
Nedrustningsförhandlin- 
garna ajourneras. 

Advokat Elisabeth Nilsson 

Sanna vittnesmål och 
falska, 

Arvid W a c h t m e i s t e r s  b o k  om 
vittnespsykologi. 

»Epa, ängel eller svart 
djävul?)) 

. 

Norsk succés på Blanche- 
teatern 

av S v e n  Stål. 

Moderskapsskyddet - 
e t t  s t o r t  s a m h ä l l s i n t r e s s e  

Intervju med en sjukkassa av C. H. 

J u r .  kand. H e r b e r t  L i n d b e r g :  
Ethel Mannins bekännelser. 

Stud. Gustaf Klackenberg: 
Årets studentämnen. 

Vad har hänt? 
P Å S K L O V E T  HAR GÅTT T I L L  ÄN- 

DA med de sedvanliga politiska ta- 

Sovjetkrediten Våga vi arbeta för 
kvinnans likställighet? i m o t v i n d. 
Nej - svara männen. et  av regeringen ifrågasatta Sovjet- konkurrenskraft just gentemot Sverige. D lånet seglar i tydlig motvind. Riks- Kritiken ä r  även ytterst misstrogen både 

följande redogörelse tillställts oss. Vi of- nånting Så j a g  yrkar på att  orden kvin- 
avslag, i enlighet med de av högern av- priser och vilka som skulle få sälja. Det 

fentliggöra den oförändrad, sedan nam- nas likställighet strykas.:, givna partimotionerna. De förändringar skulle aldrig bli de rätta som finge sälja! 

Folkskollärare, f. d. riksdagsman: nen på de agerande strukits. i avtalsvillkoren, som motionsvis fram- Alltså misstro från början till slut, parad 

»Vad beträffar folkskollärarinnas lön, så 
lagts från frisinnat håll - såsom att med en ganska stor portion missuppfatt- 

är det lättare att här tillämpa principen 
25 % av risken skulle överflyttas på säl- ning om åtskilliga detaljer. 
jarna - lär heller ingen av fördragspar- innerst inne gäller det naturligtvis den fredags var jag på politiskt möte sär- om likställighet, då bägge parterna ut- 

inställning man har  till Sovietmakten på I skilt inbjuden, emedan jag tillhört - föra lika mycket arbete. Men f ,  ö, går terna reflektera på. 
Var har man då att söka skulden till det hela taget - om man vill söka hjälpa n u  ä r  den nästan upplöst - föreningen en sådan likställighet icke  att  genomföra 

Det var frisinna- i praktiken; då skulle en piga få samma en förnuftig idés misslyckande? eller stjälpa den. Och det senare vilja »Frisinnade kvinnor». 
För det första kom regeringens förslag nog de flesta. Men m a  I besinnar icke att  de valkretsförbundet, som höl l  s i t t  sed- lön som en dräng, en kontorsflicka som 

Omkring femtio en bokhållare o. s. v. Orden kunna stry- som en bomb. Men i den ömtåliga atmo- man genom sitt avståndstagande från af-  vanliga marknadsmöte, 
sfär ,  vilken omger allt, som har med Sov- färsförbindelser med Sovjet, berövar sitt män voro församlade och två kvinnor, kas,» 

Landstingsman, f. d. riksdagsman: jet  att  göra, skulle regeringen säkerligen eget land vissa arbets- och handelsmöj- Diskussionen rörde sig om vad den i alla 
gjort  klokt uti att  på ett  tidigare sta- ligheter, som skulle kunna utvecklas till landets delar just nu rör sig om i center- »Det är nog ingen fara att ha dessa ord 

dium göra åtskilliga parter till medintres- fromma för båda länderna ifråga. kretsar: sammanslagningen av de liberala kvar i programmet, för de avse ingalun- 
Vi hunno så da efter mitt förmenande ekonomisk lik- senter i förslaget. 

i stället förbigångna och ta mer eller förnekas av ingen. Att bristen på varor långt som till de olika programpunkterna, ställighet utan likställighet i andra avse- 

Så ha vi för det andra det privatka- stor, ä r  likaledes oemotsagt. Men allmänt kratiens värnande» förekommer en passus Disponenten igen: »Det är  ingen fara, 
pitalistiska intresset, som naturligtvis omvittnas - något som den tillfällige re- om kvinnans l ikstä l l ighet ,  (Jag börjar säger N i ,  för det betyder inte I ika be- 

kunna detta program utantill, ty jag har talt. Men vad betyder det då? Är det måste skarpt reagera emot att den ena senären även får en stark känsla av - 
inte betalningen, orden syfta på. då för- staten uppträder som direkt långivare till att det nu börjar  ljusna och att  man har deltagit i en debatt om det förut.) Nu 

den andra. Tänk,  vilka vinstmöjligheter det värsta bakom sig samt ä r  fast beslu- begärdes ordet av disponenten v i d  ett  står jag inte vad de ha där att göra, Då 

kunna de ju lika gärna strykas., det privata kapitalet därigenom går miste ten att  kämpa sig igenom. 

dagen förväntas komma att gå på blankt ifråga om vad som m nas med normala Från ett »sammanslagningsmöte» har be dem bära ut den, för de rår inte med 

Nu känna sig dessa Att Sovjet haft svåra Ar att  gå igenom, och frisinnade partierna, 

mindre surmulet avstånd. och livsmedel under föregående år varit då det började, I första punkten, »demo- enden.» 

ullspinneri: 
Hur man än ställer s ig till det sovjet- 

len och riksdagen har samlats på nytt om! Tror ma'! 
till gemensamma voteringar och forcerat Rysslands såväl betalningsvilja som be- ryska systemet är det f åviskt att icke in- 
arbete. talningsförmåga i dag sätter ingen för se, att detta samhälle som innefattar en I ANDRA KAMMAREN har hr Ivar närvarande ifråga. Men vad kan och vill sjättedel av jordens befolkning och som 

Andersson i Norrköping begärt till- Sovjet om fem år? Inför detta frågetec- under fantastiskt motstånd under femton 
stånd att  interpellera justitieministern rö- ken har man backat, liksom inför den å r  murats upp från grunden. icke för en 

pornografiska alster». Han v i l l e  veta om möjliglieten att  Sovjet genom vissa ma- längre framtid skulle vara en faktor att 
statsrådet tänkte ta initiativ till en n y  skinbeställningar i Sverige skulle öka sin räkna med. 

rande den »yrkesmässiga trafiken med 

tryckfrihetslag, som stöd för samhällets 
effektiva bekämpande av den sedlighets- 
upplösande propagandan. 

Samtidigt meddelas att utskottet av- 
styrkt regeringsförslaget om preventivla- 
gens upphävande. H ÖGERNS UPPRUSTNINGSMOTIO- 

NER på sammanlagt 3 milj. kr. ha 
avslagits av riksdagen, som följde rege- 
ringens förslag ifråga om försvarshuvud- 
titeln, 
E N  FRUKTANSVÄRD NATURKATA- 

S T R O F  har hemsökt Norge, där ett 
800 meter högt fjällparti i Heggurdu ra- H "sistförflutna påskveckan på bangår- så jag vet nog. .  . 
sat ned i fjorden, och framkallat en våld- den i Moskva - i en av de till Leningrad 
sam flodvåg, vilken dränkt den omkring- 
l iggande trakten, krossat flera hus och destinerade vagnarna. 
dödat ett  40-tal människor 

En hälsning 
från en svensk arbetare 
i Sovjet. 

