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En uärldsomuäluning
I
I sin arsrapport till F. N. skriver generalsekrete-

raren Dag Hammarskjöld: "F olken i Asien i dag,
i Afrika i morgon, är på väg mot ett nytt förhållan-
de till vad historien kallar Västern". *- "Västern"
betyder alltsa den västeuropeiska-nordamerikanska
del av världen, som ansett sig äga rätt till makt
över dcn övriga långt större och folkrikarc delen,
med sina fina, uråldriga kulturer.

Mecl "ett nytt förhållande" syftar Hammarskjöld
tydligen på den världshistoriska omvälvning sonr vi
upplever: att dessa folk kräver sin rättrnätiga lik-
ställdhet med västern. Och de länder, som ännu har
något kvar av kolonialmakt -- tr'ranklike, Eugland,
Portugal - måste upptäcka att de försuttit sin tid.
De underkuvade folken vill själva förvalta sina län-
clcr, utan främmande maktinblandning. Så dcn en-
gelska kolonien Cypern i östra Medelhavet. Och de
franska protektoraten i Nordafrika, Marocko och
Algeriet, där en oerhörd fattigdom och elänclighct
rader i de halvt industrialiserade städcrna, är i
uppror. Hemska blodsutgjutelser har besvarats med

ännu grynlrnare rcplcssalicr. USA varnar Itrankrike
och fr)rsrjker rnerlia, l])en dess egentliga intressern
träder ohöljt i da.gen, cia rnan betänker dc,ss 5 stora
krigsfl5zgplatser i Marocko, vilka kostat 21/z niljarrl
dollars.

Franl<r'ikcs konscljprcsiclc'nt Faurcr har nu i sarn-
racl rned oliira rnaloclianska irartiledare utalbctat ctt
1r)r'slag l ill själr.sl vrclsc f ijr NIarocl<o, r,illic1. harr
lyckats fi)nra sin r-egtrling att. ställa sig ital<onr.
N{cn innan cict l<an bli anLagct erv clct friinsl..a palla-
mcnt.ot hinnt:r hogt.t'n -- r:ionl Itar crtolrtra cl<onctrnir;-
l<a iutless;en i Nortiaflil{a --- att nrr:rl t't1 intcnsivt
intt'igspel bada ultp iiraftcl' son] l<an fi)rhinclt'a det..
Kanslic lllir F'ar.u'e fälltl pä cicn utaroctl(ansliar I'r'argan.

I dct tillspctsarlc lägc .sot)t Lippstatl ät' rlr:t I'arrr
1ör c1t verrliligt i<oloniall<rig, tncrl clt-'ss gr'1'ltrlret ocli
bit.tt'rirel, barlc i Nor-tilrfrilia och 1tu Cl1'1rct'ri. N{at1c
clc gocia liraf tcrna i firanklilir: och flngland, ]il<sonr
i anclra lärrtlcr', bii s;larl<a nog at.t göra gällaintic rlct
soltr t itlt'rt kr'är't'r'.

l,ilisahcllt'l'elnurr.

DEN NYA ALKOHOLLAGSTIFTNII\GEN
ll en 1 oktoler trädde den nya alko-

hollagstiftningen i kraft. Ännu är det
för tidigt att uttala sig om huruvida
clen s. k. övergångstiden medfört en

stark ökning av spritkonsumtionen
och av missbruket - en viss risk för
att så blir fallet föreligger naturligt-
vis. Man kan i detta sammanha.ng
ifrägasätta om de åtgärder myndig-
hetcrna vidtagit för att möta denna
risk varit så särdeles kloka och väl-
betänkta. De minner på ett obehag-
Iigt sätt om andan i det systcm som
gerrom leformen dömts att gå i gra-
ven. När liksdagens beslut orn en
genonrgripande rcfc-rrm på alkchollag-
stiftningens område kom, utlöste det
livliga debatter i pressen, inte minst
i dess insändaravdelningar, där kvin-
norna, hustrur och mödrar, uttryckte
sin ängslan för hur det skall bli nät'
"spriten blir fri". Denna ängslan har
självklart ett starkt underlag i hem
där spritmissbruk förekommer. Mån-
ga, många kvinnor har under diskus-
sionerna kring den nya alkohollagen
framför allt gett uttryck åt sin fruk-
tan för att ungdomen blir ett lätt
offer för spriten. Därför borde "nlot-
L.okssystemet" bibehållas menar de.

Här måste nan fraga sig: har'
rurotboken och ransoneringarna ut-
gjort ett skydd för cle r.rnga? Tvvrilr
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inte, däronr talar f akta ct t tydligL
språk. Dc senaste artioncleua har
ungdomsfylleriet irkat starkt och sta-
tistiska uppgif ter visar att ungef är
tre fjärdedclar av alla fylleriförseel-
ser begåtts av folk sotn saknar mot-
L.ok, alltså sådana som på gruncl av
rnisslruk varit avstängda från inköp
och sådana som ännu ej uppnått den
s. k. motboksålderrr.

Ir{eningen mcd motboken var bland
a.nnat att man med dess ltjälp skulle
klnna hålla cn individuell kontroli
iivcr spritmissbrukare. Ca 7 nriljoner
om året har den kontrollcn kostat '--
rnen av dc alkoholmissirrukare son)

uppdagats och anmälts till nykter-
hetsnämnderna har mindre än var
sextoncle kommit fram genonr system-
Lolagens kontroll. De 7 miljonelna bör
alltså med fördel kunna användas till
nlera nykterhetsfränrjande åtgär'der,
ansäg med rätta riksrlagen.

Man kan tvista om vilket värde
motbokssystemet hade i början
personligen tror jag att det då spc-
lade' en viktig roll i kampcn mr t al-
koholrlissbruket - men i dag ;il nog
de flesta ansvarskännandc miinniskor
överens onl att cless slopande vaf
ttiidr'ändigt. Det kan icke varir I'rir'-
rtuftigt att bibehälla ett kostbalt och
invecl<lat sVSten] sor]r visiLt sig in-

t'lf t'k1ivt. Vi l<an rtiirtrligcn i,'1i1. liortr-
rtrL il'r'au clt't faktunr ;rtt vart iill<.ohol-

lrloblem trtvecklat sig rnyckct ogynn-
saurt i jiinrfiirclsc nrlrl andra liindcrs,
sär'skilt niir clct gäilcr ungdonrcn. Att
nrotboken här har cn stor skuld är
clc llcsta rivercns orn. I)cn har skapat
cn gloria kring spriten som clcn minst
av allt förtjänar. Den har blivit ett
slags "rnedLrorgarpapper", ett bevis
pa :rtt nlan är "fullvuxen". Spriten
ha"r l<ommit att inta en central plats
i nrrinniskornas medvetande tack varc
rlc rest,r'iktioner den kringgärdats av.
l)en rliskuteras på bussar och tä9,
pä all;etsplatserna och i hemmen och
cie unga tar intryck av det.

Ingcu inbillar sig vril att "skarven"
- övergångstiden - kommer att för

k)pa. helt smärtfritt. Men vad alla för
folknvl<terheten intresserade mrinni-
skor urecl skril hoppas och tror är' att
tlerr nya girren, sonl satsar på vårt
folks ansvarskiinsla och ett effekti-
vrlrc ukonorniskt stöd åt verkligt nvk-
lcrhctsfrämjande åtgärrler, i det lån-
ga lolr1;et skall skapa ett bättre nyk-
tcrire tstillstånd i vårt Iand. Till from-
nla lrir hernmetr och för den unga
Etri(lr-åttionen som växer upp och vars
r-rilt'iir-ri det, giiller.

\'. s.



Titt som oftast hiir man frtll< uttala
sig l<att'goriskt mot dtn nyar skolrt'-

frlrnlt'n, mot inliirandet av ctrhelssl<lt-

la. Utgångspunkterna kau vara olika:

en dcl menar att clet betydcr en sänr-

re skola andra är emot att harnens

sl<olgång blir längrg - lrad ska tlet

1iäna till, säger cle. [Iär tatlar en pe-

dagog, lär'overksläraren Karl
Mcurling, om vad vi vill uPPIrir

mt'd enhetsskolan och vädiar till oss

att slå vakt om den nya tUutt"lulmt-ll'

"Nu blir vi tvungna att flytta till
en annan stadsdel, annars maste var
pojke gä i enhetsskola", fick mall

höra många bekyrnrade föräldrar sä-

ga, när Södra förorterna i Stockholm

som ett led i den allmänna övergån-

gen till den nya skolref ormen för-

vandlades till enhetsskoledistrikt
hösten 1954. De flesta har väl lugnat
sig sedan dess och funnit, att den

enhetsskola, som deras Pojke eller
flicka går i, är en bra skola, men en

och annan är fortfarande bekymrad.
Får inte eleverna en sämre utbild-

ning i enhetsskolan än i läroverl<et,
undrar man. Är inte kunskzrpsstan-

darden i enhetsskolan lägre än i
realskolan? Har man lika kvalifice-
rade lärare i enhetsskolan som i läro-
verken? Har ett betYg från enhets-
skolan samma komPetensvärde som

ett betyg från realskolan? o. s. v.

En del, som kanske inte så ofta
tar till orda i skoldebatten, tycker
däremot att det är onödigt, att grab-
barna och jäntorna skall behöva gå

nio år i skolan. Det räckte mer än

väl med sju eller åtta år, som det
var förr, menar man.

Alla dessa farhågor och inr'ändnin-
gar mot enhetsskolan beror egentli-
gen bara på att man itrte klart vet,
vad det rir fråga om. "Enhetsskolan
är nog bra, men varför kan inte de

gamla realskolorna och läroverken
fa vara kvar", undrade en läroverks-
[åilare i en diskussion. Frågan visade,

att den läraren inte heller hade klart
for sig, vad det var fragan om.

Skulle de gamla skolformerna vara
kvar, kunde man ju inte tala om nä-
gon enhetsskola. Denna är iu just
avsedd att ersätta den gamla folk-
skolan och realskolan och att salunda
överbygga den hittillsvarande klyftan
mellan folkskolan och läroverken. En-
hetsskolan skall vara en hela folkets
skola, som skall ge samtliga ungdo-
mar i detta land, oberoende av in-
tellektuella förutsättningar och soci-

i,tthr'/.;sk,,l'tit -,1)1t1'rt l:.ttttr'tt ltt'/1g'rltt'/'rlt 'tt'/t "r"tt )

tt)tt.q.irtt,r t)ll /iirot t'rIt tt . . -

Karl Meurli,ts:o

ENHETSSKOLAN
blir aa,d ai gör den till

alt ufsprung, en likartacl, glundläg-
gantle dernokratisk fostran och all-
mänbilclning.

Enhetsskolan har giorts nioårig
mecl hänsyn till clc ökadc krav pa all-
mänorieutering, som vara tlcmokt'a-
tiska styrelseformer och hela clet mo-

derna samhällct ställer på individen'
Genom att göra denna skolgång obli-
gatorisk har elevernas rätt att gil

i skolan lagligen skydclats f ör f ör-
äidrarnas evetrtuella kortsynthet och

godtycke. I flera atrclra kulturlänrler
sasom USA, Storbritannien och Sov-
jetunioneu har man för övrigt redan
tioarig skolplikt.

F ar da sadana elever, som annars
skulle ha gått i ctr realskola av clen

gamla typen, sämre utbildning inom
enhetsskolan? I)et behöver ingaluncla
bli fallet, ont dc nya skolorna enclast
får ordentlig utrustning och kvalifi-
cerade lärare. Önskernälet om akade-
miskt utbildarle lärare liksom i real-
skolorna har man numera tillgodosctL

gerlonr inrättandet av en rarl orrlina-
ric adjunktstjiinstcr vid eniretsskolor-
nas högst.aclier. l)cssa lärare l<otutnel

väl f ramf ör ailt zrtt undcrl'isa i 9g

och i de avclelningar', där cle flesta
av eleverna valt tcoretiska, :imncn.

