
Vad  har hänt? 
TIO AV DE ELVA häktade frdn 

oroligheterna vid Narra Ran- 
torget den ryktbara tisdagen ha fått 
sina domar. Från två upp til l åtta 
månaders straffarbete, endast en fri- 
känd. Det är ett katastrofalt slut på 
en historia, som aldrig borde ha 
fått gå så långt i tillspetsning. Vi  
hade frän redaktionens fönster 'till- 
fälle att beskåda demonstrationstå- 
get på dess väg frdn Södra t i l l  Nar- 
ra Bantorget den ödesdigra eftermid- 
dagen. Först gingo tre poliser i vär- 
dig promenadtakt. Omedelbart bak- 
om sig hade de del  förbjudna stan- 
daret, som i lugn och ro fick vandra 
genom halvs staden. Först sedan 
skarorna på torget länge och väl 
hunnit samlas omkring standaret, så 
att det var riktigt svåråtkomligt, 
började polisen ingripa. Och så - 
måste händelserna ha sin gång. 

D E T  LANGE BERAMADE för- 
troliga samtal, som skulle äga 

rum mellan Tysklands rikskansler 
och utrikesminister och deras engel- 
ska kolleger premiär- och utrikes- 
ministrarna p å  den förres som- 
marställe Chequers. har nu gått av 
stapeln. Meddelandena frdn det vik- 
tiga besöket ha präglats av en svag 
allmän tillfredsställelse. Tyskarna 
beskrevo sina svårigheter med ska- 
deståndsbetalningarna, engelsmän- 
nen betonade krisens internationella 
betydelse och hur den endast kan lö- 
sas i samarbete mellan alla. 

NDER T IDEN har den tyska U regeringen utfärdat sitt nöd- 
dekret, som ytterligare bekräftar den 
olidliga finansiella situationen. Mel- 
lan 4 och 8 procent av alla stats- och 
kommunala tjänstemäns löner dras 
in. fyrtio timmars arbetsvecka införes 
med motsvarande minskning i arbets- 
lönerna vid rikets anläggningar, ar- 
betslöshetsunderstödet minskas med 
fem procent och en krisskatt på upp 
till 9 procent av inkomsten upptages 
av löntagare, köpmän. hantverkare, 
jordbrukare. Sockerskatt införes på 
21 mark pr 100 kg. . 
MEDLINGSKOMMISSIONEN i 

den arabisk-judiska tvisten om 
klagomuren har avgivit sitt utlåtande 
och fastställt, alt muhammedanerna 
äro de rätta ägarna till muren, men 
att judarna, under iakttagande av 
vissa ordningsföreskrifter, skola ha 
rätt att klaga där. Som man påmin- 
ner sig rörde sig tvisten bl.a. om 
judarnas vana att placera stolar och 
bänkar intill muren, en vana som 
araberna uppfattade inte bara som 
en kränkning mot deras helgedom, 
men också som ett led i judarnas er- 
övringsplaner av den palestinska 
jorden 

RESIDENT HOOVER har väg- P rat att inkalla kongressen till 
extra överläggning om arbetslöshets- 
frågan. Då det efter beräkning kom- 
mer att tinnas 6 miljoner arbetslösa 
i, Förenta Staterna nästa vinter, då 
kommunerna ha uttömt sina resurser. 
ter sig framtiden mörk. Presidenten 
tycks dock ännu tro på den fria an- 
passningens förmåga att klara läget, 
möjligen med stöd av den snart all- 
deles överansträngda, enskilda 
barmhärtighetens hjälp. en föga upp- 
muntrande utväg för de arbetslösa. 

Dörren har 
öppnats? Drama i Genève av ELIN WÄGNER. 

Den sista nyheten från Internatio- 
nella Arbetsorganisationens konfe- 
rens i fråga om förbud för nattar- 
bete för kvinnor är att den speciella 
kommissionen för denna fråga den 
3 juni med 37 röster för och 33 emot 
(I röstade icke) antagit e t t  tillägg, 
som innehåller att förbudet icke skall 
omfatta kvinnor, som stå på ledande 
plats och ej i allmänhet äro vad som 
kallas arbeterskor. De, som under- 
stödde detta tillägg skola hava talat 
om »att avlägsna ett handicap». Och 
nu börjar, skrives till oss frdn Ge- 
nève, den frågan göra sig gällande: 
är det möjligt att en »handicap» kan 
existera i nattarbetsförbud för kvin- 
nor, som icke är ett handicap för alla 
kvinnor? Det förefaller som Open 
door fått dörren öppnad just på 
glänt. 

Under maj månad h i  M ö- 
ningar hållits i Genève av historisk b 
tydelse och stor dramatisk spänning. 

För första gången i Folkförbundets 
historia hade rådet att behandla en all- 
varlig politisk schism mellan två stor- 
makter, nämligen Frankrikes veto mot 
den tysk-österrikiska tullunionen. 

Briand har haft sin stora fredschance 
och svikit. 

I den europeiska studiekommissionen 
konfronterades representanterna för de 
M ekonomiska systemen, det kapitalis- 
tiska och kommunistiska, med varandra. 

Sovjets utrikesminister föreslog eko- 
nomisk fredspakt med den kapitalistiska 
världen. 

V den föregående diskussionen A var det redan klart att rådet 
skulle följa engelska utrikesminis- 
terns medlingslinje och hänskjuta 
frågan om tullunionen till Haagdom- 
stolen. Om några månader får värl- 

Sjukkassorna. 
edan sjukkassereformen nu lyck- S ligt och väl blivit beslutad av 

riksdagen, är det allmänhetens tur, 
inte bara at t  dia fördel av de för- 
bättringar, Som den nya organisa- 
tionen medför. utan också att föra 
saken framåt genom att ivrigt an- 
sluta sig till rörelsen. Den nya la- 
gen träder i kraft I januari 1932 och 
1935 skall den däri föreskrivna sjuk- 
hjälpsförsäkringen vara helt genom- 
förd, sjukvårdsförsäkringen i sin tur 
1938. Men ingenting hindrar att 
man redan nu beslutar sig för att bl i  
medlem i en sjukkassa, då överför- 
ringen av medlemmar enligt nya la- 
gen sker utan olägenhet för den för- 
säkrade själv. 

I mer än tio år har den bebådade 
'reformen, som uppskjutits gång på 
gång, hållit sjukkasseverksamheten i 
en ovisshet. som inverkat mycket 
hindrande på dess utveckling. Nu  
är beslutet fattat och vi kunna ta 
fördelarna och del målmedvetna ar- 
betet i besittning. 

De viktigaste förändringarna en- 
ligt detta nya förslag äro som be- 
kant dels en ny form för organisa- 
tionen, dels vissa utökningar i de 
obligatoriska prestationerna. i sin 
ordning villkor för del väsentligt 
höjda statsbidraget. I stället för att 
den svenska sjukkasserörelsen, som 
hittills, arbetar på två parallella lin- 
jer, dels med lokalsjukkassor av olika 
slag, dels med rikssjukkassor, om- 
fattande hela landet med lokalavdel- 
ningar i de olika orterna, blir orga- 
nisationen nu enhetlig: En lokalsjuk- 
kassa för varje område, viss eller 
vissa kommuner, samt därutöver en 
centralsjukkassa, i regel omfattande 
två landstingsområden eller stad som 
icke deltager i landsting. 

