
Irene Harand: 

sitt eget folks språk. 
Denna artikel kan måhända väcka op- till sina kunskaper, var och en av oss har 

position bland de inteIlektuella halt mer eller mindre riklig tid t i l l  sitt 
Men jag vädjar till deras rättfärdighets- förfogande Men om en olärd människa 
känsla och jag är säker på att intellek- skall läsa ett vetenskapligt arbete och vid 
tuella i hela världen, som utom sin aka- Var eller Varannan Sats måste gripa till 
demiska grad också är i besittning av lexikon för att förstå då har författaren Vad har hänt? ärlighet och renhårighet skall förstå mig. till don boken inte gjort nog för mänsk- 

Vi intellektuella är I första hand med- ligheten För den enkla mannen och BOMBARDEMANGET AV SVENSKA skyldiga i vad som hänt i världen. V i  kvinnan av folket är det mycket svårare 
står har bemödat oss om att inlianga I veten- ja nästan omöjligt att tillägna sig de in- 

fortfarande i centrum för diskussionen. skaperna. att lära främmande språk för tellektuellas språk Man må endast tänka 
Den officiella rapporten från engelske att kunna läsa utländska författare p i  på de snålt tilltagna lediga stunder som 
ministern i Addis Abeba har fastställt att originalspråket men v i  har tyvärr för- stå till deras förfogande när det gäller 
anfallet var överlagt med bombkastning summat att lära det enkla språk som att öka sina kunskaper. 
och kulsprutebeskjutning från låg höjd talas av vårt eget folk. Det är inte nog Vore förhållandet det motsatta skulle 

En av svenskarna fick sätta livet till att erövra områden av fundamentalt fe- det vara mycket lättare och dessutom av 
den unge sjukvårdarna Gunnar Lund- tande det är inte nog att skriva och Of- en oerhörd välsignelsebringande verkan. 

ström Och två av de svenska läkrna så- fentliggöra de ypperligaste uppsatser om Gång på gång har jag träffat på män- 
rades Ett femtiotal abessinier dödades olika ämnen. om vi gör detta på ett niskor med god livsstil Och mätta på ve- 

Tidningarna över hela världen äro språk som vårt folk inte förstår tande som utslungat den förtvivlade frå- 
eniga i sitt fördömande av italienarnas Vetenskapen har inte alltid varit hell gan: Hur kunde det vara möjligt att ett 
handling. Italien å sin sida framställer renhårig vetenskapsmännen inte alltid folk på 65 miljoner människor lät över- 

det skedda som en hämndeakt mot abes- fullkomligt omutliga Därför har det rumpla sig av nationalsocialismen med all 
sinierna för deras ohyggliga halshugg- kunnat hända, att förfalskare i vetenska- dess råhet och brutalitet? När jag sva- 
ning en ung italiensk flyglöjtnant pens namn, pseudovetenskap med en rar: Det är vårt eget fel i varje fall har 

vars huvud skall ha spetsts och burits viss framgång och därtill på ett lättfatt- vi del i skulden av den anledning jag 
omkring på en stång Enligt de italienska ligt språk förgiftat folkens hjärnor och förut framhållit. invänder de: Vetenska- 

ABESSINIENAMBULANSEN 

av 

tidningarna är varje talienares Iiv mång- hjärtan. Vare det långt ifrån mig att be pen visdomen och kunskapen kan eröv- 
T y  jag vet fullkom- ras BY vem som helst, bara han är till- 

försvara brottet mot Röda Korskonven- iigt väl att den sanna vetenskapen är en räcklig flitig. För de lata och likgil- 
tionen med att Röda Korset kan användas sträng gudinna som man måste tjäna tiga skrivas inga betydande böcker. Och 

som bevis anför de alltid att spårvagns- das som comouflage Senare ha de även mödosamt och tåligt 
bombarderat den egyptiska ambulansen 

förutsägelserna att det italiensk-abes- 
siniska kriget om det kom till stånd 
skulle slå rekord i skoningslöshet och Nils Simonsson 
grymhet lyckas gå i hemsk uppfyllelser 

EN H O T A N D E  LOCKOUTEN för Den 90,000 arbetare i verkstäder 
järnverk och gruvor avvärjdes i sista mi- 
nuten genom medlingskommissionens out- 

regeringen ingrep Tiden var så knopp, 
att Arbetsgivarföreningen måste anlita 
radio för att hinna underrätta sina med- En tämligen ny och mycket intressant c:a 10 timmar per vecka är självfallet att 
lemmar om beslutet Medlingsförslaget En statistik över timlön, hänföra ti l l  verkningarna av världsde- 
som innebär bl. a. några mindre löneför- veckolön och arbetstid per vecka inom pressionen. som även i detta land numera 
bättringar Och en extra semesterdag går U.S.A industri uppgöres numera av enligt samstämmande uppgifter kan be- 
nu på omröstning till arbetarorganisatio- en institution kallad National Industrial traktas såsom i huvudsak överstånden 
nerna vilkas svar skall vara inne den 20 Conference Board. i daglig tal förkortat När man kastar en blick tillbaka i tiden 

januari Dess nyss anlända siffror och särskilt söker utforska hur och när 
GA UNDANTAGSBESTÄMMELSER för oktober månad berätta bl. a., att den de större förändringarna på det sociala 

tarregeringens paroll som framlagt en amerikanska industrien f .  n. ligger vid kommit till, föranledes man förvånansvärt 
proposition om att alla ämbeten och omkring 38½ timmar Detta skulle med ofta an rikta tanken på ordstävet: intet 
tjänster hädanefter skola vara tillgäng- andra ord också kunna uttryckas som ge- ont som ej har något gott med sig. T y  
liga för kvlnnor Poster som statsråd genomsnittligt något under 6½ timme per i stort sett får man nog räkna en för- 
präster polismästare ämbetsmän i utri- dag eller ock som 7 timmar per dag för ändring av veckoarbetstiden till 

de 5 fulla arbetsdagarna och hälften så 40 timmar såsom en god för 

lång t id för lördagen Under 1929 var vilket v i  längre ned återkomma till. Och 
veckoarbetstiden där enligt uppgift ge- den tidigare nedgången från 60 eller på 
nomsnittligt 48,4 timmar. Nedgången har sina håll 54 timmar till 48 timmar som 
där icke i någon högre grad medfört numera enstämmigt anges som a & 
minskning i arbetarnas realinkomst i det ja, nödvändig förändring föranleddes 
an denna nu anges ligga vid c:a 95 % som bekant av något ännu större ont än 

av 1929 års Nedgången i arbetstiden om (porta. s. 

dubbelt mera värt än en abessiniers De på något helgerån 

(Forts å sid 4.) Var Och en av oss har fått arbeta sig 

Arbetstidsproblemet 
tröttliga arbete i vilket slutligen även i inom industrien. 

till Nicboard. 

