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V ästty sk återupprustning
f\
lJe,t 1>uliriska ltråg.i sortl tttrciet'

\err.rrc ti.l stått i briinnprrnktcn iir
;rvtalet otl S:rrr och P:rrisavtalets
r';rtificering. Vacl S;rar-f rågan be-
tr.iffar går förslxget ut på ;rtt S;r:tr'-
ornråclct skell crltållri internltio-
nell stltus inour clcn s. k. Västunio-
ncn. 'I'l e nrån,rclcr e itcr ett cictt.t
.rvt;rl blivit r;rtificcr,rt sk:rll bciolk-
n ingcn i .S.r.tr gct.l()ltt l'olkornrijst-
ning rvgiir:r on1 c]cn iinsli;ir h:r

.lcnn'r sin nv.l statsr.ittslig.r stiill-
rring cller h.'llrc ijnsk:rr bibchiill.i
sin 

-tittr'.ir.rttclc 
ttttiott ittecl lrrarrk-

rikc.
I cleccurber rg44 utrclcrtccktt,r-

clcs i Moskv;t cn bistånds- cller
viinsk;rpsp:rkt nrcil:rrr Fr.rrllirikc
och Sm'jctturiotrctt. I clcrtnr hettc
.lct bl. :1. ":ltt ingcnder,r p.irten får
in lctl;r se L).il lit.l tttrclct'hlndlirrger
nrccl 'I'yskl:urtl cllcr rrt:rn cletr ancl-
r':r p;Irtclts s;rtr)tyckc lvslltt;t något
stiliestån.l'- el l.r fredsl ör'clrag niccl
Hitlcrr:cgcringen cllcr .trtn.1lt rtgc-
ring cller mynclighcs 51ri)l bildats
j 'fvsklrrrrcl i-svfti' rrtt Iorts:ttte cl-
lcr' .stödi.rr.lcrr iysk.r .rgt'cssi,rtrspoli-
tikcn". I en .run.rn .rltikt'I utfristcr
sis blde Fr';rnkrikc oclr Sovjctnnio-

"._trlcn .itt clrcr k|igct "gctttensatttt
vicltrig.r,rlle niiclviinclig;r åtgärclcr
För.rtt r,rtrd;ruröj:r v:rrjc rtytt hot
fr'ån rvsk sicle s:1nrt förhinclra så-

cl.rn,r li.rnclling,rr sotlr sktrllc krttrtr:t
nröjliggör:l ctt nytt lgrcssit,nsfiir'-
sök från clctt;t latrcl". Sovjeturtio-
nen och Fr:rnkrikc förbtrndo tig
vidarc rtt inte slutl någort ellians
cller ingå i någon ko;rlitit,n, sonl
likt,u' tig nr()t clt'tt .ttttlt'.r p.lrtcn.
St;rlin och ciåv;rr';trt.lc fr:rnske rc-
gcringschcfcn, Cherles clc Gltrllc,
vlr niirvar:rnde triir förc{r.rgct tur-
clertccknadcs i Moskvrr.

Dir nu v:isttyskc förbunclsk;rns-
lcrn Acleneuer ocl-r clen frrrnskc rc-
geringschefen lt{cnclds-Frence på
rrlit sätt söker gcnomclriv;r l)rrrisav-
trrlct onr Väst-Tyskl:rnds åtcrupp-
r ustning iir cle t naturligt, att S9t-
retunlonen. r)nl Plrisrrvt:rlct ratifi-
ccl':1s ;rr. frlnsk:r n:ttiotl;llf örsrrnrlirt-
ljcn, :lrlscr clcn s. 1.,. biståncls- cllcr
r'.insk;rpspaktcn lttcll.rn Frenkrikc
oc:li Sovjctunioncn brutcn. Sovjet-
trnionen förklar.rr rrtt en r:rtifice-
ring rv Parisövercnskotntnelsetr
drar ctt strcck över dcn fransk-
rysk:r r.änskapspakten och rrnnulle-
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r';lr clcns.tnlti.t. ljn r'.rtilticcrirtrl ;r\'
P.rrislvtalet otl v.isttysk itt'r'irplp-
rustn;ng skrrllc nrcdfcjr;r ,itt hcl.r
clcn curopeisk.r situaticlt-tcn rtllvat'-
ligt kornplicerrclcs, då ctt sådrnt
beslut inte står i iivcrensstltrlmelsc
n'rcd frcclcns och s.ikcr:hetens intrt's-
se i Europ'r. Dcn vill siitt.i :lt()lt't-
\'.rpcrl och b.rktct'iologisk.r \'.tprrr
i h.inc]ern,r på ler'.urschlystlt:1 r'iist-
rysk.r rnilit.rrirter', i hcig gr':rcl iik.r
[.rr.rn I iil t'tt tiir'öcl:inc]e krig t 'ch
tl.irnrccl nre rliiir'.r tic 

'r 
I lr'.u'lig.tste

och ttrcst oöi'clsliåtilig.r l-iiliclcr.
Dct skullc irrnebäf:l :ltt ttl.ttt trtetl-
\rcte I f r:rrrrk.i I l:rr e tt itcrrrpPre L).11'l-

clc .iv n:rzistnctrs skrrickr'.ilc1c lrt,.'tl

tlt'ss tot tyrväsclt, f .ingcise r t'clt
konccn t ratiornIii gcr.

Hur trtgångcn blir :lv derut.i
clr'.rgk;irrrp iir i skrivlnclc stuud :rn-
nr.r .lu.ijligt ,rtt säg.r. lVfcn folken
v'.irjrr' tig .1v ella kr:rfter. Den
v.rsttvsk.t socialdcnrokratirr säger
hestiiirt ncj till r'ästtysk åtcr,rpp-
rustning, f olii.cn i Fr,rnkrikc och
anclrr curopeisk.i liinclcr, j;r hcl.r
clcn sundl foikviljen, rc;lgcr';lr nrot
clc storpolitiska intrigcnr:r. Och i

cle tt,r lrotståncl soclar kvinnot'n.t
cn ltr.rnrtr:idrndc i,rll, i nrcclvctln-
clet ()n1 ;ltt Viist-'l'yslilancls .itcr-
trpprustning bln'rr r'.igcn fi;r' ctt
tredjc vär'lclskrig oeh cn ny f;rcis-
risk terror iivcr [:rrrr''p.r. \{ii 1-olli-
vilj,rn scgr.r !

Elisal,eth 7'tnttn.

Arbete uch utkorn:t åt I\ orrbltteus kuinnrtr
TI
f tag,"tt ulrt fiirl;iHgan,lc rIV iudustlicr

till Norrbottcu solrt krrn gc arbctc oclt ut-

kontst åt länets kr iutroL och siitta stoplr

för dcn trtr':rnclling rt.,' clen yngrc albcts-

kraftcn solt iigcr rLrl)l Yar.len stotri dis-

kussionsfrågan vicl SKV-distriktets årskotr-

ferens i Luleå dcn 2l nor'.

Lanclstingsdirektiir K. G. ViklutttJ inlcrl-

cle friigan och betonade vilka allvariiga

svirrighetcr sonr bt'istcn pit arbetstillf ällerr

för clen kvinnliga bcfolkningen skrtpar.

llndel cn pcri,r.l rrv l5 år har 20.0t)0 r.rng-

tlonrar flytt friin liint.t oclr sökt r.rtkornst

l.ir anclra hirll. lJristtn l.it tttkorrrstrni)jlig-

lrcter gcr sig otksii Lrtsla.r; i tlet storrl an-

telet fattigrår'.lsfall. NIitt un(lcr lriigkon-
jrrnkturcu re,.l.rvisrt.lc Not't'bottcus liin firL

(tt l)af iir setl:rn iS.()()0 lrcrsol)er sottr åt-

njiit frrttigr';irrlstrnrlcrstiirl, clärav l.l.()0()

bern. Dcn siftran iiL. srrcle lrtnclstings.lirck-

tiir V/ikltin.l, n.istan lika lriig solu dcn

tirl Stocklrolrn -- uren Stocklrolrn har- tre
gingcr sii stoL' btfolkning sonr Nolrbottens
län !

De arbctan.les villkor ii r r.,rksri särurc

i Nt,rllbottetr tirr uågon itnnitnstrtns i lrrnclet.

Sli rrtgciL' rrli-rctrtLt.trts inkorttst i Norrbotten
crlrl:rst 70 lrlt.lre'rrt rtv rttcrlelinkorrtstcn fiit
lrrndets ulhetarc'. Dtt ii r rrllts.i irrtt' ltt liir'-

r iinrr sig ör ct rttt trtf Iy ttningcn :iL stor.
()t lr ,lc't ii l irrtc llirli[ (lc trngrt kviutrortrr
sort siikt't' sirl siirlt:t rrt firr rrtt fii .rrhctc' o.lr
Lrtkornst. .,\ r cn ,.Ic unå]rt triinnen f lyttar,

berocn,,lc dels på .le låga inkontstcrua och

,lels -- och inte minst kanskc -- pir gruncl

av dcn bristan.le balans ttiellan kiinen sotn

ul)l)\til gcnolrr rrtt tlen kvinnligrt clelen rv

lrriolkuingc,tt irttc klrn linne rrrlr,.tt. i lrcru-
()r'tcr) { rr lr tlrir:iiiL' Iiinrnur clcn.

Inotti vissa rrv l;incts inrlrrstlic r irrrr 1.11;-

..l uktit,nen nrinskat unrltr s('llirrc iir'. Dt t

.qiillcr intc rralnrbrytningen .lcrr lr:r r'

iikat sctlan i9 i0 -- nrcn i sri..lrrn inrlustri
sonr sr(lan glirrrtnalt i str-rr- utstriickning
s}'ssclsiittcr kl innlig albctskraft. r'rcrrrl't'lvi:
textil- och beklä.lnrr.l srrnrt I.iclcr- oclr
gunrrnii rrr-uinclr-rstlin. lrar i)ro(lukti()lten
sjLrnkit. Dct bcliitiru' otksii strLtistikcn ör'c'r'

rrutalc't lrrrstiill.lli kr innot i .1en norrborr-
niskir ir-rtiustLin: rrr cle 9.121 l)ersoncr sonr

;it' 19i.1 r rrr syssclsuttr inciut liincts ir-rdu-

strifiitctirg \ irr cnrli.rst 215 kvinnor: I Alltsi
intc sttrrt rrrcr .ir"r tr'å 1us1c'n1.

Dct iinns rrteu tlekan rrröjlighctcr rrtt

Lrtr i,lgrt iuilusttin i l;inct. irrnrlrirll hr Vik'
IrrnJ r,..lr n;iruntlc bian.l annat livslne.ltls-
inrlLrstt'in. Variijr skall NorLbotten rirli.qe'n

:;kicka ni.ing.lcr rrv 1'rukt och biir till kon-

scrvfabrikcrna siitlcrut. fiif ltt sccliln inr-

lroltera ,let igcn i fornr rl\- konsen'cr !'

Dct finns 1.lats fiir k.,nservfirbliker i Nclr'r-

bottcn t.,ch liinet Irrrr tiPpsjö rtv t'år'rtroL

rrv nångahantlrr slrrg sotu lika irta krrn bc-

rrrbctas och f iir'.i.1 lls i licrrrttaktclnrr.

Orrr levnir.lsstirn(lar(lcn skail kutrn;t lri);rrs
i Norll>ottcn. onr trirscln skall kut'ttt,t

iikrrs ot lr rrtr rrrr.i r ingt'rr trplrlliv;rr - ..lå trrås-

tc tlcf skrtlrlts rrLbc'tstillf.illcrt tttksri filr tlt'rl

kr initlig;r lrciolkrringt'lr. - L)t t .i r lrl'rt rrtt

ni n;i ,1;1r rrr trti' Lr111r .1.'t, hiir f liigan, tör-
klara.lc lLrnrlstingsclirektörctr ocir lovlclc cle

70 konfercnst-,tttbudcu r i.l SKV;s års-

kctnIer-cns allt stör] i karrrl'rrnjcn filr inclu-

stlirr' ;it Not't'hottct-ts klinn,tt'.



RÄDDA MÄXSKLIGHETEN

fråo förintelse

JAPANS KVINNOR VADJAR

-r
I idiet pa morgonen den 1 mars 1954

genomfördes ett amerikanskt vdte-
bombsexperiment vid Bikiniatollen i
Stilla havet. Tre tirnmar efter explo-
sionen började plötsligt radioaktiv
aska falla över havet. Tjugotre fiska-
re cmbord på fiskefartyget Fukuryu-
Maru V, som var sysselsatta med ton-
fiske 150 sjömil från atollen, översålIa-
des av radioaktivt stoft.

Suzue, hustru till Shinzo Suzuki,
som var med på Fukuryu-Maru V,
har berättat för oss om hans fusiska
tillstånd första natten efter hemkoms-
ten den 14 mars. "Min man var nästan
vansinniig av den klåda han hade runt
öronen och i nacken. Nästa morgon
hade han fått obeskrivliga utslag och
kiåda över hel'a kroppen. Han vred
och kastade sig i sängen och flämtade
i anfall av smärta som en febersjuk".
De ör'riga männen hade dessutom mag-
plågor, diarr6, brännsår, utslag, trött-
het och andra symtom. Det är uppen-

bart att dessa symtom orsakats av
radioaktivitet.

Ingen bot finnes för denna
sjukdom.