Vad som särskilt intresserar den. 
som nu bestämmer sig för att bli 
medlem i en sjukkassa är emellertid 
vilka förmåner som komma att bju- 
das. Sjukhjälpstiden är utsträckt 
till minst två är för varje samman- 
hängande sjukdomsfall. Utöver den 

den veta huruvida denna ar juridiskt 
förenlig med de fördrag som Tysk- 
land och Österrike undertecknat med 
de segrande staterna. Hur salomo- 
niskt domstolen an dömer, så kan 
dess beslut likväl icke lösa frågan. 
Frankrike har sagt ifrån att även om 
en tullunion skulle vara laglig enligt 
fördragen, så ämnar man i alla fall 
förbjuda den »såsom en fara för 
Europas fred.. Om den ena parten 
redan på förhand reserverar sig 
mot ett utslag som går den emot, så 
kommer naturligtvis den andra par- 
ten att göra detsamma. Om unionen 
förklaras oförenlig med fördragen 
kan Tyskland säga att det bevisar 
bara att en knivig ententeadvokat 
satt upp fördragen men ingenting om 
det moraliskt riktiga i att hindra två 
myndiga folk från en fredlig sam- 
manslutning av intressen i en för ba- 
da ytterst svår ekonomisk kris. 

Det har sagts att stämningen mel- 
lan Tyskland och Frankrike är lika 
irriterad nu som under Ruhrockupa- 
tionen. Det betyder att man har 
kommit tillbaks till läget före Stree- 
semann igen. Samförståndslinjen 
med Locarnopakten, skadestånds- 
överenskommelserna och Rhenlands- 
utrymningen som vägmärken, är bru- 
ten. 

Hat och bitterhet fördunkla alltid 
Psykologisk insikt, och ofömågan 
att fatta motparten i en tvist leder till 
felaktiga handlingar. Frankrike kan 
icke fatta de reaktionära tyska valen 
i höstas som svar på Rhenlandsut- 
rymningen. Man förstår icke att man 
själv kan ha något ansvar för den 
ekonomiska krisen i Tyskland, bar- 
garklassens proletarisering och för- 
tvivlan, arbetslösheten, de ständigt 
ökade skatterna, modlösheten och 
känslan av förödmjukelse, bitterhe- 
ten över de tyska nederlagen inom 
Nationernas förbund och nu senast 
över det bryska förbudet mot tull- 
unionen. Man vill visserligen inte 
ha krig med Tyskland, men man för- 
står icke faran av att driva det til l 
revolt mot, Nationernas förbund, till 
rysk allians eller revolution eller bä- 
da delarna. Man känner icke inom 
ledande politiska kretsar annan fara 
från Tyskland än den som kan be- 
svärjas medels befästningar av grän- 
sen, ökade rustningar och militära 
allianser med de Östeuropeiska sta- 
terna. Man tror icke på något annat 
sätt att komma tillrätta med Tysk- 
land än kommandoord, backade av 
kanoner. 

Tyskland å sin sida kan icke kän- 
(Forts. å sid. 4) 

sjukpenning, som tillkommer varje 
försäkrad erhålles vidare sjukvård i 
form av Iäkarvård och medicin till 
tredjedelen, resp. hälften av kostna- 
derna. Slutligen innehåller ju lagen 
den viktiga nyheten om moderskaps- 
försäkring och moderskapsunder- 
stöd, vilket innebar att varje försäk- 
rad kvinna vid barnsbörd lär en mo- 
derskapspenning på minst 2 kronor, 
om dagen under minst 30, i vissa fall 
42 dagar, samt ersättning för barn- 
morskevården vid förlossningen. Icke 
försäkrade kvinnor, som äro i behov 
av hjälp för lindrande av de kostna- 
der som äro förenade med barns- 
börd, få ett moderskapsunderstöd 
motsvarande statsbidraget till sjuk- 
kassornas modenkapspenning, d.v. 
s. en krona per dag. Understöds- 
tiden är i regel högst 30 dagar. Men 
för industriarbeterskor, som enligt 
lag äro förbjudna arbeta under 6 
veckor efter barnsbörden, högst 56 
dagar. 

Den svenska sjukkasserörelsen har 
vuxit fram ur de enskildas behov att 
genom solidarisk sammanslutning 
hjälpas åt att bära sjukdomarnas 
ödesdigra ekonomiska följder. Vis- 
serligen har den just genom det 
spontana, inte alltid så väl planerade 
upprättandet av en mängd små kas- 
sor för olika yrken och livsåskåd- 
ningar och platser blivit behäftad 
med mänga av de brister, som det 
nu antagna förslaget är avsett a n  i 
största möjliga mån avhjälpa. Men 
Samtidigt har det legat en styrka i 
det många gånger rörande intresse, 
som burit upp rörelsen och som gör 
att den i flera avseenden kan jämfö- 
ras med de stora ideells rörelserna. 
Det är lärorikt att ta del av de histo- 

(Forts. å sid. 2) 

Kvinnan i produktionen. 
Den svenska Open Door-grup- 

pen, som bildades i Stockholm för 
ett par månader sedan, kommer alt 
få sin första internationellt beto- 
nade Uppgift redan i sommar, då 
som bekant Open Doar Internatio- 
nal skall ha sin andra konferens i 
Stockholm. Efter konferensens slut 
- den pågår mellan den 17 och 
21 augusti — följer den internatio- 
nella sommarskolan, som Open 
Doar anordnar i Sigtuna frän den 
24 till den 29 augusti. 

Sommarskolans arbete kommer 
att koncentreras omkring den frå- 
ga, som, enligt Open Door, ar 
kvinnorörelsens mest brännande 
för närvarande. nämligen kvinnans 
ekonomiska ställning. Omkring 
denna sluter sedan hela raden av 
sociala, hygieniska och yrkespro- 
blem upp, som, med inlednings- 
föredrag av framstående specialis- 
ter på olika områden, komma att 
göras till föremål för ingående dis- 
kussioner. 

