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ELD UPPHÖN I I}.TDO-KIn{A
r-
l'rankrikes nye man' konseljpresident Pierre

Mendös-France, förkiarade, atc om han ej före den

zo juli lyckats åstadkomma fred i Indokina ämnade

han avstå från sin plats som regeringschef i Frank-

rike. Detta krig, som kostat iandet så mycket rv

"b1od och tårar", som det heter och dessutom varit

synnerligen impopulärt för heia det franska folket,

upphörde också till den utfästa dagen' Det krn-

ske även kan sägas att stormakterna iakttog en v'il-

villig hållning i frågan. Själva sakförhåilandet vi-

sar iu emeilertid vilka möjligl-reter, som kan finnas

genom förhandlingar orl där bakorn ligger cn upp-

riktig vilja till fred. Genom ömsesidiga forhållande-

vis små eftergifter å ömse håIl skulle olika stånd-

punkter på så sätt kunna makas ihop och förhand-

lingens väg så småningom bli fredens väg. Och

kunde detta exempel lända till efterföljd har kon-

seljpresident Mendås-France statuerat ett ärofullt

exempel inför historien. De ytterligare utformning-

ar som fö1jt på eld upphör-överenskomrnelsen ha

inte heiler varit utsatta för störningar av fientligt

slag. Låt oss hoppas att förhandlingens väg rnå kun-

na få bli: t'ramtidens aä9.

Elisabeth Tamm.

I(uinnornd, ocb ualet

S"d.r-, å. 7919 har kvinnor kunnat vara lecliuröter av landsting

oclr seclan är 1922 av riksclagen. Det dröjde inte liinge efter ciet

kvinnorna uppnått rösträtt och valbarhet innan de insåg att clet

skulle bli svårt att komtlia in i offentliga försar.r-rlingar i sådan

utsträckning att det kunde bli tal om ett verkligt kvinnornas tn-

flytande på san'rhällslivet. Väljarkåren fördubblades ned ett

slag, antalet valda förblev oförändrat - 
det gällde att Pressa

sig in på bekostnad av män. Och naturligtvis fanns det inte en

sådan kvinnornas samn"ranhållning om önskvärdheten av ett stort

antal kvinnliga representanter att vederbörande partier behövde

sätta upp en u.rängcl kvinnonamn på sina listor för att få de

kvinnliga väljarna att rösta. Tänk så svag kvinnornas representa-

tion är efter 35 år'! Fortfarande finns det ingen enig kvinno-

opinion som kräver att kvinnor bör utgöra om inte hälften så

i varje fall en tred.jedel i alla valda försan.ilingar' Slagordet

blancl kvinnorna tycks vara: clet gör ingenting otl clet iir en nirn

eller en kvinna bata det blir en bra person' Och det finns tfil-

ligen inte så många bra kvinnor. Men tlännen tycks fortfarancle

göra en skillnad tr-rellan könen. Åtminstone männen i raclio-

lcclningen.

Härotldagen korn de på den snillrika icl6n att låta fem kvin-

nor öppna debatten kring valct. Helt chevaleleskt: datretnir

först och n.red lednotivet "kvinnan bakorn allt"' Det var en

rnönstergill clebatt, kunnig och värclig i tonen' Men bortsett fi-ån

Rc-rdny Öhman vaL den helt könlös. Man grämde sig över en :in

chans sotl gick förlorad. Radion hade listigt plockat ihop alla

kvinnorna för sig så att lran sen kunde vata av tned dem' Repli-
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ken var ju given. Alla treil en lllun borclc ha sagt sig att rir
nu vi kvinnor tala separat så tänker vi tala oln både att kvinnor

ska väljas och vad kvinnotna behövet för att trivas.
' För inte är det väl möiligt att de få kvinnor vi har i offent-

liga försanrlingar till van få och därför närkvärcliga? Och nog

finns det väl kvinnointressen sol11 ät gemensatlma för oss alla

och son-t skulle befrämjas om vi vore många i stads- och kon.t-

nunalfullmäktige och i riksdagen? Tänk på de n-rånga lokala

frågor clär våra små SKV-avdelningar tagit goda initiativ och

fått anclra kvinnor n.red sig. Inte skulle det vara så hopplöst

sr'årt att få genondrivet vad kvinnorna behöver orn det satt flcr

kvinnor i konmunala beslutande församlingar'.

Anser inte alla partiets kvinnor att ökat kvinnoinflytande

vore eo vir-rst för samhället? Och om vi kvinnor är ör'erens otrr

cletta då r'et vi väl också att endast genom att kvinnor tar mel

del i produktionen och biir ner ekonomiskt oberoende kan vi nå

där-hrin. Varför sätter vi kvinnor inte in hela vår prestige för

att r.4rpnå likalön 
- 

klart att vi kan påverka "förhancllingsbor-

clet" otu vi vill. Varföl dr:iver vi inte en kaupan.i för kvinnors

yrkesutbildning?' Och för alla de åtgärder sot.u gör det möjligt

för nånga flet kvinnor att förena yrkesarbete rned henr? Varför

ska kvinnor bara anpassa sig? Jag tycker vi kvinnor ska orclna

samhället så att också kvinnorna trivs. Med sar.nn.ranhållning kan

vi det. Och också bidraga till att skapa en fredligare r'ärld.

Just nu vill vi kvinnliga väljare ha fler kvinnor i komuunala

beslutande församlingar - 
och kvinnor som vill gör'a något för

kvinnorna.

Aadrea Attdrecn.



l':ilb. Grönbech (död 1948)

var under 25 år professor i religions-

historia vid Köpenhamns universitet.

Själv kallade han sig helst "histori-

ker", icke religionshistoriker, i käns-

lan av att en religion 
- 

om den är

värd att kallas religion - 
måste ge-

nomtränga hela livet: politik, ekono-

mi, arbetsförhållanden, dikt och

konst.

Grönbech nämnes i Danmark som

"den lärdaste" man. Hans vidsträck-

ta och genomträngande historiska

forskning vilade på en enorm språk-

kunskap. Hans doktorsavhandling

gällde turkiska språk, och han kände

litteraturen på alla indo-europeiska

språk han har gjort märkliga

översättningar f.Ån gamla indiska

sanskrit-texter. Hans historiska f öt'
fattarskap sträcker sig från Nordens

forntid till indisk mystik, från forn-

tidens Grekland (Hellas) till primi-

tiva folk. Han är kanske den förste

som framställt primitiva folks kultu-

rer som lihuärdiga med vad vi kallat
"högre kultur".

Men Grönbech glömde aldrig vår

egen tids historia, ia man kan säga

att all hans historiska lärdom tjänade

till att ge bakgrund för vår egen kul-

turs och vår egen tids historia. Med

oerhörd sorg såg han den västerländ-

ska kulturens hårdhet och omänsklig-

het, såg att kristendomen, som borde

och kande ha blivit världens mest

vidhjärtat mänskliga religion, i stäl-

let blivit trång och omänsklig i så

många avseenden.

Grönbech förlorade dock aldrig
tron på att allting kunde bli nytt, ock-

så för västerlandet: "Se, att din nästa

är leuende, så blir allting enkelt och

nära" - 
det blir, kan man säga,

hans sista ord.

De två sista åren av sitt liv gav

Vilh. Grönbech, tillsammans med

professor Hal Koch, ut en tidskrift,
"Frie Ord", tillägnad dem, "för vil-
ka mänsklighetens och kulturens nöd

blivit en del av deras eget liv 
- 

som

vill dra sitt lilla strå till byggandet

av ett nytt människosamfund, dem

som bereder sig att möta ännu okän-

da möjligheter". Den första artikeln

i denna tidskrift hette Atombomben

och återges här på svenska i starkt

förkortad form.

Honorine H ermelin-Grönbech.

Vilh. Grönbech:

Atom-

bomben

E n uu"k"r dag slår den köPenhamn-
ske borgaren upp sin tidning' På för-
sta sidan står med de fetaste och

största tYPer som trYckeriet äger:

Problemet löst, atombom-
ben är praktisk verklighet'
Den är redan använd mot en av Ja-

pans storstäder, och resultatet mot-

svarade förväntningarna Efter en

första beräkning dödades på en eller
ett par sekunder mellan 500'000 och

1.000.000 människor, och största de-

len av staden är utPlånad'
Halvt bedövad mumlar jag: Så kom

du då, profeters hoPP, och så gich

tankarna i baklås. __ Nå vi visste ju
den skulle komma, vetenskapen bana-

de ju väg för den med oemotståndlig
fart. För resten - ja det var ju väl'
nej det var väl att den komfrån
vår sida och att de omkomna är ja-

paner; man räknar ju med andra

mått där på andra sidan jordklotet'
där drunknar ju eller svälter ihjäl
knappast mindre än några hundra tu-
sen åt gången. Tänk På Kina - ja
det ligger ju alldeles bredvid
Tänkbaraom----

Så vänder jag tidningen' Nå, På
nästa sida kör bomben vidare. Men

det är så många andra intressanta
saker - på sidan tre är bomben

överstånden och jag kan fördjuPa
mig i att gamla skådespelare har fått
nya roller och deltagarna i bridge-
turneringen har kommit -- med bil-
der - för att inte tala om alla ut-
landsnyheterna. Tänk, där ser vi två
av de stora som möts, de trYcker var-

andra i hanrlen tnerlan tlt: :itirt'at' itr

i kameran, lihsom de tr'å lrt'ottal'tra
soln ör'erräcker och mor tar el] Illrj-
dal j r'ärldshistorisl<a händelset
som r,rppbådat fotoglaf till reporta-
get. Medan bomben hängel rlär ttppe,
färdig att falla. Är del först i deg

som allt blivit så spöliaktiqt? trtt
gyckelspel av förklädda rljävlar, där
hela djävelskapet samlat' sig i r1e,;sa

dumma grin.

Så slår iag igen tidningen. IJ:ir
står de feta bokstår'et'ue ännu, oclt
jag faller i tanliar. Vrd nu, lille maii':
Du är i händerna på maklt:t' sotn
bryr sig lil<a litet om rlig si)m uska

och blixt. Ja, mett de :ilår' bara ihjäi
ett par stYcken tnätlt-iiskot'i taget,
Vår Herres uppfinnirlg*rr är' bara lel<-

saker. Om det ändå hade varil han
som hade uppfunnit vad som skulie
uppfinnas, men det står mäutli:iior
bakom bomben och de är de ansvlrJ-
lösaste varelser på jot'tlett - och i

himlen.

Instängcl ! - upp r'äller ett blint
raseri. händerna slår not muren tills
blodet rinner. Ne i min vän' knogarna
är hela, de slår mot uågot fcirfärlig,L,

mot något mjukt. nlllr a\r dessa

glatta kalla ansikten, de flesta av

dem vända mot kameran. Om det nu
är möjligt att döda en miilion eller
tr'å på en gång? Absolut, de hom-

ber som vi redan liar frarnställt Jr'

ett lekverk mot vad som l.'rrtntner, de-

ras kapacitet är praktiskt taget obe-

gränsad.

*

*
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lvlen nu kräver clagens gåirning att
jag gär ut och är förnuftig. I Köpen-
hamn är allt som vanligt. Men det
är som i Noaks dagar, de tog till äk-
ta och bortgif tes, de gav middagar
och ät middagar och höll tal, tills flo-
den var över dem. - Nej, nu får det
vara nog med fantasier. Till arbete,
liv eller död! Det sitter bara ett sting
någonstans - pass på, drag andan
försiktigt så det inte går upp igen.

Nästa dag kommer en solskensgub-
be och mässar gott nytt år: se inte
så mörkt pä det; atombomben kan
vara en av världens största välsig-
nelser, kan höja levnadsstandarden
över alla drömda mått. Den lyckli-
gaste av alla uppfinningar.

Nu har vi väl lärt att frukta fysi-
kerna. också när de kommer med si-
na gåvor. Det sprutar gnistor ur näs-
borrarna på deras trojanska häst;
hans namn är döden, hans följe döds-
riket. Men ont skall med ont fördri-
vas. Vem vågar frambesvärja ett
krig, när två minuter kan avgöra ett
folks öde?

