
Miljon- 
presenten 

av en överväldigande välkommen gåva 

Min unga granne fick ett paket från sitt 
hjärtas utvalde Det innehöll några dussin Av Elin Wagner 

De tyska och finska valen ha väckt mellanpartierna. Den märkliga belå- som da HeIIas ha vi samma motsats- tänder Utan ett skrivet ord Men hon blev 

stort uppseende i världen, och med tenheten över att motståndarna vun- ställningar upplagda i de fascistiska så glad att hon inte behövde någon för- 
spänning väntar man på vad som skall nit på det föraktade mellanpartiets och kommunistiska staterna, medan förklaring Han hade tänkt ut precis vad som 

följa. Helt naturligt, ty genom dem bekostnad avspeglas i Maria Lazars bränslet till inbördeskrig hopas i de gladde henne mest. ty för en blivande 
har utvecklingen i Europa hin mot artikel i Tidevarvet nr 41. Frontlinjen stater där kommunism och fascism tandläkare är övningständer en nödvändig 

uppdelning i två oförsonliga klasspar- har på det sättet blivit mera klar och tävla om att avlösa demokratien. 
tier i högsta grad påskyndats om ock- väntan pi den stora sammandrabbnin- Det var inför detta samfällda 600 kilo- 

så icke helt fullbordats. Tvi folk ha gen förkortats Au denna desperata nesiska krig, att resa Europa ut ur det meters Skiljsmässa överspännande intresse 

brutits sönder, två fientlig. huvud- tillfredsställelse över den snara utsik- träsk vari det rakat genom det före. för tänder som jag kom att tänka på hur 

grupper stå där mot varandra, var ten till ett nytt peloponesiskt krig. gående och att lösa den fruktansvär- mycket känsla som kunde ligga bakom mr. 

och en besluten att erövra makten. förstår man hur hårt väntan på den da spänning vari Europa står till det Eastman miljondonation till Stockholm. Vad h a r hä n t? Trots deras oförsonlighet äro deras stora krachen tagit på nerverna. En- frihetsberusade, hämndlystna Asien Det påstås att Kamerakungen den gode 

planer sällsamt lika: de vilja upphäva dast de nevrotiska och de desperata, ena sidan och det hänsynslöst kon- mr. Eastman följer alla företag som han 

E utbyte utbyte dan uppstått i demokratien. ersätta den med dikta- de vilkas tillvaro är olidlig, längta ef- kurrerande Amerika på den andra — skänkt pengar till. med ett personligt in- 

det matte väl vara en program för de intresse Det är ganska rörande eftersom kring advokaten B r a n t i n g s  tur. de söka stöd utöver landets egna katastrofen 
resa til l  Åbo där han åtagit sig gränser hos motsvarande grupper i Antikens enda försök med folkväl- programlösa att sätta upp mot de val- han donerat inalles omkring 200 miljomr 

de för landsförräderi åtalade kom- andra Iänder. Världen frågar sig där- de i Hellas några århundraden före paroller som nu samlat och förökat kronor till olika ändamål d ändå har så 
munistiska riksdagsmännen för- för om den kamp som förestår kan Kristus utmynnade i ett hundnrårigt ytterlighetspartierna För dem som mycket kvar att en eller annan miljon 
svar inför Åbo hovrätt Lappo- utkämpas inom den författninsgivna förintelsekrig. en hemsk korsning av leva i länder, vilka förvandlats till just inte spelar någon roll Det skulle vara 
rörelsens anhängare uppfattade 
detta som en inblandning i Fin- parlamentariska ordningen. På bida nationella krig mellan de grekiska stä- partihatets häxkittel ter sig detta ko- roligt att veta eftersom han alltså tycks 

lands affärer, Finska utrikesdepar- hållen har man redan hört röster som derna och inbördes krig mellan ari- miskt mellanpartiaktigt och verklig- stå sina pengar nära till a viss grad hur 

tementet påpekade att hans därva- svara nej. Lapp0 har redan i handling stokrater och demokrater innanför hetsfrämmande. Men det är ju icke han kommit att bli så vidhjärtad, att han 
ro var ett hot mot de svensk- brutit författningen. samhällena. Det slutade så att städer alls säkert att utsiktspunkten där är vill ge bort av dem till främmande länder 
finska goda förbindelserna. Herr Närmandet mellan de båda fronter- lades öde folket förblödde. kulturen den bästa för bedömande av vad som också 

B r a n t i n g  visselkonsert na har skett genom i att de stridande gick under och Macedonien kom. är nödvändigt och möjligt, Man för- Om han hade tänkt ut någonting i- 
sådant som att varje huvudstad i hela värl- 
den skulle hi sin Eastman-klinik vom 
det genast något annat Då W e  det 

som icke varit utan gensvar i ryckt in på den mark som hållits av I Europa som nu är knappt så stort 
en del av den svenska pressen 

likna en vanlig samlarvurm fastän av m- Den principiella - och int- 
stående allmännyttig och storslagen natur santaste — sidan av saken har 
Men som det nu är — mr. Eastman har under tiden blivit utmärkt be- 
skänkt tandkliniker till London, Kom d lyst i advokat E l i e l  L ö f g r e n s  
Rochester före stockholm - väntar man artikel i Strockholmstidningens Iör- 
sig att personlig erfarenhet måste ha dagsnummer Denna återges p i  

varit stöten som riktat hans intresse mot annat ställe i veckans nr. av Ti- 

gåvan 
devarvet. 

