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l_ o_o_ _ Inonl sen srs/
ETT SVENSKT FREDSFORSKNINGS-
INSTITUT anser Svenska sektionen av
Internationella kvinnoförbundet för fred
och frihet att ecklesiastikministern
skall ta initiativet till. Sektionen anser
att ett närmare studium och klarläg-
gande av bakgrunden tiII krig och kon-
flikter. bl. a. dess ekonomiska orsaker.
skulle bli till hjälp för ett aktivt och
framgångsrikt fredsarbete.

Samma förslag framfördes av förfat-
taren Erik Blomberg på "Svensk kon-
gress för fred och avrustning" i Riks-
dagshuset den 2l april, där det vann
livlig anklang hos de cirka 400 freds-
delcgal-elna. 

*
EN FOR-qKARGRUPP vid Försvarets
forskningsanstalt (FOA) har ef ter ett
års intensivt f orskningsarbete påvisai
att STRONTIUM 90. det radiaktivt far-
lip;aste ämne som bildas vid kär'nva-
penspräng,ningar, vållar genetiska ska-
dor t. o. m. i flera generationer'. Resul-
taten betecknas av expertisen som sen-
sationella. Hittills har vetenskapsmän-
nen levt i den uppf attningen att
STRONTIUM 90 snabbt transporteras
till människans benstomme och där vål-
lar skador med sin långlivade aktivitet.

Att ämnet skulle passera testiklarna
cch där' invet'ka på at'vsanlagen, scm de

:venska forskarna nu påvisat. har man
t:d.igare helt föt'bisett.

*
I DtrN LILLA STADEN SKÄNNINGtr
p:i Östgötaslätten arbetar nu 60 tidigare
hemmafruar samt flickor. som förut
haft svårt att finna arbete i Skänninge
i cn från Stockholm förflyttad fabrik.
Den är unik inte bara för' att den en-
bart sysselsättet' kvinnor' - på någct
nndanlag när - utan också för sin pro-
dukticn av ledningssystem för den
clekti'isk:r och elektroniska industrin,
rr:m den :ir absolut ensam om i Sveri-
ge. Arbetskraften har utbildats i en

I20-timmars kurs och utför enligt ut-
sago ctt högeligen pålitligt arbete, som
är av mycket komplicerad art.

*
EN FLICKA I KORSTIFT har vunnit
inträde i yrkesskolan därstädes i och
för utbildning till revolversvarvare. Deb

har satt sprätt på de manliga revolve'-
svarvarna. som menar att kvinnorna är
:.rlldeles för framfusiga och helt sonika
lämnar sin plats vid spisen och trängeL-

r,rt karlarna från arbetsplatsen. Kor-
stift-avdelningen har därför i en skri-
velse vänt sig till Metallindustriarbetar-
förbundets styrelse och uppmanar den
att ta Arbetsmarknadsstyrelsen i upp-
tuktelse, för detta ofog att låta flickor
"inkräkta på en arbetsmarknad som se-
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dan hävdt varit förbehållen manssläk-

""Na:u, 
Metalls styre tycks inte föra

I(orstiftavdelningens aktion vidare utan
framhåIler i sitt svar det otidsenliga i

en saidan attityd gentemot den kvinn-
liga arbetskraften.

*
NU HAR SJUKSKÖTERSKORNA tTött-
nat på sin uniform och att bli titulera-
de "syster". I radions familjespegel
framhöll två r-epresentanter från kåren,
att sjuksköterskedräkten är ett arv
från nunnedräkten och att den är otids-
enlig för en modern yrkeskvinna. Den
stjä.1 hennes fritid, enär hon i flesta
fali måste tvätta den sjäIv. Den är ock-
så dyr i inköp. I stället vill man att
s.jukhusen skall hålla med en insvängd
rockklänning i lättvättat material.

Tiden är också inne för att lägga bort
"syster"-titeln, f ramf örailt nu när de
manliga sjukskötet'skorna kommer. Fru
eller fr'öken går bra. Systertiteln stam-
mar också från nunnetiden.

*
UTLÄNDSI( ARBETSKRAFT LCCKAS
TILL SVERIGE av kvinnot'na, hävda e

med fullt allvar sekreteraren i "Nämn-
den för internationellt bistånd" (NIB),
Björn Andreasson i en estraddebatt i
Västerås för en tid sedan. Förutom de

nordiskt blonda svala skönheterna ver-
kar emellertid cckså de sociala förhål-
landena och det politiska klimatet at-
traherande på mellaneuropeer och syd-
länningar ansåg herr Andreasson, som
också framhöIl att den svenska fack-
föreningsrörelsen blivit ett problem för
många utlänningar, som inte varit va-
na vid att solidariteten på arbetsplatsen
sätts i fr'ämsta rummet.

OMSLAGSBILDEN: Vilmo Rudoloh - trefol-
dig guldmedoljör vid Romolympioden 1960

- hor slutit upp pö Floyd Pottersons och
Sommy Dovies sido i kompen för röttviso
och jömlikhet åt USA:s förgode miljoner.
I sin hemstod i Tennissee, hor hon lett de-
monstrotioner mot nöringsstöllen som vög-
rot förgode tilltröde. Hör vinner Vilmo sin
fjörde guldmedolj - i vörldsopinionens
öqon !

inneholl sid.

5ti0 kronor bjudet för s:rmvete . . . . :)

"men mamma, dom skjuter väl inte
pä barna?"

Vem får vad?
Julian Grimau
Avrustning - välsignelse för' hela

mänskligheten
Kring en utredning . .

Vi lånar inte, vi disponerar bilen ..
Novellen: En härlig vårdag
Från Riksdagen
Barnens sida: Sångskogen
Kåseriet: Teknikens monstrum ....

Suenska Kuinnors
Vrinsterförbund
uppstod år 19i11 och har utvecklats ur
föreningen Frisinnade kvinnor', som bil-
dades 1914. Det bygger på samarbete
mellan olika åsiktsriktningar och har
därvid alltid hävdat sin tro på kvinnor-
nas särskilda uppgift för fredens sak
och sin övertygelse att samhällets måste
omdanas till att motsvara även de
kvinnliga medborgarnas behov.

SKV är sedan maj 1946 svensk sek-
tion av Kvinnornas Demokratiska
Världsförbund (KDV), som omfattar
över 200 miljoner kvinnor i 80 länder.
KVD och dess nationella organisationer
kämpar för att vinna och praktiskt för-
verkliga kuinnornas rtittigheter: rått att
rösta och att väljas, rätt till arbete, till
Iika lön för lika arbete och till beford-
ran; rätt till undervisning och yrkesut-
bildning och till social trygghet för mo-
der och barn.

KDV och dess nationella organisatio-
ner kämpar för att tillförsäkra allabarn
ett lgckligt liu i trggghet; undervisning
och goda bostäder, hälsovård, sund lit-
teratur, goda fritidssysselsättningar.
KDV vill samla all världens kvinnor
oberoende av hemort, ras och livsåskåd-
ning till försvar av freden.
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560 hronor bjudet för samuete
40 dagsböter ä 14 kronor hat Inga-

Stina Landström, Stockholm, dömts att
betala för att hon vägrat delta i civil-
försvaret.

Varför vägrar hon? Jo, hon anser sig

inte kunna stödja den civilförsvarspoli-
tik som kommer till uttryck i skriften
"Om kriget kommer" som ju skickats
ut i alla hem.

"Jag anser att denna skrift är grovt
vilseledande om atomkrigets faror. Där
står t. ex.: 'Bered dig på att det kan bli
nödvändigt att vistas i skyddsrum eller
källaren flera dagar i sträck' det
skulle ha stått '40 år'. I Amerika disku-
terar man ju öppet att hela USA skulle
kunna bli obeboeligt i 40 år efter ett
zrtomkrig."

"Om radicaktiviteten sägs det sedan

att 'stoftet vanligtvis är synligt som

damm utanpå påsar och andra förpack-
ningar' och att det kan avlägsnas ge-

nom att omslaget tas bort eller genom
tvättning. Jag tycker att det är ansvars-
löst av officiella myndigheter att söka
bibringa folket så felaktiga uppgifter."

Därför gick Inga-Stina upp i rådhus-
rätten utan advokathjälp men med sin
gamla iärobok i medborgarkunskap i

handen. Där stödde hon sig på "Sveri-
ges Magna Charta" - S 16 i regerings-
formen, där det står att "Konungen
bör . . . ingens samvete tvinga eller
tvinga låta". Och blev dömd till många

och höga dagsböter. För att avskräcka
andra?

"Det är säkert många som döms, men
de flesta fallen får aldrig någon publi-
citet, de tigs ihjäi. Därför tänker jag nu
överklaga och fullfölja, även om det
blir fängelse. Men tänk om bara tjugu
fruntimmer vägrade - då skulie det bli
mer debatt i den här frågan."

Att det är många som tänker På sam-
ma sätt har Inga-Stina erfarit under de
sista dagarna. "Väldigt många männi-

skor har hört utav sig." Om det vittnar
också några gula rosor i en vas hemma
hos Inga-Stina, där stolar och bord nu
översvämmas av s'u'art-vita banderoller
1ör Pingstmarschen.

Det är synliga bevis för att hon tat'

allvarligt på sitt medansvar gentemot

rnedmänniskorna och aktivt verkar för
sin uppfattning att "Freden är vårt en-

da civilförsvar".
M. S.

"men mamwlCI,

dom skjuter uCIl inte po barna?"
Ett barns frågor är ofta svåra att be-

svara.

- Mamma. varför är himlen blå. och
varför ser man bara en liten bit av må-
nen ibland? Varför bubblar det i vatt-
net. när' det kokar? Örebro - ligger det
i England? Varför ligger inte Örebro i
England? Mamma, där går en hund -
varför är det en hund? Varför Pratar
vi svenska i Sverige? Varför hade jag
inte pyjamas på mej, när iag låg i din
mage?

Det mesta kan besvaras. Själv har iag
klarat det med hjälp av halvt glömda
skolkunskaper, ett uppslagsverk och en

äkta man som är fysiker.
Men den största frågan, den allvar-

ligaste, står kvar obesvarad
Pojken. nyss fyllda fyra. och jag

framför TV-apparaten. Det var skol-
TV-program som behandlade 30-talet.
Så kommer bilder från spanska inbör-
deskriget. Ett barn sträcker skrikande
almarna efter sin mor, som finns nå-
gonstans i vimlet biand människor, som

flyr undan en bombkrevad.

- Men mamma, inte skjuter dom Pä
barna? Dom skiuter väl inte På barna?
Vilka är det som är soldater - är det
inte papporna?

- Jo, men det är inte deras PaP-

Det är inget svar', det vet iag, och

r'äntar frågan, som också kommer:

- Men varför ska papporna skjuta på

and-ras barn?
Det linns inga för barn godtagbara

svar på frågor om krigets vanvett.
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Många
men det
förstånd.

trtt svar finns faktiskt och hela värl-
den väntar fortfarande på det. Avrust-
ning. Då skulle komma en dag, då vi
kan svara våra barn, att krig är något,
som fanns för länge sedan, då männi-
skorna inte förstod bättre.

S. Andersdotter Hedell.
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vuxna accepterar Patentsvar,
räcker inte för ett barns sunda
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får vad?

Riksdogen hor beslu-

tqt om öndrode

bestömmelser för
fo m iljebostodsbidro-

gen. För de nyo

bestömmelserno

redogör hör riksdqgs-

ledomoten

Gunvor Ryding.

Under vårriksdagen har beslut fattats om ändrade bestäm-
melser för bostadsrabatter. Detta innebär att ytterligare cirka
140,000 familjer kan få dessa bidrag. För närvarande uppgår
antalet tiil cirka 130,000. Det har alltså blivit möjligt för stora
grupper barnfamlijer till en fortsatt höjning av bostadsstan-
darden i den mån man nu har möjligheter att få en ända-
målsenlig bostad.

Vilka får nu efter den 1 jan. 1964, då de nya bestämmel-
na träder i l<raft, dessa bostadsrabatter och hur stora belopp
uppgår de till? Den tidigare bestämmelsen om att familjebo-
stadsbidrag endast kunde utgå för lägenheter i hus, färdig-
stäIlda efter år 1942, har slopats. Dock kvarstår utrymmes-
och standardkravet, vilket betyder, att det inte får bo mer
än 2 personer per rum, köket oräknat. En 2-barnsfamilj måste
alltså ha minst en 2-rumslägenhet med centralvärme, vatten-
och avloppsledningar samt "med nöjaktig möjlighet till bad"
för att uppfylla dessa krav.

