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Hn seger för
vär'ldsopinionen
A leu"i"t Iigger så tångt borta.
ff.6tt45 har det mer och mer
ryckt fram i centrum för vårt intresse genom det krig som rasar
där mellan den algeriska befrielserörelsen och det franska kolonial-

väIdets trupper. De avslöjantlen
som den senaste tiden gjorts
framför allt i fransk press
om

-

de franska truppernas grymhet och
de övergrepp som begås mot ilen

värnlösa civilbefolkningen har
djupt upprört människorna inte
trara i Frankrike utan runtom i
världen.

Ett algeriskt namn som Frankrikes konseljpresiilent aldrig lär
kunna glömma är Djamila
Bouhirerl. Från alla världsdelar
har organisationer och enskilda
sänt telegram och brev till honom
och krävt upphävanrlet av tlödsilomen över den unga kvinna som
bär detta namn. I de franska ambassatlerna i världens huvuilstäder
har ma.n fätt ta emot värljantlen
om benåilning för henne. I Stockholm uppvaktades clen franska
ambassarlen av en delegation från
vårt förbund som framförde samma hemställan.
Och äntligen kom meddelandet
om att ilödsdomen upphävts!
Vem är hon då, denna kvinna
om vilken en hel värld håIlits underrättad och vars bild mött oss i
titlningarna? Biklen visar ett äIsk-

Ha' b"hnu' I-IPPRLJSTNING
frasan onr de nya ansiagsökI \ ningarna till ltrigsmakten var
uppe i riksdagen sade en av dem sonl
T1 1är

röstade emot regeringens förstag, hr
Spångberg, att nog kunde han peka
på en rad områden där dct finns
störrc behov av svensk upprustning
än i fråga om krigsmakten. I{an har
fätt ilånga instämmanden från organisationer och enskilda.
Och det är intc underligt. Varje
dag påminns vi om hur mycket clet
är sorit släpar efter. Vi 1äser i tidninil'arna om folk som tvingas bo i hälsovädliga ruckel, on sjuka människor som intc l<an få cn människorrärdig bostad, on'r platsbristen vid

vtra sjukhus, att vi lidcr brist på
1äkare, ingenjörcr och tekniker därför att utbildningsmöjtigheterna är
så begränsade, att skolbarnens tanclvård eftersättes därför att vi saknar
både tandläkåre och lokaler'. Ungdomsvärden förfuskas av brist på rc-

surser, nykterhetsvården lil(aså.
Många ungdornar kan inte fa någon
yr}<esutbiidning därför ått skolorna
inte räcker till.
I dagarna har sl<olöverstyrelscn
efter slutförd inventering av gymnastiksalsbeståndet vid skolorna puhlicerat siffror över tillståndet på det
området. Det är ingen upp'byggiig
läsning. Av 6.969 folkskolor är det
4.387 som saknar gymnastiklokaler.
Det är ungefär 60 procent av landets

Nu spelar

åldern blir student inte under hela
sin skoltid får en enda timnees red-ekapsg:yrrnastik

i

gymnastiksal.

Den gymnastik som förekommer

får alltså äga rum i deL fria. Dct är
beundransvärt, säger t. f. första
gymnastikkonsulenten

inom

brott. Fransk militärpolis sköt
skarpt, Djamila blev såratl i axeln
och fasttagen. Hon utsattes för
svår tortyr. Efter 18 dagar ställdes
hon inför rätta och dömcles till

.risningen under öppen himmel,

och shur. Det kunde gå an

.

sed.

V.

Kom ut ncir stormen oiner tilcl t, apel, pil och hrigg!
Se uårens hr,mlar brinna till Guds och stjiirnors lou!
Och

ur
det

sig. Omklädningsrum och duschar
finns naturligtvis inte hcller. .
Detta är bara ett av de områden
där behovet av upprustning är skriande stort. Det enda som lär hjäipa
är att föräldrar, lärare och alla de
som intresserar sig för skolan och
ungdomens fostran uppträrler lika
cnergiskt med sina krav som de höga
herrarna i militärledningen har för

av Dan Andersson
t:årens ljurnna ri,nd i myrens gula stctrr

ntir du söuts tr,ll drömmar &u reseddn uiil
ut ti,ll oss och sov!

altr d,ngens rosor ropa, kom

i

Och hur pass lustbetonad undervisningen under dessa förhållanden blir
för eleverna kan man ]ätt förestäIia

Men hiirli,g, hd,rlig uå,ren kont uart å,r i, rosor kkidd,
fast sorgens skyntni,ng sökte oss och blehte ki,ndens fiirg.
En dag på knri lör Konungen, en natt lör skuggan riidd,
och sedan drctck du, salighet ur flotl och tjiill och berg.
I
I
I
I
I
I
I

on

åtminstone funnes ordentligt. med
lck- och idrottsmateriel, men också
sånt är det ofta dåligt beställt med.

En så,ng till dej, ntitt syster, ncir all tnarken udntdr Då,r!
-Lrr,ossas ljttnghetl surrar Ar aL: nind och uilda bin.
Dcir ltirde ,Di oss tunge, steg i uå,ra Angsta år,
Oclr ingen ret h,u,r cljupt ui drack rå,r barndoms beska tin.

rlötlen.

skol-

övcrstyrelsen Lilly Dufberg, att
gymnastiklärarna härdar ut med
sådana förhållanden. Upp till sju
tin'inar om dagen bcdriver rirr under-

och sakta stiga scr,gorna kring ön r, Berga fors.
Förlåt ett stcink au bitter fröjd, en uisa ti,ll gitcffr,
tlet starka oss till ltikedon, likt strandens unga [)ors.

befann sig på gatan samman med
några andra efter mörkrets in-

också

en del högre allmänna läroverk saknar gymnastiksalar kan det inträffa
att t. o. m. den som vid 19-20-års-

b ill min sulsler

ligt, ännu vekt flickanslkte med
stora mörka ögon och ren panna.
Djamila är bara 22 är.
Det var den 9 april 1957. I Algeriet råtlde utegångsförbud. Djamila

Opinionen för att rädda hennes
liv startaile i Frankrike och blev
till en värltlsopinion stark nog att
förhindra att dödsdomen gick i
verkställighet, Den förbyttes i livstitls tukthus. Men så länge det
finns liv finns tlet hopp, och det
är inte bara arabvärlden och
Frankrikes folk som har sina ögon
riktade på det som sker i Algeriet,

foikskolor det. Och eftersom

di,n uiigg,

B.

,{nd.ea Attd.eetttt

Med
bornens basfu

ft;, ögorlerl
r 1s51 uar iag i, Bulgarien,
/lrororuas lanrJ, gtå, försomm'aÅ

ren. Denna gå'ng uar det uinter.

Ptt,

söndagseltermiddagen kont'

ungrl,ontat'na med sktdor på' areht'

neil frö,n' bergen utanför Sofia
precis som iag sett dem i Oslo ett
må,nad tr,dt,gare. Men iintlå fanns
det blom,mor i, öuerflöd'. Mötessalen prgddes q,u lå,ga korgar td'tt
ptackade med, tulPaner, hgacinter

eller luktuioler, hörl,iga Iörgklickar i, aitt, rosa och' diuplila. Små'
buketter u,u luktuioler delades ut
ti,tl oss alla au besökande grupper
aD barn eller kuinnor, ett Iör
nordbor ofattbart slöseri!
Mödrarnas Världskongress

i

Lau-

sanne 1955 beslöt bilda en internatio-

nell mödrakommittd. Kommitt6n
sammanträdde i Lausanne 1956 och
1957 samt

nu, 20-22 februari

1958,

i Sofia" Vi lradc tlen stora förmånen
att vara de bulgariska kvinnornas
gäster och att sammanträda i parlamentshuset. 27 läinder och alla
världsdelar var representerade.
Världsfredsrörelsen hade sänt sin
vice ordförande, Isabella Blunr och
KDV sin generalsekreterare, Carmen
Zanti. Av de 45 deltagarna var sju
läkare, från Bulgarien, Danmark,
fndien, Israel, Sovjetunionen, Sverige och Tjeckoslovakien; en var tandkirurg från Argentina och en veterinär från Mongoliet.
Kommitt€n behandlade kampen
mot kriget, arbetet på att skydda och
fostra barnen och strävandena att
skapa ökad personlig kontakt mellan
världens mödrar.
Australiskan Jessie Street g:av en
utmärkt översikt av

En

strå,lande representant tör det unga Bulgarien öuerliimnar en
bukett snödroppar ti,ll dr Andreen. I mttten ses fru Dora Russel,

sorn nu, öuertar ordlörandeskapet r, Mödrakommi,ttön.

unionen till Nationernas förbund en
detaljerad plan för total awustning
inom fyra år. Den planen blev aldrig

föremål för diskussion. På samma
sätt har det gått sedan FN bildades.
>>Nedrustning och förbud mot massförstörelsevapen har diskuterats i det
oändliga i F N och medan man talat
har rustningsanslagen ökats och nya
vapen uppfunnits, vapen som mer

och mer har

självmordskaraktär.

Varje praktiskt förslag från Sovjetunionen har mött motstånd från
västmakterna, sade Jessie Street.
Hon talade även om Rapackiplanen,
vilken hon förordade som ett första
steg i kampen mot kriget.
Kommittdn antog enhälligt

NEDRUSTNINGSFRÄGANS

LÄNGA HISTORIA

Den första nedrustningskonfereni Haag 1899 på förslag av

sen hölls

Ryssland. 192? överlämnade Sovjet-

att kriget måste avskaffas. Följande
omedelbara åtgärder krävs:

ET'T UTTALANDE MOT
KRIGET

Man påminner först om att kommitt6n redan 1956 och 1957 förklarat

Inställande av kärnvapenproven vilka av biologerna förklarats innebära fara för mänskligheten nu och
i kommande generationer. Upphö-

rande av överflygningarna med
atom- och vätebombförande militära flygplan. Inga raketavfyringsbanor.

I

resolutionen förklaras

att

Ra-

packiplanen måste allvarligt övervägas. Genom att skapa en kärnvapen-

fri, neutral zon i Europa kan ett
första steg mot avrustning tas. Det
kan bli ett exempel för andra länder,
särskilt för Mellersta östern och ett
stöd för Asiens och Afrikas folk som
redan uttryckt sin önskan att göra
sina länder till ett fredsområde.
Man begär en konferens på högsta
nivå snarast möjligt. Man säger att
endast nedrustning kan ge säkerhet

3

och välstånd. Man påminner om att
redan en partiell nedrustning skulle
minska ekonomiska svårigheter och
möjliggöra ökade anslag till stöd för

folkhälsa,

Att öuerurnno

kor.

orn att det uar i, de tyska koncentrati,onsltigren, dtt nazrsterna sldpa,de sdrnnxern kuinnor från alla ldnder de ockupera,t, sonx fröet ti,tl
Kutnnornas D enxokr atr,ska v tirlds f örbund" g r o dde. E tt st ort g enxensa,nxt h,opp: d,tt öuerleua och f å, mö jli,ghet att skapa en nA utirld
p& naztsmens ruxner, det uar uad som banil dem samman oclr som

Kommitt6n antog även enhälligt en
MÖDRARNAS APPELL OM

siska, etiska och psykiska utveckling.
Man talar om analfabetismen, fram-

för allt bland flickor. Man talar om
skadeverkningar g:enom radio- och
televisionsprogram, genom böcker
och filmer sonr uppfostrar till våld
och hat. Man talar om den atmosfär
av misstro i vilken ungdom, föräldrar och lärare lever på grund av det
kalla kriget och hur detta försvårar
ömsesidig förståelse. Man nämner
militärtjänstens faror. Man påminner
om ungdomskriminaliteten. Kommitt6n riktar en appell till föräldrar, lä-

rare, religiösa samfund,författare,
filmproducenter och ansvariga för
radio- och televisionsprogram att
allvarligt sträva efter att närma folken till varandra och så skapa en
bättre värld. Man ber regeringar och

att betänka
ungdomens behov och att ompröva
principerna för uppfostran i ljuset av
de synpunkter som framförts. Kommitt6n ger sitt stöd åt FN-organen

parlamentsledamöter

för barnen, särskilt UNICEF

och

UNESCO. Man önskar ökade bidrag
tiII dessa organ i stället för ökade

militärutgifter. Man beklagar att
kunskapen om dessa organs verksamhet är otillräcklig. Man stöder
deklarationen om barnens rättigheter och begär att FN:s generalförsamling skall antaga den.
OM ÖKAD FORSTÄELSE

I VÄRLDEN
talade professor Fassbinder från
Västtyskland. Hon ställde frågan:

>>Ifur ska jag kunna förstå en oliktänkande ?>> Einstein har sagt:

är inte problemet utan
människohjärtat.> Misstron är det
svåraste. Misstro mot en annan stat,
ett annat folk, mot ett annat sätt att
>>Atomenergin

leva, misstro mot den andres upprik-

tighet och goda vilja. Vi kvinnor
1

troerldet

/"Vl, Kui,niler>>, d,en clanska KDV-organi,sationens tid,skrift,
\-/ ./ erinra,r
skoltnspektör Inger Merete Nordentof t

för bostadsbyggande, för
för bättre levnadsvill-

undervisning,

SKYDD FOR UNGDOMEN
OCH OM DESS UPPFOSTRAN
FOR FRED.
Man talar här om UNfCEF:s rapport, enligt vilken två tredjedelar av
världens barn lever under beklagliga
förhållanden, skadliga för deras fy-

miss

förde till, att KDV
Vi, å,terger

hiir

skapad,es.

nå,gre ausnxtt

KDV är en gemenskap rnellan
kvinnor från olika samhällssystem,
olika religioner och olika kulturer,
skapad på grundval av en gemensam kamp mot nazismen och en gemensam erfarenhet om att om kvin-

norna inte står samlade mot det
onda: krig, rasför'följelse, trosförföl-

jelse, åsiktsförföljelse, så kommer de
att mista det som har det största
värdet för dem: sina kära, sina hem.