Antingen han sätter sin svenske för- e v o  l i e n i B r a  si i i en. som 
säljningschef pi Europa direktör Bou- 
Bouveng så högt att han förmodar alla sven- de uppror på tre månader. men 

skar vars förtjänta av vänskap och 
ett av de allvarligaste och blo- 
digaste. visar en del likheter med 
Europas egna politiska mellanha. her en upprivande valkampanj den omständighet, an Lapporö- Ovannämnda dag offentliggör muntran eller han lärt känna några nätta 
vanden för dagen. Det utgår från Efter resultatet av riksdagsva- relsen drivit våra socialdemokra- även Lappodelegationens ledan svenska emigranter eller tycker mycket 

Sydstaten Rio Grande do Sul.När- len I Finland den 1 och 2 oktober självsjändighetstid Vihtori Kosola i delegationens om barn eller från ungdomen fått sig in- 

maste anledningen är missnöje icke med någon utpräglad antin- tid stadigt mat sig västerlänsk organ - Ajan Sana - Tidens plantat tändernas betydelse för mänsklig- gammal Varannan gen-eller-kurs mot höger eller vän- demokrati. mot mera ytterlighets. framhåller ensak angår att Stockholm blivit 
sident från Sao Paolo, varannan ster. De politiska mellannyanser- betonad vänster. erbjuden en miljon dolllars för upprättan- 

från Minas Geraes — samt de na hos borgare och socialdemo- ett den 12 oktober dagtecknat skyldighet visserligen är godkän- det av en klinik för barntandvård som . skärpta diktatoriska fasoner has krater komma av allt att döma I offentliggjort nandet av de vilande s. k. kommu- också i samarbete med tandläkarinstitu- 
regeringen. som länge orsakat för- att bibehålla sin partiutjämnande ker Lappodelegationen sin stora nistlagarna, - »Men detta är icke tet skall kunna ge tillfälle till specialutbild- 

tillfredsställelse med riksdagsva- nog. Vi vänta att ändringarna i ning för unga tandläkare som önska ägna 
sig åt barntandvård argelse. Otåligheten har fått nä- betydelse även i denna komman- som Braslien de riksdag. Medges måste likväl lens utgång Rikdagen har ren- 

vallagen så snart som möjligt bli- 

ga länder, Och striden förutspås att den borgerliga demokratin, sats från s a m h ä l l s f i e n t l i g a  va föremål för behandling i nk'- Tandvården ' folkskolorna '' ju redan vad Stockholm beträffar ganska tillfreds- 
ställande ordnad. Det uppges att 99,7 pro- bli långvarig som av en artikelförfattare i Ti- de borgerliga ha erövrat inte blott dagen» 

T y s k  l a n d  h a r  r i k s d a g e n  Tidevarvet karakteriseras såsom den enkel, utan till och med kvalifi- Kosolas om icke direkt hot- cent av folkskolorna barn under förra I sam m a n  trä t t  under kris- »milda världsförsonaren, bäraren cerad majoritet vilket innebär att fulla, så dock synnerligen bestäm- året tillgodogjorde sig den tandvård som 

Nationalsocialisterna av en kultur som inte mera finns» avgöranden beträffande grund- da lott understrykes av hans sam. meddelas vid 20 olika skolors tandklini- 

Hitlerska stormavdelningarnas bruna även för vårt politiska liv synes lagsändringsfrågor och frågor rö- tidiga meddelande, att Lappode- ker. Detta betyder 27.665 barn 

kommunis- dömd att förlora i betydelse. oak- rande statshushållningen l igga de legationen har för avsikt att i skolåldern 
en tillmälen tat ä n n u  represen- borgerligas händer. Denna seger början av november sammankalla till 16 år vara tillförsäkrade tandvård till 

och hellrop förekomma från båda tanter kunnat anteckna såväl man- for de borgerliga är emellertid ett medborgarmöte i Lappo, >>var- låga avgifter. för obemedlade avgiftsfritt 

sidor. Efter polisens fåfänga dat. som röstvinster, Ett anmärk- endast ett framsteg mot det dju- vid antalet representanter sanno- Och i har Tandläkarinstitutet, där det 
. kamp mot den våldsamma natio- 

nalsocialistiska ungdomen i Tiergarten ningsvärt varsel härom innebär pare syftet av delegationens pre likt begränsas till 2.000.» Då det tycks gå ganska knaggligt med på tok 

Tiergarten följde de skamliga över den svenska gruppens dock även gram, en representationsreform, förefaller, stora om man med sam- för snäva utrymmen fått en välbehövlig 

på grund av andra samverkan, som skall avbryta den sedan 1906 mankallandet av denna manliga komplettering genom den blivande kIini- 

ortsatta utvecklingen av vårt de styrka ville verkställa ett pre tandläkare : grepp. nar dessa skaror i vild yra 
krossade fönstren på alla stora af- 
färshus i Leipziger Strasse. de omständigheter försvagade mokratiska, och sedan 1919 även gram, »som med mindre styrka småningom kan komma också andra plat- 

ser än Stockholm tillgodo, får man hop- 
pas Kanske detta kan bli en impuls till 

Enligt tidningarna: det lär inte ställning efter valen Liksom även parlamentariska statsskick. 
bli sista bråket. 

Tonen i n f ö r  n y v a l e n  i nya försök att få institutet att bättre mot- 

Ö s t e r r i k e  är krigisk. In- svara kraven pi dess arbetseffektivitet 
Medgångens sol har ibland större makt än 
motgångarnas stålbad 

Våra långvariga utredningar om folk- 
tandvårdens ordnande ha väl också fått 
ett handtag genom Eastman vänligheten 
Med utgångspunkt från att barntandvår- 
den bör komma först, faller hans gåva 

det arbete som hittills knallat sig igenom 

M e l l a n  två dik i ta turer mottagandet 

och ganska svåråtkomlig vara 

A n  avvända detta hotande pelopo- 

Forts % sid, 4, 

R ar Sydamerikas femte väpna- 

upp- 

Forts. å sid. 2 
— 

T 
Inrikesminister S t a r h  em h e r ghar 
i ett tal på Heldenplatz uppmanat 
sina anhängare att låta valkampen 
bli en strid mot Wiens finansmi- 
nister. B r e l t n e r ,  »ty först se- 
dan huvudet av denne asiat rullat i 
sanden kan segern bli vår So- 

penninginsamling. inte till ni val- 
cialdemokratema uppmana till på m förträffligt sätt inom ramen för 

fond utan till en k r i g s k a s s a .  hos oss 
Det mörknar över världen. Det var alltså som att vakna till en 

födelsedagsmorgon. dir presenten som vi 
ville ha önskat oss, men knappast vågat 
höja oss till. stod färdig att bli vår Heder 
och tack mr. Eastman för vid vi fått 

