
Vad har hänt? 
D ROTTNING ASTRID har blivit dö- 

dad vid en bilolycka Det hette 
fordom Den gudarna älska dör ung 
V ä r l d e n  RUNTOMKRING mullrar 

av krigshot, stönar av ångest, van- 
mäktig ilska och skräck Ena dagen har 
ett amerikanskt oljebolag med engelsk 
chef köpt halva Abessinien, andra dagen 
återtages detta Mussolini uppbådar yt- 
terligare 200,000 män under fanorna. de 
väldiga transporterna till Eritrea fortsät- 
ter, men de återvändande fartygen äro 
icke tomma De medföra last av sjuka, 
som dukat under för klimatet och stra- 
patserna i den främmande världsdelen 

Nationernas förbunds råd sammanträ- 
der Italien, genom greve Aloisi, framläg- 
ger sin anklagelseakt mot Abessinien och 
låter veta att det icke kan förhandla med 
denna mindervärdiga stat, men — och 
detta & den enda ljusningen - förklarar 
sig icke ärna vidtaga omedelbara krigs- 
åtgärder, om det icke provoceras Och en 
rapportorkammiltf är tillsatt av Rådet 
för att ingående behandla Italiens och 
Abessiniens krav. Skall vinnandet av lid 
kunna vinna allt? BLAND SVERIGES DELEGATER till 

N F s förbundsförsamling är Uven 
i år fräken Kerstin Hesselgren. 
TlLL SOVJET-UNIONENS delegat 

vid N. F :s förbundsförsamling har 
utsetts minister Alexandra Kollontay. 
RIKSDAGSANSLAGEN TILL FLY- 

GET begäras av flygstyrelsen mer 
än fördubblande, f r å n  9.9 t i l l  2 1  m i l -  
j o n e r  k r  

Veckovaklen 
Tidevarvets redaktör vistas under inne- 

varande september månad I Genève som 

informationsavdelning 
tillfällig medarbetare i N. F s sekretariats 

Nästa vecka utkommer intet nr a v  
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Representantmötets Kerstin Hesselgren: 

Resolution. Nationernas 
V i här närvarande, genom f r i  omrostning utsedda del- 

tagare i K v i n n o r n a s  R e p r e s e n t a n t m ö t e  

N e d  m e d  v a p n e n  i a l l a  l ä n d e r ,  g ö r a  följande ut- 

talande D rommen om ett Nationernas for- a)  de skola bemöda sig att säkerställa 
bund! Hur har ej manniskorna och upprätthålla rättvisa och humana ar- E n  d jupt  otidsenlig och dödsmärkt våldsfilosofi går nu till 

attack mot de krafter som börjat bygga u p p  en v ä r l d s p o l i t i k  hoppats och trott på och arbetat för att betsvillkor för män kvinnor och barn bå- 
förverkliga den! Långt innan kriget hade de i sina egna länder och i varje annat 

grundad på ratt och solidaritet. Med  alla sina maktmedel v i l l  organisationer bildats i land efter land land. med vilket de upprätthålla kommer- siella och industriella förbindelser, och 
den tvinga hela mänskligheten med i krigshetsen. De moder- och  aven sammanslutit sig till en inter- att I detta syfte upprätthålla och under- 
na rustningarnas karaktär gör perspektivet av ett kr ig  med nationell union. som skulle bereda mark hålla erforderliga internationella organi- 

var dag ohyggligare for och arbeta på tankens genomförande sationer; 

Det moderna krigs- 
b) de förplikta sig att säkerställa en 

rättvis behandling av den infödda be- 

väsendet griper in  och förvrider hela samhallslivet, pressar intresserade. När kriget kom var det tanken på ett folkningen deras förvaltning; i de områden, som stå under 
ned dess andliga och materiella nivå Luftskyddsanordningar Nationernas förbund, som höll modet c)  de uppdraga åt förbundet att hava 
äro agnade at t  fördöl ja sanningen om civilbefolkningens ode uppe — aldrig mer skulle en sådan kata- överinseende över efterlevnaden av över- 

och vänja medborgarna v id  tanken på krigets oundviklighet. strof fä komma - ett N F skulle for- enskommelserna rörande handeln med 

V i  och de  tjugutusen kvinnor som sänt oss vägra att drivas hindra det Arbetarorganisationerna och kvinnor och barn samt opium och andra skadliga handeln droger; med 

in i krigsmaskineriet V i  resa oss mot kallar- och gasmask- kvinnoorganisationerna, som gjorde sitt 
systemet V i  t ro  ej heller att vi  kunna skapa trygghet yttersta att hålla samman under kriget, ternationella f) de skola åtgärder bemöda sig till att förebyggande vidtaga In- 

arbetade med denna tanke 
genom att hota med bombanfall Den tanken griper omkring 

s ig  I kvinnovärlden att det a r  meningslöst att fora livet vi- ra kvinnoorganisationerna I Förenta sta- Vi veta hur, under de 15 år som gått, 

dare, om t i l lvaron skall präglas av krigsförberedelser. 

Krigssystemet måste avlösas av ett nyt t  system för sam- slutet var - sägs det - till största de- råden Vi veta, varit hur  arbetsbyrån och arbets- 

manlevnad mellan folken Grunden t i l l  detta nya system a r  len norna utarbetad och arbetarorganisationerna, av kvinnor Det var kvin- som konferensen haft inflytande på arbetslivet 
redan lagd Vi kräva att Nationernas förbund nu inlöser sina fordrade, att det förbund som skulle världen runt — inte bara genom bindan- 
högtidl iga loften och i yttersta nödfall i enlighet med förbunds- upprättas, skulle läggas på en s~ bred de konventioner utan snarare och mer ge- 

pakten ti l lämpar ekonomiska sanktioner mot den fredsbrytare, basis, att det skulle komma att till sina nom fastställande av den standard, som 
verkningar beröra det dagliga livet Det ländernas egen lagstiftning nu måste taga som i detta ögonblick hotar en förbundsmedlem med k r ig  

Genom att i den nu aktuella situationen fasthålla vid so- var genom dem som § 23 infördes i pak- hänsyn till vid utformande av sina egna 
l idaritetcprincipen får N F möjlighet att gr ipa s ig  an med ten § 23, som förbinder furbundsstater- lagar. 

na till att syssla med arbetslivets alla Vi veta, hur kampen mot den vita slav- 
det större problemet att säkra världsfreden. Avrustning a r  områden, med de sociala frågorna och handeln - denna kvinnovärldens mör- 

kaste sida - har organiserats och för- 
stärkts så att man kan säga, att ett en forutsattning fo r  v ä r l d f r e d .  V i  kräva att den ajournerade med hälsovården: 

skyddsnät bundits över hela världen, hur avrustningskonferensen snarast inkallas, återupptar sitt ar- 

bete och genomdriver ett fördrag om verklig nedrustning Under förbehåll för bestämmelserna i skyddet for våra barn och vår ungdom 
med internationell kontroll som ett första steg mot universell mellanfolkliga överenskommelser, som re- blivit ett internationellt intresse. VI veta, 
avrustning. dan äro gällande eller som framdeles hur man kunnat förena de stridigaste 

I de krav vi här framföra och den revolt v i  gett uttryck kunna komma att avslutas, och i över- ekonomiska intressen att böja sig under 
ensitammelie med sådana bestämmelser 

åt äro v i  ej ensamma. I Bryssel sammanträder i denna stund förklara förbundets medlemmar följande 

den internationella socialdemokratiska kvinnokommittén och 

på Kronborg äro de nordiska sektionerna av Internationella 

Kvinnoförbundet fö r  f red och fr ihet samlade, alla enade i 
samma v i l j a  att avskaffa kriget. 

I alla lunder resa sig just  nu kvinnor med lösenordet N e d  

med vapnen i alla länder. Tillsamman ämna v i  

befriat f rån  kr ig .  

förbund och vi. 

Livet förtvinar i krigshotets skugga I detta arbete var kvinnor överallt med- 

— — — 

Bakom Woodrow Wilson stodo de sto- och bekämpande av sjukdomar 

terna 
Den plan han lade fram vid freds- samarbetet och förståelsen på dessa Om- 

§ 23 

(Forts. å sid. 6.) 

framhärda och på varje punkt kämpa för ett rättssamhälle, 

ATT FOR NATIONERNAS FÖRBUND framlägga ovanstdende re- 
solution utsåg representantmötet en delegation, bestående av dr Ada 
Nilsson dr Naima Sahlbom, fru Elin Wägner, dr Andrea Andréen- 
Svedberg, fru Signe Vessman, fru Hulda Flod redaktör Carin Herme- 
lin. fröken Anna T Nilsson och fru Flory Gate 

Till bilderna Dr Ada Nilsson 
inleder representantmötets för- 
handlingar inför åhörarna i 

Auditorium 

i dess helhet Kerstin Hessel- 
grens anförande, liksom på 
annan plats i tidningen Naima 
Sahlboms och Elin Wägners 
Signe Höjers följer i nästa 
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“Ned med 
vapnen i alla 

Iänder!” 
Kvinnornas  representantmöte har  

ägt rum. Den pressande brådska 
och spänning, som ligger i förbere- 
delserna t i l l  et t  möte - allra helst  
t i l l  ett möte i en så brännande fråga 
och med egenartad karaktär  - äro 
förbi. Men detta möte hade i n t e  
kommit  t i l l  stånd bara för att  antaga 
en resolution om fred utan för at t  
samla kvinnorna t i l l  arbete för fred, 
för »ett nytt system för saininaniev- 
nad mellan folken», som det heter i 
resolutionen. Vägen är lång. 

