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SYMPATIGROSESS hos män förekom-

mer framgår av en undersökning som
ett läkarteam vid universitetet i Birmingham, England, slutfört. Läkarna har
fastställt att det förekommer att blivande fäder lider av samma smärre åkommor som sina gravida hustrur. Svenska
gynekologer har gjort samma iakttagelse. De hävdar att det rör sig om ett slags
hysterisk reaktion beroende på stark inbillning. Män som råkar ut för detta
psykologiska fenomen är sådana som
engagerar sig mycket starkt i hustruns
havandeskap. Det har också hänt att
män som närvarit vid förlossningen
klagat på häftiga buksmärtor. Vid kontrollröntgen har det emellertid visat sig
att det inte funnits något som helst fel
på dem.

HUR GAMMAL HÖNAN ÄR tViStAT dC
lärde om. Urhönan har spårats tilt Sydöstasien, och numera lär det finnas omkring tusen hönsraser. I Sverige har vi
haft höns i minst 2.000 år och aIlt sedan

*

tande äggproduktion. Statistiken säger
att det går en höna på varje svensk men
så värst länge tiil kommer det ej att
vara så. De mindre jordbruken, som ofta är äggproducerande, försvinner i
snabb takt i och med den strukturförändring som svenskt näringsliv genom-

SEX ÄR UTAN OLYCKSFALL KAN
bergsavdelningen vid Guilhögens bruk
registrera. Det motsvarar en halv miljon olycksfria arbetstimmar. De 45 anställda vid avdelningen har som uppmuntran från bolaget fått var sin elektrisk rakapparat.

*

*

BORT MED "MATTVÄNGET" på ar-

AV NORRBOTTENS 260.000 INVÄNARE har 35.000 finska och 5.000 lapska
som modersmåI. Mot denna bakgrund
har fil. lic. N. E. Hansegård i Kiruna
tiltställt länsskolenämnden en skrivelse,
vari han gör myndigheterna uppmärksamma på att två- och trespråkigheten
bör beaktas. Erfarenheten visar att det
är svårt vid bedömningen av uppsatser
i svenska att avgöra vad som i dåliga

betsplatsen vill de cirka 28.000 hotell-

och restauranganställda. "Mattvånget"
är reglerat i avtal till två fullgoda måI
samt kaffe med dopp per dag och betraktas som löneförmån. Fackförbundets

medlemmar vill hellre ha kontanter
för att fritt kunna välja var, när och
vad de vill äta.

*
VÄSTERNORRLANDS KOSSOR MåSIC

börja banta. Under sinperioden får de
för mycket mat och i stället för att producera mjölk }agrar kossorna fett och
för det foder ägaren kostat på får han
tiII på köpet avdrag för fett vid slakten.
Det duger inte menar konsulenten i lä-

nets producentförening och manar med-

lemmarna att banta sina kossor.

*

DET FINNS ENLIGT LÄKARVETENSKAPEN 73 metoder att bota hicka men
svårigheten är att fastställa vilken me-

tod som skall användas vid varje särskilt fall. Eftersom man inte på konstlad väg kan framkalla hicka hos försöksdjur eller människor går det inte
heller att forska i ämnet. Därför står
också 1äkarna maktlösa inför ett fall i
Hälsingborg, där en 17-årig flicka hickat
sedan i julas. Hicka uppstår vanligtvis
om man dricker för fort eller förtär
kalla drycker men kan också ha rent
psykiska orsaker.
*
PÄ ÄLDERDOMSHEMMET I KARLSHAMN övervägs om man skall rekommendera åldringarna att övergå till snus
i stället för tobaksrökning. Anl'edningen
är att brandlarmsystemet som skall reagera vid onormal r'ökutveckling i rummen har visat sig så effektivt att det ger
larm även 'n id tobaksrök. En pensionär
vållade nyligen brandkårsutryckning genom att litet för intensivt bolma på sin
pipa.
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*

uppsatser beror på finska språkets påverkan och vad som beror på bristande
begåvning. Framförallt är det verben
som förorsakar eleverna svårigheter.

*
BANDSPELARE skall varje sjukhus i
Norrbottens län få sedan landstinget anvisat 10.000 kronor för inköpet. Bandspelarna ska1l användas för inspelning
av talböcker för patienter med långvarig sjukhusvistelse och som inte sjäIva
kan läsa på grund av nedsatt syn eller
av annan orsak.

*

VIDARE HAR NORRBOTTENS LÄNS
landsting anslagit 40.000 kronor för utdelning av medicinkort till Iångvarigt
sjuka. I(orten berättigar till fri medicin

ut till personer med långvaläkemedelsbehov. Ätgärden som i

och delas

rigt

första hand omfattar 350 personer betecknar en ny giv i hemsjukvården inom landstingets domäner.

*

OMSLAGSBILDEN:
Operaså,ngerskan BirgLt lVilsson har äter

uiickt en ud.rlds beundran. Denna gång
för rakrgggat upptriidande och Jin solid,aritet med den ftirgade befolkningen i
Jacksonuille, som uiigrades tilltrtide till

en konsert hon skulle ge. BirgLt Nilsson
uiigrade meduerka till uppriitthållande
a,D amerikanska rasbarriiirer och bröt

sitt kontrakt.
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1600-1700-talen har vi haft en omfat-

går.

-

VALBORG SVENSSON

*

GENOM ATT BL. A. AVSTÄ från efterrätt bereder eleverna vid Grebbestads
folkhögskola en 12-årig spansk fiykting-

flicka möjlighet att fortsätta sina studier i Frankrike. 245 kronor får man in
varje vecka genom denna aktion.
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SKV jubilerar

Den sörjande turturduvan
Blodbadet i Vietnam
Katja of Sweden en glad internatio-

nalist
Ansvaret kan inte överlåtas
Passiviteten outhärdlig
"Vi har en fin ungdom i Sverige" ..
750.000 svenskar
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Suenska Kuinnors
r "'
' t"'rbund
vansterro)

uppstod

år

1931 och

har utvecklats ur

föreningen Frisinnade kvinnor, som bil-

dades 1914. Det bygger på samarbete
mellan olika åsiktsriktningar och har
därvid alltid hävdat sin tro på kvinnornas särskilda uppgift för fredens sak
och sin övertygelse att samhället måste
omdanas till att motsvara även de
kvinnliga medborgarnas behov.
SKV är sedan maj 1946 svensk sektion av Kvinnornas Demokratiska
Världsförbund (KDV), som omfattar
över 200 miljoner kvinnor i B0 länder.
KDV och dess nationella organisationer
kämpar för att vinna och praktiskt förverkliga kvinnornas rättigheter: rätt 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 tillförsäkra alla barn
ett lyckligt liv i trygghet; undervisning
och goda bostäder, hälsovård, sund lit-

teratur, goda fritidssysselsättningar.
KDV vill samla all världens kvinnor
oberoende av hemort, ras och livsåskådning till försvar av freden.

S/(V jubileror
Svenska Kvinnors Vänsterförbund fiar sitt 50-årsjubileum med kongress i
Göteborg den 2-3 maj. 50 år är egentiigen ingen lång period, i synnerhet intc i en tid när männisl<ornas genon-rsnittsålder blir allt högre. Men i en organisations liv, där varje år representelar summan av många människors
aktirra handlande, blir 50 år en gansl<a
r

alitningsvärd

å1der.

Det tillkommer inte oss att skriva
historia, men Iåt oss bara erinra om den
situation som biidade bakgrunden till
sirapandet av Föreningen Frisinnade
I(vinnor, sedermera Frisinnadc Kvinnor;; Riksförbund - SKV:s föregångare.

Äret var 1914. Orosmolnen lägrade sig
tungL över Europa. Det inrikespolitisl<a
lägci präglades av starl<a spänningar' bondetåg och borggårdstal, regeringskris
och riksdagrsupplösning. Starka krafter
r sr i rörelse för att föra vårt iand in på
Iarliga vägar. Då var det några kvinnor,
roin med dr Ade Nilsson i spet;;en ansåg

att passirritet var outhärdlig och som
clärför beslöt att skapa ett instrument
Iör att aktivisera hvinnorna och väcka
clcm till insikt om den fara som hotade
r'är'lden och vårt eget land.
Dcn 19 mars 1914 biidades För'eningen
Iri'isinnade Kvinnor. F redens olgani;;a-

:.

tion och

kvinnornas fulla medborgarrätt blev föreningens hjärtesak. Och det
är framför allt på dessa båda verksam-

bund bildades efter det andra världskrigets slut, r'ar det naturligt för SKV att

hetsfält som förbundet också i dag 1ägger tyngdpunkten av sitt arbete.
Många framstående kvinnor har under olika skeden av de gångna 50 åren
varit verksamma inom vår rörelse. Låt
oss bara erinra om några få av dem Ada Nilsson, förcningens allra första

in i detta internationella samarbete
för fredens bevarande, för kvinornas
rätt och viirdighet och för barnens
gå

bästa.

SKV:s historia, som vi får anledning
återkomma till efter kongressen i
Göteborg, är rik på goda traditioner när'
det gällt att aktivisera kvinnorna kring

att

ordförande; Kerstin Hesselgren,, som
fram till sin bortgång för två år sedan
va.r förbundets hedersledamot; Elin

Wiigner

vitala intressefrågor.
I en tid då det här och var diskuteras
huluvida kvinnoorganisationerna alltjämt har ett existensberättigande är det
nödvändigare än någonsin att hänvir;a

eJ.dsjälen, som inspirerade

kvinnorna titl fredskamp på 20-ta1et;
Elisabeth Tamtn - den drivandc l<raftcn när röreisen 1931 omskapades, blev
partipolitiskt fristående och antog namnet Svenska Kvinnors Vänsterförbund;

till den ro11 kvinnorörelsen spelat och
alltjämt spelar. Att det ännu finns en

mängd av oIösta frågor torde ingen be-

Honorine Hermelin -Grönbech

- banblyskol- och folkbildningsfrågor och
Andrea Andreen, som genom sin modiga och oförtröttliga fredskamp och sin
klarsyn när det gällt att formulera kvinnorrlas rättvisek::av, skänkt förbundet
dess speciella profil i svensk kvinnorötare

strida och många är av det slaget att

i

hvinnoorganisationen, med sin speciella

harahtär av intresseorganisation

reIse.

Under Andrea Andrcens ordför'ancieskap hal tanken om samal'bete mcllan
kvinnor hållits ståindigL levande. Nåil
K'u'innornas Demokratiska Världsför-

Birgit

Jan ssott.

,-,l-.-,.<,-,-,-,--,*

&G-'-'-'-'-'

Ii

och

med sina särskilda arbetsmetoder, utgör
det bästa instrumentet för att stimulera
l<vinnorna till egna avgörande insatser'.
Kvinnorna måste aktiveras i kampen för
vår't ideal - sådant det formuleratr; av
trlin Wägner - "en oiirld framsprztngen
ur santarbete mellatt miin och kuinnor" -

u, SKV.s historia:
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mrinskligheten hör utrota kriget' . . .
Ur ett uttolonde, ontoget ov
Frisinnode Kvinnors Riksförbund inför volrörelsen 1924,
formulerot clv förfottorinnon
Elin Wögner citeror vi

:

"Mönskligheten bör utroto
kriget innon kriget utrotor
mönskligheten, Europo, som
ör den mest splittrode och ov

krigets

konf

likter

hotode

vörldsdelen ör somtidigt den
som till högsto fullkomning
behörskor den militöro förstörelsetekniken. Med insikt om
den foro som uppstår ur detto
foktum för den kultur och den
ros vi tillhöro fotto vi det som
vår plikt sösom kvinnor och

medborgore ott sötto in vår
yttersto kroft i utrotningskompen mot kriget. Vi ho hunnit
till den punkt i utvecklingen
dö somorbete måste eftertrödo rivoliteten mellon de europeisko folken och då i krigets stölle såsom utslogsgivonde foktor måste trödq en
ov förbundno notioner frivilligt erkönd skiljedom.
Förbundet vill med ollo krofter medverko till ott skopo de
fol kpsykolog isko förutsöttn i n g -

ornq för en fullstöndig

ov-

rustning. Det synes oss böro
ske genom ott mon vid folkundervisningen och i ollmönhet

I

vid folkuppfostron orbetor på
en rodikol omvördering ov de
ideol och förestöllningor i
frågo om krig som under århundroden nötts in i folkmedvetondet, somt genom upplysningsverksomhet ongående
krigets innebörd för vår tid . . .
. . . Förbundet vill olltsö verko för ott inom vårt folk vinno

I
I

onhöngore för en positiv I
fredspolitik, döri inberöknod I
ovvecklingen ov krigsbered- ?
skop. Deito qnse vi voro ett
I
led i orbetet på internotionell !
I
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den sörj unde turturduuon
Heduig Charlotta Nordenflycht Den sörjande turturduuan.

Natur och Kul,tur kr 9:50 inb. Urual au
En av cle svalor som förebådade

:-sv'enska l<vinnorörelsen

den

var Hedvig

Charlotta Nordenflycht, clcn sörjande
tur.turduvan, vår första kvinnliga poet
av formert, av eftervärlden mest betraktad med ömsint löje.
Ett urval av hennes dikter med en
l<ort levnadsbeskrivning har utgetts ny-

ligen och kan rekommenderas.
Hon föddes 1718 och dog

f

1763. Hennes

ör'äldrar var relativt välbärgacle

och

.tlickan ficl< cn viss möjlighet till studier'
i båda tyska och latin genom aLt lyssn:r
till sin yngre brors informator. Hon var
pigg och vctgirig, men sorgligt ointresscrad av de husliga dygder som tiden
I<rävdc av ctt flichebarn. Hon sl<rirrel
själv i en kort levnadsbesl<rivning att
hon gömde en bok under förklädet vid
sybågen och knyppeldynan. Hon l:istc

vad hon kom över och började tidigt
sl<riva vel's, mest intresscracle hcnne
dock filosofin och hon blev sii småningom varm beundrare av Voltaire och

TorIceL Stålmarck.

allt djupt, men gifte så småningom

om

sig mcd en präst, Jakob l-abricius, som
också r'ar poet. Deras lycka blev l<ort,
efter sju månader avled han och den
23-åriga änkan var halvt omtöcknad av
sorg och förtvivlan. "Den sörjande turturduvan" nio dikter till melodier utkom efter några år till minne av Fabricius.

Hon började nu skriva på a1lvar och
utgav vid sel<iets mitt "Kvinnligt tankespel av en Herdinna i Norclen", där hon
med patos lramlägger sin iisikt.
Dumma lag, du blLnda sed,

sonl au nedrig auund ljuder,

niir du Euae kön förbjuder
att Parnassen komma ued.

Att dtr. f örst har f ått din fart
ur en suag och manlig hjiirna,
som sltt uiilde uelat ud.rna,
iir uiil utan tuiuel klart;

Rousseau, sin religiositet tycks hon docl<
bevarat gt:nom livet.
När Hedvig Charlotta 'u'ar 15 år dog
henncs far efter att pä sin ctödsbädcl
1ör'klarat att hans yttersta vilja var att
dottern sl<ulle gilta sig med Johan Tide-

Skaldinnan blev så småningom en
centralpunkt i tidens littcrära kretsar
och fick t. o. m. en livstidspension på

IIan var ingenjör, elev till Polhem, cn
1700-tals Sokrates, begåvad, kunnig och
ytterst dygderik.
Den tilltänkta fästmön blev för'{iilad.
"Såsom en filosof var han mig kär att
höra men som fästman odräglig att se."
Äktenskapet kom dock till stånd, men
efter tre år avled Tideman vid 27 :irs

yngre iongivande lörfattarna som Creutz

man cn bror tili brödernas informartor.

å1der.

Den unga makan sör'jdc honom trots

600 dal., som räddade hennc från ekonomiska s'u.årigheter.
Hon godkändes inte av dcn inflytelser:ika OIof Dalin, men anamnrades :rv dc

och Gyilenborg. Hon upptr:idde mecl
"Ifl'uentimrcts för'svar" mot den annars
djupt beundrade Rousseau, när- dennc

angrep kvinnokönet.

