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"LÄR - SPAR - RESI" är mottot Iör
den nya giv som ABF, sparbankerna
och RESO gemensamt presenterar inför'
vinterns studierrerksamhet i hela landet. Avsikten med den nya studiefor'men äi att deltagarna genom kvällsstudier skall lära sig litet om det land som

man planerar resan tiil. Historia, ekonom.i, sociala lörhållanden och landcts
kultur är några av studieämnena. Hittills är cirklar planerade om USA, Sovjetunionen, Israel, Grekland och Tunisien. Det hela går ut på att få fram ett
mera aktivt resande, en turism som inte bara ger sol och bad utan också l<ontakt med landet och dess invånare. I
anslutning till varje studiecirkel bildas
sparklubbar {ör att deltagarna skall

*
EN MILJARD TIMMAR lägger dr:
svenska husm.ödrarna årligen ned på
att skala potatis och det är högeligen
önskvåilt att detta arbete inte görs ännu m.cr tidsödande av att potatisen är'
av så dålig kvalitet att hälften måstc
kastas i slasken, ansåg statsrådct UIIa
Lindström, när hon talade på SMAK:s
1ioårsjubiLeum. i Stockholm. Den inhemska potatisens kvalitet har docl<
höjts htskilligt på senare år', konstatcradc statsr'ådet och menade att äran
härav lrämst tillkom.mer SMAK (Svensl<

n'r.atpotatiskontroll). Visserligen krympeir svenskarnas potatiskonsum.tion dcn har scdan 20-talet minskat med nära hälften och utgör nu ungefär' 86 kilo
per pcrson och år' - men potatisen intar alltjrimt cn tätposition i kosthåliet,
v:rr{ör det inte linns någon anlednini;
att ge tappt i strävandena att ytterligarc
Iörhö.ia detta viktiga livsmedels kvalitct.

*
ATT ÖVA SINA KUNSKAPER i engelsl< konversation skall de uppsalabor.
som har sina arbetsplatser i Stockholm.
Iä möjlighet till i vinter. Och det är den
nästan cn timma långa resan mellar-r
Uppsala och Stockholm som ska utnyttjas för detta ändamåI. Varje tisdagsoch torsdagsmorgon ställer SJ en särsl<ild vagn till förfogande för de kunskapstörstande och Kursverksamheten
rrid Uppsala universitet som. är initiativtagare, ombesörjer lärarkrafter. Denna mycket fiffiga idd har hämtats frar't
broderlandet Norge och skall för lörsta
gången prövas i Svcrige.
z
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kunna planera sina resor på ett ekonom"iskt förnuftigt sätt.

I

TRE TON PLATSKROT av aih'a hemligaste slag har hittills lörgäves väntat
på lörintelsen. Det är en postordet'firma
i Borås som övereått till ett nytt håIkoltssystem. och nu har bekymmer hur
dcn skall bli av med det gamla kundlegistret som är utfört på plåtar. En
skrotfirm.a i Göteborg hat' generöst er'bjudit sig att ta hand om dem men företaget har tackat nej. I "Knallestan''
där konkurrensen är' knivskarp mellan
de stora postorderföretagcn vägar man

inte ia risken att det kasserade kundregistret skulle hamna i obehöriga händer. Som en sista utväg funderar man
nr-r på att rred lastbil transportera dc
tre tonnen till Göteborg, hyra en båt
som m.ed okänd destination skall sticka
till havs och sänka den hemliga skrotlasten i böIjorna de blå.

*
SOCIALSTYRELSEN föreslår att budgeten iör de allmänna barnbidragen
skall sänkas med nio miljoner kronor
budgetåret 1964 65. Anledningen är att
antalet barn under 16 år' då beräknas
uppgå till bara 1.705.000 m.ot beräknade
1.721.000 i december i år. Är det månnr:
ingen som tänl<t på att barnbidragen

behöver höjas?

ONISLAGSBILDEN'. Den 16 juni 1963 en au de största mdrlcesdagarna i kuinnoemancipationens historia. Valentitm
Teresjkoua gör sin rEmdfiird. K--innan
blir mannens jdmlike i rymden.

I ndsta nummer au ui kuinnor - stor
tnteru iu med V alentina.
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Vi ser på varan
Fred genom misstag
Det är synd om människorna
Unga kvinnor i SKV
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För att livet skall segra
Låt det jämt finnas solsken
Kvinnan säkrast bakom ratten
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Barnens sida: AlIa mina djur
Kåseriet: terror
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Suenska Kuinnors
Vrinsterförbund
uppstod år 1931 och har utvecklats ur
föreningen Frisinnade kvinnor, som bildades 1914. Det bygger på samarbete

mellan olika åsiktsriktningar och har

därvid alltid hävdat sin tro på kvinnor-

nas särskilda uppgift för fredens

sak

och sin övertygelse att samhällets måste

omdanas till att motsvara även
kvinnliga medborgarnas behov.

de

SKV är sedan maj 1946 svensk sektion av Kvinnornas Demokratiska
Världsförbund (KDV), som omfattar
över 200 miljoner kvinnor i B0 länder.
KVD och dess nationella organisationer
kämpar för att vinna och praktiskt förverkliga ktsinnornas rtittigheter: rått att
rösta och att väIjas, rätt till arbete, till
lika lön för lika arbete och till befordran; rätt till undervisning och yrkesutbildning och till social trygghet för moder och barn.
KDV och dess nationella organisationer kämpar för att tillförsåkra allabarn
ett lgckligt liu i trggghet; undervisning
och goda bostäder, hälsovård, sund litteratur, goda fritidssysselsättningar.
KDV vill samla all världens kvinnor
oberoende av hemort, ras och livsåskåd-

ning till försvar av freden.

Avtalet om förbud
mot kärnvapenprov
Detta a'u'tal har stor betydelse. Dcn
5 augusti 1963 var en glädjedag för alla
som l'et att människorna i atomåldern
står iniör valet att ieva i fred mecl var'andra eller dö. Vi hälsar med tacksamhet detta första steg på r,ägen bort lrän
krig.

Att de bäda atomstorm.akterna och
England tlots alla svårigheter och eiter m.ånga misslyckade försök nu mötts
i vänskap och slutit ett föt'drag är ett
{örsta bevis pä en sm.ula för'troende,
cn lörsta början till samalbete. Nu vågar vi börja hoppas på en l'r'amtid {öt'
mänskligheten.

Vi vet 'u'äl att detta för'sta steg i och
lör sig är otilh-äckligt - det minskar'
inte de enorma vapenförråden. Det lättal föga de enorma rustningsbördorna.
Likväl är något väsentligt vunnet reclan genom detta första steg ensamt.
Fredsarbetarna har alltid krävt förbud
rnot kärnvapenprov Iörst av allt. Och
nr.ed rätta eftersom kärnvapenprov intar en särställning bland aila krigstörberedelser. Dessa prov har rrållat sjukdom.ar och arvsskador redan under de
gängna år'en sedan

1945.

AIla kärnvapenprov leder till en ökning av den radioaktiva strålning son-r
är en fara lör' den mänskliga organism.en. Detta gällcr om ock i m.indre grad
åiven om de underjordiska proven och
n a.n m.åste därför hoppas att förbudet
så snart som möjligt kan utvidgas tiII
att omfatta även dessa prov. Det s. k.
ladioaktiva utfallet efter kärnvapenprov som når kroppen pä olika r'ägar

leCcl till sjulidomar (leul<emi. kancer')
cller till 1'örändringar i könscellerna
som hotar kon-r.mande generationet'.
Så länge proven pågatt har det 'u'arit
svårt att få full kunskap om riskernas
on-rfattning. Man har brukat tala on-t
ett trösl<elvärde under vilket strälningen skulle vara ofarlig. Vetenskapsm.ännen tycks docl< vara mer och met'
cnse om. att även de m.insta doset' innebär' cn fara. När rri nu llått ett iörbud mot l<ärnrrapenprov kan m.an hoppas pri ökad forskning fri lrån försvalstekniska hänsyn.
Det Iörefaller inte osannolikt att 1öt'budct nrot kärnvapenprov även kan
rrröjliggöra en m.era spridd kunskap om
vad ett krig i atomåldern verkligen
skulle innebära. Hittills har man ol'tast
nöjt sig med att tala om kvantitativ:r
skillnader mellan gångna och framtida

krig - i och för sig skrämmande nog
men man har undvikit att berör'a
den avgörande kvalitativa skillnaden.
Ett krig numera skulle med all sannolikhet föras är.'en med kär'nvapen som
nu f inns i alla storlekar 1t'ån raketet'
tr-r.cd n-rcgatonladdning till små bomber
1ör handvapen. Ett kärnvapenkrig
skulle förgilta lramtiden, kanske omöjIiggöra liv pei jorden. De överlevande
människorna skulle tyngas av sjukdonrar'. De skulle få sr.'årt att livnär'a sig
c{tersom djur- och växtvärlden skullc
ha drabbats a\/ radioaktiv lörstör'else.
En am.erikansk biolog hal framhåilit
att fågeldöden skulle l'ara en stor tragcdi. Utan fåglar skullc insekterna för-

Sänd tittbaka
dödsbrickorna!
För någon tid sedan damp ctt litet
paket ned i r,år brevlåda. Paketet var
ardlesserat tili vår tvåårige son. NIan
var' 1örst litet nyf iker-r vad innehållet
skulle vara. Nyfikenheten utbyttes snat'L
nog mot ilska när m.an upptäckte att
paketet innehöll en DÖDSBRICKA.

Vad har vår son för nytta av denna
bt'icka om kriget skulle komma? Något
skydd utgör den ju intc!
Dödsbrickan 'u'isar hur vår't psykologiska f örsvar tänker'. Man vill vän ja
oss att se kriget som något ofränkomligt och har inget annat skydd att bju-

da r'är'a baln än dödsbrickor och

be-

glavningsberedsl<apen iråller pappcrs-

säckar i lager för att stoppa ned. dc
genom atombombens eldstorm förbrän-

da, barnen

i.

Därför alla föräldrar som har mottagit denna dödsbricka, skicka dem tillbaka till avsändaren, som en protest
m.ot den defaitism som råder inom vårt
civilförsvar.
Det finns andla och bättre framtids-

utsikter att bjuda rrår'a barn rin
brickor

döds-

!

Iuar

Mcirtensson

iika sig l<atastro[:rIt. lnsektct'och balitelier är n-r.ycket t'esistenta r-not rardioaktiv str'ålning. Dc skuilc komrna at1
besitta jorden.
Men vi vill ju att m.åinsklighctcn sl<a
Iä ör,,ollev:r. r'i trol påi dess nröjlighctcr'.
Vi mödi'ar inte n-rinst vill lämna en
o1öt'stör'd .iord i arv till r'är'a cfterkon'in..andc. För' oss aIIa innebär' avtalet on-t
förbud m.ot kärnvapcnpro\r cn ljusglimt
som gcl oss nytt mod i errbetct 1'ör' fred

rich samförstand. Vi räknar med lortsatta förhandlingar i Genör'e och i FN
och med nya framsteg. För' de nordiska

är' r'år't stora önskemäl den
soi-r-r Östen Unden
förcslog ledan 1961 och som nu än1'o
föreslagits av Finiands president.
Slutm.ålet Iör' alla fredsarbetares str'ävandcn i kär'nvapcnlrågan är trots allt
liiart uttrycl<t i den kinesisha rcgeringcns uttalandc av den 31 juli i963: ''AIia
liinder i r'ärlden. såir'åil dc som har sotr-t
dc. som ickc har kär'n-,'apen, dcklareral
högLidligen att de skall heit, grundligt.
totalt och bestämt Iörbjuda och 1ör'stöla kärnvapncn. Tydligare utsagt att dc
ickc sl<all använda kärnrrapnen, ickc
sliall cxportera eller importera. tillverk:r, plova cller lagra dem; att dc skall
Iörstör'ar alla cxisterandc kär'nvapen och
i'i"'edlen för dessas anr'ändninc
- - -"
Iänderr-rar

kär'nvapenlria zon

Andrea Andreen

"Ndr skonheten köps po burk
do ska klokheten uarr med."

ut ser pa
UCITAN
Alla har vi ','ril halt scmcstcr nu. i

någon form. Och aliar har väl solat sig
i denna sköna somffrar-.

