
Vad har hänt? Staten suckar efter barn 
U T G Å N G E N  AV DE KOMMUNALA 

VALEN I NORGE blev den som 
Tidevarvets ledare i förra numret förut- 
sade, Arbetarpartiet har segrat. Det er- »Vill man avfolka landet, skall ling ivrade vi för att de fattiga mödrarna 
övrade absolut majoritet i Oslo stadsfull- man fora en sådan befolkningspo- skulle få sin fria vård och femtio kronor 
mäktige och på flera ställen i landet. Ut- litik som den nuvarande., Ada men ett sådant slöseri med statens medel 
slaget är starkare i Norge än hos oss vid Nilsson i Tidevarvet av den 20 sep- ansågs onödigt, dem vill man förbruka på 

tember 1930. nya vägar och kanoner. landstingsvalen men tendensen är den- 

1 praktiken blev det alltså sil, att de samma. 

barnaföderskor som forut fått fri värd på MR ANTHONY EDEN, medlem av A r b e t s l ö s h e t  hotar bland lärarkåren 
till följd av barnminskningen. Det kommunernas bekostnad eller endast be- 

sande i nedrustningsfrågor, har varit på talas om spärr av seminarierna. Detta talat en mycken liten penning, nu fingo 
besök i Stockholm. Pressen har icke lyc- är anledningen till att pressen åter be- betala kommunerna sina trettio kronor. 
kats få veta något om hans ärende. Men kymrat diskuterar den sjunkande nativi- De mödrar som ha så liten inkomst att de 
antagligen är det någon engelsk linje för  teten. Man frågar naturligtvis efter or- komma ifråga for den kontanta moder- 
lösning av nedrustningsfrågan som han saken till detta hotfulla fenomen och skapshjalpen, tillhorde nämligen den kate- 
vill vinna oss för. For övrigt var han kommer med varierande försök till för- gori som stads- och landskommunerna 
jamforelsevis optimistisk rörande det klaringar av psykologisk natur. aven forut oftast fingo hjälpa. 
europeiska läget och talade lätt om det Men nu ha kommunerna uppfattat me- 
stora engelska luftrustningsprogrammet. synpunkter inte komma att vinna något ningen med den statliga mödrahjälpen så 

beaktande i diskussionen utan som van- att den betyder att de skola få skjuta över 
ligt tigas ihjäl skola vi dock här än en på staten den hjälp de gåvo förut själva! 
gång lägga fram dem. Innan vi ta upp Vad som sker är alltså att statens 

POINCARÉS DÖD följde kort efter de! 

till skärskådan de psykologiska orsaker- mödrahjälp övervisas till kommunerna 
hans vän Barthou fått ett våldsamt 

na tidningarna föreslagit, först några ord som betalning å kvinnans vägnar. Av de 
slut. Med honom gick bort den främste 

mannen för den ena linjen i den franska om samhällets ekonomiska inställning till 30 kronorna gå regelbundet 2 kronor till 
utrikespolitiken, den som går fram mot barnaföderskan, ja, till föräldrarna. Läng- detta administrativa förfarande. Det är 

re behöva vi inte gå för att finna hur utan tvivel mera lönande att registrera 
Tyskland med maktspråk och våld. Den 

politiken kulminerade år 1923 i försöket klagan över den sjunkande nativiteten barnaföderskor än att föda barn. 
Men var detta meningen då lagen an- 

att kräva ut tyska skadeståndet in natura höjes fristående ut i luften utan samman- 

och med hjälp av bajonetterna. Andra hang med samhällets praktiska hand- togs? Var det därför kvinnoopinionen 
mobiliserades och sedan gladdes? Vi tro 

män som Briand och Herriot försökte tid- lande. 
vis att på andra vägar uppnå försoning 

och samförstånd. På sisfone gav man upp utredningar i samband med sjukkassere- Men vi tro att tiden vore inne för dem 
formen beslöt kontant mödrahjälp till be- det vederbör att ta en Iiten funderare och 

både det ena och det andra sättet och 

hövande, välkomnade Tidevarvet detta se efter vad som blivit av denna snåla 
ägnade sig uteslutande att gå runt kring 

men dock hjälp, sedan den kommit in i 
Tyskland och samla upp dess grannar i beslut. 
sin krets. Denna politik förde till förso- 

Har a r  en annan sak också att ta i be- ning med Sovjet, den syftade till förso- pen om samhällets ansvar inför mödrarna 
traktande. I statistisk årsbok för i är 

ning med Italien. Detta var yttersta syf- var i alla fall stadfäst. 

Nu har  lagen prövats några år, men finner man av statistiken frän de civila fet med inbjudan till Alexander av Jugo- 

slavien. och nu är Men det det gamla kostade gardet Barthou borta livet som kvinnorna visa sig inte villiga att tacka sjukvårdsanstalterna att förlossningar 
fått sin inriktning genom den långa kam- för hjälpen med flera barn. Varför det? som ske på barnbordshus stigit från 
pen mot Tyskland. Man väntar att få se Jo, emedan de inte fått någon hjälp¨ ut- 18,645 är  1920 till 33,587 är  1932. Men 
hur linjerna klarna för Frankrikes fram- over den de hade förut! Det kan man i det allmännas anslag till barnbördshusen 

varje fall svara för deras räkning som ha sjunkit under samma tid! 
utanför sjukkassorna skulle få åtnjuta ett år 1920 betalte det allmänna över 1 

tida politik. 

UNG ALEXANDERS MÖRDARE kontantunderstod av 30 kronor for var miljon. År 1930 778,699 kronor, å r  1932 K använde en portativ kulspruta förlossning. Ja, men varför gå de inte in 754,980 kronor. (Det skall emellertid 
enormt effektiv trots att den var så liten i sjukkassorna? kommer motfrågan. Det medgivas att ar  1930 uppgingo utgifterna 
att den kunde stoppas under en kappa. ha vi ingen anledning att svara på. Fak- för nybyggnader till en halv miljon.) 
Den var icke avsedd att mörda kungar tum ar  att denna generation av mödrar Jämför man patienternas bidrag genom 
med, knappt ens att alls användas för  ännu inte är inplockad i sjukkassorna. avgifter till driftkostnaderna för barn- 
civilt bruk. Detta fullkomliga vapen, kon- Och hur går det för dem som äro utan- bördshusen med det allmännas bidrag, 

skall man se att för år 1932 patienterna struerat for militär från olika länder att för? 
hastig nedskjuta varandra med, gjorde Ja, de fil vara glada om de av den sum- betala mera än det allmänna! Till jäm- 
det snabba mångmordet möjligt, det sköt ma, de skulle erhålla, sjalva få så mycket förelse kan nämnas att staten samma år 
självt nar mordaren slagits till marken. i sin hand, att det räcker till lite tvål och betalade 10 miljoner till tuberkulosvården 
Militären anser säkerligen att det är ett stjärtpuder. Kanske få  de alls ingenting. och patienterna själva 4 miljoner! Ingen 
fruktansvart missbruk av en god och nyt- Summan går nämligen i regel åt att be- grupp av klientelet pil allmänna sjuk- 
tig sak. Men har se vi ju ett nytt bevis tala för dem på barnbordshus, p i  lasa- vårdsinrättningar blev så ordentligt kladd 
på hur den tekniska militära utrustningen rettens förlossningsavdelningar och hos på pengar som barnaföderskorna år 1932. 

