
Kung'. Hovleverantör 
i n t e  förmärka något särskilt utbrett i n -  n kvinnlig fredsaktion här i landet 
tresse för utgången av den intensiva dis- E drar med en naturlags niidvändighet 
kussionen i N. F:s Första kommission, där med sig en eller flera artiklar i Nya Dag- 
både gi f t  k v i n n a s  n a t i o n a l i t e t  och frågan ligt Allehanda av fröken Eva Fröberg. 

EN BEBÅDADE JÄTTEMOBILI- Dessa artiklar verka som signerade för- om lika rätt behandlades. Snarare mötte 

storingar av den typiska, anonyma Alle- man väl den sedvanliga lilla överlägsen- 

lien, a d u n a t a  n. omfattande män, handainsändaren: samma pretentiösa in- heten gentemot kvinnornas förstorande av 

kvinnor och barn, ägde rum onsdagen nehåll, samma grötmyndiga ton och sam- sina egna bekymmer! Undertecknad hör 

den 2 oktober vid klockors klang och sire- ma djupa okunnighet om vad bildade de t. o. m. en mycket beläst och av all- 

ners vrål, som t. o. m. väckte påven ur människor anse spirituellt och roligt. männa frågor intresserad skandinavisk 

hans middagssömn. Samtidigt har Italiens Fröken Fröberg får nämligen söka sin ämbetsman, som med uppspärrade ögon 

första angreppshandling mot Abessinien publik utanför den sistnämnda kretsen, och häpen röst frågade: Finns det ett na- 
tionalitetsspörsmåI för kvinnorna? Han när hon med nedsättande benämningar 

viii draga löje över de kvinnor som varit var kanske inte den ende. 
skrit vid Mussali-berget, varom kejsaren 
av Abessinien underrättat N .  F. - Kejsa- 
ren har även företagit allmän mobilise- verksamma vid det stora fredsuppbådet. Men så som frågan lades upp i Första 

ring. Sveriges mest betrodda kvinnliga politi- kommissionen blevo dess proportioner 

Nationernas Förbunds Råd, som för- ker, Kerstin Hesselgren, och författarin- k l a r a :  Det gällde i själva verket ett ställ- 

puppats, sammanträder åter fredagen den nor av Elin Wägners och Amelie Bráz- ningstagande av d e ~  allra största bety- 

delse i den kamp som just n u  pågår om dovás klass - alla andra att förtiga - 
bli inte nerdammade av de sågspån frö- 
ken Fröberg yr omkring sig, när hon gör 

4 oktober. B BOMBFASTA SKYDDSRUM UNDER 

Det finns varken saklig beviskraft eller 
Att det gällde uteslutande de kvinnliga humoristisk slagkraft i vad fröken Frö- 
människornas rättigheter gjorde icke sa- berg skriver om »Tidevarvsdamer», 

»Uppropsdamer», »Ned med vapnen-da- ken mindre  viktig, då ju kvinnorna höra 
till de medborgargrupper, mot vilka r+ mer». »Antiskyddsentreprenörskor», och 

aktionen brukar sätta in sina första attac- »hux flux i Genève neddimpande antiför- 

svarsdamer över vilkas ankomst hrr Be- 
Första kommissionen är en förträfflig nesj eller Litvinov knappast blevo särskilt 

spegelbild av samhället med alla dess uppiggade». 
»Nu Gud får Du skydda mig, t y  i n  »Ett fredsmesopotamiskt knytkalas» 

motsättningar ifråga om uppfattning. De kallar fröken Fröberg kvinnornas upp- 
framträda förstärkta genom den samling 
utpräglade personligheter som sitter i rop: »1:a upplagan, en senare, som jag  
kommissionen. Ordföranden själv, den ej sett, lär vara hm modifierad,. 

konservative gamle hollindaren Limburg, 

Vad har hänt? 

SERINGEN av det fascistiska Ita- 

Hilda Y e n Chen. 

s i n  entré som clown på arenan, 

sinne som en ålderdomsdiakonissa viso- 
de inför ett kungligt fyrverkeri från 
Skeppsholmen, då hon. när raketkäppar- 
na härjade regna, vägrade att lämna sin 
plats under har himmel på Ersta utsikts- 
berg med orden: 

går jag icke.» 

Detta av tre prickar omgivna »hm», som 
varit bortlagt i skriftspråket sedan Fä- 
derneslandet slutade, användes av fröken 
Fröberg när hon vill vara riktigt giftig. 
Men vad är nu det att vara giftig över att 
ett upprop blivit omformulerat? Under 
hela mitt föreningsliv har j a g  aldrig upp- 
levat att en resolution i sin slutgiltiga 
form ter sig som den tedde sig när den 
först såg dagen. Denna alldagliga före- 
teelse kallar emellertid fröken Fröberg 
för en »Evalögn». Liknelsen är  dunkel 
och borde undvikas av den som talar 
nedsättande om sin nästa och själv he- 
ter Eva i förnamn. Lika svårtydbar är  
hennes rolighet om »de tillfällen och In- 
fällen . . .» (de tre prickarna betyda här 
plats för skratt) då man förundrar sig 
river »det tryckta ordets skiftande extra- 
vaganser,. 

Avkläder man en Eva Friiberg-artikel 
dess språkliga extravaganser är  vad som 
blir kvar inte mycket för världens ögon. 
Författarinnan rör sig visserligen med 
stora sammanhang och yttrar sig gärna 
som om Europas generalstaber skulle 
viska sina hemligheter just i hennes öra. 
Men hennes utrikespolitiska horisont är  i 
själva verket mycket begränsad. Den kan 
sammanfattas i ett enda ord: rysskräc- 
ken. Aktualiteterna synas henne mindre 
skrämmande än eventualiteterna. Att dik- 
taturen, milt talat, inte slagit riktigt väl 
u t  i Italien, halkar hon lätt över, och att 

(Forts. å sid. 4.) 

ungdomsförbundets agitation är icke det 
et  stora kriget har börjat, fientliga enda återskenet av Hitlers Nürnbergtal. 

