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tionerna protestera 
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R E c ~ l " ~ ~ ~ ~ ~ n ~ i ~ g  ~ ~ ~ ~ ~ r ~ ~ ~ r ~ s H ~ ~ r ~ ~ ;  
t,,l,e kohnndel ,  llar med ohetydliga and- 
r inqa r  ht kamrarna, 

!ISAKRINGEN A "E-!r tillstyrkt? av andra laxutskot- 
' '  m a i o r i t c t ,  E0m d.irvid f r i l i t  regcrin- 

f<irslag med nfigra av de frisinnade 

,,<lafe ga dnremot ici:e med, so- 
cialdemokraternas varflirt gäller alltsi  i 
ä r  d e  folkfri<innade. i f jol var dct Som 
hekant bondefiirhundet. E TT '''''HI21GT F'REJ"DIKAT är  'Ir- 

sta kammarens heslut hetraffande 
Ciymnastiska centralinsfltutets omorgani- 
sation, dar man genom att folja utskottet 
och propositionen frir fiirsta gangen prin- 
cipiellt gfitt in fiir olika löneplacering av 
manliga och kvinnliga lärare. Froken 
Hesselgren och hr Lindhagen protestera- 
de forgäves i kammaren mot det hetank- 
I ~ g a  steget. 

EN JORDVARDESKATT,  som mr D Snowden infijrde i England ar  1931 
under starkt motstånd frdn de konserva- 
tivas sida, har nu fullständigt upphävts. 

le Lord meningsfr8nde Snowden passar MacDonald p3 att ge  en sin hesk gam- re- 
plik, d i  han forutsätter att detta ar ett 
ytterligare bevis, som premiärministern 
vill ge sina tory-vänner p i  sin omvändelse. 
FOR FORSTA G ~ N G E N  PA SEXTIO 

AR har ett lagfürslag kommit inf<jr 
ienaten i U. s, A, ,  avsett att uppmjuka la- 
pen emot födelsekontroll^ F(irslaget Ra' 
u t  pi att ti l lsta spridandet av upplysning 
om fddelsekontroll samt ridgivning av 
enskilda läkare och vid O l i k a  softers 

sE2: b , ' , ~ n u , " , ? ~ n i ~ ~ l ~ ~ ~  ~~~~e~~~ 
medel borde yara ti l lg8iigliga åtminstone 
fiir varje vuxen, som rinskar det. 

Man påpekar även att sidan upplysning 
i s jaiva verket redan ä r  t i l ~ g ~ W k  för en  
stor del av befolkningen ty lagen över- 
trädes l i k a  mycket som fiirhlidslagen På 
s in  tid.  h,en - de som bast behova upp- 
lysning ha ofta de stiirsta svårigheterna 
att ffi den och mhnga fä dåliga råd och 
skadliga medel. I varje fall anses den 

~~n~~~n~irde:i"",:,e i:eb"de", nF 
varande frirbudet. D E:" KOMMITTB AR T I L L S A T T ,  

som p i  riksdagens beg!äran skall 
andra vfir preventivlag, Som Pfi en Banl: 
skall tillåta upplysning *Om Preventivme- 
del - men å andra sidan hindra en .pro- 
paganda driven i vinningsl?stet syfte och 
andra icke önskvärda formepi>. Detta 
ekvilibristiska fiiretag är  nu anförtrott åt 
chefen för medicinalstyrelsen, generaldi- 
rektiir Hellström, överläkare Karl Marcus 
och den i preventivlacsdiskussionen hit- 
tills okände riksdapslednmoten, advokat 
~~~l Hillqfird med hemortsrätt i Halm- 
stad och hijpern. 

agna andrinrar, H ~ q y  och honde- 

. 

. 

Wait and see! 

d- 

Elin Wägner: Hagar Olsson: 

Eldslågan över Kreml. Den beträngda kvinnligheten 
'$s and har inga s:lndagar mera, an- i verkligheten infe vara hans vana, men F r u  Ehha Theorin-Kolare, Husmoderns punkter då kärleken skattaS hiigt - som 

R ' i j n d e r  man ordet, hlir man rättad. folket som aldrig ser honom måste nästan mångkunniga och erfarna redaktfir, t, ex, iinder romantike, ,  - framträda ock- 
Arhetslivet loper oavhrutet vecka ut och fa den förestallningen. Andra ansikten har Uverraskat världen med en bok som s i  geniala kvinnliga personligheter, M~~ 
vecka in, när e t f  skift vilar en dag efter som Vi snart lärde OSS känna igen från i lätt kaserande form behandlar kvinnans kärleken och kvinnliglieten ha arga f i e n -  
sin femdagarsvecka, tar ett annat vid. a h  gathörn vol0 Marx och Enaels,  folk- lyckomöjligheter. Detta ämne brukar ju der i den manstyrda och av män upp- 
Men omkring fiirsta maj äro samlade tre kommissarien över Röda armen VOrOSji- vanligtvis behandlas av män, med den byggda v.irlden. ~ 1 1 ~  statsmin fran Pla- 

gemensamma ledighetsdagar, d i  äntligen lov och Dimitriv bulWen. som alla känna självskrivna auktoritet som männen alltid ton ända till Napoleon och ~ ~ ~ ~ ~ l i ~ i  ha 
maskiner och människor pusta ut tiiisam- f r in  Leipziaprocessen. Och efter dem [egga i dagen då det gäller att utreda vad sett snett pi kärleken i dess hcjgre per- 
man och de dagarna lysa p i  årets xräa kommo de otaliga hj;'ltarna i mindre for- som är bäst och lämpligast för kvinnan, sonliga former - ty stafen hehnver ly-  
väv som de ri>da majdekorationerna på mat, stormbrigadernas folk som firades Med desto större glädje hälsar man varje diga människor men ingallinda lyckliga, 
en sotig husfasad. med offentliga utmSrkelscr, ordnar och kvinnligt bidrag välkommet, 

Jlorgonhrisgriippen, som j ag  f i t t  med- materidla f c i rdeh  for att de slagit alla Någon stridbar hok hr Kvinnan och det lekens och livets filrhittrade motstfindafe. 
fiilja, hade redan i Leningrad sett forhe- arhetsrekord eller genom skicklighet och lyrkliga livef inte. Den hjuder oss inga Och Sven dc yttersta dagarnas sj:i,slä- 
redelsen till forpta maj:  generalrept,tition ridighct gjort SiS fortjänta av repiihli- finslipade teoretiska vapen i den aktuella kare, psykologerna, hetrak:a kvinnan som 

kampen fiir den heträngda kvinnligheten. ett heklagligt faktiim, e i i  parasit som 
och ett ivriyt arhrte pA att smycka hus Men intressantare ändi  än hilderna Men den konstaterar p i  ett vitsixt och kommer mycken olycl<a fistacf o c ~ I  helst 
och torg. .ilen nar V I  fram pA eitermid- vor0 folkmassorna som IWPfYllde gator- m i n p e n  King fiirhluffande sätt att kvinn- horde nskadliygiiras. Efter a t t  forst Ila 
daten den sista april kommo in till hu- na ivriga och redan imtstämda. Vad är ligheten iir och så vitt vi kznner historien upptnckt sexiialiteten som drivfjädern i 
vudstaden var ,!loskva redaii firdixt fiir det fur Slags maninskor, hur ha de det, alltid har varit heträngd. Och detta iir allt som riir sig i miinniskan, sitter nu 
festen. Riida fanor vajade iiverallt, riida hiir k:inna de det? Turisten rfides eller inte så litet. Det är  tvärtom ganska mgc- den fildrande Freud o p n  s i n  \.isdoms ut- 
dukar \'oro dragna dver fasaderna och hijr fitminstone rädas de fidlor och faror ket i en tid dä man far oara med om siktsberg och varnar oss fiir i<.irlekena. 