Det var naturligt att dessa kvin>>Vi skall aldrig glömma
det. Vi skall atltid hålla samman,
så att det aldrig mera sker>>, och att
nor lovade:

måste skapa en världsopinion

som

förmår regeringarna att från politiken tnot uarandra övergå till inte
bara ett mekaniskt bredutd 'uaranclra

till ett med uarandra. Målet är
rtarandra. Bfter att ha talat om
den fördragsamhet som krävs av oss
utan

för

om vi ska kunna leva i fred med
varandra sade hon att vi behöver
också mod. Mod att stå för vår övertygelse så att vi inte instämmer när

vår omgivning biint fördömer motståndaren. Det är, slutade professor
Fassbinder, kvinnornas uppgift att
vårda förtroendets ömtåliga planta
endast i den mån vi övervinner
misstron kan vi ernå verklig samexistens. en värld där vi lever med och
för varandra, en moderlig värld.
Kommittdn beslöt att ta ett direkt

ty

steg mot ökad personlig kontakt
mellan världens mödrar. På förslag
av sekreteraren __ numera ordföranDora Russell beslöt man att
den
- sommar företaga en fredsresa
denna

från väster till öster. Man ska fara
med en egen buss från England genom Europa och kanske längre. På
bussen ska det stå >Världens mödrar
bannlyser vätebomben>>. Kooperativa

i England har förklarat
sig villigt att deltaga i denna resa.
Man kan resa med ett kortare eller
längre stycke. Tanken är förstås att
genom möten och på andra sätt under färden verka för fredens sak.
kvinnogillet

ur arttkeln.

de tvärs över landgränserna och andra skiljemurar skapade sin egen

organisation.
F rågan är nu om det står klart för
alla
både inom och utanför KDV

- vårt världsförbund har skaatt
-pats just för att förena oliktänkande människor och människor med
olika åsikter mot en gemensam fara
och för ett gemensamt mål, till vilket många olika vägar för, och att
KDV därför mer än någon annan organisation måste vara en plats där
meningarna bryts och där problemen
undersöks från alla synvinklar.
Här har det nog inte varit som
det skulle; men det förefaller mig
att detta i hög grad beror på att de
västeuropeiska och amerikanska
kvinnorna inte gick in i den gemenskap med Sovjetunionens och koionialländernas kvinnor som stod
cich fortfarande står
öppen för
dem.

Detta har medverkat till att. många kvinnor i västerns demokratier
fortfarande vänder KDV ryggen.
Men det är i dag enligt min mening viktigare än någonsin att de
kvinnor som tror på västerns demokrati kommer samman mer-l dr: iivinnol' som tror på kornirr'.irrismen, ty
de har ett genrensamt måI av vilket
hela mänsklighetens framtid avhänger: fredens bevarande.
Vi kan vara våldsamt oeniga om

andra mål och medel, men det är vår
uppgift att finna en diskussionsform
som i varje fall inte använder sig av
frasen: >>Jag vill döda dig därför att

du är ond och därför att du är an-

norlunda än jag.>> J&, inte ens av
frasen: >>Jag vill inte ha något med

dig att göra därför att du är

ond

och därför att du är annorlunda än

jag>.

Vi måste tvärtom lära oss att
säga: >>Du och jag skall leva tiilsammans, antingen vi vill eller inte.
Vi har ett g'emensamt arv: denna
jord med alla dess värden och alla

de andens och handens skatter människosläktet har skapat. Vi vill bevara och utveckla vårt arv så att vi
kan ge det vidare till våra barn, på
det att de i sin tur kan ge det vidare
till sina. Men det kan vi bara om vi
ser vår olikhet som en rikedom och
en gemensam styrka och om vi ser
våra olika meningar som utslag av
människans experimenterande fram
Forts. å, sid. 20

\ /ad det vore mycket lättare
V att vara förälder om det inte
fanns bio! suckar mamman. Allt vill
de se. Och det är omöjligt att få en
åttaåring att förstå att han inte kan

få se precis detsamma som kamraten
i huset bredvid. Det ä r svårt att ha
barn nu för tiden. Man har ansvaret
för dem, men hur mycket kan man
egentligen bestämma över ? Inte ens
deras kläder rår man över, sedan de
kommit i skolan. Jag kan sy, jag råkar ha en speciell möjlighet till att
få tyg billigt av den bästa kvalitet,
men inte vill pojken ha de kläderna,
inte. Det måste vara konfektion, sånt
som de andra mammorna köper till
sina barn, ofta av mycket medelmåttig kvalitet. Visst vet jag att det är
något utmärkt för många med deru:a
konfektion. Men inte för alla, inte för
mig. För mig är det dyrt. Och olnstigt. fnte ens på det området har

mödrarna låingre auktoritet. Också
där har vi likriktats och industrialiserats. Och så alla dessa frestelser
som barnen utsätts för från alla möjliga håIl! Ja, det måste ha varit roligare och lättare att vara förälder

förr än nu.
Har hon rätt? Den äldre våininnan

Mest iir det rtidsla sonl a'rspeglus t, dessa ungd biobesökares ansikten

Stgntld Hellhasen:

SVARARE NI-I
och barnavårdsmannen tänker efter.

Har det egentligen någon betydelse
för barnet, detta med kläderna ? Mår
inte pojken lika bra i konfektionskläderna som i mammans hemmasydda? Ändå
om mamma har glädje
av att sy åt- sin unge, så är det skada
att hon blir bedragen på den glädjen.

Det är roligt att ha del i sitt barn,
i dess kläder inte minst. I dess mat
också
i tillfredsställandet av dess
behov -över huvud taget. Och det är
viktigt att ta vara på den där glädjen, den är av den allra största vikt
för både mor och barn, den stärker
samhörighetskänslan dem emellan
denna dyrbara hem- och sarnhörighetskänsla, som vi i våra dagar måste ta vara på och slå vakt omkring.

INTE I(AN MAN LITA

-PÅ CENSUREN IIEI,LER,

fortsätter mamman sina biofunderingar. Och det är klart att den inte har
någon lätt uppgift. tr'ör några veckor

Att

>>Dara sonL

alla

andra>>

cir

en

oskri,uen lag iinda upp i, öure tonå,ren. Föriildrarno må, sen fi,nna utstyrseln hur motbjudande som helst

sedan kom Anders hem från en föreställning, som jag lovat honom att gå
på nred relativt gott samvete
det

lät som om det skulle varit -något
bra
och bara grät. Var djupt upp-

skrämd på något vis. Han är ändå
elva år, inte så liten alltså. Det hade

inte varit själva filmen, påstod han.
Det hade varit musiken. Den var
så hemsk. Han har faktiskt inte kommit över det där än, vi har inte kunnat gå ifrån barnen en enda kväll se-

dan dess.
Ja, detta med bio! Visserligen bara

en detalj i våra barns utveckling,
men hur domineran,de är den inte!

Hur stort är inte dess inflytande ! En
kväll går vi på en offentlig diskussion om just detta: barn och bio.
Bland det svåraste jag har, det
är-att se den långa kön av små barn,
fyra-fem-åringar, som står och väntar så tåligt utanför biograferna på
söndagseftermiddagarna, säger rektorn vid en av våra ungdomsvårdsskolor. Jag tänker då alltid: Om åtminstone föräldrarna vore med dem!
Allt det främmande och ofta skrämmande som ett sådant biobesök innebär för ett litet barn skulle inte vara
så svårt i sina verkningar om barnet
åtminstone hade känslan av en trygg

närhet. Men föräldrar skickar ofta
sina barn på bio på söndagseftermiddagarna för att själva ha det lugnt
en stund.

5

MAN HAR, GJORT

UNDER,SöIININGAR,
säger barnläkaren. tr"otograferingar
har avslöjat barnens uttryck under
filmens gång. Ångestfulla reaktioner
är vanliga hos tre--sex-åringarna.
Men endast 1 procent medger detta
efteråt. Minnet. av de hemska scenerna försvinner till en början, men kan
dyka upp långt efteråt. Efter sagofilmer följer nattskräcl< hos somliga
barn. Föräldrarna märker också att
barnen blir retligare och besvärligare
dagen efter en film. över huvud taget borde man inte visa film för barn

i

6.,,:,.lr&d

j#
'':S :l': .

,:F

,'å#

:,,::f,\r::,

,i ;
t\

,r

,:i:

' +' :.lr '''
'1",\;

förskoleåldern.

-_ Ja, säger någon annan, varför
kan vi inte göra som norrmännen,
som inte släpper in barnen på bio
förrän de fytlt sju år ? När vi nu vet
allt detta. Vi vet vad vi borde göra
och gör det ändå inte.

Är det för biografföretagens
- ? funderar marrrman efteråt.
skull
Måste de kanske ha den där inkomsten av barnen för att få det hela att
bära sig? I så fall tycker då jag att

vi vuxna kunde få betala lite rnera
för oss i stället. Kanske förhåller det

till t:drlden preois som förc, med, santma krau
öniltet, trggghet och uppm,iirksanthet . . .

De små, barnen, de korttnrct'
på,

ger över dumma, fiffiga och delvis
farliga saker skickas på våra tonåringar och blir föremål för begrundan, drömmar och tjat om pengar till
all denna härlighet. För att inte tala
orn alla dessa gotter, som finns i
massor i kioskerna och som har sin
åtgång till stor del just genom barnens veckopengar! Altt det där fanns
ju inte förr, i alla händelser inte alls
som nu. Vad kan vi föräldrar egent-

vi mot allt
vad förmår vi när del

ligen göra? Vad förmår
detta

sig som med serierna och deckarna,

allt det där

värdelösa trycket, milt
sagt, som vi får från USA, det mesta av det. tr'ör några år sen var det
ju en aktion igång emot serierna, och
då fick man bland annat höra, att så
stora ekonomiska intressen var förbundna med dessa serieinköp att vi
helt enkelt var tvungna att finna oss
i dem. Av ekonomiska orsaker är det
alltså nödvåindigt att våra barns fantasiliv exploateras. Man behöver inte
Iåta dem köpa sådant, menar du. Ja,
det är mycket svårt att förbjuda eller
kontrollera den kommersen. I'år inte
pojken köpa serierna själv, så kan
han lätt nog läsa dem hos närmaste
kamrat, det går på några minuter.
Nej, ingenting tycks moder Svea så
viliigt hjälpa sina barn med som att

fresta dem med värdelösa och ofta
mycket farliga saker. Tänk bara på
stiletterna! Hobbyfirmornas katalo-
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? Och

gäller skolan? Det är vi, som måste
lyda skolan, även då det gäller det
som vi inte alls gillar beträffande
ämnen, kurser, tider, metoder.
-- Jd, men är inte det i viss grad

ert eget fel ? Ordet är ju ändå fritt
här i landet, man får tala, anordna
möten, säga ifrån. Ni kunde organise-

mamman funderar. Ja, ofta har jag
också undrat, varför de inte ingriper
mer i sådana här missförhål,landen.
Kanske har de försökt på sina håll.
Men någon vidare effeht har det tydligen inte haft
inte på förhåilan-

i stort. * Ja, säger den äldre

dena

väninnan,

vi har biivit efter med barnen. f

den

senaste tidens rasande utveckling har

de faktiskt

blivit undanskjutna och
-- på sätt och vis *-- renL av l:ortglömda. Industrialismen har revolutionerat allt. Vårt arbetsliv har om-

gestaitats och intensifierats, våra
hem har krympt ihop, mödrarna har

till stor

del uppslukats av yrkesarbete utom hemmet, barnen växer upp i
städerna, många i storstaden
den
farligaste miljö av alla för ett- barn.
SKOLORNA HAR BLIVIT

AVSKRÄCKANDE STORA
och pressande för både barn och lära-

re, en enkät visade nyligen att

en

myeket stor procent av de större bar-

i skolan. Och de små
ja, de kommer fortfarande
precis som förr, med
till världen
samma krav på ömhet, trygghet och
nen vantrivs
barnen

ra er, opponera er. Det finns ju något som heter föräldraföreningar.