Casan 

Kr ing den fin finlänska krisen isen 
Riksdagsvalens f a c i t  

A v  Märta Schulz-Cajander 



Kring den finländska krisen.  
fr. sid 1 

icke kan genomföras» frågar man 
sig om orsaken härtill, då ju dele- 

ställd med valutgången. En när-- 
mare granskning av riksdagsman- 
datens fördelning ger emellertid 
vid handen, att representationens 
sammansättning möjligen trots dess arn borgerliga övervikt, icke förefaller 
Kosola tillförlitlig nog för genom- 

Räkna - räkna - räkna! Det förandet av Lappodelegationens, 
är vår tids passion. Vi räkna våra syften. Lappo och Antilappokraf- 
plommon- och körsbärsträd för att terna i den kommande riksdagen 
utröna jordens taxeringsvärde. synas nämligen balansera så täm- 
Varje år räkna vi våra ägg och ligen jämt att detta kunde giva 
potatisar, våra husdjur, redskap anledning till hoppfulla förmodan- 
och säderskorn för att kunna redo- den om en lugn laglig avveckling 
visa för samhället och betala av vår politiska kris. Riksdagen 
skatt. Vartannat år räkna vi röster räknar nämligen med 82 nya och 
i vad vi kalla partier för att söka 118 representanter från senaste 
erhålla förtroendeuppdrag inom riksdag av vilka 51 äro avgjorda 
stat och kommun. Och emellan- Lappomän samt omkring 90 Anti- 
åt räkna vi oss alla tillsammans. apporepresentanter. Tillvaron av 
Detta skall ske 1931 och benäm- det obekanta X, som utgöres av ag- 
nes »allmän folkräkning.» Men rarernas 59 mandat. vilken grupp 
därmed avses inte bara som nam- nämligen icke tagit bestämd in- 
net antyder en folkräkning, nu tällning till Lapporörelsen, omöj- 
skall det givas ut ett digert bio- iggör emellertid i detta nu varje 
grafiskt verk. Författarna bli alla förutsägelse om den sannolika ut. 

rätta mantalskrivningen. och till 
deras råd och vägledning har ut- å den sista ståndslantdagen 

fint papper och mycket tryck med varande riksdagsordningen och 
fin stil. Formuläret är 38 x 64 cm. den gällande vallagen erbjuder 
och ett dylikt skall ifyllas for var- vissa jämförelsepunkter med den- 
je hushåll. Det kostar mycket pen- na riksdag. som torde komma att 
gar. men vi betala gärna för att nleda ett nytt skede i Finlands 
få räkna. Det enda, som inte an- politiska historia, torde en redogö- 
gives, är hur dessa dyrbara och else för genomförandet av den 
mödosamt hopkomna formulär idigare lantdagsorningen kunna 
sedan ska förvaras. Kanske får erbjuda intresse. 
man bygga lagerhus! Om inte Ståndslantdagen 1906 betecknar 
något av de redan befintliga, vil- med antagandet av den radi- 
kas läge jordbrukssakkunniga för- kaldemokratiska representations- 
klarade olämpligt möjligen kunde form. som tillerkände allmän 
passa - t. ex. det i Hallsberg! och lika rösträtt at kvinnor 

Men vad blir nu innehållet? Perso- som män och ersatte tvåkammar- 
nernas namn. Först familjens »över- ordningen med en enkammarlant- 
huvud». Vem är familjens överhu- dag en anmärkningsvärd makt- 
vud?Säkert olika i olika familjer. I- politisk självövervinnelse för till- 
bland fadern, ibland modern i. mötesgåendet av folkviljan, som 
bland barnet, ibland någon av d. särskilt kan räknas de talrika sven- 
s. k. husfolket. Det s l a l l  härads- ska medlemmarna av ridderskapet 
skrivaren avgöra och kallas »fa- och adeln tillgodo, och som får sitt 
miljeställning» eller »ställning i uttryck uti lantmarskalken V. M. 
hushållet.» För frånskild hustru von Borns avskedstal till ständer- 
utsättes även mannens tillnamn na. Denna avsägelse är, yttrade 
men för frånskild man utsättes han icke präglad av saknad utan 
varken hustruns för- eller till. av glädje, »i hopp att  det nya, 
namn - Födelseår och dag och unga Finland, som ärver vår 
ort-det är  natur l igt!Och vidare makt och vår möda skall upprätt- 
yrke. Men om man är hemmans- hålla de den ädla frihetens och 
ägare och dessutom ibland är rättens grunder, som burit vårt 
mjölnare eller skogsarbetare, så folk fram i århundraren av  ena- 

gationen förklarat sig tillfreds- 

a Dödfödda b 

de, som i stad och på land för- gången av riksdagskrafternas kom- 
nande samspel. 

givits ett utförligt formulär på D 1906 som antog den nuva- 

Inför valen till den nya enkam- 
marlantdagen samlades svenskar- 

ter för ernåendet av starkast möj- ska vänsterns representant 1. 
liga representation. Då bildades Summa 21 mandat (vid senaste 
Svenska Folkpartiet, Axel Lille riksdag 23). 
blev dess stora ledare, och det l y e  Mandatfördelningen i övrigt ter 
kades över all förväntan att sam- sig i 1930 års riksdag sålunda: 
la svenskarna till folklig samver- L a p p o o r i e n t e r a d e :  
kan inom dess partibeteckning. I finskspdkig höger med 50 % 
lantdag och riksdag har Svenska finskspråkig 
F o b a r l i e t  därefter lned fram- 42 