Representantmötet ä r  förbi. Nu 
begynner vardagens arbete, ett ar- 
bete som oförtröttat måste pågå och 
steg för  steg vinna mark. Här är 
i n t e  ta l  om framgång el ler  motgång, 
att lyckas el ler  misslyckas, det är 
så tillfälliga begrepp. Nu gäller det 
saken, målet. Först och främst har  
Representantmötets delegation en 
utomordentligt viktig uppgift inte  
endast genom frambärandet av re- 
solutionen till Nationernas Förbund. 
Det  är  av grundläggande betydelse 
för framtiden att denna delegation 
kan  knyta så många och så fasta 
i n  ternationella förbindelser som möj- 
ligt. Det är  nödvändigt för en kvin- 
nornas resning som denna att den 
omfattar ej blott Sverige, ej blott 
Skandinavien, ej blott Europa utan 
hela världen. Här får ej vara skill- 
nad på »jude eller grek»,  här får 
i n t e  sättas några gränser mellan vita 
och färgade raser e l l e r  mellan ol ika 
världsdelar. Fredsviljan måste slå 
rot inom alla folk, vare s i g  de för 
närvarande ha ett demokratiskt, 
kommunistiskt, nazistiskt eller fa- 
scistiskt program. Först därefter 
kan samhällslivet omdanas. Det gäl- 
ler att sammanknyta alla dessa  trå- 
dar. 

Rustningar och krig äro inte ett 
uttryck för folkviljan, de represen- 
tera ett fåta ls  ekonomiska intressen. 
Och pengar ä r  makt. Det  vore an- 
tagligen lättare at t  vinna folkviljan 
för freden - även i krigiskt inställ- 
da stater, om sådana finnas - än 
att övertyga ekonomiskt intresserade 
parter om krigets barbari. Dessa  
parter ä r o  a v  två slag, dels makt- 
ägande, som vilja utnyttja andra län- 
ders ekonomiska tillgångar för  sitt 
land, dels rustningsintressenter, som 
endast genom krig kan förvärva sina 
omåttliga vinster. 

icke  förty - om vi kvinnor i al la  
länder kan hålla enigt samman om, 
att  krig ej får  ske, blir det heller inte 
krig. Låt oss besinna tidens allvar 
och ansvar. 

Ofattligt. 
Årets förstakammarval har  givit 

en s tor  besvikelse. Man borde kun- 
nat  h a  anledning at t  hoppas, att  
Folkpartiet inte år efter å r  skulle 
kasta  bort  s ina  röster utan i s t ä l l e t  
b idraga till a t t  åter invälja en så be- 
tydande kraft och personlighet som 

Open Door 
i Köpenhamn. 

Door International har hållit arbetsoförmåga. Genom att förbjuda O kongress i Köpenhamn och dryftat kvinnan allt arbete d. v. s. allt betalt ar- 
läget på arhetsmarknaden för kvinnlig ar- hete under många veckor före och efter 
hetskraft med mycken sakkunskap. Se- en barnsäng försämras såväl de gifta som 
dan de stridande suffragetterna i Eng- de ogifta kvinnornas chanser som arbeta- 
land nedlade vapnen har nog ingen kvin- re och många gånger tvingas hon för sin 
nosammanslutning med socialt och poli- och sin familjs utkomst att åtaga sig 
tiskt program varit föremål för så många långt tyngre och vådligare arhete än det 
ingrepp och orättvisa beskyllningar som ofta lindriga industriarhetet. Samma 
O. D. I. Efter kongressen i Stockholm ståndpunkt intar Open Door till nattar- 
1929 då en ganska hetsig kampanj fördes hete och förbudet för kvinnor i vissa s. k. 
I pressen mot O. I). I:s stillning till la- farliga yrken. Det är ju mest de sämst 
gen om moderskapsskydd. har en hel del betalta yrkena som anses speciellt läm- 
folk klart för sig att O. D. I:s viktigaste pade för kvinnor. På grund av sin di -  
programpunkt skulle vara att draga stac- liga avlöning har kvinnorna svårt att 
kars barnaföderskor ur sängarna omedel- göra sig gällande i fackföreningar, hela 
hart efter barnets födelse och tvinga dem deras stillning blir underordnad. Vad 
ut i arhete. Krasshet och bristande idea- Open Door fordrar alltså är att kvinnorna 
litet över huvud har varit ett par av de inte bli behandlade som omyndiga varel- 
etiketter som klistrats på denna Interna- ser som inte kunna bestämma över sig 

själva utan absolut likställighet i deras tionella sammanslutning. 
Årets kongress i Köpenhamn har med förhållande till arbetet. Är ett arhete 

få undantar fått en utmärkt press, trots farligt är det farligt för både mannen 
att samma problem stått på dagordnin- och kvinnan och effektiva skyddsåtgär- 
gen och trots att rapporterna från kvin- der bör naturligtvis vidtagas. är ett yrke 
nornas stillning på arhetsmarknaden i en olämpligt for »moralen» är det olämpligt 
hel del länder varit övervägande dystra. för både män och kvinnor om man over 
Open Door har ett mycket begränsat pro- huvud menar något med ordet moral, och 
gram fur sin verksamhet, men det pro- en kvinna hör få avgöra själv om hon 
grammet förfäktas med sträng konse- anser sig ha krafter eller lämplighet för 
kvens. Det galler i ett ord samma rätt ett visst arhete, några lagbestämmelser 
för kvinnor som for m ä n  till arhete. och för hennes del äro overflödiga. 
nu om någonsin är denna rätt till arbete Open Doors principer förfäktades med och därmed ekonomisk självstindighet mycken energi och saklighet på Köpen- 
värd att värnas med all kraft. Alla sär- hamnskongressen. Ordföranden Crystal 
lagar för kvinnor tendera att förminska MacMillan från London är  en förnäm, ju- 
hennes varde på arbetsmarknaden och ridiskt bildad dam, som lämpar sig ut- 
förbilliga eller omöjliggöra hennes för- märkt på en ordförandepost. För övrigt 
värvsmöjligheter. Det är därför Open funnos yrkesinspektörer, läkare, jurister, 
Door bekämpar alla s. k. skyddslagar och lärarinnor, industriarheterskor och snart 
hävdar att kvinnan bör behandlas som sagt alla yrken och stånd representerade. 
en myndig person som själv kan ansvara T. o. m. den så omdebatterade köpen- 
för sina handlingar. För sjukdom finns hamnska kvinnliga yrkeschauffören fanns 
försäkringar för arbetaren och kvinnans bland publiken. Anmärkningsvärt var 
frånvaro från arhete vid barnsbörd hör också det livliga intresse danska rege- 
inte behandlas annorlunda än vilken som ringen lade i dagen för kongressens för- 
helst annan sjukdom som vållar tillfällig handlingar. Aven om kvinnan på arbets- 

marknaden seglar i motvind för närva- 
håll var  det ett enigt krav. Även rande, så är  inte allt hopp ute så länge 
från Folkpartiets Kvinnogrupp h a  det finns så mycken stridbar entusiasm 
energiska påtryckningar g jorts .  Men och målmedveten vilja hos kvinnorna som 
Folkpartiets landstingsmän strödde kom t i l l  uttryck på denna kongress. Den 
sina röster som a g n a r  för vinden. bidrog också i välgörande grad att sking- 

Vem kan vilja tillhöra Folkpar- ra den mängd dimbildning kring Open 
tiet? Inte kvinnorna, ty  deras  röster Doors syften som varit ridande inte 
blir inte hörda. inte männen, ty  de- minst i de nordiska länderna. 
ras röster bli bortkastade. Karin Karling. 

I 



T I D E V A R V E T  

mångas hjärtan - men vad skulle vi 
göra - vi i vår maktlöshet? 

Så föddes idén om kvinnornas vapen- 
lösa uppror mot kriget i den form vi här Representanterna för fört fram den. Och den första appellen 
gick ut över landet till fredsintresserade 

20.000 kvinnor i arbete. kvinnnor Gensvaret blev stort och forundrans- 
vart. Forslaget om en representantför- 
samling vald genom en skriftligt förrättad 
valhandling av de kvinnor, som gillade D et var både spännande och högtid- hon som redan på förmiddagen samma 

ligt under de minuter, då sjuttio- dag som uppropet Ned med Vapnen först det vapenlösa upprorets idé, tog fast 
fem valda delegater till Kvinnornos Re- var offentliggjort i Tidevarvet, tog en form. Kandidatförslagen strömmade i n  
presentantmute Ned med Vapen i alla Iän- spårvagn från Enskede och kom upp på med rykande fart. Av de 80,000 listor — 

med 320 kandidatnamn - som sedan der på söndagsmorgonen samlades i redaktionen fur att betyga sin anslutning 
Auditoriums repetitionssal för att börja till uppropets idé och ge rörelsen sitt slungades ut, har 20,227 kommit tillbaka, 

alltså mer än var fjärde. Bakom varje sina gemensamma överläggningar. Alla stöd. Där var den unga arbeterskan från 