Ändamålet med Open Doors 
verksamhet är att arbeta fram lik-, 
ställighet mellan kvinnor och män 
med avseende på deras ställning 
inom produktionen. Det gäller då 
först och främst att frän alla syn- 
punkter genomlysa och genom- 

skåda de faktorer som kunna tän- 
kas Inverka på jämställdheten. 
När Open Door alltså kräver rätt 
för kvinnan till vilket som helst 
yrke eller kall, till samma ulbild- 
ningsmöjligheter som mannen och 
lika lön för lika arbete, samma be- 
fordringsmöjligheter och samma 
skydd - inte mer — som mannen, 
och samma rätt rom han att själv 
bestämma om hon vill åtaga sig 
yrkesarbete eller ink, då gäller det 
också att granska villkoren för 
dessa kravs genomförande. På 
sommankolans program finner 
man alltså sådana problem upp- 
ställda till diskussion som i vilken 
utsträckning de fysiska funktioner- 
na inverka på kvinnans duglighet 
som arbetare, hennes ställning som' 
produktionsfaktor genom tiderna, 
hennes ställning inom fackförenin- 
gar och i jordbruksarbete. farliga 
yrken, nattarbete, lyftande av 
tyngder, anhörigas befogenhet an 
bestämma över en kvinnas rätt til l 
yrkesarbete, feminismens filosofi 

Konferensens arbete. som rör sig 
med samma problem, kommer hu- 
vudsakligast att inrikta sig på vil- 
ka åtgärder som för närvarande 

(Forts. å sid. 2). 

o.s.v. 
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SJUKKASSORNA. KVINNAN I PRODUKTIONEN. 
(Forts.fr. sid. I.) (Forts. fr. sid. I). 

riska översikter, som finnas beträf- äro aktuella i arbetet på den eko- mot mäns och kvinnors likställig- 
fande olika kassors verksamhet, där nomiska likställigheten. het på arbetsmarknaden. 
grundarna och befrämjarna av Vad f. ö. nu särskilt den svenska Den svenska Open Door-grup- 
kassas, utveckling skildras som kära Open Door-gruppen beträffar, äm- pen kommer att söka förhindra alla 
bröder och medkämpar för den nar den til l att börja med inrikta försök, som kunna komma att gö- 
mänskliga solidaritetens ide. ras för att direkt eller indirekt mot- 

Hur skall jag da bära mig åt för att lika lönsprincipen genomfö- arbeta kvinnorna vad beträffar ut- 

att bli delaktig i denna gemensam- res; bildningsmöjligheter och befordran 
het? V i  utvälja som exempel två av att få bort de bestämmelser. som och alltså att söka hindra att man- 
de kassor som ligga oss närmast. ännu finnas till hinder för kvinnor namån härvidlag äger rum, såsom 
Centralsjukkassan Vänfast - Stock- att på samma villkor som män er- hittills i vissa fall skett och för 
holm - vars expeditionslokaler be- nålla ämbeten och tjänster exem- närvarande sker särskilt i kommu- 
finna sig mitt emot redaktionen vid pelvis som präst, domare m. m.; nikationsverken; 
Kornhamnstorg 4 - och Allmänna att ur nu gällande avlöningsreg- att få bort särbestämmelser för 
Rikssjukkassan, Malmskillnadsgatan lementen för tjänstemän i civila kvinnliga arbetare i industriellt 

statsförvaltningen, kommunika- yrke. 
Centralsjukkassan Vänfast tionsverken m. fl. fä bort dels be- Open Door står öppen för alla, 

stämmelsen om i vissa full tvungen såväl föreningar som enskilda, vil- 

märkande för våra dagar. Fattig- i så gott som alla avseenden fullgör tjänsteledighet för kvinnlig inneha- ka instämma i dess syfte. Årsav- 
vård. barnavård, sjukvård m. m. ha - i vissa fall överskrider - de vare av ordinarie befattning, som giften är 3 kr. för enskild, 10 kr. 
blivit föremål för tidens humanitära fordringar som enligt nya lagen äro har vårdnad Om barn under 15 år, för förening. Anmälan om inträde 

strävanden. Utvecklingen tyder på obligatoriska. Inträdet i kassan är dels bestämmelser om olika pen- samt förfrågningar kunna ställas 
att dessa komrna att omfatta allt fler mycket lätt.  En ansökningblankett sionsåldrar och rätt att erhålla till gruppens kassaförvaltare, frö- 
områden och även iutsträckas till hämtas på expeditionen och ifylles, pension för män och kvinnor, dels ken Maria Waller ,adr. Bråvalla- 
vissa näringsgrenar. Första gången antingen med enkelt läkarintyg eller övriga bestämmelser, som strida gatan 8, Stockholm. 

Ctt sådant tecken uppenbarade sig i med intyg av annan person. I sena- 
vårt land, gällde det att uppmuntra re fallet kan den högre försäkrin- 
och stödja innehavarna av Sveriges gen erhållas först efter ett, resp. två slutning av 15 olika kassor, av vilka Hur omorganisationen kommer att 
hurdigaste jord, de skanska Im- drs medlemskap. Avgifterna erlag- mdnga i sin tur ha upptagif flera verka med avseende pä urvalet bland 
brisliarna iiii od~ing av sockerbetor, gas mdnadsvis, bidraget utbetalas i kassor i sig - frän den tid dä sjuk- den pä mdngn i i ä i i  stora mängd av 

i Nu har hiren kommit til l de övriga rePl Per vecka och under en tid av kassornas antal i Stockholm uppgick sjukkassor och rikssjukkasseavdel- s jordbrukarna. samhället "iii hjälpa 3 är for varje sammanhängande till över 250 stycken. AV dessa hade ningar. som existera bredvid varan- 
s dem att avyttra sin brödsäd, emedan sjuklighetstillstånd. Avgifter och då flera inte mer än högst hundra dra. är ännu inte bekant. Men för 

deras gårdar äro så skuldsatta, att sjukhjälp ställa sig på följande sätt: medlemmar. Vänfast har nu det samfällda intresset kommer fart- 
de ej mäkta betala sina räntor. Så- därav 22,754 män och 26,706 kvin- farande att finnas god plats. även 

Inträdesavgift. nor. Den meddelar även moder- om de många småkassorna samman- 
Ålder vid inträdet skapshjälp under 42 dagar från och smältas och en mera praktisk orga- 

dant är verkligen läget. Men man 

Intill 45 år 45-50 år 
måste fråga sig, vem som egentligen 
skall betala alla dessa välfärdsinrätt- Klass Kr. Kr. med dagen för barnshörden med nisation ger större effektivitet åt den 
ningar, om de även ska gälla handel 1.* 1:- - 1:50 kr. pr dag. 

och industri. Det blir, då en närin- 2:40 För män och kvinnor är medlems- 2. 2:-- 

garnas hjälp till varandra, Och Iön- 3. 2:50 3:- 
4, 3:- 3:60 

Nykterhetsfolkets sjukkassa - som siffran i Allmänna Rikssjukkkassan 
tagarnas hjälp till alla! Vilket se- 5, 3:50 4:20 bildades 1897, har från en ringa bör- 43,218 resp. 32,804. Här är alltså 
nare förutsätter en höjning av lön- 6. 4:80 jan vuxit ut t i l l  den största i Sverige ett stort försprung att inhämta frän 
tagarnas löner. Det förefaller som 7. 5:40 med 73,571 medlemmar. fördelade kvinnornas sida. Siffrorna för sjuk- 
ett oredigt och oekonomiskt fram- 6:- på inte mindre an 1,261 lokalavdel- kasserörelsen i sin helhet äro emel- 
tidsperspektiv, även om avsikterna ningar. Medlemsantalet i dessa va- lertid ännu mindre gynnsamma för 
äro välmenande, rierar mellan 5, som är det minsta kvinnorna: 338,805 sjukförsäkrade 