Det är ju inte meningen att forandrar även lönnmordens karaktär lik- barnmorskan. 
som inbördeskrigens. Har föll en liten 
diktator, de större ha anledning att darra. 
Det går inte att monopolisera vapnen för  
militärt bruk, lika lite som att uppehålla 
den knivskarpa skillnaden mellan lagligt 
vild och olagligt. 

Ehuru mordaren och hans vänner äro 
identifierade och terrorligor som fått fri- 

upptäckta, saknas ännu de som för- 
sträckte 3,000 francs till den lilla kul- 
sprutan. 

E SPANSKA UPPRORSMANNEN 

uttryck eftersom även kvinnorna deltagit 
- ha nedslagits av militären. Men upp- 
rorsandan ar inte nedslagen och general- 
strejken fortsätter. 

men ger mödrahjälpen åt kommunerna. 

engelska regeringen och dess re- 

Ehuru vi ha fullt klart för oss att våra 

Nästa man lär ska bli v. Papen. 

När riksdagen i maj 1931 efter långa inte det. 

Mödrahjälpen var blygsam men princi- byråkratiens kvarn. 

Varför? 
Redan då förslaget var under behand- (Forts. å sid. 4.) 

stad i Jugoslaviens grannlander blivit 

DE vilket för övrigt ar ett felaktigt 

Veckovakten 
Bilaga medföljer. 

Ta 
Bilder från Österrike. 

Den artikel om de nuvarande förhållan- Osterrikes ledande man ha alla gått i 
dena i Osterrike som vi offentliggora i jesuiternas skola, och förstå bättre än 
dagens nummer, har sants oss av en in- sina nazikolleger i Tyskland att bevara 
ternationellt mycket initierad emigrant skenet utåt. Österrike som är helt och 
som är personligen känd for redaktionen. hållet beroende av vastmakternas kredit 
Artikelforfattaren ar givetvis öppet fient- ar tvungen att låtsa en viss anstandighet 
ligt inställd mot den nuvarande regimen i som kulturstat. Den nyutkomna Svarta 
Osterrike, men det står ju  våra läsare fritt boken har emellertid skingrat illusionen 
att draga egna slutsatser ur de meddelade om den österrikiska fascismens kultur- 
fakta. For kvinnorna i de länder dar de nivå. Här skall berättas en del om h in -  
ännu ha frihet betyder historien om deras nornas stallning, om det klerikala, and- 
nederlag på österrikiska fronten ett nytt liga fortrycket och om barnens militari- 
se upp. sering som icke star i Svarta boken. 

Österrike under terror. Utanför österrike vet man nästan Kvinnoarbetet. 
ingenting om dess inrepolitiska si- Liksom i alla fascistiska länder, och 

tuation. Endast få veta att en fascistisk delvis också i dem som förblivit demo- 
regim arbetar dar med den värsta terror. kratiska, bli naturligtvis de österrikiska 
Man tror att den klerikalt-fascistiska dik- kvinnorna bortjagade från alla valbetalta 
taturen i österrike ar  mild och mänsklig befattningar. Det socialistiska Wien värj- 
bredvid raseriet i Hitler-Tyskland. Men de sig så länge som möjligt mot att på- 
ingenting ar  felaktigare. Terrorn övas tvinga lararinnorna celibat, ehuru det var 
blott mera jesuitiskt skickligt. Att intet lagligt forbjudet att anställa gifta Iära- 
internationellt eko höres i världspressen rinnor. Efter februarirevolutionen blevo 
beror därpå att den rika bourgoisien och aven i Wien samtliga gifta lararinnor 
de judiska journalisterna i dödsångest for bortjagade, likgiltigt om de voro familje- 
anslutning till Hitler-Tyskland stalla sig försörjare och deras man arbetslösa. De 
bakom regeringen, hur den an behandlar liberala och katolska kvinnoorganisatio- 
dem. Det vacker därför intet uppseende nernas protester hjälpte inte. Det måste 
och görs inte något väsen av att judarna sagas att även de ärkereaktionära kvin- 
i all stillhet och utan föregående lagstift- noorganisationerna satte sig energiskt och 
ning systematiskt utdrivas ur alla tjänste- modigt till motvärn men ingenting hjälpte. 
befattningar, ty de våga ej klaga. (Forts. å sid. 4.) 

I 

Manligt monopol i Malmö. 
Reaktionen minst i rikets tredje stad. fått en stadgad uppfattning om resultatet 
For några är  sedan beslöto stadsfullmak- av utbytet.» 
tige att kvinna. som var anställd I stadens I officiell  rapport från därvarande häl- 
tjänst, skulle vara skyldig att vid ingåen- sovårdsnämnd säger sig doktor Höjer ha 
de av äktenskap ställa sin plats till för- erfarit att utbytet, med hänsyn till bo- 
fogande. '' samlad kvinnlig opposition stadsvårdens handhavande, anses hava 
mot beslutet hade ingen som helst ver- haft olyckliga verkningar. 
kan. N u  förbereda myndigheterna nya Det andra fallet rör sig om ett förslag 

steg for kvinnornas sidosattande. som lönenämnden framlagt i sitt betan- 
I det ena fallet gäller det en tjänst, som kande angående överarbetning a' tjänste- 

lyder under Hälsovårdsnämnden, nämli- och avlöningsreglementet för stadens 
gen bostadsinspektrisbefattningen. Denna tjänstemän. Där heter det i § 7 Om vill- 
har som namnet angiver, hittills inne- kor för anställning: »Där av benämningen hafts av en kvinna, men nu  föreslår i lönestaten framgår, att befattningen ar 
nämnden, då tjänsten, på grund av inne- avsedd allenast för kvinnlig Innehavare, 
havarens fortidspensionering, ar  ledig, må å densamma endast tillsättas kvinna. 
att den skall Mot övergå detta till förslag att bliva har en stads- man- Å forfattningsenligt annan befattning galler, må, därest endast annat tillsattas ej 
lig tjänst 
läkaren, doktor Höjer, avgivit en myc- män.» 
ket kraftig reservation. I den heter det Om detta förslag vinner fullmäktiges 

gehör, måste det få ödesdigra verkningar 
for kvinnorna. Samtliga platser, som ej bland annat: 

