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Det

Nyt Kina
Wang llcng-Kai (Dröm ont

(Lt,ckliil 5 år,

scgcr) 9 år, Wang Hsin-hsin
Ceras t'adcr dcrmatologut dr V/ang ocb dcras

moder Ycn Jinen-Ying, prolessor i obstatrik ocb gynekologi
aid Pebings universitet. Dr Yen tillhörde den leomrnittö som
förmedlade t'Arbindelsen mellan kinesiska actensleapsmän oclt
den Internationeila Vetenskapliga Kommissioncn t'ör undcrsökning aa iahta rörande bakterickrig i Korea ocb Kina.
Kpinnorna i det n1,a Kina bchåller sitt iliclenamn när de

git'tcr

sig.

Tl kvlnnor
o

Arg.
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T \/A
t Y /r
fJ et, är vai till Riksdagens andra kammare den 21
september i år. Ailt är sig ganska iikt. Regeringens
ledamöter och företrädare för de olika partierna har
talat och talar'. De måste enligt vana, och som naturligt är, framhåila egna förtjänster och andras svagheter. Samtidigt viil intet parti skrämma väljarskarorna med allt för obekväma programpunkter.
Högerledaren förklarar att "Högerns mål är en levande demokrati". och högern vill "hävda de enskilda
människornas självklara rättigheter. De äro fullmyndiga svensl<a män och kvinnor. även gent emot staten". Där fick både Foll<partiet och Socialdemokraterna var sin del.

Men Folkpaltieis ledare talar också om demokrati,
det vill säga: "en demokratisk maktbalans och trygghet för häns5'n åt olika folkgruppers önskemåI och intressen l<an vinnas. om väljarna ger Folkpartiet ökad
representation".

Socialdemoklatiska partiet, sorn Iänge haft majoritet. förefaller att ej ensamma ha velat möta valet, utan
ingick i god tid en heiig eller ohelig allians med Bondeförbundet. Därmed var deras regeringsställning säkrad.
Men på sauuna gång måste dessa båda partier visa
ganska stor efterlåtenhet för- varandra. Socialdemokraterna. som innehar stats- och utrikesministerposterna i legeringen. är' trrnngna att tala rätt så tyst om
socialisering. och Bondeförbundet å sin sida nödgas

T T:1 f1-t

LIlI

med en jur. dr. i spetsen
avstå från att pocka på
åtskilliga fördelar för de s.- i<. bönderna.
En programpr-rr-rkt enal dessa f;'ra
låt oss säga borgcrliga partier. Det är helhiärtad oviija
eller frulitan
för kommunismen. Vad hal då det kommunistiska par'tiet på sitt program? Det kan e.'i förnekas, att detta ärdet enda parti. som går in för- "Fred
nationell frihet", och icke har upprustning på sitt program.
Lil<som
de andra partierna härrdar kommunisterna en alliansfri poiitik, tast rnirhända med större bestämdhet. Och
som de andra dr1'ftar de är'en dyrtiden och säger: "Ned
med priserna!". Vidare hetel det, att "de fattigas skattel skall sänkas på de likas l:ekostnad". Den sistnämnda satsen l<unde kanske åstadkommits i behagligare och
riktigare form, t;' nuvarande skatter är nog kännbara

för alla utom kanske ett fåtal. Frågan är om den rådande förvirringen och try'cket på penningmarknader-r
kan avhjälpas på annat sätt än genom ett nytt system
i flertalet länder. i vart och ett efter dess egenart. ViIket systern?
Det får framtiden utvisa! Men ingen
- är tänkbar någonstans
hållbar lösning
utan fred och
ömsesidigt försök til1 förståe1se, där- förståelse står att
finna.

I varje fall f red!
Och när vi -nu skall iäggål \-ar r'öst
l<anhända utan
- efter bästa för'betydeise
får' r'i gör'a det var och en
staud.

-

Elisabetlt Tarttnt.

-

Budskap

till

världens kvinnor
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Nvinnor i ollo lönder!
,|952
skoll Folkens kongress för
Den 5 december
Freden öppnos i Wien. Den skoll somlo ollq dem vilkqs innerligoste önskqn ör ott se våld och krig ersöttos
med förhondlingens ondq och med förståelse mellon

förhindrq kriget, ott {reden kon röddss genom {örenode onströngningor ov ollo foik, ott mödrorno inte
mer skoll behövq plågos qv qtt se sino söner dödo
eller dödos.
Vid Folkens kongress för Freden skoll kvinnor och
mön som oldrig förr uttrycko sin vilio till fred och visq

folken.
Ungo moder som böier dig över ditt borns voggo,
gröhårigo moder som upplevt krigets ohyggligo

hur den kon bevoros.

Kvinnor! Vi kon inte vönto! Kom ihåg ott vorie ny
försvqrqre qv freden ö,'en försvorore qv ditt born och

grymhet,

ungo flicko som intröder

i livet med hiörfot fyllt

ov

hopp,

orbetersko som bidror

till ott skopo ditt londs

rike-

domor,

bondkvinno som odlor fölten för gyllene skördor,
lörqrinnq och förfotiorinnq som hor iill livsuppgift ott
odlq det godo och ödlo hos mönniskon,
lökore och sjuksköterskq som skyddor liv och hölso,
vetenskopskvinnq och konstnör som hqr till uppgiff
ott beriko mönniskornos liv med völstånd och
skön het,

vilken din hudförg ön ör, vod du ön hor för religion
och politisk uppfottning,

ivilket lond du ön ör född, om du ör rik eller fottig,
Folkens kongress för Freden ör ocksö din kongress, ty kriget hotor ott ödelöggo ditt liv, dino

förhoppningor, dem du ölskqr och dem

som

ölskor dig.

Du kqn inte förbli likgiltig inför denno foro!

Du

möste förstå och oldrig glömmo ott det ör möiligt ott
2

ditt hems lycko!
Gå från hus till hus med budskopet om Folkens kongress för Freden!
Sök upp ondro kvinnor, vilken ön deros uppfottning

och tro ör, tolo med dem och utorbeto tillsommons
med dem lösningor som edro delegoter skoll fromföro
vid Folkens kongress för Freden!
Förklqro outtröttligt för edro fomilier, edro vönner,
edro gronnor, ott det ör både möiligt och nödvöndigt
ott förhindro kriget!
Det möste bli slut på kriget i Koreo!
Rustningorno måste minskos!

Atomvopnet, bokterievopnet, ollo vopen för mossförintelse måste förbiudos!
Pånyttfödelsen ov den tysko och ioponsko militqrismen möste hindros!
En Fredspokt måste undertecknos!
Låt oss som kvinnor föreno vör vilio med hundrofols

milioner ondro mönniskors vilio för ott den må bli en
oövervinnelig kroft till fredens försvqr!
FREDEN SKAtI SEGRA!

