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kan

Möte med TJngerns kvinnor

När barnen är sjuka och mor
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Jag står här på ett torg,
ett cirkuståg passerar,
en clown, en vind passerar
men jag är full av sorg.
Mitt hjärta är en sång,
den handlar om hans läppar,
den handlar om hans ögon
som spelade en gång.
O, säg ni som är här,
vad skulle ni då göra,
vem skulle ni då höra
om den som ni har kär
blev borta i ett krig
till ingen, ingen nytta,
där mänskor blev förbytta
som djävlarna med dig ?

Jag står här på en square.
Det regnar i mitt hjärta,
det säger i mitt hjärta
att han är inte här.
Fast fåglarna ger hals
och träden gröna vaknat
jag ser det med min saknad,
jag ser det inte alls.
För den som jag höll av
har stympats, bränts och satsats,
förlorats, glömts och kastats
med andra i en g:rav.
Vem spelar detta spel
med blod och svett och tårar
med knlsprutor och bårar ?

Jag vet att det är fel.
Ni vet att det är fel.

Jag vet att jag är dum.
Säg ingenting om riken,
de Gaulle och politiken
för då så blir jag stum.
Men säg, herr President,
om Ni har tid att svara,
acl<, kunde Ni förklara
det onda som har hänt.
Vem är det som ställt till
så vi som är som andra
sl<all slåss emot varandra
fast ingen av oss vill ?

O, alia ni med makt,
jag ville bara säga:
Låt människorna leva
och gör som jag har sagt.

Visan som är en

FREDSPREDIKAN
et är' en sak jag har grubblat
över den senaste tiden och som
inte kan få ur tankarna, därför
det hela syns mej så obegripligt.
radi,on för en tid sedan hörde jag

en skildring från Paris 
- 

om det var
Sven Aur6n eller Victor Vinde som
talade har jag glömt 

- 
om den fran-

ska regeringens åtgärder för att
dämma upp för den växande opinio-
nen mot kriget i Algeriet. Bland an-
nat redogjordes för hur en känd
journalist och författare åtalats för
en artikelserie han börjat publicera.
Vederbiirande har varit inkallad till
krigstjänst i Algeriet (hans inkallelse
betraktades i Frankrike som >poli-
tiskt begrundad>> sade radiorapportö-
ren. . .) och efter hemkomsten har
han alltså börjat offentliggöra en se-
rie artiklar (som tydligen så små-
ningom skall bli en bok) om vad han
upplevat i kriget. Det är hemska sa-
ker han berättar om de franska trup-
pernas framfart och regeringen sö-
ker nu sätta munlås på honom. Som
ett annat typiskt exempel på den
franska regeringens försök att tysta
ner folkets pr,otester nämndes hur en
liten visa blivit förbjuden, som hand-
lade om en flickas sorg över sin äls-
kades död i kriget >till ingen nytta>>.
Visan var enkel och okonstlad, men
meningen i den oändligt gripande.
Och eftersom det framgick att den
fanns i svensk grammofoninspelning
beslutade jag försöka få tag i ski-
van, Den franska titeln uppgavs va-
la >Le ddserteur>> (>>Desertören>> ).
Och nu kommer det som jag vill be-
teckna som fullkomligt obegripligt.

f den första musikaffär, jag be-
sökte visste man genast vilken skiva
jag menade: det var en Decca, den
hette >Jag står här på ett torg>>,
tolkningen av den franska original-
texten hade Lars 'orsell gjort och
insjungningen stod Ulla Sjöblom föi..
Men tyvärr är skivan indragen och
finns inte att få i handeln, upplyste
expediten. På min häpna fråga om
uarlör fick jag till svar att visan
förbjudits i Frankrike. Ja, men Sve-
rige är väl ingen fransk koloni, sa-
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de jag. Nej, det trodde nu inte expe-
diten heller, men det franska besla-
get hade slagit igenom i Sverige
också. f ytterligare två musikaffärer
som jag besökte fick jag samma be-
sked. En av expediterna trodde dock
att >>beslaget>> på sin tid skedde så
att de skivor som fanns i handeln då
inte togs i beslag men att det blev
förbjudet att släppa ut flera. . .

Alltnog, Lars Forsells och Ulla Sjö-
bloms tolkning av den franska flic-
kans sorg är försvunnen ur musik-
affärernas skivlager'.

Varför i all rimlighets namn? Om
den franska regeringen och dess po-
lis är skrämda för det egna folkets
vrede så kan den väl ändå inte sätta
proppar i det svenska folkets öron.
Eller kan den det kanske ?

Visan är på intet sätt märklig ur
litterär synpunkt och melodin är
tämligen banal. Men d'et är ju fallet
med så gott som allt i schlagerväg.
Det som gör den här lilla franska vi-
san till något utanför det vanliga är
ämnet: krigets f,örbannelse, den
smärta som andas ur flickans enkla
ord och hennes frågor till dem som
makten haver.

Så snart man sätter på radion
trummar de mest banala och dumma
schlagertexter mot ens trumhinnor'.
Det är >>love-l,ove-love>> för hela slan-
ten. Är man så rädd för att männi-
skorna som lyssnar till schlagerun-
derhållningen någon gång skulle på-
minnas om att den värld vi lever i
har alitför litet av kärlek men gräns-
löst mycket av sorg och fruktan un-
der atom- och vätebombens skugga ?

Anses det inte förenligt med >>förhål-
landet till främmande makt>> att
svenska foll<et påminnes om att
Frankrikes regering sedan flera år
för krig i Algeriet och att franska
och algeriska kvinnor bär sorg ?

Kära läsare, här bredvid har ni
texten till den franska visan. Kan
någon av er förklara varför man inte
får köpa den på grammofonskiva i
Svelige 

- 
fast den inspeiats ?

I o | .,star nar
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LYCKLIGARE
on nndrn- n[[n, hn, ui

bn n en ftnn n fntod?

Höghus i
Vrillingby

när inte till fiir behovet, påpekar hon

alldeles riktigt. Och så berättar hon

om de svenska kvinornas stora arbets-
börda när de skall förena förvärvs-
arbete med omsorgen om hem och

barn och om ,den smygande sjukdom
som svensken så träffande kallar'jäkt-
neuros' . . .> Hon har talat med svenska

Iäkare, psykologer och socialvetenska-
pare om saken, säger hon, och de ser

betänksamma ut, rycker På axlarna:
Hur skall man kunna komma den sjuk-
domen till livs?

*

Ja, hur skall man kunna bota den

sjukdomen? Att kvinnorna i stor ut-
sträckning är ute i f örvåirvslivet är
ett faktum, och att de behövs där är
lika obestridligt. Alla diskussioner som

mynnar ut i rekommendationer om att
de skall lämna arbetsmarknaden och

uteslutande ägna sig åt hem och barn
är or-ealistiska - utvecklingen går

nämligen i riktning mot deras ökade

deltagande i förvärvslivet. Häri kom-
mer samhällets eget behov av kvin-
nornas arbetskraft till uttryck liksom
också kvinnornas behov av och in-
tresse för förvärvsarbete både av eko-

nomiska och psykologiska skä1. Det

är meningslöst och löjligt att söka rida
spärr mot den utvecklingen. I stäIlet

borde aIIa krafter sättas in på att
hjäIpa kvinnorna tillrätta med de pro-
blem sorn skapas just tack vare den

förändring deras stäIlning i samhäIlet
undergått och undergår.

Medan barnen är små är deras be-
roende av modern störst och de kräver
en mycket stor del av hennes tid och

omsorger. Det är främst då möjlighe-
terna till deltidsarbete borde finnas.
Det är knappast någon lösning på pro-
biemet att, som man ibland hör före-
sliis, mirdrarna gör ett uppehåIl i för-
vtirvsarbetet under de år barnen mest
kräver deras omsorger, och sedan när
de blir stiirre återgår till arbetslivet
igen. Så enkelt är inte problemet, även
om familjens ekonomi skulle tillåta
att man avstår från moclerns inkomst.
Varje yrkesarbetande människa vet
hur viktig kontakten med yrket är.
Att skära av den kontakten för fiera
rir innebär ofta att återgången till yr-
ket är stängd när frågan om förvärvs-
arbete pii nytt blir aktuell.

*
Men deltidsarbete åir inte lätt att

få. Och det är inte bara inom det
privata näringslivet man här spjärnar
emot - intresset för att bereda kvin-
nor med barn tiilgång tilt deltids-
arbete är om möjligt ännu mindre
inom Cen samhäIleliga sektorn, alltså
hos staten, kommunerna och lands-
tingen. Därom vittnade vältaligt den

undersökning socialstyrelsen för ett
par år sedan gjorde och som 1954 års
familjeutredning redovisade i januari
i fjol. Enligt denna fanns det i januari
1955 inom landets samtliga kommuner
5.124 deltidsanställda kvinnor, därav
3.484 anställda på kollektivavtal. I den

gruppen ingår som bekant skolbespis-
ningspersonalen, vars arbetsuppgift är
sådan att det i allmänhet bara är fråga

)i r srr"tr.korna lyckligare? lyder ru-
f \ brit<en över en artikel i senaste

numret av den västtyska tidskriften
Die Frau von heute. Artikelförfatta-
rinnan (sättet att behandla ämnet ty-
der på att det är fråga om en kvinna)
har tydligen vistats någon tid i Sve-
rige, ty hon tycks vara väl informerad
om förhållandena hos oss och de pro-
blem vi brottas med. 150 års fred har
gett Sverige en levnadsstandard som

ligger över de flesta andra länders i
Europa, säger hon, men också sven-
skan har sina bekymmer och hennes

liv förflyter inte så skyddat och har-
moniskt som man i Västtyskland gärna

föreställer sig. Också hon - svenskan
alltså klagar över prisstegringar,
alttför höga hyror och de tyngande
skatterna.

Hon berättar om de moderna köken,
om den betydelse Hemmens Forsk-
ningsinstitut haft som en kvinnornas
trogna hjälpare när det gäIler råd om

goda och ändamålsenliga redskaP,
möbler och textilier. Vår skolbespis-
ning prisar hon som en stor hjälP åt

mödrarna och i de allmänna barnbr-
dragen och bostadssubventionerna ser

hon ett viktigt stöd till barnfamiljer-
na. Men våra daghem )som är så be-
römda i utlandet och så gärna foto-
graferas av turister> räcker på långt
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om deltidsarbete; man behijver dem
icke för hel dag. Fiir landstingen redo-
visades siffran 2.520 (mars 1955) och
för de statliga organen sammanlagt
3.249 (dec. 1954).

I den nämnda promemorian elinras
om en motion vid 1934 års riksdag som
begärde att man skall skaffa yngre
mzin arbete genom att bereda mi)jlig-
het främst för gifta kvinnor i statlig
eller annan allmän tjänst till deltids-
arbete mot avdrag pli lijnen. Dir var
det kris och stor arbetsliishet. Under
kriget och efterkrigsliren, då en kåinn-
bar brist på arbetskraft biirjade gi)r'a

sig gällande, var en del industrier'
redo att erbjuda deltidsanställning irt
yrkeskunnig kvinnlig arbetskr-aft fili'
att på det sättet lösa arbetskrafts-
problemet. Men så snart efterfrågan pir

arbetskraft började bii mindre blcv
det slut pir tillmiitesgirendet.

,F

N:ir skall man börja se pii det
här problemet flin en vidare holi-
sont. När skall kvinnornas-
mödrarnas behov läggas i virgskå-
len? Och barnens och f amiI.i er'-
nas?

Hur det i dag kan gå till beråittade
en spårvägskonduktris i Stockholm.
För ett irr sedan f ick hon e tt baln
och har i samband med nedkomsten
nu varit tjrinstledig ett iu'. Under ti-
den hon varit borta från arbttet har
man inom spilrvägsbolaget börjat an-
ställa kvinnor på deltid, för tjänst vid
tunnelbanespärrarna och som konduk-
triser på linjerna. Hon hade hört att

erfarenheterna var mycket goda och
bolagsledningen högst belåten med re-
sultatet. Glad i hrigen beslutade hon
sig fiir att begära övergång titt del-
tidsarbete. Hennes man understödde
liviigt iden och hennes mor lovade
att rycl<a in de timmar hon arbetar
och ta hand om den lilla. Men därav
vart intet. Någon överg:ing från hel-
tids- till deltidsarbete tilläts inte, var
det besked hon fick. Nåil hon var en-
vis och ville ha klarare besked fick
horr till svar att naturligtvis stod det
henne fritt att ansiika om deltids-
arbete, men dti måste hon först begära
avsked och sedan lämna in ansökan
orrl nyanstzilining - nu som deltids-
arbetande. Hon hade 13 tjänsteår bak-
om sig och oi'dinalicansttillning med
a1lL r,'ad det innebiir av pensionsfirr-
rnrrnel' och trygghet i anstiillningen. 13

tjlinsterrl skulle utplanas som de aldrig
existerat., pensionsföf mitner som hon
t.irinat in skulle varar all vrirldens väg.
DeL pliset ansrig hon för dyrt och
hela fijrslaget allt för kränkande.

