
Vad har hänt? 
F Ö R H A N D L I N G A R N A  I B Y G G -  

NADSSTRIDEN som återupptogs 
på fredagen har nu utvidgats att  om- 
fatta också avtalstvisterna Inom ett an- 
tal byggnadsindustrin närstående fack, 
nämligen metall-, stenindustri och elek- 
triska arbetarförbundet. Därmed har yt- 
terligare omkring 7,000 arbetare kommit 
in  under dessa förhandlingar. FÖR S K Y N D S A M T  U T R E D A N D E  av 

ungdomsarbetslösheten har en ny 
manlig kommitté tillkallats, nämligen un- 
dervisningsrådet Thomson, disponent de 
Gerr och amanuensen Wallentheim. Upp- 
draget omfattar  inventering av arbets- 
möjligheter samt eventuellt utvidgning 
av arbetsläger och kursverksamhet. Måt- 
te kommitterade e j  glömma den syn- 
punkten att  den nödtvungna arbetslös- 
heten icke endast är ett  ont utan även 
en möjlighet till gott. 

ATIONERNAS FÖRBUNDS R A D  N har återigen sammanträtt. Saar-  
frågan står  främst på dagordningen med 
sin folkomröstning 1935. På franskt ini- 
tiativ inbjöds Tyskland att  deltaga i för- 
handlingarna, men Hitler lät svara att 
det inte gått ut ur N. F. för att  strax 
springa dit igen. Däremot blir ryktena 
om Sovjet Rysslands förestående inträde 
i Polkfiirhundet alltmera ihållande. 
ROOSEVELT SÅTGÄRDER i sam- 

band med stabiliserandet av  dollarn 
har åstadkommit en ytterligare ökning i 
guldvärdet med därav följande stark spe- 
kulation. 

N OMMÖBLERING av eterhavet har E ägt rum Det ör trångt om utrym- 
met. Och Motala har i synnerhet råkat 
ut för n ä r g å g n a  grannar. 

Veckovakten 
Demokratins enda 
verkliga försvar. 

Axplockning ur statsverks- 
propositionen. 

Eiin Wägner fortsätter sin utrikespo- 
litiska översikt med några synpunkter på 

Det politiska bakslaget i 
Spanien. 

Den hjältemodige pacifisten 

Toyohiko Kagawa. 

I frågan om 

Press, regering och 
borgerskap 

Ellen Hørup, 
framlägger 

Köpenhamn, några synpunkter som tyc- 
kas stimulerande för eftertanke och dis- 

kussion. 

Oppositionen 
inom socialdemokratin, 

Som var att  förutse blev följden av 
riksdagsman Albin Ströms uteslutan- 

de ur det socialdemokratiska partiet en 
utbrytning av en vänsterfraktion i likhet 
med vad som skedde å r  1917. Herr Ström 
har nu i Göteborg tillsammans med KiI- 
bomskommunisterna bildat Sveriges So- 
cialistiska Arbetarparti. Det nya partiet 
fordrar en på direkt socialistisk planhus- 
hållning inriktad politik och tar  avstånd 
från socialdemokratins anpassning i det 
kapitalistiska samhället, med ty åtföljan- 
de upprustning och kohandel. 

Oron inom det socialdemokratiska par- 
tiet är  icke något för Sverige enaståen- 
de. I Frankrike har en nationalistisk 
grupp brutit s ig ut. eDt danska social- 
deniokratin tycks ha stoppat sitt avrust- 
ningsförslag i fickan och i Schweiz käm- 
pa tvenne riktningar om partiets ställning 
till militärfrägan. 

E t t  intressant inlägg i debatten om ar- 
lietarpartiernas hållning inför diktatiiren 
och anpassningen till det kapitalistiska 
samhället har gjorts bl. a. av en engelsk 
politiker, parlamentsledamoten John 
Strachey, som med sin bok om den ho- 
tande nationalsocialismen (The Menace 
from Fascism, Victor Gollancz Ltd, Lon- 
don 1933) ger flera fruktbärande syn- 
punkter på frågan. 

värd att  omnämna till orientering. 
M r  Stracheys egen historia kan vara 

Som 

representant för arhetarpartiet I parla- 
mentet stod han under åren 1920-30 till- 
sammans med bl. a. Sir Oswald Mosley, 
vilken tillhörde ministären, i skarp oppo- 

sition mot arhetarpartiets ledning på 
grund av denna? alltmera katastrofala 
politik i arbetslöshetsfrågan. S å  små- 
ningom blev Strachey privatsekreterare 
åt  S i r  Oswald i parlamentet och in- 
gick tillsammans med några menings- 
fränder inom arbetarpartiet i d e n n e  
New Party,  Sir  Oswald lämnade re- 
geringen. Det dröjde emellertid icke 
länge förrän han visade mer och 
mer öppna sympatier för fascismen och 
efter åtskillig »ångest och tvekan» blev 
Mr Strachey tvungen att  lämna hans 
parti, emedan dess program alltför 
mycket stred emot hans övertygelse. 
1931 övergav Mosley alla omskrivningar 
och kallade sin organisation helt öppet 
för fascistiska förbundet i England. 1933 
besökte han Rom samtidigt med von Pa- 
pen och Göring och deltog i fascistiska 
parader. Liksom på andra håll hade vii- 
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Resning 
Ibland Tysklands kvinnor. 
D e t  förmäles att  de tyska kvinnorna 

på skilda häll börjat protestera 
mot det systematiska bortdrivande från 
arbetsmarknaden, som drabbat dem un- 
der Hitlers regim. S å  har en kvinnole- 
dare i Hamburg i ett  nyligen hållet tal 
förklarat kvinnornas kamp mot förned- 
ringen i den politik, som vill göra kvin- 
nan enbart  till könsvarelse. 

Protesten ä r  påkallad. T y  ser man 
närmare efter vilka bestämmelser som 
utfärdats beträffande kvinnorna som yr- 
kesutövare och tjänstemän skall man fin- 
na dem så väl kringgärdade att  ytterst 
små möjligheter till en självständig 
existens stä dem till buds. 

S å  ä r  t. ex. sådana flickor, vilkas för- 
äldrar har råd att  behålla dem i hemmet, 
förbjudna att  t a  avlönat arbete och de 
som redan har anställning måste lämna 
denna. Flickor som gått igenom yrkes- 
skolor har visserligen tillåtelse att  me- 
ritera sig med praktiskt arbete men utan 
annan lön än blygsamt. tilltagna fick- 

pengar. Av en lärarinna i huslig eko- 
nomi fordras s ju års utbildning och prak- 
tik innan hon kan få anställning. 

I avsikt att  uppmuntra äktenskaps- 
frekvensen har också åldersfordringarna 
för kvinnliga ordinarie tjänstemän höjts  
frän 26 till 32 år. E n  lararinna t. ex. 
kan visserligen få plats - ehuru anta- 
let  kvinnliga lärare väsentligt inskränkts 
— vid 26 å r s  ålder, men hon får icke 
räkna fast  anställning och pension förrän 
efter fyllda 32 år. Man vill inte att  kvin- 
nor i äktenskapsåldern i medventandet 
om sin säkra anställning skall välja att  
kvarstå i yrkesarbete hellre än att  ingå 
giftermål. 
Om kvinnorna verkligen börja resa sig 

mot det intrång i deras frihet som den 
nazistiska lagstiftningen innebär, måste 
det hälsas som ett  uppvaknande av den 
allra största betydelse, inte endast för 
dem själva utan säkerligen för hela den 
tyska utvecklingen. 

Remissdebatten. 
enom ett par nyuppsatta anslag vid G ingången till riksdagens referent- 

läktare om att  »Debatten pågår i båda 
kamrarna» - och »Arbetande t idning- 
mön främst» - fick man i år ett intryck 
av hastigare tempo och mera moderna 
stora-världen-fasoner, än vad den i yttre 
avseende propagandafria och anslagsfat- 
tiga svenska riksdagen annars har bru- 
kat ge. 

Men den stämningen sträckte sig just  
inte in i kamrarna. Tvärtom föreföll 
årets remissdehatt ännu mera beharskad 
och temperamentsfri men också mindre 
besvärad av ovidkommande utvikningar 
än denna stora tal-parad i allmänhet bru- 
kar vara. Helhetsintrycket var en över- 
skådlig, vederhäftig uppläggning av re- 
spektive program och åskådningar, med 
regeringen i spetsen försvarande sitt för- 
slag och oppositionen samvetsgrant utfö- 
rande sina förut välkända roller. All- 
mänheten som samvetsgrant fyllde åhö- 
rarl iktarna - verkade djupt politiskt in- 
tresserad och följde med en tystnad, som 
endast en gång avbröts av förbjudna 
bravorop och applåder, de grundliga för- 
handlingarnas gång. 

