
Åh, vad Pärla-ris 

i många 

unga och 
c:a 15 min. 

utan omrörning. Receptbok följer varje 
paket. Finnes I alla välsorterade livsme- 
delsafförer. Tillverkare: 

A.B. Stockholms Ris- & Valskvarn. 

Vad har hänt? 

S L U T S P U R T  I STOCKHOLMSVA- 
LET ,  som mer och mer tillägges riks- 

betydelse. Båda de stora blocken höras 
tros- och segervissa, kanske för att 
maskera sin inre oro. 

NYA LAGFÖRSLAG som går i för- N statligandets tecken har framlagts 
av regeringen. Radion socialiseras, luft- 
farten kommer in under staten. Skolan 
får ökad statskontroll med att staten 
övertager kommunernas bidrag till lä- 
rarlöner samt nybyggnadskostnader för 
skol- och lärarelokaler. 

JUSTITIEMINISTERN framlägger för- 
J slag om skydd för partibeteckningar 
i överesstämmelse med sakkunnigas ut- 
redning. Vidare föreslås - trots lagrå- 
dets avstyrkande - en särskild hovrätt 
för Övre Norrland och förlagd till Umeå. 

till 
u n g d o m s f ä n g e l s e  Ur även fram- 
lagt, avsett att vara snarare utbildnings- 

Vidare föreslås vissa ändringar i straff- 
lagen beträffondr brottsling som fyllt 15 
men ej 18 år i den riktning att straffen 
bli lägre och livstids straffarbete skall ej 
kunna utdömas. 

E K U N D A R L A N  PÅ T J U G O  MILJO- S N E R  för jordbrukare samt ackordslån 
på nära två milj. till förckommonde av 
exekutiv försäljning föreslås av /ord- 
bruksministern. ern. 

V I S S A  SOCIALHYGIENISKA AT- 
GARDER rörande bostadsvården 

samt förbättrad mödra- och barnavård 
föreslås av socialministern, som därvid 
stödjer sig på Medicinalstyrelsens utred- 
ning. 

R I K S M Ö T E  OM S K Y D D S H E M M E N  

D e t  v ä n t a d  e f ö r s l ag e t 

anstolt och icke ett traditionellt fängelse. 

äger rum 18-20 mars, varvid alla 
de spörsmål komma att ventileras, som 
under sista liden tagits upp till behand- 
ling i pressen. M ASARYK, Tjeckoslovakiens förste 

och ende president - han har 
flera gånger omvalts - har under stora 
festligheter ingått i sitt 85 år. Alt hans 
land står kvar som en demokratisk Ö, 

omgiven runtom av diktaturer, torde i 
hög grad kunna tillskrivas honom. 

Om Ni har en anförvant p i  sjuks 

Ingeniörsfirman Martin Lundqvist, 
hus så hyr en radio åt honom. 

Tryggs hus, E Engelbrektsplan. 20 20 70 

Pier Gudro: Carin Hermelin: 

Italiens krigsuppfostran. Front mot reaktionen! 
en italienska fascismen har, som be- oftast äro tillfälliga och hostigt förgäng- Veckans intryck från Oslo. D kant, fötts av världskriget. Den liga parenteser. 

har sprungit på en gång ur vreden över - Är du inte förvånad över reaktionen vilken sade sig med förvåning uppleva, 

att Italien för sina mycket stora ansträng- turligt att de kort därpå följande lagarne här? frågade mig en ung Oslobo strax att slagordet »kvinnorna tillbaka till hem- 
General- met,, nu fått sådan vind i seglen. Vidare 

och ur det förödmjukande medvetandet fråga om medborgarens och soldatens emot med en välorganiserad visselkon- son, högern, en pålitlig kvinnosakskvinna, 
att Italien först då kriget tog slut stod plikter. Varje skillnad mellan civil och sert, utförd av ungdom mest - fast hi- samt från arbeiderpartiet den unga, väl- 
verkligt beredd att börja deltaga i dylik militär tillvaro, mellan civila och militära fallet har ju också varit stormande - po- taliga och övertygande magister Aase 

institutioner bör försvinna. Ordet soldat Iitiken mot kvinnorna går på efter gam- Skard. Slutligen uppträdde några unga 
malt krismönster, där man gör det ena studenter, manliga och kvinnliga. med an- 

kraftmätning. 

aldrig mer matte upplevas har Mussolini från nationens övriga medlemmar och be- yrkesarbetande kvinnornas platser och trädande unga medborgarnas synpunkter 

och som, särskilt vad den 19-årige man- från begynnelsen satt in all sin energi. själad av en särskild därför karaktäristisk så vidare.. . 
Men fullt färdigbyggt blev det system, anda. Soldat är synonym med medbor- Men skall man som främling efter hara lige talaren beträffar, gjorde ett starkt 
som skall förvandla Italien till i bokstav- gare. Är man det ena, är man ofrånkom- några dagar avge ett omdöme om Oslo. intryck med sitt självklara konstaterande 

blir det snarare det, att den politiska dis- av, att man inte kunde ha rätt att be- 
ligaste mening »la nazione armata» först ligt också det andra. I varje fall så länge kussionen över huvud taget förefaller röva de yrkesarbetande unga flickorna 
sistlidna höst genom en serie lagar, vilka ens fysiska kraft står en bi. D. v. s. (i skarp och att om reaktionen A sin sida går deras rätt till arbetsglädje och fritt val 
i ljuset av de senaste veckornas händel- enlighet med de nya lagarnes bestäm- till målmedvetna anfall så är den fram- av yrke. 
ser få en aktualitet, som berättigar någ- melse) från den första januari det år ett stegsvänliga politiken å den andra också Statsrådet Jahn, till yrket statistiker, 
ra ord till påminnelse och förklaring. italienskt gossebarn fyller åtta år intill försedd med dådberedda representanter. lade fram ett utförligt siffermaterial, som 

Antingen det gäller kvinnornas rätt till till yttermera visso belyste, att antalet 
Dessa lagar stamma från september den sista december det år han blivit fem- avlönat arbete, revision a v  fosterfördriv- förvärvsarbetande kvinnor faktiskt icke 

1934, men de föregås av ett tal som tiofem. Med andra ord den period var- ningsiagen. som diskuteras ivrigt eller en ökat sedan - låt oss säga 1875. 
Mussolini höll månaden dessförinnan som under hädanefter varje Italiens manliga fråga som »Köbersaken», en rättegång Ar 1930 voro av alla förvärvsarbetande 
avslutning på de stora sommarmanövrer- medborgare bindes av strängaste militära med anledning av ett genom spiritistiska personer endast 26,7 % kvinnor, mot 

na i trakten av Bologna. Ett tal för öv- disciplin. seanser förutsagt dödsfall - också starkt 26,5 % år 1875. Av samtliga norska 

rigt, som på grund av den (om man så D. v. s., man bör genast tillfoga att rea- aktuellt - ä r  diskussionen allmän och kvinnor voro år 1900 32,7 % förvärvsar- 
ställningstagandet för och emot mycket hetande, år 1930 endast 29.4 %. Det som 

kanske upprör många, nämligen åsynen får uttrycka sig) piedestal varav tala- liter börjar nyssnämnda period ännu tidi- utpräglat. 
ren använde sig. går till eftervärlden un- gare. Det har nämligen i Italien blivit av alla de affärs-, fabriks- och kontorsan- 
der benämningen »tanks-talet». allt vanligare att pojkarna från och med Det stora kvinnomöte som i förra vec- ställda, som på morgnarna gå till sitt ar- 

