
Radikal, politisk veckotidning. 

et råder en tystnad som i en biblio- 
tekssal i huset denna vinterförmid- 

dag. I varje 'rum sitter någon och stude- 
ar, böjd över en bok, ett scriptum, en 
karta. Alltsammans är förberedelse. Man, 
måste arbeta sig igenom en massa mate- 
rial för att sen på andra sidan skolan 
komma ut till yrket, gärningen, livet. 
Franska oregelbundna verb och vid vilket 
vattendrag ligger Enköping. 

Själv sitter jag också med en bok, det 
är den gamla Värend och virdarna, som 
är så lockande att läsa om då och d å  
Och där hittar jag en gammal sägen, som 
ag säkert läst flera ganger förr, men 
om först nu i situationen av i dag har 
något att säga mig. 

På den tiden, berättar Hylten-Caval- 
ius, då människorna visste mer än nu, 
då deras blickar kunde genomskåda nuet 
och framtiden, kom Gud på besök i Små- 
and och fick syn på en bonde som gick 
och gärdslade. Gud såg genast att han 
nyttjade bara alestavar och björkehank, 
alltså ett dåligt material, och Han hörde 
också hur bonden sa för sig själv, medan 
han arbetade: alestavar och björkehank, 
vara året långt. Gud förebriådde honom 
att han använde så uselt virke till sitt 
företag.. Mannen medgav att Gud hade 
rätt, men eftersom han inte skulle leva 
ner än året ut, så ansåg han sig inte be- 
höva bättre virke. Då insåg Gud, att 
människan alltid måste leva och arbeta 
som om hon hade en framtid, och Han 
rade: .Ja, så skall människan inte veta 
sin tid heller., Och så tog Han bort från 
människan makten att se i syne. Däref- 
!er gjorde bönderna stadiga gärdesgår- 
dar, snodda med granvedjor - på en 
förhoppning. 

Om Gud den gången hade rätt, vad 
skall det da bli för gärdesgårdar i dessa 
dagar, när man allt mera bestämt och 
ovillkorligt träffar på förutsägelserna om 
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det nya världskriget som skall börja år 
1937, 1938 eller allra senast 1940? 

Med andra ord, vad skall den psyko- 
logiska effekten bli, t. ex. på ungdomen? 
Kan man lägga all sin energi, intelligens 
och tålamod på att skaffa sig utbildning 
för en bana i det fredliga livet, samtidigt 
som man lever under den föreställningen 
att en världsbrand skall inträffa som gör 
inhämtandet av den förberedande huma- 
nistiska bildningen och senare den tek- 
niska yrkesutbildningen totalt onödiga så 
när som på exercisen? 

Till och med i de länder där en pojke 
tränas för krig samtidigt som han lär sig 
läsa, måste där bli en spänning mellan 
den militära träningen och den fredliga 
yrkesutbildningen. Behöver man kunna 
läsa och skriva för att sköta en spak i en 
flygmaskin och kasta ner bomber? Det 
fredliga yrkesarbetet blir under sådana 
förhållanden ett tillfälligt jobb, liksom för 
en del flickor förvärvsarbetet före bröl- 
lopet. 

Kan människan ha det så i längden 
eller ens en kort tid? Livet ä r  rikt på 
mödor, besvikelser, nederlag och lidan- 
den. Men det har också en stor tjus- 
ning. . Det har glimtar av tillfredsställel- 
se, av skönhet, glädje, framgång, genom 
lindring av plåga, av törst, hunger och 
köld. Själva dess osäkerhet och förän- 
derlighet kan ge det ett behag, när man 
iakttar dagarnas evigt nya mönster och 
den större helhet som växer fram därur. 
Ja, där finnes väl en balans mellan man- 
niskans krafter och livets börda på det 
hela taget. Vid ökad press kan hon mo- 
bilisera vilande krafter till en viss gräns 

Men det finns en gräns. 
Vår Herre, visste den redan på . . 

tiden, då han inspekterade bondens &i- 
liga gärdesgård av alestavar och björke- 
hank. 

Devinez 
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inte nervös!, sä- 
ger Irene Ha- 
rand med sin 
djupa röst lug- 
nande till fru 
Signe Blanck, 
som har ansva- 
ret för tider 
och platser vid 
Malmöbesöket. 

Jag står bred- 
vid och måste 
skratta. Så är  
det hon som 
måste lugna oss 
- hon som ta- 
git upp ett arbe- 
te, om vilket en kulturmänsklighet miss- hon åt oss, låt oss vara tillsammans s 
tröstar. Hon är lugn; hon sover tryggt länge som möjligt! - Och hon packar si 
timmarna i luften mellan Paris och Kö- koffert - >alla mina klänningar har mi 
penhamn hon tar emot alla och kan ändå man köpt!, - och ordnar sin räkning, d 
uträtta allt. - GA inte ifrån mig!, säger 

skall drivas främst i döden, att i skam han drivit Italiens ungdom och om han 
och smälek sona sanktionerna. möjligen räknar med ett starkt fascistisk 

Sanna ljuda många av Mussolinis ord, inslag särskilt bland studenterna i Pari 
helst lösryckta ur sitt sammanhang. Till och Bryssel. 
sammanhanget hör ju även frågan vart 

Irene Harand i Borgarskolans aula i Malmö. 

(Forts. å sid. 3.) 

Vad har hänt? 

Det märkligaste, som hitintills varit att 
inteckna ifråga om kommande riksdags- 
ingrepp på skolans område är väl rege- 
ringens utfästelse om proposition på ett 
sjunde obligatoriskt skolår. Därnäst får 
man kanske nämna det uteblivna försla- 
;et om Iönereglering för folkskolans lä- 
'are, en åtgärd, som naturligtvis utlöst 
besvikelse inom kåren. En tröst anses 
let vara, att löftet står kvar. 

Från lärarhåll har det räknats ut, att 
ungefär 2 % av årets motioner rör sig 

skolans område. Dit hör då ett stort 
antal motioner om tillfälliga löneförbätt- 
ringar på olika områden - för fortsatt- 
ningsskolelärare, slöjdlärare etc. Vidare 
är att anteckna en motion av fru Ruth 

EGERINGENS UNDERHANDLIN- R GAR med de olika partierna i upp- 
rustningsfrågan säges ha strandat. Pro- 
positionen dröjer. Ämnar regeringen falla 
på några andra frågor? 

ARNPENSIONERING FOR 17½ B MILJONER kronor för att bereda 
uppehälle och uppfostran åt barn till än- 
kor och arbetsoförmögna samt åt för- 
äldralösa föreslås av särskilt tillkallade 
sakkunniga, som nu till regeringen över- 
lämnat första delen av sitt betänkande. 

A HUGGARNA i Bohuslän och även 
alla åtgärder, bl. a. omfattande yrkesut- 
bildning for ungdomen, som vidtagits med 
anledning därav, har blivit belyst vid ett 
stort auditoriemöte i söndags, föranstaltat 
av de socialdemokratiska kvinnorna. Då 
de beslutade statsåtgärderna dock ej äro 
tillfyllest har samma kvinnoorganisation 
även tagit initiativ till en insamling för 
den värsta nödens avhjälpande. 

HAMSUNS PROTEST MOT 
OM HAMSUNS OSSIETSKYS kandidatur till freds- 
priset och ett däremot riktat inlägg i 
pressen av 33 författare, tillhöriga för- 
fattarföreningen, fördes i Oslo på fre- 
dagskvällen en 5 timmars diskussion i 
norska författarföreningen. Sigrid Und- 
set öppnade som ordförande mötet, men 
kastade sig sedan med hetta i striden 
som en av de 33. Två resolutionsförslag 
stod mot varandra. Det ena framlades av 
en d:r Mehle och avsåg författarförenin- 
gens avståndstagande frdn de 33, det an- 
dra, vilket segrade med 74 röster mot 44, 
var av följande lydelse: 

Medlemskap av norska författarförenin- 
gen får icke utgöra något som helst hin- 
der för vare sig den enskilda medlemmen 
eller grupper att fritt uppträda i pressen 
- som försvarare eller angripare. Därför 
avskrives d:r Mehles förslag som ovid- 
kommande. 