»Misskötsel av en god bostad kan på betecknas med »kv» (kvinnlig) i tjänste- 
tämligen kort tid forvandla densamma till och avlöningsreglementet, komma endast 
en slumbostad. I kontrollen av lägen- att annonseras lediga att sökas av män 
heternas skötsel, således av hemvården, 
ha r  Hälsovårdsnämndens bostadsinspek- utan hänsyn till, att kvinnor kunde fin- 
tion sin huvuduppgift Det har over hela nas, som vore bättre meriterade. I sjalva 
världen hittills ansetts tämligen självklart, verket står ju detta förfaringssätt i strid lämpliga än män. I första hand kanske mot Behörighetslagens bestämmelser. Då 
därför att flertalet män sakna den påpekanden gjorts angående orättvisan 
grundläggande praktiska utbildningen i mot kvinnorna, svaras, att ingenting 
hushålls och hems skotande, men också hindrar, att vederborande styrelse ingår 
darfor att ett ingripande i intimare hem- 
förhållanden då det ] allmänhet kommer till stadsfullmäktige med anhållan, att 
att ske i samtal med husmodern ansetts viss plats vid tillsättning bör stå öppen 
böra göras av en kvinna. Nämndens for fri tavlan, alltså sökas av såväl kvin- 
tjänstemän skola sålunda ingripa rådan- nor som man. Det säger sig dock självt, som spädbarnsvård, skötseln av i frågor att en dylik omväg att vinna rättelse myc- 
sonliga renligheten, smittsamma sjukdo- ket sällan torde bli styrelsebeslut, så myc- 
mar, tvätt och matlagning m. m., kort ket mindre som kvinnorna äro synnerli- 
sagt alla de ting, som hora till husmo- gen glest företradda I stadens styrelser 

vidare »att av socialpolitiska skäl, och och nämnder. 
möjligen andra under de senare åren en Till syvende O g  sist är det stadsfull- 
kraftig rörelse uppstått att undantränga mäktige, som skall träffa avgörande i har 
kvinnan från olika offentliga arbetsområ- påpekade fall, men utgången ar lätt att 
den Denna rörelse har bland annat lett 

g bostadsinspektrisen ersatts med en har en representant bland stadens fäder. manlig bostadsinspektor underställd Häl- 
sovårdsnamnden. I en av dessa stader ar 

t i l l  att i tvenne svenska städer den kvinn- förutsäga, då kvinnorna i Malmö endast 

Matilda Holmgren. 



Den 20 O k t .  1 9 3 4 .  
ANSVARIG UTGIVARE: 

Ada Nilsson. 

Utkommer varje helgfri lördag. 
Triewaldsgränd 2, 3 tr., Stock- 
holm. Tel. 204842. 

I augusti samlades över tusen Förbundet säger denna g å n g  ifrån 
kvinnor i Paris  för att  demonstrera tydligare än förut att  det inser »att 
mot krig och fascism. Det var kvin- varaktig fred och verklig frihet icke 
nor från hela världen, kroppsarbe- kan förverkligas under ett system av 
tande och intellektuella kvinnor, re- exploatering, orättvisor och vin- 
volutionära pacifister, aktivt inställ- ningslystnad», varför det ser som 
da kristna kvinnor som alla voro sin uppgift att  »söka på fredlig väg 
övertygade att det inte räcker med underlätta och påskynda en social 
att moraliskt fördöma kriget utan att omdaning som leder till ett nytt sam- 
man måste kämpa effektivt och oav- hällssystem med full jämlikhet för 
brutet mot krigets orsaker, som de alla människor utan hänsyn till kön, 
ansågo ligga i det kapitalistiska sy- ras eller världsåskådning,. Som slut- 
stemet. Medan kongressdeltagarna mål anger manifestet en ekonomisk 
drogo hem för att  söka var i sitt land världshushållning under internatio- 
organisera en kvinnornas front mot nell kontroll, grundad p å  samhälls- 
krig och fascism, samlades i Zürich medlemmarnas behov. 
internationella kvinnoförbundet för Det är givet att  många av de kvin- 
fred och frihet till en extra ordinarie nor som samlats till kongressen, där- 
kongress med anledning av världs- av åtskilliga emigranter, av sina er- 
lägets allvar. farenheter kommit fram till insikten 

Det är inte underligt om denna att det gamla samhället aldrig utan 
stora internationella fredsorganisa- strid ger vika för ett samhällssystem, 
tion samlas för att  begrunda sin sådant som manifestet skisserar, 
Fredspolitik. Tiden rinner snabbt. medan andra föreningsmedlemmar 
situationen förvandlas, förvärras, till- däremot vil ja icke erkänna detta. P å  
spetsas. Det våldsamma anloppet en punkt måste dock alla enas,  och 
mot kvinnorna och de försök, som de ha, så vitt man kan förstå,  också 
ske i diktaturstaterna att tysta dem, enats, nämligen att förbundet självt 
ha tvingat många kvinnor in p å  en icke g å r  in för våldsmetoder. 
ny frontställning mot fascismen. Det  är riktigt och nödvändigt att  

D e  kunna icke s jälva behålla den sådant s ä g e s  ifrån, men alla som 
politiska neutraliteten i fredsarbetet ställa sig på den linjen böra vara 
och de vil ja e j  heller att  »Fred och medvetna om hur oerhört krävande 
frihet, skall göra det. För att den skall bli mer 
emot äro ingalunda benägna att än en tom deklamation, måste de 
å ta  sin avsky för kriget och sin som vil ja g å  fram med den vapen- 
fredskärlek driva dem till ett tydligt lösa metoden, besitta en andens kraft  
ich politiskt partitagande mot den som uppväger vapnen, de måste ock- 
exploatering, de orättvisor, den vin- så vara eniga och många. E n  enig 
ningslystnad, den provokanta natio- front av alla dem som vil ja på fred- 
nalism som leder till krig, m. a. o. lig väg avskaffa krig och grunda ett 
n o t  det nuvarande samhällssystemet. nytt samhälle skulle vara oemot- 

Efter  åtskilliga meningsbrytningar ståndlig. Det är de mångas  feghet, 
kom kongressen fram till att  enas slöhet och splittring som tvingar 
im ett manifest som konstaterar att  fram revolutionen. Och ingen av 
förbundets mål fortfarande äro: dem som underlåter att  göra sitt 
»Fullständig och allmän avrustning, yttersta för en fredlig omvandling av 
'ösning av alla konflikter genom samhället kan undandra sig a n s v a -  

Andra där- den är. 

