. með 16 shlj. atkv.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. samþ. með 16:1 atkv. og' afgr. til Ed.

Á 63. fundi í Ed., s. d., skýrði forseti frá, að 
sér hefði borizt frv. frá Nd., eftir 3. umr. þar.

Á 64. fundi í Ed.. 22. mai. var frv. tekið til 
1. uini'.

Of skammt var liðið frá 3. umr. í Xd. Af- 
brigði lcyfð og samþ. með 10 stilj. atkv.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Erv. vísað til 2. umr. með I) shlj. atkv. og til 

allshn. með 10 shlj. atkv.

Nefndarálit kom ekki, <>g frv. var ekki á dag- 
skrá tekið framar.

25. Tollskrá o. fl. (frv. IslH og EOl).
Á 60. fundi í Nd., 18. maí, var útbýtt:
Frv. til I. um frestun á framkvæmd ýmissa

ákvæða 1. nr. 62 30. des. 1939, um tollskrá o. fl. 
(þmfrv., A. 432).

Á 61. fundi í 'Xd.. 19. mai, var frv. lekið íil 
1. umr.

Erv. of seint fram komið og oí' skammt liðið 
trá útbýtingu þess. — Afbrigði leyfð og samþ. 
með 18 slilj. atkv.

Flm. (Isleifur Högnason): Við umr. um gerð- 
ardómslögin boðuðum við fulltrúar Sósfl., að 
við mundum flytja á þingi till. uin það að lækka 
tolla að allvcrulegu leyti. Samkv. reikningsyfir- 
Iiti, scm lnestv. fjmrli. lagði hér fram við 1. 
nnir. fjárl. kom í ljós, að tekjuafgangur ríkissjóðs 
á árinu, sem nýliöið er, var eitthvað um 15—■ 
16 miBjónir króna. Fjári. hafa farið það mikið 
iram úr áætlun, að þessar tekjur virðast óþarfar 
til þess að standast útgjöld ríkissjóðs. Hins veg- 
ai' er þaö skoðun meginhlula þingsins, að nauð- 
syn hei'i til þess nð rcyna að minnka eitthvað 
dýrtíðina. Og frv. þau, sem þjóðstjórnarflokk- 
arnir hafa lagt hér fram og ganga undir nafn- 
inu gerðardómslög, áttu að koma í veg fyrir, að 
dýrtíðin ykist. Pað liefur að visu tekizt að halda 
dýrtíðarvísitölunni niðri. Mér er ekki kunnug't, 
hvaða ráð liafa veri'ð notuð. I>á munu liafa verið 
lækkaðir eitthvað litils háttár tollar og verðlagsn. 
ákveðið að lækka verð cinstakra vörutegunda. 
T. d. hafa egg verið lækkuð allverulega í verði. 
og hefur þetta kannske átt sinn þátt í að lialda 
vísitölunni niðri. Annað mál er það, að siðan 
heíur þessi vara ekki fengizt í verzlunum. Kaup- 
menn segjast geta fengi'ö Ivöfalt verð með því 
r.ð sel.ja til útlendinga. I>a'ð mun því koma í ljós 
síöar, að þær ráðstafanir, sem gerðar eru til að 
halda niðri dýrtíðinni, eru ekki verulegar, held- 
ui' tilbúningur, og liefur dýrtíðin vaxið, þrátt 
fyrir vísitöluna, mjög mikið síðan um áramót. 
I>að, scm viö leggjum til, er aö afnerna meö öliu 
loli um ákveðinn tíma á öilum þörfum innflutn- 
ingsvörum og undanskilja aðeins nokkra liði toll- 
skrárinnar. lleð þessu mundi innkaupsverð var- 
auna laikka. Ef tekið er allt árið, munar þetta að 
okkar áællun um 26 millj. kr. I>ess her að gæta, 
eð á tollinn leggja heildsalar og kaupmenn sína 
ágóðaþóknun, og mundi sú fjárhæð, sem þannig 
sparast. nema að okkar áliti um 2—4 millj. kr.

Eiigiiin vat'i ei'. að el' þessi till. verður saniþ.,
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(>á inundi mcga þcgar ciraga allvcrulcga úr dýr- 
tiðinni og dýrtíðarvísitalan um leið lækka. Til- 
gangur okkar er að lækka dýrtíðina, og við álit- 
um ekki aðra leið sjáanlcga hagkvæmari, cnda 
mun koma í ljós, að dýrtfðin mun rcna til mik- 
illa muna við þessa ráðstöfun. Ég ætla ckki að 
liafa þcssi orð flciri, cn vona, að hæstv. forscti 
sjái um, að þelta mál gangi til fjhn. og vcrði 
tekið aftur á dagskrá, til þess að við fáum að 
sjá, hvcrnig afstaða þm. yfirlcitt cr til þcss.

ATKVGR.
Frv. visað til 2. umr. mcð 18 shlj. atkv. og lil 

fjhn. mcð 1" shlj. atkv.

N'efndarálit koin ekki, og frv. var ekki á dag- 
skrá tckið framar.

26. Iðnskólar.
A 61. fundi i Nd., 19. maí, var útbýtt:
Frv. til l. um iðnskóla (þmfrv., A. 442).

A 62. fundi í Nd.. 20. maí, var frv. tckið til 
1. umr.

Of skammt var liðið frá útbýtingu frv. — Af- 
brigði lcyfð og samþ. með 17 shlj. atkv.

*Frsm. (Jóhann G. Möller): Þctta frv. var bor- 
ið fram á siðasta aðalþingi, cn var'ð ekki út- 
rætt sökum þess, hvc. scint það barst iðnn. N. 
hefur nú borið það fram að nýju og gert við það 
nokkrar breyt., sem þó snerta ekki mcginefni 
þess, en eru mcst i því fólgnar, að tekin hafa 
verið burt ýmis ákvæði, sem betur þótti fara á. 
að sett væru í reglugerð.

Þetta mal er mikið nauðsynjamál, því að á sið- 
ari árum hefur það mjög færzt i vöxt, að gert er 
ráð fyrir í ýmsum 1., að ákveðin próf þurfi til að 
öðlast vissan rétt. Hins vegar er allt skólahald, 
sem þarf til að ná þessum prófum, og annað því 
viðvíkjandi gersamlcga óskipulagt, eða a. m. k. 
ekki nægilega skipulagt. Það, sem hér cr farið 
fram á, er, að skipuiagi sé komið á iðnfræðsluna, 
svipað þvi sem tiðkast með öðrum þjóðum.

Ég þarf svo ekki að fara um þetta fleiri or'ð- 
um. Ég skal aðeins geta þess, sem stcndur i grg., 
að frv. er að cfni til mjög sniðið eftir því, sem 
tiðkast i svipaðri löggjöf Norðurlanda.

ATKVGR.
Frv. visað til 2. umr. með 18 shlj. atkv.

Frv. var ekki á dagskrá tekið framar.

útrædd.
Alþýðutryggingar ifrv. SAO og I'rlP).

27. Alþýðutryggingar (frv. SÁÓ 
og ErlÞ).

.4 20. fundi í Ed., 20. marz, var útbýtt:
Frv. til 1. um breyt. á og viðauka við 1. nr. 74 

31. des. 1937, um alþýðutryggingar (þmfrv., A. 
79).

Á 21. fundi í Ed., 23. marz, var frv. tekið l'l 
1. umr.

Frv. of seint fram komið. — Deildin leyfði með 
10 shlj. atkv., að það vrði tekið til meðferðar.

*Flm. (Sigurjón Á. Ólafsson): Herra forseti! 
Við flm. þessa frv. höfinn nú í grg. þess gert 
nokkra grein fyrir því, hvprs vegna það er flutt. 
Skal ég þó bæta nokkru þar við.

Með 1. um slysatryggingar sjómanna var stigið 
verulegt spor í þá átt að hækka verulega dánar- 
bætur og örorkubætur, seni sjómenn hafa átt við 
að búa i þessu landi. Og var það í samræmi við 
það, sem þá var þcgar orðið annars staðar á 
Norðurlöndum. Sú trygging, sem þar er ákveðin 
mcð 1., hefur verið tvöfölduð með samningum 
við atvinnurekendur, sem gildir sérstaklega um 
þá mcnn, sem sigla vfir hafið og kringum strend- 
ur landsins, og þá, sem jöfnum höndum veiða og 
sigla til Bretlands. Nú hcfur komið í ljós, að með 
þeirri breyt., sem gerð var á 1. á síðasta þingi, cr 
vandi nokkur á ferð i þessu efni. Þá var 1. breytt 
á þann hátt að fella niður dánarbætur eftir þeim 
1., cf sjóslys yrði af óþekktum ástæðum, og var 
þá ákveðið, að það skyldi vera lagt á vald dóm- 
stólanna að ákveða, hvort slysið væri af völdum 
stríðsins eða ekki. Nú er vandi oft að ákveða um 
þá metin, sem farast hér við land, hvort þeir far- 
ast af völdum stríðsins og þá skuli bæta með 
stríðsslysatryggingu eða ekki. En fyrir þá, scm 
eftir lifa, er það sama í raun og veru, af hvaða 
völdunt slysið er, — sarna þörfin fyrir bæturnar. 
Hér cr orðinn svo mikill munur á dánarbótum, 
cftir því af hvaða völdum slys hafi orðið, að 
okkur þykir hlýða að gera þar nokkurn jöfnuð 
á. Við teljum, að þó að slys, sem valda örorku 
eða dauða, gerist á þurru landi, sé ekki sann- 
gjarnt að hafa bæturnar svo miklu lægri heldur 
en fyrir stríðsslys sem nú er, Nær frv. þetta þvi 
til allra dánar- og örorkubóta, og þá auðvitað til 
sjóntanna, sent sigla á hættusvæðum. Ég hygg, að 
enginn ágrciningur sé um það, að dánarbætur 
séu ákaflega lágar, og þær eru lægri en tiðkaðist 
fyrir strið í nágrannalöndunum.

Nú á þessum tímum eru 3 þús. kr. lítil upp- 
hæð handa eftirlátinni ekkju. Að vísu cr greidd 
full upphæð á börn þar að auki, en ég þykist 
vita, að menn sjái, hvað nauðalitil upphæð þetta 
cr fyrir eftirlátna ættingja manna, eins og nú er 
dýrt að lifa. Þess vegna er full nauðsyn á því að 
gera nokkra endurbót á þessu, og þrátt fyrir það, 
þó að Alþ. féllist á till. okkar, verð ég að segja, 
að það er hægt að eyða slikri upphæð, þó að 
hún yrði 20 þús. kr. Hins vegar verður að ganga 
út frá því, að mannbætur fást aldrei að fullu 
greiddar, því að það cr i flestum tilfellum svo 
mikið sár fyrir þá, sem fyrir þvi verða að missa 
sina beztu stoð, að það fæst aldrei bætt með fé. 
Hér er þjóðfélaginu ætlað að draga úr sárasta
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broddinn, með því að vcita nokkurs konar dán.ir- 
bætur fyrir hinn fallna.

Um hækkun iðgjalda vildi ég aðeins minnast á 
það, að þessi hækkun, sem hér er farið fram á. 
lætur nærri að vera um 350%, því að, cins og 
kunnugt er, eru örorkubæturnar um 6 þús. kr., 
en allt að 4 þús. kr. munu dánarbæturnar hafa 
reynzt vera, en öllu hærri fyrir sjómenn, þegar 
barnameðlögin eru tekin með, og verður hækk- 
unin þá nokkuð svipuð. Iðgjöldin hafa að sjálf- 
sögðu hækkað mcð tilliti til þess, að dýrtíðar- 
uppbót hefur verið greidd á þessar dánarbætur. í 
öðru lagi hitt, að slysum hefur nokkuð fjölgað á 
árunum 1940—1941, en það cru striðsslys. eins og 
kunnugt er. sem því valda.

Eg hef ekki nú við höndina skýrslur, sem sýna 
lölu slysa, cn venjuleg slys eru mörg að meðal- 
tali á ári, eins og nú er, en hér vcrður að miða 
við slys, sem vcrða á normaltimum, til þess að 
fara sem næst þvi, hvað kostnaður muni verða. 
miðað við reynslu undanfarinna ára. Nú hafa :ð- 
gjöldin verið hækkuð frá þvi, sem þau voru, og 
ég skal aðcins geta þess, að allir áhættuflokkar 
sjómanna hafa komizt upp í 5 kr. á viku, en það 
er mismunandi, hverju hækkunin nemur fyrir á- 
hættuflokk i landi, en það er minna, sem krafizt 
cr þar til iðgjalda, heldur en á sjónum. I’essar 
till. okkar mundu þýða um 50% hækkun á ið- 
gjöldum, því er ckki að neita. Nú er spurningin, 
hvort það er ógerlegt að ganga inn á þá braut að 
krefjast þess, að atvinnureksturinn greiði þessa 
hækkun iðgjaldanna. 4>að er vitanlegt, að eí- 
vinnureksturinn hefur skilað miklum arði og 
sums staðar stórkostlegum, svo að það ætti að 
vcra kleift fyrir atvinnureksturinn að bera þessa 
auk nu gjaldaby rði, sem liér er lagt til, að grcidd 
verði. Ef þessi leið yrði farin, ætti þetta fóik 
síður að þurl’u á hjálp hins opinbera að liakla. 
og þar með minna framfærslufé en annars.

