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Þjóðverjar flýja á mið- og 
Volturno-vígstöðvunum. 
Bandamenn kornast fyrir báda 

fylRiingararma þeirra. 
Þjóðverjar bjuggust við aðalárás hjá Capua 

ÞJÓÐVERJAR. láta undan síga á öllum vígstöðv-
unum vestan til á Italíu, allt frá sjó og upp í 
miðbik Appenninaf jalla. Bandamenn fylgja 

beim fast eftir, en sóknin er mjög örðug, bæði vegna 
þess, að Þ jóðver jar verjast af mikilli hreysti og harð-
fengi en einnig vegna þess að aftur hefir brugðið til úr-
komu og hefir vöxtur hlaupið í allar ár. 

So*knin er örðugust fyrir norðan Capua, því að þar taka við 
hseðir og fjöll. Milli Capua og sjávar eru hinsvegar sléttar 
grundir. Verkfræðingadeildir 5. hersins eru búnar að koma 
upp mörgum brúm yfir Volturno-fljótið og er með þvi tryggt, 
að honum muni berast nægar birgðir til að geta haldið áfram 
sókninni. 

Þjóðverjar bjuggust við því, 
að bandamenn mundu leggja 
megináherzluna á að kbmast 
yfir Volturno-fljótið hjá Capua 
<og skipuðu meginher sínum til 
varnar þar. Stórskotahðinu var 
fylkt uppi i fjöllunum þar fyrir 
norðan, þar sem það gat skotið 
niður á sléttuna. 

En fyrstu sveitir bandamanna 
fóru yfir Volturno niður við ós-

ana og tóku Þjóðverjar ekki eft-

ir þeim, fyrr en mikið lið var 
komið yfir og það komið all-

langt frá fljótinu. Hafði það þá 
fengið aðstöðu til að komast á 
hlið við þýzka liðið, sem var 
andspænis Capua. 

Mikið lið var líka látið sækja 
fram eftir fjöllunum, til stór-

skotaliðs Þjóðverja og miðaði 
því vel áfram, þrátt fyrir marg-

víslegar torfærur. Þegar báðar 
þessar fylkingar sóttu fram svo 
geyst, sáu Þjóðverjar, að hð 
þeirar milli þeirra var í vaxandi 
hættu og létu undan síga. 

Vinstri fylkingararmur 8. 
hersins tekiir þátt í þessari sókn 
með 5. hernurn. Sækja þeir fram 
hlið við hlið um miðbik skag-

ans — í Appeninafjöllum — og 
hafa Þjóðverjar neyðst til að 
láta undan síga þar einnig. Til-

kynntu þeir • siðdegis i gær, að 
þeir hefði yfirgefið borgina 
Campobasso, sem er nokkra 
km. frá Vinchiaturo. Báðar 
þessar borgir eru mikilvægar 
samgöngumiðstöðvar og eink-

um sú siðarnefnda. 

Ný skriðdrekabyssa. 
Bretar eru fyrir skemmstu 

farnir að nota nýja tegund skrið-

drek'abyssu. Hún skýtur skoti, 
sem, vegur 17 pund og geta þau 
grandað tígrisdrekum Þjóð-

verja á 1000 m. færi. Það vildi 
svo einkennilega til, að þessar 
byssur voru teknar í notkun 
í Norður-Afriku sama daginn 
og Þjóðverjar beittu fyrst tigrís-

drekum sínum, og vissu Bretar 
þá ekk'i að Þjóðverjar hefðu haf-

ið framleiðslu þeirra, en höfðu 
gert ráð f yrir því, að þeir mundu 
koma til sögunnar fyrr eða sið-

ar. 

Síðnstu fréttir 
Herstjónt bandamanna til-

kynnir, að hersveitir hennar 
hafi tekið Vinchiaturo, sem er 
Á yeginúm milli Foggia og 
Romaborgar. 

Nýtt þýzkt vopn. 
Þjóðverjar segjast vera farn-

ir að nota nýtt og öflugt vopn 
i orustunum á ítalíu. 

Er þetta í-eyksprengjuvarpa, 
sem á að jafnast á við sex stór-

ar umsátursbyssur en er þó tíu 
sinnum léttari en slík byssa. 
Sprengjuvörpum þessum er 
komið fyrir rétt fyrir aftan 
stöðvar fótgönguliðsins og hafa 
það hlutverk að dreifa fjand-

mannaliði, þegar það er að 
safnast til árása. Hægt er að 
nota þrennskonar sprengjur, 
eftir því hvað á bezt við. 

ð 
viu i r striBil-

U m m æ l i þ r i g g j a Banda-

r í k j a m a n n a . 
Þrír heimskunnir Bandarikja-

menn töluðu í gær um alþjóða-

samvinnu eftir stríðið og nauð-

syn hennar. 
Wendell L. Willkie sagði, að 

það væri engum til góðs, að tvær 
eða þrjar bandamannaþjóðir 
tækju sig saman eftir striðið og 
mynduðu varnar- eða sóknar-

bandalag. Eina lausnin fyrir fr\ð 
væri að Bandaríkin, Bretland, 
Kina og Rússland gengjust fyrir 
stofnun alþjóðaráðs. 

