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KANI-JÄNDA
Av Johannes R Becher,

K unhända blir allt en gång tilt sist

på lorden helt annorlunda,

och när du gråter - lörvisst

skall trösiens tider stunda.

Kanhända behöver ingen då

mera bli blek och rädd,

kanske skall var och en lå gå

i sin egen drombild kladd,

Kanhanda stlger ett stilla sus

ur grenarnas grona blad

och gor varle blick andäktigt /ius

och - vem vet - varle sorgsen glad.

lJArldsförlyund

Kanhända skall {rån vår egen tid

en minnesbild, en aning

sfå unn och vittna om vår strid" Yl" vvl

och bli en varnande maning,

Kanhända den siunden är nära

då mörkret är {orbi

och du {år t1änande ära

/iuset, glad och fri,

iVeir du är här efter väntan lång

o, Lius, att Freden grunda,

då blir kanhända allt en gårg

på lorden helt annorlunda.

Overs. av Gunhild Teqen

E:--:-:-1



Tttt ,t[[u r]tonniså or ou
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lzi krär'er ovillkorligt förbud rnot atclrnvapnet, ett vapen för terror och massutrotning av Lrefolkningt'n.

Vi kräver uptrlrättande å\' en sträng intennationell kontroll för att säkra cletta förbtrtls efterlevnad.

Vi anser att clen regering som fönst skulle anl'ä ncta aiomvapreet, mot vilket lantX det än rnå \'at'å,

skulle hegå ett brott mot mänskligheten octrr rnåste behandlas som knigsförbrytare.

Vi ripplnanar ail:l rnännisl<or av gorl l'ilja i r'ärklen att uiatlerteci<na clenna apllell.

En petitionsröreise för undertecknande av denn..L appeil kommer under are'ts lopp zrtt igangsättils i
alla världens ländcr.

Den ärttoncle .l
Ii"r åttondc ! Döcls:;ynderna ha förut endast varit :-rju. NIen ntt, seclån Sovjetunionen r-ittalat sig iör'

fred och förbud mot atomvapnen, sänder delegat.'r tili världsfredskongressen och t. o. m. inbjuder freds-

delegater tiil möte i Moskva, ha fred och fredsrörelsen nästan blivit vanärande ord, så vanärandc :tlt

organir"iationer och ensl<ilda rent av ha protesterat, sinädat och tagit avständ därifrån.

F r c d, hel och odelbar, är således den åtl-onde dödssynden. Den utmärker Sovjetunionen, kanske

även Kina och stora grupper i andra länder och världsdelar. Det officiella U.S.A. och det officiella väst-

liga Europa ha endast sju dö'dssynder. I( r i g f ö r f r e d e n skall det heta där. Ty det hejdar

varken rustningar eller rustningsindustri. De äro så visa alla dessa rättfärdiga. De veta allt om So',r-

jetunionen oaktat den >järnridå> de skåda ruirt om Sovjet. De ha kanske inte varit där, rnen de iiro

ändå så väl förtrogna med förhållandena i det+,a stora land alltifrån norr till söder, från öster till väs-

ter. De ha i detalj reda på, vad där händer, och det >förtryck> det ryska folket är utsatt för. Ifrrr

ri'iena de, kan någon vara så naiv, så enfaldig a"tt tro, att Sovjet viil ha fred? JO. Sovjet v i 11 ha

fred, därför att det i n t e vill ha krig.

Sovjet har ingenting att vinna, inte ens pä ett segerrikt krig. Där finns allt inom landet, om bara "tt
fredlig utveckling och produktion får vara igång.

ELISABETH TAMN,I

{tocl L'r[ia

ör1r.)'lxlen

I{DV:s E,i:ektttiul;otttritittÖ sammanträdcr i }{e1-
singfors 17 20 april. Svcnsk delegat är SKV:s ordiö-
randt' Dl Andlca Andrccn, som supplcant deltar r-ar
sekreterarc, fil. mag. tlagna Kcllgrcn. Vi har dess-
utom fått möjlighet att sända tvzi observatörer, Fru
Beda Andcrsson friin Nacka och F'ru Mary Enström,
Luleå. Rapporter från cxckutivmötet kommer i
nästa numrncr'.

BI,IV ITTF]DLEM AV S\/IINSKA KVINI{ORS
VÄNSTTTRFöRBUND

Sekreteraren Fii. mag. Ragna Kjeligren,
Byggmästarv. 23, Bromma, lämnar aila
upplysningar.



Deyt intet.nutionellct delegcttion som tillsctttes au uiirldskommittön upTs'"-ctktade riksrlugens tulnttitt, nte'd ile

förslug tilt f rertens försyuy uat'ntecl ttndru purloment ticliglare uppuctktctts. - Fr[Ln ucinste't'scs clr'1tr. SiUL'e;'-

skiölrt och ttrr Antlröu Andröen, Sterige, Pietro Ne,n',t-i, ItrLlien, f . tl. tttittistet', |')ir Crowtet', Engkttttl, trncl't'tt

kcrtnntru'e,ns tttlmrLn ltt. August Sarström, Abbö Boullicr, Ft'ankrilce, Pierre Cot' Frrtnkrike, f . tl. 
'rirtistc;',

AbbcLs G,ueye, Dokat. och Jolrn Rogge, usA, f . d. iustitieminister.

S-r glimtar av stora personligheten
I

)

* Vi{RLDSFREDSKOMMITTEN kom till Stock-
holm, förebådad av två vackra duvor. Den ena är
Picassos milda skönhet med fjädertofs i nacken,
den andra är vår egen Jerkers vanliga och vän-
liga svenska duva, vilande i en kraftig arbetsnäve
och försedd med det fyndiga mottot: Freden i vär
hand. I milt grönt och vitt har hon från höga
affischer skådat ner på stockholmarna' som märk-
värdigt nog känt sig irriterade av den goda fågeln'
Den grönf, duvan kom nämligen från fel väder-
streck.

Onsdag den 15 mars, som räkade vara Unger;ls
nationaldapJ, öppnades kongressen med ett offent-
ligt möte på Folkets Hus A-sal. Det var en väl-
packad publik som med spänning tog emot Cen

berömde J o I i o t-C u r i e, nobelpristagare i
fysik 1936, nu en fredens ambassadör. När han
presenterades för publiken av Eva Palmaer bröt
ett jubel Iös och alia reste sig upp under lång-
variga applåder. Vi fick sedan under hans tal t:cl

att betrakta det fina nobla ansiktet med den

skerpskurtra profilen och det av godhet lysande
leendet. Vi såg i honom den geniale vetenskaps-
mannen hos vilken intelligensen inte inkräktat på
känslolivet, en fullvnxen, harmonisk, välbalanserad
människa, som vill och vågar ta upp ansvaret för
mänsklighetens öcie. Och vi kände att detta år för
mer än att ta emot Nobelpriset !

På estraden satt representanter för olika länder

-Ilja Ehrenburg och Fadejev för
Sovjet, N e n n i från Italien, en guldbrun ung
man från Mexicc, två kolsvarta ståtliga represen-
tanter för det >svarta Afrika> sorn en av dern
sade. Ochsåvåregen Marika Stiern*
s t e d t, som var den andre talaren denna första
kväl1.

Bland publiken upptäckte vi V a n d a V a s i l-
jevskas stränga profil och mindeshennes
märkliga bok Järtecknet, denna iovsång till kvin-
nans heroiska lidande under krigets fasor. Och vi
skymtade hennes make, dramatikern och politi-
kern från Ukrainr, A I e x an d e r K o rn e t-



j u k, en mera rundlynt och festlig typ. (Under
en författarlunch kunde vi senare iaktta att han
endast drack vatten till maten !) Ungerns för,sta
kvinnliga professor madame A n d i c s, strålan-
de och glad, och madame H o d i n o v a från
Prag, vice talman i den tjeckiska riksdagen, trygg
och duglig, hälsade och hälsades av gamla och
nya vänner i salen.

Biand den svenska publiken saknade man
många fredsvänner de hade råkat komma
bakom någon pappersridå 

- 
till sin egen skaCa.

Därernot syntes många Clart6ister och andra nng-
domar, för vilka freden har en ännu reellare be-
tydelse än för de äidre. För de flesta var det en
högtidsstund, kanske snarast en lycklig tillbedjan
av Freden i gemensamhetens tecken. Det sakna-
des inte intelligenta tankar och påminnelser i de
båda talarnas föredrag, men ändå var k ä n sl a n
av gemensamhet det övervägande: gemenskap
mellan svarta och vita, män och kvinnor, unga
och gamla, och 

- 
som en hägrande dröm 

- 
mel-

lan vänster och höger, öster och väster. Denna
första kväll visste man ännu inte att den utsträck-
ta handen skulle avvisas och fred- och frihets-
kvinnor protestera mot denna nya fredsrörelse.