Ég held, að það, sem mestu máli skiptir u n 
þctta mál, hafi verið tekið fram auk þess, sem 
gert er í grg. Ég vænti þcss, að allir sjái það, a'ð 
hér cr svo mikið rcttlætismál á fcrðinni, að ri. 
sjái sér fært nú á þcssum tímum, í fyrsta lagi 
að taka unriir þær till., sem hér eru fluttar, i 
öðru lagi að hraða afgreiðslu málsins, svo að 
það geti orðið að I. áður en þingi lýkur, svo að 
þetta verði a. m. k. lítils háttar bót, sem Alb. 
rétti liinu syrgjandi fólki í landinu á þessum 
tfmum.

I’etta inál mun að sjálfsögðu fara til n. og eiga 
heima hjá allshn., og mun ég gera að till. minni. 
að málinu verði þangað vísað.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 9 shlj. atkv. og til 

allshn. með 10 slilj. atkv.

A 41. fundi í Ed., 27. april, var útbýtt nál. frá 
minni hl. allshn., á þskj. 248, en frv. var ekki á 
dagskrá tekið framar.

Alþt. 1942. C. (59. löggjafarþing).

ekki útra-dd.
Skatlgrriðsla l'iinskipafélags íslauds.

28. Skattgreiðsla Eimskipafél. fslands.
A 22. fundi i Ed„ 24. marz, var útbýtt:
Frv. til I. um franilcnging á gildi I. nr. 33 7.

maí 1928 um skattgreiðslu h.f. Eimskipafélags Is- 
lands (þmfrv., A. 97).

A 24. fundi í Ed., 30. marz, var frv. tekið lil 
I. umr.

Enginn tók til máls.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2 . unir. með 9:1 atkv.

A 28. fundi i Ed., 3. april, var frv. tekið til
2. umr.

I’áll Zóphóniasson: Herra forscti! I’etta frv. 
ler fram á að framlengja I. frá 1928 um, að Eiin- 
skipafélag íslands skuli ekki greiða tekju- og 
eignarskatt árin 1929 og 1930. 2. gr. er um það, 
að það skuli ekki borga útsvar ncma 5% ;:t' 
nettó ágóða. 3. gr. er um það, að gcgn þessum 
fríðindum skuli það vera skvlt til að flytja 60 
menn með skipum sínum milli lauda, helming á 
1. og helming á 2. farrými.

Mér er nú ekki fullljóst, fyrir hvaða ár undan- 
þágan á rð gilda. Er það árið, sem tekjurnar 
urðu til á. eða árið, sein skatturinn og útsvarið 
greiðist á? Skattur fellur i gjalddaga, svo sem 
kunnugt er, ári eftir að tekjurnar falla til. Nú er 
ákvæðið um undanþágu frá greiðslu tekju- og 
eignarskatts árin 1941 og 1942. Er þá meint með 
því, að cigi skuli greiða skatt at' tekjuin ársins 
1941; eða 1941, og eins, er snertir árið 1942, er þá 
áll við, að eigi skuli greiða skatt af tckjum þess 
árs, eða ársins 1941? Mér er ekki vel ljóst. hvað 
ált er við, og óska á því skýringa.

En alveg burtséð frá þessum athugasemdum. 
þá álít ég, að engin fríðindi um undanþágu frá 
skattgreiðslu eigi að eiga sér stað hjá cinum 
freinur en öðrum. Eg hef alllaf talið, og tel enn. 
að Eimskipafélag fslands eigi ekki að njóta 
i’einna fríðinda eða ívilnana fremur en rðrir að 
þcssu leyti.

llins vegrr væri siik sér að láta Eimskipafél. 
I'á þessi friðindi, ef því jafnframt væri gert að 
skyldu að ákveða t. d. farmgjöld á nauðsynjavös’u 
i samráði við rikisstj. Hins vegar inun, eins og nú 
standa sakir. ástæða til þcss að líta á þaö atriði. 
hvort Eimskip hafi ekki haft aðrar tekjur en 
beinlínis stafa af rekstri þess sein Eimskipafélags 
íslands. I’að hefur annazt rekslur leiguskipa, c; 
|;að hcfur skapað sér ekki óverulegan gróða i 
gegnum kaup og sölu, sem ekki mun beinlínis 
vera viðkomandi rekstri þcss og starfsemi. Margt 
kcmur þvi hér til grcina.

Ég vil ekki láta Eimskipafélag íslaiids njóta 
ncinna fríðinda fram yfir a'ðra í þessu landi, og 
inun ég greiða atkv. gegn þessu frv. Og það á 
ekki hvað sizt að greiða skatt, af því að það er 
farið að fást við skipamiðlun o. fh, sem gefur 
því miklar tekjur, en er óviðkomandi venjulegum 
rekstri þess. Þó að það færi að reka togaraút- 
gerð, þá þyrfti það ekki að greiða skatt. Ég cr 
algerlega á móti frv.. a. m. k. í þessu formi.

13
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Frsm. (Magnús Jónsson): Það þarf ekki mikl- 
ar umr. um þetta mál. Ef fleiri hv. þm. en hv. 1. 
þm. N.-M. cru á móti þvi, cr einfaldast að greiöa 
atkv. gegn þvi. Hann sagði, að skilyrðið um o- 
keypis far handa 60 mönnum til og frá landinu, 
væri nú gagnslaust orðið. Ég vil taka það frarn, 
að ég lief aldrei heyrt það fyrr, að þessir fáu 
ókeypis farmiðar væru greiðsla Eimskipafélags- 
ins fyrir skattfríðindi þau, sem það hefur notið. 
Hins vegar þótti það rétt á sínum tímr, að úr þvi 
;ð félagið naut þcssara fríðinda, að það léti af 
hendi þessa farmiða, einungis sem greiða. Hitt 
hef ég aldrei heyrt áður, að þessir ókeypis far- 
miðar væru skilyrði fyrir ívilnun um skatt. 
Skattfrelsi handa Eimskipafélaginu byggist á þvi, 
að þetta fyrirtæki er injög nærri því að vera rík- 
isfyrirtæki, þó að það sé rekið i hlutafélagsformi. 
Er það þvi eðlilcgt, að það njóti svipaðra kjera 
og ríkisfyrirlæki. Eimskipafélagið vinnur svo 
mikið fyrir þjóðfélagið og tekur að sér svo mörg 
störf í þágu alþjóðar, að það væri ósanngjarut 
að leggja á það gjöld sem önnur fyrirtæki. Enda 
er féleginu sett skilyrði af Alþingis hálfu um 
arðgreiðslu. Það má ekki greiða nema mjög ó- 
verulegan arð til hluthafanna. En svo veit ég ekki 
betur en skattgreiðslur ýmissa félaga annarra 
heyri undir ákveðin sérstök lagafyrirmæli. Má 
þar t. d. nefna samvinnufélögin og útgerðarfélög, 
skv. frv. til. 1., sem nú er flutt hér á Alþingi. En 
Eimskipafélagið er sérstæðasta fyrirtæki i land- 
inu og alls ekki hægt að jafna því við önnur 
einkafyrirtæki.

Ég hafði sizt búizt við andstöðu við þetta frv. 
á þeim tímum, sem nú eru. Allir vita, að Eimskip 
firrir þjóðina beinum voða. í síðustu styrjökl 
var litið á það sem sérstaka guðs forsjón, að 
Eimskipafélagið var þá stofnað og gat annazt 
siglingar að og frá landinu. I’etla vita allir, og 
skrl ég ekki orðlengja það. En spurningu hv. 
I. þm. N.-M. um, hvað sé átt við með undanþág- 
unni frá skattgreiðslu 1941—'42, vil ég ekki svara. 
líg veit ekki, livað er praktiserað í þessu efni, og 
er það skattayfirvaldanna að skera úr því, enda 
er þetta atriði alveg ópraktiskt á meðan félagið 
nýtur þessara réttinda ár frá ári. Það verður 
fyrst aktuelt, þegar að því kcmur, að þessi fríð- 
indi verði afnumin.

Þessi hv. þm. var að tala um tekjur Einiskipa- 
fél. af leiguskipum. Það er ekkert við það cð at- 
huga, þótt félagið taki skip á leigu. Það getur 
vcrið fullkomlega réttmætt og rekstri þess við- 
komandi. Öðru máli væri að gegna, ef félagið 
tæki að reka togara, enda býst ég við, að Alþingi 
mundi þá tr.ka til sinna ráða.

Ég vil óska eftir því, að Eimskipafél. verði 
sem allra auðugast. Það er mikil trygging fyrir 
þjóðina. Þetta svo kallaða skattfrelsi er bara i 
orði. Við getum sagt, að ríkissjóður geymi þetta 
l'é hjá Eimskip þar til siðar. Það er alveg sama, 
hvort Eimskipafél. væri krafið um t. d. 1 milljón 
í skatt, en svo síðar va-ri það fé greitt til félags- 
ins sem styrkur. Það væri þá helzt Reykjavíkur- 
bær, sem ætti að kvarta undan þessu skattfreisi 
fél. En ég hef engar raddir lieyrt i þá átt, og 
býst ekki við, að til þess komi. Mér þykir leitt, 
ef hv. þm. geta ekki fylgt frv. á þessum tímum, 
en ég vil þó endurtaka þá ósk mína, að þessi hv. 
d. greiði fyrir þessu máli.

*Sigurjón Á. Óiafsson: Herra forseti! Mér 
finnst nauðsynlegt að segja hér við þessa umr. 
nokkur orð. Mér skildist á hv. 1. þm. N.-M., að 
fyrir lægju skýrari upplýsingar um efnahag Eim- 
skipafél. Islands en hér hefur komið i ljós. En 
það er tilhlýðilegt og nauðsynlegt til þess að 
flýta fyrir afgreiðslu málsins, að þær upplýs- 
ingar, ef fyrir hendi eru, verði gerðar þm. ltunn- 
ar. í upphafi voru það efnahagsvandræði fé- 
lagsins, sem komu af stað þessum skattgreiðslu- 
ívilnunum félaginu til handa. Ég minnist þess, að 
við utnr. málsins 1928 flutti ég i Nd. brtt. þess 
efnis, að skattfrelsið skyldi því skilyrði háð, að 
ekki væri greiddur arður til hluthafa. Þingið 
féllst á þessa hugmynd, en breytti henni á þá 
leið, að arðgreiðslan skyldi takmörkuð við 4%%. 
En þctta var aðalskilyrðið fyrir fríðindunum. 
Siglingar eru brýn nauðsyn fyrir íslendinga. 
Gróði Eimskipafélagsins, þvi að nauðsynlegt er, 
að það félag sem önnur fyrirtæki sé rekið með 
ág'óða, á að ganga til nýbygginga og kaupa á 
nýjum skipuni. Hins vegar hefur félagið safnað 
sjóðum, en ekki getað endurnýjað svo skipastól 
sinn, scm æskilegt væri, en til þess eru ýmsar 
ástæður, sem kunnugt er. Hins vegar skal ég játa 
það, að árið 1940 var svo gott ár fyrir félagið og 
rekstrarafgangur þcss svo mikill, að eðlilegt tr, 
að mönnum finnist rétt að taka til nýrrar at- 
liugunar, hvort félagið skuli njóta sömu friðinda 
hér eftir sem hingað til. Nú hefur mér, sem öðr- 
um þm, boriz.t greinargerð útgerðarstjórnarinnar 
í aðalatriðum. Þar kveður við annan tón, livað 
snertir afkomuna, cn margir munu ætla. En ég 
bygg, að það mundi flýla fyrir málinu, ef hv. 
fjhn. vildi upplýsa nánar hag félagsins. Ég hef 
ákveðið að grciða frv. atkv. við þessa umr, en ég 
tel mjög æskilegt, að milli umr. væri hægt að fá 
betri og fyllri upplýsingar um afkomu félagsins.

Hv. 1. þm. N.-M. minntist á, að fyrst félagið 
uppfyllti ekki skilyrðið um ókeypis mannflutn- 
inga, þá ætti það að ákveða lægri farmgjöld á 
nauðsynjavöruin í samráði við ríkisstj. Mér 
skilst, að þetta sé eimnitt gert. í skýrslu þeirri, 
sem þm. hcfur verið send, segir útgerðarstjórn- 
in, að farmgjald af helztu matvælum sé nú ekki 
nema rúmar 130 kr. pr. smál. í stað 160 kr. i 
síðasta stríði. Er þó réttilcga á það bent, að nú 
eru allar siglingar miklu dýrari en þá var. Hér 
hefur félagið því sýnt tilhliðrunarsemi, scm er 
góðra gjalda verð. l'm gróða félagsins að öðru 
leyti vil ég fá upplýst, um livaða aðra starfsemi 
rekstri félagsins óviðkomandi er að ræða. Þvi að 
öðruvisi get ég ekki skilið orð hv. 1. þm. N.-M.. 
eu að félagið hefði af slíkri starfsemi ekki óveru- 
Icgan gróða. Arið 1940 mun félagið óbeint hafa 
grætt á leiguskipum, en 1941 mun sá gróði hafa 
verið minni. En eins og ég áður sagði, vil ég fá 
upplýsingar um, um hvaða aðrar gróðalindir er 
að ræða.

Hv. 1. þm. Reykv. talaði um þjóðnytjastarf fé- 
lagsins. Get ég verið honum sainmála að nokkru 
Icyti, cn ósammála að því leyti, að um þjóðnjtt 
fyrirta’ki sé að ræða. Sú gagnrýni, sem beinzt 
liefur að félaginu, stafar einmitt af þvi, að þjóðin 
ræður ákaflega litlu um rekstur þess. Ef það 
væri rekið sem ríkisfyrirtæki t. d, gæti Alþingi 
ráðið miklu meira um starfsemi þess.