För närvarande befinner sig dessa

fiskare under läkarvård vid ett statligt
sjukhus och ännu efter 120 dagar är
deras tillstånd mycket allvarligt, med
Iätt feber, aptitlöshet, håravfall samt
bölder. Det allvarligaste är dock ska-
dorna på de blodproducerande orga-
nen, exempelvis benmärgen. Hudska-
dorna inskränkte sig ej heller till
brännsår utan själva cellerna förstör-
des av det radioaktiva stoftet och kall-
brand uppstod. Härigenom minskade
antalet vita och röda blodkroppar lik-
som märgceller avsevärt. Den moderna
läkarvetenskapen vet ingen bot för
denna sjukdom. Patienterna ligger i si-
na sängar utan att kunna få träffa si-
na anhöriga och man har sagt dem att
de måste stå under läkarvård så länse

Ire gånger har vi japaner drabbats
av atom- och vätebombernas för-
bannelsc, sagcr en rad frarnstående
japanska kvrnnor i denna apperl där

de berättar onl de lidanden deras

tolk drabbats av forst genom atom-
bombsangreppen på Hiroshirna och
i\agasaki i augusti 1945 och sedan
genom vätebombsexplosionerna i
bulla havet detta år. De vädjar till
alla väridens kvinnor om gemen-

sanl uppslutning kring kravet pa
törbutl mot framstallniing och an-

vändning av atomvapen.

de lever. F jorton av tjugutre patienter
är ogilta men har föriorat lusten am

gifta sig av rädsla att få missbildade
barn till föijd av sina sträIningsskador.
Ansatt av sina smärtor sade en av dem
att han tyckte att vätebombel borde
fallas också över Amerika sa att ame-
rikanarna själva skulle få kärura på
det iidande som han och hans kamra-
ter nu far utstå. De fiesta ,av dem an-
ser dock att ingen mdruriska någonsin
mer borde få drabbas av sådana men-
tala och fysiska lidanden och de öns-
kar uppriktigt att både atom- och vä-
tebomben måtte för evig tid fcirbjudas
på jorden.

De olyckliga fiskarna dr så fattiga
att de vanligtvis tar ut lönen i Iörskott
innan de ger sig ut på fiske, och hust-
rurna har ett mycket knappt levebröd
att klara sig på. Ddrför hade hrxtnrrna
också av ekonomiska skä]. med förvän-
tan sett fram mot märurens hemkomst.
Men männen fördes omedelbart till
sjukhus för sina stråhringsskador; där-
Iör åir nu familjerna helt berövade sin
försörjning.

Vi vågar knappast äta.

Men det iir inte bara de tjugutre fis-
karna som lider allvarligt av denna
hemska tragedi. Vätebombsproven har
skapat en oerhörd oro och hotar alla
iapaners föda och liv. Det japanska fol-
ket är nästan helt beroende av fisk
för att fylla sitt äggvitebehov. Det var
ett fruktansvärt slag för dem när de
fick veta att många sorter av den fisk
som fångats har befunnits vara radio-
aktivt il-fekterad. Källan tili denna ra-
clioaktivitet är inte det radioaktiva
stoft som fallit över fisken, den finns
i vattnet och i den radioaktiva föda
som fisken livnärt sig på. Vi motser
med fruktan möjligheten av att fort-
plantningscellerna hos fisken skall på-

(Forts. å sid. 13).
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Skrattande

md,ne

En-,
(-

namnglvnlngSIeSfJac)

rl
t-lut,sut dr Gandhis Sevagram. Ddr

fims den dldsta och största av Indiens
skolor i hans anda - skolor för uPP-

fostran och arbete.

Scenen är en stor hall med stengolv.

Taket är flätat av bambu och bärs upp

av trästoIpar, ena kortsidan är sluten
med bambumattor, en långsida vetter
mot den byggnad där man håller till
under regntiden, den andra är öppen

mot skolans grönsaksfält. Bortom den

öppna kortsidan är en cementeracl

rundvandring där vita oxar ofta mal

vele och långt i fjärran ser man hur
slätten höjer sig en smula" Vi äter i
denna hall sittande på små träplattor,
400 människor kan rymmas där.

I dag är det ljusfest - divali - i
kväli ska hundratals lågor brinna i

små lerskålar med sesamolja och ert

bomullsveke, men just nu strålar solen,

värmen är inte ailtför tryckande och

skolans yngste, tio dagar gammal, ska

få namn.

Man breder ut mattor vid den slut-
na kortväggen. En ung man kommer
med en skål vit fiirg - rismjöI, utrört
med litet vatten, det hör till alla fes-
ter -_ och målar på fri hand ett in-
vecklat runt mönster sotn en duk På

stengolvet framför mattorna. Där stäl-
ler man en mässingsskål med röda ro-
sor, en skål med oskalade riskor-n och

dnnu en med halvförkolnade harts-
kiumpar som ska ge rökelse. Solljusct
silar in genom kortväggens bambuilät-
ning, det blir ett spelande mönster a'r

runda fläckar över den festliga scenen.

AiIa skolans flickor bär sina nya sa-
ris. De har sjdlva hjälpt tili att odla
bomullen och plocka den, de har spun-
nit garnet och ibiand färgat det och
sedan vävt sin sari med bård eller
mönster. De mindre flickorna har vita
små jackor och rdtt iånga gröna kjo-
lar, de står i en grupp och ser på 

-
mycket dekorativt! Pojkarna - de :ir

4

i maloritet - är vitklädda, ocksa i
hemspunnet och hemrzävt förstås. Den
nyföddes lilla syster har en kiänning
med indiskt mönster i batik, en ros i
håret och de allra sötaste silversmyc-
ken kring fotlederna.

Skolans musikkår med vackra egen-
domiiga instrument har tagit plats på

en av mattorna, den börjar spela, mjukt
och melodiskt. Rökelsen stiger i dof-
tande slingor. Modern kommer med
det lilla bamet, hon lägger det i knäet
på skolans rektor där han sitter mitt
i fonden. Barnet har ett litet biom-
rnönster över ögonbrynen och ned på

kinderna, små runda prickar, färgen
är puivriserat sandelträ, här och var
en srnula vit r:isfärg. Den lille sover
hela tiden, de långa svarta ögonhåren
vilar lugnt på kinden. Rektorn säger

några ord och rescr sig sedan med
barnet, visar det för oss alla och talar
orrl att dess namn är Chandhas

skrattande rnåne. Sedan szitter sig
mamman ned och tar barnet, fadern,

en av lärarna, sätter sig bredvid och

så får vännerna komrna fram en efter
en och önska dem lycka och välgång.
Det g,örs med hjäip av de oskalade ris-
kornc.n. tr'örst sätter man litet röd färg
mellan ögonbrynen sen fäster var och
en ett riskorn där så gott det går, man
:;trör' ocl<så några korn på huvudet,
mair s:iger siikert också några väniiga
och iblanci shämtsamma ord. En vörd-
n:rdsv:ircl nära 90-årig man, som var
Gandhis vän i Sydafrika för 50 år se-
cl:-rn och rru s,lutar sina dagar här, ger

sin r.älgang:iinskan formen av välsig-
nande handrörelser'.

'Iiil sist bars Skrattande måne hem
av rektorns hustru, Asha Devi, som är
en av de niest förnämliga indiskor jag

mölt här. Då försökte jag ta en när-
bild nv dem men - så klart - 

jag

darra,de på handen.

ANDREA AITDREE]TI:

Hos väta
systtat

Neat Delbi 2t. rr. rgt4
f\
l) et finns naturligtvis och

har länge funnits - kvinnoföre-
ningar av olika slag i Indien lik-
som hos oss. Den äldsta internatio-
nella kvinnoorganisationen, Inter-
nationeila kvinnorådet (I. C. \7.)
har avdelningar i de större städer-
na, grupper av representativa kvin-
nor som rar emot väikända resenä-
rer från utlandet och stundom har
någon social verksamhet. Den in-
diska grenen av I. C. \f. är emel-
lertid cn relativt sen företeeise.

Indiens äldsta kvinnoförening är
Ali India Vomen's Conference,
l-rela Indiens kvinnokonferens. Jag
har trdffat en av dess grundare,
Mrs Charda-Behn Mehta, nu 72
år. I{on berättade att denna före-
rring tillkom år r927 närmast där-
för att en guvernör begärt kvin-
nornas uttaånde i frågJ om flic-
kors uppfostran. Det var deivis
genom All India Vomen's Confe-
rence som runrmiåldern för flic-
kors äktenskap är r9z9-3o höjdes
från 12 dll 14 är. Sedan blev or-
ganisationens verksamhet mera
mångsidig. Under många år var
Mrs Rameshwari Nehru dess ord-
förande. Hon besökte Fogelstad i
somras. Hon dr yngre än Mrs Meh-
ta, rrl:rn skulle kunna säga att hon
är Indiens Kerstin F{esselgren. Nu-
rnera ägnar hon sig åt andra ting
än den nämnda föreningen. F{on
har gjort mycket för kastlösa t. ex.
Mrs Nehru har samarbete med
fredsrörelsen också; i kväll skail
hon öppna det möte där Jessie
Street, Lucy Voodcock från Au-
stralien och jag skall tala. Ett
visst samarbete mellan All India
Vomen's eouncil och den nya or-
ganisation som står nära I(DV
äger rum. I Bomb^y L ex. är lVfts

Gupte, som Yar med på KDV:s
exelutivmöte i Genåvc, ordföran-Andrea Andreen.



i Indiens huvudstad
rrrccl f lcra. Hon intresserar sig
rninclrc f ör dessa organisationer
och iiven för' All India Vomen's
Conicrence nllrnera, för hon anser
:rtt de alltjärnt är utpräglade övre
nredelklassföreningar utan kontakt
rneil Indiens fattiga kvinnomassor.

l-a
.h. v irrn,-,rn:rs Världskongress i Kö-

penhanur är en milstolpe för Indi-
cns kvinnorörelse. Troligen har
den kongressen betytt mer här än
i något annat land. Dessförinnan
korn spridda delegater till KDV:s
nröten rnen i Köpcnhamn deitog
cn stor och reprcsentativ delega-
tion. Efter hemkomsten bildade de
tillsrmrnans nrecl andra kvinnor en
samarbetskommittd. Den utveckia-
de under det följande året en liviig
verkslmirct. Ett .zo-t:rl föreningar
nrcd KI)V:s prograrri bildades, en
del fanns tidigarc t. ex. i Bengal
och Punjab.

I juni i år hölls cn stor indisk
livir-rnokongrcss nrcd rcprresentanter
ti;r I(DV narvrr;urde. Då bildades
tle inclisli.r kvinnorn.rs n:rtionellrr
icclcratic,n (N:rtion;rl Fcclcration of
lncli.rn \Yionrcn). I)cn består tills-
vidare :r\, 4t organisationer på oli-
ka platscr - d. v. s. dc föreningar
Sonl nySS nämnts 

- 
Salttt en dcl

dir:ekt' lnslutna medlemrnar på
platscr LltAn cgcn förening. Man
hlr nu 1 'r 5.ooo rncdle mmar. Det
iir ir-rte mycket i ctt land rned 37o
nriljoncr invånarc, mcn det bety-
clcr en snabb utveckling som är lo-
vande . Detta är i varje fall en bör -
j;rn till cn messorganisation bland
Irrrlicns kvinnor, något liknande
iirrns hclt enkelt inte förut.

l)c kvinnor sorn är medlemmar
iir intclligent:l, duktiga, fulla av
:rrb"etsivcr. J.g l-rar träffat dem i
snrä grupper, t. cx. i de små lek-
sli.olor de sjiilva håller i gång här
i strden, j.g har talat med dem

Bilden är tagcn då. Tili vänster
syns Hajrah Begum och Ary
Gyanchond, förbundets utouror-
clentliga sekreterare. I mittcn två
rcpresentanter för Kinas resp. Tjec-
koslovakiens legationer och så en
liten journalist som just talade mecl
rlig. Barnen är väl söta? De sjöng
och deklamerade och dansade för
oss. ])et var gott om journalister

- pressen är rnera intrcsserad här.
Man hade också inbjudit rnedlerl-
nrarnas män och Hajrah Begnm
framhöll särskilt att hon ansågclet
viktigt att öka rrr.inne ns inri'csse
och förståelsc för kvinnonrls slnr-
hällsarbete .

F{är trtc är dct ctt stiincligt ut-
byte av delegationcr nrcllan olika
länder. Niistan alla jeg rlöter har
nyss varit någonstiides på besök.
Vid det niimncl:r rnötct talade uronr
jag Mrs tlma Nchru, sonr just letr
en delegation på besök i Kina, och
dr Sushila Gil[, sorn verit rnccl cn

;urnan delegation i Sclvjetunionen
och folkdemokratierna.

Några dagar senare när våra
australiska vänner anlänt hölls etr
rnöte för de aktiva inom organisa-
tionen här. Vi samlades då i för-
bundets lokal. Det är så bekvämt
här ute att man inga stolar behö-
ver - alia sitter med nöie timtals
på err matta! Vi fick stoiar i alla
fall. Vi berättade - från Austra-
lien, från England där Jessie Street
bor, och från Sverige. Och vi taia-
clc onr deras anslutning till KDV,
clc likson"r England står ännu ior-
rnellt utrnför. Jag vill nämna att
Atrstrelicn nrccl 9 rr-riljoner invån:r-
rc har 2o.ooo mcdlcrnmar men de-
rls ticlning sonl konrmer 3 gånger
,rnr årct siiljs bera i y.ooo cx. Den
inclisl<a ticlningcn Vomen's
Ncws - fte11111rcr or gång i måna-
clcn n-tcn her tillsvidare en uppla-
g,r på cnchst 6oo cx. Så j:rg hade
:inclå något att siiga till heder för'
r'år svcnska scktion . . .