Sverige är inte det enda land, där tillåtna, och fler3 hundra. alltefter kvinnor mot 912,919 män (1928). 
depressionen drabbat jordbruket. Det månadsavgifter, orternas storlek och intresse. De Säkert spela här förhållandena på 
är tröst för ett tigerhjärta. Men Sjukhjälp Månadsavgift förekomma överallt i hela Sverige. landsbygden den-sttirsta rollen. Det 

platser med så norrländskt är att vänta att kvinnorna ta skadan det är så. I Norge, där man redan 
har en sorts statsmonopol för in- Klass 0:90 Kr. Kr. D klingande namn som Frostkåge. Koi- igen sedan deras intressen i fråga om 
köp av brödsäd eller statens åtagan- 2. '1:50 1 l:40 1:70 vukylä och Vändträsk, till Adelöv moderskapsförsäkring blivit bättre 
de att inköpa viss skörd. har den 3. 2:- 1:90 och Fliseryd, som man skulle gissa tillgodosedda, allra helst som dennas 
nya bonderegeringen försökt öka 4. 3:- 3:60 befinna sig i Småland och Troeds- fördelar framförallt komma lands- 
statens skyldigheter. Kanske blir det 4:20 
tinget har väl fått sina lärospån. 8. 7:- 3:50 7:80 9:40 

Och ute i stora världen konfererar 9. 8:- 4: - 9:- 10:85 t man om vetet. England, som den Vänfast är bildad genom Samman- 

största konsumenten, anser sig sitta Klasserna 1 och A äro avsedda för 
inne med lösningen. Amerika, som barn fr.o. m. 4 t. o. m. 15 år. 
den största producenten, kan inte tro 
på någon lösning annat än från Ame- 
rika. Det föreslås att inskränka 
arealen för veteodling genom påbud! 

i till export. Vad den ena vill, kan 
den andra ej gå med på och tvärtom. M E N  EN SIDAN SEGER TILL - 

Och någon lösning kommer, inte, och Köpenhamnarnes hälsotillstånd 
Ty allmosor och tvångsåtgärder hjäl- blir sämre. Ty icke endast den med två 

sekunders försprång segrande slaktaren 
på i längden varken jordbruket eller firade dagen med att förtära tre biffar 

något annat. Frågeställningen är fel. till middag. Utan hela stan sympatiåt biff 
Den är ink:  hur skall man ordna på biff. Vart skall det ta vägen? Den 
produktionen? Utan i stället: hur oförtröttlige Hindhede talade för länge 

ska konsumenterna få del av produk- sen om för oss att slaktare ha hög död- 
tionen. Den sjuka punkten är ej - kade att efter del matransonering införts 
vare sig att inskränka produktionen i Danmark under krisåret 1917--18 sjönk 
eller import och export. Så länge dödligheten rent märkvärdigt, vilket Hind- 

r massor av människor äro arbetslösa hede till stor del tillskriver den omstän- 
och leva nära eller under svältgrän- digheten att det åts mindre kött och fläsk. 

n sen, är frågan att göra dem til l kon- ne må om fem-tio år allra helst böra 
sumenter, inte att avstänga dem från de då göra om tävlan, då tillsamman med 

produktionen. Där är problemet! ett tjugotal andra biff- och bananätare, 
så kan man kanske dra några slutsatser. 
om den ena eller den andra dietens för- 
del. 

Tänk emellertid på hur kräftsjukdomar- 
na ökas och låt ej köttets begärelse för- 
kväva det livgivande grönfodret En vac- 
ker röd-brun och gul bok från Natur och 
Kultur om Råkost och Fruktdiet av d:r 
Birch-Benner ger en massa läckra recept 
och goda anvisningar. Läs och lär! 

sitt arbete på 

Brödsädens 
problem. 

Social lagstiftning är särskilt ut- lämplig som exempel, därför att den 

svenska sjukkasserörelsen. 
Allmänna Rikssjukkassan - f. d. 
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Sjukhjälp pr dag och motsvarande 

högre dag intr.-ålder intre.-ålder från 

torp, Löderup och Sösdala, av ljudet bygden tillgodo. 
att döma belägna i Skåne. i stället regeringens eget fall. Stor- 7. 6:60 7:95 

te Eller att fastställa varje lands rätt Biffen vann 

Låt oss alltså se hur de tävlande herrar. 

X-Ray. 



Var skall världen 
göra av sitt vete?. 

Det åligger Storbritannien. som public, är det ödets ironiska anord- 
världens främsta veteimporterande ning, att Ryssland troligen är det 
land en tredjedel av  världsexpor- enda land, som har tillräcklig kon- 
ten går dit att ta initiativet t i l l  troll över produktionen för att verk- 
veteproblemets lösning. det ligger ligen kunna minska på den odlade 
i dess intresse att göra det och det arealen om det vilie, medan alla l ik- 
har förmåga att göra det. nande uppmaningar till de ameri- 

Sålunda uttalar sig E. F. Wise i kanska farmarna hittills förklingat 
The New Leader med anledning av ohörda. Samtidigt är Ryssland den 
de elva vekpraducerande ländernas enda stat, som har nog makt att 
konferens i London. reglera inkomstfördelningen så att 

Ansvaret för veteodlarnas väl eller befolkningen kan bl i  i stånd att för- 
ve ligger hos Förenta Staternas re- tära allt vad landet producerar, ända 
gering, säger The New Republic. tills dess biödbehov är fyllt. 
vår betydelse som veteexporterande Risken för dumping med ty åt- 
land är så stor, att v i  ensamma kan följande kaos på marknaden är så- 
hindra de andra nationerna att vidta lunda mycket mindre från Rysslands 
de åtgärder de skulle önska för att sida än från Förenta Staternas, med 
komma de betryckta jordbrukarna ,de väldiga förråd, som lagrats där 

Förenta Staternas uppgift är en- 
på? ligt The New Republic klar: att gå 

På konferensen förelåg ju två oli- med på upprättandet av en inter- 
ka  förslag. Det ena var Rysslands, nationell exportreglering som en för- 
att exporten skulle fördelas rättvis sta början till marknadens rationali- 

mellan de olika länderna enligt en sering. Men vad kan det importe- 

viss uppgjord plan. Detta förslag rande England göra? 
väckte samtliga deltagares gillande Det är en vanföreställning, säger 
utom Förenta Staternas, som i stäl- mr. wise att tro på de låga priser- 