*
Det behiivs en annan och vidare

syn pä hela det här problemet. Den
inledningsvis nämnda artikelfiirfatta-
rinnan i den viisttyska tidskriften be-
r-iittal om en svensk kvinnlig riks-
dagsledamot som karaktiiliseuar sam-
beskattningen sonl en >straffskatt> och
en annan sr:,m galghumoristiskt uttryc-
ker det s;r irtt "hos oss måste äkta
makar betala nöjesskatt>. Med den
nämnda spårvägskonduktrisen som ex-
empel krrnde de ha tillagt att hos oss

VI DISKUTERAR:

tlpplysning
måste till

Frått, ÅI--dalen komm,er följande in-
Ici,g fl i, debatten onL alkoholfrågan:

f vår tidning iäser jag att Munk-
sunds SKV-avdelning har diskuterat
spi'itmissbruket och att läsekretscn
är välkomrnen med sina synpunktcr..

Också här' i Älvsbyn har vi disku-
terat frågan om spritmissbruket bå-
cle i IOGT och andra av våra orga-
nisationer. Vi har faktiskt kommit
fram till att nog både mödrar, lärare
och andra ungdomens ledare br,ister
ifr'åga om upplysningsarbete när det
gäller att göra klart för barnen och
rlc unga vilker för'färliga följder alho-
holbruket får'. När. nu den 9-år,igrr
sl<olan genomf,ör'es, borde inte då vi
kvinnor, samfällt göra en framstöt
om årtt någon veckotimme tas i an-
språk i skolan 

- 
från småskolan

och vidare genom åren 
- 

för upp-
lysning och propaganda mot alkoho-
len ? Som mor vet jag att det >frö-
hen>> eller magistern säger' är kungs-
ord för barnen. För övr,igt tycker jag
att man som förspel på biografer,na
krindc visa lämpliga upplysningsfil-
ll1et' ont alkoholfaran. På bio tr.äffas
ju både ungdomarna och cle äldre
(även om jag nrisströstar om att det
är så mycket a"tt gör'a åt de älci-
le . . .). Det uppväxande släktet
rnåste tidigt få insikt om spr,itens
skadeverkningar. och cle måste få det
gcnoin skolan och genom fihnen, som
har så stor publik. Det tror. jag och
cle övriga med mig här, skulle göra
rnera nytta än de propagandaskrif-
ter sonl k,oinmer i brevlådolna, och
som säkelt för' det mesta hamnar i
papperskorgen olästa.

Ett ntor blatttl tnöht ua

uttages straffskatt av de förvärvsar-
betande kvinnorna om de tillåter sig
att bli mödrar. Samhäliets eget intres-
se av att det kommer barn till våirl-
den och att dessa barn uppfostras till
goda medborgare hindrar inte att man
betraktar det som en kvinnornas egen
angelägenhet hur de skall gri i land
med att skiita biide förvärvsarbete
och barn.

Sannerligen, det är på tiden att man
börjar rrikna också med mödrarnas
och barnens behov och släpper efter
på stelbent paragrafrytteri.

v. s.

Trdrtgsel oc)t iuttlltt
hör till de ti,ttg soltt

ta/a otn h,tr,r

4

t'titrir.:titl.t.'r' r',tl l,izss- sclt, sptirtagttshå,llplatser
pressol' 'på, stockholntarnas n,er,uer. För att i.nte
sakta trafiken flyte:r frumå,t tid de s. k.

rustr,irtglstiderna . . .
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Au Astri.d. Pettersson

D e gemla, cle klok,a sin lägereld tände

för uärmens oclt nyttans sh.ull.

En gång i hedenhös suedjorna brände
och skogen stod skyddande tät i urgrå 'f orntids-

ttmtn4.
Då kom han uandrande nerifrån hauet
den förste odlaren, senig och stark
och han tog elden i föIic
rs:h liirde den bryta ntark.
Ot'h han liimtade kanske en lzuintttt
liingt fiiirrunifrtin öuer ltauen
och hon korn, e't'ter f urliga 'fiircler, uår anmocler hit

till uår eld.
Med liingtan tillbaka
törhända hon föIide ett rökmoln mecl blicben och sAg

en hälsning i uinden och skyarnas tåg.

Så iirude ui aninoderns läitgtan och an"f aderns sträu-
samma'flit.

Så ärude ui uindarnas harda tag;

uårt liu bleu längtan - och nit.
Men ocksri den hårdaste 

."fara 
att komntu elden fitr

nara
att glömma att liuct ombring oss skall utrru

sig siälut för art leua.

När odlarebragdernas sånger uid ltigerelclarna hördes
bleu dilzten en hynm till musklernas lag
och mjödet hon räckte ur sandslzurad stäua
belerä'ftade mödans dag;.

Men kuinnan tog stciuan, den totnnta, och slzönkte
och lyddes till sårtgen, pd brygden hon tiinkte
uid miinnens stormodiga ard.

- Där turi strd moenade 'f örr, clär har du skördat
tiofah -flera

men liuet är någonting bortont och meru.
I leuiill i den falnande glöclen
skall du spegla dei själu i dc unrlerligt 'forntade lzolen
och ueta att granen och eken
ej lzolnade liha
nten aslzan bleu iortl, bleu det sista i lel<en.

Ni ttinder iu cllur för hugk.onrst{'r.s stuntler?
I:ör orllarcbrugcler, 'f ör ntuskler tw sttil?
Ni draclz ur en renslutrud sttiua till botten
och då föcldes sången om bragder och ntå\.
Och lyfte ni längre och högre nted blicken
tiII ntolnet, till regnet, till liuet som gau

då skulle ni höra ur uinclen, ur titlen
det säIlsanlma stora
'f rån urkraftens hau:
Längta mot ljuset.
Mot spirancle 't'rö.

lag lagt mirrtt häntler p,i såskippans rågtt.

lag signacle lzornet, gau ttndtt oc'l't liu
o:lt liingttm i alb sont liuet uill k;utt.

Längta en grodd ur frö och ur kiirna.
Lcingta det miuktt, clet suag(l att uiirna.
Längta att oron må "t'ylla ditt hicirta
och leu merl din biiuan i ansuarets smlirta.
Du kallar mei uek när du talar ont tågan.
Du tiger nted elden och uiirnten oclt lågan.
Du tror att du lcrer nllenast ttu bröd
nten lrin(tan gör kami)en och jag är din glöcl.

Lringta till flytt'fågelns loclzrop om uåren!
Du bleu aldrig mättad pd tiden och åren.
Du lringtar tlu gantle, du liingtar sont iag
till skogsduuans kutter och uildgrisscns drag.
Du längtar till 'frihet, till tryggher på jorden.
Du liingtar till lzärlelz

till kcirlelz i hiärtan och htirleb i orden.
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F ott h ererl nrh m',nntsknn

tYtarie Curie
cf\en 5 noDember föma året hade lemtto år förfluti,t sedan
lJ Marie Curie höll sin första förelcisning ricl Sorbontte.
Hon tog då, upp den mantel som, en, månud ttdi,gare gyltdit från,
hennes makes 

- 
pisyye,s 

- 
arlar oclt, bleu den första kuirtna

som besteg en kateder uzd ett franskt uniuersitet. Femttoå,rs-
dagen, ftrades uid Sorbonne under beskyd(l au republikens
presitlent och i, tiiruaro au dert lranska ,uetenskapens spetsar.
Oclt d,en lysantle raclen au hennes forna eleuer, som hyllade
h,ennes mi,nne.. .

KDV:s ord,förande, made,me Eugert,t,e Cotton, heders-
rektor uid högre llicklrirouerket i. Söures och, laborator uid
franska stq,tens '.-etenskapli,ga f orskni,ngsinstiteut höll ett
uppmiirksammat tal, ur uilket Di, htir å,terger nå,gra ausnitt.

f ag var en av Marie Curies första
J elever och jag och min make var
n-ennes och Pierres vänner 

- 
och det

är' därför s,om man bett mig att sä-
ga några ord om denna stora veten-
skapskvinnas liv och verk.

.. . Marie Curie utnämndes till lek-
tor vid högre läroverket i Sövres och
det var där vi fick den stora förmå-
nen att ha henne scm lärare. Hon
underlättade min eg'en doktorspro-
motion g'enom de undersökningar
hon ledde mig in på och där hennes
egna kunskaper väckte både vår
beundran och vår entusiasm, en en-
tusiasm som ibland kunde få henne
att glömma sitt reserverade sätt 

-då lystes hennes ansikte upp av ett
charmfullt leende.

Inom såväl undervisningen som
forskningen strävade hon att fullföl-
ja sin makes verk, deras gemensam-
ma verk. Hon lyckades framställa
radium i metaliiskt tillstånd och
mångfaldigade användningen av dess
salter. I{on mindes sin makes önskan
att få ett stort laboratorium och i
Iikhet med dem som bygger katedra-
ler tilt någons minne skapade hon
radiuminstitutet. Senare associerade
hon sig med Jean Perrin och tack
vare det stöd som hennes auktoritet
utgjorde lyckades denne övertala
myndigheterna att lämna sitt fort-
satta stöd åt den vetenskapliga
forskningen i Frankrike. Ett stöd
som givits tusentals forskare sedan
dess, ett stöd som inte makarna Pier'-
re och Marie Curie åtnjöt.

6

Marie Curie mecl döttrarna lröne ach Ere 1905.

. . . Marie Cnries vetenskapliga glo-
ria för'bleknade inte. Hon kallades
till medlem av de mest berömda av
våra vetenskapliga institutioner och
akademier världen runt.

. . . Till sin sista dag arbetade hon,
lycklig över att se sina elever full-
följa vad hon inte hunnit med och
Iycklig över att det förunnades hen-
nes eg'na barn, Ir6ne och Frederic
Joliot-Curie, att upptäcka den arti-
ficiella radioaktiviteten.

Marie Curie, som efter Henri Bec-
querel öppnat en ny era i mänsklig-
hetens historia, atomåldern, blev en
av vär'ldens största vetenskapliga
personligheter'. Itron hade kunnat
känna sig stolt och smickrad över
denna ryktbarhet, men hon saknade
varje spår av egenkärlek eller fåfän-
ga och hennes enda strävan var att
underlätta vägen för andra kvinnor
och bespara dem de svårighetel som
hon själv haft att kämpa emot.

. . . Hon engagerade sig djupt i det
arbete som syftade till att bereda
kvinnorna samma rätt som männen
att studera och forska. >>Orn en sak
är rätt och riktig bör ni utföra den,
även om det finns hundratusentals
hinder>>, brukade hon trösta modfäll-
da medarbetare med. Hennes bästa

elev, dottern Irdne, skulle efter sin
mor komma att ge ett eklatant be-
vis för liktigheten i hennes sätt att
resoncra, för kvinnol'nas rnöjiigheter
pä alla områiien. Tusen och åter tu-
sen kvinnor i hela värlclen finner nu
sin livsuppgift och sin tillfredsställel-
se i vetenskapligt arbete och bidrar
till utvecklingen. Man kan clärför på-
stå att Marie 'Curies verk blcv ett
socialt arbete på samma gång som
vetenskapligt. Hon blev en för'ebikl
och ett stöd för alla kvinnor och på
alla områden. Sedan dess har antalet
]rvinnor ökat inte endast inorrr veten-
shapen utan också inom tncclicinen,
juridiken, politiken, administrationen,
ja över':rllt inorn samhällslivet.

Marie Curies personliga r:tstr'ål-
ning smälte ner alla sociala och ancl-
ra skrankor. Tanken att samlas på
50-årsdagen för hennes första för'c-
låisning föddes därför samticligt i
hjärtat hos alla dem som komrnit i
kontakt med henne, oberoende av oru
det varit i egenskap av försagd:r elc-
ver eller som vetenskapliga forskale.
Och denna hyllning är därför inte en-
dast en hyllning från ett universitct
utan också en hyllning från tu-
sentals kvinnor som förstått ocir
känt vad hon betytt 

- 
som förebilcl,

som stimulans och som människa . ..



F. C. WEISKOPF,

Srskonen fran
v

Raven.bni.k
Den numera aulidne tjeckoslouakiske diktaren F. C. Weiskopf
tir itrget okcittt ncnnn i, Sreri,ge 

- 
t, en peri,od, efter det a,ndra

uiirlclskriget rar han sitt lands mi,ni,ster r, Stockholm. Niir
hatt förftyttades hcirifrå,n, uar det f ör att tilltriid,a posten som
Tjeckosloraki,ens ambassadör r, Pekilt,g. I dettna lilla skr,ldri,ng
låter han oss möta en a,nncltl författare med uiirldsrykte,
Anna iSeghers, tuå, små, judi,ska barn och en ue,rkli,ghet som
mi,tt t allt eliinde Dar ttnderbarare tin, d,i,kten, . . .

r--- öliande historia berättade Anna
1-
I Scghcrs för mig när vi efter sju
års landsflykt (som hon tillbringat i
Mexico och jag i Förenta staterna)
återsåg varandra hos en gemensam
vän i New York.

