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FOTKREPTJBLIKHN I{å hJ Å5

O.ktat ^ll stricl, alla krig som

iivergått viir lden, :rll;r för:störelsc-

retlsk;rp r.not livct soltt unclcr ti-
clernas gång uppfunnits - till och
nrec{ atonrvapnet och den :illt för-
giir.rnclc vitebonrben - h;rr likl,iil
s.rrnti<ligt också r'nots;rtt.r kr;ifter
.rrbet.rt tig frritn och siikt hiivcl:t

e n s.rrrling till frccl.

I början av år I9r8 påyrkade
An'rcrik:is c-låver:rndc prcsiclent,

Vilson, "en. :rIlnriin s;ttnmansIttt-

ning av n;rtioner i syfte att l:imnx
s;r1nrn;1 iimsesiclig:1 grrantier f ör
politiskt obcroende och territoriell
intcgritct åt både stora och små

nltioner". Trots motstånd genom-

clrev Vilson på fredskonferensen

cftcr det första världskriget att
f örbundets upprättande samman-

kopplades mcd fre dstraktaten.
Vilson haclc sj:ilv mecl sig ett ut-
kast tilI clenne förbunc]s,-rkt. Aven
från F-r:rnkrike och Italien förelåg
förslag i fråg:in. Dcssa olika för-
sllg samarbetrrcles och dcn r4 feb-
nr,rri srnrma år antogs preliminiirt
cn f örbuncls;ikt, vilke n definitivt
xntogs dcn .ztl april. Ursprungliga
rnedlenrmar av f örbundet skullc
cnligt aktcn vara dels de allicrade
och associerade tnakternl, dels de

r J (ncr,rtrala) stater som i akten
inbjöcis att ansluta sig f örc den

r rn;1rs r92a. Vilson lyckades

clock ej fönnå Förenta Staterna att
rrnslr.rt:r sig. Svcrige inträdde i för-
btrnclet clen 9 mArs rg2.a.

Na[ioncrnas Förbund mäktade
tyviirr ej uppriitthålla freden. Ivfen

lrtrl svår clcn iin må vara xtt för-
i'cr'liiig,r och vic{n-r:rkthåll:r 1åter

I'r'c.lst:inkcn sig cj nc-cltyst:rs sccltrn

tlcn en gång blivit viickt. Natio-
nern;rs Förbuncl försvann visscrli-
gcn nrcn cftcrtriiddes ev Förenta
N.rtiorrernr, vrrs staclga består av
r r r rrrtiklar. Dc undertecknades

2

.rv de Förenta Nationernas rege-

r:ingar den z6 juni r94t.
Dcn gångcn gick Amerik:r tr-recl.

Men FN står i verkligheten cj öp-
pct för alla stater, jr,rst på grund
;rv USA:s hållning. LJSA l-rar niir-n-

ligen gång på gång nrecl sin röst

viigr';rt viirlr{ens störst:1 st:rt, folk-
rcpublikcir Kir-ra, nred cless 6oo

rniljoner invånare, säte och stät-n-

rn;r i FN. Och varför? Är det

oförmåg;r att crkiinna cn makt,
större iin cns egen, därtill ett lancl

rned en gammal kultur och en trt-
präglad f redskärlek. Det fram-
går tydligt att USA därigcnon-r

handlat i strid med FN:s stadgar.
I FN:stadgans artikei 4 heter det
bland annat: "Medlemskap i För-

r;i{ f

entl Nationernrr står öppet för al-
le Freclsiilskande stAtcr, vilka åtaga

sig cle förpliktelser sonr c'lenna stacl-

gx ålägger och enligt organisatio-
ncns uppf:rttning kunna och vilja
trppfyllr dess:r fOrpliktclser". Htrr
våg:'Lr An'rcrik:r L-restrid;r ttt cle rt

stor;l och frcclstilsk:rnclc Folkrepu-
blikcn Kina cj skulle göra detta?

FN:s generalförsamling har nu

åtcr sammenträtt. Norges utrikcs-
nrinister, Halvard Lange, h:rr d.tr

t:rgit trpp frågan om Folkreptibli-
ken Kinas sjiilvklara r;itt till rned-

lcr-r-rskap i FN. Varför, och hur
liinge, skall USA kunna förhindra
Kinas inval? Till sist blir det väl
också An-rerikes tLrr xtt ge med sig.

Elisabetb Tarnm.
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Begrauning

De rörde sig stilla
i sina spartd kläder.
Deras ansikten var liha rynkiga
som bennes, sont låg i leistan,

men inte så gu.la.

Från alla börn kom de,

strålade salnmd;t i en sa,trt kluntp
runt prästen.

Gu. b b ar na dro g b e gr ar' r irt ss su c h ar
ocb bissade mustdscbertta på hala

stång

ocb i gumntornas nturruinklar
tyngde sorgens lod.
Prästert tog upp en psalnt

ocb tlc st,intt{e in ntcl tiltttl,t
sor gt' lor s bc lt,ingd a rö st er.

Prästert listc ntynclist och rrtilt
och cle rticleade et'tersinnande.

V id kat't'et
blötte cle sbctrpctr oc'b undratle

hur nrycket barnen t'ått ärva.

MALMBACI(E,N

f,pisod

l);rtt lite solst,ink
öaer cn smutsig aattenpJl.
Ingcnting ctnndt
men ,intl,i;
detta stillsamnta solblinle
pJ en lerig landsviig
hctnt gr,ir;,itJ er st attk d.r nd d,t t snty e(l

bort
li k soitt shan sna s Ttindlar.

Stockholrn

IJartrcn kirsas ont gun?orilLt
<tch kladclar i sarttllådan.
P,7 b,inlcarna sitter mdm?nor;
stru//t pstic korna bl,inker i solut.
A/nartta doftar s?;d lqrörtsha
kring Snitklockan.
1l1,ir ambuldnse n tjuter t'örbi
'o,irtcler en ntdmnta 1tå buaudet.
Ert ögonblicks stillhet
sedan klirrar stickorna 7tå nytt:
cn aui{, en r,it.



Ruth Adler:

Deras glädie
bleu uår, , .

Den 23 augttsli firade Rttnrätti-

(rlls folk | O-årsntinnt't av lrt'frit'l-
sen från fascisntett tlt:h rtlmätrsltit

kyitrlof iir[1trflrrI Iarle infr.iudi(

sKv all sä'rl:r e1 lilel lll.legalion

på tre kviltttor fiir alt deltaga i

hiigtitllight'lcrlla. l]lanrl tlt'In sonr

rr:sle tlit var Rfl'f AI)LliR och Iton

ger här några glimtar från del

tnåtradslånga uppehållel i Rtrmåi'

ruien och festdagarna i Rtrkart'sl.
rTr
I ,int , at.t. tillhiira ett världsftirbtrn<l

rlär rlen gemensamma gruntlås}<åtl-

ningen kortast kan ttl,t,ryckas så: rletr

fred, vänskap, friliet, kttlt,ur iag vill
fiir mig oclt mina, vill .iag ocl<så, ohe-

tingat,, frir dig och dina!
Så har malr plirtsligt. vrinner i alla

lrinrler - undet'bart,!
Vi tre svenska K.D.V.-delegater,

inb.iurlrta. till Rumärtietr iiver tless na.-

t,ionella, hrigtitlsrlag <letr 2:\ augttsti,
l<ände rlet.t.a så påtagligl., f r'ån fijr-
sta, anhomst.iigonltlicl<et vitl flygplal.-
lien i Bukaresl., metl rless tttrtlratr och

sprinning, blttmmor och onlf ilmrnitrgat'
t ill :rvsketlssl,rtnrletrs vissliet <tclt vt:-
nrorl, l-rlommor oclt omfamllitrgar 1lå

sarllrna. plat.s fyra. ver:kor sellare.
Bukaresl, lntvttdsl arletrs 1 1 i

rnilion tnänniskot' - - tliltartt allenast
runrlantagna. -_ i ltrå<lsl<an<ltr f<it'lrertl-
rlelser I'rir rlen strtra <lagetr - rlen 2l',

atrgusti 1951 tioårsdagell av befli-
elsen. Fltrsetr stnytrkas nterl flaggor
och girlanger, talarstolar l'{rss5, i var-
ie gatliörn t.t'ollas fratt-t ttlstt-tyt:kartle

:;aluständ fiir nrat, ot:lt r'lt'yck, flrrkt
och sirtsaket': ingetr hrtsmor ska. lle-
hciva laga rnat rlen dagen! Oclt eftet'-
s,;orn solett strillar lika vartnl - :]5-10

grarler var rlag ft'iin en ltimtntrl
:;ortr allt.irl lyr:ks vara lrlii l<arl all-
ting fiirsiggå ute.

flatuvirnlet. iir vatrligen 1tå sonlnlfl-
ren livligasl, mellan kl. 8--12 på kviil-
len, lnelr nLl, rlagarua. f<ire 2:l atlg.
l.iuiler spel och sång och mvllrantle
steg från gryningen till längt irver
midnatt, De tusental av arbetar-

S,rtttttt,ttt rtte,J ett itdi'tk kt'ittttotlelegtrtion ltesi)ker hiir 'rltt'ttr'''ttt't "u ltl'ril' iRirtr'rt''r/'
i..ii,,g,, t. tt. - 

brrkorn iudi.rk,rn tted ll,ir,.,rtt, -.rkytttlu 
Ilrr/ Adler, btfrrtttt dt')t /tt/dt't

inrlik,rn.rl,rt.r Et,tr Nordl.toltn r.,ch ltlondirten it'i/t rocken bredt'id huttta iit Otn/"t'tg
I ohan.r.rrtn '

part.is a,n-l<tt I 1,ttr-och-llonde gt'ttppe r som

trlva,lt.s på. sina. hemorter iivet' hela,

lanrlel, att represent.era dessa vitl ju-
l,lileumsfestlighetema i huvutlstaclen,
ut.gör retla.n ett färgrikt inslag i ga-

t,ubiklen.
De tret.ton eller fler olika natio-

rla.liteter som tillsalnmalls utgör del
runriinska folket, visar i sina rllika'
ofl,a plaktfulla nationaldräkter, i si-

na. folktlanser, sitta, sånger, sin byg-

rlemusik siit'art.eu, och det kytrne sottr

utmä.t'ker vat' och en av tlessa trat.itl-

nalil.eter. Viil eir man grek, ullgrare'
serb, bulgar, ryss, trtrk, l.ysk tnell
friimsl. *-- oclt allratnesl; infiir: den 211

a,ugusl.i - iir nlan ell del a,v det. rtt-
rniitrska, folkel,, ligat'c, ;int,ligen, l.ill
det, iilskarle lantlet.
-r
I raiasca 2?, augusti - Leve den 23

august.i, minnet. av li,umä.niens befri-
else - - i val'je affär, fabrik, sl<ola.,

s.iukhus, bat'nltem, hotell, kafti, it"tottr-

o<:h ul.otnhus ser man tlen parollc.n

lysa som etr fesl,lig fanfar emot en

från ert riid lranderoll eller mol, lrak-
grtrntl av rlt: t'tttnii.nska fät'gerna, o[1 ll
liirenarl tnerl etr liten ltlomstersnryc-
kad utställrting, visande ut,vecklingen
inom iust detl.a avsni[t av stadens liv.

Vi ltarle f<irberett oss t.ill itrtrile-
rumsfestlighetet-tra. genom bestil< i tlet
historiska, Inuseunl som omfattarle
material- och rlokumentsamlingar
från folkets kamp mot in- och utländ-

ska f,iirtryckarc. Genom rlenrottsl re-

lande fiiredrag av vårt; iilskvtirl ortl-
l.riitt.liga viir<lfolk och mttseels llet'so-
nal (sclm visste av egert liär'tl et'fa-
renhet vad cle talade om) fick vi rlerl

inblick i clen historiska bal<gruuden

som är så ntidvänriig fr)r en friittllitttrl
som vill fiilstå oclt tlågo1 l;ira l<iirttla

et,t atrnat folk.

Vi kunde fiirstå rlen nära. forbrtn-
rlenhetetr merl det rvska folket,, när
vi visste hur det,ta bidlog till Rumi-
niens beIr'ielse på 1870-talet. från del

f'lelltunrlraåriga l,urkiska lierravältlet.
Och hur den nybildade Sov.iel.ttnionen
efter f ijr-st,a, viirldskriget, f tirlt.irilpl e

Iluniiilrietr l,ill biitlr't: fretlsvilll<ot' ritr

rlet eljesl. skulle fått. Ot:lt sltrlligetr

- vem kunde missl.aga sig pii äl<the-

ten i jublet var.ie gång Sov.iets tra.trln

nrilnndes, då man visste at1, lrefriel-
sen fr'åtr <letr t.vska ockullal iotlell ttt't-

rler atrtlt'a, viirlclskligert, befrielsett
från kriget, på Ilitlers sitla (sotu tlen

inhentska, fascist.iska. At'tt,onest'tlregi-
men I vingal; folket in i), lref t'ielsett
fr'ån rletrtta fascistiska I'egittt tlert 2ll

augttst.i 1944, lyckatltrs ftir rlel. t'ulniitt-
ska folket tack vare sov.ielat'ttti'trs oeh

sovjet folkens insats !

Vi sat.t, på åskåtlat'liil<1at'en tlennr
23 augusti, vi hiirtlt: ot:tr såg tlcl I'll=

mänska folkel. f ir-a l ioåt's-rlagetr av

sin lreflielse, merl atl, visa vad rle

vunnit. vad de hunnit metl uncler des-



sa tio år, i kampen mot fattigdom,
okunnighet, mot bristerna i ett krigs-
härjat land, mot det fruktansvärda
arvet av ett utplundrarsystems lik-
nöjdhet inför sitt folks ve och väl.
Vi hörde med vilka medel de tagit
upp kampen för en stigande levnads-
standard: samarbete, utbildning, ve-
tenskap, hälsomöjligheter, kollekti-
ver, kooperativer - vi hörde deras

1;laner för de närmaste åren, vi hörde
ordet fred - 

pace __ i alla samman-
hang överallt!

Och så upplevde vi, deras vänner
från kyligare luftstreck, att deras
glädje blev vår, våra ögon tårades
av gripenhet och stolthet när vi såg
dessa tusenden av arbetar- och bon-
deveteraner med sina slitna fanor
från kampåren - vi tänkte på deras
år av illegalitet, på fängelsehålor och
tortyr som inte kunnat knäcka deras
mod eller hejda deras väg till seger.
Vi såg många kvinnor bland dem.
Fackföreningar, industrier, yrkes-
grupper demonstrerade alla med prov
på sin produktion eller emblem för
sin verksamhet, bönderna kom på si-
na traktorer och skördetröskor,
idrottsfolket med sina skidor, sin
fotboll, sin diskus och allt som hör
sporten till. Pionjärerna, skolungdo-
men, flickor och pojkar med sina rö-
da dukar och blommor i händerna
kom i sjungande, jublande tusental

Margit Lindström:

i::i::Xi*:..... .1.\r\^,.ry$

och så - slutligen, rnen till synes
utan slut, arbetarmassorna, familjer-
na, kvinnor, män och småbarn - kan-
ske var det det vackraste av alltsam-
man - man beräknade ett deltagan-
de i demonstrationen av omkring I2
miljon människor - den varade ock-
så mellan fyra och fem timmar. Tänk
€r, inblandat i detta, här och där
med järnna mellanrum de s.k. kultur-
grupperna, folkdanslag i national-
dräkter som hela tiden medan de-
monstrationståget- skridel framåt

rlansar till sina egna spelemäns strän-
gamusik 

- allt blandades till en oför-
glömlig symfoni av färger, rörelse,
rytrn.