.|:rg tr:or att clct konrnrer :rtt lyc-
lias För våra systrar i Indien arr
s.rnila nrASSen i,, Indicns l<vinnor
kling vårtr programpur-rkter. Ile
.rrbctrrr på praktiskt t:1ger orörd
rnrrrk. C)ch viika arbetsuppgifter

- här iir clct inte svår't xtr ra loka-
lr initiativ. i.åt oss ijnska dem
ltremgång! När j.g korlnrer hem
skell irg clesstrrom berätta för er
lrur vi k;urske kan hjälpa clenr på
cn cllcr rnn:ur r.rtrnkt mcr:r direkt.

cie för cleras grupp och dess arbete
görs rnest av våra medarbetare.' Mrs Mehta säger att det f. n.
iir rnodernt att bilda "Ffela Indien-
iöreningrrr", t. ex. för planerat
tOraldriskap och för bättre fOda

när vi druckit td i någon medlems
hem - de vill veta allt rnöjligt
om vårc arbete och våra förhållan-
den. En dag var det stor mottag-
ning med underhållning och tö,
d;r jag var en av hedersgästerna.
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FÖR 1oo ÅR SEDAN .,, Korsningen
(elter en techning

au Stora Galan och Köpmanrgalan t Västerås
'f rit rti//en et 1800-/alet),

över en, då man kanske tyccker att
lögn och orätt gör sig breda i världen
och att vi enkla kvinnor förmår så li-
tet - då känns det oändligt upplyftan-
de och stimulerande att komma ihåg
att vi ifu så många, vi som medvetet
sätter in våra krafter för fredens och
rättvisans sak. Jag tdnker på I(DV
med sina 140 miljoner mediemmar
runt hela jorden, och hjärtat värmes
vid tanken på att denna världsom-
spännande organisation som modigt
kämpar för freden och kvinnornas och

barnens intressen kunnat skapas av

medvetna kvinnor av alla kategorier,
kvinnor av olika ras och olika reli-
gionsbekännelser, kvinnor av skilda
politiska åskådningar och från skilda
yrken. Vi vet att många av dem tilihör'
eliten inom vetenskap, honst och kul-
tur och sarnntan med miljonmassorna
av arbetande kvinnor utgör de en
oslagbar kraft. De resultat vår-t stora
vdrldsförbund redan vunnit i kampen

för freden och mänsklighetens framtid
ger oss styrka och entusiasm i arbetet
för att besegra småsinne och fientlig-
heter och väcka kvinnorna till insikt
om den fara vi aila svävar i på grund
av krigsförberedelserna.

Vi är också stolta över resultatet av
kvinnornas initiativ då det gällt att
skapa en världsomfattande fredsrörei-
se, den gigantiska Världsfredsrörelsen,
genom vilken folken i världen för för-
sta gången i historien ställt upp en

enad slagkraftig front mot krigsanstif-
(Forts. å sid. 20).

idro t t.r /:al I e u i I/ ii.r / t' r,i.r.

fl

-Ftigr anade jag då jag i min skånska

barndom liingtansfullt läste om "landet
ddr MäIarens bölja suckar av kärlek
och dansar av lust" att jag en gång

skulle bli bofast i mälarstaden Väster-

ås...
Redan på 1500-talet 1är staden ha

fått sina privilegier. För den som in-
tresserar sig för rnedeliidens hrstoria

finns här mycket att ta vara på. Från
forntiden också förresten - vid de se-

naste utgräl'ningarna stötte man vid
Tuna i Badelunda, ndra staden, På den

guldrikaste forngraven i riket och det

hävdas att det är ett av de mest sen-

sationelia forntida fynd som gjorts. Till
sensationerna hör för resten också att
man här grävt fram en båt från mitten
av 800-talet. Under saneringarna av

stadens centrum har jorden gett i{rån
sig många hemligheter frän ldngese-

dan svun:ta tider: gamla klosterläm-
ningar och skeiettanhopnil-rgilr vittnan-
de om kolerans härjningar och krigens.
Här gav iolket en gång stora offer i
striderna mot de danska fogdarna,

här d.rev a.ililogehären inkrähtarna på

fiykten . . .

I dag är Västerås mcd sina närmare
64.000 invånare en betydande industri-
stad. Men man kan inte leva här utan
att ständigt påminnas om tider som

6

gått - och göra sina jiimförelser. Vär
stad har sett otaliga generationer fö-
das och varit skådeplatsen för många
heta fejder genom århundradena. Stri-
der mot frdmmande förtryckare, stri-
der för humanare livsformer och de

mångas bittra kamp för brödfödan och
för social rättvisa. Och vi senare tiders
kvinnor fortsätter striden för det vi
anser vara sant och riktigt, för rättvisa
åt kvinnorna, för barnens rättigheter,
för fred i världen.

Och finns det ögonblick då lömska
känslor av hopplöshet vill smyga sig

Den ntoderta
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I'{oe*i Hiller, Västerås, pigg
och vaken arbetarhustru med blic-
ken öppen för vad som rör sig i
tiden, jollrar med en niomånaders
baby medan hon byter på honom,
håller ett öga på spisens kastruller
och konserverar oss som tränger
på.

Trots sin ungdom, vi gissar drygt
tjugo, är det med invanda tveklösa
rörelser hon sköter den lille.

- Ett familjedagbarn, som jag

tagit tillfälligt, eftersom .jag just nu
inte arbetar utanför hemmet, upp-
lyser hon.

Grabben i knät stretar mot gol-
vet och så snart han är nedsläppt
blir det full fart på armar och ben

för att hinna fram till spiskrokar-
na som lodrätt hänger ned från
gasspisens järnten. Men med en

snabb rörelse sveper fru Hiller upp
dem ur räckhåll . . .

Köket, husmoderns arbetsplats,

är trivsamt med sina gråblå väggar
brutna av soffans gula och tomat-
röda fargfält. En keramikvas i
kraftigt, rustikt utförande livar
upp fönsterkarmens entoniga vit-

. . . Hiir iir let t)/,t)inet/ .tout litgdt' ntiddtgs-

7//tler c,cb tluktr bc,rd.et, et'tersont huslrttn

Lrr liittgrr' trrbe/s/id. Pli det .riittet fiir na-
krtrtt,r uckt,i lite tid för t',rtttdrt.

Vissl blir det tlutder öt'er lör .ge/n€)t.\':t/)t .t.ut/t tl'o
att fördeld arbetsaltpgilterua. Del göt u;,tu

)t/eLl bLlrt1eil o/)t /)tLtu iöt.ttår
/;o.r ttttkarta IIiller.

TVÄ oM MÖDAN
och tuå ovlt glcidjen

het. På golvets blänkande linole-
umbeläggning en färgglad trasmat-
ta. Makarna Hillers grabb kom-
rner upp från gården och strax

därefter flickan som går andra

året i skolan och redan tillägnat
sig något av skoldisciplinen i
trppträdandet och så f ås f orkla-
ringen till fru Hillers van.r grepp

vid barnskötseln.

Vi väntar på maken Gösta, som

kommer till en timmes ltrnch
klockan tolv. Under tiden berättar
hans l-rustrLl or)1 hur arbetsdagrrne
förflyter då de båda erbetar.

- Aff:irsbiträdc iir rnitt cgent-
liga yrke. J.g tycker om xtt ar"be-

ta även utom hemmet. Kontakten
med människor, samvaron rned

kollegerna, kamratskapet på ar-
betsplatserl ... Med en försdndig

organisation och naturligtvis en

karl som har förståelse för det hela
kan man ordna det relati\rt bra.

På morgonen kilar jag iväg med
barnet eller barnen dll barndag-
hemrner, därifrån direkr till job-
bet. Vi börjar ju senare inom min
bransch än inom makens. Så gär

dagen och på aftonen sh-rtar min
man arbetet före fem. Det biir då

han som härntar hem dc små och
eftersom de varit tidigt uppe på

rnorgoncn ocl-r lekt och raset un-
cler dagcn dr det ganska lätt att
få derl i säng. Det sköter alltså
Göstaom...

.Just då kommcr Göst:r in till
clen färdiga lunchen: grönsakssop-
pa och pannkaka med sylt.

Jo, det dr naturligt, säger

han. att man måste fördela arbets-
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uppgifterna. Det hänclcr oft;r .rtt
j:rg tr'ättar lättarc barntr.;itt e lle r

rrrina cgna skjortor, tolk,rr r1r,lr.'ct

cller tvättar fönstren. Det iir g.irn-

le fi;rlcgaclc åsiktcr xtt det slitrlli
iinnas speciellt nr:rnliga cll.r
kvinnliga göronrå1, clet iir trrrnin-
gcn sonl ;rvgör clct . . .

Niir j.g lioinn'tcr he it't ii.rir
.rrLrctct, inf ;rllcr hrrstrLrn, irl b.u'ir,. n

i säng, rnltcrl f.irdig c,ch ir':rnrdir-
ked och så k:rn vi ;it;r tills:rnrir.t;r.nr'

i lugn och r.r . . . Fiir ;itt n.ist.r cl,l :

fortsätta uå s;rn'rnrr s.itt.

- Ar clct ctt c,lttcrstriir'.irrsviirt
tillstånd clctta nrccl båcl:1 n'l;il(,1fir,l

i arbete utonl hernmer.

- Jrg, säger Naerni Hiller, tyc-
ker det är trivs;rmt xtt kunna få
komtna ut och arbcta. A arrcira si-

dan måste marl ta hänsyn till ved
arbetet kan gc i f iirtjiinst scdan

alla utgifter är bctrlcla. Enb:rrt
som nöje ser nr:ln clet intc. Dct blir
ganska drygt mccl d:rghcnrs:rr.11if-

terna, skatten, bortsiind tviitt o.

dyl. Samhallet borde bättr:c stiidje
de förvärvsarbetande l<vinnorna...

- Ibland kan det faktiskt upp-
stå nödsituationer. konrrnentcrar
rnaken eftertänksarnt, då inkornst-
läget är så lågt att vrrcnch tia blir
nijclvändig för rtt klrrre det nöd-
r':incligastc. (lencrcl lt se tt iir clct
svårt xtt t:r stiillning till cn såcl;rn

fråga nrcn att senrhiillcr låsr,'
stödja dc förviirvsrrbctrncL' li.. in-
norn:l rir kl:lr't . . .

Vi hrrr korntnit irr i rrrrurre r.
I-jus björl<mcibcl. Biickern;r i bok-
Ityllan ser leste c,ch rnviindr Lri.

En liten stxtyctr "Tidningsfi;, ',1-
jaren" av dcn ulrgc konstniirt:n li .

G. Lindhohn på sckrctärcn. Er t
par smakfulla keramiksakcr på

väggen, tavlor. På golvct en snecl*

lagd matta i rosengång. Bekviirr:r
fåtöljer och barnets babysäng. f)cn
ljtrsa vänliga interiören får utgö-
ra slutvinjetten på detta bcsök
l-ros en vanlig svensk familj mccl

båda makarna i förvärvsarbetcr . - .

Rouge.

I

Eil ,tt, tttb€/s.tJ/lrrtitt 1)J

Det är vakna och aktiva kvinnor
vi behover

r\
Llc l'iirv.irr,trbt't.tn.le l,iviittt()l'll.l\

problcur iir många och lv skiftan-
de sleg. Är vi yrkcsarbetanclc möd-
rrr rnccl barn i förskoleåldcnr rlås-
te vi fcjrsöka få tag i daghemsplet-
ser åt clern ocl-r sådana finns inte
i tillräcklig ornf attning. l\4ånga

tving,rs enlita priv;rthcnr cllcr an-
rlen tillsyn fiir b:rrncn och clå rits
oFta fiirtjänstcr-r av clet egnl :irbe-
[c]t upp, serskilt som ju s:icllnl ut-
gittcr intc bcriittigar till :rvcir'.r: i

clcli larrrtioncrn.
'I'ilI dc strjrrc problcrrrcn riiknrir

vi också kvinrtctlöncrnti. Det fiir-
håll;rndct att vi får nrinclrc bctalt
iin niiinnen fiir vårt arbcte därför
ltt vi är kvinnor betraktar vi sorr
clr stor or'ättvis;r. Gör vi semme

;irbcte som cn man bör vi också

u plpbära sarnrnrr liin.
l.,\ågon rnöjlighet til I ylliesr,rt-

bildning har vi inte på denna ar-
bctsplats. Det gör att vi kvinnor
när arbctstillgången iir sämre får
stå tillbaka för våra manliga 

^r-
be tskanrrater. Trots allt måstc
jag ciock betona att kamratandan
rnellan de kvinnliga och manliga

Vi bör ha samma lön som rnännen
fiir samma arbete,betonar L in n 6 a

Zetterman, anstdlld vid ASEA
och ordf. i FCO:s Kvinnokommitt6
i Västerås. Därför rnåste vi kvinnor
göra vår röst hörd vid förhandlings-
bordet. Det förutsätter större fack-
lig aktivitct från vår sida, endast på

det sättet kan vi få männens hel-
hjärtade stöd för våra krav.

arbert:rrn:t iil gocl. I cict fecklig.r
.rrbctct hiilsrrs vi kvinnor välkor-n-

ru. Mcn tyv,irr iir intrcssct icir clc

i.rcklige frågoln:r dåligt bl:rnri
kvinr-rornrr, viikct tr oligcrr till stor'

clcl heror på clcn fijrv.ir.,';irbct:rnclc
ls'inn,rns dubbl:r :rrbctsbiirch. \{en
just gcnonr iili.:rt f ,rckiigt intrcsse

skullc livinnc,rn:r liittr,re l<trr,lnl irc-
mästra sinl probl,:r'u.

Vi kvinnor nråstcr gtji'.r r.'år' i'ijst
hörd vid förhandlingsbordct. l)'t
iir aktiva och vakna kvii-rnor vi Lrt-

hövcr-. Därför måste r.i iike våi
propaganda för ett sök;r sami,r

kvinnorna till aktir.t facktrict rrbc-
te och s:rnrarbctc nred männcn. På

det siittet kan vi få rnännens hel-
hjärtade stöd för vår:r lirav och

då blir clet Iätt;rrc xtt övclvinn.r
cle svårighcter vi her.