Ada l\ilsson
B0 år
Acla Nilsson får nilgon paticnt som komtnit i ö'n'ergångsrlldcm och sorn klagar öl'cr att hon börjar att känna
sig gamtnal, brukar doktom trösta l-rennc med att horl

\iir

nu komurcr in

i

visdotnsåldern. En sådan försiikran bchör'cr tnan lldrig ge doktorn själv, ty hon har sir liingc
jag krint hcnne, och dct är nu mcr än fentioctt år, allticl
bcfur-rnit sig i dcnna lyckliga åldcr.
Dct bör vcrkligcn påtninnas otn, att Ada Nilsson fyllcr
ctt högrc lntal år, ty r,'arken hon själv, henncs l'iinncr
cllcr paticntcrnl tnärkcr dct på annat sätt. Jag kommer

ihåg att cn rcprcscntaut för skattevcrket för cn dcl

irr

sctlan hcrnsöktc hcnnc. Scclan han granskat henncs riikcnskapsböcker yttradc han: cloktorn bordc vcrkligcn Ligga
sig litct mcra vinn on.t sin praktik. Hur så då? frågade
Acla. Är dct r-rirgon sonr klagat ? När hon berättadc dctta
intcrrnczzo för mig rcplikcradc jag, att hon bordc talat

onr atL hon l'yllt 7o Pdr och att t.tlau vid den ålclcrn ej var
skyldig att ha nirgon praktik alls. Äsch, dct glörr-rde jag
ar,', blcr' Adas svar. Acla Nilsson har ingcn ålder och har
al drig l'raft nirgor-r.
I yngrc ir.r vcrka.clc Acla som förlossnir-rgs- och kvinnoLikarc. Sir smånir-rgorr-r blcv dcn förstnrirnnda praktikcn
hcnnc ör'crmriktig. Dc viintandc nlödrarnas antal vrixte
hcnnc ör'cr huvudct. Nrir Ada Nilsson kom till cn för-

cj

cnclast dcu lncd ör'erliigscu skickliglict, utan hon bchanclladc genast den nyfödde som cn
inclii'icl i sarnlirillct. J"g kan sc hcnnc, när jag vill, fratr-r-

lossning skötte hon

för nrig, clir hon tncd cn altnanacka i hlnclcn

ritclgjorclc

nrcd föriildrarna otn baructs nal.nn.

Men dct iir cj endast Pcrsonerna solll sådana, solll
intrcsscrat Ada. Mcd okur'ligt nit har hon i kungliga
kommitt6cr och på annat sritt arbetat p'å att förbrittra
mödrarnas och barncus sociah stälL-ring. Modcrskapspcnningcn och mödrahjälpen har städsc lcgat henne
vrrtnt on-r hjärtat.
När dct pir sin tid gälldc dcr-r rcglcrncntcradc prostitutioncns avskaffandc krirnpadc hon outtröttligt för clcnne
sak gcnom föredrag, diskussioncr och broschyrcr. Nu
nyligcn har hon i cn lång artikel i Svcnsk Läkartidning
nndcrkastat Ungdort'rsr'årdskomtuittöcns bctänkancle e1-r
sakkunnig granskning och frarnlagt nya cllcr bortglörncla
sy'rrpurrktcr på denna. frå.ga., argutncnt vilka äro ovcdersiigliga och sotn rnan får hoppas komma att beaktas vid
lagcns utforn-rande.

Under allt dctta fortsiittcr hon oförtör'at att vilrdl

talrikr

sirlrr

paticr-rtcrs silviil kropPxr som själar.

Bctccknande för Ada Nilssons livsinstiillning är följandc händclsc. En av Adas och mina gelllcnsJ'llltlla vän-

r-rcr 1åg pil sitt yttersta. Vi r'äxlade ont att sitta vid henncs
sjukbädd. Så blcv r'änncn n-redvetslös vid ctt vcckoslut"Fågcl i
Jrg visstc att Ada hadc ärnnat resa ut till sitt
rnitt
lantjag
något att bcstrilla på
skog" och själv hade
ställc. Jag ringde upp Ada och redogjordc för sitr'rationcn.
Ada sr.aradc: ja, res du. När jag på rnåndagcn.kom licn-t
fick jag på sjukhernmct veta, att Ada tillbringat hcla söndagen vid sjuksängen. Jag frågade Äda hur det kom sig.
Patienten var ju medvetslös. Ja visst, sa Ada torrt, tnen
hon skullc r,äl inte ligga cnsam för det.

Sådan

iir hon.
Gerda Kjellberg.

juli 1912 dadades den bwlgariskc poctcn N i le o I a
V a p t s dT op f ör sitt arbetc i motståndsrörclsen. Här nedan i ör,tersättning cn dikt som b,m shrcv till sin bustrw.
Den 23

Tilt Min hustru
När du sover
skall jag komma ibland
som en oväntad gäst.
Låt mig inte stå utanför
på gatan !
Stäng inte din dörr !
Jag kommer stilla
jag sitter tyst
och ser ditt ansikte

i mörkret.
Och när mina ögon
har uppfyllts av dig
skall jag kyssa dig
och eä.
(Örers. au Ellen Vestergren.)
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Margit Lindström:

Möte
r

\f

ä från hus

tLLL

i Bukarest
hus med, budskapet om Folkens kon-

Iör freden! Kom ihåg att uarie ny försuaro're a1)
freden iir en försuarare au ditt barn och ditt hems
gress

Lycka!"
Dessa ord ur KDV:s appell till världens kvinnor, från
exekutivmötet i Bukarest i juli, uttrycker kort den väsentiigaste uppgiften för de fredsälskande kvinnorna
i dag: att aktivt förbereda och bidra till framgång för
Folkens kongress för Freden som beslöts vid Världsfredsrådets extraordinarie sammanträde i Berlin i sommar och som skall äga rum i Wien i december i år.
Denna kongress skall verkligen bli en folkens kongress för freden, där män och kvinnor av alla åsiktsriktningar skall samlas för att diskutera och fatta beslut, förenade av sin vilja att "se förhandlingens anda
och, Jörståel,sen mel,Ian folken ersiitta Lösningar grundade på. makt". F'olkens fredskongress skall ge röst och
medvetenhet åt den fredsvilja som förenar alla hederIiga människor även om de har skilda uppfattningar i
livets olika frågor och är i olika grad medvetna om

krigsfarans verklighet. Den skall bli ett nytt, ännu
starkare bevis för fredsrörelsens växande styrka och
visa att mot det fåtal som vill krig står de arbetande
handens och
människornas miljoner i alla länder
alla som
kvinnorna, mödrarna,
hjärnans arbetare

- och växande
älskar skapande arbete

liv

och

vill

skyd-

da det mot förintelse.
KDV har under de sju efterkrigsår det existerat vunnit stora framgångar i sin uppgift att i samarbetets och
vänskapens tecken utveckla kvinnornas fredsvilja till en
organiserad kiimpande kraft. "Iivinnorna är häiften av

mänskligheten
enade kan vi förhindra kriget"
denna enkla sanning
vill KDV göra till verklighet genom att svetsa samman kvinnorna i en obrytbar enhet
för försvaret av själva livet, av barnen, av framtiden.
I dag står 135 miljoner kvinnor enade i KDV. Ett av
de största bidrag KDV på sista tiden givit för fredskampen var när det organiserade kvinnokommissionen
som i Korea undersökte civilbefolkningens lidanden
under det skoningslösa förintelsekrig som amerikanerna där för under FN:s fana. Den rapport denna kommission gav, "Vad vi såg i Korea", där de visade vilka
brott som begås mot värnlösa kvinnor, åldringar och
barn, har varit av utomordentlig betydelse för att stärka kampanjen för att få slut på kriget i Korea och
öppnade ögonen på många människor som dittills inte
hade förstått vidden av det ansvar alla FN-stater bär
vilka direkt eller indirekt understött detta omänskliga
krig.