Och minnet av det rumänska fol-
kets befrielse blir en levande realitet
även för oss. Liksom de varma käll-
flöden på vilka detta land är så rikt,
vällde känslan av iycklig mänsklig
gemenskap, som en gåva att föra med
sig hem, genom alla språk- och tull-
och nationsgränser och för alltid.
T-\
U "t sår inte att i en artikel redo-
göra för de resultat som vunnits på
rie tio åren, sen den 23 augusti 194.1

-- de rir överväldigande! För oss som
uncler 150 ar dragit fördel av fred
och lugn utveckling, Iåter det inte
nog, att sväiten hos de stora massor-
ira iivervunnits, analfabetismen likvi-
derats, att männisl<oviirdct kommit
till sin rätt, att alla kan fa arbete
och utbildning, att lika lön ges för'
lika arbetc, att bam och mödrar äg-
nas stor ornsofg, att vctenskap och
kulLur blotnstlar sonr aldrig förr.

L,Icn kanske fcirstår man något av
ftirvandlingen, c)m man tiinker på at t
cletta foll< först firr tio år sen bcirjatle
sitt eget liv, att tlet pa dessa tio år
tagit s[cge t f r-ån f eorlalismen nrerl
cless jordlösa boncleproletariat och
storkalritaiismen i cless hänsynsiösas-
te utsugningsformer till en jordbruks-
och inrlustristat i moderna forner
och -*- i folkets egen regi,

Ett giönrtft..rtor.q i Butr.arest, t i/ttt'rnde ottt
det öt erllöd at.' ljtt liga grönsaker sotn en
git uild. :ol h jälper til/ att fratnlocAa tr Rit-

rttäniens jord.

Ett odernokratiskt F I-beslut
l-
f,n åtgard av FN:s Ekonomiska och
Sociala Råd i april i år har väckt stor
uppmärksamhet och oro bland FN-
representerade kvinnoorganisationer'
samt f. ö. bland alla organisationer'
vilka såsom konsultativa, icke-rege-
ringsorganisationer har rätt att delta
i olika FN-organs arbete. Det är be-
slutet av den 6 april att beröva Kvin-
nornas Demokratiska Världsförbund
dess ställning som konsultativ rned-
lem, kategori B, i Ekonomiska och
Sociala rådet och därmed omöjliggö-
ra förbundets deltagande i något av
FN:s organ.

Förslaget om KDV:s uteslutning
ställdes av USA:s delegat. Det an-
togs med I röster mot 5 samt 4 ned-
lagda. Denna mat'oritet är som synes
högst tvivelaktig, då antalet röstan-
rle niedlemsnationer var 18 och nej-
rösterna plus de nedlagda tillsarn-
mans blil lika manga (9) som rös-
terna för USA:s uteslutningsförslag.
Bland de nio som stödcle USA var
Chang kai Sheks representant.

Svenska Kvinnors Vänsterförbunrl
riktade i sitt brev till FN:s general-
sekreterare Dag llammarskjöld, med
anledning av detta, särskilt uppmärk-
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A/tÅ lll I1 C LAU DE I/ AI Ll Alt' l' -
COI|I'(lRIIlli,

Kl)J ','i .qrt/ t't',t/| (preltritt t'.

sanrh€rt,erl på (len principiella si(lan
il\r f rågan. Nonnerna f iir ol'ganisa-
t,ioners stlillning soln l<onsultativa
rnctllenrnrar l'nåst e vaf A I'astställda
t'ftel vissa fasta ltrinciper o<.h dessa,

irlirtcipel nriisl e r-r's1tc'ktelas av alla
nterllerrrsnatioirct'. rrtgiirrlen att ute-
:;lutir IiDV innel-iil et.t asi<iosiittantle
av (le rlelnolirlLliskil ltlinciltt:r'na firl
icke-regt:r'ingsorganisat.ionels <lelta-
garrrl ' i I,'N. I)e1 inneiriir att e11 go<1-

1yi'kligt l'i,r'l'irllr nrle, insltil'ela.t. av sulr-

.jcl<tir.,a 1roli1islia synprrnktel oc.h trtri.j-
ligg.jolt genoljr r n tillfällig, h<igst in-
slal.;il nrajoritet, latt ersiiLta l<lara
principiella stiillningstaganrlen. NIerl

polilikens; viixlingerr kan .iu ni.il sorn
lit'lsi et t satlaurl läge trlt;rsta att rrtc-
slrtt trirtg tlt'abl:ar någon av rivliga
icke -regc lings<llganisat ionrr r, ef ter-
som nretrl t.illåt it ett åsidosiittande av
s.jrilva lrrincipen. Ir-rsil<t en onr f aLarr

lv rlenna ul.vet'I<ling i[r' stark blan<l
a.lla l,-N-represent elatle icke-rege-
ringsorganisat.ioner, därom vittnar
l.l. a. <let fetktum at.t icke-r'ergerings-
organisal.iol'lcfrla, på sin sper:iella,
l<onl'erens i (ierreve i slutet av .juni i
lrt', Iagit rtllp fr'ägalr orn plint'iperna
i firrhållandet till FN par rlallonlnin-
gcn.

T
I ill den sistnämncla konf erensen

presenterade KDV:s sekretariat ett
memorandum vilket först instämman-
de refererar den mening som fram-
fördes av icke-regeringsorganisatio-
nernas femte allmänna konferens. I
denna konferens uttalande framhålls
det bl. a.: att icke-regeringsorganisa-
tionerna står i direkt kontakt med
de nationella regeringarna och med
folken; de kan tala fritt och ge ut-
trycl< fiir en kritisk objektivitet vill<et
är politiskt ontiijligt fiir regcringsin-
stitutioner; de representerar en stor
reserv av kännedom om lokala för-
hållanden och erfarenhet i specialpro-
blem; de spelar en ständigt betydel-
sefullare roll inom varje område av
clet konsultativa systemet; utan cle-

ras hjälp skulle vissa av FN:s pro-
grampunkter inte ha kunnat ta form.

l)et är med andra ord så att ge-
nom icke-regeringsorganisationerna
folken själva på ett mer direkt sätt
än genom sina regeringsdelegationer
har tillfälle att delta i FN. Därför åir
det viktigt att stärka dessa organi-
sationers ställning i FN-arbetet och
framför allt att slå vakt om rleras
riitt att delta där.

Icke-regeringsorganisationernas all-
t-nänna konferens fastslår i samma
tlokumenl. sonl ovan citerats: "att
stödja FN i dess ari.ete innebär inte
aut.ornatiskt godkännande av varjc
beslut, aktion eller åtgärd av FN.
F'N-organens beslut ä.r ma joritetsbe-
slut. och man kan inte utgå ifrån att
alla beslut som fattats enligt denna
pr.incip skall godkännas eller under-
stiidjas av cn organisation. Att stöd-
.ia frN i cless ari:ete måste därfiir-
li.l'c:r'r innr:bii.ra att orgat'risationel'na
får tilh'är:klig ma.rginal fiir att kriti-
sera besluI och aktioner a.v IrN-rtr'-
gatt".

KDV framhåller i sitt mentora,n-
rlum att ovannärnnda principel icke
respekterats vid beslutet ont tless
uteslutning. Man framhåller vitlare
KDV:s världsomspännande aktivitet
just för att skapa respekt fiir prin-
ciperna i FN:s stadga, ftjr att fijr--
svara kvinnomas rättigheter, fränrja
barnens bästa, stärka vänskapen
mellan kvinnorna och bidra till fre-
clen i världen. Varje år fr. o. m. 1947

har KDV:s represcntant deltagit i
I,lkonorniska och Sociala rådets kolr-r-

tnissioner och anrlra ifrågakomrnan-
de FN-organs arbete, utom i de fall
tlå deltagandet omöjligg.iorts genom

r
lnför' i)ppnanclcL av FN:s ge-

neralförsamlings mrjte i Neu'
York den 21 september sände
Svenska Kvinnors Vzinsterför-
bund följande brev till för-
samlingens ordförande med an-
Iedning av KDV:s uteslutning.

Itrt'rr ordfiirande.
Inf iir den st)ssion av l"N:s

Gcnoralfiirsamling sonl nu friir-
iar vill vi underställa flder,
herr OrdIiirande, r'eir prote sl
mot att KDV uteslutits ur lrN-
organens arbete, ell årtgärd
som vidtogs i april i år genont
btrslutet att fråntaga KDV
dess status soln l<otrsultativ
medlem av kategori Il, vilkelt
ställning förbundet inneltaf I
strdan 1947.

Vi lretral<tar dctta beslul
s{)ln stritlantlc nrol. l'N-char-
tans principer och som skadligl
fiir FN:s prestige och id6tr ont
rkrss universalitet. tr)et nämnda
lreslutct - villret fiir iivrigt an-
togs nretl cn hiigst tvivelaktig
majoritet innebär i siälva
verktrt att man ersatt princi-
per med godtyckliga fiirfaran-
den och utgör ctt hot om ute-
slutning ur FN gentemot var-
je organisation som inle gil-
lar den ena ellor andra nted-
lemsregeringens politik.

De miljoner kvinnor sonl
står samlade i KDV - från
iist och väst, från ländcr som
åir medlcmmar i FN och län-
tler som inte är representtrratle
tlär krävcr rätten att fti
fortsätta att genom sitt för-
bund föra sin talan i Ff{ till
ftirmån fiir fred och sociall
framsteg, fiir kvinnornas rät-
tigheter och barnens bäsla.
KDV har alltid kämpat fiir att
stärka FN:s bctytlclse som in-
strument fiir det internatio-
nella samarbetet för fred, och
fiirbundct har genom en 0m-
fattando pral<tisl< verl<samhel
r,isat sin vilia artl bidrar l ill
artl omsittta de av l'N prokla-
rttt'rade målen i levandtr vt'rk-
lighet.

Vår organisation understii-
tlcr därfiir cnergisl<t KDV:s be-
gäran att återfå sitt l<onsulta-
tiva medlemsl<ap sta{us Il oclt
anhåller onr att Ni, Itrerr Ord-
liirande, ägnar denna fråga he-
la den uppmärksamhet den
fiirtiänar samt verkar fiir atl
fistadkornma en ontpriir,ning av
tlt:usarnma i syIte att återin-
sätta KDV i dess rättight.ter
rörande dess representation i
FN.

USA:s vägran att ge inresevisuln lill
New York t.ill I(DV:s delegat, r'ilket
hänt uppreparle gånger. KDV:s loll i
frN-arbetet iir- oerhrirt betvdelseiLrll

(Fort.r. 'i sid. 13).



- D, "t'örsök" med atont-
bombningdr som amerikanarna

företog på Marsballöarna oclt
som på långt aastånd t'rån dert

t'örbjudna zonen drabbade ja-
pansha t'iskare ocb deras t'ångst
med radioaktivitet, är helt en-
kelt en t'örbrytelse mot h e I a

tnänsbligheten. Dessa lörsöh
kan t'å ot'örwtsedda, oberähneli-
ga konsekeeltser sorn kan drab-
ba de mest a'alägsnd pldtser och
ztisa sig et'ter ntycbet lång tids

t'örlopp. De kan t'ramballd nya,
oleända sjukdomar som kan
sprida sig över bela jorden. De
kan också t'rigöra radioaktivt
dantm, som kan t'alla ner r)ar
som. belst - bos oss hos
amerikart ingcn ban t'ör-
utsäga var.

ir* i

VI HAR HAN D LAT I TI LLIT TI LL

MANSKLIGHETEN
Iröne Joliot-Curie säger orden myc:-

ket långsamt, hon liksom väger varje
sats. Hon sitter på kontoret i Curie-
laboratoriet, som hon leder, och där
allt är systematisk ordning och still-
het, inga ljud tränger in utifrån. Men
bakom hennes lugna väsen märker
jag vreden och sorgen hos denna sto-
ra vetenskapsman som samman med
sin livsledsagare har gjort en av de
största upptäckterna i vår tid, oclr
som nu ser den utnyttjad på ett sätt.
som kan förvandla den från en hjälp
för människorna till en olycka föt'
hela mänskligheten.

Iröne Joliot-Curie är professor vid
Sorbonne-universitetet, hennes man,
Fr6d6ric Joliot är professor vid Col-
löge de France. Samman med honom
har hon fått Nobelpriset, och hennes
titlar och utmärkelser är så många

- och så välförtjänta -' som kanske
ingen annan kvinnas av i dag.

Men låt oss icke för vetenskaps-
mannen glömma kvinnan bakom. Den
höga smala gestalten, den breda välv-
da pannan, de klara ögonen, det säll-
synta, flyktiga och nästan naiva le-
endet vittnar om en personlighet med
en osedvanlig energi och en osedvan-
ligt hög moral.

Hon fortsätter: - Varken jag eller
Fr6ddric Joliot-Curie är förvånade

INTERVJU MED

Irint Joliot-(arie

över "de oförutsedda verkningarna"
av de amerikanska försöken. Och vå-
ra amerikanska kollegor kan inte
åberopa sig sin ovetenhet eller sin
överraskning - vad v i vet, det vel
d e också! Den gång vulkanen Kra-
kataua hade sitt stora utbrott höll
dammskyarna sig svävande över hela
jorden i åratal, det vill säga över
a I I a världsdelar, man kunde se hur'
de beslöjade solnedgången. Och på
den tiden föll där tid efter annan
damm över de mest oväntade platser.
Så kan ni kanske föreställa er vad
en atombombs- eller vätebombsexplo-
sion kan åstadkomma! Ett regn av
radioaktivt stoff kan falla var som
helst - också över amerikanskt ter-
ritorium. Och det bör det amerikan-
ska folket veta. Bara det faktum att
amerikanarna avspärrar en del av
Stilla havet, som om det var ett hav
innanför Amerikas gränser, visar att
de går för långt. Det är ett vittnes-
börd om deras förakt för andra folk-
slag.

- För övrigt är dessa "säkerhets-
gränser" helt illusoriska, för där
kommer överallt att finnas fisk
eller andra djur som drabbas,
men inte dödligt, och de kom-
mer att sprida radioaktiviteten
ut över dessa gränser. De japan-
ska fiskarna fiskade ju också långt
utanför "säkerhetsgränserna", ochni
vet själv vad där skedde. Men risken
är långt större än vad man till dags
dato har kunnat fastställa. Farorna
kan vara mångfaldiga. Det kan för-
orsaka klimatförändringar, biologiska
förändringar kan inträffa på levande
varelser, människor eller djur, myc-
ket lång tid efteråt. Okända muta-
tioner kan uppträda. Jag upprepar
att det är omöjligt att precis beräk-
na alla de faror som uppstår vid des-
sa experiment. Hela mänskligheten
borde protestera. Mannen på gatan
har ingen aning om vad som hotar
honom om dessa experiment fortsät-
ter. Ingen garanterar oss att det inte
uppträder oförutsedda verkningar
lång tid efteråt, också här, i vårt
land. Man måste nå fram till ett för-

(Forts. å sid. 8).



Dar seriemagasin

är ett okänt begrepp

Staden med 20 teatrar

ocb lj

l-
F torton dagar i juli tillbringade jag
i Polen som medlem i en skandina-
visk delegation, inbjuden av polska.

f redskommitt€n för att f ira tioårs-
minnet den 22 juli av befrielsen frarr
fascismen. Det var veckor, fyllda av
nya upplevelser och intryck från ett
land, som hlev oerhört illa åtgånget
under kriget men där man nu med
stor tillförsikt arbetar på återupp-
byggnad av det förstörda och nyska-
prande på alla områden.

Vi kvinnliga delegationsmedlelnlnar
t-'esökte en dag KDV:s polska avdel-
ning, där vi mottogs av bl. a. dess
vir--e ordförande, minister Pragierowa,
som berättade om kvinuoförbundets
verksamhet. De första åren efter kri
get hade uppgiften framför allt varit
att förbereda kvinnorna för deras;

arbete i det nya Polen och förklara
[ör dem l'ad detta samhälle kunde
ge dem. Tidigare hade kvinnorna in-
te haft samma rättighet som männet-t
att arbeta inom alla yrken. Nu arbe-
tar de inom produktion och a.dtni-

nistration och likalönsprincipen är'

helt genomförd. Det berättades, atl,
:iven många kvinnor i fvrtioårsåldertr
och däröver nu genomgår yrkesut
bildning på olika områdeu.