Nej, folk tror väl inte att någon
förnuftig människa vågar börja, men
det behövs ju heller inte förnuft till
krigföring nu för tiden, en galning
kan starta olyckan bara för att han
trodde sig komma först. Männi-
skorna har inget mera att säga här
på jorden, makten och äran och här-
ligheten är given till en större - nej
till e t t större. ödet. ödet är över
oss, säger folk. Nej och åter nej -ödet är i n o m oss, om vi nödvän-
digt skall använda ordet. Men "ödet"
är ingenting annat än en undanflykt
som vi brukar för att glömma var
ångest.

Det händer emellanåt att det kom-
mer ett ögonblick som i en glimt ly-
ser upp vår erfarenhet. Det får tan-
ken att flamma upp och glöda över
ett ord, som sedan inte lämnar oss
i fred. Ett sådant bländande Nu kan
den morgonen med de stora rubri-
kerna tli. Jag såg hur "ödet" hade
ätit sig in i själarna, djupare och
djupare, liksom svamp äter sig in i
ett träd. Blixten lyste upp dct för-
färliga "öde" som grasserar i oss al-
la. Jag måste förstå dess väsen, inte
för att resignerat böja mig för dess
övermakt, utan för att övervinna den
och göra den till vilja, till ansvar.

Vore det inte bäst att glömma alla
teorier och förklaringar, alla speku-
lationer över det ondas väsen och
ursprung och ett ögonblick se det
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ANDREA ANDREEN:

spöke som står mitt ibland oss. Se,

att livet - människans liv - har
förvandlats. Det har inte blivit för-
giftat av en eller annan ondskap,
men lugnt och naturligt, steg för
steg har det vuxit sig till förbannel-
se. Livets träd - kulturen, som vi
kallar det - har skjutit upp, högre
och högre, har utvecklat sina prakt-
blommor, men när de öppnar sig är
de likkalkar som suger allt levande
in i sig och förtär det med sitt gift.

Här har vi äntligen djävulen. Nu
står han här, och århundradens, ja
årtusendens fantasier visar sig när-
mast som leksaker inför uppenbarel-
sen. Och det är människan som blivit
djävul.

tf
IVIen denna fördjävling av männi-
skan är ändå inte det värsta i tra-
gedien. Bakom dessa fruktansvärda
instrument till mänsklighetens för-
ödelse står inte demoner utan ärliga,
uppoffrande forskare, som driver si-
na studier och gör sina experiment
av kunskapsdrift, inspirerade av den
djupaste vördnad för världens under-
fulla väsen. Denna drift att lösa li-
vets gåtor - att efterspörja Guds
vägar, som det hette i gamla dagar
och gott kan heta ännu - är ju män-
niskosläktets adel.

Andrea Andreett och bennes följe-
ned bonuJJst,ät.eriernas kostbara

1," _,ry'r-;
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Usbekistans uita guld
-f
r asikent är bomullens huvudstad.
Från Usbekistan kommer två tredje-
delar av Sovjetunionens bomull. År
1953 levererade Usbekistan 2.400.000
ton råbomull, vilket är dubbelt så
mycket som Egyptens bomullspro-
duktion, 55 9b mer än Brasiliens och
nästan lika mycket som Indiens och
Pakistans sammanlagda produktion.

Nu har dessa forskare väl gång på
gang bävat tillbaka för resultatet av
sin oegennyttiga flit. Gång på gång
har vi upplevat att de gett uttryck
för ett beklämt hopp att det aldrig
måtte lyckas för teknikerna att göra
deras upptäckter praktiskt användba-
ra. Under det sista tiotalet av år har
ångesttonen blivit allt starkare tills
den nästan fått formen av en bön:
Gud give det aldrig måtte lyckas.

Men tekniken övervann alla svårig-
heter. Och trots sin ångest måste
forskaren fortsätta sitt verk och be-

reda undergången med sitt idealbur-
na arbete för människoandens seger
över materien. Ödet är över honom
och leder honom dit han icke vill.

Vi når inte ned till den självrann-
sakan som kan bereda oss till själv-
behärskning förrän det på allvar går

(Forts. å sid. 14).



Vi besökte en stor kolchos, Sverci-
lov, diir 1000 hektar av 1800 öPPen

iord användes för bomullsocllirtg. Vå-
ren var sen så vi kom mitt under
sådden som utfördes med en fyrradig
såningsmaskin. De väldiga fälten var
genomdragna av ett system av be-

vattningskanaler så att man kuncle
släppa på vatten efter behov. År 1930

skördade man 1,8 ton bomull Per
hektar, år 1953 3,5 ton per hektar.
Sedan 1949 har man en ma-
skin för rensning av bomullen. Den-
na kolchos hade 1.300 arbetare, mer
än hälften av iordbruksarbetarna i
Usbekistan är kvinnor. Man bjöd oss

in i flera hus, vi satt i ring pä golvet
på f ina mattor, drack grönt tdr ur
skålar och åt det varma, oiästa bröd
som gräddades klistrat på väggarna
i de små ugnar rliir man ftirsl. elrlal,
en brasa. Vi fick också landets älska-
de granatäpplen - 

praktfullt granat-
röda i köttet och hälsosamt sura. Och
så russin av olika slag som en på-

minnelse om att man här nere odlar
120 olika vindruvsorter.

tals meter bomullstyg. Spinneriet
uppges vara siu gånger så stort som

samtliga spinnerier i Iran.
Vi följde bomullen på dess viig ge-

nom kombinatet. Spinneriet tyckte
jag allra bäst om - det var fascine-
rande att se tråden bli tunnare och

tunnare ! Den höggradiga mekanise-
ringen gladcle mig också, jag minties
det svenska spinneri iag ofta bcsökt,e

i 12-års äl<lern, på clen ticlen stotl
flickor i min egen ålcler och slet med

spolarna. I väveriet sköttes 24 vtiv-
stolar av en arbeterska, utan jäkt
föreföll clet. När en tråd gick av

stannacle maskinen automatiskt.
Skyttlarna flög med sådan fart att
det var svårt att få syn På dem.

Bullret i clessa stora vävsalar var
rnycket starkt. Man viinl'er sig för-
stås, men clirektören sarle mig att
man arbetacle energiskt på att, losa

bullerproblemet. Bomullsdammet hölls
undan med suganordningar, luften
var bra, men visst såg man hur flic-
korna torkade sina maskiner alltsom
oftast. Färgeriet var en sprakande

Iärgsymfoni - usbeherna iilska {iirg-
rika tyger' - ftirger i viilrliga pytsar,

färger i riinnor där tyget ål<te franl,
färgrika tyger som l-ann framiiver
torkrullar och slutligen alla rle färdi-
ga tygpackarna. Vi fick sjiilva välia
ut var sitt tygstycke att ta mecl som

gåva.
Till sist fcircle man oss t'ill clirektö-

rens korttor diir ett feslligt clignande

borci väntade oss. .Iag minns frukter,
pistasjmandlar, olil<a sorters bröd, tär-
tor och ti:. Vi satte oss ned tillsam-
mans mecl några av de duktigaste
arbeterskorna och rlen kvinnliga
chefsliikaren. Denna labrik hacle sam-

ma utmiirkt,a sociala anorclningar
som anrlra fabriker jag sett i Soviet-
unionen. Det fanns 180 liikare an-

st.iillda och en miingrl "hlilsopunkter".
Lungltintgen utf<jrrles var.ie år på

sarntliga arbet,are. Man satle mig att
tuberkulos inte :ir ett stort problem

i dett.a solens land. Det fanns natt-
sanatorier ftir klena ar:betsftira. Det
fanns sex utmärkta daghem mecl 120

platser i varie, de holls öppna dygnet
runt. Arbetstiden iir I timrnar och

man arbetar i tre skift. Den genom-

snittliga månarlsliinen för män

och kvinnor I - är 600 7(10 rubel.
Semestern :ir som vanligt 24 arbets-
clagar. Fackföreningen betalar 70 t/,

av liostnarlen fctr ]rurortsvistelse. Lör-
clagen är Ietlig dag -- en l<ompromiss

troligen mellan muhammerlanernas
fredag och de kristnas sönrlag'

Vi lämnacle textilkombinatet med

starka intryck av målmedveten effek-
tivitet, berättigarl yrkesstolthet och

lugn arbetsgltidje.
ANDREA ANDREEN.
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Inne i själva Tasikent låg det sto-
ra textilkombinatet, Stalin. Det är
ett väldigt komplex av byggnader --
spinneri, väveri, färgeri - beläget i
en vacker park. Träcl som ger skugga
vårdas ömt här nere där man har
250 dagar brännande sol om året.
Fabriksbyggnaderna är luftkonditio-
nerade så att temperaturen därinne
inte överstiger 30o. Före revolutio-
nen exporterades råbomullen från
Usbekistan, "de vita f åglarna" flcig
därifrån. Nu tillverkas i Usbekistan
bomullstyg nog för hela Centralasien
och dessutom exporteras en del till
andra republiker. Vårt texilkombinat
med sina 13.000 arbetare därav
10.000 kvinnor - är ett bland de

största i Sovjetunionen. Varje dag
levererar kombinatet hundratusen-

S.
t.:lw
::l$ li
isl
Sti

rw

{
hFF "

&"*-..:?



l/f
lVlala var född i Polen, men långt
iöre kriget emigrerade hennes familj
till Belgien, och här förflöt hennes
L'ai'ndom och ungdomsår. Hon fick en

god skolutbildning och växte upp till
en vacker och begåvad ung kvinna.
Så korn kriget. Hitlerarmderna ocku-
perade Belgien, och en gång när
ockupanterna genomförde en stor
razzia i Malas hemstad, föll både
hon och hennes anhöriga i Gestapos
klor. Tillsammans med de sina och
hundratals andra sändes hon till kon-
centrationslägret Auschwitz. Malas
anhöriga dödades i nazisternas gas-
kammare. Men Mala fick behålla livet
den gången.

Malzr, som kunde flera språk och
hade kvalifikationer som kontorist,
placerades på lägerledningens expe-
dition som "Schreiberin", en kombi-
nation av sekreterare, tolk, ordon-
ilalls och skrivbiträde. Nazisterna
sijkte på detta sätt utnyttja hennes
kvalifikationer och arbetskraft, innan
ocl<så hon skulle sändas till gaskam-
rnaren. Det var i viss mån en privili-
gierad ställning Mala fick i jämfö-
relse med andra fångar. Hon fick
bättre kläder, bättre mat, och även
i övrigt en annorlunda behandling än
andra fångar. Flennes arbete medför-
de att hon rörde sig någorlunda fritt
inom lägret, och eftersom hon arbe-
tade direkt under lägerledningen var
hon inte utsatt för den dagliga bru-
tala misshandeln som SS-knektarna
bestod andra fångar. Men naturligtvis
existerade ett strängt reglemente
även för "schreiberin" Mala, och gud
nåde henne om hon bröt emot detta.

Men Mala hade själv utstakat den
.räg hon skulle gå, hon hade sitt eget
mänskliga reglemente att följa även
här i koncentrationslägret, detta in-
f erno på jorden. Hon utnyttjade
osjälviskt sin ställning för att hjälpa
sina medfångar, för att förhindra el-
ler lindra alla de barbariska över-
grepp som nazisterna förövade mot
fångarna. Sådan var Mala.

*
En dag stod jag själv som fånge

innanför det fasansfulla Auschwitz-
lägrets elektrifierade taggtrådsspär-
rar. Här mötte jag Mala första gån-
gen. Jag hade kommit till lägret till-
sainmans med flera kvinnor från den

6

EN FLICKAS MOD

Bercittelsen om

MALA
belgiska motståndsrörelsen. SS-rnän-
nen hade nyss jagat in oss i en hemsk
Lrarack, och vi hade ännu inte häm-
tat oss från den förlamande chocken
av den första behandlingen i lägret,
då håret rakades av våra huvuden,
då vi tatuerades med fångnummer,
och då man fråntog oss kläder och
alla personliga tillhörigheter. Vi satt
där, iförda de mest vidriga lumpor,

i skräckslagen ovisshet om vårt kom-
mande öde.

