
från Kväkarnas Hjälpcentral i London 

för Spanien. 
De hem som erbjuda sig att ta emot barn 
utan ersättning, inspekteras först och 
kontrolleras regelbundet av sällskapet. 

Det viktigaste behovet är kondenserad 
mjölk eller torrmjölk, Fiskleverolja, ägg- 
pulver och socker. Tillförseln av mjölk 
har alldeles upphört, emedan mejerier och 
fabriker mestadels ligga i de distrikt, som 
rebellerna ockuperat, och regeringen kan 

ROOSEVELT ÄR OMVALD till För- e j  få köpa från utlandet på kredit. Bar- 
celona är överfyllt av flyktingar, och man 
är allvarligt orolig för livsmedelsbrist, 

enta Staternas president. Valsiffror- 

särskilt för barnen. 
na ange en överväldigande majoritet för 

Ett annat önskemål är ett vilohem, där 
demokraterna med Roosevelt över repu- 

särskilt klena barn kunde få vård och 
blikanerna med Landon: 523 elektorer 

lämplig mat. Det finns ett välorganise- 
mot 8. Den största segern sedan Wash- 

rat sjukhus för tuberkulösa barn och i 
ingtons dagar. Roosevelt förklaras ämna 

närheten står ett tomt hus, som kan få 
fortsätta genomförandet av sitt välfärds- 

fritt disponeras. Staten är villig att un- 
program och statens kontroll över nä- 

derhålla byggnader och trädgård, och 
ringslivet samt ämnar aktivt ingripa för 

hjälpkommitten kan anskaffa bäddar och 
att uppliva världshandeln och bidra till 

sängkläder, om man blott kan få bidrag 
det internationella förtroendets återstäl- 

till löpande utgifter. 
lande genom tullsänkningar och valuta- 

En annan byggnad finnes att hyra, 
stabilisering. Men hans planer på ett in- 

nämligen ett protestantiskt sjukhus, som 
ternationellt nedrustningsavtal få skrin- 

övergivits och nu står under engelskt be- 
läggas tills Europa hunnit lugna Sig. 

skydd. Hyran är 40 £ per manad, inklu- 
DEN AMERIKANSKA SKEPPSFAR- 

sive full utrustning, belysning och värme. 
TEN har drabbats av en storstrejk, 

som utbrutit i San Francisco och lantsla- Direktören för Hälso- och socialvår- Det rymmer 5o bäddar 
git så gott som hela samfärdseln på Direktören för Hälso- och Socialvår- Om kondensmjölk sändes till Barcelona 

tingsbarnen som strömma in i Barcelona skulle regeringen kunna betala för den i Stilla havskusten och stora delar av Af- 

till 600-700 om dagen. Men dagen in- pesetas och pengarna användas till ovan- 
lantkusten. Strejken som berör bortåt 

80,000 man har tillkommit i opposition nan vårt ombud, Alfred Jacob, lämnade nämnda ändamål. 

Vart ombud, Alfred Jacob, har talat mot arbetsgivarnas vägran att erkänna staden för att avge rapport hade över 

med Kataloniens president, Companys, 
farkföreningarna samt mot avtalsbrott 3,m barn kommit flyende, 

De flesta komma från Madrid med om- som vädjade om hjälp till barnen. och trakasserier f. ö. frdn arbetsgivar- 

givning, men somliga äro från Valencia, Vi överväga samarbete med Rädda sidan. 

SPRIDDA BOMBANFALL ha redan där det ej längre finns plats för dem. Barnens Central i Geneve. 

fer i människoliv och byggnader. Madrids praktiskt taget utan kläder, Några grup- 

Vad har hänt? 

Spanska barn. 

ägt rum mot Madrid med stora Of- Många ha sovit på gatan, och de äro 

förstäder beskjutas med artilleri. Till detta vill Tidevarvet endast erinra 
Om att insamlingslistor för Spanien- 

Barnen bli mottagna av en privat hjälp- hjälpen kan rekvireras hos Svenska hjälp CABALLERO HAR OMBILDAT RE- organisation, »Pro Infancia Obrera» som kommittén för Spanien, Box 581, Stock- 
fattar alla vänsterpartier frdn republikan- stiftades 1934 för flyktingar från Astu- holm 1. postgirokonto nr 151 158, 
ska vänstern till kommunisterna och som rien, 
räknar fyra anarkosyndikalister. 

MUSSOLINI HÖLL I SÖNDAGS 
ordade avlivandet av Wilson-ideologiens 
illusioner. För att rensa Europas luft, dent. Och detta trots både hans Nobel- platser. Samtidigt efterlyses ingripanden 
Till illusionerna räknar han nedrustnin- pris och hans avståndstagande frdn den från regeringen. Styrelsen för Tipstjänst 
gen, som redan är död, den kollektiva sä- sovjetryska regimen. Tyskland demente- har tillsatt en kornmitté för utredning. 

MEDLINGEN I HYRESKONFLIK- kerheten 
Nationernas förbund, som antingen måste EN TYSKA FYRAARSPLANEN TEN i Göteborg har strandat på 
förnyas eller gå under. Och då det är DEN TYSKA FYRAÅRSPLANEN hyresgästföreningens vägran att under- 

svårt för N .  F, att förnyas må det för oss sparas på koppar, bly, kvicksilver och handla, så länge vräkningarna pågå 
tenn, enligt meddelande frdn kontroll- Sammanlagt har cirka trettio familjer gå hädan i frid, sade Mussolini. 

per åtföljas av sina Iärare. 
ABALLERO HAR OMBILDAT RE- 

De sändas sedan ut till familjer Vi ha även grundade förhoppningar att 
ett direkt samarhete skall kunna komma 

på landet Skolklasser på !% barn söker till stand mellan OSS och kväkarnas hjälp 
MUSSOLINI HöLL I SÖNDAGS man hålla ihop med läraren i samma by. central för Spanien, 

och .fredens odelbarhet samt rar. 

debatteras gemensamt av 

överläkare, personal och allmänhet. 
Vilka Vilka garantier har allmänheten för siva debatt, nämligen kravet på ökad 

skrivbiträden! Detta krav underströks 
en betryggande vård på Stock- personal. Läkare, sköterskor, biträden, 

holms sjukhus? 