Inkomstgrönsen höjd från 8.000 till 12.000

Familjebostadsbidraget utgår i form av helt bidrag, för-
höjt bidrag och reducerat bidrag, beroende på inkomstens
storlek. Man har inte höjt bidragens storlek men väl inkomst-
strecket för de olika grupperna. Tidigare gällde, att helt bi-
drag utgick om familjeförsörjaren eller i förekommande fall
mannens och hustruns sammanlagda till statlig inkomstskatt
beskattningsbara inkomst inte översteg - för familj med 2

barn t. ex. - kr 8.000. Nu är beloppet höjt till 12,000 kronor.
För familjer med flera barn ökade nämnda belopp 8,000

kronor med 1,000 kronor per barn från och med det tredje
till och med det sjätte. Nu gäIler att beloppet 12,000 får ökas
med 1,500 kronor per barn upp till sjätte barnet. Förhöjt bi-

4

drag erhölls om inkomsten med 2,000 kronor eller mer under-
steg inkomstgränsen för helt bidrag, alltså vid gränsen 6,000
kronor. Denna gräns är nu 8,000. Reducerat bidrag utgick om
inkomsten översteg gränsen för helt bidrag med högst 1,500
kronor, alltså vid inkomststrecket 9,500 kronor. Nu är denna
inkomstgråns 74,000 kronor. En-barnsfamiljerna, som endast
fick helt bidrag vid inkomstgränsen 6,000 kronor, får fort-
farande endast helt bidrag, men då vid en gräns av kronor
7,000.

Uppskattningsvis motsvarar dessa nya inkomststreck unge-
fär följande faktiska årsinkomster. (Jag tar exempel från en
2-barnsfamitj.) Förhöjt bidrag kr. 14.900, helt bidrag kr. 19.?00
och reducerat bidrag kr. 22.000. Som synes har alltså en be-
tydande höjning skett av inkomstgr'änserna och man räknar
som sagt med att härigenom ytterligare 140.000 familjer skall
kunna erhålla bostadsrabatter.

Med vilka belopp utgår då familjebostadsrabatterna?

I zon I - dit bl. a. Stockholm och Göteborg och hela södra
Sverige hör, utgår helt familjebostadsbidrag med kr 180: -
tör uarje bidragsberiittigat barn samt därutöver med ett fast
belopp au kr. 330: -. Förhöjt bidrag utgår med samma belopp
per barn som helt bidrag men med dubbelt så stort fast be-
Zopp. Reducerat bidrag utgör häIften av helt bidrag. För ett-
barnsfamiljerna utgör familjebostadsbidraget kr 345:- i zon
I. AlIa bidrag är fria från beskattning. Bidragen beviljas och
utbetalas av de kommunala förmedlingsorganen och för ut-
givna bidrag erhåller kommunerna ersättning av statsmedel.
Ansökan om familjebostadsbidrag göres i allmänhet hos kom-
munalnämnden eller drätselkammaren som fungerar som för-
medlingsorgan.

Skönhetsflöckor på bro reform

Enligt min mening är denna reform en bra sak, men tgudrr
har den en del skönhetsfliickar, som vi med det snaraste
måste få bort. Det kan nämligen inträIfa, att barnfamiljer
med de allra lägsta inkomsterna ändock får en höjd hyra.
Detta låter paradoxalt, rnen är fullt korrekt. Riksdagen har
nämligen beslutat, att räntesubventionerna för vissa årgångai'
statsbelånade hus skall minskas. Detta innebär, att de barn-
familjer, som har så låga inkomster, att de redan tidigare
erhåIlit f örltöjt Jamiljebostadsbid,rag - 1-barnsfamiljerna helt
bidrag - kommer att få sin hyra höjd, om de bor i fastighe-
ter, som är byggda under åren 1942 till 1958. Dessa familjer,
som alltså har den sämsta betalningsförmågan, kommer att
drabbas av hyreshöjningar på upptill kr 260: - per år för en
2-rumslägenhet. Det är enligt min mening mycket angeläget
att få en ändring till stånd i dessa fall, eftersom det för fler-
talet av dessa barnfamiljer är en omöjlighet att använda
större del av sin inkomst till hyra och följden måste då bli.
att en sänkning av bostadsstandarden blir ofrånkomlig. Och
jag anser det särskilt otillfredsställande att det samhälleliga
bostadsstödet till ensamstående med barn kommer att minska.

Till vårriksdagen har också förelegat motioner som påtalat
detta missförhåilande, dels från kommunistiskt håIl, där man
yrkat avslag på regeringsförslaget om att slopa räntebidragen
i 40-talshus och höja basräntan i 5O-talshus, så att hyrorna
inte skulle behöva öka, dels också från socialdemokratiskt
håll, där man velat fästa uppmärksamhet på just de relatera-
de olägenheterna och där man begärt förslag om att antingen
göra en höjning av familjebostadsbidraget eller på annat sätt
åstadkomma en förstärkning av bostadsstödet till just barn-
familjer med de lägsta inkomsterna.

Detta år blev det ingen ändring, men vi lovar att återkom-
ma för att rätta till saken. Vi måste diskutera om inte de ut-
gående bidragsbeloppen bör höjas för de lägre inkomsttagar-
na, som nu drabbas av en hyreshöjning.

Gunuor RAding



Julian
Grimau

Hollå, herde !

Vorför slöpper du inte fåren ur fållon?

Ser du inte ott månen redon smölter

på Sierros snömössor?

Och du, körleksfullo oliv, vorför gråter du,

hor du glömt ott i din dogg bodor sig

Sponien vorje dog på nytt?

Vorför står ni stillo, Ebro, Tojo, Duero . . .?

Flyt, törsten behöver er !

Tig inte, ni hov, som slneker Sponiens kuster,

mitt folk vöntor på edro fiskqr!

Tönd öter nyo ljus,

Modrid, Borcelono, Mologo,

ni ollo, ni stolto, ni skönq

skrik... vrå|o...
Den som söger ott

hqn ljuger!

Julion Grimou, ör död,

WALTER GORRISH

"vär kamp

är inte

förgäves.. ."

- Spaniens kuinnor
iir djupt meduetna om
det htingiuna stöd de
har från utirl.dens
kuinnor, diiribland
frå,n kuinnorna i Sue-
rige, i sin suå.ra kamp
mot francoregimen.
Kuinnans stdll,ning i
Franco-Spanien iir i
dubbel, mening tung
och suå.r d& de i prak-
tiken iir beröuade al.Ia
elementiira riittigheter
i modern tid. I denna
sin kamp mot det ef-
terbliuna och brutala
f eodalsystemet son"L

francoregimen repre-
senterar hiimtar de
spanska kuinnorna in-
spiration och mod frdn
det stöd de fdr au sina
medsystrar i andra
liinder. Medtag en

Darnr hiil"sning till. Suenska kuinnors uö,nsterf örbund. Vå'r
kamn iir inte Jörgiire s . . .

Denna hälsning kommei: frän Angel'a Grimau, ocL:- är
ett svar på den hälsning till henne från SKV, som dele*
gaten från Svenska spanienfrivilligas kamratförening,
Karl Staf, framförde under Pariskonferensen den 4-5
maj. Det var hennes man som trots en he] världs pro-
tester grymt avrättades av Francos bödelsregim. Det var
hennes appell som präglade den västeuropeiska konferen-
sen till stöd åt Spaniens folk: Lät det blod som Julian
Grimau göt bli det sista. Må general Franco bIL bannlEst
au hela det ciuil.iserade santhCllet!

SKv-aktion för Grirnau
I den bredo opinionsrörelse som utvecklodes för qtt söko för-

hindro det sköndligo mordet på den sponske potiioten Julion
Grimou, deltog möngo SKV-ovdelningor. Ätskllligo brev och tele-
grom söndes och uppvoktningor orgoniserodes. I Stockholm som-

lodes 30-tolet kvinnor vid sponsko ombossodens grind - löngre
ön dit kom ingen idesso dogor - och dör överlömnodes en skri-
velse med krov om ott dödsdomen ej skulle tillötos gö i verkstöl-
lig het.

Follet Grimou hor bidrogit till ott öppno ögonen på möngo som

glömt bort den verklighet som döljer sig,bokom en förggronn och

lockonde turistreklom. En koll skuggo dror öven över den soli-
goste Mollorcoploge,



ourustning
ucilsignelse

för hela
mcinshligheten

Vid kongressen för ovrustning och fred som genomfördes i

Stockholm den 2l opril redogjorde SKV:s ordföronde Andreo
Andreen för den ropport om ovrustningens sociolo och ekonomisko
konsekvenser som ovlömnodes till FN:s generolsekreterore i fe-
bruori 1962. Expertkommittön, som utorbetot densommq hqr be-
stött ov fromstående ekonomer från såvöl öst och vöst som icke
blockbundno stoter, hor kommit from till den för helo mönsklig-
heten så hoppingivonde slutsotsen: ott en ollmän och totol ov-
rustning ör fullt möjlig ott genomföro utqn sörskilt svårq kompli-
kotioner för löndernos ekonomi.

Dr Andreen hor översott ropporten till svensko och vi återger
hör någro ovsnitt ur den del som ovhondlor ovrustningens inver-
kon på hjölpen till de underutvecklqde länderno.

138. Främjande av ekonomisk och social utveckling i un-
derutvecklade länder är ett av de viktigaste sätten att an-
vända de resurser som frigjorts genom avrustning. Två tred-
jedelar av jordens befolkning lever i länder som erhåller en-
dast en anspråkslös del av de förmåner vilka modern teknik
och vetenskap förmår skänka. Folken i de underutvecklade
länderna är beslutna att höja sin levnadsstandard och folken
i de mera industrialiserade länderna har åtagit sig att hjäipa
dem att göra detta.

Framsteg har gjorts efter det andra världskriget med av-
seende på en höjning av realinkomsten per capita i många
underutvecklade länder. Planer för ekonomisk och social ut-
veckling har intensifierats i några och påböriats i andra län-
der och mobiliseringen av inhemska resurser för nationell ut-
veckling har blivit ett viktigt politiskt måI. I många fall har

inhemska resurser kompletterats genom inhemska lån, anslag,
privatkapitaltillskott och teknisk hjäip.

Klyfton mellqn fottigo och riko lönder vidgos.

139. Nationella ansträngningar och internationellt samar-
bete för de underutvecklade ländernas utveckling har tills
vidare ej lett tili önskad acceleration av ekonomisk växt. Den
genomsnittliga tillväxttakten i inkomst per capita var under
den gångna tioårsperioden alltjämt mindre än 2 o 6 om året
och kanske så litet som 1 0is. Den absoluta klyftan mellan de
rika och de fattiga ländernas per capita inkomst har vidgats
progressivt. Även om kommande tillväxt i de utvecklade öm-
rådena lämnas ur räkningen och det nuvarande inkomsiläget
i utvecklade områden sätts som mål är nyare erfarenheter
fr'ån underutvecklade områden alltjämt nedslående. I under-
utvecklade iänder är nu genomsnittsnivån av realinkomst per
capita mindre än en sjättedel - och i många av dem mindre
än en tiondel - av den man har i sådana iänder som Belgien.
Danmark, Norge och Storbritannien. FöIjaktligen skulle en
tillväxttakt i fortsättningen av blott 2 07e om året endast äfter
mycket lång tid kunna väntas höja levnadsstandarden i fat-
tiga länder till den höjd som nu föreligger i de nyssnämnda
länderna.

Militörutgifterno i vörlden överstiger vido u-löndernos totolo
i nvesteri ngsutgifter.

140. En påskyndad tillväxttakt i de underutvecklade län-
derna beror på många faktorer däribland antagande av lämp-
liga program för nationell utveckling och i många fall sociala
reformer och ändring av hävdvunna vanor. I programmen
måste uppmuntran av investeringar av både inhemska och ut-
ländska resurser spela en viktig roll. Till detta kunde en
världsomfattande avrqstning kraftigt bidraga. Trots den till-
gängliga statistikens otillräcklighet synes det att världens
militärutgifter vida överstiger de mindre utvecklade områ-
denas kombinerade totala investeringsutgifter. De är sanno-
likt fem gånger så stora och kan väl vara mycket större. En
mycket större volym av tillgångar kunde således tiliföras in-
vestering för produktiv utveckling i dessa länder även om en-
dast en bråkdel av de resurser som nu ägnas åt militära ända-
mål användes på detta sätt.

l4l. Om man antar att nödvändiga nationella utvecklings-
program och nödvändiga sociala vanereformer vore effektivt
genomförda så skulle underutvecklade länder vara i stånd
att absorbera ett betydligt större titlflöde av produktiv inves-
tering. Den därav följande effekten på tillväxttakten må illu-
streras genom ett exempel vilande på antagandet att dessa
länder ägnade hälften av sina genom avrustning frigjorda re-
surser åt investering i produktiv kapacitet och att samtidigt
det totala kapitalflödet från mera avancerade länder (både
med privat företagsamhet och centralplanering) steg till om-
kring 15 miljarder dollars årligen eller något mer än 1 0 s av
deras totala nationalpredukt. Detta är ett blygsamt antagande
i betraktande av de B-9 th de nu ägnar åt militära ändamål.
Under dessa förhållanden kunde de mindre avancerade län-
derna väntas höja sin årliga tillväxttakt för nationalprodukten
från låt oss säga 3 01'6 till 5 07e. Under antagande av en årlig
befolkningstillväxt av omkring 2 o,ln skulle detta betyda en
tredubbling av ökningen i inkomst per capita från 1 0,h till 3 o,in.