>>Jag har med mej åt dej stoff till
en Lrerättelse>>, sade Anna så snart
vi hälsat på varandra. >>Det rör sig
om en händelse av det slag som du
beskrivcr i din 'Osannolika sannin-
gar'.>>

Hon talade på sitt för henne typis-
ka sätt: tankspritt och samtidigt ut-
omordentligt inträngande, med dröm-
mens skimmer i de ännu unga ögo-
nen under håret som blivit vitt. >>Ja,

min berättelse om denna händelse
kan jag bara föt'eställa mej i din
anekdotsamling, och därför skänker
jag dej stoffet. Annars hade jag näm-
ligen behållit det sjäIv.>

Hon log och fortsatte sedan ännu
rrrera inträngande: >>Men du måste
lova mej att du funderar ut den rik-
liga moralen i den också, så att det
inte ändar med att se ut soln om
hela historien vore skildrad bara för
att åskådliggöra en nådig försyns in-
gripande . . . För övrigt>>, avbröt hon
sej i samma andedrag, >>vad vore det
för en försyn, som för att åskådlig-
göra sitt barmhärtiga ingripande
gentemot tre människor måste låta
hundratusenden omkomma i de fas-
cistiska förintelselägrens gaskamrar
och avrättningsplatser! Nej, händel-
sen som jag skall berätta för dej har
ingct att göra med det som man kal-
lar försynens under; men den är i or-

dets bästa mening underbar. >>Du vet
ju>>, hon böjde sig emot mej över
bordet och sänkte rösten, >>att jag
tror på under. Naturligtvis är det en
särskild sort; jag kallar dem verk-
lighetens under och när jag möter
dem känner jag mej förflyttad till
min barndom 

- 
till den tid då sagor-

na ännu hörde till vardagen.>>
Hon teg och följde med ögonen rö-

ken från sin cigarrett. Oförmedlat
började hon så med sin berättelse,
som jag här försöker återge så som
den genom åren häftat sej kvar i
mina öron.

När det efter Tredje rikets sam-
manbrott blev känt att det bland de
s. k. rotlösa personer, som befolkade
Tysklands landsvägar och de alliera-
dcs uppsamlingsläger, fanns talrika
barn tilt ihjälgasade och levandc

brända judar, beslöt de få judiska
emigrantfamiljerna som på sin flykt
från nazisterna funnit en asyl i
Mexico, att låta trettio av dessa för-
äldralösa små komma till deras nya
hemland och ta emot dem som sina
egna barn.

Det kostade en oändlighet av mö-
da, tålamod och pengar att klara fö-
rctaget. Medlemmarna i den kommit-
t6 som anförtrotts uppdraget var
mer än en gång n,ära att kapitulera
för de otaliga transportsvårigheterna,
de byråkratiska nyckerna, passkrång-
let och andra hinder. Slutligen lycka-
des det dem dock att övervinna de
sista hindren och en höstdag är 7946
såg fosterföräldrarna, som samlats
i Vera CtLrz' hamn, sina blivande
adoptivbarn klättra ner längs fallre-
pct på en brasiliansk lastångare. Var
och en av de små resenärerna bar
cn medaljong av papp med sina per-
sonliga data 

- 
i de flesta fall myc-

l<et torftiga. Två av medaljongerna
var blanka. De två små som bar dem
om halsen var en pojke på ungefär
scx år och en något yngre flicka.
Trots ivriga efterforskningar hade
hjälpkommitt6n inte kunnat skaffa
andra uppgifter om dem än att de

hittats i närheten av koncentrations-
lägret Ravensbrtick och att de för-
modligen var syskon.

Efter en i förväg uppgjord plan
fördelades de föräldralösa barnen på
adoptivföräldrarna. När det visade
sig att syskonen från Ravensbriick
(så hade man döpt de två vars identi-
tet inte kunnat fastställas) skullc an-
bringas hos olika familjer _- pojken
i Acapulco, flickan i Puebla 

- 
bör-

jade den lilla gråta fullständigt
hjärtskärande och klamrade sig för-
tvivlat fast vid brodern. Varken
smekningar eller lugnande ord hjälp-
ta

Makarna B., som skulle ta hand
om den lilla flickan, blev djupt grip-
na av hennes sorg. Utan tanke på
hur svårt det skulle bli för dem själ-
va beslöt de genast att också ta poj-
ken tilt sig. Ett förehavande som
dock var lättare sagt än gjort, ty
familjen från Acapulco ville till att
börja med under inga omständighe-
ter släppa pojken och det krävdes
åtskilliga föreställningar, tårar och
löften innan man fick dem att ändra
mening.

Men äntligen lyckades det och ma-
karna B. kunde anträda resan till sin
hemort Puebla med de två små sys-
konen. Vid hemkomsten började fru
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till

Mw
r---: n fräsa som absolut måste
FI

- f___-,, tas upp och lösas är hur rnan
ska kunna hjälpa de ensamstående
mödrarna när deras barn är sjuka.
l,{ödrarna måste iu sköta sitt arbete

B. genast lrtrusta barncn mccl nya,
klädcr -- de var fortfarandc iförda
cl: lumpor de haft närman fann dem
i närhetcn av Ravcnsbliick. Rcdan
had: hon rullat ihop de gamla klä-
derna för zrtt gc dem åt hlmpsamla-
ren när hon kom på tankcn att lägga
undan ett plagg åt vardcra av sy,s-

konen 
- 

cn kjol och cn roch - som
ninne av deras dunkla förtid.

Vem }<an bcskriva kvinnans upp-
rördhet när hon rengjorde rocken och
fann cn papperslapp med några halvt
utplånade rader, nedkastade med bly-
crts. Budskapet lydde:

>>Jag skriver dessa radcr en timme
innan min transport till avgasnings-
lägret i den vanvettiga men dock en-
vis:r förhoppningen att mina två barn
skall komma härifrån mcd livet och
finna skydd och hjälp hos godhjärta-
de människor. Om detta hopp går i
uppfyllelse ber jag mina barns be-
skyddare orn ännu en tjänst: att un-
derrätta min syster, den enda med-
lemmen av vår familj som kunde
rädda scj till utlandet, om räddnin-
8en . . .>>

Dcnna syster i utlandet var ingen
annan än fru B.

8
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och mor maste arbetet
lTiir barnen är sfuka

Ett st,tirt |u'obk;ttt för clen, fört:iirusarbetancle rttotlr:ttt rt,ppt;t<tt'
rtcit' hettnr:s sntå,barn blir sjuka. Hur skall det problcmet ku;rnu
lösas på, ett tillf redssttillande siitt ? Genont isoleringsrunt, t:icl
daghentrnen. kanske? Eller ersiittrti,ng å,t rnodern för förlora:I
arbetsittkomst ? Frå,gan tå,I att diskuteras och ui ber uåra
liisare kontma mecl stna synpunkter och erlarenheter Ttri
otnrå"det.

och dc har helt cnkclt inte råd att
stanna hemma, men på daghemmet
tar rnan inte emot barnen om de är
sjuha. Det är ett stort problem för
nrödrarna och något måste göras.

Dcn som sade dct var en äldre
kvinna. Vi diskuterade familjebered-
ningens förslag om stödet åt de ofull-
ständiga familjerna och i diskussio-
nen hade åtskilliga kritiska anmärk-
ningar riktats mot beredningen för
att den inte lagt fram ett konkret
för'slag om höjning av bidragsför-
skotten och de särskilda barnbidra-
gcn. Beloppet borde vara minst det
dubbla, ansåg man. Från flera håll
haclc exempel getts på hur svår de
cnsarnstående mödrarnas situation
faktiskt är. Åtskilliga bittra anmärk-
ningar hade också fällts om kvinno-
löncrna och hur snigelartad farten är
på vägen mot likalönsprincipens för-
vcrhligande. Jtist de låga kvinnolö-
nerna gör att de ensamstående möd-
rarnas situation är så förtvivlad, un-
clorströks det.

Det var då den äldre kvinnan kas-
tadc fram fr'ågan om bekymren då
barncn blir sjuka. Det gav nytt
bränsle åt diskussionen. II u r sl<a
frågan Iösas ? Om det rådde där dela-
cle rneningar. Daghemmen måste ut-
rustas med isoleringsrum, sade hon
soin öppnat diskussionen. Det år
klart att det i många fall skulle vara
cn hjälp, sade en annan. Om ett eller
flera av barnen på ett daghem är
förkylda så skulle de ju kunna pla-
ccras i ett isoleringsrum -- nu väg-
rar man ta emot dem om de har snn-
va. Men någon idealisk lösning är
det inte. Det går ju an att isolera två
cller flcra barn tillsammans, men
oin dct bara är en liten krake som är
sjuk så blir ju livet odrägligt r"ör

honom i ensamheten. Och barn som

är så kinkiga när de är' sjuka och
b:höver så mycken ömhet och till-
syn då. Förresten, hur löser man
frågan på andra håll? undrade hon.

*
Ja, hur löser man den på andra

håll ? Jag har en väninna i Köpen-
h.amn som arbetar inom >>husmorav-
lösningen>> 

- 
den danska motsvarig-

heten till vår hemvårdarinneinstitu-
tion. Hon har berättat för mej att
cliir har de ensamstående förvärvs-
arbetande rnödrarna förtursrätt när
det gäller att få hjälp. Om något av
barnen insjuknar kommer en >>hus-

moravlösare>> hem och sköter det
medan modern är på sitt arbete.
Eftersom de förvärvsarbetande möd-
rarna i allmänhet lever under myc-
hct små förhållanden är den avgift
ck: behöver betala liten eller ingcn
alls.

Vid ett besök i östtyskland för
några år sedan fick jag rcda på att
rnan där löst frågan på ett annat
sätt. De förvärvsarbetande mödrar-

antingen de är ensamstående
eller gifta 

- 
får betald ledighet från

arbctct när deras minderåriga barn
är sjuha. Samma system råder i Sov-
jetunionen och flera östeuropeiska
stater. Men där är ju fabriker och
oliha företag i allmänhet i statens
ägo och då är det naturligtvis lättare
iLtt lösa en sådan här fråga på ett
tillfredsställandc sätt.

*
För flera år sedan hörde jag om

ett fall där man åtminstone föreslog
att samhället skulle träda emellan
och ersätta modern för hennes in-
komstbortfall då barnet var sjukt.
Det gällde en ungmor som lämnats i
sticket av barnafadern. Grannar ha-
de anmält till barnavårdsnämnden
att hennes 5-6-årige pojke låg en-



sam hemma om dagarna och grät.
Vid undersökning visade det sig att
hon arbetade på en fabrilc, att hon
inte fick något som helst stöd fr'ån
harnafadern (det var innan behovs-
prövningen slopades beträffande bi-
ciragsförskotten) och att pojken led
av kroniskt dåliga iuftrör. Hon hadc
intc råd att stanna hemma från ar.-
betct och sköta honorn 

- 
vad skullc

cle då få att leva på 
- 

men på sin
fattiga lunchrast rusade hon hem och
gjorde i ordning mat åt barnet och
varje kväll var hon hemma. Hon le-
ver som en nunna, sade grannarna,
hela hennes liv kretsar kring arbetet
och barnet. Då föreslog vederböran-
dc barnavårdsman att barnavårds-
nämnden via fattigvården skulle er-
sätta henne för den förlorade arbets-
inkomsten orn hon stannade hemrna,
från arbetet och skötte sitt sjuka
barn...

I sin promemoria om hemhjälpen
nämner familjeberedningen som ett
av de behov som f. n. inte kan tili-
fredsställas just behovet av hem-
hjälp när barn till förvärsvarbetande
mödrar blir sjuka. Och det gäller na-
turligtvis inte bara de ensamstående
mödrarna 

- 
även om just deras eko-

nomiska situation är sådan att pro-
blemct är störst för d:ryr utan
alla för'värvsarbetande mödrar. Här
har vi ju nämligen en av de främsta
anlcdningarna till den så ofta påtala-
dc >>bortovarofrekvensen>>.

>r

fi'rågan är brännande för massor
av hvinnor, både ensamstående och
gifta, som har förvärvsarbete och
minderåriga barn. Det är så riktigt
som den äldre kvinnan sade på vårt
möte: den måste tas upp till debatt
och lösas. Skall den lösas genom att
daghemmen förses med isolerings-
rum ? Eller genom en sådan utbygg-
nad av hemhjälpen att de förvärvs-
arbetande mödrarna kan få hjälp där-
ifrån när deras barn är sjuka ? Bör
samhället ersätta den förvärvsarbe-
tande modern för den inkomst hon
förlorar om hon stannar hemma från
arbetet när hennes barn är sjukt?
trller har ni kanske andra förslag till
en lösning ? Kom med edra synpunk-
ter på frågan, antingen ni är för-
värvsarbetande eller hemarbetande
husmödrar.

Borde för övrigt inte fackförenin-
garna intressera sig för den här sa-
ken ? De förvärvsarbetande kvinnor-
na tillhör ju också fackföreningarna.

Elisabet.

KYinnoprotesterna
mot atomvapen

värer
Vi,d ett möte den 76 aprxl, anord-
nat au Internattonell(L Kutnnoför-
bund,et för Fred och Frthet t, sam-
drbete med Förbundet för krtstet
samhtillsli,u antogs ett uttalande
nxed, bestcimt auståndstagande frå,n
tanken på, suenska atomuapen.
Mötet uttalade sxg f ör att an-

strcingnr,ngarna för att x FN uppnå,

öuerenskomnlelse onn ett uppehåll
under tuå, å,r med, alla atom,- ocVt,

ucitebombsproLl.

il)I

f,iv
;

I

l(uinnor, forsvara l;uet!
Från sitt byråm.öte i, Berlin,, 2-5 aprtl, tttstincle KDV till

hcla riirlrleus kri,ttnor denna fiid jatt ont, nr:clnt,stu,iucl oclt, för-
tttr.d tnr.tt utomtapett och terntottuklcdra L'ctpen:
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ät'ltlen kännei' rtjrrp olo inför

V de fot'tsatta expclirnenten med
atotrrvapen och vätebonrber'. Ny:r
prov väntas. Flamståencle vet.en-
skapsmän har slzrgit larm. Fortsatta
expeliment hotar nränniskors - och
fr'ämst våra barns 

- 
liv och hälsa.