Kanskc litc vril myckct t. o. n-r. För'
när' man kommer in i sin vanliga omgivning i stan och ser sej i spcgeln, s:i
undrar man vad clet är Iör' ett oborstal,
Iruntimmcl' maln lrir syn på c[är'. Den
människa iil vril inte sliapl, sonr inlc liitcl skönhctsl'rird och saclernt vila i flicl
påi sommat'cn och hclt håinger sej åit
landets lröjcler såi kinge de varerr. Dct
är' klart att man bolde, mcn hur det nu
är så blir det lil<som inte av. Jag trol
1ör'resten atl, det hun rr:rla bla ['ör' h1'p
att helt 1å vala i fr'ccl nåigon tid av ärct.
Och viir somnletl' är kort.
Men nu måstc vi hanclla! Frirn allar
veckotidningar man har' läst vid sin
lantligzr kaflebrickn har rnun hämtat
sej ett prydligt och solitt lion'rplex lcil
att man inte ser ul, som damc'n på bilden i skönhetskr'ämsannonsen. (Dct iir:
annonsör'ens avsikt att man sl<:r skafl'er

sig clct). De rir' \,ackra och stiliga, dessir
damer', som göl' r'c.l<lam 1'ör: clessa tusen

olika mär'ken, clet skat vi rrilligt erliåinflä, annonserna är' våil genomarbetade,
l'lott upplagda och säljancle, samt:clytr.

Dett:r sista ska vi hålla i minnet när vi

l<öpel hudkräm. Det är' i sista hand

inte firmorna som {år betala annonsliostnaderna utan de ligger så lurigt
inbakade i priset på det lirman säljer.
Tänk, så många sköna tior av ens
lön som man kan oflra på skönhetsmedel! Bala ett par', tre oliktr sakel kan
ta etl cljupt håI i l<assan. Men man hal
liöpt clyra l<r'ämer' åindå Iör" att bli så
undcrshön, alt alla andla smä hvinnor
Iörblcl<nar vid jämlörelsen. Dct är' vad
som står' pa etiketten vanligen och det
vore ju härligt att l,ara clen utvalda och
ar;undacle sliönheten.

Men här har clu anrzänl clina clylar
Iör'r'åirv längc. Om man sel' pa cn lårng
racl damer bredvicl varann, kan måln
clå i raden peka ut just dej: se, där sitter hon, som använder' "Mirakel"-kr'äm
till sin ansiktsvår'd??
Ansikte och hy ska vårdas regelbunclet och intc l'ör'summas en enda dag,
nten mal'l kun nå precis lika gott rc.sultat och bli liha vacker n-red de enkla
och icke dyla preparat som I'inns att
liöpa pa vår'a apotek.
20 gram uitt uar
65 ,, Ttaratlinolja

25

r,

7,,
70

destillerat

L.atten

borar

droppar bergantottolja (tnan

giirna göra dubbel

lcan

sats).

Smält vaxet i en kastrull och uncler'
kraftig vispning r'ör'es det uppvrinncl:r
rrarttnet r-necl den upplösta boluxcn i.
Mitn r'öt', till l<rämen iil kall och tillsåittel då bcrgan-rottoljan.
En musl<elolja till ög<-rnens tunna
skinn gör'es som följer'. Dcn är' utmeirkt
och lätt att använda varje dag.
35 gram ricinolja

1.5 ,, tnd,ndelolja
70 droppar bergamottolja.
Ingt'cdiensel'na skakus väl tillsarr-natt tas i bluk.
Om du spur dina slantar cn tid sii f iir
clu faktisl<t ett litet kapital över. Detta
har skarpare hjärnor' än min funnit ut.
1\4en du kan l<öpa dej något löt' pcngmtrns. Fär'cligt

a|na.

Kanske en TV. Mcn här' cn varning:
det kan intr'äffa att där kommel ett ro-

iigt program, och då har clu stlax en
ny uppsättning rynkor ntt pyssla medi
Chiguan

höstens nACI frisyr
heter "Dösiröe"
Man har utgått fr'ån den klädsumma
frisyr som vår för'sta svensl<a drottning av huset Bernadotte bar',
och eleganta

men den tidens stora locl<ar har omsatts

i volymer som mjulit inramar ansiktet,
till hälften täcl<er' ör'onen, men lämnarcleras nedersta snibb synlig och pannan i regel fri. Där'emot gtil sidopartierna gär'na något inåt liinclen och vid
tinningarna kan 1ätta och lätt böjd:r
toppal leka sig inåt p:rnnzrn för' att gör'a
inramningen mjukarc..

Hjässpartiet har måttlig höjd

och

bakhuvudets övre del är fyllig. Däremot
hälles håret mycl<ct kort och mycliet
platt i nachen, r,'arigenom lylligheten
på bakhuvudets övre del och på hjässan ytterligare understrykes. Där' nackansatsen så medger, klippes håret ock4

sä gär'na i snibb. Det skall val'a en
klart framtr'ädande gräns mellan clessa
beiclzr hårpartier'. Just denna uppbyggnad a\/ bakhuvud- och nackpartierna
är dct mest karaktelistiska föt' denna
lrisyrlinje, medan däremot utformningen och disponeringen av de volynrcr som inlarnar ansil<tet anpassas inclivicliuellt inom l'amen för modelinjen.
En helt ny klippningsteknik har utalbetats till Desires, som dessutom för'utsätter en välberäknad mjuk med staclig stödpermanent.
I höstlövens livliga färgackord har
t-uan sökt inspiration tili c.Ifektfullar toningar och solskimlande rellexer sonl
ger liv och lyster' åt håret och framhävcr frisyrens detaljer.
Desiree-linjen är' en mjukt kvinnlig

linje, sober och stilfull, i hög grad passande svensl<a kvinnors smak Iör det
enkla, okonstlade men ändå elcgantu.

fred genom ett

Den könde omerikonske humoristen Art Buchwold, vors historier
ur vordogslivet offentliggjorts också
hör i Skondinovien hor i "New
York Herold Tribune" publicerot
follonde ytterst ollvorligo historio
som översotts efter ott den återgivits i "SANE WORLD", New York
15.3.1963.

"I vär sista artikel skrev vi om hotet
om l<rig genom olyckshändelse och vad
dct sl<ulle betyda tör oss aila. I dag
skall vi ta uPP ett ämne som är ännu
mera sl<rächiniagande, nämligen Ircd
gcnom olyckshändelse'.
Tänh et'. om en ellet' annan lick sina
signaler i oordning och kom att igängsätta en {'red genom ctt misstag. Ni
l<ommet' kanske att säga att det är

M/SSTAG
en realitet. Om det är' en realitet, så
val' redo att annullera alla försvarskontrakt och förstöra alla lager av
krigsmaterial här i landet.

*

Drostisko åtgörder vidtos.

Under tiden har ryssarna uppl,:icl<t
att anrcrikanarna satt sina väpnadc
styrl<ol pä f rcdsf ot, och gör sig t'cdcr

ser de amelikanska r-rtarinnrusikkäret'na.

Båda parter hör' som i blindo nred cn
fruktansvär'd f errt hän mot on lredlig
sammanstötning utan att blinka."

*

"Heto linjen" klor.

Här' länrnar vi Art Buchrvald och
hans Iantastiska histoliaL och ör,erlatet'

omöjligt, att det aldrig kan komma att
skc. Men ju mer folk tumlar runt mcd
saker som de inte förstår sig på, ju mer
l<.omplicerade

våra kommunikationssy-

stcm blir, ju större nervpress det blir
på våra ledare, som håller nyckeln till
vär framtid i sin hand, dess större blir
chansen att en eller annan kan ta sig
för att igångsätta en fred, som ingeu
kommer att kunna kontrollera.
I en ny bok, som vi skriver, som heter "Fel-{reden". har vi just beskrivit
en sådan situation. Vi berättar hur någon trots alla till buds ståendc säket'hctsätgärder på båda sidor liommcr att
utlcisa dcn största fred. som nlänsklighcten någonsin uPPle'n't.

*

Hon tryckte på fel knopp.

Vår berättelse bör'iar i Geneve undc.r en av de många nedrustningskonIerenserna. En kontorist i den amet'i-

kanska delegationen trycker på lel
knapp på sin dechiffreringsmaskin och
upptäcker att ryssarna har avfyrat något som möjligen kunde vara ett fredstillbnd.
Han rappc;rterar det till sina över'ordnade, som ögonblickligen ringer upp
Washington.

- Vi är inte säkra, säger ambassadören till presidenten, men vi tror att
ryssarna håller på att förklara fred.
- Det kan ju vara falskt alarm, säger
presidenten. - Vi har ju ha{t sådantr
tillbud förr.
- Jä, herr pt'esident. men jag tror att
vi måste hålla oss beredda -tör den händelse det visar sig vat'a riktigt.
- All right, jag ska sätta igäng operation "mänskligheten en god vilia".
Presidenten trycker på en knapp, som

alarmerar baserna över hela landet.
- Hör här', hör här. . . meddelar komm.endanterna sitt folk, - ett ryskt freds{örslag har spårats över Genöve. Det
kan l'ara ett pror,, men kanske är det

-,s,'{

z,

ro . rvr-c+-{ t,7 €
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Rgssarna har aufgrat nd.got som lcan uara ett f redstillbud.

att möta detta angl'epp. Fem ryska divisioner demobiliseras, en atomprovsanläggning i Ural förstörs och 40 nya
sovjetiska U-båtar sänks.
Amerikanarna

får underrättelse

hät'-

om och sänker' ögonbiickligen 14 av sina

cgna raketbärande kryssare, punkterar
hjulen på alia sina strategiska bombplan och beordrat' f örstörelse av alla
Polaris-raketer.

Ryssarna reagerar ögonblickligenoch

börjar ödelägga alla sina baser för interliontinentala raketer', demobiliset'ar
ytterligare 200 divisioner och utesluter
alla oflicerare ur presidiet.
Presidenten stänger igen Pentagon.
ger stabscheferna semester och upplö-

åt er själva att spinna vidare på denna
tråd fram mot det hissnande perspektiv, som en allmän förstöreise av alla
vapen skulle innebära.
Som ett försök att förebygga en annan eventualitet än den som här sysselsatt Art Buch'nvald nämligen k r i g
genom olyckshändelse har i dagalna
den s. l(. "heta linjen" tagits i bruk.
Genom denna skall de båda statscheferna i Amerika och Sovjetunionen kunna

träda i direktkontakt med varandra i
kritiska situationer. Den "heta linjen"
mellan Moskva och Washington gär via
London, Köpenhan-rn och Stockholm ocl-t
enligt avtalet i Genöve ska de två länderna dela kostnaderna för an'angemanget.

ANDREA ANDREEN:

Det cir synd om
mcinniskorna
Så tänker man med Strindberg när
rnan läst "Tyst Vår", Rachel Carsous

bok om insektsbekämpning med kemiska medel (srr. övers. Tidens törlag
1963). Ett sådant släkte vi är: kortsynta,
skasnikna, grymma, självbelåtna
pclsen vore rrärd en bättre krona. "Jäm-

te risken för att hela mänsklighetcn
l<an komma att lörintas genom ett
kärnvapenkrig har vår tids själva kät'nproblem blivit denna förgiftning av
människans totala miljö med ämnen av
rent otrolig riskpotential - ämnen sotn
satnLar sig i växters och diurs vävnacler och till och mcd tr:änger in i könsccllerna och spränger sönder eller föt'ändrar själva det ärftlighetsmaterial
som formar framtiden."
För'f . ber'ättar om detl mäktiga inr-lustri som tillverkar helt syntetiska
plcparat med insektutrotande verkan.
Denna industri är ett barn av andt'a
rrärldskriget då man sökte efter vapen
Iör kemisk krigföring och fann DDT
som är ett klorerat holrräte. TiIl samnrål grupp hör en rad ännu giftigare
rimnen som elterhand sammansatts i
laboratorierna: klordan och det däri
ingående heptoklor, BHC (bensolhexaklolicl), lindan, aldrin, dieldrin, endlin
m. fl. Dcn andra gruppen är fos{ormcdlen, släkt rned de farligaste nel'vgaserna som hålls i beredskap för l<rig.
De verkar enzymförstörande. Mest anvrinda är malathion och det ännu tarIigare parathion. Andra giftiga änrnen
som används Iör växtutrotning är dinitrofenol och pentaklorfenol (även anrrär-rt mot insektet').
Det är' gripande och skakande att
l'ölja förl'. när hon genom kapitel efter
liapitel skildrar vad som hänt i USA
och även i Kanada under den vilda
jaktcn på skadeinsckter och ogräs, solrl
skett med hjälp av sprutpistoler och
flygplan. Blommor har försvunnit, fåglar har tystnat, {iskar har dött i massa,
cljur har fått en kvalfull död, många
rnänniskor har blivit sjuka eller t. o. r-n.

måste man med till visshet gränsande
sannolikhet räl<na med att vi medvetet
Iörsämrar vårt läge rner och mer."
Och allt detta utan någon tvingande
nöclvändighet - utom den ekonomiska
plus okritisk upptäckarglädje och vår
önskan att få snabba resultat på ett be-

kvämt

sätt.