Kvinnoförbundet behöver inte lättg-
re syssla med dessa problem. Dess
rrppgift är fcir närvarande mer att.
ge kvinnorna del av kulturen oclt
göra dem samhälleligt aktiva. Tre
kvinnor är med i regeringett oc:tr a,v

cirka 460 tleputerade är 76 kvinnor.
Om kvinnof örbundets verksamheL
fick vi vidare veta, att man arbetar
rned små grupper inom bostadsom-
rådena, där cirklar i olika ämnett,
biografbesök etc. orgauiseras. I{vin-
norna i Polen är lika alla andra kvin-
rror: de vill ha något konkret att
syssla med, och man hat' därför på

sitt program även sömnad och andra
praktiska sysselsättningar. Ibland
organiseras stora möten, som blir väl
besökta, om man kan bjuda verkligt
intressanta progranl.

biografer

,Varje år anord.nas i Polen en BOKENS oclt PRESSENS DAG och där ges
rlart Ltrlmme åt barnlilleraluren 

- fråu de ntinstas bilderböcAer till ton-
,iring,arntts lörströelseläsning. Det här uttg"t p,tret fördiapar -rig ictt au dc
nånga underbara bilderböch.er sotu. dett polska btrulitteraltrert iir.rå rih p'i .

T/
V od Jag sarskill. l'äste mig vjd i

Polen var det målmedvetna arbete
man nedlägger på att föra ut kultu-
t'en till folkets breda lager. Det visa-
de sig på många sätt. Kolorerad press
och seriemagasin såg man ingenting

Dertt,t bild är bämtad ilr eil dL) de t'ört jt-
.rande bilderböcker artikelförlattarinnan ha-
rle med heru från Polett. Det lnstiga är
att de rnl.i kanno,'na är tilluerkade aa ur-
hlåsta äggskal oclt ltepper oclt t'ackert de"

Aoreradt' i grtrtt/'t pol.r hrt ntön:/t-r.

av. I stället såg man här och var pa
gatorna enkelt uppslagna bokstånd

- ett sådant fanns för övrigt iiven
i foajen till en biograf som vi besölr-
le där alla slags bcicl<er såldes
såväl för barn som vuxrla. Diir åter'-
fann man i polsk översättning bl. a.

Iliaden och Odyssden, verk av Dit'
kens. Balzac, Flaubert och Zola salnt
de stora ryska klassikerna. Jag har'
rned mig hem några barrrböcker med
r.rtomordentliga illustrationer och bc-
klagal bala, att jag inte förstår prol-

ska, så jag kan översättar dent l'ilt
min lilla minsta tiis.

Det finns i Polen utorn stadsbiblio-
teken 4.000 verkstadsbibliotek och
10.000 vandringsbibliotek. trn miljon
av fackföreningarnas 4,5 miljoner
medlemmar lånar böcker. 1952 val
antalet lästa böcker per låntagare
i genomsnitt 14. Vid besök på slottet
Nieborowie, beläget cirka 12 mil från
Warszawa och numera använt som
rekreationshem för författare, konst-
närer och vetenskapsmän, besåg vi
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ett litel bybibliotek, sotn visades av
den kvinnliga förestånclaI'eII. Biblio-
tel<e ts otnrådc haclc 5.(XX) ittvatrtt re.

'\r' detn var 700 latrtagare oclt nledcl-
t.alct boklåtr pet' ttråttad vtrr '100.

l'ackförettingzLrtra gör cIt stot' irl-
sarts i kullurarbcLet gctrotn dc l<ultur'-
Irus, sot'tt iit' orgatrisct'tttlc i itnsltttttittg
till f a blikertta ot'lt tltit' tttatr ttrl.rt't.at'

rtrerl studiecirhlat' i alla uppttinkliga
tirnrren. I de störlc f itbliket'tters kr.tl-

tillltus iir' ända upp till 15-20 l)cl'so-
rrer lrelticlsanställda.

I kantpetr ttrot. anallal-rr:Lisrncrt (f'i)-

le krigel var 23 ok zw l;efolknirtgell
analf abeter'.) har fackf ör'cningarlra
verksernrt bitlragit. 130.0(X) I)eI'sol)crl'
har lärt sig läsa oclt skrivtt i sludic-
r:irklar. Vidale hat' af tonskolor f ör'

arbetale irträttats, där folkskole- och
rtrt'll:rrtsholekulsct' gertontgås.

/^r
) t,rlt intlcsse :ignas vicl hulturhusen
aL leaLelvcrksarnhet, tttusik, f olkcla nset'

oclr balctt. Det lick tnatr ett ntycket
stalkt inllyck av vid en festföresttill-
rring på kvällen rlen 22 juli i Lublin,
rlit tioår'sjubilicLs ltuvurlfer;t var frir'-
lagd. Diir nrcdverl<ade kiirsangat'c och
I'olkdansare amattirer såväl soln
plof essionella i ett l)rogram så

t.jusandc fr)r' båclc öga och öra, att
l'i sut.t andli)sa. Det liir Iirtnas inLc

nrirrclle än 4() sång- ot:h tlattscltsell)ll-
lcl av en såclatr kvalitet, att dc mecl

flarngång skulle kuntra uppträda var
sonr helst trtanför Poleu.

'leat,erinLlessel; ?ir nrycket st,olt. I
Walszarva, sot]l f . n. hat' 900.0tX) in-
vanarc, finns t. ex. 20 teah'ar -- av
<lenr tva frjr bar-n och cn I'i)r ungdonr
- nrot cndast 15 bioglafer. Genom
Iarcl<l.rileningaln€r kan nran pa arbets-
plaLselna köpa biljettel till såväl
te:rtrar som biografer till halva pli-
sct.

I helu" ,t'olcrr finns 80 s. k. ungrloms-
pala.ts och clct str)r-sta av dem finns
i Sitalinogrorl, sonr vi l-esi)kte en clag.
I):rla1sr.:t, sonr :ir iippeL fcjr l;aln och
Lrngrlorn I'r'ån {) till 19 år', hat- I'etn

:rvrft:lningar: frir vetetrskap, tektrik,
spoll,, kultur oclt utusik samt biblio-
t ck, och f örf ogar over f enrtio I'un)
{'iir olika specialiteter. En stor sini-
hall finns till och mecl. I)essutonr har
llrarl en avcleining ftjr massarbete
nrerl biograf- och teaterf öreställnin-
gul samt konserter.

Då vi besöktc palatset, ltarle bar-
ncr) sonlmallov. I)e olika specialt'utrt-
rnen stocl t.omnra, trtetr i cu stot' sal
saLL unga scha<.'kspelarc lrått t.ioårs-

I

VI I-IAR HANDLAT I TILLIT

.IILL MÄN SKLIGI{E'I'EN

!:,,t /.r. lr,itt til, 6).

l:url rtrot atotttvapcn getlolll högtidlig
iivcrcrrskontnrelse tttellatt alla värl-
dens l:itrcler.

I)essa ord f år' eII särskild tyttgtl,
uLlalatle av detrtra nyktla kvintta
sour i alla santtnanhang fcireth'al vc-
tcnskaplig noggrantthet.

.Iag vägar ställa cti irtdiskt'et [r'a-
tf A'

-- I)crr gången Ni uppdagade tlctr
l<onstgjolcla r:adioaktivitetert I öruLsag
Ni utan tvivel riskerna för att dettlla
stora upptäckt kuude utnyttjas till
lirigsändamål?

Iröne Joliot-Curie vänder bort l-rlic-

ken:
__ Ja, clet f<jrutsäg vi. Då .iag i li'c-

tagne hörde our explosionen över Hiro-
shima korn det inte som ett oväntaL
slag för oss, hela världen talade ju
onr de amerikanska experimetrten ntecl

atombonrben. Men det var ett tltycket
hårt slag. Och jag kan bara svara
Er rned de ord som min far, Pielle
Curie, uttalade år 1903 nied hänblick
på r'adium:

"IJet är uppetrbart att i blottsliga
häntlel kan radiunr bli ttrycrket I ar-
ligt, och matr måste därför fråga sig
själv onI mänsklighcten hat' någoti
nytta av trtt känna naturetrs hemlig-
heter, onr den är nrogen till att draga
frirdel av rlet eller om det. kommet'
aLt skada detr. Exemplet rned Nobels
uppfinning är typiskt . .. . Mett iag

tror, som Nobel, på att mänsklighe-
ten kommer att skapa Inera gott åitt

ottl av cle nya upptäckLertlåI".
Min fal ut.taladc cle-qsa ortl, niit' ltatt

salnmalr nred rnin rrror ar' 190ii tillde-
lacles Nol-.clpriset.

IIan handlade i tillit till rrriinshlig-
heten ocrh I,'r'irltilic Joliot ot:lt .iag har
hancllaI i sanrtttit" tro... I"t'itttttidett
ligger i nrtinniskofllas egII.l ltiitttlei .

I)enrra kvintra, soltt ltat' Lva bltt'tr
ot'h sjoll) r'edatt ttte<l sitta 5'1 al' iir'

n)ormof, r'ill nrerl sitta ot'rl ultt'ycrka
:rtt folken utast.r: ta sitt i)de i egtt;t
hunrlel ot:lt kiintpa fiir itt,t, tlc stot'tt
ullpt;ir:ktertta, dät'iirlantl I,'rdtlt!ric: ot'lt
Irrrnc .loliot-Cr-rrics uplrtiit'ht av tlett
konstg.jorcla raclioaktiviteLert, skapat'
"rnefa golt än oltt", dct vill siiga att
rlc h.jälpcl till aLl otlla ulrp tikttat'trit
och göra iot'cletr I'ruktbat'i ståillcL

för att splicla dörl och hola tttänsl<lig-
heten ttrerl en ödeläggelsc lllel'a olll-
lat.Lanrle ätt alla Itistot'icns lantlslila-
gt)r.

I den lilla trädgårdcrt vitl Cut'ic-
lal.oratorict visat' Iröne JolioL 1rå tlr-rb-

belbysten av sitta friräldrar:

- De ut'l-re tade föt' I t'etlett, l irt'

I'ranitiderr, för' sitta lrat'tt oclt lör' alltL

barn i viirldcn. F'r'i'rlerir: or:h .jag ltat'
också arbetat för' att skapa lvt:ka . . .

Det iir som our denna kvintta, pa

crr garlg så osc:rlvattlig ot:lt sa t'ii t. L-

fram, riktar en appell till alla gorla

nränniskot' i världcn, i sitl eget ttattttt,
i Fröd(:ric .hliots ltiutlll oc:h i ttta[<:Lt'-

na Curies Iranln -.- onl att. ltatttlla sa

at,t, "nrii ttskligheterr kittt skaptt ll)el'a
gotL än ottt av de ttya upptiicklerttiL".

I)ulnitritlut' l)tsiutt i.

aldcnr oclt uppåt, deltagat'e i ctt
schackturnet'ing. I den vackt'a teatcr-
och biografsalongen fick vi serlatt sc

en l'iIm, inspelad vid palatset uttdct'
pågåendc termin, då det fantts l--at'tr

i verksamhet i alla salar. Unrler sonr-

nrarlovet arrar)geras tcater- och bio-
gr-af f örestä Ilningar och konscrter
samt utflykter och badresor.

Ett mycket starkt intryck giordc
clen pietetsfulla återuppbyggnaden. I
Wa,rszawa blev bebyggelsen trll 80 %

fullständigt fijrstörd under kriget pzi

grund av metodisk skadegörelse. Sta-
den är nu återuppbyggd till ornkring
40 ok och man skulle kunna vänta sig
att fä se en helt ny stad. Matr har
cmelleltid valt att rned hjälp av rit-
rringar och foLografier återuppbvgga

tlc l<ultulcllL viiltlcfulla lryggnttclct'ttit
så, a tt. rlc I ar sanlrra utseettdc srtttt

rle h:rde för'c för'störelsett. Wat'szarvas
ganrla starl ltal på sa s:itt åtenr[)])-
ståt.t. Nii r vi l;csr)ktc tletr vitt' Itttsctt
nyligen nralarlc ot'h rlcL viu'ttttdct'-
l;alt vat;kerL. I Lublirt ltarJe ttiart lik;t-
lcders återupptryggt rlcn garttla s1a-

rlen, sont i jubileuntsdagetrs solskert
var vacker solll en sagostarl ntctl sitt;t
rncilelticla hus, snryckaclc ntccl tttäl-
ningar- son) vaf cxakt lika rlc ul'-
sprungliga. Jag iroppas inncrligt, at,L

fredcn skall kunna i-cvaras, sa at.t.

man i I'olcn saväl som på anclla håll
i värlclen kan fullfulja ateluppbvgg-
naden och pä alla ontrarletr gti clr
lycklig framtid till nriitcs.

Måirtit Littdllcrg.
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Barnpsltkologen har ordet:

DET KANSTOKALLA BARNET
Det exempel jag här återger

är bämtat ur engelsmannelt
Bowlby's boh " Barn utan bern" .

Boken var resultdtet da en Ltn-
dersökning som en grupp psy-
bologer på Fl',1:s uppdrag verk-
ställde t'ör att utröna de hem-
lösa barnens läge, d.r,.s. de barrt
som genom kriget ocb d,irnrcd
santmanbängande orsaker kont
dtt stå tttan t'öräldrar, Det ,ir
beteendemönstret hos det leins-
lohalla barnet som bär skildras,
ett barn som under de t'örsta
åren dv sitt lia inte bar bat't
någon som det kunnat knyta en
aara.ktig hänslontässig kontttkt
mea.
Exemplet är en ti-årig flick.r

som hade blivit bortaclopter:rd ett
och ett halvt år innan hon hänvi-
s.rdes till mig. Hon var född Lrtom
.rktenskapet och blev efter födel-
sen säncl från sliikting till sliikting
tills dess hon hamnade på ett upp-
tagningshern; därefter vår hon un-
cler två månader p.lacer,rd i ett fos-
terhern innan hon konr till de
adoptivföräidrar som i sin tur kon-r
till mig rned henne.

De klagade över att hon liög

och snattade. Föräldrarna förkla-
rade att hon tagit mycket lätt på
adoptionen. När de tog henne med
hem och visade henne det rum hon
skulle ha alldeies för sig själv och
gick runt och visade henne huset
öch trädgården gjorde det synbar-
ligen inå det Aittttt intryck på
hän.re. Men hon verkade mycket
livlig ocl'r "kärleksfull på ytan".

Efter att ha haft henne ett par
veckor klagade modern till sin
man över att barnet tydligen inte
kunde visa någon ömhet och tillgi-
venhet. För att använda moderns
ord: "Flickan kunde gott ge mig en

kyss, men det betydde inte något
som helst". MAnnen sade att hon
viintade sig för mycket, hon måste
ge barnet iid .tt vänja sig vid de

äv.r förhållandena. Modern lät sig

lr.ignas, nren påstod dock Fortf a-
r.rndc ;rtt det var något i vägen
mcd flickan. Fadern sade att han
för sin dcl inte kunde se något g:r-

let hos barnet.
Ett par rnånader senare klagade

hrrn emellertid över samma sak.

