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EN PINSAM LIKALONSDEBATT
Kan en lilialönslag' vara farlig i ctt de-

mokratiskt land ? .Ta, för' kvinnorna. >trlrr
lagstiftning kan lecizr till särnre stälining'
på kvinnornas arbetsmarknad>, och det
kan vara farligt i,id l'öi'handlingsbordet.
"lttranclci fälictes;lv fru ]t,kendahl (s) i
r\nclra l<air',r:narcns iikalönsclebatt 14 april.
Alltså törs m;rn inte lagstifta om den saken
utan det sl(r1l crdnas upp >på annat sätt>"

Llch sri tror m: n i a.nclra ländcr att
demokratien är genornförd i Sverige . . ,,

r'reir frtr .l,]ii'ndal:!, sclin irr ledarrrot av L0:s
lnrinnor:Ld vct vir.l biist hur clernokratiskt det
är...

Men om det är sä farligt att få demokra-
tiska principcr )a.r,,fäs;tu, varför har vi dir
l:ehörig'hetsiageir och semi:sterlagen. Det
l<uncle jir ocilrå lrir or<in:rts >pa allnat säit> ?

Annlrii tvclier inan :,1ikalönen>, -- efter
40 år -- icke kunde ha haft det bättre för-
spärrt iin den här gången: 27 kvinnor i
riksdagen 

- 
det mesta vi någonsin haft.

Det är inte allsr s:r siikert att det blir lika
många efter valet i hcist , det satt en
kvinnlig ordförande i utskottet och så är
det nyval, innan riksdagen träffas härnäst.

I\,Ien eftersom clet var tvä kvinnor, fru
Solveig Rör-rn Chrisiiansson och fnr Cierda

Linderot från kommunistiska partiet som
begärt denna snabbutredning för lagfäs-
tande av kvinnans lika rätt tiil lön med
mannen för samma prestation, så kunde
ju ingen av riksdagens kvinnor, tillhöran-
de andra partier, rösta för förslaget.

Att kammarens manliga majoritet skulle
göra det, när inte kvinnorna själva ansåg
det angeläget, kan man ju inte begära.

Hr Rubbestad gick glad och rund mellan
biinkarna och trivdes. . .

Elsa Svartengren.

Det kctn ju se lite undet'ltgt ut, att LO med
sitttL 2(.)0,000 kui'nnliga m,edlelnm&r oclu riks-
dugen m.etl sut sociuldemokratiska majorttet
ittte uill unta en dyltk motton, erkänner 

-om än motvilligt 
- 

en socialdemokratisk le-
r.lirre. ( At'Ltetureblutlet, Gaule, 17 / 4. )

å:

. . . iin,nn f attus m,ycket tnnen iiuen demo-
Iti'tttr,ns sam,h,rille t andu och sanning uppta-
91it lwtnnot'nu, i, stn gem,enskaTt. ( Muj Jarke
i M o t'gottltt'ts' M ujnuntnter. )



DET STORA SAMARBETET
Det stora samarbetet lörlfindras om ui

endast ser oöuersttgliga klUItor. I,std,tlet
tir det, niir oltkh,eterna syns störst, sonL

samarbetet för freden rir mest betEdelse-

fullt. (Honori,ne Hermeli,n t föt'edrag tör
SKV i, Göteborg.)

Det skulle vara hybris att tro sig om att
på några korta rader kunna ge en verklig
uppfattning om llonorine Hermelins före-
drag. >>Det stora samarbetet>>. Under föredra-
get hördes i salen inte ett störande ljud, alla
satt fängslade och sög in varje ord. trndast

de, som sått till föredraget i avsikt att ogilla
dess innehåll, kunde undgå att gripas av den

storslagna vädjan om samarbete och förstå-
else, som Honorine Hermelin riktade till sina

åhörare.
Utgående från Lysistrate skisserade Hono-

rine Hermelin i stora, svepande drag det ar-
bete, som fallit på kvinnorna i samhället.