I(ommande gener':rtioner är' i fara.
I(appmstningen stegras.
Atomvapen lagras.
Flnorina värden för'spillcs på förbe-

reclelser för' döc1 och för'intclse, vär-
den soi-n kuncle använtlas för, välfär'cl
och framsteg.

Vär'ldens kvinnor och möch'ar
rninns a1ltjämt det antlra värlclski'i-
gets rlliner, de döda levei, i cltrls
hjär'tan och deras minne, de k:rn intc
}ängle uthärda denna nr.onstt,uösa
c1årskap.

I(vinnorna måste kr'äva iLtt käi,n-
för'söken omedelbart inställes över.
hela världen. Vi har klalt föi' o.ss att
en överenskommelse på denna punht
äi' både br'ådskande och möjlig.

Förbud mot atomvapen och te'r'mo-
nukleära vapen samt nedrustning
,qktillc var:r ett för'sta steg mot :rv-
rtistning och detta är cien encla väg
som kan ge oss full garanti mot
Iirigsfaror.

över hela vär'lden måste hvinnor.-
na börja en stor nedrustningsr'ör't.lse.
Dc inåste för'ena sina aktioner och

öka sina ansträngningar för att nå
detta höga måI.

Låt oss ägna maj månad åt arbete
för' nedrustning, en månad då vi
kämpar för livet och försvarar fre-
den. f alla länder bör kvinnorna på
alla möjliga sätt sträva att göra sin
röst hörd örrera,llt 

- 
i städer, på lan-

ciet, i riksdag, hos regeringar och vid
nedrustningskommissionens samman-
tr'äden.

Många olganisationer, pcrsonlig-
Iretcr och folkrör'elser har redan bör'-
jat gå till aktion mot atomfaran och
1'ör' ncclrustning.

Världsfrcdsrådet har sänt ut en
iippell om inställancle av atomvapen-
1ör'söken. En vär'ldskongress mot
atom- och vätebomber och för' neci-
mstning skail hållas i Tokio i au-
gusti. Kvinnolna kommer att på allt
s;ätt stödja dessa åtgärder, medvetna
om att vi genom förenade ansträng-
ningar kan vinna avgörande frarn-
gånga,r.

Det finns redan bevis på :rtt vän-
sk:ip och 'frecl mellan folken kan er'-
sätta makt och våid och att folkens
vilia kan förhindrn krig. I denna
stund är kampen för freden mer än
någonsin en kamp för avrustning.

I(vinnor, möcilar: försvara livet,
skycida barnens välgång!



Btr git

Besök i ett fabriksm,a,tsal: Bit"git Jansson.
AnasuEa Gyanchand och Magda Hoppstock-

Huth bredricl cn rtil.gersk arbeterska.

n"t skit villigt erkännas att jag
lJvar ängslig inför rnötet med Bu-
dap:st. Jag hadc föreställt mig att
staden skullc visa upp ett ännu mcra
s:rrgat anlcte. Visst var skadorna orn-
fattandc, men dc var så pass kon-
centrerade ibland till en enda
gata, ett kvartcr, jä, t. o. m. till ett

t studen uLd Donau

Liuet pulsnrar po nytt

enstaka hus, att helhetsintrycket där-
för blev mera positivt än jag vågat
hoppas. Därtill kommer att mycket
redan hunnit återuppbygas. Av de
40.000 lägenheter som skadades var
redan mer än hälften reparerade,
upplyste man. Ffur stimulerande var
dct inte att med egna ögon kunna
notera alla dessa yttre ting som till-
sarnmans utgör en bekräftelse på att
normaliseringen av livet fortskrider.
Röhcn som stiger ur alla fabriks-
skorstenar, de massor av människor
man mötcr på gatan på väg till eller
från sitt arbete, trafiken som flyter
normalt, barnen som leker i parker-
D1, livsmedelsbutikerna med sina
välfyllda hyllor, skyltfönstren son]
lochar med vårens nyheter och teat-
rar och biografer som kör för fulla
hus.

Mera påtagliga bcvis för livets nor-
maliscring får' inan ont man stuclcrar

r0

Men inånga svåra problem återstår
att lösa. Nationalbudgetens förlust
av 15 16 miljardcr f orint måste
bli kännbar för lång tid framåt.
'fänk bara, att för del snmman skul-
le man kunnat bygga inte mindre än
300.000 moderna lägenheter! Hr-rr
länge d.:t shall dröja innan alla ma-
tcriella skador kan repareras är
svårt att säga, men i fabrikerna, i
skolorna, i jordbruket, i hemmen och
i organisationerna arbetar alla ener-
giskt vidare för att göra livet rikarc
och bättre.

En dag b:sökte jag cn skola för
750 pojkar, D:t var en nybyggd sko-
la i en av Budapests utkanter. Jag
ha-d': här ett mycket intressant och
öpp:nhjärtigt samtal med skolans
direktör och några av lärarna.

Irå min fråga om vilka spår ohto-
b:r'härdclscrna satt på barnens sin-
r'cn svarade dr Ferenc [Iegecliis att

I
lan-sson:

r1l'11 had: haft vcrkligt stora pro-
blcH mcd barncn. T'ill att börja mecl
villc de inte tiltbaka tilt skolan.
Många hade hittat vapen och natur-
ligtvis var det mera spännande än
att sitta i skolbänken 

- 
vilka pojkar

skulle förresten inte tycka det ? !
Efterhand lyckades man på otika vä-
gar få barnen tillbaka till skolan och
frål den 7 januari arbetar skolorna
normalt igen.

Det största problemet var tiil att
börja med vapnen. Barnen ville inte
lämna dem ifrån sig. Lärarnas över-
talningsförsök hjälpte föga varför
man fick ta polisen till hjätp 

- 
inte

för att straffa, ntan för att tala bar-
ncn tillrätta. Efterhand börjadc poj-
l<arna lämna ifrån sig de vapen cic
hittat och fann man nya lämnacle
man dem till skolans direktör. En
dag, berättar dr Hegedtis, hade någ-
ra pojkar funnit en låda ammunition
som släppts ned med fallskärm från
fiygplan. Kommentar egeniligerr
övcrflödig !

Disciplinen var nll ganska god i
skolan. Elevernas studieresultat
sådant det kan mätas i siffror
visade cndast en mycket ringa för-
sämring, absolut obetydlig, sade dr
I{cgediis, med hänsyn till att barnen
varit borta från skolan i flera vec-
kor. Genomsnittsresultatet var i mars
rnånad 1956 3,02 och vid motsvaran-
de tid i är 2,97. (Högsta b:tygssiff-
ran är 5.)

Vi passade på att titta in i ett
hlassrum under en modersmålstim-
me. Det tog inte många minuter förr-
äe vi var bekanta med 37 piggögoa,

Möte med Ut
Pd, ittbjude,n (tru tle' u,ttqerska, kt:ittttornas natronal-

råd. har elt internati,onell krinnod,elelJation besökt
Ungerrt. I delerlatiolretl sozn bestod au ktsi,nnor frått 6
liinder delto11 Maria-Maddalena -Eossi, Italien, uice
presi,dent L KDV, Magcla Hoppstock-Httth, Tyska för-
bundsrepubliken, ordf . z dett tyska sekti,onen au förbun-det för Fred, och Fri.het, Marie-Noelle petite, Frank-
ri,ke, med^lem au den, frartska kuinnounionens råd,, Ana-
suqa Gyanchand, Irtdien, sekreterare i d,e ind.iska kuin-
nornas nationella federation, Beatrtce Johnsson, USA,
medlem, au KDV:s sekretariat, och från, Suerige Birgit
Jartsson, medlem oo S-I(Z..s förbunclsstyrelse.BIRGIT JÄÄISBON ger i uid.stöLencle artr,klar si.na
i,ntryok frå.rr, delegatior.tens besök.

p-oclurl<tionsutvecklingcn efter okto-
bcrhändelscrna.. Från att ha var.it
cndast 25 ,/o i slutet av decembcr'
hadc industriproduktionen i slutet av
rnars ökat till 83 % i jämförelse med
tidcn före oktober. Livsmedelspro-
cluktioncn var vid samma tid uppe
i r02 %.
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UTTT

ttlIbnkn!

lgerns kvinnor
Yt ^0 uoru

bnn
1_; ör alla som med spänning och
H
t ångest följde de dramatiska och
tragiska händelserna i Ungern i fjol
höst måste det kännas befriande att
höra att livet för varje dag som går
antar alltmer normala former.

Vår delegation fick rika tillfällen
att studera livet sådant det gestaltar
sig i dagens lJngern. Samtidigt fick
vi många vittnesbörd om vad som ti-
mat under de svåra dagarna. Allt vad
vi hörde bekräftade att det här hand-
lade om två vitt skilda, men på sam-
rna gång tätt sammanflätade proces-
ser. Ä ena sidan folkets berättigade
kritik mot felgrepp och misstag i
den tidigarc förda politiken och å an-
dra sidan den organiserade reaktio-
nen som skickligt utnyttjade missnö-

Bu,dapest helar si,na så,r

jet men som syftade längre - syfta-
cle till att återupprätta det gamla
samhällssystem som avskaffades i
och med Hitler- och ltrorthyfascis-
mens fall.

Trots alla hårda prövningar går li-
vet vidare, men det kommer att ta
lång tid innan såren läks -- en del
kan väl aldrig läkas. Ty, som parla-
mentets president Såndor R6nai ut-
trvckte det: >>De materiella skadorna

han vi reparera, men de som dödats
i striderna kan vi aldrig få åter och
det är det som är vårt lands största
förlust.>>

Att så många människor 
- 

170.000

- 
lämnade landet under de svåraste

dagarna är ytterlig'are en stor för-
lust. Men det är ändå hoppingivande
att många ungdomar börjat återvän-
da hem sedan det mesta av äventyrs-
lustan gått av dem och sedan det
gått upp för dem att locktonerna om
bättre ekonomiska utkomstmöjlighe-
ter i västradion var falska.

Helt apropå stötte vi samman med
en ung man i 20-årsåldern utanför en
textilfabrik som vi besökte. Han hade
kommit tillbaka för 10 dagar sedan
och skulle nu börja arbeta igen på
den fabrik där han tidigare arbetat.
När vi frågade honom varför han
gett sig av log han urskuldande och
svarade, att han som så många andra
hade tyckt att det var spännande att
få se sig omkring. Men snart nog
hade han ändå kommit underfund
med att hemma är bäst.

Detsamma gällde Ir6n Zsuffa, en
15-årig flicka som tillsammans med
ett par kusiner gått över gränsen till
österrike. Hon ville gärna se öster-
rike, Tyskland, England och även
Amerika. Väl kommen till Västtysk-
land kom hon på andra tankar och
beslutade att resa hem igen via ös-
terrike. Efter åtskilliga strapatser,
det är inte alltid så lätt att lämna
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Vid, besök i en te,t:tilfabrik i Budapest hade delegationen ti,ll,fcille att tala
med de anstcillda, au ui,lka en, stor del uar kutnnor, om det problem som för
må,nga ungerska familjer iir d,et smiirtsammaste au allt: barnen som befr,n-

ner sict i utlandet.

ll



Som gäst hos

tv-ka krinnor/

I anslutning till å,rets intenrutionella kui,nnodag firade TAsk-
Iartds Dem,okratiska Kuinttof örbund sin l|-årsdag. Det skecld.e und.er
festl,i'ga former i, h,ela landet och i niiruaro ar) e11, rad, utliittrlskct,
gtister. Fr&n uå,rt förbund deltog frn, Marlyat Mårilh, Stock-
holm, som hcir beriittar om si,na irttryck frått, f e:stliglt,eterna och d.en
resa hon se'rnmctrl mecl andra utrtindska gtister fick tilllcille 11öra.

1-'r öt'.st vill jag framför':r en speciell
H
I hälsnrng' som jag fick med hem.
Det var i L,eipzig, på ett stort fest-
möte solrt jag senarc skall berätta
om. IJnder cn paus kotn en liten
spädvuxen nredelåldels kvinna fram
till mig och bad mig ta med hem en
innerlig hälsning till de svenska
kvinnolna.

- T:rla om för' clern. sade hon. att
Tyskl:rnds kvinnor, sont lidit så oer-
hört ficnom kriget, vill samar,bet:L
mecl kvinnorna i alla länder för att
avvär'ja ett nytt krig. I dag är sam-
m:rnhållning och beslntsarnhet vikti-
gare än någonsin ticiigare och kvin-
ncrnas ansvar oerhört. Vi ntåste h,ril-
la sctttt.man onl tL skall ltutttta utulttå
e:n lcatastrol !

Så lö(1 hennes hälsning, som jag
här'med framför. Vem hon var,?
Barnbarn till Clara Zetkrn, berätta-
Ce hon. Claya Zetkin 

- 
det namnet

som icleligen mötte mig i dessa da-
gar'. Hunciratals tyska kvinnor fick
sorn tecken på uppskattning för gott
arbete rnotta den nyinstiftade utmär-
kelsc som bär det namnet: Clzrt,tr
Zetkin-mecialjen. . .