9 gång genom den svenska riksdags- 
gruppen kunnat icke blott bevaka 
vitala svenska intressen i sam- 
band med behandlingen av an- A n  t i l a p p o g r u p p e n :  
dra fosterländska frågor, eller ef- Sv. Laglighetsgruppen 
fektivt motverka angrepp mot Finskspråkigt framstegs 
svenskarnas ställning. Det har där- parti med 57 % mandat- 
t i l l  lyckats dessa svevska folkre- 
presentanter att  verkställa bety- Socialdemokraterna m. 
delsefulla iniciativ for betryggan- 7 mandatvinster ((so- 
det av svenskarnas i Finland cialdemokraternas sven- 
ramtid. Den korttänkta äktfinska ska representation er- 

politiken, med dess kniven på stru- höll i Nyland 10 000 
pentaktik emot de svenska hade röster direkt av Lappo 
på senare tid ti 
na alltmera sat 
demokraternas 

veskarna alltjämt den borgfred stem 

L a g l i g h e t s g r u p p e n :  
11 svenskar, därav 8 från Öster- 

na för att konsolidera sina kraf- botten, 3 från Nyland, därtill sven- 

Sv. Lappogruppen 
Summa 51 mandat. 

vinst 

66 
rala grupp I 

2 
språkfrågan, som den socialde- Summa 90 mandat. 

Obekant faktor beträffande in. 
innebar. Med uppkomsten av Lap- ställningen ti l l  ovanstående frågor. 
porörelsen, som innebar löften om Agrarerna med 59 mandat, in- 
representationsreform i syfte att 
begränsa vänsterns inflytande, Beträffande riksdagens kvinn- 
skattelagförändringar med lättna- liga representation saknas denna 
ler för kapitalet och industrin, 
ekonomisk sanering i statshushåll- inom svenskarnas,agrarernas och finska framstegspartiets grupper, 
ningen inte minst beträffande so- medan finskspråkig höger inkom- 
ciala reformsträvanden samt en ma med 4 och socialdemokraterna 
visserligen utan officiella förbin- med 7 representanter. Men kom- 
delser erbjuden borgfred i språk- mentarer därom i en följande ar- 
frågan och på den grund samlade tikel. 
även det svenska storkapitalet och 
industrin kring Lappo-var sven- 
skarnas inre söndring given. Lap- 
PO eller Antilappo blev även för 
svenskarna parollen under val- 
kampanjen. 

venskarna inträda nu i 1930 års S riksdag trefaldigt försvagade, 
vilket tyckes vara det märkliga- 
te resultatet av valen icke blott 
ör svenskarna själva, utan för 
hela landet. De inträda försvagade 
ill numerären med tvenne man- 

dat, försvagade i jämförelse med 
de finska borgerliga partiernas 
mandatvinster och slutligen för- 
svagade inbördes, i det den sven- 
ska riksdagsgruppen numera bil- 
das av tvenne åsiktsmotsatser be- 

d a s  av t v  den bästa lösningen av 

mokratiska ministärens regering 

alles 200 mandat. 

Märta Schulz-Cajander. 

får man inte förtiga detta. Inte 
heller får man ha vilken religion 
man vill, jo, i sitt hjärta, det be- 
tyder ingenting, men var man är 
inskriven, därpå beror det. Och 
slutligen skolbildning, lyte eller 
varaktig arbetsoförmåga. 

Nedtill på sidan finns en ru- 
brik för levande och döda levande 
födda barn som lämnat hemmet. 
»Dödfödda barn upptagas icke.» 
Ett beaktansvärt ord! Hur dyrt 
kommer det ej att stå oss när vi 
en gång ställas inför att räkna alla 
tidens politiskt, ekonomiskt och 
andligen dödfödda barn. 

stående öden!» frågan om Finlands framtid. Den 
Den nya representationsrefor- ena. Lappogruppen ser denna bäst 

men antogs visserligen frivilligt, tryggad genom en representations- 
men icke utan en viss påtryckning reform och dess följder, den andra 
av den demokratiska stämning, Antilappogruppen ser denna uti 
som rådde och som fick sitt ut- lagbundet framåtskridande på den 
tryck i den utanförstående m a r  demokratiska grund, för vilken 
sans sorl som trängde ä n d a  i n  svenskarna 1906 offrade sin i 
i plenisalen. Detta inspirerade tro- ståndslantdagen inflytelserika ställ- 
ligen professor W. Söderhjelm till ning beträffande gestaltningen av 
de profetiska avskedsorden: I rött landets öden. 
skiftar solskivan. som bebådar den venskarna i riksdagen förde- 
nya dagen och det varsel vårt öra S la sig ur lapposynpunkt på 
förnimmer är ljudet av splitets het- följande sätt 
siga röster. Hava vi dock rätt att 
förtrösta? Trots allt må vi med 
glatt mod svara: ja. Lappogruppen: från Öster 

botten, 3 från Åboland och 5 från 
Nyland 



Klappjakt på styvfäder. 
De nya barnavårdslagarna till fri denna sin känsla av främlings- 

trots utgöra de ensamma mödrar- skap. Det blir det heller aldrig 
nas barn alltjämt ett dystert ka- riktigt. 
pitel i det sociala välfärdsarbetet. 