[)nrtö a Zet t errrt.at t.



MOLLY ÄSBRINK:

En bok för alla föräldrar
LJrrrr"" Hirdman skriver i sitt före-
tal till dr Nils Bejerots bok Barn - se-
rier - samhälle att han inte visste förut
att han visste så litet om det hela. Det-
samma kan nog sägas om de flesta av

oss. Vi har upprörts av en del serie-
magasin, vi har efter bästa förmåga
protesterat, men vi har vetat för litet.
I höst har dr Nils Bejerot och Folket
i Bilds Förlag kommit till vår hjä1p

med en bok som heter Barn - serier

- samhälle (kr. 9:75).

Det är en alldeles utmärkt upplys-
ningsbok som på ett trevligt och myc-
ket instruktivt sätt orienterar oss om
detta brännande aktuella problem. Alla
människor som har barn måste köpa
boken, ja, jag går så langt att jag sä-
ger: Har du on't om pengar, så låt bli
att köpa kaffe, lev på potatis en vecka,
gör vad du vill - men glöm inte köpa
boken! Våra barns andliga hälsa är det
viktigaste av allt, barnen iir ju fram-
tidens människor, som skall föra vida-
re det bästa och vackraste vi drömde
och ville. Vi får inte låta deras sinnen
bli förgiftade!

Är seriemagasinen verkligen så far-
liga, hur ser egentligen deras innehåll
ut? Dr Bejerot har gjort sig mödan att
gå igenorn dessa rnragasin och att ingå-
ende analysera deras innehåll. Det vi-
sar sig då att seriemagasinen med någ-
ra få undantag ("Tuff och Tuss", "Mäs-
terkatten", "Kalle Anka" och ett par
till) är till brädden fyllda av våld och
brutaliteit, råhet och enfald. De ger en

blandning av brott, sadism, tortyr or,h

död i stället för äventyr; skräck ,-'ch

fruktan i stället för fantasi; egoi:m,
svartsjuka och förvänd sex'ralrtet i
stället för humor. Dr Bejerot har verk-
ligen rätt när han säger att man med
dessa serier ger barnen stenar i stäliet
för bröd!

Den sunda livssyn som vi alla, för-
äldrar och lärare, vill ge våra bar-n,

motarbetas genom seriemagasinens
våidsmentalitet och maktdyrkan. Hjäl-
tarna är vildsinta muskelgudar, som på

alla tänkbara sätt förgör sina fiender,
och hjältinnorna är fördärvade natt-
klubbsdrottningar eller känslolösa
djungelamasoner. Ivar öhman i Folket
i Bild har utan tvekan rdtt när han
påpekar att det är nästan omöjligt att
hitta en serie, där hiiilten segrar där-

för att han är generös, r'änlig och tole-
rant, dvs. någorlunda motsvarar ett
demokratiskt miinniskoideal. Dr Beje-
rot konstaterar att "de egcnsk aper, rlonl

gjort' miinniskan till människa, som

fört mänskligheien framåt - intelli-
gens, tänkande, strävsamt arbete, kun-
skaper och fredligt samarbete -- före-
kommer inte alls eller nedvärderas".

I slutet av sin bok går dr Bejerot
metodiskt igenonr 33 av de argument
som seriefabrikanterna brukar använ-
da till sitt försvar. Ett av dessa för-
svarsargument lyder så här: "Barnen
imiterar inte våldsdåd som de ser i
serierna". Dr Bejerot bemöter efter-
tryckligt detta påstående och han kan
stödja sig på otaiiga föriildrars, lärares
och barnpsykologers erfarenheter. Han
skriver: ". . . imitation är ett typiskt
och naturligt reaktions-sätt hos barn. I
själva verket är imitation, detta att ta
efter - 'på riktigt eller låtsa<' - sn

av de väsentligaste inläringsmekanrs-
merna hos barn." Kan någon vettig
människa som har med barn att göra

bestrida detta självklata faktum?
Att gangsterserierna och kriminal-

magasinen är en verklig fara för våra
barn har dr Bejerot som ingen annan
med sin bok påvisat för föräldrar och
lärare i vårt land. En skev livsupp-
fattning och förvända, livsfientliga
ideal är vad de c'låliga serierna gcr
våra barn.

I\[en opinionen mot dem blir för rrar
dag allt kraftigare. I England, Fr'ank-
riJ<e, Italien. östelrilie. Norge och Da;r-
mark har veritabla motståndsrörelser
bilCat-*, och i Canaci:r lrlr en irrett upp-
lagd kampanj un'.J.er E. D. Fultons jecl-

ning gett sorn resultat ati den canaden-
siska strafflagen 191-9 ändracles och $

207 fick följandc ivdelse: "Var och en

som författar, trycker. publicerar, dist-
ribuerar, säljer eller för sådan+" rinda-
mål förvarar kriminalmagasin kan
ådömas straff upp till 2 års fängeise."
Lagen definicrar kriminahnagasinen
scnr "varje rnagasin, tidskrift eller bok.
soln utesiutande eller huvudsai<liqer-r

innehåller material sorn i bilder lre-
skriver verkliga cller uppdiktadc
brottsliga handlingar". Denna lag hal
medfört att detta slag ,av serieraagasiu
nu helt försr,-unnit i Canacta; tidigare
hade man där ett 25-t,a1 olika krimi-

nalmagasin. New York Times skrev
den 24 jan. 1950: "Denna utmärkta lag

har inte berövat canadensarna någon-
ting av deras yttrandefrihet. Föräldrar,
lärare och uppfostrare är lättade."
Skulie inte vi kunna åstadkomma nå-
got liknande i vårt land? Glädjande
nog har flertalet större tidningar tagit
ställning mo't seriemagasinen. Det är
egentligen bara Olof Lagercrantz i
Dagens Nyheter och Ivar Harrie i Ex-
pressen som helt solidariserat sig med

seriefabrikanterna. Men båda två ar-
betar ju på tidningar, som ägs av en av

de största svenska seriefabrikanterna,
nämligen Bonniers (innehavare av

Serieförlaget), så det är kanske ingen-
ting att förvåna sig över.

Folket i Bilds Förlag förtjänar verk-
ligen ett varmt tack för utgivningen
av Nils Bejerots storartade bok Barrt

- serier - samhäIle. Egentligen borde

vi mammor skicka ett stort fång blom-
mor till Dr Bejerot och till Folket i
Bilds chef Ivar öhman, men jag tror
att vi bäst kan visa de båda herrarna
vår tacksamhet genom att köPa och

noggrant läsa boken"

Det är inte skräck ai uill aåra barn skall
uppleaa när de ser en lilm eller bläddrar

i | ö r r tröel r el i tleral rr.
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- Tjajkovskij, Valse sentimentale oeh
började spela den. Han spelade bra,
hans vänner brukade säga "första
1<lass".

- Du bryr dej inte om att höra me-
lir, sa han till sist, reste sig, gick över
verandan och hängde upp sin gitarr
pir motsatta väggen. Så kom han till-
baka och satte sig vid hennes sida igen.
Fiir den händelse en tredje person
skulle önskat sätta sig emellan dem
hacle där varit plats nog - 

ja till och
nrccl rikligt.

I huset diirhorta hade de igen glömt
att veva på handtaget och denna gång
återvann sångerskan, efter att ha för-
vandlats till b:rs, aldrig sin kvinnlighet

- cle måste ha lyft av skivan. Högta-
laren hade tystnat för kvällen. Ett tåg
r,is=lade på stationen och Petja sa: -Si:;ta tåget för i dag.
Natlsja satt stilla med hakan i hän-

cierna och han såg hennes prcfil som
mecl dcn lätt buktade barnsiiga pan-
nan arrtecknade sig mot fönstret. Han
tyckte till och med att han l<unde se
irennes ögonfransar; hon stirrar ut i

mande, vibrerande ljudet blev allt sva-
gare och svann till sist helt bort, upp-
löst i nattens stillhet.

- Hörde du det? viskade Naiasja.
"Tan-n-n-ng!" kom det igen från

strängen, och i nästa sekund satt Na*
tasja tätt intill honom, så där inte
fanns den minsta lilla plats kvar me1-
lan dem för en tredje person. Petjas
arm lade sig om hennes skuldra och
han satt där fast besluten att försvara
henne mot vilken som helst fara som
kunde uppstå.

"Tin-n-n-ng!" Ijöd det gällt från dis-
kantsträngen. "Tan-n-n-ngl" brumma-
de bassträngen allvarsamt till svar.

- Det är ingenting, förklarade Petja
med utmanande hög röst. Det är ba-
ra. . . bara. . . Men vad det var kunde
han i alla fall inte förklara.

"Tan-n-n-ngl Tan-n-n-ng!"

- Petja, ropade Natasja. Kan du in-
te få det att sluta? Jag. . . jag kan inte
fördra det.

- Naturligtvis, svarade Petja, men
hans röst lät allt annat än säker. Han
gick över verandan och tog ner gitar-

I \attluften över husen var levande
av alla slags ljud. Högtalaren på sta-
tionen framsade högtidligt spådomar
om morgondagens väder. Av och till
föll ett tåg in med ltromsars vinilnde.
så kom där en skarp vissling, ett bul-
ler, och tågct rus,ade dånandc i väg
över skensk:it'rral'na. I ett av huscrt
långt borta hadc de gli)nrt att di'a uplr
grammofonen och den sjlttrllunrler ::c-
pranen fön'andl:rdes till cn hes, sllit-rirl
bas; och så, som orn rrårri pliiisligt l-rrdl
kommit att tänka på clet. bler, clct nrelii
fart örrer den och clen siungalitlc l;lc','
åter- till l<r'inna . . .

- Spela lite nrcr'.r. Pctjir. lrrri .i'.k.-
ta rja.

- l4ånniro onr clu ..,crkligc,l 1-'r'yl
dej om att hij-r.'a nrL'ra. sa Petja och lät
fingrarna glida över gii.arrens ::triingzri'.

Natasja stödde arnrbågilrnr nrot I<nä-
rå, pl:rcelade haknn i hlinclcln:r och
gjorde sig reCo att ly.;sna.

På '"'erand:rt-r diir clc :;:rtt \/tr c.lr.'i,

mörkt. I kväll 1':rnns där ingict li,se. På
eftermid-dagcu hlde dct vai'ii ii'kviidcr'.
ett rasancle vår-åskvädc'r- nrecl s'ir'öttt-
mande regn och blå::'1, och ctt ikrrll-
vräkt träd hade rivit ncr lcdninqri'nn
någonstans.

- Vad ska iag'spela?

- Vad du hai' lu:t till. . .

-- Vad l-ran hacle lust til1 . . . Kanshc
hadc- han alls ingen lu::t att -.pela. Kan-
ske hade han lust art liigga armen oirr
henne eller åtn-rinstone ta hennes hanrl
och l:erätta för henne allt möjligt r-rn-
derbart om hennc och om siq själr,
och så till sist lägga ärrrlen otn henne
och kyssa henne. Men hau suckade bn-
r;r i mör'kret och sa i oper':sonlig 1.on:

I

mörkret, tänkte han, och hennes ögon-
fransar darrar svagt.

Så blev det helt plötsligt ljust: en
jrittestor måne hade långsamt listat sig
fr:tin bak skyarna och dess grönaktiga
:;trålar fick allt blomrabatterna,
buskarna, triiden - att likna en scen,
när föreställningen är över och det ba-
la finns en ensam matt arbetslampa
hv:rr som sprider ljus över den tomma
scenen.

Petja kunde se att Natasja inte stir-
rude ut i mörkret; hon satt med slutna
rjson och tänkte.

- Månen har kommit opp, sa han,
och hon for upp ur sina drömnrar.

- Vad?
Natasja njöt scener-r och kom med en

bc.nriirkning som han tyckte han hade
hört eller 1äst någonstans förr (och den
vzlr verkiigen också förfärligt utsli-
ten): - Om cn konstnär kcm på att
måla en bild precis som den här skulle
rngen tro att det var sant. ..

Måner"r klättrade högre upp och dess
ljus kröp fläckvis hän längs verandans
sitlor'.

En av fläckarna nådde gitarren på
r,äggen och plötsligt gav bassträngen
ifrån sig ett ljud som om någon hade
slagit på den: "Tan-n-n-ng"!

- Vad var det? frågade Natasja.

- Vadförnått? Pet;a hade inte hört
ljudet, han hade varit alltför upptagen
med att se på henne.

- Gitarren spelar . . .

Petja såg bort mot instrumentet.
-_ Det måste vara inbillning. Och

han r'ände sig mot Natasja. Men i det-
samma sjöng gitarren igen, bara med
en högre ton: "Tin-n-n-ng!" Det trum-
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ren. Stråingarna var tysta. Han höli den
i handen och passade noga på att inte
röra strängarna, och där kom inget
ijud.

- Där kan du se. sa han. det slu-
tade.

Månen hade nu gömt sig bakon-r mol-
nen och där var mörkare än någonsin.

- Petja, ropade Natasja milt. Korn
och sätt dej här.

- Petja hängde försiktigt gitalleir
på sin plats och kom tillbaka. Dennii
gången hade han mod att genast :,i..ti:i
sig tätt intill henne och med artnci-t
beskyddande om hennes skuldra.

- Rädd?

- Nej. Och han kundc miilli;r irtL
hon iog i mörkret.

- Du ska inte vara rädd. sa hatr
och kysste henne. Kyssen eftcr'liimnacl<:
en svag saltsmak på hans liinpar: sma-
ken av tårar. - Du ska inte vara r'ädcl.
upprepade han. Jag är ju ho; dej.