For första gången på många å r  var det 
inte hr Trygger som inledde högeroppo- 
sitionen i första kammaren utan den ny- 
valde ledaren hr Johansson i Fredriks 
lund, medan hr Lindman, outtröttlig som 
vanligt, öppnade debatten i andra kam- 
maren. Högern koncentrerade sin kritik 
mot regeringen framförallt på frågan om 
beskattningen, regeringsingripandet i 
byggnadsstriden, samt den uteblivna Iag- 
stiftniiigen till skydd för tredje mans rätt 
och mot samhällsomstörtande propagan- 
da. En sådan Iagstiftning vore betydligt 

Båda de ledande högerherrarna efter- 
lyste skarpt den välbehövliga sparsam- 
heten från regeringens sida och togo för- 
stås avstånd från lånepolitik och höjda 
skatter. Hr Johansson genomgick den 
svenska beskattningens historia alltsedan 
finansminister Thorssons dagar och ännu 
tidigare och man riktigt såg hur de be- 
sittande dignade allt djupare under skat- 
terna, tills den fria företagsamheten, som 
hr Johansson uttryckte sig, nu formligen 
pressas till marken under bördan a v  stat- 
liga och kommunala pålagor. Varför då 
inte hellre, sade hr Johansson - trots 
allt - beskatta kaffet? 

Statsministerns svarstal i Andra kam- 
maren innehöll en hoppfull redogörelse 
för läget på den svenska arbetsmarkna- 
den. För första gången har nu Arbets- 
löshetskommissionen rapporterat minskat 
antal hjälpsökande för den sistforflutna 
december månad och detta trots att  47 
nya kommuner tillkommit. Mot 40 pro- 
cents korttidsarbetare och 60 procent med 
normal arbetstid i december 1932, har nu 
endast 20 procent korttidsarbete. I fjol, 
sade statsministern vidare, var det en 
ständig ström av uppvaktande i Kansli- 
husets trappor, hjälpsökande från olika 
trakter av landet. I år lir det i många 
avseenden lugnare. En större procent 
arbetslösa har blivit hjälpta, statshjälpen 
har visat s ia  mera effektiv. Ändå Ar det 
inte mindre än 70,3 procent av kommu- 
nerna som infört arbetsplikt för under- 
stöden. Statsministern - som for varje  
ä r  som går ser  alltmera statsministerlik 
ut - var i stort sett förhoppningsfull. 
Men han protesterade bestämt emot att  
man skulle kunna göra några besparin- 
gar vare sig på de sociala eller de kul- 
turella anslagen - eller på försvarsan- 
slaget. 

Ett helt annat ljus kastades över till- 
ståndet i landet när hr Albin Ström se- 

strängda. H r  Wigforss anlade i sitt stora anfö- 

rande I stort sett budgettekniska syn- 
punkter. Och hr Wennerström försvara- 
de sin betänkliga omsvängning i militär- 
frågan med det argumentet, att  man 
måste öka försvaret, emedan det annars 
bara blir ytterlighetsriktningarna som 
lägger sig till med vapenmakten. - Men 
med den synpunkten måste det ju bli en 
livsfarlig kapplöpning om rustningarna 
inom En nyhet landet. i årets riksdagsförhandlingar 

ä r  rätten för en talare att  omedelbart få 
ordet för en två minuters replik. Denna 
förmån invigdes av h r  L i n d m a n ,  som fick 
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Japan rustar. 
K r i g s h o t e t  från Japan svävar fort- 

farande över världen. Med ingån- 
gen av det nya året spreds faktiskt ryk- 
tet om att  krig redan brutit ut  mellan 
Japan och Sovjet, rykten som fått  nä- 
ring av de japanska truppsammandrag- 
ningarna vid rysk-japanska gränsen. 
Svaret på detta ä r  ständigt ökade rust- 
ningar från Rysslands sida, vilka sär- 
skilt gäller den Ostkinesiska järnvägen, 
som Ryssland fruktar att  förlora till 
Japan. 

Litvinov har nyligen uttalat s ig om 
den rysk-japanska konflikten. Han er- 
kände att  Ryssland anser sig tvungen 
att  öka sina militärstyrkor vid gränser- 
na, endast i försvarssyfte, men, påpe- 
kade han, Japans upprustning måste ha 
anfallskrig till syfte, ty det ä r  ju ingen 
som hotar den japanska säkerheten! Hr 
Litvinovs önskemål var förnyade un- 
derhandlingar om ostkinesiska järnvä- 
gen och avslutande av en nonaggres- 
sionspakt mellan Japan och Sovjet. 

Affären Stavisky. 
Av P. Leroux, Paris. 

Filmen av i dag 
av Nils Simonsson. 

Japanska flickor övas i skjutning (The New Leader.) 
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Demokratins 
enda verkliga 

försvar. 

Sverige och de 
landsflyktiga. 

Ur statsverks- Politiskt bak- 
propositionen. slag i Spanien. 

Regerlngens riksstatsforslag, som nu D e t  är  mycket som sker medan su- På Yrkeskvinnors klubb i Stockholm - 
genomgått sin första skärseld i riks- som inom parentes a r  den enda av- 

dagen, slutar i år  på 1,051,7 miljoner kro- ler viska, I England har o p i n i o n e n  häm- delningen i Sverige av »Business and 
nor mot 1,010,3 i fjol. Det var med en Professional Women's C l u b  och som är 
viss spänning man motsåg finansminis- tat sig från 1931 års p a n i k  och glider en ungdomlig. livaktig och framgångsrik 

terns förslag efter förra årets överrask- åter över mot arbetarpartien till. Fyll- avdelning talade den 15 dennes fru 
ningar på området. Det visar sig nu att nadsvalen till parlamentet och de kom- Mia Leche-Löfgren om Sverige och de 
ett budgetunderskott på 40 miljoner kr. munala valen visa vart vinden blåser. ur- landsflyktiga. Statistiken över de lands- 
täckes genom att utgifterna nedskurits konservativa kretsar ha erövrats av ar- flyktiga är  ännu något svävande men 60 
med 22 miljoner under det att  18 miljo- 
ner skola anskaffas genom ökad förmö- hetarpartiet med rostsiffror som slå 1029 Frankrike största 
genhetsskatt samt stämpelavgift på ho- års rekord. Det sägs att  en av sina mest antalet eller omkring 30,000 och därför 
uppteckningar. 241 miljoner upplånas till överraskande segrar vann arhetarpartiet nu vidtaglt vissa restriktioner. England 
allmänna arbeten, I I  miljoner anslås till kort efter  det de konservativa offentlig- med sin stora arbetslöshet hade motta- 

römmeise för de ökningar i försvars- statliga byggnadsarbeten - under förut- gjort s in  upprustningsresolution och att git ett jämförelsevis mycket ringare an- 
budgeten - från 103 till 111 miljo- sättning att  byggnadskonflikten Iöses. 
ner kr, som årets statsverkspro- 

de reaktionära tidningslorderna Rother- tal f lykt ingarna u p p g i v e s  

position uppvisar. Det vi l l  säga, garna ä r o  att  anteckna är försvarets och mere Och Beaverbroke mot sin vi l ja  ar- Norden avrest omkring 15,000, därav 

berömmelsen inskränker sig till  ett ökats sociala huvudtiteln. Socialstaten har heta för arhetarpartiet. Ett  annat bevis ojämförligt det största antalet tagit  sin 
okats med nära 18 miljoner. Framförallt för växande fredsvilja i England ä r  att  tillflykt till Danmark, där bl. a. en koloni 

gillande av ansatsen, Som dock i gäller denna ökning arbetslöshetsansla- antalet medlemrnar i Föreningen för Na- ordnats för dem på Fyen. 
allmänhet anses alltför svag. Nu gen. I denna fråga är en särskild pro- I Sverige hade som bekant utfärdats 
om någonsin ett starkt militärför- position att  vänta. Man får  redan nu tionernas förbund stigit  " sista t iden ett opolitiskt. offentligt upprop till for- 

svar, heter det. Demokratin behö- veta att  förslag om arbetslöshetsförsäk- UPP t ] ~  en miljon. Det kommer inte att  man för nödställda flyktingar. Detta ä r  

ver det,  Och därmed har diskussio- ring är att  emotse, likaså att  den nyss bli lätt att  få England med på ett nytt ett led i det arbete som utföres av den 
påbörjade utredningen om ungdomsar- krig! Om inte arbetarna vore delade i halvofficiella kommission, som kommit 

nen Om demokratins skyddande med betslöhetens bekämpande möjligen kom- två partier eller om åtminstone de kun- till stånd till följd av överläggningar 
vapenmakt fått ny aktualitet här i mer att  medföra ökade utgifter på detta de träffa överenskommelse att i n t e  kon- inom Nationernas förbund, och till vars 
landet. - Men det kan inte nog ofta område. generalkommissarie amerikanen James 

upprepas att  det ä r  av den a l l r a  En nyhet av glädjande slag på det so- kurrera v i d  val vore arbetarnas utsikter  Mac Donald blivit utsedd. I förbigående 
omnamndes aven att fristående hjälp- största betydelse at t  inte Iåta sig ciala området är  att  bidraget till moder- ännu ljusare. 