Finlandssven- Det brinnande 
skarnas öde. skeppet. 

inoritetsproblemet har för oss sven- M e d  understöd av allmänna medel M skar fått en särskild aktualitet ge- byggde ett ångbåtsbolag i Amerika 

och svensk kultur som ligger i regerings- bemannade sitt Morro Castle med en sammanrafsad och illa betald besättning 
förslaget om förfinskning av den finländ- som levde under dåliga förhållanden och 
ska universitetsutbildningen. Regerings- på usel mat, medan a][ lyx slösades på 
propositionen »utmynnar i att fullständigt passagerarna. En av radiotelegrafister- 

fördriva svenskarna från vårt enda stats- na som å allas vägnar Protesterat mot 
universitet», säger »Vår tid», som är or- behandlingen av besittningen blev upp- 

sagd som icke önskad agitator. Ingen 
opposition, ingen organisation av besätt- gan för finlandssvenska kulturorganisa- 

tioner. 

möjligheter till studier, till vetenskapligt Så kom då elden lös. Hur det skedde, 
arbete, över huvud deras möjligheter att  om elden var anlagd, om det var det py- 
göra en kulturell insats i sitt fädernes- rande missnöjet som tog sig uttryck på 
land stäckas och kringskäras. Det måste detta hemska sätt, må här lämnas osagt. 

kännas hårt för denna livaktiga, härdade, I varje fall, då ångaren började brinna, 
var besättningen icke situationen vuxen, 

och begåvade svenska minoritet att be- den svek det första budet i havens lag: 
handlas som icke önskvärd eller behövlig att först och främst se till att  passagerar- 
i landets andliga liv, ungefär som kvinnor na räddades. Varför skulle de offra sina 
eller negrer. liv för lyxpassagerarna, för vilkas be- 

Därtill kommer att regeringsförslaget kvämlighet de fått träla så hårt? Man 

givit anledning till kränkande uttalanden fann förresten även ångarens överingen- 
jör i den första livbåten tillsammans med 

från den finska högeroppositionen, som 29 man av besättningen och 2 passage- 
anser att det icke gått långt nog. Att rare! Innan han gav sig av gav han or- 

den svenska kulturinsatsen kallas »smuts- der att eldarna skulle stanna s å  länge det 
fläcken på vår nationella historia» kan ju fanns en mänsklig möjlighet. Av de 136 

icke annat än pinsamt beröra även riks- som förgingos i eld eller vatten var hu- 
svenskarna, även om de veta att den sven- vudparten passagerare. 

Vid rannsakningen kommer nu fram att 
ska kolonisationshistorien inte är enbart även dessa offrades för snålhetens skull. 
uppbygglig. Det har ju Också sagts ifrån Befälhavaren dröjde under den avgöran- 
i en så finlandsvänlig tidning som Afton- de halvtimmen att ge order om S.O.S.- 
bladet att tidpunkten icke är lämplig att signal därför att han i det längsta ville 
diskutera en svensk-finsk framstöt för ge- se om det inte gick att bespara rederiet 
mensam befästning av Åland. Tyvärr har utgifterna för bärgningslön. Det fanns 

alltså inga ångare som kunde plocka upp 
man anledning frukta att svenskt-finskt de olyckliga, vilka kastat sig i vattnet 
militärt samarbete i största allmänhet på- från det brinnande fartyget. I stället 
går, alldeles oberoende av svensk opinion satte kapten full fart mot vinden, varige- , 
och oberoende av hur finlandssvenskarna nom elden ökade och spred sig dess bätt- 
behandlas. re över hela båten. 

Med kuvad bitterhet erinrar Vår tid om Det var den opålitlige, uppsagde andre 
radiotelegrafisten som slutligen fick rycka 

svenskarnas insatser under den vapenlösa ordern om S.O.S. ur kaptenen och med 

kampen mot det ryska förtrycket och om fara för sitt liv föra den vidare till förste 
de förpliktande löften som finska regerin- telegrafisten som i väntan på order hål- 

gar avgivit inför Nationernas förbund att lit sig kvar i sin hytt intill dess den fat- 
skydda och t.o.m. förbättra den svenska tade eld. Men då var det för sent! 

minoritetens ställning. Men det förekom- 
mer ingen antydan om att N.F. skulle inte tänkas än det brinnande skeppet med 

dess snåla ägare, dess fåvitska ledare, 
kunna erinra Finland om dessa löften, så- dess lyxpassagerare, dess utsvettade be- 
som det erinrade Polen nyligen. Och i sättning, dess hjältar och dess kräk och 
Europa är minoriteternas ställning och dess undergång. 

uppförande sådana att utifrån sett fin- . 
landssvenskarnas öde icke torde väcka 

större uppseende eller medlidande. Vi 

nom det starka hotet mot svenskt språk ett lyxskepp för 5 miljoner dollars. Det 

Detta betyder att svenskarnas ningen var tillåten. 

socialt och ekonomiskt samarbete världen fördärvas i krig och inbör- rande de som inbördesstriden i Finland 

fredliga uppgörelser utan våld och ret för vad som sker där våld sättes äro långt mera förhärdade nu än på Bob- 
en världsorganisation för politiskt, mot våld, människoliv spillas och rikoffs tid. Rikssvenskarna äro fortfa- 

mellan folken., deskrig. närmast angår. 



Falsk fosterlandskärlek:. 
ver tidens politiska horisont star den jar  om fred, om arbetsro och växtkraft, Ö nationella självtillräcklighetens och samt den krigsberedskap vars synbara 

isoleringens tecken. 
attityd utåt blir allt stramare. öppet el- Ligger ej den enda framtidsmöjligheten 
ler förtäckt kapprustar man enligt prin- i att slå in på en annan väg än krigsbe- 
cipen »bättre förekomma än förekom- redskapens? Det har alltid funnits män- 
mas,. De små länderna följa de stora i niskor, som vågat hela sin tro och sin in- 
spåren - efter råd och lägenhet. sats pa denna senare linje. 