Annars skal ég játa, að félagið hefur jafnan
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sýnt það, að það bcr liagsmuni þjóðarinnar fyrir 
brjóáti. Nægir í þvi sambandi að benda á það, að 
það licfur ávallt iátið flutninga að og frá landinu 
og innanlands sitja í fyrirrúmi fyrir öðrum 
flutningi. Hins vegar er það vitað um mörg er- 
lend skipafélög, að þau sigla þ.ir i heiminum, 
sem bezt borgar sig, án þess að þau séu að hugsa 
um að fullnægja flutningaþörf sinnar eigin þjóð- 
ar, en það hefur Eiinskipafékig fslnnds aldrei 
gcrt.

Páll Zóphóníasson: Herra forseti! Ég skal i,ú 
ekki deila mikið um þetta mál. Mig langar ekki 
að ræða um það, livers virði það er, að Eiinskipa- 
félagið sé sterkt, og hvaða þýöingu það hefur 
fyrir okkur að geta flutt til landsins vörur með 
okkar eigin skipum. Það cr mái, sem allir eru 
sammála um, og kemur eliki þessu máli við. En 
það, sem ég er engan veginn sammála um, ef á 
að framiengja þcssi 1., er, að ekki skuli vera skýrt 
kveðið á um, hvað meint er með því, að þau skuli 
gilda árin 1943 og 1944. Því má ekki alveg eins 
segja skattárin, svo að það sé greinilegt, livað 
með því er nieint, hvort það séu árin, sem skatt- 
urinn fellur lil á, eða greiðsluárin. Til hvers á að 
lcika sér að þvi að búa til orðalag, sem getur 
orkað tvimælis. Mér finnst, að nefndin geti vel 
tckið af allan vafa um þetta atriði.

Sömuleiðis skal ég ekki deila um það, að ég lcl 
sjálfsagt, þegar á að framlengja þessi lög, að þau 
séu cndurskoðuð og breytt, eftir þvi sem við á. 
Við höfum t. d. ekki þörf fyrir þessi 60 farþega- 
rúm milli landa. Þá tel ég rétt, að álit ríkisstj. 
komi til skjalanna um fragtir. Það cr vitað, að á 
árinu 1940 voru fragtir svo háar, að það var 
hreint okur. Og úr því að við eruni að veila þcssu 
félagi ákvcðin fríðindi, er ekki nema rétt, að við 
sctjum það inn i h'jgin, að ríkisstjórnin hafi 
hreint og beint ililutunarvald um fragtir þess.

Hvað önnur atriði snertir, þá ætla ég ekki að 
fara langt út í þau. Ég henti á áðan, livort það 
væri inciningin, að Eimskipatelagið væri skatt- 
skylt á gróða utan síns eiginlega rckstrar. Það cr 
vitanlegt af mörgum mönnum, að Eimskipafélag- 
ið hefur á árinu eignazt nýtt skip. Og það er líka 
vitað, að fyrir hvcrjar þúsund krónur í hluta- 
bréfum voru gefnar frá 20 þús. og upp í 60 þús. 
krónur. Nú er svo ákveðið, að það sé gróði, sem 
Iiiutabréfin seljast á umfram nafnverð. Það er 
búið að leysa félag þctta upp, og hver á að borga 
þennan skatt í rikissjóð? Og það er margt fleira 
i þessu sambandi, sem mætti tala um. Eimskipa- 
félagið er ekki rekið sem þjóðnýtt fyrirtæki, hcld- 
ur sem hreint hlutafélag, eins og það líka á :ið 
vera sem gróðafélag, að svo miklu leyti seni það 
g'etur komið því við. Það á þess vcgna ekki að 
búa við önnur og betri kjör heldur cn lík félög. 
Við erum, hygg ég, allir sammála um það, h.e 
mikla þýðingu Eimskipafélag íslands liefui' fyrir 
landsmenn, en ef það hins vegar getur ekki 
starfað á fjárliagslega traustum grundvelli, þá á 
það að mínum dómi að fá ríkisstyrk. Það veit 
maður, hvað er. En liitt vcit maður ekki.

Frsm. (Magnús Jónsson): Ég þarf mjög litlu 
að bæta við það, sem ég áður sagði.

Ég þakka hv. 2. landsk. fyrir fylgi hans við 
þetta mál. Hitt er annað og ekki nema eðlilegt.

aö liann fari frani á frekari skýrslur um efna- 
hag félagsins hcldur en Iiér hafa verið gefnar. 
En ég' vcrð að scgja það, að það er orðiiin svo 
fastur liður í starfi fjhn. að flytja frv. um þctla 
á Alþingi, a'ö ncfndin cr liætt að afla sérstakra 
skýrslna um það. Og þcss vegna cr ég ekki við 
því liúinn að gefa þær, fram yfir það, scm gett 
hefur veriö. l-’rá framkvæmdastjóra félagsins 
liefur komið greinargerð um afkomu þess 1940 
og 1941. sem ég liygg, að sé nægileg undirbygg- 
ing' undir frv. það, scni hér um ræðir. Ég gct 
náttúrlcg'a sótt reikninga félagsiiis, sem eru birt-
ir, cn aðrar upplýsingar liýst ég varla við, að við 
geluni feiigið.

Mér virðist, a'ð þessi skýrsla i'rá framkvæmda- 
sljóranum grundvalli þctta frv. aigerlcga. Annars 
verð ég að scgja það, aö mér finnst þetta mál að 
nokkru Icyti óviðkomandi fjárhag félagsins á 
gefnu augnabliki, þó að það hafi engu tapað og 
gengið vcl. Eg sé cnga ástæðu til þcss, að Al- 
þingi fari af þeim sökum að afneina þessi skait- 
frclsislög, af því að á ineðan félagið cv buudið 
þcim viðjuni, sem i þcssum löguin eru, þá cr 
það stórlán fyrir þjóðfélagið, að safnað hefur 
vcrið í sjóði þess 10—15 milij. kr. Það mun koma 
i l.jós, bæði á ineÖnn stríðið stendur og eftir það, 
þcgar á að fara að cndurbæta skipastól félags- 
ins og auka hann, að þcssir sjóðir, þótt þeir séu 
stórir, cru ckki nema það, sem félagið þarf á að 
halda. Og ég vil jafnvel segja það, að félagið sé 
hláfátækt, cf rélt er á það litið. Ef t. d. félagið 
þarf að konia sér upp cinu skipi, þá skvldum við 
sjá það. livcrnig það væri statt. Það yrði senni- 
lega a'ö fá það að mestu ieyti að láni.

Hv. 2. landsk. fór einmitt ofurlítið út í þessa 
skýrslu, og tók það réttilega fram, að félagið 
hcfði veitt þjóðinni stórkostleg fríðiudi með þvi 
að veila þessi lágu farmgjöld. A nauðsynjavörum 
hefur fanngjölduin verið lialdið langt fyrir ncð- 
an það, scm þarf, til þess a'ð gcta borið rekstur- 
inn. Ég ætla ekki að fara að lcsa upp úr þessari 
skýrsiu. Hún muu ölluni tlv. þm. sennilcga kunn. 
En það er t. d. nokkuð athyglisvert að sjá útkom- 
una, scm orðið hcfur á vissum ferðuin skipa upp 
úr áraiiiótununi. T. d. Iiefur félagið skaðazt á einu 
at' Ieiguskipum sínum um nokkuð á fjórða liunJr- 
að þúsund kr. í einni ferð og á síðustu ferð 
Eagarfoss hátt á þriðja hundrað þús. kr. Það hef- 
ur mcð öðrum orðuni skaðazt uin ineira en 600 
þús. kr. á þcssum tveimur ferðum. Þctta er lcngi 
unnið upp, og það niundi gcra það, ef það liagaði 
rekstri sínuin eins og venjulegt gróðafélag og af- 
salaði sér skaltfrelsinu. En cf það á að lialda 
farmgjöldunum niðri, eins og vcrið hcfur, þá lieí'- 
ur félagið fulla þörf á að njóta þessa skattfrelsis 
og nýtur rauiiverulega ekki neins slíks skattfrels-
is, lieldur greiðir aðeins skattinn með þessum 
hætti, að flytja nauðsynjar til landsins með tapi. 
Og eins og ölluni er kunnugt, er það mikill liður í 
ráðstöfunum til þess að halda dýrtíðiiini niðri, 
að þau hækki ckki upp úr öllu valdi.

Hv. 2. landsk. sagði, að það hefði verið bágur 
efnahagur Eimskipafélagsins, sem kom af stað 
þessu skattfrelsi. Þetta er ekki nema að nokkru 
lcyti rétt. Það var gert til þess, að félagið' gripi 
ckki til annarra ráðstafana til þess að bæta hag 
sinn, því að félaginu hefði verið innan handar að 
scgja sig úi' samhandínu við ríkið og haga sér
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sem einkafélag, og þá lieföi það að sjálfsögðu 
getað haft meira upp úr rekstri sínum. Það var 
t. d. svo með strandferðirnar, að það var langt 
frá því, að það hefði af þeim gróða. Ef Eim- 
skipafélagið aftur á móti vildi á þessum tímum 
safna gróða, þá gæti það ef til vill skóflað upp 
meiri efnum en dæmi væru til, nema ef gripið 
væri iiin í það af þvi opinbera. Eg lít svo á, að 
félagið eigi að halda áfram að vera það þjóð- 
nyt jafvrirtæki, sem það átti að vcra í upphafi og 
hefur verið frain á þennan dag.

Það er rétt, sem hv. 2. landsk. sagði, að þaö 
var ekki ætlazt lil þess, að félagið greiddi nokk- 
urn arð. En það var ekki nema sanngjarnt, aö 
sá fjöldi fóiks, sem lagði fram sparifé sitt til 
þess að koma félaginu á fót, feng'i lága spari- 
sjóðsvexti, eða 4% af fé sínu. Hitt er annað mál, 
að Eimskipafélagið er að þvi leyti þjóðnýtt, aö 
þjóðin hefur lagt því til þetta ódýra starfsfé. 
'Það ver ómögulegt fyrir það að fá ódýrara 
starfsfé lieldur en þetta hlutafé, sem það varð að 
greiða með 4%. Það er ekki nema orðaleikur, þeg- 
ar verið er að ræða um það, livort þaö sé þjóö- 
nýtt. Sérstaklega þcgar löggjöf gerir það aö 
vcrkum, að Alþingi hefur það svo að segja í 
liendi sér, ineðan það vill hlíta þessari löggjöf. 
Og ég hygg í þessu samhandi, að þetta geti orö- 
ið svar til hv. 1. þm. N.-M. út af fyrirspurn hans 
um það, hvort rikisstj. gcti ekki liaft íhlutun uin 
farmgjöld félagsins, þvi að ég hvgg, að svo sé. 
(PZ: Hún hefur reynzt skelegg í því.l Hún hcf’ir 
haft af þvi margar milljónir með því aö láta þaö 
fiytja hverja smálest af sumum vörum með 56',r 
liækkun í staöinn fyrir 4—500%, sem búast hefði 
inátt viö, aö farmgjöldin hækkuöu.

Hv. 1. þm. N.-M. var aftur að tala um þaö, ,ið 
livaða ár væri miöað, þegar talað væri um, að i't- 
lagið nyti skattfrclsis. En ég sé þaö bara í lög- 
unuin, að þáu eru sett 7. niai 193,3, og þaö er 
skattfrelsi fyrir árin 1929 og ’30. Eg geri þvi raö 
fvrir, að eins verði í þessu tilfelli.

Hv. 2. landsk. var búinn að beina því til hv. 
1. þm. N.-M.. hvaða arður það væri, sem félagiö 
liefði af annarri starfsemi en sinni eigin. En þaö 
voru mi allt loöin svör, sem liann fékk við þvi. 
Og vil ég i því samhandi segja þaö, að það getur 
stundum veriö óþægilegt að skera úr slíku. Ef 
félagið ætti t. d. hús, sem þaö leigöi út, mætti 
það þá ekki lial’a tekjur af því? Ég sé ekki, aö 
neitt mæli á móti þvi. Hv. þm. talaði um, að það 
liefði grætt geysimikla peninga á því aö kaupa 
skip fyrir voða hátt verð. Mér skilst, að ef þaö 
kaupir Ejallfoss fyrir þetta voðalega verð, þá 
liljóti það að koma f'ram sem lækkun á vara- 
sjóði, svo að þaö komi ekki l'ram sem gróði á 
starfsemi félagsins, Það veröur kannske um þaö 
eins og dæmið, sem deill var um um árið, hvort 
lekjulialli væri eign.

Eg kom inn á það í fyrri ræöu íninni, út af því 
sein liv. 1. þm. N.-M. sagði um það, að engin 
ástæöa væri til annars cn að féiagið greiddi fuli 
gjöld, og ef það gæti ekki starfað í samkeppni 
við hliðstæð félög, án þess að því væri veittur 
stvrkur, ]>á ætti að styrkja það af rikinu. En ég 
vil í þessu sambandi segja það, að það er ein- 
mitt eölileg aðferð, að félagið njóti á þennan 
liátt friðinda, ef á að ná þeim upp aftur með 
iækkuðum farmgjölduin, eins og óneitanlega lief-

ur verið gert. Hitt er aítur annað mál, að mér 
finnst þessi skattfriðindi ekki vera nóg og að 
rikið ætti enn frekar að lilaupa undir bagga. Það 
tekur langan tíma að vinna upp þann stóra halla, 
sem félagið hefur orðið fyrir, og það er mjög ó- 
heppilegt, að svo fari, að sjóðir þess étist upp, 
þegar félagið þarf á miklum peningum að halda.