När hon var över fyrtio år greps hon
av en våldsam lidelse för en ungefär'
tjugo år yngre rrran, Johan Fischerström. Förhållandet blev olyckligt och
Hedvig Charlotta var djupt förtvivlad

EmiI Fcirnström:

det bästa i vårt kulturarv från 1800-talet.
I denna bok skildras det märkliga och
vackra vänskapsband som förenade dem
under 13 år. Lektor Emil Färnström har
byggt sin framstäIlning på ett stort och
tidigare delvis otryckt brevmaterial.
"Färnströms bok är alltså ett värdefullt

bitd och till

till

Fredrika Bremers
1800-talets svenska kultur-

och intressant bidrag

historia."
Gunhild Tegen
16:50,

inb.

21:50.

Illustr.

i Vi Kvinnor

lel<.

TILL ***
Vad
Vad
Vad
Vad

har jag sett? Vad gruulig plaga?
nga iimnen för m,itt li,ual?

olja pd, min olgclrsltiga?
öde för mitt hjtirtas ual?
De ögon, sorL au ömhet brunnit,

sorn h,a ntitt liu, min död i sig,
ha nyss aD sorg och salcnad runrtit,
för uem? Ack, för en ann iin, mig.
)Wig sli,ttlle hopen s',-artsjul:. I;allu
och ge mLtt kual f örhatligt nanrn.
Jag li,an doclt. utan köld och galla

en

slcötr.h,et se

Mett" se

uti ltans famn.

det dgra hjiirtat

delas,

sen jag en gå.ng dess ömhet uann,
en grad f ör mig i kiinsla f elas,
iir uad jag iclrc biira kan.

Itöt'r tnå min sot'g mitt

Li'u f örstöra

tin gå, i tuungen udnsl:ap in:
du kan m,itt siillhet icke göra,
om jag ej högst l:an göra din.

Vi slutal mcd att citc,r'a clen ber'ömcil'r
"Ö\'er cn hyacint".
Du rara öt't som ej din

i

lil:.e

glans, i tiickhet har,
bland all din sliilct i Floras rike
din fiigring rnest m,itt öga drar.
Pd, dLna blad naturen spelar,
i konst, i prakt hon Ettrar sig,
den f ina bq,lsamlukt du delar
[örnöjer och förtjusar mig.
f

d,rg,

i

Med trogen onxsorg iag dig sli,öter,
en lindrig Luft du andas f å'r,
en htiftig iL dig aldrig möter,
för hetta, köld du siiker std.r.
Ett Liuligt ud,der på. dig fliil*ar,
som triinger genonl, blad oclt' l<,nopp,
och niir au uiirma du försmiiktar
en ltylig flod dig triskar oPP.

Fredrika Bremer och
Erik Gustat Geijer
är två gestalter som representerar något av

1764. Några al' sina vacliraste dil<ter har hon äenat sin sist:r liåir'-

när hon avled

Heduig Charlotta
I{ordenf lycht

DEN SORJANDE
TURTURDUVAN

Men llksom du min hydda pryder
och dig i all din td.ckhet ter,
en granx föruandlings lag du, lgder,
du uissnar, dör och linns ej mer.
Du hastigt aIL min möda glömmer
och Ledsnar uid min ömma uård,

Ett urval poesi och prosa
utgivet till 200-årsmin-

bland ringa stoft din fiigring gömmer,
du iir ju otacksam och hård?

författarinnans

Men skall jag på, en blomma klandra,
det ueka oiisen klaga an,

net av
död.

Urval, inledning

och

kommentarer av fil. lic.
Torkel Stålmarck.

Inb. 9:50. Ingår i serien
Levande Litteratur.

iir att sig förandra,
hon må.ste uara son1, hon kan.
Hon iir ett grtis, hon skall förfalna,
jag i,ntet agg tiLL henne biir.
dess öde

Sri ser jag ock

ditt hjiirta kallna.

det må.ste uara sorn d,et iir.

E. P.
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BUTGARIEN
det nya semesf erlandet
Kanskc Ni h:rl hör't talas om Bulgalien st-rm Solens och Rosornas Land,
landet, som överflödar i Ijuvliga tomater, vindruvor, persikor
Men Bulgarien är inte bara en fruktträdgård, det är även klassisk mark.
Här i hjärtat av Balkan har människor från Öst och Väst mötts sedan ur'minnes tider. Bnde Antiken och Orienten har satt sina spår i kulturen.
Minnesmärken och sägner med grekiska, persiska och bysantinska inslag
lever kvar, och många intressanta utflyktsmål väntar den vetgirige turisten.
Bulgarien är också ett modernt land, ett iand i stalk utveckling. Nytt och
germmalt bryls mot varandra. De moderna badorterna med arkitektoniska,
cijärva nyskapelser omväxlar med pittoreska fiskarbyar längs Svarta Havet.
I våra dagar erbjuder Svarta Havet sin 35 mil långa, alltid solbelysta sandstrand till tusentals utländska turister varje säsong. Det "blå" Svarta Havet
har det blivit kallat av nöjda semesterfirare.
Som nyhet, för i år presenterar Bulgarien en för'månlig turistkurs. Turisterna
1år c.n 70-procentig premie och en leva motsvarar i svenska kronor 2.60 mot
föregeiende års 4.45.

De gästvänliga bulgarerna välkomnar El med ett "Dobre deschli" till
i sommar'!

Bulgarien

Gunnel Granlid:

BLODBADET
VIETNAM
"Dc USA-uncict'stirclcla stl'r'liorrri.r hirr'
ingcn möjlighct iitt bcscgrit" bci r'iclscalmdns tluppcr i S.vcl-Victn:rm. Dctt:r
kanske ocl<sa vairjc amcriliansl< nriiitiit'
''r'åclgir,'arc'' inser'. Dct f inns ingcn lnirjlighct alt sc-.gra nrcd milittilar n-rcclci cl:ir'för att dc har 1ör'Ioi'at slaget orn clel syclt,ictnamcsislia {olkcts sj:il och hiiirta."

Så skrivcl clcn liiinclc- :intelilianshc
journalisten Will'recl G. Br-rlchctt i cn
liolresponclr:ns till Nution:rl Gunldian.
Burchctt har till sliillnad l'r'an clc 1le:;ta
anch'a utlåinclslia lcltortcls liontt-r-rit i
.$

liontalit ntccl victcong-stylhorna. IIan

stigc:sali

har bcs0ht de belriarclc byar.nar, talat mccl
lccJ,arc i bcflielscarmen. Och han har.
l<onstatclat v:rcl vi alla anat och Iör'stiitt: Victcong åir oslagbar inte där.Iör'
alt dcn, sont amcl'il<:rnclna pristår, Iiir
unclcrstöcl och militär l-rjiilp 1'r'ån NorclVicln;rm utan Iör' artt cicn hal bcfolkningcns stöd och lörtt'oei-rdc ltlecis som
"r'cbellelna'' i Algcriet och dcf, som ticligare l<:rllades Irranska Indoliina clli clc

Iitär'a cxperter tycks 1ängrc tt'o ltrr

strccl mot koloniain-rerkten Frankt.il<c.
I{r'igct i Sycl-Victnam har blii'it cn prc-

li)r USA. Inte cns

cicss

cgnit r.nicr-r

men ingcn amclil<unsl< lccianclc
politiker' - allra ntinst i presidcntvalstidcr' - ."'åigar' I'öreslå för'hancllingai' ntccl
bch'iclscflontcn. Politilicrna i USA hai'
sj:ilva hamnert i cn latal situatioL-t pii
grund arv sin onyanselade skr':iclipl'opilganda om clcn kommunistislia I:rlar-r i
Asien. Krigct i S.yd-Vietnam har' lii.r:r
mycl(ct blivit ett inrikespolitislit sont
ett utrikespolitiskt problcnt.
Intill januari i lir har dct kostat USA
3 miljarcir:r' dollals - 1,5 miljoncl clollars om clagcn - :rtt stöclja dc regii"ncr
i Sycl-Vietnam som dc sjiih,'a tillsritlc.r.
och stör'lar'. 16.000 r'ridgiviir.e har. srints
till clctta l:rnd i Asien, som cic llcsta
amcrika.ncr l<naltpt lian peliar ut på iitrr.tan. Cch trots cxpct"tcr och clolliii'miljalcler gair ciet allt sämre Iör' cle r,'iclntrsc.qcr',

trcsislier regelingsstyrl<olna meclan r.rct-

cong

befriclscalmen - \.inner n)'ir

scgrar'. Dcn hal nu liontroil civel cu stor

clcl ar' landets tclritoliunt mccl häil'tcn
itv dcss befolkning. Vietcong cr'ör.r.ar
irilt Iier moderna ermerikanslitr vnllct'1.
och när de anerikanslia expertct'na 111'gcr omkring i sin:r helil<optrar blil clc
beslijutna mccl sina egua telinislit l'ullliomliga vapen. . . Dessa rrapen.u,inster.
h:rr blivit så omlattancle att militåir'1cclningcn i Saigon hal tvingats ge orcler
om evai<uering av hunch'atals 1'ort. sotlr
lc:gcrin[jsstyrliorna r-rpprättat i lMcliongclcltat. crnedan cicssa "tillhancl:ihöll'' cu
stor del a'u' clc \.apen belliclsear.rr-ren bchövcle och sonr clen tyclligcn me.cl liitt-

het

er'ör'racle.

Situationen i Syd-Victnurtr blir arllttncr pinsam lör dcn amcriliauslia l'cget'ingen. Lynclon Johnson hat' nu hol:rt
mcd cn aiition n-rot Nolcl-Victnar-n. r,lls

Inför amerili,anslt hcmntaopitt|ott förneli,ades ltinge det f aktum att amerikansl,:a
soldater fanns stationerade i Sgd,-Vietnam. Vå.r bild uisar ett par au de c:a
16.000 umerikanska "rådgiuarna".

sriherhct iir gut'ittr'tcri',il(l ilv l{in;r. It't 1i'
oväntal liom cn o:lcllc,lbrir t'crriilio:r
Irån Sovjetuniriircn sol-n ilnsoi' :rit Uti'\
har sliuiclcn

l,,

i

i$,''rn'"

ii.i

ti11 clc:n racltr.nclc sitr-raiirri-,..,1

i Sycl-Viclr-Iiull Ilcrr{,\r-n ulrpc,lbiri':t l<i'r.riir.'ningal av Gcnör'c':rvtalcl rrt' irt' 1!rJ-1
Man li:tu l'iilrstlr itti rlcr-t iti-ii'.tt'ili:itt ;l'trr
prcsiclc'ntcn cich i-ti,ns nrililii I lr cxltciii,;
.

n-r:istc lior-t-u-t'ut t-ncrcl t-uigon si:rlqs iiji'itllrt'ing till cict titncr i1.an';l<:t i'oli':ct. it't i.i

,rt.

r,'ar'fiir man rjvc'r"hur urliagrrl l,-liinni'i' r;ig
i Sycl-Victnan'r. utlrr virll'iit' lltiirr it-tlc
I'ar bulil mccl "liorrtinLtirisl,- r llir Iiili' liirr
polil ilict'na sagl itl t s.l.dviolltilllt('scl'itii
nrastc sli1,cIci:l; nt()t (lcn liotrrtrtttni:'1.ir;.lirt

gucrillan. srinr 1ras1.ru; 1c't'r"oliscl'ii 1))'iu'nil
och injirg;r slit'iick ito:; bc':l'oiliningt"tt. Ocit
lirl irtl''sli.y*clcla" bcfollittingcn hitt' t't'uttt
töst samnliur irrvtrn;tt'nit i ' st t rrtegisliit
bf itr"' (som intc lil ttnnirt lii-t iiotrcentt'ittionslägcr') dåil r-lc sliuilc liltntt.t i'iirsr';l':t

sig mot ''rebcllcrnit". Dc USA-under'stödcla lcgclingsstyt'l<oltrit hitr tiilgt'ipit
cle mest rallinclaclt-- stlidsnrcclcl s()nt
nupalm och lic't-t-iislia prcpitt'itt och

LrS,A

har skickat clit r-rilr-rlbilciarlc cxpe i'ict'.
Ända går miinacl cftcr trtitrutcl titttt-t lii'i
cns rlcn nrinsla ['t':r.nrgang litin ttote ,';.1:r
Lijr lcgcringstluppc lnii.

- Dct är' r-iil iiniia irttc rno.jligi iitl
lcbcilcr inlc l<iin bcrsc';3t'ul? lrii..llrt'
sig oroligt clcrt [lt-ttct iltituslia llcirtlutiopinioncn. rich n-rii tr;tit biii',iai' lr-it'1lt pit
alt clc'n umlciliirnsli:r lit'igsi-ti:tsl;irtcn
shlrllc hr,rnna clbjr-trl:r rit:t cllnil i;tt'tclct
olt orclcntligt f i)rsvai', ntii' clcn intc cn:;
lyclias lii bulil mcr-l ct-t litcrt Lli)pl'or':itirtnö i clct lil1a Sycl-Vicit-ttt-t-t.
Dct är' c-liiliiji' uinct'iliansira plcsirl'.riitcr-r ocl-i dilitaloln i Siii.qon Ngul'crr
Khai-rh vill iäta pir.sliina :rtt clct ril irj:ilclcssa

pen ft'ån Norcl-Victnanl. soln cg,crr-rtllgc.ir
r'äddar vietcong. I en artikcl rr-ibliccrarl
''Den amclilianslia nr-vtcn oilr Victi-rlrn'r"
bemötcr Wilfrccl G. Ilulchctt cit-'sr;u pastäendcn. Nlitn bcirö\-rrl' inlc ritlrL t-rirgon
tt-tiIitär' cxpci't i<)r' iitl itrsc uit clcl rir' '-r r
omöjligl-tct irtt llunspc;r'tcr.ii \'årpcn och
årnniln liligsrlalcric). rlcn langir r-ti3rn
l't'arn Norcl-Vicln:rrn luli.t, gcn.;nr licnclclzrncl äncla

ncr till sycl:'1;ctsen :rv

S.1'cl-

Vietnum. siirii.cr' ]ran bl. a. Dct, Iinrts
bara tvii vrigal llan nrrll och clc stiir'
under liontloll av rcgclingsst_r.r'iioluu. I
harren runt Vietnam vinrlar cict il\' åu-r-ict'ikanska l<r'igsf:tr tvg ocl-r USA-llf'g.
Tlanspoltcl av clcn oltrl'attnir-rg iitl clc
skulie liunna ha avgör'anclc bctl'ciclsc liir'
r.'ictcongs {r'ar-nglingrri'

ril

uler:slutr-rir

sjii-

våigen, anscr Burcl-rctt. I{etn 1r'ivlur ocliså pai att bc.Irielsearitrön crl-ritllcl tclirrirslt

titbiidning uv nolclr,'ictr-iaurcsisii c-\pct'tis, som

ocl<sa

skullo

I'i'an-r1r'iicla -c..rtl clcn

vci'kliger lcclningcn fijr clc nrilit;ila o1;,craticlncrnar. i\lirn bcirirvel bal'a 1'ollsiilr
iitc i l-tistoricn, slililcl B'irlchc11:
''NIan bör' r'eta at1. clcn liirsta lcvolici'r
lnot {r'anstliintrc'u siiir"t:rcit: r lVIc.lioir,:ldeltat clcn 23 novc,mbei' l9+0 (langt in-

.,$
,.: i
a,..1

:if

I)ert tt.ttt,ct'iiJnnsLe försi-rarsnr inister rt l\Lacliantoru pa inspelttirtn,srasa i
Syd-Vict rtctnt.
uiLn clct lanns nugo'r, t'il.rninh clicl' rur-

ijon victcong cllcl cn IIo Chi Minlr i
nolr').''