valsedel star en kvinna, beredd att an- dessa namn, som under de senaste vec- Regnrocksfabriken i Norrköping, som 
korna spritts över Sveriges land med de statt fur en av de många bidragslistorna sluta sig till rörelsen. Man har givit oss 
gula vallistorna, hade dar med en gång från denna aktiva stad. Hon. hennes mor pengar, man har givit oss sitt arbete, men 
forvandlats från blotta namn till männi- och många kamrater hade kommit med framförallt har man givit oss sin brin- 
skor av kött och blod. Gamla vänner buss den långa vägen från Norrköping nande tro på att det var en mening med 
och bekanta och främlingar, som aldrig för att vara med om mötet redan från denna rörelse. 
sett varandra förr, möttes här, från sina morgonen. D i r  såg man Sundsvallsbor Det är  er vilja, ni alla väljare, som lyft 
vitt skilda hemorter, under samma tak och Sörmlänningar och många av Stock- oss upp på denna estrad, det är  er för- 
till gemensamma uppgifter. Det beståen- holms mest kända kvinnor från fredsar- tröstan, er tilltro som kan hjälpa oss att 
de intrycket av denna konfrontation mel- betets liksom från det sociala och peda- göra det omöjliga möj i ig t :  »Att f inna vä- 
lan kvinnor från olika arbets- och livs- gogiska arbetets område. gar till bekämpandet av det barbariska 
områden var väl en samfälld känsla av sätt att lösa livets svårigheter som kriget 
att denna enastående dag, detta särskilda är. Ovärdigt den manskliga intelligensens 
tillfälle måste tillvaratagas till det ytter- nappt sex veckor har förflutit, sade och den mänskliga känslans omätliga re- 
sta. Känslan av ansvar inför de 20,200 K dr Nilsson, nar hon hälsade mötes- surser,, 
väljarna och den allvarliga uppgiften som deltagarna välkomna, sedan Tidevarvet Ordet överlämnades därpå till dr 
förestod präglade starkt detta första möte mottog en nödsignal. ett S. O. S. från en Naima Sahlbom, som talade om Det krig 
mellan det vapenlösa upprorets förtrup- i utlandet bosatt landsmaninna, den rykt- som vi icke acceptera. Dr Sahlbom gav 

per. bara författarinnan Amelie Posse-Bráz- den faktiska bakgrunden till den revolt, 
Det konstituerande möte, som omedel- dova. som har futts inom kvinnornas led. Lugnt 

bart vidtog, utmynnade i val av mötes- Hon som förnummit kriget och känt och sakligt lade hon fram sina skakande 
presidium samt uppdelning av represen- kriget mer än någon annan av oss, som uppgifter från det arbetsfält som repre- 
tanterna i fyra utskott, vart och ett med hon vände sig till, hon som i sitt nya senteras av giftgasuppfinningar, den ena 
sina speciella arbetsuppgifter: Ett reso- hemland, ett gränsland, starkare än vi mera fruktansvärd än den andra. 
lutionsutskott, ett utskott för internatio- häruppe i Norden kant det atmosfäriska Mot denna bakgrund ställde fru Signe 
nellt samarbete, ett för fortsatt arbete trycket förtätas och förtätas dag för dag. Höjer upp kvinnornas reagerande, den 
inom landet och ett för övriga åtgärder förnummit hur krigsmolnen skockade sig tysta strejken bl. a., som tar sig uttryck 
till krigets bekämpande. Till ordf. for allt svartare och svartare över Europas i sjunkande födelsesiffror i många Iän- 
det stora mötet valdes doktor Ada Nils- himmel, hon sände denna förtvivlade väd- der. Tidevarvet kommer att i ett följan- 
son, fröken Kerstin Hesselgren och fru jan till sina landsmaninnor att ta upp en de nummer återge fru Höjers föredrag i 
Disa Västberg, med fröken Elisabeth kvinnornas, en mödrarnas kamp mot kri- sin helhet. 
Tamm som huvudsekreterare. get. Att samla och förena de spridda Fröken Kerstin Hesselgren talade om 

viljorna, att lösgöra alla obrukbara ex- Nationernas Förbund och vi. På sitt med- 
plosiva krafter och koncentrera dem på ryckande sätt skildrade hon Nationernas 

Det var en intresserad och solidarisk detta mål, det enda nödvändiga i detta Förbunds arbete och uppgifter men — 

Ahörarskara, som under tiden samlats i ögonblick. framförallt - fick man en bild av det 
stora salen, påpassligt omhändertagen av För Guds skull, för  allas vår skull, ro- oupplösliga sambandet mellan N. F. och 
unga kvinnliga marskalkar. Alltifrån dok- pade hon till OSS, Släpp inte taget, stå de enskilda individernas personliga stall- 
tor Nilssons på samma gång mänskliga på er, spotta i händerna och tag nya tag! ningstagande och aktiva insatser - nöd- 
och monumentala hälsningsanförande och Tänk på hur många miljoner som är fär- vändiga om N. F. skall kunna bli vad 
ända fram till det sista diskussionsinläg- diga till precis vad som helst utom ett kvinnorna en gång hoppades, när de 
get reagerade denna publik på nyansen, fortsatt undergivet accepterande av det först krävde Folkförbundets tillblivelse. 
kan man säga. Sist av de fyra inledarna talade fru 

Det var minuter laddade 
kvinnan, som på sin tid slog rekord med mens vingar kan tända en stor brand, så av intensiv känsla, av flammande revolt 
namninsamlingen för  rösträtten. Det var tände hennes ord en brinnande eld i (Forts. A sid. 4.) 

öde som nu igen förberedes oss! 
Där satt den vithåriga gamla rösträtts- Som en enda. liten gnista buren på stor- Elin Wägner. 

des för hettan från en hotande krigsbrand 
för att vi skulle ta i på skarpen. Men nu 
har vi i alla fall lyft vara ansikten från 
våra dagliga sysselsättningar och sett 
rakt in i den verklighet som krigssystemet 
håller på att laga till. Vi har förstått att 
bakom de gamla, av generationers vörd- 
nad helgade orden om försvar for land 
och frihet, döljer sig en dödsfälla för oss, 
för dem vi älska, för  det land vi älska. I en gammal skildring från gränsstri- föreställningen inhamrad i hjärnan att Därför har vi inte stått ut med att återgå 

derna mellan danskar och svenskar - han på detta sätt hjälper till att rädda igen till att föra böcker, sköta hushåll och 
som man då trodde var eviga - berättas sitt land. Och om han tvekar för att han barn eller vad annars vi har för oss. 
om en smålandsby, som fick besök av tycker det är  ett kusligt och grymt upp- Det blir under alla omständigheter inte 
dansken. Han brände alla hus i byn så drag, så far  han en revolvermynning i samma sak att sköta hushåll i ett land 
när som på ett, där en födande kvinna ryggen. År inte detta en ohygglig lott som ställer in sig på luftkrig. ett land Varenda 
lag. Märk! Hur kan vi husmor som forsummar att rymma ut sitt 

Elin Wägner: 

Vad tänker du, 
mänsklighet? 

Hur råa dessa ömsesidiga for alla s. k. käcka flygare? 

VOSSISCHE ZEITUNG: 

»Borde översättas till alla 
språk.» 

LE PETIT BLEU: 

»I dubbel måtto en gripande 
b o k . .  .» 

THE SPECTATOR: 

». . . ett tidsdokument.» 

T R E  DAILY TELEGRAPH: 

mått . »En berättelse av stora 

HAAGSCHE COURANT: 

ett varningens rop . . .stor- 
»Spännande lektyr och tillika 

artad.» 

DEJONGE GIDS: 
»Här ha vi BOKEN! Ty det 

är den första krigsbok, i- 
icke slår ned oss icke @? oss 
modlösa. . . . Och därför vän- 
ner, köp den för edra biblio 
tek, låna ut den. tills den är 
alldeles sönderläst. Ge ut för 
den boken edra sista fickpen- 

gar, sänd den till riksdagsmän 

nen ni känner till generalen, 
till fackföreningskamraten, till 
soldaten, giv den A t  edra vän- 

Rök vinna dem som resa med 
ner i alla möjliga föreningar. 

eder på tåget, för den, tvinga 

va till en levande försäljnings- 
central, ett flammande vittnes- 

dem att läsa den. Gör er själ 

börd för denna bok SE T I L L  
ATT DEN NAR EN STRID- 
NING ÄNNU STÖRRE ÄN 

REMARQUES!» 

STATSMINISTER STAUNING: 

»Den bästa skildring jag 
läst sedan Zolas ’Jorden’ ut- 
kom, 

N Y A  DAGL. ALLEHANDA: 

». . . ett mästerverk, intensiv 
a h  målande . , .» 

SVENSKA MORGONBLADET 

»Ett mäktigt konstverk av 
oförgätligt värde. ’Europa in- 
för avgrunden‘ är en bok för 
statsmän och för andra med- 
borgare, för skönlitterära fin- 
smakare och för studiecirklar, 
för religlösa svärmare a h  för 
äventyrslystna realister.» 

Kom ihåg, att boken som 
varje svensk kvinna bör 
läsa heter Europa inför 
avgrunden. Tag hem bo- 
ken i dag! 

Pris kr. 4: 50. 

Harriers Bokförlag A.-B. 
STOCKHOLM 

Brave när det gäller 
cyklar, delar och reparationer 
»BRAVE velocipeder ä' 

BRA VElocipeder» 
därom vittna med få undantag de tusen- 
tals kunder som under Arens lopp köpt 
sina cyklar hos oss. 

För en Bravevelociped är  nämligen en- 
dast det hasta material och det samvets- 
grannaste arbete gott nog. De nya cyk- 
lar vi saluföra mata sig också med de.  
förnämsta modern teknik kan framställa. 
1 års garanti. De begagnade cyklar vi 
lagerföra i (obs.!) vår affär garanteras 
alla felfria och av högsta kvalitet. Mindre 
goda cyklar som icke helt eller delvis 
n dskrotas försäljas på annat hall där vi 
icke bära ansvaret fur deras beskaffen- 
het. Man kan alltså¨ lita på även en be- 
gagnad cykel om den ä r  kopt i vår affär. 

Nyhet: Alla vara cyklar 
därav hälvten möblerade a v  äro stöldförsäkrade, registrerade och for- 

sedda med ordn.-n:r. Billiga priser, kre- rum, 
pristagare i möbleringstävlan. dit kan ordnas. 

bi ld  och siffror. Brave - Vallingatan 21 - Tel. 11 95 87 
BARNHOTELL Köper, säljer, byter, uthyr och repa- 

rerar cyklar 

Utställningen omfattar ett 60=tal ½ års garanti. 