Detta arbete, som aldrig tillåter kvinnorna
att ge upp utan ständigt tvingar dem att
knyta samman trådarna i medvetandet om

varje detaljs betydelse för det stora samarbe-

tet. Männen blir specialister, kvinnorna måste

Den 5 februari sande KDV:s sekreta-
riat följande telegram till Förenta Na-
tionerna: >>Kuinnornas Demokrati,ska
Vrirldsförbund understödjer det krau på,

li,kalönsprinctpens f aststiitlande son'L

Fo,ckliga Viirtdsfederutionen framfört
till FN, och anhå,ller att FN.'s Sociala
och Ekonomiska Rå,d, rekommenderar
de anslutna nati,onerna a,tt genomföra
pri,ncipen om lika lön för I'i'ka arbete.>>

Den suenska Landsorganisationen ar
ansluten till F ucklig u V tirldsf ederatio-
nen.

vara mångsidiga, och varje kvinna vet, att
ytterst beror tillvaron på att vi aldrig ger

tappt. Nu, mera än någonsin måste vi ha

detta klart för oss.

I Västerlandet har vi vissa ideal, som vi
inte vill mista. Tydligast är dessa formulera-
de i den franska revolutionens förklaring om

de mänskliga rättigheterna. Trots våra ideal
har vi handlat, som vi gjort, mot den färgade
världen. Vårt handlande är en följd av den

föreställning, vi så gärna omhuldar, att vi
står över alla andra folk.

När vi försöker bedöma Ryssland, fram-
höll Honorine Hermelin, synes det vara mest

rättvist, att vi utgår från den författning,
som revolutionen frambar. Riktigast är väl
att bedöma vad som där sker efter den strä-
van mot ett bättre samhälle, som kommer
till uttryck just i författningen. Det stora
samarbetet förhindras om vi endast ser

oöverstigliga klyftor. I stället är det, när
olikheterna synes störst, som samarbetet för
freden är mest betydelsefullt. Det är ingen
nödvändig förutsättning för samarbetet, att
vi alla hyser samma åsikter.

Ungefär så föll några av Honorine Herme-
lins ord. Av diskussionen framgick endast,

att några väsentliga invändningar inte kunde
göras mot Honorine Hermelins vädjan om

tolerans och vördnad för livet i alla dess for-
mer' /. w. s.

... just tör att pfr,skunil,o en annd,n psA-
kologtsk insttillning till, kuinnorna, i u s t tör
att bereda utig för en nA sAn på, kuinnan, en
demokratisk syn, frd frå,n gammal reaktiontir
tr(r,ngsynthet och, fördomsful,lh,et - iust Iör
att nå, detta dr likalönens genonxförande s(r'

f undamentalt ui,ktigt.
(Ur Margr,t Ldndströzns broschyr Ldka lön.

Arbetarekulturs förlag. Pris 25 öre.)



DET KLUVNA KINA
ELSA CEDERGRFN och BARBRO ALVING berättar

Olyckligare och tapprare än något annat
folk i Fjärran östern, var Barbro Alvings
karakteristik av det kinesiska folket, när hon
inför spänt lyssnande åhörare vid SKV:s väl-
besökta möte på Medborgarhuset i Stock-
holm den 2l- april berättade om Det kluuna
Kina.

Det är svårt att nå fram till sanningen,
sade Elsa Cedergren vid samma tillfälle.
Allting är så stort, så olika, man räknar med
helt andra mått.

Båda talarna hade förra hösten och vintern
med egna ögon sett den oändliga värld av
motsättningar, lidande, fattigdom och tapper
strävan som Kina är. Och båda berättade på
ett gripande sätt om vad de erfarit och gav
ett djupt intryck av de problem av jättefor-
mat som ryms i fjärran östern.

Kina är kluvet inte bara genom inbördes-
krig, sade Elsa Cedergren. Också i folksjälen
finns en djupgående klyvnad, där gamla fö-
reställningar och trosbegrepp strider mot nya.
Hur de materiella förhållandena ter sig i det-
ta land, som sedan 26 är tillbaka blöder i ett
våldsamt inbördeskrig, kan belysas av en en-
da bild. Varje natt far vagnar genom Shang-
hais gator och plockar upp kropparna efter
människor som dött på gatan.

fnte många länder är utsatta för ett så
cyniskt spel som Kina, utifrån sett, påpe-
kade Barbro Alving. Det tycks som om man
räknade med allt utom det kinesiska folket.
Yttervärlden har lagt sig i kampen på ett
sätt som försvårar en lösning. USA stöder
ena parten, men inte nog för att den skall
vinna. Inbördeskriget pågår sedan 26 år,
utan seger. Ändå säger regeringen konse-
kvent ifrån att den har folket bakom sig.