E GÅNGET I DAVOS i Schweiz. Den 
t y s k e  ledaren för det schweiziska na- 
zistpartiet, G u s t I o f f - motsvarande 
alltså den nyss frdn Sverige utvisade dir. 
Heinz Bartels - är mördad av en jugo- 
slavisk judisk student, F r a  n k f u r t e r. 
.Tyska legationen och konsulat ha fiag- 
gat på. halv stång och schweiziska för- 
bundsrådet har beklagat. Gustiof f är allt- 
så från båda sidor hehandlad som offi- 
ciell person. 

Mördaren angav sig själv omedelbart. 
sade sig icke känna Gustloff, ville endast 
förinta honom som representant för ett 
förhatligt system. 

Mordet md dock beklagas. Se Irene 
Harand: hat kan icke utdrivas med hat, 
endast -med kärlek. 

E DENTER har utsänts av Mussolini 

genom Popolo d'Italia. Den vänder sig 
särskiit till studenterna i Paris och Brys. 
sel med uppmaning att sätta spärr för de 
>>blodtörstiga politikernas, sanktionspro- 
paganda, som kommer att släppa lös del 
>>dumaste mes s brodermördande och 
katastrofala>> krig, där Europas ungdom 

ARBETSBRISTEN BLAND STEN- 
./ 

. 

TT POLITISKT MORD AR BE- 

. 

N APPELL TILL EUROPAS STU- 

flickorna än må ställas, måste det alltid 
för dem vara av stort värde att äga kun- 
skaper i matlagning och hemvård. Skola 
emellertid dessa kunskaper komma hela 
den uppväxande ungdomen till del, måste 
mera effektiva medel än hittills komma 
till användning, varför motionärerna hem- 
ställa om utredning och förslag till näst- 
kommande riksdag om införande i folk- 
skolan, respektive fortsättningsskolan, av 
obligatorisk undervisning för flickor i 
husligt arbete. 

Utmärkt! Herr Hamrin kunde bara 
tagit pojkarna med på samma gång, det 
finns inte många platser i livet, där det 
inte skulle vara av stort värde även för 
dem att ha lite kunskaper i hemvård. 

den stora 

Gustafson, som begär ett statsanslag på 
15,000 kr. till Olofskolan - som bekant 
en av vara få fria skolor (543:ll). För 

När Lansbury drog 

Hemkonsulenter. 

lotten. 

att framför allt bereda folkskolebarn från 
avlägsna och isolerade nejder med hårt 
klimat, där resekostnaderna äro synner- 
ligen höga, möjlighet till studieresor, fö- 
reslår herr Hage (318: I I )  att det anslag, 
som Kungl. Maj:t föreslagit till 50,000 kr. 
för ferie- och studieresor skall höjas till 
75,000. 

För 30 år sedan funnos i landet ett par 
hundra motorfordon, nu ha vi mer än 
200,000, säger herr Pettersson i Hällbac- 
ken i en motion och tillägger, att detta 
faktum nödvändiggjort införande av tra- 
fikundervisning, praktisk och levande, i 
skolorna. Som det nu är, får barnen inte 
lära sig det enklaste vägvett till skydd 
både för dem själva och för andra väg- 
farande. 

Folkpartiet med herr Hamrin i spetsen 
anser, att på vilken plats i livet de unga 

edan den svenska riksdagen bereder M sig att genomplöja de 900 motio- 
nerna, som alla skall in i utskott och där- 
ifrån tillbaka til l  kamrarnas plenum, kan 
det vara av intresse att ihågkomma de 
3. k. privata motionernas öden i parla- 
mentarismens hemland England. Är man 
lär icke lycklig nog att sitta i regerings- 
ställning, men har ändock något på hjär- 
tat, så sätter man in sitt namn till utlott- 
ling. Ty det är lotten som avgör i vilken 
ordning enskilda motionärer skall få sitt 
ärende fram till behandling och om 
let alls skall komma fram! Det randas 
nämligen en dag, vid pingsttid, som kal- 
as Menlösa barns dag - the slaughter 
of the innocent - då alla icke medhunna 
motioner utan vidare blir ihjälslagna, 
kommer ur världen. Och så begränsad är 
under de föregående månaderna den an- 
slagna tiden för dessa privata motioner, 
att man beräknar att ett par tre av dem 
kan hinna komma till en slutvotering. 

Därför var det något av historiskt ögon- 
blick, när den första lottkastningen vid 
parlamentets vårsession gav första plats 
bland motionärerna åt George Lansbury. 

Parlamentet hade samlats dagen förut. 
Alla anföranden hade färgats av det hu- 
vudarbete, som skulle tynga de framför- 
liggande sex månaderna: regeringens för- 
slag till upprustning, en utgiftspost på 
omkring 360 miljoner pund eller närmare 
7 miljarder kronor. Lansbury hade sist 
låtit tala om sig då han nedlade posten 
som ledare för arbetarpartiet, detta som 
en demonstration mot sanktionspolitiken, 
vilken han ansåg kunde leda till krig. Nu 
hade lotten givit honom rätt att fram- 
ställa ett positivt förslag, vilket han själv 
ville välja. - >>Han valde>>, säger Man- 
chester Guardian, >>vad varenda en av 
hans vänner kunnat vänta att han skulle 
välja: att föra fram en motion för den 
väg till fred, som han tror på.>> 

Vuxet folk behöver också gå i skola 
och därför yrkar herr Sandberg m. fl. på 
statsbidrag till hemkonsulenter. Det finns 
så många andra konsulenter - vand- 
ringsrättare, jordbrukskonsulenter, träd- 
gårdskonsulenter etc., som ha sin sto- 
ra uppgift att fylla. Men vi sakna hem- 
konsulenter - kvinnliga undervisare i 
lanthushållning eller särskilda grenar 
därav, framför allt På hemvård och hus- 
ligt arbete. - >>Det gäller att i det egna 
hushållet på ett för ekonomien och häl- 
san tillfredsställande sätt tillvarataga, be- 
reda och använda vad jorden givit och 
att Överhuvudtaget Så rationellt som möj- 
ligt bedriva hemarbetets mångskiftande 
uppgifter., Vidare heter det, att fram- 
stegen på åkerbrukets område bli icke 
av värde förutom att motsvarande fram- 

(Forb. å rid. 2.) 

jag begär, sade Lansbury, att de eko- 
nomiska förhållandena i världen ta- 
gas upp till behandling. på en världskon- 
ferens. - Jag önskar .att en myndighet 
uppsättas, som skall avgöra hur världens 
råvarutillgångar skall utnyttjas för att 
tjäna alla nationer och att alla nationer i 
nöjiigaste mån uttala sig om hur detta 
skall göras. - Folkförbundstanken är 
vacker, men olyckligtvis grundades för- 
bundet efter ett krig och efter att en 
straffred slutits. - Jag tror att Tyskland 
har lika stor rätt som vi själva. -- Alla 
regeringar i världen rustar. - 

Bakom Lansbury ställde sig bland an- 
dra hans partikamrat Salter, som gav en 
översikt av olika nationers tillgång på vik- 
tiga råvaror och förklarade att Japan, 
Tyskland och Italien skulle kunna kalla 
sig de fattiga i världen. Även Lloyd 
George stödde Lansburys motion med en 
psykologisk utredning av den roll son 
skräcken spelar i det överväldigande upp 
rustningsskådespelet i världen. 

Det behöver knappast sägas, att Lans- 
burys motion fälldes redan i denna >>för- 
sta läsning>> av den väldiga konservativa 
majoriteten. 137 av underhusets medlem- 
mar röstade dock för. 