Henry Kaiser, skipasmiða-

kóngurinn, lét svo um mælt í 
ræðU sinni, að samvinna verzl-

unarflota allra þjóða eftir stríð-

ið væri nauðsynleg, þvi að ekki 
mætti stofna til drepandi sam-

keppni. Hann kvaðst ætla að 
stofna eimskipafélag til far-

þegaflutninga eftir stríð og 
mundi ahöfn hvers skips fá 
hlutdeild í hagnaði þess. 
. Loks talaði Emory Land 

flotaforingi, formaður siglinga-

ráðs Bandaríkjanna. Hann 
sagði, að Bandaríkin langaði 
ekkert til að verða öllu ráðandi 
á höfunum, þau vildu alþjóða-

samvinnu i þvi efni. 
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iteykjavíkufbær 
hefir keypt útihúsin í Tungu og 

mun í ráÖi að þau verÖi leigÖ' Hesta-
niannafél. Fák gegn því skilyrÖi, 
að þar verði pláss fyrir óskilaskepn-
ur, sem finnast kunna í bæjarland-
inu'. 

En hann vantar vopn 
handa þeim. 

Ef bandamenn geta lagt til 
vopn og nauðsynjar, getur Mi-

hailovitch vopnað 300.000 her-

menn. 
Mihailovich hefir skýrt frá 

þessu i viðtali við föringja þá 
frá bandamönnum, sem hafa 
verið i heimsókn hjá honum. 
Hann sagði ennf remur, að hann 
hefði nú á að skipa um 180.000 
mönnum viðsvegar um landið, 
sem biðu þess með óþreyju að fá 
að berjast við Þjóðverja. Mihai-

lovitch telur sig ekki hafa eins 
marga menn og Brozovitch, 
annar hershöfðingi, sem heldur 
uppi baráttu gegn Þjóðverjum. 

Tjón, sem 
borgaði sig. 

Það virðist hafa vakið nokk-

urn ugg í Bandaríkjunum, að 
ameríski flugherinn skyldi 
missa 60 stórar sprengjuf lugvél-

ar í einni árás. 
Bæði Boosevelt forseti og 

Arnold yfirmaður flughersins 
hafa rætt um árásina við blaða-

menn og telja, að ekki hafi ver-

ið of mikið i sölurnar lagl. 
Boosevelt sagði, að það væri 
ekki of dýrt að missa 60 flug-

vélar i árás á verksmiðjur, sem 
væri svona mikilvægar eins og 
kúlulegusmiðjurnar í Schwein-

furt. Þessi árás, sagði forsetinn, 
mun hafa gríðarleg áhrif í strið-

inu. 
Arnold vildi líkja árás flug-

vélanna við innrás heils hers, 
þyi að þær hefði unnið jafnmik-

ið tjón og heill her. Sagði hann, 
að hinar mikilvægu verksmiðj-

ur, sem ráðizt var á, mundu 
ekki starfa úrh margra mánaða 
skeið. 

Blaðamenn spurðu Boosevelt 
forseta einnig um Babaul-árás-

ina. Hann kvað hana mundu 
liufa gríðarleg áhrif á aðstöð-

una fyrir norðan Ástralíu, en þó 
inundu Japanir enn hafa miklu 
íiði á að skipa á þeim slóðum. 

Hörð sókn Rú§§a 
norður af Krím. 

Riíssar vid Kiev bædi íy*ii» 
sunnan og nopðan, 

i y f estur hraði er nú í sókn liússa í Suður-Ukrainu og hafa 
þeir einkum unnið á milli Melitopol og Zaporosje. Eru 

horfur á að þeir loki leiðinni norður frá Krim, ef svo heldur 
fram sem að undanförnu. Kiev er líka í stórum aukinni hættu 
og eru Rússar komnir fast að úthverfunum. 

Fangaskipti. 
Fangaskipti eru nú að hefjast 

| í portugölsku nýlendunni Goa 
I í Indlandi milli bandamanna og 

Japana. 
í gær kom þangað jápanskt 

skip með liátt á annað þúsund 
fánga af bahdarisk'um og kana-

diskum ættum, en sænska skip-

ið Gripsholm er væntanlegt 
þangað í dag nieð álíka marga 
Japani frá Bandaríkjunum. 
Særiski ræðismaðurinn i Goa 
sér um skiptin. 

Þegar Bússar voru búnir að 
taka Zaporosje snéru þeir her-

sveitum sínum strax suður á 
bóginn og sóttu í gær 23 
km. beggja megin við járnbraut-

ina til Melitopöl og tóku nokkr-

ar járnbrautastöðvar. Ennþá er 
barizt inni i Melitopol og hafa 
gömbardagar staðið í méira en 
tvo sólarhringa. 