* LöRDAGEN DEN 18 MARS hölls det andra
stora offentliga mötet på Eriksdalshallen. Under
mellandagarna hade Världsfredskommitt6n haft
sina slutna förhandlingar och överlagt om hur
man bäst skall gagna en varaktig fred på jorden
och undvika en totaiförstöring av människor och
deras hemvist genom atombomber.

Eriksdalshailen var utsåld till sista plats. På po-
diet var nu hela skaran av utländska fredsdelega"-
ter och svenska mötesvärdar samlad. Joliot-Curie
var redan bekant för en stor del av publiken men
han överraskade genom att just den dagen fylla 50
år, vilket gav oss anledning till ny hyllning och nya
ovationer. Denna kväll framträdde Pietro Nenni
från Italien som en lysande individ med sitt skarpa
tal 

- 
som kontrasterade mot det runda goggles-

försedda godmodiga ansiktet. En annan överras-
kande man var teol. dr. Endicott från
Kanada son till en Kinamissionär och själv
Kinamissionär, som varit rådgivare åt Chiang-
Kai-Chek och upptäckt hur folket bedrogs 

- 
och

helt gått över till det kinesiska folkets sida och
världsfredens. Han var en trevlig, glad och rolig
angloamerikan, som illustrerad.e sitt tal med anek-
doter. Det lediga vänliga sättet vann publiken för
den sortens präster 

- 
han fick både applåder och

uppresning liksom de andra !

Den ståtlige vithårige och ganska allvarlige Fa-
dejev, ryska f örf attarf örening-
e n s o r d f ö r a n d e, talade skarpt och all-
varligt 

- 
han lade inte an på anekdoter ! Han var

nog den som kom närmast vår föreställning om eir

strängt moralisk, energiskt beslutsam sovjetsk
folkuppfostrare. Hans raka hållning och absoluta
frihet från publikfriande gester påminde inte så

I

litet om en värdig uppländsk nämndeman i äm-
betsutövning.
* EN HELT ANNAN TYP, den populäraste,
charmfullaste, kvickaste och mest slagkraftige
talaren på mötet var den andre sovjetförfattaren,
Ilja Gregorovitch Ehrenburg. Han narrade publi-
ken ideligen att skratta, alltifrån de första orden:

Jag är i den sorgliga situationen att behöva
göra en kärleksförklaring via tolk. . .

Och sedan kom en verklig kärleksförklaring till
det arbetsamma, intelligenta, fredsälskande sven-
ska folket, som han kände från tidigare besök i
vårt land. Höjdpunkten av hans tal var när han
polemiserade mot det tekniska kulturidealet: >det
folk sägs vara mest kultiverat som använder mest
tvål> . . . Jag tycker mycket om att använda tvåI,
men vi har sett rrältvättade tyskar J:asta små barn
i likugnarna. För oss är kulturens rnål en harrno-
nisht utvecklad människa. . .

Ehrenburg år inte snarfager, han har ingen
skön malmklingande stämma, han är snarast en
ganska trött äldre herre som sett det mesta av
mänsklig ävlan och dårskap men som ändå
tror att det finns möjligheter för människan l_rå

jorden och framför allt, att det är hans plikt att
medverka till upplysning av sina medvandrare på
denna dåraktiga planet. Och med sin charm och
sin intelligens, sin vältalighet och formulerings-
förmåga har han större möjligheter än de flesta
att hitta hem och tråffa prick i publikens hjärta.
Kanske är det honom man minns längst . . .

* MITT I DELEGATERNAS VIMMEL rörde :ig
försiktigt och förnämt en liten man som blev kal-
lad >den första svalan från den nya kinesiska re-
publiken.>> Ifans namn år Emi Siano, och
han talar ryska, franska och engelska förutom
sitt modersmål kinesiska. Ansiktena ljusnade där
han gick fram, glädjen över det kinesiska folkets
befrielse och självständighet fick liksom stråla ut
över denna första representant som nådde vårt
land 

- 
i fredens tjänst. Han blev en miraklets

symbol, denne diplomat och poet från Mittens rike.
När de fattiga bönderna och proletärerna i Kina,
utblottade, svältande, vapenlösa, kunnat segra och
återerövra sitt land under tusen vidrigheter och
faror, då måste vi hoppas att också freden skall
segra i en krigisk värld och, som Johannes Becher
utan överdåd säser i sin dikt:

Kanhända blir allt en gång till sist
på jorden helt annorlunda. . .

Agnete Olsen citerar Abb6 Bouiller:
Ska jag liimna mitt paraply hemmu bat"ct dtir-

för att det ci"r en kom,munist som först sagt mig
att det ser ut att blt, regn!



FJ*en t so croluftpbsntngens tionst

Ur den ryska filmen Vagen ttll ltuet.

I dag framstår filmen inte bara som den stora
folkunderhållaren utan även som ett välbeprövat
instrument för förmedling av kunskaper, nyheter
och id6er. Ett allt starkare intresse för denna fil-
mens upplysningsfunktion utgör ett av de mest
anmärkningsvärda dragen i filmens historia under
de tre sista årtionena.

De första mera omfattande insatserna i sist-
nämnda avseende gjordes i Ryssland efter revolu-
tionen. Motiven var av politisk art. När Lenin år
1919 betecknade filmen som >den viktigaste av
alla konstarterna>, var det i klar insikt om filmens
makt som masspåverkare och propagandist. Fil-
men kom att inlemmas som ett led i den sovjet-
ryska statens propagandaverksamhet med klart
angiven uppgift att i alla sina former verka för
spridande av den nya regimens ideologi och sam-
hällssyn, i främsta rummet bland de mångskiftan-
de och heterogena människomassor, som var ut-
spridda över unionens väldiga område. En lång
rad skol- och undervisningsfilmer framställdes för
att i filmens lättbegripliga bildspråk teckna kon-
turerna av den ryska statskroppens uppbyggnad
och åskådliggöra unionens kamp för bättre ekono-
miska, hygieniska, sociala och kulturella förhål-
landen.

Samtidigt skapades en konstnärligt högtstående
spelfilmproduktion, som både till form (regi, foto,
bildrnontage) och innehåll var nydanande. Inne-
hållsmässigt kännetecknades den nya ryska spel-
filmen av en utpräglad realism i teckningen av
människor och miljöer. Faktiska händelser och
förhållanden i Ryssland, samtida eller förflutna,
fick för det mesta lämna stoffet till filmernas

handling. Tendensen även för underhållningsfii-
men var: fortsatt kamp för nya livsformer.

Denna ideologiskt-pedagogiska propadandasyft-
ning präglar även dagens ryska film. Delade me-
ningar har gjort sig hörda om värdet eller lämp-
ligheten av en dylik målsättning. Ett faktum är
dock, att den ryska tjugutalsfilmen har visat, att
filmen vid sidan av eller jämte sin underhållnings-
mission även låter sig bruka för sådana samhälle-
liga nyttoändamål som sarnhällsorientering och
medborgerlig aktivisering.

Målsmännen för den dokumentära filmrörelse.
som i slutet på tjugutalet uppstod i England trch
som numera vunnit internationell betydelse, har
utan tvekan tagit starka intryck av de sociala och
pedagogiska elementen i den ryska filmen.

Av banbrytande betydelse för den brittiska dc-
kumentärfilmens utveckling var skotten John
Griersons insatser. Med ett levande intresse för
filmens möjligheter förenade han en starkt kritisk
syn på den av verklighetsflykt och illusionsmakeri
präglade underhållningsfilm, som i England liksorn
annorstädes dominerade biografprogrammen. En-
ligt hans mening var filmen varken en konstfolm
eller en förströelseform. Den var eller borde vara
en förmedlare av kunskaper, inte i första hand om
specialiserade ämnena och färdigheter utan om tie
allmänna sammanhangen. Svalget mellan skoian
och samhället måste överbyggas.

