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Av E l s a  Svartengren.  

I nästa nummer av Tidevarvet fortsätter 
Fil kind Alva Myrdal  sin undersök- 
ning av Barnforsäkringens  problem.  
Artikeln m åste av utrymmesskäl st a over 
en vecka 

Vad har hänt? Föreståndare för Födelsekontrollkliniken Föreståndare för sexualhygieniska poli- 
i New York. VBÖJANDE SVAR på medlingsför- A slaget I byggnadskonflikten ha ntligen har Stockholm kommit så Att den nya polikliniken ar  valbehov- 

båda parterna som väntat var lämnat, Ä Iångt, att det har fått en kommunal Iig och efterlängtad a r  emellertid tydligt 
men en ljuspunkt finns häda parterna 
förklarade sig förhandlingsvilliga Och rådfrågningsbyrå for sexualhygieniska D:r Kjellberg berättar under ett samtal 
medl ingen  pågår för full  maskin mellan sporsmål. Den Sexualhygieniska Poli- med Tidevarvet at t  hon alltsedan utnäm- 
de mäktiga arbetar- och arbetsgivaror- kliniken, som det officiella namnet ly- ningen tillkannagavs i tidningarna, dag- 
ganisationerna, som hålla samhället i der, ar det slutliga resultatet av fru An- Iigen fått mottaga förfrågningar, såväl 
sitt skruvstad na Johansson-Wisborgs motion i stads- personliga som per brev och telefon. Det S kf',,^^,,^^ fullmäktige for tre år  sedan och beräk- a r  lätt att forstå, ty fastan flera år  ha 
minnelse  om att de för samhällets skull nas kunna börja sitt arbete omkring den gått sedan Tidevarvets Rådfrågningsbyrå 

måste gora upp sina mellanhavanden femtonde september. Dess lokaler blir for Foraldrar nedlade sin verksamhet, 
For  att inte äventyra hela det av riksda- förlagda till Sabbatsberg får doktor Ada Nilsson fortfarande for- 
gen antagna arbetslöshetsprogrammet Till Iäkare fur polikliniken har av sjuk- frågningar från de mest avlägsna delar 
U T A N  STARKA ARBETARORGA- antagits doktor Gerda av landet, från personer som tror att by- 

vara, Det har Roosevelt fått känna av, Kjellberg. Det ligger i sakens natur, a t t  rån ännu består. 
då genomförandet av hans Recovery den insats en sexualhygienisk byrå kan Doktor Kjellberg uttrycker sin stora 
Act i många fall stötte på svårigheter på gora, till mycket stor del beror på den glädje over att den idé, som hon anslu- 
grund av bristen på förhandlande part personlighet, som har dess närmaste led- tit sig till och arbetat for alltsedan sin 

ning om hand. Det ar  därför synnerli- ungdom, nu får forverkligas. Alla som från arhetarsidan For  mycket och for 
litet skadar allt A NDRA INTERNATIONALEN - gen vardefullt och gladjande att doktor a r  intresserade av folkhalsans framjande, 

alltså - har Kjellberg har velat stalla sin erfarenhet såväl fysiskt som psykiskt, måste också 
haft en mycket uppmarksammad kongress och stora intresse i sakens tjänst och halsa den sexualhygieniska polikliniken 
I Paris, där för första gången efter revo- åtaga sig det krävande och säkerligen med tillfredsstallelse. Jag  hoppas också, 
lutionen en tysk representant officiellt (Forts. å sid. 4 ) 
redogjorde for det tyska partiets under- inte alltid så tacksamma arbetet. 
gång Han redogjorde for alla möjliga 
bidragande anledningar men tycks ha 
saknat sinne for betydelsen av de tyska 
kvinnornas installning 

D , av arhetslosheten I 

Tyskland tycks vara något problematisk 

stiken, som t. ex arhetslosa hembitraden, 
koncentrationslägren svalla, och tvångs- 
arbetenas avlöning understiger arbets- endelsbergs folkhögskola - några na, som vågade ta risken och å r  1908 
loshetsunderstoden Däremot framgår ur  W minuters v i g  från Mölnlycke lilla upprattade organisationen Wendelsbergs 
skattestatistiken att den totala skattein- järnvägsstation vid Göteborg-Boråsba-  folkhögskola. I samband med skolans 
komsten minskas så betydligt, som knap- nan - påminner till det yttre mest om 25-årsjubileum I år kunde den också in- 
past vore möjligt med okad arbetsfor- något österrikiskt ärkehertigslott eller ett viga de stora till- och ombyggnader som 
t j  änst. av de stora turisthotell i Schweiz, som skett föregående år och som genom sin 
T I L L  MINNE AV D E T  HEMSKA man kan finna vid de gronstrålande sjö- säregna karaktär utgör ett verkligt 

återigen begåvats med stora ostpreus- gårdsmuren och namnet Beau Rivage el- Wendelsberg, som uppfördes av en 
siska gods, som till yttermera visso skola ler Bellevue målat på framsidan. Också tysk industriman någon gång pa åttio- 
vara skattefria så länge de a r  i familjen parken vid Wendelsberg förefaller syd- talet och då var avsett till privatbostad, 
Hindenburgs ägo Givaren a r  denna ländsk med sina kastanjer, bokar och har inte alldeles kunnat gora sig fri från 
gång preussiska staten. Detta ar  just andra adla trad, hela landskapet är en några tyska åttiotalsdrag, avpassade för 
inte någon jordreform1 Den go- 
tygar kejsaren sin trohet och Hitler for- het och sval, karg och allvarlig svensk de Wendel lat smycka sina tak med äng- 
kunnar samtidigt att Saarområdet, dar  kustnatur. lafigurer och tyska ornar, i parken 
omrostning skall ske nästa år, icke kan Men kommer man val in i skolan be- sprängdes dammar - avsedda for guld- 

kymrar man sig föga om den har släkt- fiskar och svanar - I den stränga svenska skiljas från riket. 
AMERIKANSKA berggrunden, och i husets kallarvåning D CHEF, professor Wendelsberg ar Nationaltemplarordens lat han inreda en vinkällare av impone- 

Moley, har dragit sig tillbaka, efter vad folkhögskola U r  den uppfattningen att rande mått Har har alitså svensk nyk- 
han själv upppger icke på grund av miss- nykterhetsfrågan djupast sett var en terhetsrorelse dragit in med allt vad den 
hälligheterna I London 1 somras med ut- bildningsfråga och att den bast kunde innebar av nyskapande förmåga och 
rikesminister Hull utan for att starta den främjas genom ett vidsynt och fordjupat målmedvetet arhete Det utomordentliga, 
länge forberedda veckotidning, som går folkbildningsarbete, uppstod I början av brandfria kassavalvet i källarvåningen, 
i n  for att stödja Roosevelts politik arhundradet en strävan inom National- som trots sina tjocka murar inte kunde 

dar våldsdiktatorn avsat- T. O att få till stånd en den organise- forsvinna, har nu tagits I bruk for ett de 
tes Men huruvida de ekonomiska för- rade nykterhetsrorelsens egen folkhög- svenska folkrörelsernas och framförallt 
hållandena på Cuba, som helt behärskas skola. 
av New Yorks hankirer, skall kunna un- Iigen endast nationaltemplarna själva, 
dergå någon förbättring återstår att se den minsta av nykterhetsorganisationer- 

* 

* 

D r Hannah M Stone D r Gerda Kjellberg 

kliniken i Stockholm. 

NISATIONER kan man heller inte husdirektionen 

socialdemokraterna 

OFFICIELLT UPPGIVNA E n f ö r v a n d 1 a d 
Stora grupper manipuleras bort ur  stati- v i n k & l l ar e . 

