
,Vi)<tigt meddcelande
från Centralkommitt~n'för kvinnornas opinions~

. möten för fredens återställande. '

l den situation? då, sås<;?m ptessen i. dag meddelar,

representanter'för Nordens rege'ringar överlägga Om eftra~

or~inära.åtgärder till skydd för' nordis~a handelsfartyg

,och då spänningen m~llan de krigförande makterna åter

väsentligt ökats, har centralkommitten - efter inhämtande

av sa~kunniga upplysningar -;- koinm}t till den uppfatt

ningen att ett uppskov bör ske med.denplanerade menings:

yttringen för fredens återställande.

Effekten av de nordiska kvinnornaS fredshandling far

ej försvagas ge~om' att den företages i, ett ögonblick, som
~ ~_ ,,' , - - ,'. __ ".~ '/. " , } r.':. . .~. ' , ? ,:-, .:' ',-~ " :-~

vi inse .vara olämpligt. Detta~r för oss avgörande, htirtJ
" ,'., . " ", -','. " . ~ J "i '-, '>. ,.,. - ,'.' •

p4kostande det äri må kähnas för oss och för dem, som

samarbeta med 'pss på alla ·de olikaplåtserna, att för

ögonblicket avstå från. planens omed.elbara fullföljande.

Det förarbete, som 'nedlagts 'på saken, kommer i alla

händelser den blivande aktionen till godo. Det är bäst att

hava saken så väl förberedd på alla orter, att mötena

kunna ordnas efter en kort varsel från centralkommitten.

Hurn långt uppskovet bör bli, kan nu omöjligen förutses;

i alla händelser kunna inga möten äga rum förr än tidigast

den 14 mars.

Ju mindre det under tiden talas om saken, desto

bättre. De tidningsredaktörer, som vidtalats, böra få

kännedom om denna skrivelse. Anhållan till dem bör för

nyas om att ingenting nämna i pressen, förr än det första

meddelandet -från centraJkommitten tillställes tidningarna.



Vi hoppas varmt, att den entusiasm för saken, som
från alla delar av vårt land - liksom från Norge och
Danmark - strörpmat oss tiU mötes, och den storartade

'villighet att ·upptaga arbetet för kvinnorna~ fredssöndag,
som hittills' ~isat;'- av' kvinnor ur alla pa~tier, icke måtte
ni-attas avn'igol1 tids uppskov.

Den fötlärrgda' förbereclelseliden bör användas i sakens
intresse., Den möjliggör, att även de smärre orterrla
li\ta~e kuntfå; komma tri~d, bth vi ilptltnana Ederatt i Er
tr~kt sÖka' fihnä läm'pllga p-ersdneri sådana mindre ~a~
häll~'iJ.- samt' meddela deras nam:n och ad~ess' till" ~entr~l-
, _ f-' . ,_ i, .,.. '. . . f • ".'

korrlluitten: så;dt 'dct föfbe-redande arbetet il' dessa orter
hi~'1<iici'~~ -sättås 'i g'ån'g .s~årast majligt. .. ,

. "--Upplysningar vi erhållit ha v.i~serligen"bibragt os's
saintliga' d~ituppiattninge~,.'~tt man vi~ner mera genom
att avvakta det gynnsa'inma agonblicket än genom att
h'andla linder~ nri lriträdd~i"fÖthålla~qen; m~n de ha "icke i
r'-" ~.r. r· ." '. ,', :.1~··: - f .~~ .' • ... :-,.
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• man' 'lubbat va,r'OyertygeIs~ om värdet" och ,be-
tyd~ls'en:~~ '~BeAopinionsy1tilrig'~i 'l~ngt~; ,att'fi ftHlföljk'.
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