Vad regeringspartiet beträffar, Chiang Kai
Cheks parti, måste det enligt Elsa Cedergren
konstateras att det inte längre är demokra-
tiskt. Man framhåller visserligen från den
sidan att det finns flera partier ochr att fol-
ket har rösträtt. Men partierna går i re-
geringspartiets ledband och av de röstberätti-

gade är det bara 20 procent som kan läsa.
De är därför beroende av vad andra säger
dem. Trots allt är det märkligt att ett val
verkligen har ägt rum.

Vad kommunisterna beträffar fanns enligt
båda talarna inga bevis på dirigering från
Moskva. Barbro Alving antecknade på de-
ras plussida att de vet vad de kämpar för
och emot och att det inte förekommer korrup-
tion. Disciplinen står högre än på regerings-
sidan och den kommunistiska civiladministra-
tionen utvecklar en positiv aktivitet, som
regeringssidan inte har motsvarighet till. På
minussidan måste antecknas att levnads-
standarden i de av kommunisterna behärska-
de delarna inte är högre, krigströttheten inte
mindre och den politiska fanatismen och okun-
nigheten jämförlig med regeringssidans.
Åsiktsfriheten är starkt beskuren.

Men också här kom de inledningsvis be-
rörda olikheterna fram, svårigheten att få
hållbara jämförelsepunkter med västerländ-
ska förhållanden. Den kinesiska kommunis-
men är olik den europeiska, den har mildrat
sitt program sedan den för 26 är sedan tog
upp kampen och den arbetar med sikte på
en längre övergångstid. Men den har ett
jordreformprogram och genomför det, vil-
ket är av den allra största betydelse.

Med en gripande självbekännelse svarade
Barbro Alving till sist på frågan i vad mån
en svensk resenär förändras av en resa till
Kina. Man förändras, sade hon, och rätt
djupt. Därför att man får se en glimt av
vad som skulle kunna kallas den andra uerk-
ligheten - det anonyma masslidandet. Man
lär känna det namnlösa elände. som finns i
fjärran östern, tålamodet med vilket det bärs
och framförallt det behållna människovär-
det mitt i smutsen. Man lär sig förstå att
det väsentliga är att fattigdomen förändras
och att det kinesiska ordspråket >>människan
är född till sorg, så som gnistan flyger upp-
åt>>, försätts ur kraft.

C. H.



GREKLAND!
l\̂Trekland och Spanien -- två blödande

sår i den demokratiska mänsklighetens
samvete. Två folk i vår egen världsdel, som
under ofattbara offer värjer sin rätt till
frihet.

Liksom Francoregimen sitter den reak-
tionära atenregeringen vid makten tack
vare stödet från Amerika, i första hancl.
Vid den internationella greklandskonferen-
sen i Paris 10 april i år deklarerade deu
engelske delegaten, parlamentsledamoten
Mr K. ZiI liacus, representantför
Labour Party, att den engelsk-amerikan-
ska interventionen i Grekland har ett enda
syfte: att bevara Grekland som en stödje-
punkt för anglosachsarnas traditionella
imperialistiska politik i Europa. Han un-
derströk att dessa stater inte drar sig för
att mot den demokratiska folkmajoritetens
vilja hålla en fascistisk minoritet vid mak-
ten.

Av de 300 miljoner dollar som anslogs
till >greklandshjälpen)) genom Trumandok-
trinen, har 230 miljoner förbrukats för kri-
get mot det grekiska folket. En amerikansk
militärmission under ledning av geueral-
majoren James A. Van Fleet fungerar som
överkommando för regeringstrupperna.