ändelsen tilldrager sig en afton i Nya Dagligt Allehanda och Aftonbladet, 

- Nog är det många gånger som vi 
Där talas livligt tycker de ä r  ha 

svenska och norska, ty en norsk idrotts- Eriksson. Men de 

»Jag skulle vilja veta, vad det betyder Litet deklarering i disponentens anda 
detta kvinnans likställighet. Betyder det, här och var angående männens absoluta 
att hon skall ha I i k a  rätt t i l l  betalning för överlägsenhet. 
sitt arbete som mannen, då vill jag inte Landstingsman nummer 2: »M-jaa, j a g  
vara med om det. Ska nu t, ex, en folk- tror att v i  få Iov att tänka oss för, vi 
skollärarinna ha l ika mycket som en skol- måste komma ihåg, vilka stora väljarska- 
lärare, så blir hon mycket dyrare, mycket ror kvinnorna utgöra. Det ä r  inte värt, 
dyrare, för samhället. Kvinnan ä r  oftare att vi stöter oss med dem, for bli vi 
sjuk och det ena med det andra. Ja, jag osams med fruntimmerna, så kan det 
har inte siffrorna till hands, men j a g  hitta på att hända, att vi inte få deras 
hörde en gång Carl Gustaf Ekman be- röster. Vi kan nog låta orden stå kvar.» 
visa det for några kvinnor, och det var Ordfhranden: »Ja, orden kvinnans lik- 
det bästa, j a g  hört av allt bra, som den ställighet ä r  lite oklara, men de ha kom- 
mannen sagt. En kvinna kan aldrig bli mit dit som eftergift för några stycken 
lika duktig som en man, en riktigt duktig kvinnor, som ligger i av bara den och 
kvinna kan bli så pass som en dålig karl, ä r  så idealistiska (skratt). Men det skall 
och skulle vi då ge henne lika betalt, så vi väl i alla fall inte frångå, att en kvinna 
bleve hon ju i verkligheten mycket mer aldrig kan jämställas med en karl.» 

vi karlar väl ändå hävda oss själva, att Jag var upprörd i mitt innersta och j a g  
betalad än mannen. Och så mycket ska Orden fick stå kvar. Tänk! 

vi inte ska tillåta en kvinna att komma måste bekänna, att jag grät. Vart ska 
så långt som vi ha kommit. Jag har man gå, vart ska man höra utan att från 
förresten en fyra, fem stycken flickor på början vara strypt till följd av sitt kön? 

Begär 
provnummer av 

Tidevarvet 
från expeditionen, 
Triewaldsgränd 2 III , 
Stockholm. 

Prenumerationspris: 

trupp har varit på besök i Ryssland - ändå alldeles pa mitt kontor - det enda de kan bättre än Det frågade jag mig ledsen och arg. 

och bland dem som följt denna trupp till hemma, med våra en karl Ur att skriva på maskin - och Männen vill ju faktiskt inte ha oss med. 

tåget märkes en välklädd och välnärd dustriella utvecklin 
svensk arbetare. met, skulle vi kunna f å  - j a g  vill inte 

Han kommer fram till några svenska säga paradiset - men något bra nog 
turister och presenterar sig: - Eriksson, nära. 
Stockholm, Numera anställd här i Mosk- Talade och gick herr Eriksson, och tå- 

storstrejken 1909, i vilken han var in- på sin färd mellan de båda stora städer, 
blandad. Och nu ville j ag  ha en häls- vilkas Drottninggator verkligen icke er- och fredsupplysningen 
ning framförd till mina kamrater i Sve- bjudit det turistande ögat någon lyx eller 

överflöd - men ej  heller anblicken av 
- S ä g  dem, fortsätter herr Eriksson, några hopar av arbetslösa eller andra för- 

att vi svenska arbetare här i Sovjet-Unio- komna individer. 
nen, vi vet mycket väl att  för det arbete 
vi utför skulle vi hemma kunna ha det i förnämsta sångare och artister i bländan- 

Men vi vill ändå inte byta. Ty det finns konst uppträdde inför världens i yttre att  för  budgetåret 1934-35 måtte an- 

andra värden här som vi uppskattar. Själv mening sämst klädda men minst förströd- visas ett anslag av fyrahundrasjuttio tu- 
har j a g  gått arbetslös i tre å r  i Stockholm da teaterpublik; där förnam man inten- sen kronor. Av svenska fol- 
och vet hor svårt det var att krångla ihop sivt a t t  det finns värden, som mott och kets skattemedel' 

Utskottet hade tillstyrkt ett extra re- till en kopp kaffe på Röda Rummet, un- mal e j  förtära. 
der det att Drottninggatans butiker visa- 

kamrater, att de inte skall 

om det står  en säck inne, så kan jag inte Men våra röster vill de ha. 

va. Min far flyttade till Leningrad efter get skakade sig med oändlig möda igång A n s I a g et t i I I s kytt et 

tatsanslaget till skytterörelsen var ons- med övervägande ja - utan namnupp- S dagen den 11 april föremål för de- rop - för utskottsförslaget, i Andra kam- 
maren med 94 röster för utskottsförslaget 

Skytteförbundens överstyrelse har i och 112 för avslag. Ärendet går alltså 

rige. 

Och här, i dessa städer, där världens batt i båda kamrarna. 

många avsenden mycket bättre ställt, de operor, balett och fullödig dramatisk skrivelse av den 27 juli 1933 hemställt till gemensam omröstning. 

Blygsamt! Gemensam votering har %? rum be- 

träffande anslaget till arbetet för freden. 
Utskottsförslaget segrade över hr Ham- 

servationsanslag på 95,625 kronor, d. v. s. rin< förslag - som innebar en nedprut- 
12,725 kronor mera än i fjol. Reservan- ning med 5,000 kronor. Anslaget utgår 
ter voro elva socialdemokrater, vilka yr- alltså med samma belopp som i fjol. näm- 

lan gner . Jag man får får mig läsa tillsänd om Ryss- både 

» 1:75 » kvartal. ligen 15,000 kronor. 
kade Röstningen avslag. utföll i Första Kammaren E. S. 
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Mod och Från riksdagsläktaren. 
tillförsikt. 

Fredrika Bremer-förbundets 
50-årsfest. 

Epa, ängel eller svart djävul? 

i BIå hallen i Stockholms Stadshus blev Epa-debatten pågick i båda kamrarna hög, som är oekonomisk och som direkt 
till fram emot fyratiden I lördags hindrar ett överflyttande till konsumen- 

säkerligen för alla »Fredrikor» som kom- och när den då avblåstes I Andra kam- terna av de vinster, som man inom indu- 
mit från när och fjärran till ett verkligt maren - efter det hr Hage gjort ovan- strien målmedvetet strävar efter att bere- 
stralande minne. stående frågeställning - hade många da dem. - Denna rika 
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T i l l  alla andra meriter som förbundets temperamentsfulla inlägg gjorts Inte ken något verkligt heh styrelse har ,  kan man också lägga för- mindre än fem motioner hade väckts I 
och vilken för den sk 

ärer voro hrr Wohlin m. oekonomisk inriktning 
. fl., Meyerhöffer m. fl., vissa punkter, har frambragts genom den 

Ned- 
att anordna jubileumsfester, så att f l . ,  J rustningen. därav sprider sig over a l l t  Sve- Hagb 

riges land. 
Tisdagens sammanträde inom ned- Efter alla talens rad måste t i l l  och med t förbud mot öppnan- sker även genom den fria konkurrensens 

- ~~ ~ Samtliga motioner präg- las av en fientlig inställning till konsu- 
väntat var,  föga resultat utöver ett  rörelse och kvinnoföreningar fråga sig: ottets utlåtande heter menterna och bortse därigenom helt från 
beslut om ajournering till den 30 Är det verkligen sant att allt detta ut- det om dessa förslag: den fundamentala förutsättningen att 
a p r i l  samt om generalutskottets sam- förts av kvinnor - och de få män som »I de föreliggande motionerna ävensom handeln är till för konsumenterna och ic- 

mankallande förslagsvis till den 23 ställt sig på kvinnornas sida - under i vissa av de utlåtanden, som inkommit ke tvärtom.) 
till utskottet, har I fråga om de s. k. en- Man kan mycket väl säga att det un- 
hetsprisföretagen anförts, att deras verk- der debatten i lördags var en lätt sak att maj.  Den återvändsgränd i vilken några decennier? 