Bekymren för att de begavacle ele-
verna skulle hejdas i sina studier på

gruncl av att clen inlellcktuella me-

delnivan i enhetsskrtla-ns klas;ser skul-
le vara lägre iin i rcalskolans gallr-a-

de avdelningar, är siikerligern ijver-
clrivna". Da krzrvcn pa cler''ernzr i en-

hetsskolan inte iir lil<riktatlc'som i
realskolan kan ju st<jrrc klav ställa.s
pa rle bättrc elc.vcrtra och tninclre
klav på de srimrc. Inom enhetsskolan
rttetl rlcss inrlivirlu:tlist't'lttlt' ntirisiilt-
ning tolde salrttttla stirt't-cr ulrltmli-t'k-
sarrrhet Jgrtas at riI biist a ('l('vet'na än

i realskol:rn urccl tlcss likrikt.a<le cxa-
nrcnskrav. I realskolan maste of ta
just clc mest begavacle elevcrna ftjr-
sun)n)as, därf ör- att liirarna maste
iigna så mycken unrlervistringstid at



att få med även de sämsta eleverna
till samma kunskaPsnivå, som de

bästa eleverna för länge sedan upp-
nått. För övrigt är det väl ingenting
som hindrar, att de bästa eleverna
(åtminstone vid de större enhetssko-
lorna) samlas i särskilda avdelningar,
som går raskare fram i studierna än

andra avdelningar, onl nu det är

önskvärt.
Kunskapsstandarden torde heller

inte bli lägre inom enhetsskolan än i
den gamla realskolan, men man bör
ju ha klart för sig, att studiegången
och målsättningen inom enhetsskolan
skiljer sig avsevärt från den gamla

realskolans. Ofta uppfattas kurspla-
ner och kunskapsfordringar inotn en-

hetsskolan som lägre ställda, därför
att de är annorlunda än real-
skolans och mera orienterade åt det
praktiska livet. Dessa värderingar
grundar sig nog mest På konserva-

tiva fördomar.
Avgångsbetygen från enhetsskolltr

kommer naturligtvis att få olika
kornpetensvärde allt efter den be-

tygsi:iivå eleven har uppnått. För till-
träcle till gymnasium eller till vissa

sådana utbildningskurser, för vilka
nu fordras realexamen, kommer an-

tagligen relativt goda betyg att vara
nödvändiga.

Många undrar över att ett Ba i en-

hetsskolan räknas som ett B i mot-

svarande läroverksklasser. Detta sam-

manhänger med att en annan betYgs-

skala tillämpas inom enhetsskolan,
där eleverna ju inte gärna underkän-
nas i ett ämne. Får man underkänt
i ett ämne inom enhetsskolan, lämnar
man det ämnet och övergår till att
läsa ett annat i stället. I realskolan
blir eleverna i sådana fall ofta kvar-
sittare eller utkuggade ur skolan.

Eleverna i enhetsskolan arbetar
sålunda under betydligt lugnare och

tryggare förhållanden än elevcrna i
den gamla realskolan. De slipper där-

till byta skola på ett tidigt stadiutn

och slipper betYgshetsen och oron

i samband. med intagningarna till
läroverket.

Valet av studieväg inom enhets-

skolan är fritt och den som så önskar

väljer, oberoende av betYg, den teo-

retiska linjen. Genom att ge de prak-
tiskt inriktade eleverna en lika or-
dentlig utbildning i förening med en

vidgad allmänbildning som de teore-
tiskt lagda, hoPPas man, att genorn

enhetsskolan kunna lära eleverna att
uppskatta de praktiska färdigheterna
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lika högt som de mera teoretiskt
betonade.

Yrkesfostran och yrkesorientering
kommer att få stort u[rYmme inom
enhetsskolan. Redan från börian
kommer man att försöka ta reda På
elevernas individuella anlag för att
låta dessa utvecklas. Så smaitingom
sätter yrkesvägledningen in och ele-

verna förs smidigt in på ett. arbets-
område, som passar dem. Sålunda

bör riskerna för misstag i frdga on
valet av levnadsbana å-v'seVäft nrin-
skas. Ungdomen kommer från l,'öi'jan
in på sociala banol och många be-

svärliga ungdomsproblem får sin lös-

ning.
Enhetsskolan är ingen försämrad

upplaga av den gamla realskolan utan
en helt ny skola, som bör kunna bii
avsevärt bättre än våra gamla skcl-
former. En radikal utbyggnad av vårt
nuvarande skolväsende kommer emel-

lertid att kosta mycket pengar och

det finns risker för, att statsmal<ten
och de kommunala mynrligheterna pä

grund av kortsynt sparsamhet kom-
mer att förvandla enhetsskolan till
ett slags provisorium och sålunda
förfuska hela iddn liksom så många
andra goda refornler av sparsamhet
förfuskas i dagens samhälle.

Det beror bl. a. på den positiva
inställningen och aktivitetcn hos alla
framstegsvänliga föräldrar och lära-
l'€, orn etrhetsskolan skall bli, v;Ld

den är avsedd att vara -_ en modern
skola, som motsvarar tidens krav, en

skola, som skall fostra våra barn till
fria, glada, vetgiriga ungdomar och

demokratiskt instäilda sanar'uets-
människor.
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Sigrid IJaeruP Gunderud
[fI I ar olta bar inte tank,arta under dt'

se)tdrte uecAorna dröjt uid ett hent i Norge

- Sigrid Naerup Gunderuds uackra gäst-

lria hetn uid Hal:fjordsgata i Oslo. Vad
diir strall lara tontt nu, när hon sonz tar
s jälen i det inte längre f inns ! Fulla au

nedhänsla tänLer ai på hennes ntahe och

barn och på tårt norsha systerförband,
.ron alla lidit ert så stnlirtsani lörlast ge-

t,;nt den ståra lllgAatastrofen, då tio nor-
ska At'inttor och llera soujetrnadborgttre,

bland dem tre rnedlemtn(t at) aårt soufetis-

Aa s ysterför'b und onkorn.
Sista gången iog råg Sigrid Naentp

Gnnderud uar ett ptnande åall haäll i
leLru,tri på Kaitraps l!lgplat: i Köpen-
Ltln?n P,i Letnaiig lrån KDIi:s rår/st,:öte

t Genöue. Där log .,i laruäl au tarandra

för tti lorts.itra not Oslo och Stockholm.
S).qid l'dr toln alltid glad och optintistish

--tut sAulle br,n hent Jar a// siitta lull
lart på förberedelserna till Mödrarnas
V iirlds hon gres s.

*
Vid SKV:s förbundsmi,te i Göteborg i

septernber 1953 hesöå:e hon o.rs och uatn
,illas h jiirtan ned sitt enkla oAonstlade

appträdande ocb sin aartna kamratlighet.
lngen dt) oss glöntner någonsin bennes

tdl på auslutniagstnötet i FoJAets hus, då

hon så larnzt och inträngande manade

hrittnorna till samnanhåilxing hring sira
lit.'slrågor: lredens bet'arande och hainnor-

ltrr och barnens rättigbeter. För /tenne

aar det rå sfiluklart att alla kuinnor, oaa-

sett politisA åsAådning au allt sitt hjärta
uill lredeu och därför nåste lära sig förstå
samarbetets nöduändighet. Att Auinnorna
ännu inte uppnått full jämnställdhet med

tnännen, att principen lön elter kön lort-
farande sitter i högsätet i aåra länder, del
ansåg hon som en srid.an lörolänpning
nzot huinnorna och så odentoAratisht att
alla k'-innor borde kunna samarbeta lör
dtt få denna orättaisa ur pärlden. Siälu
t'ar bon en satnarbetsmännis ka at) renaste

t'dttefl, alltid redct att knyta an till de

goda hralterna soTt? uill löra utaecklingen

frarnåt. Ett långt lias arbete inorn huinno-
rörelsen hade lärt benne att aill man kon-
nta franåt rnåste man hålla sanntan. Där-

lör t'ar det också själuhlart lör henne när

KDV shap'ades att hennes plats tar där.
Sigrid I'laerup Gundertd t)ar en modig

oc/t tarnz männisAa sotn med sitt lrimodiga
t'iisen ocb sitt sinne för hurnor uann allas

s1rupati. Hon aar Aanratlig i detta ords

s,tnila benärkelte. Det hänns snärlsanzt
.ttl aela att ti aldrig tnerd h,ommer att
möta hennes glada leende ansikte. Vi
delar aåra norsAa aänners sorg öuer för-
lusten ay sin auhållne ordförande och ai
Aänner djupt saLnaden efter tännen Sigrid
Naerup Gunderud. Må hennes frimodighet
och olörtrutnaarbetstilja t,ara oss alla ett

löredöme.
VÄLBORG SVENSSON.

Vid Sigrid Naerup Gunderuds besöh i
Göteborg hösten 1953 togs denna bild.
Längst till höger står hon siälu bredaid
Elisabeth Tamm. De andra tfi är Ruth
Hermann, Danntarhs Dernohlatiske Kuin-
deforbunds ordl. ocb den finsha rihsdags-

Iedamoten lrma Torti.

OMKRING
I ett 5}-arsmtnne)
T\
L) s1 minhesrika året 1905 började

jag i skolan. Vetgirig som jag var
ville jag ha reda på allt som hände.
Många av oss som växt upp i gräns-
trakter får kanske en starkare inle-
velseförmåga. I varje fall har det
som då skedde uppe i den stora
gränskommunen Eda ristat sig sär-
skilt starkt in i mitt medvetande.

"Brödrafolkens väI" lydde kung
Oscars valspråk, men han var inte
särskilt älskad av det norska folket
och det var inte heller de svenska
ståthållare som vistades i Kristiania,
som Oslo då hette. En av dem var
för övrigt den tyske marinkaptenen
och kanalbyggaren Baltzar von Pla-
ten.

Norges folk ville bli fritt och oav-
hängigt. 1814 hade det gjort sig fritt
från Danmark, nu ville det slippa
Sveriges förmyndarskap. Våren och
hela sommaren 1905 var en kritisk
tid. Värmlands fältjägare i sina blå
uniformer har Jag i tydligt minne,
likaså skyttegravarna sc)m grävts ut-
med vägen till Eda glasbruk.

- Varför har de grävt sådana
gångar? frågade jag.

- Det är du för liten att förstå.
fick jag till svar.

Jag gav mig inte. Vad skulle så-
dant vara bra för?

- Det är för att vi skall kunna
lurpassa på norrbaggarna, sa en äld-
re gladlynt man och trodde sig där-
med ha avväpnat mig.

Lurpassa...? Skulle farbror Nils,
faster och mina kusiner i Kristiania
vara farliga, skulle min barnflicka
som lett mig vid handen och som
nu var bosatt i Kongsvinger vara
farlig?

Såvitt jag minns varskoddes gräns-
befolkningen i händelse av evakue-
ring, men klarare är minnet av extra-
bladen som kungjorde uppgörelsen i
Karlstad och att unionsupplösningen
kunnat ske utan blodsutgjutelse. Den
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vitl västra svcriges sKV-distrikts studiekonferens tala-

de Solveig Rönn om konsten att tala. Vi återger här
ht-'nnes anfiirande, till nytta och glädje fiir våra talare

runt om i landert.

Arbetarnas Bildningsförbund har i
sin kursverksamhet även cirklar med

ämnet "Tala bättre" baserade Pä
Gundel Rendes bok med samma

namn. Denna kursbok är avsedd och

anpassad till de många som aldrig
tidigare talat inför publik, samt upp-
tar olika aktuella frågor som "trä-
ningsmaterial". S. K' V.-avdelningar-
na i Göteborg har redan haft cirklar
i detta ämne och ämnar fortsätta
nästa studiesäsong.

Hur skall man lära sig tala offent-
ligt? Hur skall jag få fram vad jag
menar på ett lugnt, klart och överty-
gande sätt? G Rendes säger i sin
bok: "Sättet att tala avsPeglar ju i
så hög grad en människas personlig-
het. För många är det inte något
problem. Deras utveckling som talare
går hand i hand med deras Person-
lighetsutveckling. Men de flesta skul-
le behöva ledning, de skulle behöva

någon som kunde ge dem sakkunnig
kritik och goda råd hur de skulle ut-
veckla sin förmåga att tala".

Svenskens rädsla att tala inf ör
publik är känd och omvittnad. Där-

för blir clet tYvärr ofta så att vid
diskussioner och andra sammankom-
ster pratmakarna dominerar som

högtalare, medan många som har klo-

ka synpunkter i ämnet och besitter
sakkunskap tiger, därför att de inte
tilltror sig f örmågan att rnuntligt
lägga fram sina åsikter.

I alla sammanslutningar som vi
har i vårt land och där kvinnor är

medlemmar råder samma Problem:
de kvinnliga medlemmarna hörs inte
från talarstolarna, i allmänna debat-

ter och överläggningar. Undantagen
härvicllag bekräftar bara regeln. En

bidragande orsak till kvinnornas
rädsla att upnträda som talare är

säkerligen att de i generationer varit
foslrade efter principen, "kvinnan tige
i församlingen".

Vi vet att verksamheten i en orga-
nisation kräver olika former av ar-
bete. Sätter vi det offentliga talandet
som en del av detta arbete och ser

det i sammanhang med övrigt nöd-
vändigt arl-ete, då förstår vi även

nyltan att inför en större grupp
mäirniskor uttrycka vad vår organi-

sation har för syfte och måI. Och lika
visst som man måste lära fcir att
exempelvis bli en god sekreterare

eller kassör, lika fullt mäste nybör-
jaren lära att uppträda offentligt'
Man måste ge sig ut i vattnet om

man skall sintma, talareu maste

framträda inför Publik.
En gyllene regel som alltici bijr

ihågkommas är att Publiken är deu

vcrklige läromästaren. En god tal-
pedagog eller lärare kan leda och

lära, men ciet är från Publiken det

verkliga kunnandet kornmer till taia-
ren. Att tala offentligt stärker ocksa

clen allmänna sl'älvkänsia som kviu-
nor.na så väl behöver, därför att de

i regel undervärderar sitt kunnande
på olika områden.

