
M:me Cotton, KDV:s ordf örande, med en liten bapenhamnare i t'amnen.

Ingen skal rsve os retten til freden,

ret til at vokse og gronnes i solen,

modnes i lykke som rugen og hveden.

Ingen skal splintre den verden vi bygger,

brrnde vor stue og adsplitte reden.

Lydt over jord lyder råbet fra slagten:

Ingen skal rsve os retten till freden!

Otto Gelsted

Tl kvlnnor
I Demohratiskt Vrirldsfirbund



I(vinnornas världskongress 1953

Denna kongress har ägt rum i Köpenhamn den

5-10 juni, råttare sagt den 5-1'1 juni - ty avslut-

ningen skedde först den 11:e kl. 4 på morgonen.

Vi påminner oss att KDV bildades efter anåra

världskrigets slut på initiativ av de franska kvinnor-
nas förening (Union des fcmmes frangaise). Det var

när denna förening samlades första gången efter

krigets formella avslutnin g 1,945 som dess ordföran-

de, Mme Cotton, föreslog en inbjudan till alla v*l-
dens kvinnor att samlas på hösten samma år. Så sked-

de, och med. dr Andrea Andreen, SKV:s nuvarande

ordförande, var då även deltagare.

Då man nu ser tillbaka på kongressdagarna i Kö-
penhamn, vill man gärn a [ä uttala sin känsla av

vördnad och tacksamhet till förbundets ordförande

Mme Cotton, till dess generalsekreterare Mme

Vaillant-Couturier samt till hela presidiet. Man vill
även hjärtligt fä tacka det danska förbundets ord-

förande Ruth Flermann och dess samtliga medlem-

mar för deras tillmötesgående älskvärdhet, vare sig

det gällde en livsf räga el\er en borttappad handske.

Och nu till själva kongressen! Det var oerhört

imponerande att. se delegationer frän 70 nationer

samlade för att - som det hette i appellen - trots

"oiikhet i ras, politisk åskådning, religiös överty-
gelse, vilket land och vilken social stäilning man än

tillhörde, enigt sluta sig samman för att försäkra

ät varje kvinna heunes rätt och ät varie barn dess

trygghet, och för att skapa en värld, där mänsklig-

heten kan leva i fred". Någon, eller många, torde

härtill säga: "Overmod!" Det år t'el! Om än för-
verkligandet ligger "bak f 1årran seklers solnedgång",

kan icke målet sättas för högt, och varje uppriktig
strävan är ett om än aldrig så litet steg - likväl ett
steg mot målet. Cch det bör framhållas, att även

om olika synpunkter kom till orda - annars hade

det ju inte blivit något liv i diskussionerna - nåddes

det i stort sett enighet, utan eftergift på väsentliga

punkter.
Utan att här kunna ingå på alla de anföranden

som hölls, må nämnas Mme Cottons redogörelse för
KDV:s arbete under de senaste åren och dr. An-
dreens översikt över kvinnornas medborgerliga ställ-
ning i olika länder - bägge prestationer av stora

mått, timslånga, men framförda med stark känsla.

Aven bör nämnas ett utomordentligt anförande av

förbundets första vice ordförande, Mme Nina Po-
pova, med särskild vikt på betydelsen av vänskap

och samarbete mellan foiken.
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Behållningen av kongressen är kort sagt mycket

stor. Man har fått tillfälle att se och söka kontakt

mecl människor från så många av världens länder,

och man tänker med beundran tillbaka på dessa

kvinnor från skilda håll som gått in för att arbeta

för rättvisare förhållanclen och en lyckligare tillvaro

i framtiden - kosta vad det kosta vill. Man har fått
ett skakande intryck av hur många av dem som

varit, fängslade, förföljda och plågade och hur

många som alltjämt lever under olidliga forhållan-

den. Ett oförgätligt minne blev det att se den vär-

dighet och den själsstyrka varmed dessa kvinnor

uppträdde, från vilken världsdel de än kom - icke

minst frän fiztrran belägna länder.

Det må ej heller förtänkas en gammal jordbru-

kare att med särskild känsla ha lyssnat till de många

anföranden som påtalade den nöd och svält som i

fruktansvärd utsträckning råder i världen på grund

av att jorden äges av ett fåtal och ej fördelas och

brukas till allas rättmätiga försörjning. Det borde ha

framkallat en djup förståelse för nödvändigheten av

jordfrågans lösning överallt där det ej skett. Om

man ej haft det förut, bör man genom denna kon-

gress ha få.tt ett starkt medvetande om vilken nöd-

vändig och genomgripande nyskapelse som skett i

Sovietunionen och Kina.
Kongressen av 1953 är' avslutad. Må kvinnorna

framhärda i sina föresatser och vinna framgång'

Äterigen: man känner tacksamhet, beundran och

vördnad för den uthållighet, det mod och den fram-

synthet som är bärande för Kvinnornas Demokra-

tiska Världsförbund. Elisabctb T amm.

I Kvinnornas Världskongress

deltog 680 delegater från 70 länder'

Desswtom deltog 65 obseraatörer.

Åhörarna berälenades till I 200.

Tio internationella organisationer bade sänt

representd.nter, bl. a. Internationella koopera-

tiaa hainnogillet, K.F.tl.K. ocb lrtternationel-

la K'uinnot'örbundet t'ör Fred och Fribet.

Deltagernas medelålder aar 39 år.

Trettio av delegaternd' aar riksdagsledantöter.

Till KDV:s ordt'örancle omr:aldes enhälligt

Mme Cotton.
Tilt pice ordt'. nyrtaldes med. dr Andrea

Andreen.



Rut Adler: Det beror$pa oss
I nt ry ck fr å,n Kairuno rnas V tirldskongres s

Redan när vi kommer in i den väldiga salen, smyc-
kad till den vackraste ram omkring ett stort råds]ag
där kvinnor str'ömmar in 

- 
en böIjande flod av om-

famningar, leenden, allvar, förväntan 
- 

sänker det sig

över oss denna sällsamma känsla av gemenskap, enhet
som intet annat är än mänsklighet. Ä, vore det
denna församling som idag Lrestämde folkens öden!

Den tanken kan man inte undertrycka - 
då vore allt

så annorlunda!

Och så slår det en plötsligt: det är ju ingen utopi -
det beror ju på oss! Är denna sammanko'mst en inled-
ning, ett steg framåt? Här kommer de, kvinnor från
jordens alla hörn för att några dagar berätta för var-
andra direkt, oförfalskat, om sina förhåIlanden 

- 
och

besluta i frågor som är livsväsentliga för folken.

