
TIDEVARVET 
F I L M E N  

Några r a  r e reflektioner 
I diskussionen på Stockholms hög den motsatta ytterligheten, apachernas 

skola häromdagen om förslaget till och de lägsta arbetarkretsarnas usla 
vanartslag, var det en av de unga ta- förhållanden i fallfärdiga vindskupor 
lama som bragte filmen på tal. H a n  och mörka källarhål. Det är knappast 
drag fram dess oerhörda betydde möjligt att välja mer än på ett rätt: 
som vane- och åsiktsbyggande Dess det sysslolösa livet i a dyrbart hem. 
ansvar i uppodlandet BY det Iyxbegär. med makt att följa sin minsta önskan. 
som i många fall ödesdigert spelar in Människorna som inpassas i denna 
bland orsakerna t i l l  prostitutionsföre- raiffinerade omgivning måste följd- 
teelsens vidmåkthallande. Han under. riktigt framställas som ensidiga va- 
strök hur vi måste se d e t ~  i ögonen varelser Detta är det andra för genom- 
och verkligen allvarligt ta it. med snittsfilmen utmärkande draget. Dess 
denna väldiga makt till propaganda hjältar och hjältinnor -och i all nyn- 
och suggestion. nerhet de senare - uppträda så gott 

Inför filmens insättande i ett så all- 

vanartslag gen Ut försöka sammanfatta och fi- 
skola av E l e v f ö r e n i n g e n  v i d  i n t r y c k  den givit — kan- 
Socialpolitiska i a ]  p o l i t i s k a  Institut e t ske i förbigående mer eller mindre - ,  
samt f ö r e n i n g e n  D. S. I. (Di- som medel till förströelse och upp 
plomerade vid Socialinstitutet.) Som byggelse 

m a r k  och dr. A d a  N i l s s o n .  
Reprensentanter för de mest olika me. Utan tvivel är det den onaturliga 
ningsriktningar och arbetsfält voro lyxen, som först faller i ögonen. En 
inbjudna. Vad som gav kvällen dess utställnig av sköna parasitvarelser 
största intresse var dock den goda under deras dekorativa vandring från 

belysning ungdomens den gemak silkesbäddade till den behagliga sängen i brevskriv- ett prakt- 

Tre olika sidor av prostitutionsfö- ningen eller den utsökta måltiden i ett 
reteelsens mångskiftande orsakskom- annat Hela handlingen på det mest 

orsakskomplex angrepos bl. tre unga kvinnor kvinnliga raffinerade satt inramad av kostbara 
avlönas med 60—70 kr i månaden dräkter bilar och onyttiga vanor. 
plus den uppmuntrande anmärkningen Man kan peka på undantag Men 
frän arbetsgivarens sida att för flic- ibland dem förefaller en god d e l -  
kor finns det alltid utvägar; så länge klassomgivning vara mera sällsynt % 
ungdom av bida könen uppfostras att 
hålla till godo med den rådande dub- 
dubbelmoralen som f ä  mannens vidkom- 
mande tolererar och uppmuntrar vad 
a m  för flickan är förbjudet: så länge 
riksdagen lyckas alt med sitt envisa 
motstånd hindra alla försök till artad- 
kommande av en allmän och effektiv 
upplysning i sexuell etik och hygien; 

vad som kan göras mot prostitutio- 
nens rekrytering och ha alltså ännu 
ingen anledning att tillgrip ett så be- 
visligen vanmäktigt medel - m Iag- 
stiftning av den föreslagna lorten. 

En lösdrivare upprättas inte genom 
det tåliga. hopplösa arbetet på en ar- 
arbetsanstalt eller i ett tillfälligt, illa be- 
talat arbete, sade en av de manliga 
talarna, som själv prövat pi både ar- 
betslöshet, luffande och polisvarning. 
Det dröjer så Iänge innan han kom- 
mer ifrån sitt elände, det dröjer m 
månad innan han arbetat ihop till an 
ny skjorta, mänga månader tills han 
får en hel kostym. En lösdrivare kan 
bli människa igen, endast om han får 
det bästa, högst avlönade arbete som 
kan åstadkommas. Så slipper han 
kämpa mot evig mlndervärdeskänsla 
och vissheten om att ändå aldrig hin- 
till målet, . 

Mot ett par inlägg fram. en motsatt 
uppfattning kunde tydligen församlin- 
gens åsikt i stort sett sammanfattas 
med några ord som dr. Nilsson sade 
i inledningsanförande 

Det är uteslutet a n  vi med våra an- 
grepp mot lagförslaget skulle vilja an- 

pa förslagsställarna själva, vilkas gripa kompetens ju är ställd över varje tvi- 
vel. Till stor del samma personer ha 
på framgångsrikt sätt utarbetat en 

Att här det ena förslaget framtvinga 
efter det andra bevisar endast att pro- 
problemställningen i sig är felaktig och 
uppgiften följaktligen från d e  givna 

En mycket intressant diskussion om varligt sammanhang, blir man j u  tvun- 

förvärvad de båda föreningarna Hur ter sig saken för en genom- 
snitts biobesökare? 

gen från ungdomen själv 

så länge ha "i ännu inte försökt allt 

" de: 

lagstiftning på andra sociala områden, 

utgångspunkterna olöslig 
Veckovakten 

Kungabrev 
N u  representatonsreformen genomför- 

des 1866 skrev det lyckliga svenska folket 
och tackade sin kung, Karl XV XV, för den 
efterläntade förändringen Tacksägelserna 
bundos m i stora böcker olika för olika 

städer och landskap Självfallet var 
Stockholm finast. Med gredelina sammets- 

spannen beslag och små pärlemorstycke 

pärmar rikt utsmyckade med gula metall- 

vilka likt avbrutna pennknivar voro u,pi 
som uterlutande som könsvarelser placerade på sammetsytan, lade staden sitt 
Deras skönhet och begåvning tar ald- hjärtas tacksahet I dagen. 

rig i anspråk annat än för detta enda Den kärleksfulla utstyrseln ger ett 
ändamål — att med en rik man som oemotståndligt drag av historiskt och otids- 

enligt åt denna politiska opinionsyttring förmedlare skaffa dem ett eftersträ- Den yr därför trots sin relativa ung- 

vansvärt sorgfritt liv. De små ansat- dom, val in bland sådana märkliga ting ser till samhällsnyttig verksamhet som om den skrivelse där Rikens stander 

skymtar ibland i uppränningen, då och avsade sig ratten att lagstifta 

hjältinnan kan vara både affärsan- brevet där den olyckligt fantiserade Ha- 
Wasasonen hertig Magnus ~ helt praktiskt 

ställd, kontorist eller skådespelerska, kom med anvisningar för firandet av II 
äro aldrig meningen till annat än att påvisa bröllopsfest eller andra intressanta urkunder 
ge en lagom mörk bakgrund mot vil- der, som nu en t i d  varit I 

ken den mer eller mindre hederligt allmänheten på Riksarkivets 
förvärvade lyckan sedan skall framstå ställning Riddarhusets lantmarsalksrum 