VAD man har att säga, eller talets
innehåll, är alltid det viktigaste. Det-
ta innehåll kan ju bara vinna På att
det framföres så klart och begripligt
som möjligt. Ett okonstlat vårdat.

varclagsspråk bör eftersträvas, och

inga "sköntal" med högtravande och

märkvärdiga ord. I senare fallet kän-
ner vederbörande inte igen sig själv
och blir inte lyckad som talare. I var-
dagslivet bör språket vårdas bl. a.

med tanke på barnen som ju härmar
ef ter hur föräldrarna talar' Läsa
mycket ger rikt ordförråd vilket kom-
mer till nytta i talarstolen, och all-
mänbildning överhuvud taget är god

rekvisita. Och så en annan gYllene

regel: talr:t sl{all vara samtaiet fiir-
storat.

Innehållet i talet samlas ur mate-
rial som hör vara rikhaltigare än vad

som kommer med i anförandet. I{an
skall sålecles inte säga allt vad man
vet om ämnet. Dispositionerna eller
planen är den ordningsföljd som man

delar upp ämnet i, vad man vill börja
med, vad man sedan steg för steg
skall tala om och vad man säger till
sist. Denna plan läres utantiil, vilket
dock inte betyder att kunna clen or-
dagrant, utan det är ordningsföljden
som är det viktiga. I(an man l-orja
med ett bra "anslag" i anf örandet
har man en halv seger, men därför'
skall man inte glömma slutorden vil-
ka är de som L-äst stannar kvar hos
åhörarna. Dessa slutord L-ör läras
utantill ty det känns lugnt att ha
avslutningen klar så det inte l,lir er-t

massa upprepningar i stil med, "och
till slut vill jag säga" eller "slutligen
vill jag" o. s. v. Och nu kommer äter
en regel att hålla i minne: håll korta
tal. Långrandiga föredrag endast

norske statsministern Michelsens och

Björnstjerne Björnsens bekanta tele-
gramutväxling kommer iag också

ihåg.
Till minne av den hundraåriga fre-

den mellan de båda grannländerna
reste svenskar och norrmän ett freds-
monurnent vid svcnsk-norska gränsen
i trda i Värmland. Förslaget hade

kommit f rån den norske bonclen

Ramstad i Förde på Norges västkust.
Ett flertal gånger reste han på egen

bekostnad till Stockholm för att upp-
vakta för iddn intresserade svenskar.
Det vackra monumentet, som invig-
des 1914, strax efter det första
världskrigets utbrott, reser sig ståt-
ligt över de raka furorna mitt i
gränslinjen. Materialet är ljusgrå
granit, hämtad från de svensk-norska
gränsbergen vid Idefjorden.
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"Hädanefter är krig mellan skandi-
naviska bröder omöjligt" lyder in-
skriptionen. Det har talats onl att
ett liknande monument skall resas

utmed finsk-sovjetska gränsen. Måtte
land efter land f ölja exemPlet.

Vi fredsarbetare får ofta höra att
vi är verklighetsfrämmande. Krig har
alltid funnits och kommer alltid att
finnas, menar man. Låt oss då peka
på unionsupplösningen 1905, en upp-
giirel:e sonr mycket väl kunde ha.

blivit blodig, mell som tack vale för-
handlingsvilja och, icke minst, den
svenska arbetarrörelsens positiva
ställningstagande för Norges rätt till
självständighet, förlöpte fredligt och
lade grunden till en fördjupad sam-
hörighetskänsla mellan våra folk.

I-

Agnes Olsson.



BARNLÄKAREN:

Ofta söker föräldrarna avhjälpa det

med de mest märkliga metoder: en

del berättar sagor för dem vid mäl-

tiden, varvid L arnet helt mekaniskt

äter, andra återigen tvingar det att
äta och gör På det sättet måltiden
till en kvalfull pina. Jag har själv
varit vittne till hur en mor sprang

runt efter barnet i rummet för att
stoppa en sked gröt i munnen Prå det

när hon kom åt.

Tyvärr uppnår man med sånt det

rakt motsatta mot vad man vill. lnte
nog med clet att barnet äter med

olust, det får helt enkelt avsky för
mat, mecl resultat att det blir blekt,
lynnigt och retligt till humöret.

Låt oss tala lite om varför friska
barn kan lida av aPtitlöshet.

Som bekant avsöndrar matsmält-
ningskörtlarna magsaf t rent reflex-
artat kort före måltiden. Därvid er-
far man en stark hungerkänsla, just
det som man kallar aPtit.

Antingen mycket eller litet näring
hamnat i rnagen så avsöndrar sig

genast en stor mängd magsaft, som

tar del i matsmältningen. I regcl
äter ingen vuxen människa sötsaker
strax före middagen, för att inte öde-

lägga aptiten. Hos barn däremot för-
biser man ofta detta. Man ger dem

kakor, karameller, mjölk mellan mål-
tiderna. Ska man sedan förvåna sig

över att de inte vill äta middag?

Läkarna brukar ställa upp närings-
regler för barn i olika åldrar, men

ofta håll':r f öräldrarna sig inte till
dessa regler. De ger barnen att äta
oftare än läkarna rekommenderar.
Resultat: magen är ständigt över-
full, barnet får aldrig tid att känna
hunger och sätter sig till målteiderna
utan aptit.

Ju näringsrikare maten är desto
mindre behöver man av den. Men
många mödrar öser upp ständigt
samma portioner till barnen oavsett
vilken mat det gäller. Barnen blir
övermätta, får avskY för bestämda
maträttcr och ofta händer det att
rlc kastar upp maten de fått i sig.

Men ocksii i familjer där man är
mycket noga med att sammansätta
lämpliga matsedlar förekommer det
att barnen äter dåligt. Ofta beroende

på att man i sin välmening behand-

lar dem oriktigt. Vid middagsbordet
frågar mamman exempelvis: "Vill du
ha soppa? Inte det? Kanske vill du

hellre ha av risgrynspuddingen? Den
smakar härligt". Barnet tjurar, vill
inte ha någonting och mamman är
förtvivlad. "Varför kan han äta all-
ting i skolbespisningen, men hemma

har man ett evigt elände med ho-

nom?" Det är lätt att förklara. I
skolbespisningen är det ingen som

springer omkring honom och frågar
om det eller det passar - där får
han sin portion och därmed basta.

Och där sitter han samman med

rnassor av andra barn som hugger
friskt in på maten och de andras
exempel stimulerar hans matlust.

För att få barnet att äta lika bra

hemma måste mamman lägga bort
sin ängsliga beskäftighet och sluta
upp med att fråga vad han vill ha.

Man måste vänja barnen vid ordning:
sätt dig samman med de andra vid
bordet och ät det som man lägger

för dig. Om barnet är friskt, om det
är ute mycket i friska luften och om

man inte tillåter en massa mellan-
mål och sötsaker så har det aptit vid
måltiderna.
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Små rnatv^gtare
A

Aptitlöshet hos barn förorsakar
frirälclrarna stora l:ekvmmer, vilket
intc är undelligt eftersom clet anses

vara ett s jukclomssymtom. N{cn det

f rirekommer att också kärnf riska
b,arn saknar matlust och vägrar äta'

tröttar pul-.liken i stället för att ge

"mersmak".

En nybörjare bör nog inte skriva
ut hcla talel och taga det med uPP

i talarstolen och riärifrån ordagrant
lä:;a cl:t. Då är det inte längre fräga
om tal utän det blir högläsning. Vana

talare kan cläremot läsa fran pappe-

ret 11å de har förmågan att så skick-

ligt avväga orden att det ändä ver-

kar tal. Vi lor ha i rninne att sven-

ska språket är så olika i tal och skrift'
att det verkar uppstyltat med skriv-
språk i talform. I)e skrivna menin-
garna blir ofta invecklade och tvin-
gar vederbörande att envist ha blic-

ken fästad på Pappersarken, kanske
merl undantag för en och annan
(skråimci) blick som kastas på publi-
k:n. Därmed har talaren själv tagit
l-ort möiligheten av kontakt med

clenna vilket är en av förutsättningar-
na frir att lyckas. Man skall nämligen
s: pui:liken i ögonen, tY hur kan den

annars lära talaren hur den reagerar
inför anförandet.

(Fort.r. å sid. 19) .
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r-J et blev dödstyst i rummet när
Elsa kom in.

Nyss hade vi pratat och beskärmat
oss, vi hade varit beredda att rusa
fram och ropa "beklagar" och trycka
hennes händer - men när hon kom
rörde vi oss inte, vi blev sittande
som saltstoder, somliga förläget rod-
nande saltstoder, skamsna över den
orättvisa värld vi lever i - och över
den orättvisa som just drabbat Elsa.

Hon var blek. Annars såg hon ut
som vanligt, rak och prydlig, välkam-
mad, finstruken, välpressad, utan ett
onödigt dammkorn på sin mörkblå
cheviotkjol. "Chefen" som vi förtro-
ligt skämtsamt kallade henne så långt
tillbaka jag kan minnas. Den verklige
chefen kallade vi halvt medlidsamt
"gubben" skugga i bakgrunden
av vårt dagliga liv. Elsa var vår le-
dare, vår rådgivare, vår vän, vår -"c h e f" i ordets bästa mening.

Det enda ovanliga med henne idag
utom blekheten var att hon

kom fem minuter för sent. Det hade
aldrig hänt förr. Hon brukade kom-
ma precis eller någon gång för tidigt.
Idag hade hon säkert gått ett extra
varv runt Verket för att samla sina
krafter att möta besvikelsens uttryck
hos oss, kamraterna, som inte alltid
var så diskreta. Men idag hade vi
varit diskreta, vi hade tigit, vi hade
sett och förstått att vi borde tiga -åtminstone de första minuterna.

Det kändes btidtigt med den dova
tystnaden över hela vår avdelning.
Det var då jag fick en id6 som kan-
ske var barnslig - men jag kunde
inte uthärda att vi inte gjorde
någonting. Jag skrev på en lapp -"Vi samlar till blommor, jag kilar
ner och köper - genast.Läggpengar
i askkoppen!" Och själv lade jag dit
två kronor.

Det dröjde inte mer än tio minuter,
så hade jag askfatet tillbaka med
sexton kronor - varenda en hade
gett två kronor som jag. Tyst gick
jag ut i hallen - och rusade nedför
trapporna till La Fleuriste som ligger
i nästa hus. Jag fick tag i en blod-
röd amaryllis med fyra utslagna
klockor och en vit syrenkvist med
väldiga klasar. Medan de band ihop
blommorna skrev jag på ett kort: -V i hyllar dig och ogillar styrelsens
fantastiska orättvisa! och därunder
allas våra förnamn. Så övertalade
jag La Fleuriste själv att låna mig
en hög vas där blommorna kom till
sin rätt, och med denna trof6 störta-
de jag uppför trapporna till vårt
gamla urkonservativa verk. Klockan
i hallen slog halv tio, två hårda slag,
när jag gick in i vår korridor.

Nu var tigandet slut. Jag stegade
fram till Elsa med de röda klockor-
na och de vita klasarna och sade: -Om vi tyvärr inte får gratulera dig,
så kan vi i alla fall hylla dig!

Alla flickorna kom fram och skoc-
kade sig kring Elsa, vi kramade hen-
ne_, vi beklagade, vi grälade på sty-
relsen, vi var fulla av upplorislia
känslor. - Du ska överklagä1 - det
är _olagligt - mot behörighetslagen

- du stod i första förslagsrummet.. .

I

Tack, flickor, sa Elsa - men
sätt er nu - klockan är halv tio,
snart är gubben här - med - med
den nya avdelningschefen. . .

- Med lille Karl. hånskrattade nå-
gon. - Hur många tjänstemånader
har han att sätta upp mot dina nit-
ton tjänsteår? Sex hela månader,
helledudanes . . . Och så är han precis
nitton år yngre Men det räcker
väl för en karl - han har ju andra
kvalifikationer Han kan göra av
med pengar, det kan han... Så han
behöver nog upp i lönegraderna, han.

Tssst, väste det från dörren,
dom kommer...

bakom de röda amaryllisklockorna
och teg. Från syrenerna steg en svag
men tydligt urskiljbar doft av ljuvlig
sommar, fast det ännu bara var
april.

Gubben upptäckte blommorna.
En bemärkelsedag, kan jag se, jojo,
försökte han. Elsa svarade inte. rör-
de sig inte, log inte, tack och lov.
Just så, tänkte jag, han ska frysas
ut!