Sagda anförande kom strax efter det födelsen inskrivas som Balilla. Och i sam- kan gick av stapeln i Logens stora fest- hete innebär inte en ökning av antalet för- 
mordet på Dollfuss givit en ny erinran band med firandet av det senaste årsmin- liga sal var ett synnerligen representativt värvsarbetande - det är bara ett tecken 

uttryck för den riktning, som anser att på att arbetsformerna förändrats. Nu 
om den europeiska fredens labilitet. Och net av fascismens revolution instiftade kvinnornas självständiga ställning i sam- ser man vilka som går till arbetet - förr 
vad Mussolini först och sist fastslår är Mussolini dessutom en ny sammanslut- hället är ett värde att försvara. Det var satt de hemma. Och när människor in- 
därför följande: man måste vara färdig ning: Vargungarna. vilken avser att om- icke mindre än ett femtontal kvinnoorga- dignerat påminna om hur döttrarna förr 
icke för kriget av i morgon men för kri- fatta landets små ynglingar från sex till nisationer som ställt sig bakom denna stannade i hemmet och nöjde sig med 

get av i dag. Italien måste bliva en kri- åtta ar. Vadan som följd i praktiken livs- front, från högern till till arbeiderpartiet och oavlönat arbete hos sina föräldrar glöm- 

Karnation. d. v. s. en nation varest själv- schemat för varje manlig italienare får publiken, som till ett antal av omkring 800 försvinnande fåtal som haft råd at t  be- 
uppoffring. lydnad, disciplin alltmer ut- detta utseende: fyllde salen, var intressant att iaktta: en hålla överflödig arbetskraft i hemmet och 

ovanligt nyanserad. aktiv och stilig pu- att antalet kvinnor pr familj, som ägnar 
blik, som följde föredragen med spänt sig åt oavlönat arbete eller arbetar på sin 

vecklas. En nation vars hela tillvaro le- Ett till sex A r  - Balilla. 

intresse. utbildning, är ungefär detsamma nu som ves i överensstämmelse med de militära Sex till åtta år - Vargunge. 

Som huvudtalare fungerade själve förr. Vad som sker är en ständig om- kravens nödvändighet. En nation som Åtta till tolv år - sport-Balilla. 
förstår, att kriget är något som beledsa- Tolv till fjorton år - musketör-Balilla. finansministern. statsrådet Gunnar Jahn, 
gar människan från födelsen till graven Fjorton till sexton år - musketör- 
och att protokoll och föredrog däremot avanguardist. 

Sexton till aderton år - kulsprute- 

Efter denna »inledning» är det fullt na- 

efter min ankomst till staden. 
ningar och offer vann så ringa resultat vila på principen om absolut identitet i repetitionen och premiären på Bödeln togs Stortingsrepresentanten dr Signe Swens- 

För att den sistnämnda förödmjukelsen skall e j  längre beteckna en kast, skild försöket efter det andra att komma åt de föranden som utmärkt belyste de nytill- 

* 

(Forts. å sid. 2.) 

avanguardist. utbildning Aderton (avsedd till tjuguett att specialisera år - pre-militär- de re- Den korta Riksdagsdebatten 
Riksdagens försök att reformera sig med att motionen avslogs - yttrandefri- dan allmänt tränade). 

Vid tjuguett års ålder värnplikt, d. v. s. själv gav anledning till en lång debatt. het ville ingen avstå från - men man 
inkorporation i armén. Hr De Geer (b f )  hade motionerat om tids- har kanske ändå kommit underfund med 

Tjugutvå till trettiotvå - obligatorisk begränsning för talare i riksdagen. då att litet självkritik inte skulle skada. Om 
post-militär utbildning. han ansåg det skulle vara nyttigt med lite man bara också ville komma underfund 

Trettiotre till femtiofem - periodiska självkritik och självrannsakan. Det har med att vi ha ett litet trevligt ord i sven- 
övningar, mobiliseringsplikt. (För säker- alltså märkts nere i kamrarna också, till ska spraket som mycket mera kunde an- 
hets skull bör upprepas at t  deltagandet i sist. Hr Lindskog (h) sade precis samma vändas i svenska riksdagen. nämligen or- 
Balilla och Vargungarna är icke obliga- sak som svenska folket på läktaren sagt i det instämmer. Man kan faktiskt vara 
toriskt, vilket däremot det i samtliga där- åtskilliga Ar: När man kommer in i riks- en bra riksdagsman ändå - fast man 
på följande »livsavdelningar» är.) dagen är det ofta något verklighetsfräm- instämmer, i stället för att läsa från pap- 

För att komplettera denna omsorgs- monde, nästan spöklikt över det hela. En peret samma sak, som föregående talare 
fulla fysiska utbildning och ytterligare herre står ofta och talar omgiven av någ- också under en kvart läst från pap- 

ra trogna. Resten av kammorledamöterno peret. Efter fyra och fem sådana där 
utveckla nationens krigaranda har sam- pratar eller håller till i korridorerna. Man uppläsningar önskar man faktiskt på läk- 
tidigt instiftats kurser i »militär kultur,, klandrar oss för att vi icke höra på de- taren att partierna i stället ordnade med 

batterna, men ibland är det helt enkelt talkör - så kunde ju herrar redaktörer 
vår skyldighet mot oss själva att icke ändå med gott samvete skriva i bladet 
höra på. En förstakammarledamot har därhemma vad han sagt. Och vi hade 

FRANKRIKES KVINNOR tillerkändes försvarades av Baldwin, ty nu var det talat om »två gamla uvar, som förstöra sparat tid i riksdagen och på samma gång 

Per l’italia nostra : 

eia, eia, alalà ! 
(Forts. å sid. 4.) 