Det var, en stor. upplevelse för mig
att få tillfälle delta i festlighetern:t
och besöka olika platser i landet.
Men ciet som gjorde det allra star-
kaste inlrycket var att se vilken be-
tydeisefull roil kvinnor.na i dag spe-
lar där. Man fick en så stark känsla
av att de är likaberättigade kvinnor..
>>42,9 procent av alla förvärvsarbe-
tande i vårt samhälle är kvinnor.>>,
sade ministerpresidenten Grotewohl,
i det tal som han den T mars höll in-

12

för 3.000 pcrsonel' i Friedrichstadtpa-
latset i Berlin. Och han fortsatte:

>f alla delar av vår' statsapparat
intar kvinnorna viktiga posltioner',
att bygga upp socialismen utan att
kvinnornas skaparkra,ft kommer till
full utveckling vore som att byggrr
ctt hus utan fundament. Men>>, ft'å-
gade han, >hur ser det ut i våra f:r-
miljer ? Tyvärr tror många män
fortfarande 

- 
och ofta till och meci

sådana med eljest progressiv inställ-
ning 

- 
att kvinnans plats är' vid spi-

sen. Männen inåste äntligen lära sig
inse att paschadr'ömmens tid är för-
bi, att förhållandet äkta makar emel-
lan måste vara uppbyggt på för-
troende och på det gemensamma in-
tresset för familjen och samhället.>>

I varma, enkla ord, som gick oss
alla till hjärtat, talade han om den
skönhet och värme kvinnorna förmår'
ge åt livet, åt alla tingen omkring
sig, och tackade dem och särskilt
kvinnoför'bundet för' deras insatsel i
återuppbyggnadsarbetet och deras
arbete för freden.*

8 mars var en verklig festdag för,
kvinnorna. De ber'ättade för oss att
de på morgonen väcktes med blom-
nrcr och presenter oc,h gratulerades.
I det hotell där vi delegater bodde
blev vi vittne till hur chefen sam-
mankallade den kvinnliga persona-
len och talade till dem om kvinnod:r-
gens historia och betydelse. På kvät-
len hade man ordnat sup6 med dans
för hela personalen. överallt i landet
höll regeringen och de lokala folkre-
presentanterna mottagningar för,
kvinnorna och det var på det sättet

Margot Mårdh i, talarstolen uicl
mötet i Leipzig.

jag själv kom att hamna på den fest
i Leipzig där jag träffade Ctara Zet-
kins barnbarn. Vi kom litet sent till
mottagningen, det tyska kvinnoför-
bundets ordförande flse Thiele, en
tjeckisk och en fransk delegat och
jag. När vi kom höll just en arbe-
terska på att tala. Hon ber,ättade om
sitt liv, om hur hårt det varit och
hur mycken skymf hon fick utstir
när hon redan som helt ung arbetacle
som tjänsteflicka. på den tiden var
teater. och kultur något som aldrig
bjöds henne eller. hennes gelikar . . .

En annan kvinna berättade om hnr
hennes stora dröm 

- 
att få studera

-- blivit förverkligad. Sedan två år
gick hon nu vid universitetet. Vägen
dit hade varit lång och svår. Jag
fick det intrycket att den nuvarande
regimen betytt oerhört mycket för
kvinnornas bättre livsvillkor ocrr- att
kvinnorna var väl medvetna om det.

1.500 personer var församlade vid
detta festmöte och det kändes hög-
tidligt inom mej när jag inför alta
dessa kvinnor besteg talarstolen för
att framföra en hälsning från de
svenska vännerna. Ett hav av blom-
mor förstärkte intrycket av fest.

+t

Efter 8 mars-festligheterna i Ber-
Iin och Leipzig fick jag tillfälle att
samman med en del andra utländska
gäster resa till Neu-Strelifa i provin-
sen Mecklenburg, ett typiskt jord-
bruksdistrikt. En dag tillbringade vi
i byn Schlicht, den första byn i det



distriktet där bönclerna hundrapro-
centigt sammanslutit sig till en jord-

brukskooperativ. Det val' en herre

vid nainn Kapp - 
känd På 2O-talet i

tysk politik genom den s. k. KaPP-

kuppen -- som en gång ägt den bYn.

Hela hans storer gocls har ttppdelat-s

i mindre går'dar och lämnats ttt tiil
lantarbetarer. 7952 var det sex av

dessit bönder som slog sig satrlntirt-l

till ett kollektiv och så småningcil
kom den ene efter den ancL'c av byns

övriga böndel och anslöt sig. Illan
hade funnit att ai'betet blev lättare
på det sättet och förtjänsterna stör'-
re. Gemenskapen inncbar att man
hade tillgång till moderna jortlblrtks-
maskiner och att det hela krtnde
sköta.s på ett helt annzit och ratio-
nellare sätt än förr'. Det h:rde också
fört till att kreatut'sbeståndet avse-
vält kunnat ökas.

Dessutom haclc var och cn för egct
behov sitt tt'ädgår'dsl:rntl ca 1: h:rt'

- cn ko, får', ett par grisar', ett 20-

tal höns, gäss och ankor. De giftzr
kvinnorna arbetade bala under som-
maren i koilektivet. Vid år'ets slut
beslutade man gemensamt om hur
mycket av för'tjänsten som skrille
sättas undan till rörelsehapital och
hur mycket varje delägare skr-rlle ha
i kontanter. Det sist för'flutna årct
hade den kontanta årsinkomsten rört
sig om 5.000 mark, och det är inte
litct för tyska för'hållernden. På or'-

ten fanns också ett elevhem, där' man
utbildade unga jordbrukale. Lr-rstigt
nog var flertalet elever unga fiickor

några av dem bet'ättade ettt cle

tänkte fortsätta till en lantbrukshög-
skola och siktade på att bli jot'd-
bruksexperter.

Föreståndaren för kollektivet visa-
de sig vara endast 23 år' gam'mzrl 

-vilket gjorde oss både föl'vånade och

imponerade. Vid ett samtal vi hacle

mecl honom ber'ättade han att i cie

närmaste planerna ingick bl. a. sk:t-
pandet av en modern centraltvätt-
stuga.

TF

Vi fick också tilifälle att besöka en

fablik och tala med arbetarna ciär'.

Jag fick det intrycket att socialltlg-
stiftningen är' för'edömlig. Ännu har
de tyska arbetarna endast 2 veckol'.s

betald semester 
- 

där ligger vi ått-

skilligt före. Men staten och fachför-
eningarna lägger ner stora ansträn5;-
ningar på att göra dessa två semes-
tclveckor till verkliga rekreationsda-
gar. Fackför'eningarna äger en rad

TJTTAI-ANDE
av d"t-t kvinnodelegation som

på rrt)Irdrag av KDV hersokt

Ungern.

Vi lrcsökte IJngern 20--27 mal's,
cn internationell kvinnodelegation
utsänd genom KDV. Vi var gäster
hos De rtngerska kvinnornas Nateio-
nalråd. Delegationen bestod av med-
lemmar av KDV och av andra kvin-
noorganisationer i Frankrike, Väst-
tyskland, Indien, Itaiien, Sverige och
USA.

Delegationen tackar de ungerska
kvinnorna för ett hjärtligt och gäst-
fritt mottagande och för att de gett
oss full möjlighet att tr'äffa männi-
skor från olika arbetsområden och
tala med dem om deras liv och cleras
problem. IJnder våra besök i barn-
hem, sjukhtts, fabriker, kooperativa
förctag, ho.s fackföreningar', i affärer
och på salutorg talade vi inte blott
rned de ansvariga utan med grtlpper
av :rrbetare, bönder, studenter, ung-
rloma.l', pr'äster. Vi hörde med djup
rörelse ber'ättas om det ungerska
folkets ångestfyllda lidande uncler'
oktoberhändelserna. Vi fick ett
stalkt intryck av att de män och
kvinnor vi överalll mötte var modiga
och beslutsamma. Många skador har
reclan reparelats och livet tycks ha
återgått tilI normala förhåIlanden.
Folket angriper problemen med
friskt mod och visar därigenom att
clet tror på sin förmåga att övelvin-
na alia hinder och gå vidare mot
stör're framgångar som en flediig
demokratisk stat i hjärtat av Eu-
ropa.

En av delegationens huvuduPPgif-
ter var att finna möjtigheter att hjäl-
pa, ungerska föräldrar att återfå sina
barn som alltjämt befinner sig i
främmande länder. Vi talade med
tjogtals föräldrar, med läkare, juris-
ter och andra som intresserar sig för

för'nämliga semesteranläggningar och
vistelsen där kostar endast 15 mall<
i veckan. Järnvägsbiljetten till se-

mestervistelse rabatteras med 33

procent. Daghemmen vi såg var bra
och avgiften lå9. Vid den fabrik vi
besökte fanns också ett veckodag-
hem där barnen vistades fr'ån mån-
dag tilt iördag (fabriken arbetade
nämligen i skift). Avgiften var 2

mark 10 pfennig i veckan plus en

månatlig avgift på 1:30 
- 

vecko-
hemmet håller också barnen mecl

kläder hela veckan.
När jag reste hem igen var jag

fylld av en enda stor önskan: Måtte
det aldrig bli krig igen. Måtte de få
fortsätta att bygga uPP sitt land i
fred, för då tror jag att de kommer

dessa barns öde. Det blev fullt klalt
för oss att här gäller det en sak som
strider mot internationell lag, som
gör våld" på vanliga mänskliga relzt-
tioner, bryter sönder familjer och
skadar barn psykiskt. Vi vädjar till
allmänna opinionen överallt att ta
upp denna f,råga, att söka inverka pit
veäerbörancie lands regeringar så att
de underlättar tlessa ungerska barns
återvändande.

Vi riktar vår'vädjan till alla kvin-
noorganisationcr, övertygade om :rtt
ett samarbete för denna sak skulle
inte endast hjäIpa ungerska familjet'
utan även leda till större förståelsc
och vänskap mellan folken i alla län-
der.

undertecknat av: Maria Madda-
Ierta Rossi,, Magda HoTtptstock-Huth,
Marie-Noelle Petite, Anasu'ya Gyatt-
chand, Birltit Jan,sson och Beatrice
Johnsott,.

T. , rLiaet puLserar på nytt . . .
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gångar och gcnom de gångna åren
har det spelat en stor roll. Erfaren-
heterna bjuder oss dock att söka nya
organisationsformer. Vi tror att en

bredare aktivitet kan åstadkommas
genom att skapa speciella kommitt6-
er för sociala, kulturella och andra
frågors lösning. Vi vill göra rörelsen
bredare, varje kvinna bör kunna
vara med, vår verksamhet bör vara
öppen för alla. Den måste omfatta
alla kvinnor, oberoende av skiljaktig-
heter i politisk eller religiös uppfatt-
ning.

Som en av våra viktigaste rtPPgif-
ter i dag ser vi arbetet för barnen.
Det gäller, för det första, att göra
allt vad som är möjligt för att få
tillbaka de barn som befinner sig i
andra länder. För det andra, att På
ett gott sätt ta hand om de barn som
lämnats ensamma av sina föräldrar.
För det tredje, att åstadkomma ett
bättre samarbete mellan skola och
hem, mellan pedagoger och föräldra-
organisationer liksom på andra om-
råden för att förbättra ungdornens
fostran.

Vi söker nu aktivisera kvinnorna
på alla områden i både stora och små
frågor. Vi tar initiativ till systugor,
tvättstugor o. d. Vi har tagit initia-
tiv till en juridisk kommitt6 som
skall hjälpa kvinnorna när det gäl-
ler deras juridiska rättigheter. I
vårt förslag till nytt program beto-
nas att vi skall hjälpa mödrarna så

att de får mera tid för sina barn.
Vi önskar lJngerns kvinnor lYcka

till i deras målmedvetna strävan att
göra livet rikare och bättre.att lyckas. Margot Må,rdh
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'\T är mor reser in till stan är detI \ som om själva huset krympte
ihop av pur bekymmer för hur det
nu ska gå för henne och hur länge
hon kommer att vara borta. Lillebror
och Minst hänger med huvudena, och
även om jag försöker trösta dem så
känner jag att det blir tomt i alla
rummen 

- 
ja, det är som om till och

med bladen på trädgårdens buskar
och trän ger sej till att hänga med
huvudena. Det kommer moln framför
solen och plötsligt blåser det upp så
tuppen på grannens vindflöjel snur-
rar tre gånger runt sej själv och en
stor flock med duvor lyfter tungt
från marken.

Alla tre håller vi fast pudeln Bams,
som inte vet någon större fröjd i li-
vet än att löpa efter mor när hon
cyklar.

Det är inte rätt av er att dra i mej
så, säger Bams medan vi försöker
hiva in honom i korridoren, där han
måste vara tills mor hunnit upp på
tåget.

stekas och kokas eller rökas och ser-
veras med champinjonsås om hon
hellre vill det.

Mor har just kör1 till stationen, sä-
ger jag, hon ska in till stan.

Å, det gör mej förfärligt ont, säger
katten Jenny, nu när jag var vid så
gott humör och hade denna fina mu-
sen till henne.

Jamen vi andra är här ju, säger
.iag.