r FÖR KVINNOR är nu norska arbe- genomsnittliga veckoarbetstiden inom den och ekonomiska livets område egentligen 

kestjänsten skulle alltså stå kvinnorna A M E R I K A N S K A  KONGRESSEN HAR 

öppna Dock förbehåller man sig en viss SAMMANTRATT, varvid utrikesut- 
prövningsrätt för myndigheterna i varje skottets ordförande framlagt förslag till 

särskilt fall ny neutralitetslag Enligt dessa skall pre- 
LAVAL,  som till årsskiftet lyckades sidenten även sedan det nuvarande pro- 

avpressa parlamentet ett knappt far- visoriet utgått, ha vida befogenheter att 
troendevotum för sin utrikespolitik och förbjuda export av krigsmaterial till krig- 
en likaledes med svårighet tillkämpad förande länder och att inskränka expor- 

frist till den 14  januari då parlamenttet förnödenheter såsom exempelvis den 
majoritet för budgetförslaget har nu en ten av andra för krigföring nödvändigt 

sammanträder på nytt omstridda oljan 

Alma Söderhjelm: 

efterlyses. 
Tänk id råa och ytliga människor del lag och just i vardagslag är det ofta 

finnes sade man över hela landet, som svenskarna ådagalägga avsaknad av 
då tidningarna meddelade att folk bildat det slags solidaritet med staten Och sam- 
kö på nyårskvällen för att ondgöra sig hället med kulturen och utvecklingen 
över att kabaretprogrammet hide inhibe- med sin landsmans och närmaste nästas 
rats Visst var det rått och visst var det ärligs strävan och goda uppsåt som kal- 
kanske också ytligt av dam. men framför las medborgarsinne Det är i den dag- 
allt vittnade det om brist på medborgar- liga a h  stundliga samfärdsel man oftast 
sinne. Det vore fur hårt in  skära alla upptäcker detta Och i synnerhet är det 
över en kam och säga att svenskarna i i den sällskapliga samvaron på bjudnin- 
allmänhet sakna medborgarsinne och gar och middagar. där det gäller för en 
samhällssolidaritet Men nog finns det var att visa sig till sin fördel att före- 
tillfällen då man med skäl kan efterlysa falla kvick, lustig med originalitet och 
detta förenande och sammanhållande eget omdöme. När man är tillsamman, 
sinne efter en middag. eller vid små aftonsitt- 

Man inbillar sig alltid att medborgar- ningar, och kallpratet går då kan man 
sinne är Och måste sammanhänga med ofta förvånas över hur lite känsla och 
politiskt tänkande. Och naturligtvis kom- hjärta, solidaritet a h  erkännande man 
mer ju medborgarsinne m a t  renodlat hör yttras med det egna landet. med de 
till synes under politisks tider. Kanske olika strävandena på olika områden med 
hade vi i Finland inte förmått utveckla de konstnärliga samhälleliga eller litte- 
vårt medborgarsinne i så hög grad (ty rära prestationer. med alla försök i alla 
värr på bekostnad av många andra sin- riktningar att glädja och förnöja, lära 
nen) om inte vi gått igenom så politiskt oCh upplysa medmänniskorna 
prövande skeden och öden Det är icke nu fråga om objektivt be- 

Men det är i d e  inom politiken ban, dömande och kritisk undersökning eller 
som medborgarsinnel behöves och som värdesättning omdömen, vilka alltid ha 

(Forts. å sid. 4.) del kan göra nytta utan även i vardags 

Bankerna och 
näringslivet. 

Den stora utredningen om folkför- nom sin ställning inte bara dominerar 

ståthållare Nothin och hans två med- ekonomiska liret. 58 direktörer och sty- 

lämnar få av näringslivet områden innehar 590 styrelsemandat i 394 bolag 
obearbetade. Den innebär först och och kapitalet i dessa bolag omfattar icke 
främst en generalinventering av försörj- mindre än 79 %, d.v.s. fyra femtedelar 
ningsmöjligheter, näringsgrenar före- BY de för samtliga bolag taxerade belop- 
tagsformer i Sverige Därutöver dragas pen Storbankerna förvaltar en kapital 
riktlinjer upp för ett fortsatt bearbetande på över 8 miljarder kronor. Två tredje- 
av det upplagda materialet i syfte att ef- delar BY insättarkapitalet i samtliga ban- 
fektivisera produktion, handel. jordbruk, ker kommer på dessa bankers konto och 
skogsbruk Kommittén föreslår icke försäkringsföretag med fonder på 897 
mindre än 15 nya utredningar fur full- miljoner behärskas av storbankerna "Y- 

ha karaktär av en ganska tydlig planhus- Till kontrollerande av den väldiga 
makt, som storbankerna utgöra föreslår hällning resp. självhushållning 

Bland utredningens många detaljer är kommissionen en utredning Om bankin- 
den som rör de svenska storbankerna av spektionens kampetens. men Utan att 

D sörjning och arbetsfred, som över- hela bankväsendet utan också hela det 

kommiterade avlämnade strax före jul. relseledamöter i dessa fyra storbanker 

följande av dessa sylten. som i viss.  fall relser 

ett visst intresse Det framgår att lan- nämna något Om ökade befogenheter. 
dets fyra storbanker Skandinaviska Kre 

dit, Stockholms Enskilda Bank, Handels- 
banken och Göteborgs Bank 1934 hade 
kommit upp till 64 % av samtliga han- 
k e n  omslutning. 1917 hide dessa fyra 
banker 46,1 % av samtliga banken om- 

slutning. Siffrorna återger ändå i n k  på 
långt när hela deras betydelse då de ge- 

ROOSEVELT själv underströk i sitt Roosevelt kongressen Amerikas 
plikt att hålla sig utanför andras krig 

och i stället med ekonomiska åtgärder 
försöka göra snart slut på dem. 

Hans budskap tolkas av somliga som 
om genomförandet av olje embargot nu 
skulle bli möjligt Andra åter anse att 
nu först blir del fullkomiigt omöjligt 

Veckovakten 



Bringa kriget 
ur världen; : 
Bombanfallet mot svenska ambulansen En »Aktiv officer» har I Svenska Dag- 

i Abessinien har utlöst en storm av bladet belyst svårigheterna att med den 
protester över snart sagt hela världen moderna krigstekniken dia upp gränser- 
Man finner icke ord nog starka för att na mellan militära och cicila områden 
fördöma detta brutala brott mot folk- »Avsiktligt bombardemang av sjuk. 

vårdanstalter strider bestämt såväl mot rättsliga överenskommelser 

Men under det starka avståndstagan- folkrätten som mot de mest elementära 
det från angriparen har dit också höjts moraliska och etiska begrepp» skriver 
röster mot kriget såsom sådant röster han. Men det är i detta sammanhang ett 
som påmint om vanskligheten att före- förhållande som i hög grad måste upp 
skriva hänsyn och humanitet i det moder- märksammas Det är bombernas sprid- 

na kriget, vars egen karaktär utesluter ning. 
varje tanke på mänsklighet. »Alla bomber träffa icke målet Om 