Den stockholmska tacksägelseadressen 
så mycket k!arare. Lyckan som i nio Y inte det enda föremål, där man sökt att 
fall av tio består i an kvinnan slungar i en vacker utsmyckning uttrycka sin er- 
sin föregånde existens och byter sig känsla för en stor politisk händelse DU 

själv mot den betalning mannen eller finns t. ex. regeringsformen från 1772 
älskaren kan bjuda i form av ett på förtjusande präntad med gyllene bokstäver, 

Den är en glädje sr ögat Man kan inte 
låta bli att avundas den konstnär, som lats och en förmögenhet. 

Jämsides med denna uppfattning fick sig denna utsökta typografiska upp- 

inhamras på ett alldeles självklart sätt gift förelagd. Och de gamla rådsproto- 

en hållningslöshet på det sexuella om- genom påbjuda 
rådet, som ofta är häpnadsväckande. Gustaf II  Adolf i Livland äro också 
ärra i ganska förstklassiga filmer. ståtliga i sina tjocka skinnband 
Den är så mycket försåtligare, som Det är lustigt att kalla fram bilden av 
problemställningen i dramat ofta går vår egen tid inför dessa imponerande gamla 

alldeles vid sidan om alla väsentlig- kontrasten tingen 
beter. från tider, lagstiftningen ännu tycks 

verkan av denna förföriska konst på egen fabriksmässiga Det 
de unga människor, som med en ar- tänka sig vår egen generation så överväl- 

betsam och torftig vardag bakom sig måste hugfästa den med guldskrift och 
kväll efter kväll utsätta sig för dess sammetspärm. Vi  avstå även vid de stora 
inflytande. Vad är naturligare än att till fällena från den skaparglädjens fest 

som låg i att måla vackert med färger 
a h  svart och tänka att verket skulle bli 
evigt bestående Vi sätta också världsom- 

Iåta dem i svarta maskintyper flöda ut 

stolthet 

räkenskaperna från Gustaf Wasas silver- 
reduktion Dir  redovisades för hur mycket 
silver de arma smålänska socknarna 
släppt till från sina kyrkor, Denna bok 
som betydde så djup grämelse for in- 
vånarna i Zongarud och Blankhester, måste 
ha varit Rikshushållaren ett nöje att läsa 
med sina snygga siffror och växande sum- 

Men tvångsinsamlingen fick ett slut i 
bekymmer a h  strid. smålänningarna 
genom Dackefejden försökte kasta oket av 
sig Kungens glädje bleknade nog D i r  lig- 
ger ett brev som han låtit skriva t i l l  sina 

De är svårt att föreställa sig ha konsthantverk 

överväldigad någon politiskt reform, att vi 

forts. å sid. 3. 

byggande protokoll på vanligt papper och 

över världen till hög och låg Det i, vår 

I en annan monter på utställningen låge 

mor. 

söner Han tackar och 
andre spelman som sönerna sänt honom. 
men skickar Orm nu tillbaka Thy effter 
wij nu så till ålders komne haffwe 
och någett som macht ligger oppå till att 
betencke kunne wij förthenskuld icke stor 
lust haffwe till någett instrument eller 
musicia. - 
måste inte hans sinne ha varit, när hon 
inte ens ville höra trometernas lättfattliga 
spel 

Framför breven blottar sina 
hemligheter obevingliga efter ett 
hemman Dalarna sin otröstliga sorg. 
trängas nu skaror av små Stockholms- 
pojkar med pigga ögon beund r ansvä rda  
manér. För den ene äro urkunderna vis- 
serligen endast stumma blad – Magistern 

känna både Pontus de la förtjusta det här? — Men många äro för 

Stackars Gusaf Wasa. Hur pressat 

tern, får vi gå hem, när vi har sett på 

och De äro demokrater Väl hemma 

l a n t m a r s k a l k r u m m e t  ämna de lik- 
stadda bland kungar och rådsherrar de 

sina lagar och styra världen över 
väl när deras tid kommer. själva skriv 

Wasa förmyndarna 

Casan 

S v e r i g e s  f ramt idspo l i t i k  
Isolerad avrustning bättre än isolerat försvar 

Major Bratt har i dagarna utgivit följa vår kultur- och fredsbefrämjan- skola tjäna rom ett sista kraftigt 
en broschyr som han kallar: "För- de tillvaro. hållande moment, när andra garantie 
svarsfrågan i stöpsleven, värderingar Redan i sin uppsats för 2 år sedan icke hålla. 
och omvärderingar angårnde fred och om Det europeiska krigets nya skep- Bratts bok är M m försök att lägg; 
säkerhet.” Denna bok har den stora nad präglade major Bratt den sats,  fram hur denna tes skulle te sig i till 
fördelen att påvisa hur ofantligt tank- för vilken manligen kämpat lämpningen för Sveriges del. Det ä 
löst s lentr ianmess igt  vår försvars- under de oerhördaste svårigheter, den hederligt att han går längre än till 
politik glider på BY farten i gamla nämligen att "det gäller att det ena slagorden. men följden är an denne 
hjulspår utan hänsyn till de skridnin- göra och det andra icke låta” Det vill krigets svurne fiende e n  tu m är mitt 
gar som skett i förhållandena ute i säga: i arbetet för freden i arbetet uppe i omorganisationen krigs 
vädden. Den gör också tjänst genom för att något så ohyggligt som ett mo- beredrkap till största möjliga effektivitet 
att visa att frågan icke är löst med att dernt krig aldrig blir verklighet, måste vitet och slagkraft och lägger upp ett 
deklarera att vi måste förstås ha ett man bland allt annat också inrangera tänkt krig med Ryssland kanske är 
cffektivt försvar för  an  kunna full- de militära f ö r b e r e d e l s e  Dessa forts d sid. 4. 
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ARBETSMARKNADENS 
LIKSTÄLLIGHET 

Möjligheten av riksdagsupplösning På sista tiden ha två pristävlingar 

nyval på tull frågan har nyligen blivit utlysta, som båda på ett gläd- 

stånd mol anordnandet av en veder- 
ter tagits upp av Per Albin Hansson jande sätt bevisa, att riksdagens mot- 

å ett offentligt möte Han syntes väl häftig och utbredd uppysningsverk- 
komna en sidan möjlighet. emedan samhet i sexualhygien inte torde 
an däri ser en utväg att bli av med komma att få bli helt avgörande. 