De kom från öst och väst, från norr och söder, tvärs
genom det kaila krigets giftdimmor, tvärs över grän-
ser, trots alla hinder kom de: här var icke Iängre svart
cller vit, icke jude eller grek, icke hög eller låg. Här
var kvinnor, mödrar, människor. Vi var inte re-
presentanter för intressen i olja, mangan, ammunition
och bomber. Vi hade ändå de dyrbaraste investeringar
att rädda: släktets framtid. Vi kom som representanter
för intressen i liv och hälsa.

Salen var fylld till sista plats 
- 

både vid delegater-
nas sju långa bord och på åhörarläktarna 

- 
när danska

KDV-sektionens ordf. fru Ruth Hermann hälsade oss

välkomna och betonade att de mål vi föresätter oss

ej får stanna vid kongressbesluten härifrån skall
dessa ut i praktisk tillämpning. Sedan presidium valts
och intagit sina platser på det blomstersmyckade po-
diet, talade vårt världsförbunds ordförande, m:me
Eugenie Cotton. Hon tackade de danska vännerna för
deras stora arbete med förberedandet av denna kon-
gress, tackade de kvinnor som utan att tillhöra KDV
kommit med för att bidraga till lösningen av våra ge-
mensamma uppgifter.

Dessa uppgifter är att vinna och skydda kvinnornas
lika rätt på alla områden, skydda barnen från krig och
trygga deras häIsa och utbildning, vilket icke kan ske
utan fred, slut på det dödande som pågår. "När en sak
är rättfärdig, måste den bli förverkligad", citerade
m:me Cotton Marie Curie.

Efter m:me Cottons inledning höll med. dr. Andrea
Andreen ett av l<ongressens två huvudanföranden, när
hon framlade KDV:s rapport. 

- 
Denna översikt över

kvinnornas situation i världens olika länder, kommer
att vara ett utmärkt studiematerial, som vi hoppas
snart l<ommer i broschyrform. Man önskar det i hän-
derna på alla l<vinnor 

- 
eftersom det ju är okunnig-

het om andra folks verkliga förhåIlanden som utgör
grunden för liknöjdhet, vanetänkande och passivitet.

Långvariga ovationer föijde på dr Andreens tal -
och blommor strömmade in.

Därefter började den långa raden av rapporter från
de olika ländernas delegater, som gav oss delegater

den stora förmånen av en förstahands information, så

värdefull som inspirationskäIla i allt vårt kommande
arbete. Mot bakgrunden av skakande fakta om hunger,
armod, omänskligt slit, ofrihet i stora delar av världen
lärde vi oss också genom många konkreta exempel hur
kvinnornas kamp för deras och barnens rätt, deras
kamp för det dagliga brödet, förenades med kampen
för fred och nationellt oberoende, det ena betingat av
det andra. Vi hörde hur kampen gav resultat 

- 
ofta

små, och ofta med blodiga bakslag. Men ändå fort-
sätter kvinnorna oemotståndligt, segt, med livcts egen
nödvändighet 

- 
och det rör sig 

- 
framåt.

Vi hörde också, lärde av och gladdes över hur kvin-
norna i de områden av jorden där folken 

- 
och där-

med i hög grad kvinnorna 
- 

har den bestämmande
makten, hunnit tiII den människovärdiga, lyckligt ar-
betsfyllda tillvaro där deras trygghet inte hotas av nå-
got annat än brott mot världsfreden.

Inte att undra på i denna församling, men sällsamt
och meningsfyllt att uppleva, när Algeriets kvinnor
omfamnas av Frankrikes, Brittiska Guyanas delegat av
engelskorna, USA:s vita representant av sin svarta
syster.

Inte att undra på men sällsamt att uppleva när kvin-
nor från frak, Egypten, Kuba, Argentina, Portugal,
Spanien, Costa Rica, Pakistan 

- 
Iänder där analfabe-

tism, hög spädbarnsdödlighet och låga kvinnolöner rå-
der l)'ssnar till rapporter från kinesiska, ryska,
polska, ungerska m. fl. medsystrar om nyvunnen fri-
het, om stigande välstånd, tryggare villko'r, om full
delaktighet i arbete och kultur. (Om barnprobiem i
Sverige talade Hanna Carlsson, Göteborg. Red.)

Intensivt arbete i kommitt6erna, intensivt lyssnande
i hörapparaterna med översättning till sju språk, in-
tensivt sorl i haliar och korridorer där adresser och
hälsningar bytas, förfriskningar intagas och tidningar
ögnas igenom. Från fackliga organisationer har blom-
mor anlänt med lyckönskningar tiII kongressen. Och
hundratals telegram har kommit från olika delar av
jordklotet. Gåvor gavs och togs emot från den ena de-
legationen till den andra.

På söndagens förmiddag höll Eugenie Cotton kon-
gressens andra huvudanförande, om värnet av freden
och barnets rätt till hälsa och demokratisk fostran.
Mitt under ovationerna efter detta varma strålande
tai, hände det'något som för oss alla blev en upp-
levelse av oförglömlig symbolik: en ung mor bland
åhörarna gick fram och räckte sin tre månader gamla
baby till vår vördade ordförande. Hon tog barnet i
sina armar och det log tryggt och såg sig oförskräckt
omkring på alla presidiets kvinnor, på ljuset från alla
de framskyndande fotograferna. Barnet räcktes från
famn till famn, och fann sig lika tryggt på armen av
en svart, en vit, en gul en brun kvinna. (Se omsiaget!)

Var det inte i detta tecken vi skulle arbeta? Trygg-
het för barnen i hela världen!
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Som ordt'. lör dagcn mottar Nina Popova bär en inbunden bälsning t'rån 10.000 saensba kvinnor. Fem bussar
med kongrassdaltagarc .hade leommit från Västra Sueriga och den tlagen öbat

antalet daltagande svcnskor till 355,

FESTERNA
vid kongrcsscn var ju inte det viktigaste, men de gav utom-
ståendc tillfalle att lära känna oss - och de gav oss en bilder-
bok av minnen, som vi lättare kommer ihåg än många av de
a.llvarliga och långt viktigarc beslutcn under de arbetsfyllda
tlmmarna.

Lördagen den 6 juni hölls kongressfesten i KB-hallen, Kö-
pcnhamns största lokal, som fylldes av utländska delegater
och danska åhörare. Ungdomskören av t95t sjöng danska
folkvisor, Unge Tonekunstneres Orkester framförde Beetho-
vcns pianokonscrt nr 5 mecl John Vinther som solist. Opera-
sångcrskan Karen Heerups program innchöll endast danska
sånger. Höjdpunkten i programmct blev Den Kongelige Ballet
mcd ctt parti ur Elverhöj och cn tarantclla ur baletten Napoli.
Se, dct var en riktig fcst! skulle H. C. Andersen ha sagt.

Sönclagen den 7 juni hölls ctt möte i Felledparken, där
tuscntals människor fick höra vad vära utländska gäster
hadc att säga om situationen i sina hcmländcr och om sina
försök att fråmja världsfrcdcn. Bland talarna märktes m:me
Cotton, mrs Monica Felton, Kinas hälsovårdsminister Li The-
chuan, överbibliotckarie Ida Bachman och danska KDV:s
ordförandc Ruth Hcrmann.