Erlendur Þorsteinsson: Herra forseti! Ég skal 
nú ekki lengja mikið umr. En ég vil strax skýra 
frá því, að sú afstaða min, aö fylgja þessu frv., 
hyggist ekki fvrst og fremst á þvi, hvort það tr 
gróði eða tap á rekstri Eimskipafélagsins á 
livcrju ári, beldur hinu, livað við þennan gróða 
kann að vera gert. Og þess vegna lít ég svo á, 
að aðalskilvrðið fyrir því, að þetta skattfrelsi 
fáist, sé, að hluthöfunum sé ekki greiddur mjög 
hár arður. Eins og nú er, má vitanlega deila uin 
það, livort rétt sé að grciða 4% háan arð, þar 
sem vitað er, að vextir eru ekki nema 2—3%%, og 
er þvi til athugunar, livort rétt væri að setja um 
þaö einhverjar reglur, livað greiða megi háan 
arð.

Þegar sett eru lög um skattfrelsi Eimskipaíé- 
Jagsins, geri ég ekki ráð fyrir, að það liafi mikla 
þýðingu, livort fluttir eru 20, 30 eða 60 menn á 
milli landa. Að það, út af fyrir sig, geti liaft sér- 
stök álirif á skattfrelsið, fæ ég ekki séð.

Þá er um gróðann að ræða, hvort rétt sé að 
gera liann skattfrjálsan, af hvaða rótum sem 
hann er runninn til félagsins. Ég sagði áðan, að 
gróðinn skipti ekki miklu ináli, Iieldur hitt, 
hvernig lionum er varið. Ef liann er notaður til 
aö byggja félag'ið upp, úlvega þvi fleiri skip, end- 
urbæta þau, sem fyrir eru o. s. frv., þá er lionum 
réttilega varið. Aftur á móti getur svo hilt orðiö 
álitamál, hvort nægilega tryggilega er um það 
búiö, að raunverulegum tekjum félagsins sé ekki 
lil annars vari'ð en þessa. En þa'ð er mál, sem eg 
treysti mér ekki til að dæma um. Og ég hef enga 
ástæðu til aö ætla annað en aö svo sé gerl. Eg 
verð þess vegna að telja, að gróði félagsins. rf 
hvaða rótum sem hann er runninn, eigi ckki að 
skattleggjast, á meðan félagið fer ekki út fyrir 
sín raunverulegu takmörk og á meðan hann er 
bundinn við rekstur þess.

Út af þeirri till. eða ábcndiiigu hv. 1. þin. 
N.-M. um, að rétl væri aö setja inn i þetta frv. 
skilyrði fyrir lækkun flutningsgjalda, vil ég' 
segja það, að ég man ekki betur en að það sé 
til heiinild í sérstökum lögum, sem voru samþ. 
Iiér á siðasta þingi, að ríkisstj. megi hafa íhlutun 
um og ákveða farmgjöld, en af þvi að hún hefur 
ekki framkvæmt þetta, þá sé ég ekki, að það 
hatnaði nokkuð við það, þó aö sama heimildin 
yrði endurtekin hér í öðrum lögum.

Hv. 1. þni'. N.-M. talaði hér urn ýmsa óeðlilega 
starfsemi, sem Eintskipafélagið hefði með hönd- 
um, en l'ærðist undan því að upplýsa, hver sú 
'starfsemi væri. .4 meðan svo er, er ekki ástæða 
tii aö deila um það. Mér er sagt, að það sé skipa- 
miölunarstarfsemi, sem það hefur mcð liöndum. 
En mér skilst, að það sé að nokkru leyti að til- 
hlutun rikisstj. og finnsl ekki, að það sé neitt 
athugavert. Kannske það hafi þá haft miklar 
tekjur af leiguskipum á árinu 1940? Ég vissi samt 
ekki bctur en að þegar mikil þörf var fyrir 
flutning á nauðsynjavörum frá Ameriku til ís-
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lands, þá hafi rikisstj. bcitt sér fyrir þvi aö fá til 
þess skip, og þá var það auðvitað i lófa lagið að 
láta Skipaútgerð rikisins sjá um þetta. En af cin- 
hverjum ástæðum hcfur rikisstj. talið rétt að 
hafa það i höndum Eimskipafélagsins. Nú hcfur 
framkvæmdastjóri félagsins upplýst það, að á 
mörgum þessara leiguskipa hafi orðið mikið tap. 
Af þessu skiist mér, að með þessu hafi rikissij. 
verið að velta tapi af ríkissjóði yfir á Eimskipa- 
félagið.

I’að má að sjálfsögðu alltaf deila um það, hvort 
þessi eða önnur atriði gætu farið betur úr hendi. 
T. d. hcf ég alltaf litið svo á, að Eimskipafélagið 
ætti að hafa út- og uppskipun úti um land. cins 
og hér í Reykjavik, en ekki væri rétt að nokkrir 
menn taki gróðann af þcssari starfsemi. En hann 
er kannske ckki svo stórkostlegur, að það hafi 
nokkra verulega þýðingu. I’að er mín skoðun, ,ið 
sá gróði, sem af þessu cr, væri betur kominn hjá 
Eimskipafélaginu heldur cn einstaklingum og 
fyrirtækjum, cr hafa þessa starfsemi nú.

Hv. 1. þm. N.-M. minntist hér á gróða af þvi 
að kaupa nokkur 1 þús. kr. hlutabréf fyrir 10 
þús. kr. eða meira og liggja nieö þau. lig fæ ekki 
betur séð en að þetta sé lap og það verði að af- 
skrifast. Ef hv. þm. meinar, að félagið geti seit 
þau nú á hærra vcrði, þá er um að ræða gróða. 
En ef um þriðja atriðið er að ræða. að það Iiafi 
keypt bréfin fyrir einhverii einstakling og liggi 
síðan ineð þau fvrir hann og bíði eftir hækkandi 
vcrði, þá er hér um að ræða vítavert athæfi. Og 
ef þrð er rétt, að Eimskipafclagið nofi pcninga 
sína á þennan hátt, þá er það vcrknaður. sem 
vissulega er þess verður, að hann sé rannsakaður 
betur ofan í kjölinn. I>að má vera, að ég hafi nii:.- 
skilið hv. þni., en ég veit, að ef þetta er rélt. þá 
mun hann visrstur manna til að koma i veg fyrir. 
að slíkt eigi sér stað. En ég \ il ekki ætla fram- 
kvæmdastjóra félagsins. að hann framkvæmi 
verknað sem hennan.

Ég hef áður vikið að því. að það geti verið réll 
af hv. þd. að r.thuga það, hvort ekki gæti verið 
rétl að færa tiiður arðgreiðsluna til hiuthafa, ,,g 
það mundi þá verða gert fvrir .'I. umr.. ef menn 
teldv hað fært.

ATKVGIL
1. gr. samþ. með !l shl.j. atkv.
2. gr. sainþ. með 8 shlj. atkv.
Eyrirsögn samþ. án atkvgr.
I'Tv. vísað til 3. umr. með 8:1 atkv.

A 30. fundi i Ed.. 10. april. var frv. lekið til 3. 
uin r.

Páll Zóphóníasson: Ég iýsti afstöðu minni iil 
þessa frv. i gær og stóð einn uppi með þá skoð- 
un að vilja ekki framlengja fríðindi þau, sem 
Eimskipafélagið hefur notið. Xú vil ég ekki end- 
urtaka það, sem ég þá sagði, og ekki heldur færa 
ný rök fyrir þvi, a.ð ég tel rangt að samþ. þetta 
frv. Hins vegar vil ég Ieggja hér fram brtt. við 
I. gr. frv. um, að lögin skuli gilda í 1 ár i staðinn 
fyrir 2, og ég vona, að þeir hv. þm., sem sjá ekki 
annað en að Eimskipafclagið þurfi að hafa mörg 
sérréttindi fram yfir önnur félög hér á landi, geti 
fallizt á það, að þótt tímarnir séu svo núna, að

afsakanlegt sé að samþ. þetta. þá geti f'ljótt 
breytzt veður í lofti. I>ess vegna legg ég til, að 
þessi hlunnindi gildi aðeins til eins árs i senn. 
og cr það miðlunnrtillaga.

Forseti (EÁrna): Mér liefur borizt skriflcg 
brtt. frá hv. 1. þm. N.-M. um. að í stað árannn 
1943 og 1944 komi: 1943.

Tillagan er skrifleg og auk þess of seint frani 
koniin. og þarf þvi tvöföld afbrigði til þess að 
hún megi koma fyrir.

ATKVGIL
Afbrigði um skrifl. brtt. (sjá þskj. 1521 Icvfö 

og samþ. með 11 shlj. atkv.

Ersm. (Magnús Jónsson): I>essi brtt. er náttúr- 
lega ekki stórvægileg og haggar ekki efni þcss 
máls, scm liggur hér fyrir. En ég sá ekki ástæðu 
til þcss að grciða atkv. með afhrigðum fyrir 
henni, úr því að hún kom ckki fyrr fram, sem 
hún eflaust hefði getrð komið. flg vil, fyrir n. 
Iiönd. halda fast við frv. óbreytt. Ég sé cnga 
ástæðu til þess að brcyta þessu. I>að cru cngar 
líkur fyrir. að svo skipti um þörf þjóðarinnar á 
þvi að efla þetta félag, að Alþingi sjái nokkra 
ástæðu til að breyta þessu á þcim tími’, sem hér 
um ræðir.

Eins og ég gat um við 2. unir., miöa ég þclti 
ekki svo mjög við stundarhag félagsins, i þctta 
skiptið eða liitt, því að á þessum uinbrotatímum 
er ákaflega erfitf að segja til um það, hvort hag- 
ur svona félags, scm veltir niilljónum. sé góður 
eða ekki. Eg býst ekki \ ið. að nokkur maður sé 
svo glöggur, að liann geti sagt um það, hvort það 
sé vel stætt eða ekki. I>að er vel stætt í sjóðum. 
ég hef þær upplýsingar úr reikningum þess, og 
það er eins og við vitum. að liagur félagsins stóð' 
i sérstaklega mikluin blóma. En sannleikurinn 
er nú bara sá, cins og við höfum séð af skýrslu 
framkvæmdastjóra félagsins. að upphæðir geta 
heinlinis rótazt út og inn. I’egar halli á einstök- 
uin fcrðuni skipa getur orðið um li úr milljón 
og þar yfir, þá eru þcir sjóðir ekki lengi að fara, 
sem eru allverulcgir i huguni okkar annars. Og 
það er a. m. k. árciðaulegt, að ríkisstj. hefur þ.au 
lök á þessu félagi. að það er ekki vandi fyrir hana 
að iiá sköttum af því, þó að óbeinlínis sé. Ríkis- 
stjórninni er það i lófa lagið að ná af því raun- 
veruleguin sköttum, enda hefur hún líka gert það. 
I>að er núna upplýst, að Eiinskipafélagið hefur 
tekið eitthvað um 32 kr. fyrir að flyt.ja smálestina 
at' vissum vörutcgundum frá Ainerfku. en raun- 
verulega mun það kosta uni 490 kr.. og þetta er 
gert til þess að draga úr dvrtiðinni. En það er 
ekki hægt að neita því, aö þetta er skattur, ef 
iniðað er við venjulegan einkarekslur. l’etta sýn- 
ir, að Eimskipafékigið er í rauii og veru ekkert 
aimað en þjóðnýtt l'yrirtæki. Erá þ\ i fyrsta hef- 
ur það verið rekið nieð það fyrir auguni að verða 
ulhjóð að gagni.

I>ó að ég, fyrir mitt leyti. telji það ekki aðal- 
rtriðið, hvort hvert þing fjalli um þctta skatt- 
frelsi, vil ég lcggja til, að það verði enn fram- 
lengt um 2 ár. eins og verið hefur undanfarið.

I’áll ZóphóníasKun: Herra forseti! Ég skal ekki 
fara út í neitt karp út af þessu. Eu ég vil benda
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Iív. síðasta ræðumanni á þa'ð, ,-ð ef hann er eins 
sannfærður og hann þykist vera um það, að 
rétt sé að saniþ. þetta frv., þá ætti hann, ef hann 
er sjálfum sér samkvæmur, að segja núna sem 
svo: Þa'ð er vitanlegt, að þetta þing, sem nú sit- 
ur, kemur að öllum líkindum ekki saman aftur, 
fvrr en þjóðin er búin að kjósa nýja fulltrúa. 
Og það er vitað, að sá mikli gróði, sem Eimskipa- 
félagið fékk 1940 og ahnennt var íilið á sem okur 
og olli því, að dýrtíðin jókst mikið, líklega um 
full átta stig, mæltist afar illa fyrir. Hann liefur 
því enga hugmynd um, hvað þjóðin vill í þcssu 
efni. Það eru rneiri líkur fyrir, að þjóðin vilji ekki 
láta það búa við sama og áður, og a'ð hún vilji fá 
að ráða meira um fragtirnar. En einmitt af þessu 
ætti hv. þm. að segja sem svo, að það þing, sem 
kemur saman eftir kosningar, eigi að ráða þessu, 
heldur en við séum að binda þm., scm þá koma, 
í 2 ár. I’ess vegna ætti hann að segja: Þetta frv. 
átti ég ekki að flytja á þessu þingi, — og ganga 
um leið inn á brtt. tnina.