-

Jo visst gör det. Den unga

uppmärksamhet som då. Under dessa första barnaår, då förmår ju föräldrarna ännu något, då är barnet
åinnu fullt och helt deras, då skulle
de kunna skapa en trygghetens grund

inom barnet, som kan bestå under
Forts.

d, std,.
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OM ENATOMBOMB F'ALLER NER
Den engelska läkartidskriften Bri-

Atombomb t örande llg g plan patru'Ilerar öu er u östeurop ei,ska, områ,den. De ansuariga söIter lugna opi'ntonen m,ed att bomberna i,cke

tish Medical Journal frågar därför

apterade, s& det iir i,ngen fara för att radioaktiut stofl sprides
en bomb faller. Bomben behöuer icke enplodera tör att stora
landområ,den skall förgiltas au radioaktt'u strd'lntng sd'ger danskan
Gerila Vindi,ng c denna arttkel.

med rätta vad man har tänkt sig att
läkarna skall göra om en maskin
störtar. Man påpekar att radioaktiva

iir

ovrt,

problemet har mer än teoretiskt inl- tresse, eftersom det meddelats att
amerikanska bombflyg patrullerar

över åtskilliga atlantpaktsländer.
Många är de som därför ängsligt
rnåste fråga sig: Riskerar man en vä-

tebombsexplosion om en sådan flygmaskin störtar ? Det har sagts ifrån
dessa flyg inte patrullerar över
danskt område, men de patrullerar

att

över Nordsjön och ett enstaka Plan
kunde måhända genom felorientcrittg
komma in över danskt land.
Man kan genast lugna de oroliga
med att en vätebombsexplosion inte
är sarmolik, nren det kan ske andra
skador som kan vara ytterst allvarliga. X'rån auktoritativt brittiskt håll
upplyses det att bornberna inte är
språingklara, vid patrullflygningarna

explosion äger rum, inget

stoffer från plutonium har samma

i stil med

en atombombsexplosion, men en explosion som kan vara allvarlig nog.
Vid en sådan liten explosion kan man
riskera att stora landområden blir
förgiftade av radioaktiv strålning. En
olycka av detta slag kommer att mera få karaktären av en olycka med
en atomreaktor _- i stil med det som

hänt

i

England

-- än med

en atom-

bombsexplosion.
I3onrben innchåller desutom en del
plutonium och detta stoff kan om-

till radioaktiva stoffer även
vid rätt låga temperaturer. tr'attar
maskinen eld är branden tillräcklig
för att bombens plutoniuminnehåll
vandlas

obehagliga egenskaper som strontium

90. Särskilt farligt är det därför att
detta stoff snabbt når lungorna vid
inandning, och här skall det inte myc-

ket till förrän farliga förgiftningar
uppstår. Den största risken ligger i
att tillskyndande räddningsmanskap
och nyfikna åskådare inte kommer
att vara klara över dennafara förrän
det är för sent. Vid en störtning bör

på ett mycket stort område kring
maskinen alla levande varelser evakueras. Hur stor skada som kommer

att ske vid en störtning

avhänger,

som den engelska tidskriften torrt
påpekar, fullständigt av var maskinen faller ner, om det är ödemark
eller tättbebygda områden.

blir mycket farligt.

Gerda Vinding

och att bomberna först görs klara

i maskiges
specietrl alarmorom det

av tekniker som föIjer med
nen
der.

-
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Störtar maskinen kommer bomben

sannolikt icke

det inte att bildas dessa radioaktiva
stoff som vi hört omtalas som en stor

fara vid en vätebombsexplosion.
Men där kan ske något annat: bomben kan ;>fräsa av>>. d. v. s. en mild

Brq sqgt
".. . Den viktigaste politiska uppgiften för oss på detta område
måste vara att förena oss med den
växande världsopinionen mot atomvapen över huvud taget, mot ett krig
som skulle bli ett förintelsekrig. . .
Om vi skulle anse oss ha rätt
att för en illusorisk trygghets skull

delta i leken med den totala naturoch världskatastrofen, då bryter vi
mot de djupast i naturen nedlagda
livslagarna, de som ger uttryck för
vår biologiska samhörighet med allt
levande, i det förgångna, i nuet
och i framtiden. Vår rätt tiil detta
är inte större i Sverige för att stormakterna har tagit sig den. Vi
måste i stället i vår lilla mån med-

verka till att försöka bryta den
ödesdigra cirkel i vilken nedrustningsarbetet har fastnat. . ."
(Inga Thorsson i, MT

är stort

\t
C/ neh

att vara

spriingklar,
och nät' Cen intc exploclerar kontmer

I

etenskapsmännens ansvar

tagit

uiirlden har fotken med, stor sgmpatr,
del, au den hiinucindelse i, atomuapenfrå,gan som 9.235 ueten-

skapsmdn i, 44 lcinder underskriui,t och som öuerliimnats ti,ll FN.
Det uar den anneri,kanske nobelpristagaren t, kemt,, dr Ltnus Pauling, som den 13 januari, öuerliim.nade petttionen ttll.F.lI.'s generalsekreterare, Dag Hamm,arskjöld,
Tretti,osen au detn som undertecknat skrtuelsen

iir

nobelprts-

tagare, bland dem, Albert Bchweitzer och Lord Bogd Orr, Earl
Russell och Frederic Joliot-Curi,e, den amerrkanske uetenskapsma,nnen Harold, Urey, professor Semono,D, Soujetunionen, den tuske

uetenskapstnannen Otto Hahn och andra. Bland undertecknarne,
tncirkes 2.705 ameri,kanska uetenskapsmtin
diiribland 707 med-

lemmar au t/,SÄ;s nattonella uetenskapsakademi,
216 medlemmar och komesponderande medlemmar du Soujetunionens
uetenskapsakademi,,

6l franska,

307 britti,ska oclt, 1-10 tEska uetenskaps-

miin, samtliga professorer ui,cl de uetenskapli,ga fakulteterna ui,d
Bryssels lrta uni,oersi,tet, etc.
Alla dessa uetenskapsmtin förklarar t, sr,n petr,tion att uarje atomerplosi,on sprider öoer jorclen nytt radi,oalcti,ut stoff, ailket utgör
ett hot mot miinskh,ghetens hiilsa och ökar antalet anormalo, barn
som kommer att födas i, kommande generatr,oner.
Peti,ti,onen krtiuer slut med, atom- och ucitebombsprouen sorn
ett första steg på, uiigen ti,ll allmdn nedrustnzng och fullstiindi,gt
auskaffande au atomuapnen. Den fastsld,r att det lt,gger i alla
nati,oners ,intressen att få, ett slut på, enpenmenten med atomuapen
och att uetenskapsmiinnen, som btittre iin lekmiinnen, uet hur stora
riskerna iir, i, lörsta hand iir skEldi,ga att klorgöra den lara ui,löper.
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till och med inför gangsterfilmens- påfrestningar.
hela livet

Barnet är helt och fullt deras. . .
Än- alla de tusentals daghemsbarnen
då?

Ja, daghemsbarnen. . . Men också-de kan slå rot i det egna hemmet,
om bara föräldrarna riktigt går in
för detta. Här vore utan tvivel något
för samhället att göra.
-_ Hur menar du?
Jo, att man borde gå in för att
- föräIdraskapet mera ärat än vad
göra
det är och låta hemmet få den centrala plats det borde ha i vårt samhällsmedvetande. Man borde sörja

för en fylligare och djupare föräld-

rauppfostran än vad som förekommer
hos oss, en uppfostran, som ger de
blivande föräldrarna en verklig inblick i sin uppgift och som visar dem

vilket ansvar och vilken makt de
kommer att få just som uppf ostr a r e. Deras uppgift är viktig och
stor
de måste fatta detta, och det
måste- också respekteras av andra, av
arbetsgivarna först och främst. Deras ansvar är stort
de måste be- att de har
sinna vad det betyder
framtiden i sin hand. Sexualupplysning är långt ifrån nog, inte hellcr
kurser i spädbamsvård och matlagning. Måinniskornas samvetsliv måste
eng'ageras, perspektivet måste vidgas
utöver de vanliga hemplikternas horisont. Acl<, här vore mycket, mycket

att göra.
Du tror det vore mödan värt

?

- Om! Känslan för barnet ligger
djupt i oss alla, det gäller bara att
ta vara på vad naturen själv har givit oss. Länge har den nedtystats och
satts på svältkur av det moderna ar-

betslivets krav. Men den måste få

komma till sin rätt igen. Det är detta
det framför allt gäller, det är åtminstone min tro. Alla måste få glädjas
åt sina barn. Alla måste uppfatta sin
uppgift sorn barnafostrare som något

viktigt, alla måste känna att man
just som far och just som mor ä r
något, betyder något, även i det stora sarnmanhanget. Vi måste lära oss
att leva för och med våra barn, odla
deras sällskap
det är något myc- detta. >Var tillsamket viktigt, bara
mans med era barn!> Det är vad che-

fen för polisens ungdomskiubbar i
Köpenharnn lade oss på hjärtat för
en tid sedan, då en delegation från
den svenska polisen besökte dessa

I
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ro mig, riksdagsprotokoll kan
vara en intressant läsning. Där
kan man få veta en hel del om vad
känt folk menar i viktiga frågor.
Som nu detta med attacl<erna mot

de sociala reformerna. Visste ni att
samtidigt som man >)ovan partigränserna)) beslutade ge militären 400
miljoner kronor mera om året
så

- till
att militärutgifterna kommer upp
2 miljarder 700 miljoner om året och

dessutom görs >värdebeständiga>
genom att de tillåtes stiga med ytterligare 70 miljoner varje år under det
närmaste decenniet -- visste ni att
samtidigt med det och med beslutet
om att ta ut de nya 400 miljonerna
genom att höja priset på socker, hushållens el-ström, cigarretter, systemvarorna, bensinen m. m. så låg det

i

riksdagen om att beröva
det första barnet i varje familj dess
barnbidrag ? För att staten s}<a kunna spara in 333 miljoner. Eller att
det motionerats om att höja sjukkassornas karenstid (den tid som förgår
innan den sjuke får ersättning från
sjukkassan) från 3 tiil 7 dagarr och
att medicinrabatteringen ska försämras genom att man ska få rabatt
först för det som ligger ovanför 5
kronor. i stället för som nu vid 3 kronor ? På det ville man spara 48 miljoner kronor.
Eller visste ni att det låg en momotioner

tion i riksdagen om att upphäva lagen om statiig utfyllnad av sådana
underhtr,llsbrdrag som var fastställda
före den 1 april 1957 och är lägre än
60 kr i månaden ? Som alla vet rör
mycket uppskattade ungdomsklubbar.
>>Jag kan aldrig tröttna på att betona

333 ttttljoner uille ntotiontirerna

beröua barnf am,tljerna genorn
att slopa barnbtdrage.t lör den
förstfödda i uarje lamilj ...

clet sej här om underhållsbidrag till
ensamstående mödrars banr. I,'<h' den
händelse att bidragen är lägre än 60

kr i månaden fyller staten i beloppet
så att det kommer upp till 60 kronor.
Också det statliga bidraget ville man
av hänsYn till statens fiha bort
nanser. Det gick nu inte så som man ville

alla dessa förslag röstades ner.
- Vad som sades i debatterna i dessa frågor ? Ja, tyvärr tillåter inte utrymmet mer än nägra smakProv.
f andra kammaren talade fröken
Wetterström för högerpartiets motion om avskaffande av barnbidraget
för det första barnet och ansåg att
staten måste spara och då finns det
inga andra möjligheter än att skära

ner utgifterna: >>Det gå,r tlft' inte att
plocka en m,iljon h,iir och' en mt'lion
diir, ty det förslå'r i,nte. Då, må'ste
man leta lram de uerltligt stora utgi,ftsgtosterna, oclt dent finner man

bland annat t'

socr'alh'uuutlti'teln,

detta för föräldrarna, att de ska
ta hand om sina barn. Promenera med dem, gå på museum med
dem, gör vad ni vill, bara ni är tillsamfirans med era barn>>. Ja, den
mannen han visste ju vad han talade

erentTteluis barnbidragen sonl lör
budgetå,ret 1958159 beriiknas uppgå,

otlr.