Måndagen den 8 juni besöktc dcn svcnska delegationen
Minncslunden, c1är de danskar vilar som stupade undcr sitt
motstånd mot den tyska ockupationen. Minnesord och blom-
mor' 

*
Eftcr fcm clagars intcnsivr och inspirerande arbete inleddes

på kvällen dcn 10:e det sista avsnitter i kongresscn. Kvin-
nornas representantcr i clc flcsta av jordens länder hade lagt
fram rapporter om lägct hos dem. Många hade delgivit kon-
gressen bittra erfarcnheter onr diskriminering och förtryck,
andra åter hadc kunnat glädja kongresscn med rapporter om
vunna framstcg och likaberättigande. Men från framför allt
tre länder saknades ännu rapporrer. Varför kom inte dessa?

- Kvinnor från Korea, Vict-Nam och Malacka väntade allt-
jämt utanför Danmarks gräns. Den danska regeringen vägrade
cl cl11 lnrcsa.

Men än en gång besannades Joliot-Curies ord: att sanningen
rcscr utdn pisu.m. Från övcrsättningskabinerna fick dclega-
tcrna lyssna till den koreanska delegationens rapporc som på
anclra vägar kommit till kongrcsscn. Mcd cljup rörelse åhördes
denna rapport som formacle sig till en inträngande maning
att intensificra strävandena att skapa frecl och samförstånd i
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världen. Två engelska kvinnor med nära och kära anför-
vanter bland de hemvändande krigsfångarna, höll i talarstolen
Koreas blå-vit-röda fana därmed symboliserande sem-
hörigheten med de hjältemodiga koreanska kvinnorna.

Därpå delgavs kongressen på liknande sätt rapporterna från
Malacka och Viet-Nam, den sistnärnnda genom en bandupp-
tagning. a

När kongressen vid halv tio-tiden samlades till sitt sista
kvällsplenum var åhörarläktarna fyllda till sista plats. Och
man märkte genast att det låg något alldeles särskilt i atmo-
sfären.

Madalena Rossi, Italien, övertog ordförandeskapet och
lämnade ordet till Ruth Hermann. Det fackeltåg varmed det
var avsett att kongressen skulle ta farväl av Köpenhamn hade
i sista stund förbjudits av myndigheterna. "Men vi ska därför
inte sakna ljus" - utropade Ruth Hermann. Och in i kon-
gressalen kom hundra kvinnor bärande ljus i sina händer
och tände de ljus som prydde presidiets alla platser. Mcd
hänförclse hälsades dessa ljusets bärarinnor, och srrax srröm-
made tonerna av den danska nationalhymnen ur tusentals
strupar. Ropen: Vizte la Paix! Vi ztill ba't'red! Hw Pin {Jan
Suai! avlöste varandra. På en mångfald språk sjöngs sånger
om freden och friheten. Plötsligt ökar jublet, applåderna
smattrar. In bäres en jättestor fredsduva av vita nejlikor,
som en symbol för kvinnornas insatser i kampen för freden.

Till kongressens historiska beslut hörde det enhälliga an-
tagandet av deklarationen om kvinnornas rättigheter. Rätten
till arbete, rätten att fritt välja yrke, rätten att bekläda alla
slags administrativa och offentliga postcr, lika möjligheter till
befordran på alla arbetsområden, lika lön för lika arbete,
och lika rätt till yrkesutbildning, kräves i dcklararionen som
även hävdar kravet om socialförsäkring och statligt skydd för
alla mödrar och barn, rösträtt och valbarhet.

En appell till världens kvinnor antogs i vilken det bl. a.
heter: "I gemenskap måste vi kräva art vapenstilleståndet i
Korea undertecknas på en rättfärdig grundval, och följes av
en varaktig och rättfärdig fred. I gemenskap må vi kräva
arr krigen i Vier-Nam och Malacka sroppas och att de
tyska, österrikiska och japanska frågorna löses på fredlig
väg. . . Vår viktigaste uppgifr är att uppfostra ungdomen och
|åra vära barn att älska fred, framåtskridande och vänskap
mellan folken."
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Brerrbärarn kom som ett öde till grinden varenda
dag, men han stannade aldrig. Aldrig. Och Erik stod

där med sin olidliga spänning.

Solen steg högre på himlen. Erik slet på sin rov-
åker. Han fick beröm för sitt arbete. Rättarn var en

livad karl och sade alltid några vänliga ord. Ja, det

skulle nog gått bra att leva, om det bara kom pengar

med posten. Men pingst närmade sig hastigt. Det
var redan dan före pingstafton och mor Lena stod

bekymrad i det nyskurade köket och strök på Eriks
kostym.

- J^g har allt slitit med den, ska du tro, hälsade

hon E,rik, när han kom hem frampå eftermiddan.
Men bättre än så här blir den inte. Och skorna har
jag smetat på och blankat värre. De är ju riktigt
fina, Erik! Kommer det nu inte ett paket med brev-
bärarn i morronbitti, ja dä kan jag inte göra mer

för dig.
Pojken murrade något till svar. Lena såg att han

knappt fick i sig kaffeslurkcn.

- Att det kan finnas såna människor! sökte hon

trösta. Hade jag trott att han inte skulle skicka dig
något nu, då hade jag fåll gått till fjärsman och

Iänat pengar. Nu är det för sent. I morron klockan
nio ska du vara färdig att ge dej av med de andra.
Fjärsman är inte hemma heller har jag hört. Om jag

visste nån att läna av i kväll. nån som hade en

kostym över. Jag ska ge mej av fär jag se!

Pojken svarade inte nu heller. Han stirrade bara

med hårdare ögon rakt fram.
Och Lena gjorde sin plikt. Hon gick för varv i

den lilla byn och sökte fä tag i något till Erik. Men
allt som fanns över i gärdarna var antingen urvuxet
eller avsett för stora karlar. Det var för sent att sy

om nu.

- Hade en bara trott att karln inte skulle sända

nånting, pengar eller kläder, så hade en väl i tid

Noaellen:

Blornmat?r Tidlosa-
au Maj Hirdntan

gled en befriande ljus minut. Dcn 1åg liksom och

gett scj av och gjort nån råcl. Mcn jag har aldrig
varit mcd om annat än att dom velat hjälpa, när

deras unge gick fram. Det har clom. Mcn den här

stackarn övcrger dom alldeles. En fär lira så längc

en le ver !

Detta upprepade Lcna i var stuga.