Det  kan vara let föreslog en inskränkning av vete- na som en fördel, 

arealen. De båda tidningarna den gott och väl med billiga varor. men 
engelska och den amerikanska, påvi- inte om de förutsätta utsvettning av 
sa emellertid, att en sådan in- arbetarna, som framställa dem. Det  
skränkning är otänkbar för Ryss- är en sak som t. ex. gruvarbetarna i 
lands och de övriga osteuropeiska sydWales mycket väl förstår Nej, 
staternas vidkommande, efter som de Englands uppgift som konsumeran- 

förbruka den ojämförligt största de- de land är tvärtom att försöka hålla 

egna landet. Medan Kanada expor- teras och rädda köpkraften hos de 
terar omkring 80 procent av sitt vete tiotusentals miijoner jordbrukare 

och själv konsumerar de 20 går i över hela världen som nu kämpa på 
Ryssland upp till 9o Procent åt för ruinens brant. Därmed räddar Eng- 
det egna folkets behov Och endast land exporten av sina egna produk- 
omkring 10 procent exporteras. ter, 
Ryssland är gärna med på att reg- 
lera exporten, men det motsätter sig De exporterande länderna kan 
en inskränkning i odlingen, därför inte komma fram ti l l  någon lösning 

utan Amerikas medverkan, säger 
att det vill och måste ha mera vete mr. wise och Amerika vill inte va- 
At sina egna att äta. ra med, Men de konsumerande län- 

derna har Också ett Ord med i laget 
och med deras bistånd Skulle saken En kunglig bok gå att genomföra. Det hjälper inte 
med att varje land isolerar sig för 
sig Detta problem måste lösas efter 
världsomfattande linjer, Och det är 
här som England skall ta första sie- 
get. Om England började med att 
Centralisera sina inköp av vete är det livsåskådning nästan säkert, att andra veteimpor- 

Speciellt med hänsyn till psyko- terande Iänder i Europa skulle följa 
analysen exemplet och samarbeta med Eng- 
Av Richard Eriksen. land i riktning mot en reglerad till- 
Dr Emilia Fogelklou försel till fasta pris. En överens- 
skriver lika rekommen- kommelse mellan de organiserade 
derande i Tidevarvet: konsumerande länderna och de ex- 
». en mera ren och saklig ton, porterande skulle under sådana för- 
en mera klart syntetisk åskådning hållanden bli inte bara önskvärd men 
blir man sällan i tillfälle att möta oundviklig, Grunden Vore lagd ti l l  

en planhushållning, som äntligen och debattera 

till hjälp. 
Och vad gå dessa åtgärder ut 

len av sin veteproduktian inom det priserna uppe på Vetet som impor- 

Samtidigt, säger The New Re- 

kallar Idun 

Erotik och 

4: inb. 5: 75. skulle avvinna det nuvarande förvir- 
NATUR och KULTUR rade tillståndet ordning och trygghet. 

T I D E V A R V E T  3 

Det nya Reisen Ny .Tjechov. 
För några Ar sedan ropades i Sve- 

rige på short stories av ivriga mo- 
dernister, vilka med honett ambition 
misstyckte vårt lands efterblivenhet i 
berörda hänseende Den vackra bö- 
nen har blivit hörd över hövan Na- 
veller ha under ett lustrum eller r~ 

i så riklig mängd översvämmat marknaden, att reaktionen åter kom 
mycket snabb. Recensenter och i 
synnerhet förläggare ropa åter på den goda romanen I Sin nöd till- 
griper man artificiella kläckningsme- 

Kanske pristävlingar igångsättas. 
da lika över hövan 

Om i vårt land icke framträtt nå- 
gon novellens mästare, av livets företeelser. Ett vardagligt ceremonier - han hade blivit grundligt 
trädare och av dessa har väl knap- vilka kunna mildras av Ett löje Tra- dana saker skulle skötas Men italien- 
past någon undgått inflytandet från giken i de små ödena mjuknas i kon- ska kypare äro ouppfostrade idioter och 
Tjechov. En skenbart ytlig teck- dråpliga befängdhet i Apotekarfrun,turerna genom situationernas de äro inte renliga Denne italienske 

ekarfrun, Den hovmästare brukade alltid komma fram ning saknar hos honom aldrig ett liga befängdhet i Apotekarfrun, ragiske skådespelaren En undervi- bakom Otto och säga till honom att göra 
djupperspektiv En obetydlig situa- sare I mörkret och På vinglig stråt på ett annat sätt Han tillrättavisade andliga väsentligheter. till att blotta för att nämna några av mästerpro- Ona mitt för ögonen på gästerna, som 

varje nytt tillskott till Tjechovöversättningarna befogat. Översättningen har lagts i goda som han blev tillsagd. men italienaren 

man vid varje ny konfrontering med nom d:r Gunnar Möller ett i sla- I kväll kände han att han inte stod 
denne författare som debuterade vistiska kretsar välkänt namn. En ut med det, han var redan mycket för 
1886 av hur modern han verkar. Iekman kan naturligtvis endast kon- nervös Han sade att han var anställd Det sagda gäller icke minst om det band humoristiska noveller, statera att språket flyter lätt och be- för an tjänstgöra från sju till nio och 

vilka bokmarknaden nyligen riktats. nom nagligt. en fintformad Volymens essä värde över ökas förfat- ge- tog Nästa underjordiska morgon när hem han kom till Bay till arbetet Ridge 

Ingen av de i samlingen medtagna taren av professorn i slaviska språk var hans tidkort borta och svaret på 
huns frågor blev Avskedad lämnar läsaren likgiltig flera höra Sigurd A g r e l l .  

A.B-n. Det var den 16 februari Varenda 
morgon efter detta gick han till den in- 

:" författarens bästa. Man får dock 
rån början inställa sig på att Tje- 

chovs humor omfattar mycket, att Tjechov: Humoristiska noveller Nils ternationella kypareorganisationen och 
den tänjts att i sig inskriva de flesta sundqvists förlag. Lund 3:23. varenda morgon fann han samma män 

där väntande på arbete Det är för 
närvarande en tre. fyra kypare för varje 
ledig plats i New York Och Otto blev 
plötsligt så förtvivlad att han började En svart dag i Brooklyn ,höra sig för vid bagerier och fabriker 
men det var lika illa där Det värsta 
BY allt var, att när han förlorade sin 

svåger vad denne lånat honom för över- plats hade han hars betalat BY halva id- 
net till svågern Han hade lovat att be- 

lyn är nästan uteslutande bebodda av Under depressionen h i  New York-ho- tala inom en år och nu var året nästan 
skandinaver. 
Erikssons Plats är en oändlig förstads- cent och dragit in på personalen Varenda kväll när han kom hem till 
affärsattgata med speceribodar manufak- det blir mycket arbete vid helger eller sitt rum, satte han sig att grubbla. Han 
turaffärer 25-öresbasarer och grammo- över lördag-söndag låter de betjäningen hade inga särskilda vänner i New York. 
fon- och radioaffärer, som ägas av man- i hotellrummen hjälpa t i l l  i restaurangen så alt han hade nästan genast efter sin 
niskor, vilkas namn slutar på -son. efter ordinarie arbetstidens Slut, utan ankomst nyttat ut till Bay Ridge för att 

Otto Reich bor i ett fyravåningshus extra betalning endast mot drickspengar. bo i närheten av ett tyskt par, som han 
ovanför en skönhetssalong En Iördagskväll när Otto hade varit r id tyckte bra Om, Hustrun hade varit skol- 