Den frågan diskuterades i Strind- av ordföranden, fröken Greta Agerby, 
bergssalen på onsdagskvällen vid ett som en viktig signal för kommande ak- 
livligt besökt möte, som Stockholms all- 
männa socialdemokratiska kvinnoklubb Därutöver berördes flera mera detal- 
anordnat. Sekreteraren i Stockholms jerade utvägar att uppnå en effektivare 
sjukhusdirektion K.G.Tham och om- organisation, utan den ofta påtalade 
budsmannen för personalförbundet Sten överansträngningen av personalen och 
Eklund höllo inledningsanförandena, till större nytta för allmänheten. Det 
varigenom lekmannen fick lära sig myc- förekom en antydan vid mötet, att den 
ket - en hel snabborientering i vår offentliga diskussionen om så ömtåliga 
sjukvårdsorganisation sedd från alla si- frågor inte hade något berättigande, 

tvärtom, att den kunde skada förtroen- dor - nästan. 
I den efterföljande debatten yttrade det och att man gjorde bäst uti att låta 

sig såväl överläkarna för Sabbatsberg missförhållandena redas ut i tysthet. 
och S:t Görans sjukhus, professor Men den tanken väckte ingen genklang. 
Troëll och dr Simon. som representan- Tvärtom kvarlämnade mötet det intryc- 
ter för personalen - dock tyvärr icke ket, att måhända åtskilligt kunde vinnas 
sjuksköterskorna själva, vilkas problem om svårigheter och möjligheter ibland 
dock oupphörligt voro på tapeten - kunde diskuteras från grunden i för- 
samt allmänheten. En gemensam ford- troendefull samverkan mellan alla dem 
ran kristalliserades ut ur denna inten- som arbeta inom sjukhusvården. 

tioner. 

Lösdrivarlagens. 
avlösning. \ 

et exempel på den nuvarande lös- löshet o. dyl. Ordningen i samhället kan D drivarlagens brister, som Tidevar- ingen annan än polisen uppehålla, men 
vet för ett par nummer sedan tog upp dess verksamhet måste regleras efter 
med skildringen av den till Landskrona medborgerligt rättvis princip och bedri- 
bortdömda Stockholmsfrun, har väckt in- vas enligt en verkligt human metod. 
tresse i olika kretsar. För att få de hit- Det finns nog ingen annan väg till 
hörande problemen Ytterligare belysta särskilt ungdomssedeslöshetens rationella 
har Tidevarvet vänt sig till några perso- bekämpande än uppfostran i god tid till 
ner med särskild erfarenhet av de män- förstående av varje individs sexuella an- 

mast gäller, och bett om deras synpunk- sedan ett omhändertagande på människo- 
ter på saken. vänligt sätt av de felande. Det blir nu- 

mera barnavårdsnämndens .sak. ÄIdre 
personer, som förgå sig mot lag och för- 
fattning, böra naturligtvis behandlas lika, 

niskogrupper, som lösdrivarlagen när- svar och aktning för människovärdet samt 

Dr.G.Stéenhoff: 

Polisens verksamhet m&ste regle- utan avseende på kön. 
ras efter medborgerligt rättvisa prin- 
ciper Syster Dagmar Ekström: 

Giv oss enskilda institutioner med Angående behandlingen av de kvinn- 
liga »lösdrivarna» ber jag att i statsunderstöd I A 

PESSEN I JUGOSLAVIEN är befalld 
Pressen i Jugoslavien är befalld 
bellerna i Spanien, såsom »den nations- 
listiska armén» och samtidigt har den 
förbjudits att uttrycka ringaktning för 
nationalsocialismen i Tyskland och fa- 

EN RYSKE EMIGRANTFÖRFAT- DEN RYSKE EMIGRANTFÖRFAT- 
polisen i en stad i Bayern blivit svårt tra- 
kasserad, arresterad och misshandlad, f .  

o. m. doppad i iskallt vatten, efter vad 
han meddelat Allehandas Pariskorrespon- 

scismen i Italien. 

För resande 
till Stockholm. 

K.F.U.K. Förbundets hospits. 
Birger Jarlsgatan 27. 3 tr., rekommenderas. 
Spårv. 5 dir. fr. Centralen. Tel. 11 07 25. 

korthet få svara följande, säger doktor 

git sådana Proportioner, att handlarna Det är givetvis en oformlighet från alla Syster Dagmar Ekström på Unga 
yster Dagmar Ekström på Unga 

myndigheterna, vid hyggen, reparationer vräkts Men den frivilliga avflytt- 
och andra civila ändamål. Men för krigs- ningen frdn det berörda området har ta- G. Stéenhoff, 

industrin gälla inga förbud 
LEDNINGEN FÖR TIPSTJÄNST har hotas av katastrof. Över tusen personer synpunkter att inskrida mot prostitutio- årigt arbete bakom Sig Som ungdomens 

nen genom att vidtaga åtgärder endast fostrare och vän, understryker Också 
diskussion, på grund av sina nepot-ten- mot ena parten, kvinnorna. Hela före- starkt nödvändigheten av att något göres 
denser. Det lär nämligen snart vara en teelsen Finns ju helt och hållet till därför också för den manliga parten inom pros- 
hel familj anställd på Tipstjänsts bästa att den med penningar försedda parten, titutionen. Det är  ju en uppenbar orätt- 

männen, uppehålla densamma. Lösdrivar- visa, framhåller syster Dagmar, att så- 
lagen med bortdömande till Landskrona som nu sker, endast kvinnan råkar fast 
kan, enligt vad lång erfarenhet visar, icke medan mannen går fri. 
betraktas som lämplig hjälp mot sedes- 

blivit föremål för en vidlyftig press- ha hittills lämnat Olskroken. 

(Forts. å sid. 2.) 



T I D E V A R V E T  

Den 7 november 1936. 

Det mänskliga 
värdet i 

produktionen 
Bland de omkring 75,000 svenska 

arbetare, som berördes av avtals- 
uppsägningarna den 1 oktober, äro 
cirka 40,000 textilarbetare, för vilka 
förhandlingar om nytt avtal nu på- 
gå. Textilindustrin är ett arbetsom- 
råde bland många andra, där den 
nya tiden i form av skärpt rationali- 
sering, tidtagning och minutiös kon- 
troll står för dörren eller redan är in- 
förd. Den räknas samtidigt som ett 
av de lägst betalda industriella yr- 
kena. 