de a v  konferensen förda förhand- Trots ögonblickets reaktionära före- samhet i ett flertal olika hänseenden skul- uppfatta »vilka som hade barn med Epa 
lingarna befinna s i g  h a  med detta teelser över all världen måste det ändå l e  medföra skadliga verkningar av social och vilka som hade barn med Sveriges 
beslut ytterligare markerats.  Härutinnan har Köpmannaförbund» som herrarna uttryck- 
det ä r  nu inte endast f r å g a  om ett försikt att gemensamt kunna stanna i n -  särskilt framhållits att den de- te si:. 

avstannande a v  förhandlingarna om för de minnen som här rullades upp, allt att skogsarbetarna Häl lbacken var glad 

möjligheterna att finna e n  antagbar det som ändå rört sig - framåt - i sida. Uti de yttranden. som avgivit.; till husgeråd när de gräddade sina kolbullar, 
grund för en nedrustningskonvention. kvinnornas värld i vårt land, sedan den utskottet av de båda enhetsprisföret 
Under månadernas lopp h a r  läget dag år 1834 då det första tillståndsbevi- i vårt land. Enhetspris aktiebolaget Epa (Epa måste alltid förbli en storstadsföre- 
förändrats och nedrustningsförsöken set utfärdades för svensk medborgare av han- teelse, men det lär löna sig för ett större 
ersatts a v  tanken att g e n o m  fastslå- kvinnokön att under särskilt ömmande delsarbetareförbundet har framlagts ma-  antal konsumenter att slå sig tillsamman 
endet a v  e t t  rustningsmaximum s o m  omständigheter få lov att tillverka och terial i syfte att  vederlägga vissa av de om en inköpsexpedition.) Han trodde 

f ö r  T y s k l a n d s  vidkommande ligger till salu hålla pastejer och bakelser, fram i motionerna och annorledes framställda också att många av herrarna, som nu inte 
över det nuvarande strecket och för till den tid som är, då den svenska kvin- påståendena om de ofördelaktiga sociala sade något ändå köpt sina skjortknappar 
de a n d r a s  del befinner sig på detta nan icke blott har politisk rösträtt utan och samhällsekonomiska verkningar som på Epa. 

skulle förorsakas av enhetsprisföreta- som Första kammaren blev - 
gen. - - -» streck - s ö k a  uppnå e n  gemensam också politisk valbarhet. »På grund av vad sålunda anförts får mäkta vred och kunde icke fatta vad som 

skulle förbjudas, då dessa företag icke ha 
överenskommelse. V a l e t  skulle allt-  Må Sveriges kvinnor - »Fredrikor» och 

några förmåner framför andra detaljhand- 
så s t å  mellan oinskränkta kapprust- andra - icke förtröttas. Arvet förplik- utskottet hemställa 
ningar och en viss,  b e g r ä n s a d  upp- tar. att riksdagen måtte I skrivelse till lare, 

rustning. Maj:t v i l l e  allsidig och Hr Sam Larsson, som inte precis var 
förutsättningslös utredning angående någon beundrare av Epaaffärerna - han Vid mötet funnos emellertid även 

röster f ö r  en m e r a  positiv politik. Så Vill Ni ha en de sociala och ekonomiska verknin-  hade t. ex. aldrig kunnat fatta varför den 
meddelade utrikesminister S a n d l e r  tidning som är garna, särs kil^ i n o m  handelsomsätt- kund som går i n  för att köpa en bunt toa- 

ningens och produktionens områden, lettpapper ovillkorligen måste göra det 
i vårt land av s, k. enhetsprisföretag till tonerna av en amerikansk schlager - sin avsikt a t t  f r a m l ä g g a  ett memo- 

i n o m  detaljhandeln samt för riksda- frågade ändå, om man tänkte förbjuda randum i nedrustningsfrågan, gåen- oberoende och 
de u t  p å  dels samförstånd o m  e t t  be- oförskräckt? gen framlägga de förslag, vart i l l  ut- Epa att sälja varor billigare än andra el- 
stämt nedrustningsprogram som bas redningen kan föranleda»; ler om man tänkte förbjuda affären att 

prenumerera samt beträffande hrr Walléns och Nylan- Något förbud för Epa-företagen blev 
för en allmän konvention, dels lik- 

på ders motion att den till ingen riksdagens det alltså inte, men kamrarna beslöt bi-  
ställighet b y g g d  på l ä g s t a  m ö j l i g a  

rustningsnivå, dels ytterligare säker-  Tidevarvet ! åtgärd Utskottsledamöterna måtte föranleda. hrr Hage Nor- falla utskottets hemställan om en allsidig 

man Hansson i Trollhättan och Petters- utredning 
Det blir säkert ett intressant hetsgarantier.  Sovjet-Rysslands om- 

bud, Stein, påyrkade å sin s i d a  ett 
snabbare förfarande med generalut- 

son i Hällbacken hade ingivit reservation aktstycke, i synnerhet kapitlet som kom- 
avslag även på utredningen. mer att handla om »Epa-psykosen». Det 

H r  Holmström hade också reserverat sig är nämligen många som tro att det där 
med grammofonmusiken bara är till för 

skottets s n a r a  sammankallande och 
påminde därvid om d e  sovjetryska 
förslagen såväl o m  total avrustning smak och att människor ska bli sinnesförvirrade så 
liksom om en definition a v  begreppet 
angripare. Jag vet faktiskt en som kom från jul- 

D e  fransk-tyska motsättningarna 
b e s t å  emellertid s o m  en nästan 
oövervinnelig stötesten o c h  man, var- 
nade vid mötet f ö r  a t t  sammankalla 
generalutskottet utan til lräcklig för- 
beredelse.  Konferensen t o g  sålunda 
t i l l s  vidare sin tillflykt til l  de  privata 

lan förts o c h  f ö r a s  vid sidan o m  kon- 

rustningskonferensens byrå g a v ,  som den som är van vid arbetet inom kvinno- 
v »Epor» (enhetspris- ä p? 

Men ge kvinnorna en känsla av mod och till- och ekonomisk natur. 

sälja olika varor till samma pris. 

mängd bilagor, däribland ett yttrande veta vad de göra av sina pengar, 

så måste man nog säga att förelaget marknaden med en halmbock i famn och 
utvecklar man genom läsning av har framtiden för sig. Om motionärer- både bocken och människan sögs in vid 
skönlitteratur. Läsningen blir nas påståenden säges det bl. a. natt det Norrtullsgatan av tonerna från långdan- 
emellertid mera njutningsrik om vara dem förlåtet om de inför mötet sen: Nu a r  de' jul igen, nu är det jul 
man lyckats tränga in till kär- med en ny företeelse låter fantasien spela igen. Väl inom dörrarna kände män- 
nan av vad man läser. Denna något frigjord från förnuftets band». niskan sig som en sill i en snörpvad - 

handledning får Ni i vår kurr i 
Hon kunde inte 

Litteraturkännedom kammaren ansågo att enhetspris-affärer- vända. Värmen steg henne åt huvudet 

som behandlar ett flertal av nades såsom den verkligt funktionalistiska hon och bocken var utpressade igen v i d  
Sverges äldre o c h  yngre för- detaljhandeln. Ingen mätning, ingen väg- Odengatan hade hornen raknat och benen 

ning och i n g e n  tidsödande sortering, (I blivit skeva. På bocken. Han tog sig fattare. 
ferensarbetet.  

yttrandet från Epa heter det härom: Det a l d r i g  mer. 
S e d a n  nedrustningskonferensen 

upphörde att a r b e t a ,  h a r  fredsarbe- traditionella vidmakthållandet av fullstän- Allting sånt  kommer nog fram i den 
tet s ö k t  treva s i g  fram g e n o m  s. k. kooperativa förbundets diga sorteringar leder till konserverandet allsidiga utredningen. Sen få vi se. 
hilaterala förhandlingar makterna av en omkostnadsmarginal, som är for 

n å g r a  resultat skönjbara. 
vinster man hittills h a f t  att p e k a  p å  

omdöme från Epa lika bra som försvarsskrivelsen, 

De flesta socialdemokraterna i Andra men då var det försent. 