Otto Reirh är nitton år. Han är en s:t Martin i fyra månader sade de åt ho- kamrat till hans syster och hon hade 
blond tysk pojke med blå ögon, ljust, slätt nom att gå ner i restaurangen. Han hade tagit 
tillbakakammat hår bred näsa stor röd betade redan från sju på morgonen till ett rum i samma uppgång för fem dol- 
mun och indragen haka. Han föddes i nio på kvällen vilket betydde. eftersom lars i veckan 
Berlin och lärde till kypare fick arbete han bodde i Bay Ridge, att han måste Den tyska kvinnans man, som var kop- 
i Eden Hotel. Men han ville x sig om- stiga upp halv ses p& morgonen och inte parslagare var också utan arbete han 
kring Och Iängtade bort från sin familj, kom hem förrän efter tio. Om han arbe- var glad att då oCh då få ett par dagars 
som han- alltid hon tillsammans med. tade i restaurangen ocksaå skulle han inte jobb nere vid. torrdockan. Han hade 
Förra året lånade han en summa pengar komma hem förrän efter ett och bara få börjat komma berörda och sitta och grubbla 

fyra. timmars sömn. I Tyskland arbetar han också och hade slutligen hestämt sig av sin svåger och begav sig till Staterna. 

Det modernaste Hotellet 

han passade upp. och Otto gjorde alltid 

Förmedlingen har skett ge- hade orätt, alltid orätt. 

I. 
Kvarteren omkring Bay Ridge i Brook- resan. 

femte Avenyen vid Leif tellen infört en Iönereduktion på tio pro- slut 
När 

Han ar- skickat honom adressen. 

Han ville vara ensam och oberoende. man ingenstans mer än åtta timmar. tör att köpa en radio, för alt  det Skulle 

de dåliga tiderna redan börjat och han överenskommelsen med hotellen. Vid Eden kade gå in till dem varenda kväll Och 
kunde inte få jabb som kypare Under hade han arbetat från sex t i l l  tre, sedan leka med barnungen och höra på radio. 
åtta eller nio månader arbetade han som hade han haft tiden för sig själv De hade berättat allting för varandra am 
springpojke i en del olika hotell, restau- Dessutom kom han inte överens med sig själva vid det här laget Och hade inte 
ranger och klubbar En sådan pojke ar- hovmästarn vid S:t Martins restaurang. mycket mer att säga. Varje gång det 
betar tio eller tolv timmar om dagen med Han hade arbetat under honom redan när kom brev från Tyskland var det en hän- 
en timmes ledighet på eftermiddagen. han tjänstgjorde hos personalen Hov- delse Det blev alltid litet nytt att prata 
Hans lön är omkring 40 dollars i måna- mästarn var italienare och Otto hade om. De kände ingen av skandinaverna. 
den. praktiskt taget utan några dricks- ingen hög tanke om italienska hovmäs- Men Otto var rädd för att skriva hem. 
pengar alls, Slutligen fick Otto arbete vid tare. De tyska och franska kyparna Han stod inte ut med att tala am för 
s;t Martins hotell som servitör i de an- voro de enda som dögo som srvitö- pina föräldrar hur dåligt det gick för 
ställdes matsal. Han bad att få tjänst- rer Han hade lärt detta vid ett av honom i Amerika Han var deras ende 
göring på gästrummen och när det blev Tysklands bästa hotell att vara ser- son och de räknade på honom. De var 
en lucka där fick han platsen. Han hade vitör betyder att torka knivar och gaff- fattiga och om de Visste att han var ar- 
38 dollars i månaden och omkring 1 2  dol- lar och polera tallrikarna innan de sät- betslös Skulle de vilja skicka pengar till 
lars i veckan i drickspengar. Som han tas fram, an ta av locket på karotten honom. Han kunde inte heller förmå sig 

Men när han kom till New York hade Fackförbunden ha kämpat sig till den bli litet gladare om kvällarna Otto bru- 

åt på hotellet kunde han spara det mesta och visa den för gästen och att utföra att tala om för svågern att han inte kun- 
av sin lön och började betala igen sin en mängd andra nyttiga handlingar och de betala tillbaka lånet Och en dag i 



' , 

maj fick han brev från sin mor, som be- I konferensens misslyckande är där ett 
rättade att fadern var allvarligt sjuk. bevis på a l l  de europeiska staterna 

han kunde ha tagit vad som helst - tills 
han bara hade 4 dollars kvar. Sista ti- na den djupa moraliska och ekono- och att den andra taktiken är riktiga- 
den hade han ätit hor den tyska famil- miska som re: den att börja med mindre grup- 
jen. En kväll gick han ut och gick en Där fattas det peringar vid vilka fler och fler sluta 
stund vid åttatiden. Sedan visste han säkert förmåga att förstå vad kriget sig och som t i l l  sist klumpas ihop i 
ingenting förrän han låg avklädd på sin 
säng. Hans tyske vän satt bredvid och På Frankrikes jord har betytt. TYS- När T y s k l a n d  proklamerade tull- 
så var det en man som arbetade med karna fatta icke varför de fortfaran- 
honom med en andningsmaskin. Det de skola behandlas som ett folk av unionen såsom en sådan början, kal- 
måtte h i  statt en ambulans utanför. Han lägre kvalitet, bunden med en kedja kylerade det fel om Frankrikes reak- 

hade som bodde försökt en begå trappa självmord. upp hade En kommit min av Versaillesfördraget och underkas- tioner. Man tänkte att Frankrikes 
tade Frankrikes befallningar på om- visade intresse fö r  europeisk enhet ner och funnit honom liggande medvets- skulle göra det svårt att sätta sig 

lös i farstun a h  farstun var tull av gas. vägen av Nationernas förbund. De emot ett steg i den riktningen. Men 
Han hade tydlingen vridit på gaskranen äro förödmjukade av att utkastet t i l l  , 
och så, när han höll på att kvävas, stör- fördraget vid avrustningskonferensen I förargelsen och förskräckelsen frå- 

tat Han ut ur kunde rummet. inte minnas någonting av går emot deras intressen, och den gade Frankrike inte efter logiska 
Han kunde inte ens komrna engelska hjälpen mot Frankrike— motsägelser. icke blott vägrade det det hela. 

ihåg a n  han tänkt på självmord. Han Polen i minoritetsfrågan är ej t i l l fyl- ran som upprepades nu vid rådsmö- 
måtte ha blivit tokig ett tag. 
låg vaken hela natten och grämde sig Det var Frankrike som tog initia- tet efter en förnyad inbjudan från 
över att han kunnat göra något så out- tivet till den första Planeuropeiska Curtius - utan det korsade hela pla- 
härdligt dumt. 

konferensen, men som det hittills "=- nen. Något som kommer att kosta 
rit relativt oberört av den ekonomi- del mer än rykte för dålig logik, 