Praktisk och teoretisk barnavård i Modern cykelverkstad 

Konditoriservering i 9:de våningen. 
Hissar. Entré invid Kungsbroplan. 
Utställningen är öppen dagligen 
kl. II f m . – 9  em. 

som tidigare publicerats 
på detta gebit» skriver 
The New York Times rikt E u r o p a  inför 

avgrunden. 
Av HANNS GOBSCH. 

Översättning av Fil. d:r 
Gunnar Bohlin. ljus 

ger Luma=lampan, ty d e n  »håller 
sig ny» länge. F l ö d a n d e  l jus  i n t e  

blott när l a m p a n  är n y  u t a n  u n d e r  
lång tid — det är kännetecknet på 

LUMA 
— hemmens egen lampa 

ohy 
lösa människor med eld och gift, ett brott 
som straffar sig grymt på den som begår 
det. Men, min gosse, gör du det i krig, 
då är  det rätt, då uteblir följderna och 
du räddar din själ. Jag tror inte att det 
gAr att säga sa. De krigförande under 
världskriget hade de förträffligaste mili- 
tärtekniska skäl for att introducera och 
fullkomna luftkriget, men vad är  följden? 
Europa gick därmed in i ett källarskede 
av sin ärorika historia. 

Det är därför de militärpolitiska skälen 
för att vi nu ska börja med bombanfalls- 
försvaret i detta land inte är  övertygande. 
Forsvarskommissionen vill visserligen 
ingen civilists död med vår lilla bomb- 

gränsöverfall än voro, kunde de dock till- tala om slaveriet i andra världsdelar när 
låta en akt av urskiljning, av förskoning sådant slaveri existerar i vår? 
och mänsklighet. År det inte skam för Europas kvinnor 

Ett kommande krig ger inga sådana att de ingenting gjort för att befria sina 
möjligheter, ty där  ser man icke den man söner ur detta förtryck? 
dödar. Någon tror kanske att jag överdriver 
mot ansikte med sin fiende. I så fall 
honom till urskiljningslöst angrepp på ett är Englands premiärminister också vul- 
annat lands hjärtpunkter. T y  han säger: »Det enda 
blir att förvirra, förgifta, förbränna försvaret är  angrepp, vilket betyder att vi 
mänskliga hem där  gamla ,dö, där  barn måste döda kvinnor och barn fortare än 
födas, där människor gå i sin dagliga fienden, om vi önskar rädda oss själva.» 

gärning. Utvecklingen har gått så långt redan, 
Hur kan en man av kvinna född förmås att vi i sanning inte ä r  ute för  tidigt med 

till got sådant? Jo, därför att han ä r  vår rörelse. I själva verket är vi ute i 
en fånge i det moderna krigets system. sista stund. Det ä r  inte särskilt rekom- 
Han sändes upp i sitt bombplan med den menderande för  vår insikt, att det behöv- 

Det ställer icke en man ansikte 
Det tvingar som den vulgärpacifist jag är! 

Hans uppgift gärpacifist. 

vindskontor, att bestryka dess trävirke flotta. Men varför ska vi svenskar be- 
med lämpligt impregneringsmedel mot gära att bli trodda på vara ord, vi som 
eld, att strö ett tjockt lager med sand tro det värsta om andra folk? Forresten 
på dess golv, att gastäta sitt skafferi och skulle vi j u  också inbjuda fienden till att 
skaffa isskåp att skydda familjens mat söka ta sig fram till vara nya flygbaser i 
mot förgiftning, hon är redan en vägra- Vastmanland, Västergötland, Jämtland, 
re, om hon vet det eller ej. Och fostra Stockholms län, Östergötland Skåne och 
barn, det blir heller inte detsamma. Innan Värmland. 
man försöker lära barnen de regler för Jag tror aldrig det var meningen att vi 
mänskligt uppförande som vi själva fick fruntimmer skulle sätta oss in i det h ä r  
inprintade i oss och som är  mänsklighe- eller få tycka något om det. Men exper- 
tens dyrt förvärvade erfarenhetsskatt, terna säger ju själva att den mest intima 
måste vi besluta oss för om vi kan säga kontakt skall bli rådande mellan krigs- 
dem att dessa regler upphöra vid krig. makten och befolkningen. Då kan det inte 
Kan vi det? Tänk er en mor som har en undvikas att vi märker ett och annat. 

pojke som ska bli krigsflygare. Kan hon Vi har helt enkelt förstått att systemet 
saga honom att visserligen är  det ett i sina yttersta konsekvenser leder till ut- 

i 



Sven Stål: 

Ljuva ungdomstid. 
Hur mycket syndas det inte mot dig, är ensam i sökarljuset. han spelar första 

när d,, skall återdiktas - kallas till fiolen - resten är ackompanjemang. La- 
liv i dikt och på scen! Dramaten har ut- gerwall är teaterns »pojke», han har hu- 
ökat sin digra skaldelängd med ännu ett mor i hög grad, spelar och talar natur- 
feltolkat skådespel. Bondkomiken har ligt - men han har ingen lyrisk ådra, 
gått i blodet på direktionen - steget mäktar ingen extas. Följaktligen var han 
nedför ifrån den sprängda kvartettens felplacerad och hans tolkning belönades 
gränder in i amatörhumorns djungel sy- med brakande ungdomliga skrattsalvor 
nes vara mindre än ett tuppfjät. Och det ifrån salongen när hans tribut skulle va- 
värsta är som sagt, att denna riktning an- rit ett milt leende, en igenkännande hjär- 
visas ingalunda av författaren till »Oh, tesuck. Hans gestaltning sökte sig barns- 
Wilderness» amerikanen Eugene ONeill .  liga utlopp och ynglingen med det sju- 
Tvärtom, hans fyraktskomedi är skriven dande blodets sav förnams inte. 
i en poetisk trance - han förlöjligar inte Lagerwall hade ett gripande moment. 
ungdomen - han skildrar inte »den löj- Och det var när han kysste fadern god- 
liga familjen» - han låter ungdomens natt, efter sedan de båda nått till för- 
ljuva tid kasta ett återsken av lycka, av  ståelse av varandra. Det  var ett sublimt. 
berusad poesiatmosfär, av pubertiskt åter- levande ögonblick - då kändes skåde- 
klingande av alla de gamla sanningar, spelarens hjärta - men det var allt. 
som uppstått nya inför komediens hjälte. i en av akterna förekommer en man- 
Det ar hans själsliv - hans eget [;" - skenskväll i en båt - den var fult kom- 
som utgör innehållet, och han ser inte ponerad, verkade elevuppvisning - och 
sig själv i en löjlig dager, han offrar spelades barnfjolligt. Denna scen ä r  en 
inte på lågkomikens altare. Han är sann pärla - ritt återgiven. Frank Sundström 
i all sin kaotiska extas - och denna blå- vore mera illusorisk ur rent fysiska hän- 
ögda sanning skall överstråla hela kome- seenden och jag  tror också att han kun- 

dien med ett milt, ömt sken. Man skall de göra rollen - men bäst vore utan 
känna hjärtat och le inom sig - man tvivel Georg Rydeberg. Han har alla be- 
skall bli varm och längta efter att söka tingelserna att ge figuren. 

Vid sidan om Lagerwalls kyss finns det en annans hand för att trycka. 
ONei l l  har vuxit upp när Ibsen och endast ett moment, som når upp till scen- 

Wilde var de intellektuellas visdoms brunn^ konstens högsta tinne - det ögonblick 
Hedda Gablers namn är  säkerligen inget då Märta Ekström reciterar ett par stro- 
hushållsord hos amerikansk medelklass fer av Omar Kyahm. Då stod luften 
av  årgång 1906 lika litet som hon är det stilla och vägarna till våra hjärtan voro 
hos samma amerikanska skikt i dag. Den öppna. För dessa tvenne sekunder är 
naivitet som levandegör det fiktiva livet kanske pjäsen värd att ses. 
för hjälten Richard måste ha sin urkälla Många bidraga med naturligt spel - 
hos hans omgivning. O,Neills komedi bra folkkomedi - det sorgliga är bara 
fordrar sund naivitet och självuppgivelse att O’Neills pjäs ar ingen folkkomedi. 
- Dramatens artister voro instruerade Winnerstrand har passat på och fy l l t  en 
att förlöjliga en kostymepok, en känsla- del år - otroliga - men han vet väl 
epok och att spels sina roller i en färg- bäst själv om det är sant. Jag tror det 
läggning som har amatörtradition. inte. Han var naturligtvis bra i s in  roll 

Familjen Nat  Miller, som skildras, är som fadern - när är han inte bra? Men 
en genomhederlig medelklassfamilj med när det gives ett tillfälle att fira honom 

per. De äro sunda - ta sig själva all- krävande uppgift så att kvällen blir hans. 
varligt men med humor, när  inte hand- Intuitivt underordnade han  s in  gestaltning 

kets unge man är i vaknandets år och samt full rättvisa åt pjäsen. Att uppräk- 
det är hans väg mot den rena kärleken, na alla medverkande är onödigt men att 
frestelserna och hjärtesorgerna som skild- tillägga att de kunde varit idealiska är 
ras, med familjen som bakgrund. 

alla en amerikansk familjs bästa egenska- ville man gärna göra det i en annan, mera 

lingen kräver komik som ett plus. Styc- den bärande handlingen. Han gjorde en- 

Han nödvändigt. 

rotningskrig mellan folken och till krig igenom det, skulle ni häpna över hur det 
på kniven inom folken om räddningsmöj- griper in i hela livet på varje punkt, mer 
ligheterna. än någon anar, och hur många av stans 