Men kanske, kanske skulle dct komma ctt paket

på pingstaftons morgon.
Den natten sov Erik dåligt fast han var trött av

arbetet. Lena hörde nog hur oroligt det var med

honom.
På förmiddagen klockan nio stod han färdig,

klädd i sin gamla kostym. Brevbärarn hade gått

förbi.
Pojken var underligt grå under solbrännan. Hans

blå ögon hade djupnat och syntes nästan svarta. Han
kutade mecl sina axlar i den urvuxna kostymen.
Byxorna voro för korta. Han sökte sjunka hop och

på så vis korta av sin längd. På samma sätt drog

han in armarna för att fä rockärmen att verka

längre. Under vägen till kyrkan kommo de andra

läsbarnen ett för ett, eller i sällskap, ut från gårdar-

na. De voro alla i skinande nytt frän topp till tå. De

skruvade sig generat och granskade varann under
lugg. Deras anförvanter gingo högtidligt bakom
dem. Ett stycke efter E,rik traskade Lena i svartgrön
halsduk med lång frans. Den hade varit rned 186o

och "var ren gammal då".
Arvida från Storgårn gav upp ett skratt, då hon

fick se Erik. Det skrattet bet sig fast. Han drog in
sina långa armar och knöt sina axlar än mera och

lagade a.'ct han kom sist och för sig själv. Han visste

inte att de flesta i kamratskaran tyckte synd orn

honom. Hade han vetat det, hade han inte iust blivit
lyckligare.

Inte nog med kamraterna. Han visste, kände det

på sig, och det .var tyvarr sant: han väckte upp-
seende i kyrkan. Alla ville ju se, om det inte ändå,

kommit något paket i dag på morgonen. Nu såg de

hur det var med den saken.

- Stackars pojk! sade deras blickar.
Men Erik gick sin via dolorosa ända fram till

altarets rund. FIan var så illa tvungen. Och över
hans klädbekymmer och över de andras klädglädje



dallrade under valven innan blicken plånat ur den.

Pojkarna voro också bleka, flickorna snyftade.
Som Erik nu låg där på knä, tänkte han på sina

skor. Han kunde inte fä dem ur tankarna. Han
kunde inte heller - fast han försökte - vika su-

lorna in under sig. Det var nämligen ett stort runt
hål under varje sula och han fick för sig att alla i

kyrkan måste stirra på dessa runda håI. Han fick

gå fram i en gammal lappad kostym. Han nästan

viskade det sista, han hade gråten i halsen, ty min-
net av förödmjukelsen, då Arvida skrattat åt honom,

var ännu så svidande oläkt.

- Har - har - har du inte fått mina pengar?

Ar det sant, gosse?

Är du min pojke? Du ser ju riktigt trevlig ut.

Lektorn talade så lågt han någonsin kunde, ty mitt
i denna överraskning glömde han inte ett ögonblick,

att fru Larsson stod och lyssnade.

Nervöst gick han till skrivbordslådan.

- Här är alla kvittona från första stund. Lektom
drog fram en hel hög kvitton, ordentligt hopsatta

med gem, buntade i datumföljd.

- J"g är så här ordentlig, sade lektorn, och det

var ju tur för mig nu!
För pojken svävade en tanke pä att det var un-

derligt med en sådan ordentlighet i småsaker, när

man slarvat i så stora ting. Men han kunde ju inte

forma denna tanke och han teg och såg på kvittona,
som hans far visade och räknade.

- Se hår, 7y i månaden kom vi överens om att
jag skulle sända. Och det ser du, att iag gjort. Räkna

'..1 |
s lalv !

Pojken räknade. Det stäm dr. 7; kronor hade sänts

till Fru Agda K. - modern månad under

alla är. Och nu till konfirmatiouen hade lektom
sänt zoo kronor. Det hade han också kvitto på.

- Ser du, min gosse, jag tänkte nog gång på gång

under åren att fara dit ner och hälsa på dig. Men

clet blev aldrig av. Och som åren gick blev jag mer

och mer rädd för att möta dig. Jag kände på mig,

att du skulle avsky mig, och ju större du blev ju mer

skulle du undra och fördöma som ungdom gör. Jag
ville inte heller störa dig. Jag tänkte att det var
bäst som skedde, att du inte blev påmind om detta.

Tänkte, att det skulle gå så, att du växte upp och

en dag skaffade dig familj och glömde av det här.

Jag var rädd, det var fegt av mig, och nu ångrar iag
alltihop. Kan du förlåta mig, barn? Inte nu, det

begär jag inte, men någon gång.

Det var för mycket för pojken. FIan bc;rjade

grära. FIan grät stilla och övergivet där han stod

nära dörren. Fadern sökte nu att få honom att sätta

sig i en av fåtöljerna.

- Så vackert hår du har!
Faderns händer fumlade ovant över gossens

huvud.

- Hon då, stammade pojken fram.

- Ffon, ja hon fick peng art7a, har fätt dem hela

tiden. Hon har det bra ställt. Jug förstår inte att hon
inte skickat dem till din fostermor. J"g förstår inte
. . . Man lär sig visst aldrig förstå. Människan, tänkte

någonting segt pä tungan det var oblaten
man gav honom en klunk vin, den första i hans

Men hans tanke gjorde tränga lovar kring de

siga skorna. Och under vånda kom det plötsligt
honom kom som en uppenbarelse dtt
skulle ge någon igen t'ör det bär.

Ja, det tilldrog sig vid altarets rund och pingst-
solen steg därute och liljorna doftade starkt där
han böjde sitt huvud - ty de stodo alldeles inpå
honom i en stor kruka. Men det var inte doften
från liljorna som höll på att kväva honom. Det var
hat. Hat till denne någon som låtit honom genom-
lida denna trasiga konfirmation.

FIan hörde inte prästens duvoord, han hörde
ingenting, ej heller blickade han upp mot den kors-
fäste. Han kände endast hur det dånade, hur det
skrek någonstans invärtes: Du skall gå till den us-

lingcn och säga honom sar-rningen. E,n gång i sitt usla

liv ska han få veta vad han går för.

- Det är en pojke här som frägar efter lektorn!
Fru Larsson, som brukade städa åt lektor R. och

laga hans middag frampå eftermiddar-r, såg genast

att det inte var någon skolyngling med kriaböcker,
såg att det inte var någon från den här staden, och
hennes nyfikenhet strök med strålkastarens snabb-
vassa blänk över ynglingen i novembermörkret på
verandan.

- Vem kan det vara? Vad vill han? Han kan
ju gå in.

Pojken stannade innanför dörren och sade inte
ett ord. Men hans blå ögon hade svartnat av spän-
ning och händerna höll han hårt knutna, medan
blicken hastigt svepte över bokhyllorna, de mjuka
fätöljerna, den fina mattan, innan den borrande
kylig stannade på den något fetlagda medelålders
herre, som alltså var hans far.

Lektorn stängde dörren efter fru Larsson, ty han
anade att pojken hade något ärende mellan fyra
ögon. Någon läroverkslymmel hade väl varit fram-
me igen i något slagsmåI.