Under tiden växer nöden i landet. Ar-
betslösheten är oerhörd. Hundratusentals
grekiska barn är föräldralösa och hemlösa,
rachitis och tuberkulos härjar Många tuse:r
'grekiska kvinnor och män är f. n. fängs-
lade eller deporterade. Inbördeskriget och
regeringsterrorn har kostat tusentals män-
niskor livet.

n
U etta är endast glimtar av den grekiska

verkligheten, citerade ur Pariskonferen-
sens rapporter. Lidandet i hela dess vidd
kan vi endast ana. Och trots allt kämpar
Grekland, okuvligt. Den demokratiska be-
frielsearm6n under Markos ledning kon-
trollerar ilu, enligt amerikanska tidskrif-
ten The New Republic, mellan 70 och 80

procent av det grekiska territoriet.
Allt detta angår oss - dig och mig' Det

4

ang'år oss djupt och obevckligt att grt-
kiska barrr sover i rärurslenen och svälter'
ihjäl i mödrarnas arrnar. Det angär oss att
i detta fascistiska Grekland de dernokra-
tiska organisetioner som kiimpar för Grek-
lands yttre och inre ft"ihet är ställda utan-
för lagen: fackföreningarna, motståndsrö-
relsen llAi\,{ rned cless partier --- socialde-
mokratiska p"rrt.iet, .icommunisterna, agrar-
partiet, radil<ala demokratiska partiet, dc-
mokratiska iinioneti, vänsterliberaierna. Vi
blir medansvariga för de följder den gre-
kiska tragedin kan få för vä.rldsfreden, om
vi inte gör en insats eftci: r'åra krafter för
att stärl<a den opiniotr över hela världeri
som llu allt starkare kräver slut på detr
amerikanska. intervcntiotten, slut pä ter-
rorn och frihct frir do demotr<ratiska orga-
nisatiouei:na,

l!'[. [,.

n . r rl Ibarnen ttzreKlano

I den internationella grelllandskonferetl-
sen i X'aris 10 -11 april dcltop:; representau-
ter för' 22 läntier, från Der.umark bl. a. pro-
fessor W e i h u I I rrid i'''löpcnhamus; uni-
rrersitct, och från U-SA rnr C o n o li t'"
stadsfullmi-iktig i Nerrr Y. or"ir. l(cufercnsett
väcljadc i eu särskild iippell till Xntcruatio-
uella trlöda Korset oin snau hjii.lp framftjr"
allt till dc grekiska i:aruen,

I en :.;Irecicll buile'titl (.{'i'ir"tr Ii't'a,ntrha hjiilti-
kommii:1,en för Grelil:ind ) om cic grekish:L
bartrcrts iiige sägs 4g1; ;ri clc bciriarlc omril-
dcn:r sökcr de demoi<t'lr1-iska myniUllheternil
sliydd:r ]rilrnctr fratt krig;ctl,',;p1'l;1.1i11g'r1'.
Förhirll:rnden: under cti. inJtiirdesk-rig otrh

den allrnänna niiden i.tirr:..t.-rr':i,lr tiiltur'ligtvis
dcras möjiig'heter. lict-t provlsr.rrt:;kel demo-
hriltisha regerulgcn h:tr clarlör mccl tack-
samhet antagit c'r'b.ludaiulc fr':i.n hililpkom-
mitteer i olika dr:mokratir;k:r l:incier att mot-
t:.. ilrcklslra bartt..,> l,ln gi'upp pil 800 barrr
hiLr saliindar aniiint 1ii1 l'ril51. i,:ti :1ntpp prr

I,'ttt'Ls. rr sirl. 3.
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Febertemperatur i USA
II,T AD AM il J OLI OT -CU RI E
ARRE ST E I?,ADE S . . .

Ilollclpristagarinnan madame Iröne Joliot-
(luric, professor vid Sorbonne, chef för Ra-
diuminstit.utet, medlcm av Franska kommis-
sariatc.t J-ör atorncnergin, arrcsterades av de
amcrikarnska myndigheterna och fördes till
fåir-rgclset på Ellis Island dcre 19 mars i år,
nåir hon mcd fl5'g anlände till USA.