Fa.nns det då inga andra utvägar?
Jo visst. Förl<rigstidens ul' i natut'en
redan föt'ekommande produkter utvun-

na medcl finns alltjämt: pyretrum ur
torkade krysantemumblommor, nikotinsulfat ur vissa släktingar till tobak,
rotcnon ur indiska ärtväxter, ryania ur
jordstan-rmar av en tropisk växt. Ringblommor är ett skydd mot rundmask
hos l'osor. Blodhirs är ett ogräs som
trivs bar:r i sjuka gräsmattor, om man
hjälper gräsmattan med gödning så kan
I'rirscn inte växa.
Och det finns andra möjiigheter. Man
kan spruta selektivt på de enskilda
tr-äd son-r man vill ha bort i stället för
att döda hela vägkanter. Och i stort

sett är insekternas inbördeskrig det
cncla elfektiva medlet mot dem. .Iohannisörtcn i USA kan håilas efter mecl
av en skalbagge från Frankrike. Fikonliaktus i Australien hålls i schack med
hjälp av en argentinsk mal. Parasitstekeln lrår-r Korea håller efter japanshalbaggen; än bättre har det varit att ge
dcssa sl<albaggaf en bakteriesjukdom,
"mjölksjukan", som är ofarlig för alla
andra organismer. Barkborren som ol'sakar almsjukan kan hållas nel'e genom att angripa kläckningsplatserna
och noga Iör'störa alla smittade träcl.
Lövskogsnunnan kan bekämPas mecl
hjälp av importerade parasitet' och rovinsektel det har man gjort i nät'a
100 ar. Sköldlöss på citrusfrukter hal
kunnat bekämpas med en liten nyckelpigar 1rån Australien.

Det är också klart att vår'a uppslagsrika rretenskapsmän shulle kunna Iå
lram nya ofarliga metoder. Rachel Car'son berättar om en sådan metod sonr

mecl

rcdan prövats med framgång nämligen

gifterna. Och på Iång sil<t än vär'r'e:
"En förfärande syndaflod av kcmiskit
föroreningar väller dagligen ned i r'ära
vattenvägar." Det sker en alit allmännare nedsmutning av grundvattnei.
"Så länge vi fortsätter att anvåinda ut-

använder insektens egen drivande kraft
till att förstöra den." Man började med
att odla flugor och sterilisera dem genom röntgen- eller gammastråIning. Nu

clött sedan de handskats vardslöst

lotningsmedel och så länge boksta",ligt
talat olörstörbara rester av dessa me-

del 1år fortsätta att anhopas i jorden
6

stcrilisering av insekthannar. "Man

har man börjat använda sterilisering
genonl liemiska ämnen i stället. Båcla
dessa metoder innebär svårigheter. Man
söker sig nu andra vägar, som bygger

på noggranna studier av insektel'nas
natur', cleras lockmedel t. ex., och deras
rcal<tion inför vissa ljud. Kanske allra
mest lovandc är metoder att framkalia
sjukdomar hos insekterna, sjukdomal
som ej kan angripa andra levandc varelser'. Det finns också en rad möjiighetcr att använda andra djur son-t
skyddsmedel mot insekter: fåglar, mylor, fladdermöss, ugglor, spindlar, smådäggdjur.

Det gäller, slutar Iörf ., inte att

rigu

"herravälde över naturen" utan att fin-

na "nya skapande sätt att närma

sig

problemet hur vi ska kunna dela vår
jord med andra levande varelser.
I denna recension som redan ät' föt'

Iång har inte berörts frågan om att
r,issa kemiska medel för insektsbekåimp-

ning kunnat framkalla kancer eller leu-

liemi, om det finns ctt fir-rt kapitel.
Inte heller har vi talat om dcn motståndskraft mot de nya giftet'na sonr
insekter hunnit utveckla. Vi t'et nog
själva att husflugan redan är immun.
Och vi har kanske hört att malaria, tylus och pest snart inte l<an bekåilnpas
r-r-red DDT och liknande preparat. Detta
sorgliga f ahtum kan måhända tvinga
oss in på nya och bättle vägal i våi'
kan-rp mot insektburna sjukdomar'.
Huvudsaken är att få denna mär'kliga bok av en stor kvinnlig biolog käntl
och läst av många fler, inte minst här
i Sverige. Hur ligger frågan till hos oss?
Än sjunger fåiglarna, det är sant. Men
vår boh har cn berättelse om en svensl<
bonde som dog i leukemi efter att ha
behandlat sin mark med ett puder av

DDT och benzolhexaklorid.
Hur vore det med en bojkott av dessa livsfarliga och i längden odugliga

gifter som rekommenderas till
ning mot ogräs och insekter?

an"'är-rd-

P. S. Sedan ovanstående ailtikel skrevs

har f örf . f unnit att svcnsk forskning
pä området bedrivs av Statens Veterinärmedicinska Anstalt och av Skogsoch Lantbruksakademien. Se t. ex. artikel av Erik Rosenberg i junihäftet av
ticlskriften Sveriges Natur.
A. A.
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SKV

I debotten om

kvinnoorgonisotionernos voro eller
icke voro hor mon ov och till velot göro göllonde ott
sörorgonisotionen frömst possor den öldre generotionens kvinnor. Sö hor bl. o. en del ungo SSU-klubbister
orgumenterot i diskussionen om det socioldemokrotisko kvinnoförbundet.
I Svensko Kvinnors Vönsterförbund finns det gott om
ungo kvinnor - till och med mycket ungo - och vi hor
bett någro tolo om vorför de blivit medlemmor och vorför de onser ott det behöver finnos en kvinnoorgonisotion som SKV.

Carina Witliuaara 22 år och
mcdlem i Kiruna SKV-a."clelning.

- Krrinnan tigc' i föt'satrtlingen... Inte är det någon
som lyssnar till vad en ensant
l<vinna har att säga när vår't
san-rhälle och r'år värld ska styl'as. Man maste vara nrätrgit
för att få sina förslag och kt'ai'
igenorn. Det är därför SKV be-

hövs och är av så stor betydelse. En organisation sont
kämpar för kvinnornas rättighcter oberoende av deras livsåsl<ådning, en organisation.
vars högsta mål är att allii
människor sl<a lå ler,'a i en trygg och fredlig värld - en siidan organisation har sitt fulla existensberättigande i vår licil

lnger Danielsson,2T är och hör'
till de många aktiva i BjursIättsavdelningen.

- Jag visste egentligen intc'
viid SKV var 1ör' en slags or'ganisation när jag för'sta gångcn l<om med på ett SKV-möLe.
Men jag upptächte snart att cl,:

id6er solrr SKV arbetade Iör
var rihtiga och sedan var dct
ganska självklart för mig atl
gå mcd. Det jag vill sätta alh'zr
främst bland SKV:s förtjänste.r

är ändå fredsarbetet. Detta
att få en enskild kvinna al"L
förstå att hon tillsammans rned
alla andra kan betvda mvcl<eti de stora sammanhangen, det åir viktigt. Vi har så lätt Iör
att undervär'dera vår egen roll här i livet. Kvinnorna kan uträtta mycket och rri borde göra mera.
En annan sali som i början betydde mycket Iör mig personligen, var enbart kontakten med andra kvinnor. Man blir
It.ene Lehrman är bara l? år gärna lite isoleraC i en storstad. Och sedan vill iag säga, ui
och medlem i Bjurslättsavclel- h,ar alltid s& treuligt i SKV!
ningen i Göteborg.
- Jag har inte vat'it med sii
länge, jag gick in strax förc
jul på ctt möte som jag var
Siu Leuin, 23 år och ganshr-r
inbjuden till. Det som gjordc
nybliven medlem i Solna SKVatt jag genast bestämde mig
avdelning.
för att bli medlem var SKV:s
- Medlemsskap i en kvinnoinstäIlning till fredsproblemen.
förcning kan inte \rara en geEn annan sak som jag tyckei'
ncrationsfråga. Det är klart att
är bra, det är att förbundet inintressena är olika inriktadc
te är anslutct till något poliunder olika perioder i en i<vintiskt parti. För ungdomar som
nas liv. Men ta fredsfrågan,
inte har bestämt sig för någon
där måste ju alla, unga ocir
gamla kämpa sida vid sida.
speciellt politisk riktning karr
det vara bra att komma rned
Och kvinnoorganisationen har
i en organisation där man inte reser krav på stäIlningstaganstora möjligheter att direkt
de för den ena eller andra riktningen i politiken. Sedan t;rgoch på ett speciellt sätt appelkcr jag att anknytningen till kvinnorna ute i världen är' ett
lera just till kvinnorna för aLt
stort plus för SK\r.
få dem med i detta viktiga arbete. Jag är inte säker på art
Jag tror att många unga kvinnor är intresserade av allt det
SKV verkar Iör, men allmänt sett tror jag att organisatio- man i s. k. blandade organisationer alltid talar ett språk som
nerna måste göra mera för att få kontakt med de unga. Pi'. går fram till kvinnorna. En organisation som Svenska Kvinnors Vänsterförbund. med gamla lina traditioner. har en stor
ett möte i våras bad jag en jämnårig väninna att komma meri
jag
uppgift att fylla.
medlem.
siikert
att
hon
blir
och
tlor
-

I

I diskussionen om gifta kvinnot's förviirvsarbete tycks dct
allmänt förutsättas, att silfrorna ligger betydligt högre än dc
angivna. Man antar att vi redan kommit så långt att om itlte
Ilertalet så i varje fall en mycket stor del av de gifta kvinnorna både med och utan småbarn numera har förvärvsarbete. Så är emellertid inte fallet'
En av de viktigaste källorna till vår kunskap om förvärvsalbetets omfattning hos skilda befolkningskategorier är de

smobarnsmommo
med

arbctskraftsundersökningat', som nu sedan ett par år förctas

Urkesorbete
sällsynt

i Kiruna

vanlig i Visby

varje kvartal. undersökningarna bygger på intervjucr med
ctt samspel omfattande drygt 6.000 personer, av vilka cn
sjättcdel byts ut varje kvartal. Urvalet är tillräckligt stort l'öt'
att man skall kunna 1ölia viktigare förändringar i fråga on1
arbetskraftens totala storlek och dess fördelning på huvudhategorier för riket i dess helhet. Däremot räcker det naturligtvis inte för att säga något om förhållandena på enskilda
orter'.

Enligt den arbetskraftsundersökning som ägde rum i febru-

0,i,) av
ari i år redovisas inte mindre än en tredjedel (33,6
som
7
år
under
barn
hemmavarande
gifta
med
kvinnor
alla
förvärvsarbetande. Undersökningen räknar emellertid som
förvärvsarbetande var och en som under den vecka i februari
som undersökningen avser haft ända ner till en timmes betalt arbete utom hemmet.
KORTTTDSARBETE VANLIGAST.

Dct övercnsstänrmer ju inte alls mcd vanligt språl<bruk att
som lörvän'sarbetande räkna den som bat'a har några l'ai
timmars betalt arbete i vcckan. Just bland småbarnsmödrarna torde det vara speciellt vanligt med sådant korttidsarbetc.
Hur vanligt lian m,an tyvärr inte sc av arbetskraftsundersöl<ningarna, sonl bara redovisar veckoarbetstidens längd för
samtiiga gifta kvinnor. både med och utan småbarn i he'mnrct. Av dcn rcdovisningen lian man sc, tttt bara cn dryg

Byråchef Erlond v. Hofsten vid Stotistisko centrolbyrån hor gronskot siffermoteriolet från den orbetskroftsundersökning, som genomfördes i börjon ov detto
år, och ger hör möngo intressonto upplysningor om
gifto kvinnor med förvörvsorbete. Visste ni exempelvis
PROCENTEN FORVARVSARBETAN DE
ott Visby och Umeå redovisor den högsto procenten
GIFTA KVINNOR VAR ÄR 1960
förvörvsorbetonde gifto kvinnor i åldrorno 25-34 ör
höe i Stocl<holn.t
små tätorterna
med 1 born under 7 ör? Eller ott Göteborg ligger för- ltie i de
(200-2.000 inr'.)
höilondevis lågt i jömförelse med Stockholm?
FATIIUER UIAN STIABARN
Huslruns ålder
44%
307"
23%

-24öt
25-34,,
35-44,,
45-54 ,,
55-64,,

FAffIIUER flITD ETT BARTI UIIDER

st%

7

AR

f4%l -2aöt72e%
17%-25-34,,-27%
t3%I 35-44,,I,22%

Man kan räkna med att mellan 10 och 15 oiir av alla gifta
l<vinnor med barn under ? år har förvärvsarbete utom hemmet på heltid. Det är rätt m;'cket. i varje fall betydligt mera

TATIIUER

ilTD IVÄ BAR}I U]{D[R Z

ÅN

il%I 2s-34örlt3%
il%l 35-44 "-l6vo

än {ör bara några år sedan. Bland gifta kvinnor utan småbarn i hemmet ligger siflrorna helt naturligt högre men skillnaden är dock inte så stor. I åldrarna kring 50 år är det bara
20 ä 25 0,0 av de gifta kvinnorna som har fullt förvärvsarbele

Diagramnt,et bygger pd. folkrdkningen. Liingden pd uarie stapel uisar hur stor procent som hösten 1960 hade minst hab'

utom hemmet.

tidsarhete,.