underhandlingar s o m  m a k t e r n a  emel- na ha en mission att fylla. Epa beteck- och hon nådde inte ner md tårna. När 

E l s a  Svartengren. 
emellan, men knappast heller h ä r  ä r o  korrespondensskola 

S o v j e t  ingått med sina g r a n n a r  o c h  spondenskurser litteraturkännedom. med upplysningar om bl. a. Ett hedrande uppdrag. 
D e  e n d a  Stockholm 

äro de nonaggressionspakter, vilka Sänd mig gratis prospekt över Edra korres- 

Namn: 

10-12 och 1-4 Moderata arvoden Adress: 

röken Kerstin Hesselgren har utsetts tionens två utredningskommittéer på f i r a  
Tidev. 14.4. F till rapportör för interpariamenta- medlemmar framlade ett förslag i ung- 

Förslaget an- 
nämning som väckt stort uppseende i togs och fröken Hesselgren utsågs att Rättshjälp även för Bag arstugan Genéve. Sektionen sammanträdde den 7 som sociala sektionens rapportör fram- 

Bouppteckn. fr. I ?  kr , Lösöreköpskontrakt april I Geneve, varvid fröken Hesselgren lägga detta förslag vid Unionens sam- 

6 förl, k r ,  ärenden Testamenten till samma 7 kr. samt låga därmed pris jäm- HORNSGATAN 37 
Hovr.-not. I. TORNA. Stureplan 13. IV FOLKUNGAGATAN 65 ,, ,, 73 37 

s o m  i d a g a r n a  förlängts på ytterliga- 
re tio år. 

sändes i öppet kuvert, frank. med 5-öres frimärke.) riska Unionens sociala sektion, en ut- domsarbetslöshetsfrågan. 

- Tel, Söd. 70 00 i egenskap av rapportör för en av sek- manträde i Istanbul i september 

GÖTGATAN 52 333 90 Kungl. Hovblomsterhandel Säg det med blommor! 
Tel. 103396. Mott.-tid 2-3, 6-7. 
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Moderskapsskyddet Bekännelser. 
ett stort samhäIlsintresse. »Utgick i England på två år i 24 upp- Under det andra flickor skriver uppsat- 

lagor» står det på omslaget till Ethel ser lågande av patriotism, tar unga Ethel 
Mannins till svenska överflyttade arbete en gång som utgångspunkt för sin upp- Det statliga moderskapsunderstödets ras, nämligen om de ekonomiska förhål- »Bekännelser», och författarinnan är sats d:r Johnsson ord: »patriotism är  en 

genomförande innehar ett viktig' landena väsentligt ändrats inom denna otvivelaktigt värd denna framgång. skurks sista tillflykt», och man kan förstå 
erkännande från det svenska samhällets tid t. ex. inträffad arbetslöshet el- Ethel Mannin a r  ingen debutant hon att det blev ett rabalder. 
sida, nämligen av principen om samhäl- ler om nedkomsten äger rum,tidigare än har redan en hel del böcker bakom sig. Hennes far vill att hon skall ägna sig 

»Bekännelser» är boken om författarin- åt statstjänst och hon söker komma in i 
lets eget ansvar för sina mödrar och spä- väntat. I varje fall vet mödrarna sällan nans eget l iv,  Med obarmhärtig öppen ett gymnasium, men hon blir kuggad där- 
da barn. Naturligtvis är det av allra så långt i förväg att de ha rätt till moder- het t a l a r  hon om s ig  själv och gisslar a l l t  för a t t  hon ej kan svara på en del idio- 
största intresse att följa verkningarna av skapshjälp. De ogifta mödrarna få i all- hyckleri och all dumhet, som truts all ut- tiska frågor och blir ansedd för obegå- 
denna viktiga principhandling och se hur mänhet först genom S i n  barnavårdsman veckling behärskar mänskligheten. vad. går igenom en handelskurs och 
tanken på ett omhändertagande av möd- reda på denna möjlighet men barna- Hon börjar från början och ger oss kommer ut I livet. Redan tidigt har hon 
rar och barn kan förverkligas i vårt lands vårdsmännen förordnas i de flesta fall små utsökta bilder av föräldrahemmet börjat författa Hon fördjupar sig ivrigt 

i böckernas rike, läser Freud Russel, naturen och barnets värld. 
olika delar inom den ekonomiskt trän- inte så tidigt. Och mänga mödrar vet Barnet växer upp och kommer i sko- Lawrens Ibsen strindberg och fortsät- 
g a  ram, som 1931 års  k. förordning in- inte om möjligheterna att få hjälp, förrän lan och det finner skolan vara en djä- ter oförtrutet att skriva. Hon skriver om 
nebär. de kommit i kontakt med barnbördshuset vulsk uppfinning, som tycks uteslutande allt mellan himmel och jord: »Hur jag 

Den tortyr vårdar mitt barn», »Vad är  det för fel 
ordningen om moderskapsunderstöd nu  Det föreligger emellertid ett par för- och de bestraffningsmetoder som använ- med äktenskapet?», »Rätter av risa, »Hur 

varit i tillämpning i över ett  år. Och då slag från två olika erkända sjukkassor Av barnet har blivit en liten kvinna, hon har nämligen fått plats i en t idning ,  
Stockholms erkända centralsjukkassa i om uppmjukning i dessa bestämmelser som börjat intressera sig för socialism, som skall veta allt. Hon gifter sig, 
geografiskt avseende befinner sig inom och man hoppas att årets riksdag måtte poesi och kärlek. i socialismens irrgån- men äktenskapet blir bara en obetydlig 

gar  införes hon av en kommunistisk lä- episod i hennes liv. Hon är  ständigt för- 
rarinna som hon djupt förälskat sig i ,  älskad och hon skildrar ingående dessa 

nära räckhåll för våra undersökningar, besluta om ändring. 

ha v i  bett dess direktör, h r  Östman Om Vad den i 1931 års förordning före- och hon får lida smälek för sina åsikter. förälskelsers betydelse för hennes ut- 
några synpunkter och erfarenheter i den- skrivna förvården beträffar, påpekar hr 

För Stockholms vidkommande har för- eller barnmorskan. Vilket ju är för sent, anlagd på att plåga barn. 

das är rent infernaliska. man ändrar s i n  gamla vinterkappa» 

veckling Särskilt sympatisk blir hon. 
när hon talar om den man, till vilken bo- 
ken ä r  dedicerad. 

Och så reser hon till Amerika och ser  
med kritiska blickar på det stora dollar- 
landet. Hennes skildringar därifrån ä r  ' 

fulla av slående och humoristiska iaktta- 
gelser. Och Om man undantar den för- 
tjusning med vilken hon skildrar s ina  
barnsliga små fyllerier. följer man med 
stort intresse-hennes dissektioner av den 
amerikanska psyken. 

Överallt i boken kommer författarinnan 
tillbaka t i l l  hymleriet på det sexuella Om- 

ridet:  »Vi ha gjort könet till en oanstän- 
dighet.. .», »Bakom vår blygsel för köns- 
angelägenheter ligger det  puritanska ha- 
tet t i l l  l i v e t  Och dess fruktan för lycka». 
Och man kan ej  annat är ge förf. rätt i 
vad hon säger Om a l l t  det Osunda Och 

skrymtaktiga, som frodas i samhället och 
ä r  till obotlig skada för mänskligheten. 