Då kom Mala. Hon kom som en

solstråle i ett nattsvart mörker. Re-
dan hennes mänskliga yttre värmde
oss där vi satt i vår djupa förned-
ring. Hon var klädd i ljus kjol och
en brun sportjacka, hon bar axelväs-
ka, och det långa ljusa håret inra-
made ett vackert. milt ansikte. Hon
var märkt av den långa lägervistel-
sen, men hon utstrålade ett sådant
lugn, en sådan godhet, att vi glömde
vårt elände. Hon utsatte sig för en

oerhörd risk genom att besöka oss,

men hon visste att vi behövde hjälp,
och därför kom hon.

Så började Mala tala till oss. Utan
att dölja någonting talade hon om
att vi befann oss i nazisternas stör-
sta förintelseläger, där tusentals
människor dagligen gasades och
brändes ihjä1. Hon berättade vilka
kamrater i vår transport som skic-
kats till gaskammaren men att vi
andra tills vidare skulle arbeta i läe-

Denna bild aa Mala Zimetbaam är

hämtad lrån ett enkelt uykort, utgittet
i Belgien till hennes minne. Under bil-
den står /tennes namn och ,exten:
,'SYMBOL FÖR SOLIDARITETEN.
STUPADIKAMPENIÄUSCH-

VITZ DEN 22 AUGUSTI 1941+".

ret. Hon lät oss få veta allt om vårt
fruktansvärda läge, men förklarade
eckså hur vi skulle kämpa för att
rädda livet. - Nazisterna vill bryta
ner er, de vill göra er till vilda djur
för att sedan döda er. Ni måste för-
söka leva - leva som människor så
långt det är möjligt Hur skall
vi kunna leva här, frågade vi. - Jo,
svarade Mala - ni kan. Håll sam-
man, förlora aldrig modet, var eniga.
Var solidariska och dela med er till
varandra. De friska måste hjälpa de
sjuka och svaga, och alla måste bi-
draga till att modet hålles uppe. -Mala fortsatte med praktiska anvis-
ningar: Försök att hålla ut med ar-
betet, undvik att sjukskriva er, och
visa aldrig svaghet inför nazisterna.
Jag skall hjälpa er av alla krafter -
försök härda ut.

Så tog Mala fram vad hon lyckats
skaffa till oss: ett stycke bröd, en
lök, några bitar bomullstyg. Alltsam-
mans värdefulla saker för oss som
plundrats in på bara kroppen.

Efter Malas besök började vi,
styrkta av hennes lugna mod, vår
kamp för att rädda livet i detta dö-
dens läger. Vi . mobiliserade all vår
Iivskraft mot barbarernas försök att
bryta ner oss. Steg för steg byggde

(Forts. å sid. 12).

Om den unga polsk-belgiskan

Dlala Zimetbaum, som avrätta-
des i Auschwitzlägret, berättar
här en av hennes medsystrar i
lägret, polskfödda HENI A

LARSSON, som numera är
bosatt i Sverige och en aktiv
medlem i SKV. Det är en gri-

pande skildring om en ung

flickas mod och offervilja.



Att bjrilpa gamla
ocb sjuka

tlng fru om den öppna

form av åldringsvård praktiserats
på skilda håll i landet. Den går ut
på att sjuka och svaga åldringar
ska få sin skötsel och tillsyn i det

egna hemmet av särskilda vårda-
rinnor som anställs av kommunen.

Margit Sjölander heter en ung

malmöfru som är fast anställd in-
om den öppna åldringsvården i
Malmö. Vi har bett henne berätta
något om sitt yrke. Först skall vi
bara :.ala om att Margit Sjölander
som är akdv medlem i SKV d,r z7

är gammal och mamma till två
"pägar" på 8 och 4 år.

- Först av allt, säger Margit,
vill jag tala om att jag stortrivs
med mitt yrke. Tidigare arbetade
jag inom sjukvården, men för un-
gefdr en är sedan fick jag i en an-

nons se, att staden skulle utöka
den öppna åldringsvården och

sökte efter vårdarinnor, J^g an-

mälde mig och blev antagen. J^g
tror att flertalet av de fast anställ-
åa har rekryterats bland kvinnor
som tidigare arbetat inom sjukvår-
den, så därför behövdes ingen sär-

skild utbildning.
De löner som vi för närvarande

har, utgår efter det avtal, som gäl-

ler för vårdbiträdena vid Allmän-
na Sjukhuset i Malmö. Månadslö-
nen uppgår till ,rz kronor och

därutöver har vi en timmas betald

rEstid per dag. Men jag har skaffat

mig en moped, så jag tar mig ju
ganska lätt från den ena till den

andra av mina patienter. 8o %o av
lönen utgår vid sjukdom och så

får vi ju pension när den tiden är

inne.

- Hur gestaltar sig nu din ar-
betsdag?

- J^, jag börjar kl. 8 på mor-
gonen hos en äldre dam som år
reumatiker. F{on kan inte ta sig ur
sängen utan hjälp och henne fär
jag tvdtta och bada. kiäda på och
kamma. J^g bäddar hennes säng,

snyggar till i sovrummet och så är

det dd att gä ut och handla de va-
ror hon ska ha. Jag lagar hennes

lunch och förbereder middagen
och hjälper henne tillrätta. Tre
timmar om dagen d,r jag hos hen-
ne. Hinner jag, så bakar jag kan-
ske en kaka någon dag, en annan

dag tar jag itu med storstädning,

Här får en gammal pensionär hiälp nzed morgontoaleuen d'- ll.argit Slölandcr.

så mycket man nu kan hinna på

den korta tiden. Ibland tar vi en

promenad med rullstoien.
Med mopedens hjälp beger jag

mig så till nästa ställe där en 9 r -

årig man väntar på mig. Sysslorn.r

hdr år ungefär desamma , j^g hjäl-
per honom att tvätta sig ocl-r jag

rakar honom och en gång i måntr-
den går jag till posten och hämtar:

hans pension. Jag har också en fa-
milj på två personer, ett gamnralt
par som nyligen kommit från sjul.-
hemmet och som behör'er hjälp''

med bäddning, uppköp och mat-
lagning.

- Vem är det som organiserat'

din arbetstid, sour exempelvis he-

stämmer att morgontimmarnil
skall vikas för den gamla damen

som är reumatiker o. s. v.

- J^g organiserar själv min at-
betstid, d. v. s. iag rnåste rätta mig

åldringsvården

*

L] nd., de senaste åren har en ny



efter omständigheterna. Den gam-

la damen som vi talade om kan

absolut inte komma upp ur sängen

med mindre än ett någon lyfter
hennc och då blir det självklart
hon som rnåste få hjälp först på

morgonen.

Det iir tydligen ett ganska

tllngt arbete.

- J., men jeg orkar allt en hel

del, skrattar Margit och känner på

sina över:rrntsrnr.rskler. Liir ntan

sig bara ;rtt lyfta på rätt siitt så

glr det brrr. Utöver de egentligx

sysslorn;r henrnt:t hos cle g.rr-nla så

gäller det ju att söke hjiilp:r dcm

på en del andre onrråden. Ibland
måste nr,rn följ:r dent till sjtrkhLr-

set och d,ir kan ju viintetiden bli
ganske lång. Att gå till socialvår-
den och hiinrt:r ut biclr.rg liör ock-
så till de iirenden sonr rttåste ut-
rättas.

Någr;r gånger har jeg hos strds-
missionen fått hjälp med en del
saker sonr f:rttats i de hem j:rg be-

sökt. FIos Röde I(orset h;rr jeg vid
flera tillf illen fått låne rtrllstol:rr
och genonl soci.rldernokratisk:i
kvinnoförbundet lyckedes j.g i
sornnlar få två kvinnor pl:rcer.rde
på senresterhenr.

Ett önskenrål h:rr jlg, och clet

är, att c{et skulle :rnorcln:rs kurser
för oss sonr .rrbetar inorn ålc'lrings-

vården så vi lringe btittre insikt onr

vrrt vi skell viinde oss för att på

bästa sirtt hjiilpa dc gtrnrh i olika
angelägcnhe ter. Sonr clet nLl iir
viinder nr.rn sig krrnskc ibl.rncl till
tel inst.rns c.,ch får lrörspilla r))yc-
ken tid i onöd:rn.

Var r4-e <Jag liinrn:rr vi redogö-
relse över vacl sonl utriitt:rts till
kuratorn för dcn öppna ålclrings-
vården. D:ir får vi n;rturligtvis
också nrår-rgl gocl:r råcl, nrcn en

kr.rrs sonr gav oss bättrc insikt i
soci:rlvårcisfrågor skullc vcrkligcn
bchövas.

.feg börjaclc nrccl att siig:r ett j;rg
stortrivs nrecl ruitt ;rrbcte och clct

vill j.rg till sist stryk:r r.rndcr ;in en

B

STINA SKANTZE:

Freden en bjärtesak

fö, Soujetmänniskorna

Intryck frän en resa i Sovjetunionen sommaren 1944

A
A ntif ascistiska Kvinnokommittin

gång. Många gamla är mycket hu-
moristiska och gladlynta även om

sjukdonr:rrna kan vara nog så på-

f restande, och de beriittar g;irna

olll ganrl;r tider. Arbetet är onr-

växl:rnde och vad som fr:rtnf ör rrllt
skiinker tillf re dsstiillelse ;ir, ått
nr:rn kärrner xtt rnan iir till nytt:r,
för sina nrcdnr;rnniskor.

Att fr:rnrsteg inour ålclringsvår-
den h:rr gjorts tror jag alla iir ijver-
ens om. Vid sidan om andra åtgär-
der tror j.g ett den hiir formen
ev åldringsvård har stor betydelse.
Ir{år"rga vill stenn;r i sii-r hernrniljö
även scclan det blivit svårt för
dcm att hclt kunn;r sköt,r sig sjiil-
v;r. Min förhoppning ;ir att det ska

tes nya kr;rftt.rg för att göra livet
ljus.ire och ghdare för de g;rnrla.

i N{oskva inbjöd i våras 14 sven-
skor att under tre veckor som de-
ras. gäster företaga en resa i Sovjet-
unlonen.

Vi möttes den 16 juni på mor-
gonen i Stockholm, flög på för-
nriddagen över Helsingfors och
land;ide på eftermiddagen i Lenin-
gracl. På överresan slösades inte
någon tid.

I Leningrad stannade vi några
d:rgar och Itor sedan till Moskva,
där vi vistades den största delen
av tiden. En lång, lång flygutfärd
företog vi dock från Moskva ända
ner till I(rim, där vi bodde på Li-
vadia, en gång Nikolai II:s palats,
invid Jalta.

Under tre korta veckor kan
man inte hinna med att fä veta
mycket om främmande land. Att
vi reste onrkring i ett vidsträckt
rike, kunde vi emellertid konsta-
tera. I I eningrad sig landskapet
ut ungefär som här hos oss och
kiimatet liknade vårt eget. Nere

f
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Några aa delegationen.r ntedlentlrdt' t'raulör Slora Tealern i AIosAt'a'

Främst i gruppen ses Stina Skattze.

Vi hälsar
Viet-Nams och

T'r f 'frranKfrKes
f.Kvlnnor

fif
IVle.l oJndlig glädje hälsade folken ör'er-

enskon-rtrelsen om eld-upphör i Indo-Kina.
Detta resultilt av Gen6r'ekonf erensen vat

en stor framgång för fredens krafter och

ett nytt bevis för att förhan,:llingar kan le-

cla till fredliga lösningar i alla folks in-

tresse.