F helt oväntat rö s t r ä  t t av depute- MacDonalds tur att ha snuvat - hans för- debatterna i första kammaren. I denna gjort det lite mindre långrandigt. 

radekammaren. Radikalsocialisterna rös- kylning tycks utmynna i avgång från pre- kammare finns det både medelålders och Idén ges med varm hand. 
unga uvar. Just genom det onödiga pra- Det kanske ändå blir nödvändigt med 

tade mot av fruktan för att kvinnoröst- miärministerämbelet. tandet har den största faran för yttrande- talkör i slutet på riksdagen. om alla skall 
rätten kunde ge ökat inflytande åt präs- Utrikesminister Simon framhöll att en friheten uppstått. Hr Hallén (S) medde- få sitt sagt före midsommar. Ännu i bör- 
terskapet. Men senatens motstånd åter- politisk grundval måste skapas för Tysk- lade att talmanskonferensen enat sig om jan av mars ha de liksom inte riktigt 
står att bryta. Kvinnorna må bekämpa lands återinträde i N .  F. I slutet av mars att tillställa kammarledamöterna en pro- kommit i gång - men det beror säkert 

tuberkulos, syfilis och ohygien, men röst- skall nu Tysklandsresan äga rum. Men det kanske hade varit mer prak- 
tiskt att inte börja riksdagen i år förrän rätt kan hon ej få,  säger man i senaten, D ET GREKISKA UPPRORET Ur till ett bättre resultat. 

då hennes handlingar inspireras av h j U r -  Protokollet från debatten kommer sä- efter den 17 mars, då Stockholmarna väl- 

tat och icke som hos mannen UV h j ä r -  landets norra delar utan även Kreta har kert a t t  bli en hel bok och Tidevarvets jer stadsfullmäktige ... 
n a n ,  - 

memoria om hur man genom inbördes inte på lättja. Tvärtom. 
disciplin och begränsning skall komma 

fullständigt kvävt. Icke endast i 

Elsa Svartengren. utrymme är allt för knappt för att man 
givit sig. Venizpelos har flytt till Tolv- skall kunna återge det hela. Det slutade 

växlingar. Upproret lär ha kostat hans Ännu icke inbetalda prenumerationsavgifter 
torde godhetsfullt insättas å p ost g i r o n:r 

Mannen i franska senaten är tydligen öarna, som tillhör Italien och där får han 
nu som politisk flykting begrunda livets nöjd med sin värld. 

E ENGLANDS UPPRUSTNING och 

tet den 11 mars. Arbetarpartiet bekla- 

Vita bok behandlades av parlamen- fru vackra slantar. I gade båda delarna. Regeringens politik 



Det är också uteslutande glädjan- 
de att icke en röst höjes t i l l  försvar 
för de uppenbara orättvisor, som i 
det nuvarande systemet begås mot 
kvinnorna, och det är icke en dag för 
tidigt  att vederbörlig ändring kom- 

Front mot reaktionen! 

lats av en särskild fallenhet för den upp- 
fostrargärning hon valt. God och rätt- 
vis utan något pjosk eller någon senti- 
mentalitet har hon förstått att  ta sina 
elever på et! s i t t .  som mången har skäl 
att avundas henne. Framför allt har 
Maria Aspman i den skola. Högre folk- 
skolan for kvinnlig utbildning i Stock- 

(Forts. fr. sid. 1.) 
placering av yrken och sysselsättningar, 
sammanhängande med den ekonomiska 
utvecklingen över huvud taget. Låt oss 
bara nämna et t  sådant exempel, som att 
modet med det kortklippta håret skaffat 
2,000 norska kvinnor arbete inom frisör- 
facket. 

O m  den ekonomiska utvecklingen har 
kallat på kvinnorna, sade statsrådet, och 
hans lugna statistikerstämma blev allt 
varmare, så ä r  det därför att  samhället 
behövde deras insatser. Om vi mun ville 
hindra dem från att arbeta, finge vi nöja 
oss med en så mycket lägre levnadsstan- 
dard, att de förstå som skulle protestera 
vore vi själva! 

Låt oss också tänka på den fria män- 
niskans rätt a t t  söka och välja arbete och 
vad arbetet betyder f i x  individeii - och 
icke minst för den gifta kvinnan. Det ä r  
icke så lätt at t  stanna en reaktion, sedan 
den väl satts i gång, det borde icke minst 
de kvinnor tänka på, som haft lov att ar- 
heta fritt - och därför skulle icke de 
ogifta ställa sig som de giftas motstån- 
dare när det g i l l e r  rätten till arbete utom 
hemmet, slutade finansministern. 

I Norge liksom i Sverige beslöts i f jol  
en utredning om »dubbeltjänsterna» i 
samma mening som vår egen riksdag gi- 
vit detta ord, nämligen två tjänster inom 
en familj - icke på en person. Det var 
representanter för Bonde- och Arbeider- 
partierna. som kommit med detta förslag. 
Dr Signe Swensson påminde om att man 
alltid hittar en Jona att kasta över hord 
i svåra tider och under den nuvarande 
krisen blev det kvinnorna. Men vad 
skulle t. ex. en bondhustru göra, som 
hindrades från att yrkesarheta vid sidan 
om själva hushållsarbetet? f r å g a r  man 
en  Iantbrukarhustru vem hon sköter om 
forst, barnen eller djuren, så svarar hon: 
Det skulle lysta mig att veta vad karln 
sa. om j a g  l ä t  barnen komma först - 
nej, det blir nog djuren. Allts5 yrket 
före hemmet! 

Magister Skards exempel pi vad det 
norska samhället låtit komma sig till last 
ifråga om orättvisor mot gifta kvinnliga 

teoretiska. I den högre folkskolan för 
kvinnlig utbildning hade hon tillfälle at t  
själv pröva sina teoriers hållbarhet. Maria 
Aspmans intresse för det  praktiska arbe-  
tet har även fört henne utanför den egent- 
liga skolans värld och gjort,  att hon tagit 
verksam del i ett  flertal skolor ar prak- 
tisk ar t  för mera vuxna ungdomar. SA 
har hon inom Fredrika Bremer-förbundet 
arbetat för förbundets sömnadsyrkessko- 
la och dess övriga praktiska skolor. Att 
här räkna upp alla de områden av olika 
slag, där Maria Aspman deltagit och allt- 
jämt deltager i ett osjälviskt och upp- 
offrande arbete,  skulle föra alltför långt. 

Vi, som höra till nästa generation och 
kanske e j  alltid bäras av den stora entu- 
siasm. som kännetecknade våra föregån- 
gare, få nöja oss med att uttala vår be- 
undran för allt det Maria Aspman med- 
hunnit utan at t  förtröttas och vilja önska 
henne, att hon ännu i många Ar får fort- 
sätta sin rika verksamhet. 

Gertie Söderberg. 

beskattning eller statsmonopol av 
kaffe och bensin, varom utredning 

rört upp en storm. Massadresser 
och massmöten mobiliseras t i l l  pro- 

pågår. Men blotta tanken härpå har 

test. 

Stockholm har i viss mån färgats av 
denna fråga. Det borgerliga bloc- 
ket kämpar som själva S: t  Göran för 
att ur draken-monopolet rädda prin- 
sessan-kaffeimportör-grossist- och 
detaljhandlare, utan tanke på sin 
egen delaktighet i vissa monopol och 
truster. 