Frsm. (Magnús Jónsson): Eg ætla nú ekki að 
vera að svara þcssum bv. þm., þvi að það er 
auðséð, að það cr af miklum kela til þessa fé- 
lags, að bann heldur uppi þessum málsta'ð.

Ég vil annars andmæla því, að' þetta þing sé 
ekki fullgilt til þess að taka ákvarðanir um mál. 
Ég sé enga ástæðu til að ætla, a'ð svo sé, og get 
hugsað mér, að á næsta þingi kæmu ekki svona 
raddir fram.

Ég býst ekki við, að það þýði nokkuð að 
leita samkomulags við þennan liv. þin. Hann 
virðist vera fullur úlfúðar og kala til þessa fé- 
lags. Og ég álit rétt, að hv. d. skeri úr þessu 
ináli.

ATKVGR.
Brlt. 152 fellcl ineð 9:3 alkv., að viðhöfðu nafna- 

kalli, og sögðu
já: PHerm, PZ, EÁrna.
nei: MG, M.J, SÁÖ, ÞÞ, BSn, ErII>, HermJ,1) IngP, 

JJós.
4 þm. (ÁJ, BSt, BrB, .1,1) fjarstaddir.
Frv. samþ. með 10:1 atkv. og afgr. til Nd.

A 32. fundi í Nd., s. d., skýrði forseti frá, að 
sér liefði borizt frv. frá Ed., eftir 3. umr. þ::r.

Á 34. fundi í N'd., 14. apríl, var frv. lekið til
1. umr.

I'orseti tók málið af dagskrá.
Á 35. fundi í Nd., 15. apríl, var frv. aftur tekið

til 1. umr.
Enginn tók til máls.

ATKVGB.
Frv. visað til 2. umr. með 19 siilj. atkv. og til 

fjhn. með 19 slilj. atkv.

Nefndarálit kom ekki, og frv. var ekki á dag- 
skrá tckið framar.

1) Forsrh.: Með tilliti til þcirrar ihlutunar, 
sem ríkíð hefur mc'ð rekstri Eimskipafélagsins, 
ef samþ. verða I., sem liggja fyrir þinginu, segi 
ég nei.

29. Alþýðutryggingar (frv. BrB um 
framkvæmd IV. kafla 1. 74/1937).

Á 24. fundi í Ed., 30. marz, var útbýtt:
Frv. til 1. um framkvæmd á IV. kafla I. nr. 

74 31. des. 1937, um alþýðutryggingar (þmfrv., 
A. 118).

Á 26. fundi i Ed., 1. april, var frv. tekið lil 
1. umr.

I-'rv. of seint fram komið. — Deildin leyf'ði með 
9 slilj. atkv., að það vrði tckið til mcðferðar.

Fim. (Brynjólfur Bjarnason): Herra forseti! 
Ég Iield, að allir, sem til þekkja, séu nú orðnir 
sammála um það, að með því fyrirkomulagi, sem 
nú cr á I., þá verði aldrei hægt að koma á við- 
unandi elli- og örorkutryggingum. I’cir, sem nú 
greiða í lífeyrissjóð, eru í raun og veru ekki að 
kaupa sjálfum sér elli- og örorkutryggingu, sem 
talizt gcti nokkurs virði. Til þess að greiða elli- 
og örorkulifeyri nokkuð sambærilcgt við það, 
scm gert er ráð fyrir i þessu frv., þyrfti sjóð- 
urinn að vera um 300 millj. kr. En til þess að 
sjóðurinn gæti or'ðið svona stór, þyrfti 300 ár 
með þcim vcxti sjóðsins, sem nú er eftir þeim 
tekjum, sem sjóðurinn á nú að hafa.

Nú er ákaflega fjarri því, að þetta sé fjár- 
sjóður, sem hvorki mölur né ryð fá grandað, og 
ekki er gott að segja, livers virði hann yr'ði eftir 
tvær til þrjár aldir, svo að ég hygg, að rétta.st 
inundi að hverfa frá þessari fásinnu.

I>að þarf að tryggja gamalmennunum ákveðinn 
lifeyri, svo háan, að hann geti orðið veruleg 
hjálp til þess að geta staðið undir fullum frain- 
færslukostnaði þeirra. Og til þess þarf að sjá líf- 
eyrissjóði fyrir nægilegum tekjum, og er það t'd- 
gangurinn með þessu frv.

Samkv. frv. yrði framlag úr sjóðnum til ein- 
staklinga í Reylijavík 2745 kr. á ári og 4026 kr. 
ti) hjóna, samkv. núverandi vcrðlagi. Þetta er 
að vísu knappt til framfærslu, ef cngar aðrar 
tekjur koma til. En strax og aðrar tekjur bætast 
við, ætti að vera nægilega séð fyrir afkomu þessa 
fólks. Samkv. IV. kafla I. um alþýðutryggingar 
koma ekki til frádráttar frá lífeyrinum þær tekj- 
ur, sem neina 1-j af árlegri lífeyrisgreiðslu. En 
ef tekjurnar eru meiri, skal draga frá lifeyrinum 
60 % af þeirri upphæð, sem árstekjurnar eru um- 
fram þriðjung fullrar lífeyrisupphæðar. Og af 
því, sem öryrkjar vinna sér inn sjálfir, skal eigi 
við ákvörðun teknanna tekið tillit til upphæðar, 
sem neinur allt að 30% af upphæ'ð fullrar ár- 
legrar Jífeyri'sgreiðslu. Þetta þýðir það, að gamal- 
menni, scm hefur 1800 kr. tekjur, mundi hafa 
rúm 4000 kr. í árstekjur, þegar lífeyrir bætist 
við samkv. þessu frv.

Þá er að athuga, bvort tekjurnar mundu 
hrökkva fvrir útgjöldum og hæfilegri aukningu 
sjóðsins.

Sainkv. frv. eiga bæjar- og sveitarsjóðir uð 
greiða líi'eyrissjóði upphæð, sem nemi 14 af líf- 
eyri einstaklinga, þ. e. gainalincnna 67 ára og 
eldri og öryrkja, sem hafa misst 50% af starfs- 
orku sinni, og ríkissjóður á að leggja fram jafn- 
liáa upphæð og bæjar- og sveitarfélögin samau- 
lagt. Þegar nú er tekið tillit til þess, hve mikiB
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hluti þessa fólks er i hjónabandi, þá vcrður þctla 
upphæð, sem mundi nægja til þess að greiða 
um 60% af öllum gamalmcnnum og öryrkjum 
fullan lífeyri. Við þctta bætast siðan iðgjölil og 
skattur af tekjum skv. núgildandi 1., svo að tckj- 
ur sjóðsins ættu að hrökkva til að greiða allt að 
70% af gamalmennum og öryrkjum fullan lífeyri.

Undanfarin ár hafa 50,7%—62,6% gamalmenna 
fvngið nokkurn styrk og mikill inciri hluti þeirra 
aðeins iitilsháttar glaðning samkv. 1. lið 80. gr. 
alþýðutryggingal. Arið 1941 var úthlutað samtals 
bæði frá tryggingarstofnuninni og bæjarfclögum 
2 millj. kr. til ellilauna og örorkubóta. En samkv. 
þessu frv. mundi þetta nema yfir 12 millj. kr. 
á ári í handbærum elli- og örorkulífcyri. Manni 
virðist því, að það ætti að vera tryggt, að þess- 
ar tekjur ættu að hrökkva til þess að standa und- 
ir skuldbindingum sjóðsins eftir frv. og geta auk- 
ið liann jafnframt. Enda er sjálfsagt, að riflcg 
sjóðsöfnun ætti sér stað á timuni eins og nú, 
þegar efnahagur þjóðarinnar stendur með roikl- 
um blóma.

Ég hef ieitað álits sérfróðra manna uin málið, 
og komust þeir að sömu niðurstöðu. En það þyrfti 
að endurskoða tekjuliðina, þcgar reynsla fengist. 
En meðan cngin reynsla cr fengin, cr alltaf, 
hvað snertir tekjuliðina, rennt nokkuð ldint i 
sjóinn.

Vil ég svo leggja til, að þessu frv. vcrði visað 
til 2, umr. og allshn.

ATKVGR.
Erv. vísað til 2. umr. með 0 shlj. atkv. og íil 

allshn. með 9 shlj. atkv.

Nefndarálit kom ekki, og frv. var ekki á dag- 
skrá tckið framar.

30. Alþýðutryggingar (frv. BrB. um 
breyt. á 1. 74/1937).

A 24. fundi í Ed., 30. marz, var útbýtt:
Frv. til I. um breyt. á I. nr. 74 31. des. 1937, 

um alþýðutryggingar (þmfrv,, A. 119).

A 26. fundi í Ed., 1. apríl, var frv. tckið til 
1. umr.

Erv. of seint frain komið. — Deildin leyfði með 
9 shlj. atkv., að það yrði tekið til mcðferðar.

Flm. (Brynjólfur Bjarnason): Ég skal verða 
enn þá stuttorðari um þetta frv. en það síðasta 
(frv. til 1. um framkvæmd á IV. kafla I. um al- 
þýðutryggingar). I>að þýðir ekki hcldur að liafa 
langar ræður, því að fátt er i d.

Enda þótt þetta heiti breyt. á I. um alþýðu- 
tryggingar, þá er það ekki nema að forminu til 
breyt. á núvcrandi löggjöf, því að hér er í raun 
og veru um að ræða till. um nýja Iöggjöf, þvi að 
enn hafa engar atvinnuleysistryggingar verið tíl. 
þrátt fyrir kafla í alþýðutryggingal. um þær, því 
að hann er eiiis og kunnugt er aðeins dauður 
bókstafur. En að forminu til er frv. till. um 
breyt. á lögunum.

Samkv. þessu frv. eru það bæir og riki, sem 
eiga að kosta tryggingamar, og verkamenn, að 
svo miklu leyti sem þeir sjálfir ákveða. Lang-

mcstur liluti á rð grciðast af atvinnurckeiiduui. 
og má í raun og veru líta á það sem hlula af 
vinnulaunum. Uppliæð sú, scni ríkissjóður og 
bæjarsjóðir greiða, yrði, niiðað við núvcrandi 
verðlag, um það bil 140 kr. á hvern sjóðfclaga 
‘aintals hjá ríki og bæ. betta er að visu nokkur 
upphæð, en þó lítill liluti þcss tjóns, seni bæir 
og ríki verða fyrir af atviniiuleysi þúsunda 
inanna. að svo miklu leyti sem hægt er að ineln 
það tjón til pcninga. Ætlazt er til, að árin 1942 
og 1943 yrði veitt úr rikissjóði aukaframlag til 
sjóðsins, 3 millj. kr. hvort ár. Iig tel sjálfsagt, 
að þessi ár, þegar fjárhagur ríkissjóðs cr af- 
burða góður, vcrði notuð til þess að koma fót- 
uni undir svona sjóð. I’að er crfitt að áætla, 
hverju tekjur atvinnulcysissjóðs mundu ncnia. 
Til þess liggja fyrir allt of ófullnægjandi skýrsl- 
ur, en eftir þeini upplýsingum, sem fyrir liggja, 
ættu þær ekki að nema minna en 10— 12 millj. 
kr. 1942 og 1943, þegar miðað er við allar tekjur, 
lika aukafranilag það, scm gert cr ráð fyrir úr 
ríkissjóði þessi ár. Tekjur félags eins og Dags- 
hrúnar yrðu þá a. m. k. 2 millj. kr. hvort ár.

Iig hcf lika i þessu frv. fellt burl flest ákvæði, 
sem eru i núverandi löggjöf um liömlur á, hvern- 
ig atvinnulcysissjóður megi verja tekjum sinum 
til stvrktar atvinnulausum mönnuin. Biðtími cr 
ekki samkv. frv. og lieimilt að greiða % í stað 
af vinnulaunum. Ég álit, að þetta eigi að vera á 
valdi sjóðanna, vegna þess að þcir fá ákveðnar 
tekjur, og þá á að vcra á þeirra valdi, hvcrnig 
þeir ráðstafa styrk til atvinnulausra félags- 
manna. Auk þess er opin leið til að gera trygg- 
inguna fullkomnari með þvi, að félagsmenn 
greiði liærri gjöld til sjóðs síns.

Einhver kann að halda fram, að nær væri að 
safna i sjóð til opinbcrra framkvæmda. Sízt ska) 
ég standa á móti því, og það er nóg fjármagn 
fyrir hendi til slíkrar sjóðsöfnunar, þó að þettn 
írv. verði samþ. En ég vil benda á, að það er 
líka hægt að íiota þessa atvinnuleysissjóði til 
verklegra framkvæmda, ef hægt er að bægja at- 
vinnuleysinu frá dyrum þjóðarinnar um nokkurt 
skeið, þvi að þegar þcssir sjóðir væru orðnir 
nógu sterkir, væri hægt að vcita lán úr þeim 
fil atvinnuframkvæmda og tryggja þeiin jafn- 
framl nægilegar tckjur til þess að standa undir 
skuldbindingum sinum, ef á þarf að halda. Slik- 
ar tryggingar eru bezta hvatning til sem mestra 
verklegra framkvæmda af hálfu þess opinbera. 
Gg þcgar safnað er i sjóði, tel ég sjálfsagt, að 
tækifærið sé jafnframt notað til þess að koma 
á sem beztuin alþýðutryggingum. Suinir hafa 
haldið frain, að hækkun á grunnkaupi nú mundi 
verða til þess, að atvinnuleysi yrði enn tilfinnan- 
legra cftir stríðið, þegar verðlækkun á afurðum 
okkar skellur yfir. Hér er uin aö ræða liækkun á 
kaupi til þess að tryggja menn gegn atvinnu- 
leysi, og þess væri þá að vænta, að enginn stæði 
gegn því.