SKV sände l1'ckiinskningar av föl jande

lydelse till Viet-Nar-r.rs Kvinnoförbuncl:

"Kärcr .t).ttr(1r. AIed anle'dning ai.' öt er'

en.rkr.nittne/-ret? or)t e/d-uppbör i Indo-Krn.t

hiil.rar t i L/iet-l{ant.r kt innor nted diapa:te

bettndrdrt ocb solidat itet. l/i deldr dett

gl;id7e .tott t iirlden.r alla f red.rii/.rk;ttde

kt innr.,r erltr öt er att I/iet-Nanr f olk. ef '

ter de.rst l,'in gt ,ir at ailt;i/ligLt lidtttden
oclt ,tt'fer och /11. heroish. kaup för titt
c.,beroende. nu iintligen km börid,ilerupp-
blggn sitt land, Vi önrtr,tr Vie/-l{trttt.r

kt innor den största Irdrtg,itt.q i drbetet f ör

att.rkapa en tr)gg lrantid ifred för sitt't

barn, t i ön.rfr.ar bela Ert t'alk ett llckligt
liu i ett endl land,".

Även Frankrikes kvinnor har genom sin

outtröttliga kanp på ett avgörande sätr

bidragit till att detta krig tvingats till ett

slut. Som vi r.t.rinns hotades N{ada,r-re Cot-

(Forts. a sid. 15r.
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på Krim vid Svarta Flavets kust
ääremot kom man rakt ner till
medelhavsländernas värme med
all deras yppiga grönska. P.rlmer
växte i paikerna, vin trivdes P1
sluttningirna ner mot havet. På
'väg ner till Krim satt man i flvg-
plinet timme efter timme och
iåg, hur åkrar och ängar, åkrar
och ängar, endast sparsamt avbrut-
na av 

-litet skog, gled förbi i en

iämn ström. Män fick ett starkt
intryck av väldiga avstånd.

Naturligtvis var vi upptagnx
morson. middae och kväll trv be-
sok 

"på fabriker", på pionjärpalats,,
museer. kollektiviordbruk, teatrar

- i^g, kan inte räkna uPP allting.
Ovärillt fanns nva och för oss in-
tressanta saker tit t. och att taga
reda pi. Tre saker gjorde emeller-
tid på mig särskilt itark.r intryck'
Vilket oeihött arbete haclc inte
lagts ner på åtcl'trt)poygg.rndet .rv

alft, sonr kriget skövl:rt! I de ccn-
val'a delarna-av Le ningrad, d:rr vi
rörde oss, såg man vissi ett htrs be-
hövdc rep;rröras. Men lrur viil ha-

dc man iirte iordningsttiillt de sto-

ra byggnaderna. Vinterpalatset var
återstil-lt i sitt gamla skick, Isaks-
dömen, som vi-såg från våra ho-
tellfönster,, stod ddr med sin ny-
förel'llda kupol. När vi under vå-
,. b-urrturer'for genom Förstlder,
såg vi, hur där gjordes väldiga nY-
biegnader. Äteruppbyggnad och
ny6yggneder lade vi även märke
Cil i Vosk,ra och samm ^ Yar f ör-
hållandet nere på Krim.

Vidare tick man ett starkt in-
tryck av, att allt upptärrt'iigt gö-
r.r för barn och ,ittg.l,;m. Anda
från barnens entrd i denna r'ärl-
den, tills flickor och Pojkar står
inför val a\r levnadsbana, försö-
ker rlran ordna för dem så, som
rnan tänker sig till deras bästa.
Dcn oblieatoriska skolan d,r ro-
årie. Där.Ttet finnas olika slag av
skolor För vidareutbildning att
v.ilia på. Dec finns yrkesskolor
eller institut eller universitet. All-
de lcs som hos oss har rnan för solrl-
rxrna skollovskolonier ute på lan-
det för storstädernas barn. En så-

d:rn somurarkoloni besåg vi nerc
på Krim, Klimatet där nere iir så

milt. att barnen sover ute i välin-
rättade rvnrliga tältsalar' Str:rx

nedanför hadai de i Svarta Havet'

Slutlisen f ick jtg ett mYcket

strrkt intryck av' .ltt ;rlla de m'in-
niskor som vi träffade, var inten-
sivt uppfvllda av tankar På fred'
I Leninered tahde en av våra vär-
dinnor äär under tårar om fasor-
na, som hon varit med om ttndcr

beläerineen. Mrn kunde inte miss-

tasa"sig 
"på ;tnttt.ten av hennes ord

oti frääns nödvändighet. Varken
hennes ord eller flera andras, som

vi hörde senAre, var tomma traser.

Vad de sade, kom från deras hjär-
tan. Ända frin Leningrad till sista

morgonen på flygdlxtsen - -Yi.l
Mosfva, då'våre värdinnor följdc
oss och överlämnade stora rosen-
bukctter till var och en av oss, ha-
de iae detta bestämda intrYck av,
hr.rrj f.-vilda de var av lllvar i sitt
,rbet. för fred.

6
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aaa€n dng s6ott gry
Av GERDA ELD

la
)o- forna tiders kvinnor
vid spinnrockshjulets sång

f ick spinna sina drömmar
l'rån lin till rosengång

har vi nu lärt att spinna
av tusen viljors starka garn
det värn som varje kvinna
vill äga för sitt barn

Vi bor i Brooklyns gränder
i larm från hamnens kranar
vi bor i Hiroshima
där själva jorden manar.

Ur Kinas rika mylla
det växer barn och hem,
vi bor i Argentina och i .ferusalem

Vi bor i Norges dalar
emellan f jäll och har',

vi bor vid Nilens gyttja
som bördig iord oss gav,
r-i b<-'r vid Londons gator,
r-id Svart.r ha.vets vita strand,
r i finns i Bagdrcls myriader,
i Danma.rks gröna. lrnd.

Densamma Ilur.a börda
vi burit på vår arm
å\- samma f ara hotas
att slitas ur vår f amn.
I alla modershjärtan
.ir samma ångest väckt
ty alla nrödrars sjd,lar
.ir barn ;rv samma släkt.

En dag skall gry, då händer
rnot händer räckes ut,
en dag skall gry då fruktan
och ångest skall ta slut.

o'uers. t'r.

En dag skall gry
då vi i vänskap byggt
en ny och bättre värld,
ddr vära barn går trygga
sin framtids ljusa fnrd.

En dag skall gry
då vi ivära barn
kan stänga kriget ute
med vår viljas starka garn.

Ur jordens rika källor
det väller överflöd;
förnuftets makr i livets tjänst
kan ge oss alla bröd,

- varför då göra vapen
och lida hungersnöd?

Från hus till hus, från stad till stad
är ordet känt,
utöver alla gränser

har vi vårt budskap sänt,

- med ordet Fred är hoppet
i många hjärtan tänt.

Den dag skall gry då hoppet
är inte blott ett ord,
när det har blivit visshet
att treden på vår jord
har hemvist överallt
där mänskor slagit rot.

Vär jord är stor och liten
vår tro är stark och öm
det band sonr 'i vill knyta
är ingen dåres drörn.

Den mur som vi skall bygg"
osynlig, stark som stål
till värn om barnets lycka
är evigt kvinnans mål.

)öo.D
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" Allhren' Gotatentala
ett brott mot en liten nation
Bilderna på denna .sida är bämtade ur den pro-
gressiva Arnerikanska tidningett lV a t i o n a I
G w a r d i a n. De är ai; rlert t'ranske te<'knarett
Marc Renguier, soltt besökt (iuatemala
och i btlder tecknat ,le t rn,a ltr-, sottt bot t,,tde ,t,ä-r,t

fram et'ter omaälvntngen r944.

"Duerme, chiquito - hojas verdes
te cantan suenos, pasan las est-
rellas bjanas..."

T
Indiankvinnan sjunger sitt barn till
sömns: "Sov, lilla barn, gröna blad
sjunger drömmar för dig, fjäruan
stjärnorna vandrar. . .". Hon brukar
sjunga folkets gamla sånger. onl
stjärnorna över de höga bergen, om
långa vägar som man går med bara
fötter, om middagssolens hetta ute
på fälten, om majsbrödet som delas
om aftonen. Hon bär sitt sr,'arthåriga
barn på ryggen, innanför den mång,
färgade schalen, liksom i ett litet
tätt och varmt hängbo. Vilka är de,
våra systrar i Guatemala, hurudant
är deras lir', hur kom det sig att vi
den gångna sommaren nåddes av de-
ras röst som från andra sidan haven
kallade på vår oc'h alla ktinnors soli-
daritet?

. . . mötes- cc h löreningsriitt lör arl.etarua

Dagbem ocb lehsholor för

T\I-, eras land skulle kunna vara ett
paradis, så rikt är det på naturtill-
gångar, och så skönt. Det ligger som
cle andra centralamerikanska republi
kerna mellan Atlanten och Stilla Ha
vet. Stillahavskusten kantas av ','äldi-
ga vulkankedjor. Landskapet därin-
nanför skiftar - från de varmaste
områdena med tropisk skog, socker
och bananplantager till de te-mperera-
de områdena med kaffeplantager och
slutligen bergstrakterna där man od-
lar ungefär allt som odlas i Europa.
Huvudstaden, Guatemala la Nueva,
har återuppbyggts efter en svår jord-
bävning år 1917. Slocknade eller än
nu rrerksamma vulkaner ligger i dess
närhet. Landet är knappt så stort
som en fjärdedel av Sverige"

Invånarna är till största delen in
dianer. ättlingar till Mayafolket som

olrnen , ..

byggde upp en högt utvecklad kultur
i dessa områden redan för mycket
över 1.000 år sedan. Ruiner av un-
derbara arkitektoniska verk vittnar
ännu i dag om denna kultur: kolos-
sala pyramider, tempel, palats, stä-
der, skulpterade pelare. Man har fun-
nit fresker av stor skönhet, skärvor
av jademosaik vilka sammanfogade
bildar fantastiska masker.. . På 1500-

talet förstördes denna civilisation av
spanjorerna som erövrat landet och
höll det som koloni till 1820-talet

I sitt rika land har Guatemalas
folk levt i fattigdom. Tre fjärdede-
lar av folket är analfabeter, känner
inte något till om läkarvård, hai ald-
rig burit skor på fötterna. Plantager-
na, där hundratusentals lantarbetare
-- män, kvinnor och barn - arbetar
för svältlöner, ägs till största delen
av den stora amerikanska frukttrus.
ten United Fruit Company, där USA:s
utrikesminister Dulles är en av aktie
ä.garna, Plantagearbetarnas löner är
i genomsnitt 8 gånger lägre än ame-
rikanska arbetares. Trusten äger alla
hamnar, järnvägar, elektricitetsverk
etc.

19 44 reste sig Guatemalas folk
och jagade ir'äg den diktator som
förts till regeringsmakten av de ame-
rikanska trusterna. En moderat rege,
ring tillsattes vilken började genom-
föra demokratiska reformer_. Den ex-
propierade 159.000 hektar jord som
"ägdes" av banantrusten men låg
obrukad, för att dela ut den bland
landets fattiga bönder. Den införde
sociallagar för att skydda lantarbe-
tarna.

T'rusternas nrän blev oroliga, Gua-
Lemala höll på att frigöra sig ur de-

u



En flickas mod . . .

(Forts. från sid. 6).

vi upp vår illegala solidaritetsorgani-
sation som nazisterna aldrig lyckades
krossa. - Också Mala fortsatte sitt
arbete. Allt oftare hörde vi hennes
namn nämnas med tillgivenhet och
djupaste uppskattning i samband
med hjälpaktioner för fångarna i
många svåra situationer. Dagligen
riskerade hon sitt unga liv för att
hjälpa sina medmänniskor. Hon med-

... Aamp mot anallabetismen - 6fs ltvv-
na lär sig läsa.

ras grepp. Under de följande åren
organiserades inte mindre än 30 kup-
per och komplotter mot regeringen,
för att åter föra trusternas män till
makten. En häftig presskamPanj i
USA försökte framställa Guatemala
som ett "brohuvud för kommunis-
men" och ett "hot mot Amerika".
Helt öppet förbereddes på grannlän-
dernas territorier en väpnad agres-

sion mot Guatemala och som vi vet
började den i somras, den 19 juni.
När det visade sig att motståndet
var för starkt tillgreps förräderi, och

efter en statskupp i vars förberedel-
ser den amerikanske ambassadören
Peurifoys namn är ständigt återkom-
mande. hade den amerikanska frukt-
trusten återtagit den makt den för-
lorade genom revolutionen 1944.