Ifon hadc bcgivit sig tili USA på inbjudan
a.r,' Ner,v-York-kommitten för hjälp till anti-
fasr:istisl<a fl1'ktingar och skulle hå1la före-
ch'ag i olika dclar av landet.

Nlccldclarrdet om dcnna skymf mot en av
clcn samtida vetcnskapens främsta personlig-
irclc'r viicklc omcdelbart cn storm av protes-
tcr fran hcla världen. Madame Joliot-Curic
måstc släppas - mcn mot förbindelse att till
amcrikanska m5rndighcter rapportera varjc
ändring av sin vistelscort.

\rid återkomsten från resan förklarade ma-
damc Joliot-Curie vid en pressmottagning:

>Mitt personliga obehag är ingcnting i jäm-
I'örc.lsc med vad dcnna händelse avslöjar om
s1ämninqen. i USA.>

. . . OCH P'N-DELEGAT VÄGRADES
VISUM

I)cr-i amcrikanska roal<tionens nervositet
1.\'cir:; ga mot kulmcn. Strax förc skandalen
med madamc Joliol-Curies arrestering kom
cn annan skandal som gctt cko över världen:
1'ör {'örsta g:ingen har de amcrikanska myn-
dighctcrna förhindrat en officiell delegat, in-
bjudcn av tr'N, att begc sig till USA och delta
i vcdcrbörande FN-kommissions arbete.

Dclcgaten var madarne' Franqoise Leclercq,
fransk l<a1olik, mcdlem av Kvinnornas De-

KD\r:s Hxckutivkommitte samman-
träder 15 maj i Rom. Svensk delegat
blir fru Ina Möller.

Iröne Joliot-Curte framföt" Antifasci,sti,sklr,
Flykttngkommrttön i, New York.

',,i

mokratiska Världsförbund och känd for oss'i
Sverige från KDV:s exekutivmötc i Stock-.
holm i höstas. FN:s Sociala och, Ekonorniska
Råds sekretariat hade officiellt inbjudit KDV
att låta sig representeras av madame Lec-
lercq vid det sammanträde i, FN:s kvinno-,
kommission som började 5 januari.

Vi låter henne själv berätta:

-- Redan den 26 december visadc iag USA:s
vice-konsul i Paris min telegrafiska inbjudan
från FN. Han bad mig komma igen 2 januari.
I stället för att då ge mig mitt utlovade vi-
sum sade han mig att Washingtons visumtill-
stånd skulle dröja minst två veckor. Under'
lögnaktiga förevändningar fördröjdes mitt
visum till den 22 januari, då jag genast,restc.

Fctt'ts. [t, std,. 8.
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Man läser underliga

nu för tiden, i dagspress som i veckopress.
fdun, Damernas egen, har i nr 15 begått en
jätteintervju med en svenska, gift ungersk
grevinna med en myckenhet slott, orkid6er
och all världens lyx, tillsatt med socialhygie-
nisk omsorg om det trogna folket, som grev-
innan dock inte vågar nalkas utan väpnad
eskort. Särdeles hemskt var det, berättar
grevinnan, i den del av lJngern, som efter
första världskriget tilldelades Tjeckoslova-
kiet. Där låg det grevliga stamslottet med
över 100 rum, omätliga ägor och patronats-
rätt i 35 församlingar. De stackars ungrarna
förtrycktes på allehanda sätt av tjeckerna -helt rättslösa som de var fick de utan rann-
sakan sitta åratal i fängelse. Den ädle greven
blev till och med inburad på misstanken att
han kunde komma att göra något rackartyg
men släpptes mot en halv miljon kronors
lösen.

Demokratin i Tjeckoslovakiet tycks även
före omvälvningen i år, som enligt alla pro-
testers utsago berövat det ädla tjeckiska fol-
ket dess urgamla frihet, ha haft sina skön-
hetsfläckar.

Vårt grevepar hade till all lycka minst 8
andra slott och två stadsvåningar att ty sig
till. Men över all denna jordiska härlighet
bröt kriget fram. Fiendens ogärningar skild-
ras minutiöst. Wanda Vasilevskas skildring
av Tysklands framfart i Ukraina blir en sön-
dagsskolbok jämförd härmed. Berättelsen på-
minner mycket om de vid häxprocesserna på
16- och 1700-talen framkomna skildringarna
av häxsabbaten i Blåkulla. Hysteriska folk-
epidemier har kanske inte spelat ut sin roll.

