
ens krav 
till 

Vad har hänt? D en på initiativ av internationella garskolan, med fru Ester Lutteman och 
Kvinnoförbundet för Fred och Fri- fröken Matilda Widegren som talare. 

upprustningens tecken? — i för- het tillkomna fredsmanifestationen sönda- Bland <ivriga städer äro Uppsala, Norrkö- 

regeringarna 
E N SAMFÖRSTÅNDSLÖSNING — i 

Finlands kvinnor 
protestera mot kriget. 

tt fyrtiotal kända kvinnor i Finland nernas förbund med krav på snabbt åter- E ha publicerat ett upprop, där de upptagande av nedrustningkonferensens 
söka mobilisera en aktiv kamp m o t kri- arbete. Kvinnorna i alla länder, där en 
get, f ö r det rådande krigssystemets er- fri opinionsbildning ännu är  möjlig, skola 
sättande med ett fredligt rättssystem. mobiliseras upp till aktiv kamp mot kri- 

Kriget ä r  åter hotande nära, heter det. get och dess orsaker längs handlings- 

Med förfärande lätthet kan krigsbranden linjer, som säkerligen efter hand skola 
svarfrågan förordades av Statsministern gen den 3 november hade samlat intres- ping. Strängnäs, Eskilstuna. Örebro, i Östafrika sprida sig över Europa, så 
i hans Uppsalatal i söndags. Eftersom serade på ett stort antal platser i Sve- Askersund, Gävle, Eksjö, Växjö, Jönkö-  intensivt som det i åratal rustats för krig. 

tanken på en isolerad svensk avrustning rige, dar möten och föredrag, demonstra- ping, Tranås, Falkenberg, Vänersborg Men ett världskrig betyder en världs- 

nu definitivt avförts från diskussionen äro tioner eller fredsvesper i kyrkorna voro m. fl. 
förutsättningarna bällre än någonsin förr,  ordnade. På flera platser hade ett större och större orter. Sammanlagt ha rappor- Ty det nya kriget blir inte mera blott 
sade statsministern, för den allmänna antal lokala föreningar av olika slag ställt ter hittills ingått från ett 40-tal. en strid mellan väpnade män längs be- 
samlingen kring försvaret och för att sig bakom opinionsyttringen, medan det Deltagarantalet synes ha växlat mellan stämda frontlinjer. Det blir framför all t  

verkligen förankra försvaret hos folket. på andra håll var enskilda intresserade ett trettiotal på de minsta platserna och ett massmord med tillhjälp av g a s ,  

Även bland socialdemokraterna har på som ordnat mötena. Aktionen ingår i upp till 600 a 700 -- det var Arvika och spräng- och brandbomber pp en skydds- 
grund av utvecklingen i världen en för- den av Amerikas Fred och Frihet starta- Kristianstad som ståtade med den impo- lös civilbefolkning. Det som först sker 

skjutning skett i uppfattningen om för- de Folkens krav till regeringarna, som nerande siffran. i ett nytt krig är  flygangrepp på fiende- 
svarsfrågan. Man vill inte längre ned- går ut på att samla den allmänna freds- Bland de talare som varit i elden äro landets livscentra. Det blir således civil- 

rustning men man hoppas att inom nuva- viljan på bred has till en protest mot kri- många av Fred och Frihets kända namn. befolkningen - hemmen - som får ta 

rande kostnadsram kunna skapa ett mili- get. Tusentals män och kvinnor antogo Överallt antogs ett uttalande. Folkens emot den första, kanske avgörande stö- 

i söndags ett uttalande av denna inne-' krav till regeringarna, där det heter: ten. Mot dessa angrepp finns inget effek- 
tärt värn för vår frihet. 

Ett manifest, utarhetat av Svenska Vi kräva en snar och samfälld ak- tivt skydd för alla, det erkänna även de 
lighet ifråga om hans partis inställning Sektionen för av Internationella Kvinno- tion genom Nationernas Förbund för sakkunniga. av praktiska och ekonomiska 

att önska. förbundet för Fred och Frihet förelåg skäl kan endast en bråkdel av befolknin- 
a l l  utsatta orten NDS SANK- även och antogs vid möten p i  flera orter. 

har fastställt Bland de städer från vilka meddelan- Och framför allt 
till den 18 den redan ingått äro flertalet Skånestä- 

november samt uppdragit åt ett under- der, där fredsdagen synes ha fått ett sär- 

utskott att behandla sanktionernas ut- skilt högtidligt förlopp. I Malmö, Lund, acceptera det- 

sträckande även till kol järn och olja I Ystad och Kristianstad ex. vore både folkliga konflikter, ta ode för sig och sina barn? Skola de 
Englands och Frankrikes händer lade möten och demonstrationer anordnade att genom internationella överenskom- stillatigande invänta att denna fasans- 

konferensen den fortsatta medlingen med flera hundra deltagare. I Stock- ekonomi på grundval av av folkens be- fulla förödelse övergår deras hem, deras 

naturligtvis inom Folkförbundets ram, holm var ,  som vi förut nämnt, ett stort roende av varandra land? Från många håll ljuder redan D E ITALIENSKA TRUPPERNA ha möte med 500 deltagare anordnat i Bor- (Forts. å sid. 2.) otaliga kvinnoriisters fasta nej. Stora 
fredsmöten ha denna höst hållits i olika 
länder såsom Sverige, Norge, Danmark, 

under en långvarig offensiv trängt 

England, Holland, Amerika, resolutioner 
fram i Abessinien. Flera svåra luftanfall 
uppges under de senaste dagarna ha 

Dessutom ett stort antal mindre katastrof. 

Statsministerns uttalande lämnar i tyd- börd. 

ddningslöst döm- 

utkristallisera sig ur den gemensamma 
oryggliga viljan att ersätta det nu rådan- 
de krigssystemet med ett fredligt rätts- 
system folken emellan. 

Vi kvinnor måste bli medvetna om vårt 
ansvar som vakna samveten i en splitt- 
rad värld, behärskad av krigspsykos och 
kapprustningsvanvett. Vi måste bli med- 
vetna om att  vi, hela världens kvinnor, 
äro en makt, om vi trosvisst och solida- 
riskt gå in för förverkligandet av parol- 
len Ned med vapnen i alla länder! 

Just nu är  tiden inne för enig samman- 
slutning och handling. Snart kan det 
vara för sent! 