Detta papekande har redan gjorts Hur annorlunda skulle det det där- en mångfald gånger. men under från början varit i stånd att be- 
.den senaste tiden har det inträffat hålla barnet hos sig och det blivit 
ting, som uppfordra till ett än ivri- ofrånkomli 
gare ihoptrummande av den all- i det omligt äktenskapet. att detta följt Då hade med männa opinionen för åstadkom- även mannen funnit det helt na- 
värdigare ordning. Ännu förekom- turligt och hunnit fästa sig vid den 
mer nämligen och det t.o.m. i en lilla, innan hans egna telningar 
mycket stort utsträckning att sagda gjort styvbarnet dess plats stridig. 
barn kastas mellan människor, vil- Som det nu är ordnat, uppstår 
ka likgiltliga för de små livens öde i flertalet fall bittra konflikter. Det 
handskas med dem som handelsva- händer bl. a. att styvfadern för- 
ror. Och vad värre är: detta for. klarar, att så fort han biir krävd 
hållande framkallas inte sällan av på detta slags honom ovidkomman- 
just bristfälliga lagbestämmelser. på underhållsbidrag blir  det skils- 

F.n. råder således bland barna- mässa av. Det hör nämligen även 
vårdsmännen framför allt i t i l l  historien att kravet inte kan 
Stockholm -som främst ha att bä- förekomma, där modern lever i 
ra upp de svenska lagarna om barn en fri förbindelse, utan endast där 
utom äktenskap, stort missmod, denna legaliserats.Styvfadern väl- 
ett visst tryckt avtalformulär vil- skapet så framt inte orsaken till 
ket de befara kommer att medföra konflikten, det oskyldiga barnet 
synnerligen beklgliga konsekven- återfodras från fosterhemmet. 
ser. Det avser ingenting mer eller Ett ytterligare belägg p i  hur 
mindre an en veritabel klappjakt ödesdigert haltande dessa nya la- 
p i  man vilka råkat gifta sig med gar äro, återfinnes i den märkliga 
kvinnor, som ha barn mödrar, skillnadsbestämmelsen att mannen 
som genom skilsmässa, mannens kan tvinga hustrun att ta hem sitt 
död eller andra omständigheter utom deras äktenskap födda barn 
ställts ensamma för att göra under det att makan i en motsva- 
dessa underhållsskyldiga för hust- rande situation inte har någon 
rurnas barn. laglig rätt att tvinga fram ett 

När den ensamma modern ej liknande arrangemang. Även om 
har medel till att själv försörja ningens väg av samma ekono- 
sitt barn, erhåller hon som bekant miska skäl som styvfadern lyckas 
för detta s.k. samhällsvård. Med förmå mannen att införliva hans 
dennas tillhjälp utackorderas bar- barn med den nya familjen. Det 
net i ett privathem, kanske långt säger sig självt vilken behandling 

ut på landsbygden varigenom det denna kategori ham under så- 
i längden inte gärna går att uppe- dana av rent praktiska skäl dik- 
hålla någon livligare kontakt mel- terade förhållanden får röna. Och 
Ian mor och barn. Så länge m e  det kunde uppräknas åtskilliga ex- 
dern är ensam och hennes situa- empel på hur den ständiga främ- 
tion inte blir stort bättre, ställer lingskänslan och omgivningens 
inte heller samhället några krav hårdhet knäckt dem för livet eller, 
på henne gentemot barnet. Men så åtminstone vridit deras utveckling 
snart hon gifter sig gör kommun- snett i ett eller annat avseende. 
en, oavsett om mannen är far till 
hennes barn eller inte, sig påmind Redan rika på dylika erfaren- 

genom att ifrågasätta att det nu heter se barnavårdsmännen med 
är hans skyldighet att påta sig fa- bekymrade blickar på de nya for- 

derns underhållsskyldighet. Var mulären, allrahelst som det fak- 
det allmänna och hotas med utmät- underskrift. 

bit i hemmet och det nödtorftigas- redan förut så prövande värv har 
te i klädväg mindre än en viss föranlett barnavårdsmännen att 
månadsavgift till fosterföräldrar- åter med iver påyrka införandet i 
na, varför man förr än att erlägga sverige av kommunala förskott, 
denna hämtar »hem» det nu kan- populärt kallade farsbidrag, enligt 
ske tioåriga barnet. Detta som danskt mönster. Dessa bidrags be- 
hittills inte vetat av mer i n  foster. tydelse far beredandet av tryggad 
hemmet, där det växt fast, ser sig vård i t  de ensamställda mödrar- 

emottagen som en övälkommen sas barn kan inte skattas i nog 
fall, där barnafadern är död eller 

styvfar och yngre halvsyskon utan försvunnen, arbetslös, sjuk eller 
även av modern. Äldst bland bar- av annan anledning varaktigt e 
nen får nykomlingen svårt att bli förmögen att bidra till barnet. Så- 

ning. Mycket ofta betyder en mat- Denna nya besvärlighet i deras 

A A R V E T 

Uppfostran till fred 
Et t  m a n i f e s t  mot  v ä r n p l i k t e n  

Den internationella fredsorgani- Trots detta fortsätta förberedel- 
sationen J o i n t  P e a c e  Coun- serna för kriget. I krass motsätt- 
c i I har i dagarna utsänt ett UPP ning till regeringarnas fredsbedy- 
rop  mot värnplikten och för ung-  randen står upprätthållandet och 
domens uppfostran till fred. U p p  utvidgandet av ungdomens militä- 
ropet är undertecknat av en rad ra utbildning. 
kända namn från olika länder, Två former för denna militära 
där äro bl. a. från Sverige Selma utbildning gör sig gällande: I 
Lagerlöf och Elin Wägner, från många länder bestås den som lag. 
Tyskland Thomas Mann och Lud- fäst värnplikt; i andra är den vir- 
wig Quidde, från Schweiz August serligen t i l l  namnet frivillig men 
Forel och Leonhard Ragaz, från påtvingas dock ungdomen genom 
England Bertrand Russel och H. moraliskt eller ekonomiskt tryck. 