B

tred.iedcl bland dem som i undersökningen räknats son-r ftjrvän'sarbetande hade arbete 40 timmar per vecka eller mera.
Om detta gäller även för småbarnsmammorna blir slutsatsen,
att 13 1ir av dem skulle ha heltidsarbete utom hemmet. Räknar man med även dem som har veckoarbetstid ned till 22 timm.ar per vecka som förvärvsarbetande, så bör det ändå inte
blir flera än 23(l| av småbarnsmamm.orna, som har förvärvs-

A ie."

N

arbete.

Arbetsl<raftsundersökningarna ger natut'ligtvis också uppgifter om hu| vanligt förvärvsarbetet är bland gifta kvinnor

utan småbarn. Egcndonrligt nog föreligger dcnna grupp doci<
intc uppdclacl cftcl itlder: och intc hcller elter onl lanriljen
har barn i sl<olåldcrn eller ci. Man kan dock få lram att i åIdcrn omkring 50 år, där det inte just finns några småbarnsm.am.mor, Iitet mer än hälften av de gifta kvinnorna är förvärvsarbetande. Definitionen på förvärvsarbetande är densamma som förut, d. v. s. minst en timme per vecka. För att
få antalet heltidsarbetandc bör man därIör - troligast - reduccra till oml<ring en trejdedel och kommer därigenom fram
till de inledningsvis angivna 20-25 1",.

Just nu framl<omna siffror från

1960

års folkräkning ger

ungefär: sam.ma bild av läget som arbetskraftsundersökninga-rna, här räknar man som lörvärvsarbetande dem sclm har

nr.inst halvtidsarbete utanl'ör hemrnet. Bland gifta hvinnol'
m-cd 1 barn uncler ? iir var andelen 18 tli, och vid 2 barn
11 '1ir. Bland gifta livinnor i åldern 45-54 år redovisadcs 27(llrr
som förvärvsarbctande. On'r man bat'a räknar med dc heltidsarbetande, sjunker de angivna siffervärdena ytterligare.
Folkräkningen avser som arbetskraftsundersökningarna en
viss vecka, i detta fall förlagd till oktober 1960. Sedan de'ss
har otvivelal<tigt {'örvärvsat"betet blivit vanligare, men bilden torde doci< inter ha I'tjrändrats på något r:adikalt stitt på

bara två

år.

GEOGRAFISKA VARIATIONER

Intresset med folkr'äkningens uppgifter är inte så mycket
att de bekräftar arbetskralltsundersökningarnas resultat utan
att de ger detaljsiffror, som gör det möiligt att säga en del
om bland vilka grupper av gifta kvinnor, som man framför
allt linner de förvärvsarbetande. Framför allt visar sig en
gcogra{'isk uppdclning vara av stort intresse.
I cn kort artikel kan det naturligtvis inte komma i fråga
att ge en lyllig bild av hur förhållandena varierar i fråga om
förvärvsarbetet bland gifta l<vinnor mellan skilda orter, men
ett sm.akprov kanske ändå kan vara möjligt. Som en förenklad n-rätare på hur det ligger till på en ort väljer vi procentcn fönåirvsarbetare (: minst halvtid) bland gifta l<vinnor
i åldern 25-34 år med 1 barn under 7 tit'.

Hemmofruor

Tillfölliqt hemmo frön orbele

öven över 65 ör)

(siuko elc)

-

Koilfidsorbetonde Deltidsorbetonde Heltidsorbetonde
ftil;i itlir,Z*il.t 05-39 fimlvecko) (minst 40 tim/ve*o)

Gifta kuinnors sgsselsiittning i februari 1963 (enl. arbetskraftsundersöItningen). Gifla liuirtnor birde med och utan bo.rn
in(tår.

MANGA YRKESARBETAR

I

VISBY.

Men ännu störr:e intresse har det kansl<e att studera vilka
orter, som ligger högt. Att Stockholm hör dit är rätt givet:
siflran är 27 (lir. Malmö ligger ännu något högre (29 (fir). Oväntat nog är det doch en hel rad orter, som redovisar betydliSt
högre siffr.or än dessa båda ortcr. Högst av alla städer ligger
riverrasl<ande nog Visby (39 (lir) och därnäst kommcr Umefr
(3S (lir).

Flera andra Norrlandsstäde't' har höga tal (Pitcri, Ör'nsköldsvik, Östersund). I Skåne finner man också en hel rad
städer med mycket höga tal (Landskrona, Lund, Eslöv, Trelleborg). Att också textilstäderna Borås och Ulricehamn har
höga tal är mindre förvånande.

Det är mycket ovanligt att i fråga oln sociala fal<torer Iinna så stora olikheter mellan skilda orter som de här ovan
antydda. och en ordentlig analys al' hithörande förhållanden
borde vara en tacksam uppgift. Genorn det förslag till ansiag
för utarbetande av ett antal m.onografier i anslutnnig tiII
1960 eirs folkräkning, soln riksdagen godkänt, 1är också en så-

dan analys komma till stånd. Det I'örefaller väl troligt att
denna analys kommer att visa att den viktigaste förklaringeu

till att läget är så olika på skilda orter är att arbetsmat'knaden Iör kvinnor viixiar så mycket lrån ort till ort. Kvinnot'nas
nröjligheter att ör'erhuvud taget l'å ett förvärvsarbete är pa

LAGA GLESBVGDSSIFFROR.

Rikssiffran blir 21 0,'0, d. v. s. litet mer än en på fem av
i den åldern hade hösten 1960 minst
halvtidsarbete utom hem.met. Att siffran för Slesbygden är
bctydligt lägr:e, nämligen 11 '1i,, är inte förvånande. Möjligsm.åbarnsmam.m.orna

heterna att få tag i ett förvärvsarbete är ju för glesbygdens

del mycl<et begränsade.
Grir man sedan till tätorterna, så är det inte så fön'ånande
att cxempelvis för Djursholm finna en mycket låg siffra
(12 'r,,). En alldeles speciell förort till Stockhoim är dock intc
av så stort intresse i sammanhanget. Förvärvsarbete bland
gifta kvinnor med småbarn (och för övrigt inte bara bland
dem utan bland gifta kvinnor överhuvud taget) tycks vara
cn mycket sällsynt företeelse för en rad svenska städer. Ur
högen citerar jag några orter med särskilt låga tal (16 {li1 och
därunder): Nässjö, Hio, Bollnäs, Kramfors, Kiruna, TrolIhättan, Arboga, Oxelösund, Motala, Avesta, Borlänge, Lud (fir).
vil<a. Götebolg ligger också ganska lågt (19

många orter högst begränsade, och detta gäller: inte bara småorter utan ocl<så många av de medelstora städerna. Före-

komsten av barndaghem torde också inverka.
SMÄ "SOCIALGRUPPSVARIATIONER"

Till sist kanske det skulle vara av intresse att i sammanhanget nämna, att uppgil'ter onl frekvensen Iörvärvsarbete
bland gifta kvinnor: även redovisas i l95B års levnadskostnadsundersökning. Däri redovisas även cn uppdelning efter
m.annens yrl<esgrupp. Resultatet blir att det inte föreligger
några skillnader beroende på mannens "socialgrupp", utatt
förvärvsarbete är lika vanligt inom alla grupper. Det är kanske inte riktigt vad man skulle vänta sig. En grupp av kvinnor som av natttrliga skäl {aller utanför denna statistik är de
ensamstående kvinnorna, som siälvfallet har yrkesal'bete i
betydligt strjlrc utstråicl<ning iin dc gifta livinnorna.
Erland z''. HoIsten.
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kuinnornas urirldskong ress
Moskua 24-29 iuni:

för att liuet skall segra
Sällan har ett sådant möte mellan kvinnor ägt run-r. De

l<on-t

från 114 länder, från alla kontinentet' och deras antal var
halvannat tusen. De t'epresentet'ade alla nationaliteter och raser. De talade olika språk och representerade skilda samhälls-

skikt, trosbekännelser och yrkeskategorier. En sak hade forf

uilja att f örsuara freden.
I Moskva mötte:; de alla av värme och innerlig vänskap
från de sovjetiska l<rrinnornas sicla. Presenterna och blot-ttmon'la vat' bara ytliga tecken på den atmosfär som racldc i

dem samman: En orubblig

'Oa+l &h

-

#
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Den sxenska delegationen bestod au 31 kuinnor fran hela landet, '*alda delegater och obsertatörer.

hela Moskva utrder de oförglömliga kongressdagarna.
Kongressen var arbetsatn, det skall med en gång sägas.
rnen ingen hade våintat sig annat då dagordningen upptog
inte mindre än lyra huvudfrågor röraucle kvinnorna:; liv och
arbetc.

I clen inleclancle rapportcn över Kvinnornas Demol<ratisklt
Världsförbuncis arbetc uncler de senaste eiren 1'ttradc orclfiilanden ntadame Dugenie Cotton:
- Kongressens arbete har sl<änkts särskild glans tacli vare
Valentina Teresjkovas underbar;r bedrift. Den inger oss alla
l<änslan. att 1'ran och med nu ät' livinnan i stånd att deltaga
pii alla områden i uppbyggandet av den storartade framtid,
vars pcrspel<tir. nu öppnar sig för alla folk . . . Vi vill i hela
r.ärlderr förberecla morgcndagens krrinna. som inte skall förlora något av sin skönhet eller sitt känsliga sinne. lrlen
sr>m skall vara nrannens jämiikc i familjen, i arbetet, i clet
offentliga livet och verka för en fredlig värld där barnen fritt
l<an utvecl<Ia sina anlag och överträfla vår'a förhoppnillgal'.

Valentina Teresjkoud, som just ätervänt från sin historisl<a

{åircl

Poputiir hedersqiist 'uar Nina Chrt-tsjtjcua, htir i
sprdlt med nåqra deleglater.

:*i*

Qlatt srl?n-

;l'*'*'v
*s

i rymdetr, blcv naturliglvis

l<ongressens hedersgäst' Hotl

invaldes i presidict och på indisl<t förslag placerades ävctr
den mycket sympatiske Valerij Bykovskij där.
Valentiira vat' just så enkcl, så r'armt mänsklig, så natut-ligt charmfull, ja, så riktigt som man önskade att hon, den
Iörsta kvinnan i rymden, skulle vara. Hon talade om sinn
r-rpplevelser och orn sina funderingar under rymdfärden:
- När jag flög. kom tankarna för mig: hur bra skr-rlle det
inte vara om mitt Vostok 6 - ett kvinnligt rymdskepp, så att
s:iga - kunde slå en bro, en osynlig och likväl stark bro ft'ån
hjär'ta till hjärta, sarnmanlänkande all världens livinnor . .
.

H* *#

Afrikas kvinnor, hut' vackert är' inte ert land! Sett freiu
rymden, har det crakt formen av ett hjär'ta, det brinnande
hjärtat hos dem som kämpar för' frihet och oberoende!
Europas kvinnot', hur underbara :it' inte cra städct' oin

tu:fl''*

natten

I

Asiens l<vinnor, hur majestätisl<a är inte era snötäckta

nffi
Margit Andersson,

Luleå. öuerliimnar en Lappdocl:,a

I:ottgressens yrtglsta
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flicl:a fran Angola.

bet-g.

och hur underbara är' inte cra gröna dalar och hur vtilcliga
cra öknar i väntan på människans skapande hand!
Amerikas kvinnor, hur storslagen och omväxlandc är inlc
cr kontinent, som striicker sig från norr till de södra polarområdena!

tiII en at:

Jag såg pä vår vackra jord: aldrig, tänkte jag, aldrig

dc'nna jord så bl;i och gltidanclc

bli srr:irtad tlv atomasl<a.