- Vad är det om, frågade han vänligt.
Pojken tuggade sina läppar.

- Ni ar min far! Varför skickade ni inte en

kostym eller pengar till konfirmationen? Jag fick
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han fortsätta, men ordet fastnade

Han tänkte på sig själv.

- Finns det inget kort av henne.

Lektorn gick till skrivbordet igen.

ett amatörfoto. Gossen såg en piffig
som uppasserska i strikt elegans, en

med burrhår och ögon som man inte

hans tunga.

Han kom med

ung dam klädd
smidig varelse

fick fatt i.
Erik kom plötsligt att tänka på stenmuren hemma

vid Ler-ras stuga. Där växte en blå blomma. Tidlösa.
Under milda vintrar blommade den vid juler-r. E,r-r

julafton hade han stått vid blomman Tidlösa och

tänkt vackert om sin okända mor. Så där blå och

blomspäd och utanför i kylan vid kanten av en

clriva hade han drömt henne. Han hade kysst blom-
man och tyckt att vingar svävat över honom, mo-
derns milda hälsning.

Men det hade alltså varit dumt tänkt.

FIan bet sig i läppcn igcn, tvingade tillbaka tårar-
na och såg fadern i ögonen.

- Det var inte crat fel då, sade han och räckte
fram handen till adjö. Det är bra då. Jag ska gå nu,

och jag kommer nog inte tillbaka.
I lektorr-rs övcrrumplade sinne virvlade det också

om. F{an skullc velat bjuda sin gosse på midclag, men

kunde inte för fru Larsson. Han kunclc inte blott-
ställa sig för småstaclsskvallret, det skulle gå över
honom som en orkan, och han haclc inte krafter att
stå mot. Kanske skulle det resultera i att han miste
sin plats, där han nu satt, tryggacl till döddagar.

FIan tog frarn en hunc{ralapp, räcktc dcn till
pojken och sade:

- Tog det här så länge och låt mig veta din
aclress, så att jag kan hjälpa c{ig i fortsättningen.

Pojken ruskade på huvudct.

- N.j, jag har klarat mig förr och det ska gå nu

också.

Lektorn tog då och stoppade hundralappen i poj-
kens kavajficka. Det var en nött kavaj,, men det var
den första kostym pojken tjånat, sedan han gått och

läst. Han var stolt över den. Den hade inte för
korta ärmar eller ben.

- Jng heter Erik, sade han hu, rätade på sin

gängliga kropp, tog hundralappen ur fickan och

lade den på bokhyllan intill dörren, jag år inte van
affi fä pengar för ingenting. Adjö så länge. Kan-
hända jag skriver.

Så vände han och gick ut i höstmörkret.
Under ett helt långt år gick han nu och ältade

tanken pä att hans drömmoder bestulit honom. Och

under tiden hårdnade han än mer och f attade så ett
beslut. Han skulle söka upp denna kvinna, detta
monstrum till människa, och nu skulle hon få stå till

svars så som han tänkt sig att fadern skulle ha fätr
göra clct.

Hård och kall som is skulle han ställa henne mot

väggen. Och inte en tår skulle han få i ögonen. Nej,
rru djävlar, lurar ingen mej att gräta mera! Nu är

clet täppt.

Han spåraclc omkring clen intet ont analldc. Tog
recla på henncs privata förhållanden. Hon var gift
med er-r kamrer och hade tre barn, en gosse och två
småfiickor, hans halvsyskon. Han hade sett små-

flickorna leka i er-r park. En barnjungfru var med

dem. FIon satt och läste i en bok och Erik kunde

ogenerat iaktta de välklädda barnen. Ingenting vekt
vaknade i honom vicl denna anblick. Flans bitterhet
växte istället inför deras söta klänningar.

Nu hade han tur. Gcnom listigt tal med barn-
jur-rgfrurr fick han veta, att det srlart skulle bli en

stor fest hos herrskapct. Kamrern skulle fylla femtio
år. Femtio gäster skulle de ha, minst. E,xtra betjä-

ning.

E,rik kunde krrappt dölja den låga, som sköt ur

hans tunga ögon vid denna underrättelse. Han hade

genast sin plan klar. Mitt under festen skulle han

stå blanc{ gästerna, peka på kvinnan, värdinnan,

och säga, högt och klart: - Hon clär, hon är min

mor! Jag kom, fast jag inte var bjuden. Jag vill i

clenna stund ha tillbalia dc pengar ni stulit från mig

under alla clessa år. Jag har sett kvittona hos min

far. Ni fick pengarna var n-rånad. Varför sände ni

dem inte till min fostermor? Stal ni dem för att ha

en extra slant till puder och smir-rk? Svara nu! Och

ta hit mina pengar ögonblickligcn, annars går jag

till polisen!

Och om hon svimmar, när jag kommer så långt

i mitt tal, så gör det mej ingenting, jag ska bara

fortsätta inför allt folket:

- Hela mirr uppväxt har iag gätt klädd i trasor,

medan hon gick här i siden. Jag fick stå på gången

i er-r urväxt och lappad kostym, jag fick skämmas

i kyrkan, så det går aldrig ur mig.
Och om hon då vaknar ur sin svimning, ska jag

se isande kallt på henne, så att hon svimmar igen.

Och scn ska jag gå, rak som en eldgaffel genom de

församlade skarorna.

De följande dagarna läste han på sitt tal. Änd-
rade det oupphörligt. Undrade, om han skulle an-

vända ordet sköka som han läst i Bibeln. Men hur
det var, så tyckte han inte om det. Dels var det nog

bra gammalmodigt, dels var det otäckt att ta i mun.

Han klarade sig utan det, det räckte med vad han

hade att. såga om tjuverierna. Det skulle nog smaka

alla skvallertanter.

o
pa



M"j Hirdman
är bland mina fört'attaraänncr clen mest utpräglade
indfuiclualisten - och det vill inte sägtt litet.

Hon är uppaäxt i en miljö där man leunde ha

aäntat en orubblig t'örartkring i arbetarpartiet för
minst en lirssticl. Och sedan git'te bon sig med den

i arbetarpartiet så liuligt verkande Gunnar Hird-
ffiAn - ABF:s cbe t' under många år, pälhänd t'ör
alla brunnsvihare t'ör sin liagiaande undcrvisning i
LO-skola mecl mera. Ocleså gcnoftt detta äleten-

sleap synes bon oara be stämd till en viss t'ålla inom
litteratptre n.

Men bon har alLtid öaerraskat genom att inte göra

och inte skriaa aad man aäntat av benne. Hennes

själostudier bar vandrat aida omkring ocb inte på

något vis standardiserats ao sleolhurser eller parti-
progrdm.