Tidningen N .  D. A. har med sina Sovjet- flygare attackerade på Iördagskväl- 

hetsartiklar överskridit anständighetens trasseI. Men spänningen nådde sin höjd- len Hälsingborg. Radhuset, brandsta- 
gränser. punkt, när den danska delegationens sär- tionen och arhetarhorgen Miljonhuset 

skilt insatta talesman för kvinnornas ön- ramponerades fullständigt, amhulansen 
skemål, fröken Anna Westergaard, hade,  hade fullt arbete med att föra de sårade 
börjat sitt stort lagda anförande. Hr och gasförgiftade till sjukstugorna. Detta 

Genom att fördröja själva valproceduren Limburg avbröt henne på ett ganska är innehållet i siindagens Skånetidningar, 

hindrade de väljandet tills slutligen även ovänligt sätt och frågade om hon över men skåningarna lir inte så uppskrämda 
förrum och gårdar med hundratals vän- huvud taget hade rättighet att tala i kom- för det, för alla vet att det bara är vuxna 
tande måste förklaras tillhöra vallokaler- missionen. Misstaget klarade? upp tack ' män som leker. Men avsikten med leken 
na. Deltagandet i i d e t  har varit rekord- vare ingripande från någon annan av de kommer tydligt fram i T. T:s utsända 
artat. ska delegaterna, men det gjorde inte kommuniké: »Hälsingborgarna torde ha O OMFATTANDE AVTALSUPPSÄG- ot gott intryck. Fröken Westergaard fått en klar uppfattning om de nackde- 

NINGAR ha skett vid kvartalsskif- v mötte den i kommissionens historia lar, som äro förenade med att en ort av 
fe t  - för 125,000 arbetare, framför allt stående situationen med fullkomlig denna stads betydelse ligger helt utan 

inom metallindustrin som kräver höjda luftvärn. Överhuvud taget har det tinder 
minimilöner. Fur 50,000 arbetare ha av- luftförvarsövningens hittills förlupna del 

talen prolongerats. tydligt framträtt, att stora brister före- 
FOLKTANDVÅRD FOR 7 MILJONER ligga beträffande tillgången p i  luft- 

KRONOR föreslås av statens sjuk- gråhårig, ståtlig dam med örnnäsa och värnsmaterial för Skånes del.» 
vårdskommitté, som nu framlagt sitt sista majestätisk hållning, företrädande me- När j a g  kom till Hälsingborg på lör- 

ningen, att eftersom staterna höra rege- dagseftermiddagen var det just ingen betänkande. Barntandvård skall sättas in 
ända från tre-årsåldern, därpå skoltand- ras e f t e r  kristliga principer, så åligger krigsstämning i staden, konsulsfruarna 

vård samt folktandvården för vuxna. En det också kvinnorna att finna sig i den tittade i skyltfönstren på wienerklännin- 

slaget inrättas i varje län. D e t  var kanske symboliskt at t  frågan sant kristliga hinnan håller si: ödmjukt var idylliskt lugnt och stilla. Jag upp- 

ling i samhället skulle t as  upp i Natio- Belgien och Schweiz och tyvärr även och Frihets lotteribyrå, där två duktiga 

nernas förbund j u s t  i Ar, under den för- Hollands kvinnliga delegat voro också veteraner arbeta dagar och nätter för att 
samling som allmänt betecknas som den motståndare till framstegspolitiken, me- sälja fyratusen lotter. »Det har inte varit 
mest spännande i historia. dan å andra sidan Irland och Chile med så lätt, alltid, vi har inte kunnat få någon 

Naturligtvis fingo de s. k. kv kvinnofrågorna ungdomlig schwung och fart gingo fram att hjälpa oss, de övriga medlemmarna 
har sina platser, så det gick inte. En dag just av denna anledning en mera undan- för den radikala linjen. 

skymd plats än de kanske skulle ha fått På samma sida om bordet som furstin- fick vi hjälp av  några societetsflickor, 

under lugnare förhållanden. Man kunde men när deras mammor f i ck  veta att det 

någon av de icke konservativa kvinnliga 
delegaterna begärde ordet, fick han svårt 
att hora - det blev nästan alltid något D 

särskild tandvårdsstyrelse skall enligt för- ställning männen tilldelar dem, och den gar och garbiska öskarshattar och det 

om kvinnornas plats och behand- i hemmets hägn. Herrarna från Polen, sökte genast fredens högkvarter, Fred 

förbundets Krona 
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var för freden så förbjöd dom sina flic- 
kor att gå hit mera., 

Ute i stan började det bli spöklikt, 
osynliga händer satte upp skynken för 
fönstren, mistlurarna tjöto för att varna 
staden. Och klockan närmade sig halv 
tio, plötsligt släcktes gatubelysningen, 
Ijusförande cyklar och glömska hyresgäs- 
ter blevo genast tillsagda av mera lojala 
medborgare. Staden låg i absolut mör- 
ker och människomassorna strömmade 
mot Söder, där nerslagen skulle Rya rum. 
Nu kom flygmaskinerna och kastade ner 
ljusraketer, vid Miljonhuset var brandkå- 
ren i full gång med att konstruera rök 
och klättra I gasmasker, ambulansen var 
också där för att rädda de utposterade 
sårade. Folkmassorna såg uppmärksamt 
på Jag talade med några stycken som 
förklarade: »Om det här var allvar, så 
skulle man då inte ta på sig och gå ut 
och titta.» Det är  möjligt att denna 
manöver kanske gav folk något att tänka 

(Forts. å sid. 3.) 

Åderbråck- 
s t r u m p a. 

Gummifri, Hygenisk, Tvättbar, 
H å l l b a r ,  Stoppbar. - Kostnadsfri 
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Från Fredsfronten. 

Kapplöpningen 
mellan angrepp 

och försvar. 
Det h a r  inte förflutit  mera än en 

månad sedan  Försvarskommissionen 
lade  f r a m  sitt be tänkande ,  d ä r  luft-  
värns -  o c h  luf t skyddsfrågan  i stort 
sett l ä m n a t s  utan förslag till lösn ing .  
Så kommer  luftvärnsmanövern i Häl- 
singborg som in ledning t i l l  en av de 
största svenska fältmanövrer som 
någons in  hållits o c h  utnyt t jas  f ö r  att 
visa i vilket otillfredsställande sk ick  
vårt luftförsvar befinner sig,  

Försvarskommissionen föreslog 5 
miljoner kr. t i l l  luftvärnet, d ,  v. s, ar- 
tilleri mot luftangrepp, men s k ö t  
över  f r å g a n  om d e t  pass iva  luftskyd- 
det  till socialministerns område. Det- 
ta Skall alltså bli en sak för Iänssty- 

till. 
Från soc ia ldemokrat i sk t  håll h a r  

gjorts gällande, att eftersom d e t  är 
ovisst huruvida någon verklig nytta 
kan  v innas  genom att in föra  pass iv t  
luftskydd i f o r m  av b o m b s ä k r a  kä l -  
i a re  etc., bör tillsvidare tanken  på 
anordnandet  av ett sådant s k y d d  av- 
visas. Detta så mycket mera som 

relser o c h  kommuner  att ta ställning 

även en ringa b ö r j a n  till l iknande  
skyddsåtgärder  m å s t e  m e d f ö r a  
ofantliga kostnader. Men från sam- 
ma håll har man samtidigt sagt ifrån 
att de protester som kvinnorna rest 
emot ett begynnande källarskede äro 

anledning  att oroa s ig .  Ingen k a n  
eller vill ännu föres lå  någon plan för  