Liggcl Vic:tt'riu-n f iil liingt irorttL'l L,ilcl rrarliil ril cict nu åtcl sir 1.,'st i clcn
svcnsl.iu plcssen oin clctta blociiga l<r'ig?
Vitt'iiir plolc.slc.r'al vi iirtt-- mcla citcl'gisk1. nrot ilor utllirrclska intclvcrntronr:n
i Vie|i-t:rnl. sont vallicn iil sirl'ggiilt-' clIcr nrcl' molalisiit ber'ättig:rcl än 1;. ex.
clcl por'lngisisliu utrotningslirigct i Angola? 11)-10 bör'jaclc lirigct. I näsL:rn oil\-bt'utert. 2-l

år har clcl pågiitt lcirst ntot

isnriinne r r, scclari t.nclt cli litartolci' ur.t clerslörlcia av USA. Befrielseft'onlcns
rr-rirl :ir I'ullsliinclig oavhängighct, rzilkcn
siiulle ii-rnebiira slut på cicn amcrikanska hj:rlpcr-r till rcgimel', sonl in1,c har'
I t'rrt

irrll<ets stöcl. Lancicts inril<espolitisliit
s-i.'stcm :il crr intcrn h'irga liiisont cn
cvcnl,ucll ;ilclliilcning rnccl Nulci-Victnaur. Pii rurdler villlior r,'ill tlan inte inlccla förhandlingar.
Det clär' clctta USA och clilitatorn Ngu;,'cn I(hanh t liglnl att acceptera. Och

cliir'liir l ttr'lsiitl ci' krigct.

barnserier utnyttjas för

FALSK POTITISK PROPAGANDA
Somtidigt som svensk press i ollt större utströcl<ning börjot genomsködo den omerikonsko s. k. "hjölpen" till Sydvietnqm tillåter vårcl
rnyndigheter utgivning och spridning ov seriemogosin för born, innehållonde folsk politisk propogCIndo och förvröngning ov fokto betröffonde krigshondlingyorno i Sydvietno,m. I tidskriften Clqrt6 hor Nils
Hommorström gronskot tidningen TV-serier nr 13/1963 som utkommei" med E. Setterstod som "onsvorig" utgivore och PE Gustovsson
sorn redoktör. Redqktionens qdress ör: Sveovögen 53, Stockholm.
Nils Homrnorström redogör för hLrr nron i bildrutor och protbubblor
beröttor om "de rödos" terrorröder mot vörnlös bybefolkning, sköndning ov ungq kvinnor, nopclmbombning ov byor och om hjöltemodigo omeriksner som röddqr lekonde born från ott lömskt dödos qv
"de rödo".
". mon sitter helt ondiös inför denno uppvisning i historieförfolskning cch sjölvgodhet. Mon frögor sig hur de ungo lösorno uppfottor seriemogosinets nyo skurkor, 'dom rödo', som med ollo medel
utnrålos som jordens ovskum. Vår dogspress, öven den borgerligo,
(nned fö undontcrg), hor skildrot och kritiserat det 'smutsigo' kriget
i Syc{vietnom och upprepode gånger fördömt den omerikqnsko 'hjölpen' till den korrumperade stotsledningen, Den omerikonskq terrorbombnirrgen med nopCIlmbomber och förstörelsen ov grödqn rned
kemikolier hor ingöende beskrivits. Våro ungo lösore ör förmodligen
helt okunnigo om detto och vårq svensko seriemogosin hor ingo ombitioner ott hållcr sig till foktcl. lr'lon onommor CIA:s åtgörder, översötter ord för ord den flrnerikansko förvröngningen och serveror den
med förgglott omslog. Dettcr viscr nned oll tydlighet ott debotten kring
serierno inte bör ovstCInno. Det går mångo fulq fiskor iden grumligc seriedcrnlmen och ur det nnörko vottnet öser mon glimmonde
g u ld."
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it

Katjo of Sweden
en glad internationa
IIut' olla siigs inlc

V:rt'ct-ts

Kt'innit

vatltt

ny? (trnligt modet för'stås, spcgeln rapportcrar alltid samma Gamla Vanligal)
Men 1il<a ofta linncr man cftcr gcnon-iIiclct cllcr avnjutct vairch'åihtsiiöp :rlt cict
plagg man valdc kändcs egct och invant
rcclarn vid plor,ningcn.
Modcjoulnalistiken blir- :r11tr-r-rc,r' cljupIodande i sin lanccring ålv nya pc'i'sonlighetstypcr: talar om clen påinyttfödcla
gargonnen. om clen aggrcssionsllia nylnzinnliga typen, om Thc Nlilitary Look
(som

för min clel bnra ingcl i<usliga

as-

sociationcr till 40-tal och lirigstid).

Som om cn alldelcs ny och tlevlig
personlighct vårr insydcl i clräktfodrct,
r.illict l<unde gå an om alla kundc bcstii"lla sin habit handsydd f r'ån atcijel.
lMen tiink på l<onfektioncn! En scric
Jcanne Moreau fr'ain storlek 36-48, cn
moderniserad Garbo i ali:r tonärsstor-

Jo, nog bådc tiinks och säljs
hläder på clet sättet - och bärs också,

lel<ar . . .

iör clen delen.
Vi tiinker pii något unnat. Pti K:rt.it.ts
släta baskleir-rning i 3-T jci'sey i diskrct
Rutcr Dam-mönstcl med jättclickor för'
löst och avslappat håingande händer'.
Dcn liliinningcn blir prccis vad man r,'ill,
mjuk och löljsam för cn normalt lunterd l<vinnokropp, tigcr och samtyckcl
mccl bristerna, undcrstryker och kompli-

menterar för'delarna: t. cx. ett solbt'ät-tt

axelp:rrti, en ranl< hållning. en trer'1ig
kurvalur.

ModelLen tiIL uiinster finns med blommönstret i suart xitt, grönt, blått, rött

och gult och den kostar c:a
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kuinnor formerar
NATo-ldndernas
fredsstgrka
Den ungo och kroftfullo
omerikonsko kvinnorörelsen
"Women Stril<e for Peoce" in-

bjuder kvinnor f rån NATOlönderno till ett möte i Hoog

den 12 till 14 moj 1964 somigt som NA iO- rödet hö ller
sitt sommontröde dör. Denno
"NATO-kvinnornos fredsstyrko" vill försöko ott fösto vörldens uppmörkscmhet på de
positivo steg mot ovrustning
som nu ör möjligo ott to och
pö nödvöndigheten ott onvön-

tid

IJ

I

TISZ

do en betydonde del ov de år-

ligo militörutgifterno pö 120
miljorder dollor ott möto de
fottigos och hungrigos och

Sak samma mcd den zinniablommiga,
som Katja skurit för stadsbruk med 1itcn holl<ärm. Mönstret är slimulcrande

men stiliserat lirr att l-rovsamt framhiiva kroppens vackra linjespel vid varje r'örelse. Ja, det är ju den fria r'ör'elscn vi eftersträvar och som de moderna
l<orsetterna lyckligtvis medger varje {igur.

Katjal<läderna har i årata1 pekat mot
detta frihctsideal och {ullföljer det ock-

sir beträffande skötseln: tvätta som
strumpor, torka, ta på. Strykning bara
av högfärd, märkvärdiga accesoarer likaså. Priserna långt under skrytplaggens.

Pfr tal om rörelsc och linjcspel, sc på

dc två klänningarna i MMT:s botiquel<ollektion. Helt släta och avskaladc 1'ör
att Sven Fristedts sköna vågn-rönster

sl<all bölja kring sommarens praktblomster. En l<lå-inning för' den som

tiiskar livet
På nytt upplever vi blommot'na, giir'na teclinade i platt jugcndstil med llytande, böljande, växande blad. Katja
som visserligen är "of Sweden'' men en
glad internationalist som hämtar inspiration ömsom från afrikanska och ryska
kläder har gjort en blommig och cn helvit "ryssblus'' 1ör trivsamt sommarbruk, som alltid med stark obscn ans på
l<roppens rörelsefrihet och lugnt av!

spända harmoni.
Inga högljudda nyheter, inga påstådcla

personlighetsföränclringar så1cdes, rnen

i gengäld en självkiar trivsel som

l<änns

välbekant och inbodd med detsamma.

underprivilegierodes behov i
helo vörlden.
De ber om vårt stöd. De önskor ott vi sönder brev med
protester mot den föreslogno

multiloterolo

körnvopenstyr-

kon till myndigheterno ivårt
lond och till FN.
SKV:s centrolstyrelses VU

hor nörmost för ovsikt ott föreslå vör kongress ott söndo ett
budskop till FN och ott söndo
kopior till vör regering och till
den svensko delegotionen vid
FNl. Noturligtvis ör det en god
sok om enskildo ovdelningor
eller medlemmor redon dessförinnon skriver till FN och
kröver ott:
en multiloterol körnvopenstyrko under NATO ej måtte
etobleros men ott mon i stöllet gör kroftigore multiloterolq
onströngningor iör ott nå fullstöndiE och ollmön ovrustning
under internotionell kontroll mönsklighetens endo verkligo
försvor och sökerhet.

Den lan.cla rilssl;jortatt tintts i en sualkande soninlergri;tt 1'tiro och /iostar
139:

c:o"

-.

Basltldnningen nted sina jiittefickor iir

u.ppsgdd i diskret 1nönstrad 3-T jersey
i guld-ora'nge eller grönt-btå.tt. Priset tir
c:a 135: -.
Au de tua ntodellerrta finns den tdnstra i orartge, roscL grönt och ockra oclt
den l:ostar c:a 98: - och den högra som
I:ostar c:a 129: - firttts i blatt, lila, oliu

och, ockra.
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onsuaret kun inte
-oue,rlutus pfr $ndra
Dcn samnoi'disl<a l<onlelcnsen lilir-rg
tcmat Norclcn cn l<ärnr.apcnfli zo'n cler-r
14-15 mars ficl< stor uppslutning lr'ån

de olika ländcrna. Samr-nanlagt clc.ltc;g
mer än 400 delegater. Varje land bidr'og
mcd var sin inledning till dagoldningcns huvudpunktcr. Fr'ån trinliind talzrd,:
riksdagsman Vcikko S'u'inhulvucl och
liapten Göte Jacobsson, Srrerige t:r1a,Jc
olrr problcnrets militåilpolitisiia baligrund och aspcliter. I)occnt Toliiel Cpsahl från Nor-gcr talacle ör'c'r tcn-i:rt ''C)r'cr'ensliomr-r-rclse onr Nolr]cn sonl cr-r liiii'nvapcnfri zon: bakglunci, s_v{1c. fiir:plilitclscr och vcrkningar"' ocir rccl:rliti)r'
Viggo Knuclscn fliln Dtrnnrali< inleclcic
onr clc moralisi<a :rslrclitcrna pli 1'r'irf:ln

Vi hemsttiller dtirliir att Dartntarlts,

I"inlands, l/orges och Sueriges re.gerltto-

ar utan clröjsntal inletler förhandlingar
nt,ecl 'ilara'rud"ra ont ri,tt Nordens stiillnLnu
soln itiintuapenfr| z-on slcall sfodJclslas
gellotn en öteretisliontnrels<: ntellan, de
'j'11ra stalerna.

tr'ör

att underliitla f öruerl:liglandet

au

planen ptl Norden sonr en lciirn.*apenfri

:r;n !öresltir ri

I.

f

ö1.

itttd

Litt, gtt]7enst.)n cie!:.laraliort aL' I)cLitÄtorgycs aclt. Stericies

f

iz. I)ennu dei:Iaratiott sliulle tillstiillas tr'iirenta trctliottertta fi)r uiclare bej' r;rdratt liIL samtliqa tttedlem,sstater.
lL Bildaitdet ou elt norclisl:t utredttinglsctt'91an för o.,tt 'ulreda under riLI:.a
r:!t, o, r a ntie r cI e n t iir nr al' ör h a lI a tt d e rt,
penfria 2onen s/''ul/e lttLnrta bli permatt

nettl

jancl,e etapTser:

niar!;.s, tr"lrilartds,
tt'r'iat'ittclrt,i' a/

iil'L:tsr t.usltofJ'a eILer acceptei'a atont-

?:.tl-\e

des.sa

inittler iclie iintntr

ra rlet ttrtterctnt!e !iI|sl

attr-l

I

91

I

.

Il[. Iiit lJeme ]1so ]r? ttordis/c clelilaraalt 1)urrntttrl:, tr-ittland, lJorge oclt,

Lc;tt

,St:crioc ttI

11ii1'

(n. p? t'nl.onent. lttit'tltlQ.pe n-

lfi:or?.

el, r>ch ir.:l:t:

clm Norclel-t sonr l<ät'nr-ape't-t['t'i zon.

Redal<tör Knudsen uppehiril sig srir'skilt vicl clet ökade ans\,ålr si)1n i virl
tid år'ilar den cnskilda nrännrslian:
"N{ed detta n1'a, ltlorni<t :riic't-t.
hal ansvalet för dcn en:;liiidc utvidgals
til1 att omllalta ett ansval l'ör a1la mtinniskor i vär:lden, ja, äncla till 'u':rlelsel i
ctt för oss :innu ganska oi<:int l<osrno:;.
I)ctta inncbär cn så ocrhör'cl utvidgtri,r:r
av clen ensliild:r männisi<ans ans.,'ar'. zrll
vi mristc gör'a en ny vrirclcring. - - .- I
atomå1dern har budct, utt vr sliall iclic
cl'åipa, inte llör'ändrats i plincip. i\{cir
crTr. överträdelse a\r bltclct hitr fritt c'rt
pcrspelitir', s{.)n'} str'äclicl sig tiii clcn
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rncst ar.lägsn:r nriinnisl<eru och clcu ,';istit

lomma jordfläcken i r':ir i'tillcl.
"A1la länder är' nu atoniålcl.olns
länder och siriljer sig där'r-i-tc'd fr'ån alla
tidigare samhällcn. I viil tid iir clct-t livs-

uppehållancle principen jtimstiillci t.ttecl
Iörstörelsens princip, son) irar' Ir'illioL"Li;
[jcnom atomkåirnans l<l.vr.ning. Dc':t sat-trträlle som åir vår't. iir ator-naldet'ns sartt-

hälle och kan inte i'ara dctsatlma sorn
för'eHiroshima.---''

Redal<tör Knusen talacle ot.u ntoi:ilcrt

som föreskriftel

fiii' r'iirt itancllancle

och

att handlingsförcsknlterna gtilier o1t gi-

vet samhälle.
"Vi i Norden iian intc rir.ci'liita
rrårt ans\rar på anclr':r. Vår't ansvrlr i
lJorden just nu innebär att r.i, obcrocncle av andra staters hå11ning tnårstc bö"c-

ja vidta åtgärdel fijr att göi'tr

iriot.dct-t

ti1l cn atomvapenfri zon."

Konferensen som l-iclhct deltrcle r'lcnnit

r-rppfattning och som en
c1ärav antogs

Norcien anscs arr många som nåista bc-

tydelsefulla stcg. Det har l<ommit till

cl.ir

scn i Stockl-iolm clen 1,1-15 rnars i år
och vicl olil.rit al'r'€illgcluang som rlctr
svenslia l{arnpanjen mot atomr''apen

Deklarerandet au Norden sonr en /lärtt-

fred,sstiiltelse au en bred opinion i l/orden och f& ggttnsarLm,cl ateruerlcrtingur
pd mdnga andra h,åLl i xiirlden, dtir li,lt-

nand,e planer {öreligger ellrzr clisicute10

Eitcr dct particlla provstoppr;avtalct hommrlr man inte ilr'ån att. aitgärciel
rnåstc vicltagas lijr att fortsätta på clen
inslagna vrigen - alt minska spiinningen. Att si<apa cn liäi'trvapenl't'i zott i

l<rav.

uttr5rgi; r'id den norcliska fredskonfercn-

uapenfri zon slmlle ot--iuelalctigt sonr
ett steg n'tot aurttstttittg htilsas med till-

rd,s.

I{r'arret på en atomr,'apcnfri zon i Norden får allt stör:rc al<tuaiitct och opinionens uttryclisfortner' åir iilia traliclanclc
som clc olii<a gltlppcr som ställcr dctt:r

1<onri<.:livcnr;

ctt uttalancle enhiilligt

det bI. a. heter:

::::::::::::'

ordnadc unclel för'r'a hcistcn och planc-

rar nu i r'år; detnonstralioner', facl<eltiig, tnarscher', c;'1<c1- och bilkot'1cget',
plaliatclcrnonst t'at io.ret' nt. nt.