ögerregeringen a h  en utsikt för so- Efter att från Vetenskapsakade- 
cialdemokraterna att vinna igen vad mien ha erhållit ett anslag på 1500 
e förlorade vid valen år 1928. kr. C e n t r a  l f ö r b u n d e t 

tt han räknar rätt, Den som känner en pristävlan, som gäller författandet 

och sexualhygien skt innehåll, närmast 

har 
Emellertid är det Iångt ifrån säkert, f ö r S O c i a I t A r b e t e anordnat 

ill stämningen på landsbyggden vet att a~ en kortfattad skrift av sexualetiskt 

långt utöver högerväljarnas leder. åldern. 

Den närmaste anledningen till detta 
jordbruket får den hjälp det begär, Centralförbundets initiativ var de tal- 

rika förfrågningar, som från barna- 
så skall välsignelsen nå även dem i vårdsnämnder och andra ungdomens 
form av bättre löner. Partisekreterare vårdare framställdes, om möjligheten 

Möller belyste vid den s t o n  auditorie- att få någon vägledning i den sexuella 

gitationen för tullar gjort sin verkan avsedd för ungdom strax ovan skol- 

Även lantarbetarna tro nu, att om 

Fru Anno Johansson- Wisborg har och kvinnor. Männen vilja emellertid 
för tidningen Hertha uttalat sig om de gärna uppträds i rollen förmyndare 

cil. Då f ru  Wisborgs uttalande på ett av de opinionsmöten rom v i  anordna- 
utmärkt ritt fullständigar vad Tide- de mot denna lagstiftning. Han ytt- 
varvet tidigare sagt om denna sak och rade nämligen öppenhjärtigt: Det gör 
så det torde kunna anses representa- detsamma vad ni kvinnor har för 
tivt för flertalet fackligt organiserade uppfattning i denna fråga. ty vi kom- 
kv nnor i Sverige, tillåta vi oss att mer ändock att genomföra lagen. Ni 
härnedan anföra uttalandet i dess hel- begriper nämligen icke socialpolitik. 

Programpunkten n:r 2. att kvinnor- 
na skola ha lika tillfällen till allmän, 

het. 

Redaktionen av Hertha har anmo- teknisk och fackmässig utbildning samt 
dat mig att göra ett uttalande rörande till lärlingskap har även min fulla an- 

och arbetsprogram. utsättningen till likställighet på arbets- 

* 

+" Door Internationel’s verksamhet slutning. Detta är nämligen grundför- 

tycktes hysa hopp om att socialdemo- 

lantarbetarna om att de bli lurade. 
Men tullagitatorerna ha försprång. Det 
går en våg av protektionism över lan 

det och om nyval skulle ske innan den 
vågen hunnit lägga sig. så är det fara 

som voterade igenom jordbruksminis- 
terns proposition. En annan sak är att 

kraterna skulle kunna hinna upplysa 

värt, att vi finge en tuIIv änlig urtima 

på en kortfattad, vederhäftig och Iätt- 
fattlig handledning i dessa frågor 
gjort sig mycket kännbar har allmän: 

betygats. hålla rätt till anställning inom varje Punkterna 3 och 4 rörande lika lön 
Skriften, för viken närmare täv- slag av yrke och arbetsområde. Den för lika arbete och lika ställning och 

lingsregler inom kort komma att ut- enda begränsning som därvid bör kun- befordran är ett krav som jag länge 
färdas, är avsedd att utdelas bIand de na komma i fråga är att arbetet av omfattat. Redan 1909 framförde de 
avgående eleverna från folkskolans oss kan utföras, men denna begräns- fackliga kvinnorna denna fråga och de 

män kunna icke utföra rad som helst fört denna p 

kunna n i  ungdomen i dur mest vid. krav anser jag att all onöd g särlag- söker man än 

sträckta omfattning. stiftning för kvinnor bör bekämpas betala den kvinnliga arbetskraften. 

högsta klasser och fortsättningsskolan. ning gäller även för männen, ty alla flesta fackför 

Man har tänkt sig att på det sättet slags arbete. För uppnående av detta principen go 

Till dylik onödig och för kvinnorna 
Den andra pristävlingen, som an- skadlig särlagstiftning hänför jag den tullentusiasmen snart skulle lägga sig, 

a h  att uppvaknandet ur entusiasmen ordnats av de svenska, danska och internationella lagstiftningen om för- 
vore bittert nog. Da vore det så dags. norska avdelningarna av kvinnliga lä- bud för kvinnor att utföra nattarbe- 

kares internationella sammanslutning; te. Denna lagstiftning har varit till 
Socialdemokraterna äro ståndaktiga är i sin tur avsedd för en skrift i stort förfång för våra kvinnliga kam- 

rater bland typograferna m. fl. yr- 
nejsägare åt jordbrukstullar. Men de sexuell upplysning under barnaåren, ken. Då lagen genomfördes i vårt land 
beledsaga detta nej med en försäkran alltså för ett tidigare stadium än den gjorde vi allt för att söka förhindra 
att de visst behjärta jordbrukets svå- ovannämnda. dess antagande, men förgäves. 
righeter och äro fullt villiga att visa Den är meningen för föräldrar En Vi anse det vara ett samhällsintres- 
sin goda vilja genom att bevilja andra vägledning för dem, när det gäller att se att nattarbetet begränsas I största möjliga utsträckning, men dylika be- 
former av hjälp. Det är ju alltid s i  besvara barnens frågor. gränsningar böra galla lika for man 

att när man sagt nej åt en inträngande 
om att barnen skola få ärliga och sak- ännu fyller en mycket stor uppgift 
liga svar på sina frågor. Många för- är emellertid för stor och utförlig för 

bön om en större handräckning, gripes 
man av benägenhet att säga j a  t i l l  en äldrar äro pi det klara med att de det ändamål som nu avses nämligen 
mindre begäran Det är därför troligt visst önska ge barnen en uppriktig en skrift att direkt sätta i händerna på 
att socialdemokraterna i hygglighetens uppfostran på det sexuella området, vem som helst. 
tecken komma att gå med på onödiga men att de sakna ord. lämpliga uttryck 

gerhus och sådant. 