Det vrr också den gången de uP.P-

.'l.rg.rde ltt brrnet inte var att ltta
påich .rlltid kom med undanflyk-
ter. Ingen uPPfostringsmetod
hiiilpte.

l-:ireren i skol,in klagade också

rivcr hennes otlppmiirksamhet -och
liksiltighet tt.ä^ sina skolsaker'
M.ln h.ln kler'.ide sig ann.trs riktigt
br-a i dc olika ämnrir.i, '','ilket bera
var att vänta, t-Y hon hade gott
förstånd. Hon fick också vänner
blend kerlratern:l, men ingen sär-

skilt intim vän.
Efter ett och ett halvt års tid

silmrn,In rr-rcd b:rnlet sade fadern:
"Man ken helt enkelt inte få nå-

Llon kontakt rned henne", och nlo-

dern sade: "Jag vet den dag som
i dag d.r inte mera om vad som
f örsiggår i barnets sinne än den
dag hon kom hit. N{an kan heit
en[elt inte komma henne in på li-
vet. FIon berättar aldrig vad hon
tänker och känner. FIon pratar på,
men det dr yta alltsamrnan5". --

Så kan ett kontaktlöst barn allt-
så utveckla sig. Den så kända och
använda frasen: Äh, hon va1' så

liten den gången - den dtrgcr in-
te. De ting som sker i dcn mycket
tidiga åldern, innan barnet f yllt
två år, kan barnet naturligtvis ir-r-

te mlnnas:, men det prägl;rr barnet
på det sättet att det bildar början
till det mönster som präglar restetr
av dess liv.

Det barn som från späd åider
har varit vant vid en nära och till-
fredsställande kontakt rned sin
mor, insr-rper omedvetet den erfa-
renheten att kontakt med en an-
nan människa är något ttnderb:rrt.
Och från kont:rkten med den ena
utvecklar ringarna sig lätt över
clen närmaste farniljen till andra
grupper av människor som barnet
skall anpassa sig till senare i livet:
lekkamraterna, skolan, arbetsplat-
sen.

Den späda åldern är känslig för
anpassning till andra och försum-
mas kontakten med en enskild per-
son här blir det mycket svårt att
senare byggt upp känslomässiga
förbindelser. Det barn som på ett
barnhem har olika vårdarinnor el-
ler r-rnder de första åren av sin till-
varo har olika fostermödrar blir
prägiat av rotlöshet och kontakt-
löshet restcn :rv livet.

Det barn soln under dc I örsta
åren av sitt liv berövas kontakten
med sin rnor utln att få en full-
god t'ast modersersättning, lär sig
helt enkelt inte hur det ska byggtr
Llpp ett kontaktförhållande till en

annan människa.
Det kan kanske låta underliet

för många, ty - 
"känslor iir ir.,

något man har, inte något man ska
lära." Men så är det alltså inte. Så

ar det bara för oss som har iärt
det så tidigt att vi inte kan minnas
atr vi lärde det, men bara tror att
så är det nLr en gång.

Nej, också känslolivet och kon-
takten med andra människor är en
läroprocess, där fundamentet läg-
ges i en tidig - mycket tidig ål-
der.

R. t't.

Ittle tttittus bdrtel se-

utu'€ t'rtd sont skedde

ned de/ tt,ir dt'/ r'tu'

ider h.ir.ilderu 
-

ttten del .r o nt s h,edcle

lt,rr änd,i pniglat det

lör helt lit'et, .riiger

bar t lt s 
1, 

hol o gen 
"
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lJ et hätrder ibland att eu trakt, ett
lands;ha1r, etL larrd kottttttet' att liggal

1-rå sirlarr oilr tlen allnt:irttta l'at'vägett
ot:lr rsil t ill clt titl blil uttrlattshytttt.
Så v:tl ltt-rs oss liingc Ialle t rtrerl IIiit'-
.jetlalen oclt kan viil iitrttu s;igtrs ottr

l)alslantl. IJland Not'tlcut'opers liitrtlcr
irrlas platscn itv Irlarttl. I)ct iil irttc
nlallga i vat'ti(l soltl i lihltct nretl
(irrrrlaug ()t'tttstuttga i tlerr isliirttlsl<:L

srrl{ilrt rlilekL I'r'irrr "Ltttt<lttlt;rlttlt'g"':'
5lrglar viislcrr,rt. lill "l)yvlitt"1':'':' 

^ttI uristett tlr ctt stil lsyrr t, ttt:lt ltltllshat-
tatl pclsoll I ltrpublihcrr Uirc kan lii-

daler under folkvandringstiden kom
derr titliga hrislrra kultut'ctt att tl;tt'
[a ett frislatl utttler oIt l]lel'iitt li(X)-

är'ig fledsireriod. Idyllern l;röts iLV

nortlisha vikingar' - siilshilt tlattska,t'-
r)år - - st;nr i slutct av 70[)-talct. lri)t'.i:t-
rle heursöka rle rika. klostet'sattthiillc-
na läugs kustclna. I)ct vat' inte ut:ttt
skul<lkänsla. ä ctt glattulolks v;igtt:tt'
sonl .jag st.urlcratlc tlctt stot'it vtigg-
iiir.r'tan i I)trhlirrs tt;LliottaltttLlri(rull),
rliir vihirrg:lrnas lriirrrarlstirg ttt:tt'l<c-

t'ats t.rclt diir olclcL "tltc I)iLttcs" l'iit'c-
hortt vitl ttäsLatt vat'ic vih oclt tlocl-

minstone ett halvt dussin kloster
sonl var lirr sig val centlum för iu-
tcllclitucllL ot'h andligt liv, varilrarr
rleL utgicl< tttissiottiilcr t.rch krirrg vil-
Itit tlet vtixte ulrp skolot' uclt varl sonr
shulle kurtrru liallas tlcrtt tidr:tts tttri-
vcrlsitcl, diil utiirr lr'årr olilia tlelar' :Lv

Ilulopa sarnlarlcs hlittg lIaIgolI st.t.rt'

lt:li gii)s pclsoltl i gltct,.
I<rl<c lårrgL I'r'årr Dul,litr, vitl Glcrrrrla-

lor:lr --- <lr: tva s.jiiarlras tlal -- ligget'
lrrirrt:r'rra. lrv cI t. rlylikt hlost.ersanrhiil
lc. IIal rrr:ul c'rr garrg scLL clcL glrittr-
llrLl' lllluI dct irrtc lälL. Dcrt lilleL s.jötr

a,a Fredltolm

rnynrrirrg tillsitttttttatts; tttctl ctt, :Lt't;tl.

U t. t l.resLåentlc positivt tttiltttc liittt-
tr:rrle rlocl< tlc ttot.tlisha. lirig:tt'ltit clt.tlt'

sig: yrå lrlat.sct' diil tlc sat,t.c sig Iast.

-- rlcr.'. s tttakt brtiLs I'i)r'st i l;iil i:rtt
av 1(X)0-talct -- iutlatles ltattrlt:ls1rl:rt.-

scr trte<1 bcfiista I'ot't t-rt:lt tlttssa sttta
sanrhrilltrtr v:ixtc szr stttåttittgortt trt. till
lllarrrls fiirsta stätlcr'. I)ul;lin ' - Wcx-
fot"tl -.- Wllt,crfortl -- Cot'l< - ' [,ilttc-
rick ttt. f l. stätler 1ra ost- oclt väst-
kustetr hal ttlla rtot'tliskt tlrsl)l'tlllg.

(laelclttzr -- rltrt kelt.iska I'olk sotlt

bebodde ön vid vikiugartras attkotltsL -
var ctt herdef olk organiserttt i ctt
antal små l<ungariken och med djupt
religiös läggning. Man känncr till åt-

-- ett lilart i)ga i I otteu av en skå1,

vals tre sidor utgör'as av nriirka berg
och dert fjärdc r)pprrar sig till en le-
cnrle dalkjusa! Dit konr en gång på
(i00-talct tlen ul)gc prirts Kevitt oclr
sturrrra,dc kval soln ct'etttiL beta,gen

av lrlat,sctts sktjnheL och 1r'id. Metl
t,itlen sanrlarles artdla I'r'ottrttra tttä tr

ornkrirrg honottr ot;h varl soltl nLl linlri;
kva,r' iir ruinerna av ctt lrelt lilet. satrr-
lriillc, s.jrilva gt'uttrlclt till snrå kyl'l<ot'

och l;orrirrgshus. ltttc ctts eLt. Av rlc

lrriga, srnala tolncrr av gråstetr, sa

l<a,r':rkt iilistiska l or II'land på <lerttra

tirl, sakrras. l)c lär'lta byggts s()lll
f iilvarirrgsluut [ör' klostt't'tts oclt l<yt'-

l<ornas sk:rttcr - clct vat' clessa tl.yt'-

bala kultfrircrnål sotrt rle 1rä.nttttaltrlr:
lr)var.na sär'skill åtr'årltlc. På 800-tak:L
frilstcirdes kkrstlet mctr åt.eruppbygt{-
des senare och upltlcvcle en tty blomst-
ringspeliod. Det sista ttteddelatrtlct.
om dess ödc ger en anteckuing i stif-
tets tideböcker f ör 1393: "Glen-da-
Iogha brändes tred av ctrgelstnättttctt
sommaren detta år".

När friden väl vaf bt'utett skullc
ännu två anfallsvågor gå frant civct'

"den gröna iin" trlerntr ot'll
cngclsmänncn. Det sker utttlet' nterlel-
tidens århunch'adelt och I'råtr ingetrlc-
ra hållct val det från början fråga
olr) cl) ordnad ercivring: Stoltttärr i eLt,

land anfaller storurätr i ctt attttat,
sättel sig för cn tid i besitlning av
deras egendonr, bt'ätrnet' och här.jar'.
Som fallet varit med vikingarna er'-

övrar de erövrade snart de erövrarc
som stannar kvar i landet. Det blir
blandade giftermåI, nya inslag i den
ulsprungliga hefolkttingen. I)e not'-
rurandiska balonenra oclr tlclas iitt-

Signe

':' Lolrtlott,
'i''i' l)ul-'litr.

DEN OKÄNDA ÖN
sas urellan t'a,lct'tta i .ittlitrutttt'ct, ttv

skämLLitlrrittgett Dublin 0lritriott, tlät'
kapLenert på deu lilla kuståttgat'ctr
lolrat' nctl f r'ån kottttttatttlobryggatt:
"Vi htrn itrtc våitrta på din åsna tlt:ll
ltilra, Mulottcy, vi ltat' två tut'istct'
ottti;ot'cl !"

Är' rlct. bilLtL nzttttlrliklrcLctl sttttt girl'

tutt, tarrken lritt, glidcl iivcr fr'ån lr'-
lartrl till Islatttl. Ullcl iir tlttt tlät'lijr
all lräggt: rlcsstr ltittrlcl katt st: tillbit-
lia 1rå rlctt lrct'iorl tltir sagall i)vclgår'

- cllcr' just lrar i)vclgått -- till his-
Loriu sorn 5j11 lrgerttligtt sLor'ltcLsircri-
orl ? I)cutt;r pct'iotl inl allcl tidigat'c
fiir Illantl oclt iir av ltclt ;tttttit.l. sla.g.

(,ienortt att i)n slaplr ifrårr båtlr: kolo-
rriserande rolllal'c och här'iattric vatt-

l0

Eu irländsk bondgårtl - 
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Bekanrskap gjord

en fesa

lirrpint" giflcr irr sig i lrirlrälna g,ilclis-
ka farrriljer or:lt a,trla,r'gaeliska scrlel
vilket tnerl oro ses av de starka err-
gelska elenrent.crr irroln larrrlet or:lr
sltrlligcrr flarnkallal en kat.astrol'.
Ir{err verkligt bittclt allvar blir clel.

tilrst, rr:ir Elrglanrl anslut.er sig till
rcf orruatiorrerr. I,'<irst rlå anta.r den
ctrgelska, konungen titelrr Ktrng av
Irlarrrl ---- i saurbanrl rrrerl irrrlragning
till klona,rr av kylkans egenrlom(!) --
ot'lr Lrlir kyrhans rjvelhuvurl. Så sking-
lades tlert gamla folkliga föreställnin-
ger-r aLt påvcn var öns egentliga her-
lc uclr FJnglauds kung endast hans
lclrrescnt,ant. Or:h rne<l den nya be-
kiirrnelsen konrnrer snart leligionsfcir-
l'riljelserr. I,'r'ån engelsk sida fördes
ctt, hänsyrrslöst utrotningskrig ntot
kalolicisnr (ot;h l<atoliker) så myckct
lncl' riotlt llral) var ntetlveten ont alt
stridcrr fiil den ganrla trun av ir'län-
rlarrra snart sanrrnankolrltlades nrcd
katnpetr f i)r lrolitisl< flihet.

M t,, r'esår sorn slr.äckte sig längs
(isLra kusten merl en del invikningar
inäL landet kom att koncentrera sig
kling tle huvudpunkter: Städerna
llelfast, Dublin och Cork. Den förra
iil ltuvuriolt i Norclirland -- clen clel

av ön sonr vid den stora u1l1lgörclserr

].g20 valde att kvarstanna i uniorr
nted England. Frågar man sig om or'-
saken till att detta landområde --- r.ur-

gefär en sjundedel av hela örr --- irrte
följde moderlandet på dess väg nrol
l riheterr hanrrrar malt återigerr i
1(i0i]-[alets leligionskrig. Cronrwell
beslagtog rränrligerr de kaLolska jorrl-
tlrottarnas egendomar i större rlelerr
av den gamla provinsen Ulster, för-
rlrev småfolket och länrnade ut. .jor'-
rlen --- eller sålde den -- till skot,tar
och engelsmän. Dylika s. k. "planta-
t,iotts" företogs också i anclla rielar
av Irland, nten aldrig i så stor skala.
De nyinflyttade förbjöds t. o. nr. att
anställa katoliker i sin tjänst och
kom så att utgöra ett slags prote-
stantiskt reservat på den katolska
ön. Numer är en tredjedel av befolk-
ningen i Nordirland katolsk medan
katolikerna i republiken Eire utgör
95 %. Belfast är en industristad med
450.000 invånare och verkar alltiämt
mer engelsk än irländsk nted sina
stora fabriker för textil -- särskilt
linne -'- och tobak och sitt väldiga
skeppsvarv sorn enligt resehandbokerr
skall vara ciet största onl inte "i
världen" så åturinstone i Eulopa.
Men man behövei' bara konrnra utarr-
för de grå gatorna för att mötas av
öns skönhetsvärden. Irländare sade
mig att deras ö liknade ett tefat -höga kanter runt om och en grop i
mitten - och den underbara kust-
vägen från Portrush badort i norr
till Belfast, där bussen under fyraL

tirnmar följer den slingrande vägen

mella.n omväxlande tvärbranta basalt-
klippor och de mjukaste grörra kul-
lar jävar inte påståendet. I)etta var
också en av de få dagar urrder nrrrr

irländska lesa, som sprit'kor nrellan
de grå skyarrra släppte igerrotn några
blå glimtar. Ot'h säkert beloerrrle 1rå

sär,skilcla atrrroslär'iska Iiirhållarrrlerr,
men tletta lrlå I'ick vid sirr återslreg-
ling i havet en hirtrnrelsk ljrrvlret sonr

snarafe förtle tankat'ua lill Alrntlui:;tr;
solrges än till ctt nordligt hav.

Mett också telatets "I otten" har'
sitr stora charut. I(alkgruntlen urrder
nryllan or:h rlet, fuktiga, milda klinra-
tet beforrlrar v;ixl lighelerr, h;ir l<an

man verhligen tala onr tlerr grönil riul
Äng och åker, hed och llossat' ollt
växlar och r)verallt betarrde kreatur'.
Röda ayshirekor', vita och bruna får',
beroende på onr de l-'livit klippta i.l-
ler ännu släpar på sin tunga kappa
av ull. Slaktd.jur är'Illands r,;tijrst;r
exportartikel r.rt'h Errglantl rir rler;;
stiirsta kutrtl. I)eL gäller: frjr l-ilisterr
att se uplr rr;ir err ko enrellarrät. tar
ctr litett prouretrarl pa vägen e ller lrarr
råkar rnitt irr i etr gnrpJr ulliga f ar.
Anttars ntöter irrle nrånga, lalor'. IJi
lartta ät' f å. Upplivanrle ;il att iblarrtl
r;e en lit,elr åsna f iirspärrrl err a v rJr-s -

sa ltentg.jorrla, I,låurålade li,ärror rncrl
t'rjrla pirrtra.r, riorll tycl<s v;rr;r. etl
gängse forclott på rle srna gårdanla.
Gångrra t,irlers slnåarrerrrlalorer llr-
cler de stora, gorlsen är' nrrnrera s.jiilv
äganrle. Mett .jorrlbrrrket fijrefaller'
jämförelsevis friga nrekarriserert onr
matr undant.ar enstaka st.ör-r'e gär'rlar'.