Det är svårt att tänka sig ett mera Den bekante politikern och Fredskäm- man 1. ex. Vill förstöra kasernerna på 
pen Lord tårar Cesil framhåller sålun- Skeppholmen och för den skull fäller ett 

krasst uttryck för uppfattningen om da att bombardemanget måste beteck- visst antal bomber, så kommer med viss- 
människan som endast och allenast hel en del av dessa bomber att förfela 
ett medel. än den nyutkomna tyska nas som en fruktansvärd händelse som det avsedda målet och falla ner på längre 

förordningen för genomförandet av väckt Uppseende i hela värden eller kortare avstånd därifrån Att där- 

den nya s, k. äktenskapshälsolagen Men, säger han. detta kan endast be- vid en bomb även kan komma att träffa 
»till skydd för det tyska blodet styrka. att enda sättet att undg¨å dessa Skeppsholmskyrkan och lägga denna i 

och den tyska äran» De föreskrif- förfärliga ting är att bringa kriget ur ruiner är tyvärr en realitet att räkna med. 
Samma förhållande gäller exempelvis 

ter den innehåller, om hur ett akten- världen som medel att lösa mellanfolk- Sabbatsberg sjukhus vid anfall mot cen- 
tralstationens bangård längs Torsgatan 
Detta förhållande utgör intet nytt eller 

skapsduglighetsintyg skall sökas och liga tvister 

för bombfällning särskilt utmärkande» erhållas eller vägras ger en 
skrämmande begrepp om vart den av kanden från att ingå det tillämnade framhåller Aktiv officer »Motsvarande 
staten principiellt erkända ringakt- äktenskapet. Eller: På grund av gäller nämligen såväl vid skjutning med 

Rättvisans sak. 
skall segra. 

rene Harand skriver i sin prenumera- Irene Harand som en skam 
fläck på historiens blad. Ännu efter 
många århundraden skall man minnas att 
det året en grupp människor som kal- 
lade sig nationalsocialister lyckades att 
lagligen brännmärka en minoritet inom 
den tyska befolkningen som mindervär- 
dig Vi är övertygade om att det yn- 
dantagstillstånd under vilket de I. k. 
»icke-arierna» ha tvingats att leva. inte 
kan räcka evigt Det onda kan inte Seg- 
ra för alltid ' längden är det inte möj- 
ligt att världen skall böja sig under ett 
sådant hån mot sanning och rättvisa. 

Människorna är I grund och botten 
känsliga för ideella värden. Världen kan 
skakas och vickar när det gäller en sak 
som berör de mänskliga rättigheterna 
Judar är människor Den som misshand- 
lar dem som grupp. eller försvårar deras 
existens genom undantagslagar den bry- 
ter mot den tysta överenskommelsen om 
samhörighet. som bindet jordens bebyg- 
gare samman med osynliga hand. 

Varför blir vi så upprörda över neger- 
lynchningarna. i Amerika? varför hojas 
ÖveraIIt protester när en människa blir 
oskyldigt dömd? Varför kan en hel 
värld gå i spänning när en människa har 

en samhörighet och ödesförbundenhet 
tillfogats en orätt? Därför att det består 

ningen för den enskilda individens 
värde kan föra. Kanske göra ,sig 
vissa tendenser av liknandeslag gäl- 
lande även här i landet, varför saken 
kan vara aktuell även hos oss. 

De människor, som kommit på den 
olycksaliga idén al t  vilja ingå en le- 
gal förbindelse, måste först och 
främst underkasta sig en ingående 
undersökning av tjänsteläkare och 
lämna utförliga skriftliga uppgifter 
Om sin egen andliga och kroppsliga 
utveckling alltifrån spädaste barn 
domen. När lärde Ni er gå och ta- 
la? Hur många vuxna mäniskor 
kan förresten besvara den. frågan 
fullt sanningsenligt. När upphör- 
de n i  att väta i sängen? Led ni av 
kramptillstånd som spädbarn? 

Den sökande skall också besvara 
frågan om vilken konstitutionell typ  
han tillhör, enligt Kretschmer, samt 
naturligtvis redogöra för om hans 
utseende visar tecken på =icke-tysk. 
ras. Levnadsvanor och sexualliv, 
karaktärsutveckling och miljöförhål- 

schemat. Med stöd av de inhämtade 
upplysningarna samt resultatet av 
sin egen detaljerade undersökning 
skall läkaren tillstyrka eller avstyrka 
det tillämnade äktenskapet. Anser 
han oduglighet för äktenskap före- 
ligga, skall han ange på vilka grun- 
der och Om det är av övergående el- 
ler varaktig art. Det tillståndssö- 
kande förlovade paret kan t. ex. rå- 
ka ut för följande alternativ: Aven 
om oduglighet för äktenskap icke 
tycks vara förhanden, avråddes sö- 

landen skola beskrivas på fråge- 

ofruktsamhet rekommenderad att in- artilleripjäser som med eldhandvapen. mellan alla levande varelser som här 

Vi har förmågan att känna oss in i en 
ofruktsam eller med ärftlig sjukdom och militära ledningen, ej heller att för- annan människas lidande 
behäftad person. Eller: På grund svara den moderna formen för krigförin- När jag började mitt arbete blev jag 
av ärftlig sjukdom rekommenderad gen. Avsikten har endast varit att klar hånad och föraktad i bästa fall skrat- 
äktenskap med en ofruktsam person göra Vissa fakta som belysa krigets verk- tade man medlidsamt åt mina försök Min 

missförstod mina bevekelsegrunder Där- 
ädlings»-verksamhet som placerar Danska Politiken som i en ledare yt- för dröjde det innan massorna anslöt sig 
människan på en knappast mänsklig tömmande belyst de senaste händelserna Först så småningom började människor- 
nivå, stryks ytterligare under genom I Abessinien understryker del fåfänga na allmänt att lyssna 
de använda formulärens avfattning. i försöken att humanisera kriget men Det är inte alltid vi människor får käm- 
Namn Och adress och plats för två samtidigt vilja bibehålla det pa för så sköna ideal som just nu Till- 

fotografier, framifrdn och från si- »Desværre er vist Overgangen fra Krig fället har kommit utan att vi vare sig 
dan, kan ju accepteras. Men kolum- som en simpel Kraftprøve mellem to Par- önskat det eller kunnat göra något åt 

nerna för familjens samt för släkt ter ti l en vild OK desperat Bersærker det Men tillfället är nu här och det 
vore en synd, ett brott att inte gripa det. 

och stamtavlans nummer verkar allt- gang der kun søger at sprede Rædsel Jag kan inte tänka mig någon större lyc- 
för ohöljt avelsgård. 