fångas av slagorden utan urskilja skapsförsäkringen höjes från 315,000 till I Spanien däremot har det gått bakåt kommittéer för niidstillda flyktingar bil- 
435,000 kronor. Vidare bebådas ett nytt för arbetarna, Den anarkistiska riktnin- dats inom fackföreningar och inom freds- 

den stora fara för demokratins be- förslag beträffande barnavårds- och ung- gen bröt ut i terroristiska dåd i samband föreningar. Fru Leche-Löfgren framhöll 
stånd som ligger i eftergifterna åt domsvårdslagstiftnlng - i främsta rum- den hjälp Sverige givit krigsbarn etc., 

militarism och upprustningar! met gil lande ungdom mellan 18 och 21 å r  med valen i slutet av f'örra året. Den och att  hjälpen till nödställda flyktingar 
I försvarsfrågan är  arets  nyheter min- borgerliga republikanska regeringen, som vore att  fortsätta traditlonen, utan hon- 

Må man komma ihåg att tanken '' dre glädjande. En halv miljon till måste kämpa p i  två fronter mot revolu- syn till r a s  och politik. Hon framhöll 
ett demokratiskt krig mot fascism bombplan, återgång till normala värn- tionärer och reaktionärer, föll vid valen Aven att  de flesta niidstilldn tillhörde 
- nationalsocialism är  en stor illu- pliktsövningar till en merkostnad av och över huvud ledo vänsterpartierna ett  »de intellektuella och att  det visat sin 
sion. Ett allmänt europeiskt krig omkring 6 miljoner kronor - Ar de ön- att  olika yrkesgrupper kunnat hjälpa nöd- 
skulle säkerligen betyda icke endast omkring som försvarsministern bl. a. har förkrossande nederlag Högern som till- ställda, som tillhöra deras resp. yrken. 

att  komma med. Däremot föreslås intet bakaträngts vid de förra valen gick fram Aven framhölls samarhetet med huvud- Europas undergång utan även de- 
mokratins, samt mynna ut i en fruk- anslag till den frivilliga skytterörelsen. till en överväldigande seger tack vare kommittén för noggrann kontroll i alla 

Vad skolstaten beträffar kommer an- kvinnornas katolska förbund. Högern avseenden. Det omsorgsfullt utarbetade 
tansvärd militärdiktatur. och varmhjärtade foredraget mottogs talet lärare vid Iäroverken att  ökas nå- får dock icke absolut majoritet, den är 

Vidare är det klart att utvecklin- got,  medan utbildningen av småskollära- 
gen icke kommer at t  medföra en r i n n o r  begränsas, så att endast 60 nya splittrad och har icke bildat regering, än 

uppdelning i Europa mellan å ena elever skola intagas. På grund av nuva- mindre är det någon tanke på Alfons 
sidan diktaturstaterna och å den an- rande överskott på småskollärarinnor igen. Den gamle chefen för radikala par- 

föreslås också ,* Seminarierna i Sträng- tiet, Lerroux, är nu regeringschef och 
dra de demokratiskt styrda länder- näs, Landskrona, Skara och Härnösand blir tvungen att göra eftergifter till hö- 
na. Snarare torde det bli så att stri- inte nu utvecklas till dubhelseminarier, 
den mellan diktatur och demokrati så som meningen hade varit vid statens ger Och vänster Hans eftergifter till 

kommer att föras inom Varje land, övertagande av småskoleseminarierna. höger bestå i avprutning på den revoIu- 
Denna axplockning - hur ytterligt tionära lagstiftningen. Agrarreformen 

Och t i l l å t e s  det att denna strid ut- summarisk och kortfattad den än ä r  - och undervisningsreformen, de två stora 

kämpas med vapen i hand är demo- ger kanske en aning om vilka frågor som allt överskyggande och nödvändiga re- 
kratins fält en gång för alla uppgi- komma att  tas  upp till diskussion och av- formerna, hade inte  hunnit  långt över 

förberedelsens stadium sedan revolutio- vet. görande under de närmaste månaderna. 

nen. Men lag fanns j u  på att  de stora Till och med i ett så utpräglat 
militaristiskt land som Japan kan stark armé blir alltför lätt ett folk- jordägarnas arealer skulle indragas och 
man urskilja en strömning för icke- fientligt vapen - vilken signatur 
våldet. 
exempel är en enskild radikal po- 

Ett aktuellt och intressant den härskande regimen än har - kooperativt jordbruk 
proletariatets eller dess motsats. och nunnor och övertas av en världsligt 

litiker i Japan, vars historia beröres Demokratins enda verkliga försvar uitbildad lärarkår, Nu blir det nog nöd- spanska jordens eller det spanska folkets 
på annan plats i dagens nummer. är rätt i stället för makt, övervinnan- .. . 

Överste K. A. Bratt har i en arti- det av penningväldet som undergrä- vändigt for radikalerna att  jämka och möjligheter tillvaratagas. Den som är 

kel återigen klart och tydligt påvisat ver dess grundvalar och, en folkge- 
fordroja. Den revolutionära ivern har en vän av Spanien tror att  den vilja som 
slocknat hos de stora massorna som inte besjälade folket: att  komma ifatt världen 

hur tillkomsten av luftstridsvapnen menskap uppbyggd på s o l i d a r i t e t  genast fått de bättre tider de i barnslig och åter resa sig ur århundradens for- 
ingripit omstörtande på hela krigfö- och social rättvisa. yra väntade vid revolutionen. Att mindre sumpning till en framtid, värdig landets 

ringen och därmed också på v å r t  grupper äro fanatiska revolutionärer stolta forntid, ä r  stark och levande. Men 
eget försvarsproblem. Svårigheter- hjälper väl snarast reaktionen då låter den sig e j  heller dödas av den 
na att bemästra en fara från Iuften Spanien skall väl nu genomlida ett po- tillfälliga hesvikelsen som måste komma 
äro så stora att, som överste Bratt litiskt bakslag. Men det ä r  inte möjligt, då man ser att  ett nytt Spanien fordrar 
framhåller, enda försvaret mot luft- tycker man, annat än att  tvånget skall Iånga mödor och e j  tillkommer som ett 
angrepp är att själv anfalla i förväg. pressa fram de nödvändiga reformerna trolleri genom en författningsändring 

, Begreppet försvarskrig är  sålunda 
till slut. 

fortfarande avskaffat även när det 
gäller luftstrid. 

Härmed är dock ingalunda sagt 
att motståndarna till vapenrustnin- 
gar vilja uppge sitt folks och sitt 
lands självständiga tillvaro. Men 
de finna icke betryggande skydd i 
det väpnade försvaret utan se i stäl- 
let utvägen på den mellanfolkliga 
lagstiftningens område och - vid 
direkt angrepp - det passiva mot- 

) ståndets väg. 
Det hjälper ej heller med mi- 

litärmaktens demokratisering. En 

veräner och diplomater högtala el- 

Försvarsministern har skördat be- 

De huvudtitlar där de största öknin- 

-n. 
med applåder Och en insamling följde 

T y  utan en jordreform och en f r ån  monarki till republik. 
undervisningsreform kunna varken den E. w. 