Och så har vi Hertha, Fredrika-Bremer-
förbundets tidning. En vacker omslagsbild
visar en grupp riksdagskvinnor, summa fem,

I r r. | .

saKer I uontngarna

en från varje parti. Inne i tidningen skall
var och en redogöra för sitt partis måI och
strävan. Men redaktionen har med majori-
tetsbeslut fastställt att läsarna visserligen
kan få skåda fru Gerda Linderots porträtt

- men så farlig är denna kvinna att intet
ord från henne skall kunna förleda en enda
Fredrika. Därför uteslöts kommunisterna
från intervjun. Vad tänker månne Fredrika
Bremer i sin himmel om detta sätt att för-
valta hennes arv?

x"

Bliv ruEdlem
ov Svensko Kvinnors Vönster-

forbund ! Forbundet ör den

Svensko sektionen ov Kvinnor-

nos Demokrotisko Varldsfor-

bund.

trTT TRIVA-BOIID

och en Safaristol fanns med i den sändning
från Vänsterförbundet som nyligen avgick
till Paris, avsedd för det internationella lot-
teri som KDV ordnar där. Keramik, dockor,
jobsdukar fanns förstås också, och tack vare
fru Vavi Schlyter-Johnsson kunde en för-
nämlig kollektion Härjedalshemslöjd packas
med. Och sist - men inte minst nyttigt! --
hundratals tändsticksaskar, som styrelsen
under en braskväll i flitens tecken klistrat
förbundets vackra brevmärke på ! Allt som
allt representerade gåvorna ctt värde av
över 300 kr. och vi tackar alla medlemmar
och vänner som bidragit!

Svenska Kvinnors Vänsterförbunds "Meddelanden" nr 2 -48
Bor l8O7!, Stockholm 18. Prcnumorcra för 194A. Pris 1:-. Poslgiro 51323

BLIV MEDLEM I FORBUNDET
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Vä nsterf örbu nd et pa

Fogelstad
över hundra medlemmar av Vänsterför-

bundet hade antagit Södermanlandsdistrik-
tets och fröken Tamms storartade inbjudan
att samias till möte på Fogelstad söndagen
den 9 maj. Från Eskilstuna, Vingåker, Flen
och Katrineholm, Julita och Björnlunda, Väs-
terås, Norrköping, Göteborg och Stockholm
kom förväntansfulla gäster med bussar och
tåg i det strålande vädret. Efter gemen-
samt kaffe strax efter ankomsten samlades
man i det vackra och rymliga biblioteket, där
majsolen flödade in genom fönstren och de
nyplockade blommorna doftade. Dr Andrea
Andreen uttryckte säkert allas känslor då
hon i sina hälsningsord sade att det var en
fullkomlig dag, då man känner sig glad att
vara i en krets av vänner som har hoppet
och tron på framtiden gemensamt.

Dagens diskussionsämne hette HUR VI
SER PÅ VÄRLDEN I DAG. fnledare var Ma-
rika Stiernstedt och Elisabeth Tamm. Marika
Stiernstedt gav först en fängslande skildring
av den frihetskamp som förts i århundraden
i Europa. I stora svep visade hon hur olika
grupper och åsiktsriktningar vid olika tider
gått i spetsen för rättvisa och frihet. Ilennes
personliga ungdomsminnen från polen och
Ryssland och från den gryende demokratins
tid i vårt eget land gav sin färg åt föredra-
get. Varje framsteg har i alla tider mött mot-
stånd, sade Marika Stiernstedt. fngenting kan
äga rum utan ett inre skeende. Vi måste be-
själas av känslan för rättvisa och rättfärdig-
het, ett verkligt kamratskap mellan männi-
skor, och i den känslan skall vi försöka upp-
fostra våra barn. Ett villkor för den rättvisa
som vi strävar efter är att jordfrågan löses.