Då hände något: den nyutnämnde
klev fram till Elsa, grep hennes hand
och stammade röd av obehag: - Jag
är så ledsen, fröken Olson! Aldrig
hade jag väntat något sådant! Var

,ICHEFEN''
NOVEtt AV

$anbild Tegen-

Och de flesta rusade ilsnabbt till
sina platser i de närmaste rummen,
men jag tog tag i ett papper och
stannade - som om jag just höll på
att fråga om något. Jag ville inte
gå miste om synen när "Lille Karl"
som vi kallade honom, skulle kon-
fronteras med Elsa, som nyss haft
honom som okunnig nybörjare och
elev.

Nu stod Gubben i dörren, tätt följd
av Lille Karl.

Gubbens huvud verkade som van-
ligt en aning för hårt nedskruvat
mellan axlarna och i munnen glim-
made en onaturligt jämn rad vita
löständer - ja, han såg ut som en
elak sköldpadda som skulle kunna
bitas om hon blev retad. Men nu log
sköldpaddan nästan inställsamt mot
rummet, det vill säga Elsa.

- Godmorgon, fröken Olson, sade
han falskt glättigt och tog ett steg
fram emot hennes bord. Efter kom
tveksamt den nyutnämnde "chefen"
i sin ungdomliga prakt: gult hår, skära
kinder, klarblå ögon, allt uppburet
på en lång gänglig kropp högt över
sköldpaddans fyrkantiga bål och kor-
ta ben.

- Tiaha, här har vi alltså den nye
avdelningschefen - det är väl redan
bekant hur valet utfallit bland de
åtta kandidaterna. Tyvärr fanns ba-
ra e n manlig sökande, och här har
vi honom, hehe... Vi måste ha lite
friskt blod här i verket, ja, jag me-
nar lite maskulint - hm - inslag
för kommande chefsposter. . . hehe. . .

Elsa hade rest sig. Hon stod blek

inte ond på mig? Hur skulle jag kun-
na reda mig utan fröken Olsons
hjälp!

En skär svag färg steg upp i Elsas
bleka ansikte. Hon rent av log, lite
roat, men vänligt. - Kära herr Carl-
son, vi vet alla att ni inte rår för vad
som skett. . . Vi har arbetat så fli-
tigt åt herrarna att de tror vi är
maskiner. Och maskiner kan ju inte
bli chefer.

Herr Carlson rodnade ännu blodrö-
dare och Gubben muttrade:-- Såja, såja - alla vet att fröken
Olson är duktig på sin plats, mycket
duktig, hm, mycket duktig. ..

Som om han märkt vår snända
tystnad såg han sig omkrinf och
måtte ha läst något i våra förhopp-
ningsfulla miner, ty han avslutade
torrt och avvisande: på sin
plats...

Så stultade han in i sitt rum, följd
av den stackars Carlson.

Då bröt ett dämpat tjatter ut
bland oss flickor. - Elsa, du hjälper
väl inte den där idioten, va? Du kan
få en fin plats på annat håll! Ska vi
säga opp oss allihop, va?

Men Chefen satt där blek och lugn:

- Sätt er och arbeta nu, sa hon be-
stämt. - Vad kan jag vid min ålder
göra åt saken? Det här är mitt om-
råde, som jag k a n. Ni är unga, ni
kan få annat - men gör det inte för
min skull! Jag är tvungen att stanna

- i varje fall...
Vi drog oss något snopna till våra

platser. I det yttre rummet tisslades
länge, de tyckte att Elsa borde ha
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"Så sås t,i dig
ö --ö

ohParis,.,t'
N r. den sl enska delegationen åt:r'-
vrintl'-: h,.'tlr f rån I{ödrarnas V;it'lds-

lionJli'r'sr; va-r clet två soln tog orn-

v;ig:ir ol,-r I'aris: Anrbjöri,Srborna Ill-
I rr Flrilis:,olt och llantra 13crgcmar'

I)c i'illr: ttplrlrrva rlcn 14 juli på fi'ansl<

jorri. Iiäri-örleden kom det ett brev

lr-an lrlilen I|r il<sson där hon berättar
onl hut' hon och llanna Bergemar

såg Paris.

Kiir't t,irt.

Har du utrclrat något ijver hur det

gick ft)r oss två -qom ni sjiing så vac-

kert f ilr På brYggiin i Lausanne?

Jodå, vi korn väll:chålhia till Par-is

och jag lil' trycl<et tacksatn över att
jag fått tillfiille se dctt viistelländska
kulturcns stoia stad.

Första dagen såg vi militiirparaden
-- nycken ponlp och st.åt, fiirggranna
paratlunif orlnsr, kolsvarta negrer'
gyllenbruna scheikcr (som hämtade

ur IIela Världens klichdlager), alla
klärida i röda vita eller blå fladdran-
de mantlar och med fantastiskt gran-

na schal-'rak på sina ädia hästar. De

clefiierarle förhi sina folks förtrycka-
re (förlåt, nu skrev jag som jag kän-

cle dct då, det var ju rcgeringen och

krigsmaktcns represeutanter de para-

stått på sig. På frukostkvarten disku-
teradö vi högljutt vacl soln kunde
ha sagts och llorde ha giorts. |{en
någon-Upprorets Ande svävade inte
övär oss. ingen av oss tänkte På att
sluta. När inte Chcfcn . ' .

Just niil vi slrullc gå in till l'obbet
igcn sa clcn -vugsta ibland oss: - Tja,
nrr rir clct r'äl biist att l-örja göra sig
till frir ar:dclningschefen Carlson!

Och hotr l<astacle en blick i spegeln
och lr-rg mot siit stjta ansikte.

Jag ktindc cn trriötslig elak lust att
nypri henne nagoustans eller riicka
,l ^t,.t gott. i'Ien iag hejdade mig. I så
fall skullc nan nYPa hela sYstemet
och räcka ut tungan åt de styrande.
Nej, hon hade tlog rätt, kvinnans lott
är f orrl'arande a.tt ställa sig in hos
cn liarll F'y!

Jag tittade i spegeln efter heune.
.Iag såg inte heller illa ut.

cleraclc för). Derssa satt på en cstrad

sioil] vAr kleitltl i i'l:inclandc vitt' men

Ilanna och jag tyckte iute oin odören'

clet lul<tade mögcl av alltihop' Andra

clagen gick vi firrbi där igen och då

f ick iag f örklaringen: dessa soff or

som dagcn fönrt var så bländande

vita var nu berövade sina överdrag'

Du har atclrig i ditt liv sett så trasiga

och unkna stoppningar' Det var nå-

got verkligt ruttet herrarna satt

på...
Vi såg slott och Parker' Eiffeltor-

net och Notre Dame' Den kYrkan du!

I frirrumrnet fanns en disk där krims-

krams av alle de slag försåldes - 
jag

tänkte På krämarna i temPlet ' " Vi

gick vidare och förundrades' Så mån-

g" vackra saker: madonnor' under-

f;ara sarkofager med en mYckenhet

ev inläggningar i kulörta stenar' -
äktheten kan jag inte bedöma' men

jag säg årsgammal smuts på reliker-

na. Oå tänkte jag På Karl den XII:s

stövlar, som jag såg i sin monter i

Iircml i Moskva: rena och blanka'

inter eti dammkorn.

Så vackra kläder det skYltades med

i Paris, i butikcrna! Men nere vid

kajerna och boklådorna såg jag gam-

ia livinnor, soln hade svårt att skyla

sin kropil rned de trasor de bar' De-

ras gamla trötta händer försökte

hålla ihop rcsterna av det som en

gång varit kläder, men ibland räckte
trasot'na i alta fall inte ihop och där

var kritllren bar.

lngen ot,anlig sYn På Paris' gator

Du ska inte sörja över att du inte

sett Paris blir mera ledsen

sedan man sett det, för aldrig i mitt
liv har jag På så kort tid sett så

mycken fattigdom och nöd. De goda

krafterna, cle som satsar på Picassos

vita duva och säger nej till en politik
som ödslar bort folkets Pengar På

atlantpaktens krigsutrustningar, des-

sa goda krafter har mYcket arbete

framför sig innan all denna fattig-
dom och mänskliga förnedring sopats

bort.
Ellctt'

Att leva fredligt
tillsan-rmans är möjigt för män och kvin-

nof av alla raser, nationaliteter' religioner

och politiska meningar, understriik Intcr-

nationella Kvinnoförbuhdet fiir Frecl oclr

Frihet vici sitt möte i Hanrburg den 25-

31 iuli i år och ställcie i ett bLr'lskap ea

racl av de f rågor sorn enligt förbundet

måste lösas. Till frågan om medlemsskapet

i Förenta Nationerna heter det i budskapet:

"Vi AflJer, att alla nationer, iom' är

t,illiga att acceptera Fötenta Nationernas

stadga, hör upptas sorn med'lentrnar'

Det t)ore efl handling aa rättt'isa och

realism om d'en Kinesiska Folkrepubliken

ntarart iinge intaga Kinas plats i SäAet-

betrrt?del ocb i alla FN:s organ".

9
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TT
-flrjsten är storstäclningarnas tid, av-
talsfrjrhan(llinga.rniLS och prishojnirr-
gårrnir.s. Dct hr)r liksom ihop ntetl rlc:

bisLrarc vinrl:rrua. och (le kyligrL tla-
garnas allt ir:rs1.igaIcr skvmnitrg at 1

man tar itu mecl den ofrankotnliga
vardagen. Nfan röjer upp i garnmait
bråte och nlarl fördjupar sig i hus-
hållsboken frir att se river vinterns
budgct, fa or1l11i1lg pa inkonster och
utgif ter.

Det är inte iritt att f a rivei'blick
över clen ckononriska situat.iorlen -
i sin egcn hassabok ens. Att hängli
nrccl i kollektivavtalcns, räntepoliLi-
kens och "nadiga luntans" bcr:iknin-
gar förefaller ännu besvärligare. Ter-
minologicn liknar kinesiska och
klumpsurln()l'nas nriljor-rer fcirlorat'
sin konkleta betyclelse. Sa nryckct
liittare rla att rrikna i veckolön, i
kronor octh ore. "Prisflul<tuationerna"
och "inflat.ionstcnclcnserna" ger min-
sann tycliigt utslag i sa oi:h sa manga
örcs för'rlyring pa kaf f et, pa kött-
fiirsen och hr)stpcrmanenten.

Vi kvinnor riiknar grirna pa örena,
dct eir nöclvänciigt fiir att clebet och
kredit ska ga ihop. Men man kan väl
undra. änd:r, om int.e rirestainkanclet
ibland spelar oss farliga spratt, intc
bala i realisationemas och cle till-
fälliga rabatl.er-nas plötsliga manna-
regn - ur.ir"r'r i viktigare sa.nrrnanliang.
N:ir tlet giilicr iöncrnri t. cx. Visst
vet vi at.t viLli eu-bcte iil uncicrbelait.
Manga a\/ olis kan dagligen göra
jämförelser nrc-.cl vara ntanliga arbets-
kamraters arbetsför'hållanclen och
konstatera, att fastrin l<vinnorna i

sitt knog har langt störrc svarigheter.
att bemästra iinda naste se sin:r

l0

Kott/r.,t,tch l:,trdr'l ,it 'tt
,qt t'tt d,'ir I t i u it r., t tt,t ,it i
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IIKIITONII
ryelrer frclm mb

insatser värderas och betalas efter
en helt annan skala. Många reagerar
niot förhällandena, tar aktivt itu med
frägan i det fackliga arbetet, flera
rcsignerar eller avvaktar det nya av-
talet eller c-hefens eventuella bevis
pä uppskattning i form av en väl-
villig löneförhöjning. Och när de nya
lönebestämmelserna b,lir kända note-
rar vi förändringarna inom det egna
jobbet, accepterar de fattiga örenas
tillägg utan längre konrmentarer.
Likalönen, vårt självklara krav, är'
alltjämt för de flesta av oss en fram-
ticlssyn som vi gärna diskuterar men
som vi kanske närmast ser som en
politisk reform långt frammanför cle

aktuella lönestriderna. Ändå har frå-
gan åtskilliga år på nacken. Kvinnor-
na pä arbetsmarknaden, deras insats
i produktionen är nu för tiden ingen
emancipationsidö, det är cn levande
verklighet med alla fördelar och pro-
blem sorn vi varje dag måste ta
ställning till. Men kvinnolönerna är
alltjämt ett kapitel för sig som tycks
vara ägnat att läsas mecl alldeles
speciella glasögon.