Är:cts stora. nranif'csttrlion som Ka"m-

lranjen ordirar ägel lum dcn 24 nraj i
Stockholm. Dct blir- i,vå malscher - cr-r
[r'ån söclcr och en 1r'ån non' - som sanrnranslr'ilal i Vasapallicn lilocl<an 16.00
lrir ef'tormiilcliigen cllir: clt mrilc koinntcr'

;rit hfiilas.
Birda marschern:r startar liloclian I

pir söndagsmorgoncn vill<ct gör det möj-

ligt för mringa ulifrirn iandet alt dclta
i cn av ma.rschcrna. Den södra marschcn bcjljar i Huddinge och går cien
''ti':rclitionell:r'' viigen till Vasaparken
rncd c1t ltinglc uppch:ill vicl Skanstullsbron. I)cn nolla marsciren börjat' i Väilingbv och girr' lill Ursvili-Synflfy6"t'*
rncci ct1, liinglc uplrchirll i Nåici<rosparlicn i Sc-ilna.
;\r'cls nralschcl g:1r nr-rclcr par-ollerna
'^!'ör' e:tt l<rirnvapenfritt Not'clcn NE.I nu
till srrenslia al.omvapen''.

iuiteten
outhcirdlig
puss

- Vi könde det som en bjudonde plikt ott viso ott vi fonns till
som sjölvstöndigt tönkonde och menonde, öven om vi inte hode
röstrött - det göllde ott bekönno förg. Så beröttor dr Ado
Nilsson om bildondet ov föreningen Frisinnode Kvinnor - föregångoren till Svensko Kvinnors Vönsterförbund. Dr Ado Nilsson

personifieror som ingen onnon svensk kvinnorörelse nör den ör
som böst - djörv, rodikql och omutlig i fredskompen,
Rektor Honorine Hermelin-Grönbech hcrr hör volt ut någro ovsnitt
ur dr Nilssons bok "Glimtor ur mitt liv som lökore".
Eitcr mccl. l<ancl. cxarncn giillclc c.lct alt Iå ljänstgöring på cn scx till
I'yla månaders kurs i huvudåimnena meclicin, kirurgi, patologi samt g-vnekologi
med förlossningskonst. - Tjänstgöringcn på fiirlossningsanstalten, den 1åg då
rrid Flantvelkargatan på Kungsholmcn,
r.ar mycket intressant. Det var som allir
skrankcr där fölle bort och mrinniskor'na visadc sig som dc vcrl<ligcn var'. Gicl<

1ri'lossningen liingsant, lade rnan sig

helt enkelt ned bredvid paticnlen oclr
när stunc-lcn nalkaclc.s. .Ia, jag l<om rrn att dngligen l<on-

bacl hcnne våicka sig

frontelas med barnafödandcts vansl<lighctcr - hur många möclral hade c',irs
golvutrymme att låigga sina baln pii unclcr den tidens bostadsför'hållandenl
Sir griitdc clct utbilclning inom ctt an-

n:rt

or-r-rltidc.

En l<trnrrat crbji)d n-rig a1t

iivct'ta hans viliariat pri Hisingcns sinncssjulil-rus.

Allt var liiart, båclc på s.iuli-

i Mcclicinalstyrelsen. Jag gior'i ordning att ta naltå--:L
till Gcjtcbolg. Mc-n sa ringclc man fr'iin
Mcclicinalstyrelsen att man upptriclit a1t
rlan inle hade r':i11, att ge ctt siicl:rnt f iir'ordnancle till cn l<r'innlig liandiclat.
Dct var ingct annat :rtt ilöra iin att
paclia upp glejorna igen. Men saircn
I'ick inte ör'erliimnas rit tystnad. Jag gcnomdrcv att inbjuda de rcdan lrildiga
ln'innliga läl<arna, l<vinnliga mcd. Iiancl.
och studerande till ctt rnöte Iöi' att lcl-tusct och

clc rnig hastigL

sonel'a orn vad som liundc göras.
Många arr de inbjudna l<om. och jag
blcv ','ald till ordtör'andc. Diskussioncn
blcv tiimligen dramatisk. En arr clc tildlc

itikalna rralnade: I Danmarl< hacle cle,t
h:in1 :r1t cn manlig patient Ir'iin ct1 sin-

ncssjul<hus haclc rymt med cn tillftjrorcl-

nad kvinnlig lilkare. Men rri ltit oss c.i
varnaii - jag fick i uppdrag att tala med
borgmästare Lindhagen. Det var lörsta

gången jag träffade honom, och ciet
skulle inte bli den sista.
Frågan blev förcmål för: clt långt utredningsarbete. Vårt disliussionsmotc

rum något av 1800-talcts sista rir',
och dcn så hallaclc behörighetslagen med undantag för' ln,innors "behiirighct" enclast f.ill präsl- och n'rilit:iltj:inst
- blcv ju antagcn l'orsl 1923, iiir att l.r'riå'igde

cla i liral't

1925.

Det var' 122:11-1ripls1'n 191.1 - r-nccl clcn
ocrhör't spiincla polilisk:,r situationcn i
vårt land efter boncletåget i lebluali och
clärav följande kon{'lik1 r-r'rcrl1:ur I<onung
ocir rcgering på grund ar. rlct litrngli.qir
borggirlcistalct. Konflil<tcn utspclitcler;
tnccl t'cgct'ingcn Staal's a'"'girng. r'ikscllr.qcns uppli)snnig. liolt c.lärpå liil,lancl:-. rrr'val r-rtccl cn trppr'öi'd v:rlrrirelrsc. .,\1lt bi-

ch'og
clcr-i

att utlösa cn lörl":ilskanrp:rnjn rnot
avgircnde legcringcns friimslc nrlin

av hittills oliiincl intensitct. - iMarn l<orl
strincligt u1. Iör s:ic,lana situationet' :r11
hcla rrinisteiren och dern niirståcnclc 1'rir'lilarad.cs vara l<öpta av Ryssland. rxogna
Iör tuiithusct, ar.liicida varjc hedcrlig
cgcnskap. Jag crinrar mig livligt pingstalton 1914. Jag vandt'ade tillsammans
mcd Kar'l St:rafl ncr till Stor'ängcns sta-

tion cftcr ctt besök iros gemensat-nlril
r'åinner. Dct var mycl<ct Iolk utc. Dc pror-ncnerandc dr:og sig disklet åt sidein.

StaafI val ju cn l<änd pcrson. "Jag hör"'.
sadc han bittert, "\racl cle viskar": Diir
går' landsf ör'r'ädalen."

Emeller:tid

n:igra av oss kvinnoi'

tilll-rijrclc Frisinnade landsförenitrgcn haclc tiimligen snar'l cfter bondetiigs-

s;on-r

kiint att måttct var r-agat.
Vi liiincle dct som cn bjudandc plilit att
visa att vi fanns till som själr'ständigt
ltini'andc och t-nenande, är'en om vi intc
hade röstr:itt - clet gåillde att bekiinna
1'är'g, :rtt sttilla upp sig på den barrikad
vi lillhör'dc. - Hors min viin och hollega
cir'. Julia Kinclbcrg iann jag för r,'isso
gcnl<lang för min cgcn l<iinsla, att passirritct vur outhiircllig. Szi l<om föreningen Frisirrnaclr: Kvinnol tiil 19 mars 1914
- tlc rlagar scnal'c vid ctt mi)te i Muhåindelser-na

sil<alisl.la Aliaden-ricn antccl<irade sig 275

pclsoncf som mcdlemlrlar och ctt halvt
i:u' scnarcr var mccllcr-nsantalet n'rel rin
l'ör'clubblat. - Dcr-r 31 :rugusti 1914 gjor-

clcs ctt ol'lcntligt uttarlande, r'ari r-nrin
siilskilt r-illc 1'railnhå1lar vad sorn ligger
livinnorna r.armt om hj:irtat: Oryg.clligt

aslltåilande'-*id z,dr neutralitet. Fullf öIcLD arbetet på ett riittstillståttd
m,ellan f olken oclt - ltt:ittnornas fulla

J'

jarLdet

ntedborgamiitt.

Dc1 slolir li:rpitlct ont Sor'.jets nrinis-

Lcl i Svcligc, Alcxancli'a Kollont;ry, ar'slr,rlltr Acl;r Nilsson sti:,,\t"onrbombcr-rs
s;ll'riclivrilclc f'ortsiiltcl ai1 hola hclaru'år

jorcl n-recl r-rnciclgång. Må clcssa minncn
lrv cn nrlirliligt nog i vtir"l lancl g:rnsl<a
oli:incl rrch 91önrcl livinna liuuna locliit
1'r'anr rinrlrzr

kvinnor'och

sin:r liv i l'r'cclcns

n"riir"r

at1 r'rigir

tjrin-s1.

Och ['r'irn hcnnc.s slulolrl sonr liiliarc.,
i bril<cns sistil liapitcl, hiimt,ar r,'i någla
satscr': IItrl mirn€la glingcl hal nran inte
i Iit'ct och i arbetct, s'Liitl i cn situ:ttion
da clcn inrc lijstcn lopat sitl: Föt'sö}i
igen - Iör'si)ii igcn! - Vacl m:ir-r sor-r"r liili;rrc rniistc ''Iör'stilvi", irlcl och a1:r', i
stiincligl, n1'a silr-rationcr', är' ofta till syncs obcllrclliga salier'. lM:in

r-r'iast.c f inna

utrriiiltu', iiimlia och r-iigleda liai'rs;iie, I'ör'
trtt om mojligt f a en :itmosliil av tt'ygghcl och h:rrmoni inom ocir omi<r'ing; palicnten. Och hul cns crgclt svmp:rti ell:.r'

antipati rin cliirvicll:r51 r'cagcråu',

g:i1lcr:

det .ir-r allticl att sirvitt nröj1igt identifierir sig sirilv nrecl denna miinniska, henncs situation, hennes fördoinar cller
passioner och intc rlrinst - hennes förl-riillancic till sin niirmaste omgivning.

Alltså: Irirsi)li igcn, frirsi)li igcn.
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Elise Ottesen-Jensen
sCIger:

o

UI

hor
en

lin
ungdom

i Suerige

491 hor sott könslorno i svollning som bekont. Censur, nej det vill vi ju inte ho. Fost förstös, nog möste de
vörsto skröckfilmerno stoppos, så vi kon nog inte ovstå
frön den i den vörld vi foktiskt lever. Men ör filmen
överhuvud toget inte osonn? Finns det verkligen sådono okönsligo, stereotypo ungo mönniskor, en sorts besynnerligo onskons poppersdockor? Om de finns ville
vi nog veto litet om hur de uppstött om vi skoll kunno
gripos ov deros öde. Finns det stodsungdomor för vilko

tidelog ör en reolitet? Visst finns det mönniskor sorn
olltlömt med enkelriktod ovsky betroktor homosexuoliteten, men vill vi inte försöko få from en tolerontore
och vidsyntore uppfottning ov denno f rögo ? Herror
Sjömon-Görling brer ju pö som de vörsto svovelpredikonter. Finns det vidore så urblåsto, veligo och verklighetsfrömmonde sociolorbetore som den ormo Krister? Ar inte filmen och ståhejet ikring den en kniv i
ryggen pö ollo dem som orbetor med desso problem?
Efter att ha grubblat på dylika frågor fick vi en fin ide. Vi
skulle söka upp en männisl<a, som vcrkligen har kontaliter'
med unga männisl<or. En människa, som de söker upp när de
rrill diskutera sina intimastc och mest brännande problem, en
som känner dem fi'ån en annan sida än socialarbetaren, lär'arcn cller pappa och manrma. Med :tndla ord, r'i ville inter-vjua Elise Ottesen-Jc:.osel1, som undcl så många år unclervisat
och hjälpt svenska ungdomar n'icd clcras vitarla 1r'ågor.
oss tlots ait l-ron just står i begrepp att
till Porto Rico. International planned parenthood federation, a1ltså den internationella or-ganisationen för födelsekontroll skall l<onglessa, där och särskilt glädjande och uppsecnder'äckande är att de fattiga latinan'rcrikansl<a iändelna, trots
katolikcrnas nrotstrincl clcltal i stor r-rtstriiclir-ring.

Dr Jensen tar emot

resa

Tålmodig, intelligent och vönlig
Vi känner oss handfallna. Våra frågor ter sig så iöjligl provinsiella, när vi konfronteras mcd denna spröda gestalt i sin
blåa indiska silkestlveed, sina ömma och muntra ögon och sin
tåhnodiga intelliger-rta vänlighet. Hon släppel tanken på de
gigantiska befolkningsproblemen och de lidande miljonerna
mödrar och vanskötta, undernärda barn.
- 491, har hon faktiskt inte hunnit se, men hon vet ju en
del om både den och dagens svenska ungdom.

Vi lyssnor för lite på ungdomorno
- Nej, inte skulle den förbjudas, absolut inte, säger

hon.

Men varför inte disiiutera den med ungdomar? Det är så bra
med diskussioner. När man tvingas att formulera sina åsikter, så klarnar tankarna! - Jag tycker vi lyssnar alldeles för
litet på ungdomanla, vi talar sjiilr'a men vi hör alldeles för
litet på r'ad de har att säga.
- Unga, liksorn gamla med - vi är ju ganska lika - sl<a1l
inte vara passiva. Vi slia träffas och diskutera, inte bara s1ött
anamma vad vi visuellt matas med. Jag har nyss sett "Teenagerlove", den är intressant och gripande. Men förstår veLliligen publiken den? Behövde inte den också diskutelas :n,

ung och gammal?

Tjoto inte och förbjud inte I

I

i bästa fall kanskc 'u'id måltiderna.
att diskutcra då. Tjata inte och förbjud inte. Förkiara varför man vill si och så och lär ungdomarna förkiala
hur de viil ha det. Egocentriciteten är farlig, dess fruktansvärda konsekvenser belyses just i "Teenagerlove".
- Det är också farligt att nöjesindustrin utnyttjar ungdohemmcn träffas man

Passa på

men som sker, den r'ädjal just

12

till

passiviteteten.

Vi hor en fin ungdom
- Vi har en fin ungdom i Svclige, aldrig har dct studerats
och arbetats som nu. Jag träffal den'r i studiccirklar alltjämt,
fast jag inte längrc hinncl n-red t. cx. ungdomsgål'darna, där'
får andra ta vid.
Jag talar med dcm om dc tilltagande könssjukdomarna
bl. a. syfilis som ju nristan val försvunnen i Stockholm är
åter en fara. Jag r'ädjar till deras ansrrarsk:insla och jag tror
att vi förstår rrarandra.

I U-lönderno ör det de utslitnq mödrorno som behöver
hjölp
U-ländernas ungdom dir? Sökcr den sig till familjeplancringsexperterna med sina sr':irigheter och sina scxuella problem?

- Knappast. Det är de utslitna möclrarna med de undernärda barnkullarna som framför al}t utgör' klientelet. Sr'årigheterna är enorma. Den katolska kyrkan tolererar inte prerrcntivmedcl, de "säkra" perioderna är det cnda tillåtna.
Islam, buddismen och hinduismen förbjuder ej födelsckontroll, men konventioner och föreställningar utgör naturligtvis
svåra hinder. Det går inte att bara vända sig till hustrulna.
Männen måste vara med och acccptera. AIII tal tid, förfärlig
tid, men på sådana här ömtåliga områden får rnan gå r'alligt
fram.

Födelsekontrollen bör in i den ollmönno hölsovården
Det viktigaste problemet är ändå att {intra det ideala pr.evcntivmedlet för så primitiva för'hållanden som det här är'
fråga om. Kanske kommer man fram till någon form al'r'accination. Stick i armen mot olika sjukdomar är man van vid
och litar på i de här länderna. Födelsekontrollcn bör helst
införlivas n-red den allmänna hälsovården och sit sker ocliså
på sina

hå11.

- I Indien vill man ha många barnafödslat. Barnadödligheten är så stor och någon av barnen måste växer upp och ta
hand om en, när man blir gammal, resonerar man. Man får
förklara att om det föds färre barn är utsikterna större att de
som föds får leva. En utsläpad mor orl<ar intc med barnsl<aran. Det har förresten visat sig att åiven fädernas sjukfrekl'ens
blirrit mindre, när' man pralitiserat Iödelsekontrolt!