ATKVGR.
Erv. vísað til 2. umr. með 9:1 atkv. og til alls- 

hn. nieð 9 shlj. atkv.

Nefndarálil kom ekki, og frv. var ekki á dag- 
skrá tekið framar.
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31. Orlot.
A 40. fundi i Ed., 24. apríi, var útbýtt:
Frv. til 1. um orlof (þmfrv., A. 245).
A 41. fundi í Ed.. 27. april, var frv. tekið íil 

1. umr.
Frv. of seint fram komið. - Deildin leyfði 

með 9 shij. atkv., að það yrði tekið til meðferðar.

*Frsm. (Sigurjón Á. Ólafsson): Herra forseti! 
Ég vil nú byrja á því að þakka bæstv. forseta 
fyrir það, að hann bcfur nú hraðað svo þessu 
máli að taka það á dagskrá.

Um sögu þessa máls er i stuttu máli það ,;ð 
segja, að samkvæmt þál., sem samþ. var á síð- 
asta haustþingi í Sþ., var skipuð 5 manna nefnd 
til þess að semja frv. og' gera till. um það, sem 
í þessu frv. fclst og við höfum leyft okkur að 
nefna orlof. En tilefni þessa frv. er það, cins og 
tekið cr frr.m i grg. frv., að sér á voru landi er 
þörf á að koma á með 1. lágmarksákvæðum um 
orlof, senr við í dagtcgu tali höfum kallað sum- 
arfrí, fyrir allt vinnandi fólk i landinu. Fyrir- 
myndirnar að þessu er að finna á Norðurlönd- 
um, sem í því, eins og mörgu öðru, hafa komizt 
lengst í allri fclagsmálalöggjöf og frainkvæmd 
réttindamála fyrir verkalýðinn yfirleitt og starf- 
andi fólk, sem vinnur hjá öðrum.

Nefndin, sem fékk þetta mát í liendur til að 
vinna að því, varð að vísu fvrir ýmsum töfum 
vcgna sjúkleika einstakra nefndarmanna og fjar- 
vistar sumra þeirra úr hænum um nokkurn tíma. 
En þrátt fyrir þessar tafir varð að lokum komizl 
að þeirri niðurstöðu af 4 af 5 nefndarinönnum 
að leggja fram það frv., sem nú er hér að finna 
á þskj. 245. Það er rétt að taka það fram strax, 
að tveir ncfndarmanna, sem voru með í að seinja 
þetta frv., höfðu nokkurn fyrirvara því viðvíkj- 
andi, og það er tekið fram í grg. fyrir frv. á hls. 
<8. En í öllum höfuðalriðum voru þessir 4 nefnd- 
armcnn nokkurn veginn saminála um það tak- 
mark, sem vinna hæri að, og þvi er ekki um veru- 
legan ágreining niilli þessara 4 nefndarinanna 
að ræða. En einn hv. nefndarmaður, fulltrúi il- 
vinnurekenda, hafði hins vegar allmjög þrengra 
sjónarmið og tók afstöðu til málsins í samræmi 
við það. Var hann þó sammála hinum ncfndar- 
raönnum um það, að rétt væri að setja löggjöf i 
þessu cfni, en vildi ganga i mjög þýðingarmiklum 
atriðum miklu skemmra með lágmarkskröfur í 
þessu efni heldur en við hinir nefndarmennirnir 
4. En till. frá honum liggja nú ekki fyrir hér á 
liæstv. Alþingi, þær hafa ekki vcrið prcntaðar. 
Og enginn af flokksbræðrum hans hefur enn sem 
komið er talið þörf á að leggja þær fram i frum- 
varpsformi. Þannig eru i stuftu máli tildr.ig 
þessa máls.

Nú hefði verið eðlilegt, að hæstv. rikisstjórn 
hefði flutt þetta mál hér í þinginu. En það leið 
J>ó nokkur tími, frá því að inálið var afgr. iil 
hennar og þar til við flm. fórun'. að hreyfa þ\ i 
að flytja inálið. Og málið er flutt i samráði við 
þann hæstv. ráðh., sem hefur tekið að sér þann 
hluta félagsmálanoa, sem þetta mál hcyrír 
undir. Það var sem sagt borið undir hann, hvort 
hann teldi það ekki í samræmi við rikisstjórn- 
ina. þó að málið væri hér flutt, og taldi lianu 
það vera.

Eg skal taka það fram, að ég hafði ekki búizt 
við og liafði ekki vænzt þess, þar sem þetta 
mál kemur fram svona seint á þinginu, að Jiað 
gæti fengið afgreiðslu nú á þessu þingi. Þó taldi 
ég og hv. meðflm. minn að frv. rétt, að málið 
væri sýnt nú og almenningi gæfist kostur á að 
sjá þetta frv. og’ kynna sér það á milli þinga. 
En hins vegar. ef hæstv. Alþ. vill nú ganga lengra 
en vonir minar hafa náð í þessu efni, eins og það 
að láta málið ganga hraðhyri gegnum þingið. 
þá mundi ég takfl þvi með mestu þökkum.

Vm frv. sjálft er þeð að segja, að það fjallar 
aðeins um lágmarksákvæði um orlof. Því að það 
er vitanlcgt, eins og sjá má á þeirri skýrslu, sem 
fylgir með þessu frv. sem fylgiskjal nr. 5, að 
gildandi ákvæði eru nú þegar í þessum efnum hjá 
öllum þorra stéttarfélaga, kannske öllum stéttar- 
félögum, og liafa þau ákvæði verið sclt með 
srmningum milli atvinnurekenda og stéttarfé- 
laganna. Og eins og þar má sjá, þá eru þó nokk- 
ur félög og stéttir. scm eru fyrir ofan þetta 
lágmark, sem til er tekið í frv. En lágmarkið er 
12 dagar fyrir ársþjónustu, eða in. ö. o. einu 
dagur fyrir hvern unninn mánuð.

Nú skal ég taka það fram, að fordæmi fyrir 
þessari lagasetningu er að finna i löggjöf Dana. 
og þeir munu yfirleitt hafa gengið lengst um 
þetta lágmark. Tökluin við nefndarmenn rétl 
að fara að þeirra dæmi i þessu efni. Hér hjá 
okkur hefur þetta verið meö ýmsum hætti um 
orlofin. En nú á seinni árum hefur það í raun 
og veru sýnt sig, að allur almenningur leggur 
mjög mikið upp úr því að fá þessi orlof sín 
i ukin. og þcir, sem ekki hafa átt þeirra kost 
áður. hafa nii í seinni tíð gert ýtrustu tilraunir 
lil að fá þau ákveðin í samningum. Má í þvi 
efni henda á þann samning, sein Dagshrún gerði 
við atvinnurekendur um orlof og Hlif sigldi 
svo í kjölfarið á eftir urn. En þetta orlof, sem 
þar greinir, er helmingi lægra tiltölulega heldur 
en orlof hjá öðrum stéttarfélögum hæjarins !.g 
.ji'fnvel þótt utan hæjarins sé leitað. Og verka- 
inenn telja, að í þessum Dagshrúnarsamningi :é 
um of lilil oflof að ræða, og þvi heri að ákveða 
það hærra en þar var gert. Og í þessu lágmarki 
l'rv. um orlof fyrir verkamenn og aðra, scm ekki 
liafa liaft þau með samningum, er farið helmingi 
lengra en ákveðið er í þeiin hyrjunarsamningum 
um orlof, sem gilda fyrir verkamcnn í Dagsbrún 
og verkamenn i Hafnarfirði. En mér er ekki 
kunnugt um, að verkamenn hafi rétt íil sliks 
orlot's annars staðar á landinu, og mundi þvi 
löggjöf' slík sem þcssi verða réttarbót fyrir þá 
verkainenn. sem ekki hafa getað fcngið slíkt 
fram með samningum.

Það er rétt að geta þess. að þessi Jöggjöf. 
þegar samþ. verður, er hugsað að' nái einnig til 
verkafólks í sveituin, og cr þaö m. a. fram 
komið fyrir ósk fulltrúa frainsóknarmanna hcr 
á Alþ. Þvi að við undirbúning þessa niáls, með 
samþ. þál., sem ég áður hef greint frá, var þess 
heinlínis óskað, að starfandi fólk i sveitum, 
vinnufólk m. a., skyldi einnig koma undir þessa 
löggjöf. Og fulltrúi sveitanna i nefndinni, Jón 
Hannesson í Deildartungu, var á þvi, að eklti 
væri hægt að mismuna fólki i þessu efni, livort 
sem það er i bæ eða byggð.

Ég sknl ekki fara út í einstakar greinar frv.
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En það er rétt, að það konii tram, að nefndinni 
var það fullkomlega Ijóst, að orlof, sem skal 
kostað af viðkomandi atvinnurekanda slikt sem 
i frv. getur, það þýðir 4% til gjalda i kaup- 
greiðslur fyrir hvern einstakan atvinnurekanda. 
Og það er að sjálfsögðu matsatriði hjá liv. þm . 
hvort svo langt skuli gcngið. Og þar var höfuð- 
ágreiningurinn um milli fulltrúa atvinnurekenda 
i n. og meiri hluta n. Fulltrúi atvinnurekenda 
vildi ekki fara hærra en í 2% í þessu efni, en 
ineiri hluli n. vildi ekki falla frá því, að þessi 
kostnaður næmi 4%.

Eg skal enn fremur geta þess, að um fram- 
kvæmd þessara I. er sumpart gert ráð fyrir í 
frv. sjálfu, beinlínis með ákvæðum, en svo cr 
gert ráð fyrir, að fvlla heri upp i ýmsar eyður 
lrainkvæmdaatriðanna mcð reglugerð. En í höf- 
uðatriðum er í þcssu frv. farið eftir þeim regl- 
um, sem gilda í Danmörku og víðar á Norður- 
löndum um framkvæmd þessara mála, að svo 
miklu leyti sem við teljum það geta samrýmz.t 
okkar staðháttum hér. Ég skal einnig taka það 
fram, að það má segja, að þetta frv. sé í einu 
atriði nokkuð rýmra heldur en á sér stað í sams 
konar löggjöf á Xorðurlöndum, og það er i því 
fólgið, að við ætlumst til, að allir þeir sjómenn, 
sem ráðnir eru upp á lilut úr afla eða eftir hluta- 
skiptingum, geti komið undir ákvæði þessara i., 
en ef um hrein hlulaskipti er að ræða, þá sé það 
þannig, að báðir verði að greiða kostnaðinn að 
jöfnu, útgcrðarmaður og hlutarmaður. Hins veg- 
ar skal ég líka laka fram, eins og sjó má í grg. 
frv., að hér er skilgreining á því, hvað telja megi 
hrein hlutaskipti, þ. e. þegar liluttaki tekur þátt 
i útgerðarkostnaðinum að meira eða minna leyti. 
Og er það eftir gamalli venju skilgreiningin á þvi, 
hvað tclja beri hrein hlutaskipti. Þó að liér sé 
gengið nokkru lengra en annars staðar, þá telj- 
um við flm., að það heri einnig að tryggja sjó- 
mönnum orlof, því að þeir hafa einnig þörf á að 
njóta hvíldar, og þess, sem c. t. v. er aðalatriðið 
incð orlofunum. að fólk geti hreyft sig eitthvað 
frá þeim stað, þar sem .það vinnur, og frá því 
daglega striti, sem það hefur fyrir því að afla 
sér brauðs, og nota sin orlof á þann veg, að það 
geti komizt út í náttúruna lengra eða skemmra. 
eftir þvi sem efni slanda til, og aukið með því 
uokkuð þekkingu sina og viðsýni með þvi að 
ferðast eitthvað og sjá sig um. Óg hér er gerl 
ráð fyrir þvi, að sparaðir séu peningar, sem fólk- 
ið geti varið til þess að taka sér ferð á liendur 
í orlofi sínu og notið skemintunar. Það var 
tilætlun mín og annarra, sem þáltill. fluttu á sín- 
uin tíma um þetta, að reyna að finna út skyn- 
samlegar aðferðir til þess að létta undir með 
öllum almcnningi um orlofsferðir. En n. fór ckk- 
ert inn ó það svið að leita til þeirra, sem halda 
uppi samgöngum hér i kringum landið, livorki 
þcirra, sem hafa 1. samkvæmt með höndum fólks- 
flutninga með hifreiðuin, né þcirra, sem ráða 
yfir þeim skipum, sem fara mcð ströndum fram. 
né lieldur að ræða við félag eins og Ferðafélag 
fslands um þetta efni. En að taka þetta allt til 
athugunar og ræða við þessa aðila er e. t. v. 
nauðsynlegt á sama tíma, sem samþ. er löggjöf 
slik sem þcssi liér á Alþ., þannig að reynt sé að 
trvggja það, að hægt sé að gera öllum almenn- 
ingi orlofsferðirnar sem ódýrastar og greiðastar.