Tänk ett ögonblick på en grabb, som just si<a
ut i livet - säger Grierson. Han ska jobba på r:n
fabrik, bo i en stad, säga sin mening, avge sin röst
och påverka styret av sin fackförening, sin kom-
mun, sitt land. Han kommer att läsa tidningar
och gå på bio och han kommer att diskutera poli-
tik på kaf6et och verkstadsklubben. På ena ellcr
andra sättet kommer han att ge uttryck för fol-
kets mening och vilja. Han och hans miljoner sy'i;t-
rar och bröder cir samhället - dess vilja är hans
vilja - och han förkroppsligar vårt hopp om frecl
på jorden. Men lär vi honom något om hur en tid-
ning kommer till, så som vi ibland på ett tämligcn
befängt sätt försöker visa ungdomen vägen in i
litteraturens värld? Lår vi honom att se film lik-
som vi försöker lära honom att njuta ett drama
av Shakespeare? öppnar vi hans blick för hans
egen roll i samhäIlet? Ger vi honom ett levandc
begrepp om den roil han spelar i fabriken, i fack-
föreningen, i hemmet och i samhället på ett sätt
som ens kan jämföras med filmens förmåga att
dramatisera gangsterns göranden och låtanden tör
honom? Äskådliggör vi för honom samhällsbyggcts
vcrkliga mål på samma sätt som Hollywood mcd
sådan framgång levandegör allsköns inbillade
mål? -
Grierson och den stab av medhjälpare, som han

samlade omkring sig, såg i filmen ett överlägset
rnedel för samhällsfostran. De omsatte sina idö;.r
i film. Så småningom lystes de engelska filmdukar-
na upp av de nya >documentaries>>, som visade



England och engeismännen från en helt annan och

mera realistisk sida än den som återspeglades :rv

kamerorna i de kommersiella filmatelj6erna. Den
serie av 2-300 filmer, som släpptes ut under cio-

årsperioden fram tilt andra världskrigets bör-
jan, präglades av en vilja att ge perspektiv på sam-
manhangen i statens och gruppernas arbetsliv. I
ett antal filmer skildrades, hur olika industriföre-
tag och statliga institutioner arbetade och hur <ie-

samma i sin verksamhet betjänade samhälisnyttan.
I andra filmer förflyttade man tonvikten från koi-
lektivet till de enskilda prestationerna därinom;
det vardagliga intensifierades och förlänades cn

djupare innebörd. Och slutligen gavs i ett stort
antal filmer belysning åt sociala problem.

Den sociaia syftningen är överhuvud ett $€roin-
gående drag i den engelska dokumentärfilmen och

dess efterfötjare världen över. Den träkighet, som

otvivelaktigt alltid ligger och lurar bakom en s;ä-

dan målsättning har man 
- 

åtminstone i flertalet
fall 

- 
undgått genom ett dramatiserande grepp

pa ämnet. Verkligheten år råmaterialet - 
mtrn

filmen är verklighcten sedd genom ett tempera-
ment.

. . . Filmen är i dag en samhällsfunktion i trng-
land, Canada, Danmark och Norge. Detsamma gäl-
ler, enligt vad som nyss nämnts, om Sovjetunio-
nen. I andra länder -- särskilt Frankrike, Förenta
Staterna. Italien, Nederländerna, Polen och Tjec-
koslovakien -- går utvecklingen i bestärnd rikt-
ning mot ett vidsträcktare utnyttjande av doktt-
mentärfiimens resurser.

I Sverige väntar filmen pa att pä allvar bli ta-
gen i besittning för samhällsbefrämjande npp-
gifter.

LIt' Sociri1 'rt'ppI.11 stt'ittg, betiittkttttcLe ill:-
giret ur Kotttrttittött tör' sot:itrl tt'ppl.tlsttitt'7, Storit-
Jt olnt I I.rg ,

E ,t cift trr Y tl[ro[,r, L-Ao Ir,,rr[rnP[il<

fJ t' \' ilh e I nt E I; eltttt r1s /to it l'r: i's ctt io rt hc t cr en ur5 ci< :-' t.

intressant artikcl i S v c n s 1< L i t 1 c t' a 1. u t'-
1 i d s l< r i 1 1 s första numnul' [ör iilct, sonl jtts{

l<ommit ut i ttokhandcln.

Varjc trkelundäiskarc 'u'et viiket spiritucllt, s2ill-

sl<ap man har mcd cn Iikelundvoll'm en stilla l<viill
Iör sig sjäh'. Samma utsökta nöje bjudcr detta 1id-

skriftshäftc, som l-rc'It är åienat dcn nlss llorllling;rir
lörlattarcn.

Den inledandc artikcin är skriven av K. A. Svc;ts-

son. Dc båda santmanlräffade ofta i början av trct-li-
talet på Aritetarckommuncns bibliotck i Hälsingbolg^

och Svensson antecknade klokt nog vad dc talat ott-t'

Vi saxar:
>Vilhelm Ekclund hade just låst Mina enytet'itttetrt

rrretl srnr ttingen och prisadc Gcrttdlti i höga tonc'r:

(t

Den sforo sclmmcrnsuciriningert

Nyligen har i svensk översättning ovannämnda
utomordentliga arbete utkommit med förord av se-

nator Claude Petter.

Förordet börjar med följandc ord: Jag känncr inte
till något värdefullare bidrag titl att gagna världs-
fredens sak genom bättre internationeil förståelse
av Sovjetunionen - dagens Sovjetunion sådan den

framvuxit ur sitt förflutna ' än det som Albert tr.
Kahn och Michael Sayers har gett med sin bety'delse-
fulla bok >>Dcn stora sammansvärjningen mot Sov-
jetunioncn>>.

Till dctta är att tillägga, att författarna föresla-
gits erhålla ett av de frcdspris å vardera kronor
70.000: , vitka utdeias av Världskommitten för fre-
dens försvar i Paris.

Bokcn är tr1'ckt å Arbetarkulturs förlag, Stock-
holm 1949. Den rekommenderas envar, som är ärligt
intresserad av världshistoriens förlopp ifråga om
561'jetunionens utveckling från dess begy'nnelse och
intill senarc t.id samt kapitalismens inf ernaliska
i-ortlöpande l<amp mot Sovjetunionen. Den kastar
därtill cn skarp bel-vsning över de politiska inrc
motsättningarna i Sovjetunionen under dess mot-
svarande tilivaro. Arbetet är utomordentligt exakt
lilt sin ar'l.. Ifråga om alla r,äsentliga uppgifter i det-
samma hänvisas till dokumentariska källor upptag-
na i särskild bibliografi i boken. Denna amerikanska
boks ursprungliga titel är The great Conspiracy
against Russia. Översättningen, som är s1-nnerligen
god, är gjord av Arthur Magnusson.

Jag skulle tro, att samtliga läsare av boken, vilka
i likhet med mig under tiden för Sovjetunionens till-
blivelse ocl-r fortbcstånd noggrant försökt orientera
sig och föija mcd i press och litteratur angående
hithörande förhållanden, överraskas av huru m1'cket
nytt denna bok meddelar, och att de ständigt rnåste
uppskatta den klargörande översikt. och det sanl-

manhang i händclscrna, som denna 5.''tterst värde-
fulla bok ger. Dcn är icke endast en spännande och

viktig litteratur. Även som uppslagsverk är den att
ansc såsom hart när oumbärlig.

}/ILS SILFVERSI{IÖLD

(Miclruel Stt.ryei's och Albet't E. IirLltrt:

DEN STORA SAMMANSVÄRJNINGI'N.
Arbetarkulturs Föriag.)

- Htrt' ltun, inte f(ttt nobelTtriset? Sedcrtt, Tolstoi
gick bort nfrste h,un betrakfns soiii, den entle sotit

ltorcle liontntrL ift't'rgu. MrLn f [tr tiil stigcr, cttt ticlrt'ittg-

ttt'ne ltcrt' en f örm[Lgrt utt ltlctttdct bott korten, sottt rir

ott'olr,g: jcrg .hu' 
uör,L kist laudrcLtcrls spalter ont Gandlt.i

u,tan, utt f å tlen blekctste urtittg ortt t:ctcl lt,cttt i

gru,nrl oclt, ltotterL L)cn' för en kurl. Det cit' s/iickZigJr>

tr. s.
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SONDAG
Svagt solljus rörde lätt och ömt vid våra föt-

ter. Vi satt på en bänk i en liten trekantig träd-
gård, utanför ett till hälften raserat hus, och Misja
Poljakov berättade:

- 
Mamma, pappa, min lillebror och jag 

- vi
kom till Leningrad från en stad där de inte hade
någon zoologisk park. Där fanns grisar, kaniner,
hästar och ankor. Men jag ville förstås helst av
allt träffa en mammut med betar. Och när jag fick
veta att det inte fanns några mammutar längre
och att det bara fanns elefanter kvar i världen,
började jag fundera på hur jag skulle få se dem.
Och plötsligt kornmer vi farande till Leningrad och
börjar bo på Zoologiska gatan. Den heter så där-
för att det finns en zoologisk trädgård alideles i

när'heten, och där bor alla möjliga djur: indokine-
siska grisar, flodhästar, tvåpuckliga kameler'. Och
det viktigaste av ailting: elefanten Betty.