Ethel M a n n i n  är en angenäm bekant- 
skap. Ty man f i n n e r  i henne en verklig 
människa med rätta mänskliga tankar, 
som hon förmår att i skriftens form ge 

går frimodigt till storms mot det vrånga 
i samhället Och vill se en sannare Och 

upplyst m ä n s k l i g h e t  gå en lyckligare tid 
till mötes. 
Ethel Mannin: Bekännelser, Tidens för- 

ett klart och övertygande uttryck. Hon 

Herbert Lindberg. 

lag. Pris 5 kr. 

na betydelsefulla fråga Östman att bristen på organisationsappa- 
Ja, svarar hr Östman det statliga rat mycket försvårar dennas genomföran- 

moderskapsunderstödet är  verkligen värt de särskilt naturligtvis för landsbyg- 
stora problem, och vi ä r  glada för varje dens vidkommande. Sjukkassorna försö- 
tillfälle att  offentligt få komma fram med ker emellertid att på olika sätt komma i 
våra synpunkter och önskemål. 
vandet av moderskapsunderstödet inne- så göra det mesta möjliga av små resur- 
bär  ju en alldeles ny uppgift för sjukkas- ser. 

utgifter för detta, de ä r  alltså bara fråga ra betydelsen av att kvinnorna också gå 

om en organisationssak. Men svårighe- i n  i sjukkassorna och påpekar flera be- 

stöd ligger däri, att  folk inte har reda sereform medfört för kvinnorna, Men 

allra störst behov av att komma i åtnju- portionerna mellan kvinnliga och manliga 
tande av såväl moderskapshjälp som un- sjukkassemedlemmar förskjutits betydligt 
derstöd, ha vi svårast att  komma i kon- til l  kvinnornas fördel, Medan det år l926 
takt med. var omkring 47,5 % män mot 52,5 % 

För  Stockholms del gar det ända jäm- kvinnor voro siffrorna i december 1933 
förelsevis bra, fortsätter hr Östman men resp. 42,4 % och 57,6 %. 

på landsbygden är  det värre Förord- Ofrånkomligt är,  att  hela denna fråga 

ningen stadgar ju, att modern för att  ä r  av grundläggande betydelse för sam- 

komma i åtnjutande av understödet, skall hällets hälsa och att all uppmärksamhet 

göra ansökan om detta senast RO dagar och intresse bör ägnas den både från 

före barnsbörden. Vissa undantag från enskildas, organisationers och myndighe- 
denna bestämmelse kunna visserligen gö- ters sida. C.H. 

Handha- kontakt med mödrarna och försöker ock- 

s o m .  Visserligen får vi igen alla vara H r  Östman framhåller till sist den sto- 

ten med handhavandet av dessa under- tydande fördelar som 1931 års sjukkas- 

på a t t  de finns till Och just de, Som har medlemssiffrorna ha också ökats och pro- 

Elisabeth Nilsson! 

Sanna vittnesmål och falska 
En intressant översikt. 

I ett modernt samhälle äro rättstvister äro dessa bevis oriktiga, blir utgången, 
mellan dess medlemmar en mycket sedd från rättvisans synpunkt, naturligt- 

vanlig företeelse. Få människor kunna vis också oriktig. Ett av de allra vanli- 
skryta med att e j  någon gång på ett eller går om e j  det vanligaste bevismedlet ä r  
annat sätt hava varit inblandade i en rat- vittnesmal. En person har bevittnat en 
tegång antingen som part eller som vitt- tilldragelse, har sett en ogärning begås, 
ne. I många människors liv kommer en hört ett yttrande fällas, varit närvarande 
rättegång att spela en avgörande roll, vid ett köp. Ofta finns e j  någon annan 
detta inte minst när det gäller brottmål. bevisning om hur det tillgått vid tillfället 
Så vanliga som rättegångar äro och så ifråga än denne persons utsaga. Ar då 
stor deras betydelse är för de enskilda denna utsaga e j  med sanningen överens- 
deltagarna däri, måste det alltså fram- stämmande, så måste ju rättegångens ut- 
stå som ett Önskemål. att  samhället ger gång komma att kränka rättvisan. Nu 
största möjliga trygghet för att  de e j  torde det lyckligtvis vara relativt säll- 
missbrukas, så att orättvisa och orättfär- synt, att en person avger ett  medvetet 
dighet e j  få spela in vid det rättsliga av- falskt vittnesmål fruktan för det hårda 
görandet. Så vitt det ä r  möjligt, har ock- straff, som följer på mened tjänar till a t t  
så i de flesta länder, inte minst hos oss, hos vittnet ingjuta rädsla för att  e j  hålla 
tendensen hos lagstiftarna varit att  s i  sig till vad som ä r  sant. Men ett vittnes- 
mycket som möjligt förebygga sådana mål kan vara fullkomligt felaktigt, även 
orättvisor och giva var och en möjlighet utan att vittnet är medvetet härom. Vitt- 
att göra sin rätt gällande. Att det oaktat nets minne sviker, han eller hon inbillar 
orättvisor förekomma, är  visserligen sant, sig hava hört och sett saker som aldrig 
men avsikten ä r  dock att söka hindra förekommit o. s. v. Var  och en har sä- 

kert någon gång erfarit hur svårt det ä r  
Men frånsett rent uppenbara och u p p  att någon tid efter en tilldragelse nog- 

rörande orättvisor och missbruk av lag grant redogöra för densamma, i all'syn- 
och rätt måste hur noga lagstiftaren och nerhet om man e j  från början varit in- 
domaren än försöka hindra det, utgån- riktad på att komma ihåg den. Det lig- 
gen av  många rättsfall dock bliva i grun- ger i människans natur att i minnet ofta 

dem. 

den orättvis. Domstolen måste ju följa förblanda saker, Intet är vanligare än 
d e  bevis, som företes i rättegången och att man finner sig bestämt minnas en 
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PROGRAM 
vid 

Svenska Kvinnors Vänsterförbunds 
extra  Centralstyrelsemöte 
i Stockholm å Hotel Excelsior, Birgerjarlsgatan 35, söndagen den 15 april 1934. 

Kl. 10 f. m. Mötet öppnas. 
Upprop. 
Redogörelse för det gångna årets arbete. 
Val a v  funktionärer vid mötet. 
Redogörelse för ställningen inom Frisinnade Landsföreningen och inom 
Sveriges Liberala parti beträffande ett eventuellt sarnghende. 
Frågan om bildande a v  ett allmänt Vänsterförbund. 
Diskussion. 

Kl. 1-2 e. m. Lunchpaus. 
Kl. 2 e. m. Fortsatt diskussion. 

Förslag till uttalande ,om gift kvinnas rätt till arbete med anledning av 
föreliggande motion. 
Redogörelse för en del riksdagsfrågor. 
Eventuellt andra frågor. 

sak som sedan visar sig vara alldeles fel- för att vi för en tid sedan på svenska suggererade att tro, att de hört eller Sett 

aktig. Det ä r  därför självklart, att  vitt- fått en kortfattad översikt över en del hit- en Viss tilldragelse som i själva verket 
nesmål ofta måste vara felaktiga; ju hörande frågor I en på bokförlaget Na- aldrig beroende sett på på det det sätt, av dem varpa angivna de blivit sättet, till- 
mindre kritisk en person är  mot sitt min- tur och Kultur utgiven skrift »Vad är frågade Efter författarens redogörelse 
ne. ju större ä r  sannolikheten att han kan sanning» har A. Wachtmeister redogjort härför förstår man bättre än förut vikten 
minnas fel. för en del företeelser inom vittnespsyko- av att det första förhöret med en person 