Frågan om det mekaniska arbetets 
kompensation i form av gynnsamma 
arbetsförhållanden och livsbetingel- 

mera aktuell och når en extra till- 
spetsning när nya avtal stå på dag- 
ordningen. Den slitning av en män- 
niska, som det rationaliserade arbe- 

den enskildes personliga trevnad. 
Den vidgar sig till ett samhällspro- 
blem av väldiga mått och vittgående 
ekonomiska konsekvenser. Det är 
lätt att inse, att den människa, som i 
sitt arbete betraktas snarast som en 
del av en maskin, som får tiden för 
sina personliga ,behov, eller p. b. 
'som det heter i tidtagningsformulä- 
ret, utmätt i sekunder - såsom t. ex. 
att ta upp näsduken och snyta sig 
- är utsatt för en press som kräver 
stark motvikt för att bli uthärdlig. I 
dessa regler ligger redan en grad av 
förakt för det mänskliga värdet för- 
borgat, även om det icke är medve- 
tet. Motvikten som kräves mot detta 
består självfallet först och främst i 
de nödvändiga förutsättningarna för 
ett liv utanför arbetet, där de mänsk- 
liga krafterna och intressena kunna 
växa och blomstra: framförallt till- 
räcklig betalning och tillräcklig fri- 
tid. 

Men det visar sig att den mänsk- 
liga naturen med sällsam spänstig- 
het förstår att registrera och tillgo- 
dogöra sig möjligheterna till mänsk- 
lig kontakt och uppskattning även i 
det mekaniserade arbetet. Här lig- 

ser för övrigt blir för varje år allt 

tet innebär, är icke endast fråga om 

skilda ger ett stort företagsledningens fält öppet för ansvars- den en- 
känsla. Talrika bevis finnas också 
på vad personlig omtanke hos led- 
ningen kunnat uträtta för att göra i 
och för sig påfrestande arbetsförhål- 
landen drägliga för de anställda. 

Rationaliseringsutredningens ini- 
tiativ med systematiska konferenser 
mellan arbetare och arbetsgivare 
inom olika industrier beträffande 
rationaliseringens verkningar håller 
nu på att fullföljas. inför dessa och 
inför underhandlingarna inom en av 
våra större, på arbetssvårigheter 
rika industrier, må betydelsen ännu 
en gång strykas under av att icke 
endast maskinerna och varorna utan 
även människan aktas som en dyr- 
har tillgång, 

parten i prostitutionen - j a g  talar här 
bara om den kvinnliga prostitutionen - 

manliga? Förr fordrade samhället i mo- 
(Forts. fr. sid. l . )  
Emellert id  kan man beträffande ung- raliskt avseende så mycket mera av kvin- 

domen märka en viss förändring på se- norna. När 
nare tid, nämligen i det avseendet att det gäller nuvarande förhållanden skulle 
även pojkar bli föremål för undersökning jag vilja Andra på den satsen och säga 

sökningar endast flickorna. För  pojkar- ifråga Om män än kvinnor 
hetsfrågor. Förr gällde sådana under- 

nas del var det snarast tjuvnad, snatteri Vad j a g  närmast har erfarenhet av när 
och vagabonderi som gav anledning till det gäller prostitutionsproblemet ä r  köns- 
ingripande. Pojkar  skickas dock fortfa- lagen och dess tillämpning, fortsätter dr 
rande sällan eller aldrig till skyddshem Palmgren. och där skulle jag vilja säga 
för moraliska förvillelser, medan flickor 

ledningen, detta beroende på att de för  energi att driva upp Och tvångsinlägga de 
sin arbetsprestation ta större skada av kvinnliga smittkällorna än de manliga. 
det sedeslösa livet. Den reglementerade prostitutionen upp- 

Men det ä r  också en annan sak j a g  hörde ju med könslagens genomförande 
skulle vilja understryka. Det ä r  nog gan- 1918, Under tiden växte halvprostitutio- 
ska allmänt erkänt att Landskrona icke nen fram, som innebär att kvinnor som 

ä r  lämpligt när det gäller att hjälpa och ha ett yrke fylla ut det som fattas i deras 
lyfta de människor som komma dit. Vad fordringar på livet genom att sälja sig 
vi behöva för dessa uppgifter är inte själva, Halvprostitutionen lever och fro- 
statliga anstalter utan enskilda institutio- das så Iänge det finns efterfrågan - till- 

ner - med statsunderstöd - där rädd- räcklig efterfrågan - som a l la  handels- 
ningsarbetet kan få  en prägel av frivil- varor. Så har det varit sen hedenhös 
lighet. En människa kan inte alltid gö- och så komrner det att förbli, 
ras  om på några månader. Det  kan t a  Att man skall komrna till rätta med 
år, ja ,  ända till tio, tjugo å r  - men man detta enbart genom upplysning eller för- 
far  aldrig ge  upp hoppet om människor. sök att impopularisera saken - så som 
I det arbetet ä r  Frälsningsarmen storar- man kan göra med andra handelsvaror 

- kan väl inte den mest sangviniske tro. tad med sitt tålamod. 

Allra helst som det är så mycket som 
motarbetar oss, fantastiskt filmdrave!, en 

Glädje och tacksamhet över att urusel veckopress och böcker som rota i 
Barnavårdsnämnden fått de unga de sexuella företeelserna utan den minsta 

skymt av vetenskaplig insikt eller psyko- om hand 

Man efterlyser frihet i moralen, säger  

Lösdrivarlagen. sämre och mera samhällsfarlig än den 

Smickrande för vårt kön! 

och ingripande i samband med sedlig- att samhället tolererar etydligt mera 

komrna dit nästan uteslutande av den an- at t  det Iägges ner betydligt mycket mera 

Fru Karin Fjällbäck-Holmgren: 

et  har ju  bara gått knappa två ä r  logisk blick. D sedan den ändringen genomfördes 
att ungdomar mellan 18 och 21 år skola dr Palmgren till sist - gärna det, men 
behandlas enligt ungdomsskyddslagen och j a g  tror inte folk är den vuxen ännu. 
icke enligt Iösdrivarlagen, och alltså Lika moral däremot - ja ,  genast. Men 
komma under Barnavårdsnämnden, sva- för att Uppnå det fordras kraftiga åtgärder 
rar fru Karin Fjällbäck-Holmgren vice och framförallt a t t  de riktas mot rätt håll. 
ordförande i Stockholms Barnavårds- 
nämnd. Det ä r  en alltför kort tid för att 
man med någon visshet skall kunna ut- 
tala s ig  om hur den nya ordningen ver- 
kat. Men j a g  kan inte undgå at t  medge, 
at t  de ärenden som röra dessa 18-21- 

åringar ofta ä r  av en mycket bekläm- 
mande art. Samtidigt vill j a g  framhålla 
att även om med dessa ungdomars om- 
händertagande ytterligare en börda lagts 
på Barnavårdsnämnden, man måste vara 
tacksam och glad över att det blivit den- 
na som fått hand om dem. Och som får  
försöka ordna upp svårigheterna både för 
den manliga och den kvinnliga ungdomen. 