För all del, men ni har inte sådana
ben som man kan stryka sej emot
som mor har, säger Jenny. Aldrig
har det funnits mjukare ben för en
katt att stryka sej emot, och man
kan gå ut och in mellan dem utan
att bli utskälld. Vad ska hon förres-
ten i stan att göra; de säger att där
är så många spårvagnar och bilar
och tåg, hon kan ju bli överkörd av
dem. 'Som nu häromdagen när min
förlovade, hankatten Mårten, råkade
komma in under mjölkbilen med ena
frambenet, dels för att han ville un-
dcrsöka hur mycket luft det fanns i

Ja, men när kommer mor hem då ?
frågar Minst. Nu har hon allaredan
varit borta så länge 

- 
hör, nu tutar

tåget uppe i skogen, det är nog hon.
Jamen, det har ju inte gått mer

än tjugo minuter sedan mor reste, sä-
ger jag; det dröjer ännu ett par tim-
mar innan hon kan vara här.

Jag ser hur Minsts ansikte blir
gammalt och trist, han börjar bita i
båda tummat'na på en gång -- det
är inga goda tecken.

Vct ni vad, vi tar oss en promenad,
då varar det inte så tänge tills mor
komrner, föreslår jag.

Kanske möter vi henne på vägcn,
säger Lillebror. Vi går till >lillekal-
ven>>, den tycker hon så mycket om.

Men nu hör vi en häftig snyftning
inifrån korridoren. Det är Bams som
säger: 

- 
Det är inte rätt av er att

gå utan att ta mej med 
- 

ni kan
naturligtvis gott göra det, men det
dr inte rätt handlat. Det gör mej
ont att jag blir nödsakad att berätta
det för mor när hon kommcr hem.

tiII
Mor reser

Novelf sv Johonnes tÄlulff

IN sta n
Det är inte rätt av er att göra det,

stönar han medan vi alla tre - och
han med pustar under traDsporten
av._ hooom. Det är meningslöst att framringen och dels för att han ville Och ni vet att mor inte kall fördrasparra in mig just när jag har lust fly undan måBen som hela tiden sken orättvisor.ått komma ut. Det är iu alls inte sä- sA starkt på honom att hall trodde DÄ ingen risk nu finns för attkert,att,iag löper.efter mor: ing€n -- han håde dåligt samvete. Nej tänk, Bams skäll hinna ifatt mor öppnar vilnte neller jaS siålv kan veta om ha,r mor g6.tt bort nu igen, kanske dörren. I{an hörde tåget tutä_uppe ijag inte. snarare springer över tiU kommer hon aldrig rnera hem och skogen och medan hai far i väg 3ommin väninna Ricke och leker kurra- vem sk€ då ge oss rökt sill och stekt en lvart blixt nerför trädgård"sgån-
gömma med henne. IIon är en aire- level. Det är i allå f&ll väl att ni gen skäUer han: 

- Det äinog äor
daletelaier.och jaS en pudel och hon har ståDgt in Barns i korridoren, så iom kommer med tåget, jag spiingerförstår mej så väl att jåg kunde fÄ vet man Ätminstone var man har ho- upp och håmtar hen;e.
tårar i.ögon-en vid tankeD på henne nom. rran ska jämt sticka sitt stora -irnder tiden går vi andra bort till
om-iag inte_ skåmdes. för att gråta nä! våta._snyte _i altting. Och som han lillekalven som- står nere på ijrgen
andrå ser det, särskilt Minst som har fotsätter att växa, han är ju snart brealvial sin mor, Do!a. IIär bliaviså tätt att kihna medlidande med som ett får nu. vad ska ni ta er till mycket vänligt mottågna. Katvenalla. Nej, det är inte rätt av er att med honom når han blir stor som en Emmy komör genast skuttande
lå-sa in mei som en håst i ett stall, häst? Det djuret skulle vi åldrig mot oss och ger sel- tiu att suga än
lär j-gg_ 

" {ru i alla. fålt är en pudel, skaffat _o_ss, det sa jag redån frå.n Lillebror och än wiinst på peiitirrg_
Jag förlåter er gärna, men jag kan början. Nej tänk, har mor gått, det larna.
inte låta bli._att beklaga mej. Dess- är.så det svider i pälsen när jag hör Vad ni smakar gott i dag, sägcrutom har Lillebror snott mi hals- det och jag har inte ringaste iuat att kalven Emmy, ni h;r ju ptoc[at bädc
band. så mitt Damn står på huvudet fånga _varken flugor eller möss. krusbär och vinbär mäd äe fingrarna
och_ing.en kan_se vad jag heter. ..Varför__håller du på. och jamar så, och lite mjölk är det också pä dem.

S" ligt""_ Bams och småsnjrftar säger Lillebror, det låter som om du Ja, det iar för att vi vättd mjölk-
och skäller-b-akom d€n stångds, dör- grät. ViU du inte ha en potatis eller flaskan, då fick vi lite på fingrärna,ren. Och Lillebror dunkar i dörren en karamell? säEer Lillebror.
och säger-att harr ska-.vara tyst, an- _ Åh, förskoDa mej, säger Jenny och Vi har sett eran mor, säger kålven
nars- får han inget köttben av mor hoppar-ut.genom fönstret igen, ska Ernmy, hon åkte på åe två hjulennär hon kommer hem. må_n mitt i sirl sorg också bii förhå- o3h h;de en korg iå styrct som detNär vi kommer ut på verandan nad! visst var gräs i som non kundc äta
hoppar. katten Jenny jamande in ge- Varför springer han a.lltid när man mednn ho; åkte på hjuten. I{on vin_
nom fön-stret och säger att hon har vill leka med honom? klagar Lille- kade åt mej, såi iag: sta hätsa så
en Inus till mor ute i trädgården och bror. mycket från'henne. Vaför är Minstundrar om hon vill ha den nu eller Ifan var bars, vid dåligt humör för rädd för mej ? Jag tar dej ju inte,litct senare - den kan säkert både att mor rest till stan, svarar jåg, jag är ju en kalv."
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Jag ar intc rädd för dei, säger
Minst, mcn du har ju allaredan fått
små horn, de kanske snart blir lika
stora som din rnors.

Nej, säger kalven EmmY bestämt,
min mors horn är de största av alla
horn, det skulle inte vara Passande
om jag fick några som var ens hälf-
tcn så slora. Men vi har sett din mor,
hon vinkade lika mYcket till mei
som hon vinkade till min mor; till
sist vinkade hon bara med sin kjol
som vinden tog fatt i, säger kalven
Emmy.

Men ntt kommer kon Dora så långt
fram till oss som hennes rep tillåter'
IIon har cn mycket mörkare röst än
kalven h)mmy och på det hon säger
märker man att hon är en genera-
tion eller två äldre än EmmY.

Kon Dora säger: 
- 

Jag har sett
eran mor åka bort på en cYkel och
mecl en korg på cykeln och jag mås-
tc säga att jag finner det mYcket
cgendomligt att hon lämnar sina
barn.

Vänd till mei säger hon: Ni
är kanske fruns man ?

Ja, säger jag och undrar över vad
kon Dora egentligen menar det
är jag.

Skulle ni då inte kunna sätta stoPP
för att en mor på det sättet lämnar
sina barn ? Eller kanske ni själv inte
finner det egendomligt ? Skulle ni
kunna tänka er att jag mitt På dagen
skulle överge min dotter EmmY, även
om det funnes saftigare gräs ännu
längre borta ?

Mor har rest in till stan, säger jag,
för att köpa skor till Minst och Lille-
bror och en slips till mej. Och jag
har blivit satt att passa på de små
under tiden, så ligger saken till.

Jaså, på det sättet, säger Dora.
Hon talar med en medelålders Pro-
vinsdams lätt kultiverade och lätt
snörvlande röst. N'är saken förhåller
sig på det sättet så är dct ju inte
så egendomligt. Då är hon ju ute i
ärenden som berör hela familjens
samlade intressen.

Vi måste se efter om det är några
andra som har sett mor på väg till
stationen, säger Lillebror. Det är lik-
som inte så svårt att undvara hennc

när dc allesammans har sett hcnne.
Och så går vi bort till fru Pau-

stians hönsgård, som också vetter ut
rnot vägen, och frågar tuppen Goliat
om han har sett mor.

Jodå, det har jag visst det, sägcr
tlenne fjäderprr-rnkande furste; hon
stannade som vanligt för att hälsa
och växla några ord med mej. Vi har
ju känt varandra så länge och
kan jag tillägga 

- 
så väI, vi talar

med varandra som om vi båda var
människor eller som om jag var en
tupp, vilkct jag alttså också är, och
er mor en höna, vilket hon ju alltså
inte är i verkligheten.

Tänk om mor var en höna, då
kunde hon lägga ägg, säger Minst'
Denna id6 får hans blå ögon att lYsa
i solen.

Fullkomligt riktigt, min lille vän,
säger Goliat, det är inte det värsta
som }<an hända folk att dc blir höns

- 
men såsom varande tuPP anser iag

det vara en fördel för mej att hunna
umgås såväl med höns som med män-
niskor.

Nu går vi opp till backen, därifrån
l<an vi se ner på stationen och s€t

kan vi höra mors tåg när det tutar,
säger Lillebror.

Och vi går upp i backen där ska-
torna sitter i de stora granarna och
tjattrar med varandra och där ugg-
lan gömmer sej i det ihåliga trädet.

Och om det så trara är skatorna
så har de sett mor cykla till statio-
nen och de har sett att på rYggen
hade hon en väska som glittrade och
en korg på cykelstyret. De hade inte
kunnat se vad det var i korgen, men
det var något som rasslade och klir-
rade.

Jä, då var det mors Portmonnä
med alla tvåkronorna och hennes
nycklar, säger Lillebror.

Ja, det är möjligt, säger skatorna
det var säkert något som hade

glittrat om man kunnat se det och
något som hade kunnat skramla om
man skramlat med det. Kanskc var
det också något som man hade kun-
nat ta i näbben och flyga bort med
och gömt någonstans där ingen an-
nan än man själv kunnat hitta det.
Det är så skojigt att gömma saker
för människorna, för dc tror jtt att
de vet allting och kan gömma allting
för oss andra, och de kan inte tro
att de tror fel.

Och nu nappar vi åt oss den cYkel-
klämma som Minst just tapPade, sa-
de en av dem; men innan Minst ens
hunnit sätta i gång och gråta hade
skatan tappat den ur munnen för att
den var så hal.

Det var inte för att jag ville ta
den. Minst, sade skatan 

- 
[Ysn sm

man ju aldrig vet när man kan få
användning för en cykelklämma.
Man vet nämligen aldrig vad man
kan få användning för. Jag ville bara
visa dej att när dtt kunde tappa den
nr handen så kunde jag också taPPa
den ur näbben. Det förstår du väI,
Minst ?

Och Minst sade >>naturligtvis>> så
högt att ugglan vaknade uppe i sitt
höga träd och sadc att hon också
hade en mor. men att hon var så
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Barnerrs egen sida

#

>>fngalunda>>, sade fisken. >.För det
första heter det intc svans, dct hctcr
stjärt och stjär'ten är mitt roder.
Titta här: måstc jag åt höger så vri-
der jag stjärten åt höger; men måste
jag åt vänster 

- 
ja, då vrider jag

stjärten åt vänster. Jag lian inte gt:
di:j min stjärt.>

Då sade flugan till kräftan:
>>Ge mej din svans, kräfta!>>
>>Det heter inte svans, det hetcr

stjärt>>, sade kräftan. :>Och min
stjärt kan jag inte ge dej. Mina ben
är tunna och svaga, rned dem ka.rr
jag inte ro. Men min stjärt är' bred
och stark. Bara rned hjälp av clcrr

kan jag komma någon vart. Titta
här: klatsch, klatsch 

- 
och jag sirn-

mar vart jag vill. Stjärten är mitt
roder. >>

-J uansarna
Historien om en näsvis fluga

F n f luga kom en gång flygande till
H| 'en man och sade:

>Du är herre över alla djur och
tlu kan allting, Gör en svans åt mej!>

>Vad sl<a du mecl en svans till?;r.
frågade mannen.

>Jag behöver den till precis det-
salnma som alla andra djur som har
cn svans>, svarade fhrgan, >till pryd-
nad förstås.>>

>Jag känner inga djur som har sin
svans till prydnad. Och du lever lika
bra utan svans>>, svarade mannen.

Då blev flugan arg och började bli
närgången mot mannen; än satte hon
sej på ctt fat med kakor, än flög hon
trpp och satte sej på mannens näsa,
hon surrade i öronen på honorn. 'Iill
sist blev mannen trött på hcnne och
snde:

>Låt gå! Ge dej i väg, flyg in i
sliogen, flyg till sjön eller ut på
åhern. Finner du ett djur, fågel eller
mask eller vad du vill som har sin
svans till prydnad, så kan du ta svan-
scn. Jag ger dej lov till det,>

Då blev flugan glad och flög ut gc-
nom fönstret. I trädgården såg hon
cn liten snigel som kröp över ctt
blaci.

>>Ge mej din svans, snigel! Du har
<k:n ju bara till prydnad.>

sömnig att hon inte visste om det var
i går eller i dag men det var troligen
i dag.