V i l k a  konsekvenser  man än Vill 
d r a  av d e n  fakt i ska  utvecklingen, an- 
t ingen  man föredrar  att utnyttja d e n  
t i l l  propaganda för försök så långt 
krafterna räcka, att  vara med i den 
vansinniga kapplöpningen  mel lan  
förs töre l semedel  och skyddsmedel ,  
e l l e r  man vä l j e r  d e n  a n d r a  vägen, att 
uppkal la  d e t  s t a r k a s t e  m ö j l i g a  mot- 
s t å n d  mot kr igs förberede lser  över 
huvud taget så är det i varje fall 
omöjligt att låtsas som om ingenting 
hände ,  som om ett s tä l ln ings tagande  
kunde uppskjutas, Hälsingborgs- 
manövern m e d  sina »sminkade krigs- 

fu l l s tändigt  överflödiga. Det är ingen 

ett sådant skydd. 

offer» u r  civilbefolkningen är ett av 
bevisen p å  att åtminstone inte mili-  
tä ren  ämnar l å t a  f r å g a n  vila. 

Därför m å s t e  gång på gång o c h  

t i l l  vi lken tillvaro denna kapplöpning 
mellan angrepp och »försvar» måste 

allt mera genomträngande påvisas 

led?. 

ordspråket om droppen som urholkar ste- 
nen, inte genom sin tyngd utan genom att 
falla ofta. Den allmänna opinionens ytt- 
ringar måste falla som droppar mot de 
skal som ä n n u  åter att spränga innan 
Nationernas förbund kan bli det instru- 
ment för folkens sammanlevnad som vi 
behöva Och jag vågar uttrycka min 
förhoppning om att rörelsen Ned med 
vapnen i alla länder är  en s idan  droppe, 
som fallit. c.H. 

Mot kriget för freden. 
imponerande fredsdemonstration E ägde förra söndagen rum i Kiruna. 

där på Fredsföreningen initiativ icke 
mindre än 42 föreningar enats om en 
väldig protest mot kriget Samtliga fack- 
lipa organisationer i Kiruna och utmed 
malmbanan. alla politiska. ideella och re- 

I kvinnor och fredssaken var ämnet ligiösa sammanslutningar på platsen med för det med livligt bifall mottagna ett Par undantag o c h  en rad idrottsorga- 
föredrag som ordföranden i norska sek- nisationer hade ställt sig bakom demon- 
tionen av Fred och Frihet, fröken Marie strationen K i r u n a  musikkår Och Fräls- 
Lous Mohr, Oslo i söndags höll i Flen ningsarméns musikkår gingo med i tåget 
på inbjudan av  Södermanlands länsför- Där gingo f. ö. sida vid sida skriver e svenska kvinnornas fälttåg Ned 
hund av Svenska Kvinnors Vänsterför- med vapnen har gjort ett  starkt in- 
hund. En fulltalig publik hade samlats i tryck på mig, på många av oss, och j a g  
godtemplarlokalen. när ordf. fröken Elisa- vill tacka de  svenska kvinnorna för de- 
beth Tamm hälsade dagens båda talare 

son, Stockholm. talade här i Genéve på det stora mötet 
Det är  helt naturligt, framhöll fröken och K.F.U.M. samt idrottsföreningar, under Gabrielle Duchênes ordförandeskap 

Tamm. att vi ordnat vårt offentliga möte människor som eljest företräda skiftande och redogjorde för den svenska aktionen, 

kring det spörsmål som är  aktuellt för da- uppfattning »Vi känna det i många som en spörsmål historisk hän- stod det alldeles klart för mig at t  ni i 

också en gripande förespråkare i fröken nerligen splittrade samhälle», skriver en Representantmöte mot kriget skapat ett 
Mohr, som mot bakgrunden a v  det se- av Tidevarvets läsare I Kiruna till OSS, instrument, som kan bli oerhört värdefullt, 
naste krigets ohyggliga förstörelseverk »att v i  lyckats ena en så stor del av be- om ni har människor och medel att fullt 
hela det moderna, industrialiserade, bru- folkningen i fredsvilja och avsk för 
tala kriget visade på de positiva insatser, krigsmentaliteten. Det var en stor utnyttja det åt alla håll 
som kräves av oss. oförglömmelig upplevelse att s e  2-3,000 Det är en sak  a t t  förstå och formulera 

Har n i  tänkt på att kostnaderna för människor av olika åldrar kön och lev- 

världskriget motsvarar en utgift av 22 kr. nadsvillkor tåga fram i höstsolen, utan Yrkeskvinnors klubb i Örebro län ha- 
i sekunden ända ifrån Kristi födelse och 
fram till den dag som i dag är? föreningar. bara följande efter inskriptio- de i Iördags sitt första sammanträ- 

de för hösten, varvid d r  Andrea Andreen- 
Efter massmöten i Folkets Hus med Svedberg talade liver ämnet Kvinnorna 

120,000 franc att döda en människa i resolution. som bl. a. riktar en maning Dr Svedberg framhöll det moderna kri- 
världskriget, vilka genomgripande för- »till arhetarklassen och a h  övriga freds- gets förödande karakrär hur ett »effek- 
ändringar i samhället ifråga om bostä- vänner att tillgripa alla tjänliga medel i tivt» skydd mot modern krigsföring Skulle 
der, barnavård skolor, ålderdomsförsörj- kampen mot krigsanstiftarna för att  för- lnnebära en total omläggning av hela vår 
ning sjukhus skulle inte kunna åstadkom- hindra kriget. som ett led häri vänder livsföring. Hon redogjorde för den ak- 

sig mötet bestämt emot a l l  ytterligare tion som förts bland kvinnorna under pa- 

blint kastas bort på förödelsen Hur skall då kampen kunna föras vi- 

niskor som har intresse av att detta van- A I I  tillverkning och transport av vapen, dare? Olyckan är  att det gamla krigs- 
vett bibehålles och det är  vapenfabrikan- ammunition och krigsmaterial liksom all systemet är så djupt rotat att det lätt 
terna, Rustningsindustrien erbjuder snart transport av  varor, livsmedel och andra kommer något löjligt och meningslöst 
den enda riktigt säkra penningplacerin- förnödenheter till det nu fredshrytande över dem som våga bekämpa det Trots 