Tannenbergslaget har Hindenburg arnas stränder, med rosor utefter trad- svenskt kulturminnesmärke. 

Hindenburg be- blandning av sydländskt smäktande skon- en rik och praktalskande man. 

»HJÄRN- drag med ett fursteslott eller inte, 

VOL U T I O N  HAR ÄGT RUM templarordens moderorganisation N. G hindra de Wendelska rikedomarna att 

Hur det var blev det dock slut- nykterhetsrorelsens arkiv 

(Forts å sid 4.) 

Elin Wägner: 

i Indien. 
Ila som följa med I tidningarna ha som kastvasendet innebar. I numret av A sett att den angloindiska regerin- den 22 juli vittnade en representant for 

gen under de senaste veckorna har ar- Indiens tappra och aktiva kvinnovärld 
resterat, slappt och återfängslat Gandhi, Mrs Keron Bose om verkan av den kraft 
dömt honom till ett års fangelse, nekat Gandhi med sitt arbete och sitt offer satt 
honom att  under detta år åtnjuta sina in i Indiens liv: oden andliga kraft som 
privilegier från tidigare fangelsevistelse, utstrålar från Gandhi håller på att tran- 
givit honom dessa privilegier och slutli- ga in i varje hushåll». Aven från andra 
gen slappt honom igen, nu utan villkor, indiska ledare har det vittnats om hur 

under den overhangande risken for hans hans fasta stimulerade rörelsen for pa- 
rias frigörelse och hojande. Gandhi och död i fangelset 

Att söka leta ut  sammanhanget bak- hans anhangare inte bara fortsatte att 
om de censurerade nyheter som nå oss riva ner de tusenåriga skrankorna mellan 
genom ett av engelsmannen behärskat de besmittade Iägre klasserna och de 

nyhetsväsen, ar naturlighis oerhört svårt högre De trängde bokstavligen in med 
Telegrammen äro öppet antigandhiska, kvast, borste och tvål I de smutsiga 
torftiga, osammanhangande Det tele- stadskvarter och byar dar hopträngda, 

graferas hur många mil i timmen den b i l  forsummade och exploaterade parias bod- 
gjorde som körde Gandhi till frihetspar- de och dar aven de enklaste samhälleliga 
tiets ödesdigra konferens i Poona i mit- eller privata anordningar for hygien vo- 
ten på juli, men om orsaken till hans ro okända. Bildade och förfinade män 
brådska eller resultatet därav får man och kvinnor av hög kast gjorde med egen 

inga eller ofullständiga uppgifter. Att hand rent omkring parias, de tvättade 
säga att man får  halvsanningar till livs deras barn och togo dem med till sina 
är  att smickra den engelska nyhetsfor- egna skolor eller till nya skolor som de 
medlingen, så mycket Sanning som 50 % öppnade överallt I landet Så måste de 
är det icke I dess meddelanden. Har skall gora I sitt eget land, ty de kunde inte 
i alla fall med alla dessa forbehåll göras taxera ut och använda sina egna skatter 
ett försök att satta handelserna I krono- t i l l  det sociala arbetet eller skolvasendet 
logisk ordning och placera in dem så gott Men medan alltså detta skedde i som- 
sig göra låter I det skede av frihetsrorel- mar, måste också det ha hänt, att fri- 

sen dit de hora. hetspartiet.; ledning som hade att skota 
Då Gandhi I våras genomgick sin tre och dirigera den vapenlösa revolten over 

veckors fasta gjorde vi ett försök I Ti- hela landet, plötsligt inte orkade mer 

devarvet av den 27 maj att förklara den- 
na fasta som en brinnande vädjan till In- En utmattad strejkledning. 

En strejkledning som i nära fyra å r  diens folk, en utmaning att hastigt, med 
alla medel och till varje pris operera bort hållit en strejk igång med några avbrott 
den röta på den indiska nationens kropp (Forts. å sid 2). 

En död anklagar. 
ttegången med de for riksdagsbran- knapp nod kunde avvärjas. Att smugg- R den I Berlin den 27 februari ankla- la det önskade beviset over i Karl Lieb- 

gade, på vilken man länge fått vänta, är knechthaus var en enkel sak. Den 24 
utsatt att äga rum den 21 september. Som februari inträngde polisen i huset, som 
belysande for den fantastiska historien varit stängt av myndigheterna flera vec- 
återger vi har några brottstycken ur en kor förut, letade ratt på dokumenten, 
artikel, skriven av förre ledaren for Tysk- skaffade undan massor av material och 
nationella partiets riksdagsgrupp, d r förseglade huset Samma dag tillkänna- 
E r  n s t O b e r f  o h r e n och efter hans gav myndigheterna att synnerligen kom- 
död publicerad I T h e  N e w  R e p  u- prometterande material blivit funnet 
b l i c. D r Oberfohren hittades I bor- Conti, den officiella nyhetsbyrån, offent- 
jan av maj död i sitt hem Dödsorsaken liggjorde en detaljerad beskrivning over 
uppgavs vara självmord, men från hans ett hemligt högkvarter med kallare och 
hustru och vänner framkom anklagelsen »katakomber», som skulle ha upptäckts 
mot nationalsocialisterna for politiskt under Karl Liebknechthaus' offentliga 
mord Oberfohren motarbetade varje lokaler 
förening mellan de tysknationella och na- Aktionen mot Karl Liebknechthaus ha- 
tionalsocialisterna och uttalade efter de framkallat ett livligt gräl inom den 
branden skarp misstro emot de gärnin- dåvarande koalitionsministaren. von Pa- 
gar, som uv höga vederborande lades pen, Hugenberg och Seldte, som var upp- 
deras politiska motståndare till last. bragta over det uppenbara bedrägeriet 

Artikeln ur vilken följande utdrag häm- från regeringens sida, yrkade på att do- 
tats uppges av The New Republic vara kumenten inte skulle offentliggoras Hela 
skriven strax före Oberfohrens död och saken kunde ha ordnats 'mycket finare 
sedan utsmugglad ur Tyskland och mer omärkligt, sade de, och visade 

F såg Göbbels det nödvändigt att hitta lysande exempel De tysknationella och 
några vittnesbörd I Karl Liebknechthaus, Stahlhelm påpekade det löjliga I att för- 
tyska kommunistpartiets nationella hög- söka få någon att tro, att kommunisterna 
kvarter, som s k u l l e  visa kommunisternas hade Liebknechthaus upprättat vid ett h e m l i g t  sidan av högkvarter det legala. I 
brottsliga avsikter och att ett bolsjevik- 
uppror var överhängande och endast med 

lera veckor före riksdagsbranden an- på det ryktbara Sinoviev-brevet som ett 

(Forts å sid 4 ) 

Läckert och hälsosamt 
är smörgåsbrödet 

UPLANDSKUBBEN 
I hygienisk forpackning hos E d e r  handlande. 

Undvik efterapningar! 

Begär uttryckligen Up l a n  d s k  u b b e n! 



Ord. 