fullskrivna av sentenser till priiletarintets Som Iiirn d3 han faller sina Omdihien. kvinnlighetens nesligaste självuppgi\vlse. Att det finns ett psykiskt kvinnuprohlem, 
stora mimstringsdac, och en oändlighet Men e f f  kan intf ens analfaheten ta miste Hatten av for varje kvinna som i dag giir att kvinnan i allmhnliet vantri\,es i den 
av plakat g i r o  oss rcdan frin hussen en 176: hhr vandrar det h;irskande proletaria- ett fiirsok att stimulera den tynande existerande kiiltiiren. det ha psykoanaly- 

Enliqt I'rciid hrror fiirestiillninl: om den hildkiilt som drives tet i sin stad. och just nu mfir det hra och kvinnliga sjiilvmedvetenlieten! 

med sovjetrepuhlikens heroer. gliider sig som barn p:1 jiilafton. Ingen I raska drag tecknar fiirfattarinnan detta p5 att kvinnan h r  mer eller mindre 
I)c flesta av oss vor0 j u  i detta land :ir klädd efter parismod, det har man kvinnlighetens tcirnestriidda viig genom vRrdrliis som kulturfaktor OCII äger m i n -  

,analfabeter, som fcirst nu hiirjade I;ira d e  aldrig sett. Ingen siiker imitera en {iver- historien. Denna väg är  enligt hennes dre fiirmåga till driftsiiiilimering iin man- 
ryska hokstiverna. Men det fanns myc- klass, for en sådan har flertakt heller isikt om inte sammanfallande s:, i alla n m .  Det finns dock andra psykologiska 

aldrig sett. Folket är sig självt. ,fall parallell med kärlekens. Där kärle- forskare - framfdr allt Adler - som 
I'iirst alltsi  dessa bilder. Lenins och Liksom från Sverige så s t r h m a d e  tu- ken bryter fram till ett hGgre liv, där vin- upptäckt att det också kan vara nbyot 

Stalins niRktiga och dekorativa huvuden. rister f r in  3113 viirldens hurn till Moskva ner också kvinnligheten segrar. Vid tid- 
ihland sammankomponerade till en duh- denna dag. Hotellet var en fullkomlig 
helwdomlighrt, ihland var fi;r sig, men provkarta pb alla världens folk och 
naS,an aiiticl smaierndc i i \ c r  fillkct. IX- tungoniii. Sa ian:*tiar man iiii kom- 
nins leende var ai> samma hortomjordiska mit efter krig och inhördeskrig, hunger 
karaktsr,  som det han här d i r  han iig- och nöd, att Moskva tryggt kan ta emot 
ger i sin glaskista i mausoleet. Men Sta- folk till ett  fredligt skidespel efter alla 
l i n  myste slllgt och gemytligt, det lär j u  

Religionsstiftarna ha varit kvinnans, kär- 

av trupper och frivilliga kfirer pi catorna kens tack. 

tikerna dock insett. 

ket  Ii jr  Oss a t t  stiidera ändä' 

(Forts. a sid. 3) .  

Amerikas handel med Sovjet. 
(Forts, i sid. 4,, D e rysk-amerikanska handelsförbin- renski-regeringen 1917, och en del av 

delserna för vilka vägen tycktes väl dessa pengar användes tydligen dirrkt / i l /  
jämnad genom det officiella erkännandet utrustningen av de vira frupper, med vil- 
av Sovjet-Unionen från Förenta Stater- ka nian forsökte sförfa den nuvarande rc- 
nas sida i höstas, ha haft åtskilliga svå- gimen i Ryssland. Det förefaller minst 
righeter att kämpa emot. Enligt Senaste sagt underligt att begära, säger tidnin- 
telegram ä r  det nu meningen att nya för- gen, att Sovjet-regeringen skulle Aterbe- 
handlingar om bl. a. Bryska skuldfrågana tala desso utgifter. För den rysk-ameri- mstningsindustrien skulle upptagas på diplomatisk väg mel- kanska handelns framtid är  det av aiira 

största vikt, att den ryska regeringen får 
För  inte länge sedan antogs i Förenta klart besked om den kan pårakna kredit. 

undertecknarna av skrivelsen Staterna en lag. den s. k. lahnson-förord- Just nu planerar Sovjet sin import under M ningen i' Sverige ha tolv svenska märkes ärkebiskopen själv i spetsen för ningen, enligt vilken pll enskild kredit andra femårsplanen. Hellre än att vänta 
organisationer med fredsarhetet på sina Svenska ekumeniska nämnden, vidare från amerikanska medborgares sida är  på en mer eller mindre oviss politisk upp- 
program, riktat en framställning till Förbundet för kristet samhällsliv, Natio- förbjuden gentemot stater, som icke full- görelse med Fijrenta Staterna, är  det 
statsministern, De främsta önskemålen i naltemplarorden, Svenska freds- och skil- gjort sina betalningsskyldigheter till För- klart att Sovjet placerar sina beställnin- 
denna protest mot vär blomstrande krigs- jedomsfiireningen, Svenska krigstjänst- enta Staterna. För Rysslands vidkom- gar för lang tid framåt på andra mark- 
industri Sr att  tillverkningen av och han- vägrarförbundet,'Svenska sektionen av In- mande hade emellertid en särskild över- nader. 