Jag frågade förstås mamma: >I\{amma, ska vi
intc hälsa på Betty ?> Men mmma svarade: >Det
har du inte förtjänat.>

- 
Hade dr-r inte förtjänat det då ? frågadc jag

Misja.
l\{isja brast i shratt men svarade:

-- Nej vars. Men det var för min lillebror. Hau
hade just nyligen blivit född. Han sov om dagarua
och grät om trätterna. Mamma var ond och sa:
>Tänk om ni kunde sova och gråta pä samma ti-
der, för så här kan man ju inte leva !> Men jag
kunde inte gråta om nätterna.

- 
I(unde du låta bli att gråta om dagarna då ?

frågade jag.
Misja skakade på huvudet.

- 
Nej, jag var ännu mycket liten. Men jag

försökte i alla fall, och mamma märkte hur jag
försökte. Pappa märkte det också, fast han var
alltid mycket upptagen: han var läkare.

trn gång så sa mamma: >>Den här söndagen ska
vi alla gå på Zoologiska.>> Den söndagen steg j:rg
opp mycket tidigt och gjorde mig klar att Så. Vi
väntadc bara på pappa. Och plötsligt så säger
mamma: >Vi ska inte gå på Zooiogiska. I dag hai'
hriget lcörjat och pappa är redan med i kriget.>

Snart började tyskarna kasta bomber pä oss.

Och, värst av allt, de bombadc också ZoolcgisJ<a.
NIånga djur blev alldeles hemskt rädda och bör-
iade springa åt alla hå11. En sobei hittade de efter-
iit i orkestern pä Operan. Bisonoxen, stacl<arn, han
ramlade ner i en bombgrop, soln var så djup :ltt
han försvann heit och hållet, med sin stora puckel
och allting. Och elefanten Betty blev sårad av en
granatskärva och hade så ont att de måste skjuta
henne. Nu vet jag; inte, när vi kan få en ny elefant.

NO\/I]f, I,

itv

\/Iitt,{ /NIlfrR

- 
Tycker din iillebror också om djur ?

-En 
tid visste han inte alls om dem. Förra vå-

ren såg han en katt i ett skyltfönster och frågade:
>Vad är det ?> Han hade aldrig sett varken l<attor
cller hundar på den tiden.

- 
Men nu vet han om dem ?

- 
Nu har vi en katt och tre kattungar. När l:c-

shjutningen började, brukade vi iägga dom i pap-
pas portfölj och gå tili våra grannar: de har vå-
ningen åt clen sidan som de inte skiuter ifrån. Lfen
liatten följde själv efter.

- 
Brukar du fortfarande gråta om dagarna?

- 
Jag harr inte tid; jag hjälper mamma. Hon

brukar siiga så här: >>Skynda dig och bli stor, du
iir min hjälpreda.> Fast när hon såg att min vin-
terrock hade blivit urvuxen, så blev hon ledsen
och se: >>Du växer ju så fort, så man iute hinner
med.>> Där ser tant, vad det blir: än ska man växa,
iin ska man inte.

Det är klart du ska växa, rådde jag. Ditr
mamma skämtade väI bara.

- 
Det är också vacl jag tror, svarade Misja.

- 
Skynda dig och bli stor. Du är lycklig du: du

får leva i en värl<i som är befriad från hitlerismens
fasor.

När jag sagt detta ångrade jag mig genast och
tiinkte på att jag pratade med ett barn, som inte
skulle förstå. Men han förstod utmärkt. Hans grå
ögon rned sina små gnistor iyste up.

- 
Det är också vad jag tror! utbrast han' Jag

ska bii stor, och min lillebror ska också bli stor.
Han har rcdan gått ur krubban och börjat i barn-
hemmet. Jag brukar säga till honom: >Snart kom-
mer papp: tillbaka. Snart blir det söndag igen. Vi
ska alla Så på Zooiogiska. Och ingen ska längrc
vara rädd.>

Och vid åsynen av denna framtidstavla, tecknad
av ett barn, siöt jag bländad ögonen. Det tycktes
mig att vintersolen, efter ögonblickligt lopp ruttt
jordklotet, åter lyste över mänsklighetens vår.
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Ll ,.ll Il-r-trtt ('n sor) ttll ll(lt)s t))()t'
I" Ictrr |)an l'eser

S i', ,yr,r, I ined. skichtiga fi,ngrar tnoclent trtider.
flcnt gi'aitskcLr plagg efter plagg [tt stn Lrnfi'n,e son.

il{etl otanlig omsorg lagar oclt sur lton ltans kkiclet.

Iion tiinlter pt't allt dft, h,un nu reser hemtfr'ått.

I-trruts hjiirtu tir en'tot hennes ltkt griisefs sfrd
sotrt ttlrlrig kctn löna solen som llJser dd,rp(r".

Bleng Chiao
75t--BI4 e. Kr'.
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B[,r, l l stc)r'r l ] a rkr r c'r ( ["t''
T7
V uren i kejsarens stn,d tir ntistcttr, förgttngen.
\/agnar med bjallror och t"yttat'e skrider förbi.
Dettct, sager ut, tit' ptonscisongen.

Hopen till Blotttsterntarknaden löLjer ut.

Dyrt eller brlligt - alla sZags plantor ur, finner.
LIangden au blontm,or augör uad prtset tir.
Hundrade röda skimrar och lyser och brtnner,
l;Iasar med rttta h,gger staplade h,ar.

Fliituet"ket runt omkrtng h"ar en uppgrlt att falla;
clet ger dem skydd nar solen hett steker på,.

\lattnat' m,an util och ttickerrnan roten med, mylla
sedan de flyttats, skall deras skönlt,et bestfr,.

AlIa följer ui sedan u,u gam?nal uana,

str,Ila och tanklöst, utan tr"iumf el,ler skam.

Men, mellan blomnrorna eu en slump på, stn bctna

kom drir en galnmal lantarbetare fram.
Suckande sci,nkte han bh,cken mot markens grus,

ni,en nted att tolka hans suck gjord,e ingen sig möda.

T'y han trinkte: >>En klase blott au de röda
rackte till skatten t tio f attr,ga h,us!>>

Po Chii-I
772-846 e. Kr.
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Duten öp?tnar si,g,bergen strit höga, och efter d,lg stå,r jag och, ser.

Bot"t g(tr dtn uandring fast du rir tnitt, ucln, och ald"rig jag finner d,i,g mer.

Fattr,g ar du, nxen namnet du bcir tiV ctukigsna ti,der gå,r.

Gammal ar du, nten uita ntoln tlr ditt stillskap i, å,lderns å,r.

snön, skall du sopa i, barrskogen bort, drir bland, trrid,en d,tn stig d,u g1ör,

uatten frftn ktillan i, sontma,rens trcl skall du leda i, bamburör.

L[i,tt hjtirta rir nted dig bland dalar och, berg som au tystnad, oclt, ro bebos.

Min lttnga beundran föIjer dig Ctt, clcir ensctm d,u går d,r,n kos.

Ch'iian Teh-Yii
759-818 e. Kr.

Ot-t-t den t,tterst.r orsake]t
rT
lJ pp uiiner många trtid ur m,an.kens mull,

dem alla uerkar ski,lda kralter i,.

A.u m(tnga f&glars så,ng cir skogen full,
de sjunger Dar sin gtuna melod,i.

I flodens uatten må,nga fi,skar gClr,

de simmar alla efter uar si,n art.

Högt uet ai atltf ör uiil, att bergen nå,r,

att uattnet rinner nedför tgcks oss klart. -
Det tlr oss ltitt att se de yttre tingen,

men deras tnre orsak kd,nner ingen.

Hsiao Yen
46+-549 e. Kr.

Ur diktsamlingen >>I{ineser>, kinesiska
dikter i översättning av Ilwang Tsu-
Yii och Alf Ilenrikson. Notiserna om
skalderna på sid. 16 är hämtade från
samma arbete.