1'år

\
I

I

I(ongresselts arbcte inleddes mecl cle fyra huvudinleCningarna. Om kampen för' kvinnornas rättigheter i samhälle och
i'amilj talade italienskan ?71rs Giglia Tedesco. Mrs Fulci i{;'tshida från Japan inledde tiil 1rågan om l<r,innornas kamp [öt'
fred. avrustning clch vänskap mellan foll'en. Om llarnens
hälsa, uppfostran ocl-t utbildning talade n'trs Vilma Espin Ce
Castro friin Kuba och den fjärde huvudinledningen hölls av
tnrs Aoua Keita från Mali och den behandlade kvinnortra:;
iiamp för' den nationclia oavhängigheten.
Bland de många tal som höIls vat' det några som sär'skilt

&4#il}{ffiÅ

starkt etsade sig in i ahörarnas sinnen. Till dessa tai hörde
dct som hölls pä den Syd-Vietttameisl<a delegationens vägnat'.
De fasansfulla berättelserna om barn som kastas i fängelsc
tillsammans med sina mödraf. om soldater som skoning-slös1.
br'änner byar och l<astar små barn i brinnandc eld för att
I'örmå mödrar att "bel<änna" påstådda brott, om det utrotningskrig som föres med l<emiska vapeu - ät' alltsammans
fal<ta som ingen delegat någonsin skall giömma.
Sonr förstenad satt man när Tamina Arlil, clcn svartl<lädda
iinkan eltel clcn mördade ira!<isl<e motståncl;mannen Sale:-n

Mme Cotton, I\ina Popoua ach Valentina Teresjkoua tar
plats i presidiet.

Adil, talade.
- Låt varje kvinna och varje mor Iöreställa sig att henncs
berrn, som hon fött och fostrat, eller att hennes make blir utsatt för' den allra grymmaste tortyr. Det är den utan jämfölelse tyngsta börda en livinna l<an bära. Tuscntals kvinnor i
'u,årt land har fått erfara detta. Jag är en av dem, min makc
g,rcps av dc fascistisha mördarna. De stack ut hans ögon och
utsatte honom för' den mcst bestialiska tortyr.
Hon vädjacle om solidaritet Irån all r'ärldens krrinnor ocl-t
bad dcn för-ena sina l<rafter 1'öt' att rädda alla clem som hota; av grym död.
Andra tal h<jlls från andr-a länder clär förtrycl< råder' för att
Sydafril<a, Angola, Spanien, Portugal, Grekland
nämna några. Alla efterlämnade de samma starka känsla atr
att vi måste r.isa ökad solidaritet med dessa folk och ge den-t
ctt effektivare stöd i deras rättfärdiga l<amp.
Från Förenta statet'na deltog en mycket repre:;entatirr delegation med 50-talet kvinnot'. En av dem ntrs Margaret RusseL
f'rån WSP (\,Vomen Strikc for Feace). Itöll ctt tal so-1l \/al' mycliet lärorikt.
- Vi är en livinnorörelsc och vi handlar också son l<vinnoi"
I familjelivet måste kvinnorna använda sig av diplomati och
de måste ofta kompromissa för att upprätthåIla frecl mclletn
cle olil<a familjemedlemmat'na. Krrinnorna är \/ana vici att
plaktiscra clen iredliga samexistensens principer - så att sägil
- i det dagliga lir,,et. Världen krymper samman för varje clag
och blir allttnet' som en familj. Är då inte kvinnornas metotl
clen mest positiva och l<otrstruktiva i samlevnaden?
Så berättade mrs Russell om de många fredshandlingar
WSP hunnit uttr-ätta undet' sin knappt tvtiiiriga tillvaro.
Forts. å sid. 12

Andrea Anclreen ualdes till u. Hederspresident i KDV. I-Iiir
samtalar hon med Funmi Ransome Kuti.

s*

*s
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Mrs Appolus tran Sttdxiist-Afril<,a beriittar om, situationen i
SEdafrika f ör rtå"gra atl d.e srrenslco delegaterna.
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för att liuet skall segra

Forts, f rån sid.
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- Vi har dcmonstrcrat, sklivit brev och överlämnat petitioner till regeringen. Vi har studerat avrustningsförslag och
ekonomiska följder. Vi har slirivit llygblad och broschyt'cr och upprop. Vi har sökt att väcka de amerikanska mödrarna inför faran av det radioaktiva utfailet. 51 av oss for till
avrustningskonferensen i Genöve i år och sammanträffade där

clcss

UR APPELLEN FRAN
KVINNORNAS
VÄRLDSI{ONGRESS:

tne:l samtliga 17 delegationer'.40 arr oss reste i juli för'ra året
tiil Nevada, expct'imenttältet för amerikanska kärnvapen, iör'
att protestera nrot I'egcringens irten-rpptagande av kåilnvilpcnpi'ovcn i atrnos{'iiren.
Och i vlirets valli'rirclade ctt 30-tal av oss till Rom lör a1t
l,illsammans tncd lc,innor' l'riin Europa, Syclamerika och Asicrr
i:r'inga Pår,en Joharnnes XXIII vfir hyllning för hans frc'dsl'rämjande insatsc.r. I ohtober, under kubakrisens ångestfyllcla r,'eckor clctnonstrcradr: r,i två går-rger framför' Vita Huset
och l<rävde stopp 1'ör- alla planer på invasion. Vi var ociiså
bcledd:r artt säncl:r ctt flygplan mccl kvinnor till Kuba. Viir.
tanl<e 'u'ar': Orn ni anfailer liubanska l<vinnor', anfaller ni oss!
El'tel ctt par dagars l(ongrcsslör'handlingar gicl< delcgater'na till arbcte i clc olilia kommissionelna. Där gjordes mer. tit-r
500 di:;kussioi-rsinlägg. F rån svensk sida ställdes en rad konl<t'eta I'ör'slag. I kommissionen om kvinnornas r'ättigheter lrjlc.;log RoCnE Öhntan att KDV 1r'amdcles borde ta initiativer
tiil srirsl<ilda arbetsi<onI'erenscr lrjr länder med lii<artade pr.oblcn'r - cxcmpclvis i l'r'iiga om syssclsiittningsstrukturen och
rridare att cn l'orskningsgrupp borde inhämta och bearbeta
material angåencle daghemmens inverkan på barnen. I hommissioncn onr barncns fostran och häIsa ställde Ulla Suensson,
I'örslag om en världsomfattande propaganda mot krigslel<sal<er och att man sl<rrlle stimulera till ökat utbvte av barn-

litteratur länderna emellan.
Vid liongrcssens avslutning antogs en appell till världens
l<vinnor. Den antogs med endast två rrjster: emol. - det var
livinnolnas starlia r,ilia zrtt 1örsvara 1'r'eden och avvärja cn
delcgationerna fr'ån Kina och Aibanien som beklagligt nog
inte ansåg sig liunna godi<änna den. Trots den malört, sorn
på detta sätt blandades i glädjens bägare, formade sig kong,ressavslutningen till en entusiastisk fest med hyllningar: för
madamc Cotton, Iång','ariga applåder och sånger. En skog av

uppsträckta. sammanfiätade kvinnohänder symboliserade
k:irnvapenkatastrof

.

Vi återkommer till kongressen och till den mycket intressanta och givande resa, som den svenska delegationen fick
göra tili Kiev och Leningrad cfter: kongressen.
B. J.

liuet skall triumferu
om ui det uill !
... Vi rriil bidraga till att skap:r cn varaktig frcd; r'i
vill inget krig; r,i är' övcrtygade om att konfliktcr rlellan statcr kan lcisas gcnom fredliga I'cirhandlingar.
Vi vill arbeta fiir lredlig samlevnad mellan staler
nr.cd olika samhällssystem pir grundval av iimscsidig lcspekt, nzrtioncll integritet och surrer'änitc.t, p:i grundval
av icke-angrepp, icl<e-inblandning. iiimlil<hc1 och iimscsidig nytta. Vi vill albcta firr :r11 uppnir allmrin. lolal
och str'ängt kontrollerad avt'uslning i lrirsta hanc] beräffande kär'nvapnen.
Vi uppmanar er :rtt
tillsammans med oss oförtrutet arbeta för att få et,t
slut på kärnvapenproven; stöclja skapandet av kärnvapenfria zoner; kämpa för att alla militärbaser avlägsnas och alla trupper på främmande mark hem1

kallas;

understödja de personligheter, organisatiotrer och
regeringar som handlar i denna anda;

mångdutrbla kvinnornas aktioner för fred. fredlig
samlevnad och avrustning.
Avrustningcn skulle vara en av dc största segl:arna
Iör' en m"änsklighet som längtar efter fred. Dcn skullir
bidraga till l'red i världen, skapa förutsättningar frjr eir

sann jämlikhet mellan folken, frigöra omätliga materiella och mänskliga resut'sel' för fredligt arbete och
stäila veienskapen i mänsklighetens tjänst. Den l<ommer inte att lösa alla sociala och :rndrtr problem. men

allmön och total aurustning en

kommer att skapa betingelsetr i övcrcnsstämmelsc
lolkcns intressen.
Avrustningens och fredcns sak åir" osl<iljbat'
l<cns kamp l'ör sitt nationeila rtbert'ocnde.

absolut nöduöndighet

Kvinnor, vi som ger livet. skall försvara

I det tal som hölls på den svenska delegationens rrägnar av
Birgit Jansscn rrid Kvinnornas Världskongress, citerades Gn
känd ameriliansk bioiog dr Glass. Om en kärnvapenkatastrof
utlöses är det endast några 1å varelser som har möilighet att

överleva:
"Då det saknas strålningsskydd för djur. kommer alla vilda
och tama djur i de stridande länderna att utsättas för dödande doser av radioaktivitet. Inte bara kött- och mjölkprodukter komnrer att försvinna med boskapen, utan en ännu större
olycka kommer fåglarnas undergång att innebära. Utan 1åg1ar

att livnär'a iiommer insekterna att förökas katastrofalt. Insekterna - inte människan eller andra högre arter - är: de
enda som är rustade att överleva i atomåldern. De ocl-r bal<terierna är enolmt resistenta mot strålning. Låt en man upptaga 600 röntgen och han förgås snabbt och eländigt, men
100.000 röntgen skapar inte minsta obehag för en insekt.
Kackelackan, en är'evördig och hä-rdig art. kornmer att överta
den dåraktiga männisl<ans boplatser och tävla endast nted
andra insekter eller baktelier'."
Från den svensha delegationens sida underströks att "allmän
och total avrustning tir en absolut nödr'ändighet för: mänsklighetens frarnticl".
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På oss vilar ett stort ansr,'ar för lörsvaret av våt'a
i'ättighcter, våra barns lycka. för fredens skydd och
folkens rätt till obcroendc. Me-n '"'i har också stor tillit

till vår styrka.
Vi är' mer åin häiftcn av mänsl<lighetcn. Vår st,yrl<a
är viir: enighet, son-r hitintills gjort det mtijligt att Iirt'hindra ett tredje r'ärldsl<t'igs l'asol'.
Det som för'cnal oss utgör en väldig krait: dct tir l<ärleken till våra bat'n, vänsliapen och solidaritetcn mellan
kvinnorna och mcllan lolkcn i hela 'u'ärldcn; dc't rir vår
str'ävan till Ired, rättrrisa, iramstcg och l)'cka frjr hcla
nr.änsl<l i gheten.

Vi siutel oss sarr.man för att samla och mobiliserir
alla kra.lter rnot krigsfat':rn, l'rjt' all, siil<ra cn varaktig
fred i rrär'Idcn.
LIVET SKALL TRIUMF'trRA CM VI DIIT VILL!

lat det jcimt
finnas solsken. .
Musik A. Ostrovskii

.

Svcnsk text: Tulc Eliksson

Vårsolens ring, himlen omkring
tecknade pojken i skolan
Texten han skrev blev som cLt brcv
med enkla och kantiga ord:
Lö"t det jtimt finn.a.s .sol.sken... Sä siöng pionjiirerna
niir de en dag stormade itt i kongresshallen, glada och
lyclcliga och med massor au blommor i hiinderna f ör att
hylla "alla sina rnamnror". Så.ngen uar sn.art pd allas
Idppar, den blep till en signaturtnelodi för hela l.tottgressen. (Noter llan erl'titllas nust insiindande att I:40 i
lrimiirl':en till tidningens erp.)

