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þetta sé hðfuða íriðið. Þeir álíta miklu mikilva-g.ua að stuðlað
sé að því, að auðsköpunin
sé sem
mest. Einkum
telja þeir þetta mikilsvert
vegna þess,
ai\ við búum
í landi,
sem enn er að miklu
leyti
,')l1umið og ekki verður
hagnýtt
til fulls, nema allri
«rk u sé heitt í því skyni. Þei!' benda og
þá staðr-eynd, að þegar nýtt auðmagn
skapaz t, þá verður
llað ekki einungis
eiganda
þess til góðs heldur einnig fjölmörgum
öðrum,
sem fyrir þær sakir fá atvinnu. Með þvi að marg reynt er, að öruggasta
leiði 11 til auðsköpunar
er eins takiingsfram
takið,
telja
þvi Sjálfstæðismenn
mjög úhyggilegt
að hefta það
Ilm of. Þessi
afstaða
þeirra hyggist ekki á sérstakri
umhyggju
fyrir fáum. "auðmönnum",
heldur
hinu,
að einmitt
með þess móti verði hagsæld
sem flestra
bezt mið. Sjálfstæðismenn
telja l)\'í, að ríkið gæti
yfirleitt
bezt skyldu sinnar til að verða sem flestum
að gagni,
með því að hefta
ekki framleiðsluog
dnahagsstarfsemi
borgaranna.
A hinn bóginn viðnrkenna
þeir fúslega,
að ríkíð eigi á ýmsan hátt al)
hlaupa undir bagga með einstaklingunum
um meirihá t íar framkvæmdi
I'. Þá
vilja þeir og, að með hlutdeildarfyr-irkomulagi
og öðrum
slik um rúðum
só
komið
í veg fyrir, að hlutur
manna
verði um of
misjafn.
Síðustu árin hefir ríkinu verið stjórnað
eftir meginreglum
jafnaðarmanna.
Sleitulaust
hefir
verið
lllmið að þvi. að jafna kjör manna með ótrúlega
húum sköttum,
verðjöfnun
og öðru slíku. Jafnframt
hefir ríkið tekið Í sínar hendur
umráð yfir nær allr-i
framleiðslu
landsmanna,
yfir innflutningi
og útf'lu tn-
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Agreiníngm'inn
Hill
það, hvernig
þvi takmarki
yerni náð, að auka sem mest hagsæld
sem flestra,
kemur
meðal
annars
fram
í þVÍ, hvort
mem
aherzlu heri að leggja it auðjöfnunina
eða auðskópunina.
Jafnaðarmenn
og þeirra
fylgifiskar
leggja' megináherzluna
hii"i fyrrnefnda.
Þeir telja höfuð-böl
efnahagsskipunar
nú tímans
það,
að
eins tökum
mönnum
hafi gefizt færi
að raka saman fé, sem
til er Ol·ðið fyrir
sh-it fjöldans
og tilheyri
þvi að
réttu
lagi honum,
en ekki einstökum
gróðarnönn
mn. Til þess að koma í YCg f'yri r þetta, vilja jafnaðarmenn
láta ríkisvaldið
skerast
í leikinn,
fyrst ti!
þess að jafna hinn fyrri efnahagsmismun
með sköttum og öðru slíku, og síðan til að koma Í veg fyrir,
að slíkur efnahagsmismunur
skapist
af tur með því
að ríkið taki í sínar hendur
framleiðslu
og fjármál
og sjái um, að enginn beri skarðan
hlut frá borði.
Sjálf'stæðismenn
vilja aftur á móti ekki fallast á.
á