T\L) etta är historien om ett politiskt
brott mot en liten nation På den

amerikanska kontinenten som börjat
tillkämpa sig oberoende och stod fast
vid sin vilja att själv bestämma över
sitt liv och sina, tillgångar. Nu för-
följes Guatemalas patrioter. Men ett
folk som känt frihetens vind kan in-
te för någon längre tid göras till slav
igen. "Affären Guatemala" är långt
ifrån slut.

delade oss goda nyheter som hon
uppfångat, och genom henne fick vi
förvarningar om nazisternas nya pla-
ner mot oss. Hon skaffade mat och

medicin till sjuka kamrater, hon kom
med tröst och gav nytt mod när nå-

gon var färdig att ge uPp.

*
Men ännu större och tYngre UPP-

gifter väntade den modiga Mala. -
En dag - det var På sommaren
1944 -- slog nyheten ned som en

borhb ibland oss: Mala hade flYtt ur
lägret. I största hemlighet hade hon
tillsammans med en manlig fånge
förberett sin flykt. Hennes avsikt var
att bringa till yttervärlden kännedom
om den ohyggliga massförintelsen
som pågick i lägret, och att uPPnå

kontakt med partisanrörelsen och or-
ganisera hjälpaktioner för de olyckli-
ga offren i lägret.

Malas flykt utlöste panik bland na-

zisterna. De visste att hon satt inne
med alla fakta om deras ohYggliga
förbrf,telser i lägret. De var skräck-
slagna inför tanken att hon skulle
undkomma. Från högsta Gestapoled-
ningen i Berlin kom order att Mala
skulle infångas levande eller död. Tu-
sentals soldater och gestapomän med

spårhundar sattes in i jakten efter
henne.

En storm av rasande nazistisk ter-
ror svepte fram över lägret. Men vi
fångar var fyllda av glädje. Dagar-
na gick i stor spänning och våra
hjärtan fylldes av heta förhoppnin-
gar om att Mala skulle lYckas. De

religiösa fångarna knäppte sina hän-
der och bad till Gud om beskYdd för
Mala.

Den djupaste f örtvivlan grep oss

då meddelandet kom att våra fien-
der lyckats infånga Mala. I tre vec-

kor hade hon lyckats klara sig. Mala
inspärrades i "bunkg1n" - det ohygg-
liga fängelset i lägret, i avvaktan på

domen från Berlin. Det var tunga
dagar för oss alla. En clag fick jag
läsa Malas sista budskaP till oss'

hennes vänner och systrar i lägret.
Det var en liten obetydlig pappers-

lapp, som smugglats ut från hennes

f ängelse. Ännu i dag, efter tio år,

ser jag hennes ord framför mig som

i eldskrift:

"Kära kamrater . . . Tack för ciga'
retterna som jag fick. Jag vet att nu
är ttet döden som väntar mej. Men

iag ångrar inte vad iag gjort. Jag

är ledsen över att jag inte nu kan

göra något mera för er. Förlåt om
jag ställt till svårigheter för er .

Ni kommer att segra . . ."

Domen från Berlin fastställde att
Mala skulle avrättas i närvaro av
alla kvinnliga fångar. En efter-
middag märktes en sä,rskilt orolig och
tryckt stämning i lägret. Vi förstod
att någonting särskilt skulle hända.
Stora korgar med bröd och korv bars
in i vapenfabriken där jag arbetade.
Sådant hade vi aldrig tidigare ens

fått se i lägret. Men vi förstod - de

nazistiska odjuren var till den grad
cyniska att de gav oss extra förpläg-
nad samma dag som de skulle döda
vår bästa vän. Vakterna föste oss

samman, och var och en av oss fick
en stor ranson bröd och korv. Den

tyske kommendanten höll ett tal till
oss och förklarade att om vi "skötte"
oss så skulle vi få det bra i lägret,
men att den som överträder lägrets
regler skulle straffas hårt. Sedan
kommenderades uppställning och av-

marsch. Med tunga steg och böjda
huvuden tågade vi till avrättnings-
platsen, där redan tiotusentals kvin-
nor stod uppställda. Mot himlen res-

te sig den jättestora galgen.

*
Den enda kvinnan i lägret som bar

huvudet högt derrna dystra eftermid-
dag var Mala själv. Under stark be-

vakning fördes hon med bundna hän-
der mellan ieden av fångar. Högsta
lägerchefen gick i spetsen. Mala var
mycket lugn. Hon såg på oss och det
var som ville hon omfamna oss alla
med sin blick. - Nu var Processio-
nen framme. Malas händer lösgjor-
des. Dödstystnad rådde och allas
blickar riktades mot lägerchefen och

Mala som stod mitt emot varandra.
Han en herrefolkets strama'
omänskliga officer i välsittande uni-
form, en krigets och våldets man i
varje tum, med tusentals väPnade

vakter till sitt förfogande. Hon
ung kvinna, fysiskt värnlös, men ut-
rustad med ett okuvligt mod att i
varje situation slå tillbaka kr.igets

barbariska krafter. Och Mala slog -
hon tog ett snabbt steg framåt, höj-
de sin hand och slog lägerchefen i
ansiktet.

Vi var 70.000 kvinnor som såg Ma-

las sista handling här i livet. Vi kän-
de det som om vi själva utdelade
slaget, vi kände det som om vi slog

själva Kriget mitt i ansiktet. Vi
var komna från olika länder, vi tala-
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ORDNING OCH REDA

När vi på varkanten skrev till SKV-
avdelningarna och frågade: "Vilka är
era l,-ästa tidningsarbetare? Hur ar-

betar de?" räknade vi knappast med

att svaren skulle bli så många. Kvin-
norna är i allmänhet mycket blyg-

samma av sig och tycker sällan att
det de gör är något att ropa hurra
för. Men det kom hundratals svar,

de olika språk, vi hade de mest olika
åsikter, Men i detta ögonblick ut-
gjorde vi en fast enhet, besjälade av
en enda tahke, Malas egen storer tan-
ke: Kvinnor, systrar', hall ihop, stå
eniga mot krig och barbari - hjälp
varandra för att rädda livet och vin-
nafreden...

De grymma nazisterna hade räk-
nat med att Malas död skulle krossa
oss, att vi skulle bli kuvade och mod-
lösa. Det blev tvärtom. Malas ltarnn
blev för oss en symbol, ett rättesnö-
re, en vägvisare i vår fortsatta kamp
f ör livet och friheten. Mala blev
Auschwitz-lägrets legendariska hjäl-
tinna. Tusentals och åter tusentals
kvinnor ef tersträvade att vara öm-
sinta och solidariska mot krigets of-
fer som Mala var -- att vara uthålli-
ga och modiga i striden som Mala,
att vara kvinna och rnänniska så som
Mala var.

Många av Malas kamrter blev l-e-
friade ur lägret när kriget tog slut,
och de återvände till sina hemländer,
där de l-erättade om Mala och hen-
nes hjältemodiga liv. I Malas hem-
stad Iät den belgiska regeringen upp-
sätta en rninrrestavla på det hus där
Mala bodde före krigct. Ett par år ef-
ter krigets slut fick jag ett brev fran
en av mina väninnor i lägret. FIon
skrev att hon nu var gift och levde
lycklig med sin familj. Ilennes lilla
dotter hade i dope1. fått nanrnct Ma-
la. ". och jag hoppas, storl det i
l;revet., zrtt nrin lilla flicka skall få
uplrleva clen värld, som vår Mala off-
rade allt för att vinna: en värlcl utarr
krig och vald, en värld där evig frcd
skall råda".

tleui,t Ltr.rsutt.

Våra trofasta medarbetare:

Y4W

h.re
hör till

ffi

många flera än vi av utrymmesskäl
kan publicera. Nu var det nämligen
kamrater som berättade om sina
medarbetare i avdelningarna och ut-
talade sin respekt över det trägna
arbete de utför. Ja, det har till och
med kommit ett brev från en man,
som presenterar sig själv som mång_
arig läsare av vår tidning. När han
i vårt förra hummer läste om våra
försäljare och prenumerantvärvare
skrev han och Lerättade att det på
den ort där han bor - i Högsby i
Smålancl - finns en kvinna som väl

Ot'an fr. t,. EJlen lYenerno, Högsby ocb

fuIai-Lis BergAt'i.rt, Värnanto, Därunder

fr. r,. Aina Engdahl, lönAöPing och

Greta Nilsson, Malnö,

Ordföranden i Yärnamo-avdelning-
en skriver:

Som extra ansvarig för tidnings-
arbetet under kampanjen valde vi en

tämligen ny medlem i vår avdelning
fru It{aj-Lis Bergqvist. Det
visade sig vara ett bra val. Hotr vär-
vade ensam 20 prenumeranter, av

dem var 14-15 st. som tidigare inte
haft kontakt med vår tidning. Hon
gjorde upp en plan över vilka perso-

ner hon i f örsta hand skulle söka

värva som prenumeranter, tog med

sig några ex. av Vi Kvinnor och gick
hem till dem och gav dem tidningen
att läsa. Några dagar senare kom
hon igen och det visade sig lätt att
få dem till att prenumerera. Hon la-

de ner mycket tid på detta arbete
i betraktande av att hon är gift och
har tre små barn att sköta. Vi var
alla i avdelningen överens om att ko-

ra henne som vår bästa medarbeta-
re för Vi Kvinnor i Vt-'namo".

*
I Jiinkiiping har fru Aina Eng-

d a h I sedan våren 1951, då avdel-
ningen bildades, varit kommissionär
för tidningen. - Det gäller att skaf-
fa sig medarbetare, säger hon. Det
gör inget onr en ny försäljare startar
med bara ett enda ex., i de fles'ta
fall höjer hon upplagan redan nästa
nummer. Ett par av mina medarbe-
tare som startade med ett ex. säljer
nu punktligt åtta ex. vardera av var-
je 4upmel^ En princip som en kom-

;,fu'
ffii

A|årta Etg:trön och Auu Jönssort,
Vä.rterr ik.

försvarar sin plats som en av våra
bästa medarbetare. I den långa raden
av pl'esentationer låter vi honom l_'ör-

ja:
"Flonheter Ellen Wenemo och

är 62 år gammal. I kampanjen i vint-
ras värvade hon 20 prenumeranter pa
Vi l{virrnor. Det resultatet är kanske
inte sa högt järnfrjrt rned många av
resultaten i Stockholm och Göteborg
och andra stora städer. Vad som än-
da gör att hon gott och väl förtjä-
nar ett hedersomnämnande är att
hon, sorn Lor i en liten by utanför
Högsby, värvat praktiskt taget ver-
enda kvinna i sin bekantskapsklets
som prenumerant på Vi Kvinnor".

Vi delar hans respekt för dcn in-
satsen.

Nåir vi iinrlå befinner oss i Srnäland
ska vi La med ett par omnämnanclen
t.ill därifrån.
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missionär absolut bör hålla på är att
aldrig ha retur på tidnin-
I e D, fortsätterh on. Det har hänt
att jag ensam måst sälja upp till 30

ex. när någon av mina medarbetare
varit sjuk eller fått annat förhinder.
Sånt händer men det får inte vara
någon ursäkt för att tidningen inte
blir såld.

Fru Engdahls kamrater i avdelnin-
gen betonar att hon också inom öv-
riga arbetsområden är mycket aktiv
och de ber att så här "offentligt" få
tacka henne för hennes trofasta ar-
bete som kommissionär för förbun-
dets tidning. Vi ber att få instämma
i det tacket.