I alla nordiska länder firar man i 
november en fredsdag med fredsmöten, 
fredstal. fredshiiner. Det är åter ett för- 
sök att samla nordens kvinnor till mass- 
demonstration av en aktiv fredsvilja, Helt 
visst vilja också vårt lands kvinnor vara 
med i en sådan gemensam uppslutning 
kring fredsidén. 

Bland undertecknarna märkas flera 
även i Sverige kända namn såsom Helle 
Cannelin, Annie Furuhielm, Hedvig Geb- 

hard, Lucina Hagman, Tilma Hainari, 
Vera  Hjelt, Toini Iversen, Greta Langen- 
skjöld, Ragna Ljungdell, Eva Segerstråle, 
Miina Sillanpää, Signe Lagerborg-Stenius, 
N ina  Strandberg, Ester Ståhlberg, Thy- 

som krävt period civilhrfolkningen. talrika och svår offer livsmedelsbrist såväl En bland oväntad soldalerna har regn- för 

närvarande hindrat offensiven, men trup- 
perna stå icke långt från del viktiga Ma-  

kale. STARKT ÖKAD VAPENHANDEL i 
hela världen under 1934 meddelar 

Nationernas Förbunds nu offentliggjorda 

miljoner kr., 1934 41 och en halv miljon. 
Kina, Bolivia och Paraguay höra till de 
största kunderna. 

TOR MAJORITET  FÖR MONARKIN S var resultatet av den allmänna folk- 
omröstningen i Grekland, där omkring 97 
procent anslöto sig till restaurationen. 
Kung Georg förbereder nu sitt återinträ- 
de som regent. Enligt nuvarande rege- 
ringschefen Kondylis är monarkin absolut 
nödvändig för Grekland och den »inför- 
des icke utan orsak av våra oförglöm- 

liga förfäder». 
N TYDLIG HÖGERTENDENS har 

statistik. 1933 var siffran omkring 33 

E gjort sig gällande vid de nyligen 
företagna municipalvalen i England. Ar- 
betarpartiet och liberalerna ha förlorat, 

de förstnämnda mest. 
F I D E I K O M M I S S E N S  A V V E C K L I N G  

är föremål (or ett I dagarna from- 
lagt lagförslag. Utredningen visar all 
det i Sverige finns fideikommissegendo- 
mar till ett sammanlagt taxeringsvärde 
av nära I 8 4  miljoner kr. Lantegendo- 

marna utgöra omkring 154 miljoners 
tqaxeringsvärde, varav enbart Skåne hi- 

drar med nära 70 miljoner. 
T A U N I N G  H A R  T I L L K A N N A G I V I T  
sin nya ministerlista. Justitieminister 

Zahle och undervisningsminister Borg- 

bjerg samt Hauge, Dahl och Friis-Skalle 

s sin 

ha fattats, deputationer sänts till Natio- ra von Beetzen-Östman. Kejsarens nya kläder. 
Här finns bara "vi". senaste underrättelserna från stora tider, den är  ett rötägg. En ut- D Tyskland tyda på växande nöd och märkt prövosten! 

ekonomiska svårigheter: Atstramad livs- Man frågar sig ofta, säger författaren, 
medelsförsörjning, växande arbetslöshet, hur en sådan allmän förvirring kan vara 

Det ä r  fascinerande att iaktta de skick- 
sjön Borens västra strand, har bland liga männen framför ugnens rödlysande 

bristande råvarutillgångar. 

Gerechtigkeit, går  närmare in på förhål- några framsteg i Tyskland, men ändå dan några Ar tillbaka äges och drives av snabba rörelser 
landet mellan den nazistiska propagan- tror man sig vara skyldig sig själv att arhetarna själva. Det är en ganska in- svänga sina gliidande glaskulor, blåsa 
dan och det ekonomiska niidläget. berömma framgångarna på alla områ- tressant historia, som ger ett bra exem- upp dem med sina lungors fulla kraft — 

genombrott den. - Därför måste man så mycket mer pel på vad företagsamhet och samman- särskilt när det gäller de stora glasen 

har jag ofta tänkt på den lilla historien beundra energin och den andliga kraften hållning kan åstadkomma i en svår situa- går det åt mycket l u f t  — och s l u t l i g e n  

om kejsarens nya kläder, skriver han. hos de människor som nu leva i Tysk- Borensbergs glasbruk hotades av Glaset hämtas ur den stora ugnen i 
Bedragarnas recept är  ju så enkelt: De land och ändå kunna hålla sig fria från driftsnedläggning. då tillverkningen, som mitten av »anfångaren», som efter ögon- 
nya kläderna ä r  den nya regimens alla den skickligt iscensatta massuggestionen. helt utföres för hand, hade svart att stå mått beräknar precis hur mycket glas- 
framsteg, uppfyllda löften och välsignel- Propagandaministeriet har de mest raffi- sig i konkurrensen med maskintillverk- massa han skall ta på sin pipa. Butelj- 

ser. 
Detta skulle betyda arbetslös- ämnet passerar sedan i tur och ordning 

het för hela arbetarstammen, en grupp lagets fem man, som var och en har sin 
slöjat sig själv. D. v. s. inte som i sa- de nya kläderna när den hotar att slock- skickliga yrkesmän, som till stor del in- noga preciserade uppgift i processen. 
gan, såsom oduglig för sitt yrke eller na. Man vet egentligen alldeles för litet förskrivits från de småländska glasbygd- När flaskan är färdig hämtas den p i  ku- 
otillåtet dum, ty det gör inte så mycket 

i Tredje Riket. Nej, han blir märkt som 

stamning eller t. o. m. som marxistiskt 
hesmittad. Den Som inte ser de nya k l ä -  
derna, ser att Hitler leder sitt folk mot 

ha avgått, medan socialminister Steincke kompromisslösning, som kräver skärpta sök vid bruket, med arbetsledaren och 
blivit justitieministern och dessutom åtskil- åtgärder. styrelseordföranden herr Hjalmar Rås- 
liga omändringar inom ministeriernas or- 
ganisation vidtagits. Förändringarna in- 
nebära ökat inflytande för fackförenings- 
rörelsens män. 
R A D I K A L A  P A R T I E T  i Frankrike till- 

kännagav vid sin nyligen hållna kon- 
press ett starkt missnöje med Lavals ef- 
tergivenhet mol de växande fascistorga- 

nisationerna. Herriot försvarade regerin- 

gen mol Daladier. Men resultatet blev en 

möjlig, Det är som i sagan. Ingen har B o r e n s b e r g  det vackra samhället vid 

En författare i Irene Harands tidning, sett de nya kläderna, ingen har märkt andra sevärdheter ett glasbruk, som se- öppningar, där de med oefterhärmligt 
och ändamålsenliga 

Alltsedan Tredje Rikets 

tion. ge dem den rätta formen. 