Vi  låter icke trösta oss därför att de tjänstemän som redan är engagerade i 
1 4 8  miljonerna i försvarsbudgeten sägas det. - Sicksackbrutna 2 meters djupa 
säkra var trygghet genom det vilande hot skyttegravslinjer eller skyddsvärnslinjer 
som l igger i en moderniserad krigsbered- på Vasagatan och i Humlegården, visser- 
skap, så att vi kanske aldrig behöver prö- ligen med sittplatser för civilbefolkningen, 
va de yttersta konsekvenserna ens om ett 200 skyddsrum, varningssirener, dimbild- 
nytt världskrig bröte ut. Inte heller ningsapparater och uppsamlingsställen 
tröstar det oss att staten fortfarande för gasskadade som fallit på gatorna - 
skjuter över de civilas försvar från för- allt detta är bara några detaljer. Vi har 
svadepartementet till socialdepartemen- mycket att vänta. Alla dessa civila per- 
tet att syssla med tillsamman, med mo- soner som skynda från och till sitt ar- 
derskapsskyddet och detta sedan i sin tur bete, sin mjölkbar, sin saluhall och sin 
på länsstyrelser, kommuner, polismakt bio, som inte är vana att underkasta 
och enskilda krafter. V i  vet att vi som sig polisordning annat än för prinsess- 
kvinnor hil ler på att dras in i systemet korteger, dem dirigerar han en vacker 
i alla fall för  att citera överståthållaräm- dag eller mörk natt till alla tillgängliga 
betets expert, eftersom »armé och civil- hål i Stockholm och tror väl att i dörren 
befolkning komma att betraktas som ett till varje hål står en utkastare som har 
och samma begrepp, och striden föras mod att säga till de obehöriga: ge er i 
med samma intensitet vid fronten och väg, ni förbrukar 20 l iter luft i minuten, 
bakom. - Detta att hemmen bli strids- här finns icke rum för er. 
front är det nya i situationen för  kvin- Denne herre i överståthållarämbetet vet 
nornas del och det som försvarar att vi redan hur många skadade man behöver 
på denna punkt gått till aktion som kvin- beräkna vård för och hur många som kan 
nor. g e  sig hem efter första behandlingen, ja, 

ett rum på överståthållarämbetets lo- han säger verkligen hem! Han förfogar I kaler i Hälsovårdsnämnden sitter en över cement och gasmasker, teknisk klor- 
tjänsteman, särskilt anställd att arbeta ut kalk och tekniska specialister som lägga 

skydd för  Stockholms befolkning vid luft- stan i mörker genom att trycka på en 
anfall. Han bygger UPP ett helt maski- knapp, dimbilda, skicka ut brand- och 
neri bredvid det vanliga, i vilket huvudsta- räddningskårer med att trycka på andra. 
den nu lever. Om jag  kunde hinna gå Vi undra om bland de 18,000 elektriska 

Representanterna (Forts. fr. för sid. 3). 20.000 kvinnor.. . 
mot ett system, som tvingar oss in i ett der sig att under inga förhållanden &I- 
slaveri, grymmare och omänskligare än taga i någon som helst forberedelse för  
a l l t  annat. Mot källarskedet, som vi inte krig samt att iakttaga en obrottslig soli- 
tycks vara färdiga att acceptera. 

ligen. gentemot andra medlemmar i 

Fjärde utskottets förslag gick ut @ E Eftermiddagen förgick under enskilda tillsattandet av en arbetskommitte för  ro- 

klockan blev fem och tiden var inne för Ett förslag om eventuell varubojkott 
representanterna att åter träda inför sina överlämnades till arbetsutskottet utan 
väljare, hade publiken snarare vuxit än sarskilt yttrande, då delade meningar i 
minskat. De  fyra utskottsordförandena denna frågor rått inom kommittén. 
föredrogo därpå de förslag om vilka de Däremot föreslog utskottet enhälligt 
olika utekotten enats. krav p i  offentlig undersökning av vår 

Dr Svedberg uppläste den resolution, krigsindustri och vapenexport samt krav 
som återges på annat ställe i veckans på ögonblickligt stoppande av krigsmate- 
nummer och som enhälligt antogs så när rielexporten. 
som på en reservation I den punkt som Vidare en undersökning i vad mån 
galler N. F. svenska arbetare äro beroende av  vår 

Dr Naima Sahlbom meddelade, att ut- krigsindustri samt av möjligheterna att 
skottet för internationellt samarbete för omlägga krigsindustrin till fredsindustri. 
s i n  del beslutat understryka vikten och Vi förklara oss beredda. hette det i ut- 

samniantraden inom utskotten. När relsens fortsättande. 

betydelsen för hela rörelsens bestånd och talandet, att hjälpa till med arbetet för 
inflytande av att den gjordes internatio- beredande av  andra ekonomiska möjlig- 

heter till forsörjning och att moraliskt A melie Posse-Brázdová berättar i et' nell. 

brev till Tidevarvet om vad som Utskottet föreslog ett iltelegram till so- stödja dem som på grund av vägran att 
göres för att sprida hennes artikel U p p  cialdemokratiska kvinnokongressen i fortsätta arbetet inom krigsindustrin 
till K a m p  också i andra länder. »I Bryssel samt Fred och Frihets nordiska mister sitt levebröd. 

stället för att skriva färdig min bok, som möte i Kronborg med förhoppning om en 
Vidare underströks vikten av att de 

frågor som redan förut varit föremål för  
förläggarna under höga skrin fordrar, samverkan och samarbete i att de delega- fredsorganisationernas arbete fortfaran- 

har jag på sistone bara gnott med över- ter som motet skulle sända till Genève de upptagas till behandling. 
sättningar av mitt S .  O. S.», säger hon. finge i uppdrag att framlämna resolutio- En särskild punkt ägnades uppfostran. 

»I de otaliga brev, som regnat över mig nen tillsammans med så många andra or- Här föreslogs en resning av  skolunder- 
alltsedan mitt alarmrop trycktes i Tide- ganisationers representanter som möjligt. visningens stoff,  ett betonande I semina- 

Framförallt hur man söka samarbete med rierna av  lärarens gärning som uppfost- 
varvet har den oftast förekommande frå- de socialistiska och fackliga internationa- rare till fred samt jämsides därmed för- 

äldraupplysning, där fredsuppfostran är  gan varit den o m  ingenting kan göras i lernas delegationer i Genève. 
Italien. Det är därför jag vill låta Er veta Detta är lä- 

en ny internationell förening. Samarbete rarnas och mödrarnas framtidsarmé för  att man försöker... 
Jag hinner inte svara var och en av borde i stället åstadkommas med andra att trygga nästa generation mot kriget. 

mina brevskriverskor särskilt, utan vore såväl neutrala som politiska organisatio- Utskottens förslag mottogos med en- 
tacksam om Tidevarvet skulle vilja fram- ner och enskilda. både m i n  och kvinnor hälligt ja och hjärtliga applåder. 

och sarskilt ungdomsföreningar. Slutligen beslöt representantmötet att 
föra mitt tack. Alla dessa sympatiytt- Tredje och fjärde utskottens arbete ha- uppdraga åt det ursprungliga arbetsut- 
ringar har värmt och rört mitt hjärta. - de präglats av stark initiativlust och med- skottet under dr Ada Nilssons ordföran- 
M e n  samtidigt har jag blivit förskräckt vetenhet om att rörelsen måste fortsätta. deskap att fortfarande fungera med ratt 
över de överdrivna förhoppningar som Tredje utskottets förslag till represen- att med s ig  adjungera dels de tre mötes- 
många av de okända ställt till mig per- tanterna gick ut på tillsättandet av en ordförandena och mötets sekreterare, dels 

aktiv kommitté, som fortsätter det påbör- de fyra utskottsordförandena, samt de 
sonligen. '"" krafter räcker alls ingen jade arbetet och med bl. a. följande upp- medlemmar av utskotten, som för de sär- vart - jag är inte frisk, gunås - och gifter: att uppdraga riktlinjer för fortsatt skilda frågornas behandling kunde anses 
inte alls skickad att realisera något av arbete efter de förslag som framkommit nödvändiga. 
det som måste göras. Men jag har det vid mötet, t. ex. att hos för fredsarbetet Fröken Hesselgren avslutade mötet med 

intresserade organisationer av  olika slag en varm vädjan till kvinnorna att "id- 

undertecknat uppropet till kvinnorna - miskt stöd, att ordna en planmässig upp- 
de kommer säkert att finna nyn vägar och lysningsverksamhet bland lärare och ung- Hälsningar till mötet hade sänts från 
möjligheter och att tända eldar som kan dom. samt att klargöra för kvinnorna Amelie Posse-Brázdová, Tjeckoslovakiet, 

inom olika arbetsområden nödvändighe- Mathilde Zahle, Danmark, Marianne Oeri, 
ten och konsekvenserna av kvinnornas Basel, Herta Svenson, Stockholm, och boj kot! mot krigsförberedelse av alla Västerbottens socialdemokratiska kvin- 

vägleda oss ur mörkret.» 

nor, samlade till möte i Vindeln, med an- 

Utskottet uttalade sig mot bildandet av ändamålsenligt inlemmad. 

allra djupaste förtroende för dem som utverka hjälp för propaganda och ekono- makthålla och fortsätta arbetet för freden. 

Amelia slag. 
Dessutom anslöt sig utskottet till tan- slutning till det vapenlösa upproret. 