deln med krigsmateriel höra bringas un- ternationella kvinnoförbundet för fred och enskomrnelse träffats. Det ryska handels- Förenta Staterna, till vars ekonomiska 
der en afoli?fändig, sfaflig kontroila. frihet, Svenska skolornas fredsförening, uthytet skulle finansieras genom den återuppbyggande handelsförhindelserna 

Inflytande av utländska penningintres- Svenska världsfredsmissionen, Sverges statliga Export-Import-hanken och föll med Sovjet skulle bidraga, borde under 
sen i denna tillverkning och handel maste godtemplares ungdomsförbund, Ungdo- sålunda inte under Johnson-lagen, som dessa förh5llanden gå endera av två vå- 
förbjudas och förhindras. Såsom ett ön- mens fredsförening, Ungdomsförbundet särskilt var avsedd som påtryckning på gar. Antingen skynda på med att ordna 
skemil sättes dessutom upphörandef a v  Heimdal, Vita Bandets centralstyrelse. de europeiska stater, som ännu icke be- den s. k. ryska skuldfrigan eller också 
all  krigsmaterielexport frdn Sverige. Samma insikt om den privata rust- talat sina krigsskulder till Amerika. upphäva den nya förordningen och tillåta 

Organisationerna piminna om, att den ningsindustrins verkan som krimpropa- Emellertid har nu Johnson-lagen till- Export-Importhanken att fortsätta sin 
fredsälskande opinionen inom olika folk ganda, har nyligen kommit till uttryck i lämpats även p i  de ryska handelsförhin- kreditgivning som frAn början var me- 
knappast på någon punkt torde ha upp- amerikanska senaten, där en undersök- delserna och därvid hotat att alldeles ningen. Ekonomiskt och finansiellt ä r  det 
trätt med sådan enighet. som just ifråga ning av krigsindustrierna beslutats. Sär- strypa dem. mindre riskahelt att  bevilja kredit At Sov- 
om den okontrollerade vapenindustrin skilt framträdande äro i Förenta Staterna Mot denna for bAde amerikanska och jet-Ryssland än A t  de flesta av Amerikas 
med dess väldiga ekonomiska vinstmöj- de mäktiga industrier, som leverera be- ryska intressen ödesdigra tolkning av la- övriga europeiska gäldenärer. Inte hara 

ligheter. Det ligger i öppen dag och kr& stAndsdelarna i d e s  krigsflotta samt - gen, protesterar den ansedda amerikan- därfor att landet i stor utsträckning he- 
ver inga bevis att de krafter och de kapi- därnäst - militärflyget. Att de summor ska tidningen T h e  New Repuhlic med höver dess varor utan därför att det ock- 
talinnehavare som äro engagerade i rust- 'som årligen gå till dessa ändamil mä- skärpa. SA har varor att säl ja å t  Amerika - vil- 

ningsindustrin äro betjänta med och effer- tas i hundratals miljoner är allmänt be- I stort sett existerar ingen Brysk skuldw ket är  den bästa och i själva verket enda 
i samma mening som fran övriga euro- möjliga garantin för att  Amerika kom- 

de av den infernoiionella anarkin, det ut- 
rikespolitiska osdkerhetstillståndet och att avskaffa rustningsindustrin, så länge Amerika har aldrig lånat ett öre å t  Sov- Varför skulle man, säger tidningen till 

missärnian mellan stater och folk, Och om det hade gjort sist, genom omotiverade isoleringssträ- 

Just inför det nuvarande kritiska läget att en effektiv kontroll över den privata' det skulle det säkert ha fätt igen Pengar- vanden söka skada de "yligen ivaga- 
på nedrustningsfrsgans område ä r  det företapamheten p i  omridet och över ex- na, eftersom * h k v a  alltid samvetsgrant bragta ''änliga relationerna m e l l a n  sovjet 

sär?;kilt nijdvändigt att  ansträngningarna porten av vapen och ammunition är  önsk- fullgjort Sina ekonomiska skyldigheter Och FÖrenta Staterno Och avbryt' f l j r -  

att kontrollera rustningsfahrikationen icke värd förefaller att  ligga i tippen dag. 

Protest mot 
lan de häda staterna. 

ot den privata krigsmaterieltillverk- Bland 

sträsa ef t  vidmnkfhdllande eller e f f  ökan- kant. 
Självfallet äro möjligheterna uteslutna peiska länders sida1 påpekar tidningen. mer att f i  ränta På sina Pengar. 

rushingar i och för s i g  äro tillåtna, M~~ jet-regeringen. 

mot utlandet. Ungefär 1R7 miljoner dol- hindelserna med en god, solvent kund? . 
saboteras. - !ars lånade emellertid Amerika till Ke- ! -  



Vad stunden 
kräver 

Ståndsindelningens tid med adel, 
präster, borgare och bönder är för- 
b i ,  Den har efterträtts av klassin- 
delningen. Och i våra dagar har 
klassindelningen blivit särskilt t i l l -  
spetsad eller snarare klasskam- 
pen. Samhället är uppdelat i bor- 
gerliga och icke borgerliga. Bor- 
gerlil samling har blivit ett omtyckt 
ord och en omtyckt sak. Begräns- 
ningen av ordet »borgerlig» uttryc- 
kes i slagordet »borgerlig vänster». 
Man talar inte Iängre om höger och 
vänster. Detta betyder också att  vän- 
stern är splittrad. Vi ha sett att den 
varit det även i andra Iänder och 
vilka ödesdigra följder det medfört. 
Därigenom har vänstern fallit. Den 
s.  k. borgerliga vänstern har blivit 
bortsopad bland högern och social- 
demokraterna äro för tillfället tillba- 
kaslagna. 

Vår borgerliga vänster, som splitt- 
rades år 1923 har efter elva års 
tungan-på-vågen-politik och tillba- 
kagång i egentlig maktställning nu 
preliminärt beslutat sig för att åter- 
förenas. Ett sammanplockat pro- 
gram som underlag och ungefär 
samma människor, d. v. s. män, i le- 
dande ställning är vad man hittills 
vet. De frisinnade behövde tre da- 
gars debatt, vilket låter ana, att me- 
ningsskiljaktigheter ej saknats. Li- 
beralerna fattade sitt beslut på en 
dag och uttalade sig även för önsk- 
värdheten av att »utomstående» 
skul le  tillkallas för att diskutera pro- 
grammet och underteckna ett upp- 
rop. Liberalerna ha förstått att man 
icke endast beslutar bi lda ett nytt 
parti, man måste även göra något 
för att få anhängare. Men, det åter- 
står att se, Vilka dessa »utomståen- 
de» personer skola bli. Och än mer, 
vilka möjligheter som finnas för dem 
att göra sig gällande. Frågan är 
nu: Skall detta s. k. nya parti bli en 
förstärkning av den borgerliga sam- 
lingen eller skall den utgöra möjlig- 
heten til l en enad vänster? 

Ty  endast en om demokratin 
enigt samlad vänster, kan ha möj- 
lighet att rädda och förverkliga de- 

Gift kvinnas Samma rätt H r  Lindhagen 
rätt till för= och samma motionerar 

värvsarbete. skyldigheter. om åborätten. 
På initiativ av Uppsalakretsen av Sven- Till första kammarens första tillfälliga En motion om åborättslagens återstäl- 

lande till det skick i vilken den fram- 
sala de politiska t i l l sammans kvinnoföreningarna med Kvinnoförbundet i Upp- tionerna om utredning beträffande hi- lades i proposition vid 1926 års riksdag 
för fred och frihet  samt Kvinnliga stu- sysslor och dubbeltjänster har ett antal d. V. S. utan den kompromiss, som nu 

gäller och enligt vilken åbon efter 20 år 
dentföreningen förra tisdagen anordnat kvinnoorganisationer riktat en skrivelse, har rätt att inlösa jordbruket, har väckts 
ett offentligt opinionsmöte omkring äm- med begäran att utskottet ville avstyrka i första kammaren av hr Carl Lindhagen. 
net gift kvinna i förvärvsarbete. Sedan den i de ifrågavarande motionerna före Hr Lindhagen betecknar årets kungl. 