Þióðverjar höfðu viggirt 
Zaporosje með afbrigðum vel. 
Var þrefaldur varnahringur um 
borgiria. Fyrst var ra . a. 15 feta 
djiip skriðdrekagryfja, þá kom 
inikilí fjöldi steinsteyptra virkja 
og vélbyssuhreiðra og loks var 

hverju húsi í úthverfum borgar-

innar breytt i virki. 
Flugvélar hafa rofið járn-

lnautina til Kerson, sem er rétt 
norðan við Perekop-eiðið og 
verða hersveitir Þjóðverja á 
Krim að fara annaðhvort á bíl-

um þaðan eða gangandi. 
Tangarsókninni til Kiev mið-

ar jafnt og þétt áfram og eru 
Bússar komnir að úthverfunum 
bæði fyrir sunnan borgina og 
norðan hana. Grimmdin i bar-

dögunum fer jafnt og þétt í 
vöxt. I gær segjast Bússar til 
dæmis hafa eyðilagt 67 skrið-

dreka og fellt 1000 menn í einni 
gagnárás Þjóðverja. 

Sóknin þyngist 
tíl Madang. 

Enn nálgast bandamena 
Madang, en fara mjög hægt. 

Herinn verður að leggja vegi 
að baki sér jafnótt og hann sæk-

ir fram, til þess að tryggja sér 
aðflutninga. Japanir verjast lika 
af æ meiri grimmd, ef tir þvi sem 
nær di-egur Madang. Flúgvélar 
bandamanná hafa gert miklar 
árásir á flugvelli Japana hjá 
Madang og Gloucester-höfða á 
Nýja-Bretlandi. 

Rannsdkn á olíu-
félög^unnm. 

Þ i n g m e n n í i r ö l l u m f l o k k u m b e r a f r a m 
þ i n g s á l y k t u n a r t i l l ö g u u m r a n n s ó k n . 

Fjórir þingmenn úr öllum þingflokkum hafa borið fram 
tillögu til þingsályktunar í neðri deild alþingis um opin-

bera rannsókn á olíufélögin og um olíuverzlunina. Flutnings-

mennirnir eru þeir Finnur Jónsson, Eysteinn Jónsson, Lúðvík 
Jósepsson og Sigurður Bjarnason. 

Svo sem kunnugt er, vakti skýrsja viðskiptamálaráðlierra á 
Alþingi um oliuverðið' gífurlega athygli, og í umræðunum, sem 
sþunnust út af ræðu réðherrans, strax á eftir, komu fram há-

værar raddir um að hefja rannsókn á bókum og skjölum olíu-

verzlananna. 

Rjúpnaveiðar 
leyfðar. 

Rjúpnaveíðar eru aSi þessu 
sinni leyfðar frá deginnm í dag 
til áramóta. 

Nokkur úndanfarin ár hefir 
rjúpari verið friðuð allan ársins 
hring, einnig frá 15. ókt. til ára-

móta með sérstakri réglugerð, 
en að þéssu sinni þykir ekki á-

stæða til að láta hana gilda. 

io r 

Nú er komin í'ram þingsálykt-

unartillaga i þinginu, er.krefst 
opinberrar íannsóknar, og er 
tillagan á þessa leið: 

Neðri deild Alþingis ályktar 
að skora á rikisstjórnina.að gera 
eftirfarandi ráðstafanir: 

1. Láta nú þegar fara fram 
opinbera rannsókn á bókuni og 
skjölum olíufélaganna i þeim 
tilgangi að ganga úr skugga um, 
hvort skýrslur þær, sem þau 
hafa gefið viðskiptaráði um 
rekstur sinn og um verðlag á 
olíu og benzini, fái staðizt og 
hvort skattaframtöl þeirra hafi 
verið rétt. Enn fremur verði 
rannsökuð að öðru leyti fram-

koma oliufélaganna í olíusðlu-

málunum. 
2. Undirbúa í samráði við 

milliþinganefnd i sjávarútvegs-

málum og leggja fyrir Alþingi 
það, er nú situr, löggjöf um olíu-

verzlunina, er tryggi það, að 
nötendur fái olíu og benzín með 
sannvirði. 

í greinargerðinni segir: 
Tillaga þessi er flutt í tilefni 

af skyrslu rikisstjórnarinnar, er 
hún flutti á Alþingi 13. þ. m. 
og birt hefir verið í blöðum 
landsins, um viðskipti ríkis-
stjórnarinnar og olíufélaganna. 
Telja flm. viðskipti þessi vera 
þess eðlis, að við svo búð megi 
þéss eðlis, að við svo búið megi 

Anglia 
hélt fyrsta funtl sinu á ]>essu 

liansti í. fyrrakvökl. Brezki sendi-
herrann, herra Shephercl, sagöi frá 
dvöl sinni . i Líberíu. Meftal gesta 
voru Vilhjálmur Þór utanríkisráb-
herra og Key hershöfÖingi. 

Gjafir og áheit 
• til Blindravinaf élags Islands: Frá 
konu til Blindraheimilis ioo kr. 
Dótturminning 50 kr. Áheit f rá Jór-
unni 100 kr. Áheit frá St. 10 kr. 
Gjöf frá G.O. 25 kr. Aheit frá K. 
10 kr. Með þakklæti mótteki'S. — 
Formaður. 
Til bágstöddu konunnar, 

afhent Vísi: 25 kr. frá ónefnd-
um. 30 kr. frá Konu. 

Bæjarbúar hat'a vafalaust les-

ið í blöðum bæjarins áskoranir 
Rafmagnsveitu Reykjavíkur um 
sparnað á rafmagni. 