Den som inte kan se dem har av- nerade sätt att elda upp hänförelsen för ningen. 

mindervärdig ifråga om anlag och här- 

(Forts. å sid. 4.) 

vinflaskor samt stora svagdricksflaskor 
på 5 och 10 liter. 



Samtidigt som vi ställa dessa krav till 
vår regering frambär en stark och som- 
lad opinion i andra tänder samma krav 
till sina regeringar 

På ungefär hälften av platserna hade 
detta uttalande skärpts genom tillägg av 

Den 9 N0V.1935. 

mpa den 
krigsmentalitet I vilken oaktat betydel- 

sefulla humanitära strävanden på ett kollektiva hotfullt sätt breder ut sig och särskilt 

Det 

Mot detta kan ställas de av stadsarki- 
tekten i Göteborg Uno Åhrén helt nyli- 
gen publicerade beräkningarna av vad ett 
luftskydd för Göteborgs vidkommande 
skulle komma att kosta. 

s l i t e r  samråd med en av Göteborgs 
förnämsta byggnadsingenjörer, och un- 

göres har jag  beräknat kostnaden för 
anordnande av skyddsrum med vad där- 
till hör till i genomsnitt c:a 250 kr. per 
person» skriver arkitekt Åhrén. »Detta 

der förutsättning att en del förenklingar 

rätt smed- 
vetandet. 

Allting h a r  sina utvecklingsperio- 
der ,  s i n a  skeden a v  blomstr ing o c h  
erkännande. Detta  kal las  med et t  I 
banalt ord för »modernt» och det, 
som nu är modernt, är »kollekti- 
vism». D e t  ä r  inte liktydigt med 
kommunism eller socialism, d e t  h a r  

även o m  det  uppstod som motsats  

en förolyckad liberalism. Kollekti- 
vismen uppträder i alla samhäl ls la-  
g e r  o c h  åsiktsriktningar, i a l la  åt -  
gärder och all verksamhet. Det ä r  rätt betecknande, när en dam,  som 
nyligen flyttat i n  i ett »modernt» 
hus, g ick  Vilse, ty  alla hus Så långt  
man såg voro lika, a l la  portar ,  a l la  
t rappuppgångar ,  alla ornament  (el- 
ler frånvaron av dylika) voro precis 
lika skillnaden Iåg bara i ett num- 
mer. M e n  det  gäl ler  inte endast  
byggnadskonsten utan allting. V i  
s p å r a  et t  sådant  u p p r e p a d e  o c h  
br is tande fantas i  i al la  byråkrat iska 
bestämmelser och regleringar v i l k a  
med omständighet Och kanske 
omedvetet gå Ut p å  a t t  genomföra  
det  kollektiva o c h  opersonliga. Om 
nu detta betydde, at t  göra det l ika  
bra och lika billigt för al la ,  så vore 
det ju förträffligt. Men man har 
Stannat vid a t t  g ö r a  allt lika. 

D e t  ä r  något s o m  fat tas ,  en del  
a v  d e t  kollektiva, som man uteglömt 
e l l e r  inte har sinne för. Det är ge- 
mensamhet i anda. Det är  den vår 
tids demokrat i  ropar  ef ter  o c h  utan 
vilken den aldrig  kan förverkligas 
D e t  kan e j  v a r a  meningen, a t t  a l las  
ansvar skall bli ingens ansvar, Det 
kan ej vara meningen, att kollektivis- 
men skall  vara o m  man så får 
S ä g a  en enfald i mångfald.  D e n  
som s a k n a r  det  g a m l a  o c h  vantrivs 
i d e t  nya, kan visserligen trösta sig 
med, att det kommer snart en dag, 

gammalmodigt .  M e n  d e t  är tröst 
f ö r  et t  t igerhjärta .  V a r j e  skede 
måste h a  n å g o t  nytt a t t  ge utveck- 
lingen. O c h  det  kollektiva, s o m  nu 
ä r  tidens lösen, kan ej endast  m e n a  
a t t  allt skal l  v a r a  lika fult, lika dyrt 
o c h  lika enformigt. D e s s  egent l iga  
innebörd o c h  avsikt måste v a r a  a t t  
s k a p a  fram ett kollektivt rättsmed- 
vetande en gemensamhetsanda.  D e t  
måste v a r a  grundtanken. O c h  o m  
så sker ,  m å s t e  den grundtanken även 
genomtränga politiken. E t t  kollek- 
tivt rättsmedvetande i politiken är, 
v a d  d a g e n  kräver. D å  kommer a v  
sig s j ä l v  e n  n y  politik, s o m  varken 
ä r  liberalism eller socia l ism,  men det  
b ä s t a  a v  d e  två. D å  blev det  kollek- 
t iva  levande o c h  skul le  kunna förena 
g a m m a l  o c h  ny tid. 

icke  någon politisk innebörd längre ,  

till en  överdriven individualism o c h  

när det, som nu ä r  modernt bl i r  
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påverkar ungdomen gör för 230,000 personer 57,500,000 kr. 
att arbeta för demokratins upprätthållande i Denna summa torde vara mycket lågt 

de och fördjupande räknad då kostnaderna i många fall, 

ord och handling verka för inter- rum. torde kraftigt överstiga det antagna 
nationellt samarbete och fullt erkän- genomsnittet. Därtill kommer enligt an- 
nande av andra rasers rättigheter för visningarna sandsäckar för sådana hus 
att nå fram till en heta världen om- där källartaket ligger över marken, vil- 
fattande solidaritet 

all skapa en folkens opinion mot de rui- Denna kostnadsheräkning har tillkom- 
nerande luftskyddsanordningar för ci- mit som ett inlägg i den synnerligen liv- 
vilbefolkningen som äro ägnade att liga pressdiskussionen efter det stora 
inge en falsk trygghetskänsla och in- möte för några veckor sedan i Göteborg 
föra krigets system i det dagliga l ivet där representanter för militären och de 
till hinder för ett fredligt uppbygg- kvinnliga fredsrörelserna möttes i en 

skarp debatt. nadsarbete 
Morgontidningen i Göteborg gör sig 

lustig över kvinnornas hela argumente- 

Branzell, som bl. a. skriver: 

att på allla tillgängliga vägar i tanke t. ex. för att anordna allmänna skydds- 

ket är  de flesta.» 