Det är  förvånansvärt, att dessa frågor login, som tydligt visa, hur lätt vittnen vare sig han höres som vittne eller 
kunna misstaga sig och härigenom även- part och särskilt då polisförhör i brott- i ett  land med s$ utvecklat rättsväsende mål lägges i händerna på sakkunnig led- 

som vårt hittills vunnit så litet beaktan- tyra en orättvis utgång av  en rättegång. ning, så att den förhörde ej genom 
de. Miljoner offras på skapandet av lag Författaren redogör först i korta drag olämpliga frågor suggereras att tro sig 
och rätt, på vårt domstols- och polisvä- för de udersökningar i hithörande frå- veta mer, än han verkligen vet. Har en 
Sende. Massor av människor dömas till gor, som utförts av framstående jurister Person en gång avgivit en utsaga, ä r  det 
straff i brottmål och få finna sig i dom- och psykologer på skilda håll under de sedan sannolikt, att denna utsaga stannar 

senaste årtiondena, särskilt i Tyskland. i hans minne och så påverkar själva min- 
Han påpekar vidare att hos oss domarens nesbilden, si  att han vid det slutliga för- stolens avgörande i vanliga civilmål, och 

ofta ä r  enda bevisningen i dessa rätte- uppskattning av vittnesbeviset kommer horet inför domstol fortfarande är  över- 
gångar vittnesmal. Trots de stora kost- att bliva betydligt f r i a r e  efter genomfö- tygad om riktigheten av den berättelse, 
nader som årligen nedlägges pil rättsvä- randet av den ifrågasatta rättegångsre- som han, Om förhöret letts på ett annat 
sendet i vårt land, har dock ytterst få ju- formen och att det under sådana omstän- sätt, aldrig skulle kommit att avgiva. 

rister ägnat några studier åt vittnespsy- digheter domaren blir tar ännu vederbörlig viktigare hänsyn än hittills till att de Rädsla något intressant, respekt lusten lätt påverkbarhet att kunna berätta av vad 

kologiens grunddrag och ännu färre hava resultat, som vittnespsykologin, kommit en annan tror o. s. v. allt detta ä r  om- 
lagt ned mera arbete eller kostnad på t i l l ,  Han övergår därefter till att redo- ständigheter, som påverka vittnets psyke 
denna gren av rättsvetenskapen. Vid uni- göra för en del företeelser inom vittnes- och förrycka minnesbildens sanningsen- 
versiteten förekommer ingen undervisning psykologin, som han sökt gruppera efter lighet. 
häri i varje fall e j  någon obligatorisk vissa a l l m ä n n a  grunder, medvetet lögn- Det skulle föra för långt att nämre gå 

och detta ämne finns e j  som självstän- aktiga vittnesmål, betydelsen av samman- taren berör, eller att endast ens förfat- 
dig vetenskapsgren inom de juridiska fa- soner vittnespsykologiska försök och de- dem alla. Av det ovan anförda torde 
kulteterna. Ytterligt få torde även de ras värdesättning, värdet av vittnesmål av dock framgå, att hans redogörelse ä r  av 

stort intresse för var och en som intres- 
serar sig för vårt rättsviisende även utan- 

domare vara, som i sin dagliga gärning barn O. S. V. 

ha tid eller intresse att ägna denna fråga Författaren belyser sin framställning för juristernas krets, Då det alltid nå- 
någon närmare uppmärksamhet. Försö- med exempel ur olika rättegångar Man gon gång i varje människas liv kan in- 
ker en part eller hans ombud mera ingå- rar en fullkomligt skrämmande bild av träffa, att hon måste vittna, eller att hon 
ende fråga ett vittne för att  få reda på rättsväsendets Osäkerhet, när man finner utanför domstol måste avgiva en med 

hur i vissa verkliga fall vittnen mer eller sanningen noga överensstämmande skild- 
grunden till hans vittnesmål, så mötes mindre omedvetet hava givit utsagor, som r ing  av ett visst händelseförlopp, så kan 
han Ofta av  misstro från domstolens sida stundom lett till att  den anklagade dömts denna vägledning i vittnespsykologins 

vad vittnet beedigat får stå för vitt- till svårt Straff, fastän det sedermera kun- grunddrag vara av intresse för a l l a ,  Den 
nets räkning och betraktas som laga be- nat konstateras att dessa utsagor varit riktar uppmärksamheten på en hel del 

företeelser, ägnade att minska sannings- vismedel ända till dess hans utsaga kan fullkomligt felaktiga. 
motsägas genom ett absolut tydligt vitt- Av särskilt intresse är författarens re- värdet av en persons iakttagelser Och kan 

nesbörd en kamerabild t. ex. 
dogörelse för hur lätt människor påver- sålunda tjäna till viss ledning för den, 
kas av den form, vari vittnesförhöret hål- som önskar undgå att göra sådana fel. 

Så mycket mera värdefullt ä r  det där- les, hur t ,  ex. vittnen visat sig hava blivit 



"Fire unge mennesker". 

"London City" på Vasan. 
En norsk succès på Blancheteatern. 

I. 
et Nye Teater i Oslo har av sit t  D överflöd skickat ut fyra unga konst- 

närer på erövringsturné till Sverige. Det 
behövs många gånger inte mer än att  vi 
svenskar hora det fjällfriska norska språ- 
ket förrän vi falla till föga - men denna 
gång är det inte språket - det a r  m i n -  
niskorna som fånga oss först och hålla 
oss med en fullkomlig trollmakt. En gång 
i världen bildade »De Otte» skola och 
övergingo till en ouppnådd legend - 
norrmännen har skapat ett nytt begrepp 
- v i  få hädanefter räkna med fyra.  

Inte på mycket länge har jag varit så 

helt ute av mig själv - tack vare ett 
ensemblespel - men de fyra från Oslo 
togo mig med hull och hår — och min 
enda sorg  a r  och var den, att  j ag  inte 
hade en daglig tidnings forum at! göra 
min översvallande glädje hörd ifrån. 

Mina kollegers litet överlägsna omnäm- 
nanden av spelet förvånade mig inte. Nå- 
gon konstnärlig entusiasm föddes inte på 
denna sidan Kölen och om den till även- 
tyrs ligger latent, hålles den i dvärgisk 
Koma så länge som möjligt. 

Vad består vår kritikerkår av för per- 
sonager egentligen? Akademici, som Bo 
Bergman och Österling - den ena kun- 
nig men konstant sur  - den andra okun- 
nig och ljum - doktor Björkman både 
kunnig och hrinnande. men hämmad av 
en alltför gymnastiskt inpräntad lärdom. 
Späckad med citater och parallellreflexio- 
ner - och så den mest hrinnande bland 
de  unga, Grevenius - men aven han svek 
denna gång. Det ä r  inte nog a t t  konsta- 
tera att  >applåderna ekade - publiken 
jublade - och a t t  stämningen var hög», 
vad som först  och främst gällde var a t t  
kapitulera, a t t  bekänna oss hesegrade av 
denna ungdomsfriska scenkonst som väll- 
de  fram likt en lavin. 

Till slika teaterföreställningar vallfär- 
dar  man och anammar. Säg mig var i 
Stockholm de t  kan ställas upp en trupp 
på fyra  så samspelade, underbara ar- 
tister? 

Oavsett om komedien är moralisk eller 
inte, oavsett om den har litterärt värde 
eller ej, den gav dock rika tillfällen åt  
fyra  enormt skickliga art ister att  visa allt 
det  bästa inom dem. Våra kritici be- 

döma teaterpjäser som om d e  tävlings- 
läste roman- och novellmanuskript. Det 
faller ingen av  dem in att  det  möjligen 
finnes författare som se teatermässigt på 
vad de skriva, och kunna i huvudet he- 
räkna håde den plastiska, mimiska och 
talade effekten av sit t  scenverk. Likaväl 
som det talas om situationskomik kan 
man säga situationstragik och gradera 
en skala som täcker hela livseländets re- 
gister. Samson Raphaelson, författaren 
till »Fire unge mennesker» ä r  en pro- 
blemdiktare, Iian har sa t t  sig före a t t  dra- 
matiskt tänka moraliska tankar om det 
som för en och annan kan se ut som 

ning, ett skininier över sig av Frühlings- 
erwachen. Det duger inte a t t  avfärda en 
pjäs som denna med en axelryckning och 
några struntförnäma ord om oameri- 
kanskt. etc. etc. Den ä r  i s i t t  slag mera 
betydande än Mobergs »Våld» och Si- 
werts »Ett brott», den ä r  elegantare och 
fyndigare och oändligt mycket naturli- 
gare i sin byggnad. 