Man är ju numera allmänt överens 

När de skandinaviska länderna sla- 
och opraktiska stöd åt jordbruket, la- och nödvändiga kunskaper. git sig samman om detta försök har 

Vid de kvinnliga likarnas interna- det skett i förhoppningen att genom 
tionella femårskongress i Paris 1929 samarbete få ett ännu större och ri- 

Såvida icke som sagt, en riksdags- ägnades en stor del av programmet kare urval. Man har utgått ifrån att 
upplösning kastar överända hela den åt diskussion om hur den sexuella de nordiska folken äro så lika, leva 
nuvarande situationen. Det beror väl upplysningens svårigheter bäst skulle under så likartade förhållanden att 
på hur välunderrättad regeringen är kunna lösas. Det initiativ som de vad som passar för det ena också 
och vad den törs riskera. kvinnliga läkarna i Skandinavien nu mycket väl kan användas av det andra. 

tagit i och med den tillkännagivna Ett vidare samarbete med övriga 
pristävlingen kan anses Som en direkt europeiska länder är däremot 
följd av världskonferensens arbete. knappast tänkbart. Det har virat 

Det kan i detta sammanhang erin- sig omöjligt att genom översätt- 
N om, hur man redan en gång tidi- ningar av exempelvis tyska och 
gare på liknande sätt rök att få en engelska skrifter på området er- 
sexuell upplysningsskrift till stånd. hålla något fur våra förhåIlanden 
Det var den för flera år sedan på en- lämpat material. Därtill ar ord- 
skilt initiativ anordnade pristävlingen, valet, och uppfattningen i allmän- 
i vilken de båda kvinnliga läkarna, dr. het alltför främmande för vår egen 
Alma Sundquist och dr. Julia von inställning. 
Sneidern fingo första pris för  sin yp- Det ar nu att hoppas att dess täv- 
perliga handledning. Detta arbete, som Iingar komma att ge en lika gott re- 

sultat som den tidigare anordnade. 
Själva uppslaget är i och för sig ett 
så glädjande - och överraskande - 
tecken på framsteg att det med stör- 
sta tillfredsställelse må påpekas. 

- 

Särskilt staten och kommunerna uppe- 
hålla änu en orättfärdig praxis på det- 
ta område. 

i punkterna 5-9 ha följande krav 
uppställts: samma begränsning av 
timtal nattarbete och övertidsarbete 
som för männen och icke därutöver; 
samma restriktioner i fråga om tungt, 
farligt och ohälsosamt arbete som för 
männen och icke därutöver; arbete en- 
ligt lagstiftning och bestämmelser rö- 
rande timantal och vil lkor; inträde och 
utbildning baserade på arbetets art och 
ej, på arbetarens kön. Jag ger även 
min anslutn n g  till dessa krav men 
anser att undantag från dessa lik- 
ställighetskrav bör ske ifråga om be- 

behandlingen av dem Lindberg-Öhman- 
ska motionen i andra kammaren. Den 
agitation som vi då igångsatte bidrog 
säkerligen t i l l  att riksdagen avslog 
motionen. 

I punkt II kräves att kvinnorna 
själva skola uppbära och förvalta sin 

vetvis har jag intet att erinra mot 
detta krav, men jag betvivlar att det 
finns kvinnor som äro så enfaldiga 
att de låta en annan taga lönen. 

Smålandsförbundet 
av F. K. R. 

håller årsmöte i Eksjö månda- 
gen den 24 mars. Samling å 
Centralrestauranten kl. halv 2. 
Gemensam lunch och mötesför- 
handlingar. Klockan halv 8 e.m. 
offentligt föredrag av fröken 
Kerstin Hesselgren över ämnet: 
Moderskapsskydd. 

A r b e t s u t s k o t t e t .  
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T I D E V A R V E T  

P o l i t i s k  patentmedic in  
H r  A n d e r s  Ö r n e s  föredrag 3:70 för 100 kg. spannmål, bety- del till att koonkurrera med sven- 

vid det av Stockholm Arbetare. der, om den verkar fullt, en tung ska jordbrukare på fläskmrkna- 
kommun anordnade opinionsmötet belastning av exempelvis fläskpro- den i England finner jag vara 
på Auditorium i förra veckan in- duktionen och gör den mindre onödigt. De äro tillräckligt dug- nehöll bl. a. flera exempel. som konkurentskraftig än eljest. Om liga att klara sig själva De hade 
ypperligt åskådliggöra tullsyste- det åtgår 4 kg. spannmål far att f. ö. för skördeåret 1928-29 en 
mets vådor. Vi återge härnedan frambringa ett kg. fläsk, skulle genomsnittlig avkastning på sitt 
några utdrag ur det klargörande den av regeringen föreslagna tuI- jordbrukskapital av över 6 proc. 

len av ö kr. for 100 kg. vete Den danska tidningen Politiken 
betyda. an fläsket kostar den för den 5 mars bedömer i en le- 

föredraget. 

svenska producenten 24 öre mer dande artikel den Lindmanska re- 
Det finns knappast någon farli- pr kg. än det kostar hans danska geringens tullproposition ur dansk 

gare vidskepelse än den, att man kollega, som har förmånen att ar- synpunkt, Tidningen yttrar där- 
kan åstadkomma ett blomstrande beta under fullständig frihandel om: 

»De senaste åren ha visat en 
näringsliv genom parlamentsbe- på jordbruksprodukter. 
slut Om tullar Och subventioner Vi skulle väl vid detta tillfälle gå mycket stark stigande kurva för 
Sådana åtgärder verka alltid för- närmare in på innebörden av den de svenska exportsiffrorna. sär- 

tiga utveklingen - d.v.s den, position, men tiden medgiver det skilt beträffande smör. men också 
som leder till d e t  för samhället icke. andra förädlade lantbruksvaror i dess helhet gynnsammaste resul- Blott två punkter skall jag vid- mera intensivt, och dess produk- 
talet av det ekonomiska livet. röra. nämligen inmalningstvånget ter ha börjat göra sig gällande i 

konkurrensen på världsmarkna- 
te att förgylla upp resultatet av en Jag vet. att även inom de kret- den. Men när råvarorna för fram- 