Men det är en annan fråga som 
tränger sig fram i samband med den 

Och det är barnförsörjningen. Den 
är i och för sig trängande men också 
en nödvändig förutsättning för den 

Ja, hela stadsfullmäktigevalet i 

förbättrade ålderdomsförsörjningen. 

förra. 
De generationer som undan för 

undan skola bära upp försörjningen 
av de improduktiva åldrarna få ej 
försvinna, ty då störtar byggnaden 
samman. Vetskapen om tryggad ål- 
derdom har säkerligen stort psyko- 
logiskt värde och kan direkt bidraga 

anställda i allmän tjänst voro nedslående, 
men hennes egen argumentering för kvin- 
nornas rätt bådade så mycket mera gott 
och likaså mötets stormande bifall till 
samtliga talare. Vilket den ungdomliga 
och populära mötespresidenten professor 
Ellen Gleditsch även konstateradc i sitt  
avslutningstal. Att protestmötet g jor t  

det fått I pressen och i de muntliga po- 
litiska kronikor, som förekomma i klubbar 
och studiecirklar. 

* 
För övrigt talas här åter  om regerings- 

kris. Vid behandlingen a r  finansplanen. 
som tar sin början om måndag, skall det 
komma i dagen, hoppas man, vilka som 
anse en kombinerad arbetar- och bonde- 
regering mera önskvärd än den nuvarande 
hö högerbetoande Venstreregeringen = rege- 
ringen Mowinckel. Frågan g i l l e r  nu 
framförallt Bondepartiets förslag om 
ett extra anslag på 3 miljoiier kronor 
t i l l  stödjande av  fiskerinäringen och den 
niidlidande fiskarbefolkningen. Regerin- 
gen har föreslagit ett  anslag på 3½ mil- 
jon till räntefria lån - Bondepartiets 
förslag innebär ett tillägg t i l l  detta. Sät- 
tet för finansierandet av  detta anslag är  
inte fullt klart. Bondepartiet kommer 
förmodligen att föreslå införandet av en 
omsättningsskatt, mot vilken emellertid 
med fog kan anmärkas at t  den drabbar 
de fattiga befolkningsgrupperna hårdast. 

Uppe i Stortinget träffa vi arbetarre- 
presentanten fru Helga Karlsen och fråga 
henne om utsikterna. - För min egen del 
kan jag gott svara, säger  fru Karlsen, 
att  jag anser en omsättningsskatt på van- 
liga förbrukningsartiklar mycket olyck- 
lig. En lyxskatt vore enligt min mening 
mera ändamålsenlig. Regeringskrisen? 
D e n  talar vi inte om.. . Också högerre- 
presentanten dr  Signe Swensson ler av- 
värjande: Jag är i varje fall inte beredd 
att hålla vad om att den blir av, säger  

hon. 
Nere i »kammaren», som ser  ganska 

liten och anspråkslös u t  för svenska 
byggnadslyx-mättade ögon, men som har  
en mängd intressanta ansikten a t t  upp- 
visa, sitter hr Johan Nygaardsvold, Ar- 
beiderpartiets respektingivande man, tip- 
pad som blivande statsminister, och leder 
med orubbligt allvar förhandlingarna. 
Men mitt emot honom på främsta bänk 
gestikulerar statsminister Mowinckel un- 
der ett  temperamentsfullt samtal med 
grannen. Om herrarnes kommande öden 
är  det för tillfället ingen som vill uttala 
s i c  bestämt. Men nog s e r  för en ytlig 
hetraktare hr  statsminister Mowinckel i t -  
skilligt mera nervös och irriterad ut än 
hr Stortingspresidenten Nygaardsvold. 

i 

Oslo den 10 mars 1935. 
C. H. 

märkte skolan under hennes dagar, kun- 
de till största delen tillskrivas hennes rent 
personliga inflytande over såväl kolle- 
gium som lärjungar. Vi, som komma 
efter henne i skolan, ha alla skäl att  där 
tacka henne för en gåva, som vi hoppas 
skall bli beståndande under skolans hela 
framtid, ty vad som ges av god anda i 
en skola vid dess begynnelse ar  av övär- 
derlig nytta och glädje. 

Men Maria Aspman har i sin gärning 
e j  endast varit en ungdomens goda och 
trogna vin .  Hon har kämpat för många 
reformer inom undervisningsväsendet. SA 
liar hon ivrigt arhetat for att undervis- 
ningen i naturkunnighet ej skulle bli en 
död bokstavslärdom. utan att den skulle 
åtföljas av tillämpningar av praktisk art,  
dissektioner. lahorationer etc. Vid sin 
väns, Karolina Widerström, sida har hon 

gien skulle införas i olika skolformer. ' 
Framför allt har Maria Aspman arhetat 
för att  den praktiska undervisningen s k u l -  
l e  få större plats på skolschemat. och a t t '  
den skulle värderas lika högt som den 

arbetat för att undervisning i sexuell hy- 

till förminskade sjukvårds- och fat- 
tigvårdsutgifter. 

Men de ytterligare kostnader, som 
barnförsörjningen kräver måste ses 
som en ofrånkomlig utgift för det 
helas bestånd. 



Amerikansk lyrik 
och romantik. 

Y dikten födes icke i böckernas ett finare stämt, fordjupat innehåll, en »T Värld. i instängda kammarextaser. blidare kraft. 
Ett lands dikt blir först till på folkets Den ensidighet som man trots allt inte 
läppar, i vagabondens sång - dessa lag- kan komma ifrån i hans verk, får väl 
lösa vandrare, som från plats till plats skrivas på den starka, målmedvetna per- 
föra  med sig känslan av livets tjusande sonlighetens konto. Man tänker inför 
mångfald och sjunga och tela om den detta urval ofta: en sån utmärkt bild, en 
medan de vandra. De äro de första poe- sån effektfull åtstramning av känslolä- 
terna, de sanna diktarna.» Allt är så övertygande riktigt, så 
man.) Denna tes tål nog diskuteras. Det till fulländning drivet från hans synvin- 
finns även dikt utom vandrar- och folk- kel  sett, och boken - finns där något, 
poesi (vilken ju ä r  ett diktslag för  sig),  som verkligen griper. som förstummar 
och det ä r  väl knappast endast de första och hänför? Som kommer en att känna 
diktarna som ha privilegium på at t  vara närvaron av et t  flammande geni? Det 
d e  sanna. Men sådana uttalanden göra ju överlåter jag till varje enskild läsare a t t  
alltid effekt, när de uttalas av dem, som bedöma, då frågan i detta fall tycks mig 
ä r  besjälade av sitt ämne, och de kan ha särskilt ömtålig Vid en rent personlig 
hopp at t  bli trodda, när de fällas om deklaration svarar jag nej på frågorna, 
nyare amerikansk dikt, enkannerligen något som dock icke bör avhålla någon 
Whalt Whitman och Carl Sandburg. från a t t  ta del av den gedigna urvals- 