Um þessar mundir er verið 
að bera þessar sparnaðaráskor-

anir prentaðar í hvert hús í 
bænum og er öllum rafmagns-

notenduní ráðlagt að kynna sér 
þær sem bezt og fara eftir þeim. 
Margskonar vandræði stafa af 
þvi, hvað orka er of t litil, en ef 
allir leggjast á eitt ætti að vera 
hægt að bæta til muna úr þeim. 

Frönskunámskeið 
verður sett í Háskóla íslands 

mánudaginn 18. þ. m. kl. sí'Ödegis. 
Væntanlegir þátttakendur, sem þeg-
ar hafa innritað sig, eru beðnír ab' 
köma þá til viðtals og einnig þeir, 
sem hafa í hyggju að stunda nám-
skeiðið, en hafa ekki gefið sig fram 
enn þá. 
Bolli Thoroddsen 

verkfræðingur er eini umsækj-
andinn um bæjarverkfræðingsstöð-
una, en umsóknarfrestur var út-

Þrjár merkar bækur vænt-

anlegar á næstunni, 
Ný skáldsaga eftir Hagalín, »Jörundur hundadaga-

kongurcc, og »Percival Keene« | 

NÝTT útgáfufyrirtæki er að hefja göngu sína hér í bæn-

um um þessar mundir. Heitir það Bókfellsútgáfan og er 
Magnús Kjaran stórkaúpmaður formaðun þess, en fram-

kvæmdarstjóri er Sigurjón Sigurðsson lögfræðingur. 

Tiðindamaður Vísis brá sér 
heim til Magnúsar í gær, til^>ess 
að spyrja hann frétta af hinu 
nýja fyrirtæki. 

„Hvaða bækur koma út hjá 
Bókfellsútgáfunni á þessu ári?" 

„Það verður fyrst og fremst 
„Blítt lætur veröldin", ný skáld-

saga eftir Guðmund Hagalín.-

Höfundurinn telur hana ein-

hverja sina beztu bók, og er i 
íauninni eldíi þörf frekari með-

mæla með henni, því að hann 
hefir lengi verið meðal vinsæl-

ustu skálda þjóðarinnar. En 
lahgi einhvern til að kynnast 
Ijókinni lítillega, þá gefst tæki-

f æri til þess bráðlega, þvi að Jón 

Sigurðsson skrifstofustjóri ætl-

ar að lesa kafla úr henni i út-

varpið. 
Þá kemur Jörundur hunda-

dagakonungur. Er það ævisaga 
hans eftir Bhys Davies,.en hann 
byggir hana að öllu íeyti á heim-

ildum Jörundar sjálfs og sam,-

tíðarmanna hans. Kom tþessi 
bók ut i London fyrir þrem ár-

um. Höfundurinn er þingmað-

ur i neðri máistofu, brezka 
þingsins pg var fulitrúi hennar 
hér á Alþingishátiðinni árið 
1930. Þýðandi er Hersteinn 
Pálsson ritstjóri. Er þetta mikil 
bók og skemmtíleg. I 

Frh. á 2. síðu. 
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Rannsóknarn ef nd. 

Gunnar alþingismaður Tlior-

oddsen hefir nýlega borið 
fram á þingi tillögu til þingsá-

lyiktunar varðandi mjólkurmál-

in, en tillagan er syohljóðandi: 
„Neðri deild Alþingis ályktar að 
kjósa rannsóknarnefnd mjólk-

urmála, er skipuð skal 5 innan-

deildarþingmönnum. Nefndin 
kýs sér sjálf formann og skipt-

ir að öðru leyti með sér störf-

um. Nefndin skaLrannsaka og 
gera tillögur um þau atriði, er 
hér segir: 1) Að hve miklu leyti 
séu réttmætar margítrekaðar 
umkyárjtanir neytenda í Reykja-

vík, pg rfafnarfirði ,um. gallaða 
og télega mjólk. 2) Órsaklr þess 
tiifiunanléga skqrts á mjólk og 
mjólkurafurðum, svo sem 
smjöri, skyri og rjóma, sem oft 
hefir gert vart við sig. 3) Hversu 
mikið mjólkurmagn hefir á 
hverjum tima verið selt hinu 
erlenda setuliði. 4) Hversu mik-

ið mj^Ikurmagn hefir lrin síð-

ustu,ár farið til neyzlu og.hversu 
mikið til vinnslu mjól'kuraf-

urða. 5) Rannsaka dreyfingar-

og vinnslukostnað, flutnings-

kostnað og flutningsfyrirkomu-

lag í héraði og til sölustaða og 
gera tillögur um þessi atriði. 
6) Gera tillögur um hversu auka 
megi mjólkurneyzlu íslendinga 
ef tir að hið erlenda setulið hætt-

ir mjólkurkaupum hér. 7) Ger'a 
tillögur um hversu bezt verði 
háttað heppilegu og friðsamlegu 
samstarfi framleiðenda og neyt-

enda um mjólkurmálin. 
Nefndin slcal hefja störf sín 

og ljúka þeim svo fljött sem 
verða má. Er henni samikvæmt 
34. gr. stjórnarskrárinnar veitt-

ur réttur til að heimta skýrslur 
munnlegar og bréflegar bæði af' 
embættismönnum og einstök-