den stora. utgiftsposten och där finns

till 734 m,iljoner kronor.>>
På hr Lundbergs (s) och hr Johanssons (k) påminnelse om de väldiga militärutgifterna -- där har vi

pcngar !
svarade fröken Wetterström att->>de fyra demokratiska partierna>> varit överens i den frågan:

::17örsuarsfrågan tycleer jag dtirf ör
kan h,elt bannlysas frå,n den debatt
ut, hcir för.>>

Fast det är de våldsamt höga försvarsutgifterna som slukar det mesta
av våra skatter och är skuld till att
finanserna är ansträngda!
Till frågan om sloPandet av de
statliga utfyllnadsbidragen, framhöll
fru Ewerlöf, högern, att det visserligen rörde sig om en så liten gruPP
att besparingen för staten blev myc-

ket liten och att de här fallen där
underhållsbidraget understiger 60 kr
i månaden blir allt färre med varje

år

ju barnen blir äldre),
att hon trots detta ansåg att

(eftersom

men

>>de miinntskor det hiir gtiller, de ensamstå,ende mödrarna, f&r h'itilpas
genom socialuå,rdens försorg.>>

Statsrådet Uila Lindström karaktäriserade motionen så här: >>f se-

ri,en au aktuella högerf örslag Iör
nedrustning &'t) fa,mr,tjepoh,tiken
uilken rustades upp sft' sent sotn i

tycker jao nog att tlet förslag
f jol
ui nu- di,skttterur dr clet för förslags'
sttillarna ntest genanta, om ntan

be-

MÄNNISKOR JAG MÖTT'

Andro tider

-

Lindkvist har blivit änka och
f-tnl
H

l- ska ordna för sig och sin fram-

tid. Vi sitter och resonerar om ekonomin och om hennes möjligheter att
klara sig. Hon tycker nog att tillvaron blir hnaper på änkepension och
socialbidrag och verkar fundersam på

hur det hela ska gå. Hon har a,ldrig
haft någon lysande ekonomisk situation. men har ändå levt rätt ombonat
och har tillsamrnans med sin man
dock åstadkommit ett rart och trevligt hem.
Nåja, nu undersöker vi hennes möjliglreter att ta sig fram i tillvaron
och samtalet trevar omkring lite hit
och dit. Fru Lindl<vist betonar hela
tiden att hon är så blygsam och hon
har inga anspråk, det har hon lärt
sig under ett långt liv, hon är så
tacksam bara hon kan få det allra
nödvändigaste.

ttinker att det skjuter t'n sig på' de
mest aanlottade f amiliernu i uå'rt

Men vad är det som idag är nödvändigt för fru Lindkvist och för alla

samhd,l,le, ntimhg en de ofullstiindi,ga,

andra

dtir modern ensdln Då,rdar och försörjer sttt eller sina barn med stöd

tion? Det är dock något annat än för
bara L5-20 är sedan.
Vår flu Lindkvist har en tre-rumslägenhet och har ett rum uthyrt, det

au ett

rhållslticlratt f rfr,n den, f örlrtratle faclern
ori,m,ligt lågt
txll
dess uttgllnadsbidraget
kom -den 7
juli, 7957 och å,tminstone garanterade
Itenne 60 kronor t, ntå,naden.>>
u,nrlr

V.
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SCLLLCL LLd (

Niir skall du komnta, scilla tid,
mer i, strid,
uå,ld och agg och tuedriikt
blöder;

då, urirlden, 'icke

för

niir tlA de grym,ma uillors hiir

som, hatets augrundslå,ga ntir,
bland jordens å,bor, mlna bröder?

Du hopp

om, dessa ljusets d,ar

som ucirlden liinge gcickat har

med antng om en allmiin lycka!
Nrir skall du dtn fullbordan nå,,
niir miinskan mod och styrka få,
att bi,ndeln frd,n sttt öga rycka?
Anna Maria Lenngren
(1754-1817)

ondro behov

fru lindkvistar i samma situa-

har hon haft även när mannen
Hennes lägenhet

levde.

är dyr och hon får

trots inkomsten på uthyrning en rätt
stor hyra -- hyra ut ett rum till är

ju

en utväg för att lätta den ekonomiska situationen, och då skulle hon
ändå förfoga över ett rum och kök
för egen räkning. Nåja
rumsuthyr-

ning är aldrig trevlig- -- men som

nödfallsutväg använder sig många av
den. Fru Lindkvist skakar på huvudet
det går inte -- vardagsrummet -är inte så möblerat att hon kan
ha en såingplats där _- det passar

inte ihop med stilen, hon måste ha
ett särskilt sovrum. tr'ru Lindkvist
med sina små anspråk på tillvaron
kan inte tänka sig att klara sig i ett
rum och kök för egen del. T,elefonen
måste hon ha
visst är den underbar och det är- säkerligen svårt att
vara utan den. Vi räknar nog i dag
rned telefon som tillhörande livets
nödtorft och avstår inte gärna
men den l<ostar en del pengar. tr'ru
Lindkvist har en hund ._ henne,s kä-

raste följeslagare sedan många år
och dubbelt kär nu när hon blivit eninte kan hon avstå från den
sam
inte. -Men hunden drar ändå med sig
utgifter varje dag och tär på slantarna som ska räcka till så mycket.
Fru Lindkvist får svårt att klara
sig och hon får massor med ekonomiska bekymmer i framtiden. Det har
änkorna i dag och det har änkor haft
så länge jag har varit med i det sociala arbetet och det är då ändå under 26 år. Bekymren är desarnma och
det är lika svårt i dag som det var
f.ör 25 år sedan för den enskilde. Men
hur har inte det rent materiella innehållet förändrats ! tr'ör 25 år sedan
hade fru Lindkvist tagit det som
självklart att hon skulle bo i köket
och hyra ut alla tre rummen, för 10 ä
15 år sedan hade hon varit stolt om
hon kunnat behålla ett rum. I dag
lägger möbleringen hinder i vägen
och hon tycker att hon måste ha två
rum för egen del. Telefon fanns inte
i vanliga familjer för några årtioni dag märker man om
den sedan
någonstans. Och att
den inte finns
ha en hund det skulle förr varit en

orimlighet utan gränser.
Ja, så förändras frtt Lindkvist och
så förändras vi. Våra behov och våra
begrepp om vad som är nödvändigt

förskjuts varje dag ett litet stycke
och först då man jämför situationen
med längre tiilbaka liggande tider så
ser man vad som har skett. Det underiiga är ändå att trots framstegen
har människorna det lika svårt och
har samma bekymmer och är lika bedrövade

för sin ekonomiska ställning.
Karna Nilsson-Miiller
9.
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YRKE

Jos fluser

VINNAN har ursat stn förmå,ga
i ile flesta s. k. manliga yrken. Ännu

möts hon emellertid, aD nler eller mtndre indi,gnerade
protester öuer i,ntrå,nget på, områ,den dtir mcinnen

förut uar oinskrrinkta hd,rskare. Trots att kutnnor
i, alla trder ur,sat sxg kunna utföra också, mycket
tungt arbete och uartt tur,ngade till det
tiink bara

-

på, kutnnor r,nom små,jord,bruket, och på, husmödrar-

nas tunga arbete med tuiitten ntir moderna masköner

saknas
>>det

tir

-

så hör man iin i, dag

i,nget

för kutnnor,

uttryck

så,dana som

de orkar inte...>>

En au d,em som få,tt nog au d,et på,stå,endet och
sjiilu uederliigger det iir fru INGRID KJELLGREN,
en au uå,rt lands tuå, aktioa kutnnliga yrkesftygare.
ARNE öIJEN har i,nterojuat henne om liuet som
>>pr,lotta>>.

start u,te på, Bkarpniick.
TILL HöGER: I htngaren kontrollerar fru Kellgren och
flggliirare Åke Lindberg maskinen innan den rullas ut.
öVERST PÅ SIDAN: Klart för
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Husmor med 1.200 flYgtimmar

Det är förvisso ett för kvinnor
ovanligt yrke som Ingrid Kjellgren
valt. Ett yrke vars utövare till så
gott som hundra procent är män

och

där ingen väntat sig att en kvinna
skulle visa sig effektiv och duglig.
Dessutom är det ett Yrke som omges
med en air av spänning och äventyrlighet och i viss mån var det väl
också äventyret som lockade Ingrid
Kjellgren vid hennes Yrkesval.
Ifennes flygintresse var utpräglat
redan

i tolvårsåldern

tl

och hon ägnade

sig åt modellbygge med sådan fram-

gång att hon fick tjänstgöra som
ungdomlig hobbyinstruktör. Sedan
följde naturligtvis segelflygning vid
Skarpnäck 7943-1946, då hon första gången prövade om vingarna bar.

Nu har mamman och husmodern

Ingrid Kjellgren över 1.200 flygtimmar och är att anse som en rutinerad pilot.
Det är en ganska dyrbar historia
att ta A-certifikat. Det fordras tret-

numera

tio flygtimma

och

man kan räkna med en kostnad

På

omkring 2.000 kronor. Ingrid Kjellgren finansierade sitt certifikat ge-

nom att jobba i hangarerna på Bromma som mekanikerelev och betalade
genom avdrag på lönen. Nästa steg
tog hon i NorrB-eertifikatet

-

-

Pelle skalt ti,ll sin skola och mantma till sttt arbete. Men först ner
med en ordentli,g portion gröt. En

iir Ingrid

Kiellgren
u,te på, flggfiittet, redo att starta

stund senate

dagens arbete. Upp

om det ser grå,tt

d

det blå,-iiuen

ut hiirnere . . ,

riktig flYgare
att föra passagerare

köping och blev då

med rättighet

i yrkesmässig trafik. 1952 kom hon
till Stockholms Äero dit hon fortfarande är knuten och har under årens
lopp arbetat med rundflygningar, fotografering och reklambogseringar.

Första långflygningen

Kanarieöarna fur och retur
Det är svårt att föreställa sig Ingrid I{jellgren som kallblodig, rutinerad yrkesflygare. Åtminstone när
man ser henne i hemmet med sjuårige sonen Pelle och omgiven av husmoderliga bestyr. l'ör då är hon enbart kvinna och mor. Sedan några år
lever hon ensam och har följaktligen
samma problem som alla andra ensamma mödrar med att kombinera
arbete-hem- barn. Men hon skrattar ofta och gärna. Och gör det ock-

[,
t

!

t

så när hon berättar om sin första
långflygning med en väninna, som
startades 1949 med kurs mot Kanarieöarna.

l%",*ri

,'',,*hffi

Det var en skojig resa, berättar
- Fast vi hade en väldig otur på
hon.
nedresan. Tro mig eller ej men det
tog fjorton dar för oss att komma till
Malmö. . . Vi flög en Piper Club och
första sträckan till Norrköping gick

ll

bra men vid Jönköping blev det tjoc-

ka och vi fick gå ned. Det tog fem
dar innan vi kunde starta på nytt.
Meningen var att nästa anhalt
skulle bli Halmstad men vi nödlandade på en åker utanför Varberg.
Tjocka igen förstås . . . Det var lite

nervöst att gä ned på okänd terräng
men vi klarade oss bra. Utan skador
vare sig på planet eller oss själva.
Hjälpsamma människor hjälpte oss
lyfta ut planet på landsvägen så vi

kunde starta när det lättade. Men
oturen höll i sig och nästa nedstig-

ning -- ofrivillig
fick vi göra
mellan Hamburg och Bremen. fsbildning. Då hamnade vi på en översvämmad åker och planet slog på näsan. Det blev inga skador den gån-

gen heller utan vi kunde torka bort
den värsta gyttjan från planet och
starta. Naturligtvis kände vi oss en
aning nervösa över de ideiiga nödlandningarna. Det tar på de starkaste nerver. I fortsättningen klarade vi
oss fint ända till Afrika. Men i öknen utanför Tanger vid Caboyubi var
det färdigt igen. Motorkrångel. Det
gick fint att landa i ökensanden och
vi kom ned alldeles intill en liten

arabby. TilI stor förvåning för invånarna som först var lite reserve-

till med fest
och hjälpte oss röja startbana.
rade men sedan ställde

Språksvårigheterna var oöverstigliga

men det klarade sig med teckenspråk. Efter den betan gick clet fint
ända till Kanarieöarna dit vi anlände
efter femtiotvå dygn... Återresan
klarade vi på fjorton.
Pelle får flyga med mamma

fngrid Kjellgren är som sagt

en-

sam med sonen Pelle sedan några år
och det säger sig självt vilka problem som måste uppstå när mamma
har ett så pass kringflackande yrke.

Sommartid är det rundflygningar
över badmetropolerna vid västkusten o. s. v. Men Pelle brukar få följa
med mamma så mycket som möjligt.