Debatten om 
krig och fred. 

ring, men får svar av arkitekt A n n a  Mohr- 

gasangrepps verkan sägande att ett luft- 
»Författaren söker bagatellisera ett 

angrepp mot ett Göteborg utrustat med 
Kvinnornas opinionsyttringar mot kri- någorlunda försvar måste bli ett högst get ha framkallat många skarpa an- riskabelt och högst sporadiskt inträffan- 

grepp från motståndarnas sida. Visser- d e  företag SA vitt jag  vet ha varken 
ligen påstås det att varje fredspropagan- kemisterna, eller flygmaskin- resp. artil- 
da i Sverige är  överflödig emedan alla leri-uppfinnarna stannat i sin utveckling. 
i vårt land vill fred. Men bakom många Och de destruktiva uppfinningarna pläga 
av de uttalanden, som de senaste veckor- vid krigstillfälle alltid vara en hästlängd 
na gjorts såväl i pressen som i den munt- före dem som ev. kunna rubriceras som 
liga diskussionen, ligger i varje fall di- skydd. Om nu ett luftangrepp har så 
rekta uppmaningar till upprustning liten verkan som ledareskribenten intalar 

Sydsvenska Dagbladet skriver t. ex. sina läsare är  det förvånande att så stora 
»Vårt land står i begrepp att besluta summor ifrågasätts dels till militärt flyg 

om en nödvändig reorganisation av sitt och dels till försvar mot så bagatellartade 
försvarsväsen För att bevara Sveriges obehag. 
fred och Sveriges frihet ä r  ett starkt för- Meningen med luftangreppet är  väl i 

alla fall att göra så mycken skada som svar nödvändigt, 
Dessa demonstrationer, ledda och möjligt Även om målen för bomberna 

iscensatta på sätt som skett, äro för vårt åtminstone officiellt försäkras vara mili- 
folks vidkommande hjärtinnerligt onödi- tärt hetonade, sil kan gränsen här vara 
ga. Hos oss finns ingen enda människa, att draga. Bomben kan trilla fel 
som behöver omvändas från krigsyra till och gas lär sprida sig. Hur skola vi 
fredskärlek. Dessa demonstrationer äro kunna beräkna var bomben träffar och 
emellertid e j  blott onödiga utan direkt vara säkra på att den uppsöker just det 
skadliga., kvarter vars innevånare äro förberedda 

I Malmö hölls också i förra veckan ett Vidare polemiserar han mot dem som 
offentligt möte där överste Broman anse det omöjligt att skydda barn med 
talade om försvaret och Freden. Han gasmasker och som 'ej kunna tänka sig 
gjorde bl. a. gällande att de plane- möjligheten att slänga på oss själva och 
rade luftskyddsanordningarna kunna vår unge en gasmask och uppsöka ett 
verkställas praktiskt taget utan kostnad. skyddsrum under de minuten ett luftan- 
De avse nämligen huvudsakligen plan- grepp verkar på vårt samhälle 
läggning för säkerställande av snabbt Varifrån har författaren sina uppgifter 
och säkert fungerande av sjukvård ord- o m  luftangrepp som verka några minu- 

ningsmakt, eldsläckningsväsen och repa- ter? Jag lyssnade uppmärksamt på mån- 
rationsorgan De syfta allts.? till att i dagens militiira experter. Jag tyckte att 
möjligaste mån neutralisera verkningar- jag  bland mycket annat fick klart för 
na av ett luftanfall, att snarast möjligt mig att ett område kan vara betäckt med 
hringa skadade människor hjälp, att släc- gas flera timmar innan dess smygande 
ka uppkomna eldsvådor och i övrigt min- verkan ens börjar förnimmas Och nog 
ska eller helt upphäva verkningarna inom vore det av visst intresse att höra vad 
samhällslivets olika områden m. a. o. t. ex. bara anordnandet av effektiva 
det syftar till att snarast möjligt åter skyddsrum skulle medföra för kostnader 
bringa samhället i normala gängor. (!) om de nu ens gå att åstadkomma 



Vad kostar en människa? EREZ ISRAEL. 
ör någon tid sedan gick genom pres- luften människor av alla åldrar i Journalistiskt reportage i hög interna- Det intressantaste ä r  kanske kapitlen sen ett meddelande, senare efterföljt svarslösa städer och byar. för den skull tionell klass. men skrivet av männi- om de kommunistiska jordbrukskolonier- 

av andra liknande, om ett fall. då en vrida sig färgade soldater under gift- skor, som sökt idéerna under aktualite- na, omfattande omkring 8.000 människor, 
barnförlamningspatient, som drabbats av gasernas mördande grepp. Och med det ,  ten. frisk impressionism. där ögonblicks- till stor del intellektuellt mycket högstå- 
förlamning i andningsorganen, förts per makabra skämtlynne. som är ett så fram- bilderna konsekvent tjänar syftet att be- ende personer, vilka söker förverkliga 
flyg från Helsingfors till Stockholm för trädande drag i vår vita kultur, kommer lysa och upplysa det är  ett par av de både zionismens roussauanska ideal och 
att om möjligt råddas med hjälp av respi- man troligen att efter massakrerna vilja fördelaktiga allmänomdiimen, läsningen en ekonomisk kommunism. I dessa kolo- 
rator. På resan åtföljdes han av en lä- förkunna kärlekens och barmhärtighetens ! av Lise Lindbæk-Max Hodanns bok ger nier är iiganderätten avskaffad, äktenska-, 
kare och en sjukskiiterska, som med evangelium för ett folk av lemlästade av en lust att formulera. pet liar ersatts med fria, mer eller min- 

konstgjord andning höllo honom vid liv. änkor och faderlösa. Efter världskriget har zionismen som dre långvariga förbindelser barnen om- 
Och fast utgången var mer än oviss, an- Det är visserligen sant, att de italienska målmedveten (och under Stora svårighe- händertas av det allmänna och kvinnan 
såg man att allt som rimligen kunde gö- tidningarna intet ha att förtälja om luft- ter kämpande) ideell rörelse levat fram- är jämställd med mannen. 
ras också borde göras för att besegra anfall mot en värnlös befolkning. De för allt i Östeuropa där en majoritet av Men DESSA bilder av materiellt upp- 
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den dödande sjukdomen. 
Telegrammet förmälde intet om att det 

var ett särskilt värdefullt liv man genom 
dessa föranstaltningar sökte rädda Det 
var ett människoliv, och det var nog. Det 
ä r  läkarvetenskapens syn på saken, och 
den sammanfaller med humanitetens. Li- 

värde, som så långt det är  möjligt bör 
åtnjuta skydd, t. o. m. i moderlivet. En 
enda blick på en löpsedel vilken som helst 
ä r  nog för att säga en, att man här har 

ning. Livet är  ett negativt värde, och 
förmågan att förstöra och förinta det är 

en mätare på kulturens framsteg. 

