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Borgarastéttin og 
fasisminn. 

Spánarmynd sú, er sýnd var 
í Gamla Bíó í fyrrakvöld hejfir 
vakið hina mestu athygU 
meðal allra þeirra manna, sem 
sáu hana. Myndin brá upp 
skyndimyndum úr lífi þeirrar 
Evrópuþjóðar sem nú á við mest 
böl að stríða og orðið hefir harð-
asti úti í viðskiftura sínum við 
fasismann. Og þó voru þetta að-
eins leifturmyndir, ein og ein á 
víð og drenf úr hálfs annars árs 
sögu borgarastyrjarldarinnair. 
Myndin sýndi ekki múgmorðin í 
Guernica, né rústir borgarinnar, 
eftir herför íasistanna. Hún 
sýndi heldur ekki hrannmorð 
fasistanna, i Irun eða Malaga og 
hvað þeir heita nú allir staðirn-
ir, sem alþjóðlegar fasistaher-
sveitir hafa farið um> gjöreyð-
andi hendi. 

En myndin sýndi nóg til þess, 
að enginn þarí að efast um þær 
ógnir, sem lofthernaður Francos 
hefir haft í för með sér fyrir 
spönsku þjóðina. 

Mynd, sem þessi mun ekki að-
eins vekja samlúð alrra með 
spöngku þjóðinni, heldur mun 
hún vekja athygli alls almenn-
ings á þeirri hættu, sem vof ir yf-
ir heiminium af fasismans hálfu 
og hvers er af honumi að vænta, 
hvar sem hann fær að þróast. 

Samúð alþýðunnar um allan 
heim hefir verið óskipt með bar-
áttu spönsku alþýðunnar. En 
hinu verður ekki neitað að 
nokkru öðru máli hefir gegnt 
umi hinar borgaralegu lýðræðis-
stjórnir í Vestur-Evrópu. Eink-
um verður afstaða Englands að 
teljast hini vítaverðasta. Það er 
fyrst og fremst sök Englend-
inga, hve mikill fjöldi Spán-
verja hefir verið drepinn af er-
lenduin innrásarherjum síðan 
borgarastyrjöldin braust út. 

Engleíndingar bera fyrst og 
fremst ábyrgðina á því að hinu 
svonefnda hlutleysi var beitt i 
borgarastyriöldinni. 1 rauninni 
hefir þetta hlutleysi verið lítið 
annað en að banna vopnasölu til 
spönsku stjórnarinnar, msðan 
hver vopnafarmiurinn af öðr-
um yar fluttur tál uppreisnar-
manna fr;á Þýskalandi og Italíu-
Pað þarf því ekki að f ara í nein-
ar graf götur um það hyað þetta 
»hlutleysi« er í raun veru. Það 
er ekkert annað en hinnákjós-
anlegasti styrkur, sem; Italir og 
Þjóðverjar gátu fengið til land-
vinninga á Spáni, og hin prýði-
legustu verðla;un og vjðurkenn-

Stpigavepksmiðia og n ý 
pafveita á EslcifiFdi. 
Þingmenn Kommúnistaflokksins bera fram þingsályktunar-
tillögu um ríkisábyrgð fyrir þessi fyrirtæki. 

Þingmenn Komimiúnistaf lokks-
ihs, Brynjólfur Bjarnason, Ein-
ar Olgeirason og Isleifur Högna 
son bera fram í sameinuðu þingj 
þingsályktunartitlögu um ríkis-
ábyrgð fyrir strigaverksmiðju 
og rafveitu á Eskifirði. Verði 
tillaga Þeesi samþykt, má telja. 
yíst, að úr framkvæmdum yrði, 
og það mundi þýða algera við-
reisn atvinnulífsins á Eskifirði. 

TíUagan er svohljóðandi: 
»Alþingi ályktar að beimila 

ríkisstjórninni: 
1' að ábyrgjast fyrir samvinnu-

félag eða hlutafélag, sem 
stofnað verður til þess að 
r«isa og reka strigaverk 
smiðju á Eskifirði, alt, að 300 
þúsund króna lán, gegn þeim 
tryggingum, er ríkisstjórnin 
metur gildar, þó ekki yfir 
90% af stofnkostnaði fyrir-
tækisinsi. 

2. að ábyrgjast fyrir Eskif jarð-
arhrepp alt að 200 þúsund 
króna. lán til nýrrar rafveitu 
fyrir Eskifjörð og nágrenni 
hans, gegn ábyrgð sýslunefnd-
ar Suður-Múlasýslu og öðrum 
þeim tryggingum, er ríkis-
stjórnin metur gildar. Bæði 
lánin má taka í erlendri 
mynto 
Greinargerð fylgir tillögunni 

og er hún samhljóða greinargerð 
er fylgdi tillögunni um rí.kisá-
byrgð fyrir strigaverksmiðju og 
borin var fram á síðasta þingi 
af Jónasi Guðmundssyni. Fylgir 

ing.sem Franco gat hlotjð fyrir 
að efna til uppreisnar í landi 
sínu. 