Eurytmi föreställningar 
givas i Borgarskolans Stora Hörsal fre- 
dagen den 19 och söndagen den 21 jan.  
Medverkande äro eurytmister från Goe- 
theanum, Dornach. Eurytmien ä r  en rö. 
relsekonst, men hör icke betraktas som 
dans. Utförd till musik kan den kallas 
i rörelse omsatt sång, utförd till recita- 
tion, ett  i rörelse omsatt mänskligt språk. 
I programmet kommer att  ingå toneuryt- 
mi till musik av Beethoven, Brahms, 
M a x  Reger,  César Franck m. fl. och 
Ijudeurytm till dikter av Rudolf Steiner. 
Goethe, Fröding, Jarl Hemmer o. a 



T I D E V A R V E T  Toyohiko Kagawa. haka på niista alla dag yn;mra och fortsätta. s i t t ,  skänkte Han hjälp- bort 

sina kläder inpå bara kroppen, vårdade 
sluka. gjorde sondagsskola för barnen, 
och fick snart  en stor makt över manni- 
skorna. 

Emellertid drog Kagawa ocksä teore- 
edan den japanska politikens mili- tid& nytta av sina hårdhänta erfarenheter M taristiska och imperialistiska mill- i slumkvarteren. Han gjorde i sitt »slum- 

riktnm: av i dag utgi)r ett allvarligt hot laboratorium» systematiska undersöknin- 
för wirldsfreden, kan man i en enskild gar av de ekonomiska och sociala förut- 
mknniskas, en ung modern japans gestalt sattningarna för dessa fruktansvärda 
finna ett mirkltgt exempel p5 den kamp 

mellan valdets och icke våldets idè. Histo- 
rien om den unae Toyohikn Kagawa ä r  arhetarna och organiserade deras första 
siikert en av de märkligaste och mest fackförening vid en stre jk vid skeppsvar- 
upphyggliga som finns, ven i hamnstaden Kobe. Detta åsamkade 

år  gammal. Det skiillc föra for längt att beskriva 
bilden av den stridbare pacifisten, den Kagawas miirkliga insatser på olika om- 

En hjältemodig pacifist. 

som standigt miste foras inom varje  land mi%forhållanden, studerade där i tvA for år. till Och Amerika plbtsllgt och in- 
trädde han som ledare för de japanska 

Kagawa lever nu. Han lir ännu inte 45 honom fangelsestraff. 
Hela hans personlighet a r  

absolut oforskrlickta, sjnlvständiga, posi- riden. Det var inte n w  att  han ställde 
tivt handlande manniskan. Hans inställ- Sig i spetsen för arbetarrörelsen. Han 
ning till väldet är bestämd a v  övertygel- viickte också till liv en landsomfattande 
sen att  våldet aldrig kan göras förnuftigt, rdrelse bland bönderna för bättre lev- 
a t t  en viirld som byggts upp med väld nadsvillkor. Hans teoretiska begåvning 
också skall fordärvas genom våld. Men och förmåga att  genomskåda samman- 
han ä r  fullt beredd att  offra livet för hangen och se allt i stort, samtidigt med 
denna sin overtygelse. Nar ett manifest den ovanliga, livsglada, kärleksfulla kon- 

i Tokio stfld,skii.s. takten med de enskilda manniskorna gör mot krigsrustningarna, undertecknat av 
ett  flertal av virldens främsta kulturper- 
sonlipheter överlämnades till N. F., var Kagawa den enda japan som u,,derteCk- sm5skolan och senare i elementarskolan man' Han nr modern Och universelL 

grät Toyohiko ofta, ensam och övergi-  »Han ser för sin inre blick en samhil ls-  
nat detsamma. 
p;l nationalisternas svarla Iista i Japan, ven,  pinad av de andras stranga behand- o r d n i n m  skriver hans levnadstecknare, 
Detta avståndstagande från kriget är or- Iing och det hån han f ick utsta för s in  »där mdnniskoviirdet är  det grundläggan- 
ganiskl framvuxet ur Kagawas hela lil,s- utomäktenskapliga börd. Men under  det de och P P ~ W  och materiella varden 
åskådng, Rednn år 1918 organiseradc skede av förtvivlan, som han genomlevde komma i andra rummet.* Han strhvar 
han den nationclla antikrigsföreningen i I skOla,,, där den r5a tonen bland kam- för det skapande, fria, oberoende arbe- 
Japan, med dess radikala ocli långtgåen- rater"a förskräckte honom, kom han i tet, bort från det mekaniska. »Var med- 

veten om ditt varde som arhetaren, säger 
siidan den Iärde känna kristendomen. wSe p~ him- han, »och den som följer med de program. 

framträder Kagnwas~ i William levnadshistoria, AxlingI t i l l  julen ut- melen, sI pd solen!a sade hans Iärare, din stallning!» från klasskampen 
komna bok (Kagawa Sveiisl~a M,ssions- »Låt dina tdrflr torkn ock sednn skOla vi och den mater äskådningen tar  
förbundets förlag Stocl;holm 1933 .50) skroflfl,, Kagawa blev liksom född på han avstånd o mot vildet  upp 

honom på alla punkter till en föregångs- Hemma hos den stränga mormodern, i 

För detta sattes han upp 

beröring med ett par missionsrer och 

sin icke-vålds-tro. Härigenom har han 
ocksii fått stora skaror av upproriska 

en av en Redan ni1 kände han sig ha fått UPP- före detta anhähngare emot sig. 
politiska draget ntt ma de fattiga, han bröt med' Kagawas nnqtr;iiipoingar ha dock hu- 

tnxr och sh famil j  O c h  k o ~  1905 tilj den PreshY- rit frukt i förbättrab lagstiftning p i  olika 
Ilelig or- teriai iska högskolan i T o k i o ~  där han be- områden. Efter  de v:ildiga jordhävnin- 

Det p.4- drev sina st11dier med väldig energi. BL a. garna 1923 blev han medlem i en kejser- 
drar var läste han TolstoY Och blev en övertygad lin kommission för återupphyggnadsar- 
Hans fa- motstdndare t i U  allt vi ld,  n i g o t  som lust betet nch genomförde bl. a. en lag, som 

d e r  var en rik men oordentlig man och då under rYsk-jaPanska krigets mrst förhindrar enskilda att  utnyttja jord i 
sonen föddes som ett  av hans fyra barn sPannande dagar, Passade sYnnerliKen spekulationisyfte. Under vintern 1930- 
i en fri förbindelse med en halettdansiis. illa för en student. 31 hemsöktes Tokio av en fruktansvärd 
NAr gossen var fyra år  dogo båda f ö r  Skildringen av Kagawas underliga väg, arhetslöshet. Kagawa. den radikale folk- 
äldrarna och han skickades d i  till fa- genom sjukdom - redan andra året  vid ledaren, erbjöds posten som ni>dhjälps- 
derns övergivna hustru och hennes mor högskolan angreps han av svår tuherku- orgaiiisat6r för en årsliin a v  trettiotusen 
för att  uppfostras I deras ensliga hem på Ios - fattigdom, oheskrivliga förföljel- kronor. Stnr Sensri'ion. Efter  mycker 
landet. Skildringen av Toyohikos och ser och svfirigheter till fattigkvarteren i tvekan antog han posten - men avböjd.: 
hans lilla systers dystra' barndom i det Shinkawa, ä r  fantastisk. En sidan fat- lönen. 
fattiga, stela hemmet ä r  gripande. Då tigdom och uselhet som fanns i dessa Kagawas arhetsförmåga och talang 
liirde han känna tårarna, om vilka han jättelika slumkvarter sbker väl sin like i har iitrattat underverk p i  samhällslivets 
senare har skrivit Så vackra ord: varlden. Där rådde också egna heders- olika områden. En ensam människa i ett 
XTiiror! O. tårar! Tårnr pressflde ur beprepp. Det ansågs fint att  ha mfinga s i  stort och mhktigt, rikt och fattigt land 
sjulens nifrrfi! T å r a r  av hänryckning, då mord pR sitt samvete och det fanns m;in som Japan!  Men vad som g ö r  boken om 
min s i d  forts nara Gud! Tdrar nv bävan som samlade p i  skalper av manniskor de hans liv sil mirklig Sr  kanske mest hans 
for ntt jag inte kunnat komma Honom dödat. SlagsmAl och stenkastning fick inre upplevelcer, hans tro och förtröstan 
norfl! Tårnr som bli till en klagande me- Kagawa ofta utstå under sina prediknin- pl livets godhet. Det ä r  ndgot strslande 
lodr, då de Olnndai med varandra! Kom- gar bland det gudsförgätna folket. Men över Kagawas liv, som gör att  man unnar 
mrn, o, tårar!  Kommen ulan tvekan inför nhr livsfaran blev för stor sprang han m l n g a  mhnniskor att  Iäsa boken. 
Gud!» helt enkelt sin väg, för att  komma till- C. H. 