Eg hygg, að löggjöf slik, sem hér er lagt lil 
að gerð verði, mundi vcrða afar vinsæl. Og slík 
Jöggjöf er nauðsynleg og í samræmi við kröfur 
tímans, að hver einstakur þjóðfélagsþegn þurfi 
ekki að gefa sig svo að sínu starfi og striti, að 
hann geti ekki lyft sér upp og notið sinna frí- 
stunda. Orlof eru þekkt í okkar þjóðfélagi um 
langt skeið, þó með nokkuð öðrum hætti sé held- 
ur cn hér er gert ráð fyrir. Það var sú venja til 
sveita, að hjúin á heimilunum fengu svo og 
svo langan tima til þcss að heimsækja frændur 
i næstu sveit eða sýslu, sem sagt fará eitthvað 
út af hænun, sér til liressingar og upplyftingar. 
Og það er ekki minni ástæða til þesS nú á þess- 
um tímuin, að fólkið, sein í bæjunum býr, og 
jafnvel þótt í sveituin sé, eigi sér þess kost að 
lyfta sér upp frá daglegu striti og safna nýj- 
um kröftum. Og þetta er liöfuðatriði þess frv., 
sem hér liggur fyrir.

Hér er um lágmarksstill. um orlof að ræða í 
l'rv. En heimilt er þar fyrir, þó að þetta verði 
samþ., fyrir hvert stéttarfélag að semja um 
meira orlof lieldur en i frv. er gert ráð fyrir, 
enda eru til stéttir og félög, sem eru hærri með 
orlof sín samkv. samningum lieldur en hér er 
gert ráð fyrir með því lágmarki, sem hér greinir.

Skal ég svo ekki hafa fleiri orð um þetta 
írv., en geri að till. minni, að þvi, að lokinni 
þessari un,r„ verði visað til 2. umr. og allshn. 
Og ef hæstv. Alþ. er sér þess mcðvitandi, að liér 
sé um réttlætisinál að ræða og þvi beri að samþ. 
þetta frv., þá mundi ég vera hinu háa Alþ. þakk- 
látur, ef það treysti sér til að samþ. frv. nú, 
enda þótt mig liafi ekki dreymt um, að svo hratt 
gæti gengið sefning slíkrar löggjafar sem þess- 
arar.

Brynjólfur Bjarnason: Eg vildi aðeins í sam- 
handi við þetta mál gera örlitla fyrirspurn til 
hv. frsin. um það, hvort einstökum verklýðs- 
félögum, og þá fyrsl og frenist þvi stærsta, hafi 
vcrið gefinn kostur á því að sjá þetta frv. og taka 
það til athugunar. Eg held, að slíkt væri alveg 
nauðsynlegt, vegna þess að það er nú svo hög- 
un, háttað í okkar atvinnulífi, að þetta, sem 
frv. gerir ráð fyrir, er crfitt i framkvæmd og 
allt töluvert margbrotið, og framkvæmd þess 
kemur til með að hvíla á herðum verklýðsfé- 
laganna. Svo þarf náttúrlega að athuga margt i 
þcssu sambandi. Þetta orlof er náttúrlega ákaf- 
lega lítilfjörlegt hjá verkamönuum á atvinnu- 
leysistíinum, sem ekki hafa vinnu nema kannske 
hehning ársins. En ef verklýðsfélögin hafa séð 
þetta frv., vildi ég spyrjast fvrir um, hvaða till. 
|iau hafi gert um málið.

*Frsm. (Sigurjón Á. Ólafsson): Ég veit ekki, 
hvort þarf að svara þessari fyrirspurn hv. 1. 
landsk. þm. Það er svo venjulega um nefndar- 
störf, að nefndarmenn verða að byggja á þekk- 
ingu sinni um mál, sem þeir fjalla uin. Og ég 
verð nú að segja, að ég, sem var einn í þessari 
n., að sjálfsögðu fyrir Alþýðusamband Islands, 
byggði á þekkingu minni I þessum efnum. Og 
við nefndarmenn höfðum í höndum öll þau 
ákvæði, sem stéttarfélög höfðu samið um snert- 
andi orlof, og m. a. það félagið, sem mann- 
flest er. Dagshrún. Og þarna hef ég og við í n.
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tvöfaldað þær orlofsupphæðir, scm Dagsbrún 
hafði samið um, en fulltrúi atvinnurckenda í n. 
vildi binda sig við.

Um framkvæmd þessa máls, cf að 1. vcrður, cr 
það að segja, að orlof geta að sjálfsögðu minnk- 
að á atvinnuleysistímum. En ég þekki þess dæmi, 
að menn fá orlof þá fyrir vinnu. Og spursmálið 
er það, að atvinnurekendur greiði 4% sem álag 
á útborgun kaups, scm gengur i orlofskostnað. En 
eitt atriði cr það í frv., sem gcrir þctta dálitið 
rýmra á atvinnuleysistímum. I’að vill svo til, að 
nokkur hluti vinnu verkamanna, lika á atvinnu- 
leysistímum, er unninn i eftirvinnu og helgidaga- 
vinnu, og þá skal taka þcssa tima líka til reikn- 
ings í þessu sambandi, eins og aðra vínnu. I’að 
er svo til tekið í frv., að það skuli alltaf reikna 
alla tima, scm verkamaðurinn vinnur, og verka- 
maðurinn á að fá greitt til orlofs út á alla þessa 
tíma, hvenær sem hann vinnur þá, og mundi 
þetta fylla upp vinnutímana á atvinnuleysistim- 
um. En þetta er rýmra ákvæði heldur en til er í 
nokkurri löggjöf hinna fjögurra Norðurlanda, 
sem hafa með 1. komið á hjá sér orlofum.

Nú geri ég ráð fyrir því, að þessu frv., eins og 
öðrum slíkum frv., sem snerta alþýðu manna, 
verði útbýtt til stéttarfélaganna og þcim gefist 
þar með kostur á að koma fram með gagnrýni 
sína á efni og e. t. v. orðalagi frv. En eins og 
ég tók fram í upphafi máls mins, er frv. þctta 
lagt fram að þessu sinni kannske eins mikið til 
þess að fá. það prentað og því útbýtt til almenn- 
ings til betri athugunar fyrir næsta þing, eins 
og til þess að ég gæti búizt við, að það yrði 
samþ. nú, því að satt að segja hef ég ekki hugs- 
að svo hátt, að þetta frv. næði fram að ganga á 
þessu þingi, svo seint sem það kemur nú fram á 
þinginu.

Að öðru lcyti sé ég ekki ástæðu til að svara 
fyrirspurn hv. 1. landsk. þm. Ég gæti bent á fleiri 
ákvæði í þessu frv., sem cru rýmri lieldur cn 
annars staðar á Norðurlöndum, t. d. um eftir- 
vinnu á sjó, og skal samkv. frv. taka líka kaup 
fyrir slíka vinnu til grcina við útreikning or- 
lofsfjár, scm greiða skal. Að þessu lcyti er lengra 
gengið en annars staðar á Norðurlöndum, cnda 
ættum við að geta komizt eitthvað lengra cn þeir. 
scm rutt hafa brautina í þcssu cfni.

Brynjólfur Bjarnason: Ég' sé ekki ástæðu til 
að halda hér langar ræður fyrir þessari háttv. 
samkomu um það, live frv. þetta sé fullkomið. 
Hinu held ég, að væri nauðsynlegra að gefa gaum, 
að frv. þyrfti að vera betur úr garði gert, hcldur 
en löggjöf um þetta annars staðar á Norður- 
löndum, þar sem auðveldara er að koma þessum 
málum i framkvæmd heldur en liér.

Viðvíkjandi þvi, hvcrnig reikna skal nætur- og 
helgidagavinnu, og að eftir frv. á að reikna liana 
sem dagvinnu, þegar reiknað er út orlofsfé, þá 
vil ég segja það, að það gæti verið nokkur upp- 
bót, ef þessi vinna væri ekki aðeins reiknuð sem 
dagvinna, heldur reiknuð 4% af því kaupi, sem 
verkafólk raunverulcga fær greitt, i þeim tilfell- 
um, sem kaup verkamanna er fyrir neðan visst 
lágmark. Það væri nokkur trygging fyrir þvi, að 
fyrir verkamcnn, sem hefðu stopula vinnu, gæti 
þetta komíð að gagni, þannig að þeir fengju þó 
einhverja orlofsdaga.

Viðvikjandi Degsbrún og þeim samningum, scm 
það félag hcfur haft um þetta efni, vil ég segja 
það, að þau ákvæði cru til ákaflega litils gagns. 
Og ég lield, að það sc einróma skoðun núvcr- 
andi stjórnar þess félags, að það liafi verið á- 
kaflega lítið i það varið að fá þau fram. I’au cru 
ákaflcga erfið í framkvæmd og cinnig litilfjör- 
leg friðindi, cnda þótt framkvæmdin væri sæmi- 
lcg', og enn þá lítilfjörlegri friðindi hcldur cn 
vcrða inundu cftir þessu frv., cf samþ. væri. Hitt 
cr náttúrlega ágætt, að frv. verði lagt fyrir 
verkalýðsfélögin, þannig að þau liafi tækifæri til 
að ræða það og láta álit sitt i ljós um það.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. mcð 10 shlj. atkv. og til 

allsbn. mcð 12 slilj. atkv.

Ncfndarálit kom ekki, og frv. var ekki á dag- 
skrá tekið framar.

32. Tollskrá o. fl. (frv. ErlÞ og SÁÓ).
A 25. fundí í Ed., 31. marz, var útbýtt:
Frv. til 1. um breyt. á 1. nr. 62 30. des. 1939 >im 

tollskrá o. fl. (þmfrv., A. 1241.

.4 27. fundi i Ed., 7. april, var frv. tekið til 1. 
umr.

Frv. of seint fram komið. — Deildin leyfði 
mcð 10 shlj. atkv., að það yrði tckið til meðferðar.

Flm. (Erlendur I’orsteinsson): Hcrra forsetil 
Ásamt hv. 2. landsk. hef ég borið fram þetta frv. 
til breyt. á núgildandi lögum um tollskrá. I’ví 
fylgir nokkuð ýtarleg grcinargerð, scm ég geri 
ráð fyrir, :;ð hv. þdm. hafi kynnt sér. I>ó tel ég 
rétt að vekja með nokkrum orðum athygli á 
þeiin breyt., scm yrðu á tollskránni með sam- 
þykkt þcssa frv.

l’að má segja, að tvær höfuðástæður séu fyrir 
frv., önnur cr þörfin á að lækka verð á ýmsum 
nauðsynlcgustu vörum, hin að vinna móti dýr- 
tíðaraukningunni almennt, en það er kunnugt, 
að tollar með þcirri verzlunarálagningu, sem á 
þá hleðst, eru mikill dýrtiðarauki.

I’egar núgildandi tollskrá var samþykkt á AI- 
þingi 1939, vakti ég athygli á því, að þar væru 
gcrðar miklar brcytingar til hækkunar frá þvi, 
scm verið hafði, hún væri miðuð við minnsta 
innflutning, sem verið hefði um langt skeið, cn 
þá liafði sérstaklega verið reynt að draga úr 
innflutningi af tímabundnum gjaldeyrisástæðum, 
og er þær liömlur hyrfu, mundu tollar þeir, sem 
tollskráin tæki af almenningi, fara geysilega fram 
úr þvi, sem látið var i veðri vaka. í samræmi við 
þá skoðun, — sem nú hefur sannazt —, fluttum 
við Alþflm. till. um breyt. á tollskránni, og í 
samræmi við það, sem fulltrúi Alþfl. I milliþinga- 
nefnd hafði lagt til. Vildum við lækka „skala“ 
hennar um 20%, þó þannig, að leyft væri að 
hækka hann aftur sem þvi nam — eða um 25% 
— fyrir eitt ár i senn, er brýna nauðsyn bæri til. 
•lafnframt vildum við, að tollar á ýmsum nauð-
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synjum yrðu lækkaðir að mun. 1‘etta fékkst ckki 
samþykkt. í þeim umr. benti ég cinnig ú órétt- 
mæti þcss að taka toll af farmgjöldum, sem þá 
var sýnt að mundu hækka mjög af styrjaldar- 
ástæðum. Áður hafði tollur vcrið miðaður við 
fob.-verð vörunnar á útflutningshöfn, en siðan 
1939 við eif-verð hcnnar, þar sem farmgjald, vá- 
tryggingarkostnaður o. fl. hefur hlbypt upp verði 
hennar. hað ákvæði fékkst sctt í lögin, að ekki 
skyldi innheimta verðtoll af hækkuðu flutnings- 
gjaldi vegna styrjaldarorsaka, og i heimild til 
hæstv. ríkisstj. um dýrtíðarráðstafanir var á síð- 
asta aðalþingi gert ráð fyrir, að létta mætti to)I- 
um af nauðsynjum. Ekkert slíkt hefur verið gert, 
en fullur tollur tekinn af hinum geysilegu farm- 
gjöldum og vátryggingargjöldum, og gct ég ekk- 
ert um það sagt, hvað veldur.