Dr Dagmar Palmgren 

men riktade åt rätt håll 
Här fordras kraftiga åtgärder - 

en springande punkten i denna frå- 
ga svarar doktor Dagmar Palm- D 

gren, är väl denna: Ar den kvinnliga 

En ny sko. 
Kirurgiska Instrument Fabriks A,-B, - 

KIFA - har i dagarna utsläppt en ny 
sko - »KIFA-SKON» - i marknaden. 
Vi ha låtit oss berätta at t  den nya skon 
ä r  utarbetad i samråd med ortopediska 
läkare och fackmän inom skotillverknin- 
gen med tanke på god passform, omtyckt 
läst samt at t  den ä r  bred och rymlig. Den. 
ä r  likaväl avsedd för dem som hava smär- 
re fotdefekfer och som bliva ordinerade 
en särskilt för dem tillverkad sko som 
för dem, som genom arbetet utsätta sina 
fötter för stark ansträngning, såsom 
sjuksköterskor, tandläkare, servitriser, 
affärsbiträden etc. Skorna, som e j  blott 
tillhandahållas i KiFA:s affär, Regerings- 
gatan 31, Stockholm, utan även i ett fler- 
tal affärer i landsorten, höra för damer 
med anlag för ömma fötter vara en väl- 
kommen och glad nyhet. 
I 



Hagar Olsson:. 

Bok med hemligt 
budskap. 

ar man länge varit fördjupad i bok- som vet att endast de största bemödan- Har den håller livet samman, och som är glatt 
plötsligt får i sin hand en roman som beredd till dessa bemödanden i varje en- 
Doktor Gion av Hans Carossa blir in- skilt fall som möter honom. 
trycket överväldigande och nästan fantas- Emerenz är en symbolisk gestalt av 
tiskt. Jämförd med sina världsligare gripande verkan, en personifikation av 
syskon ter sig denna bok som en uppen- motivet död och uppståndelse. Hela bo- 
barelse från andra världar, omgiven av ken bäres upp av en sinnrik, i detalj ut- 
.en hemlighetsfull aura. Med en känsla arbetad symbolik och en aningsfull mång- 
av befrielse och lycka låter man sig ryc- tydighet, som leder tankarna till Chorus 
kas med av den lågmälda berättaren som mysticus i Faust och i ingen händelse 
oförmärkt, medan man följer hans fram- kan tolkas i en tidningsartikel. Men det 
ställnings fantasifulla arabesker, inviger är förvisso Emerenz som uppbär central- 
e n  i den hemliga kunskap om världen och motivet i romanens symbolik - den sju- 
människorna som varje djupt personlig ka, oformliga, av helig tro uppfyllda 
konst förutsätter. Emerenz som ger sitt liv för att föda bar- 

Hans Carossa är en sydtysk författare net till världen. Barnet - det är vår 
- vid det här laget 58 ar gammal - framtid, vart nya liv, vår uppståndelse. 
som egentligen är läkare till yrket. Han Efter Emerenz' död och begravning sam- 
har mycket långsamt natt fram till er- las den lilla kretsens jublande intresse 
kännande, men han är en av dem som kring detta barn, som till att börja med 
vinner sina läsare för livet. Han är myc- får växa upp på bergsgården, där mo- 
ket uppskattad i England och lär vara det dem gått i sitt tunga arbete. På de hög- 
också i det nya Tyskland. Det är tyd- tidliga tonfallen kan man höra att det inte 
ligt att de erfarenheter han gjort som är något vanligt barn den stackars Eme- 
praktiserande läkare - och som fältlä- renz gett sitt liv för: »Nu växer det upp 
kare under världskriget - utövat ett be- bland ängar och klippor, tagande sina 
stämmande inflytande på hela hans pro- första steg i hägnet av väldiga urkrafter, 
duktion. I den nu till svenska Översatta med vilka det tidigt mäter sin styrka. Likt 
romanen, som införlivats med Bonniers stränga gudomligheter sluta sig de långa 
Gula serie, är det den människovänlige vintrarna omkring det, och de första 
doktor Gion som är centralfiguren. Han blommorna det finner om våren äro sa- 
har som vänlig beskyddare samlat om- dana som med den svaga värmen av sin 
kring sig en rätt lustig liten krets av andedräkt måste bana sig väg igenom 
människor - den sjuka bondflickan Eme- snön.» 
renz, den fantastiska skulptrisen Cynthia Ibland kan man tycka att symboliken 
och den halvvuxna gossen Toni, stjärn- verkar lite överansträngd och att man 
kikaren. Hur tillfällig och nyckfullt bil- förnimmer den kyliga fläkten av filoso- 
dad denna krets än kan te sig, låter den fisk beräkning, men i nästa stund är man 
oss dock ana att här är  djupa krafter i åter helt fången i den egendomliga, för- 
rörelse och att dessa människor, sig tätade stämningen och snart finner man 
själva ovetande, går hemliga ärenden sig mitt uppe i en scen, så gripande, så 
mellan det förgångna och framtiden, Det meningsfull, så enkelt-innerlig som bara 

ligt citadell, en av dessa spridda fästnin- Sådana scener som Emerenz vandring 
gar inom vilka de uppbyggande krafter- hem till bergsgården efter läkarbesöket 
na samlar sig till motvärn mot all den eller scenen mellan den lille Toni och 
förstörelse som bor i tiden. Carossa är hans döda farmor hör till dem man aldrig 
en av dem som blickat djupt in i kaos, förgäter, när man en gång varit med om 
som sett förstörelsens och förintelsens dem. i synnerhet den sistnämnda ut- 
demoner i arbete, men han hör inte till strålar ett inre ljus av en s& stark ver- 
dem som förtvivlat. I likhet med den på kan, att man efter läsningen kan känna 
en gång dödssjuka och havande Emerenz samma ljus strala från sitt eget ansikte. 
vänder han sig ifrån »förruttnelsens fal- Värdet av romanen höjes av att den 
ska, ovänliga visdom,, emedan han vet svenska språkdräkten är verkligt stilfull. 
om det »som är sannare, frommare och Matte den nå alla dem som dess förbor- 
giltigare än en gravgrå dödskalle, om gade skönhet har budskap till! 
det så vore ens egen,. 
ger han oss ett exempel på en människa 

visar sig också att kretsen utgör ett and- en ingivelsens utkorade kan ha skådat. 

I doktor Gion Hans Carossa: Doktor Gion, Bonniers, 
5 :  50. 