*
I Västervik är Ann Jönsson

kommissionär för vår tidning och
hennes bästa medarbetare när det
gäller försäljningen är Märta
Engström. De betygar båda två
att arbetet för vår tidning är roligt
och stimulerande. - Det är skönt,
säger fru Engström, att ta tidnings-
packen under armen, lämna bekym-
ren hemma och söka kontakt med
andra kvinnor. Det får man när man
går från dörr till dörr och talar med
dem. Folk är intresserade och vänli-
ga och våra läsare sätter stort värde
på tidningen. Jag tror det är därför
att den på ett fint och försynt sätt
söker fostra oss att bära ansvaret
för den frihet och de rättigheter vårt
folk tillkämpat sig odr slå vakt om
freden och folkets intressen. Och Ann
Jönsson framhåller att hennes arbe-
te som kommissionär är särskilt in--

tressant och roligt därför att det ger
henne en så god kontakt med de öv-
riga medlemmarna inom SKV-avdel-
ningen, där man också tagit för vana
att diskutera tidningens innehåll och
de erfarenheter man vinner vid för-
säljningen.

*
Det är tredje året i följd som fru

Greta Nilsson varit kommissio-
när i Malmö för Vi Kvinnor och hen'
nes kamrater i avdelningen uttryc-
ker sin glädje över att de på detta
sätt får ge uttryck för sin uppskatt-
ning av det utmärkta arbete som hon
utför. De berättar:

- När ett nytt nummer av tid-
ningen kommer distribuerar Greta ge-

nast ut några ex. till de medarbetare
som på grund av arbete eller annat
inte har tillfälle att delta i den kol-
lektiva försäljningen. De får sprida
tidningen på sina arbetsplatser eller

l4

Atombomb€ll . . .

(Forts. från sid. 4).

upp för oss, att det vi nu uPPlever
inte beror på en urspåring på en el-

ler annan punkt i Europas historia.
Vår kultur har vuxit upp rak som ett
ljus från först till sist. Det öde som

nu tvingar oss på knä är en direkt
ättling av vår vilja till makt, till att
behärska, kristna och civilisera alla
jordens folk till vår egen avbild. Djä-
vulskapet är vår genialitet, som nu
har nått fram till sin högsta utveck-
ling.

\IY ad skall vi göra? Det kan inte ske

något värre än att man rothugger
den fria forskningen och lägger ve-
tenskapen i länkar. Vetenskapen är
lika gammal som människan. Den är
själens andedräkt, lika nödvändig för
själens liv som lungorna är för krop-
pen. I gamla dagar, liksom hos folk
som står utanför vår kulturkrets, kal-
las vetenskapens tankar för mYter,
men det förändrar inte något i dess

väsen. Våra "lagar" och formler är
myter, och däri ligger deras värde.
Det är blott vår europeiska fåfänga
som dikterar att våra myter skall va-
ra av ett finare slag och därför hed-
ras med ett finare namn. Ofta är de

torrare och fattigare än de gamla.
Forskarens konst består i att se

med öppna, oskymda ögon på tingen,
och att tänka klart över vad han
sett, utan att låta sig bindas av för-
utfattade begrepp. Vetenskap är är

bland grannar och bekanta" De övri-
ga tidningarna buntar hon ihoP i
packar om 20 ex. vardera och när vi
så träffas delar hon ut packarna till
oss och så kan vi omedelbart starta
försäljningen. Hon lägger stor vikt
vid att den kollektiva försäljningen
ska börja så snart tidningen kommit.
Det är också skälet till att vi alltid
klarar försäljningen av den fasta
upplagan på t75 ex. och dessutom
ofta kan ta hem extraupPlaga.

*
Att ordning och reda spelar en stor

roll när det gäller arbetet för vår
tidning vittnar alla "betygen" om.
Och redaktionen och expeditionen vill
särskilt understryka den punktlighet
som våra medarbetare visar när det
gäller redovisningarna. Den är värd
sin särskilda honnör. Och så åter-
kommer vi alltså i nästa nummer med

flera presentationer"

lighet, kort och gott, och denna ärlig-
het besjälas av en vilja, nej av ett
behov att samla erfarenheternas
mångfald till en helhet, som ger sä-

kerhet i uppförandet och självbe-
härskning i umgängelsen med livets
gåvor, ansvar gentemot naturen och

medmänniskorna.

Men vad är det som bringat oss ut
i det öde som nu hotar att gå över
vårt huvud? Hur har vetenskaPen så

kunnat missförstå sin uPPgift? -
Om vi inte låter blända oss av de

stora rbsultat som de kan ståta med

inför sig själva och Europa, måste
vi konstatera att forskarna gjort sig
till ödmjuka tjänare. I stället för att
vara kulturens klarögda profeter har
de gjort sig till dess eftersägare och

ögontjänare - på de vägar där aris-
tokraterna och de rika rörde sig. Det
var spekulanterna som fick först-
lingsskörden av upptäckternas fruk-
ter, de breda lagren fick blott smu-

lorna från de rikas bord.

Det är inte bara naturvetenskaPen
som böjt sig för människors be-

hag. Historiker och antropologer har
satt en ära i att göra människan till
en fysisk storhet, värdig att räknas
bland krafter och atomer.

Forskarna har villigt knäsatt en

hänsynslös maktsträvan och förank-
rat den i tingens innersta väsen -
genom evolutionsteorien. Kampen för
tillvaron, urvalet av de för kamPen

bäst tämpade, det är livets grundlag.
Världen tillhör den starkaste, den

som bäst kan anpassa sig efter kon-
junkturerna och gripa chansen i kon-

kurrensen. Det var framåtskridandets
id6, Darwin behövde inte sPekulera

sig till den, han såg den runt om-

kring sig: konkurrensen, den sko-

ningslösa konkurrensen. Han behöv

de blott genomföra dess idd På hela
tillvaron och visa att den var helgad
av en naturlag: trampar du inte ned

andra, äter du inte UPP maten för
andra, blir det du som svälter. Kom-

mer du inte först i kapplöpningen, så

tar Fan dig, för han tar alltid den

siste. Som god fosterlandsvän måste
jag se till att vi förvärvar patent på

de mest effektiva förstörelsemedel,
annars vinner våra grannar ett lätt
spel och kan till på köpet skratta ut
oss för vår dumhet.

Vad skall vi göra? - det är frågan
som tvingar sig på oss. Och det gäl-
ler livet att finna ett svar.

Det värsta som kunde hända oss

är att vi övergav vetenskaplig forsk-
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*
OM SPRITVANORNA

"Mor till vuxoa barn" skriver:
Kan vi kvinnor ingenting göra för att

hejda spritens olycksverkningar? Jo, jag
tror att vi kunde mer innan barnen blir vux-
na. Jag tänkte aldrig på saken när barnen
växte upp, de lärde sig liksom far och den
övriga släkten att ta en sup. Nu har en
av mina söner blivit alkoholist, han dric-
ker för att trösta sig i sitt olyckliga äkten-
skap. Om han aldrig börjat, hade han kan-
ske kunnat reda upp saken på ett bättre
sätt. Men han är vek och snäll, och han
har inget initiativ. När hans fru grälar,

ning och flackade ut i känslornas och
intuitionens sumpmarker. Det klara
ögat, den redliga tanken skall ha led-
ningen, men den vetenskapliga appa-
raten skall användas på upplevelser
där alla sinnen kommer till sin rätt.
Vi kan förebrå forskarna att de ald-
rig visat ut över den realitet som
bergtagit Europas folk, att de icke
menande visat ut mot bredare hori-
sonter.

Men för att lära bli människa är
det icke nog att få nya synpunkter.
Man måste vara det. Om man vill
kalla det omvändelse, måste den gå
djupt, så djupt att vi tvingas göra
alla erfarenheter på nytt, och följ-
den blir en nyskapelse av hela kul-
turen. Billigare slipper vi inte ut ur
djävulens klor.

VILH. GRöNBECH.

går han ut och dricker. Han tål inte så
mycket, och han har vad man kallar då-
ligt ölsinne. Han får mod att stå henne
emot och gräla själv, när han fått sprit
i sig. Men sedan ångrar han sig. Så har
det gått nägra är, och nu börjar det mär-
kas på hans arbete. Snart kanske han inte
kan sköta sig, han är i högsta grad nervös.
Som jag ser saken borde han skiljas, och
om han mister sitt arbete kanske hans fru
går in på det. Hittills har hon absolut väg-
rat, när han talat om saken. Hur skall det
nu gå när spriten blir fri? Jag önskar att
varken han eller någon annan man någon-
sin började smaka sprit. Mina andra barn
är måttliga, och de ser ner på brodern
som inte kan sköta sig.

Saar:

Visst kan en mor önska att det inte fun-
nes sprit, men eftersom denna önskan inte
kan uppfyllas måste vi se saken realistiskt.
I kriser som just i olyckliga äktenskap, sö-

ker sig den ena eller båda parterna något
att trösta sig med, och ett gammalt medel
är just spriten. Man kan helt enkelt inte
för deras skull avskaffa alkoholbruket, det
är en alltför ingripande del i vår kulturs
levnadsvanor. Muhammedanerna är av sin
religion älagda att avstå från alkohol, och

det tycks ju gå an, när det ingått i kultur-
mönstret. Också vi har en utmärkt nykter-
hetsrörelse som arbetar för att hjälpa folk
att leva lyckliga utan sprit. Och som ni
kanske sett i Göteborgsnumret av Vi Kvin-
nor, finns det en organisation som kallas
Länkarna, som försöker h.iälpa dem som

blivit slavar under alkoholbruket.

För er son vore en skilsmässa utan tvi-
vel det bästa medlet att komma tillbaka
till balans och behärskning. Ni kan ingen-
ting annat göra än att försynt och försik-
tigt stödja den linjen' 

sofia.

Vi hälsar Viet-Nams . .
(Forts. från sid. 9).

ton, som är både KDV:s och Det franska
kvinnoförbundets ordförande, av straff, an-
klagad för "attentat mot franska armöns
rnoral" 

- 
det var med anledning av en

affisch som franska kvinnoförbundet utgi-
vit mot kriget i Indo-Kina. Protesterna
från kvinnor i hela världen förhindrade
att åtalet mot henne fullföljdes. Vi minns
alla den unga Raymonde Dien, som kasta-
de sig framför ett tåg lastat med vapen
och ammunition för fransmännens krig i
Indo-Kina. Vi läste om den franska kvin-
nan som i hela sitt liv kommer att vara
blind efter skador som hon fick när poli-
sen gick till angrepp med tårgasbomber
mot demonstrerande som krävde fred i
Indo-Kina . . . Vi vet att tusentals franska
mödrar sörjer sina unga söner som stupat

Rumän s ka F olkrepubliken s

nationalförsamlings

presidium
har ratificerat FN:s konvention
om kvinnornas rättigheter, vilken
antogs av FN:s generalförsamling
den 20 dec. 1952.

i kolonialkriget. I dag gläder vi oss med

alla de mödrar i Viet-Nam och Frankrike,
som nu slipper ifrån ångesten för att en

dag se sina söner skickas bort för att kan-

ske aldrig återvända.

SKV sände följande hälsning till de
franska kvinnorna:

" Kära uänner. V id anderrättelsen orn

autalet om eld-appbör i Indo-Kina sänder
ui Er de aarmaste bälsningar au uänshap

och tach,samhet. De lransAa kainnornas
outtröttliga hamp mot detta krig har uarit
ett lysande bidrag till fredens återställan-
de. Vi ilttrycher aår gliidje öuer förband-
lingsuiljans seger och aår fasta öuertygelse
att uärldens kuinnor i fortsatt enbet ocb
solidaritet sAall bid.ra till nya segrar för
fred.ens sah,."
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presödent Eisenhower
shriver en aadelning av ame-
rihanska vdtenshapliga arbe-

tares förening:

". . . Vi uppmanar Eder att ge

uttryck åt det amerikanska
folkets fredsvilja genom att
arbeta för avskaffande av
atom- och vätebomber och alla
andra massförstörelsevapen
under effektiv kontroll av FN.
Som ett första steg föreslår vi
att Nl inbJuder Sovjetunionen
att omedelbart överenskomma
om ett avstående från alla yt-
terligare experiment med kärn-
vapen. Eftersom vetenskapen
genast kan upptäcka sådana
försök var som helst på jord-
klotet krävs inga tidsödande
förhandlingar om kontrolltek-
nik; en sådan överenskommel-
se kan träffas Inom 24 timmar.
Den skulle mer än någonting
annat bidraga att på nytt ge

mänskligheten hopp och förtro-
ende i fråga om Amerikas syf-
tentt.