Precis som med det ungo frukttrödet
Till sist en sannsaga {rån cn fattig indisk by. - En gammal
kvinna kom till läkaren som lärde ut födelsekontroll. McC
trötta kloka ögon såg hon sig omkring och fr'ågade tyst:
"Är det ni som lär ut hur man inte sl<all få barn vat'je åt'?''
Frågan bejakades med litet förundran, denna ganrla kvinna
kunde inte gärna föda flera barn.
"Jag förstår cl r'ä1", sa hon till slut, "när'man hal unga
fruktträd, måste man ta bort en del ar, l<nopparira, om blommorna skall bli vackra och stora. Det här är likadant - och
min dotter är så ung".
Exa Palmcer
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1rl;tncr'ir1

s;cnrclrl

l'i;r'r,rnnrt a1t, r'rilja sernc.:;lei iid lirngt
i Ir;r'r':ig ocl-t dct iian i':rt':r bcrrr';it'iigil ortr
lnan vill tili någon spccicLl 1ri:-rtri il:ri'
platsant:,i1et lir rnycl<cl. bcgr':inr;at. l'cji'
cien :ionr vill hyra sl.uga i skiilgiri'd.cn
li:ur vi ge tipr; onr OJinci flitichanliiggning. rjom dlivs i konrmunal rcili i
Mirnltcr'å;i. Iliir f inns sLug,:x' i oliltit stor'lclial och cl,: sfiilr;ta urcrl pletl; 1'r;r' l'clri

:r11;i

svenskar
semestrar
I

r-t-r.,'clict

ci' hit r li,:r.ns Ii t) litt li n i, i
1öt'r,'ir;s:r sii2; om pl:rtl; i lii,r-:rsor; it:rlicnlsiirt
scmestclb.y Rir':r clcl Soic. cller' lirnr;iic
om t'cclcrbiiranclc iil r,tr;clihcilLn:irc. l<.ii;rt,
fiil cn av icllotl.l;- och Ilil'.r l'lri:;t).i'c'lr;,r-ii:;
slugor i Skar"giirden. nle-.n clct :il irric
iion.r1r1åu'L\n

pcl':;r)ncl' och mcc.i öppci-r spis l<ostlrr

i.1

lil natlcn. rlcn oclir;ii hrir bchilvct' trltr
viu'ål uit-. i goci tid.
lulismcr-r ir-iom Not-clcn rii<ar 'L.t'ols

at

cict intc blivit niigo;r

al t

avr-n,:rLtl-tiiig p.t

allt liingle avsticliarc undcl scmcstcln, som i ai'
blir tre clag:rr iiingrc. Att rnan r;ölicr riili
utomlanc-ls l<an bcro irå atL ntln lill
u1rpler,,a någoi, nytl, n-rrji:r ;rnch-a
ocir clcras secler. Och så l<zrir m;rn jrt
''rcgnfirr-säklil" genom att fnra 'tilI Kanaricöarira, Mamaia, .Ialta cilcl cler-r bulgarisl<a scrlliustcn. H:ir l<an rrr,rn nrccl
lcirclel scnre;;tra r-nitt i sr-cnl;liu ltiier;ii songcin, n:ir inclustrisctnrcslt'at'na inf:tllcr. Så rir ocitså {allet med Jugc:;l;t','ir't-t,
rncclan clct cliilcmot i Not'dafrilia iil viii
i11a valci tid. För att {ii b:rsia n-riiiliill
utb5rls a\r en scmcstc-'t' i sircila l\'Iccielhar,ct iir man tirui-rgcn aii f iirliigga clct-r
1,i11 hiir;t cllel r.irr".
Det bcriilin:rs cnligt Rcsohanclbol<ctr
att tre l<valts rnil.ion st'ettstrtat' i år' lton-rmcr att lörerir:r cn senrcstcl utlnliii'
svcnsl<ars och iivlig.:r norclboi'l;

utanför

1',:111..

I{orden

Norclcn. Mccl dagens kommuniliationc,',
niir man på n:igra timn"rar l<:rn [iit'Ii.v-11r
sig 1,ill Svar'la h;ivcl, tir clct intc unclcr-

iiei
1'r'iinr

a1t. nrrrng,r fillcrllitl ltl1, scnrestra i
n.rai'riiir r-i r i i.iiicr'.

Ann:rt r';tl clct r-uii' lilti svctrslia ungrlrrrn:i| l1)-lT Icr;t0 gclr'3n) c.1 L lt|jgrrltiii'.j;rt
trrn'op:r tili .Iugosl:rvicn. SJ iradc, fijt'rrioclligcn bliini, av t,,y-_l;lialnas vagnuti-rvtcn unc.le-.r' lir-ii1c-.1. srint r-rngclot-nat'na i
clc ;iinrst,:l vagnrl sonr Iinirc'lc uppbriitg:rs. Tjercliclna viigrarlc lirta l<op1r1a dc
rl:iliga vagn:rr'nå till str:illtirg och tttmcd
Llonau. ['r'r'a mi1 f'r'irn Budapcst, behagacic rlcn cna \:agllclr inte iiiljl mecl

itingrc. II:rir':r blillaclcn blcr. ln'ar pli
5pä1'Ct.
Er^L oi-r'rtiilrli.,;:-u-l-t

nroclcL i \rtistsvcrige,
sour hlclc t..'li iro.iliat' trtccl i svcnsl<a
irilnr-iigsbligarlor 1i1i Juijorilavien, hade
":iint nrccl rlcrn Lvii i'ctl igii soclicr'1itclor',
cr) nrcci liöi.tbul1al och clt mcd lioiita
lugrl. Niir"lll clt-.t val lrlltför' nryc)rc't av dct
g,oci:r, r'csan tog bera cn veclia. I.[u ]ian
svcn;;l<a turistcr rcsa p;i lJngdomcirs
.l;irnr-;ig nrcllair S;rr-nac och S:rrajcvo och
s;lr':rx innnn cic liomrlcl tili Vrandul<-

tunncln

paiii;L.r':ts

clct ar.suitt av vallen

s''.'ensli:lrna hjrilpte tili nred 1947.
I)cn sorn si)licl sig till Dubrovnili rricl
Ac'lriatiska ir:,ir,'ct slierll finna clen gantla
staden Iili:rci;rn, riom cl.e svensl<a jrirn-

vrigsbrig;rdr!r'cln:r f:rnn clen uiir cle sc-

cltcr sitt iirbete 19.tr7. Starlcn irru' in tc iiir'rinch'at:; niitnr'ärt ens
sctlln 15t10-ialct onr lr-lan ser till b)'ggnanr-1ci'na ir.rnanför stadsnrurcn. N{an
jionrnrcl in 11cnoi'n rJcn gamla poltalen
och giir nci'för tlapporna i dc trringa
ltliinclclna cllcr: ut på torget. Någon bil
l-ial iinnu inlc s1'nts till hiir, tlcn iinclit
lil clet intc ctt museunr utan faktiskt cn
lcr.'anclc stacl. F{rirliga hecl .iinns för övt'ig.t iivel hel;r ach'ia1islia kltsteu diir
plilger'nå-1. iir ftilbuircln:r mcd asfaltviig
lr'ån lr.niialan och Op:ll,ija i norr till
Kolol och Rtttlr'a i siiclcr'.
mc:itracic d:ir

resebAraerna satsar pa östresor
N{irn bcl-riivcr blrr:a siii ulrp en d;rgsfi)r'r'jsr;,:i uig or-r-r atl. t'cl;c,'-

lidning li)r' att

i stiillc utr;lliicllrirr3 iin llilgoll".
sin satsar pit lesor' 1i11 Or;tculop:r. Rc:sorna cistvart iir- i år' popul:ila och gcl
niigot nytt, och prisct tilltalar clem som
miistc trinli.a pl:r vatl p1ånbolicn iirln-riir:

b1'r'iiclnlr

:l\'\'iu'år. Foliilr-rris1, och Vir-tgL'cr;ol t';ri' cicr
l'ijlr;t inslig clcrt tt.\'lr vrigcrt, (:'r:r r'o-.

sor-n

viri I(til-rlun.sl:lbon, cliir Ölitell;ji)r'cclianrr
svcnsliar sci.lan åililiilliea år' inlii'lLr lr:r'l;;
i trcr'liga pcnsicinat Lrtcltor liu:;1r'<:i-ttr.ln.
Vill ni rcsa clit, r'el<r'irer':r r1ii1'111;11'g r-rirplrrsningar hor; SI{V, Nori'tr-r11sg:ri:rn 5.

Stockholnr Va.
'Iill Tjeclior;lor.aliir.'r-r .går' intc itara
grLrppl'csor ulan hil, l.:an nran oclrsii fal'ir

sci'cirsl:igct lil

lrncli':r. Till

mcl' l,ililalrucic iin dct
Iiutniitricnl; l\'lltt-r-r,'ii,'.r lc;;lc

1962 .1(X) s;r't:nsliar crch if,'t6ll lr,icli;rrlr-,' clctt-

na silanc.ll'cr-rsir r-jci Sr-altrr havet till

-<ig

t laucl atl i)lia

1il1

4.(XX). ll.Lrnriinsl<c turisl.che',1o-t i Svcrigtr
Iuli S;.rr;u tr'or :rtt i iir' lionrnrcr' lurir;t-

stliinrr-ricn

1'r

rin

r-rir

Ii).tXX). U11'l.t'k1erL' i<:rn gi)r':ui 1i'rit-r NI:rr"n.r-il iill Oclcssa. lili D'rnauclcl1e1 cllt'i:
1i1l Bulrai'cl;t. I'iu'1:r,g :n':lirl ocl.;r;ir iill

Isi,arribr.ii. Siirlma lii' j'iilhallaitrlct r.iti

Rr.rlg,;u'icr,s Solliusl. NTct-r iliilih':itt lit',:tr--

ståndcl, tiil Isi.arnbul liortalc, och ticlcn

vid här'iiga bungalor;; utcltcl Sr-alta halct bchiji'er intc rlccintct-:ts l;it nly'clic t

I'iil Tr,rri<icltlippcn.
Jal'La h:rl ocl<l,ri sin siiregna cL'agnitrg
lrlr sr.'ct-t;;i<a tut'-istei', lili;;otn iii'errr i\{osi<va och Leningi'acl. Polctr l-rar i lii: l<,ci-nmit niirr-r"r:rlc Svcrigc t:rcci r;in nylr llirjcIörbindelsc 1ill Yst:rd. Zctppol är en av
Östclsjrins iiir-l.qa sltrcipllgcr tiom htil
locliar. IIal marr :ie-'ntcslci'n {irr'1ag;cl unclel tirlcn .i.-17 juli l<an m:rn ti1l cit pri;;
14
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ri()nr billrrli'. 1 oclr l;:irt rllr Irilrlits

rlcn

t':rcl;r'lr i'li;ilit ul( li'r'r" j,llllr cllt't' l,:tbc

ii{)ni 1'lorlc-lr hct<-..r' r.t'riltt-t t-i"l:itt l<oit.tt't-ti1
i)r'cl' 11-s1i-l.je,cJrirrli,:t llttirir;ct-t. lllt 8()-1.ti
ca.mlrrngplatr;c.t' stiir ti11 i'irll'ogentlc i ilc
'.';rcillastc clistt'il<1cn i Iliihnte'n. Riescngcbii'gt-. ocir iijlor';rliit:n hiig:r och litglt
T'ill r'aJrct tle,n.

*i

$i

."L "t{-";

Turisto

i SOVf ETulllOllEll r

londet med de möngo sevördheterno

Nu kon Ni völjo blond mer ön 50 oliko turistresor till skildo delor ov Sovjetunionen. Ni kon reso privot eller med
söllskopsreso, med böt, jörnvög, flyg eller med turistbuss. Sovjetunionen hor mångo intressonto sevördheter och
Ni får riko tillföllen ott bekonto Er med sovjetfolkets kultur, konst och el<onomisko förhållonden,
Ni kon njuto ov en hörlig semester på de vockro rekreotionsorterno vid Svorto Hovet, delto i nögorr kryssninq
med moderno fortyg, jogo i bergen vid Krim eller göro en compingtur till möngo ov londets vockro plotser.
Kostnoderno vorieror från 5 till 175 l<ronor per dog beroende på oliko krov på l<omfort och individuello önskemå1. Informotion om resor till Soviet kon erhållos frön de större oul<toriserode resebvråerno eller frårr

INTO U RIST IN FO R MAT IO N S BY RA
SERGELGATAN 21, STOCKHOLM

C

Telefon 08121 s9 34

luGosLAvtEN
Vet Ni egentligen

vilket

u

Jugoslovien ör
londet dör öst

nderbo rt

nd J ugoslovien ör?
Det kollos för Sydeuropos semesterporodis - det ör ett lond som ho r
betydligt mer ott bjudo Er ön boro
sitt sköno klimot och sino fino bod-

semesterlo

och

och

vö
hö

republik med f riore umgöngesformer
ön de flesto ondro lönder, Atmosfö-

st möts,
r förenos

ren ör mycket ungdomlig. Dessutom
ör det billigt ott voro turist i Jugoslovien. Mon får ett bro dubbelrum
rned bod för c:o 15:- öven i de

österlo ndets
no tu rs kö n het
oclr göstf rihet

o rte r.

med ett

moderno bodorterrro, och moten in-

Jugosloverno

l<lusive londets löckro grillode specioliteter ör mycl<et billig.
Er resebyrå kon ge Er prov på hLrr

trevligt folk ott

.Jugoslovien (15 dog. helpension med

helt

vö sterlö ndskt

sött ott levo. Vr
ör \(j,
köndo som ett I:

förmånligt rnon kon semestro

voro göst hos. Hör finns ingen trå-

kig konvenons,

för

det ör en

ung

f

i

lyg för omkr. 500:- ör ingerr söll-

svnthet.

JET.CARAVEI-LE
Rekvirero informotionsbroschyr frön

Fredogor och söndogor frön Köpenhomn 315-2719

för

Er

snobbt och bekvömt mot locl<onde Jugoslovisko resmå

DUBROVNIK

.

MALI LOSINJ

.

HERCEGNOVI
STRUNJAN

Völkommen

-

-

ANKARA

OPATIJA

-

-

LOVRAN

POREC'

till Europos snobbost

-

L

ROVINJ
MAKARSKA

I

uGosLAVtSKA
TU RISTBYRAN
Box 40003, Stockholm 40

vöxonde

semeste rporodis !

15

ett

w

uters eende
AV

Nini Roll Anker

(Fortstittning fr. föregående nr.)
- Jä, mest hcn'au'. Jag har alltjd tyckt
bäst om manfolk, jag. De är t'ejäla att
ha med att göra. Och de betalar utatr

att pruta - fijr clet mer;t:r.
- Och Pct'r; Iar'. Nina? Han hat'alcit'ig
hjiilpt clig?
- Pcrs I'ar'? Nina Sigvert, 1og si.rtl. t'tc.j , Pcr-rr far
- ncj, täul<, hans ac.lt'css
har jag alch'ig halt, Lousic!
- Vec] är clct du saigct'?
- Scl clu - jr,rst i clc cliir clagarne j,:r, r,id den liclcn Pcl blcv till, mcnri'
jag - clå häncle clet sig att jag licli mocl
att bryta mecl honom. . . han som. .
plågade li'u'et ul mig! Jag kom att älr;ka
en annan, därIiör fick jag mod. Så var
det med Per...! Men iag hölI på att dö
då han kom till r'är'1den, så det åir då
allcleles säl<elt att det iil jag som är
hans morl Och näst efter mig kan han
tacka låikalen för ilvet, som tog emot
honom. Han kallar sig Sigvart, vct du.
Det såg du väl i tidningen när han skulIe upp i examen? Och det är ju roligt
- .tör släkten, mcnar jag. När far och
mor miste pojkarna och blev sittande
.

mcd bara oss kvar

..

.

- Nej .. . Nej, r,'et du vad! Så där så där gfil det inte an att säga! Att du
inte vet det. Gud sig .förbarmc!

- Jag säger som det åir. Till dig. För
att du är min systcr. Ärligt talat - clitl
egct gamla talesätt . . .
- Så rirlig har ingcn rnåinniska rätt
att vara. Inte en kvinna! Ncj, Gud bcvala migl
- Då får du sluta upp n-red att fråge!
För jag undviker inte att svara. Det bcstämde jag mig för då jag gick hit. För
jag är inte t'åidd för någon längre, för'står du.
Just som hon hade sagt det, re:;te sig
Nina och gick bort till tvättstället, hällde upp ett glas vatten och drack ur det.
Hon dan'ade på handen, hon måste bita
i glaset för att det inte sl<ullc skallra

mot tänderna.
16

Utc i

g,ångcn hördes

ljudet

årv cn

mans fotsteg. Båda systt'arna lystradc.

