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Inbjadan rill
fVTO D RAR NAS VAR TDS KON G RES5

ödrar i hela världen hälsar med entusiasm

sammankallandet av Mödrarnas Världskongress:

till deras barns försvar mot krig.

för nedrustning och vänskap mellan folken.

Kongressen förbereds redan aktivt i tiS länder.

På detta sätt visar mödrarna hur stark deras vilja

är att skydda barnen mot det ohyggligaste av allt
ont - kriget.

Deras beslutsamhet har ökat inför atomkrigets fasa

och vätebombens fruktansvärda verkningar. De nyss

genomförda vätebombsexperimenten har gjort möd'

rarna 4er medvetna om hur stor den fara är som

finns redan i fredsl.id.

Derag beslutsamhet har ökat än mer genom nyligen

inträffade händelser som visar att internationella

INTERNATIONELLA FöRBEREDANDE KOMMITTEN

Eugönie Cotton

ordf.

meningsskiljaktigheter rned framgång kan dlskute-

ras och lösas på annat sätt än genom krig.

Mödrarna kan rädda sina barn. Men detta är möjligt

endast om de handlar gemensamt.

Inför denna bjudande nödvändighet att samverka

har de organisationer som innefattar kvinnor ett

särskilt ansvar.

Det är rnöjligf för alla rnödrar som vill försvara

sina barn att komma överens, att finna former för

gemensam aktivitet även om de utgår från olika

ståndpunkter rörande fredens problem.

Mödrarnas Världskongress ger alla kvinnoorganisa-

tioner möjlighet att sammanträffa.

Vi inbjuder alla organisationer och alla mödrar att

stödja kongressen, att förbereda den oclr att sända

delegatloner.

TVA DIKTER
AV ELMER DIKTONIUS

Barn i ujarnljot
Det t'inns ett barn,
ett nyt'ött barn -
ett rosenrött, nylött barn.

Ocb barnet hvider -
det gör alla barn.

Och modren t'ör barnet till sitt
brö st:
då tystnar det.
Det gör alla mänsbobarn.

Och tabet är ej alltt'ör tätt -
det är ej alla tak.
Och stjärnan sticker

silverno s en ge nom s Pringan
och söker sig till den lilles huvud:
stjärnor tycker orn barn.

Ocb modren blichar mot stiärnan
och t'örstår -
alla mödrar t'ör*år.
Och trycker lillungen shrämd
tilL sitt bröst -
men barnet diar lugnt i stjärnljws:
alla barn diar i stjärnlius.

Det vet ärma intet om korset:
det ,uet inget barn.

Barnets drörn
Kom en ängel t'rån himlen
med koraen i banden

ocb gav den åt mig -
o bwr den smakade!

Och ängeln sade: kom till bimlen!
Och ai t'lög. Ocb där satt Gud.
Med en slickesticka i mwnnen.

Ocb gaa den åt mig.

Och den smakade då!
Ocb Gud sade: alltid leött

åt fattiga barn
ocb bahelser på
ocb glass!

Ocb ai år.

Ocb allas nldgdr nynnade av
mättnad.
Och Gwd sade:

vem sjunger så vacbert?
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V ; f..,r i crr stor br';r bil trtåt

l.rnclsbvgclen i riktning sydost frårr

l):rtr.r;t (htrvtrclstaclctt i stxten Bih;rr)'

I börjen såg vi Gangcs. Hiir finns

clct kenelbev,rtttring och risskijr -

clcn r,:tr i full gång. M:rn sk;rr rrlcd

skiiror och b;rr l'rcru på l'rttvtrclet

e llcr körcle ruecl oxk.irror, oft;r såg

rrrAn f ina stacklr på f tiitcn. På

sor-nlig;r ställen plöjde tnrn recl:rn.

Dct f lnns lndr,t f erdig,r grödor

också: sockerrcir, stort btrsk:rr 11v

linser,, gulrr senlpsf ,ilt och myckct

.1nnr1t - lllan l-urdc intryck Av cll

rili jorcl, viil ocll:rcl. P;rlrnyrapel-
ntcnr;t brytcr sliittens iindlöshct'
clct finlrs också gott ol11 mengo-

triicl och ibl;rnd b;rny.intr.icl. Vi
ior gcnottt ett p.rr stiicler och nrån-

g.r byrrr - orll byg;rtor .il trång:r

i Fr';rnkr ike så v.rd skall n-ran säga

h.ir !

.l.rg måste skriv;r orrl söts:rks-

,rch bekelsctillvcrkningcn, den iir
cnonn. Förstås llt.1ll scr alltsam-
nr;lns. På pl.rttforlll;Ir uttrnför htr-

sen sittcr cle vicl 1åg:r stora järn-

grytor irvcr kolelcl:rr och dc kl'n'-

l.rr på plåtar och kol<ar i gty-
r()r'n;r och lägger Lrpp i jättehöglr
nreclan ilugor ocl-r gctingxr for-
niijcr sig t,ch ,rllt t.rs i rrecl hiin-

INDISK DAGBOK
III

iblencl nrctr oftr .rlltjiimt i iippn;r

tr:1v.rr fr:rn-rför s,iljarn:r. Gtltt iir
clct i ,rlle fall. J:rg liopp:rs it-tner-

ligt :rtc ingrr blrn i clessa bv.rr och

st;ider ska bchcj\'.I se på :rllt dctt:i

utrln :rtt få något rtred. Hur f;rttig,l

clc ;in är - nog måtte clct finrr;rs

en dllltd xtt köpx godis för!
Snråningonr konr vi till clct

bucidhistiskrr N;rI :'rndrr.rniversitetet.