Whitman var en relativt isolerad före- samlingen. Carl Sandburg representerar 
teelse. När nästa diktvåg kom, kunde man icke blott så utmärkt ett snitt ur Amerika 
peka på dess rötter i Europa, hos irlän- av i dag utan ä r  även målsman för  en 

darna med Yeats och Synge, i de moder- nyare, internationell diktart. 
nistiska Pariskretsarna, där den ameri- Carl Sandburg: Dikter i urval. 
kanske diktaren Ezra Pound var som 
fisken i vattnet och sedan förde över den 
alltmer vedertagna stilen. I Amerika fick est sellers är underliga djur i litte- 
denna sin särskilda prägel av styrka och B r a n d e  De sakna de fem sinnena 
stål, pionjärklanger och hoppfull seger- men ha i stället det sjätte: begrepp Om 

berusning, Och sålunda omvandlad och det psykologiska ögonblicket. De äro lit- 
teraturens outsiders, som kan flänga i 

uthamrad kom den tillbaka med seger- mål halvdöda och flåsande med tungan 
palmen i näbben till alla rimlösa förfat- hängande ur munnen. Publiken jublar 
tare och föraktare av »kammarextaser», och hoj tar, därför att den är vän av god 

tippat rätt, ja, dem skall  vi inte  tala om, 
storhet särskilt inkarnerad. och ofta gått Deras ut över beundran Carl Sand- har de hoppa på ett ben av förtjusning Men 

hästkarlar och stallknektar ta det inte så 
burg. exalterat. Resultatet förvånar dem knap- 

Därför ä r  det mycket välkommet, a t t  ett past, men de vet samtidigt, att nästa 
urval av hans produktion nu översatts. gång hästen springer. kommer han skum- 
Tolkare har  varit Elmer Diktonius, Artur pande i splendid isolering bakom svan- 

A n n a  Egentligen är det ganska underligt, att 
Lenah Elgström har  dessutom försett den Anthony Adverse (Norstedts. 3 del. á 
representativa volymen med ett klargö- 7: 50) gjort den fenomenala succés den 
rande och elegant företal. Boken skulle likväl gjort. Författaren Hervey Allens 

stora förtjänst ligger i den eleganta, bro- 
dock vunnit på, om inte översättar- derande, man tvekar inte  a t t  säga f u l l -  
nas namn stått helt utsatt efter varenda komligt hänförande stilen. Och sådant 
liten diktstump. Initialer hade gjort trev- brukar ju inte uppskattas i och för sig. 
ligare intryck. Den apostoliska glädjen Men dessutom har han spekulerat i folks 

nyvaknande romantiska intresse, och det verkar mer prålig än prydlig. 
förmodligen detta som tagit skruv. 

kraf t  i tanke och penna, som inger odelad Äventyren är knappast särskilt vilda eller 
märkvärdiga. Det hela flyter fram med 

respekt. Det ä r  ingen tillfällighet a t t  han en seg elegans,’ som inte laborerar så 
blivit Chicagos sångare, staden, som för  mycket med överraskningar som desto 
oss i bästa fall verkar virrvarrets, i säm- mera med orubblig konsekvens. (Detta 

sta fall slaktens, blodets och mordets stad har nog bidragit till populariteten!) 

och i varje fall staden med den fysiska son, men han och boken ger inte  mycket 
styrkans män. Det var denna jordångan- förutom den stilistiska njutning, vilken 
de själ, vars rytmer Sandburg var mot- blir litet väl dryg på 1,400 sidor. Det är 
taglig för  och som han också omsatt med ett förnämligt, mycket förnämligt konst- 
hängivenhet och flykt. Det skulle här hantverk av en habil författare. Om han 

leda för långt a t t  försöka en analys av blir lika levande tolkad på andra språk som Gösta Attorps åstadkommit på sven- 

(Max East- get. 

(Tiden. 
4:75.) 

vilka i den fann diktningens skönhet och sport även Om den tippat fel, och de som 

Lundkvist och Erik Blomberg. 
sarna på de andra på turfen. 

Carl Sandburg har  kraften, den sunda är 

Anthony Adverse är  en sympatisk per- 

Sandburgs utveckling. Den går dock mot ska, då kan han skatta sig lycklig. 

PLASTIK OCH DANS 
Upplysningar och pro. 
spekt: Odengatan 32. 

Tel. 33 5981. 

Mot ionsgymnas t ik  för olika å lde r sg ruppe r  
• Barnkurser B a r n k u r s e r  

K E R S T I A L F V É N 

Syskola för modern kläd- och ka rina linnesömnad samt montering. 
8 mån yrkeskurs. Betyg erhålles. Kurser på 4 v a k o r  2 mån. Aftonkurser. Anmälningar mot- 

tagas dagligen 9-6. Begär prospekt 

Beställningsateljé. 

SÖRÄNGENS FOLKHÖGSKOLA 

KARIN NORDEMAN, Eriksbergsgatan 5 3 tr., Stockholm. Tel 10 Il 87. 

& 

J 

Respekt Tankelivets frigörelse. 
et finns väl knappast någon annan taturländernas undersåtar får varje dag för livet. D svensk skriftställare, som gjort en genom radio och press befallning om vad 

så betydelsefull och bestående insats på de har  a t t  tänka. men de suggereras till I Vår Lösen har nyligen referats en det populärvetenskapliga området som at t  tro. att de tänkt dessa tankar själva. 
do, där abortfrågan tages upp till be- Alf Ahlherg. De talrika klart tänkta och Ledaren-despoten smickrar dem, och de 
handling från katolsk synpunkt foster- klart skrivna böcker som utgått från hans låter sig smickras. Denna suggestion och 
fördrivningen utdömes här helt, något hand, har alla tjänat samma syfte: a t t  denna propaganda. som avsiktligt sam- 
undantag göres icke, det är ett utsläckande- förmedla kontakten mellan vetenskapen manblandar sanning och lögn till ett spe- 
de av l i v ,  det är mord. Det liv, som tänts, och det levande livet, att låta en bred ciellt syfte, är motsatsen, är dödsfienden 
bör icke av människor släckas Så långt allmänhet få inblick i spörsmal och pro- till allt vad upplysning och själsligt liv kan man förstå den katolska inställningen 
till respekten för livet. Den har inte ignorerat massor- 
kommer inkonsekvensen. gonsin! - borde få förbli ett litet fåtal nas tankeliv, men den har gjort vad värre 