.- Men det är inte så roligt för

honom alla gånger. När det är fint
väder måste mamma upp och flyga

och då står Pelle vid flygfältet och
väntar i timtal. Knappast så kul för
en sjuåring. Men jag har honom med
mig så mycket som möjligt, annars

skulle vi knappast få träffas alls
under sommaren. Vinterhalvåret förlöper vårt familjeliv mer normalt.
Pelle går i skolan och .jag har vanlig kontorstid.
12

Mer vilda än tama...
prfter
bråket på
H

Götgatan kvällen

I den 11 mars satt ett tjugotal bleka och blyga och föga tuffa ynglingar i en lång dyster rad på Katarina
polisstation i väntan på att bli förhörda, rapporterade morgontidning:arna följande dag. Det var en del av
de värsta bråkrnakarna polisen tagit
hand om bland den flerhundrade massa ungdomar i tonåren under arton
som bevistat en s. k. rock n' roll-gala

i Eriksdalshallen och enligt

pressen

vrålat sej hesa i extas inför sina idoler av inhemskt märke. >Rock-Ragge
and his four Cornets>> och >Little Gerhard och hans rockar> fick visst räcldas ut en bakväg för' att inte mista
både kläder och lemmar. . .
Man erinrade sej vad man läst om
>vildarnas> extatiska danser, om tungornålstalande och Korpelasekten
och funderade: Finns det något i den
där' rock n' roll-musiken och i dansen
som gör personer i viss ;i.lder >>besat-

Inga kvinnliga styrmän

det inga kvinnliga styrmän inom det

reguljära trafikflyget. fngrid Kjellgren har -- som sagt -- över 1.200
flygtimmar. Genomsnittskravet för
att komma in för vidareutbildning
styrman inom trafikflygct Lrrukar

hålla sig på 400 flygtimmar. Ingrid,
Kjellgren har sökt tjänster och fått
lovord för sina meriter men mötts
av det ständigt återkommande svaret:
Snälla ni, kvinnan

Ni- orkar aldrig...

är för

vek.

Skickligheten har ingen betvivlat.

-- Det retar mig på sätt och vis,

säger fru Kjellgren. Och sporrar mig
samtidigt. Jag v e t att kvinnan myc-

ket väl skulle kunna klara ett styrrnansjobb. Många flygbolag i utlandet anlitar också kvinnlig arbetskraft. I Ryssland är det vanligt med
kvinnliga förare och styrmän, en del
afrikanska bolag använder sig också

av kvinnor. Kanske kommer också
den dagen här hemma då vägen står'
öppen för kvinnan inom flyget. Då
hon får bevisa att flygning inte nödvändigtvis måste vara förbehåliet
mannen.

Arne

t:r r, så dct slår

klick i förståndet

de grips iiv förstörelsemani ? tr'ör

fall bör det väi sättas stopp för

>>musikutövning>>

och
så
sån

i

?

Jag förhörde mej om saken med en
ung rnan pä LT värar som var med i

Man får väl utgå ifrån att det inte
råder något direkt förbnd mot kvinnliga styrmän inom de stora flygboiagLln rnen principen >>kvinnan passar
inte>> tillämpas. Och i Sverige finns

till

\

öi,ien

Eriksdalshallen men i alla fatl hade
så mycket av förståndet i behåIl att
han stacli ner i T-banan och åkte
hem i stäliet för att tölja mcd sh.ömmen på härnadståg neråt Götgatan.
- -- Inte var det nåt konstigt i det
där, sa han. Det var ju organiserat!
Det kan väl hända att en eller annan
>tjej> blir lite vild och kastar prylar mot scencn. mcn clct ät' 'l.tlrrlr i'.iru
r:nstzriia. Ncj. Dct val fyra gäng som
hade konrmit dit för att bråka. Dom
hade satt sej i olika delar av salen
och tävlade om vilka som kunde skrika värst. Dom skrek så man inte
kunde höra musikcn och sen skrek
naturligtvis andra för att dom inte
fick höra -- dom hade ju betalat för
att dom ville höra musiken.
Alltså, tydligen samma företeelser
som vi känner till från de beryktade
nyårskravallerna för drygt ett år sedan: tråkiga element som vill ställa
tiil bråk passar på tillfället när stora
skaror av ungdomar samlas. I skydd
av den stora massan går de sedan
till attack. F år man tro min unge sagesman är det alltså inte alls något
;>mystiskt> lned i spelet
det är helt
enkelt organiserat bråk.- Var organisatörerna hämtar inspirationen behöver väl ingen tveka om: se bara på
filmaffischerna och det mesta av omslagsbilderna på tidningskioskernas
>bokbestånd>

!
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Den omättIaga

AYdelningar

lot
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ftrigsmahten
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j\ Iär jag lästc i föt't'a numrct ont
I \ arbetcrskan som drabbadcs av
en hjärtattack på sin arbetsPlats
kom jag att tänka På vad min
bror som också arbetar inom rnetallindustrin berättade nyligen.
Ffan sa att li'rret på arbetsplatsen
är så helt annorlunda än det '"'ar
när han som ungpojke börjadc

in
l\ Iu börjar rapporterna strömma
I \ fran distriktskonferenser och
från avdelningarnas årsmöten. Det
ät en intrcssant och stitnulerande
läsning, dessa vcrksamhetsberättclser från avdelningarna och vi skall
denna gång citera litet ur ett par av
dcm.

Vi tar ur högen två från Göteborg:
Kålltorp och Bjurslätt..
U

R KÅLLT

ORP

B

arbeta där. Den gången gav arbe-

tet en viss glädje, sa han, man
skämtade och skrattade ofta" Nrt
skrattas det aldrig, arbetarna

AV DE LN I N GE I{ f]

verksamhetsberättelse framgår att
avdelningen, som har 91 medlemmar, under året anordnat 8 medlemsmöten. Att dessa möten bjudit på intressanta och omväxlande Program
vittnar följande lista över talare och
ämnen om: Riksdagsman Walter

I(ristensson: TjiinsteTtensionen, fru
Mimmi Davidsson: En resa till Wiert'

folkskollärarinnan Stina Skantze:
Ku inrt o r tt tr, o c h' h'i s t o r ien, fr öken

1\'{a j

a

Bolling: Internattonella kuinnoda-

en, författarinnan Jeanna Otterdahl :
Frd.,n h,emkuinna ttll lcuinnlig Ttolis,

att de är fullkomligt utpumpade när arbetsdagen
är slut. Man har varken tid eller
anlcdning att skratta. . .
I det storföretag där han arbetar har under de senaste åren ar-

När man hör om hur hårt folk
får slita i industrin och så tänker
på att så mycket av resultatet
hamnar i krigsrustningar, då blir
man ledsen och bitter. Ibland hör
man folk säga att i vårt land ja-

betsstyrlisn minskat med nära en
tredjedel. Det har inte skett genom avskedanden direkt utan genom att de som uppnår pensions-

gar människorna bara efter högre
och högi'c standard. Då tänker jag

åldern och lämnar arbetsplatscn

Ingrid Ahlberg: Unicefhjd,lTten, hr
Einar Larsson: Husmödrar pA s€mester frå,n norr till söcler, tillsyningslärarer John \4riktorin: Vår gentrrtl itttts ols1.'{i/' t'ör ungiottLttts alkoh,oluanor.
Avdelningen har gjort en rad studiebesök: hos Fyrtornets konservfabrik, Surte glasbruk, Gamlestadens
fabriker och hos Göteborgs-Postens
tryckeri, där man på inbjudan av redaktör Hjörnc fick tillfällc att bosr:
hela företaget. 128 medlemmar och

inte ersätts av ny arbetskraft.
Men trots detta tillverkar företaget mycket mera nu än för bara
några år sedan. Så hög är rationaliseringen och så uppdriven arbetstakten. Men så lär vårt land
också kunna skryta med att produktiviteten per arbetare inom in-

dnstrin är den högsta i världen,
högre än t. o" m. i USA"

Är det då underligt att en arbeterska som dessutom på >>friti-

IJnder rubriken >representation

och inbjudningar>> finner vi bl. a.:
>Vår avdelning har varit inkrjuden
till IOGT:s kvinnoråd. Tillsammans
med olika fackliga och ideella orga-

den>>

Visst har vi det materiellt bättre nu än i gamla tider. Det vet

var och en av oss som växte upp

i ett

arbetarhem

i

seklets början.

Men nog får människorna betala
för den högre standarden också.
Och när man betänker hur stora

tr'age-

reds ungdomsskola talade om proble-

met missanpassad ungdom, om att
avdelningen deltog i det möte som
hölls på Nykterhetsfolkets dag i
Slottsskogen och där statsrådet Ulla
Lindström talad-e. Ekonomiskt stöd
åt Fredskommitt6ns arbete gav man
bl. a. genom att anordna ett lotteri
som gav en hundralapp.
IJnder rubriken >Uttaianden> sägs
det bl. a.: >>En delegation fick i uppdrag att uppvakta samtliga tidningar
Forts. å, sid.. 18
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barn vid Härlanda-tjärn.>
Vidare berättar man om avdelningens deltagande i en central studie-

träff. där rektor Hclldal från

ska sköta hem och barn stu-

par på uppgiften

nisationer inbjöds vi att ta dcl av
planerna för ett träningsområde för

barnkullarna var förr och att
mödrarna sällan kunde ha något
förvärvsarbete när de, som man
brukade säga, hade en unge i magen, en på armen och en hängande i kjolarna *- ja, då undrar man

hur vi skulle ha det stäIlt rent

'

*

pressas så hårt

g

vänner deltog.

materiellt i dag om familjerna
vore lika stora nu som då. Vilken
standard man kan hålla beror ju
inte bara på hur stor inkomsten
är utan hur många munnar man
har att mätta på den,

{r,*0-,,*()*()il'oa'o-{t-,rGl)3'oGa-r)Go;o-l)G{)Gr

alltid: varför ondgör ni er inte
över att så mycket pengar vräks

ner på sånt som vi inte har någon
nytta eller glädje av. Omkring en
fjärdedel av det en vanlig arbeta-

re förtjänar dras i källskatt. Och
så de indirekta skatterna på en
hel rad livsmedel och förbrukningsvaror. En stor del av detta,
som är resultatet av de arbetande människornas möda. slukas av

militärmakten.
Varför ska man missunna människorna att skaffa sig en bil eller

en

TV-apparat ? Bilar och TVapparater tillverkas väl för att

folk ska köpa dem. Och det är ännu många, många i vårt land som
inte ens vågar drömma om att
uppnå ett sånt välstånd att de har
råd att skaffa sig en bil eller TV.
Så någon anledning att förfasa
sig över för hög standard finns
det knappast. Däremot borde vi
mer än hittiils tala rent ut om
hur vanvettigt det är att en stor
del av människornas möda går åt
till att föda den omättliga krigsmakten. Och att sjukvård, skolor,
ungdomsvård och mycket annat
viktigt får komma i andra hand.
Elisabet
)a'()e
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Bar:nens egrra sfldor::

flusenpips
öuenlU,
len

i,st ui, triiffade Pips hade hon hamnat
uisthusbod full med hiirlig mat. Och

hiir fölier nu slutet på, bertittelsen om uå,r
lilla nlus. Naturligtuts slutar det lackligt.

och därifrån hade gryn fallit ut på
golvet. Längs visthusbodens väggar
fanns det hyllor och därifrån slog de
härligaste dofter emot Pips. Det luktade rökt och torkat och marinerat
och något underbart sött. Vår lilla
hungriga mus störtade sej girigt över
maten. Efter den bittra barken smakade grynen så underbart att hon åt
sej proppmätt. Hon var så mätt att
hon hade svårt att andas. Och omigen
började det pipa i hennes strupe.
I detta ögonblick stack det upp en
spetsig nos ur hålet. Nosen hade stora
morrhår och därbakom blinkade ilskna
ögon fram. En stor grå mus sprang

in i visthusboden, följd av fyra andra
lika stora. Hon såg så förfärlig ut att
Pips inte vågade sej fram till henne.
Rädd och blyg stod Pips kvar på ett
och samma ställe och hon var så
upprörd att det pep ännu värre ur
hennes strupe. Detta pipande föll inte
de grå mössen i smaken.
Var kom den här främmande musikanten ifrån?