nad äro alldeles detsamma rom sar, för vilket detta möte kan ta- bringade av smör, ost och fläsk 
falsk bokföring i affärslivet. Man för tvångsinmalningstanken gjort höjning fördyras, är det klan, att kan få vackra sif fror på pappe- sig gällande. De, som visa s y m .  det svenska lantbrukets konkur- 
icke bättre i verkligheten Om patier därför, ha emellertid ic. rensförmågan på världsmarknaden 
en jordbrukare med ordnad ladu- ke gjort klart för sig. vilka kon. i samma ögonblick minskas i mot- 
gårdskontroll finner att några av sekvenser ett dylikt statsingripan- svarande v a d  Och såtillvida hans kor mjölka så dåligt att de de skulle komma att medföra. Jag kommer den svenska tullen när 
icke betala fodret så bör han byta kan bortse från alla praktiska svå- mast att innebära en ökad chans 
ut dem mot bättre så snart ske r i g h e t e r  från det osympatiska för det danska lantbntket.» 
kan Han kan omöjligen få ett i tanken, att staten skall ge sig så bedömes i Danmark den 
bättre resultat av sin näring ge- till att kriminalisera framställnin- svenska regeringens aktion för 
nom att förfalska kontrollböcker gen av ett gott vetemjöl av i jordbrukets räddning. Likväl ha. na och låtsas, som om de ifråga- marknaden fritt tillgängliga vete de den citerade danska tidningen, 
varande korna äta mindre eller. sorter - vad man ur de syn- när den skrev detta, ingen aning 
mjölka mer än de i verklighe- punkter, jag i detta anförande om ett forhållande, som även 
ten göra Om exempelvis en spar- anlagt, kan säga om inmalnings- den svenska pressen alldeles för- 
banks ränteinkomster icke täcka tvånget, är att det syftar till att bisett på grund av det otillfreds. 
inlåningsräntorna och omkostna- på omvägar med hjälp av statens stillande sätt varpa propositionen 
derna så kan man blott till en tvångsmakt och med skattemedel är avfattad. I propositionen med- 
tid lyckas hålla det hela gående uppmuntra till ytterligare utvidg- med att som Gustaf Svensson i ning en ekonomisk verksamhet, 

sparbanken låtsas att spannmålsodlingen för avsalu, Allmänna sparbanken äro större än de som icke bär sig på grund av än. 
verkliga Ställningen blir nämli- drade förhållanden 
gen oavsett vilka falska siffror De  Ed kallade utförselbevisen 

och sämre och till sist störtar år sedan i syfte att uppmuntra 
alltsammans i grus och spillror den svenska spannmålsodligen. 
spridande olycka och elände i vi Jag vet ej, om alla de här närva- 
da kretsar rande känna till vad de innebära. 

AESKULAPLAMPAN.MALMÖ.TELE.7508 
Därest staten begagnar sin Därför skall jag med ett par ord 

makt över det ekonomiska livet redogöra därför. 
till att förfalska dess verkliga ställ- Var och en, som utför spann. 
ning, till att genom subventioner mål till viss myckenhet, äger av 
hjälp upp de förlustbringande tullen utfå ett bevis därom, Detta delas endast, an utfönelbevisen 
verksamhetsgrenarna på papperet bevis, utförelsebeviset, gäller sedan enligt jordbruksministerns mening 
och hålla de bäriga nere, så san- såsom tullavgift vid införsel av ha 

ker den totalavkastningen av &; spannmål.Exportörerna kunna tänkt sig att detta "; innebära 
alla medborgare skola leva av seln eller sälja bevisen till spann- vid kr. 3:70 pr 100 kg. Från myc- 

De jordbrukaren, som odla stör- målshandlare eller kvarnar. Då ket sakkunnigt håll har man emel- 
re mängder spannmål för avsalu dessa eljest måste betala kr. 3:70 lertid fäst min uppmärksamhet på 
& baserat sin ekonomi därpå, pr 100 kg. införd spannmål i tull, att e ' p' '' p' e m i e n i s '' ' " a 
ha det utan allt tvivel mycket svårt så betyder utförselbeviset sålun- v e r k e t  k o m m e r  a t t  f ö l j a  
för närvarande De som ägnat sig da i själva verket alldeles det- t U I I e n  uppåt o c h  såIunda 
mera åt animalisk produktion ha samma som om staten betalade o m  p r o p o s i t i o n e n  b i fa l -  
det delvis bra och i övrigt dräg- en exportpremie på svensk spann- l e s  kommer a t t  s t i g a  t i l l  
ligt ställt Nu är det emellertid mål. Följden härav blir. att kö- 6 kronor Detta är något pr 100 ganska kg häpnads- 
så att de mindre jordbrukare som parna i utlandet erhålla den sven- väckande då man vet att de skån- 
driva intensiv produktion av ani- ska spannmålen till billigare pris ska svinnuppfödarna protesterat = 
malier, köpa ej oväsentliga mäng- än de inhemska svenska köpar- dan mot den nuvarande expon- der spannmål och annat kraftfo- satsningsgripandet i den fria pris- premien. kr. 3:70 pr 100 kg .  eme- 
rådande priser är fullt lönande, bildningen i all sin glans Fläsk- dan den ställer dem ogynnsamt 
skulle höjda spannmålspriser va- producenterna i Danmark få ' konkurrensen Om sveriges med industriarbetare danskarna. 

nämligen på d sätt ett mycket icke vilja vara med om åtgärder, 
Den tullproposition som rege- billigt sv in foder .  Då de  billigt svinfoder som i längden äro direkt skadliga ringen under smågrisar inom landet för att kun- även för jordbruket tullar in- na fullt utnyttja den goda kon- malningstvång, export- och pro- 

miljonärers och lyxjordbrukarens junkturen på fläskmarknaden i duktionspremier o.s.v. så ha 
opinionsmöten ute i landet fram England, ha de därför köpt upp de därmed självklart ingenting 
lagt vägrar an taga någon hän- något emot att skinka sitt bistånd at 
syn till de faktiska förhållandena Sverige 100,000-tal smågrisar i genomförandet av sådana statli- 
den vill uppmuntra spannmålsod- på deras uppfödning med bil- ga mitt och steg. som verkligen 

ryckande på den ekonomiskt rik- Lindmanska regeringens tullpro- 

Statliga ingripanden med syf- och utförselbevisen 

som skrivas i böckerna sämre beslötos av riksdagen för några 

skola bibehållas Alla torde 

ra ett watt slag. 

sålunda försvåra den lönande gre- nal 
nen av jordbruket. 