Radikuln gruppen av SKV
I

uttalar sig
Radikttlu gruppen au Suenska Kuinnor"s \-tinsterf örbu,ttd hcrr undet' f örbuntlets Z}-fLriEcr" lit:s-

ticl t, otika potitiska situcttxoner klargjort sin, stiillrtitt,g genoln r,issa 7n'inciy,tuttalanden' En-

sktlcto, nt,ecllenrmct'r aur ilenna grupp lrar '.-icl lLörjan ut detta rir '.-elcLt inlör clagens fr(rgor göru

fölicLnde uttqlande:

i Kvinnornas I)ernohratiska Världsförbund -KDV 
- 

hade sitt ursprung i samarbetet mellan
olika åsiktsgrupper inom det ockuperade Frank-
rikes motståndsrörelse under andra världskriget,
ett samarbete som man beslöt fortsätta och tit-
sträcka till framstegsvänliga kvinnor i alla län-
der, för att därigenom befästa freden ävensom
säkerställa kvinnors och barns ställning. I an-
slutning till dessa grundtankar och under förut-
sättning att KDV som helhet icke arbetar parti-
politiskt utan åstadkommer ett samarbete mel-

lan olika åsiktsriktningar, besiöt Svenska Kvin-
nors Vänsterförbund. - 

SKV - 
i januari 7917

att ansluta sig till Kvinnornas Demokratiska
Världsförbund. Detta föll sig naturiigt, eftersom

SKV, och speciellt dess Radikala grupp alltifrån
sin begynnelse sökt samarbete med olika åsikts*
riktningar och därvid alltid hävdat sin tro på

kvinnornas särskitda uppgift för fredens sak.

Det politiska livet är för närvarande starkt
bundet i otika partier. Det är därför av vikt, även

inom SKV, att det finns en icke-partipolitisk
grupp, som på självständig grundval kan sam-
arbeta med otika partier och åsiktsriktningar
inom och utom KDV.

Den Radikala gruppen är politisk men icke par-
tipolitisk. Den stöder sig därför ej på ett bestämt
partiprogram. Dess grundåskådning vilar på

VöRDNADEN FöR LIVET. Därmed följer re-

spekt för människor med olika åsikter och livsbe-
hov och en strävan att knyta kontakt med män-
niskor och folk av olika ideologier. Vördnaden [ör
Iivet reser sig mot krig och vå1d som medel att
ör'ervinna mellanfolkliga och inrepolitiska mot-
sättningar. Den tager avstånd från likriktning
och terror men är alltid öppen för kontakt, i tro
på människors ifrånkomliga samhörighet och den

enskildes därav betingade ansvar. Vördnaden för
livet måste erkänna den vita rasens skuld till öv-
riga jordens folk, en skuld som ej kan utplånas
men förpliktar oss, västerlandets människor, att
stödja dessa folks strävan till självständighet i
enlighet med deras egenart.

Vår grundåskådning gör att vi ej kan godtaga
en penningpolitisk syn på människan lika litet som

den materialistiska historieuppfattningen. Vi tro
att historien skapas tid efter tid av människornas
andliga ståndpunkt och vi viija hävda andliga
värdens ofrånkomliga betydelse i dagspolitiken
och i arbetet för framtiden.

Att människan utifrån kan formas att passa

in i ett visst system visar hela vår historja,
men också att det leder till trångsinne och hård-
het. Detta tar sig uttryck i religiös och politisk
intolerans och i vanmakt inför penningens och

teknikens herravälde. Målet för all fostran måste

vara att frigöra människens skapande krafter och

väcka ständigt vidgad förståelse för den omgi-
vande världen.

Naturens rikedomar, jorden med allt vad därtill
hör, får ej utnyttjas av ett fåtal, utan måste för-
valtas till allas bästa. Hur än ett land, beroende
på sin egenart och sina förhållanden, ordnar tät-
ten att besitta jorcl och naturtillgångar, får detta
ej innebära rätt till spekulation. Ett förhindrande
av att enskilda intressen för vinnings skull öppet

eller förtäckt spekulerrr med jord och naturtill-
gångar, är av grundläggande betydelse för en

varaktig fred mellan folken och inom folken.
De försöI( som göres att inordna vårt land vare

sig i väst- eller östblock, betecknar ett förnekan-
de av samarbetets absoluta nödvändighet melian
>öst> och >väst> och måst.e mötas av ett positivt
arbete för en fredlig utveckling.

MAGDA BERGSTRöM GRETA BORGMAN ELSA CEDERGREN

EMILIA trOGELKLOU NORLIND SIGN,E FREDTIOLM CARIN HERMELIN

HONORINE HERTIELIN GRöNBECH RAGNA KELLGREN ADA NILSSO'I/

ULLA N/LSSON

1o

ALFHILD NORBERG S71NÄ SKANTZE ELISABETH TAMM
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Kvinnoförbundet för självförsvar i västla
Bengalen skriver i januari tili KDV: >Polisen har
genomsökt och förseglat våra lokaier. De har ar-
resterat många av våra medarbetare. Under
den sista veckan har mer än 500 män och kvinnor
arresterats. De har grymt torterats i häktet;
några har fått sina ben brutna, andra har piskats
halvdöda. De arresterade ställs inte inför råtta 

-de får bara en skenrättegång i polisens högkvar-
ter eller i fängelset.>

- 
>Vi försäkrar er, kära vänner, att vi aidriE;

skall tillåta att de band som knyter oss samman
med den mäktiga internationella kvinnorörelsen
biir avskurna. I stället för en organisation skall
tusen andra uppstå 

- 
så stor är folkets okuviiga

ma kt. *
lra n

D"r 7 februari kl. 1 på natten inträngde 500
beväpnade soldater, ledda av officerare, i central-
fängelset i Teheran. De grep och bortförde 60
fängar, demokrater, lärare, fackiöreningsmedlein-
mar till dödslägret vid Persiska golfen (51' vär-
me, epidemier och omärtskliga förhållanden).

Många hundra kvinnor demonstrerade den ,19

februari mot dessa deportationer. Demonstratio-
nen ägde rum utanför Teherans parlament och
varade fyra timmar trots polisingripande.

*
4]q"l'"t

TI Oran angreps kvinncr av trupperna. Tre
dagar i följd anföll polis och trupper de strej-
kande hamnarbetarnas demonstrationståg. Hamn-
arbetarnas hustrur, som nnderstödde dem, slogs
ned med gevärskolvar. Alice Sportisse, deputerad
för Oran, medlem av KDV:s råd, blev fruktans-
värt slagen med batonger. Mer än tjugo skadades.

Vid samma tidpunkt lät prefekten specialpolis
och främlingslegionen lasta de V2-delar som de
franska arbetarna i Nizza hade kastat i havet 14
dagar tidigare.

Tack vare sin kampanda genomdrev Orans
hamnarbetare sina krav, men det kostade blod.

De franska organisationer, som tillhör KD\r,
har med kraft protesterat hos franska regeringen
mot de förhatliga grymheter, som tycks ha blivit
det vanliga även gent emot kvinnor.

t
Syrien och Libanon

-D"r 8 -ur, "t*" .r, -ö* .orn arrangerlts
av de syriska kvinnornas förening >till skydd för.
mor och barn>> marscherade ett demonstrations-
tåg genom huvudgatorna. Kvinnorn a bar affischer

icrr[ert

och delade ut flygblad viika fördömde krig och
hävdade kvinnornas oberoende och rättigheter.
När tåget kom fram till parlamentsbyggnaden
med mötets resolutioner anfölls deltagarna brutalt
av polisen. Affischer revs sönder, kvinnor miss-
handlade, tre av dem arresterades. Bland dem var
en av delegaterna vid Asicn-konferensen i Peking.

Samma dag demonstrerade hundratals kvinnor
i Homs (Syrien) på gatorna, bärande plakat som
krävde fred, frihet och lycka för Syriens kvinnor,
inför det växande krigshotet. Polisen skingrade
demonstranterna med våld, många arresterades
och överfölls med slag.

I Beyrout höll Libanons förbund för kvinnornas
rättigheter en parad den 12 mars med parollerna
>Fred, Bröd och Frihet>. Polisen angrep proces-
sionen och aruesterade 27 kvinnor och deras små-
barn. Många blev misshandlade. Allmänheten har
protesterat kraftigt. Bland offren var Libanons
delegat vid Asien-konferensen. Ingen, inte ens
försvarsadvokaterna, har fått se dessa kvinnor.

*
Rumänien

AAna Pauker sade i sitt tal den 8 mars bland
annat: I den rumänska folkrepubliken har kvin-
norna och de unga flickorna många vägar öpprra
för att utveckla sina anlag. De deltar i styrelserna
vid företag, kollektivjordbruk, i förvaltningsarbe-
tet i byarna och i städerna samt inom statsför-
valtningen.