De grå mössen betraktade visthusboden som sin egendom. Då och då tog

de upp i familjen också andra möss,
vilda stackare som kom löpande från
skogen. Men såna här pipare hade de

aldrig förr sett till.
En av dem kastade sej över Pips och
bet henne ordentligt i axeln. De andra

följde hennes exempel. Det var

med
knapp nöd Pips kunde undkomma dem

och slinka ner genom ett hål under en

liten låda. tIålet var så trångt att
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På golvet stod stora, väIfyllda säckar.
En av dem hade ett litet håI i botten
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andra inte kunde följa efter. Här var
Pips

i

säkerhet.
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stal betet. Men så en morgon kom han
springande från visthusboden och ro-

Men hon var väldigt lessen över att
hennes gråa släktingar inte ville er-

pade till systern som ännu inte hade

känna henne.

har f tingat hennel Titta hirt a -en Jag
liten gull
gul! En gul! skrek systern. Ja,
- En
titta, det är ju våran PiPs, det sYns
på örat. Kommer du ihåg att du skar
henne i örat med din fickkniv. MärSpring och hämta
ket syns än
mjölk så ska jag klä på mej.

MUSFÄLLAN

Varje morgon frågade den lilla sys-

tern sin bror:
Har du fångat någon liten

mus?

-Brodern visade henne mössen han
fångat i sin fälla. Men det var alltid
gråa möss och dem tyckte systern
inte om. Hon var till och med lite rädd
för dem. Det var en liten gul mus hon
ville ha.
Brodern bar bort de fångna mössen
och dränkte dem i hemlighet i en

hink. Men sedan gick det dag efter
dag utan att någon mus fastnade i
fällan. Det konstiga var att betet var
uppätet varje morgon, men ingen mus
fanns där. Varje kvälll gillrade pojken
fällan och satte på ett stycke doftande

rökt skinka. När han såg efter på
morgonen var skinkbiten borta och
men ingen
fällan hade slagit igen
mus satt där inne och pep.
Så gick en hel vecka och pojken
kunde inte begripa vem det var som

stigit

upp:

Flickan ställde fällan på golvet och
började klä på sej. Men när hon krängt

klänningen över huvudet och kastade
en blick på fällan såg hon att den var
tom.

Pips hade för längesen Iärt sej fly
ur fällan. Där fanns en tråd som var
en smula böjd. De grå mössen var för
stora att ta sej ut genom det iilla
håiet där, men Pips klarade det fint.
Hon gick in i fäIlan genom den öppna
dörren och började äta av skinkbiten.
Så fort hon rörde vid betet slog dörren igen med en skräIl, men hon hämtade sej raskt från förskräckelsen, åt
upp hela betet i lugn och ro och kröp

ut igen genom det lilla hålet.
Kvällen innan hade pojken av

sedan

en

tillfällighet kommit att ställa fällan så
att det lilla kryphåIet stod tätt intill
väggen. Pips kunde inte komma ut.
Men när flickan ställde fällan mitt på
golvet i sitt rum så stack Pips ut och
gömde sej bakom en stor kista.

MUSIK

När brodern kom in var

systern

upplöst i tårar.

- Hon har sprungit sin väg, snyf-

tade hon.

Brodern satte ifrån sej tefatet med
mjölken och tröstade systern:
- Håll upp med lipandet! Jag ska

i min gummistövel.
-_ Hur ska du då bära dej åt? undlade flickan.
Det är hur enkelt som helst. Jag
lägger
stövein så att skaftet ligger
längs med väggen, och dr-r jagar mu-

fånga henne

rummet fanns inga gråa möss och ingen rörde henne. Hon släpade pappersbitar och trådar och byggde sej ett bo

bakom kistan. Människorna

skydde

hon och kom bara fram om natten när
barnen sov.

Men en dag fick hon höra härlig
musik. Någon spelade flöjt. Det lät så
vackert och så klagande.
Pips kunde inte motstå musiken.
Hon kilade fram bakom kistan och
satte sej på golvet mitt i rummet.
Pojken spelade på flöjten och flickan satt bredvid. och hörde på. Det var

hon som först fick syn på musen.
Hennes ögon blev stora och runda.
Hon tog brodern försiktigt i armen och
viskade:

- Rör dej inte . . Ser du, Pips har
kommit

fram. Spela, spela, hon tycker

nog om det.
Pojken fortsatte att spela. Pips lyssnade och glömde alldeles bort att vara
rädd. Hon gick fram till tefatet, slickade i sej mjölken, som om inga människor funnits i rummet. Och snart
hade hon slickat i sej så mycket att
hon själv började pipa.
Hör du, viskade flickan. Hon

-

sjunger!

Först när pojken slutat spela

sen. Hon kommer att springa längs
väggen
- möss springer alltid längs
väggen
- och när hon ser mitt stövelskatt så tror hon det är ett råtthåI och
kilar in. På det sättet kan jag fånga
henne i stöveln.
Flickan slutade upp att gråta.

kom

Pips till sej och kilade bakom kistan.
Men nu visste barnen hur de skuile
tämja den lilla vilda musen. De spelade flöjt, svagt och stilla, och pips
kom fram, satte sej mitt på golvet och
lyssnade. Och när hon själv började
pipa, då hade de en riktig konsert.

- Vet du vad, sa hon fundersamt, vi
fångar henne inte. Hon kan bo i mitt
rum. Vi har ingen katt och

ingen

kommer att göra henne illa. Och jag
kan ställa fram mjölk åt henne på
golvet varje dag.

ju inte mej,
- Jä, det angår
vill, sa brodern.

gör

som du

Flickan ställde tefatet på golvet och
bröt sönder brödsmulor i mjölken. Sedan satte hon sej i ett hörn och väntade på att få se musen komma fram.
Men Pips kom inte på heia dagen.
Barnen började tro att det fanns något hål där hon kunnat slinka ut ur
rummet.

Men nästa morgon var mjölken urdrucken och brödet uppätet.
Hur ska jag kunna tämja henne?
tänkte flickan.
Pips levde livets bästa dagar nu.
Alltid hade hon tiiträckligt att äta, i

-'

o1 \tL-

o e€\
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ETT LYCKLIGT SLUT
Snart hade Pips vant sej så vid barnen att hon alldeles slutat upp att vara rädd. Också utan musik började hon
komma fram. Flickan lärde henne till
och med att äta bröd ur hennes hand.
Hon hukade sej ner på golvet och
Pips klättrade upp i hennes knä.
Barnen snickrade ett litet tränus åt
Pips, med påmålade fönster och riktiga dörrar. Detta lilla hus ställde de
på bordet och där levde nu Pips. Men
när hon gick ut täckte hon av gammal

vana till dörren med allt vad hon
kunde få tag i: en tyglapp, papper eller
en vaddtuss.
TiII och med pojken, som inte kunde

fördra möss, blev väldigt förtjust i
Pips. Allra mest tyckte han om att den

lilla musen tvättade sej med de små
framtassarna och åt med dem som om
de varit händer. Men systern var allra mest förtjust när den lilla musen
pep.

- Pips sjunger så vackert, sa hon,
hon är så musikalisk.
Det fölt aldrig flickan in att pips inte sjöng för nöjes skull. Fiickan visste
ju inte vilka faror den lilla pips hade
genomlevat och vilken mödosam resa

hon hade bakom sej innan hon kom

till deras hus.
Det var i alla fall tur att allt slutade så tyckligt.

Slut.

VI KVINNOR

VARLDEN OVER,

Mexiko
1_\et är märkligt hur vi måste ändra
u
pä våra proportioner, så snart vi
kommer till folk och länder utanför
vårt lilla Västeuropa. Se nu på

Mexiko, landet som upptar södra delen av Ameril<as norra kontinent, är

det inte fyra gånger så stort som
Sverige med ett invånarantal i förhållande därtill, f. n. omkring 26 miljoner! Ett rikt och omväxlande land
med djupa floddalar och mäktiga
bergskedjor - - för sin skönhets skull
ett älskat turistland i sin världsdel.
Om klimatet får man en viss förestäIlning genoltr nantncn på dess tre
höjdbäIten! Heta landet (det låga
kustbältet med tropiskt klimat),
tem,pererade landet (det väldiga,
fruktbara och skogrika området närmast intill) och kalla landet, högpla-

tåernas breda bälte --- med inspräng-

dadalar-iväster.
Det är också ett land med en gammal och förnämlig kultur. Den stora
utställningen av mexikansk konst i
Stockholm 7952 lät oss ana något av
den uråIdriga folkkonst, som ytterligarc utvecklades allteftersom nya
folkvågor slog in över landet. Särskiit känner vi till det konstnärligt
bcgåvacie Mayafolket, som på 1200talet underkuvades av aztekerna.
Utsökta smycken av guld och ädla
stenar, realistiska skuipturer från
arkaisk tid, enstaka prov på modcrn
kons'u, ailt väckte vår undran och beundran. Det var aztekerna som fick
ta emot de spanska erövrarna 1519.
trftcr tre våldsamma strider var erövi'ingen fullbordad och en utomorclcntligt rik kultur ödelagd.
Spädbarnsdödligheten är hög
Också efter denna tid har Nlexiko
varit utsatt för våldsamma omstörtningar. Bör'jan till något nytt kan
sättas till 1821 då landet gjorcie sig
fritt från det spanska väldet. Vid pass
100 år senare fick Mexiko sin nuva-

randc fria författning som så småningom stabiliserats och fullständigats genom ett stort antal tiilägg

(arnendments). Genom ett dylikt infördes rösträtt för kvinnor 1952.
Jämförelscvis tidigt fördes också
jordfrågan mot en lösning medelst
en jordreforn som ailtjämt verkar
och tack vare vilken
om också
efter radikalernas mening
alltför

långsamt

statens väIdiga allmän-

ningar efterhand
uppdelas i små
jordbrul<. 65 ,/o av folket bor på landet, men jordbruket står lågt, inkomsterna är små och männen måste på många håll för längre perioder
söka arbete i USA eller i sådana förbundsstater, där det finns tillgång
till industri och gruvdrift. Födelse16

Hrtr' >>tortillcts>> bakas
har den store m,enikanske ntå,laren Diego
R'itera föreui,gat x
>>Bagerskan>> ( 7923

).

siffran är hög och spädbarnsdödlighcten 94 promille ( i Sr,crigc 19).
Dieten är i många trakter ofantligt
enformig. Majs är det mest odlade
sädessiaget och ett slags platta bröd
av majsmjöl
huvudrättorti,llas
tcn. >Tre till- morgonmålet,
tre till
uriddag och tre till kväil>, var den
gamla inatsedeln. Äggviteämnen lyser så gott som helt med sin frånvaro för dem soln cj bor nära ett
vattendrag. En sociologisk undersök-

ning av levnadsförhållandena i en
landsby med 3.500 inv. visar torftighcten i livsföring'men gör honnör för
kvinnorna som i regel förvaltar den
kontanta inkomsten - - den man som
cj överlämnar större delen av inkomsten till hustrun utan portionerar ut
hushållspengarna i småposter betraktas som en snåljåp. Ofta lyckas det
husmodern att öka ut hernmets små
resurser genom att sälja ägg, föda
upp smådjur, plantera fruktträd o. d.
I(vinnorna tycks också mer vakna
för sådana reformer som berör det
inte så underligt
dagliga livet
kanske, då det är deras tid och dcras
i<rafter det gäller! Man framhåller
med viiken glädje de hälsade de mekaniska kvarnarna, som minskade
deras dagliga arbete med två ä tre
timmar. Dessförinnan måste all majs
som. användes till bakning krossas
för hand mot en slät sten! Männen
ställde sig däremot rätt likgiltiga för
uppfinningen. >I alla mer välbärgacie hem i byn är hustrurna särskilt
dugliga och flitiga>, Ironstaterar
1l'Ian.

Ännu är 50 proc. av befolkningen analfabeter
Författningen föreskriver upprättande av skolor, fri undervisning för

alla och tillfäile till yrkesutbildning
efter slutad skolgång. Ett stort antal högre fackskolor och inte mindre
än 'J.4 universitet ger många tiltfällen

till högre utbildning, men det har visat sig betydligt svårare att nå ut
till avsides liggande byar så att det

fattiga folket får tillfälle att utnyttja möjligheterna. Intressanta experiment i folkbildningsväg har gjorts
och analfabeternas antal betydligt

minskats men ännu utgör de c:a

l-r0

procent.

En ljus sida i Mexikos sociala liv
är att där inte finns någon direkt
barriär mellan raserna, däremot en
utpräglad klasskillnad, där gränsen
sätts av bildning och förmögcnhet.
De stora städerna är fyllda av lyx
och vackra ting, men folket i byarna
är ofta ytterligt fattigt. IJrinvånarnas avkomlingar, indianerna, som
trppgår till 1t/z miljoner står lägst på
skalan
de arbetar i allmänhet inom jordbruket
eller vid gruvor och

fabriker. Conquistadorerna (de spanska erövrarnas ättlingar) utgör det
hilgsta samhällsskiktet. Däremellan

Iigger clcn

stc-rra 1]lr:Lssrin arr befolk-

ningen, ofta med tner cllt't' lr'rrirht'
starkt inslag av indianblod. Två miljoner indianer talar fortfarande endast indianspråk, allnars är spanska
det gemensamma språket. Katolicismen omfattas av flertalet, men är

efter upprepade konflikter med

de

världsliga. mvndighctcrna r'.i 1ängle
statsrelig'ion.