um mönnum." 
Um tillógu þessa er það eitt 

að segja,að hún virðist vera eðli-

ieg lausn þessa vandræðamáls, 
enda 'má því aðeins búast við 
verulegum og varanlegum um-

bótum að þeir menn, sem með 
stjórn mjólkurmálanna hafa 
farið gangi í eitt skipti fyrir öll 
úr skugga um það, að þetta séu 
ekki þeirra einkamál, heldur 
hafi rieytendur, framleiðendur 
og stjórnarvöld landsins einnig 
þar nokkuð að segja. Margvis-

legrar gagnrýni hefir gætt að 
undanförnu á stjórn þessara 
mála, en ekki hefir reynzt auð-

velt áð ganga úr skugga um 
hvort slík gagnrýni ætti rétt á 
sér sök'um hortugheita þéirra, 
sem bækur og gögn hafa undir 
hendi 

Rannsóknarnefndinni er ætl-

að víðtækt verksvið, en megin-

áherzla verður að sjálfsögðu 
lögð á það, að hún beri fram 
tillögur til lausnar og umbóta^ 
Ætti engiiin að geta haft við 
það að athuga að mál þessi öll 
séu rannsökuð af hlutlausum 
mönnum, sem alls hins bezta 
má værita af, enda njá segja a ^ 
úr þvi sem komið er, sé slík 
rannsókn beinlínis í þágu stjórn-

endanriá, sem Iegið háfa undir 
margvísíegum áféílísdómum, 
rétturii eða röngum. Þessir 
nienn eru svo ærukærir, að ef 
við þeim er stjakáð og jafnvel 
þótt' kurteislega sé að þeim far-

ið, hafa þeir tíðast haft allt á 

Bezt er að fara stillt 
af stað. 

; ,̂ 
t 

Lýdræðishugmynd, 
sem eifiræöiskeim-

ur ep af. 
I M T ORGUNBLADH) hefir séð ástæðu til að gera athugasemd 
-*-»-M. við frásögn þessa blaðs af umbrotunum í flokkunum og 
fyrirætlunum ýmsra áhugasamra manna^, svo sem Jónasar 
Jónssonar og Jóns Pálmasonar, um stofnun nýrra flokka. Við 
þessu er ekki nenla gott eitt að segja og gefur ástæðu til frekari 
umræðna um málið, sem vel geta orðið almenningi til leið-
beiningar, enda er viðkunnanlegra að menn vakni ekki upp 
við það einn góðan veðurdag, að gömlu flokkarnir séu undir 
lok liðnir, en nýir komnir í staðinn, en gefizt nokkurt tóm til 
að átta sig áður en skriðan skellur yfir. Skiilu nú hugleiðingar 
þessa blaðs, þær er Morgunblaðið gerði að umræðuefni, skýrð-
ar nokkru nánar. 

Vikublaðið Isafold og Vörður, 
er út kom 2. þ. m., birti svo-

hljóðandi yfirlýsingu frá þeim 
Jóni Pálmasyni og Jóni Kjart-

anssyni: 
„Með útkomu þessa tölu-

blaðs hefst ný tilhögun á út-

. gáfu ísafoldar og Varðar. Ut-

gefendur verða Miðstjórn 
Sjálfstæðisflokksins og út-

gáfustjórn ísafoldar, og höf-

um við undirritaðir verið 
ráðnir ritstjórar fyrst um 
sinn. 

Með hinni nýju tilhögun er 
ætlunin sú, að blaðið geti sem 
bezt sinnt hinni almennu 
þjóðmálabaráttu samkvæmt 
stefnu Sjálfstæfíisflokksins 
eins pg hún er mörkuð á 
hverjum tima. Með samvinnu 
við stærsta og fjölbreyttasta 
blað landsins, Morgunblaðið, 
hefir blaðið tryggt sér hina 
sterkustu og hagkvæmustu 
aðstöðu til flutnings frétta og 
allskonar fróðleiks. Munum 
við leggja áherzlu á, að blaðið 
flytji lesendum sem gleggstar 
upplýsingar um helztu at-

burði utanlands og innan." 
Fleiri eru ávarpsorðin ekki, en 

því aðeins eru þau hér birt, að 
almenningur geti um dæmt 
hvort þetta blað hafi haf t ástæðu 
til að taka grein Jóns Pálmason-

ar, er blaðið gerði að umræðu-

efni, alvarlega eða ekki. Þótt 
hér sé um óverulegan ágreining 
að ræða, virðist fullnægjandi 
skýringar þörf, og aldrei getur 
slík't skaðað. 

i 
Ávarpið, 

Menn skyldu ætla að fyrsta á-

varp nýrra ritstjóra hefði ekki 
mikla hernaðarþýðingu al-

mennt, en hér stendur óvenju-

lega á. Morgunblaðið hefir af-

hent Miðstjórn Sjálfstæðis-

flokksins blaðið ísafold og Vörð, 
en þó þannig, að annar ritstjóri 
Morgunblaðsins gegnir þar 
störfum áfram. Ávinningurinn 

hornum sér og svarað skætingi 
einum. Hefir þessi framkoma 
vafalaust átt sinn þátt i óvin-

sældum skipulagsins alls, sem 
vegna ágalla þolir vafalaust 
heldur ekki gagnrýni. 