I ta l ien  bör det vara den internationella detta får man dock icke misstriista, sade 
pen. Det finns exempel på att dar utde- 
lats vinster på 1 miljon procent Här lig- arhetarklassens stora uppgift att  för- ta''l ty alla framsteg i mänskligheten 

historia har dock först utgått från nå- 
ger roten till krigets onda: Den privata hindra. -' gon enskild eller från någon liten, tros- 

profiten Fröken på Mohr kriget slutade med en stark En kvinnornas kamp viss Föredragshållarinnan grupp. avtackades med 
appell till kvinnorna att tänka och handla över hela världen» en varm applåd av  de talrika åhörarna 
självständigt. att resa sig mot de  odes- varefter dr Helena Klein uttryckte de när- 
digra gamla fraserna om ärans fält och På initiativ av  Internationella Kvinno- varandes tacksamhet för det intressanta den sköna döden för fosterlandet som förbundet för Fred och Frihet av- och vickande friredraget samt underströk 
inte längre motsvarar verkligheten. Det hölls den 21 sept. en möte på Hemgår- nödvändigheten av en bred kvinnornas en- 
är inom möjligheterna gräns att uppnå något positivt, ty vi stå icke ensamma den i Norrköping, varvid fröken Ebba hetsfront mot kriget. 
Ansvarskannande män och kvinnor i alla Holgersson berättade Om Kvinnornas 

länder äro medvetna om nödvändigheten fredsaktion: Ned med vapnen i olla län- 
Söndagens fredsdemonstration i Vä- nersborg blev en verkligt storslagen 

att handla Den rörelse Som uppstått Talarinnan skildrade hur ett Litet antal manifestation av vänershorgarnas fasta 
bland de svenska kvinnorna Ned med kvinnor samlats med anledning av vilja att hävda fredens och rättvisans 
vapnen i alla länder, får efterföljare. Och det finns många medvetna. rörelser som författarinnan Amelie Posse-Brázdovás principer. 

alarmsignal genom Tidevarvet till sina Samlingen skedde på Fisktorget och 
kampa för fredens sak. med fladdrande fanor och klingande spel 

med vapnen hade varit ,  från början och av den förtätade stämning som rådde vid nor och barn representerande eljest vitt 
fram ti l l  1 september-mötet, Hon berät- denna dagslånga överläggning om en skilda åskådningar enigt fram genom ga- 
tade därefter om de händelser som mött framkomlip väg dd allas sinnen voro fyll- torna fur att  slutligen möta upp kring en 
Representantmötets delegation, då den i da av uppgiftens svårigheter och oer- talarstol på torget. 

Talare voro författarinnan Elisabeth 
Genéve skulle fullfölja sitt uppdrag att hörda allvar 

lämna mötesresolutionen till Natio- Fröken Holgersson uppehöll sig fram- Wærn-Bugge som visade sig vara en 
förallt vid aktionens syfte,  uttalat i upp- både ledig och medryckande talarinna, 

nernas Förbunds president. vi vet inte hur mycket eller hur litet ropet och resolutionen och bemötte de samt redaktör Rickard Lindström. 

denna Genéve-resa betyder för det hela invändningar som gjorts. Inte minst in- Fru Bugge betonade att vi här uppe i 
sade d r  Nilsson ti l l  Slut,  men jag kom så tressant var berättelsen om resolutionens Norden med en hundraårig fred bakom 

oss säkerligen inte förstode vad ett krig 

pingsdelegaterna vid I sept.-motet, fram- klart för oss fredens välsignelser, eller 
förde auditoriets tack till talarinnan och närmare tänkte på att Nordens hela kul- 
återgav en del inlägg i diskussionen i tur vore ett  fredens verk. Talarinnan 
Stockholm. skildrade det moderna krigets natur, dess 

Marie Lous Mohr 
Gertud Baer 

Till Tidevarvet 

Kära Redaktion! 
Stockholm. 

välkomna, fröken Mohr och Dr Ada Nils- ras initiativ. När Ni, Carin Hermelin, 

Kvinnornas uppgift fredskampen f i ck  delse häruppe i detta av partipolitik syn- Sverige. framförallt genom Kvinnornas 

Man har beräknat att det kostar unge- nen Mot kriget för freden.» 
fär 10,000 schweizerfrancs att ge en ung 
människa uppfostran. Det kostade föredrag av Einar Ljungberg a n t o n  en och kriget 

upprustning, enär denna endast medför rollen Ned med vapnen i alla Iänder. mas med de  medel som på detta sätt 

Det finns emellertid en grupp av män- ökade risker för krig. 

Dr Ada Nilsson skildrade »den upple- svenska landsmaninnor 
velse för livet» som arbetet inom Ned 

Åhöraren fick ett mycket starkt intryck marscherade mellan 700-800 män kvin- 

l ivl igt att tänka på det gamla latinska Fröken Karin Nilsson en av Norrkö- egentligen innebure Ej heller hade vi 

Ett instrument 
för freden. 

Med spänt intresse åhörde de närvaran- 
de redoporelsen för detta storstilade 
kvinnomöte och för dess utsända delega- 
tions audienser hos N. F:s  råds och för- 
samlings presidenter. Alla de närvarande 
kände utan tvivel en djup tacksamhet mot 
de kvinnor, som så snabbt beslutat och 
handlat. Och önskade att deras belöning 
bleve att detta frö finge växa till en kvin- 
nornas kamp över hela världen mot 
kriget B.O. O. 

värsta yttringar komme från luften, var- 
igenom det direkt riktade sig mot civil- 
befolkningen Just härigenom bleve det 
moderna kriget så förfärande 

civilbefolkningen kr:iver därför krigets 
avskaffande och våldet ur världen. Vi 
måste bekämpa rustningsindustrien som 
en av d e  förnämsta krigsorsakerna och 
verka för kontroll över världens rustnin- 
gar fram mot den internationella avrust- 
ningen. 



de komplex av politiska och ekonomiska 
frågor,¨ som prägla samtiden, och i stör- 

s ta  en viss allmänhet riktning, framställa för ett och visst driva syfte. dem En i Vuxna (Forts, f r ,  sid. män 1.) leka. Stadens barnkammare. 
helt annan sak är  att göra människor be- på, även om det gick ganska jovialiskt 
redda f ö r  en viss bestämd uppgift. En till. Några arbetarpojkar tyckte att det A lva Myrdal har i sin nyligen utgivna ställes i ordning till julen o. s. v. På en 
av orsakerna varför den tyska revolutio- hela v a r  ruskigt, »men det var ju ett nöd- bok Stadsbarn tagit upp till skär- vägg i småbarnsskolan hängde ett stort 

nen av 1918 trots övermänskliga an- vändigt ont». De fick en broschyr som skadande problemet om stadsbarnens ark glanspapper, och barnen hjälptes I t  
strängningar från deras sida som arbeta- tankeställare. fostran i storbarnkammare och därvid att göra ett landskap genom att av glans- 
de för den, fullständigt rann ut i sanden ganska stark; kritiserat de gamla former- papper i olika färger klippa ut och sätta 
och måste göra det, var att i det avgö- På söndagsmiddagen upprepades an- na för barnkrubbor och barnträdgårdar. upp svampar, träd, buskar, stugor 