Låt det jämt finnas solsken,
iåt mej jämt ha cn mamma,
låt det jämt finnas hitnmerl
över jorden clch mej.
Älskadc vän, käraste våin,
fred önskar alla i världen.
Mister du mor när du blir stor
hamrar ditt hjärta ändå:

Låt det jämt finnas

Omätlig' nöd. krigsbrand och ditcl

fiir intc

solskcn

övcr världen.

Sol överallt! Fred <ivel allt!
Sli har oss livct bcfallt.

Stilla soldat! Hör du. soldat?
Människor fnrktar krc.vadcn.
Tusenden ser: mot himlcn och be,r
det som vi ständigt har 1,änkt:
Låt dct iämt finnas

går

Lat det jiimt, finnas soiskcn

låt mej iämt ha en mamma,
låt det jämt finnas himmcl
övcr iorden och

solskern

bad och barn
Dct sägs att dct är bes'u'är'ligt att ha
baln me'd sig ut, men ibland ät' del
skönt. Som häromdagen då jag flyddc
I't'ån frukostdisken och tre obäddade
sängar och tillbringade dagen vid Nya
Eril<sdalsbadet i Stockholm tillsammans
ned lyraåringen" Sensornmarsolen ske-r-t
varmt och vattnet var: tempererat. Jag
prövade den allra nyaste bihinin och
kändc m.ig ganska så jönsig - om uttrycket tillåtes. Det är i varje tall adcl<vat. En ung kvinna i bikini slipper
inte de s. l<. badraggarna, som vcrkligcn kan konsten att förstöra en baddag.
som lrran tänkt tillbringa rned en god
bok, cn sticl<ning ellcr mcd ensamma
Iunderingar.

- Hej, lilla fröken. Vackert väder
clag. Vad grir fxiken ikvrill'/

i

I sanning cLt djupsinnigt samtal, rnedan dc'n unge mannen giir gymnastiska
t'cit'elser Iör att framhär'a musklerna
under den brunbrända huden. De är'
alltid solbrända, redan första baddagen. Vintcrscmestcr i sydligare nejder',
brukar dct heta. m.en åir säl<ert lil<:r
o['tir l<r'altslampa.
Men säg dcn badraggare som inte I:u'
ett hastigt ärende, från vilkel han
alclrig åtcrkom"m.er, då en fyraår-ig l<illc
dyke.r upp och ropar mamma'?

Trots dct får: nog dcn goda bokern
eller stickningen vänta, eltersom ett
barn i en aldr:ig så liten bassaing hrär'el
tillsyn var sekund. Ett, tu, tre är han
1örsvunnen. Plask ned i vattnet fi'ån
bassängkanten. Ögonblickcl, clärpå stär'

me'j.

han pii I'rittcr i vattnct, hostar, spottaroch lräser. Ögonen är- stora och runda
av liirsliråicl<clser. och mamma måste.
lr'rista och tolka. Och scdan är han i
vattnet igen, denna gång m.cd l'öttelna
förc. Han har cn badring arr plast, meil
viigar intc hänga på dcn och flyta. Det
blir ingen tid för mamm.a att ligga pii
l'ygg men i gengäld får sensommarsolen

sin chans zrtt bättra pii
runt om hela kroppen.

solbrännetn

På hemr'äg i tunnclbanetåget är den
Iiilc nog sii lia'u'at, pratal hrigt om ati
han sim.m.at undcr vattnct som en lisl<.
och att dct inte alls är' l'arligt. En dam,
som just reser sig för att stiga ar', sägcr'
nzigot onr att sm.å barn måste akta sig
för diupt vattcn. Då vändcr han sig om,
och just som dörrarna öppnas slår han
ut sin lilla hand nrot dam.cn och ropal'.
så det hörs ända ut pii perrongcn:

- Mr-.rl, man l<an lly+"a pei en plast-

grej

!

S. Andersdotter Hedell
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KVI}.[NIANI
säkrast bakom ratten
au Ulf Ingemar
Ja, nu är det fastslagct! Kvinnan är'
s:il<ralc bal<om ratten än mannen I E:r

r-rtrcdning som just färdigställts ltimtrer
klarb bc:;ked om den saken!
Ända sedan kvinnan. för snart 25 iir

scdan, började intressera sig 1ör att
s.iälv l<öra bil, har motståndet varit
m.assirrt från det maskulina håIlet. En
m.eingd skäl har anlörts varfrjr l<vinnan
övcrhuvudtaget skulle vat'a l<omplett
oduglig som bilförare. De första "bilsul'fragettel'na" rönte m.yckcn spott och
spL.. De manliga bilförarna, som tidicligare varit hänvisade till att träta mccl
verrandra, fick nu en gemcnsam. hackl<yckIing. "Ja se fruntirnn--'er ocl-t bilat'
- det går inte alls ihop", har varit en
vanlig replik.
Mcn undcr åt'ens lopp hei' tnots'uiindct mjuknat alltmer. Den snabba utvccl<Iingen av vår standard, och därnr.ed bilbeståndet, medf ördc att l<vinnan började få disponera familjens bil
i allt större utsträckning. Männcn bcjrjadc också få upp ögoncn för att dc't
vid vissa till{ällen kunde vara bekvämt
om "Iilla frugan" hade ett körkort. Då
liunde han till exempel ta "Iilla nubben" utan att behöva åka buss, spårva"gn cller- taxi hem
Taxi ja! När de kvinnliga taxiföt.zirna debuterade var det dags 1ör en ny
!

opinion, men denna gång avsevärt mer
halvhjärtad. Visserligen händer det än
idag att cn och annan masl<ulin individ
l<iinncr det vara under sin värdighet

vi stäIlt upp siffrorna i tabellform, ärgivna i procent. Det är att obser-ve'r'a
att samtliga sif f ror räknats f ram pii
basis a\r antalet kör'kortsinnehavare.
Att det f inns avsevärt f ler m:in titr
l<vinnor bakom ratten ute i traf ikcn
l<an m.an därliir helt bortse 1'r'ån.
1. Vållonde ov omkörningsolyckor.
Krrinnor 33 ",,
Män 67 o,
2. Völlonde ov porkeringsskodor.

att åka med en kvinnlig förare. Men
de är i absolut minoritet. Och när' så
Spån,ägsbolaget lanserade sin nya giv
med l<vinnliga bussförare, var isen totalt bruten. Kvinnan har helt och fullt
a-ccepterats som bilförarc l Men hur
lilarar sig då kvinnorna i trafi]<en? Jer.
Iiir man tro det stora flertalet manliga
l:ilister, så har de den uppfattningcn
att kvinnan är vad man kallar en "tt'aIikens olycksfågel". Den gamla rrälkändar "Laura" har blivit bilburen - det åir

crda skilh-raden. Man har accepterat
l<vinnan som bilförare, men att godklinna hcnnc som fullvärdig sådan - nc.i
clå

3.

Krrinnor 21

"

Völlonde ov fotgöngorolyckor,

Män 54

4.
Män

o

ri

Kvinnor 46

Äto! för vördslöshet
BB

o,1

i

pas att också rnännen acceptet'ar lakta.

Frir artt gijra dct

n-rct' <ivc-t'slilidligt hat'

",,

trofik.

Krrinnor 12 ",,

5. Ätol för rottfylleri.
Kvinnor B (' ,,
Män 92 o 1
6. Völlonde ov påkörning bokifrån
(t. ex. i bilköer),
Män 38 o,r Kvinnor $) tt t
Så, slappna av alla kvinnor bal<on-t
ratten. Ni kan känna er lugna i medvctandet om att ni är' lil<a duktiga bilIörare som männcn. Rentav litet bätll'c4...

De'n

grönar.

den
den lekarnde våren
skönat.

f

örflygcr'.

,,

!

Dct är därför i högsta glad intressant
att titta en smula på resultatet av de'rt
hiir utredningen. Man får väl bara hop-
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Män 76 o ir

hös ten
Den gula.
den fula
september

i

spåren

sig smyger.
Ack

! Sommarens dagar

de rzäntades långa
och voro så korta.

De lovades många,
dock äro dc borta.
Selly, Selly, ser du molnet där?
Vinterns drivor det i skötet bär
J. O. Wollitt

IfiIEM

g

och

IHIUTSH JT':IL L, It

Ur vär' intet'nationella liokbok hal vi
denna gång valt en rritt Irån Polen clär
makaroner cller nudlar, som de där
kallas, är en mycket omtyckt ingrediens
i alla upptänkliga sammanhang. För
svenska smaksinnen vet'kat' det kanske
konstigt med makaroner och vanilj. Meu
rri försäkrar - det är bara en fördom.
Pröva och ni ska finna att det är mycket gott.
Följande anekdot hadc mrs Bazaar',
kokbokens f örfattarinna. ocl<så hämtat
från Polen.
Mokqroner och filosofi

En ung man mcd tåimiigen klcnt lörstånd fick en gång ett giftermålsförslag.
Stackars yngling! Han hade intc den

blekaste aning om hur han skullc bete
sig i andras säIlskap. För att hjälpa
honom ur hans förlägenhet grep fadet'n,

7A\

rnötet vilket gjorclc att han keindc sig
mycket besvärad. Men när de på grund
av det delikata ärendet avlägsnat sig,

ble',' han ledigare. Med faderns

Älskar du makat'onet'?
- Ja
visst, svarade hon förvånat,
varför skulle jag inte älska makaronet'.
Eftcr- ett ögonblicks tystnad fortsattc
han.

Har du någon bror'?
- Nej,
jag har ingen bror.
- Friaren
sken upp. FIan hade lycirligb och väl klarat av faderns två lörsta
instruktioner. Nu äterstod att komma
med lite lilosofi.
- Kalga, sade han, om du hade haft
cn bror', skulle han ha tyckt, om makaroner'?

*

som var en man av r,ärld, in och för'-

rnanade honom således:
När du första g,angen uppval<t:rt'
- tillkommande
vet du troligen inte
din
r.ad du skall tala med henne om. FöIj
mitt råd. Börja l'ör'st att tala om kär'lek. Sedan kan du gåi över till familjeangelägenheter'. Avsluta så det hela med
Iite filosofi.
Brudgurnmen in spe nickade instämmande och förklarade allvarligt att han

förstod fullkomiigt. Med Iaderns r,äisignelse gav han sig sä i väg till sitt
Iörsta möte med sin tillkommande.
Flickans föräldrar val när'valande vid

goda

r'åd ringande i ör'onen frägadc han IIiclian helt plötsligt.

da i de kokta makaronet'na,

Gräddas i cirka 250 grader till dess
puddingen stannat samt 1ått vacker'1ärB.

Mokoronipudding med vonili

Delikot vinsös och mokoronipudding

3 iiss

2 ltkp riuen, ost
17 5 gr lcorta ntakaroner
t

t

citron

saf

ten au

crl

t kkp strösocker

2 liter blandning au lilmjöIl:, och
sriiddf il
1 tsk uaniljsocker
50 gr smör
l:anel och skorpsmulor
Vispa samman ägg och socker'. Tillsätt filblandningen och riveosten. BIan-

praktisk suplats
första pris

r"aniljei-t

samt citronsalten.
Smält smöret i cn form. Häll i hela
blandningen och strö kanel och sl<orpmjöl över innan den ställes in i ugnen.

2 iiso
1 glas torrt uitt utn
1 ragad tsk potatism,jöL
2 tsk socker
:"

,, gles uatten

Blanda alla ingredienselna i en tjockbottnad kastrull. Undcr omr'örning liokas de upp. När de fått en jämn konsistens iyftes kastrullen av rrärmen. Fort-

sätt att röra till dess såsen

srralnat.

++*'f,,..ää

i 4 M-tdulan

En husrrror från Arbrä. h'u Eilc-r
Mörk, tog första pris i dcn förslagstär'ling som utlystes av HEMMENS 4 N{.
I likhet med många andra husmödrai'
hade flu Mörl< fundcrat örrei- hur hon
skullc kunna Iå en lämplig plats för sin
sön-rnad och 1ör' symaskincn nair dci-t
intc var i bruk. Fru Mörk syt' ofta, jl
hon syr dct mcsta ät sig själv och de
två barnen. Så en syplats var vcrkliS'-en
nåigot angeläget.