För oss andra är det viktigast att 
ska krisen, har det icke förstått nöd- 
vändigheten av att snabbt skrida från den nödvändiga europeiska enheten 
plan till handling i fråga om Europas kommer, am del Sen sker på fransk 
ekonomiska sammanslutning. På eller tysk metod. Men så länge den- 

na tysk-franska fiendskap varar är 

tikel »En av meningarna. i Tidevarvet planerna varit för stora och vidlyf- den utesluten. 

instämma med Tegnér: »Det dunkelt ett enigt Europa så snart som nöden D som är på en gång fantastisk, 

s a g d a  är  de t  dunke l t  tänk ta» .  För f .  kräver. Den internationella tullfreds- rörande och otäck. Den franska 
opinionen har för sig a l t  Briand är 

verka till den grad oövertänkta och 
omotiverade, att man blir förbluffad över I Sverige finns en stor, mäktig rörel- en garanti och en symbol för freden. 
att något sådant kan skrivas i ett av de Y. som växt fram Y r  socialdemokratin Den har därför lyft honom på hän- 
mera civiliserade hörnen av »Europas och vars ledare ännu till större delen äro derna och tvingat fram hans tempo- 
beska bolmörtsland». Den reflektionen socialdemokrater: Arbetarnas Bildnings- rära kvarstannande sam utrikesmi- 
kommer också osökt, att en sådan ar- förbund, om vars existens Harry Mar- nister — just den t id  då han svikit! 
tikel endast kan författas av en person, tinson tycks vara okunnig. Där har Briand har haft tillräckligt med po- 
som mycket l i k t  följt den socialdemo- gjorts vindflämtande åtskilligt blommorna just för förf. de talar hektiska. om. litisk insikt och vilja till samförstånd 
kratiska rörelsens utveckling. 

Har inte socialdemokratin mer än an- Det påståendet kan jag göra av erfa- med Tyskland för att göra sig illa 
dra partier kämpat för alla samhälls- renhet från en lokaIavdelning av A.B.F. tåld av de chauvinisiiska grupperna 
medborgares även i en stad, där arbetarkvarteren ligga tä- i parlamentet. Men hans ställning 
barnens? Arbetaren behöver numera tare än i de flesta andra svenska städer 
inte arbeta så många timmar om dygnet, och där skogen av fabriksskorstenar re- som medlem av nationalistiska re- 
att han nätt och jämnt hinner sova, han din på avstånd bär vittne om att där geringar och lättheten att kunna ho- 

längre känna sig som ett djur, som drar Vi ha dessutom en ungdomsrörelse, en drivit honom till ett dubbelhandlan- 
sin börda bara för rätten a t t  äta och väldig socialdemokratisk ungdomsrörelse, de som måtte ha blivit hans andra 
sovs. Vem är det som kämpat för att som I vårt land räknar 60,000 medlem- 
arbetarna skola få leva som människor, mar. Inom den rörelsen är man ink natur. Han har lovat och svikit, lo- 
för att barnen inte skola tas i anspråk bara intresserad av politiska utan även vat och hållit, givit och tagit, varit 
för förvärvsarbete i en ålder, då de ha av kulturella frågor. Dess medlemmar, imperialist och pacifist och 
rätt till lek och frihet? jag antar förfat- som äro i majoritet inom studiecirklar- paneuropé och fransk nalionalist. Nu 
taren inte kan vara så okunnig om so- na, äro inte bara stugsittare, de företa nyligen huvudsakligen det senaste. 
cialdemokratin, att han vill förneka. att också fotvandringar och utflykter i na- Då politikerna fällde honom som 
det är den, som här fört baneret. mest uppfostrande är den kamratliga presidentkandidat, reste sig folket 

Tvättmaskiner för spannmål. anda. som härskar inom rörelsen, där to- och försäkrade honom sitt förtroen- 
nen kanske inte är så slipad som inom de medels massadresser, hyllningar. 
vissa umgängeskretsar, men dock ärlig deputationer och demonstrationer. 
och okonventionell. 

Men även för den ungdom, som ännu Han kunde gripit ogonblicket, vädjat 
inte fyllt ls l, och alltså inte kan n"". t i l l  folket som nalkas ett politiskt val 
inträde i det socialdemokratiska ung- och vunnit en väldig seger för en 
domsförbundet, framväxer just nu en rö- samförståndspolitik, bara han satt 
relse, som i Sverige fått namnet Unga sin auktoritet i pant på att det var 

sedan flera år, bär den namnet Rote rätta sättet med tyskarna. 
Falke. Den rörelsen strävar (enligt en På gamla dar har han haft sin 
artikel i tidningen Unga Örnar) »ifråga stora chance Och Svikit så totalt som 
om medlemmarnas fostran efter klarhet, det är möjligt. Till tack gjorde han 
frihet och solidaritet. Klarhet ifråga om sina fredsälskande beundrare en 
att Uppfatta och se världen. Ärlighet och björntjänst vid rådsmötet i Genève. 
sanning då det gäller upplysningar a h  
handlingssätt». Rörelsen har växt fram Denna historia har i alla fall lärt 
därför, att man ansett det nödvändigt att oss att franska folkets breda lager 
ta sig an »dessa barnavägar, som ligga vil ja fred, fast de ingen aning ha om 
mellm familjens grotthålor och den chau- sättet att trygga freden eller om 

Lördagen den 13 juni 1931 - N:r 

Han fortsatte att söka efter arbete - Drama i Genève. icke kunna samlas under ett beslut, 
(Forts. fr. sid. 1.) 

skuld ti l l  Frankrike 

Och han lest som motvikt. 

Edmund Wilson. 

En annan 
mening. 

När man läser Harry Martinsons ar- många håll anser man att de franska 

för den 30 maj, känner man en lust att tiga för att ha utsikt att kunna samla et är en detalj i denna historia 

människovärde — 

har även tid att leva och behöver inte h i  proletärer ritt hemvist. la  med de franska 'maktmedlen, har 

, 

glädja varje 
husmor 

vinistiska dumbomskolan». Man har fun- 
nit att vad som huvudsakligen fattas hos oförenligheten mellan militarism, im- 

Kvarnarbetare Bernhard andra ungdomsrörelser är beaktandet av perialism och pacifism. 
Andersson bekräftar med det som hänger samman med ungdomens en långa tvisten mellan Tysk- 

trädande i den europeiska rådpläg- 

ovanstående ord hundratusen själsliga utveckling. Därför uppmanas D land och Frankrike inger sam- 

tals farenhet. husmödrars Hr Andersson dagliga sköter er- domsårens psykologi både genom teore- ma olust som ett lågtryck som inte 
tvätteriet i en av KF:s kvar- tiska och praktiska studier och att röka vill flytta sig. Men Rysslands upp- 
nar a h  är gammal i »gåle». finna värde hos varje individ. 