- Jag är inte rädd.
Av en eller annan orsak var det itrte

nödvändigt att säga alla de vidundcr-
liga saker han hade tänkt sig" Marn

kunde bara sitta fiitt intill varrandra
så håir. Och de satt så, tills dess ljuset
över trädtopparna långsamt bleknade
och dagens första tåg signalerade svagt
långt borta.

- Se, det är morgon, sa Natasja och
strök sig över håret med båda händer-
na. Du följer mej hem, inte sant?

De gick längs husraderna som fort-
farande 1åg inhöljda i mörker, och Na-
tasja sträckte sig på tåspetsarna och
plockade löv från träden längs vägen.

- Du fryser visst. Och han kastade
sin jacka över hennes axlar.

- Men du blir förkyld, protesteracle
hon. Petja bara skakade på huvudet
och tillade tämligen osäkert: - Jag är
så varm av mej.

Så gick de förbi de sovande sommar-
villorna, båda tänkte på den andra och
en smula på sig själva och kände sig
väldigt stolta över att vara älskade av
den underbara personen vid sin sida.

- Ja, så är vi framme.
Petja ville gränslöst gärna kyssa

henne, men hon ville inte låta honom
göra det och räckte honom i stället
handen. Så stod han oeh såg henne gå
längs stigen, gå upp för trappan och ta
försiktigt i dörren för att inte väcka
sina anhöriga - men just för att den
öppnades långsamt knarrade och kna-
kade den fördömda dörren. Natasja
försvann in i huset, men han stod fort-
farande och väntade, säker på att hon
skulle komma till synes igen. Och hon
kom till synes. Gardinerna för det bor-
lersta fönstret drogs i sär, och fast Na-
tasja bara rörde läpparna visste Petja
vad det var hon sa. - Skyncla dej nu
hem! Det var vad hennes läppar sa,
men hennes ögon log kärleksfullt mot

hononr. J:rg irar heller inte clen ring-
:iste lult iitt sova, tycktes de säga, men
di.t r,<:i iu att vi måste. Gå hem nu.

Ocl-r P'rtja gick. Han gick utför dc
r-n:,inniskr:tonrnla gatorna, hoppade iiver:
piil:rlrra på .,'ägen och speirkade till tall-
kol i.rltrir och .sjcing iröjdefulJt.

Flirrilc.n hiiil pii att färgas r.öd niir'
han nåcldc l-rern. Nåir han kom in på
i'ci'.rndan iick h:rtr iilga på git,arren,
vars när'l<liga uppförande han alldeles
iracle. gliinrt l;ort. Nu hangde clen där'
irst ncg. OftomenL.n, som Petja sov på,
stod rlitt under clcn. och när han kom-
nrit ur kläclerna kikade han igen upp
på git,allen. Så kröp han ner under
fiitarna och ett ögonblick senare sov
iran ungdomens djupa drömlösa sömn.

Ifan vaknade lika plötsligt. Solen.
som stod högt på himlen, sken rätt in
i hans ögon. Och i samma sekund hör-
de han detta oförkiarliga "Tan-n-n
-rr<rltt

Han reste sej på armhågen. Ljudet
verkade inte längre spökaktigt, ohygg-
ligt. Det var ljusan dag nri. Utanför
var där några som sparkade boii och
en stämma ropade högt: - Det där var
inte juste. På andra sidan verandaväg-
gen hörde han sin mor skramla med
kastrullerna. Men denna gitarrs mystik
började reta honom. Han stirrade på
tingesten och väntade för att se vad
srom r"ru skulle ske.

"Tan-n-ng!".. . sa gitarren igen, men
denna gång darracle strängen som den
gör när den inte trycks ner tillräck-
ligt fast. Och nu uppdagade Petja mu-
sikanten från clen gångna natten. En
stor ollonborre hängde på bassträngen
och snodde som err galning för att
komma ut. I)en hade sökt fly för lcg-
net på r.erandAn, hade krupit in i .gi-
tarren och lagt sig att sova där. När
så månijuset kom hacle clen försökt fly-
ga ut genom det runda gallerförsedcla
fönster dcn såg frarnför sig, men stötte
emct strängarna och ramlade ner i gi-
tarren igen. Detta hade upprepats fiera
gånqer. Sii var månen försvunnen och
olloul:orren hade legat stilla igen. Den
hadc vaknat ::rmtidigt som Petja - so-
len hacle r'äcl<t dem båda.

Petja hjiilpte iljuret ut nr dess fäng-
else och öppnade handen: -- I r'äg rnecl
dej! Men ollonborren lydde inte-clen
var Jrarzr rran att flyga runt i mörkret.

- I vdg med dej, kommenderacle
Pelja igen. Han skuffade den försik-
tigt ncr från handen, och när ollon-
borren inte hade annat val andades
den ilsket, lyfte sina styva små vingar',
r.'ecklade ui ett annat genomskinligt
par under de första och surrade i väg.

Den flög högre och högre och Petja
nråste skugga rned handen för ögonen
medan han iakttog den, för solen sken
honom rätt i ansiktet med full kraft.

J. Segetr.
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så flickaktig. Han ät' tngctt lrktrg
poike", sägel Stefans lrlor. "Han
,ir'etr liten ikrapkaka sour man kal-
lar det, och vi var så gllde xtt det
blev en pojke, min Äan hade så

innerligt 
-önskat 

sig en son, oclt s;ir-
skilt nir när flickorna är nästan
vLlxna. Han är ett riktigt manfolk
som ni vet och han hade glatt sej

åt att han skulle få en pojke sorn
han kunde ta med sej ut i skog och
mark och vara stolt över. - Och
nu är han jämt så irriterad över
Stefan.

Han har ju aldrig varit hemma
mycket, för han reser fiir jämnan
i tffdrer. Så det är mcst jag som
har uppfostrat pojken. Min Inalr
säger äit jag hai ikän-tr bort ho-
.rom. Det äi nog en del sar-rning i
det, han var så söt när har-i var ii-
ten. Det är han förrcstcn fortfa-
rande. Det är bara det att h;rn intc
är en riktig pojke.

Iae har minsann gråtit tnitra uo-
diga iårar för det. - O.h jag h'rr
guä hjälpe också funderat på orn
han på något sätt skullc vrra onor-
mal,- man hör jr-r så mycket. Och
så sade min man att iag l-rellre bor-
de gå och tala med er. Vad anser
ri? Tror ni att han i verklighcter-r
skulle ha varit en flicka i ställct?

Änej, det har Stcfans m()r
ingcn anledning att bekymra sig
för. Det är en gamrnal övertl:o att
pojkar ska vara vilda och flickor
itillsamma. Efter hand har irar]
fått farre fördomar i fråga onl
flickorna. En flicka fär gärna vara

EN "JÄXTGRABB"

vilc{ nu, clå iir hon btrr:r crll pigg

i,int:r. Mctt ett pojkc som .ir' "jrint-
sr'.rbb' .ir fortfar;rndc något ;1v en

ri.etntliicl< för farni I jen.

Och \':1rför egentligen? Vi ska

inte rill;r vara lika som bir' Och
guclsl<clov för det, för tänk om vi
i,'rr clct !

Stef"rn vislclc scj vara en allde-
lcs ov.inligt söt ttch charrnerande
pojkc. Liti ornogen för sln 1|d;r'
på grtrrrtl r\' .rtt'h;rn blivit rlltför
.-,rnfel:rd. Beeåvad också men efter
i sin klass dlifc;r att han inte hade

vrrit riktigt skolmogen ldt llan
böriade skälan. Han hade också

böriat skolan lite för tidigt. Dct
fanns inget som helst abnormt eller
siukligt 

-hos honom, det var bara'
d.t rti han var lite försiktig av sig,

lite änsslig.
Hur-skulle han förresten kunna

bli en gäpäare när han alltid där-
he-ma häde varit den minste, ha-
de hållit mamma i handen och
haft de stora systrarna att se UPP

till. Far var ju alltid ute på resor
och när han någon gång var hem-
nu intresserade tan Jej inte särskilt
för Stefan, han var för liten till att
ktrnne rikdgt tala med. Nu ddt-
ernot var Stäfan B år och i den ål-
dern borde en pojke vara ett rik-
tigt litct "n-ranfolk" med skråmiga
käärl och upptäcktsresor till för-
bjudna platsei och våghelsighet -ev
olike slru. Och nu borde cn far
och cn ött kunna ha lite "man-
folkstillvaro" ihop. - Och så ha-
dc Stefan i mellantiden blivit en

litcn "jäntgrabb" som sökte dll-
flykt hos mamtna nar något gick
honom cli-lot, och det irriterade
hans far. Till yttermera visso var
flickorne ju så duktige i skolan
och Stefan kunde ju knappast ens

bokstäverna, han rråste alltså vara
dnm, vilkct irritcrade Stefans far
iinnu rnera _- för det hade han in-
tc väntat tv sitz son.

Och all den irritationen och allt
detta framhävande av hur storar-
tade systrarna var och vilka dyg-

cler ctt "riktigt manfolk" bör hl
skulle nog fått en betydligt robus-
tare pojkä än Stefan att soka till-
flvki bak mors kjolar - för rnor
to3 honom ju i alla fall som han
vir. Hade gjorr. det i varje fall.

Tae taladå mycket med Stefans
f 
^i. 

j^g frigad'e honom om han
skullä sätt, pris på att oupphörligt
höra en annän av firmans betrodda
försäljare framhävas på hans be-
kostnad. Och vad han skulle tycka
om att hans chef alltid var irrite-
rad när han själv visade sej i far-
vattnet. Om måntro en sådan si-
tuation inte skulle göra honom
själv, han som dock var ett "rik-
tigt manfolk", osäker och nervös.*Och 

så talade vi om att det sä-

kert skulle vara bra om Stefan
kom sin far något närmare, det
förestående soninarlovet kunde
kanske ge dllfälle till det. Men
jrg var naturligtvis tvungen ?tt
starkt poängtera att om Stetan
skulle bli mära fri i sitt uppträdan-
de och mera pigg så nyttade det
inte att ställa en massa krav på
honom, utan man måste först och
främst göra honom trygg.

Tae talade med Stefans mor här-
o.tidr'g.n och hon sa att det går så

bra för Stefan nu. Han fick gå ett
år till i andra klassen och 

"hade

blivit så duktig i skolan och triv-
des så bra där - för nu kunde han
klara uppgifterna. Under sommar-
ferierni häde han börjat lära sej

simma och också böriat övervinna
sin rädsla för kor och hästar, för
nu retade hans far honom inte
länsre för att han var rädd utan
toilho.tom i handen och gick vi-
daie i fall han blev orolig. Men
slåss ville han inte, han var lite
rädd för de vilda pojkarna i kvar-
teret och lekte fortf arande gärn;r
rned flickor och de mera stillfär-
diga pojk arna. "Han är rädd för
slagsmål", sade modern. Men
vaiför skulle pojkar inte också hr
lov att vara rädda?

B. B.
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verkas av radioaktiviteten och att det
:;lutliga resultatet härav skall bli en
stark minskning av fisktillgången och
brist på fiskeplatser.

Gr'önsaker, frukt och dricksvatten
visar också stark radioaktivitet och vi
kiit-rr-rer oss oroliga när vi sätter oss till
bord; för att inta vår föda. Fiskar-na
rläste l<asta bor-t hundratals och tusen-
tirls ton rned tonfisk och annan fisk se-
clan hälsovårdsministeriets tjänstemän
undersökt den med Geigermätare.
Nlåriga människor vägrar helt enkelt
att l',öpa fisk. De psykiska och mate-
riella skador som sålunda uppstår är
obeskrivliga.

Som en följd av dessa fnrktansvärda
upplevelser har det japanska folket ut-
tryckt sin avsky och harm över väte-
bombsexperimenten och vätebombens
existens överhuvud. Ur dess avsky har
ett mäktigt och otvetydigt krav vuxit
frarn" kravet att tillverkning och an-
vändning av samt experiment med vä-
tebomben ofördröjligen stoppas.

20 miljoner japanska namnunder-
skrifter mot atomvapnen.

De kvinnor som är anslutna till Ja-
panska kvinnoorganisationernas fede-
ration, med fru Raicho Hiratsuka som
ordförande, har tagit initiativet till en
namninsamling i Tokyo för kravet om
förbud mot atom- och vätebomben.
Denna insamling bedrives emellertid
inte bara i städerna utan även i de
minsta bondbyar och fiskelägen över
hela landet. På många platser går kvin-
norna i spetsen för kampanjen som har
starkt r+"ijcl hos alla befolkningsgrup-
per', däribl:r.rC olika religiösa samman-
slutningar. IIittills har mer än 20 mil-
joncr nairln insarnlats. I början av april
aritog det japanska parlamentet enhäi-
ligt en resolution i vilken krävdes för-
bud mot atom- och va ebomben och
internationell kontroll av atomener-
gicn. Många lokala folkvalda crgan har
antagit liknande resolutioner, Vidare
har vetenskapsmän, lärare, stu,Jenter',
konstnärer, arbetare och en rad olika
organisationer anslutit sig till rörelscn
fcir förbud mot dessa vapen.

L)en 8 och 9 augusti är dagar som vi
aldrig skall glömma. Det var de dagar
för nio år sedan då atombomben fäll-
des över städerna Hiroshima och Na-

gasaki, som förstördes totalt på bara
någon sekund och dödade hundratu-
sentals åldringar, kvinnor och barn.
Trots att hela nio år har gått sedan
dess finns ännu skadorna och spåren
av förstörelsen kvar och folket lider
fortfarande av strålningsskador. Sedan
början av detta år har 120 personer
dö'tt av atomsjukdomar enbart i Hi-
roshima.

Barnen föds som
missfoster.