Y,

'}
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Nlargit Lindström t talarstol"en uid KDV-mötet i
Bukarest.

freden. Redan rubriken, "KDV:s uppgifter i förberedandet av Folkkongressen för freden", visar att KDV:s
verksamhet i sina stora linjer helt samordnas med
världsfredsrörelsens kamp och anknyter till de beslut
som fattades vid dess möte i Berlin.
Madame Cotton underströk att händelser av största
betydelse inträffat på det internationella planet den
senaste tiden, vilka nödvändiggjort Världsfredsrådets
extraordinarie sammanträde i Berlin. Dessa händelser
är i första hand undertecknandet av västmakternas separatfördrag med Bonnregeringen i Västtyskland, ett
fördrag som innebär fortsatt splittring av Tyskland, pånyttfödelse av den tyska militarismen och fascismen,
ett av de allvarligaste hoten mot freden. Vidare fördraget i Paris om europarm6n som är ett led i krigsförberedelserna i Europa. Vidare den amerikanska militarismens användande av bakterievapnet i kriget i
Korea samt dess försök att omintetgöra stilleståndsförhandlingarna. Vidare det fördrag som i strid med
internationella överenskommelser undertecknats med
Japan i San Francisco och som innebär att de japanska
öarna förvandlas till militärbaser för den amerikanska
militarismen i Asien och ökar krigshotet i denna del av
världen.
T-1

T)f å exekutivmötet höIl madame Cotton, KDV:s ord-

IL xekutivmötets resolution i fredsfrågan understryker
särskilt den tgska frå"gans betydelse. Det gäller att förhindra ratificeringen av Bonnfördraget och att kräva
att en konferens sammankallas mellan de fyra stormakterna för att sluta ett fredsfördrag med ett enat,
demokratiskt, oberoende och fredligt Tyskland, kräva
det med sådan kraft, i massaktioner i alla länder, att
konferensen kommer till stånd och därmed ett avgörande bidrag ges till fredens säkerställande i Europa.
Resoiutionen understryker vidare att kampen måste
intensifieras för att omedelbart få slut på, kriget i Korea och uppnå att al,La regeringar ratifLcerar Genöuekonuentionen av år 1925 vilken förbjuder användning-

förande, den stora inledningen om KDV:s kamp för

en av bakterievapnet (som bekant har den amerikanska

4

regeringen icke undertecknat denna konvention). Den
understryker nödvändigheten av att i samverkan med
fredskommitteerna nå största möjliga massanslutning
till kravet om en fredspakt, för att minska rustningarna, för att få atom-, bakterievapen och alla andra mass-

Rö

s

ter
fo
Iran

förintelsevapen förbj udna.
I de intägg och rapporter som gavs vid exekutivmötet kunde många nationella KDV-avdelningar redovisa stora framgångar i sitt arbete. Kvinnorna börjar
allt klarare förstå sammanhanget mellan den sjunkan-

mö

de standarden och krigsförberedelserna, och att försvaret av dagskraven är oupplösligt förbundet med försvaret av freden. I England till exempel deltog 1.500
delegater representerande 500.000 kvinnor i den landskonferens som hölls B mars. Arbeterskor, husmödrar,
representanter för de fria yrkena, medlemmar av kooperativa och även sociaidemokratiska organisationer
samt fredsföreningar avgav där gemensamt en ed att
oförtröttligt kämpa för freden. Det är av stor betydelse
att de engelska kooperativa kvinnogillena gått in för
kravet på en fredspakt mellan de fem stormakterna,
samma krav som Världsfredsrådet ställt, och att de
krävt nedrustning och uttalat sig mot Tysklands åter-

Nina

upprustning.

att förlora tid."

I Italien har kvinnoförbundet genomfört ett enastående arbete för att i lokala aktioner, små och stora,
av intresse för familjer, bostadsområden etc., dra in
kvinnorna i kollektivt arbete för sina intressen. Genom
detta arbete kom hundratusentals kvinnor som aldrig

förr "intresserat sig för politik" att delta i utarbetandet av kommunalprogrammen för de kommunala valen som nyligen ägde rum där. Denna kvinnornas aktivitet utgjorde ett starkt bidrag till de framgångar
som fredens och framstegets krafter hemförde i dessa
val. Vid väldiga fredsmöten med valda delegater som
representerade hundratusentals kvinnor uttalade sig de
franska kvinnorna kring den B mars för slut på krigen
i Korea och VietNam, för nedrustning, för fredlig iösning av tysklandsfrågan. I Västtyskland har kvinnorna
i Bonn haft en stor kvinnokonferens med 1.600 delegater där många representanter för olika politiska riktningar deltog, förenade av sin beslutsamhet att kämpa
mot Bonnfördraget som förvandlar Västtyskland till en

central krigshärd. De biidar kvinnokommitt6er som
kämpar mot att deras söner skall bli soldater i krigsorganisatörernas arm6er. Även den västtyska sektionen av Internationella kvinnoförbundet för fred och
frihet har tagit ställning mot Bonnfördragets ratificering och har uppmanat alla sina avdelningar att uttrycka sitt motstånd mot detta. Den danska sektionen
av Fred och Frihet har även tagit ställning mot Bonnfördraget.
I USA växer också kvinnornas kamp mot kriget. Mödrar som har sina söner i Korea kräver i otaliga brev
och delegationer att sönerna skali föras hem, organisationen "Amerikanska kvinnor för freden" sprider petitioner och skickar deputationer till FN, till den amerikanska regeringen och lokala myndigheter, de bildar
mödrautskott som kräver att de amerikanska trupper-

na skall dras hem från Korea. Organisationer som
exempelvis "Kristliga föreningen av unga kvinnor"
vilken har 5 milj. medlemmar genomför aktioner som
grundas på principen att "det måste finnas fredliga
Iösningar på alla meningsskiljaktigheter". I april 1952
utgjorde kvinnorna majoriteten av de 780 delegationer

tet

Popoua, Sovjetunionen:
Kanpen för lösningen av den tyska och japanska frågan
i en anda som överensstämmer med vad miljoner människor
i alla länder kräver, bör också stå i centrum för KDV:s och
dess nationclla organisationers uppmärksamhet. Våra uppgifter i detta avseendc har formulerats av madame Cotton, de
består i att bringa Världsfredsrådets appell om en fyrmaktskonferens för cn fredlig lösning av den tyska frågan till alla
kvinnors kännedom, oberoende av vilket parti dc tillhör och
av deras politiska och religiösa uppfattning. Vår uppgift är
arr ena alla kvinnor till effektiv handling i detta syfte. Det
återstår myckct liten tid innan ratificcringen av separatfördragcn skall äga rum, därför måste vi handla snabbt, utan

Madame Shen, Kina:
Det aisar sig att den amerihanska rcgeringen öaerlagt söleer
spränga stilleståndst'örhandlingdrna och utaidga sitt ant'allslerig, med avsibt att störd t'reden i Asiens och F järran Österns
Iänder. Därlör är försvaret av freden en angelägnare wppgit't
än någonsin. Kinas demokratisha leainnot'örbund och alla leainnor i Kina kommer att fortsätta sin kamp under KDV:s ledning
f

lör att lörverleliga Världslrcdsrådcts beslwt, för

fredens

örsvar."

Röst

från

USA:

De amerikanska familjerna har bitter erfare nhet av att den
s. k. polisaktioncn i Korea kostar flera amerikanska fädcr,
söncr och bröder livct än andra världskriget, och de vet att
ett modigt och beslutsamt folk i ett litet land har motstått
USA:s mäktiga militärmaskin. Det finns ingen populärare
paroll i USA än "Låt våra pojkar komma hem". Sanningen

från 16 av USA:s stater som hos sina parlamentsledamöter krävde att de skulle gå in för att få slut på kriget

I

i Korea.

Indien, de sydamerikanska länderna, i Afrikas och
Asiens beroende länder utvecklar kvinnorna under de

svåraste betingelser (repressalier, fängelsestraff) sin
kamp för freden som hos dem ofta är intimt förbunden med kampen för nationellt oberoende. Kvinnorna
är de främsta i namninsamlingen för en fredspakt.
"Medlet mot krig heter enhet", slutade madame Cotton. Den stora majoriteten av mänskligheten vill fred.
De som vill krig är ett fåtal, de är hycklande och samvetslösa. Det är omöjligt att tro på deras ofta deklarerade fredsvilja när man ser hur de överallt påskyndar
krigsförberedelserna och stegrar provokationerna i
Asien och Europa. Detta är fakta som vi måste öppna
kvinnornas ögon för. Vi kan alla se hur Sovjetunionen
besvarar aIIa provokationer med fredsförslag. På Folkens kongress för Freden måste kvinnorna göra sin
röst hörd. Kärleken till våra barn skall ge oss kraft att
genomföra de stora uppgifter vi står inför."