vet i och för sig är  ett högt och heligt 

att  göra med en livsåskådning på avskriv- 

Det är vanskligt att profetera. För 
några decennier sedan siade skalden om 
förbrödringens framtidsrike och om det 
kvinnligt veka i människosinn som skulle 
frälsa världen. Sen dess har han upp- 
levat världskrigets apoteos av det virila 
i dess mest brutala former, efterkrigsti- 
dens draksådd av hat och hämndlystnad, 
förbrödringstankens förverkligande i 
Abessinien, för att bana väg för fram- 
tidens lyckorike ställer man i dessa da- 
gar ett primitivt folk öga mot öga med 
västerländsk civilisation i dess högsta po- 
tens. för den skull mördar man från 

I 

publicera i stället rörande idyller, bilder, världens judar är  bosatta och där. med sving och ideella experiment är  inte det 
där en barnkär soldat ömt trycker en I i -  undantag av Sovjetryssland. förföljelser- enda boken vill ge. Den underk t 
ten borttappad svarting i s i n  famn, Men na fortgått. Tysklands landsflyktiga ju- också zionismen kritik och analyserar 
se vi en smula bakom den sentimentala dar. At vilka Europa i mycket liten ut- dess svårigheter 
fasaden, måste vi fråga var det blir av sträckning kunnat eller velat bereda ar- 
dessa vilsekomna små utan föräldrar, utan betsmöjligheter, har starkt ökat rörelsen är betrott med mandat för Palestina 
huld och skydd. Ämna italienarna inrätta numerära styrka. 

underkastar i 
De senare är  inte ringa. England, som 

medger endast en begränsad del av de 
Inte helt stillati- rael», efter fredsslutet öppnats för judisk a t t  »vända hem», inträde t i l l  landet. Värre 

gande visserligen, men i stort sett med invandring i större omfattning. har ut- är  motståndet från araberna. För ju- 
bibehållet lugn och fattning. 

Araberna som hott i landet sedan 600- slant till Röda Korshjälpen, därmed upp- rande invandrar omkring 60,000 judar br- 

övrigt vårt arbete och våra nöjen som dar hor numera i Palestina. Den spe- samma sätt: för dem är Palestina en obe- 
hittills. vi  f inna oss tillrätta i den grym- ciellt judiska staden Tel-Aviv hade vid tydlig provins av ett Stor-Arahien. vil- 
ma tillfredsställelsen, att det inte är  våra krigsutbrottet 1,400 invånare 1934 över ket inte för närvarande finns till som 
egna barn, som sönderslitas och förgiftas, 100,000 Judarna har tillfört landet 45 nationalstat, men som kan komma att 

barnkrubbor i sina tanks? sedan Palestina judarnas »Erez Is- judiska människoskaror, som väntar på 
vi andra, vi  se på 

vi  ge vår vecklingen där gått snabbt. för närva- darna är Palestina deras egendomsland. 

fyllande allan rättfärdighet och sköta i ligen Omkring 1½ % av världens ju- talet, kan naturligt nog inte se saken på 

inte än åtminstone, milj. pund. Deras pengar. duglighet och förverkligas i en framtid, Judarna ännu 
höga kulturella standard har. i förening så länge endast fjärdedelen av landets Vill man inte inför detta fråga sig om 

inte bristen på fantasi är vår största med en gynnsam konjukturutveckling en miljon invånare betraktar de som 
och orättvist gynnade inkräk- synd? 

som 
från det judiska kulturarbetet i Palestina tionernas förbund skulle den judiska all mänsklig känsla, men vi reagera 

kolonisationen i Palestina när som helst inte med varje nerv och fiber i vår är ytterligt fängslande 
löpa risken att sopas bort av första bästa varelse. Vi kunna inte höja oss till en 

så levande medkänsla, att v i  uppleva vanvettig panik., Sedan vi frigjort oss, våg av arabisk nationalism. Farliga före- 
dessa främmande och avlägsna barns död, från tron på ett helvete efter döden ha bud till en sådan har försports, särskilt i 
som om det gällde våra egna. Kunde vi vi i stället med naturens avsky för tom- form av upprepade revolter mot manda- 
detta, skulle från al l  världen höjas ett rum flyttat helvetet över till jorden. 
rop, som skulle skaka jorden och komma Och de allra minsta de leka och le, Med dramatisk intensitet berättar för- 
himlarna att rämna: »Detta får icke ske!, lyckligt omedvetna om de storas föreha- fattarna om en ung man i en av jord- 
Det skulle bryta fram en vilja till en an- vanden. De slå varje morgon upp sina brukskolonierna Han har gett sig dit 
nan tingens ordning, så samlad och brin- Ögon till en NY dag, full av allsköns ut- full av entusiasm över möjligheten att 
nande, att den oemotståndligt som en na- spännande äventyr, och de möta allt med få förverkliga sina idéer och leva fritt 
turkraft krossade alla hinder i sin väg en orubblig lit till livets godhet. I sin som jude, Bland de konflikter, som så 

Men i stället följa v i  i gemen parollen mjuka knubbighet och spontana livslust småningom kommer honom att vantrivas 

»Rädda sig den som kan» Känner  vi äro de en strålande gensaga mot de för- träder en i förgrunden: motsättningen 
än inför vår nästas öde en l ikgilt ighet ,  intelsens demoner en sinnessjuk värld mellan hans internationella ideinriktning 

vi säga oss visserligen, att det medfört en enorm uppryckning för LANDET obeh 

sker strider mot allt förnuft och Författarnas skildring av sina intryck tare. i Utan stödet av England och Na- 

tärmakten. 

som växer med avståndet representerar 
dock det egna Iivet, h u r  tomt och futtigt 
det än månde vara och kanske a l l ra  
mest då ett omistligt värde. Därför 
koncentreras intresset kring den bränn- 
punkt som heter luf tvärn och gasskydd 
därför florerar i krigspsykosens hägn 
handeln med gasmasker i de stora städer- 