Varför skall detta liv bevaras, skyddas, förbehållna. 
vårdas  för a t t  kanske sedan offras  på mödat sig att inte servera sina läsare fär- Men hur ä r  det beställt med tankefri- 
»fosterlandskärlekens» altare, uppslukas diglagade förklaringar utan at t  leda heten i de demokratiska länderna? Som 
av nu krigets fruktansvärdare Molok? Är mord? icke kriget Man v i l l  ett än- ef- dem fram till ett självständigt förstaende princip existerar den, men tyvärr brukas 
terlysa katolicismens inställning till kri- - att få dem att tänka själva. Hans se- den i alltför ringa grad. T y  också d ä r  
get. Kanske den gamla vidskepelsen än- nast utkomna bok. .Tankelivets frigörel- befinner sig propagandan i full aktion, 
nu lever kvar, som tog sig uttryck i bö- sen, behandlar uteslutande detta problem, ehuru inte bara från ett håll, utan från 
nen om vapnens välsignelse och seger för det är en lärobok i konsten att f inka flera samtidigt. Den som skränar högst, 
ännu in te  hör t  n å g o n  i varje fa l l  har m a n  själv En sorts logik. om man så vill, ska till sist avgå med segern. T y  det ä r  
de italienska trupptransporterna t i l l  men inte torr och formell, utan frisk, le- inte det värdefullaste, som segrar, utan 

vande och underhållande från första sidan det, som är mest högljutt och ljuger Afrika. 
Vi andra icke katoliker höra likväl inte t i l l  den sista. Det ä r  en sådan där bok, skickligast. 

som man tycker att man gått och väntat Alf 
på ett ord i rättan tid, och ingen kunde Ahlberg skisserar upp den i all dess 
varit mer kallad alt uttala det än just skrämmande verklighet; men han ä r  

ehuru det ännu ser tröstlöst ut  att kunna A l f  Ahlberg. ingen olycksprofet. som siar om snar  un- 
uppnå några positiva resultat av nämn- Genom århundranden har den väster- dergång, utan han visar en väg till rädd- 
värd betydelse. 
pacifistiska kretsar på sista t iden  tagit t i l l  till rättigheten att få tänka fritt. »Tankelivets frigörelse» vill ge en orda för abortens legaliserande synes det 
mig dock som om man ville vrida den hu- tydligare kom denna rättighet a t t  fram- handledning till självständigt tänkande, 

stå som en självklar och nödvändig fak- vill skänka den enskilde ett skydd mot manitära utvecklingen tillbaka. 
Våra hedniska förfäder plägade ju sät- tor i kulturlivet - även om den ännu propagandans farliga suggestion. Ahl- 

ta ut sådana barn, som voro ovälkomna. inte kunde brukas allmänt. Samtidigt berg fäster vår uppmärksamhet på den 
Denna barbariska sed- som väl närmast n e d  tankefrihetens genombrott som prin- oöverskådliga mängd av felgrepp och fel- 
avsågs att befria familjen cip skedde demokratins genombrott. Nu källor, som vidlåder tänkandet hos de 

nas bli några hugstora vikingar), väcker är bådadera hotade. Hur vi böjer oss för 
vår avsky. Men nu, tusen Ar senare, huru västerländska mänskligheten önskar fri- språkets suggestiva makt över tanken, 
respektera vi n u  människolivet? Nu mö- villigt uppge sin tillkämpade rättighet att hur vi omedvetet uppställer falska ana- 
tas v i  icke längre i envig, mn n~~~ man, tänka. Därmed är hela vårt kulturliv logier och drar  falska slutsatser, i stallet 
nu skicka vi i stället ut "" bombflyg- hotat. En civilisation kan fortleva utan för  a t t  söka reda ut det rätta samman- 
plan och kunna  undervattensbåtar, förgöra tusental som av på våra en tankefrihet - någon tid. Men civilisatio- hanget, vår henägenhet att generalisera. 
gång 
medmänniskor. Men eljest ha vi blivit nen grundar sig på tekniken och tekni- En jude har lurat en kristen, alltså ä r  
humana. Vi sätta icke ut de ovälkomna, ken på vetenskapen - och vetenskapen alla judar skojare - religionen har sitt 
v i  döda dem redan i moderlivet. Det är kan inte fortleva klavhunden. Uppgivan- ursprung i primitiv vidskepelse, alltså är  ni:e,'ni~li:r:~~~so,ZJr:I: Kräver icke det av friheten måste, till sist, leda rakt all religion primitiv vidskepelse - så ar- 

betar propagandan, och vi böjer oss för respekten för människolivet att inga liv in i kaos. 
tändas utan at t  möjlighet finnes för de- 
ras normala framfödande och uppfostran underkastat s ig  diktatur. Ahlbergs bok röjer inte hara hans egen 
t i l l  goda medborgare och lyckliga män- på god väg.' Finns det ingen räddning rika erfarenhet utan också en grundlig 
niskor? Och om ett liv tänts, ha vi då ratt att åter släcka detsamma? Nej, vi undan  denna utveckling? Jo - men den beläsenhet i modern psykologisk littera- 

få icke göra ett sådant ingrepp, v i  måste ställer krav på varje enskild individ. den tur - särskilt hiinvisar han till Ortega 
fordrar av var och en, a t t  han lär sig att y Gasset, Norman Angell och Dimnet - 
tänka själv. Demokratin har misslyckats, men han har sammanfogat allting till en 

respektera livet. 
Hur  skall detta tillgå? 
Jag bortser här från de aborter, som av säger dess belackare. Hur kan någon- organisk enhet, och om inte varje detalj 

medicinska eller humanitära skäl allt fort ting ha misslyckats, som ännu aldrig har ä r  ny, så är  den ändå sedd på ett nytt 
kunna  bliva nödvändiga, men jag protes- förverkligats? Demokrati - det innebär vis. Och varje sida här  vittne om en 
terar emot legaliserandet av aborter på . 

fläck för  vårt folk och vår kultur, det får svar inför det hela. Men hur kan man heller inte väjer för  felen i de egna leden. 
helt enkelt icke ske! i varje fall måste vi känna ansvar inför något man inte för- I dessa dagar, då flera diktaturländers 
söka oss andra utvägar ur nödläget, in- står? Demokratin befinner sig i själva propaganda vrålar ut Det Allenasaliggör- 
nan vi kasta yxan i sjön. verket ännu på ett ganska tidigt utveck- rande Receptet över världen. ä r  en bok 

Här några förslag. lingsstadium - innan massorna lärt s ig  som Ahlbergs av oskattbart värde. Var 
Giv oss en vederhäftig, i  huvudsak att tänka. ä r  demokratin inte fullvuxen och en, som verkligen vill lära s ig  att 

muntlig sexuell upplysning, som börjar 

faktum, som ingen kan förneka, inte ens inbillar sig, a t t  de redan kan det - bor- rars behov. 
Bygg förlossningshem, där alla landets herrar Mussolini och Hitler. Forna tiders de ta del av den. 

h i n n o r  kunna vistas tillräckligt länge fö- despoter hävdade sin makt enbart genom 
re och efter nedkomsten. (Tänk på lands- våld utan att ta hänsyn till de tröga, lik- 
bygden!) giltiga massorna. De moderna despoter- 

eller enskild tjänst på grund av äktenskap na kan  inte ignorera massorna, och de 
hävdar sin makt inte bara genom våld eller graviditet. 

Under den tid kvinna vistas å förloss- utan i ä n n u  högre grad genom propa- 
ningshem skall hon erhålla full ersättning ganda och suggestion. De härskar inte 
för  mistad arbetsförtjänst eller annan in- emot, utan i förbund med massorna. Dik- 

Men - sedan blem, som icke - just nu mindre än nå- heter. 