Kommer hjölpen till u-löndernq qtt påverkos ov ovrustning?

144. Ytterligare två frågor uppställer sig. För det första,
skulle en avrustning frigöra i tillräcklig mängd de speciella
resurser som krävs för ekonomisk utveckling? För det andra,
kommer den nuvarande institutionella ramen för hiälp till
underutvecklade länder med sannolikhet att påverkas av en
avrustning?

145. På lång sikt kan produktionskapacitet anpassas till
varje förändring i efterfrågans mönster och förutsatt att de
underutvecklade ländernas behov är tillräckiigt kända i de-
talj skulle inga allvarliga problem uppstå i fråga om anpass-
ning av resurser till behov. Men även på kort sikt är det tro-
Iigt att en tillräckligt stor del av de resurser som varit av-
satta för militärt bruk faktiskt skulle visa sig vara av en typ
användbar för investering i underutvecklade Iänder. En be-
tydande del av militärutgifterna absorberar den tunga indu-
striens och verkstads- och konstruktionsindustriens produk-
tion. Dessa industrisektorers tillverkning kunde otvivelaktigt
ge ett värdefuilt bidrag till industrialisering av mindre ut-
vecklade områden och till deras samlade samhällskapital.
Transport- och kommunikationsutrustning t. ex. är en viktig
beståndsdel av militärutgifter och det vore önskvärt att re-
geringar gjorde en uppskattning av de resurser som skulle bli
tillgängliga för fredliga ändamål under programmets olika
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sku ui

udoptero

I vör debott om odoption ov förgode born till svensko
fomiljer följer hör ett inlögg ov fru Ullo Astvik, Stock-
hol m.

Dr FJttlingcrs artihel med synpunkter 1ör' och curot adop-
tion av färgade b:rrn läter bestickande. Men gjorde dcn inte
ocl<så det intrycket artt vi i Sverige har hamnat i lägct "vilja
mcn inte kunna" hjälpa?

lljälp:r i detta. Iall dels de s. k. u-låindcrnzts barn och dels
dc vänlande svenska adoptivföräldt'arna.

När man sä tog del av det andra debattinlägget av f. d.

Iosterbarnsinspektrisen dir. Ragnhild Berglind böriade ät-
minstorre jag lundera över om vi inte trots alla fina ord och
demonstrationer för rasernas likaberättigande ändå gör oss

in"direkt medskyldiga till rasförföljelse i och med att vi ac-
ceplerar skälet till medicinalstyrelsens negativa beslut i adop-
tionsfr:igan. Huvudproblemet tycks ju ligga i det faktum att
barnen lrän de aktuella länderna hal annan hudfärg än ma-
jc,ritctcn inlödda barn i Sverige.

Naturligtvis rir jag me'dveten om att vi här' hemmu liksom
i de flesta andra länder', har fördomar gentemot ft'ämmande
(nya) inslag i det vander. Det gäller inte bat'a andt'a t'aser utttn
även åsikter och konstartet'! Men ska vi för den skull sluta
upp att tänka och skapa fritt? Finns det inte också en ten-
dens till överskattning i samband med adoption av bat'n från
u-ländet'ner?

Vi sympatiscral gär'na med t. ex. ncgrelntrs kamp Iöt' lik:t-
berättigande i Alabarma och anser dem vara i sin fulla rätt
att kräva t'ättvisa. USA:s negerproblem är ju dess skam, sägs
dct. rnen är det då inte skamligt av svenskar att au riidsla för
negerproblem avstä lrån att räcka ut handen och hjäIpa Ii-
dan.de medmännisl<or?

Hur barn och vuxna kommer att reagera inför inplante-
ringen rir väl ocl<så bcroende av den erllmänna opinionen och
clen i sin tui'beror ju av påverkan i sl<olor, på arbetsplatser
och inte minst ft'ån massmediar som TV och press. Om dct
kan befaras at'r. de fär'gade barnen skulle få det så svårt sorn

1ör'utspås, dä bör vi oavsett ställningstagande i detta fall ar-
beta för en upplysningskampanj i rasfrågor!

Beträffande adoptivhemnlen säger R. Ettlinger att det
siäivklart måste ställas samma krav på adoptivföräldrar till
färgade barn som andra bat'n. Javisst. men vore det inte dess-

utom sjåitvklart att man fijrvissade sig om adoptivföräldrat'-
nas inställning till rasproblem och för'måga att klara ''situa-

tioner" ?

R. Belglind rekommenderar fadderbarnshjälp som den

bästa lösningen i nuvarande läge. Det syns mig förnuftigt föt:

människor som vill stödja ekonomiskt enskilt eller tillsam-
mans i organisationer. Man skulle på så sätt kunna stijdia
Iamil.jel så att de själva kunde ta hand om sina barn och ge

dem bättre framtidsmöiligheter i den egna miliön. En form
av hjä1p till självhjälp alltså.

Men kvar står' ändå ett skriande hjälpbehov för svältande
barn i u-låindelna.

För miinniskor son't

ocksii pelsonligt med
också adoptionsvägen

Bordc vi inte kunna

vill sirlsa inte bttla e-honontiskt utan
ett dirckt föräldraskitp, för dem bijt'
stä öppcnl
tänl<ir oss lösningan: bride. ock?

Ulla Astuik

Tidskriften CTARTE

Demokratisk Ungdom inbjuder till

o

o

Juniorresorna avser åldersgrup-
pefna 11-14 år, dvs födda år
19i19-1952.
Anmälan sker genom att anmäl-
nirrgsavgiften, kr'i5:-, insändes
till: Demokratisk Ungdom, Box 57,
Stockholm 1. Postgiro 15 51 10.
Skriv tydligt lesenärens namn,
adress och födelsedatum samt
vilket iand som önskas i första
och andra hand. Ytterligare upp-
lysningar på samma adress.

Sven W ernstrom

fcirgode barn? VUXENTRO OEH

TONARSMORAT
Pris kr 6:75

Förfottqren Sven Wernströms debottbok om ungdomornos
speciello problem och om de lösningor som myndigheterno
erbjuder ör nödvöndig för den som vill fölio med i den
qktuello diskussionen. Den visqr vqrför vi möste rivo bort

vuxenhetens skyggloppor och ongripo problemotiken frön

ett nytt håll.

Bort med hyckleriet! Se ungdontens verkligo problem i vit-

ögot! det ör den centrolo porollen i Wernströms debottbok,

som knyter on till den ihördigo diskussion som brett ut sig

olltmer under det gångno året. Boken ör en skorp vidrök-
nirrg med de vuxnos oförmögo ott bryto med det l<onven-

tionello och troditionello tönkonde som vi möter inte boro
hos föröldror uton tyvörr ocksö hos de myndigheter som
hor ungdomsfrågorno om hond. Så får t, ex. skolmyndiq-
heterno sin beskördo del ov Wernströms kritik, som inte ör
negotiv, men som ör en kritik med olternotiv.

SURBRUNNSGATAN 43 A, 5 tr., Stockholm Vo.
Postgiro 2517 80

JTJNIORRESOR

POLEN tslT-e18

SOVJETUNIONEN
30l6-318
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utredning

Varför skulle inte en
annan kunna

få vara pa daghem?
Är det bara för att vi

Den utredning det här handlar om hör inte till de stora
som går ut på remiss till myndigheter och intresserade orga-
nisationer, snarare får den betraktas som en skrivning i
skymundan, inte avsedd för publicering. Den saknar nämli-
gen helt det som alla utredare med självaktning brukar vara
måna om att belysa: fakta i det ämne de satts att utreda. Av
tabeller och slikt tyngs den alltså inte alls, men desto mera
av lösa antaganden och påståenden.

Platsen där den sett dagens ljus är staden Borlänge. Bak-
grunden är ett par motioner i stadsfullmäktige, den ena om
inrättandet av ett fritidshem för skoibarn vars mödrar för-
vär'vsarbetar, den andra om skapandet av s. k. smådaghem
i starden.

Det är alltså service ät förviirvsalbetande mödrar och de-
ras smä det helzr handlar om.

trrågan är' inte ny ens i Borlänge. Ett llertal utledningar,
har gjorts, men ständigt har utredarna - och stadsfullmäk-
tiges llertal - värjt sig mot tanken på ett barndaghem i sta-
den. Där'emot har familjedaghemstanken valit dem kär, dock
utan att man riktigt lyckats sätta den ut i livet, om man får
tro dagens utredning där det heter:

"Barnavårdsnämndens försök härutinnan har emellertid
icke lyckats, då det vid skilda undersökningar visat sig, trtt
clet ej funnits vare sig mödrar', som velat placera sina barn
i familjedaghem eller sådana hem som velat taga emot andras
barn."

Dagens utredare har emelleltid inte gett upp. De vill nu
bllgga ut det som visat sig så svårt att få på fötter. Efter att
ha konstaterat att man anser familjedaghemmen ha stora för-
delar "såväI när det gäller barnens vård och fostran som ur
l<ostnadssynpunkt" (det senare tror vi gärna, det förstnämn-
da återstår att bevisa!) och beklagat att denna form för om-
händertagande av barn "ej vunnit gehör i Borlänge" lanserar
man nu en ide som man kallar "utbyggda familjedaghem". Så
här shall det gå till:

"Samhället ställer en lägenhet om t. ex. 4 ä 5 rum och kök
till barnavårdsnämndens förfogande att av nämnden elter
viss överenskommelse uthyras till ett par äkta makar eller
en cnsamstående kvinna under villkor att hustrun i familjen
eller den ensamstående kvinnan mot kontant ersättnig för-
binder sig att taga emot 6 å I barn i daghemsåldern, 3-G år.
Familjen betalar i vanlig ordning hyra för sin del av bostzr-
den och avlönas hustrun av staden 1ör att hon dagligen tar
emot ett antal barn."

Med tanke på bostadsbrisfen räknar man väl med att
"villiga" ska anmäla sig. Det är ju det enda som behövs,
några krav på utbildning och kompetens för uppgiften ställs
inte. Och det gör det heller inte ifråga om de andra som en-
ligt förslaget ska ha hand om förvärvsarbetande mödrars
barn i Borlänge. Här är det inte bostad man lockar med men
arbete. . . Man ska anstäila barnflickor! Det är en god lös-
ning säger man, "då man härigenom vinner, att flickor i ton-
åren efter slutad skolgång få en arbetsmöjlighet, för vilken
kategori Ilickor svårigheter eljest ofta föreligga att erhåIla
arbete."

Här kan man verkligen tala om att slå två flugor i en
smäll! Dels slippa de osympatiska daghemmen (som kostar
så mycket pengarl) och dels slippa sörja för någon yrkesut-
bildning åt de unga flickorna! Bara nu de envisa mammorna
tar sitt förnuft tillfråga. Av mödrar som inte vill lämna sina
små till främmande familjer: för daghemsvård kan man be-
fara det värsta. Tänk om de inte heller har tillit til ftickor
som just slutat skolan?

Men risken är kanske inte så stor - det är de ensamst&ende
förvärvsarbetande mödrarna man tänkt på med denna form
av barnhjälp, och de har ju i regel inget vall Ett villkor ställs
dock här, men det rör inte flickornas kompetens. Samhället
ska eniigt förslaget svara för en del av lönekostnaden för de
unga flickorna, dock först efter prövning av huruvida den en-
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"r)i ldnar inte,
' IisponerCIr bilen"ut(

- Slutresonerat om saken, vi gör som
jag har sagt! Familjen stirrar upprört
mot far i huset, sorlet tystnar, diskus-
sionen om bilköpet är över. Bilfirmor-
nas reklambroschyrer med läckert pa-
stellfärgade bilder på olika bilmärken,
massor av tekniska data och längst ner
ett litet finstilt pris någonstans stoppas
undan i en Iåda tillsammans med mel-
lanpojkens krossade illusioner och
mammas missnöje. Pappa har bestämt.