Tidevarvets medarbetare har med anled- och människor. Vid sådana gemensam- rande ögonblicket i november 1918 fanns fallet, i varmbadhuset och Gustav Adolf- 

det inga eller i varje fall ytterst f å  kraf- skolan hade landstormare och lottor gjort ning av boken besökt ett antal av Stock- hetsarheten kan de skickligare forma de 
ter, som voro beredda att övertaga stols- sjukstugor glada skolungdomar stormade holms daghem för småbarn. Naturligtvis svåra föremålen och de mindre skickliga 

måste den som företager en sådan rund- små enkla saker, alldeles som ute i det apparaten, behärska al la  viktiga punkter in och fick sår utritade med rödkrita, och 

vandring finna mycket, som han brinner stora samhällslivet. Ingen kan känna sig och hävstänger och leda utvecklingen i fick sedan gratisskjuts av tillmötesgående 

bilägare till den plats där de skulle få av begär att få ändra, men lika ofta över- förbisedd, ty alla behövs för att bilda den nya banor. 
I närvarande stund äro massorna i alla sina sår. På den öppna plats där bomb- 

länder färdiga för uppror, för revolt mot nerslaget markerades verkade det som 
det krig som förberedes. Man känner om Stadsteatrarna hade friluftsföreställ- 
rent fysiskt h u r  de resa sig emot trycket ning. Folk pratade och skrattade, tyckte 

av krigshotet, mot det ekonomiska tryc- att gasmaskerna såg löjliga ut och hade 
ket. 

Den som förmår skaffa en ventil mycket roligt åt de unga offren som illu- 

åt denna massornas redobogenhet för soriskt svimmade av här och var och 
freden, den är en ledare. Men upplys- räddades av gummiklädda och gasmasks- 

ning och propaganda i största allmänhet klädda sjukvårdare. Ja, det gick mycket 
är inte nog. Det gäller att förbereda trevligt till, t. o. m. kronprinsen och 

kronprinsessan kom och smålog ett tag, 
varje enskild kvinna, varje enskild man 
för hennes eller hans best diil^^ uppgift, en leende farbror Sven stod på en tribun 

bestämda post. Luftskyddet uppkallar och pratade i sockerbiten. Det rykte lite 

massornas fantasi och föreställningsför- i marken och brandsoldaterna klättrade 
måga och tränar deras krafter för avvär- upp och ner på sina stegar, en mycket in-  
jandet av en far.a Också vi måste träna tressant söndagsföreställning. 

En mor 

dessa krafter för vissa bestämda uppgif- bland publiken hade gett sin tvåårige son 
ter och poster. Kan man skola dem så, en pistol för att han skulle skjuta flygar- 

att de veta att svåra direktörerna och na. Efter föreställningen gick hälsing- 
arbetarna vid ammunitionsfabrikerna var- borgarna lugna och nöjda hem och drack 
för kvinnorna av i dag ropar: Ned med eftermiddagskaffe. Offren hade nu an- 
vapnen? Vad skola de göra när staten länt t i l l  varmbadhuset, där lottorna stod raskas han av att se, hur mycket av det stora enheten. Ett utmärkt medel för 

ålägger dem luftskyddsövningar och luft- utanför på gatan och såg efter i spegeln bästa inom moderna idéer som redan till- social fostran! 

att göra, när man kräver av dem att och pressen kom för att titta på de stac- och ibland har barnen en efterlängtad 

hålla luftskyddsövningar med skolbarnen? kan lemlästade offren, när de  behand- Ett besök vid Hjorthagsgården. lektion i rytmik far fru Dagmar Nyström. 

Helt säkert är det i Sverige inte fråga lades. Och sen var nöjet slut för dagen 
Gå t. ex. en förmiddag upp till Hjort- Att se denna fulländade barnpedagog i 

I de stora verksamhet är  en riktig upplevelse; man 
om ett övertagande av statsmaskineriet. i Hälsingborg. 
Men det gäller att sätta upp ett organi- Det var allts8 i allra högsta grad krigs- soliga rummen ryms alla en barnkam- häpnar över att se, hur känslan för rytmik 
serat massmotstånd emot luftangrepps- propaganda, som bjöds i Hälsingborg på mares många världar. Där skramlas med kan lockas fram. 
psykosen, emot det s. k. luftskyddet. Att lördagen och söndagen, även om det inte väldiga byggklotsar, ett par småflickor 

systematiskt organisera detta motstånd var avsikten. I en präktig träbåt på 

ar möjligt endast om varje kvinna och folk, att man mycket väl kan skydda sig golvet gungar ett par småttingar, i de 
varje man i det ögonblick då appellen om det är mörkt i staden, och några avbalkade dockstugorna med möbler I H. S. B.-utställningens barnhotell och 
Ijuder är absolut förtrogen med sin upp- värre sär  än benbrott eller diverse skrå- gjorda att sitta på utvecklas ett rörligt lekstuga finnes någonting, som man av 
gift, sin post. Då kommer det också att mor fanns inte utritade på skolungdo- familjeliv, medan några pojkar, som tyd- hjärtat skulle önska flera barnkammare 

marna. Inte ett ord nämndes om kvävan- ligen föredrar ungkarlsståndet, ägnar sig - ingenting mindre än en riktig scen med 
lyckas. ramp och ridå. Även om scenmåttan kan- 

Var och en plockar ske förefaller egendomliga, kan detta e j  
nen som ett fälttåg för upplysning och för steg dödar människan, om gaser som fram ur ett skåp vad han helst vill syssel- förta värdet av iden, som är  ett stralande 
uppfostran och därutöver — och det är antänder byggningar vid beröring med sätta sig med och lägger allting lika or- inslag i barnens konstnärliga fostran. 