För att våra arbetande kvinnor skall kunna
föda friska och sunda barn och uppfostra dem,
har vår stat skapat lagar och gynnsamma villkor
tiil förmån för dem, såsom rätt till betald semes-
ter i samband med havandeskap, vård av moder
och barn samt mångdubblat antalet barnbörds-
hus och barnavårdsinstitutioner etc.

*
Iy*led

rTtI ysklands demokratiska kvinnoförbund har i
är firat internationella kvinnodagen med större
högtidiighet än vanligt eftersom det nu år 40 är
sedan Klara Zetkrn skapade denna dag.

Med anledning av Internationella kvinnodagen
sänder kvinnor i Västtyskland hälsningar till
Sveriges kämpande kvinnor. Dessa hälsningar fyl-
ler 36 foliosidor, de är skrivna för hand på perga-
mentpapper och volymen är bunden i grön maro-
käng. I många fall har kvinnorna sänt personliga
budskap. En sällsynt vacker och stimulerande
gåva man blir rörd och imponerad d.å man
tänker på det stora arbete, som ligger bakom den.

*
U ngern

Aven från Ungern har
ett utsökt litet standar
praktfuil broderad duk, en
Vackra ting - ett vackert
hetskänsla !

SKV mottagit gåvor -i Ungerns färger, en
kudde, en keramiksak.
uttryck för samhörig-

n
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f Jtriliesntirrisler Achesotts
LJ nral<a har beskvllts för
fräntlskap nretl en konltnuj
nietisk tächorganisation.
Senator McCarthY förklarade

f ör sen a tens utrikesut sliott att
hon stod uÖPtagen sorn befrämja-
re,av "dq-r kommttnistiska täck-
or$anisationen" Congt'c'ss of Ame-
rican Womens lokalar'delning i

Washiirgton i de Jistor som UPP-
gjorts av l<ommitten mot 23^yY
l<ansk vetksamhel. 7 €

Klipp ur Dagens NYheter
9 mars 1950.

Congress of American Women är inte en politisl<
organisation, berättade för oss M r s H a z e I
J o h n s o n, ordförande i lokalavdelningen i
Seattle, när hon förra våren besökte Stockholin.

- 
Vi har 250,000 medlemmar men vi deltar inte i

några partipolitiska kampanjer. Vi har samma
program som KDV till vilket vi är anslutna.

Arbetet är uppdelat i fyra grupper:
Fred och demokrati kallasdetför-

sta arbetsutskottet som arbetar för freden och för
utsträckandet av de demokratiska rättigheterna.
I Förenta Staterna finns det 10 millioner negretr,
som bara har någon sorts 2:ra klass medborgar-
skap. Demokrati betyder ju jämlikhet för alla _--

orden finns inskrivna i Förenta Staternas författ-
ning 

- 
och våra kvinnor arbetar för att dessa ord

skall förverkligas i vårt dagliga liv.
Den andra gruppen omfattar b a rn a v å r d

oc h u n d e rvi s n i n g. Våra medlemmar i
detta utskott deltar aktivt i det arbete som utfö-
res i USA för bättre barnavård. Men det är mycket
liten del av nationalinkomsten som får användas;
för undervisning. Men femton miljarder dollars
går till lagring av atombomber, till bombplan att
sända dem med, till vapen, tanks och granater --
15 miijarder dollars . . .

12

Kvinn ans s täl I n in g handhas avrlet
tredje utskottet. Redan för 100 år sedan inleddes
i Amerika kampen för kvinnans rättigheter. Eliza-
beth Cady Stanton och Susan B. Anthony började
den modiga strid som pågick i fyrtio år innan kvin-
nan fick rösträtt hos oss. Men än i dag finns clet
stater i Amerika där kvinnan icke har någon ägan-
derätt _- inte ens till sina barn. Då förhållandena
är så olika måste kampanjen för kvinnans rättig-
heter planeras med hänsyn till den rådande situa-
tionen i varje stat. Den viktigaste uppgiften för
närvarande är att få ett tillägg till statsförfatt-
ningen, där kvinnan garanteras likställighet med
mannenoch lika lön f ör lika arbete.

Det fjärde arbetsutskottet inom organisationen
handharfrågor som rör I e vn a ds s t a n d a r-
d e n och arbetar för att förbättra bostadssitua-
tionen samt för kontroll av den katastrofala infl:r-
tionen, som gjort att vår dollar nu inte är vär'd
mer än 36 cents.

Detta är siffror och förhållanden sorn betyder
så oändligt mycket för kvinnorna och hemmen och
det är hög tid att kvinnorna i alla länder sätter r;ig
in i orsak och verkan och vad krig och rustningar
för med sig även för den enskilde i >fredstid>.

Fint
Med de pengar som slösades bort i det första

världskriget skulle vi ha kunnat bygga ett hus för
500 pund och inreda det med möbler för 200 pund
med en fyra tunnlands tomt därtilt värd hundra
pund för varje familj i Förenta Staterna, Canada,
Australien, England, Wales, Irland, Skottland,
Frankrike, Belgien, Tyskland och Ryssland. Det
skulle ha blivit tillräckligt mycke över för att g;e

varje stad med 20,000 invånare i alla dessa länder
ett bibliotek för en miljon pund och ett universitet
för 2 miljoner pund. Om man fått 5 /s rånta y,ä

återstoden, skulle man ha haft pengar nog till en
lön på 200 pund för 125,000 lärare och lika många
sjuksköterskor för all framtid.

Dr. Nich,olas Murray Butler
(Ladies' Home Journal)

(Under åtskilliga år efter första väridskriget kun-
de man åtminstone i England få ett enfamiljshus
med tomt och allt för 600 pund, d. v. s. med dåva-
rande växelkurs ungefär 11,000 kr., och vid början
av kriget var en svensk lär'overksadjunkts lön exallt
200 pund, d. v. s. 3,600 kr. )
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l-leaf 'rof' l(ot)scvclls nt i r)n('.tl

Del II, 1949.

O m ilI r s R o o s e v er I t bc.rättar svensi<a
tidningsrubriker i dessa dagar: M r s R o o s rl-
velt rörd över Carlmedaljen, soin
tr<ung Gustaf tilldelat henne, L u n c h h c s

M r s R o o s e v e I t i presidenthemmet Hyilc
Park blir finalen för deltagarna i >Folket i BiLl;,
resanoch Mrs Roosevelt till Stock-
ho lms Y r k e s kv i n n o r denna sommar.
Den allra senaste rubriken kunde meddela att Mr.s

Roosevelt återigen varit ute för en bilolycka men
undkommit relativt oskadad.

Förra gången körde hon själv och somnade. Som
den glada och humoristiska dam hon är, berättade
hon själv i sin column om händelsen och uttryckte
sin glädje över att hon kört mot ett träd. >Jag har
mycket snyggare framtänder nu)), försäkrade hon.

Vi har varit lite svaga för Eleanor Roosevelt
ända sedan den gången hon gick ur den klubb, som
inte ville ta emot Marian Anderson och därefter
bjöd hem sångerskan till Vita Huset. När Mrs
Roosevelt i This I Remeber nu berättar
om sina upplevelser som presidentfru har vi gärna
följt hennes dagliga liv, både ute och hemma. Visst
blcv det mycket theer och mottagningar men bal<-

om de flesta fanns något allvarligt uppdrag eller
välgörande ändamåI.

Under depressionen samarbetade hon med cn
gruppavungdom The American Youth
C o n g r e s s. Om dem berättar hon bl. a.:

Jag tycker om all ungdom, och dc där ungdomarna
i American Youth Congress var en idealistisk, Syh-

nerligen arbetsam grupp. Om dc ursprungligcn var
l<ommunistinspirerade, \'ar något som jag aldrig ficl<
reda på. När jag väl arbetat med dem en tid börjadt'
anklagelscr framställas och jag l<allade till mcj niig-
ra av ledarna till mitt mottagningsrLlm i Vita huset...
Jug '"-isste tttycltet util cttt ttnldagelserna ltctttslte luut-
de uarct falsltct, eltersont cLll,a libet'aler är tdstrtttt
f ör cr,tt sttintplas n'terl slugordet löt' dugen. I ntiu, u,n,g-

rlottt, uctt' tlet tntrn'kist, sedtut bleu det bolsieuilt, or:lt

tttt" at' det ltottt,tttttttist.