I London t. ex, lär man kunna få na. 
dem i mycket varierande prislägen från 
ett pund och uppåt, Vill man r ikt igt  
kosta på sig, kan man gå ända t i l l  25 
pund. Det skulle vara intressant att veta, 
om de senare betinga sitt höga pris på 
grund av ett elegant lyxutförande, el ler  
om det är  meningen att de skydda mot 
fler och farligare gaser än de andra, I 
så fall får man hoppas, att de hålla VAD 
de lova. Det vore onekligen snopet att 
ha betalat en så stor peng och ändå bli 
lurad på konfekten. Men vi andra, som 

lössläppt deras ögon finns ingen skug- och den nya trånga nationalism. som be- 
ga av förebråelse för att vi fört dem in i härskar Palestinas judar. Denna mot- 
en tillvaro. där det tydligen gäller att sättning blir honom för stark, han bry- 
fostra dem, inte för att möta livets krav ter sig ut och hoppas finna en friare in- 
utan för att uthärda dödens fasor. In- ternationell inställning i Sovjetryssland. 
för barnets leende skingras ett ögonblick Här berör författarna kärnpunkten i 
mardrömmarna, och vi söka intala Oss. kritiken mot zionismen. Vilken starkare 
att den mark. vi trampa ej är ett gung- rätt liar judarna att betrakta Palestina, 
fly. utan terra firma. Vid barnets leende som sitt än araberna? Judarna har ock- 
förnimma vi med nästan religiös visshet. s i  invandrat en gång för 2000 år se- 
att människovärdet. alla motsatta vitt- dan miste de landet. I 1300 år har ara- 
nesbörd till trots, är  det högsta av alla berna bebott det. Vems är Elsass-Loth- 

ringen? Fransmännens, eller tyskarnas. värden 

Livet har så mycket mening vi själva eller fransmännens? Är Skåne danskt,' 
lyckas förläna det varken mer eller min- därför att det tillhörde konungariket Dan- 
dre. Tjugonde seklets historia tecknar mark 1600? Denna sterila frågeställning 
sig till att även i fortsättningen bli en måste också zionismen släpa på 
hymn til' den stora meningslösheten. 
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»Nu da nasjonalismen sitter i höisetet, 
sproget er blitt ophöjet til konfesjon og 
'rasen' til sakrament, nu er det jödene 
som drar till Palestina for b skape et 

Karin Kihlman. 

inte ha råd att köpa 500-kronors GAS nasjonalt hjem, for å dyrke sine forfed- 

masker åt oss själva och våra familjer res jord. for å slippe unda en fientlig om- 
och som för övrigt inte kunna få i vårt verden, for i fred å få uttrykke sig på en 

huvud hur det skall bli möjligt att vänja uforståelig og antikvert tungemål.» 

små ettåringar vid att tulta ikring med det judiska Palestina blomstrar natio- 

sådana vidunder för ansiktet, något som nalismen och dess utväxter är de vanliga. 
f. ö. lär vara omöjligt även med långt Den utdöda hebreiskan hihringas ett 

större barn, vi kunna säkert i detta fall konstlat liv som officiellt språk Euro- 

spara vår avund gentemot de bättre lot- péer som kommer i bil in till Tel-Aviv, 

tade. Inför en framtidssyn av några få hejdas under okvädinsord på gatan, där- 

överlevande med effektivt gasskydd, som för att de tagit en arahisk chaufför Inte 
ens den kommunistiska kolonin har en gå omkring bland idel döda, säger man 
tanke på att försöka avhjälpa eländet i sig. att i den situationen ar det helt visst 

de senare, som äro minst att beklaga. den arabiska grannbyn. I Tel-Aviv finns 

Ja ,  det är  med lättnad man läser en ru- det ironiskt nog till och med judiska 

brik som »inga gassäkra källare i Göte- brunskjortor 

Zionismen, den judiska nationalismen, borg»»bort och man tänker »Tack och lov att 
MAN åtminstone får dö ovan jord i det ä r  en följd av förföljelserna mot judarna. 
' fria i stället för a t t  långsamt kvävas i inspirerade i sin tur av andra folks na- 
ett överfyllt skyddsrum efter timmar av tionalism. Att just judarna, som lidit så 

mycket av andras ofördragsamhet nu 
skall ta  skadan igen och visa samma 
trånga oförståelse och samma oförnufti- 
ga fientlighet mot ett annat folk, är  ett  
nytt och tragiskt exempel på den obön- 
hörligt snurrande cirkulus vitiosus, som 

nationalismens idé sätter i rörelse. 
Sten af Geijerstam. 

Lise Lindbæk-Max-Hodann: Jödene ven- 
der hjem Aschehougs förlag Oslo. 
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Här finns 'Kejsarens 

”Vi¨ anbefalla 
livligt 

den¨ II ingående Ievnadsteck- 
ningen åt de av ämnet in- 
tresserade. 
Ur hittills outnyttjade doku- 
ment hur lektor Johan Dell- 
ner hämtat stoffet till en 
omfattande biografi, värde- 
full ej mindre som tidsbild 
än som personstudie.» 
(Sbg i Nya Dagligt Alle- 
handa.) 
»— - - dr  Dellners sant 
vidsynta, klara och intres- 
santa framställning av den 
störste svenske herrnhuta- 
rens liv kan - - - rekom- 
menderas även till de mest 
oliktänkande.» 
(Anna-l-enah Elgström i So- 
cial-l Demokraten.) 

ter oss här bilden av mö- 
svensk teolog och språkman, 
som genom sin heliga van- 
del och sin villighet att lida 
för Kristi namns skull satte 
outplånliga spår I Europas 

(Einar Rimmerfors i Svens- 
ka Morgonbladet.) 

Detta är pressens omdöme om 

missionshi storia » 

ARVID G R A D I N  
i rysk fångenskap 
av JOHAN DELLNER. 
Häft. 4: –, mod. kart. 5: 25 

En ny Noak.Giv ett stöd åt 
bara ”vi”. 

(Forts. fr. sid. 1.) 
- Det är  inte möjligt för någon, som 

inte ända sedan barndomen arbetat i det- 
ta yrke att få den rätta skickligheten. 
T. o, m, vid 18 år är  det för sent att 
börja. Och ännu en sak!  Man måste 
njuta av sitt arbete — annars blir det 
inte bra. Det kan hända att man ibland 
slöar till och tycker att arbetet alltid är 
detsamma, alltför enformigt. Men det 
enda som hjälper är att glädja sig åt att 

- ett eget, vackert hem 
Var je  år byggas i vårt land tusentals vackra, egna hem, som äro 
frukterna av målmedvetet, idogt sparande. Denna sparsamhet har 
futts och sporrats av en naturlig längtan, som innerst inne finnes 
hos oss alla. 