Visst bar trton stått det arbetande folket närd" -
ocb skildrat det på sitt eget ad,rmhjärtade sätt, utan
saartmålningar men med den realistr't sotrt inte aäjer

t'ör att ta med också idyllen mitt i fattigdomen, eller
småaletigbeten mitt i välståndet.

"Maja i Dalarna", utkommen r93o, är ännw

hennes mest älshade bob - en -ocrhlig t'olkbole i
serieböcbernd,s mcning, en som når vartenda bjärta
som kan klappa a-o glädje eller snöras ihop av sorg.

Et'ter novellsamli.ngar, dikter, ameribabob, allt
charmt'ullt och levande, hom t'jorton år sendre, r944,
en originell skildring aa arbetarmiljö sedd inifrån

a,rr ett britisht ocb ändå t'aralsbat öga. Den heter "l
törn och i blomma" ocb t'öljdes sndrt av "Hemlan-
dens saga", cfl berättclse från trägudarnas tid och

deras aihande t'ö, Vite Krist. Bahom denna boh

Iigger trägna studier i böcher och museer.

Mellan dessa aerk t'ör vuxna kommer några för-
tjusande barnböcleer: "Den t'örtrollada eleen" och

"Den unclerbara bwtiben", fulla av den sorts surreal-
ism som är barnens och dibtarcns.

På sista tiden bar Maj Hirdman rest i Egypten
ocb ai päntar darit'rån högst personliga vittnesbörd
om hennes skarpa iahttagelse och sjähtständiga syrt

på både gammalt och nytt i detta våra drömmars
land.

År t94y hade tidsbrit'tenVi en pristävlan om den

bästa boleen i arbctarmiljö, ocb Maj HirdmAn udnn

t'örsta pris med sin skildring t'rån den t'örstd gru,u-

stre jken: "Uppror i Järnbäraland".
Hennes personliga motaallsinställning till många

azt liaets ocb yrleets bonventionella kraa och ytt-
ringar har inte precis gjort det lättare för henne att
nå den berömmelse hon är ztärd. Men med begåv-
ningens genomslagshrat't bar hon docb aunnit många
vänner bland den Iäsande pwbliken oclt en respebt-

t'ull beundran från sina t'örfattarbollegers sida.

Idag bar Izi levinnor t'ått en aa hennes karabteris-
tisha norseller - latt och skimrande som en fiäril,
en f järil i guld och saart.

Gunbild T egen.

Han hade ännu inte under sitt sökarlde sett mo-
dern. F{ans bild av henne var nu uppmålad på hans

fantasis dtrk med helt anclra f arger än förr. FIon stod
fram i klänningar och schabrak, som nådde till gol-
vet och det svassadc och brusaclc sidenhalt, när hon
gick bland svällandc fåtöljcr och sammetsdrapcricr.

Det var cn dag i början på scptember. Sommaren
låg ännu och dallrac{e på de vida vatten, som bredde
trt sig ät alla håll, där E,rik stod och sökte lugna sig

timmen före hämnden. Broarna ut mot Stockholms
förstäder spände sig i mäktiga bågar över speglande
fjårdar. Det var en upplyftande syn, men Erik såg

den inte. FIan läste på sitt tal.
Snart skulle han gå, men festen skulle först få

bOrja riktigt däruppe i våningen i det höga huset.

Nu var våningen byggd så att man, sedan den

nåtta fröken, anställd för tillfäIlet, hjälpt en av med
ytterkläd erna, hade att passe ra ett större hallrum
och en trängre passage, innan man kom in i den sal,

där gästerna sutto vid bordets långända, vänd mot
passagen. Den intet ont anande servitrisen drog dra-
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periet åt sidan och E,rik stod där framför sin mor.
FIan uppfattade ingenting i det av blommor och

ljus och människor överfyllda rummet, men stan-

nade vid draperiet och stirrade på kvinnan, som satt

clär i himmelsblå klänning. Förvirrad reste hon sig

och gick mot den senkomna gästen. De närvaranclc

hade märkt henncs förvirring. En pinsam tystnad
uppstod, alla vände sig förstulet om och sågo på den

unga mannen.
Ännu hade han inte sagt ett ord. Men han tuggade

sina läppar och skulle just säga något, då kvinnan i
blått stod framför honom. FIan såg upp mot henne

och mötte en blick, som var så full av skrämsel, av
skräck, ja av fasa, att hans tunga blev låst. Han såg

hur hcnnes händer gjorde en bedjande hjälplös gest.

- Se, jag år i dina händer, hav förbarmandc.
De sågo in i varandras ögon. Var det tusen år?

Den böljande blå klänningen sköljde omkring henne.

- Tidlösa, mumlade han, vände sig om och för-
svann, och då halldörren knäppte hördes det in i den

stora salen.



Vad Italien behover
Den ro-r z april i år hade Uuione Donne Italiana

(den italienska sektionen av KDV) kallat Italiens
kvinnor till kongress i Rom. I denna deltog inte
bara ombud för UDI:s en miljon medlemmar, utan
också ett stort antal andra kvinnor, enskilda eller
representanter för olika organisationer, som ansåg

sig kunna instämrna i de paroller, under vilka kon-
gressen genomfördes:

Respekt för människan och hennes liv.
Trygghet åt mödrar och barn.
Italiens frihet och framåtskridande.
Fred fu all världens folk.
Over z miljoner kvinnor hade med sina namn-

underskrifter instämt i dessa kongressens krav, till
övervägande del kvinnor ur folkets djupa led, men
också talrika representanter för framstegsvänliga
kvinnor i andra samhällsskikt.

Det var en mäktig och imponerande kongress -över rzoc ombud hade samlats i den vackert smyc-
kade teaterlokalen - och även om sorlet och en-

tusiasmen ibland gjorde ett något främmande in-
tryck på en åhörare van vid det svalare nordiska
kiimatet, så var grundtonen av bistert allvar och
beslutsamhet inte att. ta miste på. Den talare som

blev föremål för de mest entusiastiska ovationerna
var också utan jämförelse Giuseppe di Vittorio, ord-
föranden i den demokratiska fackföreningsunionen,
som någon vecka tidigare proklamerat generalstrejk
som protest mot den reaktionära vallag, som i strid
mot konstitutionen genomdrivits i parlamentet.