Formaal. et Fænomen som vetandet om att få kämpa emot den orätt 
frågeformulär fäller slytligen hälso- hænger sammen med og fremmes af de som begås mot andra Den som arbetar 
myndigheten sitt utslag som kan in- moderne Krigsvaabens Udvikling. för sitt eget bröd sin egen existens sin 
nebära tillstånd till det begärda äk- For saa vidt er Udviklingen af den Ila- egen ära kan inte ha samma tillfredstäl- lelse som den. vilken utan varje egen for- 
tenskapt eller avslag. De förlovade lienske Krig i Abessinien m ny %? kraf- del får använda sina pengar sin tid, sina 
måste noggrant rätta sig efter alla tig Lektion for den Verden der endnu krafter till att torka sina medmänniskors 

föreskrifter Om de underlåta att tøver med at faa udryddet Krigen som tårar lindra deras kval förvandla deras 
ställa sig varje hälsomyndighetens Element i den historiske Udviklings Pro- sorg i glädje 

behag och glädjeämnen också jag för- påbud til l efterrättelse kan detta be- ces.» 
står att uppskatta nöjet av sällskapsliv 

det uteblir. och sorglös underhållning Men vem kan 
Flyktingproblemet LÖSNING vara så hjärtlös att I dessa tider vilja 

för att förstå vad ett statligt ingri- Flyktingproblemet F. fristående hänge sig åt nöjen och triviala njutnin- 

pande efter sådana principer, med kommissions krafter, förklarar flyktings- över medan människor gjuter bittra 
sitt cyniska åsidosättande av andliga kommissarien amerikanen James Mac dem. 
värden, skall betyda för de enskildas Donald. som med anledning av den Vi ha icke rätt att tiga längre Låt 
utvecklings- och lyckomöjligheter senaste utvecklingen i Tyskland nedlagt oss gemensamt höja kärleken fana. må 

Ett hänsynslöst förtrampande av äk- sitt ämbete Han anser ingen räddning 1936 bli ett segerrikt år för sanningens 

tenskapets stora och bärande idé: möjlig förrän det nuvarande systemet i 

den ömsesidiga kärleken mellan två Tyskland upphört och den häftigaste 
människor, kravet på ömsesidig tro- strömmen av flyktingar därmed hejdats 
het och hänsyn för den andras värde och hon föreslår att hela emigrantpro- 
som människa. blemet tas upp till ny prövning genom 

Nationernas Förband. Experterna i Ge- 
néve Som visserligen beräkna att antalet 
flyktingar kommer att växa från 80,000 

gå äktenskap med en likaledes Avsikten med det anförda har icke va- människoanlete. 

Det förnedrande i denna »rasför- liga anlete» 

OK Ødelæggelse uden no@ fornultigt ka för m människa In  att leva i med- 
På grundval av samtliga dessa militært 

Jag vill inte förringa väldet av livets 

straffas med att äktenskapstillstån- 

M i n  behöver icke mycken fantasi 

och rättvisans sak. 



Tillbaka. till den 
stora modern. 

m vi en gång se år 1935 i historiskt VI hava blottat alla kungagravar Om0pmp*öv komma vi kanske bland och sönderbrutit alla tabunormer 

som hör till i årets karaktäristik dok- Hur stolta klungo ej de stora orden! 
tor Torsten Fogelqvist som i Svenska Hur väldig öppnade sig vetenskapen 

Akademiens namn hyllar och belönar V i  hava kämpat med förnuftets vapen 

annat att minnas m intressant situation 

Bertil Malmberg för hans praktfulla dikt- mot hemlighetens härar över jorden» 
samling Dikter vid gränsen Malmberg Obevekligt inställa sig följderna 
var ryktbar redan före den 20 decem- »Vi måste avstå ledningen och rangen 
ber och blev sedan säsongens litteräre åt mörka folk från fjärrbelägna trakter 
hjälte Det dir riktigt att 1935 skulle bli som ännu ej ha brutit sammanhangen 
året för hans sena genombrott Han med urbegynnelser och skaparmakter.» 
var själv länge förberedd på vad han 
hade att säga och framträdde därmed i Men inför undergången förvandlas vart 
en stund då publiken var beredd att lyss- liv från grunden. vi förstå vår fara vår 
na till sångerna om undergången, Han fattigdom och torka min i den lysande 
gav svenskarna den utlösning av deras teknikens rika tidevarv. vi söka oss till- 
känsloläge de just nu behövde, All var- baka men inte till inspirationen från ra- 
daglig olust all obestämd oro löses upp sens egen heroiska ungdom. ty detta ske- 
och drages med i en ström av melankoli de är oåterkalleligen förbi. 

Och pessimism av högre rang. när man »Omärkligt svänger livets himmelskupa 
utsätter sig för dessa dikters tjusning och sakta vrida sig dess hemisfärer 
Han profeterar om d i t  obevekliga slutet Snart skymtar för vår syn den midnatts- 
på den vita rasens hjältesaga men så 

länge detta blott siktas som ett perspek- urtidens dubbeltydiga chimärer.» 

tiv från direktörsplatsen vid De Ader- Ett skede är slut Det skede där den 
helgdag blir även detta öde sublimt ande regerade som under tiderna av sin 

Fackmän ha gjort flera försök att högsta spännkraft älskade gränslöshet 

komma på spåren den rent språkliga evig förflyttning evigt besittningstagande 
hemligheten av den trollkraft som Malm- av hav och land och himmel naturkraf- 

ter och människor Det är slut därför 
bergs dikter äga. 
vi andra utan vidare acceptera verkan att vetgirigheten och erövringshågen av ordens och rytmens magi, vi ha där- överskridit sina gränser och degenererat. 

emot mera olitterära synpunkter. Dik- En ny hemisfär stiger upp. den som 
sjönk i djupet besegrad vid Västerlandets 

taren är ju en melankoliker av renaste uppgång, Denna värld är mörkare slut- 
nare mera rofylld och livsmättad ge- typ Ar det sin egen melankoli han bre- 

nomströmmad av en magiskt fluidum som der över världen? Är en melankolikers 
världsbild riktig? 

För min personliga del har jag kom- förbinder alla varelser därinom, full av 
hemligheter Vi ha så länge levat i den 

mit  att stanna vid inledningsdikten och kalla rorra förnuftsvärlden omblåsta av 
avdelningen Jagdikter såsom i sin att den skrämmande oändligheten att vi nu 
fullkoliga mänskliga bekännelser be- längta tillbaka till den dunkla hemisfä- 
gränsade och oändliga Som en människa ren 
själv är. De två sista diktcyklarna Af- 
tonrodnad Och Midnatt som framhållits »Men lönnligt törstar människan att fira 
som det väsentliga äro stimulerande Och den återkomst hon länge måst farsaka 
eggande för tanken men jag kan i n b  där livet får sin trolska dubbelspira 
reservationslöst acceptera deras idéinne- och kerubim sin tjurgestalt tillbaka.» 
håll och att njuta dem bara som välljud 

djupa 

De kunna inte som 

Dikt är syn a h  dröm, den 3, ingen 
vanlig väderlekstjänst som förutsäger de 

vita rasens erövrarskede är slut Och en Man känner sig rätt skylddig då man 

ny epok går in Om man då möter en försöker lägga ut den på prosa ch 
filosofisk förklaring av orsakerna till att sen göra reservationer mot det idé- 

att vi måste vilka platsen som världen innehåll man läst ut därur, 10ref~ller näs- 
behärskade så Prövar man den mot sin tan som ett sacrilegium av den art som 
egen uppfattning trots att den är skriven Malmberg fördömer. Men nu är man i 

alla fall mitt i helgerånet och måste *"- 

Att d a  vila rasen nu befinner sig i ett nar poeten dess civilisation har urartat, 
blivit för specialiserad för rationell för oerhört kritiskt läge det är många ense 

med Malmberg om, och den nervösa inre kallt och övermodigt nyfiken rört vid 

hemligheter som icke skulle få blottas osäkerheten om vi är på rätt eller fel 

»Vi hava slungat våra fäders stavar väg i vår utveckling har märkbart steg- 
Vi hava krossat alla falska former rats bara på några år Men många 

vägra följa Malmberg i att skylla det 
kritiska läget på för mycken upplysning 
eller far långt driven teknisk fulländning 
i och för sig. Den vite mannen som styr 
d a  tekniska utvecklingen racerlopp, är 
I själva verket alldeles för primitiv och 
psykologiskt oupplyst för sina andra kun- 

vinna frestelsen att utnyttja sin makt över 

går inte för någon som ständigt förtro- 

get umgås med föreställningen att den närmaste tjugofyra timmarna eller åren 

på vers 
Vår ras är maktlös och förtorkad me- sluta det 

skaper. för barnsligt oförmögen att över- 

människor och materie till rovdrift på 
kort sikt. Det är alltså m e n  blindhet 
och okultur än upplysning och överkul- 

T I D E V A R V E T  

Barnen på 
skuggsidan. 