/l

Stcgcn passct'ade. - Jå, du har dct bra sotn bara har et-t
- och han klalar sig själv! Louises r'öst
hade ändrat sig. Vad sl<a Melgård
och jag säga, som har alla sju hemn-ra
och ingen utsikt att b1i kvitt nirgon av
dem ! Och det vtirsta är att han knappt
unnar de ä1dsta pojkarna maten längrel För att inte tala om deras väninnor'

dem tål han inte sc. De hal för'1ovat
- jag vet inte onl jag sl<a
gråte.
skratla eller

/

/i
I

l

I'

\

-

sig bägge tvai

- Skratta du, Louise. Sfidana dtir
barn{ör'lovningar håller i alla fall inle
så längc.
- Ähja, din Per kan inte ha varit
stort äldre än vår Peter! Men Peter har ju
tyvärr inte sinne för rika flickor han,
stackaren. Så fö-st får han se till och
tjäna så pass att han kan föda sig själv
innan han kan försörja hustru och barn.
Änej du, det är sannerligen inget att
skratta åt. Så är det smållickorna ocl<så, som ska ha kläder på kroppen och
lite till - det l<an inte Melgåt'd falta,
inte bröderna heller. Det är en evig
strid. Split och kiv - split och kiv!
Som en gammal klocka pendlade hon
med huvudet - val<nade liksom till igcn
och kramade med mager hand om €larnnystanet ...

sig

Och nu hal situationcn ut"'ecl<lat

-

Någon tog i dörrhandtaget. Långr;amt,
men beslutsamt öppnades dörren. Niua
stod alltjämt mitt på golvet. Hon 1og
på sig vänster handske.
Polismästaren såg från den ena systern till den andra.

- Jag hoppas att ni inte sl<all dra er
tillbaka redan, hära fröken?
- Nina kallar sig fru, Melgård.
Han bugade sig.

- Låt inte mig driva bort frun. trller
har kanske systrarna talat ut mcd varandra för den här gångcn?

I

.l

Husl,r'uns

blicli r-niittc hans: han

stacl<

hanclcn i bonjout'cnr; innerficl<a och
k;inde eltcr - rih, nu glcinrdc jag i alla

fall brcven, mumlade han

mig ett

ursiihta

cigonblic]<!

Nina hade öppnat t,tislian:

stficncle

böjcl örrcr borclct, slit'ev i-ron något i cn
bok, rev ut ett blaci, r'iichtc clct tili sys-

tcrn - Polismästaren behör.ct' intc ftirsvinna! Jag ville bala be dig ta ctnot
clen här, Louise - och anviind den till
något som - som du l<an h:r glåidje ar'.
Du {örstår, jag bchrjver den inte, så du
behövcl inte t;-rclia ntig.
- Gud, Nina! De bluna rigonen stirrade på checken, p:i sun-rman som mecl
r:cdiga och tydliga sifflor stod att iäsa i
högra hörnct. - Vad tänker du på! Gucl
r'älsigne dig... Femtusen, Melgår'cll

Mannen bugade sig igen. sPontant
och med elkänsla.
- Jag måste få 1or. att taclia, jag ocks:i, svägerska. Srl mycl<et tänkte vi oss
inte, inte på långt när! Bara ett litet
handtag, tänlitc rri! Och jag hoppas att
Louise har lör']<larat för er att det kanske kommer att visa sig att era pengar
inte biir sa dåligf placerade, som det

just nu kan se ut . . .
Nina l<näppte igen väskan.
- Dct är' inte något lån - def är en
går,.a till Lussi från mig. Louise har intc
{örklarat något för mig. Det kom ör'cr'
mig som en ingivelsc. Jag har i alla fali

r'åd till ctl glas porLvin ont lör'ntiddager-r. jag
- och en cigan'ett pzi sängeu!

Hon l<ysste systcrn på l<inclen, hälsadc

Ititt på svågcrn - och dön-cn stängdcs
bakom clen blåkläclda gestalten innatr
någon liunde hinch':r det.
Fru Mclgårcl slig up1: på sin man.
- Det är sant. Jag slapp att säga def.
.Iag slapp att säga ett orcl, viskade hon.
- J:rg vct intc onr j:rg l-t:rclc kunnltt Iä
clct ör''cr minlr liippar hellcr' - du höt'dc

sjrilv - poltrrin om

- firninmfler
elronsnislt fiil-nil
MOSWIrcFI

1'ör'miclcl:rgcn. . .

FranrIör' cn upplyst spegelglasrutit
stannaclc Nina Sigvarl. Med vidöppna
öSon blev hon ståcnclc och stin'ade in i
ljuscl.

Dii lijlclc nirgot-t llilt t'ict hcnnct; itt'it-t
- cn höglesl vitl-riirig mitn iyltc ltii hatten.

- Gocl kviill,

Nit'i,:,t.

SLiir clu ocl-t

stt-t-

ciclar clc n1':r miirl<cna?
Hon 1og och nicliaclc. Dct val' \,elkligcn Ir amför' Iöns['cl på cn tobalisaf lär
hon hadc stannaf. Hon str'åickte fratn

/..
" I'
o fontidiltt{f

handen.

o korekotnttti i roppkl,rss

- Dct vau' längc scn sist!
- Jit. NIcn clu ail clii liliu söt i ansilitct
och lil<a trng, Iinaplrast ett grirtt hitlstlii
en giing

?

- Jag f iilgar clct. Sii liingc lynliot'nit
intc iir llcra, Iär'gar jetg clet. Tycliei' clu
det är' dumt?
IIan bugacie sig ocir

1t1'r;stc hcnncs

hand.

- ViIi clu löIja utcci t-t'iig iir och hjälp:r mig liöpa cig:trrettct' t.ill min lr-u.
Jag är' lite sc.a i clag och bchör'cr cn för'rnildrande omständighct.

1..

iltkoPJPril'

O

e

ttasttietrdc r/rifts,ikerbet

Tålig, bekväm och driftsäker allroundvagn, härlig att köra, men

framför allt med enastående körekonomi

-

Moskvitch är "spar-

bössan" framför alla andra i sin storleksl<lass. Som standard:
bl.a. radio, rattlås och säkerhetsselar.

OC|VOLGA

VOLGA COMBI
Linjeskön bruksvagn med för-

nämliga fartresurser, bekväm

Hon valde sina egna favolitcigari'ettei'
till hans fi'u.
- Titt:r upp r-rrii' clu :inclå går' Iörbi,
sa hon när cle sliilclcs. Jag hal Iått mitt

för långfärd, god plats för

5-6

personer och bagage, bäddbar - en combivagn av abso-

lut toppklass.

eget hem nu.

Och du har clct br':r. Nitr:r?
Bättre än de Ilcsta!
Min son är gift - lyci<ligt gilt.
Så du har inga önskningai' mer'?
Hon rodnade som cn ung flicka.
- Jo - jag önskade mig iust nägot!
En ring som min mol bar en gång - cn

VOLGA PERSONVAGN
Representativ och accelerationssnabb med körsäkerheten som främsta kännetecken,
bekväm för förare och passagerare, inventiöst bagageutrymme, bäddbar m.m.

-

liten ring. . . Mcn dcn tillhöt' nu min

Eu provttrr oob demonstraliort

syster, polismiistarc Melgår'ds fru. Ocll
henne kan jag inte be om något!
Hon vinkade åt honotn mcd clen vitl<lädcla handen och försvann.

PARFYM
SOM

TILLTALAR VARJE KVINNA
Nyinl<omrnen rysk porfym och eou de

cologne från kr,6:50 till 30:- (Söndes
öven mot postförskott)

PRESEIITAFFi[REII
Kungsgoton 84

-

Stockholm K

Tel. 547490

MALARE FI EN RY KJA LLAN D ER
till Eder tjönst
BONDEGATAN 65 _ STOCKHOLM Sö
Tel. 43 31 89 - 41 62 59

rit,ertygar Er ytte rligare...

MATRECO BIL AB
xeRLRvÄceru 67

srocKHolu ö. rel.630340

Bolotummottor
200 cm breda
9:40

VINTERVAGEN

pr lpm

25

SOLNA

Telefon 82 70 60-61

D:o 2:a solteling fr'ån 6:50 pr'1pm.

Oskqrsons
endast HORNSGATAN
Tel. 40 85 99

RYCK

B

Kronsor, Buketter, Blomsterdekorotioner
vid fester och möten

Ring 46 43 08
Stockholm
Blomsterhörnon

Axel Söderberg
17

Ui ser

intc n-r,'ttjat S,I:s l,.itinstct' pit
"'clliligcn
återl'ägen. Ifal man sonl vanligt ntJiciic+, att göl'a. så blir clel helt enkclt intc

pu

uoron
Statcns iiflåilsdrt.''at-icle vcll<

- till

tlcn-t

hcir Stater-rs Jiit'nr'ägat', svcitslitt l'olkcts
cs-en jiilnr'äg. som clet sii vaclict't hetcr'.
Att drir':r alliirer. clct :iL' at I r'at'a Iyhiilcl 1'ör' kunclcns behor'. bl. lt.. i s.vt-tt-lct'hct i ticlcr av hiilcl konliun'cns. Jitg t-t-tc-

nitr biltralilien.
FIär' liommcl jlrg tili sLtrclcn:; cci-ttt'itlst;rtion i clcn '"'ällovliga itvsil<tcn att air:r
ul 1,ill sommiii'visteL ör'ci' irclgcn. S:ijcr
sii l-riir': En tur och rctur Gncsta. andlat
lilass. Männislian i luckan ör'c'rrt'äclicr'
clcn begiilcla papplappcn, och jag bctitlai' pr"isct Iör' clen, clyn"rcclclst tjiirliindc
iralr;a enkeh'csans pris.
Jag harr det håirligt på lanclct.

ar'. Men den cltil itterle:sitt-t. clcn lig3ct'
och molirr i cn l<amlclarsjtil.
Det ovan sl<ilclt itcic iil itrgcn cngiillgslciretcclse. Det mastc hiincl:r sit i tu:;cntals liill i var'l ar'lånlla llncl. Ont :rll,:i i
samrna bcliigenhct som jag siiullc slu'ir':t
och bcgär^a rcstitufion IöL' biljctt:r'. :;orr-r
iir "ähta pa". 1tå clii sliullc clc Ia c'lt sjii
pa SJI
Nu lrtigas, ur ctt ntcclbot'gclligt hjlii'ttrs cljup:

Skullc dct intc vitra r-r-riijligt itlt Iata
cn tur och leturbiijctt i:tilla 1'ör' tvii t'csol i villicn I'ikining som hclsl? Dct cl:it'
mccl atL ta håinsyn till liunclcns bchov

skulle våil vara tillämpligl här'. R:rbzitt
vid storköp. även om clet sliullc bli ctt
cxtla plus Iör t'csenät'cn.

iVlcn vad händcr?

dykl ultp i stugau. cibjuclcr scj arlt slijutsat nroj llcnr i bii. Sii
iilart, :rtt marn lacl<iit' jal
Mcn matr-r iit' cn snetl och pctig t1'p.
Dcrt cliil rcturbil.ic'Ltcn. liolll lllltn i:cL;ilL
föl', har man ju intc halt niigon gliidjc
En giist.

1\4an

son-r

kan Iå "'r'cstitution". d. r'. s, pcng-

alr-ta atcl mecl etl r''i.sst ttvcllltg ltil SJ:s
bcsvtir'. Mcu cns cgct bcsvlir'l För' dct :it'

Chiyuan
GARDINER - MATTOR - LINNEVAROR
SANGKLADER - MOBELTYGER

Ostersjöveckon
14 dogor ijuli
vid TDR:s kust
Endost 985:- kr
Prospekt och
upplVsningor
Tel. 913905- 104604
SVENSKA KVINNORS VANSTER.
FORBUND

Norrtullsgoton

5

Stockholm Vo

Nornn:
Ad ress

:

Postod ress

Solnotorg 7 (Solno centrum) Solno
Telefon vöxel 83 04 90

:

1

Filiol: Korlbergsvögen 36
- 30 81 02

intc gjor'l i cn hanclvtinclning :rtt slit'ivit
breV clit, ruecl r''ittnesinlyg onl at'r, tl-lau

Telefon 32 85 20

Hin Onde i Avgrunden
Förf. AMOIV TAMMSAARE
En bok mcd sartiliskt inr-rehåll - diuploclitnclc - ger'
upphov till lcflcktioner' -- intt'cssant - särcgen.
Illustrclnd, llBJ sidor'.

FANTASTER

VÄLKOMiVIEN TILL

UHGDOMEHS USTERSIU.TRiITT Förf. MKOLAi

IVOSOY
Bai'nbok som innehåller cn intlessant och lärolik
ber'ätteisc. Bokcn likt illustlerad med färgstarka

i GRAL-MURITZ den 4-1,8 juli
Rcsarn

h'än Sassnitz och r-rppchällc

195: -

E}ROSCHYR elhiillc:s etv Demokreltisk Ungdom. Box

Stockholn 1. Tel. 517220
iB

bildcr'.

Plis kr' 1:50
57,

Dessa böckei'kan köpas i

valje bokhandel eller direkt från

ARBtrTARKULTURS FÖRLAG, Kungsgat. B4, Sthlm K

Solsernestra
I Rumcinien

MAMAIA

Avresedogor vcrje lördcrc;
Pris

för

Avresedcrno rno 23 5,
f

licrspoiitiskt I'Ltls ligilcr l:rsi ocir rr11. Si'cri.g.t:i lrllnriiun:r irallning miilcl liilstiic'jsc oclt lcsl;dit i irl;1. nch r-tir;1. Siunalbcllc1

inon-r trN uigiii' c1t hui'uclclt'rnr:r.r1, r sr'<.'n:;1i rrili lrosplrliiili och
l'cjgclingcn Iuivciirrlr: r.-iclrtt'r'. att clt'tr liil liit-t rlcl i.t'oilclc. att rlolsattningarn:r i
iir tr-Lil.jljga att iivclbr'.v.gqu, nrcn iivei"';.ii'lclen
--l<:rttiiclc intc mri.ilighcic-.r'nu
irtL nii snabblr rr.r;ttlt;ii. X{ittr lallr-

och 12i9,

30,i 5,

fi'crrr Siockhoim

Pclos:

26i9

rö

r-r l(öpen

l'ro rr

Avresedogrrrno 13/6 t. o,

n

nr

1919,

805

l<r

fran Stoci<irr:lrn
lr.r'r l(öperrllottiit

lrrternotiona|:

I birt'.jrrn lIv nlill's l'ilrlt: r'il.il'rlirgln st-o-l' iiirilir,r'- or:h hlrntlclr'tlcbirit,. I t'cgct'in!llsiit'ki;u'rlioncrr sloqs l':r;;1 . irlt S.iverli.qlr.l; r-rili-

IJI J

15 dogor med flyg

:-

kr

l<r

iir

1

.075:975:*.