mötet öppnats av fru Märta Tamm-Göt- slagna utredningen i vad den avser åt- proposition om upprättande av arrende- 
lind hölls föredrag av advokat Ruth egnahem såsom ett allt för fattigt expe- 
Stjernstedt samt iii. lic. Anna Beckman. gärder f ö r  begränsning av gifta kvinnors riment »att genom lånerörelse skapa 
Talarna framlade bl. a. de vådor ur så- anställning i statlig eller kommunal några arrendeegnahem å viss kronan till- 
väl samhällets som hemmets och familje- tjänst hörig mark, ägnade till självförsörjning 
livets synpunkt som ett kringskärande av De undertecknade föreningarna äro Han erinrar om jordfrågans skiftande 
kvinnans självständighet och ekonomiska Kvinnliga kårsammanslutningarnas cen- öden och den ofullständiga åborättslagens 
ansvar måste medföra. tralråd, Fredrika Bremerförbundet, Sven- ineffektivitet. som Arets proposition inga- 

föredragen antogs en resolution där det ska Kvinnors Medborgarförbund, Sven- Hr Lindhagen hemställer att riksdagen 
med anledning av motionerna i riksdagen ska Kvinnors Nationalförbund och Sven- vid ett återställande av åborätten i dess 
framhålles att en lagstiftning, som gör ska Open Door gruppen. En del av des- ursprungliga skick även ville äska, att la- 
kvinnans rätt till yrkesutiivning beroende sa föreningar hade, som v i  förut om- gen om åborätt och lagen om tomträtt 
av hennes civilstånd lätt får betänkliga 
konsekvenser och att den utgör en mot nämnt, gått med på en utredning men un- kompletteras med inteckningsrätt upp- 
kvinnorna riktad reaktion, som hotar att der det uttryckliga villkoret att den bl. a. låtelser av kronojord för bildande av 
starkt begränsa deras verksamhetsområ- gjordes förutsättningslös vilket ytter- självständiga jordbruk fullständigas så- 
den. ligare starkt understrykes i föreliggande lunda, att även enskild jord, nämligen 
fortsätter resolutionen, representerande skrivelse. Man hade sålunda endast ve- Odlingsmark Och husbehovsskog å bo- 

skilda verksamhetsområden och olika po- lat få statistiska uppgifter Om antalet Lagsdomäner och gods, skall genom lag, 
litiska kvinnornas gifta kvinnor i statstjänst samt såvitt skäliga villkor ställas till förfogande, vare 
fulla medborgarskap vara ett omistligt möjligt i vilken utsträckning den ekono- sig det gäller bildande av nya jordbruk, 
samhällsvärde och äro fast beslutna att miska faktorn avgjorde frågan om deras komplettering av ofullständiga jordbruk 
hävda vår rätt till yrkesutbildning och 
yrkesutövning på grund av fallenhet och kvarstående i tjänst. 
intresse, oberoende av civilstånd, vår Gentemot det utskottsutlåtande, Som 
rätt och plikt att ställa vår erfarenhet ligger till grund för andra kammarens be- som i forevarande sammanhang föresla- 
och duglighet i det allmännas tjänst. Vi Slut i frågan framhåller skrivelsen stora gits, kunna anses vara ur samhällets syn- 
villa verka för kvinnornas höjande eko- betänkligheter. Främst bland de förslag punkt ägnade att minska eller lindra ar- 
nomiskt och socialt och för ful l  likställig- het mellan kvinnor och män i medbor- som böra utredas nämnes j u  i utskotts- betslösheten. 

gerligt hänseende. v i  vädja till kvinnor- utlåtandet möjligheten för gift kvinna, De undertecknade kvinnoföreningarna 
na att sluta sig samman i målmedveten som avgått ur tjänst, att efter behovs- vidhålla alltså sin vid många föregående 
kamp för mänsklig självbestämningsrätt prövning åter inträda i samma eller an- tillfällen uttalade ståndpunkt att gift 

nan befattning. För det första -påpe- kvinna i statstjänst och detsamma 
kar skrivelsen bleve osäkerhetsmomen- gäller givetvis beträffande den statsun- 

Och rätt att taga ansvar 

mokratin. Det kräves av ett nytt tet beträffande möjligheten till återin- derstödda kommunala tjänsten bör 
vänsterparti att inte sjunka i högerns träde så stort, att den ifrågasätta utvä- förbli vid samma rätt och samma skyl- 
armar, när så passar Utan att föra gen ter sig som en illusion. digheter som övriga anställda och att 
en självständig, rakryggad, radi- För det andra skulle statsmakterna hennes ställning icke hör Vanskliggöras 
kal (d ,  v. s. till  roten gående) poli- för vinnande av detta osäkra mål införa genom särskilda undantagsbestämmelser. 
tik, som förstår att  ett vänsterpartis behovsprincipen som ny anställnings- I denna skrivelses syfte har även Sven- 
arbete för det framtida samhället grund vid sidan av de enda grunder la- ska Kvinnors Vänsterförbund till fullo in- 
måste ske genom samverkan åt vän- gen hittills känner, nämligen förtjänst stämt i en likaledes till utskottet ingiven 
sterhåll. Socialdemokraterna äro och skicklighet. Ett sådant Steg, heter skrivelse, där det hemställes att utskot- 
visserligen ej på modet för närvaran- det vidare i skrivelsen, torde icke bliva tet ville avstyrka den av andra kamma- 
de, ty de ha haft motgång. Men de utan betydande konsekvenser även på ren föreslagna utredningen i vad den be- 

skulle lättare kunna föra en demo- andra håll inom statstjänsten. rör gifta kvinnors anställning i statlig 

kratisk politik, om det funnes ett ra- 
dikalt vänsterparti, som inte samar- 
betade med dem endast för egen vin- 
nings skull utan för demokratins 
skull. 

Icke ett hopkompromissat parti 
bestående av enbart den gamla sur- 
degen med dess föregående utan ett 
demokratiskt vänsterparti i anda och 
sanning det är vad stunden krä- 
ver. 

ska Kvinnors Vänsterförbund, hade Till som har att behandla mo- 

Efter de med starkt bifall mottagna lunda avhjälper. 

vi här församlade svenska kvinnor, 

åskådningar, anse 

eller frilösning av arrendejordbruk. 

Vidare betonas att inga av de åtgärder eller statsunderstödd kommunal tjänst. 



ideal är det heroiska ledarskapet kan nian 
inte undra över frånvaron av vision och 

Det nya ledarskapet. inspiration i vårt nationella liv. Det apol- 
loniska ledarskapet måste förkvävas av 

en inställning som dyrkar endast man- 
denna tid när behovet av ledare e nytt niedvetande' födes inom gruppen liga dygder och hrtraktar känslor sna- I t a r  s ; ~  många ödesdigra uttryck och Den representativa människan företräder rast som något opassande. 

sätter en djup prägel på både politiskt inte det som är,  utan det som skall kom- Ändå har det aldrig funnits en tid, som 
och kulturellt liv, förefaller ett försök till ma. Hon är den nya tidsålderns förlö- haft ett så starkt behov av det visio- 

definitionDen av det rätta, det för vår tid serska. Dagens 
dugliga ledarskapet att  va ra  a v  stort problem må förefalla övervägande poli- 
värde Den artikel av J. J. van d e r  tiska och ekononiiska. Alen bakom både 

.Leeuw om Det n y a  ledarskapet Det är genom uppfostran som det nya politik och ekonomi står- den levande 
ur vilken vi härnedan göra några utdrag ledarskapet kan förverkligas Den gam- människan och det är  den levande män- 

i översättning, tycks oss innehålla många la skolan eftersträvade att skapa I 
givande och upplysande synpunkter. och den framställde i första hand fy 

Författaren till artikeln är holländare heroiska ledare. Det var framför- kriget har skapat en misstrogen och cy- 

bekant genom flera större arbeten om all t  en lugn känsla av överlägsenhet som nisk generation, en generation utan tro. 