Jag sade dcnt ocl<sir alt om nligra av dent vaL ltorn-
munister, s:r l<undc jag rn1'cl<ct väl lörstå dct, 1y .iag
visste att de hadc växt upp under så svåra föriiirl-
landcn att dc l<undc acccplcra varjc idö som lovarlt'
dem någo1. bättre.

Vid ett tillfällc fick min man och jag en konfi-
dcntie-11 lista på organisal.ioncr, som ansägs viii'il
kommunistiska, ontstörterndc eller oamerikansl<a, cn
lista som upprättats av Fcdcral Bureau of Invcstigl-
tion för thc Dies Cor-rmittec. Folk son-r tilthördc nii-
gon grupp på listan ellcr som lrarle lämnat ltirh'.rt
till någon al' organisationerna var bara clärigcnnln
misstänkta. Vi fann, att bland dcm som var upptagna
pri listan som bidragsgivarc till cl.t par trc arz dos;iir
>tvivelaktiga>> organisationcr var Seo'etcn"ry Sintson,
Sect'etctt'31 Kno.t: och min m€rns mor Ilrtt Junt"es Rc.to:;t:-

relt. Franklin och jag l-rade särskilt roligt åt att
hennes namn var upptaget pui listan. Vi l<undc lii'-
ligt föreställa oss hennes fasa, om hon fick höra, itlt
de 5 elter 10 dollars, som hon hade givit till en syil-
barligen oskyldig undcrstödsorganisation, försattr_.
henne bland dem, som the Dies Committee lätt l<urr-
de inkalla till förhör såsom tillhörande en omstöi.-
tande organisation.

Eleanor Roosevelt förtiger inte sanningen, även
om den är obehaglig för amerikanaren att höre.

Att hon sedan i slutet av kapitlet om The Ami:-
rican Youth Congress säger sin amerikanska me-
ning om kommunister skall v i inte heller förtiga.
Vad hon säger där överlåter vi till andra att ci-
tera. Boken finns numera översatt till svenska
medtiteln Jag minns.
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LJ ppsatsämnen som dem en lärare i Hannover

Dr Richter gav, vore otänkbara i Östzonen. I en

skola i Hannover (engelska zonen) fick barnen
i 11- tilt 12-årsåldern följande uppsatsämne:

>>Varför har tyskarna förlorai kriget?>>

Här är några av svaren.
. . >Vår lärarc Dr. Richter talade om för oss

att vi förlorat kriget bara genom förräderi. Tyskarna
hade pestbaciller som de hade kunnat kasta ner över
främÅande länder, men detta förråddes.>>

En l2-fn'ig Jttckct skriuer: >>I Tyskland bodde före
kriget för mycket människor, och vi behövde för den
stu-il mera land för att kunna livnära alla. Så blev
det krig. Tyvärr har vi förlorat kriget. Dr. Richter
har nyligen varit i trngland och tagit hem nägra
broschyrer och tidningar. Han har ]äst. för oss ur
dem. Som amerikanerna själv medger, hade de ald-
rig haft några framgångar, om inte hemligheten om
aiombomben redan f-öre krigets början hade förråtts
till dem.>

En 12-Cu'tg ttoike skrtuer: >I Tyskiand fanns det
förrädare sörn har förrått våra soldater. Våra sol-
dater fick mindre och mindre vapcn, så att de slut-
ligen inte kunde skjuta mera. Men om vi hade haft
en konstgjord cyklon eller en konstgjord pest, skullc
vi ha vunnit.>>

Flickan Schtnictt cliiremot men'(n' att Tllsklan'd ltct-
rle attcteles tittriickligt med l)apen .. . . >Vi hade
atombomben som skulle ha kunnat förstöra ett helt
land, men den kunde tyvärr inte komma till använd-
ning mer.)>... .

Man skulle kunna fortsätta i det oändliga ' ' '

under tiden har Dr. Richter >entledigats> från sin

post som S t u d i e n r at i Hannovers läroverk'
Det kom för många protester från föräldrarnas
sida, men han är fortfarande ordförande i ett hö-

gerparti i Bonn-Parlamentet.
Dessa uppsatstemata har hittats i den kristligt-

demokratiska unionens tidning >Der Tag> som ut-
kommer i Väst-Berlin.

Vem är Dr. Richter, somärsåoklok?
Vi saxar ur D. N.:

Det ny'a högerpartiet är nationalistiskt och mi-
litaristiskt till sitt program och representerar
500.000 av Västtysklands 24 miljoner röstberätti-
gade medborgare. Förbundsdagsledamoten Franz
äichte. och nationaldemokratiska partiets förut-
varande ledare, dr Heinrich Leuchtgens, står i
spetsen för partiet, som har fem platser i väst-
tyska förbundsdagen.

Den turkiskfödde Richter, slutade nyiigen en an-
ställning som lärare för att ägna sig åt att iägga
a.,svatet för Tysklands misslyckande på >tyska
förrädare>>. 

E. ö.

]LI

(tL' | . ,1. nirfisler Gri:rn r)?('j

I)et grundväsentliga i allt demokratiskt liv är
förtroende för andra rnänniskor och andra folk.
Det karaktäristiska för varje diktatur är däremot
den fullständiga bristen på förtroende. Det är
misstroendet, som gör, att diktatorerna ser fien-
der, vart de än vänder sig. De vill framträda som
självsäkra och är ändå alltid rädda för någonting,
än för judarna, än för marxisterna, ibland däremot
för demokraterna eller liberalerna, än för kyrkor-
na eller frimurarna, än för generalerna, för frans-
männen eller slaverna eller britterna. I grund oeh
botten misstror de hela världen och därmed också
sig själva. Eftersom de inte tror på människorna,
tror de inte på sig själva och misstänker alla, en

Hitler misstänker Himmler och Himmler misstän-
ker Hitler, och båda misstänker Göring, liksorn
Göring i sin tur misstänker de båda andra.

Vad vi därför behöver, kamrater, är en ny tro
på oss själva och på andra om denna nya stats-
form skall bli något levand,e och verkligt. Demo-
kratin är, det förstå ni nu, något mer än en blott
politisk angelägenhet och mer än ett statsskick.
Den har sin rot i det förpolitiska, det allmän-
mänskliga, den är ett etiskt-andligt förhållande
till människan och folket och folken på jorden.
Den återinsätter människan i hennes värdighet.
Den är människans renässans och är i grund och

botten ingenting annat än humanism. Och den är
inte något annat än socialism. Att den är befryn-
dad med socialismen, det förstår man, när rnan

gör klart för sig, att socialismen inte vill något
annat än att i det ekonomiska livet skapa förut-
sättningarna för att varje människa utan att
hämmas av yttre betingelser i fritt avgörande kan
höja sig till sin värdighet som andlig person. Det

är ingen slump, att Friedrich Nietzsche, som na-

zisterna reklamerade som sin egen speciella {ilo-
sof, förklarade krig mot alla tre; demokraterna,
de kristna och sccialisterna, ett vittnesbörd om att
han hade insett förvantskapen mellan dem' Det
är alltså inte heller någon slump, att de har stått
eniga i gemensam front mot diktatorerna'

Demokrati är alltså inte bara en viss teknisk
form för det statliga sammanlevnaden utan har
sin rot i det religiösa. Den är nämligen antingen
en trosövertygelse, att varje människa och varje
folk har skickats ned till denna jord med samma

rättigheter av en makt, som ingen människa fat-
tar. eller också frånkänner jag alla andra dessa

( /ppsrr lsrir
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F ron tt åro ouclelntngor

N11tL uudelnin,gcrr uu SKV har sedan den 1 jan. d. å.
bildats i Ambjörby, Hallstavik, Hudiksvall, Iggesunci,
Nacka, Ronneby, Skellefteå och Sundbyberg, avdcl-
ningar föri;eredas i Lidingö, Linköping, Stocka och
Väncrsborg.

Vid ett mötc So/rra-avdclningen l-röti den 26 febr.
i läroverlicts nrusiksal taladc Moa Martinson om
frcciskongrcssen i Paris i april 1949 ocl-r om frcds-
frågor i allmänl-ret. Mötet besöktes av ungefär 150
Jrcrsoircr, och lokalen var så gott som fujlsatt. Efter
ctt amcrikanskt lotteri på Moas bok >Livet.s fest>>
nutograferacic lVloa boken och överlämnade dcn per-
sonligcn till vinnaren. Tio ny.a ntedlcmmar anrnåiidc
sig. Irtt kort uttalandc gjordes till regcringcn att
halla fast -r'id sin pr.ol<lanreracle alliansfria politik.