F ö r  Er,  som så många andra, kan målet i början förefalla avlägset. 
Men när Ni betinker.  att det i f ö r n a  hand gäller att spara til l  

N i  sedan istället för hyran varje år sparar 
en summa åt E r  själv - då måste Ni med- 
giva. att det finns alla skäl art genast 
börja samla til l  en egen grundplåt, och 

g ö r  det naturligtvis i Ert eget 

den nödvändiga kontantinsatsen. och att A 

läns sparbank 

nya kläde hemhjälpen! 
va, utan också nämner någo 

Jag hade till exempel tillfä 

(Forts. fr. sid. 1.) 

rnavårdsby å i Stockholm, som i hjälpen, anser j a g  vara en stor skam för 
Brnavår 25 år  verkat som enskild insti- våra myndigheter, vilka med god vilja 

tution, har riktat en vädjan till enskilda och förståelse, kan från donationer och 
sådant brev, skriver författa människor att ekonomiskt understödja fonder säkerställa och utvidga denna så 

Vadan detta knussel från myndigheter- 

Det ä r  minst lika viktigt som andra 
Han lösgöres åriga barn, där modern p i  grund av sociala profylaktiska åtgärder, att Barna- 

l a n d e n a  sådana de verkligen 

förresten redan 1933. Man Barnavårdsbyråns hemhjälpsverksamhet viktiga barnavårdsinstitution 
Den påminner om att hemhjälp lämnas 

De ställ- från den enkle, barnafromme mannen till miskt svagt ställda familjer med minder- 
mot ringa eller ingen avgift till ekono- nas sida? 

att det inte hade lyckats att 
tarna som man hade hoppats 
de sig avvisande och det var därför abso- en stark och stor gestalt. 

få utföra ett riktigt välgjort arbete, säger lut nödvändigt att sätta in en ny, särskilt alltmer från sin omgivning, som ej mäk- barnsbörd eller sjukdom är  ur stånd att 

övergiven och gnages av tvivel, men Hemhjälp utföres av hos Barnavårds- 
hr Råsberg. 

regnbågen tänder sig som en förtröstans byrån anställda i husligt arbete erfarna vi fick höra alt arhetet skulle läggas ner. bad vi  den dåvarande ägaren att i varje sition från arbetargrupperna var strängt väg mot »de ting som icke synas,. och 

fa l l  underrätta oss innan han vidtog någ- förbjudet. Däremot gäilde det att få så han ä r  nöjd med sitt liv. Hemhjälp mottages. där den lämnas. 
ra åtgärder. 

Även de övriga gestalterna äro levande med en tacksamhet, som mer än något 

så mycket på framgång, men vi ville för- tyske arbetaren fullt och helt anslöt sig tecknade, de äro fyllda med friskheten visar det stora behov den fyller. 
söka. Han gick med på att arrendera ut till Hitler, Hemhjälp gagnar också samhället: den ställde det oss under en tid av tre år och Alltså, för att övervinna arbetarna be- de tusen fel och skröpligheter, som vid förhindrar icke sällan familjens splittring 

vid moderns sjukdom och barnens inta- 

som gick i n  som delägare i bruket och klassen redan övergått till Hitler. Varje endast första aktens slutscen mellan många fall ett snabbare tillfrisknande och 
vi satsade tusen kronor var. 400 inbe- enskild arhetare måste tro att just han Noak och urmänniskan, som är  grovt på- en förkortad sjukhusvistelse för modern; 
talades kontant och resten drogs av på var ungefär den siste, som ännu stod smetad och verkar oäktq. den verkar uppfostrande - där hemmet 
lönerna. I Per Lindbergs dekorativa inramning  förfallit och barnen vårdslösats bringas t i l l  4 kr. om dagen första tiden och en emot. På den tiden sattes också en blev pjäsen en fröjd för ögat. Man njöt 
krona om dagen drogs av för att  f y l l a  presskampanj av stora mått igång. T. O. av urskogen och arken, av dräkterna och ordning bestående slag. en uppryckning 
andelskapitalet, var det ju en ganska m. för mig själv, skriver författaren, jag belysningarna. Ararats berg verkade Hemhjälp har lämnats genom Barna- 
strävsam tid i början. Men rörelsen kun- som ändå hade sett denna rundskrivelse dock bygglåda. Vem som ansvarar för vårdsbyrån under ett 10-tal Ar. Verksam- 
de drivas med eget kapital, och det lån till tidningarna, var det svårt att stå emot de olika djurskepnaderna, vet j a g  inte. heten åtnjuter kommunalt anslag och ett 

Djurbil- årligt fondhidrag, varjämte för kostna- 
dernas täckande erhiillits tillfälliga bidrag 

nen behövde aldrig aldrig tas i anspråk. Den den suggestiva verkan av tidningarnas derna voro så vackra och levande, att 

första november , fjol kunde vi köpa hänförda hyllningsskriverier. 
För att kunna upprätthålla verksam- glasbruket för 50,000 kronor! 

för arbetarna beräknad propaganda. tar följa honom. Slutligen står han helt skota hem och barn. Då går det bra! 
- Hur v i  kom att överta bruket? När Varje meddelande om någon slags oppo- 

kvinnliga biträden. 

Varken han e l l e r  v i  trodde många bevis som möjligt för att den 

från en nyfödd jord och med en rent fy- 

de under den tiden, Vi var 28 arbetare rättade man för dem att hela arbetar- låda jordevarelserna. Det är egentligen gande på asyl;  den betyder förvisso i 

Som dessa sattes s i  lågt som 

De voro helt enkelt¨ mästerliga 

man satt helt häpen. Nalle Björn hade från fonder och enskilda givare 
Ett annat intressant exempel: En cir- man velat applådera 

— Lönerna utgår nu med 36 kr. i vec- kulärskrivelse meddelade att propagan- Men när man kommer t i l l  skådespelar- 

vårdsbyrån får arbeta utan stagnation 
under ekonomiskt tryck. Mycket ont be- 
kämpas och mycken kunskap bibringas 
hemmen genom denna hemhjälp. Lika 
viktigt som att stora summor gå till vård 
av barnen 1 sommarkolonier ä r  detta. att 
barnen i hemmet under moderns sjukhus- 
vistelse eller barnsbörd, oberoende av 
årstiden, bliva omhändertagna av därtill 
särskilt utbildad hemhjälp. Är hemmet 
misskött av en orkeslös moder, eller kan- 

så¨ kan det genom denna hemhjälp lyftas 
upp till högre standard, fysiskt och mo- 
raliskt. 