Djupplöjning 
i Indien. 

I. Vid läsningen av Stina Palmberg bok 

land alla Intagande Indiska kvinnor vård renhållning och kreatursskötsel Vi sig »Svårhanterliga barn» Bland så värdiga a h  själsligt för- undervisar i en mängd praktiska ämnen 
finade har jag i Europa knappast sett sömnad och tvätt lär dem koka såpa ska filmen »La maternelle». Både filmen 
någon mera förtjusande än Shareefa för tvätten och att anlägga köksträdgår- skuggsida handlar om barnen på livets 
Hamid Ali som jag kom tillsammans med dar. 

Vi utbildar barnmorskor, Ty vi har anda: den sanna kärlekens och djupa för- under *" besök i London 
Fastän hon aldrig tillhört något poli- alldeles för få, och de vi har är till stor ståelsens anda. som inte väjer ens inför 

tiskt parti är hon en politiskt högt be- del analfabeter Där ligger ett stort ar- bär de synes hopplösa. form fram- 
gåvad människa. vllket hon bevisat bl. o bete framför »ligger i t  en glädje att 
i egenskap av delegat I den Allindiska se hur fort och ivripgt de lär sig att l ä s  mer också de likgiltiga att lystra. 
Kvinnokongressen och Indiska Kvinnoför- och skriva 
eningen, som framförallt sysslade med v i  lägger under oss hela byar och kas ha begåtts och hur om många större brott och skulle effektivare aldrig 
bearbetningen av den n u  genomförda för- alla livsområden med vårt arbete män hjälp hade lämnats medan tid var åt 
fattningsreformen Shareefa Ali är mu- och kvinnor går hem från kurserna och barnen på skuggsidan Förr i världen 
hammedan men hon framhåller gång på bygger am sina hus. lägger in  nya golv, var det väl på sin höjd idioterna man tog 
gång nödvändigheten Och möjligheten av kalkar väggarna T.o.m. det oända- vård om a psykopatiska barnen avfär- 
att kvinnorna samarbetar oberoende av målsenliga och mödosamma jordbruksar- dades som elaka och dumma. Numera Hon ler-med ett leende från de te betet börjar läggas om Många byar upp- tar man sig ju an dem i den profylaktiska 

rättar försöksområden för nya metoder, barnavården a h  Söker i möjligaste mån 
ra sorgernas urdjup Hennes blick blir andra har börjat införa kooperation 
ofta liksom beslöjad Man skulle bara önska att denna bar- 
till en hög tjänsteman ; Satara-distriktet ker a h  ser på bilder tillsammans. De navård hade många sådana krafter till 
i Bombay, i tjugofem år har hon ar- fattiga människorna hade under det elän- sitt förfogande som Stina Palmborg! 
betat i byarna bland människor av alla diga liv de fört alldeles glömt bort att Utan teoretiserande utom i ett mycket 

skratta Vi  vi l l  återskänka dem skrattet instruktivt och intressant kapitel om ryt- 
kaster Vi Och är alla övertygade religioner. om att förbättrad Och glädjen NI skulle se dem m sådant mikens betydelse för att lösa hämningar 
hygien, social upplysning och bättre upp kväll hur lyckliga de är med sina sån- berättar hon enkelt och mänskligt om 
fostran i lantbruk kommer att bidraga till ger Och sin musik. Många gånger har sitt arbete bland pykopatiska barn. Med 
den Indiska frågans lösning säger hon, det utanför samlat sig mer än 2,000 män- oändligt tålamod och lugn. med säker 

psykologisk blick Och med den vanna Ty cirka 300 miloner framgång vi haft i vårt Nu har vi alldeles glömt bort vår om- humor som man måste h i  gentemot alla 
arbete under de sista åren bekräftar givning Jag måste beundra den natur- barn. också de sjuka nämar hon sig 
detta. Den har överträffat, Vad vi nå- liga anspråkslösheten h a  denna starka dem och vinner långsamt från dag till 

gonsin hade kunnat drömma oss 
Så ter sig alltså de in- dag deras förtroende väcker deras slum- 

vi håller regelbundna upplysning diska kvinnorna vilka den nya engelska rande ambition hjälper dem att bli små 
kurser för män och kvinnor i mer än Indien-författningen vill tilldela sex plat- mänskor med vetskap om sitt mänsko- 
hundra byar i Satara-distriktet Indiska ser parmakter» Detta är indierna som värde. Det är många gripande porträtt 
tjänstemän och andra ställer lokaler och enligt d i n  engelska uppfattningen inte hon ger av dessa barn. vilkas frusna och 
förplägnad fritt till förfogande Kurser- kan sköta sig själva Och så tar sig allt- tillstängda väsen långsamt tinar UPP. 
na är överfulla De omfattar ofta män- så de förhållanden ut som den hittils- KärIek Och osentimental medkänsla och 
niskor av mer än femton olika kaster varande engelska regimen lyckats skapa framför allt en orubblig tro på det goda 

hos mänskan. är det som vägleder henne 
från Brahminer till kastlösa 
deltagare var inte mindre än 25 kast- Jag hyser den största oro för In- Och komrner henne att finna det rätta 

diens politiska framtid säger Shareefa förlösande ordet. det rätta hjälpande 
greppet också i de mest hopplösa fall lösa »untouchables» 

Osökt inställer sig den reflexionen att 
garkunskap framförallt tar vi upp så- Hon är en målmedveten anhängare av innan barnen undslipper sina »hem» och 
dana lagar som särskilt rör kvinnorna Gandhi och den vapenlösa kampen samlas i ett verkligt hem där de inte blott 
och sådana som skyddar dem mot pen- Måtte framtiden. säger hon, skänka för några skoltimmar utan helt och hållet 
ningocker av sådana som Stina 

Palmborg innan dess kommer den före- sig mot smittosamma sjukdomar bland vi l l  arbeta för .  

byggande vården kanske ändå aldrlg att människor och djur vi lär dem småbarns- 

bli fullt effektiv. 
Stina Palmborg vill inb ge några alle- 

tur som fört Europa i det läge van' det militärpolitiska uträkningen a h  kanske nasaliggörande recept hon endast &,(- 
befinner sig i början av 1936. Och vad skymta v i  här den form som din väster- tar ur sin rika erfarehet. Min var och 
dess andlige elit angår så är den ju ländska mänskligheten väljer för sin un- en som över huvud taget kommer i berö- 
redan förbi den självbelåtna tron på möj- dergång, Men vilka äro då kvar vid »de ring med barn vare sig de dir friska eller 
ligheten att mäta och förklara världen vattenrika dälderna och passen»? sjuka, har något att lära av hennes intel- 
med den experimentella forskningens me- Föreställningen att livets himmelkupa 

full och ödmjuk hållning blandad med komma tillbaka med den ligger nära till stina Palmborg Svårhanterliga barn. 
förkrosselse för vår tids människor för vilka begrav- 

De mörka folken. vars l id Malmberg da och glömda kulturer nu blottats i skikt II. 