Barnens egen sidd,: FRU KLOK

Det var en gång en ung bonde som hette Chuang och bodde
i en bergstrakt. Han arbetade hårt men han måste lämna näs-

tan allt vad han förtiänade i skatt till den elake kejsaren' Så

han hade inte råd att gifta sig.

En konstnär som tyckte synd orl-r Churang målade en tavla

med en vacker flicka på och gav den till Chuang för att den

skulle lysa upp hans ensliga bostad.

sir hiir: "l)ct ar fullt upp till taket i kejsa-
ett iire har Chuang stackaren. / Kejsaren
i rader. / Chuang han har inte en endaste

Ilans viinner sjiing
rens lador, / Inte
har fruar och fruar
en !"

Chuang blev kär i den förtiusande tavlan. När han skulle ge
sig ut på åkr-arna niista t.r.rorgon tittade han på tavelflickan och
sa med en suck: "Om du bara kunde laga nrat åt rlig!"

Han öppnade dörren och fann att stora kroppkakor stod och
srnåputtrade på spisen ! Chuang tyckte det var konstigt n-ren

han åt upp varenda en. Han märkte inte att tavelflickan små-

log åt hans goda aptit.
På hemvägen den kvällen såg han med förvåning att det steg

rök ur hans skorsten.

l6
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INOVELLEN Irl

Han böjde sig fram och tittade.
- Vad är det för något?

- Det är brev, sade Caroline.

- Än sen? Vad för brev?

- Brev som du och jag skrev till
varandra, innan vi gifte oss.

-- Du pratar!
Förvånad, road sträckte han fram

handen och kände på papperen, och
hans pussiga ansikte lutade sig all-
deles över dem, liksom vädrande.

- Jaså. Och vad är det där för
något? Band?

- Ja visst. Det är ett brev från
mig med ett skärt sidenband öch ett
från dig med ett blått. Du minns ju,
att det var brukligt att sätta band
på dem.

- Det har du minsann rätt i . .

Jag hade alldeles glömt det där med
banden.

- Jag också, må du tro, sade Ca-
roline. Men när jag fick se dem, kom
jag ihåg det.

- Och vad skrev vi för något i de
där breven, frågade mannen, vars
knubbiga fingrar grep de små pap-
persbladen.

- Inte vet jag, svarade hon.
Han vek upp ett avb reven, vek upp

det tafatt, som om han handskades
med en bräcklig insekt och ville få
den att riktigt veckla ut vingarna.

Några lätta flingor föll ut. Han
späruade upp det ena ögat.

- Vad är det här då?
Han slog till ett gapskratt.

- Rosenblad så sant jag lever! De
är tjugosex år gamla, det är de. Jag
skickade dig rosenblad, ingenting an-
nat !

Han lade in resterna av bladen i
kuvertet, som var lika gulnat som de.

Hustrun hade blivit tyst och stilla.
Ilennes tankar hade den'kvällen av
en händelse riktats mot det förflut-
na och hon tycktes vilja dra sig till
minnes. . . Och rätt som mannen satt
där med det tigande brevet i sin
hand, närmade han det till sina ögon,
läste tyst för sig själv dateringen
och sedan halvhögt de första orden:
Min egen älskade...

Sedan kunde han inte hejda sig,
utan framstammade sitt forna brev
som en skolpojke stakar sig fram

17

Orn rnan kunde vakna,
aa Henri Barbusse

i
flr det sant, att det finns de som so-
ver i tjugo år och sedan plötsligt
vaknar med vitt skägg? frågade
Eug€ne, avbröt sin läsning och vän-
de mot föräldrarna sitt dumma
barnansikte, som knappt hade nå-
gon panna.

- Nej, brummade Paul.

- Vad barn är dumma ., suc-
kade Caroline moderligt och skynda-
de att sy vidare.

Arvingen sänkte åter sin skarpa
profil över sagobokens bokstavsvim-
lande sidor, och medan hans toppiga
och snagghåriga huvud vaggade fram
och tillbaka under den intressanta
läsningen, grep sig fadern åter an
med sin tidning och modern med att
fålla sista sidan på den nya köks-
handduken, som utsände en lukt av
rent linne.

Fem minuter därefter, sedan fa-
dern sugit i sig de sista smånoti-
serna med sina stora, närsynta ögon,
vek han ihop tidningen, lade den
ifrån sig, gäspade, och då han ville
tala på samma gång kom det med ett
gnäggande:

- Vi var dumma vi också vid den
åldern.

- Det var just inte i går det, sa-
de Caroline, vars röst var uttrvcks-
lös, men som sydde med känsla och
övertygelse.

Femtiotalet strödde grått i hennes
hår och bäddade in henne i fett. Man
anade hur ålderdomen skulle komma
att göra henne alldeles orörlig. Men
över hennes fylliga ansikte svävade
ett obestämt, kroniskt leende.

Hennes man -- han liknade henne
som en bror -- fick i sin bleka, run-
da mask en hel serie av svarta gäsp-
ningar. Med tårade ögon efter an-
strängningen lyssnade han sedan till
sin son, som när han läste hade ett
snarkande ljud till följd av de där
vegetationerna, som skulle opereras
till nästa år. Pojken satt alldeles för-
sjunken i sin läsning. Det var ret-
samt att se, och så ställde han till
ett sådant outhärdligt väsen, n{r han
vände bladen då och då.

- Gå och lägg dig! sade fadern
rätt som det var. Det är över tiden.
Seså, ge dig av!

Pojken, som inte fick läsa sin bok
längre, lyfte en förskräckt och hat-
full blick mot sina dagars upphov,
fnyste och reste sig sedan motvilligt

inte utan att mellan tänderna
mumla ett grovt ord, som bara han
hörde, men som han skulle kunna
skryta med i skolan i morgon.

Med släpande steg gicli han och
sade godnatt åt föräldrarna. Han ha-
de ett tunt, blodlöst och. grönblekt
ansikte och en blick så ödmjuk, att
han nästan skelade. Innanför hans
stora förkläde, vida kavaj'och slan-
kiga knäbyxor anade man en bräcklig
organism, som fisklevertran inte lyc-
kais riktigt stärka.

När Paul blivit ensam med sin
hustru, började han tala om en ny
spårvägslinje. Hon blev intresserad,
tog reda på saken och svarade sedan

- för att inte vara sämre hon
med en utförlig berättelse om sin
hjälpfrus mellanhavande med en ag-
gressiv faster från Poitou. Därefter
företog hon sig att framlägga och
rättfärdiga användningen av sin dag.
Mannen såg på sin hustru med en
på samma gång uppmärksam och slö
min och gäspade.

- Det var sant, sade hon omotive-
rat, jag hittade det här, när jag tit-
tade inuti klockan. Det har legat där
länge!

Hon trevade i sin väska och lade
fram på bordet några hopbuntade
papper.

r-:r I 'ltrn 2arnJM,a
horde vi ha i vår tidning, har
många läsare påpekat. Nu är
vi i tillfälle att uppfylla detta
önskemåI. Det blir en serie,
men en av de vackra och vär-
defulla, som vi tror att barnen
får glädje av. FRU KLOK he-
ter den och den bygger på en
kinesisk saga, som berättar om
den unge honden Chuang och
hans hustru och deras kamp.
Med berättelsen om hur Chuang
fick sin unga hustru börjar sa-

gan i detta nummer.

I



rned sin läsning. Han kände inte igen
något av allt detta. Han rullade sina
runda ögon under de bukiga ögon-
locken, då han hörde alla dessa n Y a

saker.
När han kom ned på sidan, stanna-

de han för att hämta andan, ämnade
säga något, men kom sig inte för och
hostade.

- Nå, sedan? sade hon.
Han började åter stava sig fram

genom sitt brev . . . Hon hade flyttat
sig helt nära. Handduken, som hott
nyss sydde på, gled ned ur hennes
knä, och hon tog inte uPP den. Med
händer och mun halvöpPna och ögon-
brynen starkt rynkade i den bleka,
feta pannan, satt hon och lYssnade,
bemödade sig att lyssna.

Nu stod det två namn i brevet'
Lolo och Liline.

- Lolo och Liline! skrattade han
till. Vad skall det betyda?

- Det är ju vi! svarade Caroline.

- Vi? Det var också ena namn!
__ Det var vi, återtog hon enkelt.
Han fortsatte sin läsning, men av-

bröt sig plötsligt mitt i en mening,
som innehöll några dunkla hänsyft-
ningar.

- Det här förstår jag inte.
Hon tillade med detta djuP kvinno-

hjärtat ibland kan finna:

- Det är det värsta: vi förstår det
inte längre.

Han slängde på bordet detta brev,
som inte kunde leva uPP igen. Då
kunde hon inte låta bli att sträcka
ut handen efter s i t t brev och med
hemlighetsfull iver i sin tur läsa upp
det högt...

Det brevet visade sig vara vemo-
digt. .. Den ömma trolovade, hon en
gång för länge sedan var, skrev om
allvarliga saker och besvor sin vän
att älska henne varmt och högt för
den slutliga skilsmässans skull, som
förr eller senare skulle komma.

Vid dessa ord började den tjocke
mannen plötsligt flytta sig av och an
på sin stol och brumma:

- Asch! Dö?. . . Vi, jag . . .?

Han skakade på huvudet och skrek
som en skeppsbruten som roPar På
hjälp:

- Det är inte sant!
En obestämd fasa tycktes väcka

honom. Hon var ännu mer griPen än
han... Då såg de på varandra och
för första gången efter alla dessa år
stod de verkligen ansikte mot ansik-
te, kände förvirrat igen varandra som
de var fordom, som de var i grun-
den. En värld av formlösa och out-
sägliga tankar rörde sig inom dem.

Man förändras, man glömmer
varandra. Det är vanan, stammade
en av dem.

- Vanan! Man skulle inte tro att
den kan bli så stor.

Hustrun kom plötsligt att tänka På
något:

- Minns du vad han sa nYss, Poj-
ken, när han satt och läste sin saga?
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Liksom inom all övrig förenings-
verksamhet har rlet or:kså inom våt'a

SKV-avdelningar varit' tämligen stil-
la under ett par korta sonllllarlnana-
der. Men strax innan semestertiden
började höll de f lesta avdelningar
möten och vi tar några axPlock ur
högen av rapporter.

Götehorgs

centrala avdelning ordnade på vår-
kanten ett lyckat möte där ordföran-
den i Holmens hyresgästorganisation
talade. I\{ötet tillsatte en kommittr:
på fem kvinnor som fii:k i uPPdrag

att uppvakta hyresvärdarna och hetn-

ställa om att gamla förfallna träd-
gårdar får tas i anspråk som lekplat-
ser för barn eller viloplatser för äldre

- eller bådadera.

Avdelningen i Västra Lund-
b y i Göteborg hade en lYckad r'år-
fest med över 100 deltagare och ord-
nade tillsammans med Bjurslättav-
delningen en utflykt till Kinnekulle
och Läckö slott. Samtliga göteborgi;-

avdelningar har deltagit i cancer-
insamlingen och samlat ihoPkr.
2.124:20 till detta behjärtansvärda
ändamå1.

Det finns de som sover i tjugo år . . .

Inte sant?
Men han protesterade, redan halvt

tillnyktrad efter sin dröm.