En að baki þessu felst óneit-
anlega sú staðreynd, að borgara-
stéttin er mieð öllu ófær til þess 

að verjast fasismanum. Enska 
borgarastétUn, sem einkum hef-
ir haft forustuna í hlutleysis-
skrípaleiknum á Spáni, hefir 
sýnt það og sannað, að hún ligg-
ur marflöt og magnþrota fyrir 
hveirri einustu ásókn fasismans-
Flestir mundu þó haf a trúað því 
að enska borgarastéttin reyndi 
að verja heimsveldi sitt fyrir 
hverjum ágangi. Nú hefir hún 
beinlínis stutt þau átök, sem 
miða að því að útiloka áhrif 
Breta í Miðjarðarhafi og að loka 
leiðum þeirra til nýlendna sinna. 
Þegar fasistískir yfirgangssegg-
ir eiga í hlut, sér enska borgara-
stéttin ekkert við það að athuga 
þó að þýsk vígi í, Ceuta loki Gí-
braltarsundi og þó að þýskum 
Kruppsbyssurri; sé máðað af 
spönsku ströndinni til Gibraltar 
þannig að það vígi sé innilokað 
milli þýskra hervirkja. 

Hvað mundi þá enska borg-
arastéttin geta, ef. fasisminn 
tæki að vaða freklega uppi heima 
í Englandi. Líklega yrði ekki 
mikið um varnir af hemnar 
hálfu' 

Saga Spánarmálanma sýnir 
betur en nvkkuð 'Onnað, að það 
er alþýðan ein, sem getur og vill 
berjast gegn. fasismanum. 

greinargerðinni langt, bréf frá 
oddvita Eskif jarðarhrepps, Arn-
finni Jónasyni, þar sem hann 
skýrir frá forsögu málsins og 
færir rök að því, að slíka verk-
smiðju ætti að reisa á Eskifirði. 

Greinargerðin er svohljóðandi: 
»Það fflun öllum landslýð kunn 

ugt orðið, að kauptúnið Eski-
fjörður hefir átt við mjög stór-
kostlega örðugleika að stríða 
undanfarán mörg ár- Fyrir 
nokkru var þar allöflugur at-
vinnurekstur. Þaðam var gerður 
út togari, og- um skeið tveir línu-
veiðarar og margir vélbátar. Nú 
er þetta að mestu horf ið og f ólk-
ið situr auðum höndum og bjarg-
arlaust. Ríkissjóður hefir orðið 
að hlaupa þar undir baggann 
síðustu árin og veita þangað 
beiinan styrk, til þess að fólkið 
hungraði ekki. 

Það m,á telja fullreynt, að út-
gerð muni ekki geta orðið aðal-
atvinnuvegur Eskfirðinga i 
framtíðinni. Eskifjörður liggur 
ver til sjósóknar en verstöðvarn-
ar fyrir sunnan hann og norðan; 
hinsvegar er þar nokkurt va,tns-
afl til virkjunnar og' því sæmi-
leg skilyrði fyrir ýmiskonar iðn-
rekstur- Veirður því, ef því. ó-
fremdarástandi á af að létta, 
sem nú hefir ríkt í atvinnumál-
um þessa staðar undanfarið, að 
hef jast handa þar um iðnrekst-
ur, er skapað geti verulega og 
varanlega atvinnu fyrir íbúana 
þar. 

Nú um tveggja ára skeið hafa 
forgöngumtenn hreppsfélagsins 
haft með höndum athugamir í 
þessum efnum. og komist að 
þeirri niðurstöðu, að miargt 
mælti með því, að þar yrði reist 
Terksmjðja til að vinna umbúða-
striga, og væri auðvitað sjálf-
sagt, að strigasekkjagerð væri í 
sambandi við verksmiðjuna. All-
veruleg athugun á þvi máli hef ir 
farið fram hjá skipulagsnefnd 
atvinniumála. og er nánar að þvi 
vikið í útdrætti úr bréfi oddvita 
Eskifjarðarhrepps, er fylgir 
gi».gerðinni. Stofnkostnað slíkrar 
verksmiðju áætlar skipulags-
neífnd 283 þúsi. kr. (Sbr Alit og 
tillögur skipulagsnefndar, bls-
403). 

Við Islendingar notum nú ó-
hemju mikið af umbúðastriga 
(hessian) um saltfisk okkar, og 
feiknin öll eru notuð af sekkjum 
uml síldar- og fiskimjöl, og fer 
sífelt vaxandi. 