Tidevarvets film krönika. 
I denna tid av glåmiga dagrar och klib- historiska praktfilmen väldigare än den 

big kyla känns det mer än någonsin andra. Här bjuds allt underbarare sång- 
skönt att sjunka undan i biografernas ro- filmer för öga och öra. Inga jordiska 
mantik och plyschfåtöljer. storsångare behöver vara dig främman- 

Stockholms biografer, snabbt växande de; för närvarande hör vi Gigli, Grace 
till  antal och åskådarplatser, spelar ock- Moore, Jeanette Mac Donald, Paul Robe- 
& upp för fullt. Och revyfilmen fira; rekordorgier i 
bugnande gästabudsbord a~ jätte- och Den storeZiegfeld, tre timmars festföre- 
kolossalfilmer breds ut  för våra hungrande ställning med ändlösa fenomenbaletter. 
sinnen. Filmens nöjesspasm tycks ha Vad som här skall noteras, är bara ett 
långt till mättnadsstadiet. par glimtar från denna svällande värld 

Här serveras hittills oöverträffad dräkt- av romantik, ett par tre filmer, valda till 
prakt och hundratals statister i den ena någon del på måfå till större del som 

Ett ständigt mera son. 

T I D E V A R V E T  

mystiske vandrande dervischen Shamsu'd- 
Din från Tabriz (Shams-i-Tabriz), som Persiskt kom att öva det största inflytandet över 
skalden. Efter Shams-i-Tabriz död in- 
stiftade Rumi, för att hedra dennes min- En tid har denna Mesnavi blivit för- ne, den orden, som går under namnet i 

dröjd: Mevlevi-orden eller de dansande dervi- 
Det tar en tid förvandla blod till mjölk. schernas orden. 
Förrän din lycka föder fram Det Nya I motsats till medlemmarna i andra 

Barnet österländska ordnar, som genom stymp- 
blir blod ej söt-mjölk. Märk. väl, mina ord. ning och annan kroppslig misshandel sö- 

ker uppnå förintelse av det kroppsliga 
Så börjar andra delen av den persiske och på denna väg förening med gud, an- s skalden Djalalu 'd-Din Rumis stora såg Mevleviordens medlemmar själ och 

verk Mesnavi, av vilket första delen utkom kropp vara av samma gudomliga ursprung. 
i svensk översättning av Baron Eric Her- Ackompanjerade av trummor, cittror och 
melin år 1933. Hermelin har sedan full- rörflöjter sökte de i rytmisk dans, som 
bordat översättningen av del II och III av innehöll en mystisk hänsyftning på sfä- 
det sex böcker omfattande verket och i rernas rörelser, uppnå harmoni och bli 
år föreligger fjärde delen. delaktiga av den sanna uppenbarelsen, 

Liksom i den första delen av Mesnavi förnimmelsen av gud. 
har översättaren i dessa tre senare delar Efter Shams-i-Tabriz död påbörjade 
Skänkt oss arbeten av Stort litterärt vär- Rumi sitt stora verk Mesnavi (mesnavi 
de, ty översättningen Präglas alltigenom inom persisk poesi i allmänhet benämnin- 
av konstnärlighet och man imponeras, gen på en dikt med parvis rimmade vers- 
som alltid, av Hermelins fullständigt rader), som av inhemska kommentatorer 
outtömliga kunskaper om Österlandet, blivit kallat »Koranen på persiskt tungo- 
dess folk och sedvänjor. mål» 

Mesnavi är ett ofantligt arbete, som i 
Djingis-Khan med sina rövarhorder över- sina sex böcker innefattar sufismens alla 
Svämmat hela Asien och även Persien blev lärosatser och traditioner, framställda i 
i hög grad utsatt för hans vilda framfart. ett stort antal fantasifulla anekdoter, lik- 
Det var en våg a~ barbari som gick över nelser och psevdo-historiska berättelser, 
den asiatiska kontinenten och förkvävde handlande om religionen och människoli- 
mycken gammal förnäm kultur. än talar 
Djingis-Khans död 1227 fortsatte mon- förf. med upphöjt allvar, än slår han över 
golerna sina härjningar och det blev ett i det burleska och groteska. Han blir så- 

ledes aldrig' enformig och tråkig utan enda kaos. 

turen spetsen Och i Persien var det främst I sitt arabiska företal till verket fram- 
håller Rumi att detsamma är en kom- anhängarna a v .  den mystisk-asketiska 

riktning inom Islam, vilken benämnes su- mentar till Koranen och ett rättesnöre för 
moralen samt att det innehåller de mest fismen (av sufi=en grov yllemantel, som 

förträffliga liknelser och den mest bin- bars av sektens anhängare), som satte 

en damm för vågen av barbari. dande argumentation. 
Till sufismen var alla Persiens skalder umi söker bland annat lösa problemet 

Och tänkare anslutna så även Djalalu om människans ansvarighet för sina gär- 
d-Din Rumi(1207-1273). Han förut- 
spåddes redan i barndomen en glänsan- ningar. Han anser att gud är det enda 
de skaldebana av en utav Persiens största egentligen verkande väsendet och därför 

författare, 'Attar, och han överträffade ansvarig för allt gott Och Ont i världen. 

'Attar, som blev hans läromästare, stod kraft b l i  fri från det Onda genom att hon 
Rumi  hela sitt liv i den största tacksam- håller sitt hjärta öppet för gudomlig in- 

givelse, genom-kärlek till det gudomliga. 
Hennes synder planas då ut och hon 

hetsskuld. 

Efter att en tid ha ägnat sig åt de handlar alltid i överensstämmelse med 
det gudomligas vilja utan att påverkas exakta vetenskaperna, inom vilka han 

gjorde sig ett hedrat namn, övergick Rumi av onda makten Rumi fastslår, att man 

endast genom intuition kan nå det ga- till mysticismen, som mera tilltalade hans 
psyke än de kalla vetenskaperna. Det var domIiga - ej genom någon förstånds- 
också nu som hans skaldebana började på process. 
allvar. Under en följd av år skapade han 
ett stort antal lyriska dikter, som han Det är doft Och färg det är fantasi Och 

sammanförde till en diktsamling, en Di- musik rik Och fullkomnad som fyller det- 
van, som innehåller poesi av högsta ord- t a  sällsamt österländska verk av en stor 

ning. 
Utom 'Akar var det framför allt den Herbert Lindberg. 

I 

I början av 13:e århundradet hade 

Efter vets alla skiftande företeelser. 