är att känslan för fred och uttryck för önskan om fredliga
lösningar växer och mångdubblas i USA, särskilt råder en stark
önskan att fi slut på kriget i Korca. Korcakriget kallas vanlign'is dct förnuftlösa kriget.

- - -

Amcrikas kvinnor går

fredskampen. Dct är kvinnorna som har organiscrat de flesta fredsgruppcrna. Dc är de bästa namninsamlarna av underskriftcr för Frcdspakten. Det är kvinnorna som
genomfört dc mest uppmärksammadc dcmonstrationcrna för
frcdcn.

i

spetsen

N ora b J

för

efferl,

England

:

Dcn mcst bctytlclsct'ulla utvccklingcn az, fredskampattjt'n
bland dc cngclska kvinnorna är rörclscn bland dc anböriga
till krigst'ångdrna i Korca, konccntrcrad kring dcputationcn
till parlatncntet dcn 25 juni. Dct par cn (t7) de mcst gripande dagar vi upplctat ocb dcn gav^ oss mTrgpct nyttiga
lärdomar. Sornliga av mödrarnd var

i början

uppsbrämda av

talet om "lcornmunistiska manövrcr". Mcn dc var i minoritct. Dc kz,,innor som kom till London bade mcstadcls altlrig
förr dcltagit i någon som bclst rörclsc. Många t'rån norr var
katolikcr. Vad ztar dct mcst utmärkandc t'ör dcnrta aktion?
I(vinnornas mod, dcras lcarnpvilja . . . Dct f aletum att hclt
nya kvinnogruppcr drogs mcd i lrcdskampt'n. Ocb, lAr 'lct
trcdja, bur kvinnorna lärde sig aa denna sin t'örsta aktion...
Alla var mcd om att sända ctt brcv till Koreas levinnor ocb
alla par övcrcns orn att dct måstc bli slut på krigct. Nu lortsättcr dcnna kanpanj mcd dcputationcr och insamling ar
undcrskrit'tcr lör mödraappcllcn om slut på krigct i l{orca.
Röst från Sydamcrika:
Just nu för Argcntinas kvinnoförbund cn stor kampanj för
att uppnå cn sänkning av rcsekostnaclcrna för arbetarc och
barn mcd 50 0/0. Dcnna kampanj har blivit så populär a-tt
Pcron-partiets fackliga lcdarc och dcputcradc tvingats ta
cmot en dclceation från kvinnoförbundet och erkänna det
berättigacle i dctta krav, cftcrsom rcsckostnadcrna på endast
scx månadcr ökat mcd 2OO Oio. På l(uba har många bondefamiljcr drivits från sin jord som clc odlat i åratal, och Kubas
k'r'innoförbuncl har mcd kraft ingripit för att försvara deras
rättighctcr. Stora grupper av bondkr,innor har anslutit sig tili
kvinnoförbundct.
Röst

från Iran:

Med hcmliga t'ördrag bar dcn iranska rcgeringcn bundit
vårt land vid clen amcrikansha impcrialismcn som vidgar sitt
militära och ckonomisha grcpp. Dcn irantka annön står under

folk trots tcrrorn sina känslor. Madrids väggar täcirtcs mcd inskrif terna "Amcrikanerna ut ur
ska hamnar visadc r'årt
Sf-anicn

l" ocl-r i

Barce

lona spreds tuscntals f lygblad

mccl

samma paroll under cn tcatcrförcställning som Fratrcos folk
gav för sina nya hcrrar . . .
E

lly

Sc b?nidt, Tyska Demokratiska Kvinnoförbundet:
Vår kända t'ört'attarinna Anna Scgbcrs har t'örcslagit, vid

Världst'rcdsrådcts ctxraordinaric sammanträdc, att mödrarn,r
skullc förcna sig lör att t'örsvara sina söncr. Vi tänkr:r omsätta Anna Scgbcrs f arslag i praktikcn och ordna rnötcn ocb
sammanhomstcr t'ör rnödrar t'ör att övcrtl,ga dctn orn nödvändigbctcn att t'örsttara sina söncr.

Fru

trYe1;e ', Västtyskland:
Jag lovar c,r hiir etr li skrrll göra allt för att förhinclra

;rtt Viisttysklancl blir cn bas för ctt nytt frr.tktansr'ärt krig
mot r'åra frcdsälskanclc grannfolli och r'årt cgct folk. Västtyskland scr i clag ut sorn ctt vapcnspäckat militärlägcr för
ctt amcrilianskt krig i Iluropa mcn vi kommcr intc ett till-

låte att lrpncn ska1l r,ändas från Vristtyskland mot r'årt
cgct folk och clc frcclsrilskancic follicn i I-uropa.
Maddalen a Rossi, Italien:
Om kvinnrtrört'lst'n i Italicn ltar växt, utnrnit n1'a positioncr ocb nya bundst'örvantcr, så bcror dct i stor uttträclening
på mångt'aldan i de initiativ som Italicnsha levinnot'örbundct
tagit och tar. Dct bcror i lörsta hand på vår ständiga learnp
för t'redcn, som scdan namninsamlingcn 1917 mot atombontben, iram till dcn n),ligen hållnrr Nationaldagcn mot baktcrickrigct ocb dcmonstrationc'rnd mot gcncral Ridgway aldrig
har upphArt. Mcn dct bcror också på att ai z,id sidan av dc
särskilda initiativcn t'ör t'rcdcn, aldrig har t'örsumrnat någon
t'råga som kunnat t'öra kvinnornd ctt lörsta stcg mot hollcktiv handling.., Försvaret d'u hcmmct, arbctct, barncn, alltid
t'örbundct med karnpcn

vårt

lör t'redcn, bar aarit

häastångcn i

arbetc.

Li uba Kisjinet,s Ai, Rumänska Folkrepubliken

:

För lika arbcte har kvinnorna i r'årt land rätt till lika lön.
Ett ständigt r'äxanclc antal kvinnor utbildar sig till kvalificcrat arbctc i inclustrin. Enbart undcr är l95l scnomgick
30.000 kvinnor olika ylkssutbildningsskolor. 17.000 kvinnor
är ingcnjörcr och tcknikcr. Dt: rr;mänska kvinnorna kämpar
för att öka produktioncn vilkct lcc{cr till sänkta lo,naclskostnader och höjd förtjänst.

amcrikansb kontroll mcd general Zimmcrman i spctscn. Dct
finns nu SS t'lyg- ocb marinbaser bos oss ocb man byggcr
ständigt nya. Priserna stigcr. När kainnorna demonstrerade på
gatorna t'ör sitt kraa att lå socker till ett överkomligt pris,
ingrep polisen med batonger t'ör att spränga dcmonstrationen, många levinnor missbandladcs. En stor protcstaktion har
ägt rum mot att Amcrika sänt oss mjölkpul,tcr som aar mögligt. Vi bildar mödrakommittöer i buscn och krLartcren för
att hä7rda t'arniljcrnas enklastc krap: ett läharbcsök till ctt
sjwkt barn, tilldcLande av medicin, t'örsvar t'ör en t'attig t'amilj
som hotas att kastas på gatan t'ör att hyran är obetald ...

Röst från Spanien:
Amcrikanerna inspcktcrar inte endast militärbaserna som
herrar och förmyndare, dc kontrollerar också industrin och
jordbruket. Nyligen har de beordrat att olivodlingarna, som
är en av Spanicns sekelgamla rikcdomar, skall förstöras för
att ge plats åt sojaodiingar som är nyttigarc för den militära
försörjningen. De tta amerikanernas herraväldc upprör det
spanska folket vars djupa känsla för oberoende har manifesterat sig under hela vårt lands historia. När 20.000 matroser

ur den amerikanska eskadern i Medelhavet landsattes i

6

span-

En LLten rumdnsk fl,icka i samtaL med madame Cotton
och ordför&nden Jör det demokratiska kuLnnof örbundet
i Rumunien, Tnddame Constl.ntza Craciun.