är  en iiiiderhar, fängslande och uppford- nytt' 

gen mulig 1914. Det, der fik den til a t  
bryde ud, var Østrigs Ønske om en Bal-  
kankrig. Tyskland forsøgte a t  mEgk, 
men Østrig lod tre Dage gaa uden a t  

japanske Krig havde opgivet ØstenDsten og 
rettet Blikket mod Vest, var mere end 
villig, og Frankrig gjorde intet for  a t  
stoppe dem. 

England onskede ikke Krig paa det 

Saadan var det i Krigstid, og det meste Tidspunkt, men Tysklands udzskende 
a f  det, d e r  blev benyttet i den Kamp, Militarisme, diplomatisk Klodsethed o g  
viSte sip bagefter at vzre af samme nationalt  Had paa begge Sider blev det 

V I S  der endnu e r  nogen, der tvivler Tfinde fra begge Sider. Tyskland, der afgørende. Det var Ruslands og Frank- H pressens Magt, saa lad dem fik Skyld för Krigen, havde ganske vist rigs Mobilisering, der fik Tyskland til a t  
gennemgaa de Summer, som de krigs- raslet yjfrre med Sablen end de andre erklære dem begge Krig. Og det var 

førende gav ud til Propaganda under men livad de dybere Aarsager til Krigen Rusland, der havde det stplrste Ansvar 

Krigen. Propaganda gennem Pressen. angik, saa var de jævnt fordelt mellem for a t  Krigen udviklede sig til en Ver- 
Dels var det Soldaterne, der skiildc over- dem allesammen. 
bevises om, at Reitcn var paa deres Side, lige Alliancer og det hemmelige Diplo- Dette var de faktiske Forhold, saale- 

og a t  de kæmpede, fordi Fjenden ellers mnti. Det var den saakaldte eropæiske des som intet Blad,  hverken i de krigs- 
vilde erobre deres Land. Og dels var L i g e v q t ,  der den Gang brugtes til a t  førenade eller de neutrale Lande fik Lov 
d e t  Verdensopinionen, der kæmpedes om. dække over Kaprustningen ligc som Af- til a t  fremstille dem, s a a  Iænge Krigen 
On her gik i al Tald de allierede af  med rustiiings-Konferencen nu. Ligesom Propagandaen Deviser 
Sejren ved Hjælp af  en glimrende orga- t x r c t s  og paa Pressens Magt og dens Afmagt, paa 
niseret Presse-Kampagne. Krigsindustriens Spekulation i Profiten. dens uhyre Indflydelse og dens tilSVa- 

relandet. Og alt ondt om Pjenden styr- rence om Mapten, med Begrebet Staten 
kede Soldaterne og den gunstige offent-/ og dens Prestige, der minder om pr!,,+ Den politiske Forskydning. 
lige Mening. Hvis der var Riade, d e r  tive Folks taahelige og farlige Saarhar- I Aarene efter Krigen er hverken det 
i n t e r e s s e d e  si: for Sandheden, var der hed, der kan faa en Sicianer til a t  trzkke ene p[ ler  det andet blevet mindre. Men 
i al Pald ingen, der tiirde tr kke den. Kniven, hvis man vender Ryggen til ham. der har fundet en politisk Forskydning 
I)e uikrlt d e  Oc rndelig hele Dagspresscn i Hænder- Sted, der ogwn har snt  sit P m g  paa 

prrsirn, Den v i r l i e ~ i S e  Skii ici inje  m c ~ -  
blev udnævnt tii Landsforrædere. Det var de Faktorer, der gjorde Kri- l e m  partier,ie er flyttet. mn ligger ikke 
res Rdit  for  a t  si:?, l ivad der var snndt, r w  pnn Re,yrin,ryrne. 

Ellen Hörup: 

Regering, Presse svare. Rusland, der efter den russlsk- 

og Borgerskab. 
Pressens Magt og Afmagt. 

Det var de hemme- denskrig. 

Det var Mili- varcde. 
overvsldende Indflydelse 

Bladene skrev, livad der gavnede Fæd- Det var hele Systemet med dets Konkur- rende Afhængighed. 
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INREG Varumärke 

VEGETAMINGRUNSAKER 
VACUUWTORKADE 
V ~ L S M A K ~ N D E  
V I T A M I N R I K A  

Lätta utt tillreda. Prisbilliga. 

SVENSKA AKTIEBOLAGET VEGETAHIN 
Aktiebolaget Ost. Fack 614. Tel.: Namnanrop. 

Kungsgatan 30, stockhoim. 
Tel. zo 43 65. 

Ensamförsäljare för S t o c ~ h o l m  mtd omnej,,: 

Filmen av i dag. 
D e t  finns alltid bättre och sämre de människor, När deras fantasi skaj, 

exemplar av varje  slakte PA vår s l t t a s  i gång, ä r  det standigt bara ett 
jord. Även om ett och annat av de hit och samma tema, som rullas upp och tug- 
importerade exemplaren av släktet Ame- gas om. Hur skulle dessa människor, 
rikansk Film utmärker sig genom någon denna stora majoritet av människor, kun- 
egenskap, som mir exemplaret sevärt, så na tro, att  det finnes flera teman av in- 
kan man inte säga, att  odlarna i det stora tresse och varde i livet? Det vore verk- 
produktionslandet i väster lyckats för- ligen för mycket begärt. - Men det f i n n s  
bättra slaktet nämnvärt under senaste soni sagt olika exemplar av släktet, och 
tiden. Majoriteten av denna rekordartat till de mera lyckade hor 
dyrbara Import utmärker s k  fortfarande. En gång i lii.et, som nu går på Röda 
trots nylieterna för året i VISSR detaljer, Kvarn. Den ar sympatisk, darför att  rol- 
genom ensidigliet, klavhundenhet, bristan- lerna äro sympatiska I stn engelska herr- 
de förmåga av övkerblick över de rlka miij- gårdsmiljö och därför att  både innehava- 
ligheterna. Modetcmat för dagen heter rinnan av den kvinnliga rollen, Norma 
kärlek vid första ogonkmtet. Och det Shearer, och innehavarna av de tre man- 
har redan hunnit staiidardiseras för Ame- liga rollerna äro till utseende och sätt  
rikas vidkommande s.4 grundligt, att  Rio- sympatiska. I vårt tycke är Norma Shea- 
besökaren redan från sitt eget första rcr  en av de allra fagraste och finaste 
ögonkast pi duken vet, vdka tvR eller tre uppenbarelserna p.4 duken, och det är  ju 
som skola bli kära i varandra och hur det ett otvivelaktigt steg mot Tullkomligheten 
hela skall sluta. En vacker sida är att  eller åtminstone idealet. Om man gör ett 
denna så pliitsligt konstaterade kärlek litet undantag för accenten i språket, 
mellan två alldeles ohekanta i regeln ä r  lyckades de spela engelskfödda på ett be- 
hållbar för alltid, och en stor trhstegrund romvärt sätt. Mottot ar  inte bara att  tvä 
är ,  att  det i regeln a r  det i moraliskt hän- unga älska varandra lidelsefullt från allra 
seende värdigaste föremålet, som avgår första ogonkastet och hela livet igenom, 
rned segern. där konkurrens finnes. Man utan också att  denna k ä l e k  till slut lyc- 
kan inte vara nog tacksam över a l t  d e  kas päverka en genom hela livet hatisk 
mäktiga amerikanska fabrikanterna av- farbror, så att  ocksä han kan få sluta 
hållits från att  pstvinga världen en annan sina dagar i kärlekens ljusa skimmer. 
a r t  a v  masspsykos i dessa fall. En dansk-tysk-amerikansk film, S. O.  S. 