H Hemgården ar d en Fredsrörelsens 
för arbetslösa kvinnor. ABC=bok 
Skolorna  ha börjat, människorna kom- sa sig till den för handen varande situa- läses från Island till 

ma i n  från landet och de sista som- tinnen och att utan bitterhet behålla kon- 
marresenärerna lämna just nu huvudsta- takten med tillvaron under krisen. Filippinerna. 
den. Stockholm börjar återta sitt nor- Något slag av politisk propaganda får 

nna T. Nilssons lilla ABC-bok om mala utseende. För många betyder det icke bedrivas inom Hemgården. 
ännu lyckligtvis fast anställning, säker Till starten har bidrag erhållits, dels A fredsrörelsen, Data och fakta, har 

inkomst och ett tryggat hem. 
samt 1,000 kronor ytterligare förbättrad och utökad samt Det är till dessa lyckligt lottad? som Margaretas minnesfond, anslutande sig till den allra aktuellaste 

några av våra mest kända sociala arbe- från Bångska fonden. utvecklin ge 
tare, yrkesinspektriser och andra, vända Kär  denna bok kom ut på engelska, i 

två upplagor 1931 och 1932 uttalade sig sig för att få hjälp med att  inreda den hålla det hela gående. 
sjurumslägenhet, som förhyrts Malm- En hel del bidrag äro visserligen ut- i  Tidevarvet en rad kända  fredsarhetare 

och internationalister om dess betydelse 
som världsfolkskrift i fredsfrågan. Sä- Det deklareras i politik! Bonde- skillnadsgatan 9, till en Hemgård för ur- lovade av några större industriföretag. 

och vad som vittnar om en rörande för- kerligen tycker många av Tidevarvets Iä- förbundet har hållit s tämma och gi- arbetslösa kvinnor 

vit ut ett grundprogram Det på- Denna Hemgård kommer att arbeta i ståelse för kamrater i oförvållade bekym- sare som är bekanta med Anna T. Nils- 

minner  osökt om s. k. råkost nå- 
ungefär samma riktning. som den för mer: De unga kvinnorna vid Tobaksmo- sons bok alltifrån dess svenska upplaga, 

got, som n u  för tiden är högst mo- några sedan även den p i  privat ini -  nopolet som ännu ha arbete, ha åtagit att det är  roligt erinra sig dess märk- 
tiativ - startade Hemgården för arbets- sig att stå för utrustningen av ett rum liga utveckling. 

I en mycket erkännsam anmälan i Fin- 
och äro just i färd med att sy sardiner kar  föga  sammansmält .  Bondeför- lösa ynglingar 

bundet har onekligen lagt sig ti l l  Denna lägenhet skulle alltså bli en till- till detta. 

med litet av varje, De ha tagit flyktsort under dagen för alla arbetslösa Men det behövs mattor, kakelugnsin- 

kristendomen och fosterlandskärle- unga flickor, som ej ha ett hem. Dit satser, böcker, linne m. m. och alla goda Från att ha blivit utgiven i Och för en 

ken från högern och nykterhet, ar- skola de kunna gå för att gratis få ett makter måste hjälpas åt för att få denna tillfällig försäljning på gatan vid en 
fredsdag» i Malmö har den börjat att  

rendatorer och mindre  jordbrukare mål mat på dagen, få rad och litet till- Hemgård för arbetslösa kvinnor startklar bli en världsfolkskrift om fredsarbetets 
från frisinnet. Sparsamheten är väl syn av en föreståndarinna. hjälp med be- till 1 oktober. Den som har något att utveckling eller åtminstone en föregånga- 

också b o r g e r l i g ,  likaså en »rättvis tygsavskrifter och platsansökningar, yr- avvara eller önskar lämna ett bidrag, re till en sådan skrift. Den har uppnått 

avvägning av tullarna Däri inbe-  kesrådgivning, ja ,  man hoppas även kun- stort eller litet, kan ringa till Kvinnliga trettonde tusendet. är  utgiven på svenska' 

gripes antagligen den höjning av na starta kurser i sömnad och husligt ar- yrkesinspektionen I l  63 21 där yrkesin- esperanto engelska Och franska Den ä r  
delvis översatt till japanska och upplagor 

tull På kraftfoder, som genom bon- bete och ha föreläsningar i sjukvård m. spektriserna gärna stå till tjänst med förberedas på svenska, finska, estniska, 
deförbundets tillskyndan i år till- m. Med detta vill man försöka hjälpa upplysningar och mottager de bidrag som polska, serbiska, italienska (maskinskri- 

kommit just i år då torkan för- arbetslösa Den är  bearbe- 
tad för radio p i  Island och läst i l i n -  orsakat missväxt på havre och man affärsanställda och kontorister att anpas- arbete och inkomst, vilja lämna. bibliotek på Filippinerrna. 

kunde behövt köpa billiga foder- En arkeolog i Rom sände den till en 
vän i Estland till översättning: en schwei- 
zisk skolman sände ett trettiotal till Ro- 

kakor. För övrigt ivras för  k r e d i t -  

Robert College i Istanbul, där lärare för 
inrättningar i jordbrukarnas egna  

Orienten utbildas den framstdende tid- 
händer,.  Dem känna vi till Lån Kritiskt i Indien. 

skriften »Pacific Af fa i rs  i Honolulu ut- och skuld och konkurs, det är vägen. 

Hela programmet,  eller grundpro- för resultatlösa förhandlingar, som under föregående. sin u t  från den politik som 
grammet,  som det kallas,  är dess- hela denna tid betraktats som förbrytare främst går ut på att behålla prestigen är I n d i e n  sända ett 50-tal ex. d i t  Och till 
utom mera ord än innehåll, Stora Ord mot staten, det vil l säga mot ockupations- det ett omöjligt dokument. Men därför andra d e l a r  av Asien; så Iångt engelskt 
och ganska  svävande. Urminnes makten England, och lidit alla konsekven- att det ä r  så ärligt. när det medger att språk när har  denna bok letat s i g  en 
tid och Sveriges bönder, och de- serna därav, sammankallar en vacker dag kraften för ögonblicket runnit ut, så vet väg 

ras fäderneärvda uppgift. Vad till ett hemligt möte för att diskutera ett man också att det är  ärligt i sina hopp- Den nyutkomna franska upplagan ä r  
up to dat?. Det är  en mycket enkel, folk- 

som skall ske ,  och hur det skall ske, lig, liten skrift, praktiskt uppställd., 
förslag att ge sig på n i d  och onåd. Det fulla och modiga partier. 
vi l l  säga: den orkar inte Iängre organi- 

f å r  man vara  i okunnighet om. sera skatte- och arrendestrejk, bojkott Vicekonungen förhandlar 
av engelska varor och engelska institu- 

bundsförvanter socialdemokraterna tioner och folket kan inte sköta denna 
synas, enligt S o c . - D e m  förstå och ytterst svåra och krävande krigföring 

utan överbefälhavare. 
som om den engelska nationalregeringens denne vägrade att ta emot en represen- Gandhi kunde genast blivit villkorligt 

gilla. 