Att ha cn god ide och dessutotn cit
n-r.ake, l<an val'a cn f örtt'äf f lig
kombination n-rånga gånger föi' en husmor. För fru Mörks del leddc deb till
att hon fick sin syplatslråga iöst, att
hon fick 1.000 kronor från HEMMENS
4 M i lörsta pris och att hon kanskc
{år glädjen att se sin idc omsatt i cn
vidare verklighet.
Tävlingsjuryn hade den meningen att
cn fa-st syplats fyllcr en v:isentlig funktion i ctt hcm.. Kläd- och övrig husbehovssömnad, lagning och iindt'ir1.g av
händig

tcxtila nr.atcrial tal cn eod del av husm.ors arbetstid.

Fördelarna m.ed det beiönade försla'gct är', att det på ett litet utrymn-Ie gef
plats för rcdskap och övriga detaljer,
som bchöver finnas inom räckhåll undcr- arrbctet. Symasi<inen kan tncd ctt

cnkelt handgrepp kotnm.a i arbetsiäge,
bchöver inte lyftas ellel monteras. Backar och lådor gör det, möjligt att håll:t
ordning på arbetsmaterialet. Saxar ocl-t
nålar' l<an förvaras utom räckhåll för
små barn. Arbetsskivan kan anr,ändas
rivcn fiir: stlyl<ning.
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Där'på spt'ang hon ännu ett stYckc

upplit Storgatan och slank in genom cn
port. H<-rn kom in på en bakgård rned
soptunnot'. Hon såg ett par råttor l<ila
in i ett hål i uthuset bakotn tunnorna.
Bortom uthusct lanns ännu en bal<geirci och där växte ctt träd. Där brukadc gråsparval'na hålla till.
Me'n i dag fanns det inga fåglar i
tr'åiciet. Så Lilian satte sig pä en lådet
uthusväggen och väntade. Slutligen
kom sparval'na flygande, cn hel svär'm'
De kom ö'u'et' hustarken och döh in i
ti'aidets l<t'ona. Sedan satt de där och
skvit't'ader och kvittradc'
Mcn spat'val'na 1ämnadc snat't' sitt
'u'icl

Allu minu djur

tillhäIl bland lörren och llös ned pir
r-r-,.nrlien. Där' hoppade dc omkring och
sökte eftcl' mat. Somliga badade i san-

Av Harry Iseborg
Liliern lpcd l.iusa hårct bot' i Kör's-

- Stolg:rtilll, sil Pgio.
biirsgr:ind. Ovanför gt'aindcn tit' sl<ogcn. - Nej, intc ''Stot'gatan". . . jag vill
i-rör'a ditt nainn, Polo!
Ncdanför är Staden.
Papegojan lick lt'anr niigla hcsa ord
Hon ha1 cn bror', cn litcr-r co, som
i<arllas Lillerlr.an Blon-r.. S:r h:rr hon cn sotrl Lilian inte liundc 1örstä. Scdan
lckkanrat som hetcr Janne. Jannc bru- l'I}'ttade han sig av och an på pinncn
och siöng:
har lcl<a att hart är' buss.
En morgon gicli Lilian förbi dcn vita
- Stora lantncn... stora l'amnen...
grindcn i batckcn. Dtil stod germle klocliSii tystr-radc han trrät'1, guppadc av
makarn.
och an likt cn tupp som tänher gttla,
- Moi't'n, lilocktnaliat'n, sa Liiian. och r.äste:
- Hat' du nån saga i dag?
- Vaciit'a Polo... Vaclit'a Polct...
Nu \'åll' dcn liller lyssnerskan nöjct.
- Inte idetg, s"'att'adc dcn gamlc.
sa
Ilon szr nligra smcksamtna ot'd till pa- Då går iag till alla mina djur,
Liiian.
pcgojan och skyndade vidat'e tilt dt:
Hon gick till sömtnct'shans f önstct" andra djurcn i Staden.
Där innanför' fttnns cn ht'tiiiit llrccl cn
- Kaller Schcwen! r'opadc Polo cltcr
r'öd blommat. Framtör' kruharn läg hushennc da hon för'svann bot'tom hörnct
hatten och

sov.

- Morrn, Tluls, sa Liliatn.
I{attcn vitknade och tittardc pa l'licl<an. Sedan gäspadc han och st-rtnnuclc
igen.

- Sov gott, mitt knYtc. stl Lilian.
Sedan gich hon till b:rgar-n i hrjt'nct'
Där fanns inget djur att se i fönstt'ct.
l\{en där lanns bullar', och sådant åir
ju alltid tint att titta Pii.
I fönstret intill satt patpcgojan Polo
i sin bur. Det var den gt'annaste luigcl
mern nånsin kunclc se, 1ör' dcn val blä
och gul och röcl.
Lilian l<natckttdc 1öt'si1<tigt pai t'utitn
och visl<ade:
- Vackra Polo
- Klockan sju, sa PoIo.
- Tala om att clu hctcr Vacl<r'a PoIo
sa llicketn.
- Hej, hcj, sa Poltt.
I

I

Liliarn skrarttadc.

- Nej, nej. Sr''at'a att clu uit' Vachra

Polo!

- Vackra Polo. sa papi.'.gojitn.
- Hör vad du kan om du vill.

sit

{lickan.

Papegojan visslade- olt bit.

Scdan

ruggade han upp sig och pulsadc f.iädrarna ned sin l<rokiga näbb.
- En gång till. bad Lilian. - Jtrg vill
hör'a att du är' Vacki'a Polo.
16

rricl bagat'e'ns hus.

Lilian gick ncl' till Storgatitn. Dåir
olia och bensin och bilar kilade av och an.
I ett av trähusen vid Storgatan boddc tant Sotarn. Lilian gick in till hen-

Itrl<tade

nc.

- Morrn, tant Sotarn, szt Lilian

och

l<nixade. Kan man få titta på Tlo.ias
valpar?

- Visst Iår du clet. Lilian, svaradc
tuntcn och släpptc in henne.
Troja 1åg i sin korg mcd l'yt'a stnii
glada valpat'. Valparna bet sin man-]nra i öronen och åkte kana pii henncs
rygg och bet henne i srransen. Men Tt'oja

brydde sig intc om det.
Flickan slog sig ned vid hut'tdkorgen
och lektc m.ed valparna. Troja liil hennc håIlas för hon och Lilian vat' gainla
r,änner'. Hon bara tittade på llickan
m.ed sina stora bruna ögon när Lilian
tog tiii sig de bjäbbande små iive'n. Val-

palna fijrsökte bitas, nten dct kändes
intc. valparna r.at' ättnu sä svaga.
- Mina srna liryp, stt Lilian härväniigt.

Hon lekte mc'd valparna cn lång
stund. Sedan hom tant Sotarn in och
s:r att nu shulle de so'n'a. Då la Liliiin
tillbaka r''alpat'na hos Tloja i korgen.

den.

Lilian ville inte skr'ämtna [åglarna'

Hon vågacle linappast rör'a sig' Ändä
gick clet på tol<: tomlädan hon satt pa
brakade plötsligt ihop och hon satte sig
pladask i backen.
Fäglarna hoppade högt arr {ör'skräclielse. Sedan Ilög de bort ör'er hustaken. Lilian tittade snopet ef ter dcm'
Hon tycktc att {ågelsvät'mcn liknadc en
lång r'ök clär den svävade bort'
sig siäh"' nu ha- Hm. sa Lilian till
jag {är bättcie jag ol.ur. .Iag undrar om
torget och
jag
går
Stora
till
rc tul om

tittal På duvolna?
Hon reste sig upp och ställde

stcgen

mot Stora torget'

Utantör rePhandlarens af Iär stod
drerghästcn Grållc med sin 1ådkät'ra'
Grållc val' gammal och luddig och ciystcr". Lilian hade hört folk sägar' att
Gråille var algsint och opålitlig' Hetn
brukade nafsa e-f tet' f olk pastods dct'
Jål, någon hade till och med sagt att
slalir-nan borde sända bort Grålle till
elak'
så
varhan
att
därför
tarn,
Men Lilian var inte rädd Iör iådhästcn. Hon visste att man aldrig bör smyga fram och klaPPa en häst som intc
sctt när m,an kommit' Man slia vara
luen ocl-t låta hästen tiirsttr att man vill
liomma och hälsa Pa honom'

Helt r'änligt sa Lilian:
du eir arllt cn
- Morrn. Grällcgubbcn,
tin pälle du. .
Och så l<lappade hon honom pu länclcn. Grållc f låsade lite och blängde
undrande på ftickan. Mcn l-ran na{sadc
intc och inte heller sparkade han'
du och
- Så clär', nu är' t'i vänner
jag, sa Lilian.
och röck i
- Horrl<, {läsade Grällc
.

betslet.

Det I'ar Grälles sätt att visa att han
gillude Lilian.
Duvorna trippadc onrkling på tot'get'
när Lilian l<om dit. Hon gick in i hopcn och stod där och tittade på dcm'

En bil kom l<örande' Då bilen var
helt nära du'u'ot'na makade de sig ät

sician och lilarardc livcl ulan stör'r'c bcsvtir'. Bilen l<ör'dc bort.
I-ilian fcilsölitc l<omn--ra n:ir':t duvol'Dä, men clct iyckardcs inter. Duvoln€l
t-nasadc

sig undan Iör hennc

ochsti.

föt'nrirnrert. - Ni ktrn gott stanna drir
rir'.

Mcn clnvolna blvddc sig intc or-n det
hon sa. De mal<aclc sig unclan sii snalt

hon hom i niirhclcn il\r dcrl. Liiian
suckadc, hon t.vclitc clcl v.ir lcdsan-rt
ertt intc duvt.rrna villc stanna lirrar hos
hcnnc.

Då liont cn gultbc trrcd cn pasc
t-t-tat.

går

clur'-

IJair li;rstaclc ut iiltcl och blcv

gonast omsviirr-t'r.acl :rr' l'tigiarna. Nu blcv
fliclizrn herlt ör'clgiven ar. duvorna. Ing-

cn cnda ålv clom t..yclitcs bly sig olrr
hcnnc. Alla tr':ingdcs liling clcr-r gantlc
nred päscn.
NIcn sä händc nagcll. Ett lönstcr. till
ctt arr. huscn i n:ilhctcn ö1t1tr-rudcs och

cn tant. r'opadc nagot al gubbcn. Dcr-rr-tc
nickaclc till svar'. Sa st;ingr.lcs i'rjnstr.ct;
och tantcn liirsvann bal<om galclincr.na.
Gubbcn r'åinde sig till llickan:
- Hör du, lilla stunrpan, sa han vzinligt. - Ta hancl ont dcn hrir' ltascrt och
n-r.ata duvolna. .Iag maslc gii hcnr till

Lilians håindcr slö1 sig snabbl lir.ing
pasen. IIon t,acliadc och ncg, sc)nt oln
hon fr'rtt cn stot' och vaclier. plesent.
Gubbcn gick.
I ctt nu val Lilian upltval<lad ar,' duvol'na. Dc I'laxadc i<r'ing hcnnc, sonrliga
satte sig på hc'nncs axlar'. Er-r l'ör'siikt.c
sitta p:i hcnncs huvud. Jar. hon val sii
omsvtilrnacl ilv d.jul sonr alclr.ig fijlr'.
Och valjc giing hon l<astaclc ut cn ntivc
tit'tcr', r'opaclc hor-r högt av gläd.ic:
- Korr.t, etlla nrina cl.iur' . . . :rlla rninir
djr-rl i r'åilldcn!

En ny SKV-avdeining hal bilclats i
Pajala. Rcdern vic'l st:rrtcn clisl<utcrades
vill<a lol<ailpolitiska 1'r'ågor som det I'ai'
angcl:igct börja sysslar mecl. Pli lörstu
mötet beslut:rde man r'äncla sig till konimunalnämndcn nted en bcgäran om arlt
sl<yltarrna Iör hastighc-tsbegriinsningcr.r
shall i'lyttas, sri att 50-kilometersbestär'nrlclscn lir,rmmcr ettt gälla åiven t'<.rl ctt
bostadsonrliidc cl:ir cicl nu bol ctt hunci-

ratal barn.
Ljungby
5 nyit ciirolitanslutnit mcdlcmntar'f icli
iöt'bundet; på r'är'kante.n i Ljungby. I
l-tijst blir clct cn ny :rvclelning lovzu' cle

som tagil initiativel till mecllemsr'är'r'ningen.

Arsto

hal r,åirvat 4 nya rnecllcntmur

och

Fqrsto
t'ztltpoi'tet'aclc 1r'e n).a rlecllcmmal ntil
J

I tL7

1,..