Kvinnokrav i dagens Mexiko
Förliden sommar hölls i Mexiko en

stor internationell kvinnokongrcss
med deltagande från 29 statcr inom
förbundsrepubliken. Den var den första i sitt slag och hade samlat representanterr från fackföreningar, från
olika politiska partier och många andra organisationer.
Konferensen enades om en deklaration, där man sökte tillmötesgå
önskemålen hos kvinnor tillhörande
olika sociala kategorier. Det är synnerligen iärorikt. Det visar nämligen
hur långt från >>Iika rätt tiil arbete>>
det kan vara för män och kvinnor i
ett land där sed och bruk binder även

om denna rätt teoretiskt erkännes i

landets författning.
Låt oss ta ut några huvudpunkter

ur deklarationen:

Rtitt för kui,nnorna ttll fritt yrkes-

ttal, till befattningar i,nont. lörc:altninlJen och till ledande poster inom
f

ackf öreningarna.

Skydd för ntödrar. Underui,sni'ng

och tr,ppfostran au barnen.

Forts.

å,

siil. 79

msk riven ost samt salt och vitpep-

Hårdlrnkt

par.

eller lathcrl<l
del

san högt

["

gratinera rätten

Äggstanning med räkor
2 kkp mjölk kokas uPP och visPas
samman med 3 små ägg. En omelettform smörjes med kallt margarin och

Ägg i ost
(för 6 pcrsoner)
Hårdkoka 6 ägg, skala och klYv
dem mitt itu på längden och lägg
dem på ett eldfast fat. Laga till en
sås av 1 msk mjöl utrört i vattcn
tills det inte klimpar sig, tillsätt en

r-jom lubriken antyder är det fråga
om ägg den här gången. Tidpunkten
torde vara väl vald: påsktider och
den tilltagande värpvillighet hönsen
brukar uppvisa så här års. Det borde

kunna ge oss lite l-rilligare ägg
fztsL Jto vet . .

.

Alltnog
ägg är ett allsidigt födoämne, sammansatt
av lättsmälta
fetter, viktiga äggviteämnen såsom
halk och fosfor samt A-, B- och Dvitaminer'. Ett fint tillskott i kosten,
särskilt för barnen men ävcn för oss
vuxna så här på vårkanten när vi
behöver en extra >>uppdragning>>.

Beskrivningar på äggrätter finns i
massor, men kanske hittar ni något

nytt i den här samlingen.
Ägg å la Lorraine

(för 6 personer)
6 ägg, 100 gr rökt skinka, 60 gr
schweizerost, 1 msk margarin, 1 dl
tjock söt grädde.
Skinkan och osten skäres i små
tunna skivor, ett stort eldfast fat
smörjes och på detta ordnas först
skinkskivorna och sedan ostskivorna
ovanpå. Äggen knäckes varsamt och

hälles bredvid varandra över skinkan
och osten. En aning sait strös på vi-

torna och den tjocka grädden öses
varsamt över ytorna. Fatet sättes in
i varm ugn och efter 6-7 minuter
bör vitan vara stelnad och rätten
färdig.

i

varm ugn.

Gratinerad äggoch ansjovisrätt

häri lägger man ner 2 hg rensade
små räkor och lite finhackad dill.
Strö en aning PePPar över och häll
till sist över ägg- och mjöIkblandningen. Gräddas i ordinär ugnsvärme.

q

i äggvitshalvorna. Ställ dem

på smort eldfast fat, täck över dem
med tomatskivor och riven ost och

är r{qg qu

Kåseri om mat av KRISTINA

Hacka svampen fint och fräs den i
smör, gör likadant med skinkan.
Skär äggen mitt itu, ta ur gulorna
och mosa dem med svamp, skinka,
persilja och tomatpur6. Smaksätt
med salt och vitpeppar och fyll mas-

stor klick smör, 1 tekoPP vatten och
riven ost (ost som blivit torr passar
bäst). Rör'es över värmen tills såsen
börjar tjockna. Smaksätt den med
salt, häIl den över äggen och låt rätten stå i ugnen några ögonblick att
ta färg.

Äggröra Forestiöre
6 ägg, 50 gr smör, 100

gr färska
champinjoner, 50 gr hackad rökt

sl<inl<a, hackad persilja.

Smält smöret i en tjockbottnad
hastrull. Vispa inte äggen mer än
att vita och gula blandas. Salta och
peppra, häIl äggmassan i kastrullen,
rör mot botten med en träsked. När
äggr'öran börjar bii krämig tiilsättes
och
s\rampen -- som frästs i smör
- upp
den snabbfrästa skinkan. Lägg
rätten i karott och strö hackad persilja över.
Sillgratin med överblivna ägg
4 kokta ägg
eller kanske 6 om
- vid påskbordet
så många blev över
a/2liter skalad och tunnskivad rå po(smörgåstatis, 1 liten låda sill i dill
bordssill), 1 tekopp mjölk, 1 msk
margarin, ev. litet malen vitpeppar.
Smörj en form med kallt margarin, Iägg däri varvvis med skivad po-

tatis och skivade hårdkokta ägg eller
sönderplockade löskokta. Sillen mosas i sitt spad och hälles samman
med mjölken över det hela. Strö litet
skorpmjöl överst och sätt in rätten
i ganska het ugn i ca 30 minuter.

Fyllda ägg med tomat och ost
4 hårdkokta ägg, 1 liten burk
svamp, 1 dl finhackad rökt skinka,
1 msk hackad persilja, 1 msk smör,
2 msk tomatpur6, 3-4 tomater, 2

6--7 kokta potatisar, 1 stor gul
lök, 3-4 msk smör eller margarin,
3 hårdkokta ägg, 9 ansjovisar, 1--2

msk tomatpur6, skorpsmulor.

i tunna skivor
i ett väl smörat omelettfat. Löken skalas, hackas och får
småkoka i smör på svag: eld och
Potatisen skäres

och lägges

utan att den tar färg. De hårdkokta

äggen skalas och hackas grovt. An-

sjovisen befrias från skinn och ben
och skäres i små bitar. Då löken är
alldeles mjuk ilägges ägg och ansjovis, allt röres om och får fräsa upp.
Blandningen öses över potatisen i
formen, ett varv potatis iägges ovanpå. Tomatpur6n spädes ut med ett

par msk buljong eller vatten, avsmakas och hälles över potatisen.

Strö skorpsmuior över och sist några
små smörklickar ovanpå. Fatet får

stå i het ugn tills ytan är vackert

gulbrun.

Ägg med böcklingkräm

(för 6-8

personer)

4 ä99,5 böcklingar, 1 msk smör, 3
msk grädde, 1 burk ärter, 1 salladshuvud, 1 msk hackad dill.

De hårdkokta och avkylda äggen
skalas och skäres itu på längden.

Böckiingarna rensas och mosas samman med smöret och gulorna sedan

dessa försiktigt lossats från vitorna.
Grädden iröres efterhand så krämen
blir smidig. I(rydda och avsmaka och
Iägg krämen i ägghalvorna, som sedan placeras på fat på en bädd av
grönärter. Runt omkring lägges sal-

ladsstrimlor och över det hela strös
hackad dill.

Kalassallad
hg kokt skinka, 2 hårdkokta ägg,
1 liten burk sparris, salladsblad, 2 dl

t

majonnäs smaksatt med 1 tsk senap, 2 tomater.
Skala äggen, skär dem samt skinkan och en del av sparrisen i bitar
och placera ut biandningen på salladsbladen. HälI över majonnäsen
och garnera med de skurna tomaterna och resten av sparrisen.

Till

sist

Barnens toddy

Till varje drink beräknas 1 äggula,
1 msk socker och saften av en apelsin. Vispa gulor och socker till
skum, tillsätt apelsinsaften under

vispning. Servera

i

glas.
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Från våro ovdelningor. . .
Forts. fr. si,d. 13
med ett uttalande som sänts till regeringen mot atom- och vätebombsproven. I Göteborgs-Posten kom uttalandet in på mycket förmånlig

SKV-distrikten

Stockholms stad

plats.>>

Arbetet för vår tidning under

1957

redovisas i följande vackra siffror:
100 prenum.eranter och, 925 förs&lda

och Stockholms

Iösnummer.

1..

En annan livlig avdelning i Göte-

tan

borg är
B J UR S L

ÄT

T S AV D E

uppuaktade den 94
febr. fi,nansmi,nister
Btrting med anledning
&u de ökade rust-

LN I N GE N

med 113 medlemmar. I sin verksamhetsrapport för 1957 berättar de om
9 väIbesökta medlemsmöten. Ur mötesprogrammen anger de några föreläsare och ämnen:
Ombudstnan Börje Johnsson: En
resa i, Norge. Med ljusbilder och musik. Dr John Takman: Mitt arbete
blantl barn och ungdom. Folkskollä-

ntngsanslagem och de

nya punktskatterna. Delegatzonen eri,nrade om, det löfte finansministern
gau den BKV-delegation som hösten 1955 uTtpuaktaclc lr.ottont nterl

uarligaste i santm,anhanget tir emellerti,d iindamå,let med den stegrade
skatteplundri,ngen>, heter ilet i skriuelsen. >>Vi leuer i, en tld som, behöuer
auspiinning och nedrustning och, som ocksd, ger löften om, att detta kan
pr,nnas om lolken sl,uter sig samman kring Dag Hammarskjölds poli,tik
d FN)>
Delegationen kriiode upphd,uande au pu,nktskatterna oclt, d,tgiirder för
att auskafla det mi,litd,ra slöseriet. Den, del au skutten sorn gå,r till det
mi,littira bör uppföros sorsktlt på, skattsedeln, så. folk fd,r oeta uad de
egentligen ld,gger ut för desso tindamå'l framhöll delegu'ttonen.

trcn i Oslo. Folkskollärarinnan Stina
Skantze: Rgck upq er krin'nor! Au-

gusta Fredriksson: Om, bantrtitt'q.
Fru Erna Pettersson: TidnstePensi,onsfrå,gara. Fru Hall: Skönhetmå'rd.
Festliga utflykter och sammankomster har man också haft: Som

till Gränna och Visingsö. 50-talet
deltagare. På hösten startade vi säsongen med >>en resa ut i det blå>,
närmare bestämt Lökebergs pensionat i Solberga. Avdelningens luciafest hölls i Margarethaskolans vackra lokaler med ett 100-tal deltagare
och ett festligt och gediget program.
Bl. a. framfördes ett kabar6program

av Järnbrotts kvinnliga gymnastikförening och Märta l{ansson sjöng
och deklamerade mycket förtjtinstfullt. Två barnfester har avdelningen

en På våren
anordnat under året
och en luciafest.
Under rubriken oflentlig uerksam'
het finner vi bl. a.: >En mYcket UPPmärksammad aktion gjordes i mars

om den kirurgiska Polikliniken

På

Hisingen. Kliniken för olycksfall bör
ha öppet hela dagen. Alla SKV-avdelningar och hyresgästföreningar
på Hisingen, Lundby och Backa kommunalförening samt BK Häcken del-

tog i aktionen. Samtliga tidningar i
Göteborg omtalade aktionen med ar-

tiklar och foton. Sjukhusdirektionen
har tillsatt en utredningskommitt6
och vår avdelning, som tog initiativet till aktionen, har fått skriftligt
svar från sjukhusdirektionen. Anledningen till att frågan inte kunnat
lösas genast är lokalsvårigheter.>>
>>Avdelningens tidigare uppvaktning om en boll- och lekplats har resulterat i en bollplats vid Vågmästa-

onl,ed-

ning au de krafti,ga pri,sstegri,ngarna: atf >>oissf ska nz få, pengar öuer i
portmonniierna>>. M&ltiinda har en del au famr,ljerna f&tt det, framhölls
det t, den skriuelse delegationen nu öuerliimnade, men för de barnrika
fa,mr,tjerna blir det allt suå,rare att fö, pengarna att riicka till. >>Det all-

rare Arne Stubelius: Vigelandspar-

avslutning på vårsäsongen anordnade vi en tnycket trevlig vårfest med
ett 100-tal deltagare. Ävdelningens
traditionella bussresa gick detta år

i

lemmarna aktivt. Uttalanden har
tillställts regeringen i prisfrågan
samt mot svenska atomvapen. Som
stöd åt >de tjugofyras>> uttalande i
atomvapenfrågan samlades 225
namnunderskrifter.
Under 1957 sålde avdelningen 1.400

ex. av vår tidning

Vi Kvinnor och

skaffade 163 årsprenumeranter. (Då

är Bjurslättsavdelninprenumerationsupplaga för 1958
uppe i 190!) Medlemsantalet ökade
från 101 till 113.
med 12
detta skrives

g:ens

I

-

roligt och det stärker sammanhåll-

ningen mellan

har vi en liten men mycket energisk
avdelning som i olika sammanhang

gjort fina insatser. IJr

avdelningens
senaste rapport citerar vi:

>Till stadsombudsmannen gjorde
vi en påminnelse om SKV-avdelningens tidigare framställning om ordnandet av en badplats i östra stadsdelen. På stadsfullmäktiges novembersammanträde anslogs medel tiil
ifrågavarande arbete.>>
(Det lönar sig att slåss för en bra
sak.)