C. H. ken på en liga. vars medlemmar förbin- 

lampor och 2,000 gaslampor som komma Vi  I F. K. P. R. lät oss inte övertygas Det är inte lätt för staterna att släppa 
att släckas genom tryckning på en knapp utan tvang oss till rösträtt ändå. Nu sa- sitt krigsmaskineri när den nuvarande 
förnuftets ljus också råkar komma med. ger kvinnorna inte längre så om bankdi- fördelningen av  jordens utrymmen och 

Därmed har jag inte velat säga något rektorerna, det har varit lite för  mycket tillgångar i så hög grad vilar på våld. 
ont om en nitisk och duglig stadens tjän- luftsakerheter for  det. 
steman. Vad vi vill är att säga honom, säga de att försvaret sköter vår snälla Vi inse också mycket väl att den poli- 
hans uppdragsgivare och kolleger i sam- försvarskommission. Och vi oförbätterli- tiska utvecklingen som skapat militärt 
ma kusliga sysselsättning överallt på ga ha gått ett steg vidare och säger att inriktade diktaturer i flera länder gjort 
denna Planet, som med ratt lite förstånd det inte blir ett luftförsvar, utan att vi avrustningen till ett oändligt mycket svå- 
kunde bli ett paradis. är detta: har finns ha ett ord med i laget om det också. rare problem i dag  än vad det var den 
en mänskligt faktor som stryker ett streck ett nummer av Morgonbris hittade j a g  gången då N. F. blev till. Men vi anse 
över era kalkyler! Hela ert system kan I nyligen en bild som flera av er kom- att de som rusta mot diktaturerna med 
inte fungera. hur många knappar ni än mer ihåg. Ett stort stilla ansikte, inte dessas egna vapen, bara råka in under 
trycker på. Och på det sättet blir 
Det är lika bra ni får veta det nu genast. eget ansikte, vilande i sitt lugn. Över den demokrati vi ville försvara prisgiven 

robotar! Antingen de vägra medvetet eller med lansar, pilar och sköldar. Bakom M a n  har sagt oss att vi inte kan åstad- 

komma något systemskifte därför försöka foga sig så kommer de att sprän- behöll ansiktet samma lugn: de försvinna 
ga systemet. ju, krigarna, de slå ihjäl varann, andra att vi några stycken resa oss mot det 

Men v i  är optimister. 
pa Over allt luftskyddsanordningarna, skaror av krigare med ständigt nya, stän- Vi tror inte att det gamla systemet i 
som de betrakta med djupaste misstro. digt farligare vapen som dragit over jor- längden kan fortsätta att mala människo- 
Det ar inte ansvarslös propaganda i dens ansikte, kampat, förblött, och av  l iv  och människolycka, om vi lyckas be- 
självuppgivelsens tecken, som det heter. tåliga kvinnor blivit ersatta av andra. röva det även skenet av förnuft och än- 

Det är  livsviljan och självbevarelsedrif- Och det var som om mänsklighetens an- damålsenlighet. 
ten som talar. Vi vilja göra vårt yttersta sikte börjat förlora sitt lugn inför den Det har gjorts många andra invändnin- 
på furhoppningen att kvinnorna ska få allra sista uppsättningen av krigsmän. gar mot vår rörelse. Det är tacksamt 
världen att inne hur huvudlöst och dumt som nu göra sig redo att dra över jorden på många sätt. Den är angriplig. Bland 
det hela är. V i  vill få fram en opinion med sina apparater för  förgiftning, för- annat därför att den bygger på tron på 
så stark och så farlig att ingen general- bränning, 
stab kan komma förbi den. Vad tänker du innerst inne, mänsklighet? Ja, den är angriplig. Men den är äkta 

Fur 25 år sen mötte vi rösträttskvinnor V i  ha hört Kerstin Hesselgren tala om född, den har uppstått, vi vet knappt hur 
ordagrant följande argument mot vårt det nya system i vilket vi vilja flytta eller genom vilka krafter. Vi har varken 
krav: vad skall vi med rusträtt, våra affä- över från det gamla undergångsystemet. hunnit eller behövt göra propaganda. 
rer sköter ju vara snälla bankdirektörer. Vi förstå att omflyttningen inte blir Iätt. Den enda propagandan i samband med 

Men fortfarande Och ändå måste det ske. 

Det kommer att gå sönder. manligt, inte kvinnligt - mänsklighetens krigets diktatur. 

Räkna inte med kvinnorna som krigs- ansiktet drog ett skuggtåg av  krigare en inre fiende i stället för en yttre. 

De organiserade fredskvinnorna bekäm- komma i Stället. j a g  tänkte på alla de gamla systemet. 

kvävning och blåsdragning. människan, en tro som nästan dött ut. 



luftfartsministern,  säger,  a t t  jaktplanen 
spela samma roll som rogivande piller, NORRKÖPINGS STUVLAGER 

KLÄDESHANDEL, Barnhusgatan 4, Stockholm. 

Av Naima Sahlbom. 
D e t  råder en tragisk motsättning mel- tade endast 2 % a v  de  stupade. Men man 

lan d e  riktningar i vilka mänsklig förbiser då a t t  häri ej medräknas de  som 
intelligens och uppfinningsförmåga ut- genom gi f tgas  blivit stridsodugliga och 
mynnar.  Den moderna tekniken, som sedan t rä f fa t s  av en  kula. Dessutom var 
skulle föra  mänskligheten framåt, under- gasvapnet föga utvecklat, nya gaser upp- 
lätta den internationella sammanlevnaden funnos alltefter som fienden kunde iden- 
och  höja  den gemensamma kulturen, ful l -  tifiera dem, och metoderna för använd- 
komnar samtidigt medlen för  a t t  förstöra ning voro primitiva, beroende a v  väder 
denna  kultur, f ö r  a t t  ödelägga andliga och vind. För att  inte tala om a t t  det  
och materiella värden. Det  ä r  f a r a  värt  planerade luftgasanfallet river Berlin 
a t t  människan i sin obegripliga dårskap förekoms a v  vapenstilleståndet. 
r iver ned allt det  hon med sin intelligens Sedan dess har utvecklingen forcerats,  
byggt upp. men man räknar fortfarande med fyra  

Sä r sk i l t  krigstekniken utnyttjar skick- huvudgrupper av stridsgaser:  tårretande, 
l igt  vetenskapens ·nyaste  resultat. Upp- irri terande på andningsorganen. kvävan- 
finningar som avsetts f ö r  produktion av de och frätande. Fosgen ä r  den vanli- 
livsförnödenheter och behovsartiklar, till- gaste, den angriper lungvävnaden och 
lämpas hastigt for  framställning av döds- förorsakar en plågsam kvävningsdöd. 

Kan det da  ej  förbjudas? Nej, ty rå- vätska som i  e t t  fint droppregn sprides 
materialet  ä r  i många fall detsamma för over s tora  områden. Den är lömsk, ty 
freds- och krigsproduktion. verkan kan  dröja f l e ra  timmar så att be- 

Den geniala metoden a t t  utvinna kväve handlingen kommer för sent. Den angri-  
direkt ur  luften t. ex., som möjliggjorde per huden, som får svara frätsår, endast  
framställning av ett billigare g ö d n i n g s  en hel gas ta t  skyddsdräkt erbjuder något 
ämne än den naturliga Chilesalpetern, till- skydd. Men d e  senaste nyheterna på om- 
lämpas också för fabrikation av kvävehal- rådet ä r o  polyvisiten, som långt ifrån a t t  
tig ammunition. hejdas av gasfiltret. antänder detsamma 

Och celiulosa, råmaterialet för  konst- och likas5 allt annat brännbart, kläderna, 
silke, som nästan utträngt de t  dyra  na- trä,  gummi. Och slutligen stonyl, et t  
tursilket, ingår också i sprängämnen. Det icke giftigt ämne, som sväller i fuktig 
ä r  egendomligt a t t  Nobel. som uppfann luft och täpper till porerna i gasmaskens 
nitroglycerin. ett  kraftigt  sprängämne. filter. Ännu mera fruktade voro kanske 
och som väl förstod dess  betydelse för brandbomberna, som vid explosionen ut- 
krigsbruk. likväl trodde a t t  ju mera krigs- veckla en  h e t t a  av 3,000 grader,  och ge 
tekniken utvecklades, ju  förfärligare kri- upphov till eldsvådor, som ej kunna släc- 
pen blevo, dess  förr skulle d e  omöjlig- kas med vatten. 
göras .  E t t  tredje exempel: Upptäckten Det  a r  dock i förbindelse med flyget.  
a t t  indigo kunde framställas syntetiskt ur  som gaserna  nu kunna utnyttjas långt 
stenkolstjära verkade epokgörande för effektivare än under världskriget. Det 
hela färgämnesindustrin men stenkolstjä- »totala» kriget opererar med både 
r a  ä r  också råmaterialet f ö r  d e  moder- spräng-, brand- och gasbomber, kanske 
nas te  och fruktansvärdaste vapnen, gift- också med bakterier. Dess mäl ä r  inte 
gaserna.  endast a t t  möta den fientliga armén utan 

P å  en viss punkt av  fabrikationen kan a t t  in i fiendelandet t rä f fa  de viktigaste 
processen kopplas om. livscentra, kommunikationer. industrisam- 

Visserligen förbjuder konventionen av  hällen och storstäder,  för a t t  moraliskt 
1925 användning av  giftgaser i krig,  men bryta ned befolkningen. Civilbefolknin- 
tillverkningen är  f r i  och ingen tvivlar på gen kan därför icke längre s tå  utanför. 
att de stora lagren skulle komma att tas Med bombflyg har gränsen mellan a n f a l l  
i bruk. och försvar utplånats. 