De frisinnade drömma också om taktik att utrota frihetsrörelsen genom tant för kongresspartiet förr än det full- fr igiven,  om han gått med på att stanna 
ett  program, som skulle frambringa att knäcka ledningen skulle triumfera. komligt givit sig. För lord Willingdon i Poona och i n t e  ägna s i g  åt politik. Då 
ett idealsamhälle byggt på försäk- Kongressledningen var säkert inte me- som sitter där som representant för en han vägrade, ställdes han inför rätta och 
r ingar  och försett med ett effekt ivt  ra förtjust än förut i Englands sista bud tillfällig ockupationsmakt i ett gammalt dömdes till ett års fängelse under Emer- 
försvar. De tala om ägandets gläd- till indisk konstitution och ansåg den kulturland ä r  folkets ledare endast en gency Powers Act, alltså under en undan- 

fortfarande betyda att Indien skulle få upprorsmakare med vilken man inte dis- tagslag ty de vanliga räckte ej. Denna je som skall förunnas alla. dom betydde att han inte som förra gån- 
f rågar  sig, om programskrivaren makten. Men den var ända beredd att Gandhi beslöt då att med en handfull gen d i  han bara var  tagen i förvar skulle 
känt någon sådan,  och hur den anhängare som voro beredda på allt - få ta emot besök och skriva artiklar för resignera. 
egentligen är beskaffad. Likaså  Det var då Gandhi kom farande så där hälften av dem voro kvinnor - vandra sin tidning för pariasarbetet. Han för- 
undrar man vad som menas med för- fort i sin b i l .  till Gujerat, ett centrum sen gammalt för klarade da att  arbete för parias var för 
klaringen att  de frisinnade äro bor- Efter den överläggning han haft med den vapenlösa revolten, och där höja den honom lika nödvändigt som att andas och 

konferensen utsände kongresspartiets fordran att regeringen måtte återge till beslöt att fasta till frihet eller till döds, 
geriiga. Be tyder  det endast ,  att  de president ett manifest som dock icke lär de förra ägarna den jord den koiifiskerat Det blev till frihet inför dödens 
inte äro socialdemokrater eller kom- ha fått komma ut ocensurerat. Dess som straff för räntevägran och arrende- närhet. Än så länge är  han icke i stånd 
munister,  så är det ganska  negativt. punkter, som stå i Calcuttas Modern Re- vägran. Guvernören av Bombay rådför- att företaga något som kan ge ny anled- 
Men det uttrycket går igen i en av view, äro av intresse. Det är  inte längre de sig hastigt med London och Delhi och ning till hans fängslande. Om han åter- 
Handelstidningens ledare. Den har fråga om att  inställa ohörsamhetskam- arresterade Gandhi och hans trettio föl- vinner krafterna, kommer, utan ringaste 

panjen utan villkor. Men överste leda- jeslagare. Dessutom förklarade denne tvivel den tragiska katt- och råttleken 
som vanligt sin högdragna,  nedlå- ren och underledaren i provinserna av- guvernör i ett offentligt anförande att in-  med honom att börja på nytt. 
tande stil, som verkar så lustigt. Det hända sig själva rätten att diktatoriskt diska folket var honom tacksamt därför, Vi återkomma så snart det blir möjligt 
är som om allt annat än dess för-  kommendera folket till ohörsamhetskam- då det inte längre ville vara med på att p i  grundval av direkt3 underrättelser 
kunnelse vore enfald och åter en- panjer. De hemliga föreningar som skött Gandhis utsiktslösa politik. Hur detta från Indien närmare redogöra för rad  
f a l d  Den förfäktar ,  att  l iberalismen arbetet upplösas. Varje medlem av par- stämmer med att myndigheterna kort som sker där i dessa dagar. T y  de äro 

tiet som viii påta sig offret att  på eget därpå måste f r i g i v a  Gandhi utan villkor mer ödesdigra för oss al la  än det vid 
e j  är död. Det  är gott och väl för  ansvar uppträda mot myndigheterna må av rädsla för at: han skulle dö i fängel- hastigt påseende kan tyckas. 
alla, som, allt till trots, ändå tro på göra så. De andra hänvisas till att del- set har han inte förklarat. 
en liberalism i radikal och förnyad taga i det sociala arbetet. De kunna ar- 
gestalt ,  på en demokrati, som det beta på kastväsendets nedbrytande och 

enda möjliga och enda riktiga. Men 
parias höjande, på hemslöjdens och hant- 
verkets, jordbrukets och boskapsskötselns 

det ärade  bladet har  funnit på att  utveckling. Gandhi själv utfärdade ock- 
liberalismen skall vara  förbehållen så ett manifest med kommentarer till det 
d. s. k. borgerskapet.  Skal l  högern 
ej längre f å  vara  borgerlig. Vilka striidkare. Finge e j  lanthandlarna 
utgöra borgerskapet? Den gamla  vara  med? Ett klassparti, 
ståndsindelningen ä r  förbi. Vad Men det är nog inte så farligt 
skulle detta bli för  et t  besynnerligt med allt detta ordande. om libe- 
parti. Skulle det endast bestå av ralismen äger livskraft och möj l ighe-  
stadsbor? Kanske blott av  Göte -  ter till utveckling, står den nog öp- 
borgare. Köpmän!  Möjligen indu- pen för var je  medborgare,  vad de 

än kal la  s i g ,  t. o. m. för bondeför- 
bundet. Och då skall den också  ve- 
ta att  bana  sig väg i vilken form det 
än månde bli. 

Men i så fall ä r  det tid på att  den 
visar s ig  levande och samlande. 

2,500 kronor från Kronprinsessan Mar- nu kommit ut också i en fransk upplaga, 

Men det behövs mycket n e r  för att 

dernt, men som partiprogram ver- 

kvinnor, fabriksarbeterskor, de, vilka ännu äro nog lyckliga att ha ven uppl.) och spanska. 

Elsa Svartengren 

(Forts. fr. sid. 1.) 
talar sig välvilligt om boken, vänner till 

Gandhi dömes under un= Men bondeförbundets nyförvärvade upprorsmakare 
Gandhi ett samtal dantagslag. 

Det ser precis ut med vicekonungen lord Willingdon, men 

Man demokratiens sken men England behålla kuterar! 

Elin Wägner 



Bakteriologisk 
Krigföring. 

en ansedda engelska liberala tid- logiska anfallet måste således avse både D skriften The New Statesman & NU-  hären och de civila. Vad nu trupperna 
tion offentliggör i ett av sina senaste beträffar, finns det tre sät t  att medelst 

artikel om bakteriologisk bakterier angripa dem, att förgifta vat- nummer en 

krigföring, som kan ge oss svenskar och tentillförseln, som dock, sedan numera 

i synnerhet oss Tidevarvsläsande paci f is -  filtrering och klorering användas, förlo- 
ter något att tänka på. Den ä r  författad rat sin effektivitet; a t t  genom inficerande 
av en engelsk vetenskapsman, sysselsatt av råttor med pestbaciller tillföra fienden 

med bakteriologisk forskning, som ej ger denna smitta; men då råttor ej kunna 
sitt namn, men för vars vederhäftighet dresseras att respektera politiska eller 

redaktionen svarar. Vilka tankar denna taggtrådsgränser, blir detta nästan lika 
artikel skall väcka hos läsaren, beror på farligt för angriparen som för den an- 
individuell läggning. Optimisten skall gripna. Återstår det tredje sättet, som 
säga sig att varje regering måste rygga dock mest riktar sig mot den civila be- 
tillbaka inför möjligheten a" sådana gräs- folkningen 

ligheter, skeptikern att varken individen delst aeroplan strö med bakterier fyllda 
eller gruppen någonsin avhållits från att bomber över fiendeland. 

bortom fronten - att me- 

fullfölja ett uppsåt genom skrämsel. Det- Vetenskapen har därvidlag experimen- 
ta, fruktar jag, beror e j  på mod eller en en rik flora av bakterier: 
önskan att rakryggad motta ödets slag, pestbakterien, som inandad framkallar 

lungspets, den vanliga rotsbacillen (häst- 

terat fram 

utan helt enkelt på att än så hårresande sjukdom) och en dyl ik  för människan  
fakta e j  bli verklighet förrän de indivi- Iångt farligare från malayiska halvön, 
duellt upplevas. Det abstrakta förblir tularemiabacillen, etc.'- det finns myc- 
alltid en grå och dimmig teori til l  dess ket att välja på Att strö dessa över 
det iklätts verklighetens otvetydbara fiendens frontlinje torde vara lika far- 

l igt  för angriparen som att begagna s i g  
färg och skepnad., av inficerade råttor. Men det f i n n s  möj- 