,

945:*
ki
-795:fron Köpenhcimn ic'
Hoteil lnterncrtiortol: f ron Stccklrolm l<r 1.235:i,085;f ron Köpenhcrmn i<i'
lpriset irtgor: flygreso t/r Constonso, tronsfer iRumöniett,

llotel Polas:

f

rr:r"t Stocklrolr-n

rlcr-r l;ii!,.ricrrrle. lior-il'ci'c.nr;cn i Ccni:r'c. ;;rln.r l'oi'1siittcr itnslrtingr-ringllnir ir.l.1 lir.rn-ri'n;r vicl;rlc:. rlclr; nlrr ilot giillt.r'
ctt ;rr'1.:rl onr aiir-niin ncrlli.r:;'Lnrrig. ricls i1'r'iiga oir"l virlla3irr-rdt:
ttr' l<onlilciir l-ilt't iclIir ncrlt'r-t:;tuingslit glilrItr',
Dcblrttcn rinr iranclclspolililiur ul'rp<'hiiil sig n'lt'cl<trt vicl r-rliinclr-'r'nars strillning och clcr;r; nrir-r:;l<acie: untlcl i viillcislr;rncleln.

gifter och

clerna.

extrcbtidd i förölirorncs r,rnr.
Extrovecl<or l<r 135:-. Enl<elrum l<r 6:- per dcrg.
Sönd onnrolningsovgift i 00:-, f ullstöndigt nomrr, odress,
telefon- och om möjligt öven possnurrln'jei', ur ppgift om ovresedog och om flygreson skoll utgå fron Stocl<holm eller
l(öpenhornrr, somt ev, medfciljcrnde borns nomrr och alder,

rlc oclisa onr

Rc,qcringor sac.lc :;ig valu villig nrcch'cr'l<.a iill on r-rtviclg:rrl anviiriclning ar,' r-iillrlsi'icla r ilr"alu:rvtiil. son) :rvliLri' :rl,t slabilisct'rr
pli:;cl och irvsiittning f iir' \'rlol ir-u' slll':ikili iirirc;sr-' f iil u-liin-

Irliin iivligii pultict's sicliL \',irl' nririr i sLot t sct1. il,.'ct'cnr; tt-tctl
i'cgcringsdclil:rrationcn nren lilii iscr':rilc clrlcli rcgc:ringci-r 1i)r'
a.tt cicn r,al a111fi,il ayr':rlitl.rnilc och ljr-rnr varl cict giillclc Ilrinrst
rr-h.iiilpcn och it-iiliaiir; .l'iil en llii'nvlpcnl'r'i 'zo:t i Not'cleu. I)cbiittcn i2;:i lian-rnr.ll'(,-ir r';ir';iclc i ircl;r {} 1in'rr.rriu'nrcn t'uigrl ir1'lt

rl.jiilvir irril irttit i't,rrt t c'.;t'r'in,'1,('rts :.irirt i..Lt tt,lrr intc sliiinjrt:;.
En av clc r"ilisrjagsLr"i)gl;r' r;c.'r'i.r i pl'crjrjci'i tillclraigil sig slor'l
inllcsr;c iir utlanc'l:;sr.en,;iralrras ;'iis1ni1t. S,rmtlip;;r borijcr'ligir
put'licr hiicic S,,iilt Lrairimå1n f iir ai,t silii:r gcnorncirivl ct-t l;iician
lagiliftning nicn n-rcr1 hlinr,isning lilL att iriig::Ln t.ir untlsr lrt-

helpension: tväböddsrum, 3 rrol mct, visering, betjönirrqsovsvensl< reseledcrres

tjänster. -- Fördeloktiq rese-

vo I uto.

Robott för born: Born under 2 ör: reso oclr irotell {ritt. Born
rnellcrn 2 och 12 är: försto bo rnet 250 :- cndro bornet i9C:-,

- Rumönskcr Föreningen

Suensk

STOCKHOLT'4 C
DRCTTNINGGATATI 10, 5 tr,
Tel. 08i21 B0 16, Postgiro 25 50 85

t'crlning avslogs cl'-rtia .\.1'lr-irnd('. .itisti1icr-njnistr:r' Klirril sa i clcritt lcilclin!,-c.n irl(lrig haL' slgt il1t, ulliinclsr;r'cnsli,:rrnir
intc sliiLll h:r liir;1.r'iitt r-r1:u-i 1'rirgan ij:iiicr'/iur cii siicla,n rijr;1.r'äi1.

Lr:rttcn

sl;:iil orclnas.
Slor disliul.;l;ion l'ilil ck,l c.,r,:lir;lr vai'it ol"lt itil;lltc 1rl1 itllol 1.uir
och l'rilultslivct. Ilcgelinilr.n haclc i iii' liii"cslitgit vliscntlig,:r
hi).ininitll till ich'ottcn - cic bolgcrlrglir p,:n'ficliur h,lcle nrotioncrå)l orn iincia rucr', 1. o. nl. mci' iin t'ili'iicli'ot,.lslirrb'undct sjiih
bcgrilt. Riliri(lr-gcn lijl.idc: I'cgclii-ril:i1i)r'ril:rgct bi-tlc i clctta 1'trlI
och niii'rjct giillclc an:;lag tiJl fi'iitr['lriivclr; Ii';iir-rj,:t'rrdt', r'i1]<ct
scnillc rloci< jnlr hii.i1:; i

s:rnrr-r-ra

Har^/' ldtidproblem?

tr1-,ti'lickuinll. Illir" jiircllig; mo-

tioncr'.illii 1p lcir cp r-:'rnr1 il:rn l.: onr l"ti).] i'rrir!l:1\- clcttli ansllg
lill r':ul Slllcnr; l:'r'ilt-i11r;r-trit-ni'iri ilnsliaclt,. l\Icrr hiigct'n villc itrtc
var':r mcri lriil och r'('.gL i ;n:lr n \-irnn l.r'tccl hii;:.ct't'rs s1iiil.

Vicl cn gcmcn:iln-l \r{:)icl'ing n\'gjrrr'clc:; 1l'irg.lli-} our al'ci|agr;r'rittcn liji' pcn;;iousavgiftcli'ra. il.il r':rnrr :.cqi l in.';cl i-trt:cl 1 r'iisis
majoritct. En sl.;;-rltchi).ining Scr-romiör <lc:; :rlll r;ii f irL' 1i)n1:rg;n'nir
uppgåenclc tiil 500 mil.i{lrrci' iii'onoi'. \-ar'.1\, :it',:ri.sliassittr ilii' ii0(}
n-ri[joner och ]ion-lnrirncrn,::l 20() mil.ioi-rci'. Iil Sti'iing satlc sig
bcirt).,'a rri11l"a cicnn:i iitgri;'d bi a. iiii'atl liL pcngar tiil höjcla
be.r'nbiclr':ig och loll<lrcnsioncr'. Enrcllcr'1icl 1il'c1irg i n-iotion
J'r'rin kotlmuilir,;1ctn:r irnvir'iliilii itri liitl ttrirn ir,;1:i11ct littuclc gå
liilvligit. clvr; bc;'iiiilin c'lc sr.'incll:rnclc ai.1icvinr;tern:r och c1c

sLor':r lör'n-rögci-rhe'Lci'ti:-r. i\{en clcttr r-iilc Hl Strtiug inlc vat'a
rncrl onr och clcL liilc givctvis iu'rc hcilcl clc rjvriga lilir'cl;tgs1ra.r'licirra. FIan cp och 11r lrirelirg oclisii n-io1 i';t-tcrt'ot-t-: att man

sliulle t;r in clcs:sit peirlii-rr g;ellonl )'ttcr'1iil:u'c bcr;l<atinir'.q pii
cigan'cttcl och spr:it. Dcss:r. Ir'ågol irai' iinttu iutc bchancilats
och kan r,'tiI nt-rscs 1'ör'I:rllirlr i. n. nrir i{t'Sirling iru {ick sr:ru-t
h:rn r'illc'.

I s;.lnrma lrnclct:r1; ficli c-,1-r-rciicr"lic'l i'rii'c1 ,ug:-iriiu siiattcl.tittnldcl inccl ca 1()(l r-i-rjl.j. kionoi' .r,ci-lorr^r utt rriil;ci:igcn bcslöt gc
c.lem in';cstclings:n'r.lra,'l 1i)r' inl<i)pr iri' m:rr;l<iircr'. H:il haclc
kommunislernlr onsanrj)ri,r. i i-r-iotirin I'i'liat arrsla.,q. Tvti socialdcmoiiratisl<a lcclenrijlel i r-itskcltcl- l-t;rc1c lcscrverat sig nr<;t
regcrinir;cirs fiirslag och jsliillci I'r'liai bilall tiil dcn liommunistir;ka motionen. I 2:a i<i.rmr.narcn samlerclc clelta avsirrgsl.l'li:rncle vid i'olcr'ing;cu 2fl liislcr'.
Niigra stor':,r ciilelil Iar:rril.jcpolitirrli;r l'r'aqor liur :innu in.tc
vtrlit uppc i liJr;i.lagcn - mcrl n:il clc:tta siirivcs sliil r.i inliir-'
cicn stola bostitc'lsclcbaLtt:n, cir.il lcgci'iligcn tiini<cr piiltig'qa osl;
hi)glc h).t',rl gcnoirl iirlsl:tg oiu siop;ri-icit'och i'cclr.rc.-r'ii-rg ul
runtesubvc--niionclnl. Vj Iiil- r'iicl'liiii'nnråi t!ll cicssa fi'iigor' 1iksotl till all;r ör't'i :ll intri r-lriircl tiii'r.,:il; kvinnol inlr-erisauta
Irågor', sonr nr,l liorirrtrr:r'r-rpir i ljli;t'l,:rilt.rr nir iirpandc band un'Jiu.n

rieii.

Corlboms

I0 K0l{T0

löso
dem

GAr sd hur
Vik en "provningsdag" fi)r

Clt\ItL,ROMS. Ul- r'iir
Hcll'- ocir I)an"ii<onfcktir)n sarnt
el<ipcling kain Ni ''..iilja allt fi'ain slipsarr till derm-

stoi'er soi't,crit-rg årv
kappor'.

Anlag alt }ii bchör'cr: hiLndlu tiir 601):-. I)å r'riclict' 200:sorn handpcnning. Rcstcianclc 4Ll0:- clcl:rs upp på 10
mån. Sirlcdcs 40:- pL.r' nrårradsbcluinirrg. I(on{anlpriscr
utar-r riintor och tiiläggl

ör en sund kreditforrn
sliapacl av dct lor"troi:ndc .,'i h)'sci' för varje cusl<ild l.,r,rnd. Jr-ulon cnda av r'åri'a 1.000-t,a1s liuircier
Ccrlboms l()-konto

har sviliit detta förtrocndc och vi sr''iker aldrig
er-r l;und

!

Corlboms
vöxel 340490
I)arn- oclt Ilert"kldc|er. KARLBERG$VAG. 40
Ift:rrl;Itider och Damlcuppor EROTTNINGGAT. 32
Mandagsöppet tiLI ld. 20.
i ESKILSTUNA: DROTTNINGGATAN i6

gande stcn kanske, och gick itu. J:rnnc
bicrr hängandc i luften, utan rahet och
utan ntt l<unna bestämma sig Iör om

han skulle fa1la uppåt eller nedåt.

- Nej, dcf här rrelkar hopplöst, sttckadc han där'han hängde.
Just då kom sågbocken {lygande gamia präktiga sågbocken hemifrån
r:cdbackenl Janne hoppacle kvickt upp
på siigbockcn, som inte rrar sen att flyga
vid;u'c.

- Hiill i clcj nr-r, l'ör' nu brii' clet ncclåtl
sa sägbocl<cn.
TjuiiI
Dcl bal ncclaL mccl hil;uanclc I'lt't -

RUmdraketen

ncclal och nccliil.

Av Harry Iseborg
En natt da JanLrc Buss val pti landct
han något lustigt. Han tycktc

ch'ömcle

in i snick:u'boclen och gjor't<-rg han cn
glov planka och hyvlacle av kantet'na,
så att plankan licli forn-r av cn spo1e.
Scdan r'ässade han i ena ändcn, så att
spolcn bicv som cn nyr,ässad bl;rerlsatt hun

gicl<

clc sig cn r'-v'mclrzrkcL. f'ör'st

pcnna.

Nu blcv cict til<a ar..

B,:icl<e

upp

och

b:rclie ncr glecl lerl<etcn som cr-r släclc pir
snön. Överallt innc i molncL l"rtingde ir;tttppar'. Nåir dc lossnade ar. iuftdragct

fi'ån laketen pinglade istappai'na

som

bjä1lror. Små molnliillar hastade snöboll
på Jannc. Ingen träflade honom, Iör'r'aketen var kvicl<
kill,arna hann inte

stort mer :in krama en snöboll så r.:rr
l:ingt för'bi dem.
Utkommen ul' snömolnel i'r'iis Jeurnc
sti att täncicrn:r sketlli'iidc. Mcir l;tlax

Nu lilinacle spolcn cn rymclt'akcl. Mecl
stämjtilnct gr'åirrclc han så ut ctt sitLrum
i. r'akelen, plecis så storb atl han kundc

Jernne 1ångt,

lii pllt:; .rLt sitta i ut'holkningcn.
Slutligen bar han sitt ver'l< ut på vedbacken, la rymdrakcten på sågbocken,
l<r'öp nel i sittrummct och - flög? Ncj,
Jannc llög inte. Det var något IcI mcd
rerketen. Dcn ville inte llyga.
Da liom gumscn Fredril< t-rch titt,ade
på rymch'akctcn.
- Fledrik är ett iitel lamm, sa Jltnnc.
Han mcnarle ingcl illa med clct utan
ville bara skoja litc mccl gurrscn.
Men gumsen tyckte intc om clet. I-Ian
ville inte bli kallacl lamt.t-t. Slt han tog

clärpå börjerde solen t,ärma och köIden
försvann lika fort som den liornmit.
På vägen genom rymden körde Jannc

sats och stångaclc Janncr; r'yndra.l<ef. Dti
flög rarketen i r'äg mcd Jannc. - Tack
{ör' hjälpcn, l'r'edril<, r'opade pojken dät'

han

I1ö9.

Gumsen på veclbacken br'äkte il;;ket.
Sedan stångade han till sågbockcn ;;å

att också den {lög sin kos.
Jannc ilade bort med sin rymdraket.
Det visslade om ör'onen och lakctcr-r lät
sonr ett jclplan. Poff ! nu l'1ög den genom ctt rcgnt-noln. D:i Janne kom ut ui'
molnel, var han genomblöL av regnvattcn. Men solcn rnötte med värmancle
stral:u' och snart var lymdlaralen tolr

1ör'bi ctt passagerar-plan, en väderbalIong och ett llygande telat. Janne blev
nyfil<cn pä tcfatct och hojtade:
- Hcj på dej, telat, valt sl<a clu llyg:r?

- Ingenstans jur;t, svarade

kom tumlandc med sin blixtrragn och
sina getabockal'. IIan var på r':ig södcr-

och rralm igcn.

ut, hörde Jannc några stjärnpolisel säga.
- Tor är' på '"'äg titl Afrika, skrek en
polis till cn l<amrat tvär's övel gatan.
Han ska dit och blixtra Iör lcjonen!
På ömse sidor om Vintergatan var
ståtliga hus. I varjc hus glittrade eu
stjärna. Mcn dct granna tog plötsligt

- Full far'l! skrcli Janne. Bunts blev
clet l:rlt. Viclalc och vidare, högre och

rymcilanci, där' cnr;talier himl;rklopp:'tt'

cf

L nrttligt

tumlade Jannc och hanrr raket rakt in i

lyste som ljär'r':rn lyktgubbar. Där'Iöt'
kunde Janne inte så noga se hur han

ctL vitt rrintcrmoln, så att sntin yldc
vida omliring.

liörde, och så hände något otrer,ligt. Ral<cten tör'nade emot någct hårt. en fly-

i-rögre susacle r':rlictcn. Rritl; som clct

20

val

drör-r-r . .

-

.

Baiii. sviu'aclc gumscll Fredriii.

H:in stocl på vcclbackcn och littade pa
J:rnne genorn dct öppna {önstret.

Och breclr,id Fledrik stod sågbocken.

tefateL.

J:rg är bara ute och letal eftel min tcl<opp. Ja, så svarade telatet och singladc vidarc. Så där - nu damp solen ner
och i stället segladc månen upp och la
sig påi kryssen över himiavalvet. Ett, 1u,
tre kanadc ral<eten flam ör,el Vinter'gatans blanha stjärnstcnar', Där' val full
trafih av rymdlaketcr och erndr':r flygere. I alla gathör"n stod trafihpolis och
sliöttc trafiken mecl ntjärnI'yrar'. Han
som gör' åskan, gamlc kraftkar-len Tor,

slut. Janne svär,'acle ul. i

- Sltrnna! slircli J:rnnc löL'1.;Llit'iicl't.
- Kirn int,e, st'allde siigbockcn, ilrr
ingl bloml;:l'l
Med {art susade cle ucr tili bondgåi'den där Janne bodcic. iMen sågbockcn
tog inte r'ägen genom dörren utan genom sliorstenen. Janne blundadc och
höIl sig i hår'ct, Iör' att blomsa lartcn,
mcn clct gicii ii-ttc.
Pangl Dril llög hun lalit trccl i siu
cgen siing och - r'akn:rcle.
H:rn saltc sig upp i sängcn och liåindc
efter atl ingenting lossnat cller gått söndcr iros honom. När han funnit att inget
var sönder, suckade han och sa:
- Ä, ;;å skönt att cleL bara virr cn

@ilfi+
-
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Tel4oe6ll

ERIC STORM
SNICKERIVERKSTAD
Rekommenderos

KUNGSGATAN 84

-

STOCKHOLM

Tel. 51 31 72

till

uardnadsbidrag
smabarnsfumilj
Frågan om ett särskilt vårdnadsbidrag
till alla barnfamiljer med barn i småbarnsåldern diskuterades på aprilmötet
med Koskullskulle SKV-avdelning. Vi
är nog av den meningen, skriver avdelningens sekreterare, Ingrid Vesterlund,
att det inte vore mer än rättvist om
samhäilet gav ett sådant bidrag till dem
som har vårdnaden av barnen upp tiII
7-årsåldern.