George Lansbury är emellertid van at! 
stå eller falla för en sak som till syner 
är hopplös. Under ett kvarts sekel har 
han arbetat kommunalt och politiskt som 
representant för en valkrets i östra Lon. 
don, East End, den beteckning som inne. 
sluter även de hopplösa fattigkvarteren 
Den världen ser dock annorlunda ut nu 
mot när han började. Och 1913 gick han 
i fängelse för den kvinnliga rösträtten 
bland andra suffragetter, och hungerstrej. 
kade som de. Han fyller om några da. 
gar 77 år. Det förefaller som om varken 
åldern eller andra makter förmått från- 
taga honom tron, att om också världen 
tycks stå stilla, så rör den sig ända. 

Irene Harand 
i Köpenhamn, Malmö och lund. 

Alestavar och biörkehank. 

Sista motionsrapporten av Ruth Hamrin. 

Undervisning, arbets- 
fred och hygien. 
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Barnmorske= 
kårens väl 

och ve. 

i Tidevarvet har redan framhål- 
its att man med glädje bör hälsa de 
örslag till omorganisation av för- 
lossnings och mödravården, barn- 
morskeväsendet och barnmorskeut- 
bildningen, som strax före jul fram- 
ides av befolkningskommissionen. 
Men det gällde att förslaget på  ett 
vettigt sätt fördes ut i livet. T y  del 
r ju ganska klart att i ett så stort 
komplex av frågor måste jämknin- 
ar av en eller annan art ske - nog 
å betydelsefulla i och för sig. Men 
principerna kvarstå dock orubbade. 
Barnmorskekåren är ju på del 

närmaste berörd av det föreliggan- 
e förslaget. 
Det är därför enbart glädjande att 

styrelsen för Svenska barnmorske- 
förbundet, vars yttrande över omor- 
anisationsförslaget infordrats, ger 
helt och fullt erkännande åt försla- 
et till den slutna och öppna förloss- 
ingsvårdens samorganisation till en 
enhet. Därmed har också, enligt 
arnmorskeförbundets styrelses me- 
ing, kommissionen angivit en ef- 
fektiv utväg till både en utjämning 
och ett bättre tillvaratagande av di- 
triktbarnmorskornas arbetsmöjlig- 
eter. 

I fråga om Iönefrågans ordnande 
möter dock kommissionens förslag 
n viss kritik från barnmorskehåll 
ch som det synes oss med rätta. 
Det nuvarande avlöningssättet 

med viss grundlön och sedan betal- 
ing efter prestation har av kom- 
missionen utbytts med helårsavlö- 
ing, kompletterad av t. o. m. be- 
tämt förbud för barnmorska att 
mottaga något extra arvode för sina 
förrättningar. Detta i överensstäm- 
melse med principen för distriktsskö- 
terskornas avlöning. 
Distriktsbarnmorskornas arbete är 

som bekant ingalunda jämnt förde- 
it över landet. En del barnmorskor 
a ett ytterst ringa antal förlossnin- 
ar, andra komma upp till ett betyd- 
gt stort antal per år. Inkomsten 
lir med nuvarande system därför 
högst olika. Ett jämnställande av 
la skulle naturligtvis medföra för 
somliga en reducering av deras års- 
inkomst, för andra däremot en sä- 
kerhet och visshet att livsuppehället 
- även om arbetet minskar - är 
säkerställt. Att barnmorskor med 
i nuvarande inkomst betydligt över- 
stigande den föreslagna lönen an- 
mäler missnöje är begripligt. De ha 
också med synnerlig skärpa tagit till 
orda mot förslaget ifråga. 
Det är då särdeles glädjande att 

arnmorskeförbundets styrelse, trots 
dessa framställda erinringar, utta- 
r som sin uppfattning att försla- 

språkkurs i Visby. 
25/6-28/7 anordnas en kurs i tyska och 
engelska i Visby under medverkan av 
r. F. A. L. Charlesworth, Lecturer in 
English vid Stockholms Borgarskola och 
f. lektor i engelska vid Upsala Univer- 
tet och Fräulein Emy Horovitz, Dr. Phil., 
är. vid Ateneum och Stockholms Borgar- 
skola. Prospekt och närmare upplysnin- 
ar genom 

Fil. mag. Helgo Lindström 
Lärare vid Vasa Realskola och Stockholms 
Borgarskola. Adr. . Rob Almströms gatan 
9, Stockholm. Tel. 36 14 80. (4-6). 

T I D E V A R V E T  

(Forts. fr. sid. 2). 
steg göras, där åkerns produkter skol: 
förädlas, i ladugård och kök. 

Den som står i köket måste infoga 
sig i det större sammanhanget - det s: 
vi i Tidevarvet för 10 år sedan! 

Gift kvinnas beskattning. 

Att gift kvinna delvis vantrivs på ar- 
betsmarknaden är nog ställt utom allt tvi- 
vel. Hennes trivsel skulle sannerligen inte 
heller ökas, om den motion, som väckt! 
av herrar Aronson, Anderson i Ovanmyra 
och Olsson i Mora ginge igenom. I den. 
na hemställes nämligen om sådan ändring 
av gällande bestämmelser om gift kvin, 
nas beskattning att hon nekades det av 
drag på 200 kr., som hon numer har rät 
att göra. Motiveringen är den gamla van. 
liga, att somliga familjer äro dubbelför- 
sörjda och därför intar en redan förut 
privilegierad ställning. Herrarna har son 
synes ingenting lärt av befolkningsdiskus. 
sionen, men däremot alldeles glömt, att 
äkta makar i skattehänseende så långt 
ifrån åtnjuta en privilegierad ställning att 
de tvärtom äro extra beskattade. 

Låt oss slippa de  ökända 
kommunalprocesserna. 

ber herr Paulsen i Arlöv i två mo- 
tioner, vars genomförande säkert skulle 
öka den samhälleliga trivseln för både 
understödstagare och funktionärer inom 
fattigvården (58 och 59: Il). Han hem- 
ställer nämligen om slopandet av gällan- 
de bestämmelser om hemortsrätt dels en- 
ligt fattigvårdslagen, dels enligt barna- 
vårdslagen. Varje svensk medborgare 
borde ha hemortsrätt i Sverige utan an- 
givande av något särskilt samhälle. Och 
staten borde betala 75 % av alia fattig- 
vårdskostnader och av alla kostnader för 
den offentliga barnavården. En av sta- 
:en utsedd kontrollmyndighet skall god- 
känna kostnaderna. Främsta fördelen av 
denna anordning anser motionären vara 
att fattigvårds- och barnavårdsmyndig- 
heter finge ägna sig åt sina egentliga 
uppgifter att hjälpa fattiga och behövan- 
de människor i stället för att som nu be- 
'ungas av hemortsutredningar och pro- 
cesser. - (Stod det inte just härom dagen 
ett fall, där en tattarkvinna fick både 
bröllop och hemgift av sin kommun som 
tack for att hon gav sig av?) 

Herr Wangson anser däremot, att hem- 
ortsrättsreglerna måste bibehållas, men 
att det är på tiden, att principen om sam- 
hällets hjälpplikt mot allo oförskyllt nöd- 
lidande nu äntligen lagfästes enligt fattig- 
vårdslagen. - Som det nu är ha endast 
barn under 16 år och vuxna, som på 
grund av sjukdom eller ålderdom äro ar- 
betsoförmögna, rätt att få fattigvård. Vi- 

get i sin helhet synes innebära så 
stora fördelar av verklig vital bety- 
delse för  barnmorskekåren. Styrel- 
sen framhåller emellertid betydelsen 
iv en VISS relation mellan den fixa 
lönen och arbetskvantiteten, exem- 
pelvis att lönen utginge oförändrad 
ned en arbetsprestation av högst 20 
örlossningar per år och sedan ett 
visst tilläggsarvode för varje förloss- 
iing därutöver. 