Bn medicinsk undersökning av elva
kvinnor som var havande vid tiden för
explosionen och som bodde upp till
1.100 meter från explosionscentrum vi-
sade 't.ex. att av deras elva barn endast
ett enda vid fem års ålder hade ett hu-
vud som var av normal storlek för den
åldern, medan alla de öwigas huvuden
var i storlek som en ettårings. Denna
missbildning är endast ett av de sym-
tom som uppstår genom atombombs-
erplosioner.

Vi japaner har tre gånger drab-
bats av atom- och vätebombernas
förbannelse. Vi, såsom de enda
olyckliga offren för dessa vapen,
kan bara vädja till varje tänkande
människa på jorden att medverka
till förbud mot framställning, expe-
riment och praktiskt bruk av så

grymma vapen som vätebomben.
Vi krdver att sadana experiment

på internationella vatten omedelbart
stoppas, emedan de hotar oskyldiga
och fredliga människors liv, arbete
och föda. Vi tånker då inte bara på
det japanska folkets välfåird och sä-
kerhet, vi talar för att vi vill att
hela mänskligheten skall räddas
från förstörelse och kunna bygga
en verkligt fredlig och lycklig värld.

Vi ber Er att till Er egen och till
denna anstrutna organisationer vida-
rebefordra budskapet om vår inner-
liga önskan om fiinbud mot atom-
och vätebomberna och om fred i
världen.

Vi uppmanar Er att vädja till
dem, ty det är endast med stöd av
och samarbete med all världens
kvinnor som vi kan åstadkomma en
världsomspännande opinion mot
dessa fruktansvärda vapen och mot
kriget.

Vi hoppas innerligt att Ni viII
Iörena Er med oss och hjälpa oss

att skapa en sådan rörelse som skall
onifatta hela vår värld,

ApTtellen är undertecknad

Raicho Hiratsuka
Vicepresident i KDV. OrdJö-

rande för AlljaPanska kvin-
noorganisationernas federa-
tion.

Hideko Maruoka
Medlem av KDV:s råd
Ordförande för LandsbYg-

dens kvinnoorganisationers
samorganisation.

Itoe Hamada
Medlem av KDV:s råd
Medlem av alljapanska kvin-
noorganisationernas federa-

fion.

Setsuko Hani
Medlem av KDV:s råd,

Vice ordförande i Samfundet

för barnens skydd.

Naoko Takada
Medlem av KDV:s råd
Vänstersocialistisk Parla-
mentsledamot.

Chiyose Chiba
Medlem av KDV:s råd
Ordförande för Japanska lä-
rarfackföreningens kvinno-
sektion.
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ll"rttctt cr så lang ber norcl

/cttgtc gjorde 'ftr c,g rnor.

illidt i nörke, f rost og gru,

lille lt.r 
- 

klrt d/t,

IIiulens dag t'ar tuug og grti.

Dine ö1,re .rkinnet blå,

blr' ns/crki nttcn blasset röd/ ;

lille lys - 
sou sött.

Ingen sol i rnorgen gryr,

bare da, nuitt eaentyr.

Bare du skal stråle da,

lille lys 
- 

uågn gla.

(Vågn gla_ vakna glad),
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DR ADA TILSSOT:
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/

V årt liv varar sjuttio år eller åttio
år, om det bliver långt", läser vi i
Psaltarens 90 psalm 10 vers. "Och när
det är som bäst, är det möda och få-
fänglighet, ty det går snart förbi, Uka-
som flöge vi bort."

Den moder-na vetenskapen har ej i
nämnvärd mån rubbat denna Bibelns
uppskattning av människolivets iängd
och korthet. Men ändå talar statistiken
med en viss stolthet om att t. ex. i vårt
land medellivslängden under de sista
100 åren ökat från c:a 43 år till c:a 65

år (64 män,66 kvinnor).

Vad innebär då detta? Har alla nu
levande människor i vårt land utsikt
till att bli 20-25 år äldre än männi-
skorna hos oss för hundra år tilibaka?
Ingalunda. Denna ökade medellivs-
längd sammanhänger framför ,allt med
att spädbarnsdödligheten genom för-
bättrad hygien minskat högst väsent-
ligt. Av 10.000 år 1840 födda barn dog

under sitt förs,ta levnadsår icke mindre
än 1.532. Hundra år senare. sålunda år
1940, utgjorde siffran för spädbarns-
dödligheten ornkring 310 på 10 tusen,
vilket ju innebär, att ar, 10.000 födda
dog under första levnadsåret ett vä-
sentligt mindre ant.t barn än 100 år

ur biologisk

och Prykologisk

rynpunkt

tidigare. Det blev alltså fler barn som

hade utsikt att komma uPP i de vuxna
åidrarna. Dödlighetssiffrorna för de

följande barndomsåren har visserligen
minskat men ej i fullt samma grad.

Trots alla moderna hjälPmedel, som

sulfapreparat och penicillin m. f1., som

nedsatt dödlighetssiffrorna för vissa

sjukdomar som t. ex. lunginflamm'a-
tion och barnsängsfeber, har ålders-
gruppen för 40-55 år icke i samma

utsträckning kunnat pressa ned sina

dödlighetssiffror. Andra sjukdomar som

kärlkramp och hjärtåkommor skördar
i stället sina offer i dessa åldrar.

Kvinnan som haft längre medellivs-
iängd än mannen och fått sota för det

med mindre pension o. s. v. har nu
börjat närma sig jämlikhet med man-
nen även i detta avseende.

Vill vi till jämförelse titta på ett
l:rnd raed låg medellivslängd kan vi

välja Indien. Där ligger denna siffra
i år kring 27. Detta beror på den oer-
hörda spädbarnsdödligheten; nåistån

vart 4:e barn dör under sitt första lev-
nadsår. Dödlighetssiffrorna är natur-
ligtvis genomgående högre än hos oss

även för övriga åldrar, men icke förty
kommer ju även där många mdnniskor
upp i 70-80 årsåldern.

Kan det mänskliga livet
förlängas?

Teorierr dyker då och då upp som
går ut på att man genom låimpliga me-
del skulle kunna förlänga det mänsk-
liga livet, ja rent av undvika den le-
kamliga döden. Den geniale ryske for-
skaren Elie Metschnikoff Nobel-
pristagare 1,912 för sina undersöknin-
gar över de vita blodkropparnas för-
måga att bekiimpa i blodet inkomna
mikrober - framkastade även en teori
om den bulgariska surmjölkens livs-
förlängande inverkan. Men det statis-
tiska underlaget var ej hållbart. Det
fanns ej så många åldringar som stati-
stiken angett, bland annat beroende
på, har jag hört uppgivas, att många
män för att undgå värurplikt fifflat med
sina födelseår och uppgivit sig vana
ett eller flera ,tiotal år äIdre än i verk-
ligheten. Andra föryngringskurer av
oiika slag har knappast visat sig mera
hållbara. Vili vi finna någm levande
väsen som undgår döden, får vi gå ned
till det lägsta trappsteget inom djur-
riket, till de encelliga varelserna, som
föröka sig genom enkel celldelning.
Där blir det sålunda samma levan-
de substans som lever vidare. "Det är
en enformig tillvaro, som föres av des-
sa evighetsdjur", säger Bengt Lid-
forss (Naturvetenskapliga kåserier s.

203). "Som en dunkel sakta rinnande
ström av skumma lust- och olustsen-
sationer flyter deras liv hän. Färger-
nas rike finnes ej till för dem, på sin
höjd en oredig förnimmelse av dunk-
lare och ljusare dagrar. Tonernas värld
är dem okänd, och av doft eller stank
förnimma de intet, blott en oemot-
ståndlig attraktion eller repulsion, ett
vanmåiktigt slavande under ögonblic-

böri,rr liret

T

ffi

Med dr Ada Nilssons be-
nägrra tillstånd publicerar
vi i detta och ett par
kommande nummer hen-
nes artikelserie om de otri-

ka åldrarnas problem, ti-
digare publicerad i bok-

verket "Kvinnan och
hernmet".
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kets iusta - tikgiltigt om
är näring eller gif,t, men
eviga livet!"

Varför kan döden ej
undvikas?

det åtrådda
d.e äga det

Hur kommer det sig då att männi-
skan, utvecklingens mest fullkomnade
produkt, är underkastad åldrande och

död, medan de ofullkomligaste bland
levande varelser äger evig ungdom?
Det synes bero på att vi är mångcelli-
ga varelser, d. v. s. vår kropp är upp-
byggd av ett otal olika sorters celler
med längre eller kortare livsliingd. Vå-
ra r'öda blodkroppar förbrukas På
mindre än 14 dagar - andra celler har
ändå ko,rtare livsiängd - men de vik-
tiga cellerna i vårt nervsystem, som

kallas gangliceller och som reglerar
livsföreteelserna, t. ex. hjärtmuskelns
arbete, de varar livet ut. Kroppen sy-
nes icke mäkta att utbilda nya UPP-

sättningar av dessa högt utdifferentie-
rade celler. Deras livslåingd blir lika
med vår egen livsliingd. Mångcellig-
heten medför att cellerna ej på sarn-
ma sätt som de encelliga varelserna
ständigt kan omspolas av näringsvät-
slsa. ÅIdersfenomenen kan då icke
undvikas och kommer starkast fram
i våra låingst levande celler, ganglie-
cellerna. Därför årldras och dör vi. Var
möjlighet till utveckling har köpts
med avstående fran odödligheten.
Knappast skulle någon mot en försåik-
ran om evigt fortsatt lekamligt liv vilja
återgå till den andliga standpunkt som

Bengt Lidforss skildrat.
Den enskilda människan båir dock

evigheten inom sig. Vad hon tänkt och
känt och handlat dör ej med herrne.

Dåir råder icke på detta område åld-
randek och dödens lagar. Och en cell
inom mdnniskan biir inom sig i viss
mån odödlighet - fortplantningscellen.

Ungdomsåren kan vi
ej återvinna.

Även om nya livsförldngande medel
skulle visa sig hållbarare n dem vi nu
känner, kan man med skäl fråga om
ett enbart förlåingande av ålderdoms-
perioden i en människas liv dr något
eftersträvansvdrt? Förvisso icke. Det
är icke heller det som måinniskosliiktet
hetast har åstundat. Nej, man vill för-
länga ungdomsperioden eller
få den åter sen den en gång förunnit.
Därför sökte medeltidens alkemister,
charlataner och ldkar.e efter d e v i-
ses sten eller någon trolldryck, så-
dan som Mefistofeles rdckte Faust. Men

Frågespalten
On ni ltdr beklntuter at någol slag oclL

ingen att anförtro er åt eller om ni h,änner

er ensa?n ocb längtar elter Aontakt, så Aan

ni sAriaa era frågor ocb funderingar till
Frågespalten, Box 180 73, Stockbolm 18 -
och Solia säall lörsökd saar*.

*
Kära Sofia !

Vi är lyckliga nog att efter fyra års vän-
tan ha fått en fin lägenhet i en av Stock-
holms förorter, och vi gläder oss mycket
åt utrymmen, utsikt och bekvämligheter.
Men 

- 
ja, egentligen borde man inte

komma med on ocb rnen när man äntligen
fått det så mycket bättre. Men, men. . . när
är människan nöjd ?

I den gamla stadsdelen där vi bodde
trångt, men billigt och centralt, hade vi
en bekantskapskrets med samma intressen
sonr vi själva. Tyvårr hade jag då inte så

ofta tid att gä på möten (SKV) elle.r Hem
och skola, därför att barnen var små. Nu
går de alla tre i skolan och den äldste och
jag turar om att ha "frikväIl", medan den
andra ser efter barnen, som f. ö. nästan
ser efter sig själva och somnar genast vid
åtta-tiden. Så i det fallet är det bättre nu.
Jag kan odla mina inttessen, och både min
make och jag har glatt oss mycket åt detta.
Första tiden var vi så förtjusta i hemmet

ingen har lyckats därrned, alla s. k.
föryngringskurer till trots.

Men ett har vi otvivelaktigt vunnit.
Tack vare bättre hälsovård med hän-
syn tagen till vitaminer och hormoner,
med kroppsövningar och återhållsam-
het i mat och dryck, är medelålders
människor, t. ex. mellan 45-55 år, nu-
mera mycket ungdomligare, rörligare
och mer arbetsföra än forna tiders
femtioåringar. I viss mån gä1ler detta
även de högre åldersgrupperna. Men
att förlänga vårt levnadsmått har vi
icke förmått.

att vi inte nändes gå bort en kväll, men så
småningom har vi börjat se oss om efter
likasinnat sällskap. Sofia kanske inte tror
rnig om jag sdger: sånt finns inte hiir!
Eller har vi inte forskat nogi

Inga föreningar eller klubbar diir nran
kan komma in ! Vi har frågat 

- 
nren filtt

cly.stra svar: Inga lokalet! - -fag tycker
rnig ana en annan orsak också: Inget in-
tresse! 

- 
Somliga svarar: Vi fal in till

stan...
Ja, det är vad jag gjort 

- 
farit till nrin

ga.mla förening mitt inne i stan ! Men rir
det inte ett fattigdomsbevis. Va.l siigcr'
Sofia ?

L1 c klig itt tte/trrt.tre t u
/t ( t //lilt)t,tt (' i lörrtrt.

S t'a r:
Krira Ni I

Siikerligen bor ni inte i Viillingby I Nlen

iivcn irndrir strrclsclclar cller förolte.r bolde
ju ktrnna skaffa sig ctt trevligt srillskaps-

lir'. Kunclc ni intc sliilr. fiirsöka bilda en

firrcning -- SKV cllcr nilgot annat icleeilt i
f3örja rnecl cn syjuntrt cller liisecirkel i er

egen trelllmrnirfe, bjud grannfruar sorn ser

trevligiL ut cller son'r visat er r rinlighet.

IVIan nråste själv ta initiatir', om det skall

bli något roligt här i världen. Er närmaste

skola har kanske någon form av föräldra-

tr'åf.f. 
- 

fråga någon av barnens lärarinnor !