Ja, det kan inte hjälpas att man
blir fundersam när man läscr igenom
tle r,ranga utredningar och betänkan-
den som under årens lopp hopats i



lrinefragan. Alla cl::sa sakhunnig'.rt-
la-tanrien och rekollnr:nclationef soril
nralket'ar lilialotrspr-int:ipetr-x; vrig fr.an
ltaroll och 1l'ogr-iutr t.ill itkiurllt kr-iiv
har siikcrt varit viildelulla s;iir'-
skilt för kvinnolna s;.jälva när dct
g:ilit att fa en ilvc.r'lrlick r)r'cr argu-
rnenten fril och entot likalön. Mcrr
cle konklcta resultatr:n :ir tillsvicliire
fa i proportion till dtrt s:rnrlarlc sak-
materialet. Principen ont ett clcmo-
kratiskt löncsystcnr, rl. v. s. lika lön
f ör likväidig arl-etsinsats f inns in-
skriven i Albetarrörelsens efter.lrrigs-
progranl. frackfrircningsf olk':t har un-
der rle af sorn gätt. inte nagonsin "i
princip" sokt tumma pa parollen,
däremot har LO:s kvinnolönekom-
mitte i sitt ltctänkande 1945 lil<sorr
arbetsmarknadskomnrittens (d. v. s.

:::i::::: 'ö::.i:

Stri)t/)/rl trt'be/c 
- 
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.rii/ter tn),cAet kt )nnlig ubet.rkrdjt.
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ISKffiffi'TET
ba ökcd styrtrcr

LO:s och SAIl:s gentensamrna.) kvin-
noutrcdning 1950 gatt in pa ett stick-
spar genom att förrtrrla en "successiv
hirjning av kvinnolrinerna i fcirhallan-
rle till nr:inncns" och riå nrena,cle man
att i kollekt.ivavtalen skulle kvinnor-
na ges ctt högre pr-occntuellt tillägg
än det som hoin cle manliga arbetar-
na till dcl. I)är har. vi örestänkanrlet
igen, h:ir unrlelstöttat av en argu-
ments:rntling (f rånvarostatistiken,
kvinnornas bristanrle yrkesintresse
clch minrlle arbetsliapacitet etc.) som

i långa stycken är arbetsgivarnas
egen och pa väscntliga punkter accep-
teracl och ocmotsagd av arbeterskor-
nas representanter. Striden om kvin-
nolrinerna har varit clefensiv, men
nu rycker likalönskravet fram med
styrka. Beklädnadsfacket har i kraft
av sin clominerande kvinnliga med-
lems:tock i mänga år drivit på dis-
kussionen. I år gav förbundet med
sin begäran till Landsorganisationen
om nya förhandlingar med Arbets-
givareföreningen efter principen om

lön ef ter arbetsinsatsens värde, efI-
gande signaler till ökad aktivitet.

Det är givet, att SKV, sorn alltirl
företrätt kvinnornas intresse i clenna
fråga, välkomnar Beklädnads kon-
gr:ssbeslut. Det ligger helt i linie
med den resolution som vårt för-
L.unds likalönskonferens avgav i sep-
tember 1953. Där behandlades kvin-
nolönefrågan i hela sitt samman-
hang och det är viktigt att idag un-
derstryka att hela det komplicerade
problemkomplex som är knutet till
kvinnornas ställning på arbetsmark-
naden inte kan lösas enbart genom
att löneorättvisorna upphävs. Det
gäller kvinnornas rätt att inträda i

alla yrken, det gäller kvinnornas rätt
att i kraft av sin skicklighet tillvinna
sig samma Lefordringsmöjligheter
och det gäller framför allt de åtgär-
der som samhället måste vidta för
att undanröja alla de svårigheter som
yrkeskvinnan nu har att kämpa med
när hem 'och barn kommer till, och
som är de grundläggande orsakerna
till den förolämpande frånvarostati-
stiken. Också samhället rnåste rätt-
vist värdera kvinnornas insats fiir
landets välfärd.

Det gäller för oss kvinnor att ha
hela målet i sikte och inte förlor:L
tlicken i alla öreposterna. Det är an-
strängande att läsa utredningar och
räkna totalbelopp, det medges. NIen
det är nödvändigt precis som stor-
städning.

Ilirgit Ehr6n.

Iuon textilbrda.rcheu lintt.r ttt"ittS4Lt drbetJntoilent dtir kt'irt-
,toi t?.t är ALu'l öt er/iig.rna illeil icfre de.rtr.t ntittdre htr
.rii;ttre betalt. Vid .rtr//iltptillt erkn)ugen t. ex. d,ir it,itt-
ttot tl(t.t .rttabbare r.,clt 1di'.tctt)u)/tu'€ litgrtr är uanbiir/)gd.
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DR ADA NTLSSON:

De olika äldrarnas problenl
Som förut nämnts utmärkes det

alltför tidiga, genom operation eller
röntgen framkallade klimakteriet av
de svåraste och mest svårbotade
rubbningarna. Man försöker därför
att vid operativa ingrepp spara så
mycket äggstocksvävnad som möj-
ligt.

De klimakteriska symptomen kom-
mer inte alltid hand i hand med
menstruationens försvinnande. Ibland
han enstaka symptom komma flera
år' tidigare, ibland åtskilliga år efter
menstruationens upphörande. Det fö-
refaller som om vissa årstider med
starka brytningar i väderleken, som
höst och vår, kunde åter framkalla
symptomen i fråga.

Den tid symptomen varar är också
betydligt varierande, från några må-
nader till flera år, antingen kontinu-
erligt pågående eller återuppträdan-
de med längre ellcr kortare mellan-
rum.

Kiinsdriften upphiir ej
med klimaktcriet.

Visserligen innebär klimakteriet
hos kvinnan fortplantningsförmågans
upphörande, men därmed är inga-
lunda sagt att kvinnans normala
könsdrift slocknat eller att det ero-
tiska livet är borta ur kvinnans liv.

Det sexuella samlivet kan försvå-
ras genom lokala åkommor, t. ex. en
f ör tidigt insättande skrumpnings-
process av kvinnans yttre könsdelar,
åkommor som vanligen är ganska
lättbotade. Den sexuella frigiditeten
anses av flera författare icke vara
någon definitiv åldersförändring. Även
hos äldre kvinnor - 7C-80 år garn-
la uppträder perioder av ökad
sexuell spänning, motsvarande men-
struationsperioden hos yngre kvin-
nor. Könsdriften kan i sådana fall
kräva en påtaglig utlösning liksom
hos yngre. Även om könsdriften avta-
git i samband med klimakteriet är
det icke sällsynt att den, liksom för-
mågan att uppnå orgasm kan uppli-
vas efter fem eller tio års eller ännu
längre tids frigiditet. Det får sålunda
a,rlses konstaterat att könsfunktionen
it:ke heller hos kvinnor slocknar helt

t2

ur biologisk

ocb Prykologisk
slnPunkt

VI.

i ålderdomen, men vi saknar tillför-
litliga upplysningar i vilken utsträck-
ning detta äger rum. (Jacobsen).

Det manliga klimakterict

De symptom som går under detta
namn uppträder i åldern mellan 45-
55 år. Symptomen är hos männen
mera subjektiva än objektiva och

drabbar huvudsakligen nervsystemet,
blodomloppet och det allmänna väl-
befinnandet. Statistiker, liknande de

över det kvinnliga klimakteriet an-

förda, är säkerligen svårare att er-
hålla och finns i varje fall icke. Men

vissa amerikanska författare anser
att klimakteriska symptom förekom-
mcr i ungefär samma utsträckning
hos män som hos kvinnor. Kroppsligt
framtriidande symPtom, som blod-
vallningar och dmnesomsättnings-
rubbningar tycks icke förekomma,
utan man talar mer om trötthet, svå-

righet att koncentrera sig, glömska
och of örmåga till andligt arbete.
Stämningsläget blir starkt påverkat,
rnannen blir ledsen, lättrörd och gråt-
mild.

Ett annat sytnptomkomPlex är en

viss misstro, svartsjuka och grälsju-
ka, rned andra ord en svårhanterlig-
hel som ej förut förefunnits. På det
hela taget kan man säga att mannen'
när han passerar livets middagshöjd
och känner att hans sexuella kraft
{lvtar, reagerar starkare än kvinnan
inför det faktum att ungdomens tid
ar IorDl.

Både hos män och kvinnor kan
nedåtgåendet inledas av ett hastigt
ruppf lammande kärleksbehov, som

framför alit I'ad mann:n beträf f ar

scker sig förenrål i cn ung indi"'id-
I)cn cgnil ungdon':n f ijref zrller intc
d,i hoppk:st f örlolad. Iln Ity andra
vår tychs vilja Lryta fram tncd 'riil-
d g gli-,d. Paul Bo'.rrg::t h:r slirivit cn

r'oi:lln om d:tta t:ma m:d cl':n Lc-

tccknandc titeln "Le d3mon clc nricli",
"LIidrl igshö jd: denroncn".

Ilredv:d clet s:xucllt-erotiska bcJ4ii-

rct spelar ofta äventyrslusten in och

trotset och revolten mot det hårda,

r.rekaniserade arbetslivets enformig-
het. Som förut nämnts varar man-

nens befruktningsduglighet betydligt
Iängre än kvinnans. Man har sett fä-
cter på 70 och 80 år, där faderskaPet
icke kunnat bestridas. Men fruktsam-
heten förefaller att minskas före kli-
makteriet hos mannen liksom hos

kvinnan. Det är icke alstrandet av

könshormoner som Påverkas - som

förut omnämnts - men som Jacob-

sen påpekar: det är ett karaktäris-
tiskt men ganska tragiskt fenomen

att behovet av könsumgringe försvin-
ner senare än potensen, d. v. s. för'-

mågan att genomföra ett samlag.

Könsdriften avtar sedan så srnå-

ningom, vilket visar sig i att dt'ag-

ningskraften till det andra könet

upphör och kan efterföljas av en

autoerotisk drift, vilken kan ta sig

uttryck i onani eller andra retnings-
symptom från genitalaPParaten.

Äktenskapllga konflikter

Många äktenskaPliga konf likter
bottnar i dessa förhållanden. Ir{arr

ser under denna Period i de mest

stabila äktenskap, hittills fullt lyck'
liga, tragiska konflikter framträda
med skilsmässa och nYa äktenskaP'
Kanske hustrun samtidigt med man-

nen befinner sig i övergångsåldern,
hon är trött, irritabel eller djuPt
melankolisk, kanske rädd för sin an-

nalkande ålderdom och rädd att bli
slagen ur brädet av en Yngre rival,
som mannen söker sig till därför att
hon ger honom illusion att han ännu
icke är gammal. Så lämnar han sin
hustru, icke på grund av att hon är
för gammal, utan av rädsla för sin
egen hotande ålderdom. Det nya



äktenskapet medför nya krav, och
bindningen till f örsta hustrun och
barnen står kvar.

Ibland beror tragedien på att en
hårt intellektuellt arbetande man
kommit in i en sexuell vilopaus, hust-
run däremot är i sina bästa år men
utan tillfälle att idka någon särskild
verksamhet och därmed skapa sig en
crsättning. Med mera kunskap och
förståelse för dessa övergångsårens
svårigheter hos både män och kvin-
nor skulle nog många familjetrage-
dier kunna undvikas och många skils-
mässor förekommas.

trn konf likt som ofta fördystrar
äktenskapet är oron för att gravidi-
tet föreligger, när menstruationen ett
tu tre upphört. Barnen är kanske
vuxna, och av många olika anled-
ningar kan inte modern och kanske
inte heller fadern tänka sig att ta
emot ett nytt barn. Även om möjlig-
heten till befruktning starkt avtar
efter 43-årsåldern, kan det ju inträf-
fa att kvinnor fått till och med sitt
första barn i 50-årsåldern. I varje
fall bör undersökning göras. Finns
redan en viss förstämning på grund
av klimakteriet kan det ibland vara
svårt att övertyga patienten om att
ingen graviditet föreligger. De mo-
derna graviditetsproven på urinen är
goda hjälpmedel till en snabb och
säker diagnos.

Varpå beror de individuella olik-
heterna vid övergångsåldern?

Orsakerna till dessa olikheter är
att söka på många håll: klimat och
rasskillnader, miljö och arbetsförhål-
landen samt tillstötande sjukdomar.
Men framför allt är skillnaden kon-
stitutionellt betingad. Vår konstitu-
tion binder oss inom vissa gränser.
Med konstitution menar vi egenska-
per av fysisk eller psykisk art, som
vi ärvt av våra föräldrar. Vår verk-
liga ödestimma är den mystiska
stund, då sädes- och äggccllen knyter
sina kromatinnystan, d. v. s. arvsen-
heter, samman och de[ lilla människo-
anlaget går ut i tillvaron som en
dubbelexponerad plåt där faderns och
moderns bild förstärker, försvagar
eller suddar ut varandra. Där är den
i stora drag upplinjerad, den typ
efter vilken den fullvuxna männi-
skans könsliv med sina övergångs-
perioder en gång skall förlöpa.