Också Finland. Finlands problema- Eino Leino, efter sekelskiftet verksam 
tiska område, dess Akilleshäl är gränsen i den finskspråkiga pressen, var en av 

dess skarpaste och talangfullaste pen- i öster. Denna hermetiskt tillslutna gräns 
som alltsedan 1918 avskurit varje kon- nor. Det var han som först gjorde den 
takt mellan två länder. Se'n dess har ännu styva och trögtflytande finskan till 
denna gränsflod utgjort den yttre medel- ett kultiverat uttrycksmedel för tidens 
punkten för nationell propaganda av alla strömningar, till ett smidigt och träffsä- 
slag. Det börjar med de naivt nitiska kert vapen i journalistikens tjänst, där 
vallfärder som grupper av finsk lant- hans egen klara sprakande prosastil kom 
bruksskole- och folkhögskoleungdom då till sin fulla rätt. Ehuru skald betrak- 

tade han aldrig pressverksamheten som och då företaga till den rödvita bron vid 

Rajajoki för att avsjunga patriotiska ett själlöst »brödarbete». Journalistiken 
sånger. En annan tyngd och färg har var för honom en levande organism, som 

minen Karjala-Seura (en finskspråkig sida av sitt rika väsen. Ty han ägde en 
politisk studentsammanslutning; den mångsidigt begåvad och rörlig kultur- 
kanske inflytelserikaste) i åratal bedrivit människas lidelsefulla behov att ingåen- 

för Stor-finlandtanken och vilken myn- de och ärligt taga ställning till olika tids- 

nämligen sedan myndigheterna fått klart lerant kämpar han för luft och ljus i ett 
för sig att föreningen länge arrangerat yrvaket litet land, vars småskurna och 
turneer till olika militärläger för anord- inskränkta förhållanden pressa och pina 
nandet av fosterländska fester, där idén honom. Han känner sig i främsta rum- 
om Stor-Finland och annexion av öst- met som världsmedborgare, sedan som 
Karelen mer eller mindre öppet prokla- finne — eller enligt honom själv: han är 

världsmedborgare i den mån han i anda merats. 

Sorlande och lugnt rinner Systerbäcks och sanning är en son av Finland. Obe- 
bruna vatten över stenig sandbotten i kymrad om att han skaffar sig fiender 
den av albuskar till hälften dolda dalen. och skadar sin framtida bana som skald, 

Man når den slutligen, efter några kilo- svänger han sin ironis gissel, angriper 
meters vandring över karga karelska tall- öppet och oförtäckt frågor och förhållan- 
moar. Sannerligen, det rader en viss den vilka betraktats som tabu. Med en 
disproportion mellan denna lilla, fredligt ton, het och mörk av det personligas och 
flytande bäck och den vidlyftiga propa- självupplevdas bitterhet, angriper han 
ganda som bedrivits omkring den. särskilt allt som kan innefattas under den 

T. o. m. här, i detta anspråkslösa och av honom lancerade rubriken »ofruktbar- 
Hit hör isynnerhet den ensliga Ödemarkslandskap, märkes kon- hetens anda». 

trasten mellan två världar. Bygden är  skränande och storordiga fosterländskhet 
densamma, folket också. Men andan. som uppammas med alla medel och gör 
tempot äro andra. På en kulle på mot- sig bred överallt och vilken ingenting har 
satta strandsluttningen vajar en röd fana med verklig fosterlandskärlek att göra. 
över gränsbevakningens hus; ungefär var 
femte minut patrullerar en vaktpost förbi. Leino vänder sig mot denna oriktiga, , bakgrunden kunna vi skönja en kolhoz konstlade, tomma och självbeundrande 
inom synhåll, men dock lika oåtkomlig anda, »som redan nu utgör ett av de mest 
som befunne den sig på Kamtschatka! motbjudande dragen i vår unga finska 
Det är  söndag. 
bäcken njuter sin eftermiddagssiesta i Svenskhetsfragan sysselsätter honom 

bönder på ett av de typiska karelska for- svensktalande kvinna och hemspråket var 

donen. Där kommer ett lag av traktens svenska — och även här ställer han sig 
folk på väg till skördearbetet. Sjungan- naturligt och fördomsfritt, latande var 

de defilerar de förbi på åstranden, led- sak vara vad den är. Hans skarpsynta 

sagade av ett par röda soldater. Civil- och träffande reflexioner ha e j  förlorat 
befolkningen far nämligen ej nalkas bäc- sin aktualitet och udd: 
ken utan militärbevakning och varje slag »Vårt nationella uppvaknande har re- 

av kommunicering mellan de bägge strän- dan för länge fortgått uteslutande under 
Runebergs och Snellmans ledstjärnor. 

dernas bebyggare är  förbjuden. Man gri- Detta var naturligtvis det första ound- 
pes av oförenligheten mellan nejdens gängliga utvecklingsstadiet, det behövdes 
idylliska enkla skönhet, där varje linje i s.a.s. programfinskhet, pukor, trum- 
landskapets konturer och varje drag hos mor och cymbaler. Kanske behövas de 

Men ännu mer behövs ett stilla 
mänskorna i arbete och vila ordlöst väd- fruktbart kulturarbete, som knappast kan 

utföras med Björneborgarnas marsch. Vi 
böra minnas att under den på Runeberg 
och Snellman vilande nationalandan, som 
ännu i dag flyter ovanpå i vart land, går 
en annan djupare underström Som re- 
presenteras av namnen Lönnrot och Kivi. 
Den förra uppträder i vart offentliga liv, 
den är den halvpolitiska, halvofficiella 
fosterländskhet som håller skåltal, höjer 
leverop, skriver tidningarnas ledare och 
stämplar sina motståndare än som anti- 
nationella än som landsförrädare. Den 
senare synes ej så mycket, den verkar 
mera inåt, framträder i Finlands konst, 
litteratur och i hela det stora bildnings- 
arbete som utföres i hem och skolor, en- 
skilt och allmänt. 

Tiden har kluvit den förra itu: de 
svensksinnade förvalta nu Runebergs arv, 
’suomettarianerna’ (det gammalfinska 
partiet) förvalta Snellmans. Snellman har 
blivit en fana mot svenskheten, Runeberg 
mot ryskheten - - -. Hur skall vi 
komma ur  detta? Endast så att i st. f. 
den politiska finskheten kommer som 

De olika ländernas hot ligger över vardagen även här. 

den aggressiva propaganda som Akatee- han behövde för att finna utlopp för en 

digheterna nu slutligen blandat sig i, frågor och problem. Oförskräckt och to- 

Byn på denna sidan kultur». 

solskenet. På andra sidan färdas ett par givetvis också — han var ju gift med en 

fortsättare av dess arbete kulturfinskhe- 
ten - - -. 

Morgon med Poeten Johannes. 
Säsongens första litterära händelse ar 

Johannes Edfelts diktsamling Högmässan. 
Vi tillåta oss att införa två dikter. redaktionssaxen. 

ALTARTJÄNST. ' mer av Tidevarvet ofärdigt, med ett sant som det är  sagt, men det var ju  ny- Oförklarligt kom den på min lott, 
hål i en sida. Nu återvänder jag  till plat- heter som jag  sökte i tidningarna. 
sen så tidigt att endast morgonen kom- 
mit, men icke morgontidningarna. 

går kväll lämnade jag  veckans num- rar Verner von Heidenstam. Det är  så Mig har ändå kärlek mött på vägen. 