I'.'lin Ånders.son:

Resa
F,tt

ti 11

H.u

Ungern

*ftpr:rs*

,

tr9:
L{

\
Nagra glada representanter för

Er

gårrg följdc jag

ncd

bckanta

till

Vargön. Längre

bort har jag aldrig varit förut. När jag hördc, att jag
skulle få resa till Ungern, trodde jag inte det var sant.
Mcn dct var sant.
Jug var en smula ängslig för resan.
ju
bara tala svcnska. Men allt gick bra. Och
Jag kunde
för dc mina hemma var jag lugn. Min man var nästan
tika glad som jag ör'cr att jag fick fara och min äldsta
pojke, som går i skolan, hade lovat båla ut rnina tidningar p'å morgnarna.

Att jag blcv vänligt

rnottagen, behöver iag knappast
s,iga. Mina värdinnor från KDV krarnade hjärtligt om
mig och ordnadc ailt för rnig. Jag boddc på Grand Hotcll,
där tidigare cndast rika kunnat bo. Föreståndarinnan där
hadc förut varit uppasserska. Hon var mycket duktig.

\

Hela tidcn hadc jag tolk

till rnitt

#Tfl:;;:

unsdom, iförda sina nationaL-

Ungdomens lugna fön issning att de kunde få utbildtill vilket yrke de ville välja imponerade också på
mig. Jag frågade cn ung flicka från en arbetarfamilj,
om hon skulle kunna bli ingenjör eller läkare, om hon
.,'illc. Naturligtvis, svaradc hon.
Henne rnötte jag vid
järnväg,
sotn de fick sköta själva.
barncns egen
På hemresan gcnorn Polen hände det vid en station,
att en tägstäderska kom fram och talade med rnig. Språkct kunde j^g ju inte, men förstod ändå, att hon sett r'årt

ning

internationella KDV-märkc och ville sända cn hälsninq
till de svcnska kvinnorna att arbeta för freden.
Eftcr den resa jog fått göra känner jag klarare än
nå.gonsin, att

i

frcdsarbetet skall jag intc förtröttas

!

förfogande, en ung

man som talade svenska bra.
Att fira 1 rnaj i Budapest är en upplevclse. Mängden
av folk var överväldigande och glädjen inte att ta fel på.
Jag fick se sä rnycket. Bl .a. barnhcm och sjukhus, är'cn
för för tidigt födda barn, sotn man var mån om att

hjälpa fram till hälsa.
Det som kanske gjorde det starkaste intrycket på rnig
var nog att se arbetsglädjcn på en fabrik. Det var en
textilfabrik vi såg och jag har själv varit tcxtilarbeterska,
så jag kunde göra jimförelser. Hos oss är det ju faktiskt

så, att om någon arbetar "för bra", inverkar dct på
ackordet och blir till nackdel för arbetskamraterna och
kanske också för vederbörande själv i längden. Men
där, i lJngern, var arbetet en glädje och en tävlan och
varje prestation kom arbetaren själv och alla andra till
godo. Resultaten sattes uPP På en anslagstavla och alla
hade anledning bli glada över goda prestationer. Det kan
jag inte glömma. Där skulle det varit roligt att arbeta!

Det vlr
"

r ..

I

1

en nanoelse . .

Det t)Ar etl bändel-re"

tt'ert-rka ntanöt,ern

.

.rade f ör-rt,ar.rntirzi.rlern,

dlt detl

i Östersjön sanrnanföll med A-paktens.

Sterige brakar alltid ha .r)n lnanör'er ungefär

i

-repternber.

Något .ramband förelåg icke. Skäl att ändra tiden an.råg
-rial:.rmirtistern ej kunde f inna.r. Oclt det är git'elt'i.r rik-

/)gi, atl St,erige ej ltar anledning alt rätta.r)g efter USA.

Mrut /tndrar bara om inte den sre,nsäa krigsntakten en
git'ett.,is bara ett öt'tzittg,
gåttg bnrcle ba ert at'ttitig
lsur ui teoretiskt skulle
Srerige är ett fredligt land
Itrnrta uärna t,årt Iand

-

t??ot

ett et,entuellt anIa/l frlbt

räsler,

E, T.
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Noaellen:

Historiens trådända
e,a

Astrid Forsberg

IJet är avlöningsdag, en händelsernas dag i det lilla,
döda Brittefors. Marknad och torgdag! Då kommer
karlarna ned fr'ån sina timmerkojor i skogen. Och bari skolan längtar efter rasten. Fröken finner, att
golvet i skolsalen är obesl<rivligt smutsigt, luften outhärdligt tung och däven. Aldrig har lukten av smorläderskor och våta vadmalskläder stuckit henne i näsan som i dag. Aldrig har odören från ladugårdskarlens pojkar varit så or-rthärdiigt stark. Och därute är
det avlöningsdag. Fröken lyfter blicken från Svens
hundörade, suddiga räknehäfte och ser rrot fönstret.
Ända in i skolsalen hörs rasslet av timmerkälkarnas
kedjor och hästarnas gnäggande. Fröken betraktar vimlet av gråa och gröna vadmalsgestalter, hon upptäcker
nya, väderbitna ansikten ovan fårskinnskragarna.
Så har då vinterfåglarna kommit tillbys. VinterfågIarna har dragit till den här frusna skogstjärnen i dag
för att få mat. Fröken måtte ha tänkt högt. Det fnissas och viskas nere i bänkarna och någon upprepar ordet vinterfåglar. Man skrapar och sparkar på fotbrädena, ett gummi kastas, en penna tappas, en mager,
btäckfärgad pojknäve drar i en gulgrå kalufs, ett trasigt räknehäfte faller till golvet, så att bladen dansar

nen

omkring.

Tyst! Vad är det? Vad vill ni?
dagens oro som har trängt in i byskolan! Barnen sträcker på halsarna och tittar ut genom fönstret
efter vinterfåglarna. Det är ju deras pappor och brö-

-Bara

der och alla de andra karlarna. I långa sträck som
ftyttfåglar drar karlarna till skogs, då snöföret börjat.
I skogen finns det manfolk, i skogen arbetas det.

Ibland ekar yxhuggen även härnere i tystnaden, ibland
ser man smala, blå rökpelare stiga ovan de svarta
skogstaggarna. Då steker karlarna sitt middagsfläsk
och kokar sitt kaffe. Två gånger i månaden kommer de
ner till Brittefors för att hämta avlöningen och handla.
Det är livade dagar, festdagar mitt i vardagsveckan.
Fröken förstår oron och orons orsak. Arbetskoncennej, det går inte!
tration på en avlöningsdag
Sjätv grips hon av en kväijande olust vid de ostadiga,
ragglande siffrorna i Srrens tiiltygade räknehäfte, vid
treornas krymplingar, fyrornas sönderslagna stolar och

tvåornas spökkattor. Tre fjärdedelar av talen är felräknade. Men det hjälper inte att fatta Sven vid skuldrorna och skaka honom. Man skakar varken ur honom
slarvet eller tvingar det matematiska vettet att samla
sig och tätna som ostmassan i ett mejerikar. Frökens
bröst höjes och sänkes som den suckande, vattensjuka
marken nedanför skolgården en vårdag.

Lägg bort pennorna! Samla ihop räknehäftena.
Öppna ett fönster!
- - str- ä- ck!
- uppåt, framåt-bakåt,- nedåt
Armar utåt,
-Nej, att tvinga barnen tiil gymnastik i denna
luft,

Stå

8

upp!

på detta golv, det vore ju mord. Tuberkulosen härjar
tillräckligt i bygden ändå.
Sitt ner'! Vi tar ingen gymnastil< i dag. Det blir

-

längre rast

i

stället.