Pa avdelningcns möte dcn 5 aprii talade Marga-
reta Embring, Skri lJdeby, om barnuppfostringsfrai_
gor. Lokaien var Råsundagården, Solnas största clas_
hcm, r'ilket för.evisades.

Dcn 27 lcbr'. återupptog Eskilsturuz-avdelningcn
sin vcrksamhet. Vid mötet, som liölls i ABF:s bras-
rum på 'featern, talade rcCaktör Valborg Svcnsson
om Kvinnorna och freden. Avdelningen fick fem nya
medlcmmar.

På nrarsmötct i Not't'kiipiri,g uilyste.s en pristävlan,
sonr avslutas den 1 nov. Medlemmarna får tävla om

att skaffa medlemmar, sälja lösnummer av tidning-
en, lotter o. d. Första pris är en resa till KDV:s
nästa kongress. Tio mcdlemmar i avdelningen bidra-
ger tili förbundets stödfond med 1 l<r. i månadcn l,ar..
Fru Annie Lundin insamlar beioppet. Till hösten
planerar avdelningen ett större möte i samband
med basar.

Den nJrbildade avdeiningen i Hucliksrall har få11
ekonomiskt anslag av fackliga organisationer.

Vid ctt välbesöl<t möte den 29 mars beslöt Ktlt.l-
stad-a,"-delningen att enträgnare söka protestera mot
den kr:igshets som bedrives. Beslutet gick ut på att
dri en krigshetsandc artikel offentliggjordes, skullc
medlemmarna besöka ifrågavarandc tidnings redak-
tion och protestcra mot artil<eln; vidare skulle med-
lcmmarna opponcra i brev tiii Radiotjänst, om krigs-
hets förel<om i radio. För att kunna bidraga till för-
bundets stödfond beslöt avdelningen att rrid nästa
möte hål1a cn pakctauktion, vars nettobehåilning
skullc tillfalla SKV.

Vid ett av l{acku-tLudelningen anordnat mötc den
19 april talade Karna Nilsson om Sociailagstiftnings-
frågor.

I1o/ols-avdelningen är inbjuden att deltaga i freris-
demonstrationen den 1 maj som anordnas av ortens
f ackföreningar.

rättigheter och anser ingen annan än mig själv
utvald och ensam berättigad att bestämma över
rnänniskor, folk och nationer. Vår demokratiska
tanke förutsätter alltså ytterst och sist ett tros-
brödraskap. Att detta var något som saknades
hos oss, var den djupare grunden till att den de-
mokratiska tanken misslyckades under Weimar-
republikens tid. Häri ligger också svaret på frå-
gätr, varför t. ex. i England den demokratiska
tanken fungerar. Där finns ännu en sådan tros-
grund, som uppbär alla. Vilken inställning i poli-
tiskt hänseende den enskilde än må ha och hur
långt individerna än står ifrån varandra i f"räga
om äsikter, så andas de ändå samma själsluft. Det
band som förenar dem alla är det som saknades
hos det tyska foiket, som visserligen fortfarande
var teologiskt intresserat men hade förlorat sin
reiigiositet, tron på varje människosjäls värde och
värdighet.

Glöm inte i alit detta åsiktsviruvarr om vad som
är till gagn för Tyskland, detta ena: diktaturen
var Tysklands död, en demokratisering av vårt
folk, d. v. s. tron på människan hos varje männi-
ska, är vägen till Tysklands återuppståndelse.
Tron pä människan, trots allt som hänt, endast

samrnanlevnad möjlig. Ty dess
det som saknades i Hitler-Tysk-
för en demokrat i umgängelsen
och folk är så självklart,

Vem är f. d. minister Grimme, som är sfi, klok?

Hamburgtidningen >>Die Welt> för den 9 sept.
1948 meddelade,

att Minister Gt'irnnte hade valts tiil chcf för den
nordtyska rundradion. Undervisningsminister Grim-
me hade dittills varit ordförande för Förvaltnings-
rådet. Han har redan en gång förut haft den svåra
uppgiften att leda ett lands skolväsen vid en tid-
punkt då de därför disponibla medlcn inte på långt
när räck1e till. Från 1930 till 1933 var han prcus-
sisk undervisningsminister, dct vill säga det stora
skoluppbyggandets tid, sorn för Prcussen var för-
bunden med den ekonomiska r'ärldskrisen. 1933 av-
sattes han från sitt ämbete av nazisterna. Från
1942 tlll 1945 satt han i tukthus för förberedelsc
tiil högförräderi. Efter det nazistiska s5'stemets
fall blev Grimme undervisningsminister i Nieder-
sachsen. Det var hans strävan att genomföra en
skolrcform etappvis. FIan har väl emellertid insett,
att det i Väst-Tyskland saknas politiska förutsätt-
ningar för en grundlig skolreform. När Grimme
nu alltså lämnar sin post, tycks det däri ligga ett
erkännande, att skolreformen misslyckats.

l)

den kan göra en
skönaste frukt är
land och det som
mellan individer
tolerans.



Kinesi.k,,
(se sid. 8--9).

>>Meng Ch,iao tilibragte sin ungdom på berget Sung
i avskildhet från världen. Vid femtio års ålder erhöil
han den akademiska graden c h i n s h i h och ttt-
nämndes till landshövding i Li Yang. Hans beröm-
melse grundar sig likväl företrädesvis på dikten här
ovan.>>

>>Po Cltu-f som var mycket brådmogen och nådde
höga akademiska värdigheter redan i unga år, äg-
nade sig åt offentliga värv och var en tid president
i krigskollegium. Hans dikter vann redan under
hans livstid sådan uppskattning att kejsaren lät
samla dem och befallde att de skulle inhuggas på

stentavlor vilka sattes upp i skaldens trädgård.>>

>>Ch''tian Telt-YiL kunde vid tre års åider särskilja
de fyra språktonhöjderna, och vid fyra år kunde han
sammanställa poesi. Han steg till statens högsta äm-
beten och sågs aldrig utan en bok i sin hand.>>

>>Hsiao var grundare av den kortlivade kejsar-
dynastien Liang som bestod 502-556 e. Kr. Redan
som ung var han ryktbar för sin lärdom. På äldre
dagar fördjupade han sig i den buddistiska littera-
turen och predikade stundom i templen inför tio-
tusenhövdade åhörarskaror. År 549 utbröt en revolu-
tion vid vilken han blev gripen av upprorsmännen
och lämnades att svälta ihiäl i sitt paiats.>>

Wang Ku-hsiang: Gren au ett blommande
plommontrtid.

Målning med tusch på papper. Tillh. Nationalmu-
seums i Sthlm saml. Reprod. med museets tillstånd.

Itl
Kol-l Sttlcll'el"

Målningen är försedd med fyra poetiska inskrifter
av konstnären och tre av hans vänner. Den ena in-
skriften lyder:

>>Uti den gamla stammen stiga vårens safter; dess
torra grenar klädas nu med jadevil blom. Vårt '.'in
är slut, men måncn stiger klar, och skuggorna dra
snabbt förbi på fönsterpapperet. Wang Ch'ung.>>

Ma Shou-chÖn, kvinnlig konstnär från
Nanking. Lottr,sblommot' ptr\ sensonlnLaren.

Målning i tusch på papper. Tillhör National-
museums i Sthlm samlingar. Reprod. med museets

tillstånd. -- Följande poem och inskrift av konst-
nären:
>>Min barndoms dar förflöt vid flodens strand,
jag kände ingen sorg.
Men nu ha regn och storm bragt höst till Ch'in-huai.
Jag vågar icke se tillbaks mot förr, mot vägen ut-

med stadens valigrav. . . .

De glesa träden frysa nu, och solen står så lågt.
Jag blickar ensamt ut ifrån mitt höga hus'>>

Efter poemet har konstnären antecknat följande:
>Då jag hörde att Kuang-iin tagit sig en bihustru,
blev jag djupt gripen, drack mig berusad och kom-
ponerade detta poem, som jag nedskrev på en i går
utförd tuschbild av lotus för att visa den för Hsiao-
shu och andra kännare och inhämta deras omdöme.

Ma Shou-chOn (i) det >>hemliga huset vid den blå
strömmen>. (Det blå huset är en vanlig benämning
på glädjeflickornas boning i Kina.)

Översättningen av poemen och inskrifterna på
m&lntngarna ar hämtad ur Nationalmuseums kata-
log >Kinesiska och japanska måIningar och skulptu-
rer>>, Sthlm 1945.
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