Konstitutionen kan uppdelas på
nrånga sätt. I)en första och mest
kända teorien, den Kretschmerska,

har visst redan sagt att Indiens ko-
ras är snygg, helvit med puckel, ofta
nästan raka horn. Särskilt snygga är
Sevagrams kor, välfödda och välsköt-
ta. Man har 25 kor här men för fcs-
ten hade man bara ställt fram en

6-8 stycken.
När vi kom var det halvmörkt. Vid

ingångarna till ladugården hade man
gjort äreportar av gräs, besatta med
små lampor. Strax innanför porten
var det ritat mönster på lergolvet i
vitt och rött med lampor på. Vi ställ-
de oss på foderbordet och korna stoci
bundna i en rad nedanför -_ alltså
mellan oss och äreporten. Korna var
fint dekorerade: ett brett halsi:ancl,
överst prytt med en knippa påfågels-
fjädrar, dessutorn en blomkrans om
halsen och tre blombuketter i ansik-
tet, en i mitten, en vid varje öra -

ANDREA ANDREEN:

de lär sitta fast med tråd. Men korna
skulle ha prydnad på hornen också
och det var det värsta. Man hade
gjort mycket vackra meterlånga sa-
ker. Nederdelen var ihålig, flätad av
halm i olika färger, prydd med blom-
mor, därovan var en buske av påfå-
gelfjädrar. Somliga kor tog det lugnt

- de stod alla och idisslade - andra
var väldigt motspänstiga trots att
själva huvudmannen för ladugården
skötte företaget, i några fall fick
man avstå från hornprydnad. Sär-
skilt ovillig var den vackra ko med
nyfödd kalv som var huvudperson __

kalven skulle få namn. Och kalven
var också prydd med t-;and om benen
och blommor här och var, det var en
pigg och nyfiken kalv.

Vi höll vår morgonbön ståenrle där',
sjöng alla böner som hör till, Fader
Vår också. Sen kom Asha Devi franr
med röd och gul färg och blomblad
och riskorn på en bricka och kalven
fick sitt namn med märke på pannan
och allt. Då hade solen just gått upp.
Till sist fick vi alla en tesked krossa-
de jordnötter var, d.v.s. vi människor'!
Nästa dag for jag vidare och jag lade
märke till att en mängd kor på olika
orter hade färg kvar på hornen eller
på r'yggen som ett rninne av ko-pud-
jtrn.

INDISK DAGBOK
V.

27.r01954.
I dag på morgonen (alltså dagen

efter ljusfesten) i soluppgången har
jag varit på "ko-fest". Man har en

för kor och en för tjurar varje år så

att de ska känna att de hör med till
familjen - detta är över hela Indien.
I dag var det kornas "pudja". Jag

räknar med två huvudtyper: den pyk-
niska och den leptosoma. Vi kan för
enkelhetens skull kalla den pykniska
de tjocka, runda och gemytliga, med
temperament svängande mellan me-
lankoli och upprymdhet. För dem
är allt lättare i livet. således också
klimakteriet. De blir förstås tjockare,
kan få svettningar och blodet åt hu-
vudet, men de undgår svåra nervösa
rubbningar. Något annorlunda ställer
det sig för den andra huvudtypen -
den leptosoma, den smala, bleka, tra-
giska, i viss mån överkultiverade.
Flller också en typ där könsdifferen-
tieringen inte är så tydligt framträ-
dande. vad man kallar en intersexuell
typ. Här ser vi att klimakteriet ofta
sätter in tidigt och förlöper med sto-
ra psykiska störningar. Även i fråga
om det manliga klimakteriets symp-
tonr torde konstitutionen spela en

viss roll efter samma linjer.
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STYRMAN z.INA
d nd,atga,tor t

polarflltget
), t .7
Kära lilla mamnlal llur står clet

till rnecl din hälsa? .Iag mar L.ra. Jag

har latt l-ra l-etyg. Jag har vat'it pa

cirkr:s och på l-irt. Pa kv:illarna bro-

derar jag pa cluken sonr du intc hann
göra färdig. Det är redan varmt hos

oss i l,{oskva. IIur är' dct hos cr'?"

Det blonda l-'arnahuvudet bö]'er sig

:innu dl'uparc övcr pappclrsat'ket. Den

lilla f lickan funderar ett iigonblick
och skt'iver scrlan ivrigt:

"Kon bara tillbaka sä fort som

möjligt. Jag liingtar rnycket efter dig.

Jag vill sa giirna krama dig riktigt!
Katja".

Hon viker noggrannt ihoP arket,
klistrar igen det liusbla ku'u'ertet oclt
haller brevct länge i hanclen. Vilken
a.dress skulle hon skriva? Var ät-

nramma nu? - - undrar Katia och

betraktar uppmärksamt sin mors fo-
tografi, sonr hängcr pa väggett.

. . . I flygplanct blir dct av nagoll
anledning mecl ens rnörkt. Den stora
:;talf agelns kropp genomf ars av en

svag darrning. Isnålar smattrar ljud-
ligt tnot clc rimf rosttäckta f öustrcn
och l-ildar ett konrpakt ispansar onl-
kring planct. Uncler vingen aviägsua-r

sig de Lrutna iskonturerna och Norra
ishavets mörka breda vattenstrimmor
försvinner. Piloten drar åt sig styr-
spaken och flygplanet, som lYder

hans vilja, böriar stiga upPat.
Pyra tusen nteter, mcn solen sYns

intc. Planet flyger genom cn kom-
pakt climslöja och börjar sänka sig.
FIöjdmätarcns visare anger 2.000,

1.000, 500 meter . . . Efter ytterligare
nagra sekunder kan planet nästan
snudda vid de spetsiga isblocken.
Men under vingarna ser man fortfa-
rande ingenting.

Nu beror f$gplanets trygghet pa
navigatören. IIan kan visa vägen vid
blindf Iygning.

De kompliceradc f lygnavigations-
apparaterna tas till hjälp.

- Låt oss hälla oss pa 20(l meters
höjd, det blir snart klart väder -
säger navigatören med trygg stäm-
ma.

L4

Stlntttn

Zirtid,i

S jdot iriiut p,i

lllglt/,rt.rt't.

Irlygaren nickar förstående. Nu föl-
jer flygplanet noga den kurs, som

utstakats av den erfarne navigatören,
om vilken det säges att han inte
l- ara har kunskaper och skicklighet
utan också besitter en särskild sak-
kunskap om de lömska arktiska na-

turkrafternas nycker och valtor.
När f lygplanet stannar ef ter att

ha landat på isbanan, är det rcdan
omringat av människor, som med
otalighet väntat på dess ankomst
fran fastlandet.

Det är de världsbekanta of ör-
skräckta polarforskarna, arbetskol-
lcktivet på clen vetenskapliga statio-
nen "Nordpolen 4", vilka redan
i flera manader befinner sig på drift
pa Nolra ishavets is.

Under högljudda välkomstrop lyf-
tes besättningen ner på isen. Med
värme och stolthet betraktar polar-
forskarna navigatören Zinaida
Sidorisjina. Chefen för "Nordpolen -4", Eugen Tolstikov, omfamner fa-
derligt Zina och säger:

- Duktigt gjort min flicka. Vi bör-
jade redan bli oroliga för att det

hade hänt någonting mccl flygplauct'
Vet clu att du iil den frirsta kvinna,
som satt sin fot På det drivandi:
isflaket, och clu är den forsta kvinna,
som inte bara kommit till Norclllolcn
utan också till Dcn otillgängliga po-

lcn, som man fiirut kallacle den.
Zina ler. ilur kuncle clet var:r henne

obekant. Denna flygning hade hon iu
drömt 0m sen hon var bara barnel.

Zinaitla var tjugo år, när hon ab-

solverade flygskolan i Tusjinsk. Snart
var hon ocksa f iirdig mccl naviga-
tionsskolan och utbildadc sig scnare
till fallskärmsinstruktör. Hon har ut-
fört 43 fallskärmshrrpp. Dcn uthalliga
och lugna flickan längtade lidelsefullt
efter djärva flygningar och långa
resor.

Den bekante flygarcn vid lang-
distansf lyget, Michail Voclopjanov,
kommer rinnu ihäg, hur han 19+3

träffade instruktören Zinaicla Sidoris-
jina. Hon beråittade sa precist, klart
och ingaende om clcras f örestäcnde
flygrutts säregenskaper, fördelar och

nackdelar, att dcn erfarnc fl5zgaren

genast var klar ijver att hon inte
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ba,r'a var on sakkunnig navigattil
utan iivcn en knnr*-duglig in:;truktör,
cn rnotlig och viljesiark I;tii"nniskn.
Or:h tvärt enrot sin <)vertygelscr on)

det oriktigzL i att anställtr l<vinnor i
polarflyget föreslog Vodopjanov för'
frjrsta gangen i sitt liv:

- Kom till oss, Zina, sb" fort kriget
lir slut, honr till vaf lrolarf lygart-a -

nrili. Vi skall flyga i Arktis och tiil
Nordpolcn.

I Arktis finns dct väl knappast ett
enda övervintringslägcr där man inte
känner navigatörcn Zinaida Sidorisji-
na, eller rlagon sä avlägsen bebyggel-
se att inte hon har varit drir.

Ocrh clverallt, var hon äu arbetar,
måilker man att hon inte bara är en
erf aren na.,'igatiir utan också en
vAr'rll och omtänksam kvinna. över
hela Arktis är' clet passagerarplan
t-errimt, i vars I)assagerarhytt Zina
inr'åittat ett hörn "För mor och barn".
Där hänger tavlor och där finnes le-
vande blommor.

I tvä år har hon flugit tillsammans
med den gamle erfarne polarflygaren
Michail Kaminskij. Denne stränge
och anspräksfulle befälhavare uttalar
sig med stor aktning om navigatören
Sidorisjina.

-- Zina kom utmärkt tillrätta med
sitt arbete _'- berättar han - till och
nred när var komplicerade expedition
fern manader i straick kämpade med
svara flygförhällanden.

Sidorisjina utför framgångsrikt de
mest konrplicera.cle former av polar-
f lygningar', niimligen isrel<ognoserring.
Hon har flugit i Alktis under polar-
clagen och under polarnatten. Med
stor hänförelse berättar hon om den
arktiska vintern, clä dcn cluniga snön
gnistrar r-rncler norrskenets stralancle
valv och djupt under sig döljer inte
bara alla vägar och upptinade ställen
utan också envåningshusen. Hur
mycken glåidje har hon inte av flyg-
ningarna i Arktis pa somntalen. då
f iockar av vita svanar f lyger fram
över de strida bergbäckarna och sjö-
arna och clå lysancie och starkt clof-
tzLncie L.lommcr viixer i s:inkclrna,
l-lommor vars like inte finns i nagon
trädgård vid Moskva.

När man hör' Zinas berättelse för-
står man varför' hon lärt sig tycka
om Arktis och varför' hon iir sä beta-
gen i nurdens bistra skönhet.

*
. . . Klockan slar tolv. Det är tyst

i rummen. Då och då hör man från
gatan cliimpacle signaler från förse-

Om ni har behyrnmer au något slag
och ingen att anlörlro er åt eller om ni
känner er en:atn och längtar efter kon'
takt ,så han ni sAriaa era frågor oclt fun-
deringar till Frågespalten, Box 180 73,
Stockholm 18 

-och 
Sof ia shall f ör'

söAa suara. *
Kära Sofia!

Jag har en syster som jag håller tt.t1'cket

ir\'. Hon iir gocl clch snrill och hjrilpsallr,
och clet har hcin alltid varit. I{en nu iir
det så irtt l.rennes onrgivning utnyttjar clessa

godir egcnskap,er så att h<in lrållcr irå att
digna av riveranstrringning. Hiirrrrrt .l.lgen
var jag hos henne en stund, och hon biir-
jacle pliitsligt gråta och sa.lc': 

- Jag orkar
inte Linere !

n::"d: liiar'. Lriduicl sängcn, dåir den

trettonariga Katja sover, står Zinai-
da. I sin langa morgonrock verkar
hon ännu högvuxnare och ståtligare.
Försiktigt och ömt som bara en lnor
kan, kvsser hon Katja. Som alltid
har hon oväntat återkommit till
Moskva.

Zinaida Sidorisjina tar tyst franr
böcker och häften ur skrivirorrlsläclan.
Uppmärksamt ser hon igenom sin
clotters betygsbok. I en av lär'oböc-
kerna fann hon clet noggrannt igen-
klistradc, ljusblå kuvertet, på vilket
det f ortf arande inte f inns nå,sorr
adress.. .

I{cmnrets trevnad och familjen clrar
inte bort Zinaida Sidorisjina från hen-
nes älsklingsarbete. Tvärt om är det
frjr henne en komplettering och en
sporre till nytt skapande arbete. Nu
sitter hon vacker, levnadsglad och
sällskaplig bland nära släktingar ocir
vänner och berättar med hänförelse
om nya planer, om nya flygningar i
norden och Arktis.