Jag  vet inte hur man skall vara skapt 
för a t t  si t ta kall inför en så himlastor- 
mande scenkonst - kan man förhärda 
sitt hjärta så ytterligt a t t  man  inte dras  
med i spelet om kärleken och livet? inte 
en av de  kriticerande herrarna lät  för- 
leda sig till a t t  kasta sin blaserade mask 
— det berömdes välvilligt och med små 
förbehåll. Föreställningen bagatellisera- 
des pli grund av  pjäsens »värde» och 
ingen enda av dem alla öppnade sin famn 
för dessa hetagande konstnärer. Det 
skulle kunna skrivas en essä om valörer- 
na i deras spel, om den konstnärliga 
våldsamhetens måtta,  om ansiktenas 
överkänsliga, skiftande spel - ja,  i oänd- 
lighet kunde man finna tacksamma ord  
för vad de  bjöd oss. »Fire unge men- 
neskers» sceniska återgivning ä r  i s i t t  
s lag  ett  lika stort  evenemang som »Me- 
dea», lika berikande och lika vågtungt.  
J a g  vill inte gå in på de  enskilda presta- 
tionerna. bara nämna deras  namn som 
gjorde kvällen oförglömmelig - åtmin- 
stone för mig - Lillemor von Hanno, en 
konstnärinna, som i s ig  här  på lika de- 

Till Sovjet-Unionen 
ökar turiststriinimen för varje år. Från 
den statliga ryska resehyrån Intourist's 
skandinaviska byrå upplyses a t t  et t  fler- 
tal resor under hela säsongen organise- 
r a s  till olika platser inom Sovjet-Unio- 
nen. Priserna ä r o  mycket Iågt sa t ta  för  
såväl gruppresor som enskilda turister. 
Bland dessa resor kunna vi nämna: 

April: 1:sta Maj-resa till Leningrad och 
Moskva. (11 dagar,  avresa den 25:te 
april.) 

Specialresa för kvinnor till Leningrad 
och Moskva. (Avresa den 27:de april.) 

Specialresa för läkare till den IV. Anti- 
Reumatiska kongressen i Moskva. (Av- 
resa den 28:de april.) 

Under maj månad äger  i Moskva en 
s tor  konstutställning rum - bildhuggeri, 
måleri etc. 

Maj: Resa till musikfestligheterna i 
Leningrad den 20-30 maj. (Avresa den 
18:de maj.) 

Resa till Leningrad och Moskva. ( i l  
dagar,  avresa den 10:de maj.) 

Juni: Student-resa till Leningrad och 
Moskva. (Avresa den 15:de juni.) 

(Avresa den 15:de juni.) 

na i Ural. 

Specialresa till Leningrad och Moskva. 

Resa till de stora industrianläggningar- 
( 3  veckor, avresa den 29:de 

lar  Tollie Zellman och Bodil Ipsen, Rön- 
naug Alten, ett  överkänsligt ansikte som 
pendlade inom samma själens skikt d ä r  
Die Bergner och Die Thiemig suveränt 
höra hemma - Lasse Segelcke, en man- 
lig charmör,  mäktig a t t  göra även en i+  
lig situation artistiskt bärande och väd- 
jande till förståelse - och Georg  Lökke- 
berg, en ung konstnär, som framtiden 
ligger stor och öppen för. Hans spel, 
denna hänsynslösa blandning av teknik 
och äkthet, spränger alla begrepp om 
vad man hittills kunnat vänta s ig  av en 
scenisk ungdom. 

II. 
Vasateatern har ställt Hamlet pli till- V växt  och låtit Sonja Sjöstrand över- 

sätta van Drutens Londonkomedi om ste- 
nografer på ett  berömt advokatkontor. 
Dialogen flyter ledigt och manniskorna 
teckna sig naturligt så när som på den 
överaccentuerade brådskan vid postdags 
- i  dessa aktavslutande moment har  re- 
gissören, Gunnar Olsson, förletts till a t t  
inbilla sina sujetter a t t  vridscenen snur- 
rat  runt ett  t ag  och fört  dem till New 
York eller Chicago. Recensenterna för- 
klara s ig  trots detta inte nöjda med fa r -  
ten, utan önska en ändå snurrigare takt.' 
Var ta r  d e  sina speed-pretentioner ifrån? 
Återigen har vår antikverade kritikerkår 
kollektivt avhållit sig ifrån a t t  både giva 
och mottaga.  Det måtte vara helvetiskt 
a t t  behöva agera inför sådana  sura ,  
immuna herrar med anteckningsböcker 
och kriarättande pennor. Hur ska  en  
ung skådespelartrupp kunna tina upp så 
mycket l i t terärt  dödkött? Det skulle 
r icka  om anmälaren sade  a t t  pjäsen ä r  
obetydlig, men har charme och sedan 
överginge till spelet. Det är intrycket av  
vad som presteras vi ska  ta  med oss hem, 
inte en litterär översikt. 

Ekmanteatern hade absolut heder av  
sina ungdomar, samspelet var  väl avvägt 
och replikerna kommo naturligt. Karin 
Carlsons tolkning av  den äldsta av  kon- 
torsflickorna, Miss Janus, intog odispu- 
tabelt den ledande ställningen. Hon har  
ingen gång varit så ödmjukt bra i någon 
roll som just  i denna - hon levde den 

juni.) Under denna tid avhållas i Moskva 
idrottstävlingar och en sportparad. Juli: Specialresa för lärare. 

Specialresa till Leningrad och Moskva. 
(Avresa den 14:de juli.) 

Volga-resa. (Omfattar routen Lenin- 
grad—Moskva—Gorki och Stalingrad.)  

Under denna tid avhällas i Moskva sim- 
och tennistävlingar. 

Augusti: Gruppresa till Leningrad, 
Moskva och vidare till Kaukasien. (Av- 
resa den 1:sta augusti.) 

Specialresa för läkare till Leningrad, 
Moskva, Charkow, Krim och Odessa. 

Resa till Teaterolympiaden i Moskva 
mellan den 1-10 september. (Avresa 
den 29:de augusti.) 

Under augusti månad avhållas rodd-, 
Iättatletik- och motorbåtstävlingar. En  
stor utställning av  de  olika nationaliteter- 
nas hemslöjd och konstnärliga alster. 

September: Resa för ingeniörer till Le- 
ningrad, Moskva, Charkow, Dnjeproges 
(f .  d. Dnjeprostroj), Kiew och andra sto- 
ra industristäder. 

Oktober: En 5-dagars-resa till Lenin- 
grad  och Moskva. 

November: Resa till Leningrad och 
Moskva i samband med Novemher-högtid- 
ligheterna. 

December: En vintersportresa till Le- 
ningrad och Moskva. (Avresa den 22:dra 
december.) 

Specialresa för lärare. (Avresa den 
27:de december.) 

MÖTESPLATSEN. 
Norrköpingskretsen av Svenska Kvin- 

nors västerförbund tog vid sitt mars- 
möte som utgångspunkt för aftonens 
diskussion doktor Alf Ahlbergs art iklar 
i Dagens Nyheter den 14 och 19 mars,  
»Den politiska debattens förfall». 

Mötet beslöt att ,  med begäran om in- 
tagande i  tidningen, tillställa I). N. föl- 
jande skrivelse: 

öppet brev till doktor Alf Ahlberg. 
Edra art iklar i D. N., »Den politiska 

debattens förfall», har på oss gjort  ett 
mycket starkt intryck genom sitt skarpa 
belysande av den typiska nutidsmänni- 
skans mentalitet och de  fa ror  som på 
grund av densamma i skrämmande grad 
hota den europeiska kulturen. 