Rättighet att mottaga frivilligt er- 
ljuden extra ersättning är också en 
rimlig begäran. 

De ändringar som sålunda påyr- 
kats äro både välbetänkta och möj- 
iga att genomföra. De skulle bryta 
udden av barnmorskornas motstånd 
och även enligt vår uppfattning bi- 
draga till en förbättrad mödra- och 
barnavård. Ty en sådan kan endast 
uppbyggas med hjälp av en väl ut- 
bildad arbetsglad barnmorskekår i 
len öppna förlossningsvårdenstjänst. 

A. N. 

EURYTMI 
enl. RUDOLF STEINER. 

Nybörjarkurs för vuxna 
börjar den 18 februari. 

Vidare upplysn. tel. 41 67 63. 
säkrast före kl. 10 f. m. 

Fru Astrid Frykman. 

dare yrkar motionären på att ordet >>fat- 
tigvård>> avskaffas och att en uppmjuk- 
iing sker av den i princip orimligt strän- 
ga behovsprövning, som nu föregår hjälp- 
beviljandet (288: I). 
I detta sammanhang bör även nämnas 

en motion av bl. a. fru Ruth Gustafson, 
som begär lindring i de mindre bemed- 
ades kostnader för vård av sinnessjuka. 
föräldrar kunna nämligen bliva skyldiga 
att betala full vårdkostnad för ett av sina 
barn under så stor tidrymd, att övriga 
barns rätt blir lidande. Dylika fall ära 
ofta mycket ömmande, då sjukdomen va- 
rat i IO-tals år, men lagen inte synes 
medgiva något som helst undantag 
(601: II) .  

Lokaler istället för förbud. 

Herr Sundström m. fl. har väckt en 
notion, som därför att den sätter in nå- 
got positivt i stället för de allena salig- 
görande förbuden (118: II) är värd upp- 
märksamhet. Motionärerna vill ha fler 
allmänna samlingslokaler och syftet fram- 
går bäst av ett citat ur motionen: >>Det 
har ofta och ej utan skrämmande fog 
talats om dansbaneeländet med ty åtföl- 
ande langning och sedlig förvildning. 
Utan att vilja hängiva oss åt någon kolar- 
ro på möjligheten att genom de åtgärder 
vi ämnar föreslå kunna utrota den avart 
IV nöjen vi ovan omnämnt, hälla vi dock 
ör troligt, att därest det funnes tillgång 
ill någon ändamålsenlig lokal gärna I 

örening med någon vacker park, där 
ungdomen såväl sommar som vintertid 
kunde samlas i studiecirklar, föreningsmö- 
en, musik- och sångövningar, samkväm, 
matörteater och annan bildningsverk- 
samhet så hade man därigenom erhållit 
in mäktig hävstång i kampen mot langar- 
nästen och demoraliserande nöjestillställ- 
ningar av skilda slag.>> 

Motionen slutar med en hemställan om 
att riksdagen måtte anhålla om en utred- 
iing, på vad sätt stat och kommun skulle 
.unna medverka till en förbättring av de 
edan befintliga nöjeslokalerna, dels ge- 
nom lån och subvention medverka till nya 
och dels göra möjligt att lokalerna finge 
agas i bruk för de mångskiftande behov, 
om ständigt anmäla sig. 

Arbetsfred. . 
Det finns stora utsikter för att förra 

årets particirkus kring Tredje man skall 
upprepas även i år. Den stackars miss- 
handlade varelsen har tagits om hand av 
inte mindre än tre barmhärtiga samariter 
- högern, bondeförbundet och folkpar- 
tiet. Alia tre partierna vidhåller sina 
gamla ståndpunkter - högerns förslag 
är alltså identiskt med partiets motion 
ich reservation vid förra årets riksdag, 
bondeförbundets med det dåvarande ut- 
skottsförslaget och folkpartiets slutligen 
ned de synpunkter, som partiet förut 
hävdat. Alla tre kan ju inte gå igenom 
och går det som sist, så blir det inget 
alls. Varför vi föredra att återkomma i 
ärendet. 
Folkpartiet har dessutom framlagt ett 

förslag till en beredskapslagstiftning till 
örhindrande av arbetskonflikter. Efter- 
om regeringen icke tagit lärdom av 
byggnadskonflikten och framlagt ett för- 
lag, så har partiet känt sig föranlåten 
lärtill. Motionärerna understryka sär- 
kilt, att lagstiftningen bör gälla endast 
beträffande viss arbetskonflikt, vilken på 
grund av sin omfattning och med hänsyn 
ill förhallåndena i övrigt kan medföra 
synnerligen skadegörande verkningar för 
viktiga samhällsintressen och som icke 
unnat biläggas genom förhandlings- och 
medlingsförfarande. I dylika fall skulle 
regeringen äga befogenhet att förbjuda 
le tvistande att vidtaga eller utvidga ar- 
arbetsinställelse liksom att förbjuda andra 
iii sympatiåtgärd. Regeringen skulle 
dessutom ha rätt att vid dessa tillfällen 
bestämma, att löner och andra arbetsvill- 
or bibehöllos oförändrade tills tvisten 

Vädjan. 
om bidrag till fortsatt utgivande av boken 
Fredsrörelsen ABC, D a t a  och Fakta, 
på främmande språk. 

Denna bok har nu utkommit på svenska 
(2 uppl.), esperanto, engelska (2 uppl.), 
franska, estniska, finska ock serbiska 
Enskilda kapitel ha översatts till diverse 
språk. Olika länders föreningar ha i 
allmänhet utgivit eller hjälpt till med att 
köpa boken så den kunnat betala sig 
själv. Men de upplagor, som nu förbe- 
redas, torde möta vissa svårigheter i frå- 
ga om spridning m. m., och man måste 
vara beredd på att förlust uppstår. En 
tysk upplaga tyckes rätt väl förberedd 
genom subskriptioner och gåvor och en 
polsk upplaga ser något så när lovande 
ut. Däremot behöver den ryska (jag har 
fått meddelande, att Int. Försoningsför- 
bundet är villigt att stå som >>utgivare>> 
för den tyska och ryska upplagan), den 
lettiska och flera, om vilka underhand- 
las, och senare den spanska, större bidrag, 
och jag kan ej utlova dem utan att veta 
om jag kan skaffa dem. Om dessa bi- 
drag inflyta, kan jag - vilket vore en 
stor vinst - samtidigt trycka och över- 
vaka å billig ort flera av de nämnda upp 
lagorna. Jag vågar därför vördsamt 
vädja till intresserade att sända bidrag 
till >>Anna T. Nilssons fredsboks konto, 
A.-B. Jordbrukarbanken, Malmö,. Advo- 
kat Elisabeth Nilsson, Malmö, granskar 
kontots användning. Ett par hundra kr. 
äro inkomna, men omkr. 1,000 kr. behö- 
vas. 

Vördsamt 
Anna T. Nilsson, 

förf. till Fredsrörelsens ABC. 

avgöres. Detta kan tänkas ske antigen 
genom att regeringen fastställer ett fram- 
lagt förlikningsförslag eller genom obli- 
gatorisk skiljedom. 

Framtiden. 

Det kommer kanske att dröja länge, 
men. det kommer dock en dag att ske - 
de flesta av herr Lindhagens motioner 
bli verklighet. Antingen svensk riksdag 
vill eller inte. Herr Lindhagen verkar i 
år för fred - fred på svenska landsvä- 
gar och därför begär han att fotgängar- 
nas rätt skall tillgodoses - fred i värl- 
den och därför begär han, att anslaget 
for fredsupplysning skall höjas till 
50,000 kr. eller åtminstone det belopp, 
35,000 kr., som tidigare beviljats (10 och 
235: I). 