Uppslaget borde absolut utnyttjas. Om detta som gör a,, så värdefull - som en vatten, om alla de fasor som krig nu för dentligt tillbaka. 

träning för den speciella uppgift, som med sig. 
Men så avbrytes det öronbedövande nu en scen i allmänhet ställer sig alltför 

väntar varje medborgare i kampen emot »Hälsingborgarna torde ha fått en klar larmet, och ungarna får kånka fram sina förfärdiga ett stort kasperskåp, material 
det påtvungna s. k. luftskyddet. Er kam- uppfattning om de nackdelar, som äro för- stolar, och i en ring kring pianot samlar hälften av dörrarna kunde slås upp, och 
panj kan bli till en handling, vars följder enade med att en ort av denna stads be- fröken Agnes Kleberg sina skyddslingar så låta barnen agera antingen själva eller 

och betydelse för Europas avmilitarise- tydelse ligger helt utan luftvärn., 
med dockor mot bakgrunden av hemma- 

ring endast den kan ana, som känn^ Det är  här vi miste sätta in vår pro- 

Europas rustnings- och krigsförgiftning i paganda, måste berätta för godtrogna och som kan behöva några förmiddagstimmar 

hela dess förfärliga utsträckning. korttänkta människor, hur fruktlöst det att ägna sig åt hushållet. Men en del 
Vi s. k. heldagsbarn finns också, d. v. s. 

arbete och önskar er krets av hjärtat allt måste även få bort tanken, att krig är ett barn, vilkas föräldrar arbetar borta och 

gott. 

Frukost i Stiftelsen Fredrik Eens minne. 

skyddsprov? Vad komma Iärarinnorna om de »klädde i gasmask,. Farbror Sven lämpas. Sånglekar övas flitigt i Fjällgatsskolan, 

hagsgården ute vid Värtan! 

Man inbillade i alla fall har docktvätt. H. S. B:s barnhotell går i 
spetsen för barnteater. 

Jag betraktar er kampanj Ned med vap- de och frätande osynliga gaser som steg åt slöjdbänkarna. 

Nej, endast en kommuniké: 

omkring sig till sång och samspråk. 
De flesta barnen tillhör hemmafruar, gjorda kulisser? 

Mödrar och barn i »Fredrik 
Eens minne». 

Med stora förväntningar följer jag ert ä r  att rädda sig undan gasanfall. 
Långt ute på Kungsholmen ligger ett 

som därför måste stanna hela dagen. nyuppfört komplex, över vars ingångsport 
Barn i a l la  åldrar tas emot, för spädbarn- en stentavla vittnar: »Stiftelsen Fredrik 

Genève i september 1935. Rio Wägner. Eens Minne,. Huset rymmer ett femtio- 
nen finns givetvis en särskild avdelning, tal ultramoderna lägenheter om ett rum 
likaså för småtultorna upp till ett par ar. och kokvrå, vilka hyras ut till ensam- 

SPRID stående mödrar - ankor, frånskilda och 
ogifta. Avgiften är så låg som 35 à 40 
kronor, och däri ingår även dispositions- 

äkta hemkänsla. ritten till de badrum samt tvätt- och 

Det mest idealiska läget bland Stock- strykrum, som är gemensamma för varje 
våning. I de två översta våningarna är 

nödvändigt ont! För det är det inte! 

Gertrud Boer. 

AmeIie Posse-Brázdová’s Fjällgatsskolan präglas av 

broschyr 

En kampsignal holms barnkammare har helt säkert Sofia 
mot kriget! småbarnsskola. Uppe på Fjällgatan mel- 

lan Radiumhemmet och den lilla gutera- 
Den kan rekvireras för utdelning från de uteserveringen ligger ett trevånings- 

Ned med vapnen i alla länder! 
OFFENTLIGT MÖTE 
i Julita - templarlokalen - söndagen den 6 okt. kl. 8 e. m. 

Föredrag: fru Elisabeth Waern-Bugge 
Kvinnorna som fredsmakt, 
Redaktör Carin Hermelin 

Genève och Europa. 
Några ögonblicksbilder 

Män och kvinnor inbjudes! 
M å  husmödrarna göra sig lediga! 

Deltagare i kvinnornas vapenlösa uppror mot kriget. 

barnkammare inredda, och dit får möd- 
rarna lämna sina små under dagen. Re- 

kvällen — den vanliga tiden för heldags-  
barn. Ar mödrarna upptagna av sitt ar- 
bete, så att de ej hinner hämta barnen på 
bestämd tid, ställes de små i ordning för 
natten, en »syster» bär dem ned t i l l  deras 
resp. bäddar och går sedan ronden under 
kvällen ända ti l l  klockan tio. 

I spädbarnsavdelningen f i n n s  ett tiotal 
barn, i småbarnsavdelningen från ett upp 
till tre a fyra ar  ett tjugutal, och ungefär 
tjugu stycken är  också barnen i storbarn- 
kammaren, där de får stanna till skolål- 
dern. När barnen blivit över sju år, får 
mödrarna ej längre stanna kvar inom 
stiftelsen; det anses, att de då kämpat 
igenom den svåraste tiden. Varje avdel- 
ning har sin ledare med biträde, och över 
det hela vakar hemmets föreståndarinna 
och goda ängel, fröken Gunvor Gustafs- 
son. Varje dag kommer en Idkare och 
ser till de små. Ingenting tycks saknas i 
det vackra hemmet; särskilt tilltalas man 
av ett slags sovsäckar för barnen att 
krypa ner i, så att de aret om kan få sin 
middagssömn för öppna fönster. Hela 
taket ar  en stor solig altan. 

Vad en sidan stiftelse betyder, behöver 
man ej spilla många ord på. Hur många 
ensamma mödrar har ej med förtvivlan i 
hjärtat längtat efter att någon skulle ta 
sig an dem! För deras skull ville man 
tanka sig, att idén skall vinna efterföljd. 
De platser som nu står till forfogande är  
oerhört efterfrågade. 

Birkagården - gammal 
men hemtrevlig! 

Men låt oss lämna de ultramoderna, 
rikt utrustade barnkamrarna och bege 
oss till ett gammalt, välkänt hus allra 
längst ute på Karlbergsvägen - Birka- 
gården. Där har man i över tjugu år 
strävat att hålla standarden uppe bland 

oftast har medlen insamlats på frivillig- 
hetens väg. Låt vara, att lokalerna är 
trånga och kanske i vissa avseenden 
otidsenliga, när man kommer in i barn- 
trädgården, möter man ända någonting 
av själva andan av ett hem, som gör att 
man helt enkelt inte tänker på att sakna 
rutschlådor och dubbla stafflin. 

All uniformering och dogmtro är bann- 

nen och skapa hemkänsla, har man dem i 
smågrupper på ett dussintal barn; varje 
grupp har sin bestämda ledare, som föl- 
jer barnen åren igenom. När småttingar- 
na kommit upp i skolåldern, går de över 
från kindergarten till skolbarnsringarna, 
vid 12—13-årsåldern är  de färdiga för 
resp. pojk- och flickklubbarna och vid 
fyllda I6 Ar går de in i ungdomsklubbar- 
na. Att Birkagården är  uppskattad, för- 
stås därav, att varje vecka minst ett tusen 

tar f ö r  a t t  t a  ut och in genom eller por- 
ströelse. 