För tio år sedan var det mannens
nästan oomstridda rätt att välja bil,
färg och prisklass utan någon som helst
inblandning från familjens sida. Även
på den tiden fick förstås kvinnan vara
med och betala kalaset, men helst inte
uttrycka några önskemål, i allafall inte
aIItför högljutt.

Det har ändrat sig På den Punkten
idag. Vilket egentligen är helt natur-
ligt, åtminstone om man skall tro ame-
rikanska undersökningar, enligt vilka
de stora biltrusterna öppet bekänner,
att det är kvinnan som bestämmer bi-
larnas yttre formgivning, inredning och

färgsättning.
Vi har sökt uPP några bilande damer

för att höra i vilken utsträckning deras

män varit och är benägna att ta hän-
syn till sin hustrus önskemål när fa-
miljen köpt bil.

Fru Ruth Söderkvist, en bilande fler-
barnsmamma i Farsta, bekänner att hon
inte vet så värst mycket om bilar men
att hon i allafall var med och bestäm-
de när hon och maken köpte sin Volvo.
"Förmodligen är jag påverkad av re-
klamen", skrattar hon, "det där om
Volvos värde varar, ni vet, och om
trygghet och säkerhetsbälten och sånt".
"Egentligen är bilen för dyr för oss

men det är verkligen skönt att ha den
och frakta ungar och paket i. Min man
reser med tunnelbanan så jag dispone-
rar bilen om dagarna och tycker det är
härligt. Det är inte aktuellt med bil-
byte för oss på många år än, men ju
mer jag kör desto större intresse får
jag för det här med motorer och jag
kommer säkert att ha en mycket be-
stämdare uppfattning när den dagen

kommer då vi eventuellt köper ett an-
nat märke."

En annan bilande förortsfru, Dagmar
Svensson, vet också vad hon vill när
det gäller bilar.

Hon är inte särskilt förtjust i sin och

makens Volkswagen. "Den är för liten
{ör oss, eller också är vi för långa båda
två", säger hon, "men vi har inte råd
med en större bil. Jag ivrade nog för
att det skulle bli en större vagn men
fick böja mej för de ekonomiska kal-
kylerna. Färg vaide jag i allafall och vi
har aldrig bråkat om vems tur det är
att ta bilen. Vi betalar den ju båda två!

Över tjugotalet inblandade bilande

Under vår'rond hittade vi ocksfi kate-
gorin kvinnor utan kör:kort i famili med
bil, en stor kategori åtminstone i den
äldre generationen. "Oss är det synd
om", tyckte en av dem, "vi får vara
med och betala och kan kanske påver-
ka bilköpet lite grann därigenom, men
sen är det slut med vårt inflYtande.
Man får vara glad om man får följa
med ut och åka på söndan..."

damer i vår frågerond hade lika många
synpunkter på problemet om bilen och

familjen. Alla påstod sig ha sagt till
om en hel del när det gällde val av
märke, prisklass, färg osv, men hårt
pressade kröp det fram, att det nog var
mannen som hade det avgörande ordet.
Samtliga damer ville ha starka, Iätt-
körda, lättparkerade och rymliga bilar
med så få tekniska finesser som möj-
ligt. "Det är ju så sällan man kör i
hundrafyrtio knutar" som en ung fru
påpekade, "det är mycket bättre att
veta att bilen går att få in i en liten
lucka på stan, att inga kromlister loss-
nar och att ungarna inte får upp någon

dörr".

"Vår Wartburg är faktiskt en rätt
idealisk familjebil - dvs. rymlig invän-
digt, säger en Södertäljefru' "Och när
det blir dags att byta, så håIler vi oss
nog till samma märke och det ska inte
bli något tvisteämne i vår familj."

Slutintrycket är att det glädiande nog

tycks vat'a så att kvinnans 'ord väger
en hel del när bilbroschyrer och annons-
spalter läggs upp på bordet vid kvälls-
kaffet och familjen håller rådslag om
de fröjder som skall stunda när "vi ba-
ra hittat idealkärran som passar iust
oss". De bilande damernas antal ökar
dag för dag, de blir allt säkrare vid rat-
ten. Det dröjer inte länge förrän äkta
män, fästmän och stora bröder får slu-
ta upp med att gå runt bilen och ieta
efter en liten repa så fort fruar, fäst-

mör och systrar kört en sväng. En kol-
Iektiv önskan vidarebefordras också här

som slutvinjett. Det gäller uttrycket
frun "Iånar" bilen. Bort med det. Det

heter disponerar bilen, åtminstone så

länge man har nöiet att vara med och

betala kalaset, som våra tillfrågade da-

mer uttryckte saken.
A.-M. Sahlin



en hcirlig
uordag

I elmaine Lalnrat äi' vad man förr
Ll futt"ae en tjänstellicli:r, men som
nu kallas hemhjälp. Och Elnest Chalu-
meau är' - .ia för h:rns yrke hai- det än-
nu inte uppfunnits något nytt namn -
expeclit i en matvarubutil<. Hon går om-
liring i ftjrl<läde och han i en randig
linnclocl<. Dct åil på varclagarnåI. Pai sön-
dag,alna gar' trr'nest i n-rtig:r byxor som
model kallar "Prinsen av Waies". och
solglasögon i alla slags väder'. Niil han
bctalar tar han frarn cn imponelande
pliinboh ur innerf ickan; liolt sagt han
har allt som en sportig, elcgant, vacl<er
ung man skall h:r.

Och Gcr"maine hai det pii samma sä[1.
IIon grir l(låidd i kläder', skor', ja, tili och
med underkläder', som hennes "frll'', ell
sl<irdespqlerska, {örät'at henne. Det ttnga
1'r'iska ansil<tet str:rlal av pudei' läpp-
stift:och rouge, som alltid åir det fijrsta
hon iiöper när' hon får sin månadslön.
Ilzid.a tva kan alltsåi gott tas föt' något
annat ain de egentligen är. Och det är
.ir-r dert dc llesla människot' dt'ömmel' om
i clag.

Det har emellertid sina olägenheter.
Nrir tnan girr i clegant:r kläder, Iockas
man till andla former av lyx. Det är
l<lart att det är roligt att kunna ta fram
cn flott plånbol<. Men plånboken skulle
dri ocl<sii helst innehålla tillräckligt med
scdlar. Och när' man har använt alla
sina pengar till att l<öpa en sån pldrn-
bok. . .

Iln söndag sa Germaine: "Nästa sön-
dag sl<ullc jag väldigt gärna vilja resa
ut pai landet. Hal inte dr-r också lust till
det?"

"Jo. dct iir lilart. Men intc med tred-
jeklerssvag;n pii tåget och sri tramp:r
larndsvägen pii dct."

"IJsch nej . . . S:i Iörargligt att vi inte
känner niigon scm har- bi1."

"Ja, med bil, det skulle var.it fint".
s;:igcr Ernest tankfullt. Och en kväll -
on av de l<väIlal då Ernest kan ta av
sig rc,ckcn och hon förl<lädet - omfam-
nar han henne och :ir pii ett ovanligt
gott humiir.

10

"Pii söndag; ska vi ta oss en biltur i
St Clouds omgivningar'!"

Och nästa söndag var de verkligen
pti väg till St. Cloud i sina bästa kläder.
Dii Germaine kom ner på gatan fanns
clet naturligtvis ingen bil som väntade.
cle tog sp.irvagnen i stället till St. Cloud.
lVlcn Ernest log. De vandrade några mi-
nuter genom förstadsgatorna och stan-
n:rde framför' ett hus. På dörren fanns
cn skylt: "För'säl.ining och uthyrning av
villot'."

trr'nest 1er igen och går in tillsammans
med Germaine. De blir mottagna av en
äldre herre med förnämt utseende.

"Herr Ernest Chalumeau. . .? Var så
g,od och sitt r"red. Efter ert telefonsam-
1al har jag sett mig om efter villor som
skulle kunna passa er. Om jag förstod
e.i' r-ätt, önskar ni en stor enplansviJ.la,
g,arage till två bilar, trädgårdsmästar-
bostad., en liten park, köksträdgård octr
ctt bra läge?"

"Helt riktigt."
Germaine sitter med öppen mun och

stora ögon i sin fåtölj.
"Och vad priset beträffar - tre till

Iyla miljoner france?"
"Men längre kan jag heller inte

gå . . ." avbryter Ernest bestämt.
Germaine är mållös: Ernest måste zrb-

solut blivit galen.
"Ja, herr Chalumeau, jag har funnil

tre villor som skulle kunna passa nå-
gorlunda, och ni kan bese dem under
eftermiddagens lopp. Min kompanjon
skjutsar er dit i bilen."

Nu förstår Germaine alltsammans.
Kompanjonen öppnar bildörren. Ger-

r-raine sätter sig i baksätet, alltjämt li-
t:t skälvande invärtes; Ernest sätter sig
scenvant bredvid henne och rättar till
pressvecken på byxorna. Det är en här-
lig vårdag. Så vacker kapplöpningsba-
nan är, när man ser den genom en bil-
ruta! Det är stark trafik på vägarna.
Bilar hinner upp varandra och kör om

- man åker ju själv bil; cyklister -
som man ser ned på litet medlidsamt -
trampar svettiga sina pedaler. Bilen kör'

olrr en buss, som ntan bala kan Ie å1,

så tung och fullproppad med folk som
den är. Ett stackars tårg, bundet av sinir
s;l<enor, pustar sig uppltir en stigning
rned en lång rad av vagnitr'. Och biletr
susar ftjrbi. Äntligen stannal den fram-
I'ör en herrgårdsliknande byggnad
och vilken prakt! Gerrnaine spärrar på-
nytt upp sina ögon, full av begeistring.
En välshött park omger huset. Snörräta
alleer, sammetsmjuka gr'äsmattor. Och
de studeral' noga var.je vrri nv sliillet.

"Inte så illa". menar Elnest "Metr
lummen passar oss inte. T.ycl<er inte du
också det, vännen min? Llit oss se på
det andra stället!''

Inte heller nästa ställe åir så iil:r. men
här finns det inget bil.jardrum, sont i

clet fcirsta . . . Det tredje kunde ju gå

an . . . men där finns det inget biblio-
tek. Och för att komma från villa num-
mer ett till två och från nummer två
till nummer tre har bilen kört upp Iör
b:rckar, susat ner fcjr sluttningat', tivr-'r'

slåitter och genom skogar' - en funter:i-
tisk tur'!

"Herr Dupont", säger Ernesl, till mäli-
lat'en när de kommer tillbaka. "dc hrir'
villorna som ni har visat mig, är' ini.e
precis clet .iag hade tänkt mig. Har ni
inte något annt? Se er om efter något,
s;ä l<all vi komma igen nästa söndag och
sc på ställena. Jag säger söndag därför'
att jag är affärsman och kan inte göra
mig fri på vardagarna". Och han till-
lägger: "Det kan gär'na vara lite längrc
från Paris, en timmas kr)rning eller
tvti . . ."

"Utmär'kt", svarar mäklaren. "då :ir'
clet ocksei betydligt liitterle att Iinna nä-
got som passar"'.

Och Ernest och Germaine stig;er pir
spär'vagnen igen.

"Det bästa med det här är att det kan
fortsätta så länge vi själva vill", säger'
Flt'nest. Den här mäklaren tar oss säkert
med en fyra-fem gånger. Och i Paris
omgivningar: är fastighetsmäk1are tal-
rika som havets sand. Flott, va? På det
här sättet kan vi få se allt möjligt, hela
Chautilly-skogen och Chevreusedalen
och Fontainebleau ocl-r. . . Och det är'

inte tal om att de kan bli misstänksam-
ma för jag har gett dem din adress, och
den är då fin så det räcker. Ingen män-
niska skulle kunna komma på tanken
att du är en hemhjälp. Mig tar dom för:
en ung bankman, som vill spendera ett
litet hus på iandet på sin väninna. . ."

Och nästa söndag är de åter i St.
CIoud.

"Jag skulle kunna visa er något rik-
tigt bra", säger mäklaren, "men priset
är en aning högre än det ni ville sträc-
ka er till: fem miljoner tvåhundratu-
sen. . ." Mäklaren och hans kompanjon
betraktar kunden diskret för att se hur
han reagerar. Men Ernest rör inte en
min.

"Låt oss se på det", säger han bara.

av Andre Birabeau

I
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Det undgår inte Germaines skarpa
l:lick att mäklaren och hans kompanjon
utväxlar en förhoppningsfull blick.