Eftir undirtektum þá að dæma virtist okkur, 
að auðvcldara mundi að taka cinstaka vöruflokka 
út úr tollskrá eða lækka þá, en breyta ekki 
,.skala“. f frv. er ekki gert ráð fyrir, að tollur 
sé afnuminn á skömmtunarvörum: kornvörum, 
kaffi cða sykri, því að í frv., sem Alþfl. flytur í 
Nd. um ráðstafanir gegn dýrtiðinni, er lagt til, 
að þær vörur séu algerlega undanþegnar tolli. 
Það er gert i samræmi við ákvæðin, sem um þær 
nauðsynjar voru sett í heimildarl. á síðasta aðel- 
þingi. En raunar hefði ég talið réttara að taka á- 
kvæðin upp í þetta frv., og munum við flm., ei' 
fylgi er fyrir þvi, taka til athugunar að breyta 
írv. á þá lcið, áður cn það fer héðan úr hv. d.

Vörur þær, scm við viljum fella niður toll af, 
eru fyrst og fremst allt byggingarefni. Ekki 
verður um það deilt, hve mikil þörf er á að 
byggja í stórum stil, einkum í kaupstöðum lands- 
ins. Byggingarefni er orðið mjög dýrt, og valda 
þvi bæði aukinn framleiðslukostnaður, gifurleg 
farmgjöld og vátryggingargjöld og álagning eftir 
því. Af flestum þeim vörum er tekinn 10% verð- 
tollur af cif-verði, en álagninguna á þau 10% 
siyppu þeir cinnig við, sem byggja, ef frv. geng- 
ur fram.

Þá er tollur af lyfjum og lyfjavörum. Sú toila- 
lækkun létti á sjúkrasamlögunum, sem eiga flest 
erfiðan fjárhag, en mundu þá ekki þurfa i ð 
hækka gjöld samlagsmanna, svo sem nú er gert.

í þriðja lagi leggjum við til að fella niður toli 
af tilbúnum skófatnaði og cfni til hans. Þessi 
tollur er hár, enda skófatnaður orðinn geysidýr. 
Hins vegrr er ekki hreyft við tolli á vcfnaðar- 
vöru, því að hún mun að miklu lcyti koma undir 
sérákvæði 18. gr. tollalaganna og tollur af henni
ekki verða mjög tilfinnanlegur.

Þá er að fella niður toll af smiðajárni og öllu, 
sem þarf til viðgerðar skipa og annars slíks. Ef 
viðgerðir hafa verið unnar erlendis, hefur ekkert 
þurft að greiða af þeim i rikissjóð og ekkert af 
skipum, scm byggð eru erlendis, ef þau ná vissri 
stærð. Innlendar viðgerðir og smíði eru hátt toll- 
aðar, og það hefur skapað óviðunandi misrétti 
og iegið þungt á útgerðinni. Við álítum ekki rétt 
að refsa inönnum fyrir að gera við skipin hcima 
og iþyngja þessum iðnaði, enda er nú ekki liægt 
að fá viðgerðir annars staðar.

Loks leggjum við til, að tollur á nýjum og 
þurrkuðum ávöxtum, sem er 30% eða 50%, skuli 
lækkaður i 8%. Mönnum mun í fersku minni, 
hvernig fór um sölu og dreifingu á þeim ávöxt-

um, sem komu hér fyrir skenmistu og urðu svo 
dýrir, að mikill þorri fólks hafði ekki efni á að 
kaupa þá. Ég held, að það sé orðið viðurkennt, 
að ekki eigi að torvclda innflutning þeirrar 
fæðutegundar, — það sé skylda iöggjafans að 
gera ekki neinar ráðstafanir til að hindra hann 
eða gera ávextina óþarflcga dýra.

Auðvitað má deila um, livort ekki sé gengið 
fram hjá cinhverju, sem enn brýnna hefði verið 
að lækka toll á. Að sjálfsögðu erum við flm. fúsir 
að ræða þau efni við hvern, sem er, og eins það, 
ef breytt kynni að vcra sú skoðun, sem fram 
kom á þingi 1939, að ekki niættr lækka „skala“ 
tollskrárinnar.

Við c-liðinn í ákvæðum um stundarsakir leggj- 
um við til að bæta þvi, að til 1. júlí 1943 skuli 
einungis innheimta verðtoll af andvirði varanna 
kominna um borð i skip á útflutningshöfn. Það 
er hin eldri regla, sem taka verður upp til að 
bæta úr ranglætinu síðan 1939. Við förum fram 
á, að þetta gildi aðeins eitt ár í bráð, þyki ílla 
líta út með fjáröflun ríkisins að ári, má kippa 
að sér hendinni. Helmingur af cif.-verði þunga- 
vöru eins og sements er nú fólginn i farmgjöld- 
unum og þá helmingur tolls og álagningar líka. 
Það munar um minni verðhækkun.

I 10. gr. tollalaga eru ákvæði um, að innheimta 
skuli toll af farmgjöldum og vátryggingargjaldi, 
cins og það er á hverjum tima og án tillits til 
þess, hvort það er greitt eða ekki. Nú veit ég, að 
ýmsir menn hafa tekið á sig þá áhættu að vá- 
tryggja ekki vörusendingar og hafa þó orðið að 
greiða toll af vátryggingarupphæð, þeirri sem 
cngin var, eins og hún liefði orðið á hverjum 
tima. Þetta tel ég ranglæti. Vátrygging nemur 
nú 4—10% af verði vörunnar, svo að um nokkr- 
ar fjárhæðir og talsverða vöruhækkun er þarna 
að ræða. Ef frv. okkar nær samþykki, kæmi sliltt 
ekki fyrir.

Eg held okkur sé óhætt að gera ráð fyrir all- 
niiklum áhrifum til lækkunar á vöruverði, cf 
breyt. okkar ganga fram. Lækkun tolla er eitt- 
hvert öruggasta ráðið, sem beitt verður gcgn dýr- 
tiðinni. Hæstv. fjmrh. hefur gert grein fyrir þvi, 
að tolltekjur rikisins urðu á síðasta ári tæpar 
24 inillj. kr. Meginhlutinn af þessari gífurlegu 
fjárhæð hefur lagzt á skömmtunarvörur, bygg- 
ingarvörur og annað efni tíl smíða. Ekki er hægt 
að gcra ráð fyrir minna en 20—30% álagning, 
svo að með henni nemur þetta 30—36 millj. kr. 
skatti á höfuðnauðsynjar almennings. Ef það er 
svo rétt, sem haldið er fram af hagfræðingum. 
að það kosti um 700 þús. kr. eða ekki miklu 
meira að lækka dýrtíðarvísitölu um stig, er auð- 
sætt, hversu gífurleg áhrif mætti hafa á dýrtíð- 
ina með þcssum tollalækkunum. Lækkunin kæmi 
að vísu ckki eingöngu á þær vörur, sem ráða 
visitölu, en yrði þó mjög drjúg á metunum gegn 
þeim öflum, sem knýja fram liækkun hennar.

Af þcssuin liöfuðástæðum væntum við, að frv. 
verði tekið með fullri velvild og viðurkenningu 
i bv. d. Ég óska, að málinu vcrði vísað til fjhri.

:!Magnús Gíslason: Eg þykist sjá, að frv. stefni 
aðallega í þá átt að gera tollfrjálsar ýmsar vöru- 
teg., sem nú eru tollaðar, einkanlega byggingar- 
efni og fleira. En það vcrður álitamál, hvort 
lollar, sem eru á þessum efnivörum, eigi að
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hvcrfa alveg. það yrði a. m. k. að teljast óeðii- 
lcga stórt spor að ganga svo langt. Ég vil fyrst 
og fremst beina þvi til fjhn., að hún taki toll- 
skrárl. til athugunar um Icið og hún athugar 
]>etta frv.

Ég vil i sambandi við þetta mál minnast á það, 
að árið 1933 var gert viðskiptasamkomulag við 
hrezku stjórnina, þar sem ákveðið var, cð tollar 
af vissum vörutegundum mættu ekki hækka á 
meðan samningurinn gilti. Ég vil i þessu sam- 
bandi minna á það, að samningur þessi gildir 
enn, en fyrir atbeina stj. hcfur tekizt svo til, að 
brezka stjórnin hefur fallizt á að láta ákvæði 
þessa samnings ekki koma til framkvæmda á 
meðan styrjöldin stendur yfir. Vm lcið og þessi 
samningur fellur úr gildi koma ákvæði gönriu 
tollskrárinnar aftur í gildi, sem í sumum tilfell- 
um eru hærri heldur en það, sem gilt hefur sam- 
kv. brezk-islenzka samkomulaginu. I’á vaknar sú 
spurning, livort ckki er nauðsynlegt að breyta 
þeim tollaákvæðum, hvort þau þykja ekki full- 
há o. s. frv. Ég vil svo vænta þcss, að hv. fjhn. 
hafi samvinnu við rn. um þcssi mál.

Flm. (Erlendur I’orsteinsson): Ég vil þakka 
hv. 11. landsk. fyrir þær upplýsingar, sem hann 
hefur gefið í sambandi við brezka sainninginn. 
En ég vildi leyfa mér að spyrja liv. 11. landsk., 
hvort tollur af vefnaðarvöru hefur ekki verið 
innheimtur á s. I. ári, cins og samningurinn væri 
i fullu gildi.

Annars geri ég ráð fyrir því, að fjhn. hafi um 
þctta viðræður við ráðuneytið, það hefur alltaf 
verið þannig, þegar fjhn. hefur haft til athug- 
unar breyt. á tollskránni, og ég geri ekki ráð 
fyrir, að hún bregði út af þeim vana nú.

*Magnús Gíslason: Ég get upplýst hv. þm. um 
það, að tollar bafa hingað til verið innheimtir 
samkv. tollskránni, þ. e. a. s., eftir þcim tolla- 
ákvæðum, sem ákveðin eru í brezka samningnum 
og liafa verið notuð til þess að innheimta tolla 
af vörum, sem á annað borð teljast til þessa 
samnings.

I’á hafa og ný tollaákvæði vcrið framkvæmd. 
þegar Alþ. hefur fallizt á að breyta tollaákvæð- 
unum.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 11 shlj. atkv. og til 

t’jhn. með 11 shlj. atkv.

Nefndarálit kom ekki, og frv. var ekki á dag- 
skrá tekið framar.

33. Skattaviðauki 1943.
Á 12. fundi i Sþ., 5. mai, var útbýtt frá Ed.:
Frv. til I. um heimild fyrir ríkisstj. til að inn- 

heimta vmis gjöld 1943 með viðauka (þmfrv., A. 
311).

A 49. fundi i Ed., s. d., var frv. tekið til 1. umr.
Of skammt var liðið frá útbýtingu frv. — Af- 

brigði leyfð og samþ. með 10 shlj. atkv.

Frsm. (Bernharð Stefánsson): I’að þarf litla 
framsögu fyrir þcssu máli. Fjhn. hefur tekið að 
sér að flytja frv. fyrir hæstv. fjmrh., cn I. sam- 
hljóða þcssu frv. eru samþ. á hverju þinginu eftir 
annað, aðcins breytt ártalinu. Nú er farið fram 
á að framlcngja þessi 1. til ársloka 1943. f aths. 
við frv. stendur, að allar hinar sömu ástæður 
séu fyrir hendi sem áður. Ef til vill má draga það 
i efa, að svo sé og rikissjóður þarfnist ekki þessa 
viðauka nú, þar sem hann hafi nægar aðrar tekj- 
ur, cn n. flutti þó frv. eins og áður, þvi að eins 
og allt hækkar nú, þá er ekki nema eðlilegt, að 
viðauki á þessi gjöld, sem eru i frv., haldist einn- 
ig, en það er stimpilgjald o. fl. Það er sýnilegt, 
að þessi gjöld vcrða áfram í því formi, sem frv. 
segir, og því fyndist mér hyggilegra að breyta I. 
um aukatekjur rikissjóðs frá árinu 1921 og hækka 
þessi gjöld til frambúðar heldur en að samþ. 
þetta upp aftur og aftur ár eftir ár. Ég tek þö 
fram, að hér tala ég frá eigin brjósti, en ekki 
fyrir hönd n.

N. cr meðmælt málinu, cnda þótt nm. áskilji 
sér óbundnar bendur um einstök atriði frv.

ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 11 shlj. atkv.

Á 30. fundi i Ed„ (5. mai, var frv. tekið til 2. 
tunr.

Of skammt var liðið frá 1. umr. - Afbrigði 
leyfð og samþ. með 9 shlj. atkv.

Enginn tók til máls.
ATKVGR.
1. gr. saniþ. með 9 shlj. atkv.
2. —3. gr. samþ. með 9 shlj. atkv.
Fyrirsögn samþ; án atkvgr.
Frv. vísað til 3. umr. með 9 shlj. atkv.

Á 51. t'undi í Ed., 7. rnai, var frv. tekið til 3.
umr.

Ot skammt var liðið frá 2. umr. Afbrigði 
leyfð og samþ. mcð 12 sblj. atkv.

Enginn tók til máls.
ATKVGR.
Frv. samþ. me'ö 12 shlj. atkv. og afgr. til Nd.

Á 53. fundi i Nd., s. d., skýrði forseti frá, að 
sér hcfði borizt frv. frá Ed., eftír 3. umr. þar.

Á 54. fundi í Nd., 8. m.ai, var frv. tckið til 1. 
uinr.

Of skammt var liðið frá 3. uinr. í Ed. Af- 
brigði lcyfð og samþ. með 17 shlj. atkv.

Enginn tók til ináls.
ATKVGR.
Frv. vísað til 2. umr. með 17 shlj. atkv. og til 

fjhn. með 17 shlj. atkv.

Nefndarálit kom ekki, <>g frv. var ekki á dag- 
skrá tekið framar.
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