nella ledarskapet som just vår 

uppfostran och skolväsen en vittberest 
och samhällsintresserad i ' rtrnskopsman 
och föreläsare Artikeln har varit publi- 
cerad i den i London utkommande tid- 
skriften för pedagogiska spörsmål THE 
NEW ERA in H o  m E a n d  School. 

Det nya ledarskapet ar  inte detsam- 
ma som gamla tiders, när ledaren 

dyrkades som en gud i människogestalt, 
inte heller detsamma som en mera nyli- 
gen förgången tids, då ledarskap betydde 
seger i striden om makten. Den nya le- 
daren är den representativa människan, 
erkänd som sidan av gruppen. Hon re- 
presenterar i sitt l i v  det större liv, som 
leves av hela gruppen, hennes storhet 
ligger i att  hon gått ut över den enskilda 
individens gränser och verkligen delar 
tillvaron med den grupp, som hon före- 
träder och uttrycker. När den korar hen- 
ne till sin ledare känna gruppens med- 
lemmar, att denna människa förmår ut- 
tala vad som vagt rörde sig inom dem 
själva. Hon gör och säger vad de en- 
dast obestämt kände. 

Den representativa karaktären i detta 
nya ledarskap blir möjlig endast genom 
at t  människan spränger den trånga indi- 
vidualismens gränser. Den isolerade 
människan kan inte uppnå något annat 
ledarskap än maktens, Det ä r  en ny ari- 
stokrati, denna den representativa männi- 
skans aristokrati, grundad inte på börd 
eller blodsgemenskap, utan på att hon 
identifierar sitt liv med gruppens. 

Den representativa människan är  inte 
bara starkare än  sina medmänniskor, hon 
ä r  framförallt mera förstående har en 
vidare sympati och mera skapande fan- 
tasi. Hennes ledarskap kräver inte hän- 
synslöshet eller förstockelse inför käns- 
lor. Det är  insiktens och förutseendets 
ledarskap. Ty den representativa män- 

grupp tänker e l l e r  känner det kan 
också den mest vulgära press göra. Hon 

ligt medvetande än den som allmänt rå- 
der inom gruppen. Och därigenom kom- 
mer denna att kännas som ett tryck, ett  
ohehag, den laddade spänningen före 
ovädret. Ledarens intuition är blixten, 

atmosfären, hans förlösande ord är det 
sanna logos spermatikos, varigenom ett 

niskan företräder inte endast vad hennes 

representerar en högre nivå av mänsk- 

som skänker befrielse i den pressande 

aldrig tvivlade på sig själv vilken Präg- Människan kan inte leva utan tro 
lade detta ledarskap. Nu är detta na- är  den enande och uppbyggande kr 
turligtvis en enorm fördel så länge i hennes liv utan vilken hon faller 
denna överlägsenhet överty andra. der. Det behöver inte vara en religiös 

Den gör Tron på en ledare, ett ideal, 
överflödig: det är bara den, som tvivlar på si: själv kan verka som en centralt 
på sin egen överlägsenhet, som måste organiserande kraft. v å r  tid lider av 
kompensera sin underlägsenhetskänsla bristen på tro Den har inga illusioner 

genom ett skrytsamt eller övermodigt utom förtvivlan och den kommer inte 
Uppträdande. att  vakna t i l l  e n  ny vision utan d e t  apol- 

fel med ett samhälle och en kultur som äger sin riktighet att  kvinnan, om hon 
tvingar kvinnorna a t t  känna s i c  överflö- förmådde sublimera och i social verk- ställning i denna överlägsenhetslnställ- 

ning. Den bärs upp av  mycket påtag- I den nya uppfostran kan konsten inte diga Denna uppfattning går författarin- samhet omsätta sin djupaste och star- 
liga karaktärsegenskaper. Karaktären, längre vara en bisak som den är i  de nan själv i n  för och man kan utan vidare kaste drift, moderligheten, skulle ha möj- 
eller den moraliska ryggraden Utgörs i flesta skolor for närvarande Den måste ta fur givet att  hon på den punkten har lighet att bli en kulturskapande faktor av 
själva verket av flera samverkande egen- ingå som en väsentlig del i skolans l iv ,  hakom sig al la självständigt tänkande oanad betydelse. Men hur skall denna 

livsvärnande moderlighet kunna göra sig skaper. Undertryckandet av känslan och åtminstone lika mycket som sporten i den kvinnor 
framförallt av  fantasin i förening med en gamla skolan. En annan sak ä r  sedan om man kan gällande i ett samhälle som är  bygqt på 
mäktig konventionell lagstiftning Om vad engelska skolan, Red:s anm.) inte så dela hennes optimistiska tro på kvinnlig- tanks och giftgaser och föriidande kon- 

man kan göra och vad man inte kan göra att sporten skulle bannlysas, men dess hetens och det högre kärlekslivets fram- kurrens? Och hur kommer det sig att 
vad som Passar eller inte Passar, kan fruktansvärda monopol måste brytas tid. För ögonblicket synes utvecklingen kvinnorna under den tid av relativ med- 
åstadkomma en fast struktur, som inte Sporten skulle få kvarstå som en viktig åtminstone peka i rakt motsatt riktning borgerlig frihet som varit dem beskärd i 
sviktar ens under hård Påfrestning. Men del av skolans liv. Men det skulle också och vi torde gå mot en tid då en hyste- den moderna demokratiens hägn visat en 
Priset som måste betalas för detta är  konsten vara. Dess inflytande på sko- riskt uppjagad »manlighet» kommer att så påfallande ohenägenhet för att slå in 
högt: ett  uthungrat känsloliv och brist lan kommer att visa sig vara minst lika utbreda sina fasor i den ena staten efter på denna väg och i stället slitit ut sig un- 
på omedelbarhet är  bara en del av detta värdefull och nödvändig som sportens den andra och taktfast söndertrampa der försöken att konkurrera med mannen 
pris. för den harmoniska utvecklingen av indi- livets lyckomöjligheter. Anlägger man så i manlighet? Jag vill ingalunda här upp- 

vida historiska perspektiv som fru Theo- träda som olycksprofet, men jag anser 
ingenting står Sig Som inte har ett  verk- Om denna harmoniska utveckling är  rin kan man naturligtvis lättare komma att man inte lättvindigt kan glida över 

ligt värde, ä r  det inte nog att göra en möjlig utan närvaro av det andra könet till optimistiska slutsatser. Enligt hen- dessa spörsmål. Det ä r  bra att inte ge 
sak därför att den ä r  passande, eller av- är  en stor fråga. I de flesta diskussioner nes teori ä r  det personliga kärlekslivet en upp hoppet, men det är också bra att vara 
stå från att göra den därför att  den inte om ledarskapet utgår man ifrån att det relativt ny företeelse i historien. Trots  medveten om sin egen svaghet och inse 
ä r  passande. vi måste veta varför vi gör bara är  pojkar som kan bli ledare. Flic- motstånd och förföljelser har det lång- vari den bestar. Kvinnans svaghet be- 
en sak, Vi måste handla medvetet, inte korna nämner man inte en gång. Det ä r  samt arbetat sig fram i Västerlandet för star i att hon inte tycker om att rådfråga 
konventionellt. Den nya moralen ä r  inte sant att utom en och annan Jeanne d'Arc att till slut verkligen upptäckas under re- den sfinx som säger Känn dig själv! På 
föremål för några regler. D i  skapades den friare och grund av denna svaghet har kvinnan gatt 
sig inte på sedvänjans och traditionens heroiska ledarskapet som är byggt på mera kvinnliga levnadsstil som i viss mån fram i blindo Hon har kämpat för en 
auktoritet. Den framspringer inifrån, manliga dygder. Men det nya ledarska- präglat vår nutida kultur. Sålunda kun- plats i solen utan att vara medveten om 

dess omedelbarhet är  inte underkastad pet kräver i lika hög grad kvinnliga de man betrakta den nuvarande utveck- sin egen historiska mission, utan att fatta 
några re@er. 