Åååå, ii, hiihii, uuu!

-Jublet

bubblar och fräser. Längre rast en avlönings-

dag!

-

Men

ni får förstås

stanna på skolgården.

Vi

ska

bygga en snöfästning.

Ett bilhorn tutar. En stor brungul låda kör bruksgatan framåt. Vadmalsgestalter och fårskinnspälsar
trängas upp i vägkantens drivor men följer raskt efter
lådan framåt torget, den öppna platsen vid grinden till
brukskontoret.

Fröken, Evert har fått tretton öre av sin morsa
att- köpa korv för. Får jag föija honom?

men det blir senare. Nu sitter vi stilla den
- Jä,
kvarten före rasten och går igenom ny iäxa i
sista
historien.

Karl XII, fröken... jag vet! Dom höll på gräva
iöpgravar
i Fredrikshald och Karl gick opp på vallen
och kika åt fienden tiil, och då kom dä en ku1a, och
hans huvu' sjönk ner och han rrart dö.
Fröken, Rössnarvskarlarna är ryssar! För
har
- pappa sagt. Och dom kom hit, då Karl XIIdetkriga
min
mä Ryssland.
Ääh, dä va inte dom som kom hit, dä var deras

farfarsfarfarsfar
eller någe sånt. Han var tartar eller
kosack eller kanske bara en ryss. Och han hade vari
i krige på Karl XII:s sida. Och så kom han hit och

byggde sig en stuga på Rössnarven. Och där spökar dä.
Då farfar min var pojke iåg han där och hörde skråmt.
T-\

bryr sig inte om att ögonblickligen återgå till
östersjöväldets fall och frederna 1721. Onekligen har
det sitt intresse att höra, hur barnen lyfter in en närliggande verklighet i historien genom de tvetydiga och

-F röken

illa beryktade Rössnarvsmännen.
Dä ä för dom ä ryssar som dom stjäI och rövar och
kommer på häkte! Jag ville ha levat på Iiarl XII:s tid,
då vi slogs mä ryssen!
Då hade dom skjutit ihjäl dig i Poltava, eller kanske du fått komma te Sibirien.

Fröken, min mormor har sagt, att då ryssarna
- här, så tog dom små barn på bajonetterna och
härja
kvinnfolk drog dom i håret och band fast vid hästsvansen och sen fick hästen springa ända te stan.
Då jag och syster min gick och plocka lingon i
- så var vi så rädda så, då vi skulle gå förbi Röshöst,
snarven. Och just som vi gick om stugan, steg både
Ivar och gubben ut. Och Ivar höll en bössa i handen

och såg så lömskt på oss. N'Ien gubben bara mumlade
skägget och svor. Det var samma vecka som länsman

i

kom hit och tog Johan.
Fröken, Svens mamma går till Rössnarvs-Ivar och
skurar!
Vid detta sensationella meddelande vändes trettiotre
par obarmhärtiga ögon mot Sven, som kröp ihop i sin
bänk och blev blodröd ända ut på öronspetsarna. De
två äldsta flickorna tittade menande och fnissande på
varandra. Då återgick fröken till ordningen.
Det var snällt av Svens mamma, sade hon att
- med. Två
börja
ensamma karlar kan ju inte själva
håtla snyggt och fint i sin stuga. Jag tror vi skall sluta
opp att tala illa om karlarna på Rössnarven. De har

ju inte gjort

oss något.

Men Johan tog får och pengar, fröken !
Och det kom han i fängelse för. Där får han själv

avtjäna
sitt straff. Då han kommer tillbaka vill

han

bli en hederiig karl. . .
Därborta i fjärde bänkraden skymtade Svens ögon,
suddiga av tårar, runda och hjälplösa som hans nollor
i räkneboken. 7 minuter kvar av timmen. ? minuter
som måste komma ryssen och lille Sven tillgodo. Fröken valde att ge en snabbskiss av ryssarnas unge tsar,
kung Karls motståndare, som harnrade och spikade,
hyvlade och sågade borta i Amsterdams och Londons
skeppsbyggarkvarter, bara för att han skulle komma
hem och lära sina ryssar bygga fartyg. Han var en
duktig karl. Och det hade väl funnits åtskilliga duktiga karlar i Ryssland, kvinnor med för den delen.
Barnens ögon vidgade sig. Evert och Birger nickade
gammalklokt och instämmande. Krig och politik var
en sak för sig, människor en annan. Fröken gjorde ett
försök att driva undan de tvåhundraåriga, onda sagorna. Skräcken och fasan hos människor, som en
gång fått sina hem skövlade, hade fortplantat sig i
muntlig tradition från generation till generation. Stäkten på det gamla finntorpet skulle ha ryssblod i sig.
Den betraktades och behandlades därefter. Rössnarvs-

karlarna, de föraktade som stod utanvid bysamhäIlet,
hade blivit fräcka och listiga. Nu satt den yngste av
dem inom lås och bom. Han hade tagit böndernas får
på skogen och slaktat, och han hade gjort sig en hemlig fond av brukshandelns kassaskrin. En höstnatt gömde han kassan under en tuva myrjord på sitt torp.
Och KarI XII:s unga Sverige beredde sig att låta de
nedärvda hämndeinstinkterna Så ut över lille Sven,
vars mor beblandade sig med arvfienden.
Tre små pojkar ålar sig fram till karlarna och bruksmororna. Alla trängas kring den gula lådans köttbutik.
Överailt står gubbarna och mumsar rallarbulle och korv.
Birger sticker fram huvudet under armen på slaktaren
och suger in doften av korv och rökt skinka. Han sticker ut tungspetsen och saliven droppar ur hans mun.
Visserligen har han ingen slant, men det kan hända,
att han får springa ett ärende till brukshandeln åt
slaktaren. Då belönas han med en korvbit. Det kan också hända, att han får bita en tugga ur Everts korv.
n/T
I l/ r

IYlan viker undan och lämnar väg för Rössnarvs-fvar
men på ett säreget utmanande vis. Männen vänder
ögonen åt annat håll för att slippa hälsa på nykomlingen. Kvinnorna drar åt sig kjolarna och säger med
munsnörpningar och miner, att de inte ens vill nypa

med en tång i Ivars vida, sönderrivna byxor eller fläckiga, blanka skinntröja. Ser han inte vild och anskräm-

lig ut kanske med det röda håret i testar under

den

höga skinnmössan! Evert och Birger stirrar Rössnarvskarln upp i ansiktet med den mest besatta nyfikenhet.

Men Sven kryper ihop och gömmer sig bakom köttbilens hjul.
Äh, fan, ha, ha, ha!