Och bilturen är härlig. Germaine lu-
tar sig tillbaka i de mjuka bildynorna,
som om hon inte hade gjort annat i he-
la sitt liv. Ernest r:öker avslappnad den
ena engelska cigarretten efter den and-
ra. Och där är dom vid bestämmelse-
orten redan: ett verkligt slott! Ernest
och Germaine ser på det med blaserade
iigon. En vzrktmåistare tar emot dem. Ett
;rv l'ummen kan de tyvärt' inte få se -
l-ru hertiginnan har nämligen kommit
-urt övcr helgen och är i salongen.

"Vi l<an komma igen en annan gång",

iiireslirl Ernest förekommande.

Men mäklat'en känner sin plikt att få
visa dem sli mycket som möjIiBt. De ser
på parken. drivhusen, trädgårdsmästar-
bostaden. Inne i själva huset tittar de

på sovrummen, bankettsalen, tavelgal-
leriet . . .

"AIls inte illa . . ." erkänner Germaine
r,rtan att visa alltföt' stor begeistring . . .

"Det fattzrs ett påklädningsrum", säger
Elnest. Eller': "Det är då bra att mökl-
lelna inte följer med f<irskräcl<ligt
smurklösa!"

f)e kommer in i kökct. Hela Perso-
nalen är för'samlad där.

"Mcn det gör ingenting", bedYrar
mäklaren.

Men tyvär'r! Så gör det det! Fijr ko-
kerskan far upp som stucken åtv cn ge-

ting när hon får syn på Ernest.
"Ser man på! Herr Ernest! Ni kom-

mer väl för att be om ursäkt? Och det
gör ni sannerligen r'ätt i." Och hon ger

de andra den nödvändiga förklaringen:
"Han är' expedit i våran butik i Paris.
Och den här eländiga poikvaskern prac-
kade på mig en höna i går, som var allt
annat än nyslaktad... Jag hade just
bestämt mig för att hålla en straffpre-

b

ö{rw

dikan för er i morgon, herr Ernest! Meu
eftersom ni kom hit av er sjäIv, så kan
vi anse oss färdiga med den saken.. .

Ni tar väl ett glas vin ined oss?"
Ernest och Germainc for inte tillbaka

till stan i bil.

,!
f
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momma po riktigt
Först. när man kom hem från BB,

smakade man på orden: "mamma På
riktigt, mamma. . ." Och det kändes
konstigt och högtidligt, nästan inte sant.

Och egentligen var det inte sant. Vis-
serligen hade man med dittiils oanad
smärta fött sitt barn, och visserligen
ammade man det och väcktes ett Par
gånger per natt för att sköta sin först-
födde. Men ändå var man bara en flic-
ka, en flicka som på lördagskvällarna
tittade ut genom fönstret och drömde
sig tillsammans med dem som trängdes
på bussar och spårvagnar på väg tili
lördagsdansen. Man var en flicka, som

ideligen ringde upp mamma för att få
reda på, hur länge köttpuddingen ska

stå i ugnen, och hur man gör sås. Det
var så kort tid sedan man varit mamma
på låtsas.

Så småningom blev allt till en vana.
Man smakade inte längre på de där
orden och matlagningen gick allt Iät-
tare. Men så en dag, efter några år,
kommer orden tillbaka och har en le-
vande innebörd. Det är då den liile kan
börja springa ensam ut till lekplatsen
i förortsområdet och han tidigt på vå-
ren kommer hem med årets allra första
tussilago, en gul liten blomma, som

doftar jord och fjolårslöv. Det är då
man märker, att det var flera år sedan,
man själv letade rätt på vårens forsta
blomst. Och man säget': "Men har dom
kommit upp redan?"

Och när barnet kommer in med en

rad leriga kamrater, som vill ha något
att dricka - hellre saft än bara vatten

och kissa, för dom har så många
trappor upp till sina mammor, då är
man mamma på riktigt. Och det är då
man på allvar börjar fundera på nästa
barn, innan det blir alltför många år
mellan syskonen...

S. Andersdotter Hedell

f-
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typosraf
pigga och uakna

Titta på den här bilden så får ni se ,,pigga och vakna ung-
domar" med "ansvarskänsla och ordningssinne samt viljan aitgöra en insats för företaget". Företaget är Norstedts och det
hela är hämtat ur en annons för typografutbildning.

Som synes är det pojkar som får illustrera vakenhet och an-
svarskänsla.

Tyvärr - måste man säga, för utbildningen står också öppen
för flickor. Överingenjör Sparring upplyser: "I år har 

-inga

flickor sökt men de båda föregående åren sökte vardera en
flicka, Och det har gått bra."

Men är det då så lyckat med en bild med bara pojkar?
Nej, han tror inte att det verl<at så avskräckande på ftickor-

na. Men det hade varit på tal om att byta klich6n, som an-
vänts de två-tre sista åren.

Hur är det med fiickorna i typografyrket?
Överingenjör Sparring menar att flickorna har goda förut-

sättningar, speciellt som sättare. Och när nu förbudet mot
kvinnligt nattarbete snart avskaffas, undanröjs ännu ett hin-
der. Men det finns stora hämningar bland flickorna själva -tyvärr. För några år sedan satsade skolan för bokhantverk
stort på flickorna men anslutningen blev inte den förväntade.
Och på Norstedts där man tidigare haft rätt många kvinnliga
sättare, har man nu bara en kvar. "Det finns svårigheter för
flickor inom ett sånt här yrke", säger han. "De blir ju ett
slags pionjärer, så det krävs extra mycket av dem. Och så är
de rädda för att bli smutsiga om händerna, svarta under nag-
larna och för att bryta naglarna."

Men sånt förekommer ju också i s. k. kvinnoyrken. Ätmin-
stone har jag hört både damfrisörskor och maskinskriverskor
klaga över samma sak.

Alltså: fritt fram för framåt och pigga flickor som inte låter
litet smuts avskräcka från ett kvalificerat arbete med lika lön!

Och en mer r'ättvisande annons! Maud Sundquist

kring en utredning
Forts. frön sid. 8

samstående mammans förvärvsarbete "ur bl. a. samhäIlssyn-
punkt kunde bedömas vara nödvändigt" (!)

Det finns en synpunkt som väger tungt för utredarna i
Borlänge: den ekonomiska. Allt annat är tydligen av under-
ordnad betydelse. För att spara vill man ordna barntillsynen
på ett sätt som utestänger från rätten till statsbidrag - det
får man inte för "utbyggda familjedaghem" och barnflickor.
Men det gör ingenting, då kan man ordna det hur primitivt
som helst, resonerar man tydligen. Det framgår också av ut-
redningens syn på förslaget om fritidshem åt skolbarn vars
mödrar förvärvsarbetar. Skall det inrättas och drivas så som
socialstyrelsen kräver blir det alldeles för dyrt, säger utre-
darna. De hänvisar till att det "inte föreligger några hinder
för enskilda organisationer eller andra ideellt intresserade',
att öppna sådana fritidshem utan statsbidrag. "Man behöver
då ej utforma hemmcn på så gediget sätt som socialstyrelsen
föreskriver för rätt till statsbidrag. Man kan ha avsevärt enk-
lare lokaler, man kan ha mindre kvalificerad personal etc."

Stadens drätselkammare som godkände utredningsförsla-
gen segrade vid stadsfullmäktigesammanträdet i april med
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19 r'östcr mot 12. För kvinnoorganisationerna i staclen gäller
det väl nu a1t försöka få planerna på utbyggda familjeda.e-_
lrenr ersatta med smådaghem, ät vilka ett lilrfinger ges i ut-
redningen. Att det då verkligen gäller att hålla samman och
s1åss för kvinnornas och barnens intresse är säkert, för små-
d.aghem är inte någon billig lösning, snarare ställer de sig dy_
rare än de vanliga daghemmen.

Utrymmet tiliåter inte att vi citerar alla de omdömen _
utan bevisföring - som fälls i utredning om daghemmen här
i landet. "Skrytanläggningar", ställen där barnen lämnas in
"mer eller mindre anonymt som kollin", är några exempel.
sådant står att läsa i en utredning som skrivits av social-
vårdschefen i en svensk stad 1g63.

(Utredning är f. ö. en fuilkomligt missvisande benämning
på detta opus som saknar varje som helst konkret upplys-
ning. Inte ens hur många förvärvsa'betande kvinnor som
finns i staden eller hr-rr många barn som är i behov av till-
syn och omvårdnad medan mödrarna arbetar sägs det ett ord
om. Alltsammans är bara en redovisning av vad utredarna
tycker, vad de anser.. .

"Utredningarna" om barntillsynen har som sagt varit i
många i Borlänge under årens lopp. r en, där man fastslog att
det inte "behövdes" något daghem i Borlänge, stod följande
att läsa:

"Det torde vara stäIlt utom allt tvivel, att antalet sjuk_
clagar för en arbetare vars hustru är i förvärvsarbete, är'
större än där hustrun sköter hemmet. Därest mannen har or-
dentlig omvårdnad i hemmet, mat på bestämda tider o. s. v.
]ian han helt naturligt prestera mera arbete, än om han nöd-
gas föra en bohemtillvaro, kanske själv laga sig mat, om han
skulle råka komma hem före hustrun o. s. v."

Har inte de barnavårdande myndigheterna i Borlänge miss-
nppfattat sin uppgift månne? Det tycks vara männen de be-
tt'aktar som nycl<elbarn. V. S.

BÖCKER SOM LATER TALA OM SIG

URTIDENS DJUR
(28: 50)

URTIDENS MANNISKA
(34:50)

av JOSEF AUGUSTA

Båda böckerna är rikligt illustrerade av
ZDENEK BURIAN samt inbundna

i linneband.

"Det är såvitt jag kan bedöma den ojämförligt vackras-
te bok som någonsin kommit ut i denna genre. . . Mån-
ga av bilderna kan försätta läsaren i ett tillstånd av den
mest obehärskade entusiasm. . . Texten av professor

Augusta är i all sin rikedom på fakta föga professorlig
och mycket njutbar."

Professor Björn Kurt6n om Urtidens djur i
Dagens Nyheter.

ARENA
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Så blev det då ingen höjning av barn-
bidraget i år. Socialdemokraterna och
högern gick emot de andra partiernas
gemensamma yrkande på en höining av
110 kronor per barn och år. Argumen-
tet från socialdemokraternas sida var
bl. a. att man hade så många utred-
ningar på gång, som skulle se övcr stö-
det iit barnfamiljerna, :rtt man - om
man nu vidtt-rg höjning av barnbidraget

- skulle föregripa möjligheterna att se-

nare ge ett ordentligt stöd (!). Högern
ville som tidigare istället ha barnav-
drag vid del<larationen, vilket främst
gynnar de stora inkomsttagarna. Nog
tycker jag för min del, att det vr.rre inte
en dag för tidigt att ge barnfamiljerna
en liten del av den allmänna standard-
höjningen genom ett förhöjt barnbi-
drag, som även efter en tänkbar höj-
ning inte tillnärmelsevis täcker de
verkliga barnkostnaderna. Givetvis
måste också andra åtgärder vidtagas,
inte minst beträffande familjeservicen,

men varken detta eller pågående utred-
ningar upphäver det berättigade i en
barnbidragshöjning nu.

Strängare kontroll vid köttillverk-
ningen skall det bli lovade inrikesmi-
nister Rune Johansson i sitt svar på en

fråga (från k.) och en interpellation
(från cp.) med aniedning av den senaste

tidens polyfosfatskandaler. Redan är en

kommittd tillsatt, som har möilighet att
snabbare kunna ingripa vid misstanke
om skumma tillverkningsmetoder.Alla
husmödrar hälsar inrikesministerns löf-
te mcd glädie.

En utrikesdebatf har ocksei steitt pä

riksdagens dagordning sedan sist. I
regeringsdeklarationcn, framförd i and-
ra kammaren av den nya utrikesminis-
tern Tot'sten Nilsson, tat' måln tydligt
och för första gången klar ställning
för cten fredliga samleunaden i världen
och betecknar som de viktigaste frå-
gorna att lösa dels nedrustningen och
dels Tyskland- och Berlinfrågan. Upp-
slutningen kring Sveriges neutralitet
och alliansfria linje bekräftades ånyo
och jag vill för min del helt understry-
ka vad man till slut säger i regerings-
deklarationen, nämligen: "Vi iir i Sue-
tige starkt meduetna om att freden i
Norden iir niira auhd.ngig au freden i
uiirlden. Vaket och uppmiirksamt mdste
ui följa uad som sker och försöka göra

htsatser tör auspdnning oclt. utjiimning
ntirhelst til,Ifiille ges. En intresserad och
uiilinf ormerad f olkopinion iir ocksa
grundualen tör en demokratisk samling
kring uär utrikespolitik." Som en kon-
sekvens av den deklarerade inställ-
ningen till avrustningens viktiga pro-
blem får man bara hoppas, att miljard-
rullningen till det svenska försvat'et
åtminstone hejdas.