Här och där bjöd man emellertid okul- håller intresset vid makt. 

t.o.m. de djärvaste förväntningar Till Men säger han människan kan av egen 

människa och skald. 

uttryck för en -som läsaren säkert skall några andra av filmens scener var hon 
finna - något blandad smak. också storartat intensiv, men som ädel 

Fru Sherlock Holmes heter en kriminal- moder förfärande oäkta. Om filmmoralen 
komedi bland andra bra kriminalkome- anda tillstadde Pola Negri en roll, där 

dier. Det är en genre, där Hollywood hennes mörkt sensuella temperament 
verkligen kan sin sak. Utan all fråga slapp dämpas ner! 
är  det bara en tom lek, en uppvisning av I England har man filmat Som ni be- 
teknik och elegant infallsrikedom. Mänga hagar n~~~ Elisabeth Bergner Filmkriti- 
vantrivs med genren. Atskilliga förfasar ken har 'arit reserverad Det var näm- 
sig över den nonchalanta skämtsamhet, Iigen öppet Och oförfalskat filmad tes- 
varmed lik ramlar in genom dörrar och ter' Långa stycken deklamerad blank- 

glöms bort, och finner det osmakligt att vers' Nu har Ju filmen även Som filmad 
skaka om lustigt och kusligt i Samma teater sina särskilda möjligheter att ge 
kryddade drink. Kanske talar dessa fil- scenerna skiftande Och rörligt liv När 
mer till sadismen i vår natur. Men det det g ä l l e r  en saga kan ingen vridscens- 
gäller ju, som Huxley sagt, att bereda utrustad Scen tävla med filmen Och 
denna ofrånkomliga faktor oskadliga Ut- så är det en gåva åtminstone för Oss 
lopp. Så att den t ex, inte behöver ta svenskar att få höra betydande engelska 

Shakespearetolkare, även om några av 
dem är filmatiskt oskolade. Jag tyckte sig uttryck i krig! 

Mazurka var en delvis stark och gri- filmen just som Shakespearetolkning var 
pande film, framför allt tack vare Pola en upplevelse. 
Negri. En melodramatisk historia pres- Främst var den det naturligtvis tack 
sade dock tålamodet hart. Regissören, vare Elisabeth Bergner, filmkonstnärin- 
Willi Forst, försmår yttre spänning och nan framför alla andra eller åtminstone 
söker med egenartade kamerainställnin- utanför allt annat, vilken här i sin gamla 
gar och tungt kvardröjande vid detaljer i glansroll från scenen, Rosalind. kunde 
berättelsen få ut ett maximum av förtä- låta hela sitt gäckande, sällsamma artist- 
tad stämning ur varje scen. Metoden kan temperament lysa och spela. Mer full- 
ge underbara resultat men är farlig för ändat kan ingen trolla fram det Shake- 
en melodram. Pola Negri sjöng från en spearska lustspelslynnets yra fantasiglit- 
kabaretscen en jazzmelodi med brinnan- ter med dess glans av sorglöst överdåd, 
de mörk röst, som kom en att känna som dess lätta stänk av graciös melankoli. 
en fläkt av farliga och okända öden. I S. Gm. 
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fångarna förstodo vad som skulle ske, ty 
de släpade fötterna efter sig och snavade 
ideligen. Då vägen krökte tittade Li- 
berto tillbaka mot fängelset. Där sover 
våra kamrater, för dem fortsätter allting. 
för oss tar allt slut. Fängelset var ett 

Tidevarvet nr 31 omnämndes den materiel. Nu får Cipriano göra allt ar- högst upplivad. »Svartfötterna Som ska behagligt hem, mänskligt och glättigt I spanske författaren Ramon J. Sen- bete själv. Han gör en ögla på kabel- reparera kommer att få strömmen genom med sina solbelysta gårdar. Han såg på 
ders märkliga bok sju röda són- ändarna, ger Samar sin revolver och de kroppen. Dynamoerna hos Solers måste det som om det varit ett förtrollat Slott, 

försvinna bort mot transformatorn. När stå i lågor. Ett hundratjugotusen volt en räddning som blev honom förnekad 
dagar som handlar om det revolutio- de gått hundra meter, följa vi dem med över en del av Madrid måste vara som fast han hide rätt till det. Nu fanns 
nära Spanien. Då det visat sig att inbör- våra revolvrar i händerna. Cipriano som ett eldregn. 
deskriget förutsättningar är oklara för gärna tar saker och ting högtidligt har Helios gnolade internationalen. Liberto 
många ha vi - vilket vi hoppas förfat- sagt till oss: »Glöm inte att här äro två ljus från annat håll också ligger i mör- förstod därav att Helios också fattat att 
taren tillåter - ; översättning från den män, vilkas liv n i  måste försvara till var- ker. Det betyder att våra kamrater ock- döden förestod och det bekräftade hans 

så gjort sitt jobb. Samar säger att vi egna misstankar. Vissheten var för myc- 
engelska upplagan gjort några utdrag ur Utan tvekan klättrar Cipriano uppför måste skiljas åt men vi få inte gå hem ket för honom. Hans beslutsamhet gled 
boken, som synes belysande för läget i transformatorns metalltrappa. till oss själva och sova. Graco har blivit av honom. De andra föllo in i Helios 
Spanien. Samar står vid foten med en revolver i efter OSS. Han går och svär över må- sång. Deras röster läto som druckna 

Allt tyckes gå som ett urverk. nen som träder i tjänst i Stället för elek- mäns röster eller som Om de inte legat i 
Liberto såg 

under den första koalitionsregeringen ef- kar men fortsätter uppåt. Tre kablar men och skjuter på henne till dess han mörkret runt omkring sig och mindes sin 
ter monarkiens fall, Tre revolutionära äro indragna i transformatorn och tre tömt magasinet. Sedan laddar han igen. barndoms mörkrädsla. Han skulle ha ve- 
arbetare ha blivit dödade Vid en polis- utgå ur den. Mer än hundratusen volt Månen gär förskräckt i moln och ropar lat dö i solsken. Att dö i mörkret var 
Chock utanför ett politiskt möte och det- måste transformeras för att bli använd- på polis. Vi skiljas i nermörker och efter passande för rovdjur, för stråtrövare eller 

ner i Madrid, partiell strejk, gatustrider och hushållsändamål. När Cipriano nått mar vid Toledobron. 
och sabotagedåd av olika slag. toppen av stegen, fäster han en lågströms- artad, vi måste bana oss väg som genom När gendarmen ledde truppen av lands- 

Vägen slutade de att sjunga. Liberto 
syndikalistiska huvudkvarteret att lägga sig och låter den andra ändan hänga Just då vi äro på väg från bron höra skulle velat skrika, varna medborgare 

vi en vänlig röst ropa på Samar. Det är som ännu sutto uppe bakom upplysta Madrid i mörker. Hur det gick till  skild- fritt. 
rar författaren på följande sätt, Förfat- Graco muttrar i sin hänförelse: tänk en flicka från >Syndikatet för Diverse fönster, få höra sin egen röst eka i öro- 
taren lägger skildringen i munnen på en att få avrätta hela det borgerliga Madrid åtgärder, som haft uppdraget att klippa nen. En av de andra sade: mod bröder, 

som trängs på kaféerna och hoppas att av telefonförbindelserna från centrum. revolutionen fortsätter. onarkisfisk bodbetjänt. 