Och har den inte, kan den få.

Naturligtvis är det inte lätt att komma

främmande till en ny plats 
- 

men kom

ihåg att nästan alla d'r eller har nyss varit
lika främmande. Många kommer att varc
er tacksamma för att ni gör något ! På sätt

oclr vis är det lättare när alla dt nya dn

när man kommer till ett gammalt samhälle,

där alla redan känner varandra och kanske

håller ihop. Det har klagats n-rycket över

bristen på lokaler och centra i de nybyggda

förortelna, men kom ihåg att det ät ui,

cle nya invånarna sorr-r skall påminna om

era behov ! Och det är lättare att få en

lokrrl för en färdig förening än för en tom

klagan. Så sätt igång ! Något skall man

göra själv 
- 

inte bara vänta på de stekta

spar-varna ! Förresten är det roligare att

steka den själv . . .

Solia.

L'glssna på I{ D V:s
?"e di,olrts iin dnin g ar !

Fiir de rlv våra liisare sonr behiirskar

frrirrmancle språk är t1,et t nf c n,indag till-
frille att höra KDV:s egna raclioutsänd-

ningar från tscrlin. Sänclningstiderna är:

Kl. 19.00 
- 

på franska språket
" 19.10 

- 
på tyska språket

" 19.20 
- 

på engelska sprirkct
" 1.03 

- 
på spanska språket

" l . 13 
- 

pir engeiska språket

Vågliingd: tserlin (kortvåg) 11,96 nr.

Obs I att siindningarnrr sker på måndags-

kvällarna.

+t+-
+ta H{

+
I

+
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Garnens egen sicla; FR{.] K LOK
4.

19. Då skickade kejsaren sin fågel- och viltminister med
en begäran att fru Klok varje dag skulle sända två fina
duvor till palatset. "Det ska jag göra", svaracle hon, "om
ni upphör att kräva ut skatt av den fattiga befolkningen
i bere"trakten." Ministern måste samtvcka.

21. I palatset tog Chu:rng fram pappersrlu','orna cch dc
biev genast levande. Fågel- och viltministern och alla cle

andra höga ämbetsmännen hoppade och sprang för att
fånga dem.

23. Nästa dag kom fru Klok till palatset. Iiär kejsaren såg
lrur bedårande hon var föll han nästan av sin tron. "Du
är alldeles för vacker för att vara gift med en fattig bon-
de", sade han. "Varför stannar du inte här och blir min
rilskI ineshustltt? "

l6

20. Nästa morgon gav fru Klok Chuang två pappersdu-
vor att överldmna till kejsaren. "Duger de här?" frå-;
gade Chu,ang. "Lämna dem bara och var inte orolig",'
svarade hon.

21. "Vad har den där smutsige bonden att göra i mitt
kungliga palats", :aCe kejsaren förargad. "Säg åt hans
hustru att hon ska1l komma själv med duvorna i mor-
gontt.

24."Min man är bättre än du på alla sätt", svalacle {r'tt
Klok. "Jag rrill inte överge honom." Hon svepte ut r.rt-

palatset innan någon kunde hejda henne.

=-^<\\
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Våra trofasta medarbetare:

Arbetet for Vi Kvinnor är

stimulans och avkoppling

H* kommer vi med åirrnu några i
raden av duktiga kommissionärer och
försäljare av vår tidning. Vår glädje
över det goda arbete de utför är dub-
bel därför att deras kamrater och med-
arbetare i avdelningsstyrelserna utta-
lar sig så varmt och erkännsamt om
deras insatser. Så bär skriver en av

medlemmarna i Skövde-avdebringens
ledning:

"Bästa försäljaren av "Vi Kvinnor"
i Skövde är fru Karin Sandelin. Varje
månad säljer hon sina 30 ex. och dess-
utom sålde hon av ju-lnumret 1953 en
extraupplaga på 55 ex., av nr 4 7954
sålde hon i allt 130 en. och av sista jul-
numret lika många. Förutom sitt upp-
drag som ordförande och kommissionär
i Skövdeavdebringen av SKV hinner
hon också med att vara en duktig
rrrarnma och husmor och bistå och
hjätpa andra diir så behövs. Karin San-
delin är verkligen vdrd en honnör för
det stora arbete hon nedlägger för vår
gemensafirma sak."

Och här några presentationer från
östgöta-distrikitet. Först avdelningen i
Linköping, som skriver.

"Vår styrelse vill ge en såirskild hon-
nör åt vår tidigare kommissionär, fru
Karin Danielsson, för att hon på ett
särdeles plikttroget sätt skött sitt upp-
drag. Att det gått så bra, säger hon,
beror på att hon alltid så snart tidning-
en kommit fördelat den till försäljarna
och att hon hållit styvt på att redovis-
ningarna ska klaras punkttigt för var-
je nummer. Det är nämligen av största
vikt, säger hon, för det är förutsdtt-
ningen för en god kontroll över för-
säljningen. Och så en sak till: det goda
samarbete som rått bland våra med-
lemmar, det är det vi kan tacka för de
goda resultat vi uppnått i arbetet för
vår tidning."

Så har Norrköping ordet:
"Vem som är vår bdsta försäljare?

På den frågan svarar vi utan en skymt
av tvekan: det dr fru Lisa Karlsson.
Hon har troget under många år (och
allt fortfarande) sålt och agiterat, vär-
vat prenumeranter och skaffat andelar
tilt Vi Kvinnor. Hon går ut ensam
med tidningen eller i sällskap med öv-
riga medlerunar, allt eftersom hennes
tid tillåter. Hon tycker det åir roligt
att säIja Vi Kvinnor och hon är en
energisk agitator för vårt förbund. Li-
sa Karlsson har varit avdeb:ingens kas-
sör i över fyra år, i ett par år hade
hon hand om vår littelaturförsäljning
och f.n. är hon kassör i vårt nybildade
östgötadistrikt. Alla i vår avdelning

gläder oss åt att få se hennes bild på
hedersplats i vår tidning.

För övrigt vill vi tillägga att Ethel
Jönsson, Ingeborg och Dorit Pettersson
m.fl., m.fl. säijer Vi Kvinnor koilektivt
och tycker att det är både lättare och
roligare så. Men ibland dr det ju svårt,
därför att många av oss förutom arbetet
i hemmen också har förvärvsarbete,
att passa tider för gemensam försälj-
ning. Att annars den formen dr den
framgångsrikaste är vi alla överens
om.tt

Från Åby skriver man:
"Från början, alltså redan före vår

SKV-avdelnings bildande, såIdes här i
Äby ett 20-taL ex. av Vi Kvinnor varje
gång den utkom. De som sörjde för det
var fru Anna Rosen - vår nuvarande
kommissionär - och avdelningen.s nu-
varande ordförande, fru Lisa Anders-
son. Nu är vi flera som hjälps åt med
tidningsförsäljningen och vi brukar
fördela upplagan på våra möten. Vi
tycker om tidningen och vi tycker det
är både roligt och lätt att sälja den."

Detsamma tycker fru Greta Karls-
son i flällefors, som avdelningen där
korat till bästa försäljaren av Vi Kvin-
nor. Hon berättar själv:

"Det gick väldigt lätt att värva pre-
numeranter på tidningen vid förra års-
skiftet och jag är sdker på att det ska
gå minst lika bra nu. Jag har ju nu i
drygt fyra år regelbundet sålt 20 ex.
av varje nurnmer, så ni förstår att tid-
ningen är väl känd här i Hällefors. En
av mina fasta köpare, en frrr, kommer
sjiilv hit varje månad och frågar efter
tidningen, för hon längtar efter den
och vill ha något att läsa med innehåll
i, som hon säger. Det är en glädje att

En hi/d f rån sontttaren sollt gich. I tttitett
Tort Bergland, Frånö.

Lisa K,tr/sson, l,lorrköping och Karin
Sandelin, Sköt,de.

Attna Rosett, Åby och Greta Karl.rson,

Ilället'ors.

Fitt Gi.r.rber,q, Obbola och Ella Berglund,
M,r/ t'or.;.

vara tidningskommissionär när det är
på det sättet."

Och så till Avesta:
"Vår bästa kommissionär är fru An-

na Pettersson. Hon har nedlagt ett
mycket gott arbete för vår tidning och
är också på andra sätt en verklig stöt-
tepelare i vår avdebeing, medveten och
energisk i arbetet för SKV. Hon är
rrice ordförande i avdelningen och har
deltagit aktivt i arbetet alltsedan av-
delningen bildades. För några månader
sedan bildade vi en tidningskommitt6
på {crn mcdlemmar som gemensamt
sköter arbetet med spridningen av Vi
Kvinnor. Där är fru Pettersson med och
är den drivande kraften. Ännu en som
vi vill nämna för hennes föredömliga
arbete för tidningen är vår sekretera-
re, fru Birgit Dalkvist, som är med i
tidningskommitt6n och värvar prenu-
rneranter och skaffar andelar till Vi
Kvinnor."

Det är' ingen konst att sälja Vi Kvin-
nor, säger fru Ella Berglund, som skö-
ter den sysslan i Matfors-avdelningen
med heder:

"Tidningen är lättsåld och så har
rnan ju sina fasta köpare. Men det gäl-
ler ju också att skaffa nya läsare. Jag
lrrukar göra så att jag, när jag träffar

t-
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på kvimror som verk,ar intresserade
för tidningen men kanske just då inte
har råd att köpa den, ger dem ett ex.
Nästa gång får jag sälja den till dem

- därför att frågan är ju egentligen
bara den att göra folk bekanta med
Vi Kvinnor, sedan är det ingen konst
att sä1ja den. Men det förstås, nlan
måste offra en del ticl på arbetet. Ocl-r

det gör jag så gärna."

Alltsedan Vi Kvinnor började ut-
kornma har fru Tora Rcrglund r"'arit

kommissionär för den i l"r:ånö. S:r här
skriver avdelningsstyrelsen:

"Fru Berglund har alltid valit
punktlig i arbetet för ticiningen och
noggrann med redo'.risningarnn. T-rppla-
gan har hållit sig ganska konstant !:c-
nom åren, men nu börjar den öka.
Själv är fru Berglund nrycketi biygsam
och menar att hon "bara gör det sorn
hon ska göra" och frarnhåiler att dc
som verkligen är vär'da ett crkännsamt
ord för sin villighet och irjäipsamhet
är de rnedlemmar som hjrilper tiil
med försäljningen, e{tersotn iu tid-
ningsförsäljning är' ett såriant arbete
där många måste hjiiipas åt för att det
ska bli resultat. För henne själv, säger
hon, är arbetet med Vi Kvinnor clch
övrigt SKV-arbete en stimulans och
en avkoppling från det dagliga arbetet'
Tidningen är bra och intressant och lä-
rorik, säger hon och sPår att den ska
få ytterligare framgång."

I Obbola i Västerbotten är det två
medlemmar som avdelningen särskilt
vill framhålla som föredömen i arbetet
både för Vi Kvinnor och när det gäller

arbetet för övrigt i SKV-avdelningen.
Det är fruarna Fina Gissirerg och Au-
rora Hammarström. Fru Gissberg me-

nar a-tt vi bör kunna öka upplagan ämru

mera på vår' tidning onr varje medlenr

blir en propagandist för den. Man böi'

oftare än rnau gör för'a tidningen på

ta1 och visa den 1ör vänner och bekan-
ta, säger hon och undrar otn man kern-

ske borde utlysa en tävling mellan
medlemmarna cm hut' många persrJncr

var och en tillfråga-i om prenunlera-

tion eller försökt säljai tidningen till
under en viss period ?

"Vår tidning iir lättläst och behan''',,'r
för l:vimorna r'äsentliga frågor'," siilier
fru Hammarströnt, solll är ert a\' 'lc
bästa försäljarna i Obbola. "Den ir
merar o:s om arbetet för fi'edelr i ,trt
cget land och i andra länder, den ger
oss inbiick i hur: lir.et är för våra syst-
lar i andra clelar av väriden, clen t;rr
upp vårtr egna akiuella problem och
,ridgu. på det sättet r'år horisont. Vår
tidning Vi Kvinnor är ett språkrör som
enar och stiirker banden mellan oss

kvinnorl"

Så har vi irunnit upp till Skellefteå.

där vi sättel punkt. L{en föl'st ger vi
ordet åt SKV-avdelningens l<ommissio-

när där, fru Hulda Engvall och en av

IB

Ett handarbete

ma,n_/ra,r glzidie au

Här kommer vi med ett uPPslag till
dem som tycker om att brodera. Id6n
är egentligen hämtad från den gamla

ryska skjortan, den dåir broderade lin-
neskjortan som de ryska männen förr
i tiden bar.

Får man tag i ett skrynkelfritt fin-
trådigt linne tir det förstås det finaste
materialet till en sadan här blus och

man har då den fördelen att man kan

sy korsstygnsbroderiet utan hjälp av

stramaij. Väijer man siden eller någo't

annat smidigt tyg måste man emeller-

tid. använda stramalj och den bör vara
mycket fintrådig, ty korsstygn ska va-
ra s m å om man ska kunna känna sig

stolt över resultatet av sitt knåp.
Antingen ni sjdlv syr den enkla blu-

sen eller 1åter en sömmerska klippa
till den så måste vi komma ihåg att
iruran siitsen framtill på blusen klip-
pes ska broderiet vara klart. I förväg
klipper man alltså till bara själva hals-
ringningen och sedan broderar man
farmpartiet.