- Prat! Det är väl inte detsam-
ma.

- Jo! Man sover. NIan lever so\ran-
de vid varandras sida.

Hon sänkte rösten:

- Man sover på det här viset. . .

först om nätterna, sedan om dagar-
na.

När hon sagt detta skakade lrrlll
på huvudet, och ännu olik sig sjäh'
under några ögonblick, ännu sårad
och klagande tillade hon:

- Ack, om man kunde vakna.
Han hade stigit uPP, lugnat sig,

sjunkit tillbaka i den eviga friden'
Han ställde stolarna på sina platser'
Men han mumlade i alla fall mellan
tänderna:

- Det vore alltför skönt ! . ' .

Hon tog lampan för att följa ho-
nom in i sovrummet, redan undergi-
ven som förut och till och med i n-
s ö v d, men ännu en smula bländad
av de ting som är omöjliga, emedan
de skulle vara alltför sköna.

audelningar

I lYorrkiiping

h:rr :rr,,lelningen haft l-esök av ABF-
iustruktör (i. Moberg, som talade om
r.ich visade god barnfilm. Internatio-
nella barndagen f irades med stort
deltagande och "snurran"-program av
barnen siälva. Inom avdelningen ar-
Lretar en cirkel i f öreningskunskap.

Jiinköping

har inte heller legat på latsidan. På

eit nröte diskuterades, efter inledning
av l{argit Karlsson, problemet om

liollektivhus. En vårfest med ett 100-

tal deltagare hann man också med

före sommarferierna, liksom också ett
l<ollektivt besök vid Tändsticksfabri-
kens tnuseum. Av fredskommitt6ns
flvgblad mot vätebomben har SKV-
avdelningens medlemmar utdelat fle-
ra tusen vid fabriksportarna i staden.

Bland aktioner

som igångsatts kan nämnas Kalix-
avdelningens för ordnande av

ambulansfrågan och Porjus -av-
delningens för ordnande av

barnkoloni i södra Sverige för barn
inom Jokkmokks kommun. I båda fal-
len har man vänt sig till kommunal-
fullmäktige med kraven. Avdelningen
i Sandviken arbetar energiskt
för att få frågan om de fria skolmål-
tiderna tillfredsställande löst inom
sitt område.

Praktiskt taget alla våra avdelnin-
gar har varit i livlig verksamhet för
att mobilisera kvinnorna till protes-

ter mot r'ätebombsexperimenten' Så

organiserade exempelvis avdelningen
i Lidköping en aktion som re-
sulterade i att icke mindre än 320

kvinnor underskrev aerogram som

sän,fes till FN med krav om åtgärder
fcir att sätta stopp för de farliga ex-

perimenten.
Detta är bara några få exemPel På

avdelningarnas verksamhet under
försommaren. Och nu sätter höstens

arbete i gång för allvar. Vi uttrycker
förhoppningen att sommarvilan -
trots allt regnandet - varit god och

att vi nu alla med förnYade krafter
kan ta itu med de stora uPPgifter
som ligger framför oss.

*



Vi talar o?n. klcider
Kåseri ?v Margot

ler då i första irand att välja iämp-
liga tyger. Ett stelt tyg, exempelvis
taft, bör man helst undvika. Materia-
let Lör vara slätt och smidigt, men
inte slankigt. Vissa skrynkelfria ray-
ontyger lämpar sig bra för vardags-
klänningen, helylle och siden för den

finare klänningen.
När vi väljer modeli ska vi akta

oss för alltför stor vidd i kjolen.
Klockade kjolar gör oss för det mes-

ta bara ktumpigare. En rak kjol med

ett eller två gångveck fram eller Lal<

är" clet bästa. Livet bör vi sy ganska
enkelt. Lång och spetsig halsringning
är alltid fördelaktigt, särskilt om

man har kort hals (se modell i). VilI
man låta klänningen gå högt i halsen
kan man välja modell II, som knäP-
pes med knappar och tränsar. Om

man skall välja 3,24-1ång eller hel-
lång ärm beror på vilketdera som

kIär bäst.
Särskilt att rekommendera för den

som drar störe storlekar är den två-
delade klänningen med rak, lös jacka.
Är midjan kraftig kan rnan sy kjolen
på ett foderiiv av tunt tYg - helst i
salnma färg som kjolen. Låter man
en bit av kjoltyget gå upp över fram-
slycket som ett slags isätttting vcr-
har det hela som kiänning med jacka

I t.i t.tl /.t/tl, | .il J' / 1.1^.1

lösd jtclean, -ront srtnntil tned

len sliitcr rtjolen är er llcA'
lig |ö.rning aa d.en l1'lligas
kläd.problent.. Deil nzi/leNttt

ntr.;dellen tisar bar unn h,i

ett liln, foder/itt, lastsltt t)l'
kjolen, kan liu,r en bit at
kjolens tyg gii ttPit öter

lr'.nn:t1clzel son en isiittn)ng,

så att det rerAat.ront he/

Alånning netl facka.

Man kan också sy lösa isättningar
i avvikande färger, så man kan va-
riera.

För den som har mYcket kraftiga
överarmar kan det vara Lra med en

liten axelvadd, ty den för ut ärmen
i,ättre. Men den ska inte vara för
slor och inte gå för högt uPP På

axein - eljest Llir vi alldeles fyr-
kantiga och halsen blir ännu kortare.

Kanske Lorde jag också säga ett
par ord om valet av färger. Mänga
har för sig att inan bara kan l:ära
svart och marinblått när man har
storlek 46 och mera. Det är' klart att
man ser smalare ut i mörka färger,
men väljer man tyg och modeli efter
de principer jag här nämnt kan man
faktiskt klä sig i vilken färg som

heist - bara man klär i den. Stor-
blommigt och stormönstrat ska vi na-
turligtvis undvika -- de är fariiga -
men annars kan vi faktiskt sY exem-
pelvis modell III i vilken färg som

heist och känna oss välklädda.

Su^=rn.."t går mot sitt stut och när
vi läser dessa rader har väl de flesta
av oss redan haft semester och äter-
gått till vardagslivet. Allt det där
mer ellcr mindrc roliga sorn vi upp-
levde för bara några eller någon vec-

ka sedan är snart ett avlägset minne
blott, så snabLt tar vardagen med

sitt slit oss i l:esittning igen . . . Bar-
nen har börjat skolan efter ett långt
sommarlov - men ack vad de har
vuxit. Inga plagg vill passa längrc.
Vi släpper ut sömmar och lägger ner
fållar och försöker få fjolårsplaggen
att orka med åtminstone en eller ett
par månader ti1l.

tr(en hur har det gått för oss själva
den här sommaren. I{ar vi lagt På
irullet nu igen eller lyckades vi l:anta
ner ett och annat överflödigt kilo?
Frågan är kanske indiskret, men sa-

ken är den att vi tänkte ge några
kIädråd till de inte aildeles träCsma-
la. Är man fyllig, för att inte säga

korpulent, måste man mer än andra
v,rfa noggrann rn:cl kläds:ln. Dct gäl-

lq
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mot fOrirutelseuapen
I maj detta år hölls i Oslo den tju-

gotredje konferensen med guvernörs-

rådet för Röda Korsföreningarnas
förbund. Konferensens första resolu-

tiongäilde atom- gas-och bak-
te ri e kr igf ö ri n g. Inledningsvis
framhåller resolutionen att Röda
I(orset är en rent humanitär organi-
sation som alltid arbetar för att lind-
ra mänskigt lidande och som därige-
nom arbetar för fred. Vidare påpekas

att nyligen utförda experiment slut-
giltigt klarlagt den stora fara för
mänskligheten som användning av

atomvapen innebär.

På grund av dessa skäl uppmanar
guvernörskonferensen på nytt aIIa

nationella Röda Korsföreningar att
verka oförtrutet för en ökad förstå-
else mellan jordens folk. Konferen-
sen vädjar till alla stater:

a. att rned ökade ansträngningar
eftersträva en fredlig iösning av
konflikter,

b. att utan uppehåIl fortsätta arbe-
tet för allmän nedrusining,

o. att överenskomma om ett absolut

och effektivt förbud mot alla
nukleära'i' vapen liksom mot kvä-

vande och giftiga gaser och bak-

teriekrig.

RÖ DA KORSET d. att upprätta en effektiv interna-
tionell kontroll av atomenergien

vilken sälcerställer dess använd-
ning endast för fredliga ändamåi,

e. att snabbt och effektivt vidtaga
År*:-r^- ^a ^lL ^il^ folk skyddasdLl;4ruGr Dd drL drr4

från men och skador genom expe-

riment med alomenergi.

Vive la Paix!
REGERINGEN:

Lere freden - 
så länge sont nröjligt!

(FolAet tlcAer egentligen inte om krig).

KÖPMANNEN:
Leue freden - 

så att jag kan Aöpa

t''rror billigt i alla jordens länder!
(Eller låt ntig förtjäna på kontraband).

BONDEN:
Lette fredet - 

fi au ai slipper
sttars tt gilt er
(- men sLyddstullar nråste ai

7-! | ..1 . rEn bcilsnins lrån()J

PAUL ROBE.'ON

Bland de amerikanska medborgare som
ej får lämna landet .är Paul Robeson en
av de mest kända. Han har också ytterst
svårt att få uppträda i USA! Denne store
konstnär har nu i fyra år hindrats från att
framträda inför sina beundrare i hela värl-
den.

Han är inbjuden att hålla konserter i
England och i Israel. Han är inbjuden att
spela Othello i England. Man önskar höra
honom i många länder, även hos oss.

Under de sista nrånadetna har Paul Ro-
besons beundrare och vänner i olika länder
sänt brev och telegram för att beveka de
amerikanska myndigheterna.

Nyligen kora det ett handskrivet btev
från Paul Robeson till SKV:s ordförande.
Han säger sig hoppas på någon framgång
och på ökat kulturutbyte mellan många
länder. "Jag minns så väl mitt besök i
Sverige", skriver han. Paul Robeson slutar
sitt brev med orden: "Hälsa det svenska
folket som jag minns med sådan tillgiven-
het".

Ur innehållet:

Lltsdbetl? I dmm:
Eld upphör i Indo-Kina 2

Andrea Andreen:
Kvinnorna och valet 2

Vilh. Grönbech:
Atombomben 3

Andrea Andreen:
Usbekistans vita guld 4

Henia Larsson:
En flickas mod 6

Birgit Jansson:
Att hjälpa gamla och sjuka 7

Stina Skantze:
Freden en hjärtesak 8

Gerda Eld:
Endagskallgry. Dikt ro

Margit Lindström:
"Aff.dren Guatemala r r

Gwnhild Tegen:
VivelaPaix. Dikt 20
Novell, barnsida, modekåseri
m. m.

för'

ba!)

MILITAREN:
Leue freden - 

(nen lörst ett litet Arig
så t,i får pröta rahetfllget mot fienden ! )

DIPLOMATEN:
Leue freden - 

så att inte generalerna

tar ntaAtenl (Men ont det blir hrig är
d ja " intnana" öueralJt.,

RYSSFIENDEN:
Leue freden - sen u) Alåu bolsjetikerna!

AMERIKAFIENDEN:
Lere freden - sen tti satt USA på plats!

FÄSTMÖN:
Lete freden så alt
ut i Arig!
(I rarje fall gifter

MODERN:
Lere freclen - 

på

leta !

loakirn inte nåste

a) oss innan,,,)

det att rtitt son nå

ALLA i fullkomlig disharmoni:

LEVE FREDEN!
GUNHILD TEGEN

Genom ett förbiseende kom före-
gående nurnnrer av vår tidning. sorn

var ett dubbelnummer, att båra
numret 4 i stället f& 4-5. F&att
få oldning på nun.rreringen blir
detta nummer alltså 5-6.

Pris 50 öre

'i' Aton- och r'ätevapen

Tidningen VI KVINNOR
i denzoAratis kt aärld:förbund
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