strejkbrytarnas bilar, sända osynliga stö- går åt att underhålla fadern som är kato- steg än gendarmerna. Det ger styrka att Vi lämnade staden, vägledda av må- tar genom de elektriska hårtängerna och lik och hennes systrar som ständigt före- veta att man dör oskyldig. Denna död 
värmedynorna varmed deras parfymerade bra' henne för hennes åsikter. Hon är har en övernaturlig skönhet. Då man dö- 

lille son i förväg som spejare Och han hyndor värma sina silkeslakan och de förtjust att träffa oss och frågar om man dar en oskyldig människa höjer man upp 
varnade Oss ett par gånger för misstänk- elektriska spisarna där de lagar sina fina törs säga något. dess oskuld till höjder som äro ouppnåe- 

Graco frågar om hon inte tusan kän- liga för mänsklig uppfattning. Men den 
Samar hade åtagit sig själva arbetet, vi som dödar han förlorar sin ro och sin 
fem höllo vakt. Det var Graco, som ver- Tyst Graco! 

aldrig drack, den starke lurvige Juan se- Cipriano förband en lågströmskabel och berättar att fast krigsministeriets att dö i mörkret och självförakt kommer 

govia som var en pojke på 19 år men såg med en starkströms, Halva Madrid sänk- och inrikesministeriets telefonväxlar varit att sluta hans ögon till sist. 
ut att vara mer än 35, Santiago. en för- tes i mörker. Något fräste till som då noga bevakade lyckades hon placera dit 

ord eller protest, vända gendarmerna till- liten grå typ som säljer antireligiösa tid- mig också se rök stiga upp. 
ningar utanför kyrkorna och därför jämt 

- Ja jag vem annars? De andra stod baka till bilen 

har uppträden med unga snobbar, ta är en historisk natt, Om fem år kom- på vakt och efter fem minuter hörde vi Den där getabocken till chaufför 

Men under busksnåren går ett vatten- Pojken har klättrat upp på en Madrid så att det glänser som guld. Det var farligt att bli stående längre. fyllt dike. En stjärna bryter igenom löv- 

stor tvättinrättning och tvätt hänger ute, Nu ha den andra och tredje kabeln Graco kysste henne och frågade hur länge verket och reflekteras däri. Vatten sipp- 

Kommer någon så kunna vi hoppas att Också blivit hopfästa och hela, Madrid hon medlem av organisationen. rade ner ur diket. Vattnet, mörkret och 
stjärnan talade till varandra i den djupa 
tystnad som följde på skotten. 

bli tagna för tvättkläder. Cipriano frå- ligger i mörker. Det har en enda mans Tre månader sade hon' 
gar efter kablarna och skyddsdräkterna. vilja åstadkommit. Santiago säger: Ci- Och vart ska du nu gå? 
Vi ha två par handskar men endast en vilisationen och de moderna uppfinnin- - Till mitt otrevliga lilla hus och min Varför dör människorna? 

gummidräkt. Samar säger att man inte garna ha sina sidor mina goda borger- otrevliga familj. Jag måste sova för jag Emedan de ha uppfunnit döden. De 
pryda livet med födelse och död. Ting 
som varken dö eller födas, de fortfara och kan handskas med en ström på 120.000 liga! 

volt med bara ett par handskar. Vi äro -Ett möte? skall gå och bikta och förbli liksom du sköna Stjärna, du moder 
Mörker och du fru Vatten. förtvivlade över att inte ha medfört mera kommer springande mot oss. 

- Bikta? frågade vi förvånade. 
- Ja, bikta bombkastningen. Men jag Den unge journalisten Samar, som står 

tänker inte tala om för prästen när eller författaren närmast av alla bokens figu- 
var. Jag viii inte bli ålagd penitens. Om rer, står en morgon efter revolutionsför- 
han ger mig absolution så mycket bättre sökets likvidering och ser på borgarnas 
annars blir det värst för honom. Mitt stängda fönsterluckor. Han tilltalar dem 
samvete är rent. på följande sätt: 

Vi hålla tyst med vårt sabotage, för 
annars skulle hon väl bikta det Också. är är  jag i närheten av er  trots po- 
Hon är lycklig över nattens dåd Beläg- Här som ni betalar för att förfölja 
ringstillstånd kommer att förklaras när mig. Många ting skilja oss åt, goda med- 

Vi vet ingenting om vara för- 
geoisien. Det är tråkigt att det kostat fäders tankar och känslor och brinna 
offer i döda men det kan Ju inte hjäl- ändå av en vrede som vi ärvt av slavar 

genom alla tider. Vi skapa och uppfinna pas.. 

REVOLUTIONSNATT e 

ingenting annat än att lämna allt hopp. 
Vi se att en del av Madrid som får sitt 

Je pris». 

var hand. 
Bokens händelser tilldra sig i Madrid Samar säger något till Cipriano som tve- tricitetsverket och slutligen höjer han ar- en säng på långa tider. 

ta har givit upphov till revolutionära sce- bara för Madrids industrier, för belysning en halvtimme träffar jag Graco och Sa- lusiga luffare. Han skulle ha önskat Sol, 
Effekten är Stor- luft och en vid horisont. 

order ha blivit givna från der anarko- kabel vid en av de kablar han har med ett slagfält. 

* vi ska bli krossade. Att få förstöra Hon är tjugo år gammal, hennes avlöning De fyra fångarna gingo med säkrare 

ta personer. Vi voro sju. Cipriano och supéer, 

ner hela sällskapet? 

kade berusad ehuru inte av v in  som han - Det är revolution, min gosse! Hon är en tapper Och beslutsam flicka moraliska jämvikt. Han kommer Också 

träfflig organisatör, Buenaventura, en man steker hjärna eller al, ,ag tyckte _Du? ett obevakat ögonblick. När de fyra låtit sig nedskjutas titan 

Graco darrade och sade: Urbano, det- 

Cipriano och Samar undersöka mate- mer vi att fira den här dagen och i stäl- explosionen. Åttatusen linjer obrukbara, kunde ha kört och mött oss! 

skall upp tidigt i morgon. 

cipriano klättrar ner i en hast och 

Han är höra mässan, 

' som helst Och nu är det slut med bour- borgare. 