— Hos en man, som knappt var angelä- 
gen, Men min goda sax, nu hittade du verk- 

Den gamla rörande redaktionssaxen ligen en nyhet. 
Här meddelar TT att har miraklet alltså försiggått. 

som klippt samman så mycket material åt Roosevelt skurit ner arbetsveckan inom 
Tidevarvet under årens lopp ligger och bomullsindustrien från 40 timmar till 36 Allt som plågat, allt som djupt bedrövat, 

vilar på en jättehög av sönderklippta tid- utan motsvarande minskning av lönerna. plånas ut av en barmhärtig hand. 

ningar. Jag lyfter på den för att göra en Varför har detta undgått dig? Ja, det - I ett tidlöst rike ha vi strövat. 
ny undersökning av detta material i av- står med så liten stil i skuggan av de sto- Gränslöst är vårt rätta fosterland. 

sikt att därur fylla luckan som blivit. Så r a  morden för veckan. 
paradoxalt det än later, hoppas jag  på att 

finna något förbluffande i dessa gamla »åvägabringande av betesfred på skogs- - Fosterland, där det var skönt att vara, 
tidningar, jag  ber om en glad nyhet som mark i enskild ägo». 

om en nåd, jag  törstar efter ett gott Vad betyder det? Ja, taggtråd för en 
skämt. halv miljon betyder väl fred för skogar- Tungt av skam och hett av rovdjurslyst- 

T y  jag  är mycket medveten om att det na men alla lövängars undergång med 
som tidens vig  sköljt in i det här numret, blommor och fåglar. Det är  ruskigt men vältrar sig i rymden detta klot. 

som nu är i vardande, det har bara blivit alla enskilda ägare vilja j u  ha betesfred, - Daimon, som jag  mött, en krans av 
rapporter från de frontlinjer där strider och kanske är jag  också en av dem. Låt 
pågå i denna oroliga värld mellan länder, oss alla betänka om det inte hos oss bor flätar jag och lägger för din fot. 

någon längtan att få anslag av det all- klasser, kön och ideer. 

Men det som saxen ratat under veckans männa till taggtråd om våra enskilda be- 
lopp, tyckes mig i en hastig granskning tesmarker. Kanske männen i Malmö ta 
mest vara stora, feta ledare, häftiga stri- första pris. Men det finns flera — pris 

der även det, ehuru redaktionerna emel- menar jag. 
lan på Klarafronten. »Det är  förfärligts, Vad rör sig valen om? Betesfred eller 

säger en, »att svensk arbetarrörelse gil- icke, förstås! 
lar det väpnade upproret i Spanien mot Nu komma morgontidningamal Jag bli kvitt en spökvärlds gemenhet; 

en regering som var parlamentariskt kor- slänger de gamla i en hast. Lustigt nog 
rekt!» - »Ha!», svaras det, »den var icke är det första jag hittar en seger i betes- 
korrekt, förbindelsen mellan radikaler och fredens tecken för den borgerliga valkar- 
klerikaler var osedlig!, - »Det gör det- tellen i Göteborg. Den hade gått fram 
samma, men man får inte förfalla till bar- under beteckningen Samhället främst». 
rikadromantik! Det man gillar hos andra Varmed partierna till höger och vänster 
gör man kanske efter i ett obevakat ögon- ansågos uteslutna. Men vem vill inte 
blick!» sätta samhället främst i valtider, och det 

Medan jag bläddrar i tidningarna skym- nazistiska medborgarförbundet i Göte- 

ta våra socialdemokratiska förgrundsfigu- borg förklarade, att nu ville det gå fram 
rer i bildreportaget på ett sätt som gör till val samman med professor Segerstedt, 

att jag finner att åtminstone de icke ha för att i någon liten mån dra nytta av 
några obevakade ögonblick. Diskussio- den antinazistiska väljarkår som han UPP- 

Ryt i världens riksdagssalar, spara 
Krav på anslag av en halv miljon för inte lungkraft, fyll vår jord med skrål! 

källklar tystnad var ditt tungomil. 

nad . 

tystnad 

FÖRBJUDEN MUSIK. 
Det borde väl vara underbart 
att en kväll av fullkomlig renhet, 
då allting är genomskinligt och klart, 

att lämna en vrångbild, lösa sin sko, 
ta avsked av sitt dilemmas 

förfäande black och av glasklar ro 
och evighet översvämmas... 

Johannes Edfelt. 

nen förefaller därför lika lite aktuell som fostrat och leder. 
den som roligt nog mrs Roosevelt dragit Nu ser jag  att försöket inte lyckades. 

Upp i Amerika: Är vart folk moget för en Hela Göteborg sade nej. Det talas in- 
kvinnlig president nästa gång? Eller dignerat i detta sammanhang om lagligt 

diskussionen om vad man skall göra med skydd för partibeteckningar. Men det 

ningar! Nämligen att göra dem så klara 
och tydliga att skumma sammanhang för- 

Kängor i ställer för bröd. 

mobiliseringen år 1914. Nej, tyst, Nu ringer faktorn efter manuskriptet. 
Schwamm dariiber. Ja, jag  fann alltså inte något gott skämt. 

luftdrullarna över Stockholm år 1970. finns ju  ett enkelt skydd för partibeteck- 

Vidare! 20-årsminnet av landstorms- bjuda sig självt. 

.Världen är så liten,, säger mr Eden, Men kanske till sist ändå ett dåligt. 
och »vi behöva ett världsspråk», färkla- T. f. redaktören. 

Om vi vilja fortsätta måste vi n~ läm- Runeberg har gjort kriget till en lysande 
na allt nationellt sabelskrammel och fatta turnering - - -. Vi måste rikta vara 
plogen. Och då tillhör arbetets fortsätt- blickar framåt. Vår fosterlandskärlek 
ning Lönnrot, Alexis Kivi och - Finlands måste taga form enligt den 'närvarande 
radikala ungdom — — —. Vi kan inom tidens krav'. (Och efter en Runebergs- 
egna gränser handla alldeles tillräckligt dag): 'Aga vi inte minne som samtidigt 
radikalt, blott vi handla nog djupt, helt vore en väg mot framtiden? Ingen hän- 
och individuellt. Samma sko passar ej delse som vi alla kunde fira med gott 
varje fot. Var och en må stiga på egna samvete? Ingen dag vilken hela folket 
sulor.» skulle känna igen som sin egen’?» 