Därvid har han alltid be- är, den har våldfört sig mot det. 

Sådan ä r  vår situation just nu. 

Men då man inom vissa ländska mänskligheten kämpat sig f ram ning. 
Allt 

Stora de la r  av den allra flesta av oss. 

Ännu har inte alla västerlandets stater den, om vi inte ä r  på vår vakt. 
Men de synas 

sociala indikationer. Det vore en skam- ju, at t  var och en känner och bär  sitt an- andens ridderlighet och tapperhet, som 

i  barnaåren och tar hänsyn till olika åld- 
Vår tid ä r  en massornas tid. Det är ett tänka - och naturligtvis också de, som 

Jan-Erik Holm. 

Antikvariatet Ingen kvinna må avskedas ur allmän 

Äldre och nyare litteratur 
i olika ämnen 

Hamngatan 17 - Stockholm 
Tel.: 20 55 36. 

komst. Under samma’ t id  bör kompetent För resande till Stockholm 
rekommenderas 

hemsköterska dirigeras att på det allmän- 
nas bekostnad sköta gif t  kvinnas hem. tal för  kvinnan, vi måste under vardagens 

Uppför och inred sunda och trivsam- id i handling visa att vi värdesätta hen- 
ma bostäder åt mindre bemedlade med nes stora samhällsgärning. Aktningen K. F. U. K. - Förbundets 
särskilt stora utrymmen åt de barnrika för kvinnan-modern bygger ytterst på re- 



Italiens krigs- 
uppfostran. 

(F Forts. fr. sid. i.) 
vilka desslikes äro ofrånkomligt obliga- 
toriska för var och en som vill räknas 
som medborgare, d, v. s. för var och en 
som över huvud vill arbeta och leva inom 
eget land. Dessa kurser äro tre, en för 
vad vi skulle kalla mellanskolor, en för 
gymnasiernas elever, en för de två första 
årgångarne av universitets-studenter. 

Den första kursen består i en serie 
föreläsningar rörande härens, flottans, 

Illustre- flygets allmänna organisation. 
rade medelst besök i kaserner, på flyg. 
fält etc. Den andra kursen omfattar dels 
föreläsningar vari försvarsväsendet mer i 
detalj belyses, dels föredrag över ämnen 
som: krigaranda. disciplin, kamratkänsla, 
självuppoffring etc. och dess främsta 
»illustrationer» äro besök på slagfält 
ackompagnerade av  er inr ingar  om någon 
eller några av världskrigets största hjäl- 
tar. Den tredje kursen, som ges av en 
rad av landets högsta officerare, ger 
större utrymme åt teori och spekulation: 
bland de ämnen som läggas till grund 
för dess föreläsningar kunna nämnas 
»kriget som politiskt och socialt fenomen», 
»nationens andliga krigsförbedelser», »det 
integrala krigets begrepp, o. s. v. 

Det kan vara skäl tillägga att varje 
skolelev eller student icke endast måste 
åhöra dessa föredrag utan också (medelst 
särskilda examina) visa att han därav 
»dragit tillbörlig fördels. Har han icke 
det, får han (oavsett kunskaper för öv- 
rigt) varken rätt komma upp i nästa klass 
i skolan eller rätt avlägga tentamina vid 
universitet. 

Och det bör så till sist påpekas att 
denna partiella mobilisering, varom nu i 
veckor så mycket skrivits och talats, är 
också den i viss mån ett led i detta 
Mussolinis oavlåtliga militära tränande. 
Utåt har Mussolini velat manifestera Ita- 
liens styrka, inåt har han velat vänja ita- 
lienarne att sluta upp med att rädas för 
ropet: Mobilisering. 

I det senare avseendet har han kunnat 
inregistrera omedelbart resultat: när sol- 
daterna kallades ut till det abessinska 
kriget 1896 revo kvinnorna upp järnvägs- 
rälsen för att hindra trupptågen att avgå. 
När de frivilliga milis-pojkarne med sina 
Mussolini-porträtt i famnen seglade från 
Napoli nu i februari 1935 var det deras 
mödrar som högst av alla jublade och 
skreko: Lycklig resa och välkomna åter. 

Pier Gudro. 

Nordiska 
studieveckan 
förlägges till Finland. 
V i d  den nordiska studievecka. som i 

fjol hölls på Vipphyholm tillsattes 
en kommitté, den s. k. Viggbyholmskom- 
mittén för nordiskt samarbete vid studiet 
av internationella problem, som fick i 
uppdrag att i samverkan med den Inter- 
nationale Höjskriles i Helsingör svenska 
elevring (Svenska I. H. S.-Ringen) samt 
Nordiska folkhögskolans i Genève elev- 
förbund - vilka gemensamt anordnat 
Viggbyholmsveckan - arrangera en lik- 
nande kurs sommaren 1935. Därvid ut- 
talades från flera håll det önskemålet, att 
denna kurs, såvitt möjligt. måtte förläg- 
gas t i l l  Finland. Denna önskan har i 
Finland mött livligt gensvar och Finlands 
sektion av Världsförhundet för folkbild- 
ningsarhete har beslutat stå som medar- 
rangör samt har åtagit sig värdskapet för 
den planerade studieveckan. 

»Veckan» har förlagts till Arbetarnas 
akademi Grankulla invid Helsingfors un- 
der dagarna 7-15 juli. Programmet om- 
fattar föreläsningar (iver »Demokrati och 
folkbildningsarbete» och »Norden i Euro- 
pa», samt överläggningar om fortsatt nor- 
diskt samarbete. 

Följande talare ha välvilligt lovat med- 
verka: Från Finland: undervisningsmi- 
nistern Oskari Mantere, professorerna 
Zach. Castrén, Gunnar Landtman och 
Väinö Voinmaa, 

från Norge: nobelpristagaren Dr. phil. 
Chr. L. Lange samt rektorn vid Nordiska 
folkhögskolan i Genève, Dr. phil. Axel 
Sømme, 

från Danmark: rektorn vid den Inter- 
nationale Höjskole i Helsingör, Cand. 
mag. P. Manniche samt läraren vid Ge- 
nève- och Helsingörskolorna. red. Arne 
Sorensen. 

från Sverige: läraren vid Nordiska folk- 
högskolan i Genève, red. Sven Backlund. 
samt föreståndaren på Informationsbyrån 
Mellanfolkligt samarhete för fred, kapt. 
C. J. Brunskog. 

Kostnaderna för hela kursen, inbegri- 
pet mat och logi för 8 dagar, tvenne ex- 
kursioner. föreläsare- och organisations- 
omkostnader, torde stanna vid 35 a 40 
svenska kronor pr deltagare. 

Estrid Falberg-Brekkan: 

Brev från Reykjavik - Det stora 
pr o bl em e t. 