Vi tillåta oss här citera Eder samman- 
fattning: »I det politiska livet är det 
icke de förnuftigaste, icke de vederhäfti- 

resurserna och på det skickligaste. efter 
publikens allmänna mentalitet bäst av- 
passade sättet .  Världshärskarna i detta 
mörker äro propagandans komniendanter, 
de stora meningsmakarne.. . 

Nutidsmänniskan s t å r  i et t  korsdrag av 
propaganda, som blåser emot henne ur 
himmelens sexton grindar:  och hon s tå r  
osäkert ,  ty hon ä r  rotlös och hållnings- 
Iös. . 
murar - för basunstötar.» 

Eder politiskt-psykologiska studie har  
av oss tagits som inledning till en diskus- 
sion om de  problem den  berör. Den är 
ett  vickelserop, f o r  vilket vi känna ett 
behov a t t  få tacka Eder, ty vi anse a t t  det 
är dylika ropande roster världen behöver 
for  a t t  å te r  komma till besinning om nöd- 
vändigheten av a t t  slå vakt kring »de 
kulturvärden, under vilka det västerländ- 
ska livet förut inordnats och som nu ä r o  
stadda i upplösning.» 

Norrköpingskrelsen av Svenska Kvinnors 
Vänsterförbund. 

Därför ramlar hon lätt  som Jerikos 

Norrköping i april 1934. 

och fyllde varje sekund av sin tillvaro på 
scenen med e t t  liv, som spontant steg u t  
till oss och rakt in i hjärtat  på oss. Den 
mjukhet, som putsade av  alla kantigheter 
vilka annars vidlåda fröken Carlsons spel, 
sprang f ram helt oväntat u r  hennes blick 
och ifrån blicken spred den s ig  till mun- 
nen, vars hårda linjer plånades ut. Den- 
na framställning ä r  mycket mer än ett  
löfte och man har  rätt  at t  vara glad å t  
den unga skådespelerskan. I en mycket 
ytligt skisserad roll skänkte Hugo Björne 
stycket en antaglig bakgrund, hans lugna 
spelsätt  gör publiken t rygg ,  man trives 
och lyssnar. Fru Berntzen viker inte 
ifrån sin personlighets yttergränser,  vil- 
ket är klokt, och en glimt i hennes mörka 
ögon låter oss då och d å  ana.  a t t  hon le- 
ver med i  den pjäs hon spelar. »Sam- 
tittandet» mellan Karin Carlson och henne 
fördjupade många situationer och ska- 
pade en laddad atmosfär - en scenisk 
yttring som de flesta teaterregissiirer säl- 
lan förstå a t t  utnyttja och det därför bli- 
vit filmens lott  a t t  instruera våra aktörer i. 
Hjördis Petterson var alldeles förträfflig 
som den levnadsglada, nöjeslystna och 
pratsjuka stenografen och i övriga dam- 
roller fyllde fruarna Stevens och Björne 
författarens intentioner. Uno Henning 
hade en  ohängd advokatlymmel på sin 
lott, direkt övertygande var han inte, men 
hans goda skolning förnekade s ig  inte. 
Sture Lagerwall ä r  fortfarande aderton 
år ,  något förvuxen och i behov av flera 
nyanser i s i t t  spel. Han bör  lägga man- 
ken till och vidga sit t  lilla register - han 
har större möjligheter än d e  flesta.  Unga 
Ekman balanserade mellan amatör och 
professionell - det var självsvåldigt men 
inte utan talang och kommer I ian a t t  
minska farten i stället för a t t  öka den, 
blir figuren säkerligen troligare. I alla 
händelser röjde han något personligt i  
sitt sä t t  a t t  tala - och kommer han att  
fortsätta hur Iian dessutom lära s ig  den 

Årets student- 
ämnen 
och ämnena for 50 år sedan. 
M a n  blev - uppriktigt talat  - all- 

deles väldigt glad och synnerligen 
angenämt överraskad, då man fick s e  
årets studentämnen, vilka - som j u  d e  
stora drakarna för en tid sen meddelade 
- löd: 

1) Församlingelivet i  våra dagars  sven- 
ska kyrka. 2 )  Om hjältar och hjältedyr- 
kan i svensk poesi. 3 )  L. Runebergs 
»Krysantos», en diktares trosbekännelse. 
(Texten medföljer.) 4 )  Är en reform a v  
vår rättstavning önskvärd? 5 )  Den nor- 
diska samhörighetstanken. 6) Industria- 
lismens genombrott och verkningar i Sve- 
rige. 7 )  Den politiska och ekonomiska 
liberalismens framträdande i Europa un- 
der 1800-talet. 8) Naturförhållandena i 
de svenska fjällen. Några karakteristiska 
drag. 9) De gröna växternas roll i na- 
turens hushållning. 10) Isaac Newtons 
viktigaste insatser i  den naturvetenskap- 
liga forskningen. 11) Med vilken rätt kal- 
la.; tidningspressen den tredje statsmak- 
ten? 

Till jämförelse må meddelas även stu- 
dentämnena för vårterminen a r  1884: 
1) Hwarigenom bewisar s ig  den heliga 
skrift  wara  Guds uppenbarade ord? 2) 
Hwilka woro de  förnämsta orsakerna till 
konstens och wetenskapens höga blomst- 
ring i det  forna Grekland? 3 )  Den preus- 
siska statens uppkomst och utveckling. 
4 )  Dalupproren under Gustaf Wasas re- 
gering. 5) De fornnordiska wikingatå- 
gen. 6 )  Om skalden Stagnelius. 7) Wå- 
ra skogsträd och deras  inflytande på 
landskapets karakter.  8) Ej  bättre hörda 
man har  på wägen än kunskap mycken. 

Arets ämnen lir utmärkta men svåra.  
De kräver i s tort  sett  mycken verklig his- 
torisk bildning och insikt - i  motsats till 
historieundervisningen i skolorna,  som i  
många fall utgörs a v  e t t  enda  planlöst 
virrvarr:  krig, kungars med tiden tämli- 
gen tilltagande fetma, hur många hustrur 
kungarna hade och hur  många barn, tem- 
peraturen en viss novemhermorgon o. d., 
som väl dock inte kan ge någon förkla- 
ring till och översikt över det historiska 
skeendet. Översiktlighet och förmåga a t t  
s e  utvecklingen, samt  s tor  fackkunskap 
måste nämligen finnas hos d e  abiturienter, 
som ger sig på årets ämnen. Till för- 
mågan av  perspektivistiskt seende, mog- 
nad och allmänbildning måste även fogas  
en viss stilistisk förmåga - det ä r  san- 
nerligen inte små krav, som ställs på abi- 
turienten av å r  1934! 

Det  är dock helt  visst  en riktig v ä g  
Kungl. Skolöverstyrelsen har slagit  in på 
under de sista åren! Det värsta ä r  a t t  
den s tå r  i så svår kontrast  till undervis- 
ningen under hela skoltiden! Den går 
sannerligen inte ut på a t t  skapa  självstän- 
digt tänkande unga människor med mogen- 
het och perspektiv! För den gäller det 
a t t  skapa slätstrukna ämbetsmän å t  och 
lydiga medborgare i den kapitalistiska 
staten. På en sådan mänskotyp passar 
Kellgrens ord :  »Försök ej  a t t  höja d ig  
över medelmåttans k r e t .  Bliv täck, oför- 
vitelig, en man  av God ton!» Alltså: co- 
da Skolöverstyrelse, ihågkom Tegnérs  
ord :  »Vägen går framåt,  den går ej till- 
baka!> och anpassa undervisningen I sko- 
lan efter tidens krav! 

Gustaf Klackenberg. 

konsten e f te r  övliga regler. Ibland fal- 
ler äpplena lagom långt ifrån äppelträ- 
det. - Regien höll bra ihop scenerna.  

Sven Stål. 
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