Fröken Tamm utgick i sitt föredrag från
jordfrågan, som hon närmare utlade. För mig
står det klart, sade hon, att utan en ändring
i besittningsrätten till jorden med dess till-
gångar blir det aldrig fred på jorden. Jord-
frågan berör också de länder, som inte
var med i kriget. Jordäganderättens natur,
besittningsrätten titl jord 

- det är huvud-
frågan i vårt arbete. Vänsterförbundet har
samlats omkring freden. Då måste vi gå in
för en besittningsrätt till jord som omöjlig-

Brev från Norge
Kjare svenske venner.

Takk for et par hyggelige dager i Stock-
holm - enda de ble overskygd av den store
sorg det var å höre om rektor Hermelins tap.

De jeg var der borte, fikk jeg höre et rykte
om at vår seksjon skulle ha mistet alle andre
enn de kommunistiske medlemmer, og jeg
var jo litt spent på hvordan forholdene ville
vrere når jeg kom tilbake til Oslo. Jeg har
vert halvannen måned i Finnmark på fore-
dragsturn6, og dersom dette ryktet var sant,
ville jeg jo i tilfelle sittet igjen praktisk talt
uten seksjon, og det ville veert en ubehagelig
overraskelse. Imidlertid slapp jeg den opple-
velsen: da jeg kom tilbake til Oslo, viste det
seg at seksjonen så langt fra hadde minsket,
den hadde vokst mens jeg var borte. Og det
var virkelig beroligende.

Nå gleder vi oss til å treffe dere og andre
på eksekutivmötet i Roma. Verden har bruk
for oss kvinner, vi må öke vår makt og inn-
flytelse om vi vil hindre den eneste virkelige
ulykken for menneskeheten: krigen.

Kan vi bare hindre den, skal vi nok greie
å ta opp alle de andre vanskene og uenig-
hetene som måtte skille oss på ulike punkter.

Hjertelig hilsen. Mimi suerdrup r,unden.

gör spekulation, motverkar vinningslystnaden
och förhindrar krig. Varför skulle vi inte
kunna samarbeta med varandra för fred i
stället för att samarbeta med andra för krig?

Diskussionen som följde blev synnerligen
livlig och lärorik 

- den klarade upp många
dunkla punkter och fördes hela tiden på ett
högt plan.

När dr Andreen avslutade diskussionen
med ett tack för den givande dagen kunde
hon meddela att Kvinnornas demokratiska
världsförbund beslutat ta upp jordfrågan på
förbundets nästa kongress enligt ett förslag
från Sverige, närmast fröken Tamm. Mötet
beslöt att skicka en hälsning till Världsför-
bundets exekutivsammanträde i Rom, dit fru
fna Möller som delegat skulle resa direkt
från Fogelstad. Vidare beslöt mötet att in-
stämma i den protest mot massavrättning-
arna i Grekland, som nyligen publicerats i
pressen.

Ordförandena för resp. grupper och avdel-



Men soltt ui ltar upptäckt i detta uå'rt bistra
iirhunch'åtle tit' ttet r,nte nog med, materiellt
framfttskt'rdande. I det slutgiltiga augörun-

- tet "koitrirner de tu& system) sorn nu ttiular'
|'nLed Lsarand,ra om tntresse och stöd, frå'n &ter-
stoden dt udrlden, att dömas inte bara elter

''sr,na matef;reilla prestattoner utan efter sr,n

"f öfm&gu att tillfred"ssttilla manniskans
onr,d,ttlr,gtt" !'strtiian efter en begripttg förkla-
rdlrtQ .'ttu ttlluq,ron, - en förklartng som föm

:'*ltri{i,ktesoau d.en religi,ösa tron, nxen sonl nu
' L :.d,en nu,turuetenskapliga forskningens ttde-
.aiuru'm,(rste uppn(ts rnte allenast genom tro
: il,tan:tiuen gen'om öuet't-tlgelsen att ens mtinsk-
'.'Iiga t4,Il,uot'o pfr, nt"tgot siitt bidrar till det
'rn'iinskliga : sumhallets utilf rird.