á

ingi, gjaldeyri
og öðru Ini, sem efnahagsafkoman
er undir komin. Um árangurinn
af þessum
ráðstöfunum þarf ekki að fjölyrða.
Sívaxandi
eymd og fátækt mn land allt eru hverju
einasta
mannsbarni
svo kunn, að engum tjáir í móti að mæla.
Trúin á heimskuna
er samt svo mikil, að nýlega
lét einn forustumaður
jafnaðarmanna
sér það um
munn fara, að "dásamlegt"
væri, hvernig
jafnaðarmenn hefðu ráðið fram úr aðsteðjandi
vandræðum.
Rökin fyrir þvilikri
fullyrðingu
sem þessari
eru þó
ekki, að ástandið
sé nú viðundandi.
heldur
er hinu
haldið fram, að ef Sjálfstæðismenn
hefðu farið með
'stjórn lansins,
hefði því vegnað ennþá ver.
Xú el' það svo, að Sjálfsh:l'ðismenn
hafa ekki farið
með stjórnina
um alllangt skeið, svo að Fullnægjandi
samanburður
er ekki til. Hi l t getur engum hlandaz t
hugur lim, að hagur landsins
var miklu betri á síðustu stjórnarárum
Sjálfsta'ðismanna,
HJ24--1H27, en
hann er nú. En því er svarað svo, að þá hafi allar aðstreður verið allt aðrar en þa-r nú eru. þú að þetta
sé ekki nema að nokkru
leyti rétt, má benda á önnur dæmi,
er S~'I1a hið sama. og skal á eitt þeirra
drepið hér.
Öll þessi ár hafa Sjálfstæðismenn
farið með völdin
hér í Heykjavikurbæ.
Í stjórn hans hefir því stjómarstefnu
Sjálfstreðismanna
ætíð gætt, þó að hitt verði
að hafa í huga. að bæjarstjórn
er seld undir vald
ríkisstjórnarinnar,
svo að hin fyrrnefnda
getur ekki
nema að litlu leyti hætt úr vandræðum
þeim, sem
af aðgerðum
hinnar
síðarnefndu
stafa.
Stjórn
Hevkja\'íkurkejar
hefir
a-tíð ga-tt þess.

þrengja
ekki lim of hag einstaklinganna.
Hún
hefir ekki álitið það hlutverk
sitt að taka upp atvinnurekstur
í kappi
við einstaklingana.
Þvert
ii
mót hefir hún
viljað
skapa
einstaklingunum
nýja
lIlögulcika
til atviunurckstrur.
Möguleika,
sem öllIJIll stæðu
opnir,
og þeir dugmestu
hagnýttu
sér.
-jálfum
sér og öðrum
til góðs.
Af framkvæmdum
ba-jarins frá fyrri
árum, sem
hafa koruizt
fyrir forgöngu
Sjálfstæðismanna
eoa
[ieirra, sem síðar urðu forustumenn
þeirra, eru vit.uilegu
veigamestar
hiifnin,
roinuumsoeitan
og
oatnsneiion, Þarf ekki að fjölyrða
um Þ~'oingu
Ilcssara
mannvirkja
fyrir
bæjarbúa
og atvinnurr-kstu r þeirra.
Frú síðari
árum má nefna ræki uu bæ.iar/lllldsins.
I)ar er um stórvirki
hæjar og einstaklinga
að ræða.
~l'm furðu
sjaldan
er minnst
Ú, en nú er verið
að
reyna að leggja í auðn meo fávíslegum
"jöfnUlHH'"
liigum".
Frá síðustu
árum her helzt að nefna Soqsoirkjnnina. Hún er stórfelldasta
framkvæmdin
af opinherri
hálfu,
sem gerð hefir verið til að draga úr atvinnuh-y sinn á þessum
krepputímum.
En jafnframt
mun
hún skapa
stórhætta
aðstöðu
til ýmiskonar
iðnaðar,
(Ig er þar enn eitt dæmi þess, hvernig
Sjálfstæðismenn opna mönnum
nýjar
leiðir til auðskópunar.
;1Il þess að sýnilegt sé, að það sé nokkrum
til tjóns.
vlun iðnaðinum
með þessu skapaður
ólíkt tryggari
~nllldvöllur
en með innflutningshöftunum,
sem jafn.iðarmerm
telja .vera öruggasta
vígi hans.
:.\fjög svipuðu
máli gegnir
um hit aueitnnu, sem
ll)