Tiderna ha förändrats sedan 1924, då ligheter att släppa lös sjukdomen hos fi- 
Nationernas Förbunds kommitté för hak- enden först efter det man skyddsympat 
teriologisk krigföring förklarade »att på de egna trupperna: man består dem med 

Välgörare Tys kl and 
eller 

parasit ? marscherar. 
nder väntan på b u s e n  fick jag  höra et berättas från Tyskland, att sjuk- inte bara stövlar utan i hans rymliga U ett samtal mellan två män om gifta D husen efter den nya regimens in-  hjärta har även andra ting fått en stor 

kvinnors rätt - eller plikt? - att ar- förande fått ovanligt många fall av sön- plats och hans kärlek är  blind. Det  gör 
beta. Den ene såg mycket betryckt ut, dertrampade människor, med märken ef- inge: att stövlarna tillhört farfar och var 
stod med höjd rygg och hade bekymra- ter klackjärn i ansiktet och på bröstet. med 1870 ren. Är foten en tvärhand för 
de ögon. Den andre försökte egga upp Den barbariska framfart som ligger bak- lång kan man ju alltid stoppa papper i 
honom till större aktivitet. Han fram- om detta får en viss belysning I nedan- tån och skulle skaften gå upp till ljums 

stående skildring av de tyska stövlarnas ken kan man ju alltid förflytta sig fram- höll under kraftiga svordomar: 
- Fruntimren skall för dj-n hållas förekomst, hämtad ur ett brev från en åt medelst paradmarsch. Man skulle sä- 

till arbete  De sitter hemma och vill in-  ung svensk, som är tillfälligt bosatt i kert kunna skriva en hel avhandling om 
get göra och tycker att en annan som Tyskland. stövlarna i Tyskland 1933, men för att 
inget har skall försörja dem. Du måste - Mitt gymnastiserande självdog in-  återkomma till de övriga föremålen för 

nan säsongen var slut, grabbarna tycker kärlek så utgöres de av,  en tvivelaktigt hålla fruntimren till att arbeta. 
Gång på gång upprepade han med bättre om att vara ute och marschera om ren brun skjorta och dito byxor och en 

knutna händer Sin energiska uppmaning kvällarna, klädda i soldatpersedlar och livrem med axelrem. T. o. m. små barn 
till kamraten, som verkligen inte såg ut framförallt i stövlar. Ju större klackjärn i kolt har en rem om magen och en skrid- 
att ha någon kraft tillövers för mot- desto bättre, det ska höras att Tyskland skorem över axeln. Det är  bäst att re- 
spänstiga fruntimmers tillråttaförande. är  »pånyttfött» och det ä r  nog det enda dan i vaggan vänja dem vid att bära ett 

Kärle- svärd, sa d i  orkar få det med sig när Jag kom att tänka på detta, när jag man kommer att märka det pi .  
läste om de norska arbetarkvinnornas ut- ken till stövlar är faktiskt rörande. Alan marschen en gång går mot Frankrike. 

deras kongress i sommar, tycks tro att det nya pa säkrare Man har bytt ut ordet politik mot 
en hustru vars man förtjä- om dess mannar har s t  »SIå av marschera. Hela Tyskland marscherar. 

Ska 4-5 pojkar tillsammans gå någon- 
och 6,000 kr. i staden - ken i tidningarnas pol ämitteck- stans, till skolan, bio eller vart som helst, 

umma pr år - 4.000 kr. på oss benen och vi kan st - Tys- 

från sitt förvärvsarbete till ningar borde inte Iängre representeras så blir en anförare och de andra mar- 
någon arhetslös och återgå av Michel i träskor, luva och pipa utan scherar 2 och 2 mitt på gatan och kan 

till hemmet. av en landsknekt I stövlar och skärm- man sen tota ihop en hakkorsflagga och 
Om den arbetsfria tillvaron ständigt mössa med en massa märken i. i mun- bira  i spetsen är  lyckan fullständig. Jag 

framställes som den mest moraliska och nen kan han inte ha något, för han måste mötte ett sällskap i skogen häromdagen. 
Herrarna hade bundit en näsduk pa kip- den enda som anstår en kvinna med an- ju jämt ropa Heil, Hitler! 

svarskänsla - d. v. s. om hennes man Alen den äkta tysken, ariern. älskar pen och har den som flagga, formerin- 
har en viss inkomst naturligtvis - så är gen var gåsmarsch, i teten gick en och 
det ju  i n t e  att undra på om andra kvin- spelade någon av Fredrik den Stores 
nor också ibland vill slippa arbeta. P a -  övergå allt vad mänskligheten kunnat 'marscher och gången var taktfast. Om 

vetenskapens nuvarande ståndpunkt ge- 
nom bakterier framkallade epidemier ej 

kunna få någon slutgiltig inverkan på 
stridens utgång». 

Nu skulle svaret lyda annorlunda. Un- 
der de 9 år som gått har fara,, blivit en 
fruktansvärd möjlighet, isynnerhet för 
länder som England, Japan och den skan- 
dinaviska halvön, där mellanliggande vat- 
ten bjuder ett visst skydd för angripa- 
rens egen befolkning. 

Förr, när  krigen utkämpades av yrkes- 
arméer, var det blott dessa man behövde 
t a  i betraktande. Nu har hela befolknin- 
gen blivit krigförande och det bakterio- 

Sedan detta skrevs har bokens förfat- 
tarinna i brev från Paris berättat för Ti-  

gång. devarvet En om advokat ännu från en Karikal, intressant Franska fram- 
Indien,  har lovat översätta boken till ta- 
mil-språket, som hans folk talar. Det är  
äldre än sanskrit och ett litterärt språk. 

Detta är ju ett märkligt möte mellan 
dagens politik och forntidens historia. 

A. B C. du Mouvement pour la Paix, 
Dates et Faits, av Anna T. Nilsson. 
Förord av d:r Chr. 
neralsekreterare i 
ska Unionen,  och Slutförslag av Paul 
Otlet, direktör vid Mundaneum i Brys- 
sel. 83 sidor. Pris 1 schw. franc. 

en k r a f t i g  inandning av senapsgas, som rasittillvaron är inte utan sina frestande tänka sig? Det svaras mig: Nationer- man åtminstone inte blandade in små- 
gör kroppen abnormt mottaglig för in- Det hämnar sig att i längden nas Förbund har fattat en, vill jag m i n -  b a r n  »politiken». Häromnatten var min 
fektioner, Och angriparen kan smickra den som ideal. De som får - värdinnas son, 12 år med Stahlhelms 
sig med att verkan av senapsgasen plus eller skall? - arbeta kanske också vill nas, av alla stater antagen resolution som ungdomsavdelning ute på nattövning. På 
infektionen e j  ä r  övergående, Ännu 15 sitta hemma. Varvid det kan gå så illa förbjuder användningen av bakterier. ränseln var en filt rullad på soldatmanér, 
år efter kriget visade 2/5 av dem som som i de båda ovan citerade oförsörjda T r o r  någon verkligen att uppfanatiserade livrem och en soldatmössa med kokard 

massor med en typ som t. ex. Göring fullbordade miniatyrsoldatens utrustning. 

som ledare skola låta binda sig av en En annan dag såg jag en liknande ut- 
voro ute för en attack med senapsgas männens fall. 