För egen del viii j ag  inte neka till att 
den strävar efter att se  nuet såsom rotat manlig den kommer säkert att  vara j ag  är höjd för svartaste pessimism. Det 
i det förflutna. Den representativa män- mera mänsklig. Och varför skulle 
niskan inspireras av den omedelbara m a n  inte erkänna det? den nya leda- 
framtiden. den lever redan inom henne, ren blir kanske en kvinna. 

tid, hon ä r  dynamisk och inte statisk. 
Och detta ledarskap av intuition och för- 

nuvarande uppfostringssystem 

hävdelse 

Den beträngda kvinnligheten. 
(Forts.. fr. sid. 1.) 

Men det ä r  något mer än bara före- loniska ledarskapet 

(Här avses särskilt den 

I en tid när alla värden Prövas och viden. 

Den grundar äro kvinnorna knappast ägnade för det nässansen. 

egenskaper. Den nya typen av ledare lingen som ett tillfälligt bakslag. sin kvinnlighets djupaste kraft. 

Hagar  Olsson. 
Traditionen eftersträvar uniformitet, kommer nog att bli mindre uteslutande 

danska dockor av kulturhistoriskt intres- 

hon skall förmedla den till sin egen sam- Köp lotter! s- det är endast ett litet axplock ur 
gen. Till förmån för sin upplysnings- och För den som mera intresserar sig för 

hjälpverksamhet har Internationella det goda ändamålet än för tillfredsstäl- 
Kvinnoförbundet for Fred och Frihet an- landet av den privata längtan efter nå- 

godtemplarlokal på landet. ordnat ett lotteri, vartill lottförsäljningen got eller några av alla dessa lockande 
Trehundratjugufem vin- ting bör påpekas, att förbundets verk- 

ännu mindre ä r  detta fallet med det stolen en blek yngl ing ,  som i v r i g t  gesti- ster till ett sammanlagt värde av 3,121 samhet även omfattar vissa hjälpåtgärder 
högsta ledarskapet av alla, det artistiska kulerande utlägger nazistevangeliets text. kr. äro samlade uppe på förbundets expe- for arbetslösa ungdomar. Genom lottköp 
ledarskapet, det konstnärliga, det apol- Svenskt fläsk åt svenska bönder Svensk dition Lilla Nygatan 4, Stockholm. En k a n  m a n  alltså bidra till skapandet av 

skådande och besök tas gärna emot mel- intresserad ung människa att vid en folk- 
platsen för musernas kyss. Så Iänge tra- isoleringen lan kl. 12 och 4 alla dagar utom lör- högskola eller liknande institution berika 
ditionen får härska i uppfostran, och dess I dag. dagar. sitt vetande om samhälleliga och interna- 

förbundet har f. ö. 
var på radion. Byrds expedition vid ket lockande utställning som istadkom- redan en stipendiat utsänd. hon deltar nu 
Sydpolen talar. Huvudvinsterna utgöras av konst- som häst i den pågående vårkusten vid 
klotet talar människor till mig. Jag hör verk, oljemålningar av Olof Hermelin, E. Kvinnliga Medborgarskolan på Fogelstad. 

Två kvällar utseende kan inte utvecklas under vårt 
I går. 
En liten 

Några arbetare Några bönder talar- just nu pågår 

loniska, Skolrummet ä r  knappast rätta konst åt svenska folket. Inga judar. Leve del av  vinsterna ha f' ö. ställts ut till be- ett stipendium som möjliggör för någon 
Heil! 

Klockan är ½ 12 på kvällen. Jag skru- Det är en mycket personlig och myc- tionella spörsmål 

Från andra sidan jord- mits. 

deras roster, uppfattar en del av vad de 
säger hör deras sång 

Inga avstånd längre Hela jorden är  
vårt hem, al la folk bröder 

Astrid Jansson 

Hald, Mollie Faustman och Max Marcus Men för att återgå till affärerna Lott- 
m. fl.  värderade till 50-400 kr. Silver- priset a r  1 : -  krona och lotter kunna 
saker smycken böcker presentkort på rekvireras genom förbundets exp. eller 
värdefulla tidningar, en minst hundra- direkt hos fröken M. Widegren tel. 
årig niitknäppare med egen historia, äkta före kl. ½ 10 f. m. 106823. 



Alex von Muralt: 

Eldslågan över Kreml. 
(Forts. fr. sid. 1). 

de  blodiga som utspelats här. Revolutio-' 
nens ande ä r  kvar, det  känner man, men 
den kan kosta på s ig  ett  leende nu. ett 
leende av triumf. 

de milittira och kan nu med stolthet for- 
kunna för världen genom Vorosjilov att  

v i  s tå  fasta och fulla av förvissning på 
vår historiska post». 

Så mycket tyckte vi oss ha sett, då  so- 
len sjönk som ett väldigt valborgsmässo- 
häl bakom de gyllene kupolerna i Kreml. 

Tidigt på första maj gick ett  långt tåg 
av odefinierbara människor över bron 
som leder till hacken mot Röda torget, 
demonstrationens hjärtpunkt. Det var 
turisternas dernonstrationståg som place- 
rades på torget. med ryggen mot det mur- 
omgärdade Kreml, och i närheten av Le- 
nins mausoleum. Det var parkettplats, 
men vakter höllo dock noga uppsikt, at t  
kapitalisterna inte satte sig på stenbalu- 
straderna,  som sågo så inbjudande ut. 

Hela torget va r  nu fyllt av militär, 
gröngrå kadrer med röda, blå eller vita 
mössor, de sågo ut som blommande tul- 

såg. Snett framför oss hade vi ett sur- 
timent av hela världens uniformer, det 
var miIitärattachéerna, alltså herrar for  

mento. Under dagarna efteråt hörde jag  
ett  par gånger den förhoppningen utta- 
las att  herrarna måtte ha förstått. 

Uppe på maiisoleet stod en liten grupp 
män, men bland dem var,  sades det, inte 
Stalin, han lär ha stått  på andra sidan 
maiisoleet. 

Den stora militärparaden. 