Det är en betydelsefull insats barnfamiljerna gör när de vårdar och fostrar
nya medborgare som så småningom ska

ta hand om hela samhällsmashineriet.
Vem vet viika betydande personer som
växer fram ur de djupa leden!
Det är inte bara rent ekonomiska
a.spekter som kan läggas på frågan om
barnens vård och fostran, den kostar
också föräldrarna mycken omtanke,
många bekymmer och många nätters
vaka Sådant kan inte ersättas med
pengar.

Vördshuset Postiljonen
FARSTA TORG

DANS
Vad det gäller husmödrarnas stäIIning inom den allmänna försäkringen,
så anser vi den högst otillfredsställande.
Hur långt kommer man med fem kronor om dagen om man måste leja någon att göra husmors arbete om hon
blir sjuk? Det räcker egentligen bara
till en timmas arbete i öppna tnarknaden. Här behövs förbättringar.
Från mötet den 13 april gjordes ett
uttalande till regeringen där avdelningen framhåIler som sin mening, att den
f ör'eslagna barnbidragshöjningen inte
räcker långt med tanke på beslutade
hyreshöjningar, skatteskärpning och
prisstegringar. Avdelningen föreslår en
höjning av det allmänna barnbidraget
upp till 1.250 kronor per år och barn
och vidare en höjning av familjebostadsbidraget. På så sätt skulle barnfamiljerna kunna få större delaktighet i

onsdag, fredag, Iördag, söndag

Söndagar familjemiddag med
barnmatsedel

EXKLUSIV FESTVANING
FARSTA TORG

Bestöllningstel.:
64 55 00

Festvåning tel.:
64 55

01

Sf I

den allmänna standardförbättringcn.

Flyg inom Skondinouien

skydda Vdtterns
som bl. a. ställts till
regelingen, har Skövde SKV-avdelning

I ett uttalande.

slagit larm om förorening, förorsakad
:rv militär'a övningar, av Vätterns vattcn.

260.000 personcr

får i deg sitt vatten

från Vättern, däribland städerna Skövde, Falköping och Skara där även livs-

medelsindustrier är beroende av vattnct. Denna siffra kommer att fördubblas
då Norrköping, Linköping och Mjölby
genom principbeslut tänkt ordna sin
vattenförsörjning på samma sätt.

I

höstas när för'svarets "fiskeskydds-

utredning" presenterades så blev det
klarlagt, påpekar SKV-avdelningen i sin
skrivelse, att så gott som hela Vättern
kommer att tas i bruk för militära övningar. Det är främst de många militära
skjutövningarna i och över sjön som in-

nebär en stor risk

för folkhälsan, då

man måste räkna med att en massa kemiska ämnen kommer att blandas med
vattnet.

Just

i

dagarna, heter det

i

uCItten

Det är högst upprörande att generalerna har fått så stor makt att de så
hänsynslöst får vandalisera denna vackre sjö, den som förut varit så rik På
fisk och hade dct renaste vattneb av alla

i Sverige.
Vi vill härmed framföra krarr om att
snara åtgärder vidtages för att skydda
denna dyrbara rrattentäkt innan det blir
för sent. Vi vill därvid hänvisa till en
sjöar

proposition om bättre skydd av vattenförsörjningen som den 10i2 196'tr fram-

lader; av justitieminister Kling, där det
hävdas att skyddsområde för r.attentäl<ter är befogat för att skydda vattenförsörjningen för samhällen och livsmedelsindustrier.

pågående skjutövningarna så starkt de-

cimerats att Vättern inom en snar framtid kommer att bli en "död" sjö, om inte
regeringen snarast vidtar åtgärdcr som

Tjeckoslovokisko Flygbologet
INFORM.: SVEAVAGEN 9-11
Tel. 20 7290, 2107 90
Arlondo flygplots: O7601600 00 onkn.
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Satlerqolous
(Dontlriseriug
Ullo

(kvö llsöppet)

Elmerstom

GOTEBORG:

Evos Fruktshop
6 - BAGARMOSSEN

LAGAPLAN

Telefon 49 58 87

NYA

å

Å

SPECIALITEER VARJE VECKA

hejdar fortsatt militär förstörelse.

KONDITORIET

Eder tjönst

Södergoton 19. Tel. 437679

BAGARMOSSEN:

uttalandet,

har det publicerats skrämmande uppgifter om atb fisken genom de ständigt

till

eller uio Prog
Asien, Äfriku och Kubo

O.

L:s

Mqnufoktur
EMÄGATAN

29

BAGARMOSSEN

Tel. 48 03 47

KUNGSGATAN 82

REKOMMENDERAS
Telefon 50 20

18

Björkhogens Konditori
Holmstodsvögen 32

Telefon 59 26 06

GOTT BRiJD FRAN EGET BAGERI

Arrongeror begrovningskoffe upp
100 personer

Kött och chorkuterier
frukt, grönsoker m. m.
MANUELL BETJÄNING

KUTT.PELIE AB
Emågatan

BB

Telefon 49 99 60

GRYSTAT REGEIIT
nu

hos

PHILIP CARLSSON R AD I O -TV
Husargatan 24, - Tel. 11 15 86, 11 26 90
21

BUTGARKONSERV
Sofio

presenteror:
*ffi

Resor

Usterled

*$r\tt S*.{t14

IEIIIlIGRAD
med det förstklossigo kryssningsfortyget Morio Uljonovo.
En hörlig båtreso med god mot och dons vorje kvöll för

dem som så önskor. Reson som omfottor B dogor innefottor
öven besök i Helsingfors, helpension, svensk reseledore och
fri sightseeing i Leningrod. Avresor fr. 3f7. Från Kr. 445;-

Donqusqllqd

1EIIIIIGRAD

Innehåller:
Söt popriko
Gröno tomoter

Vegetobilisk oljo
Vinoigre

Corotter

Logerbö rsblod

LöK

spar tid, arbete, pengar
d#*'

-

.

MOSKUA

15 intressonto dogor i Sovjets nyo och gomlo huvudstöder.
Helpension, svensk fördledore och sightseeing. Avresor fr.
1017.
Frön Kr. 975=-

MOSKUA

.

IAITA

Upplev en hörlig bod- och rekreotionssemester vid "Svorto

Hovskustens pörlo". Riko tillföllen till nöjen och utflykter
i en ov vörldens vockroste trokter. Sightseeing i Moskvo med
bl. o. besök iKreml. 15 dogor med helpension, svensk reseledore och fri guidning. En exklusiv reso för endost Kr.1,295:Avresor fr. 1915

*-

ROUIIIT
med flyg och buss till den vockro gomlo jugoslovisko vöstkuststoden med onor frön romortiden. Sköno bod i det olltid soligo Adriotisko hovet. Reso, helpension i Rovinj i dubbelrum, tre godo möl mot och svensk reseledore. 15 doqor.
Avresor 3016 och 1417
Kr. 895:-

Skqlqde tomqter
I likhet med försko tomoter kon de, tock vore sin
konsistens, sköros i klyftor och onvöndos
som smörgåspölögg m. m.

i solloder,

till

fosto
gornering,

MAMAIA
- bodporodiset på den rumönsko Svorto Hovskusten. Trivsomt för fomiljen och riko tillföllen till utflykter, bl. o. till
lstonbul. 15 dogor. I priset ör inkluderot flyg frön Köpenhomn (tillagg frön Stockholm 130r-), helpension med 3 mål

mot och svensk reseledore, betjöningsovgifter etc.

under 2 ör grotis,2-12 ör 250:-,2tdro bornet 190:-.
Avresor vorje vecko från den 23/5.
Pris frön Kr. 675:-, extroveckor från
125:-

Born

ALLA UPPLYSNINGAR OCH PLATSBOKNINGAR HOS

a- rl
I rr
\rronq
Donor
f

rån Bulgorien hor rönt mycket stor

uppskottning

Sverige

FOLKTURIST
Wollingoton 37, Stockholm

Generologent:

AB S. f. llormon
STYRMANS.#1åå'å'

o, oåtot*Ho

LM

Tel. 20 17 92

-

2017 94

KÄSERIET:

CIrg uorje dag
Varje morgon står jag på en
trottoar och väntar. Jag står där
och avvaktar ett ögonblick då jag
kan kasta mig över gatan för att

rätt Iång stund. Ibland ser jag
vanmäktigt bussarna gå ifrån
mig. Det finns varken gula streck
eller ljussignaler så här ute på
landet, och jag kommer inte över
vägen för bilarna. Jag är säkert
inte ensam om att uppleva denna
dagliga tvekamp mellan männi-

rakt. Minsta utvikelse kan sluta
med döden för trafiken stryker
tätt förbi oss. Det är tur att man
inte har mer än 38 i skonummer.
Häromdagen fick en man ett busshjul över tårna. Han hade 42. ..
Sedan jag började åka med SJ:s
bussar har armarna växt fem
centimeter - av tyngdkraften förmodar jag, tyngdkraften representerad i detta fall av matkassar
som jag tvingas bära på medan
kön växer bakom mig och chauffören finns gud vet var. Ja, han
behöver väl rast han också. Men
varför i himmelens namn öppnas
inte bussdörrarna så vi kan få sitta medan han fikar? Jag bara

skan och tekniken. Det besynner-

undrar,.men jag gör inget. Jag har

nå busshållplatsen som finns på
den motsatta sidan. Bilarna
spränger fram som en hjord kafferbufflar (det iär vara Afrikas
vildaste djur) och jag står där och
glor på dem. Det där kan pågå en

liga är emellertid att jag ändå
står där varje morgon utan att göra något. Jag har ännu inte ringt
till vägkontoret eller trafikpolisen. Jag har inte skrivit någon insändare och jag har inte vädjat
till SJ om en väntkur. Ja, jag knyter inte ens näven åt bilisterna
som inte har vett på att släppa

ännu inte ringt till SJ eller trafikpolisen, till hälsovårdsnämnden
eller gatukontoret. Jag har inte

mig över. På sin höjd försöker jag

mig på grund av att jag ödslar
den på att vara arg.
Detta drabbar mig varje arbetsdag. Vad som retar mig är att det
är sådana här avigheter som är så

med en lam vinkning göra

dem

uppmärksammade på min situation.

Det är inte det att jag inte är
alg. Jag är alldeles rasande de där
Iem-tio minuterna jag står där

ens skrivit en insändare. Jag skäIler inte på chauffören när han

kommer, såvida han inte skäIler
på mig förstås. Jag bara står där
med mina kassar och känner hur
den sista energin försvinner ur

alldeles onödiga, därför att de bor-

de vara lätt avhjälpta. Då kunde
man samla sig till den stora ilskan
i stäIlet, den där som verkligen
åstadkommer stora förändringar.
indignationen som skakar samhäI-

Iet och framtvingar reformer i
snabb takt.

I stäIlet går man här och plottrar bort sitt stridshumör på bilar
som inte stannar. bussköer. dörren som gnisslar, hissen som
aldrig kommer, barnens slarv,
grannens skvalmusik, färgbandet
som hakar upp sig, den droppan-

de kranen, det degiga brödet,
grannens katt, påsprasslandet på
teatern, krokarna som inte sitter,
störningarna på radion, dragkedjan som inte fungerar, den borttappade tejprullen, knarret i parketten, grannens snarkningar, det
trasiga skosnöret, korken i vinf lasl<an, grannens kanariefågel,

maskan på strumpan, grannens

hund, kön till postluckan, lerklumparna på mattan, grannen,
snörena som aldrig finns, grann . . .

AII denna småilska koncentrerad på ett enda objekt, det kunde
bli något dct!
I morgon skall jag samla mig!
Kraka

och ödslar min tid och missar
bussarna. Var jag mindre hämmad kanske jag skulle börja kasta sten på bilarna eller spotta på
dem eller skjuta på dem med
slangbälla. Men som sagt, jag bara
vinkar lite matt medan jag tän-

ker mordiska tankar -.
När jag skall hem står jag i en
kö och väntar. Någon har funderat ut att passagerarna inte bör
få gå på bussen förrän så där en
två minuter före avgångstid. Jag
står där alltså och trampar tillsammans med {emtio andra bussresenärer'. Vi måste hålla ledet

Våren iir hiir!

.:i

i.

"

FN:s expertgrupp. som stått under ledning av ambassadör Alva Myrdal hal
lämnat sin lapport och sina rehommenclationcr till lör;ning av Sydafril<aproblc-

att utan dröjsmål ingripa. Och medlct
man rekommenderar är ckonomisli;,t

n'Ie

lcl till fullo med de önsl<ningaf som
Sydalrikas folk länge gett uttrych tit.
Den afrilianska befoll<ningen i Syda{t'ilia h:rr säkert ing:r illusioner om att Iriheten lian uppnås utan egcn kamp och
;rnstr'ängningar'. Men de ser i el<onomil;lia sanktionet' ett stöd för denna kamp.
Intcrnationellt isolerad kommel apaltheidpolitil<en att kunna liknas r,'icl cit
träd utan rötter', som folkstormen mecl
l:itthet kan t'ycka upp.
inte
Vad som måste göras klart
minst [ör vår' egen svenska regering är :rtt det brådskar. För' varje dag som
g:ir öl<ar Verrvoerdregimens terrol mct

L.

Expcrtgruppen l<aralitär'iscral läget i
-sydafrika pri föIjande såitt: "Det r'åder
ingcn tvcl<an om att frihetcns sal< I<om-

mcr att segr'år i Sydafrii(a . . . Ett politislit och soci:rlt system, som byggcr pii
att en ras genom 'u'åid här'skar ijver en
annan !i:rn inLc bestå. Vad frågan nu
giillcr iir inte den slutlig:r utgångcn utan
frågan om det sydafrikansk:r folket
m:istc genomgå en lång period av blodspillan och hat. Om detta sker kommer
hela Afrika och hela r'är'lden att bli inblandad."

Ilapporten innefattar cn v:idjan till
r'är'ldsopinionen och tiII r;torm:rlitel'nit

AEROFTOT

sanlitioner.
Dessa rckommendationer sammanlai-

Sovietunionens flyqnot

-

den afrikan:;lia befolliningen. Just nu
p:igår den uppr'örande Rivonia-r'ättegången, som belaras leda till dödsdomal
r-r-rot niigra av syda{rikanska Irihetst'örelsens fr'ämsta och mcst mocliga mtin.
Det är angeläget att så många som möjligt, organisationer och enskild:r ger stg
tillkänna och kräver slut på rättegången
och frihct åt de politiska fångarna.
Srrcnsl<a K'u'innols Vänstelför'bund:;
verkställandc utskctt har i telcgram
viidiaL till dcn sydul't'ikanska t'egci'ingen att avstå fr'ån dödsdomar mot politiska 1:ingar och krävt deras frigivande.
Vi återger den engelska texten:
South African Government, Pretoria.
We urgently entreat you to refrain from
death sentcnces against political pt'isot-tc.r's and to set them {ree.

sförsf

i

varlden

Flyg med AEROFLOI på Ero offörs- och privoto resorl
erbjuder Er den kortoste routen mellon flertolet europeisko och osiotisko huvudstöderl

AEROFLOT

Ni finner en generös göstfrihet och ett underbort ryskt kök ombord på ollo Aeroflots jet- och turboproplin je r.

Allo informotioner om flygförbindelser kon erhållos

f rön

AEROFLOT:s representqnt i Stockholm - Sergelgoton 21, Stockholm C, tel. 0812153 76 eller StockholmArlqndo flygplots, tel. 0760/60000 onknytning 310.
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