styrd pojkavdelning komma släpande på 
internationell överenskommelses pappers- e kanon-attrapp, Undrar om de inte 

kroniska Vad den Iunginfektioner. civila befolkningen beträffar, 

har kanonen riktad mot sydväst under lapp? 
behöver fienden e j  inskränka sig at t  fram- 
kalla epidemier. Livsmedelsproduktionen 
kan förstöras genom utkastande av tun- huset i Bukarest funnits ett upplag av 
na glasbomber innehållande baciller av dödsbringande baciller. Det kommer att bli ett fruktansvärt 
mul- och klövsjukan, kringsjukan ( får )  menterade påståendet och när krigspro- för att en dylik propaganda skulle nå kaos när den här nationella yran har 
och svinfeber. pagandan lagt sig. befunnos bacillerna de centra där handling utlöses och le- bedarrat och a l l t  faller ihop, v i l k e t  är 

Detta är  således vad vetenskapen har ha varit rotsbaciller, avsedda för det ru- darna ta blott upp det som passar deras oundvikligt förr eller senare. Miljoner 
av nassarna har ju bara dragit på sig 

På effektivi- mäniska kavalleriet. Litet senare hade syften. Människorna skola e j  som upp- den bruna skjortan för att dölja det rö- att bjuda de krigförande 
teten finns det ingen anledning att tvivla avtrubbningen gått så långt att pressen skrämda får  drivas in i fredsfållan, f r e d s  da hjärtat och för att kunna försörja sina 

när vi betänka att Balbos flygplan alla knappast ägnade någon uppmärksamhet tanken skall byggas upp inifrån, vara familjer. Och de som ä r  för styvnacka- 
voro bombplan. Men ä r  det då verkli- å t  en rätt sensationell sak: det hade i en övervägd, levande övertygelse, ett de för att ta på det bruna, spärras i n  i 

gen möjligt att det bland vetenskapsmän, Zürich uppdagats att en stormakt - den ideal at t  sträva till, a t t  arbeta för. Trots  koncentrationsläger ning och skall »fostras under om» gevärsbevak- Lägren ut- 
dessa mänsklighetens ljusbärare, skulle engelska författaren säger ej vilken - allt finnes det i alla länder allt flera som göres ofta av stängda fabriker och i des- 
finnas någon färdig att prostituera sig hyrt anarkister för att via en neutral stat äro besjälade av fredsidben, som äro fär- sa smutsiga lokaler tror man sig kunna 
till sådana ändamål? Det spirar vränga ut och in på kommunistens själ. 

efter krigets erfarenheter e j  med ett så sens tystnad förklaras ju i någon mån av överallt, i Amerika, i England, Frankrike, Löjligt! Enda sättet är  väI att göra ho- 

frejdigt nej besvara denna fråga som vi att det gällde Ryssland, men utgör tillika bland Tysklands »défaitister». Det har känts riktigt skönt, slutar bre- 
skulle ha gjort det före 1914. Det har en sorglig illustration till hur litet rätts- till fredens i stället för till krigets ideal vet, att  få ladda ur  sig litet av all den 
ta lats  och diskuterats så mycket om sa- medvetandet får tala när intressen eller och tiden som mognar tankar i männi- avsmak och äckel man känner inför en 
ken att reaktionerna blivit avtrubbade. känslor väga ned den motsatta vågskå- skosjälar synas mig vara det enda som s i n  här till synes meningslös massugges- 

kan förebygga krigets alla fasor, Är  det tion. Bara ett fatal vet vad de vill, res- 
ten vet inte ett dugg utan följer med 

De flesta av oss minnas vilken våg av len. 
avsky det under pågående krig väckte, 
främst naturligtvis inom ententebetonad ligt invänta det bakteriologiska krigets växande skörden? 
press, att det i det tyska beskicknings- fasor, som i meningslös grymhet skola 

Casan. 

En livlig krigs-greuelpropaganda? övningarna. 
Tyskarna de- Massan äger för litet skapande fantasi 

Tyvärr kunna vi införa koleravibrioner till Ryssland. Pres- diga att offra s ig  för den. 

nom svagsint först. 
Fostran 

Skola vi då, avtrubbade och slöa, tå- förmätet att sätta sitt hopp till den och litar på de andra, 

E. Gadolin-Lagerwall. 

plex i rörelse, hela samspelet av de psy- kring Marxismen är H. G. Wood’s Truth agitationen. Han söker komma bakom 
kiska krafter som mötas och stötas i den 
sociala och politiska sammanlevnaden 
Det är  högst nödvändigt och e j  blott 
opportunt, att psykologi och sociologi få 
folkbildningsärenden. 

Detta var klart för Alf Ahlberg, när 
han gav ut sina Brunnsviksföreläsningar 
i Social psykologi (Tidens förlag 1932). 
Ehuru han uttryckligen betonar, att det 

sociala och på sig, men som ett flyttlass på gatan, nelsestadiet, och säger ifrån att själva J trassla till med en börda av mekanistiska, intellektu- den instinktpsykologi (Mc Dougalls), 
sig, ju nödvändigare, blir en sådan själv- alistiska och deterministiska tankegångar, som han tar till utgångspunkt är  otill- 
besinning, som den Künkel nödgar till. som hota at t  hämma hela framfärden. fredsställande, så vet han dock hur nöd- 
Men den skall icke ske i isolering från De åter, som medtvetet och konsekvent vändigt det är  att öppna ögonen för det 
utan i intimt samband med det allmän- rikta in sig på att konservera och stötta dramatiska spelet hak- 

na krisläget. T y  »ödesmaskan» (Kün- det traditionella (eller för-traditionella), om de sociala och politiska företeelserna. 
kel) har fått så stor räckvidd för en och de stå trots allt sitt knog i så starkt Till sin refererande redogörelse fogar 
var. Det gäller emellertid e j  endast tids- vinddrag från nuets ovädercentrum, att han ett mycket intressant kapitel i klass- 
orientering. Utan också »jakten efter en stormen en dag kan blåsa bort alltsam- psykologi, där hans egna erfarenheter 

livsåskådning» Undra på om man arbetar med och kombinationer få komma till tals. Det 
är  ett mycket nödvändigt - ibland kan- ärende i en epok, då så många själar äro skräckens krampaktiga mod. 

husvilla eller bo i tillfälligt hoptimrade Det ä r  nödvändigt på alla håll att ori- ske mycket otacksamt - arbete att här 
baracker, där fallfärdigt och ofärdigt entera sig, att göra ett urval av det än- dela med sig åt en större allmänhet och 
blandats samman och där ett plank mot nu livsdugliga och kasta bort det förbru- nödga till vidgad och fördjupad syn på 

grannens ofta förefaller angelägnare att kade. 
bygga än själva boningen. piriskt studera väldiga verklighetskom- Ett befriande inlägg i diskussionen 

Emilia Fogelklou Norlind: 

Vidgat synfält och 
sj älvrannsakan. 

I I .  Socialt fruktbärande inställningar röra hela rör sig om en vetenskap i begyn- 

politiska, 

psykologiska 

är  ett ytterst legitimt man! 