-Det skulle föreställa skratt

och hån men kom mest
vild hunds morrande mellan Ivars tänder. Han
ser på folket omkring sig med ögon, gröna och fruktansvärda som himlen på årets kallaste eftermiddag.
Slaktaren som inte aIls ser ut som en riktig slaktare
utan har ett smalt, gråblekt ansikte rör sina tunna,
vida läppar, säger milt och avledande:
Nå, vad får det iov att vara i dag lvar?
- Det vete fan.
Jag har ju mist fö-kroken min,
säger dom där djävlarna, nu då brorsan kom på häkte.
Hit med den där fläskbiten då! Och den där soppkorven!
Vad ligger du här för pojke! Stig opp du
- så ska
lill-Sven,
du få korv. Vill du ha korv, ditt knyte,
säg? Hallå, jag tar en duktig medwurst också.
Svens ögon håller på att trilla ur sina hålor. Han
kommer sig inte ens för att tacka, där han plötsligt
står med en svällande korv, två gånger så lång som
hans arm. Karlarna börjar åter vända sina blickar mot
kommersen vid köttvagnens dörr. Kvinnorna lindar
sina blåfn-rsna händer i förklädena och lutar sina husom en

vud samman.
Som stampad ur jorden finns där mitt i foikklungan
på en gång en sportklädd herre med läderportföIj un-

der armen. Han slår portföljen mot sin handskklädda
hand, så att det smackar, och samlar på mindre än en
minut allas uppmärksamhet. Man glömmer bort Rössnarvskarlen, och han blir trängd och knuffad som
annat hederligt folk.

gubbar, skall det vara tiondelar, ropar herrn
- Nå
rned portföljen. Om fjorton dagar blir det dragning.
För fem kronor kan ni vinna tiondelen av 200.000. Det
gör 20.000. Vad betyder 20.000? Jo, att sitta skuldfri på
ett ordentligt hemman med bra nog mycket skog till.
Obligationsagenten pratar och pratar. Han får män
och kvinnor att höra prasslet av splitternya tusenlappar, surret av skinande bilar. Han låter dem se ståtliga gårdar med jord och skog. Portföljen verkar som
en magnet. Alla dras närmare och närmare den. Agen-

ten tar upp sina papper och karlarna börjar granska
dem. Men Ivar från Rössnarven iåter inte knuffa sig
och trampa sig på tårna längre. Han tar ett steg fram
och fattar agenten ordentligt i armen.
Jag vill inte ha tiondelar tesammans med det här

-

bruksfolket. Jag ska ha en hel obligation ensam.
Agenten tittar förvånad på de röda testarna och den
Iurviga mössan men är samtidigt snabb i vändningarna
med sina papper.

-

Det blir en femtiolapp jämt då.

Ivar tar upp femtiolappen.

Nåå, ska ni inte lukta på den, så ni kan intyga
att- den luktar myrjord, era djävlar, skriker han. Annars har jag fått den lika ärligt som ni era korvören.
Därmed stoppar han stolt ned obligationen i innerfickan på sin skinntröja.
gjorde han bara för att bräcka till oss!
- Det där
Ja-ja, det kan ändå bli högsta vinsten, säger mor

-
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Birsitta llo.lmsten:

Resa
O-

till London och Paris

man är fredsvän och kommer

till

London, behöver
län-rnad ensam och över-

man inte vara rädd för att bli
given i den jättestora staden. Det är åtminstone min crfarenhet. Antingen korn jag dit vid en lycklig tidpunkt
eller också har man alltid en så livlig aktivitet. Jag vet
intc, men i maj rnånad ktinde nan fL vara med om både
kulturkonferens och fredskonferens. Ungdomen förbereddc då sorn bäst ungdornsfestivalen i Sheffield. De
viirvade dcltagare pä Trafalgar square där de dansade
folkdanscr och sjöng.
Jag hade haft med n"rig några tar.lor och teckningar
som samiats in här hemma, för att skänkas till engclska
fredsrörelsens internationella konstutställning "Artist for

slränkta av konstnärerna eller tillföll intäkten till 50 0/o
engelska fredsrörelsen, som på detta sätt fick ett tillskott
på f,t 2oo : ungefär 17 000 kr.
Ett kollektiv på ett trettiotal rnycket unga konstnärer
arbetade med silkscrccn och träsnitt. De ordnade ut-

ställningar i arbetarkvartercn. Deras bilder skildrade n-rcst
arbetarna och episoder ur den engelska arbetarklassens
lristoria. Deras bilder var både vackra, lättfattliga och
prisbilliga.
I England fanns ingen kvinnoorganisation anslutcn
till KDV. Den närmaste motsvarigheten till vårt förbund
rir "\Womens assembly". Den arbetar genom ett antal
kon-ur-ritt6er som ordnar mötcn för att bilda opinior-r rnot

för att f3' hcm
i
Malaya
och krigsfångefrån
krigct
cngelska soldater
lägrcn. Något medlemskap fanns inte i denna organisation. Lika lön för lika arbete stod där sorn hos oss på
dagsprogrammet. I "Picture Post", en engelsk motsvarighet till bildtidningen Sc, hade rnan lyckats få in en

peace exhibition".

En liten inblick i det förberedandc
arbetet för dcn utställningen hann jag fL. Den ägde sedermcra rum i Royal hotel. Deltagandet var rnycket talrikt och brett. Många av Englands frärnsta målare deltog
tillsamrnans med internationella berömdheter som Picasso, Leger och Guttoso. Tavlorna var till salu, dels

trpprustning och p.rishöjningar och

Lotta. Det är ju som vore det nå trolltyg med den där
fvars företag i dag.
Lika plötsligt som agenten nyss står en annan figur
mitt på torget. Många av männen blir steia och nästan
mållösa, när de får syn på den lille karlen med det
gula, envisa finnansiktet.
Herrejedanes, fjärdingsman!
------ Jojo, här tycks finnas slantar. Då är det väI bäst
vi passar på med skatten på en gång.
Och fjärdingsman drar upp ur sin skinnväska en

grundmurarna

Låt mig se, Jonas Erik Pehrsliten anteckningsbok.
son från Kilasved resterar trettio kronor. Ivar Spjt-tt
två omgångar på kommunalskatten. Det gör åttio kronor.

Än en gång förvånar och förvirrar Rössnarvskarlen
bruksfolket. Medan Jonas Erik Pehrsson står och gruvar sig att komma fram med sina trettio riksdaler Iägger Ivar åttioåtta kronor i fjärdingsmans hand.
* Nu är vi kvitt, ropar han. Nästa gång är det lagens väktare som får tacka mig för senast.
Ivar liksom raknade i ryggen och kurade inte längre
ihop sig, då han vände bruket ryggen och raskt gick
uppför backen in i skogen.

rn
I re små pojkar

sprang jublande åter tiIl skolgården.
Korven iiknade en jättemask i Svens armar. Birger
pekade förtjust på de små grå dunboilarna, som hop-

i hästspillningen på vägen.
Titta sparvårna, som får sig ett bra mål dom å en

pade omkring

-

avlöningsdag.
En stund senare satt barnen på väldiga snöboilar runt
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till fästningen, mumsande på korvbitar
och Lrrödskivor. Fröken själv, fin i bIå sportdräkt, del-

tog i den stora korvfesten. När hon fick höra, att det
skulie bli kalas, sprang hon in till sig och skar en hel
Iimpa och delade ut.
är en snäll karl. Jag tycker rikt
- Rössnarvs-Ivar
bra om honom, förklarade Sven modigt.
Välsignade avlöningsdag!
Skolstäderskan Tiida har något att tillägga om de senaste händelserna. Hon pratar halvviskande med fröken, medan barnen åter knogar med de väldiga snöbollarna.
Tänk, han har vurti som en annan människa, fvar.
- bara att han i all mans åsyn köpte en obligation
Inte
och betalade skatten idag. Nej, det är mycket annat!

Han hugger timmer hela dagarna, han som andra.
Gammelgubben barkar och kvistar. Det har int' vari
fylla och kortspel och tattare i Rössnarven på hela hösten. Nu är det rent och snyggt i Rössnarvsstugan, tiil
och med mattor på golvet. Fast Ivar ser ju alltjämt lite
ruffig ut sjäIv förstås. Vi får nog se honom med hela
vadmalsbyxor snart. Det står kvinnfolk bakom det här.
Fröken ska få se, att Anna-Mia får honom att ta ut

lysning och gifta sig riktigt för prästen te slut. Sven,
lillstackarn, kan ju behöva få en far. Om någon ska
kunna göra riktigt folk av Rössnarvskarlarna, så är det
den rejäla Anna-Mia.