Man har p å s å t t  a t t  gasvapnet är hu- Men det f i n n s  j u  s k y d d å t g ä r d e r .  
mant, under världskriget var enligt stati- Jag skall inte gå i n  ,,$ det aktiva luft-  
stiken dödlighetsprocenten för gasförgif- värnet,  ehuru Pierre Cot, f .  d. franske 

denna rörelse har var i t  propagandan Jag riktar dessa ord t i l l  några enskilda 
emot den. Det enda »lycka till» vi fått här i salen, som jag vet bär på  tanken 
från pressen stod i en tidning i s taden  a t t  kasta in e t t  personligt o f fe r  i värl- 
Vasa i Finland, dagen ef te r  »en realistiskt dens  nöd. Dessa må avgöra sitt ställ- 
verkningsfull gasskyddsuppvisning» över ningstagande med sina samveten. Rörel- 

D ä r f ö r  a n  vår  rörelse ä r  äkta, bevi- ä r  a t t  på bredast möjliga f ront  kämpa 
s a r  den något. Den bevisar a t t  mot de t  fega  accepterandet av  kriget, 

krigssystemet inte har alla i si t t  våld, den riva upp  den falska tryggheten. stalla 
bevisar a t t  d e t  f inns några som vågar t a  människor inför verkligheten. slåss mot 
upp kampen mot  det. Den är e t t  tecken i denna nya befästning av  våra hem som 
denna vrå a v  världen på hur  dåligt det  om vi vore tillbaka i medeltiden, oppo- 
nya  källar- och cementskedet passar oss nera mot  a t t  vi d ras  in i krigsmaskine- 
människor. riet, söka komma själva krigssystemet 

d e  sina,  andas  fritt, se utan fruktan mot D e t  finns en  liten internationell armé 
himIen. vars  vapen inte a r  tunga bombflyg 

Låt oss tänka e f te r  vad  vi som ä r  sam- utan spadar.  Den sänder  ut små trupper 
lade  h ä r  önskar  högst a v  allt. Är de t  över all t  d ä r  människor drabbats av nå- 
verkligen a t t  till varje pris fortsätta livet gon olyckshändelse eller naturkatastrof 
även under d e  vidrigaste f ö r h å l l a n d e ?  som d e  inte kan klara själva,  e t t  bergras 
Jag  tror a t t  vi vill göra  oss för t jän ta  av  i Schweiz eller en  översvämning i Indien. 
livets gäva, göra rä t t  f ö r  oss innan vi I England har sådana  trupper arbetat  på 
lämnar  livet, och a t t  i de t  ä r  vi vanliga a t t  avlägsna s lagghögar  omkring över- 
genomsnittsmänniskor. Kanske älskar vi givna kolgruvor s i  a t t  det  kan  växa och 
alla någon varelse så högt a t t  vi  ville ge blomma dä r  all t  var  svar t  och döt t .  De  

vårt liv, ifall d e t  vore till någon hjälp,  h a r  lyckats d r a  de  arbetslösa gruvarbe- 
då  den  lider. På den vägen kan vi då ta rna  med sig,  som gick och slog dank 
a n a  h u r  d e  oräkneliga skaror  av  männi- och var förtvivlade. 

Kriget - 

medel. Den s. k. »senapsgasen» a r  egentligen en 

d e n  staden. sen tvingar inga samveten. Dess uppgi f t  

Människor vilja leva, s t räva för sig och till livs. 
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och a t t  vid luftmanövrer över Par i s  en- Ingen butik. Al 
dast 10 % av anfallsplanen kunde upp- 
täckas av strålkastarna.  

For det passiva skyddet erbjudas gas- 
masker av olika kvalitet och pris. Hur 
goda de  an  kro, kunna d e  ej förvaras un- 
der längre tid. den minsta spricka gör 
dem odugliga,  och för  barn som växa 
måste de  ju  bytas. Professor Langevin 
bestrider bestämt a t t  något effektivt  VILLA VETTRA FLICKPEN SI ON 
skydd finns. General  Pouderoux, f. d. 
brandchef i Paris.  säger  a t t  gasmaskerna 
äro frillor, som bedraga sina of fe r  genom 
att hindra dem a t t  fly. vilket ä r  enda ut- 
sikten till räddning. 

för huslig utbildning 
börjar sin 3 månaders lärorika husmoders-, handarbets- o. vävkurs 15 sept. för 
bildade flickor. Fackutb. lärarinnor. valfria ämnen, nut. bekv. Bad, tennis, om- 
vårdnad. Beg. prosp. Elvira Giöbel, Hammar, Askersund. Tel. Hammar 10. 

Skyddsdräkter mot senapsgaserna ä r o  
ju  e j  att tänka på för annat än det di- 
rekta räddningsmanskapet. Återstå de 
kol lek t iva  skyddsrummen under jorden 
med ett bombsäkert järnbetongtäcke av  
4½ meters tjocklek. Men det ä r  in te  nog 
att rummen f innas ,  de  måste också vara 
försedda med Iedningar  för vatten och 

tillförsel av frisk luft genom gasfilter. 
Under e t t  anfall med senapsgas få flyk- 
tingar ej insläppas, ty giftet klibbar vid Vävskolan med mönsterritning och heminredning. 
kläder och skodon. De måste först be- 
handlas vid särskilda depåer med kemi- 
kalier. Kostnaden för uppsättning av  
skyddsrum åt Englands befolkning beräk- 
nas t i l l  minst 1,000 miljoner pund (c:a 
20 miljarder kronor). Detta kan e j  sta- 
ten åtaga sig utan man rekommenderar 
åt kommunerna och medborgarna a t t  
sörja för nödvändiga åtgärder,  enligt an- 
v i s n i n g a r  av myndigheterna. Hela landet 
skulle förvandlas t i l l  ett befäst läger re- 
dan i fredstid, or,, befolkningen i tid 
tränas för ett l i v  i denna underjordiska 
värld. I privathusen rekommenderas käl- 
laren som tillflykt vid sprängbombattac- 
ker, men övre våningen vid giftgasfara. 
Valet kanske i n t e  blir lätt, ty om huset 
störtar samman, riskerar man a t t  källaren 
blir täckt av murmassorna. 

PLASTIK OCH DANS 
M o t i o n s g y m n a s t i k  för o l i k a  å l d e r s g r u p p e r  

Upplysningar och pro. B a r n k u r s e r  
spekt: Odengatan 32. ljus, med livsmedel, med v e n t i l a t i o n  för Tel. 33 59 81. K E R S T I A L F VE N 

Vårda Ede 

Tel. 62 54 44. Humlegårdsg. 18. Tel. 61 06 78 Mederata priser. Begär prislista! 

När  varningssirenen ljuder kanske mas- 
san tränger sig in i närmaste skyddsrum kert, luften stärkande 

I  stället fur a t t  söka upp sitt ege t  distrikt. och för terrängen härdande lämplig frilufts- 
Och vid utrymning av en storstad torde liv. Årsredogörelse på begäran Sördertälje 532 
svårligen panik kunna undvikas bland alla Anna Sundin. 8-klassigt flickläroverk under K. Skolöverstyrelsens Inspektion. 

dem som kämpa om tillgängliga trans- 
portmedel. 

Förest. Normalskolekompetens. Höstterminen börjar den 9 september. 

. . . . . . . . 

Pacifisterna beskyllas för skrämselpro- vän och fiende. Redan under kriget sil- stånd av  ständigt överhängande krig. Ut- 
paganda, när d e  sprida upplysning om d e  franska fabriker kolsvavla till Stolzen- vecklingen har  råkat in på fel spår ,  då  
krigets verklighet. Men det ä r  rustnings- berg,  for  tillverkning av den fosgengas vetenskapen och tekniken ställt sig i folk- 
intressenterna. som underblåsa paniken, som sedan dödade franska soldater. hatets i stället för  folkgemenskapens 
d.  v. s. hålla den vid en tempererad oros- 
grad. Det a r  f irmor som Stolzenberg i redes. Krigssystemet leder till orimliga Det var en kvinna, Bertha von Suttner, 
Hamburg, som leverera hade giftgaser konsekvenser, Varken nationalförmögen- som en gång utslungade ett  Ned med 
och gasmasker utan skrupler till både heter eller folkens nerver s ta  ut  i et t  till- vapnen. Låt det också bli vårt lösenord. 

Detta ä r  det krig. som överallt förbe- tjänst. 

Vill Ni lära känna pingst= 
väckelsen? Läs dess litteratur! 

P.B. BARRAT: G. E. SÖDERHOLM: Se bl. a. 
LEWI PETHRUS: 

Gud med oss. När blir det fred Den svenska pingst= väckelsens historia 
i 2 band. 

Klotb. 10:—, pr  h a l v f r .  hand. band 13:— 
Klotb. 10:—, halvfr. band 14:50. 

Kristen församlingstukt. 
Hatt. 1:25. 

på jorden ? 
Ett svar till ärkebiskop Nathan Sö- Samlade småskrifter. 

Pingstväckelsen och derblom. Föredrag hållet i Filadelfia Klotb. 5:25. 
gudomlig helbrägda= 3:e  uppl. Häft. 60 öre. Dessa innehålla följande skrifter,  som 

i Oslo den i4  dec. 1930. 

även kunna erhållas separat .  

Huru bojorna brista. 

Huru j a g  kommit till klarhet i Kristi vittnesbörd om dopfrtigan. 

görelse. 
Häft. 30 öre. 

Världens medelpunkt 
-Jesus. Kyrklig konfirmation eller biblisk 
Häft. 1:50. kristendomsundervisning 

Moseböckerna. 
Häft. I : 50. 

Predikanten och hans 
utbildning. 
Häft. 90 öre. Äro alla troende ande= Pingströrelsen. 

Några tankar om den heliga 
nattvarden. 

Vad j a g  se t t  och hört bland de 
s. k. pingstvännerna. 

Vår ställning till andra döpta? 
s k o r  ha känt det som o f f r a t  sina liv un- 
d e r  historiens gång, inte f ö r  en enda  
människa utan för en lidande mänsklig- 
het. Vi kan till och med kanske förstå 
a t t  d e t  kan vara  ett  högt värde a t t  ha  
nånting som man vill leva f ö r  och dö f ö r  

Det  ä r  vad vi också måste göra om vi 
ska schakta bort  alla s lagghögar  mitt  i 
vårt samhällsliv - sä t ta  spaden till och 
dra  de  arbetslösa med oss. Och v i  måste 

kristna. 
Häft. 50 öre. 