Likväl kunna ätminstone vi svenskar Isberg på Palladium, har valt en så ovan- 
inte Undgå att  samtidigt beklaga stelhe- lig milii), norra ishavet, och har för ovan- 
len, ensidigheten och alla de outnyttjade liphetens skull så mycket annat att  bjuda 
miijligheterna i det landets produktion, p i  vid sidan av kärlekshistorien, att den 
som suveränt behärskar världen rned sin måste hälsas som en sällsynt exponent för 
export och dikterar ungdomens och me- omväxling. Sensationslystnaden har loc- 
delålderns - åtminstone inom de s. k. kat regissiiren att  göra en del nervkitt- 
enklare klasserna - ubeckling till mass- lande scener onaturligt långa, bl. a. ett 
tankande i s t i l let  för individuellt tänkan- försok till simning i full polardräkt bland 

mere mellem Konservative, Liberale o g  Nationalismen. Som et  Tidevand, der 
Socialdemokrater. Den ligger mellem na- river alt  med sig e r  den skyllet ind over 
tionalt og internationalt, mellem Kapita- Landene. Som en Virkning af  Krigs- 
lisme og Kommunisme. Disse to Par-  moralen o g  af  Fredens Stabilisering af  

ninger indenfor hver Sit Felt. 
Denne Forskydning, der har fundet Konservatisme. Bevarelse af  Nationen 

Sted lidt efter lidt, har selvfpllgelig sin e r  Konservatismens højeste LOV. Højere 
ganske naturlige Forklaring. Det be- end Sandhed, Retfaerdighed og Menneske- 
gyndte med, a t  Socialdemokratcrne gik lighed. Nationalisme er en Cirkel, der 
med til a t  sidde i Regeringen i en kapi- omslutter Nationen indenfor med Ud+ 
tslistisk Stat. Dermed mistede Partiet lukkelse a f  alle andre. Der begunstiger 

Fodfæte t .  De blev nodt tii, ligesom en- Nationen indenfor paa Bekostning a f  alle 

hver anden Regering, a t  stutte det øko- andre. Og denne Cirkel skal vaernes med 
nomiske System, der var det herskende i alle Midler mod alle udenfor. Og der- 

Landet, a t  varetage den kapitalistiske med er Nationalismen midt ude i For- 
Stats  Interesser, der var de modsatte af  svar, Militarisme, Kaprustning, Toldmu- 
deres egne. 
her fik sat  igennem, opvcjede ikke, hvad Naar Nationalismens Bølge hærger et  

Land, s a a  kommer ikke alene Konserva- de politisk tahtp. 
Virkningen af  denne Svzkkelse blev tismen til Magten, men de politiske 

aahenhar for alle i 1914, da det interna- Grænser udviskes akkurat som naar Kri- 
tionale Socialdemokrati i alle de krigs- gen erklæres og Mohiliscringsordren for- 
førende Lande lod sig kommandere i ener alle gode Borgere til Forsvar för 
Krig mod hverandre til Forsvar for de- Fædrelandet. Det magiske Ord svejser 
res Landes kapitalistiske Intersser .  dem alle sammen til et  stort borgerligt 

Hertil kom s a a  efter Krigen det kom- Parti, et  stort Interesse-Frellesskah til 

munisticke Partis Opstaaen og Udskil- V x r n  om Kapitalismen imod deres eneste 
ledse fra det socialdemokratiske. I Rus- 
land sad det som Regering. [ de andre 
Lande var det et  nyt Parti til venstre 
for Socialdemokratiet. r o r  a t  skaffe S I X  

Plads trzngtc dette nye Parti alle LIP 
nndre længere over mod Højre. 

tier omfatter de andre politiske Afskyg- denne Nationalisme Moral. e r  hare et  andet Ord for 

De Reformer, de hist og r e  og Kolonisation. 

Program. r)cn krævede en Læges s a n -  

l i n  treiije Aarsag til F o r s k y d n i n g  var dat f o r  at helbrede Nationen, der va' 



upptornande isflak till den flera mil av- 
lägsna eskimåhyn. Men i övrigt ä r  hela 
upptäckarlivet i sällskap med hundar, slä- 
dar,  isbjörnar och ur havet plötsligt Upp- 
st igna isberg intressant, och gripande är 
de sällsynt väl utvalda männens kamp 
mot för de flesta a v  dem overmäktiga 
naturkrafter. Tragedierna ä ro  förklar- 

l i g t  nog icke så f å  i denna miljö. Men d e  
utvaldas räddning genom en flygmaskins 
uppkallande av eskimåbyns undsättnings- 
expedition i skickligt styrda kanoter ger 
mot slutet en behaglig avspänning i sor- 
gerna och bedrövelserna och samtidigt 
en Iiiigintressant inblick i dessa under- 
liga nordpolsinnevånares liv och seder. 
De i de allra flesta fall äkta naturbilder- 
nas imponerande skönhet är ett exempel 
på de möjligheter f o r  filmen, som vi ovan 
talat om. Den lärde oss åtskilligt på 
samma g å n g  som den underhöll oss. 

Till slut  några ord om en helt annan 
produkt, en svensk film med det typiska 
namnet Vad veta väl männen, på Sture- 
teatern. På samma gång som den dag- 
tingar onödigt starkt med nervkittlings- 
tendensen i viss osympatisk riktning, är 
den höge l i en  intressant genom person- 
valet av rollinnehavare. Anders de Wahl 
överraskar med att  i en stillsam antikva- 
riatinnehavares ro11 vara så olik sig, att  
man knappast kommer att tänka på ho- 
nom själv förr än han sent omsider öpp- 
nar munnen. Detta går  han för övrigt 
ytterst sällan och det klär honom alldeles 
förträffligt på duken. Han gör en helgju- 
ten landsortsbo och vi hoppas han finner 
vägen till filmen i lika oigenkännliga rol- 
ler flera gånger.  T o r e  Svennberg som 
allas gamle vänsälle och hjälpsamme 
farbror gör här en a v  de mest sympatiska 
roller, man någonsin sett på film. Måtte 
också denne borne grandseigneur komma 
igen många gånger trots sina vita hår. 
Det gjorde gott  anda in i själen att  se 
och höra honom. Han ä r  en bild a t t  
ställa upp för en biobesökare. Harry 
Roeck Hansens notarietyp ä r  säker  och 
rolig. HildaBorgström, Margit  Manstad 
och alla de andra seniorerna - förlåt 
Margit Manstad! — s k ö t a  sina saker med 
saker hand. Och det unga paret, Håkan 
Westergren och Birgit Tengroth, passa 
utmärkt, om inte för varandra så för sina 
roller som resp. handelsresande från 
Stockholm och bokhandlaredotter i en 
landsortsstad. Fröken Tengroth a r  nog 
inte så skon, som Håkan naturligtvis efter 
tidens sed måste saga, men hon spelar 
överraskande bra och h a r  därför en s i -  
ker plats i den svenska filmen. Efter des- 
sa utropstecken måste man s ä t t a  ett  litet 
frilgetecken inför vanan a t t  i svensk film 
låta den unga och till synes sil blyga flic- 
kan bli en ensam och olycklig mor redan 
efter ett enda första sammanträffande p å  
en danstillställning eller en biltur med e n  
yngling, som finner henne s o t  och s ä g e r  
henne a t t  han tycker om henne for hennes 
vackra ögons skull. T e m a t  kunde väl 
försvaras som en värdefull varning. Men 
vissa omständigheter och slutscener och 

Patient. Og ingen spurgte om mer. Var 
det sandt,  a t  England v a r  sygt,  maatte 
alle andre Hensyn vige. Og England 
stemte ved det Valg egentlig kun for en 

Ting: sig selv. Hvis det kan kaldes f o r  
e t  Program, s a a  havde de engelske na- 
tionale et. Det hed Imperialisme o g  
Told,  det  gamle konservative Program, 
d e r  betyder alt for os o g  intet for de 
andre. 

O g  som det gik i England, gik det 
andet Steds. D e  fleste Lande fulgte Eng- 
lands Eksempel, o g  de fleste Regeringer 
blev nationale. Om ikke af Navn saa a f  
Gavn. For saadanne Regeringer spiller 
Navnet ingen Rolle. O m  de kaldes kon- 
servative, liberale eller socialdemokra- 
tiske h a r  ingen Indflydelse p a a  Rege- 
ringshandlingerne. De e r  saa nogenlun- 
d e  ens, hvad Regeringen s a a  hedder. Li- 
berale, hvis vigtigste Programpunkt e r  
Frihandel g a a r  som i England med til at  
hygge nationale Toldmure. Socialdemo- 
krater, hvis Program e r  Afrustning og 
hvis Züricher-Resolution forbyder Par- 
tiet at eksportere Vaaben til krigsføren- 
de, ruster omkap med de andre, n a a r  de 
sidder som Regering, og sælger alt, hvad 
de kan overkomme af Krigsvarer til Ja- 
pan og K i n a ,  B o l i v i a  o g  P e r u .  

Affären Stavisky. Oppositionen 
inom socialdemokratin. 