Flera av herr Lindhagens motioner syf- 
ta till internationell gemenskap. Han 
hemställer till Kungl. Maj:t att under- 
handla och överenskomma med Nordens 
stater om ett gemensamt framträdande i 
Folkförbundet och annorstädes för en ny 
utrikespolitik (3: I). >>Det gäller att för- 
hindra krig. Och icke som fortfarande 
under ingivelse av synvillor kvacksalveri- 
vis söka tala sig till fredens rike genom 
förord för att organisera kriget med bibe- 
hållande av dess förnämligaste orsaker., 
Vidare ber han Kungl. Maj:t verka för att 
genom överenskommelse grundsatsen om 
nationaliteternas självbestämningsrätt i 
alla världsdelar börjar officiellt diskute- 
ras och slutligen upptages i Folkförbun- 
dets akt och praktik ( i :  I). Han åter- 
kommer med sin motion om åtgärder mot 
språkförbistringen - ett världsspråk - 
och om åtgärder för vardande av vår nor- 
diska språkgemenskap (230 och 231: I). 

Vår folkhygien 
För att höja hygienen såväl individuellt 

som kollektivt ha ett flertal intressanta 
motioner väckts. - Tusentals husmödrar 
på vår landsbygd ha hos sina anhöriga 
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och sjungande spel av rena och självfall- 
na proportioner. Man får en levande för- 

dock i sin avvägdhet liksom patinerade 
färger, vilka aldrig som hos oss i Norden 
skrika grellt mot varandra, av Solljusets 
spel Over vita hus, hav, kullar, olivlun- 

Formen växer liksom av sig själv 
osökt fram ur färgen. Så säkert, rent och 
inifrån orsakshetingat låter konstnären 
färgerna framträda mot varandra. Samma 
varligt suveräna grepp i den i matt färg- 
skala hållna utsökta »Mykonos» som i 
berglandskapens djupare starkare färger, 
i vetefältet i Delphi med starkt gult mot 
fondens sjungande blå bergmassor ( i  för- 
grunden den rörande lilla åsnan! liksom 
de fint återgivna kvarnarna tillhör den 
landskapet-, mera rörliga rekvisita.) Eller 
ölandskapen med sina rika och mättade 
toner i gult, grönt, violett, blått och rost- 
rött smältande samman till en helhet. 

Knut Sjöstrands utställning på Svensk- 
Franska konstgalleriet intresserar såsom 
ett verk av en gammal konstnär, som en- 
ligt uppgift ej tidigare reproducerat sig 
inom måleriets område Roligt uppfat- 

En konsthandlande sade häromdagen Häri ligger prövostenen och kriteriet, ej tade motiv ur den grekiska hjältesagan, 
starka i färg, påminnande något om En en underton av komisk sorg- alltid skönjbart vid första ögonkastet. 

senhet: Herrar kritici gillar numera bara Halmstadgruppen. En brett humoristisk 
modern konst. Yttrandet kunde ej undgå Redan förväntningarna på en frisk och människouppfattning, ett känsligt öga för 
att hos en person med undertecknads syn förnyande upplevelse av Grekland icke spelet av dagrar och belysningar över so- 

och känsla utlösa ett litet leende. Fullt det arkitektoniska, arkeologiska, ur hi- vande landskap 
så farligt är det emellertid inte. 
uppsjö av konst som nu räder här Grekland, utan den grekiska naturen, Ännu en må man ej  glömma, en debu- 
verklig högsäsong, överallt fullt med pu- landskapet sporrar lekmannen att bege tant: Karl Göte Anderson på Galerie 
blik! ser man än så länge tillräckligt sig till Form och Färg, där Hugo Zuhr Moderne för ett par veckor sen. Skick- 
med torr naturalism, överväldigande utställer arbetsresultaten av en ettårig lighet i dålig mening kan man ej  förebrå 

ning. Habilt, skickligt salongsmåleri, belt konstnärstemperament och en fin hänthet skönjes ännu. Det gör ingenting 
med smakfullt, säkert, ibland raffinerat känsla för och behärskning av färger och alls Ty kärnan finnes här: ett levande 
briljerande med färgeffekter och stoffver- valörer för att kunna ge den harmoniska, innehåll, en djup känsla för färgen och 

kan. syntetiska helhetssyn, som så överlägset- en medveten Strävan att låta den utveck- 
Men skicklighet och smak är ännu icke präglar expositionen i dess helhet. Man las fritt och blomma ut. Blommor, land- 

konst. fattar fullt i vilken grad den grekiska skap i akvarell låta en förnimma hur be- 
Otvivelaktigt vinner dock den moderna skulpturen och i synnerhet arkitekturen friande glad målaren är i sin färg. Man 

konsten terräng. Detta gäller kanske är organiskt ett med landskapet, att alla blir tagen av den försynta men starka 
också eller kan komma att gälla dess element i själva verket ligga latenta känslan för det ödsliga i ett fattigt vin- 
måleri för vilket det moderna är mera en här. Det är stor natur, vars monumen- terlandskap, för det frusna och övergivna 
skylt, blottad på detta för »modern» tala formationer dock aldrig splittras i i mänskors vandring, en och en eller i 
konst genom tiderna väsentliga: ett le- vulkanisk våldsamhet. Linjer och massor flock på gator, i hamnar, i en järnvägs- 
vande innehåll som av inre tvång fram- smyga sig stödjande och uppbyggande till väntsal vars golv andas isande blå kyla. 
bryter i en okonventionell, »ny» form. varandra, fast och enkelt, i ett intensivt 

nimmelse av dessa Söderns starka och MÅLERI. 
dar, 

Hugo Zuhr: Från Arkipelagen. 

I den storien kanske för schematiskt välkända. 

främst genom kvantitet och detaljanhop- vistelse i Grekland. Det vill till ett sensi- denne målare. Tvärtom: mycken val- 

Ragna Ljungdell. 

och vänner i städerna erfarit vilken lätt- en yrkesinspektris med 2 a 3 assistenter. de mot ohyran över hela landet, som herr 
nad i hushållsarbetet, som innehavet av Det är en fullständigt orimlig arbetsupp Nordborg begär i en kort och kraftig 
vatten- och avloppsledningar i bostaden gift. Nödvandigheten av en i alla avse- motion. Vi har länge nog dragits med 
medföra, men de kunna icke själva på enden tillfredsställande inspektion beträf- eländet, nu måste vi sätta i gång med en 
grund av bristande ekonomiska resurser fande kvinnliga arbetare framgår också allmän och metodisk utrotningsaktion vi 
fä glädje därav, säger herr Elmroth i en därav, att dessa arbetare är betydligt som skryta så högt och gärna med vår 
motion. Därför bör även detta område sämre ställda än deras manliga kamra- höga bostadsstandard! (1 12: i). 
falla under den bostadsförbättringsverk- ter. Medan till exempel genomsnittslö- En säkerligen mycket berättigad hy- 
samhet för landsbygden, som Staten bör- nen för en manlig arbetare år 1933 upp- gienisk åtgärd begär också herr Fran- 
jat att med framgång bedriva. Mycket går till 2,612: kronor stannar kvinnor- kenberg, med instämmande från kvinnligt 
skulle kunna göras för landsbygdens hem, nas vid 1,555: Och detta är en topp- håll, i en motion om desinficering av det 
om staten bidrog med en viss procent av lön, som de flesta industriarbeterskor material, som användes i madrasser. Den 
anläggningskostnaderna för dessa sani- aldrig uppnår. Med en dylik lön, som grå och ofta smutsiga vadd, som fylles 
tetsledningar (379: I l ) .  försvårar kvinnornas möjlighet att över de flesta billiga madrasser, vittnar dåligt 

Vi har alldeles för få kvinnliga yrkes- huvud taget leva ett människovärdigt liv om vår höga hygieniska standard 
inspektriser, säger herr Spångberg i en i många fall omöjliggör hyrandet av 
motion, som yrkar på förbättring av de en god bostad anskaffandet av till- Herr Flyg vill ha en »flytande» tand- 
hygieniska förhållandena å arbetsplatser räckligt riklig och närande föda o. s. v. poliklinik i Stockholms skärgård i likhet 
med kvinnlig, eller minderårig arbetskraft. är det så mycket nödvändigare att ar- med den ambulerande tandvårdsbuss, 
Det beräknas, att storindustrin sysselsät- betsplatsen är tillfredsställande ordnad som finns i vissa ödebygder (535: Il). 
ter 98-99,000 arbeterskor och för att in- (347: I I ) .  Och herr Ström begär en utredning för 
spektera hela denna väldiga grupp, inte Åtminstone storstadsbefolkningen skul- att om möjligt få en del av statens domä- 
minst med hänsyn till hygienen, finns det le med glädje hälsa ett statligt ingripan- ner upplåtna ti l l  friluftsalImänningar, sär- 

skilt i de större städernas närmaste 
grannskap (294: I) .  