Ett  svar till Ludv. Hope. 
Häft. 25 öre. Utanför lägret  med Jesus. 

omspänna hela jorden. det kan inte h j ä l -  Box 6072. • Förlaget Filadelfia. • Stockholm 6. 
pas. Elin Wägner. 



det man trodde om N. F. och när det så 
gjorde dumheter, när det svek, när det 

(Forts. fr. sid. 1 . )  
det gemensamma intresset att bekämpa 
de narkotiska gifterna, hur man kunnat 
förmå staterna att i si måtto släppa på 
den heliga suveräniteten, att man under- 
kastat en hel och oerhört givande indu- 
stri - tillverkningen av de narkotiska 
gifterna - en internationell kontroll, som 

möjliggör reglering av tillverkning, för- 
säljning och inköp av dessa varor i varje 
land som är  anslutet till Nationernas För- 
bund. Vi veta, hur kampen mot farsoter, 
sjukdomar och nöd har kunnat organise- 
ras internationellt, inte blott genom stan- 
dardisering av läkemedel och vacciner, 
genom ett underrtättelsesystem, som kun- 
gör var smittofara finns på båtar eller i 
hamnar, genom internationellt samver- 
kande studier av sjukdomarnas orsaker 
och förlopp, utan också genom att med 
gemensamma krafter och medel inrikta 
hjälpen på den art eller det land där fara 
är ä färde, där en katastrof inträffat eller 
där man över huvud behöver höja den 
allmänna hygienen för att hjälpa ett folks 
hälsotillstånd på fötter. 

Verkningarna av § 23 komma först 
småningom att fullt kunna överblickas, 
dess viktigaste verkan, den för vilken den 
ytterst kom till. skall i dessa dagar prö- 
vas. Det var kvinnorna, som sågo och 
förstodo, att det gällde att bygga en fast 
grund för förstaelse och samarbete. Där- 
för måste man lära människor samarbe- 
tets betydelse för dd dagliga livet - för 
fredslivets dugliga gärning, lära dem, hur 
mycket vi äro beroende av varandra, hur 
mycket vi måste lita till varandras hjälp. 

Ju tätare dessa maskor knytas, dess 
orimligare måste det bli att låta kriget 
slita sönder dem. Ha de 15 årens out- 
tröttliga arbete lyckats att knyta detta 
nät så starkt att det kommer att hålla? 
Ja ,  det hänger ytterst på dem, som Star- 
kast känna det dagliga livets väsen och 
krav - det ä r  på oss kvinnor det beror. 

Nationernas Förbund har redan i pak- 
ten erkänt och förstått att här måste 
kvinnorna vara med. I § 7 sägs det »att 
samtliga befattningar hos förbundet eller 
till detsamma anknutna organ, däri inbe- 

man sörjde allt efter sin egen art. 
gripet sekretariatet, äro i lika mån till- Men varje moder vet. att så ger man ej 
gängliga för män och kvinnor, och i reg- barnet kraft och mod att möta livets all- 
Iementet för Int. arhetskonferensen står i var. 
§ 3 att »äro frågor, som särskilt beröra Hade N. F. under dessa 15 Ar verkli- 
kvinnorna, föremål för överläggning av gen burits av tron på dess möjligheter - 
konferensen, skall minst en av de till ex- e j  en kritiklös tro på att allt var gott och 
perter utsedda personerna vara kvinna,. väl genom att det kommit till. utan en tro, 
Vilket i verkligheten betyder, att kvinnor som stod starkande bakom i de svåra 
alltid böra vara med. då varje fråga som stunderna. som kunde erkänna Iärdomar- 
rör arbetslivet givetvis berör kvinnor lika na ur nederlagen och som aldrig förlo- 
väl som män. Nationernas Förbund har rade hoppet om att det skulle växa sig 
också flera gånger vädjat till kvinnornas starkt och vist nog att kunna mota den 
medverkan. verkliga farans påfrestning - då hade vi 

1930 kom en direkt sådan vädjan ge- ej behövt känna oss så räddhågade och 
nom spanska delegationen som inlämnade ovissa nu! Men kanske kunna kvinnorna 
en motion vilken innehöll följande passus: ännu  hinna att med sin tro på dess möj- 

»Med tanke på att organiserande av ligheter ingjuta den styrka som nu si väl 
freden förutsätter uppehållandet av en in- behövs. 
Arnationell anda, som är  fri från fördo- Jag har själv upplevt vilken makt den 
mar och missförstånd, hemställes att N. allmänna opinionen kan vara. Aldrig 
F. ville undersöka »medlen och möjlig- skall jag glömma, hur oerhört starkt m a n  
heterna till att förena kvinnligt handlan- kände den anklagelse och ovilja som 
de och kvinnligt kännande med N. F:s fyllde hela den packade salen, när Rådet 
arbete.» för första gången skulle behandla den 

Motionen antogs enhälligt av general- japansk-kinesiska konflikten -luften isa-  
församlingen. len var liksom förtätad av den och man,  

Den latinska fraseologien verkar något kunde se på rådsmedlemmarna hur det 
främmande på oss, men tanken är  riktig. kändes. Mötet flyttades till Paris. Rådet 
Resultatet blev dels en rundskrivelse till undandrogs trycket av denna opinion och 
samtliga förbundsstater med en uppma- det blev som det blev, räddhågans och 
ning att i större utsträckning insätta kvin- kompromissens anda fick övertaget. Kun- 
nor i delegationerna till Arbetskonferen- de vi nu fä fram en världsopinion som 

sen och generalförsamlingen, dels en di- stod enig och stark hakom paktens be- 
rekt vädjan till kvinnorna att genom den stämmelser. som var färdig att bära de 
allmänna opinionen verka för fredens försakelser det kan komma att pålägga 
upprätthållande. Kvinnovärlden svarade länderna, som är färdig att möta parter- 
på detta genom den stora petitionen till na med förståelse och forsoning och e j  
Avrustningskonferensen. med hän och bitterhet - så kanske för- 

Den stora petitionen, j a  - ligger den bundet äntligen skulle kunna växa i kraft 
där till ingen nytta? Det beror på, om och mogenhet så att faran kunde avlägs- 
vi nu kunna levandegöra den, om vi med nas och seger för det internationella sam- 
den bakom oss kunna nog starkt ropa ut arbetets idé vinnas. 

- minns n i  vad n i  begärde. minns ni vad Jag säger kanske - inte därför, att 
ni då sade om betydelesen av vår opi- jag inte in absurdum tror och hoppas på 
nion - här ä r  den nu: vi vilja ej detta detta, utan därför, att jag vill, att v i  alla 
krig. skola ha klart för oss, att även om be- 

Ha vi något att hoppas av Nationernas slutet ej blir vad vi vänta, ej blir en full 
Förbund - ja ,  om vi veta att rätt bruka seger för den mening vi helst vill, utan 
det. Mödrar borde väl förstå, att barn en kompromiss, så behöver även denna 
ej komma fullvuxna till världen. Det var stödet av vår förtröstan för att inte sjun- 

ka ned till den rena katastrofen för för- 
bundsidén. 

Vi kunna e j  ha räd att låta denna idé 
förtrampas. Andra tider ha kunnat sam- 
mansmälta det som var splittrat och det 
med långt sämre möjligheter än vi. Våra 
medel att kunna nå och första varandra 
tvärs över språkgränser och landgränser 
äro oändligt större än deras om vi klart 
första att bruka dem. Vi veta också myc- 
ket mer om den mystiska makt som kal- 
las massuggestion - kvinnorna sägas 
vara värnlösare mot den än männen. - 
Men rätt inriktad kunna också kvinnorna 
därigenom sporras och samlas till den 
opinion, som likt en mur hör sta hakom 
det som nu skall beslutas i Genève. 

1914 blevo vi tagna med överraskning. 
vi hade hela katastrofen över oss innan 
vi förstodo vad som skett och sedan, ja ,  
sedan var det som att  sticka ut ett halm- 
strå i en fors att försöka påverka mak- 
terna. 

På ett möte häromdagen i 
Oslo var det någon som sade, att »det 
är  första gången i världens historia som 
hotet om krig mötts av en världsprotest 
från kvinnorna», men det är ej ensamt 
kvinnorna, som protestera, det är hela 
världen - utom den förblindade nation, 
som nu hotar driva oss alla till avgrun- 

länder, som hoppas på profit från ett krig. 

I England ha 12,000,000 människor 
ställt sig hakom N. F. med kravet på 
genomförande av paktens bestämmelser. 
Mina ord här avse. att vi skola göra det 

Men nu! 

dens rand och utom de jobbare i alla 

samma, att vi skola stödja våra delega- 
ter, uppfordra dem att göra sitt yttersta 
för att uppehålla förbundets anda och 
mening, att vi skola fordra av förbundet, 
att det skall återupptaga arbetet med av- 
rustningsfrågan och att det skall inlösa 
sina högtidliga löften och även i yttersta 
nödfall, om ej någon annan väg finnes, 
hota med att tillämpa förbundspaktens 
ekonomiska sanktioner mot den fredsbry- 
tare som börjar krig. 

Det har syndats mot paktens bestäm- 
melser mer än en gång. Man har »gått 
udenom», man har fallit undan för stor- 
maktintressen och man har kommit hela 
förbundet att vackla. Men vi ha i alla 
fall här det instrument genom vilket 
världsopinionen, världens protest kan 
framföras. 

Låt OSS söka att få hela världens kvin- 
nor med oss. Låt oss genom vår tro på 
förbundet göra det starkt, låt oss med 

lingskraft och låt oss vara färdiga att 
bära de svårigheter och försakelser, som 
en sådan handlingskraft kan komma att 
pålägga oss. 

Vi ha e j  råd att mista det. 

våra krav på det ge det mod och hand- 

Kerstin Hesselgren. 
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