överdrift kan man s ä g a  att 
U t  F r a n k r i k e  på mer ä n  ett  årt ionde 
inte befunnit s i g  i et t  sådant  tillstånd av 

upphetsning och högspänning som under 
dagarna efter Staviskys död. Ingen ta- 
lar  längre om finansskandalen. Det gäl- 
ler större ting. De 500 eller 600 miljo- 
nerna har blivit en bagatell, som ingen 
längre bekymrar sig om. De kommer an- 
tagligen att  återuppstå först i revisions- 
böckerna. D.v.s. bara på papperet  för- 
stås. Ingen v e t  vart  denna halva mil- 
jard tagit  vägen. Ingen h a r  efterforskat 
vem som egentligen är den bedragna. Alla 
dessa f r å g o r  har uppslukats av den 
storm, som släpptes lös med denna till 
at t  börja med synbarligen så oskyldiga 
affär. Första akten liknade ett  lustspel. 
Andra akten blev en tragedi, hastigt  av- 
slutad av blodigt ridåfall. Och tredje 
akten. den »Yttersta Domens», kommer 
förmodligen att ta satirens form. 

Det är svårt a t t  bedöma affären ara- 
visky objektivt och med kallt huvud - 
denna s a k  som snabbt börjat benämnas 
också affären Garat,  Bonnaure, Dalimier, 
Dubarry, Hayotte. Men i detta fall är 
det nödvändigare än någonsin a t t  hålla 
linjerna klara. Det ä r  inte b a r a  fråga om 
ett  dussin höga funktionärer - hela 
denna strid, som förts med oväntad häf- 
tighet och i vilken hela nationen tagit  
del r iktar sig mot regimen. Lika litet 
som man vill forsvara de enskilda brotts- 
lingarna - och det ä r  ännu många som 
gömmer sig i kulisserna - lika väl m i s t e  
nian protestera mot de förebråelser som 
riktas emot hela det demokratiska syste- 
met, demokratins idé. 

Staviskys bedrägerier är inte det vär- 
sta. Född storsvindlare gjorde han ju 
egentligen intet a n n a t  i n  a t t  utöva sit t  
yrke. Mera beklaglig och a v  s törre  be- 
tydelse ä r  politikernas och myndigheter- 
na- inblandning. Här må nu först och 
främst uttryckligen förklaras, a t t  vi inte 
ämnar ansluta oss till hetsen mot »Sta- 

annat gör,  a t t  d e t  inte kommer a t t  verka 
som sådant .  Och därmed får dess roll 
anses mer eller mindre forfelad. I varje 
fa l l  borde den redan vid det h a r  laget ha 
hunnit spela ut sin roll inom svensk film 
och v a r a  mogen a t t  lämna plats för nya 
ledmotiv, som vi hoppas skola kunna 
uppdyka i de ledandes fantasi. 

Nils Simonsson. 

Nationalismen e r  det første Skridt  p a a  
Vejen til Diktaturet. O g  Vejen er ikke 
lang. N a a r  e n  Regering e r  national, 
betyder det, a t  den h a r  t a g e t  Brodden 
a f  Oppositionen. Flere politiske Partier 
sidder i Ministeriet, som til Gengæld h a r  
paataget s i g  at repræsentere hele Natio- 
nens Interesser. Selv i England, hvor 
Parlamentarismen e r  sikrest  forankret,  
bøjede hele Landet s i g  i Efteraaret  1931 
f o r  den Politik, som den kapitalistiske 
Pengekrise krævede. D e r  blev indført 
Diktatur i England. Bankdiktatur med 
e t  Ministerium, hvor Liberale o g  Social- 
demokrater sammen med de Konservati- 
ve s a d  o g  stoppede Munden paa Oppo- 
sitionen. Kun Kommunisterne v a r  uden- 
for. 

S e  det tyske Socialdemokrati, d e r  s a d  
som Regering i den nye tyske Republik 
med dens General som Topfigur.  V a r  
det ikke lige saa nationalt s o m  Englands 
i 19317 Og lod dets Regering ikke Par- 
t iprogram være hvad det var o g  op- 
traadte som Nationens Læge? Saa de 
politiske Grænser blev udvisket o g  det 
hele nu e r  endt i et uhyggeligt nationa- 
listiskt Vanvid, som man ikke har. set  
Magen til i den nyere T i d s  Historie. 

( F o r t s .  i  nästa n:r.) 

viskys mördare». Blotta förhållandet att  
Staviskys självmord kom lägligt för gu- 
vernementet får inte vara nog för a t t  ut- 
lösa en presskampanj av så oerhörda 
mått som den som nu rasar.  Ännu är  
beskyllningarna till största delen anonyma 
och bevisen för mordet ä r  aldrig första- 
handsbevis. En hel del tidningar med- 
delar a t t  man,  strax innan d e t  ödesdigra 
skottet föll, hörde Staviskys s t ä m m a  
»Skjut inte...» Men ingen vet vem vitt- 

n e t  var. 

L i t  oss emellertid fasthålla en sak: 
Att alla underrättelser om Staviskys ar-  
restering och självmord innehåller stäl- 
len, där  man uttrycker sig med märkvär- 
digt  dunkla ord.  Kommunikéer och offi- 
c ie l la  meddelanden från myndigheterna 
h a r  just  inte utmärkt s i g  genom någon 
stående kraft. Vad har t. ex. polispresi- 
denten Chiappe a t t  säga de väntande re- 
porterna vid sin återkomst: »Al l t  är för-  

tal... jag kan endast säga E r  att v i  se- 
dan tio år varit Stavinsky på spåren...» 

Är det säkert  att inte de tjänstemän, 
som förföljde Stavisky i denna kapplöp- 
ning, d å  och d å  helt fredligt gick bred- 
ved honom? Polisen visste, a t t  Stavisky 
v a r  identisk med Monsieur Alexandre. 
Och den tolererade helt lugnt a t t  Mon- 
sieur Alexandre bildade dussintals med 
bolag, företog halvofficiella hänvändel- 
ser - understödda av Quai d 'Orsay, att  
han i utlandet gällde som officiell person 
och gjorde förslag till landets ekono- 
miska sanering. Poliskommissarie Pachot, 
som hade Staviskys tidigare tre svind- 
larhistorier om hand, meddelade hans 
signalement som en »ytterst farlig stor- 
svindlare», vars arrestering borde ske 
fortast  möjligt. M e n  Pachots störande 
rapport  blev under många år lagd å t  
sidan. 

Domstolens . hållning ä r  inte mycket 
bättre. Man vet att  den redan två gån- 
ger straffade Stavisky av hälsoskäl för- 
sattes i provisorisk frihet och a t t  denna 
provisoriska frihet räckte i sju år,  under 
vilka han hade tid och tillfälle a t t  begå 
ytterl igare oräkneliga bedrägerier. Pre- 
sident Aveillè i 13:de straffkommissionen, 
som interpellerades om detta ofog, sva- 
rade ordagrant:  »Att affären Stavisky 
blev uppskjuten tretton gånger är i och 
för sig intet förvånande. S å d a n a  falt före- 
komma ofta och dessa uppskov ha ingen- 
ting med högre beskydd eller särställning 
att göra. Fallet uppvisar inga anormala 
drag...» 

H ä r  ä r  kommentarer överflödiga. 
Om Stavisky blev »självmördad», som 

t idningarna uttrycker det, eller om han 
föll för egen h a n d  kommer man väl aldrig 
a t t  få veta. De som var med om slutet 
kommer troligtvis att  vidhålla vad de re- 
d a n  en g ä n g  h a r  sagt.  Men historien ä r  
inte utagerad med Staviskys död. Han 
v a r  inte den ende, som s a t t  inne med be- 
svärande kunskaper. D e  senaste häkt- 
ningarna,  nämligen a v  direktören för l a  
Liberté, h r  A y m a r d  - som bekant h a r  
Tardieu ett s t o r t  inflytande på denna tid- 
ning - och a v  chefredaktiiren för la Vo- 
lonté h r  D u b a r r y ,  ä r  å t g ä r d e r  som omöj- 
ligt kan bero pil missförstånd. Dubarry 
och Aymard hör inte till dem som hän- 
synsfullt tiger, lika litet som deputera- 
den och borgmästaren Garat,  vilken svu- 
rit att hämnas.  