Artur Stehr beskriver i sin bok Frö- ser komma därför att de »ej brutit sam- på skikt som geologiska avlagringar. Men 

manhangen med urbegynnelser och Ska- därvid har också den oändliga mångfal- ken hur en känslig och samvets- 
parmakter» kanske i själva verket tro den och kombinationsmöjligheten av kul- grann liten pojke genom den hårda fost- 
mer på den västerländska vetenskapen turformer blivit klar och vi veta att del ran han får 'i sitt stränga hem. drivs ut 

och tekniken än vi själva? Man har ju i n k  är bara mellan raserna som de sto- i en desperat önskan att göra väntetiden 
på helvetet kort, eftersom han ändå till Ofta sagt sig att den »demonmusik som ra skiftena ske 

kommer att beledsaga »de dunkla mil- Malmberg har medveten eller Omedve- der trycket av sin övergivna förtvivlan 
jonernas» attack på den vita världen. inte tet tecknat den mörka hmisfären i bil- kommer att begå handlingar, som i den 
blir något annat än smattret från våra der. av vilka varenda en kunde använ- Vuxna världens ögon gör honom mogen 
egna kulsprutor från Vickers Bofors. das att beskriva de gångna moderväl- för skyddshemsuppfostran 

Skoda etc. Och »gudomrösten som dri- denas världsbild sådan man nu börjar Boken har inga litterära anspråk. 
ver dem» är den västerländska nationa- sätta hop den efter anvisningar från de position. 
lismens rört, översatt till japanskt-kine- arkeologiska upptäckterna och den patri- Men det ligger m verklig upplevelse 
siskt el ler amhariskt tungomål inspirerad arkaliska tidsålderns tidiga historiker. bakom den enkla historien Författaren 

har så starkt känt orätten som halvt 
»Stor glänser rymden Under månens omedvetet kan begås av de mäktiga mot av raseriet över förtrycket och utsugnin- 

ett sådant oskyddat försvarslöst barn, att Ren och kanske allra mest för de Vitas 
människoförakt och rashögmod varsna vi tempel av emalj och kakel han varit tvungen i n  skriva av sig sin 

upplevelse Han har också lyckats fram- 
ställa pojkens värld i motsats till de vux- 

till visdomsklyftor mumlande orakel nas så att man förnimmer hur ofullkom- 
tränger in och upplöser andra rasers livs- 

framåt drogo de mörka folken sig till- En obeskrivlig trolldom griper världen liga ord äro som förmedlingslänk mellan 
en helig rysning inför urtidsmötet de båda Del talas inte samma språk i 

baka och dogo hövligt ut. 

asiatiska kontinenten har icke i det av- mot ödesbranten eller modersskötet» Tillvaron på skyddshemmet hade för 
seendet följt den amerikanska kontinen- Alls poj- 

tens exempel Och de vita stormakterna, Och så begav del sig att den stora lit- Larna hade egen säng a h  Snygga säng 

för vilkas händer svärden äro för tunga terära upplevelsen år 1935 i Sveriges in- kläder maten var ordentlig skolarbetet 
som Malmberg säger ha ju ar- tellektuella värld. blev en diktsamling som för den hygglige magistern gick att för- 
Afrikas män till att tjäna under vitt be- man kan kalla sången om den förlorade samt» och redan andra dagens morgon 
fäl och stöda vita militärvälden I sitt sonens längtan In efter årtusendens eska- saknar man sin fostermor och del torf- 
krig mot abessinierna lär Mussolini dem pader på nyn lägga. sitt välde sin trötta tiga hemmet man har glömt stryk och 
den moderna krigsteknik som de sedan i och trassliga existens i den stora mo- fattigdom den knappa maten Och den trista stämningen Det låg ändå något 

av bo över det egna hemmet. hans tjänst skola Id  användning för mot derns sköte. 
I skyddhemmet Ur vardagen Som en England och Frankrike. Sådan är den 

förebygga 

Shareefa Ali berättar att hon är hustru - På kvällarna musicerar v i  och le- 

miljoner av vårt folk lever niskor som vill höra på oss .. 

personlighet 

Bland 85 i Indien.. 

Undervisningen omfattar medbor- Hamid Ali till slut 

Vi lär dem hur de skall reda Ert land och mitt den fred. som vi båda omhändertagas 

Gertrud Baer 

Jan-Erik Holm 
del och instrument och Intar en andakts- svänger och skeden sjunka. stiga och 

Natur och Kultur Pris 4:50 kr. 

skiva 

Det är jäsämnet från Västerlandets som och underjordens svarta munnar bliva 

former Ännu på femtonhundratalet och 

Men den Och under trummornas magi går färden dessa två världar 

all del vissa försonande drag. 

Elin Wägner 



Lördagen den 1 1  Jan. 1936 fjortonde årgång 

Med borgar- Arbetstids- Konsten 
att tala anda problemet 

(Forts. fr. sid, 1 . )  (Forts. fr. sid. i.) (Forn. fr. sid. I.) 
konduktörer murarlärlingar och bokbin. sin plats, när de äro sakliga och rätt- världsdepressionen nämligen världskri- 

deriarbetare genom järnhård flit lyckats visa förklaringen till att or&lävel ad 
förvärva sig doktorsgrad alltid skall höja allt det egna och in- relativt Ofta blir tillämpligt är naturligt- 

Men av undantagen kan man Inte sluta hemska till skyarna och utgå ifrån att vis. att det speciellt är under Onda. upp- 
Sig till d i t  hela Det finns barn det är det bästa över hela världen. Nej, rörda och ertraordinära tider. som de som 

klarar skolarbetet med den största lätt- det som är angripbart utöver det vanliga stockkonservativa kunna 
het. Men många barn också till välsi- Skvallret om människor. och som här av- förmås att äntligen rucka litet på de s. k. 
tuerade föräldrar får formligen pressas ses, det ä r  det tanklösa och lättfärdiga fäderneärvda positionerna. vilka ofta ut- 

genom gymnasie- och universitetsstudier sätt an bedöma Och avfärda. som bli- göra de svåraste bromsarna även på den 
na vit en grym vana i svenska sällskaps- goda utvecklingen hjul. 