Leino kunde ha tillagt att folkets öde 
gan om Fänrik Ståls sägner får av Leino i varje krig — oberoende av om genera- 
en lika sällsynt som ohöljd belysning. lerna äro utlänningar eller det egna lan- 
Man kan e j  undgå att tänka p i  det ogil- dets - är enahanda: att fungera som 
lande (minst sagt!) som drabbar envar kanonmat; folkets intressen lär ett krig 
vilken varit djärv nog att betvivla »Fän- nog aldrig tillvarataga. — Var finnes f. ö. 

rikens» lämplighet som liv-lektyr för den radikala ungdom Leino nämner? Ar 
omogna skolbarn. Leino skänker Rune- det månne den nationella ungdom som nu 

berg full uppskattning som skald, om ock skramlar mest med vapnen? Denna ung- 
en del av hans sånger äro »paradpoesi». dom är  dock en annan andas barn än 

Men Finlands mest finska diktare, »Helkavir- 
>Synpunkterna i Fänrik Stål äro falskt siä’s» och »Simo Hurtta’s» mörka sånga- 

nationella. De äro denna självbedragan- 
de fosterländskhet som folket redan bor- re, vars hela väsen dock var knutet till 
de fått nog av. Ur konstnärlig synpunkt det Karelen och det folk han i Simo Hurt- 
har man skäl att beundra många av ’säg- ta later bekänna: folket vill blott fred. chauvinism: den var av det slag man bär 
nerna’, säsom vi beundra Fjalar, Hanna Leinos ande var för vittfamnande, han inom sig som en skatt - antingen man 
m. fl. Men de senare äro icke någon var själv för mänsklig och sann för att vet av det eller e j  - som skyr yttre ut- 

nationell bibel, v i k t  de förra tyvärr bli- kunna undgå att se livet och de verkliga tryck och braskande later, som är en in- vit hos oss. - - - Vi veta mycket väl av vilket slag dessa krig varit. Finlands människorna bakom bedrägliga schablo- struktiv relation till marken man tram- 
folk gick inte till dem som till parad. Det ner och tomma begreppskonstruktioner. par, till träden - vattnet - människorna. 
fördes dit som boskap till slaktbänken. Hans fosterlandskärlek hade intet av 

Den hos oss synnerligen delikata frå- 

Ragna Ljungdell. 



Tapper ungdom! 
(Forts. fr. sid. 1.) 

ödesdigra upprättande av skrankor mel- 
lan barnen. 

Samvetstvång. 

Ungdomens militarisening. 
Förbundskansler Schuschnigg är  en 

lärjunge från jesuiterkollegiet i Feldkirch. 
Han har som militarist och monarkist 
länge haft sin egna kristligt sociala 
stormtrupp, »de ostmärkiska friskarorna» 
som tillsamman med furst Starhembergs 
hemvärn kämpa mot. socialdemokratien, 
ehuru de två grupperna leva i inbördes 
split och avundsjuka. 

Schuschnigg har nu börjat militarisera 
de allra minsta barnen i det han utrustar 
sexåringarna med uniformer och trägevär 
och låter skollärarna exercera dem. 

Mycket intressant är att han ännu icke 
vågat militarisera mellanskoleungdomen. 
Den har nämligen gått i socialdemokra- 
ternas reformerade bottenskolor och där 
fått en klarsynt, kritisk och självmedve- 
ten hållning. Denna ungdom sätter upp 
ett enigt motstånd mot de .fosterländ- 
ska. uppfostringsförsök som satte in re- 
dan före februaridagarna och sedan be- 
drivits för högtryck. Om ungdomarna 
visa sig alltför motspänstiga svara skol- 
myndigheterna med relegering. När sko- 
lan började i höst, varnades ungdomarna 
i alla mellanskolor uttryckligen för att 
skratta, då regeringsukaser lästes upp, 
emedan detta kunde ha till följd att de 
uteslötes ur skolan. Men man kan inte 
utesluta alla skolbarn, om de uppträda 
enigt. Det har gång på gång hänt att 
skolmyndigheterna i Wien uppfordrat 
barnen att frivilligt anmäla sig till foster- 
ländska fester och möten, men inte ett 
enda barn har kommit. Då hotades med 
repressalier - indragning av befrielse 
från skolavgifter, av badkort och så Vi- 

dare, så att de fattigaste av barnen måste 
komma »frivilligt». 

Men herr Schuschnigg vågar inte att 
bilda uniformerade trupper av denna re- 
volutionära ungdom. Man försökte med 
gasskyddsövningar, men mellanskoleung- 
domen gjorde bara narr av dem och för- 
klarade dem för humbug, eftersom det 
inte finnes något skydd mot gas. Barnen 
har heller inte burit de fosterländska mär- 
ken som skolmyndighetrna föreskrivit. l 
motsats till de fullvuxna som karaktärs- 
löst satte på sig nya märken vid varje 
politisk strömkantring, lät sig den ung- 
dom inte knäckas som uppvuxit i den 
glöckelska skolreformens skolor. 

Kvinnornas utbildning. 
Den klerikalt-fascistiska regimen i 

Osterrike har efter »Encyclica Quadrage- 
simo Anno, ställt sig emot varje utbild- 
ning för kvinnorna. Kvinnor få  endast 
användas i deras egen tjänst som orga- 
nisatörer och inpiskare. Den socialistiska 
regimen i Österrike öppnade gossarnas 
mellanskolor också för flickorna, då de! 
inte fanns några statliga flickskolor tidi- 
gare. Kyrkan gick från början till storms 
mot samskolesystemet, och då omkring 
1930 den socialdemokratiska skolöversty- 
relsens makt redan var bruten, upprättade 
man särskilda flickklasser i skolorna. Men 
sedan 1934 är även den möjligheten förbi. 
Nu existerar inte mera några billiga mel- 
lanskolor för flickor. 

De privata flickskolorna ha fått sina 
understöd indragna, så att de troligen 
måste höja terminsavgifterna, som redan 
förut varit oöverkomliga för många. Un- 
derstöden ga i stället till gamla och ny- 
upprättade klosterskolor, som ta emot fat- 
tiga flickor, vilka inte ha råd att gå i de 
privata flickskolorna. 

Enligt en förordning av 20 september 
skola i alla mellanskolor upprättas paral- 
lellklasser, en för katolska barn och en 
för »övriga lärjungar,. Den judiska för- 
samlingen har protesterat mot detta 

Herr Schuschnigg förklarade högtidligt 
i Genève att varje trosbekännelse var till- 
låten i det toleranta österrike. Men han 
talade inte om hur man behandlade de 
konfessionslösa. 