Vad som nu tog sin början klockan 10 

under den strålande vårhimlen, var en 
militärparad av väldiga mått. Man måste 
tänka på bilder man sett  f rän  kejsartysk- 
land då folkkommissarien Klim Vorosji- 
lov sprängde med sin s tab  in på torget 
förbi sina sorlande leder. Men mannen 
där  var ingen paradfigur. han var  den 
forne arhetaren som under inbördeskri- 
get  hållit den roda frontens mest utsatta 
punkt åt  söder, kringränd, tillbakaslagen 
och segrande till slut. 

Man Jublade också mot honom, man 
jublade mot hans häst, när han sutt i t  av 
och den fördes bort  över torget, jublade 
när han besteg talarstolen och höll da- 
gens enda stora tal till Sovjetunionens 
Röda arm6 och dess  arbetare och bön- 
der, vilka senare emellertid inte voro re- 
presenterade vid tillfallet. 

Hade man då  kunnat förstå eller fått 
s ig  uttytt detta tal i stället för a t t  läsa 
det först  senare, hade det militära in- 
trycket av  första maj kanske inte blivit 
så överväldigande som det blev. T y  det 
ä r  huvudsakligen ett  civilt tal, i vändnin- 
garna stundom påminnande om ett  tron- 
tal, och bland de  jattestora och omätliga 
framsteg Sovjetunionen gjort  under året  
nämnas främst förbättrandet av förhål- 
landena till övriga makter i världen sär- 
skilt Amerika och Turkiet. Han under- 
stryker a t t  arbetarnas och böndernas re- 
gering ha vidtagit otaliga åtgärder för 
a t t  upprätthålla och trygga världsfreden 
och säger a t t  om vissa stater göra krigs- 
politik, så är det inte Sovjetunionens fel, 
men hela världens olycka. 

Under året  har Sovjet emellertid betyd- 
ligt ökat sin arm6 så a t t  den nu ä r  ett  
mäktigt och fruktansvärt försvar för  ett 
land som bygger upp socialismen. Men 
Sovjet har ökat sina vetenskapliga, tek- 
niska och kulturella styrkor lika väl som 

Folkets eget jätteflygplan. 
I den andan var det Vorosjilov före- 

stavade rekryterna den trohetsed som de  
upprepade efter honom, och sen satte sig 
den röda härsmakten i gårig. Det var en 
välexercerad armé med alla maskinella 
tillbehör som defilerade. Bland flygarna 
och krigskemisterna funnos också kvin- 
nor, livligt applåderade av  åskådarna.  
Annars appliderades mest vackra unifor- 
mer, kanoner av grov kaliber och den väl- 
diga flygeskadern på over sex hundra 
plan. Till slut kom ett  jätteplan flygande. 
som såg ut som en örn bland småfågel. 
Det plan som byggts av  frivilliga bidrag, 
kastade sig i  ilsnabba vändningar over 
torget och stan,  föremål för mycken be- 
undran. 

Men inte hara i detta plan tyckte s ig  
folket ha del utan hela harsmakten var 
deras. Folket har ju svultit och försakat 
och avstått från frukten av sina mödor 
för arméns skull och de lita på dess för- 
måga a t t  bevara freden. Invänder man 
mot detta att  rustningar inte bara av- 
skräcka grannarna utan aven locka fram 
nya rustningar, svaras häftigt, a t t  ingen 
kapitalistisk s ta t  kan på allvar tro a t t  
Sovjetunionen rustar för a t t  erövra nya 
områden. - Nej men man tror att  ni 
rustar för världsrevolutionen. - Det är 
inte sant.  Vi överlåta å t  andra  Iänders  
proletariat a t t  göra revolution hemma 
hos sig själva. 

Och så kom äntligen arhetartäget.  Det 
en procession som i  fem timmar rann 
om torget i hela dess bredd, och sen 
sig i två röda strömmar nerför hac- 

karna mot Moskvafloden. Det liknade 
ett triumftåg men också ett  karnevalstig.  
Först kom under ett  fladder av röda fa- 
nor arhetarna från den fabrik som ä r  
1905 var den första a t t  strejka i Ryss- 
land. Så alla industrigrenar med sina 
emblem, framför allt var det maskiner, 
maskiner, maskiner, som hars i taget,  
men även gummi-. klock- och textilindu- 
strierna voro representerade. Lenin och 
Stalin buros som ikoner av  modernt snitt 
och mitt bland dem karikatyrer av fascis- 
ter  och kapitalister, av andra  internatio- 
nalen och Nationernas förbund. Den mest 
aktuella fienden var Japan. Det hela var 
festligt, muntert och ändlöst, ändlöst, en 
revolutionens apoteos. 

Festkvällen i Moskva - 
den verkliga första maj. 

Men j a g  undrar om inte det starkaste 
intrycket av första maj kom till sist, d å  
aftonen svalkades och demonstranter och 
åskådare blandade s ig  på gatorna.  Det 
alltför gröngrå intrycket av  militär och 
mordmaskiner hade bleknat, det  roda in- 
trycket likaså. Nu lustvandrade man bara  
bland det lustvandrande Moskva. Miljo- 
ner voro i rörelse, men ändå var det 
ingen stockning, inte något knuffande el- 
ler otålighet, inget skrän, ingen fylla, 
ingen synbar polisdirigering av massor- 
na. I fönstren längs den stora gatan 
Tverskaja voro utställda ri tningar och 
skisser till planerade byggnadsverk, och 
framför dem stannade ynglingar och 
flickor par  om par  och studerade och 
diskuterade framtidens bostads- och ku l -  
turpalats. Det  föreföll helt  symboliskt. 
Mycket av sovjetungdomens paradis fin- 

aj i Wien. 
Första-majfestligheterna i Wien kunna 

riska utveckling. Det socialdemokratiska 
majfirandet I den unga republiken var 
vittberömt, många utländska partikamra- 
ter hade ingen högre önskan än a t t  åt-  
minstone en gäng f å  vara med om den 
»överväldigande upplevelsen» av en för- 
s ta  maj i Wien. Det ä r  också san t  a t t  
det var fart  och stil på denna wienska 
forsta maj. Den socialdemokratiska re- 
gimen visade med alla medel a t t  Wien 
var en röd stad.  Och i en stad där detta 
parti under sina bästa tider förfogade 
över 600,000 väljare var det naturligtvis 
en enkel sak att  få till stånd ett  festtåg 
av  jättelika mätt. Det var hundratusen- 
den som under förmiddagens lopp vand- 
rade från arbetarkvarteren i n  till den 
inre staden för a t t  demonstrera på den 
berömda Ringen och framför Rådhuset, 
där partiledningen hade sin plats på en 
tribun. 

Under tidigare år skall det  ha härskat 
en spontan och akta hänförelse vid des- 
sa demonstrationer liksom under hela 
festens lopp. Men på grund av den eko- 
nomiska krisen och ett på många håll rs- 
dande missnöje med partiledningen blev 
hänförelsen allt mattare och från a r  1931 
kunde den knappast rycka någon med sig 
längre. Man såg massor och åter massor 
av folk, som helt hyggligt marscherade 
förbi, men den eldiga stamningen fatta- 
des, Och den som hade denna bild i min- 
net blev inte alltför överraskad, när mas- 
sorna den 12 februari 1934 - när det 
kom till avgörande kamp - lämnade par- 
tiledningen och Skyddsfrirhundet i sticket. 