Folket saknar alltför olta ekonomiska kretsar - mest bland damer. visserligen Den i Genéve utgivna månadsskriften 
möjligheter När barnen vuxit upp till och bland småborgerligt folk. min vil- Int. Labour Riview har i sitt november- 
stora människor plågas de ofta av hunger ket dock i vid utsträckning förekommer häfte uppgifter fram till augusti d. å för 
efter mera kunskaper Det finns ett både där kunniga Och klaka män sam- arbetstiden i 13 olika länder. Uppgifter 
oändligt antal sådana människor, men det las och i synnerhet där huvudstadens för- na äro emellertid i regel icke så enkla 
är inte heller sagt att de alltid har så lätt nämaste grädde av societetsdamer mö- att avläsa och återgiva som den ovan- 

nämnda amerikanska Men som allmänt för att lära De har inte råd att skaffa tas. 
sig privatlärare eller extralektioner och Vi tala om film. - »Det II då tusen omdöme kan utläsas an omväxlande med 
ad händer det alltför ofta att de lägger år- sedan svensk film presterade något 48-timmarsveckan förekommer överallt I 
de vetenskapligt skrivna böckerna åt si- verkligt förstklassigt säges det.» - Ja. Europa förkortade arbetsveckor ned till 
dan. därför att d i  inte har tid att för det Var i filmens första tider. tillägger 
varenda sats slå upp i en uppslagsbok en annan »Nu om dagarna är det ju män!! !  

för att Y efter Vad orden betyder bara franska filmer som man kan gå och läkare höra till det som folk avfärdar 
Nationalsocialismen skulle aldrig ha Se på» Vi tala om teater. - »O så för- med minsta spisning Den ena har opere- 

lyckats i sitt värv att störta mellaneuro- tjusande bra teater de spela i Danmark rat bort ~" knöl som just "~, nödvändigt 
pas folk i denna olycka om de tyska in- Det är annat än här hemma, där de inte för hela kropppens bestånd den andra har 
tellektuella inte varit så högfärdiga. Jag kan spela teater Kan man tänka sig nå- låtit ett sår växa igen så att magen 
måste inte nödvändigt uppfinna e n  eget got mer uselt än repertoarerna här un- krumpit ihop och njurarna torkat den 
språk och hitta på nya ord far att i tal der de senaste åren Larviga och strunt- ena har gett massage på orätt tid och 
Och skrift förmedla min åskådning till aktiga pjäser» försök att taga reda den andra dragit ut en tand på orätt 
andra människor Hemligheten med na- på vilka filmer och vilka pjäser som den ställe Eller tala ~ chaufförer 
zismens framgång (rasteorierna och hela talande har sett: det är nästan kusligt. eller spårvagnskonduktörer om hattmo- 
»läran.») ligger däri, att varenda män- vad n i  kommer underfund med. Hela dister eller butiksbiträden Man skulle 
niska i Tyskland, som har läst Min kamp kunskapen bottnade i ett färskt fall i att tro vid att höra de vanliga utlåtandena 
känner sig införsatt i alla vetenskaper han ¼läst nånstans» a n  Signe Hasso var eller historierna att det är jordens ohöv- 
(lag menar förstås pseudovetenskaper alldeles för kort till växten i Maria ligaste, tråkigaste och larvigaste folk 
och får han sedan den bruna S. A.-uni- Stuarts roll att hon sett en repris av en och ändå finns det knappt i något land 
formen på sig, så duger han i alla kritik äldre pjäs och »hört» omtalas att »den så mycket artighet och älskvärd korrekt- 
sar och blir beundrad som hjälte. där Bellmanspjäsen »som getts på nå- het som den man möter i Sverige i dag- 

DU finns väl  ingen. som förnekar att gon av teatrarnas var »mycket underlig» liga samfärdseln med människor på ga- 
det är ett b o t t  mot människor att låta Bellmanspjäsen i fråga var »Noak» tor och I butiker och spårvagnar post 
dem svälta och vara utan kläder, hus och 

hem Hur mycket ansträngningar har svenska fredsrörelsen har då inte uträt- Men ingenting finns ändå så dåligt så 
inte satts in, från olika partier, för an tat något »Det är några halvgamla eländigt så dumt så under all kritik som 
avhjälpa sådana missförhållanden Det damer och halvdanta herrar, som roa sig tidningarna. Om pressen finns endast en 
finns intet Politiskt parti som inb på sitt själva» säger man. - En annan undrar mening att den är bara till ondo För 
Program skulle uttala sig emot, att män- om det inte är »mest för att de inte kun- att inte tala om veckotidningarna. Det 
iskor oskyldigt få lida nöd. Även om de bli berömda på annat sätt» Ungefär är det »larvigaste» och »tarvligaste» de 
förklaringarna inte alltid är uppriktigt samma avlivande bedömande har jag ha läst. Vilken tidning är det frågan 
menade. Men - är det en mindre för- hört om Föreningen för svenskheten be- om? Ingen nämnes Och det är också 
brytelse, när man undanhåller människor varande i utlandet. och andra av äkta likgiltigt, vilken det är fråga om, Den 
den andliga näring de behöver entusiasm och ideella synpunkter fram- har lika lite ram någon I l " " ~ "  under hela 

sin existens sagt ett enda klokt ord Onö- 
även folket förstår det. förlorar 99 pro- Vi tala om böcker. - O, så mycket det digt att öda så mycken trycksvärta 
cent av sitt värde Ju mera betydande skrivs! Vem tror de skall läsa allt detta Men försök att vara utan dagstidningen 
Och epokgörande en nyfunnen tanke är skräp! Och vad de göra affär av alla Och ve den make. som kommer hem från 

Vad är nu den där sin arbete, sitt kontor eller sin poststa- far mänskligheten. desto större är den som skriva en bok, 

orätt som begås mot folket om den tack Harry Martinson Och den där Eyvind tion på landet utan att ha medfört Hus- 
Johnson, och deras fruar börja ju också modern. Veckojournalen och alla andra vare det obegripliga språket förvandlas 

skriva Och den där underliga författaren veckotidningar Ty dessa struntaktiga, 
från vetenskap till hemligt Velande. 

På senare år ha många människor - som jag alltid glömmer namnet på - larviga, på vilka man ödslar onödigt med 
kanske framförallt i Mellaneuropas län- jo Lagerkvist var det -. Inte impone- trycksvärta. äro alldeles oumbärliga för 

rar bin  på mig åtminstone Och Lindorm. både frun och hinna väninnor.. 
krav stiltje Kunde det inte bådas upp lite mer öm- 
stiger ur stiltjen består i ängslan för som han kan skriva och inte börja mascha het för det egna lite välvilja och tack- 
nästa utbrott - ett tyst arbetande för ihop böcker som bara bestå av gamla samhet f ö r  din glädje, den hjälp och 
uppskov. Var och en ville ha uppskov. 
Om än aldrig så litet Men urladdningen tidningsurklipp!. Undersök - ack. ni tröst som teater och film och radio, som 

kommer - mer eller mindre häftig - behöver i n b  bemöda er mycket Och skådespelare och skalder och böcker och 
den går sällan att undvika. ni skall få veta. att av Lagerkvist har spårvagnar och bodar dagstidningar och 