C)cli niir: jag fr'åga.lc ut henne fick iag
hiirrr hur inte bara liennes egna barn och
nrakcn tog hennes titl i ensi.riik 

- 
clct var

i., helt neturligt. se.lc hot-t. N{cn an(llrl
nriir-rniskor konr iclcligen till henne l.ii
oliinrpliga tider tlclr hinilracle hcnnes iterrt-
arlrcte och skulle hrr kaffc. Eller ocksir
kont clc ocl-r ba.l : 

- 
'l'a hanrl ollt lttin

polke i cfternriclclag. j.g skall gå bort !

Eller: 
- 

Krrn clu intc hjiill.a nrig cn veckit
rneclrrn jrrg rcser henr till nrlrnrrri.r och lir.ta

nrin nran iita hos cri Elle-r en rtnnrrn korrt-
n-rcr och vill ligga iir t.r' -- hen iir f rirn
landet. Dct irr intc Litt nre.l cle snrå

utrynrnren nran har i en str)rstatl, iivcn tltt-t

hon intc bol i Stockholrn.

Jag iir uppriirrl iilcr cletta och unrlrrri
ve.l Sof ia t1'ckcr rnun skall råcla rnin sys-

ter till. _Jeq hrrr sagt: 
- 

Siig ifrånl N{en
tlet rill hon intc, lron har inte hjiirtrt att
snol)l)a av nirgrin. I\'Icn antlr:a, cle l.rar hjiirta
att ta hc'nnes tirl i rinsl.rrik så att hon rir'

näre slllrrlrrrrnbrott.
'l 

rtt ksrrrtt liil sr ;u' .i r
I3 e k.1 nt r',d .t ).t / et'.

St tr:
'l'ill en så.lan nrilcl karaktiir kan rnan

knrrppast ge några riicl att "siiga if rån".
Hon låtcr sig nog hellre tranrpas ne.l iin

hon nvvisar nirgon sont bchiji el hliilp:
Fiilst ocir främst behiiver hon en ticls vila.
Har lron intc haft husrnorsscrnestcr i sonr-

rnar2 Antagligcn intc! Har ni liist Moa
Nfartins<ri-rs bok Mor !lter .rig,, Jag skall
alclrig gli)nrntrr skilclringen a\ giistcrna

f rån stan sonr kt>n'r ut och "hiilsacle på",
clct vill siiga råldgristadc, ocit ntarrrlrrirn sont

fick stå i kiikct ocl'r lagir nrat åt stadsfolket
hela siinclagcn. Den tyl.en finns nog iin 

-sonr inte kan f iirsvara sig. l:iir en silclirn

vore clct antagligen brittrc att ha cn f ast

plats on.r clagcn 
- 

då frir folk res|sl(1 fö1

ens arbetsticl. Ett relatir t liitt arbete i in-
clustrin \'ore siikert ntindre triittande iin
cletta stiindiga grirtisarbctc. Det ger ju
<icksir nrera tillfreclsstiillelse att fiirtjrina
pcngirr fi)r' sina lrrestationcr.

Ni nrinrner inte ont hon haft ett yrke
sont ogif t. rncn antagligen l'rar hon haf t
någon sysselsiittning sonr hon kundc ta
r-rpp igen. Annars får: rril ni tala nted iren-
nes nran och han firr ingripa och hålla folk
frirn irenrntet. Giir vad ni kan fiir att r.rp1.r-

rnuntrrr hennc clch ge hcnne sjrilrförtrcien-
cle. tltrrn tvir el iir lrcnncs ty1. i rrr ttglncle
-- cle r-rnga kvinnoina iir nu bet)'clligt sjriir.-
s,ikrrrrc .in c.n .il.lre grnerirti()n.

9,,lit.

"\'irrt rniil 2ir att liira ungdolnen
iilska livct och tro pir livet. NIän-
nisl<an måste veta att hnn är
viirldtns ht:rre och dess skapare,
alt hun hiir ansvaret fiir all värl-
dcns olyl:11i1 u.1t att henne till-
l<ommer otrhsä åiran fiir allt det
goda s;om finns i våirlden"

,Frågesltaltreu

rJ;Ir:+
*3r ff

+
5

+

t

Maxim Gorkii.
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UPPFOSTRAN Qnnn d,al

fö, fred, uänskap fLi,å"

som gör det möjligt för oss att upp-
fostra våra barn i fred och för fre-
den.

I den allmänna undervisningen och
alldeles särskilt i den fysiska fostran
måste vi sörja för att alla militaris-
tiska elemcnt kommer bort och att
sporten i stället utnyttjas som ett
medel till främjande av vänskapen'
ty vänskapen är grundvalen för aIIa
de värden som är gemensamma för
mänskligheten.

Vi skall bidraga till att tarnens
fritid utformas på ett sätt som möj-
liggör att deras skapande krafter
utvecklas till fromma för dem själva
och för samhället. Därför uppmanar
vi alla mödrar, Iärarinnor och upp-
fostrare, alla kulturarbetare, att till-
sammans med oss bekämpa samhälls-
skadlig litteratur, dålig film och
skadliga radioprogram. Litteratur,
film, radio, sport och lek, leksaker
och miljö - allt måste bidraga till
att hos barnet utveckla känslan för
vänskap, kärlek och ömsesidig förstå-
eIse.

Vi kräver att de väldiga summor
som i olika länder ges ut på krigs-
rustningar kornmer våra barn till-
godo, så att alla barn i världen säk-
ras skolgång och lämplig sysselsätt-
ning på fritiden.

Vi mödrar uppmanar lärare, upp-
fostrare. författare, musikcr och
konstnärer att kämpa samman med
oss för dessa måI. Vi skall sträva
till att få till stånil ett om,fattande
utbyte av erfarenheter på olika om-
råden mellan lärare, uppfostrare, stu-
denter och barn i olika länder. Vi
skall alla arbeta för att karaktären
hos den unga generationen danas i
en atmosfär av fred, vänskap och
ömsesidig förståelse, ty allt detta är
lika nödvändigt för människorna som
den luft de andas.

(Antaget vid Mödrarnas Världs-
kongress av kommissionen för
uppfostran).

Dikt av den turkiske skalden

NAZIM HIKMET

Det är bara jag, som hnacäar på din dörr.

Varje hjärta, ttarje panna rör jag dd..

Kan du inte se rnig 
- 

nej. Bli inte räd.d!

Vem Aan se en flicäa botont ratn och tid!

För en tio år sen letde jag som da,

Hiroshima ttar min leLplat:. Plöt:lig glöA.

Aonz ocb sen aar allting slut . . .

Sex år, alchig auxen, och na fu jag död.

Elden srepte lrarn och bränd.e't'örst mitt hår,

mina ögon tog den, händerna därnäst

En hög asäa är min kropp i Aylig aind

oiralad Aring, en'flaga sot, en fattig rest!

lag aill inte be dig onz en skänk till mig.

Du Aan inte dra mig till ditt aarma bröst,

liten llicAa, bränd sonz något pappersskräp

ler ju inte t'ör att lå en karanzell till tröst.

Men jag AnacAar,bultar. hnackar på din dörr

jag uill ha ditt namn, din underskrift för

fred

SAriu, så d. i t t barn måtte lera, alla barn,

skria så d i n stad., d i t t hern inte brinner

ned !

Tolkning: Ingeborg Björklund.

(I förra numret uppgavs Hikmet felaktigt
vara indier. Han är turk och känd som

Turkiets störste nu levande diktare).

ocb förståelse
\/
V i mödrar, lärarinnor och uppfosl"-

råre, som deltar i Mödrarnas Världs-
kongress som delegater, gäster och
ohservatörer. har samlats till tletta
rnöte för att utbyta åsikter och er-
farenheter om våra trarns uppfostran
för freden. Yi är alla eniga om att
det är vår plikt att utveckla cn nY

anda hos barnen i alla länder. Vi vill
uppfostra dem till förståelse av och
aktning för den mänskliga personlig-
heten, för alla folks kultur, traditio-
ner, livsföring och tro oavsett ras,
religion och samhällsordning, så att
de växer upp till människor som ar-
betar för freden och försvarar freden.

Vi hyser den åsikten att det måste
råda samklang mellan den uppfostran
barnet får i föräldrahemmet och i
skolan och samhället.

Vi mödrar, lärarinnor och uppfost-
rare, förpliktar oss att hjälpa för-
äldrarna att uppfostra dessa nYa
människor, Vi skall hjäipa dem att
lösa sådana problem som de Person-
liga förhållandena till barnet och för-
ståelsen för barnens olikartade be-

hov, vi skall hjälpa dem att skaPa
de ekonomiska och andliga förutsätt-
ningar som är nödvändiga för att vi
skall nå vårt mål. Denna hjälp skall
var och en av oss ge på sitt egct sätt,
i överensstämmelse med betingelser-
na i varje givet land.

Vi är eniga om att skolan måste
utveckla barnets anlag och väcka dcn
iakttagelseförmåga hos det som möj-
liggör en kritisk och saklig bedöm-
ning och förmåga att riktigt värdera
de olika folkens kultur, konst, histo-
ria och nationella traditioner, som
berikar hela världens kulturarv och
som måste genomtränga hela under'
visningen. På så sätt kommer skol-
undervisningen att hidraga till örnse-
sidig förståelse och hjälpa till att
övervinna alla hinder på vägen till
freden.

Vi skall gemensarnt arbeta för att
i alla länder de betingelser skapas

t6

I sanning, umgänget med då-

liga böcker åir ofta farligare

än umgänget med dåliga

människor.

( I JtR lanRdre),
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avdelningar
T-\
fl" tnppoi'ter och brev som ström-

mat in nu på höstkanten, då arbet'et
på ailvar kommit i gång igen efter
sommarens vilopaus, ger en god bild
av den arbetsvilja och entusiasm som

prriglade våra avdelningars verksam-
het under våren och försommaren,
då insamlingen av namn för Wien-
appellen och förberedelserna för Möd-
rarnas Världskongress var de två
centrala arbetsuppgif terna. Ännu
föreligger inte slutgiltiga uppgifter
om resultatet av namninsamlingen,
men så mycket står dock klart att
våra avdelningar gjort en mYcket
hedrande insats. Det förhållandet att
Sverige hade 48 ombud vid Mödra-
kongressen i Lausanne vittnar välta-
ligt om det intresse och den entusi-
asm med vilken kongressen förbered-
des ute i SKV-avclelningarna. Det var
sannerligen inte småsummor som
våra kvinnor samlade in för att fi-
nansiera denna stora delegation. Den
plan förbundsledningen ställde inte
bara uppfylldes, den överskreds av
praktiskt taget samtliga distrikt.

Tyvärr tillåter inte utrymmet att
l'i går in på alla de rapporter om
verksanheten som löpt in. Ur en

intressant och lärorik rapport från
K ö p in gs S KV-avd e ln in g mås-
te vi emellertid citera några avsnitt:

De tre t'inntrua i nedlensAampanjen, alla

ttirtgctt. Fr. r'.; Kirrin AilgilJlJsotl, Enna

"I det förberedande stadiet för
namninsamlingen diskuterade vi hur
vi bäst skulle få ut arbetet på bred-
den. Vi beslutade ta initiativ till h,il-

dandet av Köpings F-redskommitte.
Kommittdn kom till stånd, med fru
Karin Hammarström som ordförande.
IIr Einar Forsberg blev vice ordfö-
rande. Det beslutades att staden,
område för område skulle bearbetas.
Arbetet genomfördes planenligt och
resultatet blev 2.214 namnunderskrif-
tcr. Wienappellen har underskrivits
av 6 organisationer i Köping. Itrtt in-
tensivt arbete utfördes för att säkra
ett ombud till Världsfredsmötet i
I{elsingfors. IIr Arne Johansson, som
samlat in 393 namn, representerade
I(öpings fredsvänner i Helsingfors.

För att sprida kännedom om Möd-
rarnas Världskongress sände vi in-
bjud'ningar till ett 40-tal av Köpings
kvinnoföreningar, 1.000 flygblad om
kongressen utdelades och 50 kon-
gresskort såldes. Med 75 kronor bi-
drog avdelningen till finansieringen
av Västmanlands ombud till Mödra-
kongressen.

Med ABF har vi ett gott samarbete
och Internationella barnens dag den
1 juni firade ABF och vi gemensamt
med en tillställning för barnen. Pro-
grammet omfattade tjeckoslovakiska
barn- och dockfilmer, lotteri och lek-
program. Vidare har SKV-avdelnin-
gen lovat ABF att en gång i måna-
den svara för kaffeserveringen vid
de pensionärsträffar som ABF orga-
niserar.

Stadsfullmäktige har tillsatt en

kommitt6 för Ansvar och Nvkteriret.

hentrnahörande i Alt,sborgsat'del-

Jr.thanssott och SoJt,eig Ekeland.

SKV;s representant i kommitt6n är
fru Elsa Granqvist.

Fem nya medlemmar inröstades vid
vårsäsongens sista rnöte".

Så långt rapporten från Köping,
som vi alla säkert kan lära av.