'' I Det krig soin skulle g'öras ound,utkti,gt cir
"'tnte'kriget p& slagftiltet utan krig mot hung-
er, sjukd,om, artalfabeti,sm, Iatttgclom och

fruktan. I dettrr, kr'r,g finns tnga grtinser och
"åbt bor'cle tnte h,etter finnas n&gra tdeologiskcr,
t|skfljaltttgheter. I d.ettu kri,g kan Am,eri,ka oclt
Rysdtand.ktimTtcr slda utd, std,a som fredli,gtt'

'd,Ll.xe1'crde.
:.'

.,,Ve,ru, Mt,cheles Deans auslut-
'nittgsortl i, den n31ss u,tkomna boken: THE
UNITED STATES AND,RTISS/Ä.

.FEBER,TNMPERATUR, 
. . .

r'. i,, i : Forts. ft'. std. 5.

Jag kom till Lake'Success när sessionen var
.i jdet närmäste slut.
.'. Ftrela pressen talade om händelsen, och hela
Amerika fick på det sättet veta vad iag sva-
rat USA-konsuln: >Jag är inte kommunist,
,nrcri, ;flrtte hel]er antikommunist>>.

Mitt visum begränsade med en särskild på-
'skt'ift rriih :rörelsefrihet till staden New York
"öcn 'f't$:'s säte'i Lake Success. Vad iag hann
se aV Arnerika:var dock att krigshysteri och
iliofnmuni3tskracx piskas fram genom en fan-
ta'3tlSt proftHandaorkester, i press, radio,
jfilhi."Titotals fiilloner dollar begärs av kon-
g?'esten förl:det kalla kriget mot Sovjetunio-

''fiin: iDet krävs mod i dag att arbeta mot
;Hiigspropagandan. Bara att delta i den breda

'U.ihgä'r''fr/ar.hförde deltagarnas varma tack för
,efi-iöfö?gätlig dag, och sedan var alla de ett-
hundratio bjudna på middag hos fröken
J;ffifp,l' ,, 'r C. H.

rörelsen kring Wallace är tillräckligt för atl
man skall förlora sin anställning i den stitt-
liga administrationen. Wallacc plan {ör hjiilp
till truropa utan politiska villkor vinner itlll
fler anhängare. Trots att en stor dcl av clct

amerikanska folket ännu är dupcrat av Wall
Streets frenctiska propaganda, kan dct håind:r

att presidentvalet detta :ir blir cn viindpunl<t
i Amcrikas hisloria.

PRENUMERERA OÖ

,,VI KV I]Uru IJH"
En krono for 6 nr örllgen. Insönd pren.-

ovgiften till postgiro 51323, Stockholrn 18,

Inbetalningskort medfölier

BARNEN I GREKT,AND. ..
Farts" ir. sid. \.

240 barn i å1dern 3 -7 är har tagits onr
hand av Jugoslaviska Röda Korset. trnligi.
en artikel i New York Times, [] april, fic]r
dessa barn god omvårdnad och började
återvinna hälsan. De berättade att dc flytt
från övergivna byar, som bombarderats av
regeringstrupperna, och att deras anhöriga
måst fly upp i bergen utan att kunua ta
med sig barnen. Röda Korset i Albanien
har tagit hand om närmare 2,000 barn, Rö-
da Korset och hjälpkommitt6er i Rumänien
och Ungern cirka 800 vardera. I Beigicn
förbereder Hjälpkommitt6n för Grekland
även mottagandet av ett antal barn.

Det är denna humanitära verksamhet -

helt i linje med vad Sverige gjorde för span-
ska barn för tio år sedan 

- 
som av detr

grekiska reaktionen framställs som >>barna,-

rov> och som en rad svenska kvinnoorgtrni-
sationer protesterat mot hos FN.

KVÄKARNA MOT DET KALLA KRIGET
De amerikanska kväkarna som tillsam-

mans med sina brittiska meningsfränder till-
delades Nobels fredspris för 7947 har förkla-
rat att de önskar använda pengarna till
försök att förbätlra förltindelserna mcllan
Amerika och Sovjct.

Katrineholm 194ti, Katrineholms-Kurirens Tryckeriaktieholag.