I och för detta nödgas vi att em- det sociala och politiska spelet. 

and error of communism (London 1933). det som lockar tidens människor och det 
Här ä r  varken defensiv eller offensiv, utan som väcker avsky, och han lyckas - åt- 
en klart urskiljande framställning ar  den- minstone till en viss grad - belysa den 
na nya tro och dess dogmer. »En rörel- dubbelinställning av rättfärdighetskänsla, 
se som inger hopp och väcker hängiven- bundenhet av Hegel och bittert agg, som 
het är religion, men en religion, som in-  ursprungligen bildat jordmån för Marxis- 
tetdera förmår har e j  längre liv.» En tiska tankegångar. Det gäller att skilja 
rörelse kan inte principiellt övervinnas ut sant och falskt ur den hoptvinnade 
genom något som ä r  »billigare» än den väven. 

darisk, ansvarsfördjupad och levande rö- ungefär som när stadsfullmäktige i ett 

relse. Författaren beklagar att inte irländskt samhälle beslöto 1 :o att bygga 

Marx' Kapital blivit mera läst just av de nytt fängelse, 2:o att begagna teglet från 
borgerliga, som den kunnat väcka till be- det gamla, 3 : o  att använda det gamla 
sinning, i stället för av dem, vilka den fängelset, tills det nya blev färdigt. De 
genom sin determinism alltför mycket be- som bara vilja hindra en omstörtning 

rövar känslan av personlig och moralisk utan något konstruktivt program utifrån 
ansvarighet. (Han gör dock en intres- det förändrade läget, kunna inte ens 
sant jämförelse mellan lutherdomen - hindra så som de vil ja De åter som 

kalvinismen och socialismen - marxis- utan vidare med all makt välkomna och 

men, och han glömmer därvid e j  att fram- framkalla omstörtningar, de veta icke vad 
hålla den aktivitet, som paradoxalt nog de göra, överblicka ej konsekvenserna. I 

framkallades av läran om förutbestäm- ett ombrytningen sådant läge på gäller alla det tänkbara att mitt punkter under 

melsen.) 
Förf. går in i en analys både av Marx' arbeta på en gång kooprativt och sär- 

egen framställning och det dogmatiserade skiljande. , Kan icke den beståndsdel i 
popiilärkoncentrat, som går  och gäller i kommunismen som är sann inspirera en 

själv, endast genom en ännu mera soli-  Vi som nu leva ha det, säger förf., 



T i d e v a r v e t  b ö r j a d e  1933 sin 
e l f t e  årgång. 

En förvandlad vinkällare. 
(Forts. fr. sid. 1.) 
Utom dessa små egenheter ar det karaktar, utmarkande for det landskap 

framförallt de stora avdelingarna for som svarat for dess iordningställande 
elev- och gästrum, som man minns från Det ar t. ex. Västmanlands, med utmärkt 
Wendelsberg Tjugu rum i tredje vå- vackra vävnader och ett vackert skriv- 
ningen har bekostats av Nationaltemp- hord, verkligt andamålsenligt ordnat för 
larordens olika distrikt och till största två det ar Dalarnas, Värmlands och 
delen uppförts och prytts av ordensmed- Upplands, med dekorationer och vackra 
lemmar från de olika bygderna, konst- möbler i landskapens egen stil, Göteborgs 
närer, hantverkare. sömnadsskickliga och Stockholms mera stadsaktiga och 
kvinnor. Varje rum har s i n  bestämda mindre omedelbart glädlestrålande men 

smakfulla art, Hallands 
förtjusande blåbetsade 
vaggar med bruna dörrar 
och lister. 

Landskapsrummen på 
Wendelsberg ar ett rik- 
tigt äreminne over den 
solidaritet, konstnärs- 
glädje, uppfinningsrike- 
dom och skaparförmåga, 
som funnits bland svensk 
ungdom under de arbets- 
lösa och bekymmerstyng- 
da åren på 1930-talet. In 
I minsta detalj kärleks- 
fullt uttänkta och utfor- 
da, visar de vad ett starkt 

Värmlandsrummet på Wendelsberg . intresse och ett gemen- 
samt mål kan avlocka en 
stor krets av »vanliga» 
människor. Det är många 
både arbetslösa och and- 
ra som utan ersättning 
har bidragit till dessa ar- 
beten, som efter att ha 
erhållit avtalsenliga löner 
för sitt arbete, lämnat 
igen det mesta eller en 
stor del av vad de fått och 
på det sättet möjliggjort 
for skolan att fora utvidg- 
ningen igenom. 80,000 
kronor i å t e r l ä m n a d e  
betslöner, 20,000 kronor 
insamlade kontanta me- 
del ar det stolta bidrag 
som gamla elever och Na- 
tionaltemplarordens di- 

Wendelsberg ser ut som ett ärkehertigslott 

Dalarummet ar myc ket berömt 
strikt har skänkt sin skola. 

renare glöd och starkare tro an den po- 
pulära blandning av sant och falskt, som 
tanken avslöjar i den kommunistiska agi- 
tationen, frågar han. anklagar. 

Förf , som - i likhet med Eddington 
- a r  kväkare, anför ett påstående ur (Forts. fr. sid. 1). 

ett aktuellt föredrag (av professor Mac- Men dokumenten publicerades obero- 

murray, Makers of the modern Spirit), ende av deras protester och de tyskna- tionella tvingades att acceptera tillväga- 
att vi som nu leva endast har att välja gångssattet och mycket mot sin villa 
mellan Nietzsche och Marx. rosta for stränga åtgärder emot kommu- 

Mot detta val reagerar förf. Dessa nistiska partiet. Men de motsatte sig 
två ha haft sin dag, men de äro reak- varje förslag som ville utestänga kom- 

tionärer. Båda förkastade medvetet munisterna från valet den 5 mars. De 
önskade under alla omständigheter hindra 

kristendomens anda. Man kan visserli- det nationalsocialistiska partiet från att 
gen med fog säga, att de missförstodo f å  absolut majoritet i riksdagen genom 
den och därföre voro mera kristna än de att göra kommunistpartiet iIlegalt. 
själva visste av Men hur sant detta än Nationalsocialisterna förstod att det 

är, så missförstodo de dock dess skapar- inte skulle bli Iätt att genomtrumfa kom- 
munisternas undertryckande och såg sig 

anda Och kunna därför icke ta ledningen. om efter någonting mera åskådligt, som 
Ur sitt hjärtas, sin hjärnas och sin vil- skulle uppväcka ett sådant raseri att in- 

jas  samstämmiga overtygelse, ser förfat- gen mer skulle våga motsätta sig ome- 
taren som tidens avgörande fråga: »Kan delbara straffåtgärder emot såväl social- 

man ännu vara kristen% 
Allt var forherett. Betecknande nog 

e j  så mycket att man kan som att man hade ingen enda av medlemmarna i den 
måste - just for tidens nods skull. Och nationalsocialistiska propagandastahen 
- tillagger anmalaren - också för den något föredrag måndagen den 27 februa- 
nya världsbildens skull! ri. Hitler, den outtröttlige talaren, Göb- 

bels och Goring, alla var I Berlin. 
Under tiden forpassade sig några nog- 

En död 

Hans svar blir demokrater som kommunister. 