á

í

98
hinir svo kölluðu "vinstri flokkar"
hafa til skamms
tíma beinlínis barizt á móti, en Sjálfstæðismenn
eru
nú að láta undirbúa
af kappi.
Svona mætti lengi telja aðgerðir Sjálfshl'ðismanna
i hæjarstjórn
og sýna, að þær miða allar að því að
greiða fyrir einstaklingnum,
en ekki hefta flug hans
og framtak.
Árangurinn
af þessari
stjórnarstefnu
er sá, að
hvergi á landinu er betri efnahagsafkoma
en einmitt
i Reykjavík
og hvergi vill fólkið frekar vera en hér.
Er þetta þvi merkilegra,
sem skattasvipu
ríkisins
hefir hvergi verið heitt hranalegar
en einmitt gagnvart Reykvíkingum.
Og sérstök
stund sýnist vera
lögð ú það af hálfu ríkisvaldsins,
að hei ta afskiptum
þess af atvinnumálum
þannig, að stoðirnar
undan
atvinnulífi
bæjarins
hrynji. Að þetta hefir ekki tekizt enn, er ekki hvað sízt að þaka á annan bóginn
starfi ha'jarstjórnarinnar
IiI auðskópunar
en á hinn
bóginn því, að hún hefir eftirlátið
einstaklingunum
að hagnýta sér þá möguleka. sem við þessa auðskóp\111 hennar
urðu til.
En það er ekki eingöngu
S'YO, að hagur
horgara
Reykjavíkur
sé enn sem komið er betri en hagur
annara
landsman na, heldur
hi Lí, að hagur bæjarsjóðs er tiltölulega miklu betri en annara kaupstaða,
og a. m. k. langflestra
hreppsfélaga
á landinu. Væri
þú synd ð segja, að ekki hafi verið af hálfu ríkisstjórnarinnar
gerðar
tilraunir
til að binda bæjar,
sjóði Reykjavíkur
þá hagga, að hann gæti ekki undir
risið. Einna þyngsti bagginn, sem á Heykjavíkurhæ
hefir verið lagður, er þannig fátækraframfærið.
En

það er að verulegu leyti þannig til komið, að bærinn verður að taka við framfærslu
þeirra, sem Ilosna
upp úr atvinnu
sinni eða enga atvinnu
fá, vegna
aðgerða
ríkisstjórnarinnar.
Undir þessu öllu hefir
Læjarfélagif
þó enn getað staðið, og m. a. haldið uppi
hlutfallslega
meiri abvinnubótavinnu
en ráðgert
er
af Alþingi, að kaupstaðirnir
hafi. Má einnig í þessu
sambandi
minna á, að námskeiðin
og vinnan fyrir
atvinnulausa
unglinga
var tekin upp af bæjarstjórn
fyrir atheina
fulltrúa
ungra
Sjálfstæðismanna,
og
mun þetta enn vera helzta tilraunin,
sem gerð hefir
verið hér á landi, lil að milda þetta böl, að því er
.eskulýðinn
varðar.
ÞÓ að Sjálfstæðismenn
i bæjarstjórn
hafi að vísu
:díð
verið
tryggir
fylgismenn
einstaklings-framtaksins. kemur
það þannig í ljós, að einmitt
þess
vegna hefir- bæjarstjórnin
verið fær um að gera
meira af opinberri
hálfu til að draga úr yfirstandandi vandræðum,
en nokkur stofnun önnur hérlend.
Reynslan hefir jafnan verið talin ólygnust, og hér
sker hún greinilega
úr um það, hver stjórnarstefna n muni vera hollari.
Aður fyrri var hægt að ginna ýsma til fylgis við
jafnaðarmenn
með hinum gullnu loforðum,
er þeir
gúfu. XÚ horfir
málið öðru vísi við, því að staðreyndirnar
hafa gert loforð þeirra
að marklaus II
hjali, Þeir æskumenn,
sem vilja framgang
þjóðarinnar og aukinn þroska hennar,
efnalegan
og andlegan, geta nú orðið ekki verið í vafa um, hvern
flokk þeir eig'i að skipa.
Skilyrði þessa er þó, að nógu mörgum verði kunn7*
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al' staðreyndirnar, og að því þurfa ungir Sjálfstæðismenn að stuðla, til þess að sigur Sjálfstæðisstefnunnar verði öruggur.
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