.Iag var själv gäst. på ctt, undellrarl
rlylikt ställe rrere vitl kusten rlre(l 1fX)

.jerseykor och atrttan ttt,r'trstnirrg tlär'-
efter. Mcn under bilfiirrlcu {r'ån Bel-
fast till Dul,lirr, tlär vi gjorde en lårrg
lov inåt larrrlet. fiil att min vär'dirrn;r
och chaufför skulle hänrta I'anril.jerr;
hembiträde, sonl valiL hernrnra pä se

tnesLer, besökte vi ctt av rle surå vit-
kalkade hus, av vilka vi faril. f iirl;i
så mårtga. l'arnilierr lrade el.t lilet
.jolclbruk --- cn hiist. or:h crr åsrra, trr:
kot', någt'a får' och lrcins or.:lt err l<al-

koufatnil.j, sortr vristc åt oss 1rå går'-

derts kullerstenar. Melr vi togs tmoL
med sanrrna s.jälvklala r,ärdighet, sorrr

serlare mötte nrig på hen'gårtlerr. I);ir
var framdukat henrhakat lrrr)<1, srnrir
och nykokta ä.gg och en kastnrll rnerl
tevatten sattes på en öppen glödhiig
på den avlånga stenplattan i golvet
som tjänade till eldstad. .Iag kiindc
mig ganska övertygarl onr att i nägrrl.
av de sntä uthusen förekonr clt lik-

Ttå gtntl,t htinuor iett irliindsht fiskeläge. Där bär nan ännu den gamla kappat tted
kapaschong.

under
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tigt kök med en järngryta hängan-
tlc över en likadan glödhög och att
tlen utgjorde familjens enda spis --
lrrcc:is sonl jag många gånger sett
tlet, ttere i Sydfrankrike, där jag ock-

sa smakat den utrniirkta soppa sonl
l-rrul.:ade lagas i grytanl Nåir vi skulle
resa kom nlor pä gården med tva
paket: clet ena innehöll tryupptageu

[-,otatis o<'h tlct andra etl fet kyck-
ling, err pt'esetrt l'r'ån Marys foräldrat"
ot'h Mary s.jtilv, ert stadig ir-liinclska

lil:ittlade rrpp i l,'ilert.

( iriinsen nrellatt <lt't urerl [!nglairtl
liileuade Nordirlatttl o<'tt republihen
Flire :ir cn tullltonr ttt'h c'fter rle serl-

vanliga frägorna om valuta, r'ökverk
or'h tulipliktiga var(rr får' bilen passe-

la. Och lanclet fortsättel sonr förut,
iin i väldiga grörta vågor, sortr .iiittt-
lras u1, kring smås.jöal oclt vattett-
rlrag, ritr i lttossar, rlåit'ttratt skörtlat'
rlc'n tlyli:at'a tot'vctt, ty Illantl ji I'

:ikoglattigt ot:h <k:t. iir ollt oll) br:i ttr;-

lct. Iltltrrtd Iitr vi igeltotn ett lry, etl

liten stacl, luell oft.ast liggel de stttä

vila huset) ensalttlrta, slrödcla ut iivet'

Ia,ndskapett. Ol'La zil de ontgivtla av

cn ntycketthet av i-'lotttrntl'. Ii-osot',

höga hricketr av ett slags l)efennåi
I'trchsiot-, rhododetrdrotr soll) vtixet'
vilL på iingarna, höga ot:lt l<ntltig:r

sonr f tirblåsta tråid nred violetta
I'lonrklasar ltängande kvar ända fram
i juli denna kyiiga sornn)ar. Ändå var

.iag inte i västerlatrclet, där häftiga
legu spol:tt' ttcrl myllatt i d.itrpa <lal-

gangar', rliit' trtatt katr finna etr ttiistatt
t r-oiri-*k r'äxllighet. Vintergt'iina chat'

ot'h iiktkastart.j l'i)r'ekottr redatr I)ä

:i ngat-tta l<.r'ing C'ot'k mctt llaluret' o<'lt

si)rlcltts orkidecr I'ttt'tlt'ar uliivet- (iolv-
sl rrinunert ett tttt't'tL skyddat liigt:.

Saktttrt' Belfast, trtt ttitliotttlllt it'-
I?inclskt. tllag tyt:ket'llt:lt) sig fintra
rlt:t. desto lllet'iflires båtla st.orsta

stiirle't': Ilrrblin och Cot'k. Skillnaden
i stollck iir iretytla.trtle. I)ublitt är etr

r;1arl I)a Inel' :in halva tniljoneu tue-

rlan Clork ha r (':ål 75.(lOt) invånare ,

rnen i l-'ucla st?iclet'tla liggel det. rynlrl
och lju:; r)ver tle cetrtrala tlelartra och

kanske :il clet typiskt ftjl Irland att
tlen breda, r)ltprta huvutlgatan i Dub-
lin uJrpkalla.ts cfter- 1800-talets folkli-
g(' l rihctshjältc Daniel O'Connel,
(<törl 1847), vars statliga gestalt från
sirr hilga sockcl bchärskar gatans ned-

rr rlel, rnedan i Cork, öns skyddshel-
gon S:t Patrik givit sitt namn och sitt
rrrorrr-rrnent at cless huvudstråk' Hel-
r-.onct <ir:lt 1'riltetsirjiiltcn har båda
si.relat err viktig roll i Irlands histo-

t2

Ingen semester for
småbrukarhustrurna

Även om de ekonomiska beting-

elserna dr sådana att man skuile

kunna skaffa ersättare åt husmo-

dern, är det oftast omöjligt att få
tag i sådan hjälp. Inte därför att
husmödrarna i dessa hem skulle

vara absolut oersättliga, utan helt
enkelt d*för att de som kanske

skulle vara villi ga att vikariera för
dem, inte vet om att de behövs el-

ler inte vet hur de ska gå tillväga
ltör att erbjuda sina tjänster.

Det finns husmödrar som av oli-
ka skäl inte har möjlighet att ha

en heltidsanställning Lrtom hern-

mer, men som med glädje skulie

acceptera ett deltidsarbete. Dels

för att känna sig mera "nyttiga"
och dels också för att kunna tjäna

sig en extra slant. Det bör vara en

viktig angelägenhet för de olika

ner, av vilka nästan en tredjedel i
Nordirland. Orsaken till denna våld--
samma befolkningsminskning är i

första hand emigration, främst till
Amerika, nu även i stor utsträckning
Lill England. Fortfarande täcker ut-
vandringen hela befolkningsöverskot-
tet. Härtill kommer en under serlafe

år alltmer märkbar invandring till
städerna från landsbygden. Man ha-

de trott att jordreformen, som för-
vandlade arrendatorerna till gårds-
ägare, skulle hejda strömmen utat,
att den nyvunna, självständigheten
skulle verka eggande, men förhållan-
dena pekar inte i den riktningen.
Helt naturligt blir det också de kraf-
tiga, unga och företagsamma sonl

Iämnar landet. Under flera år har etr

särskild kommittd arbetat på en ut-
redning av emigrationsf rågan som

nyligen framlagts. Hur de problem-

komplex som sammanhänger med en

onormal folkavtappning skall kunua
lösas, förefaller vara ett av nuets

mest angelägna ärenden.
SIGNE FREDHOLM'
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$emestern är för länge sedan ett

rninne blott. Vädret var ostadigt

,,ch blev inte som man hoPPats,

nren ändå skänkte dagarna vila
och avkoppling. Detta att få vis-

Lås i annan miljö och träffa nya

nränniskor är också en del av se-

mestern.
Men det finns ännu många

,,'c,h då f'ramförallt kvinnor - som

trots ;rtt semestern v;lrit lagstad-

gad i f lcr;r it, ännr.r aldrig haft
senrcster. Närrtrast tänker i^g på

sntåbrukarhustrurnd, tör vilka det

;ir onröjligt att ens för några da-

gar lärnn;r sin:r sysslor, om det inte
finns någon som kan t;r vid i deras

ställe. Htrsdjuren tar nämligen in-
te sernester. Samma fc;rhållande är

.{et i f lerbarnsf amiljerna, barnen

behöver- daglig tillsyn.

ria ! Medan det vackra ljusa Colk,
där S:t Pat,riks gata lyfter sig rnot
himlen i en våldsam backe, av fränr-
lingen ytligt genomströvas på några
tinrmal var mina tre dar i Dublilt
högst. otillräckliga. Där elfar man
fijrst, en väldig spännvidd i tideu,
1'r'än konstrikt arbetade guldsmycken
från förkristen tid och Ined utsökt
konst. smyckade trandskrif ter från
(i{i0- 800-talen till bittra och stolta
nrinnen från frihetstidens olika epo-
l<er. Or:Lr mart vandrar mellan under-
tralt va,c:kla of fentliga byggnader
f rån sent 170t)-tal ot:h tidigt 1800-tal
' - en i Irlands tragiska historia jäm-
1örelsevis lycklig tid.

Vilka problem sysselsätter då sär-
skilt <len unga republiken? At.t de är
nrånga och ingalunda lätta skymtar
reclan vid ett f lyktigt besök. IIär
skall endast nämnas ett, med vilket
ett f lertal andra på det närmaste
sammanhänger, nämligen befolknings-
problemet. Irland hade för 100 år se-

dan B miljoner invånare - för när-
varancle t'äknar uratl endast 4 miljo-
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KÄRA SOFIA I

Jag hal en skolkarnritt sottr lror i n;itlrc-
tcn av lnig 

- 
hon flyttacl.e hit för l'ctrt itl

sedan. I början var 1ag, glad irt att få cn
viin från gaula tider i trtin niirhet, tuen så

småningour blev de t bara tråkigheter .lv
tlet. Hon iir en orolig tninniskir och kan-
ske olycklig, lag vct intc. Metr lron strillcr
till trassel genonr rrtt 1.131', så trrycket clutrt-

Ireter. lrörst och frätrst kiagar hon iänlt
l,å tnan och barn och anclra väninnor, se-

.lan -- oln nran sjiilv råkat säga något 
-går hon viclarc och skvallrrrr f<ir andra.

l{<rn ii r inte rltrtn, och så kan iron siitta

l,.r,rnrtttrnct"na att tillvarat:r detrn:t

lltcnt.r .rrbctskr;rf t, och nirrtrtast

blir clct v:il hcmhjälpsnätnndernl
sonr bör' få i uppdr':1g xtt organiscr:1

.lct hcl:r. Man ktrnclc också tänka
sig, niir clctrn:r forttr;rv selttcstcr-

vik;rriat kournrit igårrg, rtt clct

t. ux. liinsvis uppr:ittadcs clt cctr-

tr':rl, sottl vicl l'relrov ktrrrdc clirigc-
i.i :rrbctskt',rftcn till dc kotttttrttttct'
s()r).r ;rv cn clle l :urtr:ttt ot'sak itrtc
h,rl tillriicliligt nicd pcrsonal.

l)cnrr:r s. k. frivilliga :rr bctskref t
krrncle inonr konrntuncrna Lltnytt-

i.r inter bar',r Llnc-lcr scnrcstert;den
Llt;ur årct onr nlir så bchövs, intc
nrirrst inonr åldringsvårdcn. l)ct
skLrllc kunnr bli till oviirclcrlig
hj:ilp för trlll cienr sonr irltc hctn-
rystr'.u'11:1 riickcr" till för'.

Karla GustLl'lssln,

ihop det riktigt bra så att det låter sont
s;rnning, n-ren det är en fcirlrängning sottr
iir r'ärre än lögn. Vacl skall rrran göra tnccl
hennc ? Jag har tänkt på att siiga ifrån att
jag inte vill se hcnnc ttter, trrcn clet.i r

sviirt för hon har inte gjort Irtig någttt
,.lirekt ont, och ofta bjuclit trrig och kotrr-
rnit rrred blotrrnror 1,å min natrrnscla.q. Så

lron vill nog vrrrrl viin. .fag går siillan .lit
till hcnnes furrilj. det iir så hråkigt ,l.rr.
or-lr lrcnnc's Ilran scr inte ut soltt otll ltlttt
tycktc orrr att nran kortt. Flat.ne rt ,ir: siitlt
n-ren orlyg.liga och garrska tttol'5ig,1 trtot sitr
i'nAnlnrir. Ftir 1.a;,1.2 rir clc lri,l<lir. .f rrg .ir
ogift. nlen ty'ckcr: ()rrl harn. så j,,g lt:tt'
inger-rting elrtot att hon ta r nii;1. 'tr .rv l'trt I.-

nen nrccl sig niir lton kottttlter. N{cn tltt
iir långt ifrån att r ilja sc eftcr ,lcnr ltcltttttrt
Iros.lenr, sottt ltrtn bc-tt rrrig rttrt nii t lton
skulle bort rrretl sin tttan. Ocksri ,lt't skLrllc
jag giirnir giira ttttt jag inte lriir.t rrtt lron

tallrr strunt ottt tttig trrc.l an.lra. Dct krtn
jag inte tåla.

Atttt,r S rl,

S t'ar:
Den figLrr ni tecknat iir inte ovanlig i

vcrkligheten [)å alla orter i I'irrt lan,l' I

rnin barndotrr talatlcs oltl cn oclr rlttnrtll

sorn "slaciclertacka" och tttitn skrattacic cl-

ler förargrrcles åt en sådan 1'terson. Men jrrg

minns inte att tnan avbröt ulrrgiinget. Dct

rir ett f arligt och allt för oviinligt steg.

Ilur blir clet clå ftir clen oroliga siiilen sotrr

rnister sitt f iskevatten ! ? Hon hlir bittcr'

och ond cller nedbruten. Nej, fiirsijk att

bagatellisera hennes prat, och akta er sjiilv
för att ge henne någon godbit att fiira I i-

clirrc. Försök att få in hennc l''ir nåfaot verk-

ligt intresse. Ni är kanske trrcd i SKV
cfterson ni skrivit till Sofia, oclt clet vttrc

väl en fin utvrig att fä er väninna ltiecl i

föreningen och bli intresseracl av r'årt ar-

hctc. Kanske ktlttrttrer henncs <)verskott 1.å

liiskraft clå att få ctt utlopp sottt hon ntt

siiker i skvallcr. Gc hcnne en trpl''gift i

styrelse cllcr konrr.rittöerl Något praktiskt.

Oclr låt henne prirta 
- 

clet hrir tydligcrr

till hennes typ. Men onr ni iir flera sortt

konrtrit ör'erens onr irtt ta hancl ottr ltcnnc.

kan ni leda samtalet en aning åt riitt håll.

.l.r'.s. onr hon börjar att fiirtala någon.

Fiirsvara den frånvarancle ottt ni kan. eller
sii{: f(innildrande ord 

- 
lnccl ltutttor. Var

intc strringt tttoralisk, rlet hrukar intc hjäl-

l.rt. Få sc ()m ni inte lyckas att frirvanrllir

hc'nnc till cn ivrig tnedlenr I Dct vcrkrtt'

niirrrligen l'å cr beskrivning sottt ottt hot-t

\'olc cn aktiv miinniska sotn vantrivs henr-

rnir, och som clärför sriker stoff lrtonr hcttt-

lnct. Och så länge hon iir lnissniijd inncrst

innc konrtrter hon att sijka clet clåliga ellcr'

olyckliga hos sina medmiinniskor'. Och tala

onr clet ! Försök nu att ge henne annat

stoff. Hon sonr kan prata så bra, kanskc

blir en bra ticlningsförsäljare! Alltså; dra

cr inte för att iblancl se efter barnen åt

hennc -- clet kirn också hjrilpa l.rennc att

sc sina nrecluriinniskor i ljusarc clagct'.