Så strövade vi kring en stund i
skogen som mor också tycker så
mycket om att gå i och där hon all-
tid börjar sjunga för att det är som
om alla grenarna nickade åt en när
man sjunger för dem. Och så kom
Bams farande upp till oss och så till-
baka till stationen igen. Det gjorde
han tre gånger och sista gången
hade han mor med sej. Och i korgen
hade hon både nya skor till Lillebror
och Minst, en slips till far och ett
köttben till Bams. Det ville Bams
bära själv, sade han, för han var den
som bäst kunde bära det.

Och när vi kom hem log mor mot
huset och hela trädgården så allting
blev levande igen.

l6

>>Tok där, vad tänker du på!:r,
svarade snigeln. >>Jag har ju alls in-
gcn svans, det är ju min mage. Jag
Irressar ihop magen och så sträcker
j:Lg trt dcn det är bara på dct sät-
tet jag kan hrypa och kornrna fram-
iit. ))

Då tittads flugan efter litct rrär.-
rlr:lr'e och såg att han talade sant.

Så kom hon till sjön och i sjön bod-
dc fisken och kräftan. Bägge två
har de svansar, tänkte flugan glad
och sade till fisken:

>Ge mej din svans! Du har den
bara till prydnad.

Då flög flugan vidare. Hon kom in
i skogcn och där såg hon en hack-
spett sitta i ctt träd. Genast icåivde
hon:

>Ge mej din svans, hackspett! Du
har den ju bara till prydnad.>>

>>O, du tokiga fluga!>> ropade hacl<-
spettcn. >Det heter inte svans, det
heter stjärt. Och hur skulle jag irun-
na borra i träden och söka när'ing
och bygga bo för mina små barn
ut:rn min stjärt ? >>

>>Men det gör du ju med näbben!>>

>Med näbben, javisst>>, svarade
hackspetten, >>men stjärten kan jag
intc undvara. Titta här hur jag bor-
1',4r. )>

Med sin fasta hårda stjärt trycktc
hrckspctten sej mot trädstammen,
brijdc hela kroppcn bakåt och slog
näbbcn i stammen så flisorna yrde--.

Flugan insåg att hackspetten an-
vändc sin stjärf när han borrade och
att han inte kunde unclvara den, ty
clcn tjänade honom som stöd. Så mås-
tc hon flyga vidare.

Då fick hon se ett rådjur med sin
unge. Och rådjuret hade en liten
svans den allra minsta lilla svans.



yvig och vit. Flugan surrade så högt
hon kunde:

>>Rådjur, ge mej din lilla svans!;>
Rådjuret hoppade till av rädsla.
>>O, vad tänker du på!>>, sade hon.

>Om jag ger dej min svans så är'
mina ungar förlorade.>>

>>Vad angår svansen dina ungar?>>,
frågade flugan häpen.

>>Det är mycket enkelt!>>, förklara-
de rådjuret. >>Kommer en varg och
jagar oss så störtar jag in i skogen
för att gömma mej och ungarna föI-
jer efter så snabbt de kan. Men mel-
lan träden kan de inte se mej. Då
vinkar jag åt dem med min lilla vita
svanstipp precis som med en näsduk:
spring den här vägen, kom hitåt! De
ser någonting vitt skyrnta framför
sej och fötjer efter mcj. Så flyr vi
alla och gömmer oss för vargen.)>

F lugan begrep att här var inget
att hämta och så flög hon vidare.

Plötsligt fick hon se en räv. O, vil-
ken stilig svans han hade! Yvig och
röd, underbar, gudaskön!

Äntligen, tänkte flugan, den svan-
sen ska nog bli min.

Ifon surrade runt kring räven och
skrek:

>>Ge mej din svans!>>

>>Vad är det du inbillar dej, fluga;>,
svarade räven. >IJtan svans är jag
ftjrloi'ad, När hnndarna hetsar mej
skulle de snart fånga mej om jag
inte hade min svans. Men nred svan-
sen kan jag lura dem.>>

>>Hur kan du lura dem med svan-
sen?>>, frågade flugan.

>>Det är så enkelt; när hundarna
försöker hugga tag i mej så svänger'
jag med svansen åt höger och sprin-
gcr sjäIv åt vänster; hundarna ser
att rnin svans pekar åt höger och så
störtar de iväg i den riktningen. Och
innan de hinner bli klar:r över att de
misstagit sej är jag rcdan långt bor-
ta.>>

Flugan började begripa att all:r
djur har sin svans för ett bestänit
ändamål och att det inte finns några
överflödiga svansar i världen. Med
oförrättat ärende vände hon tillbaka.
Hon tänkte:

Jag ska inte ge mannen någon ro,
jag ska plåga honom ända tills han
gör en svans åt mej.

Mannen satt vid fönstret och titta-
clc nt på gården.

F lugan satte sej på hans näsa.
Mannen slog till mot näsan 

- 
bums

satt flugan i pannan på honom. Man-
nen slog till i pannan 

- 
bums satt

flugan på hans näsa igen.

Vt uiII ho uå,o born...
Forts. fr. sid. 11.

ett läger, kunde lr6n efter en skils-
mässa på mer än tre månader åter-
förenas med far, mor och lillasyster.
Under hela denna tid hade föräldrar-
na inte vetat någonting om dotterns
öde. Någon hade sagt att man sett
henne delta i gatustriderna, någon
sade sig ha sett hennes döda kropp.
Hur hemska dessa tre månader av
ovisshet var för föräldrarna vet väl
cndast den som själv upplevt något
liknande. Men fr6ns mamma vet och
tusentals andra ungerska mödrar.

. Alltjämt är det många för'äldrar
som lever i ovisshct om var deras
barn finns. Men många har efter
hand, antingen genom barnen själv:r
cller genom Röda korsets efterforsk-
ningscentral, fått kontakt med sin:r
barn. En särskild kommitt6 har bil-
dats i Ilngern för att hjälpa de för-
äldrar som vill ha sina barn tilllraka.
Vår delegation sammanträffade med
några representanter för denna kom-
mitt6, däribland ordföranden, profes-

>>Lämna mej i fred, fluga:;, bacl
mit"nncn.

.rJag lämnar dej inte i fl'edr), sllr-
radc flugan. >>Varför har dit drivit
rrrcd mej och skickat mej ut att leta
cftcr' överflödiga svansar ? Jag har'
fr'ågat alla djuren 

- 
alla behöver de

sin svans.>>

Mannen insåg att han inte kunde
värja sej mot flugan 

- 
hon var allt-

för efterhängsen.
Han tänkte en stund och sade sc-

dan:
>>F-luga, fluga, där på gården står

cn ho. Fråga du henne vacl hon har
sin svans till.>>

>>För all del>>, sade flugan, )'jag
iran fråga kon också. Men orn hon
inte ger mej sin svans så sha jag
pliiga ihjäl dej.>

Flugan flög ut genom fönstret, sat-
te sej på kons rygg och bör'jade sur'-
ra och fr'åga:

>>Kossa. kossa. vad användcr dtr
din svans till ? Kossa, hossa, vad har
du svansen till ? >

Kon teg och teg, men så plötsligt
pisl<ade hon tilt med svansen övcr
ryggen -- och träffade flugan.

Flugan föll ner på markcn -- liv-
lös.

>>Det var rätt åt dej, fluga, du ska
inte vara skamlig mot människorna
och inte heller mot djuren.>>

sor Gegessi Kis. I{an berättadc att
många minderåriga flyktingar be-
finner sig i länder vars inyndighcter'
vägrar dem att återvända. I sådana
fall kommer kommittdn att bistå
föräldrarna med juridisk hjälp. f an-
dra fall kan det hända att barncns
återresa strandar på ekonomiska
svårigheter '- 2ivsn här sökei' man
organisera hjälp.

Vi träffade också samman mcd
flera av dessa olyckliga mödrar solit
har sina barn utomlands. Jag tänkct'
särskilt på Jöszefn6 Gulrich, hon
hade tre söner, den äldste och den
yngstc hade lämnat landet i novem-
bcr. Den yngste var bara 13 år och
han bcfann sig nlr i Schweiz, den
äldste hade hamnat i Danitrark. 13-

år'ingcn hadc skrivit hem och sagt
:rtt han ville ko,r'inra tillbaka. Det är
naturligt om hcntrcs ängsl:rn vzrr
störst för honorn - h:rn är jn ännu
bara. ctt barn 

- 
men visst gällde

hcnnes tårar även l8-åringen.
Strax före jul hade en annan mor 

-Tiborn6 Vas 
- 

genom Röda korset
fått, veta att hennes ende son befann
sig i Frankrikc. Han hade senare
skt'ivit hem att han villc tillbaka och
föräldrarna hade i februari clcponc-
rat hans färdbiljett hos dcn unger-
ska lcgationen i Paris. Men de fran-
ska myndighctern:r väg'rar honom,
liksom alla andra mindcr'åriga flyk-
tingar att återvända.

Detta är ett av de svåraste pro-
blcmen för många ungerska föräld-
rar'. Här måste den alhnänna opinio-
nen säg:r ifrån. Inga myndigheter i
världen bör väl få frånta en far och
on rrror rätten till sina barn.

Men vad var då den psykologiska
bakgrr,rnde n till att d:n ungerska
rrng'clornen i så stor ntsträcl<ning
hrnclladc som den gjordc ? Ja, den
frågan ställde vi till många som vi
mijttc. Svaren skiftade. Några nng-
rloniilr som vi talade mcd menadc
iitt rrrgclomcn hade mera bråttom när
<lct gällde demokratiseringsproces-
scn. När kritiken sedan tilltog mot
rlgi:ringen var ungdomen snar att
en€Jag rra sig och många harnnade sc-
rlrn pär, fel sida.

Några mödrar menade :rtt en stor
clt:l av sklrlden var att söha i hetn-
mcn. De flesta möclrar har förvärvs-
arbcte, många är aktiva inom fack-
för'eningen, inom partiet, kvinnorö-
relsen eller någon annan organisation
och så blir det inte någon tid över
att ägna barnen och familjen. I en
clel fall hade ungdomarna påverkats
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T. , fLiuet pulsernr på. nytt...
Forts. fr. sid. 10.

rcdan solbrända pojkar. Den unga
lär'arinnan frågade, svaren honr
snabbt, några svårigheter när det
gällde att koncentrera sig på npp-
gifterna kunde inte märkas. En av
pcjkarna läste ett poem med stor
säkerhet och stark inlevelse.

F ör närvarande pågår mycket om-

Engelsk brodyt
iir just nu uiildi,gt modern tgen. Hur
förtjusande den katt uara itnte endast
ttll styua urderkjolar eller nattlinnen
frå,n den tid då, mornlor rar u,ng be-
riittar den htir h,lla blusen. Den, tir
irtte st;å,r utt kopr,erq, 

- 
fls?L sont har

gott om tid, och ar intresseracl för
broderi, kanske tilt och, med syr den
sjtil'--. Den, knrippes i, rAggen och det
smala sammetsbandet triis ,igenom
broderade hå|. Under en drtikt tir den
förtjusande också, på, den som har
ttrtgdomen bakom sej.

barnens egen skull som de ungerska
mödrarna vädjar om hjälp. Barnen
behöver sin far och mor. Deras väd-
jan ska inte förklinga ohörd. Kvin-
noopinionen världen över kommer att
ge de ungerska mödrarna det stöd
och den hjälp de behöver. Kvinnor-
nas internationella solidaritet är
stark, den är en kraft att räkna med.

fattande diskussioner om skolunder-
visningens fortsatta uppläggning.
Nya läroböcker och läroplaner håller
på att utarbctas inför höstterminen.
Pedagogerna har fått ökade möjlig-
hetcr att anpassa undervisningen
till former som de anser vara dc
bästa rned hänsyn till elevernas för-
måga.

Vad d:t gäller barnen själva och
cl:ras utvcckling, så hoppas pedago-
gerna mycket på hemmen. Får bar-
nen lugn och ro i hemmet utvecklas
de som regel till lugna och harmo-
niska människor. Barn tänker inte
självständigt, de hämtar sina tankar
och föreställningar ur de vuxnas
värld. Barn är snabba att fånga upp
intryck, men dessa kan fort förflyk-
tigas om nya och andra intryck l<om-
mer i stället. Sommaren med ferier
och lantvistelse kommer säkert att
göra barnen gott, det kommer att
hjäipa dem att glörrma de fruktans-
värda dagarna i oktober-november.

I de diskussioner vi hade med
kvinnorna på den textilfabrik vi be-
sökte, liksom vid mötet med repre-
sentanterna för kvinnorörelsen i Bu-
dapest, kom man gång på gång in
på problemet om hemmets och fa-
miljens ansvar för barnen och ung-
domen. Familjen måste vara det cen-
trala 

- 
daghem, skolor och lekskolor

är, hur bra de än är ordnade, bara
institutioner som aldrig kan ersätta
omvårdnaden inom familjen, de är
och förblir ett komplement till hem-
met.

SåväI regeringen som fackför-
eningsrörelsen, och naturligtvis kvin-
norna själva, försöker nu åstadkom-
ma sådana betingelser att mödrarna
får mera tid för barnen och familjen.
Just nu genomföres en ny lag som
tillförsäkrar all2 6661ar med barn
under L8 år rätt till 5 dagars arbets-
vecka. fnom olika företag börjar
man alltmer organisera inköpscen-
traler för såväI matvaror som andra
förnödenheter, allt i syfte att öka de
förvärvsarbetande kvinnornas fritid.