Fröken Pauli uppskattar givetvis de 
ansträngningar, som nu göras för att 
väcka myndigheternas ansvar gentemot 
barnen, och hon hoppas, att resultatet 
skall komma även Birkagården till godo. 
Men hon hoppas också, att detta e j  skall 
behöva innebära en standardisering, så- 
dan som vi på många håll fått nog av i 
vår tid. Hon menar, att de levande idé- 
erna måste ha sin frihet, och att de olika 
organisationerna e j  far stöpas om efter 
ett enda mönster. Hon tror på det slutna 
i barnets värld, som kanske alltför bru- 
talt rubbas i de s. k. storbarnkamrarna. 

Och visst är, att endast den som fun- 
nit sitt eget individuella uttryck och sin 
egen andliga jämnvikt blir den ideala 
samhällsmedborgaren. 

det växande släktet av alla årsklasser, och 

Karin Schultz. 

Tidevarvets exp., Triewaldsgränd 2, 

3 tr., Stockholm. Tel. 20 48 42. 

Stock h ol m s 
Klara Norra Kyrkogata 8. 

FÖRELÄSNINGSPROGRAM FOR 

A r b e t a r e i n s t it u t 

, 
- 

tur, professor Herbert Tingsten. 
– 

Onsdagar kl. 19.30: Kemien i vardagsli- 

Torsdagar kl. 19.30: Hormonerna och de- 
ras betydelse för hälsa och sjukdom. 
dr  Bo Tarras-Wahlberg. 

förbund 
n. 
peutiska 

hus med tillhörande trädgård och en liten 
rödmålad kolonistuga med tillhörande ve- 
randa. Det är småbarnsskolan och dess 
lekstuga! Därinne lagas riktig mat, och 

flickorna av köksbestyr! 
Inne i stora stenhuset finns massor av 

rum, vilket gör, att det hela får över sig 
en prägel av hem. Man kan t. o. m. hålla 
särskilda sovrum, alltid väl utvädrade. 
Småbarnsskolan tar emot heldagsbarn, 
omkring 25 stycken i åldern 3—5 Ar och 
lika många i åldern 5—7 Ar. De båda 
grupperna är  helt åtskilda, Bland barn- 

kommer ofta s. k. gemensamhetsövningar. 
En stad bygges upp i lera, en krubba 

pojkarna är minst lika intresserade som 

trädgårdsbarnens sysselsättningar före- 



Alltför allvarligt 
för dåligt skämt. 

(1 orts. fr. sid. 1 ) 

den gjort Tyskland till ett orättvisornas 
och grymhetens inferno, skulle man aldrig 
få höra från hennes läppar. Hennes tan- 
kar kretsa uteslutande kring vad som 
händer eller vad som skulle kunna hända 
i Ryssland. I artikeln i Allehanda för  den 
26 sept. skriver hon: 

»En charmerande upplevelse hade de- 
legationen enligt förljudande - - - 
m:me Kollontay. Och eftersom Ned med 
vapnen-damerna tydligt framhållit att de- 
ras intresse är internationellt, gäller alla 
länder, måste naturligtvis förutsättas att 
damerna med madame Kollontay allvar- 
ligt dryftade frågan om nedläggande av 
den ryska, militärt inriktade ungdomsor- 

ligen e j  funnits tillräcklig tid för över- 
läggningar härvidlag i Genève, så vore 
det av vikt att erfara om Tidevarvscen- 
tralen, i kraft av sitt omutliga fredsintres 
se, kommer att vända sig till madame 
Kollontay i Stockholm för att energiskt 
yrka på Bsoviachims upplösning?» 

De  kvinnor som äro föremål för Eva 
Fröbergs svidande vidräkning ämnar sä- 

kerligen inte göra denna demarche hos 
Rysslands minister, lika litet som det 
skulle falla dem in att uppvakta härva- 
rande italienska och tyska ministrar för 
att förmå dem att avskaffa Mussolinis 
och Hitlers gossregementen. Eftersom 
fröken Fröberg tycks vara den enda som 
kommit på den underliga idén att svensk 
fredsrörelse måste börja just i Ryssland, 
kan man bara fråga: Varför inte resa 
ut själv och ta itu med det förskräckliga 
Bsoviachim? Någon arbetsfördelning bör 
det väl finnas också i fredsrörelsen. Och 
även fröken Fröberg tycks ju  vara freds- 
vän, ty hon talar om »det sega och på- 
frestande arbete för  freden som flertalet 
av oss inse är ofrånkomligt». 

Man skulle gärna vilja ha bruksanvis- 
ning till den fredsdeklarationen. Man har 
nämligen rätt svart för att tänka sig frö- 
ken Fröberg sysselsatt med ett påfrestan- 
de fredsarbete. 

Från dessa mera platoniska förklarin- 
gar övergår srtikelförfattarinnan till en 
apoteos över vår flotta, vår härliga, t a p p  
ra, svenska marin. Och nu är hon inte 
längre spydig och insinuant, hon talar all- 
var och vi förstå henne. Ty varför skulle 
vi inte förstå och respektera den som är- 
ligt tror vad vi förneka: att världens 
trygghet vilar på stärkandet av krigsbe- 

ganisationen Bsoviachim. Skulle det möj- 

redskapen? Det nuvarande tidsläget är 
så förvirrat, att det sannerligen inte ger 
någondera parten rätt att betrakta sig 
som innehavare av  ett allena saliggörande 
fredspatent. 

Många av Tidevarvets läsare skola kan- 
ske f inna det lönlöst att ens bemöta en 
artikel som denna i N. D. A. Hur stor 
fröken Fröbergs kapacitet än ä r  på de 

I 

Dramat i Första kommissionen. 
nan Starhemberg 1.) en vacker kinesiska, för att kunna antagas även av de konser- 
fru Hilda Yen Chen. Det är v i i  knap- vativa staterna måste det självfallet trin- 
past någon överdrift att säga att hela nas ut betydligt. I sin slutliga form inne- 
N. F. beundrade henne för hennes ovan- håller resolutionen ett erkännande av frå- 
liga skönhet, hennes charm och intelli- Kans betydelse samt av önskvärdheten av 
gens. Fru Yen Chen företrädde de ny- samarbete med kvinnorna i »frågor, som 
vaknande orientaliska folkens syn på särskilt rör dem-. Församlingen noterar 
kvinnans frigörelse och hennes värde som med intresse det arbete, som de ameri- 
människa och hon uttryckte sin förvåning kanska staterna utfört i denna fråga och 
över Europa, som så litet förstod denna fäster N. F:s medlemmars uppmärksam- 
viktiga sida av utvecklingen. het på att Montevideoresolutionen står 