E. F. N. 

Lördagen den 2 Sept. 1933 - N:r 33 

En milstolpe. 
(Forts. fr. sid. 1). 

säger d.r Kjellberg, att polikliniken skall sjukhusens gynekologiska och obstetriska 
utvecklas och utvidgas från denna första avdelningar Gemensamt för alla är 
anspråkslösa början och att man så små- dock att de skotas uteslutande av legiti- 

merade läkare. De protestantiska kyrko- 
ningom skall kunna anställa en assistent- samfunden stå i viss man stödjande till 
läkare. M i n a  krafter lär väl knappast detta arbete. 

förslå Vid kliniken i 'New York, har under 
Tidevarvet vet visserligen at t  d:r  Kjell- dessa tio år Iämnats upplysning åt over 

berg räcker till för mycket, men instäm- 40,000 kvinnor. 600 nya patienter är me- 

munen måtte tillmotesgå hennes rimliga 

krav och kan endast uttrycka sin glädje lande lapar tillåta upplysning om födel- 
over att Stockholms stad nu gått in for sekontroll endast p i  medicinska indika- 
vederhaftig upplysning på detta område. tioner och alla kvinnor som besöka kli- 

intresse att hora vad en av de amerikan- specialister på olika områden. 
ska läkare, som arbetar på det sexual- 
hygieniska området, har att meddela om ves vid kIiniken forskningsarbete och 

doktor Hannah M Stone, den medicinska Stone 
chefen for Margaret Sangers stora Birth rande 10,000 kvinnor, kommer inom kort p 
Control Research Bureau I New York och att publiceras 
som just nu är på besök i Stockholm, santa resultat D r Stone bekräftar ock- V 

D:r Stone är en mycket intagande så for Amerikas del, bad vi i denna tid- a 

mer till fullo i förhoppningen att kom- deltalet per månad Inte m i n d r e  än tret- 

Det kan i detta sammanhang vara a" niken därför forst måste undersokas av 

Utom upplysningsverksamheten bedri- 

erfarenheterna från Amerika vi frågar statistiska undersökningar, berättar d.r 
En statistisk undersökning berö- 

Den ger ganska Intres-  

amerikansk läkare, ung, mörk och vacker ning vid upprepade tillfällen har hävdat, 2 
med ett lugnt och förtroendeingivande att tanken på födelsekontroll ingalunda 
s ä t t .  Hon är mycket intresserad av sitt är någon ny Idé, som genom rådfråg- 
arbete och beredvillig att meddela något ningsbyråerna påtvingas människor, L tvärtom har det visat sig att over 90 pro- 

cent av de undersökta kvinnorna redan av sina erfarenheter. 

Den allmänna inställningen till sexual- före sitt besök på byrån praktiserat fö- 
hygienisk upplysning och särskilt frågan delsekontroll i någon mer eller mindre 
om födelsekontroll ar  betydligt mycket tillfredsställande form. De existerande 
friare nu an for ett tiotal år sedan, nar lagarna som förbjuder upplysning om 
mrs Sanger först började sitt arbete, sä- barnbegränsning, och som i vissa fall för 
ger d:r  Stone. Födelsekontrollbyrån i Amerikas vidkommande är ganska strän- 
New York, som mrs  Sanger grundade ga tycks alltså lika litet som den sven- 
1923 och vars ledare hon alltsedan dess ska preventivlagen ha vunnit sitt syfte. 
har varit, var i fem år den enda i sitt Vad de åstadkommit är emellertid att 
slag men har nu fått många efterföljare. kvinnorna av brist på vederhäftig upp- 
Inte mindre an 130 födelsekontrollkliniker lysning fått nöja sig med ovetenskapliga 
ar upprattade I sammanlagt 27 olika sta- 
ter och arbetet utvidgas alltmera. De 
flesta av dessa kliniker har åstadkom- Mrs Sanger ägnar sig numera framför- 
mits av privata organisationer, men en allt *' att försöka få en ändring t''' stånd 

del ar också upprattade i samband med 

berättar d.r Stone. Man hyser vissa for- 
hoppningar att arbetet skall kronas med 

och medarbetande och framgång och att en ändring skall kun- 
outtröttligt vakande over det hela har na ske redan vid nästa kongress Den 
Wendelsbergs rektor Justus Elgeskog allmänna andan är ju under Roosevelts 
och hans hustru lett arbetet i dess ratta regeringen betydligt Iiberalare an förr. 
fåror. Det a r  ett verkligt storverk. Men D:r Stone visar et t  stort intresse 
har det varit och är mödosamt att med för hur saken skall utvecklas I Sverige. 
mycket folk ut och in och en myckenhet Under uppehållet I Göteborg höll hon ett 
krävande arbete forvandla åttiotalets föredrag dar och nu önskar hon verk- 
»ärkehertigs»-villa till en andamålsenlig samheten i Stockholm all framgång. Ef- 
skolbyggnad, har ledningen for Wendels- ter besöket har reser d:r Stone tillsam- 
berg säkert fått sin beloning. I stallet mans med sin make - som också ar la- 
för att man från början kunde t a  emot kare och mycket intresserad av de frågor . 
endast 25 elever till skolans mångsidiga hans hustru arbetar med - vidare till . 
och levande undervisning, hade man un- Ryssland for at t  studera de just for hen- 
der den senaste vinterkursen plats for och nes verksamhet utomordentligt intressan- 
fick mottaga 128 unga m i n  och kvinnor ta förhållandena dar. Hon har också av 
till studierna. Det kan man ju  kalla en Sovjet inbjudits at t  hålla en serie före- 
effektiv ombyggnad inom de gamla väg- drag om födelsekontroll och sexualhy- ' 

och osäkra metoder, 

Inspirerande 

C. if. g i e n .  garnas ram. 

grant utvalda medlemmar av nationalso- med det socialdemokratiska partiet. Ge- 
cialistiska partiet genom kallargången nom denna bekännelse har den kommu- 
under riksdagspresidentens officiella re- nistisk-socialdemokratiska enhetsfrontens 
sidens till riksdagshuset. Nar utkiken verklighet bevisats » 
rapporterade att de kommunistiska riks- De tysknationella såg med stigande 
dagsminnen Torgler och Konen Iämnat obehag på dessa metoder. Till yttermera 
byggnaden, skred nazisterna till verket visso uppenbarade sig den kommunistiske 
På några ögonblick brann det i ljusan riksdagsmannen Torgler själv i polisens 
låga. Gärningsmannen skyndade dar- högkvarter på tisdagen Regeringen 
ifrån och kvar blev endast van der Lubbe skulle mycket hellre ha sett att han flytt. 
med ett holländskt pass, ett kommunis- Medan nationalsocialisterna forheredde 
tiskt Enhetsfront-flygblad och flera foto- en avgörande kupp på valdagen beslöt 
grafier av sig själv tillsammans med en sig de tysknationella regeringsmedlem- 
medlem av den hollandska kommunistiska marna, vilkas stallning började bli ohåll- 
oppositionsgruppen, på ett lämpligt satt bar, för följande plan: En officiell rap- 
anbragta i byxfickan. Man hade tänkt port över resultatet av undersökningarna 
på allting. Och ändå begick man miss- om riksdagsbranden skulle offentliggö- 
tag, som är nästan otroliga. T. ex. histo- ras, så avfattad at t  de tysknationella 
rien med van der Lubbe Trodde man skulle kunna bevisa, om det befanns nod- 
verkligen at t  världen skulle svälja denna vändigt, att de varit de nationalsocialis- 
rovarhistoria om den vandrande gesällen tiska brottslingarna på spåren vid tiden 
från Holland, som efter endast ett par for dess publicerande. Om nazisterna 
dagars vistelse i Berlin skulle ha fått den gjorde allvar av sitt hot att tillvälla sig 
revolutionara centralkommittens förtro- hela regeringsmakten skulle denna rap- 
ende till den grad att han blev utsedd port offentliggoras for att misskreditera 
att spela en ledande ro l l  i de viktiga dem I allmanhetens ögon. 
handelser, som förbereddes! Man hoppades at t  detta tillkännagivan- 

Alldeles sakert var detta att overskat- de skulle förbluffa nazisterna och åter- 
ta världsopinionens godtrogenhet. stalla ledarskapet inom den nationella 

Man försökte också framhålla att Lub- fronten till Hindenburg och de tysknatio- 
be hade forhindelser med det socialde- nella. Vidare forberedde de ett upprop 
mokratiska partiet samtidigt. Den preus- till det nationella Tyskland, där Hinden- 
siska presstjänsten skrev: »I sin bekän- burg skulle anklaga Hitler och Göring 
nelse medgav mannen sina forhindelser for delaktighet i riksdagshranden och 
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