Ja än mer regeringarna hävda 
dams, från lndien Tagore m. fl. som sin absoluta rätt att av de man- 

Joint Peace Council, som bilda- liga och kvinnliga medborgarna 
des 1928 på initiativ av Krigs- fordra krigstjänst. 
tjänstvägrarnas Internationell ge- Vi förklara, att tiden har kom- 
nom dess ordförande Fenn er mit för var och en, som uppriktigt 
B r o c k  w a y är en sammanslut- vill freden, att kämpa för avskaf- 
ning av ett antal radikala inter. fandet av ungdomens militarise- 
nationella fredsorganisationer. rande och bestrida regeringarna 
Bland dem äro tre, som ha förgre- rätten att pålägga medborgarna 
ningar också i Sverige, nämligen värnplikt. 
Krigstjänstvägrarinternationalen. Värnplikten utlämnar den indi- 
Internationella. Försoningsförbun- viduella personligheten åt milita- 
det, vars avdelning i sverige är rismen. Den är en form av slaveri. 
Förbundet för Kristet Samhälls- Att folken vanemässigt fördraga 
liv, Samt Internationella. Kvinno- den, är blott ett ytterligare bevis 
förbundet för Fred och Frihet. för dess förtryckande inflytande. 
Mr Brockway blev också Joint militär utbildning är övning för 
Peace Councils första ordförande. hjärna och kropp i dödandets tek- 

Det utsända uppropet har föl- nik. Det’ är undervisning för kri- 
jande lydelse: get. Det är förevigandet av krigs- 

»Alla länders regeringar hava mentaliteten. Det förhindrar ut- 
äntligen officiellt erkänt folkens vecklandet a" viljan till fred. Den 
rätt till fred och i Kelloggpakten äldre generationen gör sig skyldig 
förkastat kriget som medel i na- ill ett svårt brott mot den yngre 

generationen, då den i skolor, uni- tionell politik. 
versitet, officiella och privata orga- 

att den ensamma modern och hen- der täckmantel av fysik träning, 
nes barn redan från början kunde krigets hantverk. 
hålla samman eller att barnet fick Genom fredsfördragen ha de be- 
stanna i ett en gång för alla an- 
skaffat gott fosterhem. Samhället segrade staterna ålagts att avskaf- 
träder nämligen helt i faders ställe fa sin värnplikt och ungdomens 
utan villkor att bidraget återkrä- militärövningar. Det är  t id för värl- 
ves av modem. Kravet går ute- dens folk att p i  eget initiativ fri- 
slutande mot  fader och ej mot an- göra sig från bådadera. 

derna men träffar barnen. åtgär- get, måste de räkna med alla deras 
den är inte endast orimlig, den är motstånd, för vilka lojalitet mot 
helt enkelt grym. Det är på tiden mänskligheten och mot Samvetets 
att här framkallas effektiva ny- bud är högsta rätt. 
bestämmelser. 

Den av svenska barnavårdsmän 
vid barnavårdskongressen i Fin- 
land gjorda framställningen om gen! 

farsbidrag kunna påräkna 
och kvinnor. 

G. Wells, från Amerika Jane Ad- 

dana förskott skulle möjliggöra isationer lär ungdomen, ofta ''. 

i Sverige eller rättade sagt i Stock- Om regeringarna icke vilja er- 
holm varest man jagar styvfä- känna styrkan i kampen mot kri- 

Må världens folk besluta: 
B o r t m e d m i l i t a r i s e  r in- 

B o r t m e d v ä r n p l i k t e n! 
F o s t r a  ungdomen t i l l  

Kaj .  mänsklighet och  t i l l f r e d !  



det beklagliga, faktiska förhållandet 
att det förelåg en allvarlig risk för 

skulle drabba denne. detta inte kunde 
Advokat Eliel Löfgren har i Stock- den rubbar icke, utan aktualiserar risken att åtaga sig uppdraget var att undgå att störa ”det goda förhållan- 

holms-Tidningen lagt fram några syn- tvärtom nödvändigheten att i ett rätts- bli misshandlad, kanske bragt om Ii- det mellan de båda länderna”. 
punkter på advokat Brantings uppdrags- samhälle, även mot en tillfällig folk- vet, i varje fall förföljd och bojkot- Därhän har det alltså kommit, att 

en i sitt upphov begriplig och sund resa t i l l  Åbo, som ge en god belysning åt mening, upprätthålla de grunder, varå tad av Lapporörelsens män. 
den viktiga händelsen. Vi tillåta oss att vår kultur beror. Kommunister och Det är mot bakgrunden av dessa reaktion mot samhällsupplösande 
härnedan återge artikeln. andra åsiktsförbrytare böra ha precis förhållanden, som herr Brantings krafter själv utmynnat i ett förstörel- 

Advokaten Georg Brantings finska och mordbrännare - även om de för- ses. Dennes försök. att på vederbö- riva den allmänna rättsskipningens 
äventyr, det mottagande hans mission svara sig med att de inte äro kommu- randes uttryckliga begäran, få bringa grundvalar. Man har ute i bygderna 
rönt från finländsk allmänhet och ut- nister annat än möjligen i sina ensam- de finska svarandena den rättshjälp, börjat med våld och övergrepp, som 

som förvägrats dem av deras lands- statsmakten icke räckt t i l l  för att be- rikesrepresentation, är ägnat att väc- ma tankar. 
ka frågor av den största principiella Den tveksamhet, varmed den sven- män, kan ingalunda betraktas som ett mästra. Nu stormas rättssalen, om 

ska folkopinionen visat sig omfatta löpande i ogjort väder, en obehörig icke bokstavligen så genom ett tryck och praktiska vikt. Enligt västerländsk rättsåskådning försvarsinstitutionen i brottmål, pi -  intervention i inre finska förhållan- utifrån, för vilket domstolen till sin 
- som för övrigt erkändes även i det kallar ett varningens ord ockid här. den. Blotta påståendet härom innebär heder icke fall it  undan men som va- 
kejserliga Rysslands allmänna rätte- De i tidsmiljön förklarliga förräderi- en oredig sammanblandning av rätts- rit starkt nog för att sätta sin prägel 
gångssystem - är en för grovt brott målen mot t. ex. Hjalmar Branting väsen och politik. Åbo hovrätts beslut på processens fortgång och som tvin- 
tilltalad icke allenast berättigad att, och Erik Heden böra dock ha bidra- att, mot åklagarens yrkande, godkän- gat landets utrikesledning till ett i och 
där han så hava kan, skaffa sig bi- git att göra nutiden skeptisk mot fö- na Branting som behörigt ombud för for sig närmast förödmjukande steg 
träde i processen. En häktad har till reställningen, att alla förrädare äro de häktade, är tillräckligt bevis för för att  undvika större, oöverskådliga 