Det kanske kan vara lämpligt att av- 
sluta denna översikt eller rättare sagt 

år behandlas i vår riksdag, med en mo- 
tion av ett flertal högermän, i vilken be- 
gäres en utredning om begränsning av 
riksdagens arbetsuppgifter. Hur skall man 
kunna minska arbetsomfattningen, fråga 
dessa herrar och svara bl. a.: Ett sätt 
vore att göra processen kortare med mo. 
tioner, som uppenbarligen ha rent de- 
monstrativ karaktär eller eljest äro av så- 
dan halt, att deras öde ej  kan bli mer än 
ett. Hur detta skulle kunna ske utvecklas 
vidare i motionen, som också alternativt 
föreslår begränsning av talartiden och 
tvångsavslutning av debatter, Ja, mån- 
tro det! Det blir nog bara Iite svårt att 
avgöra, vad som är demonstrationsmotio- 
ner. I den debatten lär nog den ene herr 
Ström inte ha samma uppfattning som 
den andre, troligen inte heller herrar 
Lindhagen och Bagge (173: i ) .  Då Om 
någonsin måste det nog tvångsavslutasl 

i?. H. 

(160: I l ) .  

detta godtyckliga urval av frågor som i 

3 

Irene Harand. 
(Forts. fr. sid. 1.) 

dyra wienersamtalen alltunder det vi 
fortsätta samtalet om världens befrielse 
från vanvett »från dumhet och död», 
som hon säger. 

bl, Köpenhamn höll hon fem föredrag, 
ner, Malmö var nya Borgarskolans Förlägen sneglar jag på papperet 

aula full, när hon berättade om sin histo- en mans kärleksbrev visserligen efter 
ria. Enkelt, klart, vackert med slåen- tio års äktenskap till  denna förtju- 
de bilder och argument ger hon ett djupt sande kvinna. Hon ser min tvekan, skrattar litet åt -Det är inte för judarna jag kämpar den och läser själv upp några oändligt 
det är för mänskligheten Det sker oss vackra, kloka och kärleksfulla rader. »Du 
kristna större skada när vi gör dem orätt, vet att jag allt id 100-procentigt står bak- 
än det sker dem, ty V i  förlora vår mora- om dig och ditt verk!' Och impulsivt 
Iiska hållning, vi sjunka ned i gemenhet trycker hon brevet mot sitt ansikte. 

och feghet, när vi utan att protestera åse Förstår ni nu hur jag kan stå ut? vi 
orättvisor, ondska och förtryck. 

några svenska kvinnor, se rörda på var- 

Bäst är hon i en sluten krets, när hon andra och vi förstå endels, vi ana hem- 
berättar fritt och låter sin humor flöda. Iigheten i Irene Harands liv I går tala- 
I Lund hade vi denna gång intet föredrag de hon Om s'' underbara mor i dag Om 
men en innehållsrik stund vid ett vänskap- sin älskande och älskande make Hon är 
ligt samkväm. Men även i talarstolen är en lycklig människa, som flödar över, hon 
hon ypperlig, en folktalare av Guds nå- I måste leva för att om möjligt göra andra 
de, en säregen pendant till den man hon lyckliga 
bekämpar: liksom Hitler tröttnar hon Det enda jag ångrar med min rö- 
aldrig att upprepa de sanningar hon in- relse är dess namn: Mot rashat och 

Det är fel inte mot sett men där han predikar hats där pre- m ä n s k l i g  nöd! 
dikar hon kärlek. Det måste kärlek till utan för skulle det heta! För mänsklig- 
för att övervinna hat, säger hon gång på het, kärlek godhet och samförstånd! 

het och kärlek, välvilja och tålamod ska! Man känner sig lycklig över att 
och en vitalitet, som tycks outtömlig. 

ger hon impulsivt och trycker ett papper P. S. lrene Harands väg går nu till 
i min hand, då skall n i  förstå källan till Göteborg och Oslo, därifrån över Hol- 
min kraft! land till Amerika. 

gång, Och hennes väsen utstrålar god- 
Ja Irene Harand är en positiv männi- 

hon finns mitt i denna negativa värld. 

Läs här ett brev från min man, sä- Gunhild Tegen. 

Tystnaden s teater, 
fterkrigsårens franska teater upptar en kanske narraktig figur, vilket i alla Efterkrigsåren bland dem fall inte minskar hans lidande. När Ro- 

Charles Vildrac, H.-R. Lenormand och bert fått veta episoden kan och vill han 
Jean-Jacques Bernard, som satts i för- inte såra sin fars känslor genom att göra 
bindelse med en ny riktning inom det dra- Francine till sin egen maka, utan han bi- 
matiska skapandet, på samma Sätt som ter ihop tänderna och förnekar sin kär- 
förr Lugné-Poë och hans lärjungar lyc- lek, varefter de båda ger sig i väg. 
kades ge evangelium åt en i början ex- femte akten har Francine och gubben sin 
trem moderiktning. Tystnadens teater stora sorg att bära; men med sin febrilt 
har blivit namnet på detta nya som för, arbetande fantasi konstruera de snart 
övrigt tycks vara på väg att lämna sitt upp en n y  värld kring sig själva, Sin 
yttererade stadium. Den är avsedd att landsväg och sitt hus, Och det gamla är 
tala genom sina pauser, att verka genom glömt. 
det som sker i det som synes ske, att ge Bernards stycke hör inte till det alldag- 
uttryck åt underströmmarna i figurernas ligaste slaget. Där finns mycket av fin 
handlande och tänkande. Det är en dra- känsla, av subtila inblickar i det mänsk- 
natik av pauser och tankstreck, själfullt liga psyket, fast långt ifrån allt Yr av 
minspel och underfundiga repliker, som samma höga kvalitet. Ur dramatisk syn- 
ha sin styrka i att inte betyda vad de punkt är tredje Och fJärde akterna ut- 
tycks betyda. märkta, de två första bilda en något val- 

För några år sedan gav Dramaten hänt introduktion, den sista en balansakt 

J.-J- Bernards »En själ i nöd» en trots all farligt nära en sentimental avgrund med 
sin finess ganska pressad sak Och av Poängknipande klipputsprång. som hel- 
samma författare ger n u  teatern ett an- het dock en finstämd teaterafton med 
nat stycke: Huset vid landsvägen, ett be- utmärkta prestationer av Ivar Kåge, Signe 
tydligt moderatare försök att uppnå lik- Hasso, Olof och Frida Winnerstrand samt 
nande en smula översinnliga effekter. Frank Sundström. Regissören, Alf Sjö- 