Vidare berättar rapporten att avdelningens medlemmar i tiden mellan
de ordinarie månadsmötena träffas i
en sycirkel och arbetar för något be-

*

Av rapporterna framgår att

med-

Iemmarna mycket grundligt satte sig
in i tjiinstepensionsfrågan, ofta med
hjälp av inledare från kommittderna,

och antog enhälliga uttalanden om
stöd åt linje 1 såsom varande den
som bäst tillvaratar kvinnornas och
barnens intressen. Sina uttalanden
sände de

MARIESTAD

oss.>>

till

ortspressen och medlem-

marna medverkade mycket aktivt i
kampanjen inför folkomröstningen.
I många rapporter framhålles de
svårigheter lokalbristen vållar. Man
kan inte ordna några större möten
därför att det inte finns lokaler. Ja,

ofta måste också
i hemmen.

medlemsmötena

hållas

FRÄNöAVDELNINGEN
klagar bittert över dessa svårigheter
och framhåller vidare att arbetslösheten är mycket stor däruppe, särskilt bland byggnadsarbetarna. >Vi

håller på att undersöka vilka initiahär betiv som kan tas i frågan
hövs ny industri som kan-ge arbete

verksamhetsberättelsen

hjärtansvärt ändamåI. Nyligen hade
man färdigställt en komplett babyutstyrsel till en mor som fick sitt åttonde barn. >>Huvudsaken är att våra
medlemmars behov av att bistå dem

blir tillgodosett>>,
skriver ordföranden och tillägger:

få lokalfrågan ordnad ? Kanske ett
F olkets Hus ? Så att de arbetslösa
byggnadsarbetarna får arbete och
föreningslivet möjligheter att exi-

pensioneringen deltog de flesta med-

delningen tycker detta arbete

stera och utvecklas.

replatsen.>>

Andra aktioner som omnämnes i
är en framgångsrik uppvaktning hos mYndigheterna om rivning av ett gammalt
ruckel. I valkampanjen för tjåinste18

som har det svårt

>>Särskilt de unga mammorna

i avär så

och utkomst>>, heter det i rapporten.
Varför inte en bred aktion för att
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Man beklagar de sPeciella förhållanden i Mexiko, som bidragit till att
kvinnorna ännu ej inkorPorerats
bland landets produktiva krafter. Av
industrins arbetare är endast 1\,5 %

kvinnor. Vidare Påtalar man

lo

bete och för kvinnliga konsthantver>>Fast
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den

otroliga underbetalningen vid hemarkare.

22

16

ru,r, h,ka nöjligheter ulrl befordran.
inriittande au barntrtid11 årdar etc.>>
Vad bondkvinnorna angår fästs
uppmärksamhetcn vid deras svåra situation, då männen under månadcr i
sträck måste arbeta På annat hålI
för att skaffa den nödvändiga inkomsten. Kvinnorna uttalar sig särskilt för fortsatt jordreform, för mekaniscring av jordbruket och inrättandet av krediter viiket skulle sätta
Iantbrukarna i stånd att öka produktionen på de små gårdarna.
Konferensen uttalar sin särskilda

5n

57
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VÄGRÄTÄ OIII)

1. Hör' tiil matbord('t.
l. Har i'i haft rlr-tt 1'öt'st<' och ticn
andi'(-.

O1'tirst r.ittmt.

Vill dcn törstige.
Har behövts i vinter.
Här har Stocl<holms stacl ett

; r l-

r'r:

iittadr'.

Skogsnymf.
Stup.

Snarig t.
clct

ända.

Flicknar-nn.

Ett verb sorn smålänningen och
.stockholmaren lägger olika bety:18.

dct.

Ccntralfigur i cn opera med sam-

tl]a natnn.
Uttryck för hjär'nverksamhct.
Blad.

Dragspelets rika släkting.
Pa snabb sådan kan affären bcro.
Dunder och brak.

Sydfrukt.

Bör man undvika,
Har den promenerandc.

Närmast ett slags utsmycknad.
Ost.
Gossnamn.

Uttryckes oftast i siffror.

Typiskt för storstaden.

LODRÄTA ORD

1. Nejd.
2. Kräldjur.

9. Lätt formbar.

mar

ö1<ning.

dclse i.
Vern kunde

visor.

14. För framfart till sjöss.
17. Pcllr- Molin5 stora kärlek.
20. Hcter mången fransyska.
22. Har kronans värde år för år.
23. Danskt fiicknamn som Andersen
Nexö gjort världsbekant.
24. Tänker ni kanske göra i som-

Gjordc väl narrcn.

37.

Flicknamn.
Ont sådant bör man inte vidare-

10.....gåva.

badande.

Vi ltarl intr. onr cict mcn fick

Olagligt.

I(ort skall.

8. Bär flickan i en av Alf Provsens
av

Sant anar r-iran kansl<c'.
Not';:lt .rinal)s.
\

4.
5.
6.
7.

befordra.

.sina fritidsområden.

För enskilt

3. Sådan flyr från vardagen.

svar och allt bättre fylla sin plats
inom landets ekonomiska, politiska
och sociala liv.

Kongressens arbete kommer att
fortsättas av en kommitt6, som redan
börjat utge ett månadsblad samt tagit initiativ tiII en aktion mot proven
av atom- och vätevapnen.
Vi lyckönskar våra kamrater i
Mexiko till deras friska initiativ och
önskar dem all möjlig framgång i deras arbete.
Signe Fredholnt

?

25. Halsduk.
26. Orera.
28. Kan vara skarp.
29. Gott och bra i tyskens mun.
32. Ger dåligt resultat.
33. Är rutinerad.
36. örn.
41. Letat.
42. Brukar bli högre med åren.
43. Är nöjd med litet.
44.

tillfredsställelse med landsbefolkninSens intresse för kulturella frågor.
Man vädjar från byarna om bekämpande av analfabetismen samt inrättande av skolor, bibliotek och kurser
i yrkesutbildning. Detta skulle sätta
kvinnorna i stånd att ta större an-

Lösning

till korsord w 2

Ett slags upprepning.

Gammal dansbana.
46. Sådana lögner tillgives lättare
:15.

påstås det.

47. Alla sådana blir särskilt uppvaktade på julafton.
49. Bör man inte sina vänner.
50. I samband med vapen ett ord
som får oss att rysa och protestera.

53. Berg och tös.
Lösningarna skall vara oss tillhanda senast den 15 april. De tre först

öppnade rätta lösningarna belönas
med bokpris. Märk kuvertet >>Korsord nr 3>>.

Prtstagare. l:a Pris: Ingrid Karlsson, Ludvigsdal 258, Västervik. 2:a
pri5 Margareta Thorin, Byggmästariägen 12, Bromma. 3:e Pns: Anita
Johansson, Gulddragargränd 16, clo
Andersson, VäIlingby.

1?

Srrenska Kvinnors

Vänstertorbund (SKV)
år 1931 och har utvecklats
ur föreningen I'risinnade kvinnor,
uppstod

5,rril

et t trrirbrrkoll sri skir octt, uacker iir cten h(ir rilta saken
iir ausedd att fcistas på, en kliinnr,ng eller ett jackuppslag. Och man gör
den sjtilu i, ftntrå,digt DMC-garn
förutsatt att man behtirskar teknr,ken.
- om
Ty det iir, som ni, kanske ser, frå,ga
ett arbete i, >>frioolitet>>
en hand- iir skada,
arbetsteknik som alltnter och nter börjat försuinna. Vilket Iaktiskt
ty resultatet tir förtjttsande. Men blancl de iildre finns sti,kert många sont
behcirskar konsten oclt, som med den hdr bilden som anutsning kan lörftirdiga
det förtjusande >>smgcket>>. Att arbetet skall stiirkas hå,rt och strykas medan
det tir uå,tt så, att form,en blir clen rd'tta för en bukett siiger si,g siiiltst.

sont

Att övervinno

SMÅLANDSDISTRIKTET

av SI(V höll sin årskonferens söndagen den I mars i JönköPings nya
vackra Folkets hus. På lördagskväl-

len hade man ordnat ett mYcket lYckat samkväm i en av de trevliga
festlokalerna. Förbundsstyrelsens representant, Valborg Svensson, talade
i anslutning till Internationella I(vinnodagen och ungdomar från logen
Garibaldi underhöIl med sång, musik
och uppläsning.

Årskonferensen, som var väIbesökt
och mycket välorganiserad, beslutade

bland annat att distriktet skall sän-

da en delegat till I(DV:s 4:e kongress
i Wien. I den arbetsPlan som enhälligt antogs ingick att söka skaPa 4
nya avdelningar i distriktet och därutöver tillföra distriktet minst 30 nya
medlemmar samt höja lösnummerupplagan på tidningen Vi Kvinnor.
Oe två sistnämnda uppgifterna fördelades på de olika avdelningarna'

kom bäromdagen loo kr som lik'
vid t'ör ro nya andelar i aår tidning'. Därmed står Koskullshulleav[elningen t'ör y j andelar.-Det är
zterkligei sti.ligt. Heder ocb tdck!

Tidigare redovisat

Lidingö SKV-avd.

11

mot ständigt högre former för gemenskap. Jag tycker du handlar
ovärdigt (IJngern, Kenya, Mellersta
östern, Polen, Spanien, Rumänien,
Sydamerika, Pakistan och många
andra ställen), och du tycker att jag
handlar ovärdigt (IJngern, I(enya,

Mellersta östern, Polen, Spanien, Rumänien, Sydamerika, Pakistan och
många andra ställen). Men låt oss
Iära känna varandra. Kanske kommer du att förstå mig på en punkt

och jag dig på en annan. Kanske
kan vi utrota ångesten och hotelserna om vi möts?>>

\

nlus. Bland övriga medarbetare
märkes professor Åke Gustaf sson
och socialläkare Gunnar Inghe. Broschyren, som är en viktig upplys-

ningsskrift i vår tids allvarligaste
fräga, kan rekvireras fråtn Suenska
68

1, Stockholm

I eller från BKV, bofr 18073, Stockholm 18. Priset är 1 kr. och vid rek-

rabatt.

4.966:-

10:-

50:--

60:-

Summa t<r.-5O80'-

SKV är sedan maj 1946

Rtittelse: I en tidigare redovisning
Llppgavs Stockholms-distriktet av
SKV ha insänt kr. 130. Skall vara
Norr-östermalms SKV-avd. 130 kr.

svensk

sektion av Kvinnornas Demokratiska
Världsförbund (IKDV), som omfattar
över 200 miljoner kvinnor i 80 låinder. KDV och dess nationella orga-

nisationer kämpar för att vinna

oeh

praktiskt förverkliga kvinnornas
rättigheter: rätt att rösta och att
väljas, rätt ti,ll arbete, till lika lön
för lika arbete och till befordra^n;
rätt till undervisning och yrkesutbildning och till social trygghet för
moder och barn.
KDV och dess nationelia ol'gi-',nisii-

tioner kämpar för att tillförsäkra
alla barn ett lyckligt liv i trygghet;
undervisning och goda bostäder, hiiJsovård, sund litteratur, goda fritidssysselsättningar. KDV vill samla all
värltlens kvinnor obr:rocriclt av hemort, ras och livsåskådning till försvar

av freden.

i

KÄRNVAPNEN OCH VI
heter en broschyr som just utgivits
av Svenska Fredskommittdn. Den är

Fredskom,tm,ttön, bon

medborgarnas behov.

Tidningen

a

visition av minst 10 ex. erhålles 20 7c

s studiefond

Vänersborgs SKV-avd.
MajaBolling, Göteborg . .. .

misstroendet. . .

sammanställd av med. dr Andera
Andreen och överläkare Pett.:r Vare-

FRAN KOSKU LLSKU I,LE

SKV:

Forts. frå,n sid.

som bildades 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

VI KVINNOR

demokratiskt viirldst'örbund

Utgivarc: Andrea Andreen
Rcdaktionskommittd:

Valborg Svensson, Birgit
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