Graco är ursinnig på Emilia, men jag allt på nytt. Från vårt första ögonkast 
är lycklig över att även de som äro fån- och vårt första steg skapa vi världen om- 
gar i den borgerliga vidskepelsen måste kring OSS med vår vilja. Vi äro skapel- 

seframsteg, framtidens skarpa egg. Ni 

Vi har ingenting med er 
lis och milis och de sabotörer som myn- att göra. Vi har inte tagit något arv 
digheterna lyckas tillfångataga måste från era förfäder. 
lida för alla de andra. Fyra a v  dem tas Ett par byxor som hängde på tork 

ut en natt i en bil med några gendarmer, frågade honom: 
de förstå att de skola skjutas »under »Och anden? Var kommer anden från? 

Steg den också ur intet? Svara mig på 
det!» 

flyktförsök». 

n av dem säger till vakterna: i en ar- - Bah. den kommer från olika fakto- E betarrepublik borde vi ha rätt att få rer i andra kombinationer än de som 
veta vart man för oss. Men han får intet föda intelligensen. Dessa faktorer måste 
svar. Hans kamrat Liberto tänker: vara borgerliga, ty ni har förgiftat värl- 

Staten har lagar till hands för allting. den med ert lyxsamvete. Men anden so- 
Anarkister och kommunister de äro tju- ver i de flesta av oss. 
var och mördare om de stjäla eller döda. 
Men om staten vill döda någon tar han 
ut honom på landsvägen, jagar ett par 
kulor i kroppen på honom i namn av sta- gerlig 
tens säkerhet och inställer sig sen för 
domaren och säger: Han försökte fly, vi 
måste skjuta honom. 

Skuggorna runt omkring förklarade att 
det var detta som nu skulle ske. De fyra 
bundna männen gingo framåt i en rad. 
Bredvid dem sex gendarmer med karbi- 
ner. En före och en efter. Nu skulle 
Flyktens Lag tillämpas. Det syntes att 

gå över på vår sida. 
är  eftertanke och belåtenhet, degenera- 

Men revolutionsförsöket kväves av po- tion och död. 

- Väcker inte kulturen anden? 
- Jo. 
- Men kulturen är helt och hållet bor- 

- Riktigt. 
- Och kärlek, väcker inte den anden? 

- Men kärleken är borgerlig. 
- Jo, den också. 

Halvår: 3: 25. 
Kvartal: 1: 75. 

MÖTESPLATS EN 
Radikala gruppen av Södermanlands 

länsförbund av S.K.V. hade i söndags 
sammanträde i Nyköping, vartill övriga 
medlemmar i länsförbundet inbjudits. 
Därvid grundlades en garantifond för 
fortsättande av gruppens arbete i enlig- 
het med ett förslag framlagt av ordf., 
fru Rut Malm. Det insamlade beloppet 
uppgick till I 0 0  kr. Medlemmar, som 
icke voro närvarande men önska stödja 
ifrågavarande arbete, kunna insända bi- 
drag till kassaförvaltaren, fröken Mar- 
gareta jonsson (Garantifonden) Arbets- 
hemmet, Malmköping. Meningen är att 
under innevarande arbetsår om möjligt 
anordna ytterligare några möten, nämli- 
gen i Julita, Eskilstuna, Malmköping och 
på ännu en ort i länet. 

Efter förhandlingarnas slut hölls av d r  
Andrea Andreen-Svedberg ett synnerligen 
intressant föredrag om Befolkningsfråga 
gan varpå följde en stunds diskussion. 

I .  Ö. 

Radikala Föreningen i Stockholm höll 
måndagen den 2 november sammanträde 
på publicistklubbens lokal, varvid pro- 
fessor Vilhelm Lundstedt från uppsala 
talade om Faran av känslotänkande i po- 
litiken mellan folken, Föredraget åhör- 
des med spänt intresse av den till ett 

varibland utom föreningens egna med- 
l e m m a r  märktes ett stort antal inbjudna 
intresserade, framförallt jurister, 

Ordf. dr Ada Nilsson framhöll i sitt 
tack till föredragshållaren den stora be- 
tydelsen av att de synpunkter han fram- 
hållit, och som inneburo en märklig tanke- 

hundratal personer uppgående publiken, 

ställare, måtte spridas i Sverige. 
C. H. 

- 

Modern lärobok i ryska. Dr M.Koffman har redan bland in- 
tresserade gjort sig känd genom 

sin utmärkta, 1934 utkomna Lärobok i 
ryska språket. När nu andra delen kom- 
mit  ut (Bonniers 3: ''), kan man anta- 
ga att den kommer att möta samma gen- 
svar. Den ä r  uppställd efter samma prin- 
ciper som den första: nämligen att möj- 
liggöra ett snabbt studium av det för 
många kanske som nästan oövervinneligt 
ansedda ryska språket 

Materialet är  i första hand taget frän 
det moderna Ryssland. Den som ämnar 
resa i Sovjetunionen eller viii på egen 
hand följa dess litteratur och press har 
alltså här ett tillfälle att skaffa sig god 
vägledning. C. 

- Jo visst, men när er kultur och er 
kärlek smittar oss och väcker vår ande, 
så är vi uppmärksamma på faran och sö- 
ker undvika den. 
- Vilken fara? 
- Den känner n i  inte, för er ande är 

ett svagt ting och när den stör er, kan ni 
inkarnera den i ett tjockt klingande mynt 
eller i Jungfru Maria, Och sen har ni 
ro för alltid. Men när vår ande väckes 
kan den aldrig somna in. Den strävar i 
längtan och ängslan att reducera det 
oändliga det osynliga naturen och dess 
lagar, universum och dess innanmäte till 
enkla formler. När vår ande vaknar är 
den första följden att vi binda gudarna 
med rep och slita sågspånet ur dem som 
barnen gör med sina dockor. Det är 
första steget i vår önskan att veta och 
härska. 

Efter ännu några repliker säger byxor- 
na till den unge mannen: Vad händer er 
när ni sen har dödat anden? 
- Detsamma som hände med jorden 

när nebulosorna svalnade och den fasta 
jorden med skogar och floder blev synlig. 

* 
Den unge mannen söker friheten ge- 

nom att döda hos sig allt vad han kallar 
borgerlig sentimental även sorgen 
över hans borgerliga unga flicka som 
älskade honom och tog sitt liv ställd i en 
pliktkollision mellan sin far och sin älska- 
de. Men då han så småningom hamnar i 
fängelset och plötsligt hör det genljuda 
av fångarnas rop, död eller frihet, blir 
det klart för honom att döden, metafy- 
siskt och praktiskt är den enda möjliga 
friheten. 


	36-41-1.pdf
	36-41-2.pdf
	36-41-3.pdf
	36-41-4.pdf