Denna hemhjälpverksamhet borde ut- 
ökas, så att den bleve en effektiv hjälp 
även vid Tuherkulosdispensärerna vilka 
sända sina patienter for längre tids vistel- 
se vid sjukhus och sanatorier. En sådan 
hemhjälp kunde mången gång hindra at t  
en moder för tidigt återvänder hem, in -  
nan risken för smitta hävts och hon såle- 
des ej vore kompetent att sköta hem där 
barn finnes. Vore inte detta en så viktig 

ske till följd av slöhet och okunnighet, 

kan vartill kommer fri hostad, fritt lyse dan i Österrike tyvärr hade misslyckats. 
och delvis fritt bränsle. Dessutom har vi Man måste konstatera att antalet parti- 
rätt alt en eller ett par gånger om året 
göra en utdelning av en samlad summa anslutna nazister i Österrike på ett halvår 

till varje arhetare. På det sättet kan vi hade gått tillbaka med omkring 40 pro- 
komma upp t i l l  den gällande lönenivån. cent. En ny våg av propaganda släpptes 
Men vi tycker det är  bättre att dela ut lös — med de kända följderna: Ett par 
en större summa ett par gånger om året dagar senare kunde man läsa att om- 
än att lägga det på veckolönerna. 

Hr Råsberg berättar också att samtliga störtningen i Österrike nu vore nära före- 

bostadslägenheter har reparerats i år. stående, att den nazistiska kampstämnin- 
Och nu har turen kommit till uppförande gen nått kokpunkten etc. 
av matkällare, planering av det ännu litet Den enda bittra trösten man har i detta 
förfallna området omkring hyttan och bedrägliga spel är ju att möjligheterna 
hostäderna och andra försköningar. 
är med ett ord förbättringar, som komma till suggestion har sin gräns, slutar för- 
både de enskilda arbetarna och hela sam- lattaren. Nöden kommer att förvärras 

i Tys and och hungern kommer till sist hället tillgodo. Y 
- Det är  inte bara själva arbetet som att fälla utslaget. Man kan inbilla ett  

är intressant, slutar hr Råsberg. intres- folk snart sagt vad som helst, att judarna 
set fördubblas genom att det ä r  arbetar- är förbrytare, att armod är rikedom, man 
na själva som är  ansvariga för det hela. 
Det behöver här inte vara fråga om »ni» kan inbilla folk att det ä r  de finaste nya 
eller »de». Här skall finnas bara »vi». kläder man visar dem. Det är bara en 

,-. ". sak man inte kan: Man kan inte inbilla 
ett hungrande folk a l t  stenar ar bröd. 

prestationerna, blir man genast mera 
tveksam. Carl Ströms Noak blev levande 
genom sin enkla godhet och sin vackert 
naiva samklang med naturen. Men han 
växte aldrig t i l l  någon personlighet. 

Så var där Noaks tre söner och deras 
flickor. Tänk om de rollerna råkat i 

händerna på begåvade teaterungdomar 
Då hade man fått uppleva något! Men 

för att ekonomiskt säkra en gren inom tigaste for folkhälsan! Rut Stevens’ och Anna Lisa Hydéns ba- 

lettråttor gjorde ingen glad. Mest stö- sitt verksamhetsområde, nämligen Hem- 
rande var dock Olof Widgren, som inte ~ 

tycktes ha märkt repertoarbytet utan 
fortsatte att spela sin hysteriker från 
»Sådana tider,. Åke Ohberg var grann 
att se på men spelade alltför elevmässigt. 
Arnold Sjöstrand och Karin Ekelund re- 
presenterade teaterkunnande men sakna- 
de konstnärlig spontanitet. Erkännas skall 
dock, att herr Sjöstrands roll ställde oer- 
hörda krav. Hilding Gävle hade fått en 
viss färg över sin urmänniska. 

Anna Flygare-Stenhammar upprepade 
en av sina gamla teatermammor. Var- 
för? Hon borde väl äga möjligheter att 

Anna Pzl. Heden. 

Karin Schultz. pejla djupare. 

Europeisk 
orientering. 
- Det är  endast de nordiska länderna 

som lyckats med något sådant som Nor- 
diska folkhögskolan i Genéve, yttrade re- 
daktör Sven Backlund vid början av sin 
föreläsningsserie, kallad Europeisk orien- 
tering, som han p i  inbjudan av Nordiska 

lördagen och söndagen i Stockholm. 
folkhögskolans elevförbund höll under 

- Flera länder ha försökt något lik- 
nande, sade lian. men det har varit oss 
förbehållet att lyckas med att låta män- 
niskor från skilda länder, politiska par- 
tier och yrken komma samman på ut- 
ländsk hotten för att gemensamt studera 
och diskutera igenom problemen. Att ha 

är  ett experiment. ä r  något enastående, 
kunnat detta. även om det ännu endast 

nen som nu hotas icke minst av stater 
som Italien och Tyskland. 

Bland de mera understrukna meningar- 
na i denna på skilda synpunkter flödande 
föreläsningsserie var den om Italien 
Efter världskriget slut uppsögos de bru- 
talaste och råaste elementen, som inte 
kunde få annan placering. I poliskåren 
och de fascistiska kamporganisationerna 
Det var detta som var katastrofen, vad 
v i  nu se är endast en följd därav. Det 
ä r  emellertid falsk sentimentalitet att tro 
att de ekonomiska och finansiella sank- 
tionerna mot Italien, som i första hand 
komma att fullständigt blint gå ut över 
de fattigaste folkskikten, skapande täran- 
de nöd och sjukdom, på något sätt skulle 
vara humanare än ett snabbt verkan- 
de militärt polisingripande med stäng- 
ning av Suezkanalen. Särskilt från de 
nordiska länderna borde i sin helhet en 
ökad politisk aktivitet sättas in i Genéve. 

Redaktör Backlund har ju tagit till sin 
uppgift att vara vårt vakande utrikespo- 

som icke tillåter oss somna i n  över dessa 
litiska samvete, någon slags kyrkstöt, 
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