Sjálfsagt, er að leita til þeirra 
tveggja aðilja, .sem. langmest 
nota af þessari vöru, um að ger-
ast hluthafar í því félagi, sem í 
ráði er að stofna til að reisa og 
reka strigaverksmiðjuina,, en þaó 
eru síldarverksmiðjur ríkisins 
og sölusamband íslenskra fisk-
framleiðenda' Virðist svo sem 
mjög létt ætti að vera að koma 
fyrirtæki þessu á fót, ef allar 
þær verksmiðjur hérlendar og 
fisksölufélög og sambönd, sem 
striga og sekki nota í stórum stíl, 
gerðust hluthafar í slíku félagi 
og gerðu þar kaup sín á þessari 

vöru. Munu forgöngumenn máls-
ins vafalaust, reyna þá leið til 
hlutaf j ársöf nunar. 

Hér er uml verujega upphæð 
að ræða, er ríkissjóður tekur að 
sér ábyrgð á, en hinsvegar ber 
og á það að líta, að nú er árlega 
A'arið beint úr ríkissjóði 50—60 
þú& krónum til styrktar þessu 
kauptúni, eða íbúum þess, en sá 
styrkur mundi með öllu falla 
niður, ef úr framkvæmid þessa 
verks yrði. 

Sá hængur er á að reisa verk-
smiðjuna á Eskifirði, að þar er 
ekki nægilega stór rafstöð, og 
verður því einnig að reisa hana 
jafnframt. Fyrsta rafstöð lands-
ins var reist á Eskifirði, en nú 
er hún að verða ónýt og verður 
að endurnýjast' Er því sjálfsagt 
að reisa þar jafnframt verk-
sm.iðjunni stóra rafstöð, er seífc 
geti orku til verksmiðjunnar og 
annars þess iðnaðar, er á Eski-
firði kynni að skapastL Þess 
vegna er í tillögunni einnig gert 
ráð fyrir ábyrgð til rafveitu, er 
hreppurinn sjálfur rej,sti«. 

Síðan þessar þingsálýktunar-
till. voru fluttar af Jónasi Guð-
mundssyni, hefir sýslunefná 
Suður-Múlasýslu samþykt- ein-
róma áskorun. til Alþingis um að 
heita ríkisábyrgð fyrir striga-
verksmiðjunni. Þá hefir einnig 
verið hafist handa um hluta-
fjársöfnun á Eskifirði og feng-
ist loforð fyrir um 30 þús. kr-

A Eskifirði eru allir flokkar 
einhuga uirrii nauðayn þessa m,áls 

-^Tuctrí <)lríSífi8&r 

rv6fodíH 
Við risgjöld Háskólam síðast-

liðinn sunnuiag fanst ýmsum 
það undarlega farið, að Harald-
ur Guðmundsson kenslumálaráð-
herra var fjarverandi. Við nán-
ari eftirgrenslan kom það í Ijós, 
að h<mum hafði ekki verið boðið 
og sama máli gegndi um Sigurð 
Einarsson, hinn nýskipaða dós-
ent i guðfræðÍdeUdinni. 

Virðist helst útlit fyrir að hin-
itm háu herrum, sem að Háskól-
anum standa haifi ekki þótt 
hœfa, að yfirmaður stofnunar-
innar sceti í hófi þeirra. En til 
þess að breiða yfir þessa fram-
komu, urðu stjórnendur Háskól-
ans að grípa til þess úrrœðis aö 
bjóða öiium verkamönnwm er að 
Háskólanum unnu í hófið, sem 
tœplega hefir verið tilœtlunin, 
enda ekki vani reykvískra Viöfð-
ingja« við slik tcekifpsri* En vera 
má að íhaldsmenn þurfi að reið-
ast stjérnarvöldum til þess að 
geta komið sæmilega kurteislega 
fram við verkamenn sína. 

og hafa leiðandi menn úr öllum 
flokkum beitt sér fyrir því að 
einhverju leyti. Sérstaklega hef-
ir þó mesti áhrifamaður Franv 
sóknarflokksins á Eskifirði, Stef 
án Björnsson prófastur, látio 
imáiið til sín taka með ítarlegri 
grein, sem hann skrifaði í Nýja 
Dagbla.ðið í haust. Mætt,u þing-
menni Sunnmýlinga, sem báðir 
eru Framsóknarmenn að því 
hyggja, sér að skaðlausu, hvern-
ig hugur kjósenda þeirra er til 
þessa .mjáls' 

Laus staða 
er 

Framkvæmdastjórastarfið við Síldarverksmiðjur 
laus frá 15- janúar n. k. að telja. 

F. h. stjórnar Síldarverksmiðja ríkisins* 

ríkisins 

Finnur Jónsson. 

Bækur um sósíalisma 
Þeir, sem vilja kynnast marxismanum, þurfa 

að lesa þessar bækur: 

M a r x i s m i n n eftir Ásgeir Blöndal, 8 4 bls. Verð kr. 
2 ,00 . 

L e n i n i s m i n n eftir Stalin. 1 2 0 bls. Verð kr. 2 , 0 0 . 
L a n n a v i n n a o g a u d m a g n eftir Karl Marx, 5 0 bls. 

Verð kr. 1,00. 
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Bókaverslimin Heimskrmgla* 
Laugaveg 3 8 . 