De trodde inte längre p i  seger för sin 
sak. Hade parollen om generalstrejk 
efterkommits den 12 februari  hade oro- 
ligheterna säkert  fått helt annat förlopp. 

Ett  mycket svårt  nederlag for austro- 
marxismen. masspsykologiskt sett  kanske 
det allra svåraste,  var forsta maj 1933. 
Regeringen Dollfuss hade i sin diktato- 

nes endast på papper, men dessa papper 
fascinera d e  unga. 

Medan d e  privilegierade arbetarna,  de  
så kallade udarniks fingo gå på opera 
och balett, teatrar.  biografer och konser- 
ter till belöning för si t t  arhetsnit. vandra- 
de  de andra omkring, tittade på illumina- 
tionen, lyssnade till högtalarna som lar- 
made i alla gathörn,  drucko lemonad, åto 
glass och vad man annars  kunde hitta på 
en festdag. Luftvärnets strålkastare ge- 
nomkorsade himlen, och där  de  träffade 
den kommo stjärnorna i rörelse och all- 
deles som folket dansat i majtåget,  dan- 
sade de  däruppe utanför sina banors var- 
dagliga tvång. Fråga de  andra morgon- 
brisfararna, det  var inte hara j a g  som 
iakttog detta optiska fenomen. 

Och mitt i al l t  detta sopades stan ren 
igen av  skaror  av  arbetare och arbeter- 
skor. Det  var  förvånande lätt gjort ,  ty 
det f inns ju så litet a t t  skräpa ner med i 
Moskva. . 

När  vi äntligen vandrade hem över 
Röda torget såg j a g  för första gängen 
den röda flamman där.  

Det  ä r  en röd fana  som vajar d a g  och 
natt  över regeringsbyggnaden och, eme- 
dan belyst underifrån, ger illusion av  en 
fladdrande eldslåga över Kreml. 

riska uppåtgångs första blomstring helt 
enkelt förbjudit festtåget. Ringen såg ut 
som ett fältläger, den var genom tagg- 
trådsharrikader avstängd från alla in- 
fartsvagar finn de yttre bezirken och det 
var symboliskt a t t  förbundshären ensam 
detta å r  behärskade Ringen. Socialde- 
mokraterna kunde visserligen få gå om- 
kring med Forsta-Maj-Bandet på bröstet 
på de  andra gatorna.  Med proletariatets 
ratt  över gatan var det i alla fall slut. 

Och nu ha vi för två veckor sedan upp- 
levat en ny första maj,  något alldeles 
nytt. Av proletariatets mönstringsdag 
hade blivit »Författningens d o p .  Med 
statsmannens säkra instinkt för den bety- 
delse som själva tidpiinkten har,  då det 
galler a t t  satta in en politisk handling. 
hade Dollfuss valt just  första maj för att  

detta sät t  skulle man eftertryckligt visa 

att  den marxistiska klasskampens lid är 
förbi och a t t  staten vilar på helt andra 
grundvalar. Naturligtvis har Hitlers före- 
döme, som redan förra året  lät folket I 

gemenskap fira »Arbetets daga i Göbbel- 
ska dimensioner, spelat  en viss roll, men 
det var i varje fall inte hara  en kopia 
därav som upprullades i iisterrike. Under 
de  senaste veckorna i april hade ministe- 
rierna arbetat  flitigt. På förbundskans- 
lerns yrkande hade ministerrådet under 
en rad sammanträden, utdragna till kl. 2 
på natten, hyfsat till det  Enderska ut- 
kastet till författning. Erfarna regerings- 
jurister sökte efter utvägar a t t  göra ilet 
för f jorton månader sedan avsatta natio- 
nalrådet brukbart igen och försökte und- 
vika alla parlamentariska blindskär för 
den nya författningen. Och allting gick 
lyckligt. Den sista april kunde man 
offentliggöra författningens text i en of f i -  
ciell tidning för lagar och förordningar,  
de  båda kamrarna röstade, strax före 
sin slutliga hädanfärd.  ja och som 
Sankte Per till råga på allt bestod den 
vackraste blå himmel, voro alla förutsätt- 
ningar för  en glansfull festdag givna. 

På förmiddagen ägde forst  en stor 
barnfest rum i det  jättelika Stadion, som 
socialdemokraterna låtit hygga för helt 
andra ändamål i Pratern.  Det stora skå- 
despelet för  Wiens övriga befolkning kom 
på eftermiddagen med korporationernas 
hyllningståg. Återigen hade man byggt 
tribuner framför rådhuset,  på vilka samt- 
liga regeringsledamriter och diplomatiska 
kåren församlades kl. 2. Med en punkt- 
lighet, som förefaller otrolig, när  det gäl- 
ler ett  sådant demonstrationståg och där-  
till i (isterrike, red en trupp brokigt kläd- 
d a  härolder in på festplatsen på  minuten 
halv tre. Yrkenas, korporationernas för- 
bimarsch hade börjat. 

I spetsen för tåget kommo d e  kultu- 
rella sammanslutningarna.  Och det var 
i högsta grad utmärkande för dagen a t t  
den första gruppen utgjordes av  det ka- 
tolska prästerskapet, a t t  et t  dussin ju- 
diska rabbiner voro med, men a t t  den 
protestantiska kyrkan fattades - efter- 
som den inte fått någon inbjudan. Sedan 
kommo representanter för universiteten, 
lärarkollegierna. omkring tusen studen- 
ter, hundratals klosterelever, katolska 
flickor och studentskor,  katolska förfat- 
tare. Särskilt bifall inhöstade nästa av- 
delning, lantbrukets, d ä r  trädgårdsmäs- 
tarna kommo med härliga blomster- 
vagnar.  Allting var  utomordentligt smak- 
fullt ordnat,  man kunde återigen över- 
tyga s ig  om hur konstnärligt begåvad  
denna wienska befolkning verkligen är. 

Förbimarschen räckte omkring tre tim- 

m a r  med alla övriga grupper ur  hantverk, 
industri, handel, penning- och bankväsen, 
de  fria yrkena och allmänna tjänster av 
alla slag.  Alla olika stallningar inom yr- 
kena voro företrädda, industridirektiiren, 
hantverksmästarn, ja, till och med natio- 
nalbankens president marscherade med 
likaväl som de  anställda och även - 
fastän sparsamt - kroppsarbetarna. 

Men - man får inte göra s ig  några 
falska illusioner - denna första maj var  
den wienska kristligt-sociala minoritetens 
fest. Största delen av arhetarklassen och 
den nationalsocialistiska ungdomen stod 
knotande och förbittrad utanför. Den 
frågan kommer då  i främsta rummet: Var  
denna första maj det nya i isterrikes fö- 
delsedag. eller betyder den endast ut- 
siktslösa försök att  frambesvärja det för- 
gångnas skuggor? Den förra möjlighe- 
ten kon vara tänkbar om det lyckas det 
nya auktoritativa och avgjort katolska 
i isterrike a t t  skapa det välstånd, den so- 
ciala omvårdnad och det mått av andlig 
frihet,  som möjliggöra för dem, vilka i 
dag stå utanför  att vara med. 
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