Kommúnistar hafa risið önd-

verðir gegn tillögu þessari, með 
því að þeir vilja að bærinn taki 
mjólkurstöðina í sinar hendur. 
Það er út af fyrir sig algert 
aukaatriði, sé málunum að öðru 
leyti stjórnað á viðunandi hátt. 
Hin nýja mj ólkurstöð verður 
byggð hvort sem er, og ;aðalat-

riðið er að hún reynist full-

nægjandi, og uppfylli allar 
kröfur, sem til hennar á að gera 
í siðuðu þjóðfélagi, en aukaat-

riði hitt hverjir fara með stjórn 
hennar, — sé það gert sam-

vizkusamlega og með fu'ls til-
lits 'til nauðsynja neytendanna 
og óska. , 

af þessu segja ritstjórarnir að 
sé ,,hagkvæmasta aðstaða til 
flutnings frétta og hverskonar 
fróðleiks''. Vegna þátttöku Mið-

stjórnar Sjálfstæðisflokksins i 
útgáfunni hefir nýr ritstjóri ver-

ið ráðinn að blaðinu, en ávinn-

ingurinn við það er „að blaðið 
geti sem "bezt sinnt hinni al-

mennu þjóðmálabaráttu sam-

kvæmt síei'nu Sjálfstæðisflokks-

ins, eins og hún er mörkuð á 
hverjum tíma." Með þessu er 
ekki einvörðungu sagt, að stefna 
miðstjórnarinnar hafi áður ekki 
verið rétt túlkuð í blaðinu, held-

ur og að Jón Pálmason eigi að 
túlka hana eins og hún er eða 
verður. 

Ekki leikur vafi á því, að val 
ritsljórans hefir tekizt vel. Jón 
er maður greindur í bezta lagi, 
en auk þess góður drengur og 
hreinskilinn, og mun því ekki 
fullyrða meira í greinum, sínum 
en hann veit að óhætt er. 

Fyrsti boðskapurinn. 
Ritstjóra miðstjórnarinnar 

þykir að vonum vel við eiga 
að birta fyrir sína hönd (og 
hennar væntanlega) nokkra 
greinargerð varðandi landsmál-

in almennt og þá vafalaust til 
að móta stefnuna eins og hún 
er, enda nefnir hann grein sína: 
„Flokkarnir ög fól'kið." Er þess 
ekki að dyljast, að margt í grein-

inni er svo Ijóst og ótvírætt, að 
ekki veldur ágreiningi, en um 
annað hlýtur hver maður að 
hnjóta, með því að þar er 
f lokkaskirytingin í landinu vegin 
og léttvæg fúridin, en nýrrar 
lausnar leitað í tvískiptingu 
flobkanna. 

Ritstjórinn telur réttilega, að 
AfþýðufIokkurinn og kommún-

'istár séu éitt og sama tóbakið, 
vsentariiega eins og það gerðist 
iákast á stríðsárunum fyrri, eða 
að niinnsta kósti svo eðlisskylt, 
að með þéim gæti tekizt úr-

hraksblanda í stjórnarmyndun, 
éf miðað væri við þverbrestina 
eíria saman, en ekki önnur skil-

yrði, sem á skörti. Framsóknar-

flokkurinn sé hinsvegar stefnu-

laus flokkur og sundurlaus, 
erida séu þrjú á honum höf-

uðin. Hinsvegar segir ritstjór-

inn að „bændadeild" Sjálfstæð-

isflokksins vilji binda trúss við 
hann, þó þannig að skilin verði 
að höfuð og limir og ýmsu 
varpað út i hiri yztu myrkur til 
kommúnistanna og hverfi þann-

ig til upphafs síns. Þótt Fram-

sóknarflokkurinn kunni að 
þrauka enn um skeið sé það ekki 
eðlilegt, „enda er þaðan komin 
aðalástæðan til þess ófremdar-

ástands, sem nú ríkir og lýsir 
sér gleggst í því, að eigi hefir 
tekizf að mynda ríkisstjórn á 
eðlilegan og venjulegan hátt." 

Niðurstaða ritstjórans 
er svohljóðandi: „Af þvi, sem 

að framan er sagt, er augljóst 
að á því er mikil nauðsyn að 

flokkaskipting í Iandinu breyt-

ist frá því sem nú er. . . . Hvað 
flokkarnir heita er aukaatriði. 
En þeir eiga helzt eins og nú er 
komið að vera aðeins tveir." 
í. ávarpsorðum, ritstjóranna 
beggja er því yfirlýst, að Jón 
Pálmason eigi að túlka skoðanir 
miðstjórnar flokksins, og hvern-

ig í ósköpunum á þá nokkrum 
manni til hugar að koma, sem 
ekki situr fundi í innsta hring 
flokksins, að hér sé ritstjóri 
miðstjórnarinnar að túlka eigin 
skoðanir, eða skoðanir bænda-

deildarinnar, en ekki miðstjórn-

arinnar, sem ritstjórinn segist 
sérstaklega eiga að bera fyrir 
brjósti. Ritstjórinn heldur svo á-

fram: „Annarsvegar mundu þá 
standa flestallir sveitamenn og 
allir þeir bæjarmenn i hópi 
verkamanna, embættismanna 
og atvinnurekenda, sem ekki 
hafa trú á allsherjar ríkisrekstri 
og þjóðnýtingu á atvinnuveg-

um landsins. Hinsvegar stæðu 
svo allir þjóðnýtingarmenn." — 
Þetta ætti að tryggja lýðræðið og 
þingræðið, og þegar svo væri 
k'omið ættu sennilega báðir að-

ilar að leggja hnefann á borð-

ið og segja að dæmi Ófeigs úr 
Skörðum: „Hversu sýnist þér 
hnefi sá?" NÚ er þetta nauðsyn, 
segir ritstjórinn, — nauðsyn til 
að bjarga lýðræði og þingræði! 