lingen, som r e d a n  är f ö r  s t o r  i lig spannmål, som varit oåtkom- kunna främja jordbruket och höja tamas levnadsstandard. 
En sådan åtgärd av den allra 

detta ä r  k a n s k e  det mest’ di- största ekonomiska betydelse är 
hur statens kladdande d den fria en av föreningsväsendet inom 
prisbildningen verkar. De  sven. jordbruket. Visserligen ankom- 
ska jordbrukarna ha förlorat mer det i främsta rummet på 
många gånger mer på den Ute. jordbrukarna själva att liksom 
blivna ökningen i fläskexporten konsumenterna skapa och uppbä- 
än de vunnit på utförselbensen ra den nödvändiga och nyttiga 
Man skulle också kunna uttrycka kooperationen Denna ar namli- 
saken så att svenska staten med gen ekonomiskt lönande och bör 
kontanta medel uppmuntrat Dan- sålunda kunna bära sim egna 
marks fläsk- och äggproduktion. kostnader och dessutom lämna go- 
Denna uppmuntran har aven den da överskott, om den skötes med 
svenska industrin och handeln fått förståd och omsikt. Men skulle 
vara med an betala. det visa sig nödvindigt att staten 
För min del unnar jag våra brö- släpper till medel i rimlig om- 

der danskarna allt gott. Men an fattning för an underlätta Över- 
hjälpa dem med svenska statsme- vinnandet av det tröga föret i ra- 

. 3  

H O N  Ä R  SJALV 
EN.GLAD GIVARE 

»Glada givare» har Lydia Wahl- len. I fråga om bägge den ena 
ström med sin vanliga talang att Ann Margret Holmgren en äi. 
finna lockande rubriker kallat sin der generations guvernantsupp- 
sist utsända bok. Hon är själv fostrade familjekvinna men tilli- 
en glad givare. Hon har ett be ka entusiastisk resetalare 
hov av ständig kontakt med sin egen bekostnad, för kvinnlig röst- 
samtid. Ärligheten i hennes in- rätt, den andra, Sigrid Leijonhuf- 
tresse, generositeten i hennes upp vud akademikern som på en 
skattning av andra och en viss gång är »modern forskare lidel- 
personlig kärnkraft hos henne sefull skönhetsdyrkare och älsk- 
själv, en blandning av humor och värd arostrokrabat» njuter Lydia 
naivitet vinner. och en journalis- Whalström av själva iakttagelsen 
tisk träning som behärskar både att egenskaper, som populärt be. 
anekdoten och stämningsbilden traktas som motsatser mycket väl 
ger krydda även åt sådana upp- kunna stå harmoniskt samman hos 
satser som knappast äro annat än individen och individualiteten. 
referat eller minneskåseri här En individuell syntes skärskå- 
uppsatserna om Viktor Rydbergs. dar Lydia Whalström även hos 
forskningen och om Ellen Key). Anna Lenah Elgström. Här är 
Det är ett utslag av  förf:s vita- det konstnärens syntes av realism 
litet att hon även i sådana fall och romantik, som hon uppehåller 
tar till orda sig vid. Denna studie utmynnar 

Men med verklihg båtnad och i anförandet av en vacker bild. 
Barmhärtigheten hos Anna Lenah glädje tar man del av vad hon 

ger där hon är helt på sitt eget Elgström den medkänsla som 
område så i sakkunskap som i Yttrar sig lika väl i återgivandet 

central inställning. Svensk histo- av grå vardagsnöd i samtiden som 
ria svensk kyrka. svensk kvinno- i skildringen av brokiga och UPP 
rörelse äro var för sig centra för, rörda tiders offergestalter - för. 
Lydia Wahlströms intresse, och säger Lydia Whalström tanken på 
aldrig visar sig detta intresse me- den heliga Elisabeth av Thü- 
ra livsvarmt, insiktsfullt och upp- ringen, vars bröd till de fattiga 
täckarglatt än inför personlighe- förvandlades till rosor. 
ter, som hon studerat och gripit 
Om Just i deras verksamhet på 
de två första av dessa områden. Lydia Wahlström Glada givare 
Sakkunskapen är i fråga om hi- Norst. S. Stockh. 1929. 
storia och nyprotestantisk teologi 
och sådana representanter för dem 
som Harald Hjärne, Sam Fries 
och Nathan Söderblom alltför rik 
och levande och första hands, för 
att där tillåta ett enda blott över- 
taget eller på måfå fällt omdö- de önska sig själva på den lyckliga 
me. En rik och vidsträckt ge- hjältinnans plats Suggestionen för 
menskapsgrund i forskning, strä- stärkes ytterligare genom att hon i de 

pati och en suveränt behärskad uppställning väcker åskådarnas ome- 
summa av egna konkreta iaktta- delbara sympatier och följaktligen 
gelser ge liv och färg, fasthet och ökad lust till efterliknade. Vad är 
fyllighet at porträtten av Harald naturligare än att pipa efter den enda 
Hjärne, Fries och Söderblom Ge- väg Ut ur armod och grådask, som fil- 
nom sådana karakteristiker blir men anvisar nämligen utnyttjandet av 
ej blott en bild överförd utan fort- det kapital man äger av ungdom, 
ledes en kraftverkan. 

Sympatiskt men i jämförelse Mycket har sagts och mycket kom- 
med Hjärne, Fries och Söder- mer ännu att sägas om filmen som 
blom mindre centralt sedda och själaformare. Det är också nödvän- 
mera utifrån presenterade fram- digt att med allvar f i n  problemet 
träda bland »glada givare» Nata- tills man verkligen når fram till en 
nael Beskow och Emilia Fogel- lösning. Ty här om någonsin finns en 
klou. Arbetskamratskapets sak- makt, som det gäller att leda på nyt- 
kännedom och vänskapens upp tiga vägar innan den otuktad tagit 
skattning samverka i presentatio- herraväldet och präglat en farligt vil 
nen av Ann Margret Holmgren seledande uppfattning på ett av livets 
och Sigrid Leijonhufvud med en viktigaste och mest ingripande områ- 
rent estetisk värdering av kultur- den. 
tradition och personlig förfining 
till intagande bilder av föremå- 

tionaliseringens portgång, Sa äro underhåll än andra samhällsklas- 
dessa medel, om föreningsverk- ser, så torde under nuvarande för- 
samheten kommer i ett bättre till- hållanden ingen från vårt häll m- 
stånd än nu åtminstone icke bort- ra någon invandning mot åväga- 
kastade. Ej heller ligger det nå- bringandet av full Iikställighet på 
gonting stötande eller oriktigt i dessa områden. Men mot de o- 

på 

Hilma Bore l ius .  

FIL M E N  
(Fons. fr. sid 1.) 

van och idealkänsla, levande sym- allra flesta fall genom handlingens 

skönhet, kvinnlighet. 

att staten ger en en viss garanti un- förnuftiga kraven på genomföran- 
brukets driftkredit, såsom den la vårt ekonomiska liv för- 
gjort för dess primära hypoteks- därvbringande revolution av Sve- 
kredit, samt för bortadskreditkas- riges lyckobringande hanelspoli- 

tik efter kriget, resa vi vår allvar- san och skappshypotekskassan ligaste och mest energiska gensa- 
brukarna. såsom det ofta påstås ga. 
i offentliga debatter, äro mera 
skattetyngda för skolor och väg- 



icke av de nervösa folken erfaras som 
någon trygghet. 