S ctlia,

ETT ODE,MOKRATISI{T
F N-BE,SLU'I-

(Frtr/.r. lr,itt .rid. )).
också ttr clett syttllutrktelt att. löt'br.tll-

rk:t re1-rt't'setrtera.t' kvitttror It'att iisL

och väst,, kvittttot' llan ländet' sottl till-
lriil Il'N tnett tivett såclatra sottr ;itttlu
star lttattl'ot' ot'gttttisatioltt'tt.
IT
LJS'\-,lel,'gat('n ttttttivet'atlc sit t tttt:
slrrtnirtgsl'irt'slag ttrc'tl :rtt IiDV sätlt
trrr rit)rlct'si)krringsl<otttttiissitttt till Iio-
rcir, al.t fiit'btttttlct lrl':itltttrtri ll<l all-
vii ntlnirrgrrt :tv l rthllrievaJ)cll, i lliat-s

11).;-1, irl t <let i crt t'appot'1, sklivit att
kvittttot'tttt i tlt: liololtiala tlt'lt l.t-l'ot-tt-

rlir liit'ttlt'r'ttit sithttltr' lrolitisl<tt ot'lt stl-

t'ia la r':ittighetel ot'lt "'attligtvis 
Ievct'

i stol lalt.igtlonr, stttttt att f(ilbutrclet
l<r'itiselat l'N oclt tless c-rt'gatt.

KIfV:s ttrettrttt'atttltttlt fastslat' alt
dett verksa.tnhet sonr abet'opats I iit'

atL Lrtesluta KDV i s.irilva verhcL ät'

l-levis lrir tt'oltt:t tttot de 1rt'itrt:i1ter otti

arbete frir fred, bätlre levnadsfrilhål-
landen ot'lt kvittttornas liksttillighet
sotn 1rt'oklittnerats i IrN:s slirrlga. I)ct
lrct,et' viclat'c i KI)V:s lttet-ttoLalltltttit:

"KDV hal alrllig f iit't llagoll I)r'o-

lragatrda tttttl. IfN. l"iill,lultdet lt;it'
tvär'tottt allticl betlaktat FN sotn delr

olgattisatiolt vilkert kan oclt tttasl tr

['t)r'svulrr rler tttättskliga r':ittigltetct'tta
oclt vär'lclsfre<lett. I)etta l't'attrgal' av

att KDV allticl viidjaL till I'N n:irhelst
nänskliga ot:h tletnokt':ttiska t'iittig-
heter kränkts. Onr I{l)V itrtc allt irl

rrtt,r'yckt tttetrittgat' soIlI satrlnlattfallil
nrecl r:tr ellel l'lcra atv I"N:s tttt:tlletrts-

rtat.iotters lrolitik, cllt't' otlt f<)t'bunrlct

vid vissa t il lf iillcrt Lrt t r.yt:kt kotrkt'trl ,

[<ortst rtrkt.iv l<r'it il< gc:rtl tltttot rless ot'-

gtrtt, så iil dct rl:irf'ör' lrtt. I'i)l'burtdt'1

utr)vat rletr r:itt. till oir.iektivitet,
upllliktighet oclt stiltrul:ttls sot"tt itrktl-

regerittgsot'gattis:rt irtttet'ttas kottfet'etts
alltitl attsctl viiscrltlig fiir dc hortrirtl-

t,tr.l.iv:L ot'qitttisat irtttt't'tt:ts ittsatl;".

L/ nrsliirttlighet.t:r'tttt itt'ittg l(l )V:s ttttr'
slutrtit'tg tt.t;t-slc kt'itiset'as ävelt tll'
atrrlt'a. syttltr-ttrkt cl'. J"iit'st rlcrt ..i nla l-s

undel'r'titt:rders KDV ottt atl tlett kotlt'
ntitt(t sotn grilltskett. tle 8{ it:kt:-t'egt'-

ringsot'ganisat.ionernas l'iirhål la nrlet t

t.ill Fl{ hacle besls[2{. 1'<rkotrrnretrt]eta

Ekonomiska orrh Sociala r'ådct. a1l

vid sitt 17;tle santtnantt'ätle tlcn ?,(l

nars utesluta en av cles-"ii ot'galtisa.-

tioner, n:imligen KDV. Dett.a nteclde-

lzrrles KDV utan motivet'itrg. På fr'åga

onI orsakett svat'ades ;tt t. komtlritt(:tt
bchartdlat sakett vid sltrlcl. santntatt-

(Forts. 'i :itl. 15 ).

frågespalten äi
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Sparkcyklarnas eldo rado
\/
! ar gär cl irr slrat'licyklar-nas; elrlola.
rl,r. Från tio 1rå morgonell till sex pa
t'ttermiddagen sil)al'l<ar barnen i väg
rrrerl gräshoppeskutt octr arrserrlig f ar1,
frrrrr rlcrr oll;r;inrlarr irv gåt'rlen till
rlerr arrrllit. Att rlc irrlr' Irlit- rlcIor-ntr--
ra<le i l<r'opperr iil' lal<l islit rniirliligl,
ttrerl rle ri r alla. r'älrligl r'rrrrrl;r or:lr vril-
skaota. Allt. i alll f inrrs rlä r' f ertr lt)da
slraikcyklal vars tlykt iivel certrerrten
;ir' obegliplig oclt ttterrittgslris som rltt-
\'(lrltas glinrtvisa flaxatrtle utttJct' rlelt
l,lä himlert oclt rliktet'adc av sallunrl
okända lagar. [,'r'årr cVkclstativcrr l<atr
Irorrlen plötsligt rtted .jtrbclskritt svär'-
rrra rjver rnol. Jic-rr'1.err i vild kapplöp-
rrirrg för' att. sedan på r'rr gårrg sväng:r
tillbaka igcn i en lrågc öl,er It-tot sanrl-
lårlan. Där' firrns en literr l<r'rrllhär'ig
t'n nrcrrl rle härligaste svurta, iigott,
lrarr är så literr att han itrtc l<:ttt tot'-
ka sig ottt ttiisatr, intc <leslo ntinrlt'c
lr:rl lriur rlerr plaklfullasttr spa,t'kt:ykel,
vars sl yre når ltottoltt t ill panttirti oclt
sonr harr tuffal i vrig 1rä Int'rl rlräpligu,
virlrlsartrl. skrevatttk: :rnstliirtgttingat',
irlltid crI lralv går'tlsliJrtgrl cl'lct' rlc
arrrlrir.

l);i r ii r crt lit.r:n l'lit'lcr viu's t)l{rt' gcl I

Ircrrne rrn gr'ött t'oselt i rlt'tt t'tt:r sirl;ttt
åt\"lrageltat'e1., o<:lt rl;i r iil'('lt lro.il<tt
-s()rll lretel Nicls. IIatt ltir t' r'iil t. ltit t'

ot'lr rir cirkat f'eltt iIl'. IIan ii t' s.jii lvit
t<'it'kropp"ligartrlr:1 ilv a ll spotttatt
oliinr.jbal energi. lrlr virvt'lvitrrl lrv
livsltrsL. Nzir'.iag tänktr I)ä ltttttottt
st'r' jag lrouottt alltirl ståettdc på gär'-
tlcrrs t:emcnt mecl ålfnlarlta ulgtt'iickta
rrrot sidorna, rrnder hriga rop snufran-
tlt: r'nnt i en salig, yr piruett 

- en
iivning som jag r'äl någon gång nrås-
t.e ita sett lrouont utföra. .Tag ser ho-
nour nred lrttvrtdet. tillltakakastat, trtctl
barnets klartr, genonrstråladc hud

l4
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och ögoneu sluttta, liksom bläudade
av allt för nrycket härligt ljus.

Hans sjä| sitter i de oroliga, lettt-
ural'na och i ögotren, uär han störtar
i väg på sin sparkcykel kan hans själ
:rlls intc ltitttta komtrta. mecl, man kau
se irlt lratt hat' glöntt den och att detl
l<ornnrer turtgt pustartde efter honont.

l)e lekel flygnraskin, snälltåg och
båt. När' de sitter i sandlådan på ett
rrpp och nervättl bord tornar böljorna
rrpp sig krirrg clem, lätrdet' försvinnet'
virl horisonleu o<,:lt länder dyker upp'
or:lr allting speglar sig i rleras ansik-
ten. I)e grävel och bygge' hus. Dt:
sitter irå huk i röda, gröna och blå
overalls lned hragett helt tlppe onl
iirorrerr och varje rörelse var.ie ögott-
l<ast, ltos dent uttrycket' clett intensi-
vustc, tttest, förtätade nlettittg. .Iag
karr fi)r' rtre.l s.iälv gräla Jrå rlettl oc:lt
iinska rlenr långt. väck, rlärför att. rle-
lirs r'()[) or:h skrik dagetl igettom sniä l-
Irrr nrot httsel helt. upp till de översta
varrirrgat'tta, ot:lt .iag kan ställa. mig i

li)rrstret. ot:lt se ned på dem och övet'-
['illlas av en ['rit'ttimmelse soll] ottt .1'ag

lrefattn ntig bak säkra galler idett
t,r'arrgast.c bttt'. Etr hungt'l' e1't.er ttägol.
liir' lringe sedatt glönlt, sotn .iag inte
v,trt varl rlet är oclt alrlrig skall få,

vcl,a., ttagoL v:isettsskilt. sonr bara ät'
<leras. När' rle t.ttttrla.t' otrt i dell trån-
ga sattcllårlatr är'rlär cn ftrllkonllig
gränsltishet. rjver denl. [!n gränslöshet'
i'deras obtttrcltra t'örelser och rlen fi-
rraste, mest; fullkoll)lla gränslöshet i
tleras omedelbat't återspeglande all-
sikten och ögon.

),,t' lnarr I)å vuxna mättniskor är'
rlär nrärken oclt fåror, ting bakont
iigonen, avkrokar smyggångar. Som
i cn trång bur står jag och ser ner

på barnen. Skaran gräver, händerua
klappar, benen springer till och frårt
i overallbyxor som där bak står ut
från benen alldeles sabelformade av
att kravla runt på knä. Huvuden hö
.ies med glimt i ögonen och ivriga
röster hojtar. Den lille krullhårige
ramlar omkull. han är väl tre år -
t,vå år yngre än alla de andra barnen,
han är i vägen överallt. Hatr läggel
sig på knä och försöker klappa slot
tet platt uppe i toppen med händerna
så som de andra gör på sidorna. Hatr
klappar fel! Bort rned fingrarna!Hatr
är helt oanvändbar. Han hämtar etr
sten, som han sett de andra göra, etr
stor väldig sten, så flott som aldrig
någon annan sten, hans ben kröker
sig nästan under honom medan hatt
tumlar iväg med den i famnen. Sonr
ett självständigt tänkande väsen dy-
ker tungan fram ur munnen och ont-
besörjer avtorkuingen av näsan. Hatt
rnärker det helt enkelt, inte. Världens
f lottaste stett! Ifan plar:erar den tungI
ovanpå hela slott,et.

Han förstijr'! skrikt:r' ivriga
lrarna röster. Fltt I lit'ka hör'.ia r gr'åt a .

IIan blir förvisad, ltart får alls inter
vara med och leka ntera. Så går harr
bort i ett hörn och börjar för sig
själv. Han glömmer. Han arbetar.
Och den jordklump han tafatt kott-
r;entrerar sig på blir i mina ögon
större och flottare än de andra bal'-
nens. Något enastående. Något sonr
rn å s t e bli helt enastående och oli-
ka allt annat därför att det ät' hatr
som bygger det. Det blir inte något.
slott, för han vet inte vad slott är:

för något. Han bara bygger. Jag ser
ut över stadens torn och finner inte
rnake till byggnad. Det är något vä-
senskilt från alla andra byggnader



som nu blir till. Gränslöst skrider han
genom tid och rum medan han byg-
ger. Med geniets skaparkraft går han
förbi allt det hittillsvarande. därför
att han inte känner det. Geniets för-
måga till att skapa nytt består väl
också i förmågan att kunna glömma.
allt gammalt. Med sina armar fam-
nar han t-ill sist. hela .jolden irtför mi-
rra ögon. Jag mäste ge upp försökel.
ntt följa honom. .Iag kan int.e för'e-
ställa mig vad rlet, är han bygger',
därför att jag är bunden av allt €lanl-
rnalt. Orn pyramiderna inte I'unnes
skulle h a n bygga rlen-r. Sttjrre oclr
bättre pyramider.

Nu, medan frukttr-äden t'lornrnar',
får de också lov att komma ut om
kvällen efter middagen. Just vid dert
vanliga rniddagstiden är' tlär' tomt- i
gården ell halvtimma ot:h runt onr-
l<ring på c:ementen traska| en erlsalll
pojke, vars far komrner henr från
kontoret senare än andra fäder'. Så
kommer Niels med rlet ri'rrla håret, rtl
på sin balkong.

Nu kommer .iag snart rler till
tlej, Kaj! ropar han.

Kaj ser inte ens upp. Han silLer'
på cementen med benen utsträckta
framför sig och nacken bö.jd och ri*
t ar.

- Du skulle mycket hellre komura
ner nu! svarar han. De klara stäm-
rnorna låter som när Bodil Ipsen
skrattar, det är som om barnen alls
inte talade till vara ndra.

Jag ska äta mat först, ropar'
Niels och har allaredan hängt på tre
rilika sätt över balkougräcket. metl
lrenen ut genom gallren.

- Så ska du få se något sko.j när'
rlu kommer! svarar Kaj allvarligt or'lr
arbetar med sin teckning.

Denna mottaglighet och trygghet!
Man kan bombardera med ord utan
att ändå träffa. Vuxna människors
tal och uppförande är genomborrat
rned sonder och kartlagt in i de fjär-
rnaste avkrokar av all världens psv-
kologer, - barns psykologi är som
de nakna strecken omkring Sydpolen
på kartan, därför att ingen förstår
dem. Jag har hört gamla sinnessvaga
människor tala på fullkomligt samma
sätt som de barnen, men sinnessvaga
- dem som cle vilda folkslagen be-

irandlar med så stor respekt därför'
att "Gud" rört vid clem - - är där ju
heller ingen som förstår. Outforskat
land. När man ser ner på barnerr
tycker man att man bättre förstår
den gamla hunden, som kommer lus-
kande in genom porten för att snusa
i soptunnorna, än dem.

Man tycker att inga normala l'ux-
na människor skulle ha möjlighet att
säga saker till varandra på samma
sätt som barn. Skulle rnan hos sig
..; jälv söka det tillstånd som ligger
närmast måste det väl vara den för-
sta förälskelsen. Det ligger över barrr
just något av en besvarad förälskel-
:ies lyckliga välbefinnande. En för'-
rilskelse i deras egen värld, i varand-
ra, i I juset, luften, spade och spark-
cykel.