Ett par av de många kvinnliga talarna minns jag
särskilt klart: En gråhårig, sliten änka från Neapels
fattigkvarter, som i enkla ordalag skildrade sin och
sina medsystrars hårda, bittra kamp för det dagliga
brödet åt barnen, men också gav exempel på den in-
bördes solidaritet och offervilja som utvecklades
bland dem. Och kvinnan från Palermo, som hade

svårt att hålla tärarna tillbaka, när hon skildrade
förhållandena bland Siciliens rättslösa och terrorise-
rade arbetare och bönder, barnarbetet i svavelgru-

vorna och maffians hänsynslösa framfart. Där var
skolläkaren som efterlyste lokaler och lärare, som

talade om den bristande överensstämmeisen mellan
undervisningen och livet, vilket skapade olust och

problem för både elever, lirare och föräldrar.
De talrika rapporterna från olika delar av landet

och olika grenar av samhället gav en drastisk bild
av de obeskrivligt svåra förhållanden under vilka
majoriteten av Italiens folk idag lever. Arbetsl<is-
heten är kanske det mest brännande problemet. En-
ligt den officiella statistiken uppgår antalet arbets-
lösa till 4 miljoner, en siffra som väl snarare torcle
vara för 1åg än för hog. Dagligen kunde man i tid-
ningarna läsa om nya fabriker som slagit igen, om
nya hundratals arbetare som avskedats.

Bostadsfrägan är också ett problem, vars räckvidd
vi knappast kan göra oss en föreställning om. Tusen

och åter tusentals människor lever i baracker, skjul
och jordkojor under obeskrivliga förhållanden. I
Neapel besökte jag Granili, en rad gamla kaserner,
som före kriget användes till stall, och där rlu en-

ligt uppgift 7.ooo människor - mest familjer med

stora barnkullar - lever år ut och år in i avsaknad

av de mest elementära hygieniska och sanitära an-

ordningar. - Det byggs mycket få bostäder i Ita-
lien idag (en jämförelse med Sverige i en tidning
angav proportionen 4l7o), och de som byggt är så

dyra att det är omöjligt för en arbetare att hyra där.

I Neapel bodde j^g i närheten av ett nybyggt, ele-

gant och hypermodernt bostadshus, utanför vilket
jag vid ett tillfälle räknade till inte mindre än 14

dollargrin med amerikansk beteckning, vilket ju
säger en del om vilka som befolkade det huset.

Den låga byggnationen gör också att bristen på

skollokaler och andra sociala välfärdsinrättningar är

oerhört stor. I Neapel lär det finnas minst to.ooo
barn som inte får någon undervisning, därför att det

inte finns några skolor att gä till. I vissa städer och

byar i Po-dalerl uppgavs mellan 7o-7t 0/o av be-

folkningen vara analfabeter, och förhållandena i
Syd-Italien torde väl inte vara bättre.

Någon ordnad socialvård i vår mening tycks inte
finnas, det som förekommer i den vägen är huvud-
sakligen välgörenhet i kyrkans regi. Den medicinska
omvårdnaden är också usel, barndödligheten under
första levnadsåret är hög (Zl promille mot i Sve-
rige zo,5 promille), tuberkulos och andra "sociala"
sjukdomar är utbredda.

Detta är en bild av Itaiien som avsevärt skiljer
sig från den man får genom turistbroschyrernas re-
klam och artiklar från det soliga Capri, det "antika"
Rom eller det romantiska Venedig. Man behöver
bara göra mycket små avstickare från de vanliga
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au Gunhild Tegen

(Hiir slutar föLietongen som i höst kommer som bol;.
176 sLd. Pris ontkr. T kr.)

Men som medicinare står jag det biologiska närmare,
jag känner en ännu starkare förundran och lycka in-
för det groende, gryende, kryllande, trampade, sarga-
de, åter segrande livet. Våren är en mirakeltid, när
livet vaknar ur kyla och is, när btåsippor och vårlök
kommer upp, skalbaggarna kryper fram, grävlingen
vaknar och småfåglarna börjar sjunga och bygga. Som

barn var jag ständigt bekymrad för att fåglarna skulle
frysa ihjä1, skogsdjuren svälta, fjärilarna försvinna,
blommorna dö bort om vintern. Och varje vår upp-
levde jag den underfulla lyckan att se allt komma
tillbaka och möta mig och min glädje, den förnyade
gIädjen.

Jag har levat inbäddad i en lång vinters is, ned-
skruvad till alla livsfunktioner som en skendöd el1er

ett djur i ide. Ovissheten har förlamat mig som så

många andra under förfärtiga långa år.
Vem kunde ana att det ännu fanns kraft att leva

och handla, kraft att bli lycklig och hjäipa andra till
lycka i en sådan sjusovares skendöda kropp och sjäI?

Nå,gon som ville mig väl, trodde att det var möjligt.
Han fann tillfäilet när den grymma sanningens kniv
amputerat den dödande ovissheten. Han väckte mig i
mitt ide av gamla ruttnande löv och släpade mig fram
i dagsljuset. Han satte mig i gång, gav mig uppgifter,
väckte själva livslusten.

Och så har livet börjat på nytt. Inte som i ungdomen,
inte drömmande, väntande, avvaktande. Nu är det inte
tid titl sådant. Nu måste jag skynda, livet är fram-
skridet över middagstid, nu gäller det eftermiddags-
timmarna, de kostbara, snabbt flyende . . .

turistlederna för att tråffa på detta andra Italien,
som sannerligen inte är särskilt romantiskt eller ens

pittoreskt.
Någon av talarna pä kongressen underströk att

kvinnans frigörelse förutsätter ett visst minimum av

materiell standard, och kraven på en sådan gick

också igen i praktiskt taget samtliga föredrag och

diskussionsinlägg. Alla var också överens om att den

politik, som den nuvarande regeringen för, inte kom-
mer att skapa bättre levnadsförhållanden för Ita-
iiens folk. Ingen ansåg eller begärde att alla de grava

missförhållanden som råder skall kunna rättas till
på en gång eller ens mycket snabbt, merl Italiens

kvinnor kräver att de resurser som finns och som

nu går till krigsförberedelser i stället skall användas

för fredligt uppbyggrladsarbete. Kampen för freder-r

är för Italiens kvinnor, som ju upplevt krigets fasor
på så nära håll, det viktigaste av allt. Och i den

kampen är Union Dotrne Italiana en mäktig faktor
att räkna med. Maj-Britt Ingbe.
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En porlande kraftkälla har jag fått att ösa ur: den
gemensamma lyckans urbrunn. Kamratskapet, gemen-
skapen - som är hela mänsklighetens kraftkälla, inte
bara den enskildes!

Tillsammans såg vi vad som var att göra. TåImo-
digt helande arbete. De ohyggliga elakartade såren
på mänst<iighetens l<ropp måste läkas - och vi är
lyckliga att få börja på ett tillsynes mikroskopisl<t ar-
betsfält. De sjuka barnen slcall få kraft att leva. Med
Iivets och sin egen inneboende kraft skall de stiga upp
som snödroppar ur vintersnön och ge oss hopp om en
framtid - trots allt.

Men Erland, så läkare han är, håller med den gamle
filosofen Kant att vi måste ta fasta på människans
inre moraliska l<rafter och förena dem mot den astro-
nomiska förstörelse som hotar världen genom atom-
bomberna.