1'ör'

somntar och selttcs-

r.r'

Vontör
Som e tt lccl i soliclalitcl"skarnpunjcn
1ör' S.1.fli1h'ikas folli anoldnade Vantör'sar,'clelning,en ett inbjudningsmöte dcn fl

maj. Syclalt'ikaf r'ägan visade sig konkullcnslilaltig ge.ntentot dcn vacl<r.u
i'lirkr,'åilicr-r - mötet blcv övcr llr)r.våin1an
viilbcsrilit. tril. stud. Charles Ka,uraisu
It'an Syclr,'iistat'rika gar' llcla f:tlita om
ftjlhail:urden:r i dagens Sydafrika, där
ra:;lör'tryci< och ten'ol blivit landcts lag.

PeLer

Radise, alla l'. cl. mecllentmal av Golclcn
City Di,ries (cle valde att stanna i Sl'crige el'tcl en turnc iör ett par är' seclan)
s.jör-rg nogro

spiriluals och den uppiy-

sancle [ilmen "Endast Iör' r,'ita", visadc.s.

****
I-* -lr

T-r

!v,

0vt
L/,u

kcirnuGpenfri
zon i Norden
I)clcgerlci na llan cle nolclislia liir-rclcr'rra Vicl liong|c;sscn i MOskr,.a cnadct sig

om 1'öl.iernde uttalnnclc som tillställts i.cgcringalna i lc:spchtive liincler':
Kuinnor frrin lJorden, sotn deltagiL i

Kuinnornas Viirldskongress i Mrtsl':ua
dert 24-29 jttni 1963, dcir den centrala
frdgan uar fred och allmiin aurustnin(]
ril;tar en uiidjan titt de nordiska liirtdernas regeringar, att med det snarast,:
uyspta tiII behandlittg de förslag, soln
ausei' sl;a'pandet au en liirnuapenf ri :on
i l\iorden.
Vi riidja till regeringarna om ett ittttm,t och konstrulttirtt nordisltt sanl,al'bei"e och oaubrutna anstriingningar för

Qtt be.*ara freden och tryggheten i Nor'den.

Dan
band

nrarl:s Demoltrcttisl;n Kuirtdef or-

Finl,attds Demoliratislia Kuirtrtoförbttt.d

lsicrrds Kuinnoförbu,ttd för Frt:d och
Kztltur
,lVoi's/i Kuittne f iirbutld
s V iinsterf iirbund

Sr--etts/io Kuinnor

Tl/-Rodio-Tronsistor
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-

ALLA BILMI{RKEN

qlltid ett fynd
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MALARE

Ensomförsöljore för

YAffi
I

rot

IJriart lsaecs, Ronald Chattg och

tnan tog lecligt

m.itt, Iör'stirr du.

VALKOMMEN
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r

Fojolo

- Jag iir rriil ingen bil, sa llicl<an

ni

KV

tla,

Blekingegoton

l/
TILL

IN

DAG FOR EN

6

Tel. 40 96

11

SOMMARENS KYLSKAP HETER
OSS

Pliltco, cR0sB\|

PROVTUR!

OCh ATASKA
Finnes

BIT.& MOTOR AB

stort

Bjursötrogoton 69. BANDHAGEN
47 49 47 - 47 49 49

Iel.

3

FULLSTANDIG SERVICE!
RESERVDELSLAGRET

Brönnkyrkogoton 98.
Tel. 69 69 21

flyttot till

f

ioliko storlekor somt med
Yttermött 50X50.

rysf ock.

Söljes pö mycket godo villkor. Völkommen in

till

Kvöllsöppet

oss eller rino.

till kl. 20,

Henry l(iöllqnder
TILL EDER TJANST
BONDEGATAN 65
Tel. 43 31 89

STOCKHOLM Sö

-

41 62 59

Nu ör rötto tiden för konservering
TVATTMASKINER FRYSBOXAR
JARN OCH BOSATTNING

JARNMAN AB
Hökoröngsplon 11. Tel. 94 37 50,94 37 60
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SKV

Ransome Kuti

50 år 1964

tackar S/(I4s medlemmCIr

SKV:s nästa f örbundskongl'ess skall äga I'um den 2-:)
maj 196.1 och kommet'. Pä inbjudan av Göteborgsdistriktet,
att förläggas till Göteborg och
Börsen.

Detta klubbades vid

f

ör'-

F unmi Ranscme Kuti lran Niget'ia besökte
SKV:s egen af rikadelegat
Svcrige på r'äg hem ft'än Kvinnornas

Trarnsport
Borlänge
Farsta

Världskongress. Undel sin vistelse håir

Surahamil:tt'
Vantör

blev hon bl. a. intervjuad i radions
"Familjespegcl''. Vi kommer i nästa
nummer av vår tidning med en specialartikel om r'år' långr'äga gäst. Här vill
vi bara citera några rader ur ett brev
till förbundets ordförande Andrea An-

bundsstyrelsens sammanträde i

Stockholm den 7-B scptember'.

Kongressen Iår sin särskild;r
pr'ägel av att lörbundet nästtr

vår Iilar 50-årsjubileum. Den
19 mars 1964 blir det nämligen
50 år sedan Föt'eningen Ft'isinnade Kvinnor bildades, den ot'ganisation som 1931 ombiidades till Sr,'enska Krrinttolr;

clreen:

"Jag siinder er D&rn'La hiilsningar och
ett uppriktigt tack fran all.a medletnmar
i uar organisation för er udnlighet mot

mig u,nder min tsistelse i Suerige. Jag
ber er framföra mitt tack till medlentnrernd i er organisation."
Medlen tlll förbundets solidaritctsfond
fortsätter att strömma in och vi ger här
cn redovisning fram till den 9 9. I olitobernumret avser vi att komma med
slutredovisning. De avdelniugat' solll
d.nnu har listor att redovisa otnbedes
därför sända in pengarna senast den
1 10 1ör att komma i slutredovisningen'

Vänsterf ör'bund.

En bred organisationskantpanj för att stärka och bygg;r
ut förbundet skall genomför'as
under månaderna fram tiil
kongresscn. Nya medlemmai'.

nya avdelningar och ökad
spridning av 'u'åt' tidning ät'
karnpanjens n-rålsättning.
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St. Göran

Bjurslätt, Göteborg
ör'ebro

Sandvikcn
Eskilstuna
Bromma
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Malmberget
Bor'ås

31 :25

HäIsingborg
Bromma
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Skövde
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Uppsala

Centrala, Göteborg
Backsjön
Lidl<öping
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KAS ERIET:

terror
Jag vill inte ha en nattmössa
med spetsar på, fodral till nattdr'äkten, en bricka att ställa på
sängen, en korg för ketchup och
HP-såsflaskan, en torkhuv, etl
utcgrill, en innegrill, ett grillgaller, grilIIörkIäde och grillvantar.
trör'sök inte lura mig till att köpa

.iag är' trött.

Trött på all reklam, alla försatligt utformade och modernt
layoutade annonser. Utled på
veckotidningarnas reportage med

läckra Iärgfotos om hur man
skall ha det och framför allt uad
man måste ha cller i varje fall
bör' ha för att anses \.'ara en modern människa som ät' med sin

TV-tcfflor och TV-kanna eller
TV-set där koppen placeras på
särskild TV-bricka.

tid.
Jag behöver inte en betjänt, cn

en

Nu skall man ha en specieli
"r'ändare", då man skall vända
1'läsket i stekpannen. Finns det
inga vanliga gafflar kanske? Så
lel<lameras det för speciella stäliningar för kopparna i skåpet. Det

sådan där som ska1l stå och ta

upp plats oclr som man hänger
kläderna på i stä11et för att hänga
dom på en stol som går precis
lika bra. Jag vill inte äga en automatisk visp med femton delar',
som tar timmar att diska. Jag
l<larar mej galant utan en hylla
iör kryddor i keramikburkar och
jag behörrer inte en särsliild
korg (!) lör stekpannan. De 50
kronor en elektrisk tandborste:
l<ostar läggcr jag hellre på något
annat. Jag uiigrar att skaffa mej
c'tt speciellt serveringsf örk1ädc:
med mössa i samma mönster och
den clektriska stekpannan? Var
skuile jag göra av den och fram1ör'allt, var skulle jag göra av min
gamla, förträffliga stekpanna som
passar s:i bi'a tiil den stora plattan på spisen?

spal'ar plats sägs det. Och nu, när

vi äntligen fått dessa praktiska
kryddhyllor med utdragbara pytsar {ör' salt, mjöl och peppar så
rekommenderar veckotidningar
pai fullt allvar de här saltkaren
i porslin med trälock som hängs
upp på r'äggen och som är idiotiska på alla sätt och vis.
För' att nu inte tala om alla
stora saker man skall ha t. ex. ett
uterum el1er varför inte en swimmingpool, så man slipper att dra
iväg till badplatsen och blanda
sig med mängden. Nu skall man
inte inbilla sig att uterummet får
se ut hur sorn helst heller. Det

skall förstås ha tak och vara inhängnat så att man helt kan nju-

ta av isoleringens fröjder - det
är socialt det. Och så bör det vala möblerat som ett bättre var'dagsrum med stolar och bord och

lampetter och skumgummidyuor

i matchande färg med mattan (!)
Ja, jag har sett mattor i uterum.
Det är ju jättepraktiskt, eller hur?
Och hur utnyttjar ni egentligen

balhongen? Ställer ni barnens
stör'lar', skridskor och andra attilaljer där har ni kommit på ef-

terkälken i utvecklingen. Balkongen får absolut inte vara ett
skräputrymme. Läs hur trädgårdsarkitekt Rabatt eiler skådespelarparet Wresing har ordnat
det. Se så r'affinerat blommornas
{ät'g står mot de japanska str'åmattorna och dc egenhändigt må-

lade vilstolarna.
Tro nu inte att jag vill plädera
Iör ätergång till gamla goda tider, då husmödralna skur:rde
golv hasande fram på onda l<nän
och lick reumatism av alla iskalla sköljvatten. Saker som ?/nderliittar arbetet tar jag tacl<sar-r-rt
emot. Mcn allt det andra!
Helregud vad man blir trött!
Kraka

li

- 5ö roligt,
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presentero den unge

monnen för oss . .
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MODENYTT:

hösten cir
kommen
Overgången från en årstid till en an-

nan brukar ofta skapa klädbekymmer.
Blillsommardagarna är visserligen ännu ganska soliga och sköna, men redan
i morgon kan den kuina hösten vara

ett faktum. En titt i garderobens malpåsar. Visst duger den stickade dräkten
från i fjol ganska gott och den litei;
kraftigare terrylenkjolen med en mjuk
r-llnirrmnor

är

61

i

nrrLlickl

nlroo

till

vardags.
Men ändå . . . nog är det ganska roligt

-+i r*-r,^ *Å
-Å^^r rrJ
-.,1r. och det finns
va rroSuL
vcrkligen många trevliga nyheler denna höst. Det ruliga tycks komma på
bred front - små rutor, stora rutor och
sneda rutor. Snibbiga kragar, moderna
på 3O-talet, kommer igen. Höftlånga,
t

lediga utanpåblusar mecl iedig ärmskärning är andra kännetecken på höstens
mode.

Här har vi valt några modeller ur
MMT:s höstkollektion, som a1la bär
Katja of Swedens signatur.
En underbart ledig elegans präglal'
den tartanm.önstrade tvådelade modellen. Den är uppsydd i 3-te jersey. Katja
har försett blusen med markerad knapp-

slå, sidsprund och snibbkrage. Klänninocn

finnc

I ^---- Lla{1
^-r t-luljdr-uraLt,
i hrttnf--'. 5vdl

grå11-vitt-svart-gult och oliv-svarlcitrin-aqua. Riktpriset är 198: -. Den
rrirkade kepsen kommer från Titti
Wrange.

Pa nästa bild prescnleL'ar vi tvä spccialiteter för Katja of Sweden: den lilla
kraglösa basdräkten, sparsam med del<oialiva detaljer och den raka liraglöse
basklänningen. Båda har smala passpoaler, i enfärgat, kulknappar och samma iula - "the trdwardian way" i gLönröd-blå, rosenbrun eller salirgrön-svali

3-ie iersev Riklnrisei är detsamma fö:'
båda modellerna - 198:-. Hattarna
kommer från Titti Wrange.
Plom-cnadsl<on har en alldclcs ny och
-:-.^-::^1^r
sdr
lrr daSrdu

r:.^:^
rrrrJr

-^..1

häo

f

r.nnt och

uppsvängt bakstycke. Materialet är buffelskinn.