Förbättringar av skilda slag ge-
nomföres nu snabbt. Regeringen och
det nya llngerska Socialistiska Arbe-
tarpartiet går i spetsen. Men kvin-
norna själva, hur arbetar de för sina
intressen ?

På den frågan får sekreteraren i
de ungerska kvinnornas nationalråd,
Eva Feher, svara.

- 
Efter kriget hade vårt demo-

kratiska kvinnoförbund stora fram-
Forts. c"r, si,rl. 13

Pinstbrlxsn
i, en, ntodell som också, den lite cildre
kan tiigga sig till med utan att kiirt-
nd, sej ljollig presenteras i, denna
rackra idö txll py jamas. BEnorna nå,r
ett stycke nedanför knd,t och har
sZ'its i, sidonta, precis som ki,nesis-
katts driikt sont få,tt tjtina som i,tlö-
giuare. Den, raka jackan med sin
lilla kineskrage cir enkel oclt,lcittstru-
ken. och de på,stickade banderl ger en
utsökt prgdnatlseffekt å,t denna mo-
derna nattdrcikt.

direl<t av atrnosfären i hemmet. Det
kunde hända att far och mor var lo-
jala mot regimen så länge de var på
arbetsplatsen men väl inom hemmets
fyra väggar fördc de ett annat språk.
Därtill kommer den frenetiska propa-
gandan i >Radio free Europe>> som i
enbart sköna färger målade förhål-
landena i Västeuropa. Det faktum att
landets gränser varit slutna i 12 är
och nu plötsligt öppnades lockade
många att ta chansen för att se nå-
got av omvärlden.

Många som lämnade landet när
allt var kaos hade säkert inte för
avsikt att stanna borta för alltid. Det
är' inte lätt att omplanteras i helt
ny miljö och för de minderåriga be-
tyder hemmet och familjens närhet
rnycket för deras fortsatta utveck-
ling. Och det är därför främst för
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Sedan årtusenden känner man
konsten att göra parfymer. Redan på
den sköna Cleopatras tid bar de rika
egyptiskorna våskor fyllda.-med- små
aöitXutor. IIur man framställde dem ?

Man rev väldoftande kåda till fint
pulver, Iät det ånga över eld, tillsatte
-hont ttg och formade massan till små
kulor. \ar i det tjugonde århundra-
det en tusenårig egyptisk gravkam-
mare öppnades fann man bredvid
mumien ött titet bord på vilket alla
de doftande föremåI låg som var
oumbärliga för en förnäm egyptiska'
Det dröde inte länge förrän greker-
rå, som också visste att uPPskatta
vällukter, började överträffa sina lä-
romästare i konsten att framställa
parfymer. Romarna skaffade först
sina- doftvaror från Arabien och de
använde dem till och med för sina
hästar. Men när Arabien inte längre
kunde täcka efterfrågan började
man också i Rom framställa ParfY-
mer. Man köpte rosor, violer och an-

cira blommor i Grekland och ESYP-
ten. Men inte bara blommor utan
också sel<ret från myskoxen kom till
linvändning. Så småningom övergick
nra.n i Rom mer och mer till fram-
ställning av parfym i flytande form.
Genom korstågen blev metoden känd
i andra länder och Italien förblev un-
der lång tid tongivande på området.
Först under senare medeltiden över-
träffades det av F'rankrike. I landets
södra delar uPPstår vidsträckta
]rlomsterodlingar, där tusentals män-
niskor sysselsättes. Den franska par-
fymen blir till ett begrepp -- och
Paris huvudcentral!

Naturligtvis började man efter
hand framställa ParfYmer i andra
länder, också i vårt land. Och i dag
bär de flesta kvinnor 

- Precis som
en gång de förnäma egYPtiskorna _-
parfymen med sig i väskan. Men i
dag är den mest i flYtande form och
inte så sällan praktiskt emballerad i
små plastflaskor med skruvlock '. .

ny
och god
KRYDDA
r öken är en av våra bästa och mest
II ranvända kryddor, rik på värde-
fulla vitaminer. I sydliga och öst-
europeiska länder spelar den en ännu
större roll i matlagningen än hos oss,
framför allt gäller det vitlöken som
det svenska köket umgås ytterst för-
siktigt med - främst på grund av
dess starka lukt får man väl anta.
Hos våra inhemska råkostätare är
den emellertid högt älskad på grund
av sina värdefulla egenskaper. Att
den också i sydeuropeiska och syd-
amerikanska länder med låg levnads-
standard spelar en stor roll som vita-
mingivare får anses som säkert.

Men hos oss betraktas den som
sagt i allmänhet med misstro och på
sin höjd sträcker vi oss till vitlöks-
smör på biffen eller en anings aning
i en sallad. En helt annan ställning
intar gräslöken, den givna kryddan
till en av våra nationalrätter: spicke-
sillen. För egen del minns vi som en

av vår barndoms läckerheter smör-
gås med en skiva rökt skinka och
massor av hackad gräslök över.
Fanns det inte skinka och den
fattades oftast - så gick det bra
med gräslök direkt på den med mar-
garin bestrukna limpskivan. Ännu i
dag smakar det lika gott.

Vet ni att gräslök är väldigt gott i
äggröra ? Det lärde vi oss i Norge,
där äggröra framför allt serveras
till rökt eller vindtorkad fårbog, en
norsk läckerhet som spelar ungefär
sarrrma roll som den rökta skinkan i
forna dagars visthusbodar hos oss:
den räcker i månader och är utmärkt
sommarmat, alltid färdig att ta till.

En annan norsk rätt där den kära
gräslöken utgör förnämlig krydda är
fisksoppan. I Bergen kokar man den
på en fisk som kallas pale _- så vitt
vi vet lika okänd i Sverige som vår
östersjöströmming i Norge. Det är
en soppa som kan få det att vattnas
i munnen på en. Här har ni receptet

- till buljongen kan man använda
såväl torsk som kolja eller vitling,
för att inte tala om så förnämlig fisk
som kummel eller gös.

Norsk fisksoppa
Man kokar först en del rensade och

skivade rotsaker: ett Par morötter,
en palsternacka, en bit selleri och
ett par purjolökar i kort spad tills
det hela är mjukt (spadet skall ock-
så med i soppan). tr'iskbuljongen till-
sättes och man kan reda soppan en
aning med mjöI. I en skål rör man så
ut en äggula i en halv koPP grädde
och under vispning hälles soppan över
äggblandningen. Innan den serveras
strör man hackad gräslök över.

Och så ett par lökrätter där vår
vanliga gula lök är huvudingrediens.

Stuuad lök
(Lämpar sig till korv- och kött-

rätter och till rökt skinka.)
5-6 gula lökar skalas, skäres i

klyftor och kokas mjuka i saltat vat-
ten. 2 msk margarin och 3 msk vete-
mjöl fräses samman och spädes med
mjölk - ca 4 dl - tills man har en
tjock sås. Den kokta löken röres ned
och stuvningen avsmakas med salt.
Man kan också med fördel tillsätta
2-3 msk riven ost.

Frr,tyrkokt lök
Gör en smet på L ägg, 1 dl mjöI,

en knapp dl mjölk och en nypa salt.
Låt den svälla en stund. Skär 3 stora
lökar i rätt tjocka skivor och dela
upp dem i ringar. Doppa några lök-
ringar åt gången i smeten och koka
dem guldbruna i het olja. Låt dem
rinna av på gråpapper och servera
dem så heta som möjligt till stekt
kött eller lever. De passar också ut-
rnärkt till smörgåsbordet.

Kokt purjolök är härlig serverad
med rört smör, men man kan också
stuva den och servera den till kallt
kött eller skinka.

Stuuad, puriolök
Skär 3-4 purjolökar rätt över i

lagom bitar och fräs dem en stund
i litet margarin i en kastrull. Späd
med 2-3 dl gräddmjölk, salta och
låt löken sakta koka under lock tills
den är mjuk. Tag kastrullen av vär-
men, rör ned en uppvispad äggula
och servera genast.
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vrD TVA vÄllYCKADE MorEN
r' Hcilsingborg och Malmö i slu,tet d,D nl,cLrs lick jag tiVfcilte stifta
bekantskap med >>så,ngjurttatt>> t, Malmö SKV-audelni,ng 

- 
en upp-

friskande bekantskap. Trink iindå, uacr en liten så,ngkör kan gbra
tnycket för att stitta stir på, ett m,öte. Det blir sttimni,ng octt gkid,je,
sinttena blir mottagliga, för det sonl, bjuds 'i öL)rig und,erhållning
och, .[ f öredrag, det blir liittare ott f å, igå,ng cli,skussi,onen _ rnan
bli,r helt enkelt uiinligare stiimd m,ot arlu mcinni,skor, trius i gemen-
skapert. Så,ngjuntan i Malmö d,r lörresten inte så, Iiten 

- 
d.ttssi,net

såltgfå4lar så, ntir som, på, err,, last inte arla had,e ti,llfdlre ncirt:ara
i, Malntö då. orattstående bild togs. Sdkert och med, hu,mör anger
Linrfta Li,ttdstrand tonert, med glitarren i famnen.

trZ. ,S.
()-()-()-()-()-()-()-()-()-()-()-(t-o-()-l)-()-()-()-()-()-()-()-()-()-()roe,{r

I NATII{ AY rttctrt. å,ter bextiprtar ett land sonr aD
cle allierade i, det senaste kriget au-
t:ripnarles, uilket lolken såg som ett
f örsta stelt 7tå" '"*cigen till allm,iitt, ned-
ru,strtitt11. Allt flera atomuapen frant-
sttilles och nlan f ortsiitter erperi-
nt.ertten, tned ltiirrrcapen, experint,ent
sorn, redan de stitter miinslcligltetetts
rtorntala liu i, fara.

2OO MITJOI{ER

Det iir bra ont, u,nderutskottet för
trcdrttsttting kiinrt,er folkens liingtan.
Diirför betraktar jag det som min
Ttlikt att inför er ge uttryck för clen

f retlsuilja son7, bes jtilar hundratals
tttiljoner lcuiu,nor och möd,rar utlka iir
sam,rnanslutna,,i Kuinnornas Dento-
kratiska Vcirldsf örbund. Dessa ku-in-
nor har inte glömt det andra uiirlds-
Irigets l0 mr,ljotter döda. De riktar
till trttderutskottet lör nedrustning en
entriigen L-iidjan, om att uidta kon-
Itreta åtgtiriler för att koatma lrant
till ett. uerklig nedrustnin,g. Alldeles
siirskilt ber de er att en öuerens-
komntelse måtte triiflas ont, förbud
ntot atom'-rapnen och olördröjligt in-
stcillarde au proven med, kdrttvapen.

E. COTTON
orrlförande i Kuinnorltd,s Demo-

kratiska V iirldsf örbund.

f-\ en 18 mars sammantr'ädde i Lon-
l-Joott underutskottet av FN:s ned-
rustningskommission tilt förhandlin-
gar. fnför' öppnandet av detta vikti-
ga möte sände KDV:s ordförande,
mme Eugönie Cotton, följande brev
till utskottets ordför'ande:

I samnta stund sont, underutskottet
Jör nedrustndng börjar ett ttytt sanl-
matttrcide gör jag ntig tiU talesnturt
för ntiljoner och å,ter miljoner ltuitt-
ttor i alla ltinder soln hyser innerliga
förhoppningar onl, dtt tti skaMtu
Jramgå,ttg i ert arbete.

Kuirtrtorna ui,ll freden; de uill ittte
rtå,got ltrig igen, som kriirer så stc.tra

offer au dem och tillfogar dem så
tttyckert sm,cirta.

Jtr,st u,tc ti,r de djupt oroade crc att
se h,ur derr, internationella spiittningen
r iir er och, militiirblo ckspoli,tiken ler er
upp igen.

I ord ptrisar regeringarna ttedru,st-
ttingett men i uerkligheten intertsifie-
rar ntåltga, au deln kapprustnittgett.
Matt gå,r till och med så, lå,ngt att

Sven ska Kvi lr nors

Vänsterfc;rbund (S KV)
uppstod år 1931 och har utvecklats
ur föreningen Frisinnade kvinnor,
som bildades 1914. Det bygger på
samarbete mellan olika åsiktsrikt-
ningar och har därvid alltid hävdat
sin tro på kvinnornas särskilda upp-
gift för fredens sak och sin överty-
gelse att samhället måste omdanas
till att motsvara även de kvinnliga
medborgarnas behov.

SKV är sedan rnaj 1946 svensk
sektion av Kvinnorn,as Demokratiska
Världsförbund (KDV), som omfattar
över 200 miljoner kvinnor i 80 län-
der. I(DV och dess nationella orga-
nisationer kämpar för att vinna och
praktiskt. förvenkliga kvinnornas
rättigheter: rätt att rösta och att
väljas, rätt, till arbete, ti'tl lika lön
för lika anbete och till befordran;
rätt Lill undervisning och yrkesut-
bildning oc{h till social trygghet för
moder och barn.

KDV och dess nationella organisa-
tioner kämpar för att tilltörsäkr,a
alla barn ett lyckligt liv i trygghet;
undervisning och goda rbostäder, häl-
sovård, sund litteratur, goda frritids-
sysselsättningar. KDV vill samla all
världens kvinnor oberoende a,v hem-
ort, ras odh livsåskådning till försvar
av fretlen.
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