Riktigt folkr

- Jä, just riktigt folk. Dom har ju sen gammalt
- Rössnarvarna för att vara ryssar
men
skällt
ocken vet, kanske kan det komma riktigt folk från
Ryssland med.

utrnärkt artikel tnot dc amerikanska bildserierna. En
cngelsk kvinna, mrs Pat Seares, satt fängslad

i Holliu'ay-

fängelset för att hon protesterat för högljutt mot filmcn
"Rommel ökenrär'en". Jug var med då ett tusental fredsr'änner sarnladc till en liten dernonstration, traskade iväg
för att visa henne sin syrnpati. Det oljud som utbröt i
leden nrir vi gingo förbi ett antai amerikanska soldater,
sonl man förrcsten såg mycket av i London, r'isade ganska
tl dligt hur irr-rpopulära de var i England. En textiiarbetcrska bad rnig häisa till de svenska kvinnorua, att Englands kvinnor l-rata dessa utländska soldater. Ätt vi inte

,..d

skall tro att de är kvar sen kriget utan nyss är komna.
Polisen upplöstc dctnonstrationen strax innan r-i hann
iram till Holliway-fängelset, så mrs Seares fick inte rnottaga demonstranternas sympatibevis och blomtnor. Så fick
iJran erfara att bobbies inte alltid är så förtjusandc, sont
clet står att läsa i turistbroschyrerna. Är'en otn de i brutalitet intc kan mrita sig med den franska polisen.
Till Paris konr jirg dagen eftcr de stora detnonstratio-

ncrna mot general Ridgu'ay. Stämningen \-ar laddad.
ör'er gator och på husviiggar såg man paroller sotn "frigc
Duclos", "RidgN'ay go horne" och "Vi vill ha fred inte
pest". Vicl polisattackerna hadc många biivit sårade och
cn arbetare och far till fi.ra barn dödad.
Franske Kr.innors fjärdc kongress ägde rurn i Mutualitd
i Quarticr Latin. Där skulle varit omkring 2 000 delegater från hela Frankrikc mcn detnonstrationerua runi
hela landet rnot Ridgu'ay mcd åtföljande polisattacker
hade hindrat många att nän'ara de första dagama. Först

ien tredjc och sista dagen var alla sarnlade

.

Inledningsar-rföranden höils av Eugenie Cotton och
Irene Caric. Trots den hårda pressen mot alla fredskrafter
i Irrankrike, är Franska Kr-irrnor cn verklig massorganisation. I taiarstolcn fann man ofta katolska kvinnor sår'äl
som bondki-innor och arbetarkvinnor, och temperamentet svallaclc tnånga gångcr ör'er alla bräddar när de berättadc om vad som hänt de senaste dagarna i deras b1'
eller stad. ör'erallt hadc polisen gått löst på folket utan
att ta l-ränsyn till r.are sig kvinnor eller barn.
Utanför kongresshallen stod hela tiden ett 50-tai handfasta poliser försedda" med bådc battonger och pistoler,
sfålhjäLnadc och på n-rotorcykel.

Första. juni, internationella barnens d"g, firades i
Buffalo stadion, som trots regnet var fylit, Där bjöds
barnen pä sång, musik, teater, pajasar och hästdressyr.

Duvor, ballonger och blommor. Men man visste inte om
nran skullc skratta eller gråta åt den här av poliser, rustadc till tänderna, som eskorterade den stora skaran arsjungandc kr-innor och barn, på väg

till

och ifrån festcn.

De franska kvinnorna är duktiga. Deras organisation
bjuder idag det allra skarpaste rnotstånd mot den utliindska ockupationen. De har inte bara att kärnpa mot
polisterror. Upprustningen har drivit priserna så i höjden att den rcna nöden ofta lyser i öppen dag. Uselt
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Att
att få

upplåtar-rdeL av danska flygbaser icke

passcra utan motd rag [rä,n ryskt

skulle kornma

håll var

r'ä1 ändå

uplrcrrbart. Och att föriäggandet i fredstid av .r'ästmaktsflyg på de danska öarna i södra östersjön alldeles inpå
östblockets gränser skulle provocera försvarsåtgärder på
Rögcn var r'äl också att räkna med. Därör.er behör'er tnan
sålunda intc fön'åna sig så förfärligt.
Det har på danskt håli förnekats, att det är fråga om
nirgra r'ästrnaktsbascr i Danmark och man har sökt göra
gällandc, att det endast ar frlga om att placera r'ästrnaktsflyg där. En bas, har man sagt, innebär att den
främmandc makten har suveränitetsrätt ör.er basterritorict. Dctta är naturligtvis endast ordrytteri. Det faller
r.äl ingen in att söka bortförklara t. ex. det faktum, att det
amerikanska bombflyget har viktiga bascr i England elier
i franska Marocko. Basen för ett flygvapen är naturligtr-is
clcn plats, från vilkcn det opcrcrar
alldeles oavsett vem
som äger den nationella suveräniteten över markområdet.

Ätt arnerikanska flygfeit på danskt territoriurn också blir
amerikanska flygbaser behövcr därför inte diskuteras.
Denna tidning har tidigare påpekat faran ar- den inringning av vårt land, som denna utsträckning av Atlantrnakternas och östblockets bassystem till södra östersjön
innebär. Varningen understrykes av den danska tidningens

crinran, att Sverigc fär alla sina förbindelser endast mot
r,'äster. Detta innebär ingenting annat, än att Sverige för
sina förbindelser rned ytten'ärlden blir beroende av Atlantpaktsgruppens tillärnpade skandinaviska kniptång.

Ur tidningen Dagen den
klädda var många rnänniskor

i

918 1952,

Paris och utan att på

något vis söka rätt på armodet såg jag vid flera tillfällen

hela farniljer med srnå barn inrätta sig

för natten vid

trottoarkanterna.
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En resa till det nya I(ina och l(orea
har r år ordförande med. dr Ändrea Åndreen gjort i somnar. Hoo är nyss hemkoo-rmcn full av entusiasn ö\'er lad hon sett

iv

dct pånyttfödda kincsiska folket, som med iver, glädje och lramgång blgger upp sitt land och dess produktioo
cftcr ett sckel av förncdring under r'ästerländskt tr-ång. Hor har bcsökt Peking, r'äddens vackraste stad, Mukden i
Mandsjuriet och Pjongjang

i

Nordkorea. Hoo har deltagit

atgåcnde den bakteriologiska krigföringen
konrmitt6. Smrt hoppas

i

i

den tetenskapliga kommissionen tör uttbrskandet ar- fakta

Korea och Kina, inbjuden av Kioas Veteffkapsakademi och Kinas Freds-

vi få höra henne hålla

föredrag om sina upplelelser och

i

nästa numme( a\-

Vi kvinnor

kom-

mcr hon att ge oss både text och illustrationer från Det nya Kina och Kotca. Det kommer alltså att bli ett

KINA- och KOREANUMMER
Fredskonferens

i

Asien

Den 21 septerr-rber 19i2 började en stor fredskonferens
i Peking med deltagare från Asien och Stillaha\ s-området,
Nya Zeeland och Australien, c-tt område som omfattar
1 rniljard 600 rniljoner människor. En r'äldig manifesta-

tion för freden av mänr-riskor från halr-a iordklotet.

Om leksaker
Just det som inte är färdigt ger impulser till sysselsättning. Det färdiga kan endast tas sönder. Det elektriska
tåget och den finaste dockvagnen med cn blunddocka

-.

dc är inte så mycket r'ärda som en torr gren, där flickan

En Liten representant för de fördldralösa
koreanska barn som f . n. ör omhdndertagna i RumtinLen riktade en hd.Lsntng till.
kuinnorna uid KDV:s möte i Bukarest.

kan låta sin docka sitta eller det enkla kartonglock, där

hon fön'arar sina klippta papperspengar. Ju enklare
lcksakerna är, desto rikare blir barnets fantasi, säger Jean
Paul. Och han har rätt. Ju rner självverksamhet, desto
större glädjc. (M. A. Schaffner.)
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