*
I Seskarö har SKV-medlemmarna

vid namninsamlingen använt sig av
de listor som avd. 488 av Sv. Trä-
industriarbetarförbundet var ansva-
rig för. Hela ön har finkammats och
seskaröborna kan med stolthet peka
på att hos dem har 90 procent av
befolkningen undertecknat Wienap-
pellen, annandag pingst hade
SKV anordnat en barnfest som sam-
lade 200 barn och gav bar-
nen tillfälle att framföra ett eget
underhållningsprogram som vann al-
las odelade gillande. - I juli ordna-
de avdelningen en semesterresa för
mödrar som inte kunde komma i åt-
njutande av fria resor på grund av
att de saknade det reglementerade
antalet barn under 14 år. Det var en
glad och förväntansfull skara som
anträdde resan ner till Norrköping.
Ett utmärkt initiativ som vi bör kun-
na ta efter på andra platser för att
ge uttröttade husmödrar tillfälle till
ett par veckors vila och förströelse.

I Avesta har SKV-avdelningens
medlemmar samlat 960 underskrifter
på Wienappellen. Inte mindre än
5.000 flygblad tog avdelningen hem
och deladb ut för att sprida känne-
dom om Mödrarnas Världskongress
och 75 kongresskort försåldes. Vid
kongressen i Lausanne deltog en de-
legat från Avesta. Hos stadsfullmäk-
tige har avdelningen motionerat om
bättre gatubelysning i staden.

I Lidköping organiserades på vår-
kanten ett möte där rektor T. Sjun-
nesson talade om ungdomsvården vid
Margretelunds skola. Mötet beslutade
tillställa regeringen ett uttalande
med krav på åtgärder mot prishöj-
ningarna och krav om att barnbidra-
gen skall höjas så att de återfår sitt
ursprungliga realvärde.

*
Från Göteborg kommer avdelnin-

garna med många intressanta rap-
porter. Vi tar några ur högen.

lliurslättsavdelningcn rapporterar :

Vid aprilmötet hade vi den aktu-
ella frågan om barnen i trafiken up-
pe till behandling. Trafikpolis Hurtig
talade och film visades. 100 medlem-
mar var närvarande och 4 nya inrös-

(Forts. å sid. 20).
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BARN ENS EGEH SIDA:

INDISKA FOLKSAGOR

Panchatantra är en urgammal indisk sagosamling som påverkat västerländsk
sagodiktning på många vägar. Två unga indiskor, Raj Thapar och Rachel Gren-
fell, har gjort teckningar och text till några av sagorna om djur.

II

10. När krabban bars bort tittade
på klipporna. Och där såg hon
kamraters ben.

11. På ett ögonblick förstod hon den
gamle hägerns plan och hon satte klor-
na i hägerns smala hals och dödaCe
honom".

12. När den kloke schakalen hade berät-
tat denna historia viskade han en plan
i örat på kråkan.
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i3. Kråkan flög hern till sin fru. "Skynda

dig bort och stjäl drottningens hals-
band", sa han.

14. Kråkmamn-ran flög i väg till den sida
av sjön där drottningen höIl på att
bada.

15. Hon tog diamanthalsbandet ocl.r
släppte ned det i ornens bo.

16. Drottningens män kom under sin
spaning efter halsbandet till det stora
banyanträdet.

17. De kikade ned i hålet och såg både
halsbandet och den elaka olmen. De
högg honom i srlåbitar som de kasta-
de på marken.

18. Kråkmamnan var mycket lycklig över
att vara befriad från odjuret och hon
sa: "Hör allesamman hur vi besegrade
vår'fiendc och nrå ni veta att vår
vishet är vår styrka".
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Hrilct iir kr innans ftirnrinrsta prydna.l,

I,iistiis clct. I så f al I gäller clet för alla

iilrlrar och inte minst för clc yngsta. För

HAI(LAPI'EIT
hiir: nctlan iir båcle rcjril ocli vacker '- kan-

si.:c'cn liinrplig julklapp att sötntna till
fiuniljcns cllcr riinnernas yngsta. Det enkla

korsstvgr-rsbrorlcrict necltill är liittsytt och

r n.irL 1.11'1l6a.l f ör iivligt är en litcn kors-

:lr unsr-rrtl l.inqt h:rlslinning. tl.

sniåflickorna är frisyren ctt verkligt viktigt
kapitel. Här visar vi några id6er härutade

från ltalien. Först den ack så r'älbekanta

hästrumpan, här prydd ned ett orclentligt
hårband. Råttsvansarna på bilden bledvid
iir pryclcla med hårband, inflätat i håret och

snott ör'er hj)ssan, något sonr I'i viil inte

iir vana att se uren soln faktiskt kan vara

riktigt siitt och f ramför allt h jiilper till
att hålla f liitorna i ordning och f å den

roliga styrsel i deni som bilden visar. På

ryska småflickor har vi sett den, när iinnu

inte flätan blivit så tjock och lång och

praktfull att den är prydnad nog utan ban.l.

Flickebarnet Lingst t. h. r'isar trå olika

frisyrer, men båda med lugg. Hon högst

upp har flätor uppbundna vid öronen mecl

liusa hårband 
- 

den frisyren tlinns väl

nrånga av oss från r,år' barndont. Pagehåret

längst ner hålles i styr med hjrilp av ett

brett band som delvis clölies av håret.
--
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Att tula offentligt
(Forts. fr,in sid. 6).

Om talaren skall kunna cutusias-
mera åhörarna måste han själv kän-
na entusiasm för sitt ämne. Publiken
får då klart för sig att vad som sägs

kommer från både hjärna och hjärta
hos talaren. Det skulle föra för långt
att inom ramen av en artikel tala om
olika mötesformer, men nletoden mor-
mor och morfar Ginko har uog en del
att lära oss.

Betonas bör också att nybörjare
bör akta sig för att exempelvis stå
på ett speciellt sätt och hålla sig
fast vid bord eller talarstol, ha över-
dlivna, stör'ande gester, att ideligeu
taga av och pa glasögon o. dyl. Det
går lätt att få fula vanor, värre är
att konrma ur dem när vederbörande
ledan stclnat i vissa maner.

Sedan tillkommer en hel del for-
mella saker att lära som att ha t'ätt
l-rållning, andas liktigt, avlrassa rös-
ten till lokalen, artil<ulatiorl, använ-
dand:t av tekniska hjälpmeclel nl. m.

Läres cletta in från början, l-'ehärskar
man det automatiskt riktigt mecl ti-
den allt eftcr tnatr tränar i sitt of-
fentliga frermträdatrde. Ävetr cle for-
mella frirdigheterna har stol betydel-
se när dct gällcr att gt)t'a ett gott
intryck pä publikert.

Det är ju så att niir tnau kitntrer
sig något så nåir säkel på ett område
blir det strax roligarc. Det ä r roligt
att tala offentligt,.ja, tlet är rent
fascinerande, och ntetl tle höga rtral
som Svenska Kvinuols Viitistet'f ör-
bund har pa sitt progfam bör det va-
ra en glädje att få kungöra dem även
från talarstolen.

Solveig Riinn.
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STOCKHOLMSDISTRIKTET
genomförde sönrlagen den 2 oAtober en lycAad honlerens i Vällingblhus. Frt B r ) t a

Åhernat? gdu en atntär'At orientering on innehållet i det nyligen alAontna !etänAan-

d.et "SarnhäJlet och barnt'am.il jernd', tilAet hon .riälu signerat' Från Mödral-ongye.rseil

i Lausanne berättade Elsa Bergströn tnedrychande och stinulerande och cJen

lilla shara ungar lrån Bronznta son ander Molly Ås brirAs ledning biöd på ttttder-

hållning uann allas hjärtan nzed sin charnt och omedelbarbet. Erz del prtAtisha beslut

lattades och stäntningen rar den bästa. Ett uttalande not n?otdet på d:n 14'årip ileger-

pojken i USA antogs enhälligt a.tt tillställas anrerihansha anbassaden. På bilien hiirot'drz

sam tog: i Lausanne, ses Elsa Bergström son2 tred fr. u. och A4oll7 Åsbrin! t'ingst t h.

Ir rån ucira auclelnöngar
Forts. lrån sid. 17),

1ades. MöLet leslutade organiscra en
uppvaktning till hamndirektören och
hemställa om att ett högre staket
bygges kring järnvägsområdet, som
visat sig vara en kär lekplats för
barnen. Flera olyckor har inträffat
där, senast föriorade en pojke sitt
ena ben vid lek på området. I upp-
vaktningen deltog också Hyresgäst-
föreningen. Vid avdelningens majmö-
te talade barnträdgårdslärarinnan
Greta Ljungqvist om "Barnträdgård
och barndaghem" och den påföljanrie

Tidningen VI KVINNOR
i d enohratis At drldslörbund

U t g i v a r e: An,lrea Andreen

Redaktionskomm itt6:
Valborg Svensson, Birgit Ehrdn

*
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Kr. 4:-.
Lösnummer 50 öre (komnissionä-

rer antagas).
t

Postgiro: 513 23, Box 180 ll,
Stockholm 18.

Svenska Kvinnors Vänsterförbund.

Fötbundsstyrelsens lokaler är
belägna i Kungsgatan 79,
Stockholm. Tel. fi 19 6l

diskussionen blev mycket livlig. 110

medlemmar Irärvarande - 6 nya in-
röstades. Den 22 maj företog avdcl-
ningen en Iivligt uppskattad busstur
till Jönköping, Smål. Taberg och Bo-
rås. 50 deltagare.

50 medlemmar har deltagit i namn-
insamlingen för Wienappellen, så
gott som varje vecka har "träffar"
ordnats för husbesök. Resultatet Llev
3.177 namnunderskrifter. I propagan-
dan för Mödrarnas Världskongress
utdelades 2.500 flygblad och försåldes
200 kongresskort. trtt anslag på 50 kr.
tiil Göteborgs Fredskommitt6 har av-
delninopn oeff

En femtiolapp tili Fredskommittens
arbete gav också

[Iögsbyavdelningcn sonr i likhet
med Bjurslätt vänt sig till regeringen
med krav på åtgärder mot prishöj-
ningarna och höjning av de allmänna
barnbidragen. En fest som gav 370

kr. i nettobehållning närnnes också
i rapporten.

2.180 namn samlade

Kvil-ergsavdelningen under Wien-
appellen. Också här gav man en slant
till fredskommittdn - 42 kr. - och

försålde dessutom 100 ex. av freds-
kommittöns Tidning "Leva i fred". I
plopagandan för Mödrakongressen
försåldes 200 kongresskort. Filmafton
för barn och en lyckad LussutflYkt

till Sär'ö .hann man också med under
vårsäsongen.

Torpaavdclningen samlade 2.000
namnunderskrifter på Wienappellen.
I förberedelserna för Mödrakongres-
sen rleladis 500 flygblad ut och för-
såldes 75 kongresskort.

Älvsborgsavdclningcn triumfator i
värvningshampanjcn. Som bekant
gicli första pris i förl,undskampanjcn
om värvning av nya medlemmar till
Västra Sveriges distrikt. f)et var
Älvsborgsavdelningen i Göteborgsorn
tog hem priset. Vid sitt möte i april,
sorn samlat ilver hundratalet deitaga-
rt:, belonade avdelnir-rgen de tre bzista
kampanjarbetarrra, Ernma Johansson,
Solveig Ekelund och Karin Augusts-
son, med priser'

Till sist någil ord om den studic-
konferens med vilken Västra Sveri-
ges distrikt den 4 sept. inledde hös-
tens arbete och r vilken vårt förbunds
onlf., dl Andrca Andreen, deltog.

I(olonialfrågan herördes under kon-
feiensen i ett sammandrag av den
utrikespolitisl<a situationen, som dr
Andrea Andreen i en uppmärksam-
mad fran'rställning bjöd de 110 delta-
garna Legrunda..

Dr Andreen hann också med att
kommentera händelseina vid Mödra-
kongressen och berättade, att Sveri-
ges delegation varit "jättefin".
Jojo, clet lät höra sig.

Konferensen antog ctt uttalande i
kolonialfrågan, avsett att tillställas
tr'N:s presiclium.

Distriktets orförande, fru Ilanna
Carlsson lämnade en klart avfattad
intressant lapport fr'än Mödlakon-
gressen. I Vi Kvinnor har tidigare
redogjorts för kongressens ställnings-
tagande i kultur- och hälsofrågor.
Hanna kunde i detta avseende nämna
några vid kor-rglessen lämnade detal-
jer, som väckte skräckslagen häpnacl
hos åhörarna. Visste n i, att coca-
colan innehåller 37 gifter? En del av
dessa, berättade lIanna, är så vane-
bildande, att det finns ungdomar i
tonåren, som inte längre kan sova
utan en fiaska av detta fluidum
bredvid sig. Vi tänktc: nog behövs
det en vetenskap, ojävig och obunden
av kommersiella hänsyn, att förhind-
ra spridningen av dylika för hälsan
nedbrytande njutningsmedel.
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