Man h a r  jämfört den upphetsning som 
nu gripit  Frankrike med stormen omkring 
Rochette-, Oustric-, och Hanauaffärerna.  
En s i d a n  jämförelse är falsk. Visserli- 
gen förekom under dessa svindelaffärer 
våldsamma presskampanjer, gatudemon- 
strationer och anklagelser mot regerin- 
gen. Men d e  kan inte jämföras med da 

( F o r t s .  f r .  sid. 1 . )  
att  hålla s i g  kvar vid makten - a t t  med 
krig och våld som medel bevara den pri- 
vata äganderätten till produktionsmedlen, 
ännu sedan den moderna civilisationen 
växt ur det system, som ä r  grundat på 
privat äganderät t .  De tekniska framste- 
gen h a r  nämligen förvandlat förutsätt- 
ningarna för denna äganderätt. D e t  ä r  
inte längre endast tekniskt möjligt a t t  
med de moderna maskinernas hjälp ge 
var och en hans fulla livsuppehälle i form 
av mat, kläder och bostad - men d e t  ä r  
absolut nödvändigt a t t  göra detta, om 
icke d e  nya maskinerna skall  fororsaka 
arhetsloshet, kaos och krig i stället för 
red och välstånd. Det nuvarande syste- 
n e t  h a r  icke visat  s i g  denna uppgift  
vuxen. Ett  världssystem av suveräna 
kapitalistiska stater betyder periodiskt 
återkommande krig. Man kan bibehålla 
krigen som en världsinstitution eller man 
kan välja den moderna tekniken, men 
m a n  kan inte välja båda samtidigt. Natio- 
nalsocialismen innebär helt enkelt a t t  d e  
härskande klasserna tagit  övriga klas- 
ser i sin tjänst och låter dem utföra grov- 
arbetet  å t  s i g  för a t t  trygga kapitalis- 
mens bestånd, allt under skenet a v  a t t  en 
frihetsstrid p å g å r  från d e  förtrycktas och 
egendomslösas sida. 

Vilken hällning intar då arbetarpartier-  
na i denna strid? De vika. Det ä r  be- 
tecknande för arhetarpartierna i de flesta 
Linder a t t  de stannat i utvecklingen, icke 
längre går  framåt, erövra nya ställningar 
utan inskränka s i g  a t t  forsvara redan 
uppnådda erövringar.  Och detta försvar 
genomföres genom ständiga eftergifter 
för övermakten, för a t t  därmed försäkra 
sig om omlastade rättigheter på a n d r a  
punkter. Så ä r  den tyska socialdemo- 
kratins tragiska o d e  ett  oavbrutet  exem- 
pel på »valet av det mindre onda». Man 

valde det minsta onda tills mon satte Hit- 
ler själv till makten, i forhoppningen att 
därmed rädda landet och den egna rö- 
relsen frän katastrof.  

Ingen kan neka till, framhåller förfat- 
taren, a t t  denna politik h a r  sina tillta- 
lande drag. Man köper sig, till priset 
a v  en tillfällig eftergift  på de e g n a  kra- 
ven, e n  bred enig »front m o t  fascismen», 
inte en gemensam front med de smil, re- 
volutionära rörelserna utan med de mäk- 
t iga och betydande medelklassintressena. 
M a n  s lå r  a v  på avrustningskraven och 
t a r  sin tillflykt till motständarens e g n a  
maktmedel krig och vild.  Därvid glöm- 
mer man a t t  fascismen uppträder endast 
n ä r  d e t  kapitalistiska systemet ä r  n ä r a  
sin undergång, aldrig d å  d e t  ä r  i sin 
krafts dagar.  

Men denna reträttaktik leder aldrig 
till seger. Författaren g å r  in för en er- 

övrande politik, s o m  den e n d a  vägen, 
och betonar nödvändigheten a v  en upp- 
rensning inom arbetarpartierna - en 
upprensning frän,  korruption, opportunism 
och monopolvälde. 

anklagelser som nu slungas ut. Upphets- 
ningen ä r  oerhörd och, f ö r  första gången 
på många Ar, allmän. Aldrig h a r  franska 
folket varit  så enigt s o m  i sin d o m  över 
fallet Stavisky. 

Otvivelaktigt s tå r  upprörda d a g a r  f ö r  
dörren. Följderna är oöverskådliga och 
d e t  vore förmätet  att uppträda som pro- 
fet. I varje fall kan man förutsäga a t t  
det  kommer a t t  dröja länge innan fol- 
kets förtroende till regeringen blir å ter-  
ställt. Man får  under d e  kommande må- 
naderna se om detta jordskalv ä r  a v  över- 
gående el ler  varaktig natur. 

Paris i januari  1934. 
P.Leroux. 

Remissdebatten. 
(Forts. fr. sid. 1). 

lov a t t  ge statsministern s v a r  på ta l  i 
f r å g a n  om byggnadskonflikten. Annars 
voro formerna sig lika. Inte ens den van- 
liga demonstrationen mot Kilbomspartiet 
utcblev, vilken består i kammarens ut- 
rymmande for lunch, n ä r  detta partis  ta-  
lare upptrider.  l år  blev hr Flyg utsatt 
för prövningen a t t  få tala inför den först  
sorlande och sedan tomma kammaren - 
fast  han såg nästan lika segerviss u t  f ö r  
det. 

När Tidevarvet g i r  i press pågår re- 
missdebattens a n d r a  d a g  och ile flesta 
landsortsredaktörerna h a  redan rest  hem. 
Måtte statsminister Hansson ha bedömt 
läget r i t t ,  n a r  han tyckt sig kunna skon- 
ja en Iiusning for det nya arbetsåret .  

Casan. 

TIDEVARVETS 
REKLAMKASSA 
postgironummer 55160. 

T i l l  Tidevarvet? reklamkassa h a r  un- 
d e r  den gångna veckan influtit hi- 

d r a g  på Kr. 84: — från ytterligare 6 gi- 
vare. 

Hj. Friberg, Kävlinge, Saga Linder, 
Klippan, Margareta Alfvén, Stockholm. 
Calla Seiling, Långedrag, M. Holmgren, 
Djursholm, N. Herdenberg, Göteborg. 

Den sammanlagda summan, vilken in- 
kommit till reklamfonden, uppgår nu till 
Kr. 2,202:35, vilket med tacksamhet er- 
kännes. 

Hjälpkommitté för 
tyska kvinnor och bara. 
F ö r  att söka bringa hjälp å t  den nya 

tyska regimens offer bland kvinnor 
och barn bildades på en konferens i 
Stockholm den I dec. 1933 - till vilken 

kvinnor ur skilda läger. Over 200,000 
tyska kvinnor, arbeterskor och intellek- 
tuella, ä ro  fördrivna från arbetsmarkna- 
den. I flera fall h a  dessa kvinnor barn, 
som d e  nu stå utan möjligheter a t t  för -  
sör ja .  En internationell kvinnokommitté 
h a r  redan t idigare bildats for att bistå 
dessa kvinnor. Början h a r  gjorts med 
n å g r a  barnhem i Saarområdet och d e t  är 
framforall t  å t  dessa den svenska kom- 
mitten vill försöka giva sitt s töd,  genom 
a t t  skicka kläder och penningmedel. 

Kommitten, v a r s  ordf. ä r  fröken Anna 
Lindhagen och som bland funktionärer- 
na räknar bl. a. fruarna Gerda Linderot. 
Iris Brodd och Ulla Alm, h a r  redan g j o r t  
en början och den första sandningen klä- 
der ä r  i dagarna avsänd med båt till 
Rouen. Huvudparten v a r  barnkläder, till 
största delen nysydda och hittills till 
största delen skickade från Internatio- 
nella Arhetarhjalpens Stockholmsavdel- 
ning, v a r s  kvinnor tydligen nedlagt e t t  
stort  arbete p å  a t t  förfärdiga präktiga 
och anvandhara saker.  Aven f r å n  platser 
utom Stockholm h a r  man bidragit  med 
gåvor. Emellertid t a r  arbetet  med söm- 

nad, packning, ev. lagning a v  a n v ä n d a  
kläder mycken tid och behovet a v  frivil- 
liga krafter ä r  alltså stort .  Till kom- 
mittens förfogande h a r  s t i l l t s  ett präktigt  
arhetsrum, adr.  Malmskillnadsgstan 3 A, 
Sundquist, d ä r  inkomna gåvor samlas. 
De som ha en ledig kväll kunna anmäla 
sig till kommittén antingen genom frö- 
ken Anna Lindhagen, tel. 40 31 23 eller 
till f r u  Sundquist, tel. 21 66 35 för vidare 
överenskommelse om deltagande i arbe-  
tet. Gåvor i form a v  kläder och penning- 
medel mottagas tacksamt. 
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