„Bændadeildin." 
Sjálfstæðisflokkurinn hefir 

verið flokkur allra stétta og 
reynt að sinna því hlutverki sínu 
trúlega, með þvi að bera klæði á 
vopn, þegar bitrum eggjum hef-

ir verið beitt um of i stéttabar-

áttunni. Þetta hefir flokkurinn 
því aðeins getað gert, • að þar 
hafa allar stéttir landsins staðið 
sameinaðar. Nú gefur ritstjór-

j inn þær upplýsingar, að innan 
j flokksins starfi sérstök „bænda-

! deild", sem vilji samvinnu við 
nokkurn hluta Framsóknar-

flokksins. En ef nauðsyn krefur 
að bændurnir í flokknum skipi 
sér í sérstaka sveit og hana 
harðvítuga, rekur þá ekki einn-

ig að hinu, að aðrar stéttir skipi 
sér í sveitir til varnar, og vinn-

ur þá ekki bændadeildin beint 
að því, að fjölga flo'kkunum 
frekar en fækka þeim? Rekast 
þar ekki á orð og gerðir, og 
stofnar deildin ekki beinlínis 
fylgi flokksins í kaupstöðum í 
hreinan voða? 

Hliðstæð barátta. 
Hefði allt það, sem skráð er 

hér að framan, verið hugleið-

ingar einstaklings, sem ekki 
þyrfti að vera loftvog veðra-

brigða og straumhvarfa í Sjálf-

stæðisflokknum, væri unnt að 
láta slíkar hugleiðingar land og 
leið, en því verður að mótmæla 
fyrir flokksins hönd, að hér sé 
boðuð hin eina nauðsyn, sem 
flokkurinn sér i nútið og fram-

tíð. Hitt er annað mál, að ýmsir 
flokksmanna, og þá væntanlega 
bændadeildin fyrst og fremst, 
greina nýtt ljós í austri, sem hún 
væntir sér mikils af. Ber þess þá 
að geta, að Jónas Jónsson, eitt 
af þremur höfðum Framsókn-

arflokksins, hefir að undan-

förnu þrástagast á því í grein 
eftir grein, að framleiðendur tíl 
sjávar og sveita ættu að mynda 
hagsmunasamtök sín í millum. 
Að vísu hefir þetta verið orðað 
eitthvað á þá leið, að hrinda 
þyrfti uppivöðslusemi komm-

únista af höndum sér og kæfa 
hana með öllu, til þess að bjarga 
við atvinnuvegunum i landinu. 

Morgunblaðið virðist vilja 
telja slík samtök ópólitísk, en 
brjóstheilindi þarf til að bera 
slíkt fram fyrir neytendur í 
kaupstöðum. Fyrir Jónasi Jóns-

syni vakir að skipta þjóðinni í 
tvo harðvítuga flokka, þar sem 

annarsvegar sé gætt hagsmuna 
A'amleiðendanna svokölluðu, en 
hinsvegar neytendanna. 

Unnið er að því af fleirum 
en lionum að skapa sterk frum-

framleiðendasamtök, sem ó-

hjákvæmilega verða þrælpóli-

tísk, á svipaðan hátt og Alþýðu-

sambandið er og hefir verið, en 
almenningur verður að fylgjast 
vel með þvi, sem' fram kemur 
í dagsljósið, en geta sér til um, 
hitt, sem gerast kann á bak við 
tjöldin. 

Tveir flokkar og lýðræðið. 
Hættulegur misskilningur er 

það, að ef tveir flokkar störf-

uðu einir í landinu ýrði þing-

ræði og lýðræði tryggt. Væri 
þetta'rétt kenning, hefði Sjálf-

stæðisflokkurinn undan engu 
haft að kvarta í kosningum í 
tvímenningskjördæmum, þar 
sem báðir frambjóðendur hans 
féllu, þótt þeir hefðu yfir helm-

ing atkvæða. Sjálfstæðis-

flokkurinn sá að hér var ekki 
farið að lýðræðisreglum og hratt 
af sér okinu. Væru tveir flokkar 
starfandi í Alþingi gæti eins eða 
tveggja atkvæða meirihuti, sem 
þó hefði mikinn minnihluta 
þjóðarinnar á bak við sig, ráðið 
því hverjar öfgarriar yrðu ofan 
á, og svo yrðu kné látin fylgja 
kviði og „at unnið" án þess að 
hlífast við. Þjóðin yrði dæmd 
til illvígari deilna en nokkru 
sinni fyr og voðinn væri vís. 
Þegar þar við bætist að sveita-

nienn hafa margfaldan kosn-

ingarétt á við Reykvíkinga sjá 
allir hversu fráleit sú kenning 
er, að nú sé aðeins nauðsyn 
tveggja flokka i landinu. Með 
því móti fengi lýðræðið ekki að 
njóta sín, heldur flokksræðið, 
sem stundum getur verið hið 
sama og einræðið. 