En annan viktig fråga för familjerna
bostadsrabatterna har också be-

handlats och nya inkomstgränser fast-
slagits, som innebär att nu 140.000 nya
familjer kommer i ål,njutande av dessa
rarbatter'. Men till utlormningen av de
nya bestämmelserna hänvisas till en
separat altikel.

Nyligen blev ochsa 4-veckolsseme s-
tern klar, nagot sonr vi hälsar med
glädje. Från och med 1965 utgår 4 vec-
kors semester, för 1964 utökas semes-
tern till 3 och en halv l'ecka. Särskill,
betydeisefullt Iör många kvinnor är de
nya kvalifikationsbestämmelserna, som
innebär, att man skall ha arbetat 15 da-
gar i en månad för att få 2 dagars se-
mester och 8 dagar för att få, L dag se-
mester. Denna senare bestämmelser har
säkerligen stor betydelse för alla kvin-
nor, som många gånger arbetar på del-
tid.

Gunneli.

VI PRESENTERAR:

uar egen ofrikodelegat
FUNMI RANSOME KUTI heter hon

som med hjälp av många givare runt
hela vårt land reser till Kvinnornas
Världskongress i Moskva. Hon är lära-
rinna tiIl yrket, en stor personlighet
bland sitt lands kvinnor. För de svenska
delegaterna som reser till Moskva kom-
mer mötet med Ransome Kuti att höra
till de mest oförglömmeliga. Hon är till
det yttre en mycket ståtlig kvinna i sin
färgrika dräkt och konstfärdigt virade
huvudbonad.

Vi ger här en ny redovisning av de
medel som l<ommit in till SKV:s inter-
nationella solidaritetsfond :

RAGSVEDS

BI[.& MOTOR AB
Bjursötrogoton 69. BANDHAGEN 3
Tel. 47 49 47 - 47 49 49

FULLSTI{NDIG SERVICE OCH
RESERVDELSLAGER

Transport
Nyliden
Sorsele
Centrala, Göteborg
Ljusdal
Kålltorp, Göteborg
V. Lundby, Göteborg
Seskarö
Alafors
Skellefteå
MaImö
Värmlandsdistriktet
Vetlanda
Norrköping
Mörrum
Kviberg, Götebot'g
Skärgården
Borås
Bollnäs
Kalix

3.781:
2l:
22:

100:
32:

180:
20:

100 :

25:
66:
50:

200:
32:

115:
50:

110 :

t28:
t 1B:
22:

117:
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Skånedistriktet
Torpa, Göteborg
Västervik
Falun-I(orsnäs
Tidaholm
Bromma, Stockholm
Hägersten, Stockholm
Nacka-Boo
Luleå
Huskvarna
Karlstad
Partille
Karlskoga
Arjeplog
Kiruna
Huddinge-Stuvsta
Mölndal
Solna

50
10
25

67

50
t2

50
50
7it
50
75

BILREPARAIIONER

ALLA BILMARKEN

Ensomförsöljore för

Yffi --Ir-
VALKOMMEN IN TILL OSS

I DAG FOR EN PROVTURI

TV-Rodio-Tronsistor
- olltid ett fynd hos

Blekingegoton 6 Tel. 4096 11

BADDSOIFA
med högo böddor

Dyschotell, soffgrupper m. m. Tillv,

DANIELSSONS MOBLER, Metors. 6.

Telefon 40 07 66
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boknytt
Fcingelsebreu

ROSA LUXEMBURG var en männi-
ska, som aldrig satte likhetstecken mel-
Ian revolut.iond.r ståndaktighet och
okänslighet för medmänniskor', det
framgår intc minst av den samling
fängelsebrev som kommit ut i bokform
på svenska på Tidens förlag (Rcsa Lux-
emburgs fängelsebrev kr' 11:50 inb.).

Rosa l,uxemburg var polsk:r av föd-
sel. på tusende sätt I'ör'bunden med den
ryska arbettrrklas-sen. och i Tyskland,
hennes nya hernlancl. hat' hennes insats
för alltid samntanknippetts med den
tyska arbei;lt'rör'clsen i kampen mot
militzrrismen och 1i)r' ertt sociztlt t'ätt-
färdigt samhäIlc.

Sedan hitlelfeiscismen kt'ossttdcs av
sovjetarmen och dess förbundna, mar-
scherar varje år pli arsdagen av mordet
på Ros:r Luxembut'g och Kall Lieb-
knecht Berlins arbetare ut titl begrav-
ningsplatsen vid Ft'iedrichsfelde för att
hylla minnct av dessa socialismens hjäl-
tar och martyrer. Rosa Luxemburg lever
i sanning i den tysk:r albetarklassens
hjärta.

De brev som Rosa Luxemburg skrev
under sina olika fängelsevistelser upp-
går till cirka 125. Ture Nerman har
medtagit 66 brev i samlingen, däribland
samtliga brev till Karl Liebknechts
hustru Sophie. Vidare brev till makar-
na Kautsky; fastän Karl Kautsky sedan
1910 i växande grad kom att intaga
helt olika ståndpunkter umgicks de och
brevväxlade, dessutom brev till andt'a
vänner.

Det faller sig svairt att närmale gå
in på hennes brev - så fyllda av mänsk-
lig storhet är de ertt man finner sina
egna ord otympliga när man vill be-
rätta om dem.

Trots vidriga för'hållanden klagade
hon aldrig, det finns arlltid en solstt'åle
som förirrar sig in i cellen, en blomma
som spii'ar'. cn tordyvel att rädd:r från
glupska myror'. En humla surrar in gc-
nom ceilfönstret, - "vilken dittp livs-
glädje ligger inte i denna förnöjda ton"
- och hon uppmuntrar sina vänner i
deras bekymmer, hon bedriver veten-
skapliga studier. hon är full av aktivi-
tet i en föraning att hennes liv skullc
bli kort.

.N L.

Vcirldshrindelser
i ord och bild

Kulturhistoriska Föriagets årsbok
"Världshändelser i Ord och Bild" har
utkommit för tredje årct i följd. 256 si-
dor bjuder volymen, som företer ett
trevligt band samt över 650 bilder och
ett trettiotal l<artor', diagram m. m., vil-
ka svarar för en aktuell orientering om
världsläget. Många av bilderna i ver-
ket har ej tidigare publicerats i Sve-
rige, och förlaget påpekar i sitt företal
till boken att matelial erhållits - för-
utom av bildbYråer inom- och utom-
lands - också av ett flertal staters in-
formationsbyrarer och ambassader, av
FN och dess olilia organ, av in- och ut-

14

ländska industrier etc. Det är alltså ett
bride rikhaltigt och i miinga avseenden
unikt bildmaterial läsarna bjuds pa.
Boken är också framför allt avsedd att
vara ett biidverk - layouten är elegant
-, men ändå har viktigare världshän-
delser ganska uttömmande behandlats
i text. Vi finner sålunda både fjolårets
rymdbragder och politiska skeenden.

TiIl mycket värdefulla sidor hör en
politisk Afrikakarta. Den redogör för
vilka länder som befriat sig från kolo-
nialismen och vilka som alltjämt käm-
par för sin frigörelse. Bra är också re-
dogörelsen för den nationella frihets-
kampens seger i Algeriet.

Den stora världskongressen för frcd
och avrustning i Moskva i juli frirra
året, antiatombombsmarscher i skild:r
Iänder, den sovjetiske statschefens för-
slag om fredlig lösning av världsproble-
men, är intressanta händelser som åter'-
ges i text och cxpressiva bilder.

Den stora protestmarschen mot IIEC
i Oslo den 26 april, då 10.000 norska
medborgare slöt upp, återges bättre än
vad dagspressen i Sverige orkat med.

Intressanta och upplysande är' bild-
sidot'na om "det kinesiska undret" vilka
visar det ekonomiska uppbygget i värl-
dens största land.

Cubahändelserna, gr'änstvisten Kina-
Indien, intrigerna mot de Latinameli-
kanska länderna fattas inte och Chrusj-
tjov, Castro och Chou En-lai får kom-
ma till tals lika väl som Kennedy, de
Gaulle och Adenauer.

NIen det är ingen torr uppräkning;
redaktionen har i populär, kortfattad
form sökt framlägga de olika politiska
händelsernas bakgrund, dock utan att
svika en klart objektiv linje.

KAJ.

SOMMARENS KYLSKAP HETER

PHlLc0, cRosBY

OCh AIASKA
Finnes i oliko storlekor somt med
stort f rysfock. Yttermött 50X50.
Söljes pö mycket godo villkor, Völ-

kommen in till oss eller ring,

Kvöllsöppet till kl, 20.

ffiF8#$t ffiSffiffi&S^s[Pql
UTSTALTNINGEN MYNTGATAN 26 .

tEL 222516,2357 O'.

RING

22 99 40
vid behov ov

KOL - KOKS

ANTRACIT . BRIKETTER

ELDNINGSOLJA

KOLIMPORT A/B
Kungsgoton 4 o

IJnna Er
SOL på
semestern!
tr.es till

Från

595:'
t& 14 dogors

helpension
och reso, Vor-
onnon lördog

från Molmö
.o.m.25 moi.

eBUIGInIE]I
AIla upplysningar genom

Uppleo ett nytt land' t årt uppleo

t0LK-TURIST, vALIINGATAN 37, srocKHoLM

Tef : 2017 92 - 2Ol7 94

SMNIA
HAUEI

-SoJktnsten,
Härliga soldränkta sandplager, 24 graders
medeltemperatur, knappt en regndroppe
på hela sommaren, intressanta shopping-
turer och ett trevligt nöjesliv, är kontentan
av vårt erbjudande om en 14 dagars stimu'
lerande Bulgarien-resa från endast kr
595:-.
Utflykter till närbelägna Sofia och exotiska
lstambul i Turkiet anordnas under varje
reseperiod.



Sangskogen
Av Harry lseborg

Tidigt en sommarmorgon gick Lille-
man BIom i skogen. Han plockade bär,
stora och små, röda och bIå. Sedan gick
han till bäcken i gläntan. Där väntade
honom björnungen Nalle.

- Är du mors lilla Olle? brummade
björnen.

- Nej, jag är Liileman Blom, sa Poj-
ken och bjöd Nalle ur bärkorgen.

Björnungen tackade och åt. Lilleman
slog sig ner vid hans sida. Bäcken por'-

lade.

- Varför är det så tyst i skogen om
morgonen? sa Lilleman.

- Därför att det ska vara så, svarade
Nalle. Då hör man bättre de små lju-
den. De små ljuden är viktiga. Utan
dem ingen sång, Lilleman.

- Blir det sång? utbrast Pojken.

- Ja. sa biörnen. TYst nu.
Lilleman teg. Då och då tog han sig

ett bär ur sin korg. Men Nalie hade
slutat att äta. När pojken märkte att
björnen inte åt förmådde han inte tiga
längre.

- Varför äter du inte Nalle. . . är det
inte gott?

- Jo, sa björnen. Det är gott. Men
just nu har jag annat än bär att tänka
på. Det bör du också ha, Lilleman.

Pojken följde björnens exempel och

lät bärkorgen vara ifred. De röda och

de blå bären låg där och lockade. Men
han övervann sin hunger och satt orör-
lig och tyst.

Då susade vind bland löven och någ-
ra solungar sprang in i gläntan. De var
pigga och kvicka, speglade sig i bäcken,
dansade i gräset eller sände solkatter
upp bland stenarna, så att den fuktiga
mossan på stenarnas ryggar tog till att
svettas och ryka. Bortom stenarna hade
en spindelgubbe satt upp sin väv mel-
lan ett par småträd.

Lilleman glömde att vara tyst.

- Roliga ena det där, sa Pojken och
pekade på några solungar, som löpte av
och an på sindelgubbens fina vävträ-
dar.

Björnen brummade nåt tiII svar, men
så lågmält, att pojken inte kunde höra
vad han sa.

Äter kom vind bland löven. Spindel-
gtrbben hängde i vävens mitt och höll
hårt om vävtrådarna med hiälp av sina
Iånga ben, så att hans egendom inte
skulle blåsa bort. Därvid spändes trå-
darna, och när vinden strök över dem
med sin stråke liöd svagt en ton.

- Hör. . . vinden spelar på spindel-
väven, viskade Lilleman ivrigt.

- Brum, sa Nallen och Ia ett finger
över iäppen, till tecken på tystnad. To-
nen från spindelgubbens väv låg nu

och dallrade i den morgonklara luften.
Bäcken porlade.