Bland de mer eller mindre brutala eller hon inte läst något av Lindorm har hen 
ynkliga figurer Stehr skildrar, lärare hört läsas en par bitar ur Veckojourna- 
konsulenter och medhjälpare vid skydds- 
hemmet. framträda några som verkliga len och de anda vet hon inte vem de 
människor och deras betydelse för den är eller vad de skrivit 
hängivet trofaste lille pojken framställes Tala om riksdagsmän Om skolföre- 

ståndare proffesorer och vetenskaps- med varm uppskattning 
Det är lom vittnesbörd från en som 

varit med - som en av de vuxna män- 
niskorna i skyddshemsbarnen trånga der. arbetat för att folk skulle lära Sig 
gråa stillastående värld - som Stehrs främmande sprak. 
bok har sitt värde. Han har ärligt och 
enkelt berättat om vad han sett 

Icke heller begäres det, att man get. 

människorna 

Och framför allt om läkare 

vi tala am fredsrörelsen - »Den och telegrafstationen 

Det vetande. som framställs så att inte drivna praktiska sammanslutningar. 

spänningen som långsamt kan han inte hålla sig till att skriva det 

-~ 

Hur skulle det vara om vl nu satte in 

en propaganda bland oss själva 
Casan 

Artur Stehr: Fröken Berättelse om en Låt Oss lära konsten att tala vårt eget 

skyddshemspojke. Wahlström och Wid- folks språk 
strand. 4:75 Irene Harund. 

på TIDEVARVET. 
Pris för helår kr. 6:- 

N:r 2 

45 40 och 36 timmar i en procentuellt 
ganska stor utsträckning Endast för 

Tyskland och Polen finnas färska fär- 
betstiden och dessa äro för Tyskland 

timme per vecka. 
I detta av depressionen skapade läge 

på arbetstidsområdet med en faktisk 
genomsnittlig nedsättning av arbetstiden 
betydligt under den lagtadgade har In- 
ternationella Arbetskonferensen i Genéve 
sammansatt av representanter för stats- 
förvaltningarna arbetsgivarna Och arbe- 
tarna i industriländerna i medio av detta 
år med 81 röster mot 33 antagit en 'On- 

vention angående förkortning *" arbets- 
tiden inom industrien från 48 till 40 tim- 
mar per vecka Beslutet angavs som ett 
principbeslut och till detsamma fogades 
bestämmelser Om att man borde söka ge- 
nomföra saken etappvis börjande med de 
mest trängande Och lämpliga bl. a' sten- 
kolsindustrien samt att de olika statsför- 
valtningarna borde behandla saken inom 
1½ år efter detta principbesluts fattand'e 

De frågor som nu under mellantiden 

böra Och måste ventileras äro vilken be- 

tydelse genomförandet av en 40-timmars 
vecka skulle ha för arbetarna vilken 

inverkan del skulle ha på produktion- 
problemet i världen samt vilken roll det let så att en betydande outnyttjad kapa- 
skulle spela för arbetsgivarna särskilt citet länge funnits och finnes 
om dessa ej skulle erhålla en mot arbets- arbetsgivarnas inställning till frlpan 

ju i allmänhet ehuru ingalunda enhäl- 

tidsnedsättningen fullt svarande kompen- blir givitvis den benigaste. eftersom de 
sation på Iöneutgifskontot. 

på den första frågan kan nog utan vi- ligt intaga en förutfattad princi- 

dare svaras. att den nuvarande arbets piell motsättningspunkt Den van- 
tiden av 8½ timme per dag (och förkort- liga tesen är här, a n  industrien ur 
ning på Iördagen) tydligen icke är något räntabilitetssynpunkt omöjligen skulle 
optimum framför allt icke ur den vikti- kunna bära en i lönehänseende icke 
gaste synpunkten hälsans Trots de vid- fullt kompenserad arbetsminskning 
tagna hygieniska förbättringarna inom Detta innebär emellertid ett oberättigat 
fabrikslokalerna *ner denna 8½-tim- inderskattande av industriens verkligt 
mars arbetsdag dock alltför ofta sin storartade och beundransvärda förmåga i 
Stämpel av ohälsa på industriarbetarna våra dagar att anpassa sig till uppkom- 

ansikte som varje opartisk bedömare mande påfrestningar av olika slag på 
vet eller lätt kan lära sig se De gam- 
an en något ökad fritid skulle komma attän la industriledarna med decennierlång er- 

huvudsakligen missbrukas, får stå för de farenhet veta det, och likaså de klarsynta 
misstänksammas och pessimistiska räk- och skickliga bland de yngre. Man erinra 
ning Var optimum för den dagliga ar- sig klagoropen från tidigare liknande till- 

betstiden verkligen ligger. veta vi knap- fällen da industriens undergång och död 
past med bestämdhet men att det sna- påstods skola bli följden Och jämföre 
rare ligger Vid 7½ än vid 8½ timme för därmed, hur det i verkligheten gått Men 
de vanliga arbetsdagarna konsulenter nog utan förutsättningen för ett fortsatt relativt 

lyckosamt utfall är givitvis att d i n  lur- vidare fastslås. 

Betänkligheten ur produktionssynpunkt ändring. som a ena sidan blir en påfrest- 
som framhållits vid tidigare arbetstiden ning och en sporre för arbetsgivarna &- 
nedsättningar och under dåvarande för- som sådana samtidigt il en förbättring 

hållanden synts beaktansvärd men sedan för det allmänna, för den stora kundkret- 
i praktiken visat sig alldeles värdelös är Sen, ur ekonomisk hygienisk. humanitär 
nu lättare att avfärda än någonsin att dy- 
dustriens förmåga av kapacitetsökning lika försvar äro förhanden vid den dis- 
per arbetstimme genom maskinförbätt- kussion som Genévebeslutet frän i rem- 
ring och annat rationalisering visade Sig ras nu snart kommer att framtvinga är 
långt större än de flesta trodde. och den nog otvivelaktigt 
har ju t. o. m. skjutit åtskilligt över må- Att successivitet övergångsbestämmel- 

ser och temporära undantag mycket ofta 
äro behövliga vid allmänna förändringars veckotidningar skänkt oss alla Och 

kunde Inte den tacksamheten Och ömhe- genomförande fur an utjämna de olika 

ten föda ha Oss det slags milda eller parternas alika anpassningsförmåga är 
åtminstone hänsynsfulla bedömande en känd och given sak, som emellertid 

som skulle kunna verka uppmuntrande aldrig bör fä tas till intäkt för ett inhi- 
Och Inte alltid barn nedslående? Eller berande av en allmänneligt sett värdefull 
bara undvika tanklösa Och kategorisk förändring 
avlivande omdömen. En sådan ömhet 

och mildhet är ju tillåten inom en familj 
varför skulle den icke vara tillåten 

inom en nation? Den utesluter ju icke 
allvarssam kritik. Huvudsaken är att vå- 
ra utlåtelser och bedömanden icke präg- 
las S Y  det slags underton. som all- 
deles förvillande liknar motvilja och ill- 
vilja. Just denna underton är det näm- 
ligen som avgör. Om vi ha medborgar- 
sinne eller, icke. 

7¼ timme per dag och för Polen 42½ 

Talet Om räntabiliteten eller bärigheten 

In- eller annan värdefull synpunkt. 

Nils Simonsson. 

Alma Söderhjelm 
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