Vad den första satsen den om 
Ryssland angår så är det tillåtet an 
betvivla om västmakterna verkligen 
släpa sina enorma rustningsbördor, 
mångdubbelt större än Ryssland för 
Ryssland skull Så må det se ut från 
vår horisont, men säkert icke från 
Frankrikes eller Italiens. De makter 
som major Bratt betraktar som på- 
litliga och för freden ofarliga. Y. 

Som vi  veta; lömska och farliga ut från 

en annan utgångspunkt Alldeles som 
Västeuropa ser lömskt och farligt 
ut från Rysslands utgångspunkt. Det 

FRAMTIDSPOLITIK TIK 
de´ns ställt sig avvisande till alla 
militära sanktioner ja även varit 
oerhört rädd för sanktioner över- 
huvud 

Major Bratt är därför knappast 
mindre utopisk in avrustarna när han 
diskuterar omvandlingen av vårt för- 
svar under förutsättningen att det 
kan komma att gå in i ett solidaritets- 

mera öppet än en vilken som helst 
generastabsofficer. 

Det skall visst icke förnekas an han 
ständigt säger ifrån att denna nya 
krigsberedskap aldrig bör komma till 
användning, att den skall vara till blott 
för att genom sin latenta kraft utver- 
ka an den aldrig tages i bruk Men 

sekvenserna och. tänka sig hur slutet 
på visan skulle komma att ta sig ut. 
Och da är han nog ärlig att erkänna 
att inte e m  det efter vira förhållan- 
den bästa och modernaste luftvapen 
skapat genom offer av vår nuvarande 
arme´och flotta någon utsikt att 
skydda oss Det kan göra fienden ska- 
da, men det kan icke,skydda folk och 

han kan ju själv icke undgå att ta kon- försvar 
Om vår nuvarande krigsberedskap 

ar en fars 
Om solidaritetsförsvar till vilket vi 

bidraga med ett starkt luftvapen och 
en liten motoriserad arme´ är vår enda 
räddning. 

om detta solidaritetsförsvar icke är 
organiserat och vår del däri inte ens 

om vår huvudlfiende inte låter i d a  

då är verkligen vårt läge hopplöst. 
U d  ha vi verkligen ingenting att för- 
lora me^ väl allt att vinna med att 
ta vårt liv i vår hand Då kunna vi 
Lika gärna sluta med att trycka i neu- 
tralitetsvassen sluta med att låtsa att 

sluta med att skrämt och ilsket skälla 
på den stora busen i öster och i stål 
let djärvt slå in på en försonlighetens 
och vänskapens politik 

Det är ingen mening med en för- 

påtänkt, 
land och kulturvärden från förstörel- 
se. Som isolerat försvar har det över- 
huvud taget ingen mening alls, och 
han säger ifrån, att isolerad avrust- 
ning är bättre än isolerat försvar. (sid. 
32.) 

Då det alltså ingen mening är att vi 
ha ett isolerat försvar, så återstår för 
oss att inrangera vår krigsberedskap i 
ett tänkt solidaritetsförsvar om man 
vill undgå avrustning. 

Solidaritetsförsvar, det är det nya 
nyckelordet, lösen som kan förena för- 
svarsvilja och fredsvilja i samma be- 
grepp. DA är då verkligen ganska 
smärtsamt för den som vill vara öppen 
för alla förslag till att l i m e n  utväg 
för oss ur vårt återvändsläge att icke 
få veta mer om solidaritetsförsvaret 
i aktion än en deklaration på precis 
fyra rader, att den saken kan förfat- 
taren icke gå in på, emedan det skulle 

Luden militära förhållanden 

vi ha ett försvar eller kunna få det 

va- 
ge. När man icke vet vad som är op- 
portunt, kan man e j  föra opportuni- 
tetspolitik Men det vore mening med 
en politik som erkände att vi icke ha 

maktmedel och därför provade en an- 

Major Bratt erkänner i en not att vi 

och icke kunna få några militära 

nan, låt vara även den riskfull, väg. vara detsamma som att beröra andra 

Vad är då den stora avgörande 
skillnaden mellan ett ”regionalt solida- 
ritetsförslag” och en militär Östersjö- 
allians av den art som författaren a b  
solut fördömer? Likheten ser man ge- 
nast den nämligen att båda sorterna 
avse en defensiv allians, riktad mot 
Ryssland. Major Bratt ställer visser- 
Iigen upp den frågan huruvida man 
skulle kunna få Ryssland med i ett 

veta alldeles för litet om Ryssland, 
och att det kunde vara skäl att försöka 
gå den gåtan in på livet. Det är oför- 
enligt¨ med hans övriga hållning men 

den pacifistiska ståndpunkten Ett an- 
nat sådant gör han. då han säger att 
vi frän början borde utfästa o n  an 
icke använda vår nya drömda luft- 
flotta mot någon fientlig civil befolk- 

likväl a t  värdefullt medgivande ir 

Mötesplatsen. 
Föredragsserien »Tidens an- 

sikte, som anordnats av Lindome- 
avdelningen av Frisinnade 
kv innors  riksförbund fortsatte 
den 12 mars sin sedan några veckor på 

gående föredragsverksamhet möteslokal 
i Anderstorp. Föredragshållare var kura- 
tor Virginia R Raymond från Gö- 
teborg, som gav en orienterande överblick 
i frågan an moderskapsskydd i anled- 
ning av de sakkunnigas betänkande från 

kortare redogörelse far frå- 
gans läge från och med 1900 tills den 
återupptogs 1926 övergick tal att i sto- 
ra drag redogöra för betänkandet ur d- 
ka synpunkter. Grundtanken har varit 
den, att beredandet I t  väntandet mödrar 
och deras barn av sådana levnads- och 
vårdförhållanden som fordras för beva- 
randet av mödrarnas hälsa och krafter 

samt sam- 
hällar primära uppgifter Under den 
200-årsperiod som förflutit sedan från 
statsmakternas sida de första åtgärderna 
vidtogos i detta syfte har visserligen 
såväl mödra- som spädbarnsvården nått 

mera kräves i 
Efter en allmän översikt över lag- 

förslaget om ersättning till mödrar in- 

om industrien och de sakkunnigas ut- 
talande om det berättigade i kravet att 
tillförsäkra de från arbetet utestängda 
kvinnorna skäligt understöd, övergick tal. 
till frågan om skyddslagstiftning i all- 
mänhet Efter att ha påvisat faran av 