Björnen satt helt stilla med sina
Iudna labbar över knäna. En forell
spratt upp ur vattnet, tog ett hopp mel-
lan ett par stenar i bäcken och damp
ner i det våta igen. Ett stycke nedanom
lyssnarnas fötter blev bäcken ett litet
vattenfall. Nedanför fallet skymtade
skogssjön med näckrosblom på orörlig
yta. En gammal träsko kom sakta fly-
tande och i träskon satt en groda.

Nu kom vind för tredje gången bianci
löven. Skogssjöns vatten krusades av en
kåre. En lärka flög upp ur buskarna
därnere och steg mot skyn som en fjä-
derpil.

En enda sky i rvmden liknade en
skål - en molnskåI. Och i ett nu fylldes
molnskålen av lärkans sång. Den fyll-
des tills det rann över skålens bräddar
och nedåt och över jord och vatten föll
miljoner små klingande tondroppar.

Skogen vaknade. Blåklockor pingla-
de, grodan kväkte, skogsduvor, kuttra-
de, ekorrar smackade, syrsor gnisslade,
hackspetten trummade, kråkor kraxade.
och från sin rishög gol en grann fasan-
tupp.

Lilieman hade längre inte minsta
lust att prata. Han lyssnade och lyss-
nade, och vid hans sida satt björnung-
en och blundade och vaggade och brum-
made och sjöng.

Då steg solen över himlaportens trös-
kel för att ta sin förmiddagspromenad.
Sången tystnade. Morgonen var förbi.

Björnungen slog upp ögonen och
sträckte på sig.

- Så där, brummade han förnöjt, nu
ska vi smaka på bären.

- Ta för dig, sa Liileman.
Han skrattade när han sa det. För nu

hade han lärt sig varför man ska vara
tyst om morgonen i skogen och låta
bärkorgen vila.

Och därför skrattade Lilleman Blom
den där sommarmorgonen i sångsko-
gen.

Bäcken porlade och porlade.

Ekorren

Sagan on'L ekomen har skriuits aD

Iilla Anette, sorn iir 8 är och bor i Bor-

Itinge och det tir morfar son'L skickat

öuer b&de originalmanuskriptet (skriuet

på ett stgcke omslagspapper) och bilden

på, Anette i sin fina Leksandsdriikt. Som

belöning för sagan siinder ui 3 "bok-

k1'onor".

Det var en gång en ekorre som plocka-
de nötter. En natt när han låg och sov
då drömde han att en flicka satt och
grät, det var en fågelflicka.

Då frågade ekorren, varför gråter du?

- Jo, jag har ingen man.

- Men jag l<an skaffa dig en man, sa

ekorren.

- I{an du?

- Jodå, jag går till trollet och frågar
om du kan få en man. Snälla troll kan
jag få en man till fågelflickan?

- Jodå, varsågod, sa trollet.

- Tack snälla ekorre, du ska få en
fjäder av mej, sa fågelflickan.

ANETTE 8 å.r.



TRAMPA

Starkt men extra
med speedlager
det är så lätt att
det blå seqermärket! Och den ser
snygg ut efter år a'r hård tjänst bl. a.

tack vare fälqa:' och el<rar av rost-
f ritt ståi samt rostf ria skärmstag.
Slagfast lack i diupglans. Runt-orn-
pedaler son-i skonar strumpor och
skor. Känn själv så härligt lätt att
trampa Monark för BLÅ FBITID!

aurustning . . .

Forts. frön sid. 6

stadier. I ljuset av sådana data och med detaljerad kunskap
om de resurser som underutvecklade länder kunde få nyttig
användning för i sina utvecklingsprogram skulle det vara
möjligt för regeringar att fastställa vilken del av de frigjor-
da resurserna som borde gå till investeringsbehov i de mindre
industrialiserade delarna av världen.

146. Avrustning skulle även frigöra personal såsom veten-
skapliga forskare och ingenjörer som kunde användas för
andra ändamål. I händelse av en avrustning skulle det visa
sig möjljgt för de industrialiserade länderna att lämna större
tekniskt.bistånd och därigenom hjätpa till att avlägsna ett av
de allvarliga hindren för utvecklingssträvanden i vissa län-
der. Dessutom skulie avrustning frigöra från militärtjänst i
såväl avancerade som mindre utvecklade länder stora grup-
per av unga människor. Tidigare erfarenhet i utnyttjande av
deras goda vilja och entusiasm i ett antal länder antycier att
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många av dem helt befriade från militära intressen kunde
lämna ett viktigt bidrag till ekonomisk och social utveckling
i underutvecklade områden.

150. Det ökade internationella kapitalfiöde till underut-
vecklade länder som med säkerhet skulle följa med avrust-
ning kunde få vilken som helst av ovan angivna former. Men
deras inbördes betydelse skulle troligtvis ändras eftersom
varje form skulle påverkas något olika genom ett avrust-
ningsprogram.

151. Beträffande det privata kapitalflödet kan antagas att
det i fortsättningen skulle bestämmas av kommersiella hän-
syn. Minskad spänning i världen som ett resultat av avrust-
ning, i förbindelse med ökade medel för uppmuntran av pri-
vat utländsk investering i underutvecklade länder kunde vän-
tas leda till en större privat kapitalrörelse till dessa länder.

152. För närvarande ges nio tiondelar eller mer av statliga
anslag och lån för biiaterala program. Bilaterala och multila-
terala hjälpprogram har sina speciella fördelar och nackde-
lar och många av de hänsyn som nu kommer regeringar att
föredraga bilateral framför multilateral hjätp kan fortsätta
att gäl1a även i en avrustad värld. Ä andra sidan i den mån
politiska omständigheter varit vägande för bestämning av
riktning och form av hjäIp så skulle effektiv avrustning och
därmed sammanhängande minskad internationell spänning
förbättra utsikterna för mera kooperativ internationell aktion.

153. De diskussioner som ägt rum i Ekonomiska och Sociala
Rådet och i Generalförsamlingen under de sista åtta åren an-
gående behovet av ett ökat hjälpflöde genom en internatio-
nell fond inom FN:s ram har ofta betonat betydelsen av de
besparingar som vore att ernå genom allmän avrustning.
Generalförsamlingens grundläggande ståndpunkt i denna
fråga är alltjämt resolution 724 (VIII) som antogs enhälligt
år 1953. Där gjorde generalförsamlingen följande deklara-
tion:

"Vi, regeringar i de stater som är medlemmar av FN är
redo att när tillräckliga framsteg gjorts i fråga om interna-
tionellt övervakad världsomfattande avrustning begära av
våra folk att ägna en del av de besparingar som ernås genom
en sådan avrustning åt en internationell fond inom FN:s ram
för att stödja utveckling och återuppbyggnad i underutveck-
lade länder".

154. Det bör vara klart att återbetalande av lån givna på
kommersiella viilkor kan innebära tunga bördor på dessa län-
ders betalningsbalans. Man har redan under de sista åren gett
uttryck för oro över ett antal länders hopade skuldbörda och
de växande svårigheter de har haft att sköta utestående lån.
Det är viktigt att så stor del av den ekonomiska hjälpen som
möjligt ges i form av anslag eller "soft" lån. Avrustning
skulle sannolikt underlätta ett ökat tiltflöde av sådan hjälp.
Detta emedan de besparingar som avrustningen skulle med-
föra kunde ge de hjälpande länderna en god möjlighet att
öka sitt bistånd utan att öka trycket på civilutgifterna. Detta
skulle också leda till en önskvärd vidgning av existerande
bas för hjälpen tiil att omfatta projekt som ej titlräckligt
täckts under nuvarande politiska förhållanden och skulle där-
för underlätta ett balanserat genomförande av utvecklings-
planer. Ökad hjälp på den sociala investeringens område
skulle också bli mö.i]ig eftersom man nu allmänt kommit till
insikt om att en kraftig investering i hälsovård och framför
allt i undervisning ä:' e'-r förutsättning för att erhåIla största
möjliga utbyte av andra utvecklingsåtgärder.

155. Eftersom de tävlande anspråken i utvecklade länder
även är trängande finns en allvarlig möjlighet att de finan-
siella resurser som frigjorts genom avrustning snabbt blir
absorberade för nationella än.J,:'nåI. Det är därför önskvärt
att en lämplig del av dessa resurser avsätts för internationell
hjälp i olika former samtidigt som tillgångarna tas i bruk för
inhemska behov.

156. Det måste understrykas att utländsk hjälp kan spela
endast en kompletterande roll för utvecklingen av dessa län-
der och att ansvaret för påbörjande och intensifiering av ut-
vecklingssträvandena alltjämt helt måste vila på vederbö-
rande länders regeringar och foll<. Det finns många länder i
vilka brist på utländsk valuta på intet sätt är den enda eller
ens den främsta orsaken till begränsad ekonomisk tillväxt.
Sådana länder är sannolikt ej i stånd att effektivt utnyttja
en större hjäIp med mindre de vidtar inhemska åtgärder som
är nödvändiga för att uppmuntra dylik tillväxt. Det finns an-
ledning att vänta att stormakterna kommer att vara frikosti-
ga med tilldelning av resurser frigjorda genom avrustning
till utveckling av underutvecklade länder. Men man har
också alla skäl att räkna med att de underutvecklade länder'-
na själva skapar de rzilikor som är gynnsamma för deras eko-
nomiska växt. På detta som på andra i denna rapport be-
handlade områden kommer förber:edeiser och pianering på
förhand sannolikt att kraftigt höja den gynnsamrla inverkan
av allmän avrustning.

lättmaterial .".nav
. . rätt sittvinkel
trampa Monari< -



lmlilln,rån
Ewropas mod,ernaste battsbad,ort

l:cr klcrss-semester N
på den strålcrnde , )'r;:.
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o Bara några timmars jetresa. {--]'t
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Köpenhomn

I
re o. reso frånr inkl. viv

I
15 dogo

O 300 säkra solskensdagar om året.

O Ni kan solbada under 13-14 av dygnets timmar.
a Underbara sandgula plager och blått hav.

O Rumänien är ett nytt turistmåI. fräscht, "oförbru-
kat". Det finns oändligt mycket att upptäcka i detta
vackra, gästvänliga land med dess fascinerande kon-
traster mellan gammalt och nytt.

O 150 0,0 turistpremium när det gäller valutan.

Bcrrnfclmilier! OBS!
O Born upp till 5 år helt grotis.

O Born från 5 ör upp till t0 år- försto bqrnet ...... 2502-
- ondro och följonde...... 190:-

O Svensko bornsköterskor grotis till förfogonde.

O Speciell mot för born. Lökore, Bornvönligo onordningor
på plogen, som ör helt fri frön biltrofik,

R. U. M.'A.ll E.tolo

BOKA
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AB FOLKITURIST
VALLINGATAN 37 STOCKHOLM TEL. 2017 92
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Ur vår internotionello kokbok,
sommonstalld ov mrs Mono Bozoor,
återger vi denno göng recept frön
Austrolien och Osterrike.

*
AUSTRALIEN:

En i Australien mycket omtyckt och
cfta förekommande "husmanskost" är
nedanstående köttpudding.

koppar mjöl
koppar mjöIk
iigg
tsk bakpuluer

koppar i tiirningar skurna köttrester,
tsk hockad persilja
tsk "fgra krgddor"
salt

Sikta mjölet, bakpulvret och saltet i
en skål. Vispa samman ägg och mjöIk.

HäIl i av blandningen undan för un-
dan i mjölet och gör därav en jämn
smet.

Köttresterna lägges i smord form och
täckes med persiljan. Strö kryddorna
samt ev. litet salt däröver, varefter sme-
ten bredes över.

Gräddas i cirka 200 graders värme i
ungefär 1 timme.

OSTERRIKE:

JULIUS' ALSKLINGSKAKOR

17 5 grarn smör eller margarin
2 ii.ggulor

1t 2 dI sur griidde eller gräddfil
350 gram uetemjöl

Blanda ingredienserna till en deg.
StälI den i kylskåpet, helst över natten.
Kavla ut degen på mjölat bord och
smöri den med smält smör. Blanda rus-
sin, hackad mandel, socker samt sikta
över vaniljsocker. Bred ut blandningen
över degen och rulla ihop den som till
en rulltårta. Skär den i bitar i önskad
storlek och pensla dem med äggvita.
Gräddas i 250 graders ugnsvärme i

trngefär 20 minuter.