och med rätt att få försvarsadvokat lika nattsvarta. 
förordnad av staten och på allmän be- i Den finska rättegångsordningen är icke lade hinder i vägen för uppdra- Det är ingen fara att vårt land skall 
kostnad, därest han icke själv kan an- i sina grunder densamma som vår. gets utförande. intervenera i finska förhållanden - 
skaffa den nödiga hjälpen. Och om Däri saknas visserligen i det mesta Nej, Aha hovrätt har säkert gjort inte ens till skydd för vår gamla ge. 
den häktade icke har förmåga av eget den nybyggnad av försvarssystemet i sin plikt. liksom den svenske advoka- mensamma rättsordning, ”Det goda 
initiativ är det domstolens sak att se brottmål, som hos oss tillkommit ge- ten gjort sin (om han ockid. olikt fog- förhållandet länderna emellan” vill 
till, att försvarsadvokat blir för- nom 1906 och 1919 års lagar. Men i den i ”Brand” gått utanför sitt di- säkerligen ingen rubba - tvärtom tor- 
ordnad. sin tillämpning vilar också den fin- strikt). Och t i l l  sist b i r  nog även den de den mening i vårt land bliva allt. 

Den rättsåskådning, som här kom- ska rättegången p i  erkännandet av, finska utrikesledningen efter omstän- mera allmän, att ömsesidiga intressen 
mit til l uttryck, vilar delvis på huma- att den tilltalades försvar är ett stats- digheterna handlat förståndigt, om än snarare böra stärka banden oss emel- 
nitära hänsyn till den enskildes rätt. intresse. och den fattige kan för sitt icke pliktskyldigast, genom att ge herr lan. Men må det tillika klart utsägas, 
Men den grundas i lika mån, och kan- rättegångsbiträde få kostnadshjälp av Branting en tydlig vink om lämplighe- att den inre styrkan i en sådan intres- 
ske framför allt, på statens intresse det allmänna. ten att snarast anträda återfärden. segemenskap beror mindre av vän- 
av allmänt och lika rättsskydd. Det är Felet är sålunda icke rättsmekanis- Som skäl anfördes, att am denne stan- skapliga manifestationer, än av en 
icke för staten likgiltig, om den mens, att flertalet häktade i det på- nade kvar och fullföljde uppdraget, kultur och rättsuppfattning som - 
oskyldige fälles eller den skyldige dö. gående stora kommunistmålet i Åbo det "goda förhållandet mellan länder- ehuru bildade efter vartdera landets 
mes för sträng. Framför allt reagerar saknat rättslig hjälp från finländsk na" därmed kunde komma att även- egenart - vila på en gemensam grund 
modern rättsuppfattning mot, att den sida. Några av de tilltalade, som varit tyras. Men därmed menade utrikesmi- av demokratisk frihet och rättvisa. 
för brott tilltalade skall anses vara på riksdagsmän, ansågos tydligen så pass nister Procopé säkerligen icke. att det Med Finland såsom den västerländska 
förhand dömd och erkänner att en förnämliga, att de lyckades få en riks. förekommit någon inblandning i Fin- civilisationens utpost mot öster är det 
allsidig utredning är ett oeftergivlig dagskollega inom advokatyrket till bi- lands affärer från herr Brantings si- som Sverige och övriga nordiska län- 
villkor för rättvis dom. Ju svårare träde. Men för de övriga har detta, da, vilken i och för sig kunde en dylik der hoppas att alltjämt få bevara ”ett 
brottet är och j u  starkare statsintres- enligt tillförlitlig upplysning, visat sig kraftig verkan Istadkamma. Utrikes- gott och vänskapligt förhållande”. 

framträder också enligt denna upp- 
fattning kravet på rättsligt försvar. 
”Landsförräderi” är ett av de brott, 
som lag och allmän mening döma 
strängast. Men vore det inte just där- 
för dubbelt upprörande, och för la- 
gens auktoritet nedsättande, om en 
för förräderi oskyldigt misstänkt står dem som säga att endast de ar- soning som glåpord. D e  beteckna en- rande demokratiska samhället som 
skulle försvarslöst utlämnas t i l l  sta- betslösas eller svältavlönades hunger ligt vår mening höga mänskliga kva- avskräckande exempel. Den ser i sam- 
tens, motpartens, straffdom? Jo, för är verklighet och allt som icke löser liteter, utan vilka v i  icke kunna reda ordnandet, i grupplivet, basen för en 
visso, det torde vi alla vara med pi .  deras problem är prat. För detta bö- oss. Men vi tro att klarhet, saklighet ny demokrati. som verkligen får ut 
Om icke desto mindre en vidsträckt jer man sig och säger med engelska och fördomsfrihet likaväl som en brin- medborgartjänst av medborgarna. N a -  
meningskrets även i vårt land upprö- 
res över att ”landsförrädare” äga arbetarpartiets oppositionsflygel: in- nande eld måste känneteckna dem som tionalekonomer, rasforskare, politiker, 
rättsligt försvar, är detta en kvarleva dividernas akuta nöd måste avhjälpas, skola bryta oss en tredje väg fram överhuvud kulturbärare av något hög- 
från föreställningen, att den häktade även med de mest vittgående åtgär- genom framtiden. re utsiktspunkt, se i staternas grupp- 
alltid måste vara skyldig eller att der. Men det är ytterlighetspolitiken, De som stå inför denna uppgift ha liv, deras fria tjänst och utbyte den 