Som ni ser på bilden går mönstret
ner i en spets mitt fram (mitten av
denna spets har vi längst ned t. v. på

typmönstret) och det klokaste är att

börja broderiet d:ir och så fortsätta
uppåt på båda sidorna om det som ska
bli slitsen. Motivet'mellan de båda pi-
larna utgör e n mönsterdel och så är
det bara att fortsätta att sy samma
mönsterdel om och om igen tills man
når upp till halsringningen. Det lilla

hennes medhjälpare, fru Maja NJ'-
ström, som båda intervjuats av avdel-
ningens ordf. om hur de ser på arbetet
för Vi Kvinnor. Fru Engvall säger:

"ritskiliiga medlemmar deltar i för-
säljningen, så några större svårigheter
att fir ut vår upplaga är det inte. Det
hindrar emellertid inte att det borde
varii möjligt att betydligt öka den, om
vi kunde få ännu flera försäljare, ty
liöpare fattas sannerligen inte! AIla
som arbetar för Vi Kvimor har sdkert
gjort erfarenheten att den med varje
nummer biir mer och mer lättsåld och
det tyder ju på att den verkligen fylter
ett behov."

Däri instämmer fru Nyström:
"Det är ytterst sällsynt att någon

husrnor, sedan hon en gång 1ärt känna
vår tidning, säger nej när man kom-
mer och bjuder ut den. Däremot får
man ofta höra uppskattande och upp-
muntrande ord om den och sånt gör
arbetet lättare. Det hindrar emellertid
inte att tidningen kan ytterligare för-
bättras och jag erinrar mej t.ex. att en
nlamma, som brukar köpa tidningen,
tyckte att det i varje nurnmer borde
finnas någon lämplig berdttelse för
barnen. Barnen vill ju gärna att man
ska läsa högt för dem, sa hon. Och vi

själva vill ju att hela familjen ska upp-
skatta vår tidning."

ri:

Det är så riktigt. Ännu några nunl-
mer fortsätter emellertid vår tecknade
serie "Kloka frun" (som vi inom pa-
rentes sagt till vår giädje fann om-
nämnd i dr Nils Bejerots bok "Barn-
serier-samhäIle" som ett exempel på

vad serier kan vara då de är som

bäst!) och så länge den fortiöper kan
vi inte gärna avstå mera av tidningens
utrymme specieilt för barnen. Men vi
ska ha tipset i åtanke för frramtiden,
det lovar vi.

Och så ber vi att få sända en häls-
ning och ett tack till alla de duktiga
medarbetare u'te på fältet av vilka vi
här presenterat några. Med detta num-
mer startar vi vår tidnings sjunde år-
gång och vi gör det i förhoppningen
om att era och våra gemensamma an-
strängningar ska föra till att Vi Kvin-
nor, detta vårt språkrör för stärkande
av banden mellan kvinnorna, ska bli
ännu bättre oeh få åinnu större sprid-
ning. R€ö



Fråu t,drcl AVD E LN I N GAR
.Tt
f 1r.,ri I'lrr .j,,.t :tlitli,r litct 1rl;rts i ti,l-

nirtijcn ti;r llrr).i nrlt:ut(lc,,rrr viirlr rrdcl-
rrrn.qa|s r r rksrrrri.hct. Dct iir: så nryckct an-

trrtt.sr.rllt Irtistt.irr tl,.h sri hinner birde tr'å
orlr ilcrri lri;in.t.le'r gå innan dct blir lrtrvnr-
rrrc iiir' r'irpportrrn.r ritifrån ilistrikten. Vi

'krt st.r t,rrr clct intc sk.r bli nröjligt att un-
,itr' ,lct konrrnlrutlc ;irrt iignlr litc stcirrc ut-
r\ nrr(f r'it jrrst .lcss.r f rågor.

liiir',lrrgr.rr sk.r vi t:r ur högcn nitgre
rrkti,,ltt't s()nr ult(l( t' ,lc sclrlrstt, lttånltclcrnlr

St irotttf iit'ti.

I KOPIN(,
Ittslttt.rrlls r ir.l ctt s.urlrirrltr':i(le lntllrrn
slrt<lens l,lenteringsn.irrrncl oclr rcirl'escrrtrrrr-

tt l liit' tic ulik:r lrtlti{l ul.l'(.r'n.t rrtt en t.xi-
stcranclc lekplats skullc bolttaqas och rtt
r i,i ( ll iinltrll) Iekrrttilrrl jt.rrr;r nletl
un(l.lr)t:r,g fiir srrncllri.lrtrr- skrrllc ;tviiigsnas.
lrf tt't:r,rrr .lii l lrir.lcr blist I'ii lekplatser
lrrrrrr ri.r: c'n av SKV-nrc.licl)rr)iu'nrr. f lLr

KrLiirr I lrrnrrnrri'stltjru. rr1-1rfor'.1 rrrtl att pl'otc-

rnönstrel, nedelst i högru hörnet är'av-
sett Iör' halslinningen. Till broderiet på
axlarna användes samnla mönster sonr
p;r blusen frarntill, l-iara med den skill-
truclen att cle stora svar[a trekantelrrer
s()ll1 utat avslutar mönstlet uteslutes
och likasä dc små nrotiven ytter.st.

Pa rnoclelien är bloderiet, utf iir.t i
liitt och sval't, rlrcn nlatl väljer. nirtui-
ligtvis cler färgr,'r- ruan tyckci' Jriisl onr
och sonr star lriist trii clc plagg nran
tänker biira bh-rsen iliolr nred.

Till sist iir bara att siigar att l-iloclei.i-
e't på axlarna är. utlör't på rentsor soln
svs fast över axeln ocl'r går ncr nriglir
centimcter. örrer' ärrnen.

,l:
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stcra. l)et skeddc i form av elt insändarc
i en ortstidning. Bfterso.nr nrånga kvinnor
vrrr aY salnma rrlening soru hon uppkorrr
trinkcn på en kvinnolnas satnarbetskomrnittd
och cn sirclan har nu bildats med represen-
tation fr"ån olika kvinnoföreningar.

I HALLS:I'AHAiUIUAR

tog SKV-avclclningen på r'irrkantcn ctt ini-
tiativ föt att få 1-xllqlantsfrågan or.lnacl. En
rrrotion sonr inliirnna,.lcs i kornmunalniinrn-
,.lcn oclr ul)l)tog fyra olika altcrnrrtiv fiir
l'r':igirns ordnan.le kom fiirst på hiistkantcn
Lr1.p till bchirnrlling i näntnrlen. Dir bcslu-
trrtlc's att i iircrensstänunelse lnecl ctt av de
1:1 rrr irltelnatircn i rnotionen tillsätta en Llt-

rctlningskornrriittd. Denna fick cn såclan

srrrnnransättning att rnau"llltot'ua i Hallsta-
IranrrrraL tnecl alI sannolikhet kan cnrotsc

cn Iycklig liisnir-rg iu' .lcnua fr'lrgrr, skrivcr
SKV-ar'.lel ningcns ordf<jranclc.

I SVÄNGS-|A

har SKV-avdelningen gjolt cn aktion fiir
ii1>pcthållentlc irv ortcns mjölkbutik rivcn

<inr siinclrtgsluorgnarna. Nfed listor, upPtil-

rrn(lc 3l I nrrnrnunderskriftcr f rän 210 hus-
lriill r-r1.pr aktatics styrelsen för Karlshaurns
Irrcjcriförening i fr:ågan. 'fill alla husnriicl-
ri.lrr-lirs bclritenhet gav lrkti<tnen önskat rc-
s Lr I trrt.

I (;()'I'ETJORC;

,,r.i,ra..lcs infiir vitlet ctt ltriitc rr\.SKV-
rLvclclningatna i syfte att fir kvinnornrr nter
intlcsscraclc av att deltage i valet. Sanrtliga

l.articr haclc inbju.lits att siincla inleclare
till rrriitet. rrren cndast socialdentokraterna
,,tlr konrnrrrnisternrr hiirsanrnradc inbjudan.
De t r rr r tr å kr innligri statls[ullrniiktigekan-

I' I i l",i t t ttt t u It tuJ-Dt/,t t u a-l ).rt t i i t r./.r /,.tI t -

,it.rlec,nleren:, rot)? bölls i Kö1ting den 6

tt,,t'. /t,rclc Köpittgstt,Jeltiugcrt r,,ritt,r/ t,tt

tt,'r lig lc.rt 1,,i &t,,'i/lt'u. Ot',tttstiietdc .rtr,i-

l;uttle t',iggde,&,or,iioit t'iickte allniiu för-
tfusuittg.

rliclater, lrtraLna Erttt Pc/tttttt,n odt Gutt-
ror Ryding sont taladc och båda undcr-
strök clen stora bctydelse sour de kornrrru-
nala frågorna har för kvinnorna och barnen
och vikten av att kvinnorna utnyttjar sin
rösträtt.

Slutligen kan från Göteborg näutnas ltt
avdelningen i lärnbro/t har rapportefat onl
ett lyckat nrötc kring frågan om barnens
för'ströelseläsning. Fruarna Rosa Timle och
Evy Anclrcn inledde frågan. Vidare nreclde-

lar avdelningen att den i cancerinsarnlin-
gen insanrlat och rctlovisat inte rnindre än

kr. 335 18.

KÄRA LÄSARE
I var strävan att göra vi Kvinnor så intressurt och läsvärtl som möj-

ligt vill vi ha Er hjiilp. vår önskan iir. ju att den skall motsvar.a kvin-
nornas behov och ta upp till diskussion de frågor som särskilt ligger
kvinno.na om hjärtat i deras egenskap av medbor.gar.e, mödrar, för-
r'ärvsarbetande och husmödrar. Ni kan hjälpa oss med detta genom
att tala om för oss vad ni tycker om tidningen och vilka önskemål ni
ha. i fråga om vatl den skall innehålla. vi ber Er fylla i tlerura lapp,
klippa ur dcn och sända oss den och på det sättet ge oss tips. Vi tackar
pa tiirhand för Er hjälp. 

REDAKTIONEN.

Nlina synpunkter på tidningens innehåll är.:
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7n6n,
GOSSEN:

Syster, min hjärna känns så fri

med tusen, tusen hästkrafter i.

SYSTERN:

Du är sjuk, min vän.

Lägg dig ner och sov igen!

GOSSEN:

Men jag ser allt så kiart

så tydligt, så underbart -

Jupiters månar, så små så små

som tioöringar gå och gå

omkring planetens silverfat.

Hör syster min, och kom ihåg

att stjärnorna kommer i våg efter våg

ner emot jorden. Snart är de hiir.

Casseopeia faller i sär

och regnar ner på vår balkong.

Men Polstjå:nan står fast och strong

ensam och liten när alla flYttar.

Hjä1p mig, syster, öppna mitt fönsierl

Se, Karlavagnen har mist sitt mönster!

Jag ska1l bli Polstjärnans broderstjärna

jag, med mina tusen hästkrafters hjärna.

GUNHILD TEGEN.

I/\ t t vir ra
trltiillrllsF(lt ...

- Det finns så mycket att lära -
varje dag dr en skola där man lär,
säger ANNA APPELBERG, Västerås,
vars bild vi här presenterar inte bara
för hennes artikel i detta nummer utan
också för att hon nyss passat på att
fylla 70 år.

- Vad det är härligt med pension,

fortsätter hon. I den betydelsen att
man kan arbeta med vad man vill. Det
är det väsentliga. Jag kan inte förstå
att några sysselsättningsproblem behö-
ver uppstå om man bara är vid någor-
lunda vigör trots åren. Man kan ju gå

utanför det egna jaget. . . få kontakt med

människor, med verkligheten runt om-
kring sig... Man hinner äntligen med
att vara människa.

Ja, den konsten förstår Änna Appel-
berg.

Diir fornti,tl
oeL. D.utid ntöts.

(Forts. från sid. 6).

tarna. KDV och Världsfredsrörelsen,
dessa båda mdktiga kampformationer
mot kriget, inger ail,a hederliga, freds-
älskande mdnniskor hopp och tillför-
sikt. Och därför gör vi alla med glädje
vår insats i arbetet, medvetna om att
vi har vänner och medkämpar i alla
<lelar av världen. Eller: som det heter
i en liten dikt av Nino Runeberg:

". . . Tidernas vågor växla och svalla
riddare kämpa och riddare falla. . .

Födes de även i fjärran trakrter,
leta de guldet i skilda schakter,

- Sanningens, Skönhetens eviga makter
ena dem aila i samfälld id.
VärlCen må fritt dem haöa och klandra

- där'de på villande stigar vandra
känna de ständigt igen varandra,
hjäIpa varandra i Ljusets strid".

Så vi1l vi söka göra oss bäst värdiga
vårt medlemsskap i KDV genom trä-
ge't arbete på den plats där vi blivit
ställda och hiimta kraft ur vetskapen
om våra många hundratals miljoner
medkämpar.

ANNA APPELBERG.

Tidningen VI KVINNOR
i dentoAratis kt firldslörb unl

U t gi v ar e: Andrea Anclreen

Reclakiionskommitt6:
Valborg Svensson, Birgit Ehr6n

*
Utkontner ned nio nr pr irr'.

Prenutnerationspris per år':

Kr. 4:-.
Lörnun)lilet 50 öre (korrrrrrission.i-

rer antagas).
*

Postgiro: 513 23, Br:x 180 13,
Stockholm lS.

Svenska Kvinnors Vänsterförbun.l,
Förbun.lsstyrelsens lokaler är'

belägna i Kungsgatan 79,
Stockholn. Tel. 51 \9 61

Jag önskur ett stöme wtrAntme ägnus åt:
Arbetet för freden

De förvärvsarbetande kvinnornas problem

De hemarbetande husmödrarnas problem

Barnen och deras uppfostran .

Socialvårdsfrågor

Hem och hushåll

Andra frågor som jag vill få belysta i tidningen

Nanur:

Adress:

I ,1;(,,i AB M,rrtrr, Stocr"i,u,'t,t l't) '