Vi har fått kontal<t med Jakobs lärjungar i Amerika.
Genom dem har vi funnit vänner och meningsfränder
överalit i många länder. De vill att vi tillsammans
skall lägga fram ett program för människofostran som
skall tillämpas över hela jorden!

Ty nu gäller det som aldrig förr själva existensen.
Människans och kulturens tillvaro på iorden!

- Vad ni är naiva och rara, säger en av våra vänner.

- Vet ni inte att det är Truman och Stalin som be-
stämmer programmen - inte ni idealister?

- Js, för ail del, svarar Erland, men vi leker den

goda viljans människor - och det gör vi för att vi är

lyckliga. Vi tror på livet. . .

- Js, det gör man ju så länge man lever, säger vår
vän. - lMen sedan?

- Då lever andra, som tror.

- Ja, nog vore det synd om det hela skulle sluta . . .

Fast kanske det är enda sättet? Släppa lös atombom-
berna, utrota människorna så långt det går. Alltid blir
det några kvar, som kan börja om på nytt... Det har
gått katastrofer fram över klotet förr!

- Men de var inte självförvållade, säger Erland. -
Istiden hade inga naturvetare hittat på. Och inte syn-
dafloden helier - den var väI den stora snösmält-
ningen efter istiden . . .

- IJsch, vad ni pratar, säger jag och går fram till
fönstret. Därute står ett körsbärsträd och ler btygt i
sin stjärnmönstrade brudslöja.

De fortsätter att prata därinne. Jag hör inte på dem.

Jag ser några små barn som leker på gatan. Nu tar
de varann i hand och dansar runt. Jag ser att de små

mlrnnarna sjunger, men jag hör inte sången.

- Vad står du och ser på? frågar vår vän och kom-
mer fram till fönstret.

Jag pekar på körsbärsträdet och barnen.

- Jag ser på livet som fortsätter, svarar iag. - Det
är som du säger: man kan inte göra mer än tro på

iivet så Iänge man lever!

- Jaa, det är vackert så, säger han. - Somliga tror
bara på krig, makt och pengar, fast kanske i omvänd
ordning.. .

Jag öppnar fönstret. En frisk doft av mylla och nar-
cisser svävar emot oss. På avstånd hörs de små flic-
kornas gälla röster. Några vita blomblad singlar sakta
från körsbärsträdet ner på den svarta jorden.

SLUT

Jakobs skug ga



Göteborg dukar

middagsbord

Vid, utstiill,ningen "Göteborg dukar tiLL fest" ä Bör-

sen 25-29 aprit' 7953, anordnad aD Fol"krörelsernas

sdmorgo.'nisation mot alkoholtnissbruk, hade SKV i Gö-

teborg inbjud.its d'eltaga tLl,lsammans med öuriga kuin-

noorganisationer L staden.

Vid, ett förberedande sammantrtide deltog Jru Rosa

Timle, ord.förand'e i Göteborgs Viistra audelnings ena

sektion. I öurigt hade fruarna Rosa Larsson, Viistra

dr,striktets sekreterare, oclt, Sonia Johansson, kassör t'

Göteborgs Östra aud'el'ning, hand om uårt bord. Diir

dukad,es det f ör "Vå.rmid'dag". Matsedeln upptog sand-

uich med, riid,isor, fiirsk I'ar med maionnds och ftirsk
potatLs, d,tLamm "PerfiLk" nted stu'-*ade fiirska cham-

pinjoner samt SuffLö Rotschild och' ausl'utades med

kaffe. Mineral,uaten, iippelmust och "Vin Aticante" uar

d,rgckerna. - Bordet uar dukat med damastduk och

uårbl,ommor i Ljusa f tirger. Frå'n Jirma Josefssons hade

man fätt seruts e,D Gustausbergs porslLn och uackra

glas. SLLuret uar frå.n Siögrens. Bordet pryddes iiuen au

Ljusstakar i gul.t och uttt gl.as. Det lt'el"a gau ett uårligt

och gl,att intrgck och stod sig gott i "konkumensen".
M. B.

L.irl l'tirltlsfrcdsrådets rttöte i lltdupcst z'ur 5 dclcgtttcr frå'rt

.9z,crigc, cldriblunrt SKI/;s ordf ' mctl' dr Åndrecn'

Att Stockholm fvller 700 är

m.irks inom Stochholms srv. oirtriktet har beslutat pas-

scra siffran 7OC ifråga om medlcmsantal, och dubbla den

ifråge om upplagan av Vi Kvinnor. Avdclningarnas antal

blir 2 gångcr 7 till förbundskongresscn. Inom stadens avdcl-

ningar hål1s f örcdrag som belyser de n sociala utvecklinge n

fram till r'år tid.
Opinionsbildning mot försämring av skolmåltiderna har

Alnars stått främst på dagordningen' Offcntliga mötcn har

hållits i A:puddens och Västberga folkskolor' Dr Andrea

Andrccn redågjordc för befolkningskommissionens mening då

förslagct oin skolmåltider framlades, yrkesarbetancle mammor'

hemmavarande husmödrar, bespisningspersonal och lärare ut-

talac{e sig. Folkskoledirektionen har uppvaktats i frågan' I
E,kcnsberg talacle skolans överlärare infOr SKV om god för-

ströclseläsning för barn. Flera andra stadsdelar har haft möten

i dcnna fräga.
Mot Levande Livets felaktiga uppgifter om SKV protc-

stcradc Fyrklövern, Björkhagen, Kärrrorp hos denna tidnings

utgivare. Dc flcsta avd. har undcr våren uppvaktat amerikan-

ska arnbassaden eller siint tclegram med anlcdning av do-

marna mot makarna Rosenberg.

Vicl distriktskont'erens 7 mai med övcr hundra ombtrri liölI

IIDV:s ordf. madame Eugenic Cotton ett myckct uppskattat

tal om sina erfarcnheter i kampen för kvinnans rättighetcr

och om anleclningen till KDV:s bildande. Konfercnscn bcslöt

överlämna en vandringsfana till forbundskongrcs;.:n att till-
delas dcn bästa avdclningen i landet. Konfcrenscn gav sin

sympati åt livsmedclsarbctarna, som till stor del ;r lågt bc-

talcla kvinnor. Fcm ombud valdcs att rcPresentera distrikret

p3 världskongresscn i Köpenhamn. stockholms Grovarbcrar'-

fackförening var represenrerad med en byggnacisstädcrslia.

Vid ollentligt möte i Medborgarhuset 12 junt gavs raPport

från världskongressen. Lyckade barnfester och utflyl"tcr irar

genomförts i samband med Internationella Barnens Dag'

Under våren 1.953 har hållits studiekurs i förerring:;kunskap

och konstcn .rtt bålla tal. 25 dcitagare.
R. Ö.

)!

Många andra nyheter från våra avdelningar kommer
i nästa nummer.
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