Efter en 

I" påpekade 
ståndsfull väg – med mindre kvinnorna 
energiskt och samfällt sluta upp kring 
förslaget. Utan denna opinionsbildning fin- 

nes ringa förhoppning att regering och riks- 
dag inom rimlig tid skola komma att 
medverka till frågans lösning 

– för underrättande av diskussioner och 
Till länsförbundens av F. K. R. tjänst 

föredrag – meddelas från expeditionen att 

Landstingsförbun- 
dets Tidskrift för förslaget till Lag om 
moderskapsskydd ställts ull expeditionens 
förfogande u h  kan rekvireras mot m- 

Kvinnors ds expedition Sluss- 

Fogelstadsförbundets Stockholmskrets 
var lördag och söndag samlad till ett par- 
roliga diskussionsdagar i Stockholm Sam- 

sändande av 30 orr i porto ull Frisinnade 

Östersjölocarno, men hat^ besvarar 
den genast med att man icke kan du- 
ta fördrag med en opålitlig och bar- 
barisk stat som icke respekterar så- 
dana Olikheterna skulle d i  bestå däri 
att solidaritetsförsvaret skulle ingå 
som en oupplöslig del i en internatio- 
nell överenskommelse till fredens be- 

néve under Folkförbundets vingar. I 
den skulle de nya metoderna fö r  ut- 
tryckande av solidaritet vara använda 
Men därjämte även den gamla meto- ar alltså en al ldeles för summarisk be- 
den, den att lova varandra militär domning. och egentligen är det ganska 
samverkan mot gemensamma fiender. oerhört att våga sig på att lancera 

Major Bratt anser an försvarsfrå- den. 
gan miste tagas upp från botten. ja  Vad åter satsen beträffar an Euro- 
t i l l  och med att man bör vara Sa för- pa icke kan våga sig på en avrustning 
domsfri, att man skall diskutera den annat än i den mån den kan ersättas 
med avrustarna Man bör börja dia- av internationell militär garanti. Sa 
kussionen med an ta upp och avfärda kan man säga detta: det har visserli- 
tanken om den isolerade avrustningen. gen gått obeskrivligt dåligt med av- 
Men ban själv baserar sin argumen- rustningen. men det har inte hittills 
tation på två satser, som han utgår gått en smul bättre med försöken att 
från som självfallna förutsättningslös åstadkomma en militär solidaritet. Det 
är hans tankebyggnad alltså minst av är icke tal om att någon vill avstå 

peiska rustningspolitiken är betingad den egna krigsberedskapen t i l l  förmån 
såsom ett oberäkneligt en samorganisation Nationellt och 

och okänt moment, troligen också militär suveränitet ju sammanfal- 
farligt. Det andra är att det skulle lande begrepp. Snarare har man un- 

gå lättare att förmå de västerländska der arbetet på att lösa sanktionspro- 
folken att bilda en moralisk enhet för blemet kommit allt längre och längre 

tryggande som skulle avslutas i Ge- 

allt. Den ena är den att hela den euro- från den absoluta suveräniteten Över 

av Ryssland 

ning, och att vi säkert skulle vinnna hörighetskänslan mellan kamraterna fick 
ett verkligt imponerande uttryck i det 

mer med en sådan utfästelse än ge- stora antal deltagare som infunnit sig: 
nom att använda luftflottan som ett båda dagarna omkring 60 personer Men 
hot. Där tillgriper &,, plötsligt mot så räknas till Stockholmskretsen också d 
detta »trolösa barbariska Ryssland” pass fjärranliggande orter som Nyköping 

och Eskilstuna, Katrineholm Uppsala och 
vad vi brukat kalla ädelmodets magi Gävle Särskilt välkomna blevo dessa lång- 
och tror därpå! Men kan man använ- väga kamrater, som inte låtit sig hindras 
da den politiken på en punkt, kan man av arbete och kostnader att möta upp t i l l  

Pax meddelar genom sin redaktör 
som just nu är i London som korres- beröra uppfostrans område och Fogelstad- 
pondent vid flottkonferensen att Mae förbundarna hade glädjen att som inledare 
Donald förbereder en internationell höra både doktor Ada Nilsson och rektor 
konferens över problemet Västmak- Hermelin. Båda dagarna avslutades med 

tema-Ryssland. Han har alltså vision sång av fröken Maj Sondén ha upplevat 

och tro nog att tänka sig att det kun- ett par obeskrivligt uppfriskande lovdagar 
de finnas något annal tillstånd mellan som man åter skiljdes, tacksam och glad över 
Ryssland och Västeuropa än det nu- att få vara en länk i en så oförbränne- 
varande olidliga, ovärdiga och farliga. ligt djärv, frisk och trofast organisation 
Han vill försöka en avspänning, in- som Fogelstadsförbundet 

nan spänningen här  slutar med ett ha vi intet annat val än att visa a n  
sammanbrott av något slag. Det gör vi icke vilja vara med i någon attack 
han. trots att han vet hur svårt det mot den nuvarande regimen i Ryss- 
ar att ha mad de två oförsonliga mot- land. att vi  gärna önska veta sannin- 
ståndarna. kapitalisterna och kommu- gen om de ryska förhållandena, och 
nisterna att göra an vi gärna vilja leva som goda gran- 

haft så besvärliga röda dagar tack ryska folket med på något hörn i det 
vare Tredje internationalen sä- internationella folkmöte som blir här 
ges försöka underhandlingsvägen i sommar? Vi få ju nu en rysk 
an få Ryssland att släppa sitt in- konstutställning. vem anordnar en 
tresse för revolution i Tyskland R y s k  vecka med ryska författare, 
Men så har Tyskland heller ing- konstnärer skådespelare och 

använda den på flera di" festlia samvaron 

Till och med Tyskland som nar evad som beror på oss Kommer 

att använda Briands uttryck, av sina från de militära sanktionerna och för en luftflotta 
Problemet är svårt Man vet ald- 

rusta. Avtal och förpliktelser utan mi- vägar Det kan erinras om att svensk rig i vilken grad en sådan politik kan 
litära sanktioner i bakfickan skulle Genevepolitik. från Tryggers till Un- bli missförstådd M a  i själva verket 

att få dem att a v  närvarande är m a n  inne på helt andra L- 
en smula upplysning om denna granne 
som i så hög grad bestämmer inrikt- 
ningen av v i n  politiska och mänskliga 
liv? 
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