Mellan Paris och Marseille går den sto- berg, hade melodiskt avvägt de rätta 

ra landsvägen med beteckningen Natio- stämningarna. 
nale 6, och bredvid den har en pensione- 
rad tjänsteman med hustru och en ung 
dotter köpt sig ett litet hus. Fadren och 
dottern ha sitt äIsklingsnöje i att se på 
alla bilarna på landsvägen, föreställa sig 
varthän de fara och vilka öden de rym- 
mer, en skicklighet som de drivit upp till 
fullständig virtuositet. samma slags 

tryck i Vildandens Hjalmar Ekdal, med 
vilken Bernards gubbe inte har så fä be- 
röringspunkter. Flickan Francine tror att 
från landsvägen skall hennes sagoprins 
en gång komma in genom deras dörr, och 
det gör han också i form av en ung man, 
som med sin berömda romanskrivande fa- 
der kört i diket, där deras bil brunnit upp. 
Båda blir av det älskvärda vägfolket 
bjudna kvar, och de finner sig också väl 
till rätta, t.o.m. så väl att de båda blir 
kära i den lilla Francine, som för egen 

del älskar den yngre av herrarna, sonen 
Robert. Han har också i förtäckta orda- 
lag låtit henne ana sina känslor. När 
fadern för egen del kommer med sitt an- 
bud blir man klar Över att det är Ro- 
bert hon älskar och att han själv spelat 

J. Fck. 

verklighetsflykt har fått sitt odödliga ut- 
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ommer Japans angrepp på Yttre K Mongoliet att bli den gnista, som 
bringar kriget att blossa upp i Stilla- 
havsomriidet? Frågan är allvarlig i be-' 
traktande av det som nyss timat i dessa 
trakter och vad som fortsätter att ske, 
säger en författare i den amerikanska tid- 
skriften The New Republic. Händelserna 
se ej blott ut som en tanke utan äro det 
också. Tanken är Japans stora expan- 
sionsplan. Det enda diplomatiska mot- 
ståndet är att vänta från Sovjet - och 
det vet Japan. 

svårigheterna härrör från den speciella 
ställning, som folkrepubliken i Yttre Mon- 
goliet intar. Till namnet är denna isole- 
rade landsända - vars forna huvudstad 
Kalgan är knutpunkt för järnvägen till 
nordvästra Kina och utgångspunkt för 
karavanerna genom Gohiöknen till Sibi- 
rien -- en del av ett kinesiskt territorium. 
Det förklarades självständigt 191 1, när 
Mandschudynastin störtades i Kina, och 
under press från Tsarväldet tvangs den 
kinesiska republiken att 1915 erkänna 
dess oberoende. Under världskrigets för- 
virring passade Kina på att ånyo tillvälla 
sig makten över området och Sovjetre- 
publiken erkände formellt Kinas suverä- 
nitet i ett fördrag av 1924. 

Under tiden hade det i Yttre Mongoliet 
växt upp en arbetarrepublik, som tog sina 
idéer från Sovjetunionen och förenades 
med den genom starka finansiella och 
ekonomiska intressen. Kalgan, som lig- 
ger just innanför Kinesiska muren, och 
det Inre Mongoliet avsöndrades och kom 
definitivt att lyda under Kina, och en ny 
huvudstad, Urga, grundades i Yttre Mon- 
goliet längre norrut. Den står genom 
landsväg och flygroute i förbindelse med 
Sibirien, och en järnväg håller på att 
byggas däremellan, medan den blott har 
karavanförbindelse med det egentliga 
Kina. Moskva underhåller de vänskap- 
ligaste förbindelser med den lilla repu- 

Tidevarvet bör j ade  1936 sin 
f j o r t o n d e  årgång. 

bliken och håller sin beskyddande hand 
över den. 

Det finns ingen laglig grund för detta 
beskyddarskap, och det är detta. som är  
Japans trumf. Om Sovjet hävdar Yttre 
Mongoliets oberoende, kan Japan kalla 
hela världen till vittne på att Sovjet er- 
känt Kinas suveränitet därstädes i trak- 
taten av 1924 och fråga vad Sovjet me- 
nar med att blanda sig i andras angelä- 
genheter. Det är en ömtålig situation. 
Och fast Sovjet har stora sympatier för 
och gärna vill beskydda den i åsikter be- 
släktade lilla buffertstaten, har det låtit 
sig tåla med en Iång rad provokationer 
från Japans sida under flera år. 

japans avsikt är tydlig nog. Den kor- 
taste vägen från Mandschuriet till den 
rika trakten kring Baikalsjön går genom 
Yttre Mongoliet. Under den period av 
främmande inblandning, som följde Sov- 
jetrevolutionen, flyttade Japan trupper 
längs den vägen och drog dem senare till- 
baka samma väg. Nu är den stängd av 
den oberoende republiken. Om Japan 
kunde få kontrollen över detta område, 
skulle - och detta är kärnpunkten 
Japan komma att behärska den viktigaste 
delen av transsibiriska järnvägen. Denna 
järnväg är livsvillkoret för Sovjet, i det 
krig, som enligt vad japanska militaris- 
ter påstå, är oundvikligt. 

Men området lyder nominellt under 
Kina, och därför behövs en förevändning 
för Japans inblandning. Den är lätt att 
få  fram ur det påstådda kommunisthotet, 
som Kina, säger man, ej kan klara en- 
samt. Gränsstrider provoceras fram, i 
vilka alltid en >>röd>> blir syndabocken. 
Sovjet har visat oerhört tålamod, men 
bristningsgränsen är nära. 
, När den transsibiriska järnvägens dub- 
belspår blir .färdigt - kanske redan i år 
- så förestår måhända stunden för ur- 

laddningen i öster, menar ovan nämnde 
artikelförfattare. 

Tag kvinnans 
ära ifrån henne! 

Aldous Huxley. 

Idous Huxley, forfattare bland an- A nat till Brave new World och son- 
son till den gamle berömde zoologen, 
naterialisten, agnostikern Thomas Hux- 
ley har nyligen talat pacifism hos kvä- 
karna i London. Det är i och för sig 
mera märkligt an statsrådet Engberg på 
ett kyrkomöte, i alla händelser är det en 
nyare sensation Men vad han säger är 
>avsett det intressanta i sammanställnin- 
gen kväkarna-Huxley både klokt och 
märkligt Man lär känna en n y  sida av 
den elegante ironikern Huxley. Mycket 
ärligt erkänner han själv här hur den 
åskådning för vilken dynastien Huxleys 
nedlemmar varit representanter måste 
revideras, sedan utvecklingen kastat in  de 
nest oförutsedda och Överraskande fakta 
dess väg. Han rannsakar möjligheterna 

för att uppnå fred på jorden, han för- 
rastar de vägar som politikerna nu an- 
rända. han förkastar också humanismen 
och kommer fram till detta: 

>>fred /d vi, när tillräckligt många män- 
niskor tro på och leva i enlighet med 
ron på en andlig verklighet som for dem 
är uppnåelig och i vilken de förenas.>> 

Vi återge här i sammandrag Huxleys 
föredrag efter The Friend. 

Inom konst, vetenskap och all teknisk 
verksamhet är det självklart att medlen 
bestämma målet. Men inom politik, han- 
del, finans, regering och privatliv håller 
sig den fantastiska tron kvar att vissa 
bestämda mål kunna uppnås genom me- 
del vilka genom erfarenheten gång på 
gång visat sin oduglighet. Hur skickligt 
man än söker manövrera, komma de då- 
liga verkningarna alltid fram till slut. 

En man må tinska mala en bra tavla 
aldrig så, men om han varken kan teck- 

Dansk Kvindesamfund hade i slutet av 
januari ett offentligt möte i Köpenhamn 
som även för en utomstående var av stor 
intresse och kom att te sig som en slåen- 
de kontrast till de nya nazistiska förord 
ningarna om unga flickors likriktning mo 
husligt arbete, som >>hemmets syster,, alltt 
i namn av ,kvinnans ära,. 

Mötets rubrik var Husligt arbete i fo rn  
tid, nutid och framtid. Författarinnan fri 
Cyrithe Lembcke beskrev gången tids ar 
bete, på landet och i staden, medan hus 
moderskolföreståndarinnan fröken Elg- 
ström genom att framhålla hur mycke 
mera de unga flickorna borde lära i jäm- 
förelse med vad de får lära, gav en av. 
skräckande - men konsekvent .- bild 
av nutidens ordning. 