När en mor sticker ut huvudet i
liöksfönstret och ropar på sitt barn

sker där en förändring med i-arnet
i sandlådan. Man kan direkt se för-
ändringen i dess ögon -- som när en
sömngångare väckes, så är det. När
han svarar henne är han inte den
han var för två sekunder sedan, inte
rlen han har varit. hela tlagen blatt<l
<le andra. barnen. I)et. ?ir sont onl na-
gotr rlt'oge i et.t. sttot'e s()ltt t'eset' ho-
rronl upp, gör ltonoltr tnetlvet.en oclt
sät.ter i gång e1l slot'1, lttasl<ineri t.ill
at,t. fralnbringrL lattkitt' tnerl,' attrlt'lt
t ankar iitr lrarts.

l)är finns ocksa tt'tinclrer lrarn i hu-
set. Vi lrar cletn i alla åldrar. Pii Lal-
kongen .just. vicl sidan om min ligger'
där ett. i err vagtt. Det säger mig it-ttt:
så rnyckel. som cle andla ba.rtren, rlel
är för lit-et. I)ess tnol ot:h jag ltatert'
varandra av fullasle lrjär'ta. f)et. katt
ligga en halvtimma or:h skrika lakt-
fas1. och regelbutrrlel. sorll er) lt<inrt
sonr trar lagt etl ägg. Flft.el err hvart
kotnmel tnodet'tr ut oclt l'ör'stiker lir
rlet i sömn. Så går jag, I'ylkl av rlt'rt
rnerst sadistiska skadeglärl.ie, ut oclr
betraktar hennes fåfänga anstriirrg-
ningar. Jag står och ser övel till de-
ras balkong metl ett. alldeles bestänrl
leende som gör henne s.iuk av galla.
.Iag har en gång sagt henne atl hen-
nes barn störde, och mitl. leeutle sri.
ger tvdligt: Att sånt folk ska lta lov
att bo här! Det var eu gang när' bar'-
net. grät en hel tirnma utan atl horr
lrom och jag fcirsökte lugna rlel ge-
nom atL säga vyssvyss och lullull or:lr
sånt sc,rm rnan brukal säga. Så konr
hon ut och sade atl jag skulle låta
rlet sova. .Tag tog till genrnäle. Allrlt'-
les stel i ansikt.et går' lron r)Ll I'trr.rl.
och pysslar med det rnetl luintler sorrr
är hårda av fiendskap till rnig pä rleir
andra balkongen.

Det intresserar mig inte så myr'-
ket som de andra barnen. Av or:h till
kan det dock vala annorlunda. Det
kan ibland slå upp ögonen ruetl rlerr
siälvklaraste visdom, bara ligga. l)l
rygg, kikande på ingenting, den rnin-
sta lilla männisl<a i en vagn, så av-
lägset att tlet egentligen inl e karr
kallas en människa. Med ett uuiver'-
sum i var.je iiga och hela tlen blåa
himlen i tlen svaga, framsträcktrr
handen. En ut.iiver alla gränser ni-r-
ende gränslöshet kan vila river rlel,
som vore det själv ännu en rlel av
universum, en vaggande st.jär'na rnel-
lan de andra st.järnorna.

Ibland ligger clet. stilla och sover'
i djup fred och ibland vaket i timtal,
stirrande upp frarnför sig rned lyl -
tade ögonbryn och fingrarna i r'örel-
se, som var det tillräckligt för mårr-
ga, långa liv, men ibland l<an del
rycka med armarna och öppna lnun-
nen till ett begynnande gnäll och lik
som anstränga sig för att s e något.

Det höt' också till de helt cibegriyr,
liga tingen. Det kan vara som en för.-
väntan i det. Ännu mera. F-'n livels
och glädjens korsfästelse, tlär poäng-
en i korsfästelsen inte är' liclandet
utan den symbol sorn har kunrrat hyp-
notisera folkslagen i tusende är': r.le
utbredda armarna, den öppna, m..it-
tagande famnen.

ETT ODEIVIOKI{ATISKT"

FN-BE,SLUT

([:rtr/r, lrr,in ..r)d. 
13).

tliirlc or:lt avbii.j<lc a l l f iirlila la sirur
skiil. [)ess lek(]Iltnrc'tt<litliotr rinlogsi
lLlllsir i l,ll<ottontiskil oclr Sot'iulrt r'.r-

tlt'l ttlrLtt:tll KI)V l'alt lillfåillt'rttt
l'r'tttttlägga. sina syrrlrtrnl<lt'l'. lnl'escvl-
strrtr t.ill tlSA f iil lil)V:s leirresenlarri
vägra.rles ltelttrt' t ill rlt'rr lfi rrtals, oclt
trrir hott iirtt ligerr l ick rlt'l äl liil.jrlt's
<lt:l ilv [;eslii ttttttelset' s()r)l lrirt't I . -

gt'ätis;atle or'lr I (ir sv:tt'iltlt' lretrtrt's trtii.j-
lighet,et' lrlt rtl liit a si1 t rrlrgitlt rrp,.

liI)V li<:k sält:rles viu'lit'rr liil t'llt'r-
tttir.iliglrt,1. rr!l frrt'a sitt lirltrn irrlilr rle

Itet'iit'rla t)årl i()r)eIr)tts rit'lt'gal i()n('l'
Salrrntanlallrtirrgsvir; liortstrrterrr

Iil)V:s tlrer)trilaLttrlrrrn itll lrelrr rlt'l llt
irtglipanrlc rnril Iil)V sl<irpirr t'll yl-
Iet'sl. far'ligl ple.iurlikal liir iirl(llil
ir:kc.*regerittgsolgal)isårt i()l)et's sllill
nittg ot'lt lijreslal rlt.n rtiirtrnrla Jirlrtl e-

rensen i ( ieni'r't' :rt I ar)la en resr,lu-
t.iott vali n'taur bl. a. sI<ulle Iiireslai

'lliot-ttrrnislia or-lr Sot'iala r'ätlet I I t

i liitrnr'årl nre.tl irrltc-r't'gt'r'ingsrilgarrisa-
I iclttt-'r'na s.jiilva rrlallrel a en I ullstiin-
rligat'e slitlus lijl rlessa, sår nlt. rlt'.1år'
tnti jlighet atl stiirtrligl l-iäl l re I'ylla
sin vikt iga rrplrgil't ul I val'a Ioll<errs
e14erl liist i t'N. ()rrr rrteslrrtning a\'
('ll ()r'giu)is:tl iort Iiirt'sliis, sJiall rlerr

tttrrlert'ii.ltirs i grlrl lirl, llr vr.ltt ol'r rl-
l<erna or:lr t.illåtas ytlra sig inuan liit'-
:;laget liortltter' llpl) till avgiirartrle.

llen speriella i<ttnlelensen av i,']ie-
regelingsolgernisat ioner grtrlkiintle err-

lrrilligl en r'åll)l)orl. sonl visal utl rten
lretlaktar flagan ()nt (lessa olganisa-
liotret's sl-iillning -*- rrlan itt.I nämnlr
i(DV - -- som myckel allvarlig, flet ril
sl<äl för'rnorltt" all, rlenna lriintlelst'
g.jolt. alla. olgar)isat.i()n(,t' o()ll krelsitr'
i ilr'rigt, vilka rilligt. vill sliid.ia [.'N,
tner vaksart'trt'tai. och lltet' nterlvr'lrlr
onr irll [,'N-orqanisationens stVrkrr
,rtlr e'Itelst.r'tit'arlt: rrniversaliti:t i fi'e-
rlcris intrcsse rnåsle glr-rndas 1tå or.lr

f r'äm-jas geltont respekt fijr F'N-starl-
gatrs principe'r' och hellilärlarl ani;lut-
tiiug till rlt ras till;intpning.

Bland irrternttionrllr kvinnr,,rrs.rni:,rti.,-
ner sonr lrar konsriltrtiv st.illrrii.q rl'rN
nrä rks:

Internltionella KvinnofiirbirnJet fi;r' lrre,I
oi:lr Fril-rct.

Internationellr K(,opefJti\'.r Krirtrr,,gil-
lcs,rlliansen.

Kristliga f(irening.r.rna fiir unga kvir.rn,'r.
Internationel la y'rkeskvinnofecler-.itionen.
Internationella Kvinnoa lliansen.
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'l3antens egelt .ric/a: FRI-] KLOK
2.

7. Näs{a dag liinrlrartlc ltatr sitr trarsigat rock homm:r
och sa' "I gitr var det en flicha som fiirbarmadc sig
iir,t'r rnig och lagatlt' nliddagstrtetlctt. I dag l<anskt'
hon vill litgit lnin I'otrlt"?

:--.,'-':ff

12. De knäbiijde frarnfiir håirden och lor,ade hiigtidliqt
att vara man och hustru.

1ffiffif, i

IIII[!
I ltrr tl<.:*l

'" /'i\ '-,,1
/ -\ r]

rf ''[ 'J i:l

".: ,l\ ' , 
.l

*/ -:i I:* ,. N.'/A.-\l
. -. ;=-..j, ) \ _-_ '

artlo hans roch. Ot;n
merl ingenting på.

#*
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itiltiusnnrg tog Uhuang dou touuna
ihop den och låsle in dcn i en kista.



Det koll,ektiua arbetet ger
bcista resultatet

Vi fortsätter presentationen av r'å-
ra trofasta medarbetare ute i byg-
derna. Den här gången startar vi i
Värmland och tar tre ur högen av
brev.

I Karlstad är det fru Greta Pett'rs-
son som är ansvarig för tidningen och
hon säger:

"Vi har tagit för vana att arbeta
kollektivt med försäljningen av Vi
Kvinnor. Vi träffas vid 7-tiden på
kvällen på någon bestämd plats, ex-
empelvis vid Ankersbron, fördelar
tidningarna och börjar gå runt i hu-
sen och knacka dörr. När vi är färdi-
ga med försäljningen träffas vi hos
någon av våra medlemmar till en
kopp kaffe och då utbyter vi erfaren-
heter från arbetet och har det ge-
mytligt. Alla har vi kunnat konsta-
tera att tidningen är mycket omtyckt
och själva tycker vi att det kollektiva
arbetet med försäljningen är det som
ger bästa resultatet. Så om det till-
låtes vill jag gärna råda de av-
delningar som ännu inte prövat den
metoden att nu i höst följa vårt
exempel. Att det lönar sig kan vi ga-
rantera".

Från Ambjiirby skriver avdelnin-
gens ordförande, fru Ellen Eriksson:

"I vår avdelning är det kassören,
fru ltranna Bergemar, som ansvarar
för att tidningens finanser skötes på
rätt sätt. Arbetet med prenumerant-
värvning och lösnummerförsäljning
är hela styrelsen ansvarig för. Men
ni vet vad det betyder att ha en an-
svarsmedveten och drif tig kasscir !

Själv säger hon att det går bra att
skcjta finanserna, för alla avdelnin-
gens medlemmar är duktiga att 'dra
till kassan'', så där flyter alltid in
mer än jag betalar ut. Vår senaste
of f entliga f esttillställning blev åter
en fullträff, vi hade kostnader pa
2.300 kronor nlen klarade ändå ett
netto på 650 kr. Så nu har fru Berge-
mar skickat in 120 kr. till på förbun-
rlets giro --- för det skall vi ha ytter-
ligare 12 andelar i Vi Kvinnor!"

I två år har Anna Sundberg varit
Torsbyavdelningens kommissionär och
skött arbetet med den äran. Avdel-
ningens ordförande understryker att
fru Sundberg dessutom har flera
kommunala uppdrag, bl. a. är hon le-
damot av barnavårdsnämnden på or-
ten och gör ett gott arbete där.

Yfua trofasta medarbetare:

Gre/t Pt/er'.r.rott, Ktrl-rttd t,cb H"uutt Bt.t.-
g€/)ti:|1., Anbjörb1.

Martha L;lr.t.t{)tt, Hdn.rttd och Anna Satd-
ber,g, 7'or.rb.1'.

A4ti-Britt Ehrttberg, E.rkilrtuit,t,.,cl., Ell,t
S t tn tt e/ r r o tt, I',i.t / et ).r.

ldt Per.rsott, HälleAi.r oclt Idt Aln.rtedt.
G,it le-VaJb,t.

Från HALMSTAD
har vi fått ett långt brer', signerat av
avdelningens ordf., fru Hilma Anders-
son:

"Vår SKV-avdelning i Halmstad
vill uttrycka sitt varma tack till re-
daktionen för id6n att presentera de

rluktigaste kommissionär'erna pil rlet-
ta stitt. Vi är glada river at1 vi l)a
cletta siitt kan fä hylla den sonr gc-
non) alla är'cr-r lagt ner ett sa f iir'-
t jänstf ullL albetc itir val t irlrrirrg luir
i staden. Allt sedan avdelnineen l-ii-
dades har fru Martha f,ar*son varit
huvudkommissionär för Vi Kvinnol
och lagt ner ett stort arl:ete på at1
få den spridd här. Tack vare henncs
energiska arbete är dct som vär av-
delning kan stäta rnecl ett sa got t.

resultat ifråga om lrjsnummerfr)rsäl.j-
ningen som vi verkligen gör. FIon har'
ett sä stralancle gott. humör och är'
alltid så villig att s1'rilv ta pa sig ai'-
l;el.suppgiftcr att hon stimtiler-al oss
alla. Därtill bidrar oc'kså hcnncs
grunrlmurade tro pä var uppgift i det
godas tjänst. Dåirför vill vi ta tilll'äl-
let i akt och ge henne var honnrjr fiir
clet arbete hon under afen sonr gatt
nedlagt pd" vär ticlning. För' närva-
rancle går' losnummerupplagar-) genonr
kassiircns förmedling till förstiljafnii,
sedan vi beslutat att ta fru Larssor-rs
krafter i ansprak för anclla uppgifter
inom avdelningen. NIen vi vet. att de.1

är fru f,arsson som utliirt dct värdt'-
fulla 1-rirarbetet och det vill vi, styrel-
sen och alla mecllemmar. tacka hen-
ne frir".

I I!SKIT,ST'f'NA
är nran också glad över- att få pfeselt-
tera sin b?ista tidningsf örsälierska.
Det iir fru NIai-Iiritt I,)hrnberg oclr
hennes kamrater i styrelsen skriver':

"Maj-Britt trhrnberg iir bäst på
plan här. Förutom sina obligatoriska
15 ex. säljer hon ofta ocksa al' kam-
raternas upplagor om de själva air-

f örhindrade. llventuellt överblivna
tidningar blir aldrig länge osålda orn
fru Ehrnberg får dem i handen. IIon
är just den sorten som vi skulle be-
hr)va många av: kär:k och frirnodig
och alrlrig räcld för :rtt ta pri sig
upJrgifter. -- I)et. air väl ingcn konst
att s:ilja Vi I(vinnor, bnrliar hon sii-
ga - -rlen säljer sej iir sjrilv! Av jul-
nunrret t. ex. salcle hon ensam 50 ex.
Och detta fast hon i llera måna-
der bott i l<appsäck tirilfi)r att fan'ril-
.ien låtit reparera sit.t lius från kåilla-
re till tak och fru Ehlnbclg, iämsi-
des ned hushallsbestvr or.h a1<tivi
föreningsarbete clcksa hunniI med at1
va.r'a bade mursmäcka, malare oclr
hantlangare !"

Ansvarig för tirlningens sprirlning i

\'ÄsTIill,\s
iir fru Fllla Samuelsson. Om henne
berättar hennes meclarbetare att horr
hal manga järn i cltlen. blanrl anllat
tillirrjr hon avtlelningens teatergrupp.
När tidningen ska ut brukar hon c-rr'-

ganisera kollektiv försäljning och det
är ett bra sätt tycker hon. Tidningerr
är låittsåld, folk tvcker om clen. sä-
ger hon.

I IIÄI,tr-IiKIS
har vi ingen SKV-avdelning, nren ti-ir'-
emot en trofast kommissionär' för- var

W
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Hemma i köket:

Äpplon, äpplen, äpplen .. .

Der.rerler där frukt eller bär ingår sctnt

en t')krig beståndrdel /ti;r r)ll de populä'

urte. I)e/ iir /.tärlige .tilL(t nldil ktt ås/*J'
L,,ttt ttt.t dt, r t'ensk lrtkt oc/., et'lertorn t'i
,ittrtr en tid lrtn,it kan glädfu o.r.r åt sådan

t)ll ulgoraudt riulig"t ltri.rer tyrl<er ti det

l,t.ltr brt a/t ge rigrt be.tkrit'ningar p"i

.q(,Jt ef tet'riitrer tlär iipplet är det uihtigr'
re. fuliingt goda elterr'ä/ter kan nan lör
ö urigt b juda p,i tnder t'inlerrnånaderild ont

ntn .rkallat sef ett l,tger at' äppelnor.
N"igra att rl€ be.rkrit'ningdr.toilt li g,er

lt)r lir hinttde lr,iu " Ålskling,ret'tetrii/tet" ,

deu lilla unniirkta receptsanling.toilt t/t'
Lon på t',irktnlen .railt ttr i i serien FI B:.r

ltenböcAer.

tirlning. Det iir fru Iela Persson, sont
i Ilera ei.r' sålt 65 ex. av varje num-
nrer av Vi Kvinnor. Ibland ökar hon
crr:kså upplagan till 75 ex. när hon
enser att, hon har tid och rnöjlighet.
att komma ut med den. Fru Perssotr
hör till de där underbara kommissio-
närerna som man aldrig någonsin lte-
höver påminna om redovisningen -rlen kommer punktligt som ett tlr-
ver-k. Det ligger både redaktionen och
expeclitionen varmt orn h.järtat att få
säga I'ru Perssot"t et-t, t.ack för hennes
ihärcliga trogna arbete för vår tid-
ning. På en plats där vi inte ltar nå-
gon avdelning måste det ju vara för'-
bundet mecl särskilda ansträngningar
iitI få ut. tirlningetr i etr så pass stot'
upplaga.