Den intoleranta kyrkliga regimen hade 
på sin tid till följd att omkring 100,000 
socialister utträdde ur den katolska kyr- 
kan. Men dessa förlorade själar har hon 
nu återvunnit och på följande sätt: 

Efter februarirevolutionen fastställdes 
att man måste tillhöra en fosterländsk 
fackförening för att få arbete såväl i stat- 
liga verk som på enskilda arbetsplatser. 
Men man kan endast bli medlem i en fos- 
terländsk fackförening, om man kan visa 
katolsk dopattest. Följden blev köer 
framför dopfuntarna! Det måste sägas till 
många katolska prästers heder att de togo 
sig djupt av det skamliga i detta tillväga- 
gångssätt och under genans och förtviv- 
lan återupptogo de förvillade fåren i den 
allena saliggörande kyrkans famn. 

Följande exempel, gripet ur högen, vi- 
sar vilka fördärvliga följder detta medel- 
tida samvetstvång har på barn och lärare. 
En konfessionslös socialdemokratisk lä- 
rarinna måste för att inte förlora sin plats 
bli katolik. Inför sina elever, som voro 
mycket förtjusta i henne och som visste 
att hon icke var katolik av övertygelse, 
måste hon vid de obligatoriska kyrkobe- 
söken böja knä och göra korstecknet 
Efter det första kyrkobesöket kom hon 
hem, likblek och nedbruten och vågar inte 
se sina flickor i ögonen mer. Men att 
hålla på sin övertygelse betyder i det fa- 
scistiska Osterrike att svälta ihjäl. 

Staten suckar 
efter barn. 

(Forts. fr. sid. I.) 

avskräcka kvinnorna från att föda barn, 
man är ju tvärtom hjärtängslig över de 
svenska födelsesiffrorna som äro de Iäg- 
sta i världen. Det är bara det att man 
inte förstår, att 

vill man ha barn måste man föra en 
befolkningspolitik, ägnad att hjälpa och 
stödja mödrarna. 

Men det är här som i frågan om kri- 
get och rustningspolitiken. Ehuru situa- 
tionen grundligt förändrats genom de 
moderna uppfinningarna som göra kriget 

'till ett vanvett, går man ändå på i de 
gamla spåren. Sammalunda med kvin- 
norna och nativiteten. Ehuru genom spri- 
dandet av kunskap om antikonceptionella 
medel situationen förändrats därhän att 
barnafödandet mer och mer blir en frivil- 
lig sak, går man också här på i de gamla 
spåren. Den politik som föres visar att 
männen inte begripit nödvändigheten för 
rasens bestånd av att avrusta och att bli 
hövliga mot kvinnorna. 

Ledarskribenterna tala om de psykolo- 
giska orsakerna till den minskade nativi- 
teten. Den inställning mot mödrarna som 
tar sig uttryck i den ekonomiska politiken 
har naturligtvis sin psykologiska orsak. 
Flertalet barnaföderskor reflektera väl 
inte medvetet över eller opponera sig mot 
att man tar deras förlossningsslant. De 
äro inte vana vid att samhället på något 
sätt uttrycker sin tacksamhet över att ett 
barn lötts till världen och begära det inte. 
Men de få inte heller hjälp att känna 
den stolthet, den trygghet som skulle göra 
att en kvinna med större glädje toge mot 

e t t  barn. finner orsaken till 
barnminskningen i den »större osäkerhet 

Så förstör den kyrkliga regimen, som som tillvaron ingiver,. Ja, det är  riktigt, 
stöder sig på de beväpnade landsknek- men däremot är det bestämt fel då tid- 
tarnas bajonetter, det ståliga uppfost- ningen lite längre ner i artikeln beskyller 

ringsverk som det socialdemokratiska det nu levande släktet för att »framtiden 
Wien uppförde, och världen är åter ett inte angår det». Kanske är  det just för 

att framtiden angår var och en som har kulturcentrum fattigare. 
Det är fullkomligt oriktigt att anta att barn så förtvivlat mycket, som männi- 

denna kristligt-sociala regim som till skorna rädas att bli föräldrar. Diskus- 
varje pris uppehålles av västmakterna, sionen under värsta kristiden i arbetar- 
bildar ett skydd mot den nazistiska faran. pressen, däri just arbetarkvinnorna livligt 
För det första är  terrorn som den utövar deltogo, visade förbluffande tydligt att 
alls icke mindre, endast annorlunda fär- rädslan för arbetslöshet och alltså för att 

gad än i Tyskland. Vidare väcker den inte kunna försörja barnen var ett åter- 
en sådan förbittring, särskilt bland ung- hållande moment för kvinnorna. 

domen att denna i sin förtvivlan hoppas Nu har arbetslösheten lättat, men i stäl- 
på en räddning i nationalsocialismen ur let mörknar den politiska situationen, och 
den kvävande kyrkoregimen trots nazire- atmosfären är tjock och svart av krigs- 
gimens tydliga felslag i Tyskland. hot. Det är inte i en sådan atmosfär som 

lindra nöden och den måste nödvändigt Forna släkten voro tryggare, heter det. 
bli allt större. Ingen stabilitet och intet Svenska Dagbladet talar om den religiösa 
lugn kan tänkas för Österrike. Den ge- förtröstan som forna tiders människor 

Det är omöjligt för regeringen att föröldrainstinkten kan blomma upp. 

nom svält fysiskt försvagade arbetarung- ägde, och citerar satsen att »vaggorna 
domen har varken energi, handlings- eller äro tommast, där kyrkorna stå tomma» 

de ungdomen, som visserligen är  arbets- land som med sina tomma kyrkor har en 
Iös och inte ser någon framtid framför nativitet av 43 pro mille, medan Sverige 

sig men underhålles av föräldrarna kom- med sina regelbundna gudstjänster har 
mer att utlösa sina oförbrukade krafter i 14 pro mille. Det kan ju tänkas att folk 
förstörelseraseri. 

Genom den klerikalt-fascistiska regimen 
är  Osterrike som en bomb, vars tändsats 
brinner. Varje klarsynt person vet att då 
den exploderar, drages Europa med in i 
katastrofen. 

motståndskraft mer, men den välsituera- Detta stämmer i varje fall inte på RYS- 

som icke tro på den personliga odödlig- 
heten, bli ivrigare att förvärva sig den 
biologiska genom att sätta barn i värl- 
den, om eljest förhållandena gynna för- 
äldraskapet. 

En våg av religiositet som höjer be- 
folkningskurvan på sin kam, men icke 
kommer något annat åstad, skall man inte 
räkna med. Men det är  riktigt att om 
människorna återfinge tron på Gud och 
tron på livet och framtiden, skulle deras 
nya elan sopa bort orättvisor och slen- 
trian, rena och lyfta atmosfären och ska- 
pa ett samhälle, dit kvinnorna kunde nän- 
nas att sätta sina barn. 
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