Befolkningsproblemet är som bekant som besvarar frågor från Sverige. 
just nu föremål för livligt intresse 

och oron för nativitetens sjunkande är 
aktuell. Det talas mycket om de ekono- M förutom en underbar låda från gare. 

brev, därav en hel del från vetgiriga na sträcka ut vår hand och peka glatt 
familjebildningen. och i tider av  en ut- svenska män och kvinnor, som ville få på en väldig byggnad, som reser sig hög- 
bredd arbetslöshet får man icke förtänka bl. a. följande frågor besvarade: re än alla andra i staden, imponerande 
människorna att de se sig för både en Finns det spårvagnar, hiss, adelsmän, och ganska vacker, och säga: Se, det hu- 
och k a  gånger, innan de taga ett sa av- lutfisk, vattenledning. teater, hårfrisör- set d i r  skall en gång komma att inrymma 
görande steg som det att b i lda  familj. skor, inhemska läkare och präster. Fräls- Reykjaviks teater. Men än så länge få 
Men i samma mån förbättrade konjunk- ningsarmé, Oxfordrörelse, fläskkorv. kon- vi nöja oss med Sinsemellan krigande 

serthus, tandläkare. »starka sagohjältar amatörsällskap - här som på alla områ- 
turer inträda, kommer nog äktenskaps- och hjältinnor, i Reykjavik? den spelar politiken in. - Teatern är 
marknaden att röna en avsevärd förbätt- Spårvagnar, adelsmän, Oxfordrörelse, heller inte färdig invändigt. 
ring. Därmed är dock inte sagt att na- lutfisk. konserthus och fläskkorv finnes Präster och läkare äro alla isländska 

inte. Ett tiotal omnibussar slingra sig - från Islands egen Högskola - av alla 
med dödsförakt genom Reykjaviks mån- tecken att döma redan nu alltför många i 

tiviteten kommer att höjas. 

Vi kvinnor vilja helt visst fostra barn genstädes nyanlagda, f i n a  - f lerstädes landet, Det vimlar av  teologer och f .  d. 
präster inom alla ämbeten, och Reykja- 

Riddare finns det ganska många - ty viks 40-SO läkare (tandläkare inberäk- 
Men ha v i  alls några garantier när Island 1918 blev förklarat självstän- nade) skära inte alla guld med täljknivar. 

för att detta kan ske? Männen tycks inte digt, fick man förutom många andra för- Håfrisörskornas antal är legio, jag 
miner, också sitt eget ordensväsen. Falk- tvivlar på att någon stad i världen har så 

lärt något av det elände världskriget ska- orden lär vara ganska eftertraktad, inte många i förhållande till folkmängden; på 
pat utan fortsätta att med krigsrustnin- bara här i landet. Det finns många det yttersta i dessa dagar har det upp- 
gar bidraga till osäkerhet bland folken. snälla svenska farhröder. som också fått rattats kurser i skönhetsvård - vi får 
förheredande nya krig, fruktansvärdare den, av olika anledningar. väl hoppas att dessa komma att gå bättre 

än något föregående. Vad tjänar det att En teol. prof. har talat två gånger i än Svensk-Isländska föreningens i sven- 

hoppas på kultur och mänsklig lycka, när bladet har haft en lång krönika, vari Ox- Hissar finns i ett tiotal större hus, men 
ett krig kan omintetgöra vad generatio- fordrörelsen betecknas som det halmstrå, några särskilt starka sagohjältar eller 
ner byggt upp och som efterskörd lämnar efter vilket överklassen: grevar och ba- hjältinnor har undertecknad aldrig pa- 
arbetslöshet, nöd, sjukdom och brott. s& roner och miljonärer! i utlandet och nu träffat. 

dana perspektiv måste för ansvarskännan- även överklassen här griper i sin nöd, då I det hela taget gör utlänningen nog 
de människor verka avskräckande och den ser demokratien vinna mark och sin klokt i att inte förbinda alltför mycken 

egen maktställning hotad.. . Jag tror romantik med begreppet Island, utom vad 
kunna sannerligen icke bidraga till ön- inte  man behöver spå någon omfattande naturen beträffar. Isländarne ha väl ännu 
skan att fortplanta släktet. Många kvin- Oxfordrörelse här, s. k. andliga väckelser delvis en viss romantisk uppfattning om 
nor försaka hellre modersglädjen än föda ligga nog inte vidare för isländare. Fräls- sig själva, men de vilja nog i alla fall 
till världen nya soldatämnen att försvin- ningsarmén är femtio Ar gammal (f. n. helst få räknas för vad de äro: moderna 

under ledning av en svensk kapten och människor, inte särskilt starka eller 
na i skyttegravar eller kvävas av gift- hans skånska f ru )  men har ytterst få an- slagsfarliga, som tycka om att sitta v id  
gaser. hängare, Adventisterna under svensk radion i bekväma stolar nära värmeled- 

Om vi annars lärt något av världskriget pastor litet mera, Pingstviinnerna (på ningen med Filmjournalen, Husmodern, 
och dess för mänskligheten olycksbrin- Västmannöarna). likaledes under ledning Hjemmet eller Falkin och pröva sig fram 
gande efterräkningar. så måste vi brin- av en svensk, är bara en handfull. Kato- på utländska våglängder, medan det egna 
gas till en handlande vilja att med alla likerna, som ju äro gamla i gården ha landets föreläsare förgäves söker komma 
t i l l  buds stående krafter bekämpa krigs- byggt Islands största och vackraste kyrka »paa Bølgelængd» med dem.. . 
tankarna som så ofta dölja sig under i Reykjavik och kapell på ett par andra »Bödeln» kom ut på isländska till julen 
förledande patriotiska talesätt. Först när ställen, inrättade landets första och länge - översatt av tvenne isländska studeran- 
våra samhällen tillåta förnuftet bliva vå- enda sjukhus, ha nu rest ett modernt de i Stockholm, måhända få vi även här 
ra tankars rättmätiga härskare, kunna vi »jättesjukhus» mitt emot kyrkan, ha egen den glädjen att se detta märkliga skåde- 
med glädje bidraga till skapandet av nya skola, biskop, en hel massa präster och spel. 
släkten - en lyckligare mänsklighet. cirka trettio nunnor, men de ha ändå 

ed »julposten» den 8 januari kom näppeligen mer än ett par hundra anhän- 

miska synpunkternas stora betydelse för Luck i Stockholm, många efterlängtade Finnes det teater? Ja och nej. Vi  kun- 

till goda och lyckliga människor. som trånga och gropiga gator. 
kunna bliva samhället till nytta och fort- 
bestånd. 

radio om Oxfordrörelsen, och Arbetare- ska språket. 

I Estrid Falberg-Brekkan. 

Eva H. 

handl. för borttagning av 
vårtor o. gen. hårväxt. Ef- 

ktiv behandl. för olika 
slags bud Massage. Prak- 
k från U. S. A ,  Paris o. 
izza. Best.-tel. 11 27 07. 
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