”förräderiet”, till skillnad från andra stundom driven av mellanpartister id- icke de nationalistiska och kapitalis- enda möjliga utvecklingen. Att mot- 
skilda nyanser av brottslighet. Det som t. ex. Lloyd George, som har tiska traditionerna att följa och inte ståndarna t i l l  folkförsoning och sam- 
räcker dock icke under alla förhållan- skapat nödtillståndet genom sin van- heller det kommunistiska föregångs- arbete i så hög grad som skett ha fått 
den med en dylik förklaring t i l l  att vettiga krigs- och fredspolitik, genom folket med Marx katekes i handen. inflytande på Nationernas förbund. är 
landsförräderiet inför folkmeningen det nya ekonomiska kriget som nu är Traditionerna fingo sin dom genom icke ett argument mot detsamma i och 
ställts i en klass för sig. Då staten och i gång. Ingenting mindre än just för- världskriget, och vad angår Marx, för för sig. Redan under dessa motstån- 
därmed dess innebyggare i gemen an- 
tas ha blivit förrådda, förbytes näm- soning och samarbete mellan folk, vilken genomgången till en ny värld är dares välde har folkförbundsidén av 

ligen den medkänsla, som eljest kan folkgrupper och världsdelar kan från och måste vara en proletär revolution, inre dynamik slagit igenom p i  vissa 
komma den enskilde häktade t i l l  del, grunden avhjälp arbetsbrist och nöd. så kunde han för 80 år sen icke ana, punkter och finns. Det står till dess 
Iätteligen till ett  krav a priori på själv- Inte är det den borgerliga demo- att vi skulle befinna oss i ett så trångt vänner att använda motståndarnas försvar mot den hotande faran. Vid kratien i gammal mening som kan ta läge här i Europa, så degraderade och taktik och överträffa dem. 
politiska meningsstriderna in på rät- upp detta program och utforma det. på efterkälken att vi icke ha råd t i l l  Det kan icke vara någon folkför- 
tens område; och ju mera upprörd Det är en överilning när fru Lazar hans experiment. I vår situation få v i  bundsanhängare obekant att förso- 
den yttre striden blivit, desto mera kallar den borgerliga demokratien lov att hålla ihop, både klassvis och ning, avrustning och tullfred mellan 
framträder tendensen att upphäva la- världsförsonande, och hånar det kul- nationsvis, det är den enkla sannin- de nuvarande europeiska folken icke 
gens garantier för allmän och enskild turskede som nu går i sin grav som gen som icke förminskas av de an- intresserar dem som äro motståndare 
rätt. 

Företeelsen må vara förklarlig, men fromt. Nej, om det finner några män- märkningar man kan göra på den t i l l  den styrelseform de för närvaran- 
niskor som ha mod att göra ett för- franska versionen av ett Paneuropa. de ha. De anse nämligen att fred mel- 
sök att rädda Europa ur det hotande Det är klart att det är en olycka i lan dessa folk skulle betyda stabilise- TIDEVARVET peloponnesiska kriget. Sa skola de ta- valtider att icke ha ett färdigt pro- ring av ett förhatlig styrelsesätt. De 
gas icke ur en klass eller förmögen- gram eller låtsas som man hade det. tro icke p i  en omvandling utan ka- 
hetsgrupp utan ur ett sinnelag. Deras Det är en olycka att befinna sig pa tastrof. Där är också en åsiktsskill- 

REDAKTION: 

4842. Mottagningstid Plats blir alls icke mitt mellan höger sökandets a h  trevandets stadium, sär- nad. Vi tro att omvandlingen är p i  
och vänster utan framför dem. skilt då man vädjar till väljare, som väg och att om den beslutsamt på- 
Är det tänkbart att det finns män- leva i en direkt kris och vilja få det skyndas genom sammanslutning av 

Telefon 182 43 niskor som kunna samlas och handla bättre i morgon. dem som vilja den, skall katastrof 
Kontorstid kl. 10-12 f. m. 1-4 på detta allmänna program att ena Men den riktning, som ser som sitt kunna undvikas. Den gamla ordnin- 

Europa och rädda det för dess upp- mål att få foga in ett klasslöst och gen är dömd. Frågan är b a n  om nå- 
e. m. Postgiro 1544. 

gift i världen? Kunna de uträtta nå- folkstyrt samhälle som en lem i det got nytt organiskt skall växa ut ur 
För helår kr. 6:-, halvår kr. 3:50, gonting, om de blott ha en välment nyorganiserade Paneuropa, vilket i den, eller om allt skall slås sönder och 
kvartal kr. 2:-. Lösnummer 15 öre. föreställning om att detta skall gå ge- sin tur går in i den större enheten Na- samman. 

nom att nalkas alla våra problem. icke tionernas förband. den är icke alldeles Blir det katastrof och revolutionär 
ur nationell eller klassynpunkt, utan i ledlös och icke alldeles utan funda- sammanstötning, da måste nog våra 

I text 20 öre per millimeter. 
medvetande att de äro allas gemen- ment. Här finns en början och en hjärtan vara med de svältande och 
samma problem och att ingen kan lö- inriktning, här finns en idé och dess förtryckta klasserna. Men våld och 
sa dem på andras bekostnad! teoretiska begrundan. Det finns en förtryck som medel för att uppnå fri- 

Vi för vår del höra icke till dem skola som studerar konsten till sam- het, rättvisa och välstånd, tro vi icke 
som använda orden mildhet och för- levnad vetenskapligt med det nuva- på och vilja icke vara med om och 

F A L L E T B RA N T I N G direkt angrepp mot herr Brantings 

• samma rätt inför lagen, som mördare uppdragsresa och dess resultat böra severk, som är fullt i färd med att 

att dennes person eller nationalitet svårigheter. 

sets fordran på straff, desto mera alldeles ogörligt. Förklarligt nog -ty ministern antydde uppenbarligen blott -:- 

MELLAN TVÅ DIKTATURER 
Forts. fr. sid. 1 

Telefon N. 
10-12. 
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