»Så här ser vetet ut. när Vad jag här har velat säga är Inte ningen om krisens avhjälpande, har 
avsett at t  vara in lovsång över social- åtminstone ännu något överraskan- det rensts. Tycks va’ både 

Harry Martinsson påpeka en del förhål- de och äventyrligt med sig. Sovjets rent och fint. Men det får I 

landen, som han, efter artikeln att döma, utrikesminister hade åtskilligt av in- 
alla fall gå igenom tvättma- 

syner vara totalt okunnig om. tresse att säga om den europeiska 
skinerna. Först där blir det 
riktigt rent - det syns bl.a. 
på det bortrinnande vattnet». Ännu är inte socialdemokratin torr. krisen. Enligt honom äro orsaker- 

ännu har den strider att utkämpa. även na t i l l  krisen att söka i de intresse- 
om det inte sker under trumpetstötar och konflikter som ligga i själva det ka- Därför använda allt fler 

Martinsson, kan dess idéer hänföra 60,000 pitalistiska systemet. De kunna sö- 
kas i de politiska förhållandena, mi- 

Astrid Norlin. litarismens utveckling, de militära 

demokratin. Meningen har varit att för 

unga människors sinnen. 
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Sommarbrev från Nord-Island. 
Sommaren är kommen till Island, d. v. Bilar susa eller rättare skramla förbi 

s. efter almanackan. Den kommer i varje minut - vart man reser vet jag 
varje år en bestämd torsdag-daton kan ink. men långt kan det inte vara, ty ännu 
variera litet. Här som annorstädes har för fyra dagar sedan kunde jag endast 
det gått romantik i sommaren — våren med svårighet till tota ta mig fram ti l l  

fyrsta» är kommen, ergo är det sommar. Gamla vördiga isländskor äro ute och 
Vi har halt 4—5 värljumma dagar på provgå tjocka, glänsande sidenförkläden 

sistone, men i dag blåser en bister nor- och nyköpta skor, och alla yngre damer 
dan, som solen, fast den är stark vid trippa omkring i kappor utan knäppen 
denna tid, inte förmår någonting emot. med händerna i kars över magen - ty 
Fjäll och bergssluttningar ligga ännu man är väl modern. Hållningen är dålig 
vita av is och snö, men ton och ängar och gången likad. men många kunde ha 
äro mångenstädes bara och vänta blott vackra ansikten. om de anlitade puder- 
på värme för att kunna grönska. vippa a h  pensel litet sparsammare. 

»Sumardaginn fyrsta» hör först och från sjön, gamle Magnus som är så gam- 
främst sedan gammalt nya kläder från maldags att han går i isländska skor, 
topp till ta — i forna dagar varma skö- kommer då och då ut  och jagar sin fbi- 
na underkläder, strumpor, isländska flock från gatan uppåt backsluttningen 
skor samt kostym eller klänning av »egna bakom husen. Emellanåt hör man en 
får», allt lämpat efter landets klimat, käpp hårt stöta mot trottoarstenarna - 
lom ju kan vara gott och varmt enstaka det är »Friman gamle», del misskända 
dagar på sommaren men likaså gärna snillet, som rest världen runt; han talar 
kan bjuds på köld och oväder. — Men för döva öron om mångt och mycket, som 
det gamla är förgånget: Jag ser i denna kunde gagna landet. Hin ser ut som m 
stund 13 småpojkar - de 12 äro i mer vildman och spottar och fräser åt silke 
eller mindre välsittande utländska ma- och al l t  annat »fint». - Han går fram 
troskostymer — en enda är i »Gefjon»- och tillbaka i djupa tankar och inte ur 
kostym. men det är min egen son, och vägen för någon. En mjölkflaska sticker 

klädesfabrik, som tillverkar vackra och den indra - han äter intet annat —. 
starka tyger av isländsk ull. Bara islän- En lärd man är han men bitter och vass. 
dare ville köpa dem!) Han älskar ingen och älskas av ingen. 

Söta småflickor i ljudsa silkesstrumpor men han nickar buttert åt min fönster, 
och lackskor hoppa hage och kasta boll ty han har en gång varit i Sverige och 
i tunna moll- och silkesklänningar av se- minns det med glädje. Han »skäller» på 
naste snitt - blågredelina på händer och ett par småpojkar med leksaksgevär - 
armar av köld - men lina. Jag räknar de bara skralta och skjuta vidare. — Jag 
till 17 pojkar och flickor i »sIyngelål- tänker på Tidevarvet och alla de många 
dern» på nya cyklar, som de provköra fredsarbetande därute i världen, a h  jag 
på den lilla del av gatan och trottoaren, säger till min värdinna: »Här på Island 

borde man väl åtminstone ink  låta barn 
Min egen tjänstflicka skymtar då och leka med skjutvapen Det är väl nog 

då på din knaggliga trottoaren, hon kör med att barn gör det därute i världen.» 
en barnvagn, i det hon ömfotad provgår »Vet inte frun att krig alltid har fun- 
sina första högklackade skor. 

nes högsta önskan är uppfylld: Drömmen Jag försöker bevekande förklara mig 
kat henne från den undangömda dal. där är heller i nk  tid att tala om fred, ty  
hennes vagga stått och där hon bort för- riket är söndrat ... 
bliva... 

Jag sitter vid ett soligt söderfönster vid Män ser jag få — en och annan fiskare 

han ä, bara »halvblod». (Gefjon är en upp ur den ena fickan, ett rågbröd ur 

Hon är nits och alltid kommer att finnas?» 

om ett par högklackade lackskor ha loc- jag känner att ingen förstår mig... Nu 

Estrid Falberg Brekkan. 

militarist, allianserna, protektionismens ökning. sälja billigare för export än för den 
krigsskadestånden och de interallie- inhemska marknaden. Han tänkte , 

rade skulderna. sig något men. nämligen en ekon- 
Han kom från ett land, sade han, misk Kelloggpakt, där alla under- 

som icke led av krisen eller de nämn- tecknarna lovade avstå från att föra 
da svårigheterna. Och han tillba- handelskrig mol  andra stater och att 
kavisade anklagelserna att Rysslands behandla alla lika. Detta förslag 
export och prispolitik hade någon gör Sovjet. sade han. för att visa. 
andel i den europeiska krisen. T y  att det hyllar åsikten alf de två sto- 
Ryssland köper j u  maskiner i Euro- ra systemen. det kapitalistiska och 
pa - han sade inte även krigsma- kommunistiska, kunna existera fred- 
terial, men det kunde han ha gjort l igt tillsamman i historien och tiden. 
- för värdet av sin vete-, timmer- Sovjet förlitar sig på sin styrka och 
och oljeexport. är fullt upptaget av sitt stora upp- 

Ehuru han icke tog åt sig beskyll- byggnadsarbete. Det erbjuder fred- 
ningarna, ville han föreslå at t  alla l ig t  samarhete. 
staterna inginge en internationell Dess ord borde tjäna ti l l  att bryta. 
överenskommelse, en antidumpings- den ödesdigra föreställningen at t  
pakt, där de förbunde sig att inte motsatserna mellan de två världarna 

måste utlösa ett krig. Det vil l  sä- 
ga om de få oförvanskade kamma 
fram ti l l  folken. Men det finns ett 
stort pressblock som icke tål att ett 
förnuftigt ord får komma frän 

Moskva. Elin Wägner. 
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