Så kom fabriksinspektör Julie Arenhol 
och talade om framtiden, och gav en bild 
av nutidens verkliga situation och kon 
sekventa fordringar. Sade bara enkla 
självklara saker, som kan tyckas onödiga 
att upprepa: att det forna hemmets ar- 
bete har gått över till fabrikerna och där 
blivit mans-arbete - utan att detta an- 
ses onaturligt - och ändock är kvinnans 
>>naturliga arbete, alltjämt i hemmet! Ah 
ingen, icke ens en kvinna, kan bli annat 
än en dilettant då det gäller att på en 
gång utöva matlagningskonst, sömnad. 
tvätt,' strykning, barnavård, barnuppfost- 
ran, rengöring. Ja, på en gång! Och 
dock representerar alla dessa arbeten yr. 
ken, som av en man kräver en hel utbild- 
ning och koncentration i utövandet. Del 
enda rationella och ekonomiska vore allt- 
s& kooperation på dessa områden, d. v. s. 
att i största möjliga utsträckning över- 
låta dem på fackutbildade personer, män 
eller kvinnor. 

Det är enkelt och det är icke nytt. Men 
det är bra att få höra det sagt igen, klart 
och kort. 
Men det intressantaste med detta möte 

var dock följande: Församlingen var, del 
kan man säga, icke ungdomliga, vilda 
utopister - tvärtom. Vid dess begyn- 
nelse tyckte man det var trist att se hur 
få av den yngre generationen som hade 
mött upp. Men se, denna församling av 
stadgade, nyktra nutidsmänniskor upptog 
detta föredrag om det husliga arbetets 
kollektivisering som ett förlösande ord, 
talat ur nutidens hjärta. 

En våg av kollektivhus är på väg 
och kommer att finna marken beredd. 
Måtte den komma snart och förtränga 
de tusen småhemmens mikro-kaos. 

. 

Och taga ifrån kvinnan hennes ära. 
Och göra henne till en fri människa. 

Piet Hein. 

na. Ilet har undgått naturalisterna att 

många av de mänskliga brister de ti l l- 
skriva naturen måste hänföras till en 
andrahandsnatur och att det därför är 
möjligt a t t  hortarheta dessa brister och 
inarbeta nya känslo- och tankevanor. 

Tron på andliga krafter kan ta former 
som i n t e  blott äro forenliga med krig 
utan till och med uppmuntra till krigs- 
lidelse. Tron på en speciell gudom för 
en speciell samfundsgrupp kan föra till 
krig. 

s å  har tron på en översinnlig andlig 
verklighet i det förflutna oftare varit pa- 
cifismens fiende än dess vän. Endast pa 
ett villkor kunna de förenas: att tron på 
människans djupa andliga enhet tages 
allvarligt, att Gud hetraktas och om möj- 
ligt erfares som en psykologisk faktor, 
som är närvarande åtminstone som en 
möjlighet i varje mänsklig varelse. 

Humanismen började sum en revolt 
mot en kristendoni som inte bara är 
förenlig med krig utan också direkt an- 
svarig för dem. Till en början visar sig 
humanismen sum pacifismens van. Se.. 
dan händer något egendomligt som 1800- 
talets humanister absolut inte kunnat för- 
utse. Det kommer en religiös pånyttfö- 
delse. Delvis är det den gamla religio- 
nen som återuppstår. men framför allt 
kommer en religiös väckelse i form av 
nya, humanistiska, världsliga religioner. 
nationalismens religion och den mycket 
mindre mäktiga socialismens. 

Dessa religioner, framför allt den na- 
tionalistiska. tillväxa mer och mer i makt. 
Humanismen, förstärkt genom vetenska- 
pens påtagliga framsteg, gör det svårare 
och svårare för allt större skaror av 
europèer at t  acceptera den gamla religio- 
nens teologi. Men kvar stå önskan att 
dyrka, att hänge sig själv, att offra. Då 

sakskäl. 
Amanuens Astrid Andrèn har av rege. 

ringen utnämnts till notarie i ,21 Iönegra- 
den vid marinförvaltningen. Detta är 
märkligt så tillvida som det därmed fast. 
slagits, att en kvinna får inneha sådan 
tjänst, något som marinförvaltningen inte 
velat gå med på. Den hade avstyrk1 
amanuens Andrèns besvär över att ha bli. 
vit förbigången, med motivering att varje 
kvinna vore olämplig, då tjänsten i krigs. 
tid kunde medföra förläggning till flot- 
tans skepp. Någon sådan kommende- 
ring kunde inte komma i fråga, ansåg 
amanuens Andrèn, då tjänsten är rent civil, 
och det finns ingen paragraf i behörig. 
hetslagen, som säger, att civila tjänster 
äro förbehållna män. Detta fann tydli- 
gen också regeringen vid sin undersök- 
ning av saken, då den fattade sitt beslut 
mot armèförvaltningens uppfattning. Även 
om amanuens Andrèn inte får några 
kvinnliga .efterföljare inom marinförvalt- 
ningen, måste regeringens beslut anses 
glädjande, då utslaget grundats på sak- 
skäl utan hänsyn till kön. 

gar och njuta av livet, ha växlat med 
perioder av intensiv dyrkan - icke av 

TIDEVARVET 

I D U N passar Er bäst, 
ty IDUN ger både värde och trevnad 
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röriga färger, så blir hans tavla med be- 
stämdhet dålig. En annan nian kan ön- 
;ka att bli avhållen av sin familj, men 
om han inte kan behärska sitt dåliga 
lynne, sa lyckas det honom inte. Poli- 
ikerna försäkra att de tinska hålla fre- 
len vid makt, men de medel de bruka 
äro odugliga. Stundom övergå de från 
hotelser till direkt våld, och sen äro de 

uppriktigt förvånade att deras fredssträ- 
vanden ha s3 liten framgång. 

Aldous Huxley 
bland kväkarna. 

något hon icke kan se, böjer hon knä 
fur världsliga gudar En ny avgudatro 
uppstår. I stället fur Gud dyrka män- 
niskorna Nationen. Staten, Klassen. Le- 
daren. 

All historia går i vågrörelser. Reli- 
gionen har alltid haft sina uppgångs- och 
nedgångstider. Denna vågrörelse visar 
sig tydligt i den nationalistiska religio- 
nens historia. Perioder av slapphet då 
människor tänkt mest på att samla pen- 

tyder en tillbakagång från dyrkan av en 
ende Gud till dyrkan av stamgudar, en 

väsentliga enhet till tron på hennes vä- 

Återstår tron på en andlig verklighet 

tillbakagång från tron på människans 

sentliga olikhet. 
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Där Japan och Soviet mötas. 

gjort det svårt för massorna att tro på 
Gud - men av lokala gudomligheter: 
Nationen, Staten och Ledarna. Vi leva 
nu i en period av till det yttersta driven 
avgudisk hängivelse. 

Så är humanismens främsta slutresul- 
tat - den nationalistiska religionen. Den- 
na religion är helt och hållet oförenlig 

Doktorerna Einar Wallquist, som 
skrivit >>Kan doktorn komma?, 
Per Wetterdal, den kände kvinno- 
läkaren, lärarinnan Stina Palm- 
borg, riksbekant för sin goda hand 
med svårhanterliga barn den unga 
haronessan Ishimoto, en  av Japans 
mest kända kvinnor inom aristo- 
krati och i socialt arbete. och Aske- 
greven Gustaf Lewenhaupt öka 
under 1936 Eder glädje och nytta 
av IDUN. 

. 

som alla människor kunna få del av och 
i vilken de äro förenade. En sådan tro 
är den bästa öververkliga grunden för 
pacifismen. Och om tillräckligt många 

människor inrikta sig på att leva upp till 
denna tro och gå åstad för att få upp- 
leva den andliga verklighet i vilken män- 
niskor förenas, då få vi fred. T y  fred 
är så att säga en biprodukt av en sär- 
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