Ett snabbt och bekvämt sätt
att resa från Sverige tili

HELSINGFORS
I{OPENHAMN
BERLIN
PRAG

Flyg med

Tjeckoslovokisko Flygbologet
Inform.: Sveov. 9-11 207290, 2107 90
Arlondo Flygplots 07601600 00 onkn. 309

13"chlur
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2
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Lösning
korsord

tilI
nrl

1:a pris: Ingrid Ljungquist,
derstorp

2:a pris: Ingrid Johansson,
vägen 57, II, Lidingö 3

3:e pris: Magna Wennberg,
31, Göteborg S

1B

Korea, An-

Kolmårds-

Skånegatan

HAUT€ COIFFUR€

FRANCAI5E

qLtttl,iltl
IJ

FOLHEMSGATAN 15

Telefon 53 80 0f

Crf).
JArOrT l-Ortno

MANNE NILSSON

ODENGATAN 75 (vid Odenplon)
Tel. 30 74 95

DAMFRISERING SKONHETSVÄRD

Nör det göller

L]IGGNING eller PERMANENT
vönd er med förtroende till

BLOMGREN.ARVIDSSONS
DAMFRISERING

Cigorrvögen 13 - Iel. 9454 44
Höko rö nqen

Klönningsrockor
Speciolitet STORRE storlekor

*
Stor sorteri ng

BIUSAR JUMPER KOFTOR
*

ALLT I SYBEHOR

Th. Radeströms eftr.
RINGVAGEN 87 (Mitt för E-hollen)

41 38 45

Kronsor, Buketter, Blomsterdekorotioner
vid fester och möten

Ring 46 43 08
Stockholm

Blomsterhörnon Axel Söderberg
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Flyqresor till MAMAI A
Avresa: Äterkomst: Pris tur,lretur
23'6 717 Från STOCKHOLM kr 945:-

7 i7 21,t7 ,' KOpENHAMN kr 7gS:_2r7 4lg
1'B 18,/B ! nriget ingår flygresa med Taroms

1B/B tl1 Il-18 jet, transfer i Rumänien, tvåbädds-
tig rslg l,1T; t-.l^ mål mat, halvdagsutflvkt, be-

1br9 ZgÄ tiäningsavgifter och svensk reseledares
" tjänster. Flygplatsavgift tillkommer.

RABATT FOR BARN ! Barn under 5 år, resa och hoteil
fritt. - Barn mellan 5 och 10 år: första barnet 260:-, andra
barnet 195:-.
Anmälan kan ställas till Svensk-Rumänska Föreningen.
Drottninggatan 10, 5 tr., Stockholm C. Tei. 08,"21 B0 16.



KASERIET:

teknikens monstrum
Jag brukar inte betraktas sorir

helt bakom flötet när det gäIler
mera praktiska ting. Jag kiarar
:itt slå i en sPik, sätta uPP krokar
Iör tavlor. laga en stickkontakt'
sätta i proppar och andra bestYr
som hör till de mel'a vanliga hem-
sysslorna för husmödrar. Däri in-
går också som aLla vet att limma
fast stolsben, ingriPa med råd och
dåd i de tekniska sYsslor som alla
barn under en viss tid ägnar sig
åt med liv och lust. Jag är heller
inte främmande för att reparera
en cykelslang eller ett IYse som
inte fungerar. Man kan med stöd
av det ovan nämnda således våga
påstå att jag inte är Praktiskt
obildbar.

Men nu har jag i alla fall bör-
jat tvivla. Och allt berol' På en
oljepanna, en sådan med moder-
na finesser'. många knaPPar och
klockor. tet'mometrar, små röda
lampor som lYser eiler inte lYser.
rattar, spakar. spjäll, rör både på
)ängden och p:i tvären skalor som
inte säger mig ett dugg, handtag,
kranar m. m. Den står i en liten
sklubb. ibland tysl och snäll och
ser så där allmänt foglig ut. Men
ibland sätter någon mekanism
igång den och då Påminner den
mera om en helvetesmaskin än
om en apparat som ståt' till män-
niskans tjänst. Då stänger jag
skyndsamt dörren och f underat'
över var den säkraste Platsen i
huset finns, om Pannan skulle
fara i luften. Jag tror':rlltid att
oljepannor exPloderar', men .iag
har inte haft någon så nära inPä
mig förut. Ibland - under Pau-
serna mellan Pannans utbrott -
smyger jag mig till och ståt' se-
dan en stund och glor På alla
termometrarna och rattarna, som
om de skulle ge mig någon lös-
ning på problemet hur detta vid-
under fungerar

Förvånansvärt nog har vi haft
varmt i huset hela vintern. Ibland
har vi låtit fylla På olja, för så-

dan behövs efter vad iag kan för-
stå. Men för en vecka sedan sat-
te de verkliga Probiemen in' Det
började susa underligt i elemen-
ten. Susandet övergick så små-
ningom i ett stillsamt kluckande
och pot'lande. Det lät som vi haft
en springbrunn i varje rum, och
för den som tYcker det är lug-
nande med springbrunnar kunde
det ju verka som medicin. Jag
hör dock inte till den kategorin.
Särskilt som jag vet att vi inte
har installerat springbrunnar och
att således ljudet måste komma
av att nå.gonting inte fungerade
pii rätt sätt. På två dar vågade
jag inte göra någon visit hos vårt
pännmonstrum. Jag bara lgssna-
de. Jag gick omkring bland
springbrunnarna och funderade.
1r'cd.ie dagen förstod jag att na-
got måste göras.

Till pannan hör förstås en in-
strukticn. Men den förutsätter
tydligen att alla människor hal
ingenjörsexamen eller något dit-
:lt. På skälvande ben och med in-
struktionsboken i handen steg jag
in i pannrummet. Vad var det nu
man skulle tillse? Jo, att shunt-
uentilen var rätt inställd. Vad i

all sin dar val'en shuntventil?
Något med ventiler och ventil-
p,ummin för cyklar föresvävade
mej. Kunde det vara samma sY-
stem? Något med luft eller så?
Med shuntventilen kunde man
leglera rzär-men i elementen. Det
vur ju bra. Jag petade På ett Par
knappar. och ingenting hände.
Jag lämnade shunten åt sitt öde
och kastade mig ör'er nästa styc-
ke: Se till att tatten finns L Panna
och sgstem. Vilket sYstem? Var
såg man att det fanns vatten i

pannan. Jag for runt och letade
efter någon slags mätare. Ovan-
på pannan finns en stor kran. Jag
skruvade ett tag och inget hördes
förstås. Hela tiden var jag beredd
att hoppa ut ur rummet och inta
skyddsställning i hallen. Jag skru-

vade fram och tillbaka, lyssnade
och spejade. Pannan stod som
förut och nu tyckte iag den log
sataniskt mot mej med sina för-
vridna drag. Två klockor förlä-
nade den dessutom en något vinC-
öed blick. Jag skruvade åt kra-
nen igen och gav mei på en liten
knapp, den minsta iag kunde hit-
ta. Den såg ut som en sådan där
liten knapp som småflickor ofta
har i sina blusar. Pannan reage-
rade inte och kom mig inte till
hjälp på något sätt. Se till att
rökgasspjiillet dr utdraget. Natur-
ligtvis vet jag vad ett spjäll är.
Men vad är en rökgas? En kom-
bination av gds och. rök. Släpper
vi ut gaser frän vårt pannrum?
Kan clet inte vara farligt? Kan-
ske kan jag fråga någon rådgiva-
re i en veckotidning. Kapitlen om
sotning och smörjning lämnade
jag därhän. Det finns ju någ.:t
som heter experter. Men inte kan
man anlita en rör'montör bara föt'
att man hör springbrunnar! Han
skulle kanske hänvisa till någon
känd psykiatriker.

Med darrande fingrar grep jag
nu om en spak. som verkade vik-
tig.Och se! Pannan slocknade!
Den stannade. blev stum och kall.
Blicken i termomett'arna hadc
också slocknat. Jag hade besegrat
draken åtminstone tillfälligtl
För ute var det kallt och efter de
första minuternas triumf insag
jag i en skrämmande kiarhet att
1ag inom ndgra få tLmmar måste
Iå liv i den igen.

Jag svävade i alla fall ut i hal-
len, lättad och lycklig. Nu kunde
i varje fall inget förfärligt hän-
da. Pannan var släckt. Då hörde
jag ett av barnens klagande röst:

Mamma. det låter så konstigt
i elementet!

I morgon skall jag t'inga tiII en
oljepannsexpert " ' 

Kraka.

- Albert hor oldrig
.\ kunnot smölto ott
\ det vor iog som' hode bilen med in

i vårt öktenskoP.
- Voktmöstorn - fÖr jog betslo !
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kvinnornos

vörldskongress

KVINNOKRAV I HÄLLEFORS:

till arbete som mcinnen

Hiir uppuaktas direktör NiIs Rudberg i SKF HelleJors Jernuerk med
krau om dtgtirder mot den dolda arbetslösheten bland kuinnorna. Upp-
uaktningsdelegationen bestod au fruarna Margareta Lizell (fr. u.) Greta

Karl,sson och Sgluia Henriksson.

Moskvo

24-29 juni

Den 24 juni öppnos Kvinnornos Vörlds-
kongress i det nyo kongresspolotset i Kreml
iMoskvo. Hit vöntos tusentolet kvinnor
frön snort sogt vorje lond i vörlden. Det ör
kvinnor som reser med storo förhoppningor
och fost beslutsomhet ott efter förmögo bi-
dro till ott göro denno kongress till ett
möktigt uttryck för ollo kvinnors löngton
efter en vörld dör fred stöndigt rÖder.

Få kongressens dogordning stör fem
punkter:

1, Kvinnornos bidrog i kompen för en

fredlig vörld: universell ovrustning; vik'
ten qv ott de stotligo krigsbudgeterno
omvondlos till fredsbudgeter; vönskop
mellon folken och fredlig somlevnod.

Somhöllets skyldighet ott sökerstöllo
kvinnornos fullo likoberöttigonde, deros

röttigheter som mödror, orbetore och

medborgore.

Kvinnornos deltogonde i'striden för ollo
lönders politisko och ekonomiskq obero'
ende och mot ollo former ov koloniqlism.

Kvinnornos onsvor för ott skyddo born

och ungdomor och sökerstöllo ott de

uppfostros i en ondq ov fred och vön-
skop.

5. Vol ov KDV:s ledonde orgon.

Uton tvekon ör det sö ott det ör till
den försto frågon som det störsto intres-
set ör knutet. Hur storo problem som ön

sommonhönger med kvinnornos jömlik-
hetsströvonden och med bornens fostron
och hölso, så överskuggos de öndå ov det
som ör helo mönsklighetens problem just

nu: Hur uppnå ollmön och totol ovrust'
ning? Avrustningen ör det endo godtog-
boro olternotivet till kopprustningen, ter-
rorbolonsen och öngesten för körnvopen-
kriget.

Mö kvinnorno gö före och viso på en vög
som leder from till en vörld uton vopen -
en vörld uton krig !

Pri initiativ av Hällefors SKV-avdel-
ning har kvinnornas samarbetskommitte
under viiren genomfört uppvaktningar
hos de kommunala myndigheterna och
hos representanter för näringslivet
SKF och Billeruds AB - Hellefors bruk.
Och det saken gällde var: arbete at
kuinnorna i HiilleJors. I den skrivelse
som rjverlämnats vid uppvaktningarna
heter det:

''Kvinnornas Samarbetskommittd be-
handlade påi sitt senaste möte syssel-
s::ittn ingsmöjligheterna för kvinnor i
kiipingen. Möjligheterna för kvinnorna
att erh:illa lämpliga arbeten är mycket
i:egr'åinsade. vilket har medfört att
många kvinnor. s.om önskar arbete icke
har möjlighct till detta.

-9itmma :il lcirhåtllandet för' unga flrc-
I<ol srim slutat skolan. Det finns både
r)ppcn och dold arbetslöshet bland
livinncrnar. Vi t)nskar samma rätt till
arbete som männen. Vi vädjar till kom-
munalnämnden :rtt i samarbete med
liinsarbetsnämnden och de lokala in-
dustriet'na lösa syssel sätt n ingsf lagan
Iör' kvinnorner i köpingen."

Vid uppverktningarna har man visat
sig lyhör'd för kvinnornas krav och lovat
aktualiserer dem i kommunala och and-

ra sammanhang. Men känner vi häIle-
forskvinnorna rätt så kommer de inte
att slr,i sie tiU ro enbart med löften.

ROSA

LUXEMBURG
Fringelsebreu
Den stola polskr)'ska revolutionä-
ren och författarinnan satt under
en stor del av det första r'ärlds-
Kriget i tyslit fängelse. Det är' hen-
nes brev därilrän som föreiigget'
i denn:r volym i urval och tiver-
sättning av Ture Nerman. "Breven
är enastående vachra. levande.
mjuka. trots att den revolutionära
glöden aldrig mattas. Sådan i-ron
ter sig i sina skrifter och brev htir
hon till vår't sekels stora gestalter."

Olof Lagercrantz, DN
11:50
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