Utomordentliga deklarationer och dess- öppen för anslutning från alla stater. Vi- 
utom ett uthålligt och skickligt arbete un- dare framför man sitt tack till kvinnoor- 
der diskussionernas gång gjordes av ganisationena för deras arbete och den 
hade Kerstin Hesselgren, Johanne Reutz hjälp de lämnat och fortfarande komma 
och Alexandra Kollontay. på vissa punk- att lämna N. F. samt förnyar rekommen- 
ter understödda av Frankrikes kvinnliga dationen till de stater som undertecknat 
representant, M:me Malaterre-Sellier. Haagkonventionen av 1930 att fortast 

Nationalitetsfrågan har ju - sedan den tar med en anhållan till Rådet att följa 
första gången kom upp i internationell frågans fortsatta utveckling för att kunna 
lagstiftning genom Haagkonventionen avgöra när man natt den punkt att vidare 
1930 - varit före i N. F. vid två tidigare internationella åtgärder kunna vidtagas, 
tillfällen, 1931 och 1932. Det nya som Sovjet-Unionens delegation avgav, se- 
kommit till var nu den internationella re- dan denna reviderade resolution antagits, 
Solution om full likställighet som fattades ett uttalande vari man understryker kvin- 
i Montevideo 1933 och som underteckna- nornas lika rätt, d. v. s. att de i natio- 
des av 19 regeringar i Amerika samt ra- nalitetshänseende skola vara underkasta- 
tificerades av icke mindre än fyra och de samma bestämmelser som männen och 
därmed trädde i kraft. U. S. A. har re- framhärdar i att begära att N. F. skall 
dan börjat förändra sin lagstiftning i en- acceptera den. Detta uttalande under- 
lighet med Montevideoresolutionen. Chile stöddes av Tjeckoslovakiet, Kina, Tur- 
och andra sydamerikansks stater ha bör- kiet. de latin-amerikanska staterna samt 
jat arbeta för lika rätt. Sverige och Norge. 

Samtidigt med denna konvention kom I lika-rättsfrågan antogs den resolu- 
den andra Montevideoresolutionen, nämli- tion, som Tidevarvet redan omnämnt, 
gen om lika rätt för kvinnor som för  män nämligen att undersökningar i de enskil- 
i alla avseenden, ekonomiskt såväl som da länderna skola utföras och översändas 
medborgerligt. Eftersom sålunda två till N. F:s generalsekreterare och att vi- 
nya konventioner och dessutom rappor- dare Internationella Arbetsorganisationen 
ter i frågan förelågo från olika län- bör särskilt undersöka den del av frågan 
der, försökte den konsultativa kvinnokom- som faller inom dess område, nämligen 
mitté som alltsedan år 1931 energiskt ar- kvinnors ställning som arbetare. Därvid 
betat i Genève att få frågan upptagen på skall framförallt de bestämmelser obser- 
nytt inom N. F. Förra hösten kom så veras som inverka inskränkande på kvin- 
Litvinovs förslag, understött som sig bör nors rätt till förvärvsarbete. 
av 10  stater, att saken skulle tas upp vid Även på denna punkt avgav Sovjet- 
1935 års församling. unionen en särskild deklaration som strök 

I nationalitetsfrågan hade Chiles dele- under att denna resolution endast kan an- 
gat, Mr. Cajardo, från början kommit med ses som ett första steg i den aktion som 
ett mycket bra resolutionsförslag. Men delegationen hoppas att N. F. måtte före- 

taga för ett fullt genomförande av prin- 

cipen om kvinnors likställighet. Därvid 
vittomfattande verksamhetsområden hon påpekades särskilt att Sovjet genomfört 

behärskar, representerar hon nämligen, full likställighet mellan könen samtidigt 
när hon ger sig in på storpolitik, något som kvinnan i sin egenskap av moder är 
av den kraft mot vilken, enligt ordstävet, föremål för  en högt utvecklad lagstift- 
själva gudarna kämpa förgäves. ning, som säkerställer hennes rätt till 

Eftersom jag knappast känner fröken moderskap och tillförsäkrar barnet fost- 

möjligt ratificera den. Resolutionen slu- 

- 

Fröberg har j ag  fömånen att kunna be- ran och vård. 
trakta henne mera som ett begrepp än 
som en person. Och begreppet Eva Frö- Självfallet innebär N. F:s uttalande 
berg betecknar för mig den kvinnans illo- 1935 ingen slutgiltig seger, men det är 
jalitet mot andra kvinnor, som kommer ett steg framåt, och under de hårda tider 

mig att se så mörkt på bl. a. en aktion som just nu råda är varje sådant steg 
som Kvinnornas vapenlösa uppror. Var en uppmuntrande vinst. Nu är det de en- 
helst kvinnor brinnande i tron of f -  skilda ländernas sak att föra frågan vi- 
ra sig för e' stor sak, skall det finnas dare och bestå det tryck, som slutligen 
andra, som ej begära bättre än att efter måste komma Nationernas förbund att ta 
måttet av sin spiritualitet få utlämna dem steget för  kvinnornas likställighet fu l l t  ut. 

till den breda publikens begabbelse. 
De som nu äro medelålders eller gamla 

ha dock, oberoende av politiska motsätt- 

C. H .  - 
ningar. statt sida vid sida, arbetat som 
kamrater i rösträttsrörelsen och kvinno- 
saken över huvud taget. Då lärde man 
sig, eller borde man ha Iärt sig, lojalitet 
och solidaritet - tro på ärligheten även 
i det uppsåt man ej  själv kunde verka för. 

Jag upprepar än en gång: ingen av oss 
sitter inne med någon ofelbar siargåva. 
Vad veta vi egentligen? Vi kunna endast 
tro - och efter bästa förstånd följa vår 
övertygelse. 

De  ting om vilka våra meningar gå 
isär äro allt för svårlösta för fåvitsk vis- 
het och alltför allvarliga för dåligt skämt. 

Mia Leche. 

Professor Pierre Ceresole. 
från Schweiz, ordförande i Internationella 
Civiltjänstföreningen (Service Civil Inter- 
national) håller föredrag om denna för- 
e n i n g s  pågående hjäparbete i lndien, Nya 
byar i Bihar, 1933 års indiska jordbäv- 
ningscentrum, onsdagen den 9 oktober kl. 
8 e. m., Lilla Nygatan 4, 5 tr. (över In- 
formationsbyrån). Sammanfattande tolk- 
ning efter föredraget. Inbjudande orga- 
nisationer: stockholmskretsarna av För- 
bundet för Kristet samhällsliv och Sven- 
ska Skolornas fredsförening. 

Föreningen Mellanfolkligt Samarhete 
för  fred; Radikala föreningen; Svenska 
freds- och skiljedomsföreningen; Ung- 
domsföreningen Heimdal. 
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