i 

Flokkarnir og stjórnin. 
Hinar óhyggilegu hugleiðing-

ar ritstjórans virðast fyrst og 
fremst stafa af því, að hann 
telur að rikisstjorri.su, er nú 
situr, geri það hvorki að lýð-

ræðis- né þingræðisreglum, enda 
fullyrðir hann að svo sé. Þetta 
er gömul blekking, sem fyrir 
löngu er niður kveðin, og eng-

inn heilvita maður ætti að láta 
sér um munn fara. Stjórnin er 
skipuð með óvenjulegum hætti, 
en alþingismenn ættu sjálfir að 
geta sagt sér hvort stjórnin hlíti 
ekki að öllu þingræðis og lýð-

ræðisreglum, enda láta flokk'-

arnir sér mjög um þáð hugað, 
að virðing Alþingis verði ekki 
að þessu leyti skert. Mynduðu 
flokkarnir stjórn, er styddist við 
veikan meirihluta þings, væru 
þeir dæmdir til pólitísks dauða. 

Hlutlaus utanflokkastjórn 
getur ein bjargað í bili. Hættu-

legast af öllu væri að stofna af 
þröngsýni til nýrrar flokka-

skiptingar, sem óhjákvæmilega 
byði öfgunum heim. Beri að 
skoða hugleiðingar ritstjórans, 
sem hans einkafyrirtæki, eru 
þær meinlausar. Standi bænda-

deildin að þeim eru þær hættu-

legar, en sé meiri hluti flokks-

ins sama sinnis veldur það al-

geru hruni hans. Um þetta verð-

ur ekkert fullyrt, en tíminn leið-

ir allt í Ijós. Við bíðum og sjá-

um hvað setur. 
Kristján Guðlaugsson. 

Brot á verðlags-
ákvæðum. 

Nýlega hafa eftirgreind fyrir-

tæki á ísafirði verið sektuð sem 
hér segir fyrir brot á verðlags-

ákvæðum. 
Verzlun Guðmundar Björns-

sonar. Sekt og ólöglegur hagn-

aður kr. 350.00. Verzlunin 
hafði selt kartöflur of háu verði. 

Veitingastofan Vitinn. Sekt 
og ólöglegur hagnaður 200 kr. 

Reykjavík, 14. október 1943. 
Skrifstofa verðlagsstjóra. 

Bókfellsútgáfan. 
Frh. af 1. síðu. 
Loks er væntanleg innan 

skamms drengjabókin Percival 
Keene ef tir Marryat. Hún kom i 
Nýjum kvöldvökum um alda-

mótiri, en hér er á ferðinni ný 
þýðing með myndum." 

„Hvað er svo væntanlegt á 
næsta ári?" 

„Þá ætlum við að gefa út 
f erðabók Dufferins lávarðs, 
„Letters from high latitudes'% 
í þýðingu Lárusar Blöndals; 
bókavarðar. Sitthvað fleira höf-

um við á prjónunum, sem þó ev 
of snemmt að geta um, en þó 
er óhætt að láta það upps'kátt, 
að 'við erum að hugleiða ódýra 
útgáfu alþýðlegra fræðibóka." 

I stofunni þar sem tíðinda-

maðurinn rabbar við Magnús 
eru gríðarstórir bókaskápar, 
fullir af allskonar merkilegurii 
bók'um „á öllum aldri". Það 
gefst því miður ekki tími til 
að skoða þær að þessu sirini, 
en. áður en tíðindámaðurinn 
kveður herjar hann loforð t\t úr 
Magnúsi um að fá að lita inn 
seinna og spyrja liann riokk-

urra spurninga um bó'kasafriið. 

íslenkza VkoVP^ 

fœst 
hjá bóksölum 

heldur félagið fyrir meðlimi 
sína og gesti þeirra að Fé-

lagsheimilinu i kvöld kl.- 10. 
Húsinu verður lokað kl. 11. 
Meðlimir vitji aðgöngumiða 
i dag kl. 6 til 7. 

Skemmtinefndin. 

Barnlaus hjón 
sem fara af landi burt, óska 
eftir herbergi frá 20* þ. m. 
til 14. nóv. Tilboð, merkt: 
„500" sendist Vísi strax. — 

l Í Y f l l 0$~ 
karlmanna 
hanzkar 

fóðraðir og ófóðraðir. 

IB . Toft 
Skólavörðustíg 5. Sími 1035. 

Stúlka 
óskast til léttra innanhúss-

starfa hálfan eðá allan dag-: 

inn. Sérherbergi. — UpþL í 
síma 3170. 

Góð stúlka 
óskast til eidhúsverká. Erin -̂

fremur stúlka við uppþvott 
frá kl. 12—2. 

MATSALAN, 
Bröttugötu 3 A. 

Herbergi fylgir. ííátt kaup. 
— Góður vinnutímí. — Uppl. 
á staðnum. . ' 

,. 
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