Till bästa försäljare i sitt område
har avrlelningen i Gävle-\'albo l<orat

I'r'Lr lda Almstedt, som alltsedan av-
rlehiingen bildades i februari 1949

liar s;ålt Vi Kvinnor. Fru Almstedt,
säger att hennes köpare tycker om
titlningen, vilket enligt, hennes me-
ning bäst. l-revisas av att många bli-
vit prenumeranter för att vara säkra
på att få varie nulnmer.

*

l8

God äppelpudding
6-8 stora, syrliga äpplen, 2 dl socker.

SMET: 1 msk smör el. margarin, 1 msk

vetenr.iöI, 2 dl mjölk, L ägg, 1l dl socker

2 msk kallt smör, 2 msk konjak eller rivet
skal av 1 citron el. L-2 tsk vaniljsocker.

Skala och kärna trr äpplena, skär derrr

i halvor, rulla derr-r i socker och ställ ner

dem tätt i en väl smord, eldfast fornr. Ställ
in formen i god trgnsvärnre 225--250 gr.

i ca 1) nrinuter.
Fräs smör och mjöl tillsammans i en

gryta och späd med mjölken till en tjock

sås. Arbeta såsen slät och blank och låt
den koka några minuter. I.åt tuesta ltettan
gå bort, riir sedan ner iigg, socker, stniir
orh konjak eller något av de anrlrir sttrlk-

tillsatsernr.
Häll såsen över äpplena i forrnen och

grädda äppelpuddingen i rätt svag ugtts-

r'ärnre 17)-200 gr. i ytterligare ca 15

nrinuter. Strax innan puddingen är färdig,

striir man iiver litet socker.

Äppeltårta med maräng
(8-10 portioner).

SMET: 2 dgg, 1 dl vatten, 2r,'2 dl soc-

ker, 3 dl vetemjöl , I r,'2 tsk jästptrlver.

FYLLN.: Äppelkompott.
MARÄNG: 2-3 äggvitor, 4-(t nrsk

socker.

Vispa ägg och socker pösigt och sätt till
vrttnet. Blanda mfiil och jästpulver oclr

erbeta in i smeten. Häll ner smeten i en

väl smord och mjölad, stor och plan rund
fornr, grädda kakan i medelgod ugnsvärme

200 gr ca 30 minuter, tills den fått vacker

fiirg och är genomgräddad. Prijva kakan

med vispsticka och stiälp upp den på

briidgaller att svalna.

Lägg sedan upp kakan på ett eldfast fat
och nagga den tätt med en vispsticka. Täck

kakrn med ett tjockt lager äppelkornpott

och häll iiver litet extra lag.

Visprx så äggvitorna till rnycket hårt

skum och fortsätt vispningen ytterligare

några minuter. Rör försiktigt ner sockret

och bred ut mar;ingmassan iiver kakan.

Grädda tårtan i rätt svag ugnsvärme

17 5-200 gr, tills den fått vrcker färg.

Servera äppeltårtan ljum eller kall med

vaniljsås eller till starkt, nykokt kaffe.

Med detta slutar vi för den här
gången och återkommer i nästa num-
mer med flera av våra trogna med-
arbetare. Det gläder oss att så mån-
ga avdelningar uttrycker sin tillfreds-
ställelse över att på detta sätt få ge

en honnör till sina bästa tidningsför-
säljare. Det visar att arbetet med att.
få ut tidningen till ständigt nya läsa-
re uppskattas till sitt rätta värde.

Enkel äppelmaräng
(4 Portioner) '

6-8 n-redelstora äpplen, i-2 dl vatten,

t-l 1/z dl socker.

MARÄNG: 2 äggvitor, 11,/2 dl socker.

Skala och skär äpplena i riitt stora klvf-
tor, koka klyftorna tnjuka i litet vlttcrr oth

socker och lrigg seclan ner <leltt i ett slltortl,

eldfast fornr.

Vispa äggvitorna till mycket hårt skunr

och fortsätt vispningen ytterliglre någr,t

rninuter. Blanda fiirsiktigt ner sorkret otlt

bred ut marängntassatt ijver äp;rlenl i for'-

men. Clrädda så i rritt s\'.rg ttgrtsviirttre

175--200 gr tills ntarängen fått vecker

färg. Stro grirnr lite sotker iii'et' ntar'.ingen

innan .len sätts in i trgnen, si blir .len

som glaserad. Servera äppelrrtariingen liunl
med eller utan vrnilisås.

Fransk äppelpudding
(6-8 portioner ) .

8 stora, syrliga äpplen.

.SMET: 200 gr smiir el, margarin, 2 1,,

dl socker, 4 'Åggulor, 4-6 hitternrancllar.

2 t,i dl skorpmjöI.
Skala och skär äpplena i n-rycket tunnr

klyftor. Rör smör och socker pösigt. Ivtal

mandeln och blanda den med skorprniölet.

Tillsätt äggulorna en i taget i snteten oi lt

riir sist ner skorpmjölet.
Smörj en eldfast form och hrecl rrt ett

tunt lager smet över botten i den. Täck

smeten med ett lager äppelklyftor och fort-
sätt så att fylla fortnen ntecl tunnl Lrger

av srnet och rippelklyftor viixelvis. Se till
att iiversta lagret blir srnet.

Grädda äppelkakan i nre.lelgotl trgns-

viirrne 2Oo-?25 gr tills den fått vrcker

färg och äppelklyftorna blivit nriuka. Ser-

vera puddingen avsvalnecl med vanil jsås

eller vispgrädde.

Äppelknyten

150gr stniir et. margarin, I ill socket'. l.'
iigg, 4 t,i dl veternjtil, 1 tll siittnrtrilel,
l,! dl socker, 4-6 liisr iipprlen.

Riir fett ocl'r socker vitt otfi piisigt, till-
sätt ägg och arbetl in nritilet. I.åt degen

vila på kallt ställe. N[al man.leln oclt blntr-

da den med sockret. Skala äpplena oclt t:t

ur kärnhusen med äppelpipr. Nagga äpp-

lena med gaffel. Kavla trt degen oclr sporr;r

lv den ut lagom storr fyrkanter. Placer.r

,ipplenl Få dessa, fyll hålen me.l Itr,rndeln

och sockret, vik upp fyrkantens lrijrn mrlt

varandra och tryck till. Degen skall helt

täcka ripplet. Pensla knytena med rigg och

strii på pärlsocker och hackrd rnandel. Ställ

dem p,fl plåt och grädda i vartn ugn tills
de tått vacker färg och äpplena är alldeles

{iuka. Ugnsvärme: 275-300 gr. Grädd-

ningstid: 30-40 min.



Förberedelser. . .
\J a ?ir rla lirjstcn oåterkaileligen här
och hiincl.:r clet atL rlcn bjurler pa en
hel solskensdag tar man emot clen

son) ell o;äntacl gåva, rena glada
c;verraskning:-'n. Vi stoppar i barnen
lite extrzr vitaminer och är vi kloka
tar vi en rlos själva också, för som-
narcn sonr gick var osedvanligt snäl
pa solsken. Och sa försöker vi ska-
pa värme och trevnarl inomhus nle-
dan vi för' varje vecka sonr gät' mär-
ker hur dagarna blir allt kortat'c. I)e
mest optirnist.iska börj:Lr t'erlan räk-
na: så och sa nrånga veckor l<val till
jul och nyar -- seclan vänder clct och

mari gal ntot ljusalc tider! De ser
senhr;sl'.:n sonl en bliLrtt backe; när-

de bara knogat uppför den tycker de

clct r'ärsl-a är iiverstanclet.

Men hirstcn hal ocksa sina behag.
I)et blir f art pa f ör'eningslivet, vi
srmlers till intlessanta cliskussioner
och ti.l glaria kantratliga sanimalr-
holnslt'i' ot'It J'est.t'r'. Och vi lyssttitt' 1la.

rarlicl unr kvällarna -' och koltplar av.

I'å kvinnori; l'is sker clet mcd något i
lriind::rnrL: cn sticiltirtg cilel' en virk-
ning ell-:r l-r'oclcli. En och :runan gör
kanske till och mecl allvar av detr

f irlesats hon f attadc vid iultider i
fiol: att i god tid fiilbeleclzi julgavor'-

na. .Just de diir gavorlla ured en litctr

llerlsonlig prrigcl övr:r', sollt tit' sa ro-

liga att ge och fa och som är mest
barmhär'tiga tnot pot'tnronnän.

Irör' cien som tyckef onl atl virka
eller brodera kan kanske dc ltär tip-

I-Iddspets
l'iir krlrtlringar: lm. .- luf tnrasha, st.

--= stolpe.
Matcrial: DI\,IC virkgaln nr (i0.

l:tr vetn'r"{: 1 s'tolpvarv med 1 om-
tag onr nali:n, 1 lnr. mellan st.

Z:er varvt't: I3i)ria i hörnet och fii.st
tråck:n, 8 im., 13 orirtag om nalen, drag
igenom 13 ggr, ii omtag, cllag igenorn
alla nrasl<orna, iJ lm., fäst i den för'-
sta lm., 13 omtag om nålen, drag ige-
nom 3 ggr, 13 ontag, drag igenom alla
nra.sl<olnu. lJ lur.. 1äst i f örsta nras-
kan, upprcl)a sa clet I lir 5 dubbcl-
sioipar, 2 st. i varjr: hal, 8 Im., fäst
cftcr- 2 si.. 8 ln-r.. o. s. v.

ffi
W

scn \/ara till hjrilp. t)cn lilliL tablet,t.cn
i linrte, fallarl m:cl en enkel halsönr
och frirsedcl nrecl cn virkad uclcl i kan-
ten, rir verkligen söt och kräver inte
mycket ticl att gi)ra. Ett annat fcir-
sliig åil att man prycler en liten duk
cllcr tableLt nrcd ett korsstygnsmotiv
i ena hrirnet. Pa l-;ilclen sef ni tre
olika motiv, som alla utföres i två
fär'ger. Vad slutligen cluvan, lycko-
hlövcrn och clet lilla stiliserade Lla-
clet beträfIar kan ni med hjälp av
kalkcringspal)per rjverrför'a tlem rlirekt
fran tirlningen till tyget och sy uroti-
ven mccl kontulstygn. Eller varfrjr in-
te mala exempeivis cluvan pd tyg!
Det iir ingcn konst. Man klistrar nlo-
tivet pa cn bit ganska kraftig kar-
tong och skiil sedan ut clet nred en
vass kniv sa man far en schablon.
Sedan är clet l-ara att lägga denna
r)vel tyget och meci en fin pensel fyl-
la i färgen. Tryckfiirg som håller i
tv:iii finns aitt köpa hos färghandla-
ren.

Beskrivnirrg pa ucldspetscn finnr:r
ni hlir' ()våul.

PIA.

I
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LT,rsna

l;ör de av våra läsare sotn behärskar

Irärnmande språk ät det varje måndag till-
fälle att höra KDV:s egna radioutsänd-

ningar från Berlin. Här ges skildringar
från kvinnorörelsen i olika länder, inter'

vjuer med kvinnor, rapPorter om kvinno'

aktioner i olika delar av världen o. s. v.

Sändningstiderna är:

på franska språket

på tyska språket

på engelska språket

på spanska språket

på engelska språket

Våglängd: tserlin (kortvåg) 41,96 11"t.

Obs I att sändningarna sker på måndags'

kvällarna.

på KDV:s

radiosandningar!

Denna näpna barntt'app uar med och lörglllde de.n ttealiga fest son V;a. LundbY' ocb

Biarslhu)delningarni'i Göteborg anord.n)de på försonmaren och som bleo en tterhlig

titttall. Mrn si had" ochså meilennrarna iobbat bra lör fe:ten både i V:a Lund.by och
'Bjafilä'tt, intlg,rr iltan lrån den förstnämnda aadelningen. Det,ror ui gfuna, ty det är ia

bara gertont arbete tttan når några rcsultaet.

Kl. 19.00 -" 19.10 -,, 19.20 _
" r.o3 -

Kvinnokampanj
för kollektivtvätt

Sundbybergsavdelningen av SKV
har till de kommunala myndigheterna
i staden överlämnat en framställning
med 580 namnunderskrifter om kol-
lektiv maskintvätt. Framstäliningen
erinrar om att staden alltjämt har
ett stort antal äldre fastigheter inom
viika tvättstugefrågan är ytterst mi-
serabelt ordnad. Lokaliteterna är un-

dermåliga, och om några maskinella
anordningar kan det inte bli tal. Ar-

ll'idningen VI KVINNOR
) dentohratiskt firldrförbund

U t g i v a r e: Andrea Andreen

Redaktionskomrnitt6:
Valborg Svensson, Birgit Ehr6n

*
tltkorlrner med nio nt pr år.

Prenumerationspris per år:

I-ösnun-uner 50 öre (konllissrond-
rer antagas).

*
Postgiro: 513 21, Box L80 73,

Stockholm 18.

Svenska Kvinnors Vänsterförbund

Förbundsstyrelsens lokaler är
belägna i Kungsgatan 79,
Stockholm. Te|. 13 19 6l

Lyckeri AB Mercut, Stockholm 1954

betet med tvätten I lir sålunda en

tung arbetsbörda för husmödrarna.
Den genomförda namninsamlingen

var närmast en Legränsad opinions-
undersökning, heter det i skrivelseu.
Denna tyder dock på att en praktiskt
taget enhällig opinion bland husmöd-
rarna ställer sig bakom kravet.

Stockholmsdistriktet
av SKV anordnar den 20 november en

stor basar i Rålambshovsskolan. Syf-
tet är att få in medel för distriktets
studieverksamhet under vintern. I
distriktets samtliga avdeiningar arbe-
tar medlemmarna för högtrYck med

förberedelserna. Mattor väves, korgar
flätas - ja, de duktiga kvinnorna syr
till och med slipsar. För att inte
tala om alla dem som med hjälP av

garn och stickor tillverkar fina ylle-
koftol och jumprar och pullovers.
Och naturligtvis broderas det också.
Så det lönar sej för stockholmarna
och vännerna i omnejden att reserve-
la kvällen den 20 för SKV-kvinnornas
basar.

Vaelera h.ernuäad'a
gardöner

i droppdräll, nyggtjäll och tuskaft.

Begär prov och prisuppgifter från:

Sara Sundberg, Kolargatan 6 c.

H O F O Ii S. telefon: 570.

Ur innehållet:

Elisabeth Tamm:
Rättvisa åt Folkrepubli-
ken Kina

Rut Adler:
Deras glädje blev vår . .

Margit Lindström:
Ett odemokradskt FN-
beslut

medarbetare

)

4-t
Dominique Desanti:

Intervju med Iröne
Joliot-Curie 6

Märta LinÅ.berg:
Där seriemagasin är ett
okänt begrepp ........ 7-8

Signe Fredbolm:
Den okända ön ...... ro-rr

Karla Gustavsson:
Småbrukarhustrurnas
semesterfråga

Våra trofasta

Novell, frågespalt, söm-
nad. mat m. m.
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