Det iir et'L flntastisk sak. Rr-rinerna

h.rr v;rrit tiickt;r tv jord sedan

r :oo-talet då r.rniversitetet förstör-
clc's. Det lar ha haft ro'ooo stu-

clentcr. Arkcologernas notistavlor
siige r ;rtt det troligen grundades

11v Guptakejsaren KamaragttPta

sc)nr levde 4r3-tt e. K. Det är

tegelruincr, rnycket väl bibehåll-
r.r;r. Allmiin plan iir studentbost:r-

cler på eI).1 sid,rn och temPel På

clerr .tnclr.r, cn lång rad. De srr-rå

str.rdcntrr-rrlnten ligger kring går-

cl'rr, stcnsäten till siingplatser, en

lite n "vcrrnda" utanf ör rLlmmet.

De t Itir h;r v:rrit f lera våningar.
l)å gården finns en brunn, nlttracl

;'rv tegel, åttk:rntig. På en gård

någr,r smalr långa stensatte hå1 i

nl.1rken, krrnske för kokning. Och

så en miingcl r'ester av tempel fOr-

stås.

Sen for vi till Raigir någon rnil
längr e söderut. Vi såg blå bers

stig,r upp frarr-rför oss. Rajgir lig-
gcr n-rellan två berg och h;ir rin-
ne r varmr källor upll. Säke rt
f,rnns dc rcdan på Buddhas ticl -*
hiir v;lr l-r;rn g:rnska länge sedan

h.rn blivit upplyst. Over den stör-

st;l käilln v;If ett telrlpel, vi tit-
r,rcle nccl i clen sal där dec vtrma

li.illr',rttrtct l'.tltll frlrlr tir stcllf'lll-
rror. Ultrlet- cit .iv clettr s.rtt cn r"il-
iijdd n1;1n sortt lccl lv gikt. Atltr,ll's

.rnsågs vtttnct v:Ir:1 s;irsliilr br''r

lör huclåkonrtllor. Fl'3n 1'.1t)ll( )rll'1

ilot vrttnet necl i crr b;rss;ilrg cl.ir'

rnrn kunclc b;rcl;r och cliirif rån i crr

l.igre drir ntan ;ive n f ick tr''.itt.r

kläder. Tcrnplct låg :rlltså Pi
bergsluttningen. Derr rtritlc'lt't' krit-

len irån berge t r-rlitt e nrot h;rde

b;rr.r en bassäng så clär fick men

inte använda tvål cllcr tviitt;r kl,i-
clcr. Men folk hiirlt:rde r-rttcn ocl',

tviitt:rde. Kliidcr låg På tork Pi
bergssluttningen, flickor gick orl-r-

kring i ett vått plagg med:in sarin

låg jättelång på ttrt'k *.1 \()n'l

srris alltid ligger vid :rl1:r flocier

Och clamrn;1r man far förbi På tåu'

9. r 2. På rnorgonen f or j:rg rrlccl

tåg söderut från l)r1tn.I till ()a1',1

oclr cliirifrån rncd bil till lluddba-
Gaya. Det var hiir Buddhr blcr'

upplvst. I-{ln sltt här i sjr.l vcckor,

under en poppel cller I'icl cll lottts-

tilmrt-t. IJuclclhe lcvclc 5-6co 5L

iöre Kristr.rs, Vi såg ;rvfionrlirrgen

i tiondc lccl ellc,r så rv llticlclh;is

poppel och äve tr lotLtsclltllillcn '

Linclcr triiclct stocl Irri inrör'linirr-
gen brickor tnccl hr,rnclr.lt.rls snli-
lågor:, tätt, tiitt. Det är snl,'r j,il'rl-



skålar rned en veke och någon

blandning av olja och buffelsmör
som brinner. Detta var för 2oo

tibetaner som kommit dll sin heli-
ga plats. Vi såg dem sitta där, de

sjöng och uummade och var myc-
ket lyckliga. Budh-Gayas prakt-
fulla tempel uppfördes på 2oo-

talet e. K.

3oo år efter Buddha levde den

store indiske erövraren, kung Azo-
ka. Han blev omvänd och efter-
som han var lika mäktig som hän-
given gjorde han mer än någon

annan för buddhismen; tack vare
de missionärer han sände ut blev
den en världsreligion. Man anser

att buddhismens dllbakagång i In-
dlbn delvis sammanhänger med
Azokas omvändelse det gick
politik i religionen, den blev bero-
ende aY politiska omvälvningar.
Och så lyckades hinduismen, den

äldre, mindre högotående religio-
nen vinna Indien tillbaka.

rt. r. tt. JaS var i Benares,

egentligen därför atr. ja,g ville se

Sarnath, Jag for dit från mitt ho-
tell i sällskap med en amerikan
och hans moder. Det fu tjusigt
därute den plats dit Buddha
småningom begav sig med sina för-
sta lärjungar frän Rajgir. De äld-
sta ruinerna är från redje århund-
radet f. K. Som vanligt hx för-
störelsen gått hårt fram. Först hin-
duerna mot buddhismen så mogul-
kejsarna mot hinduismen. Musiet
har vackra saker frän Azokas tid.
Bland annat originalet till de fyra
lejon med fris av olika djur och
Karma-hjul som är det nya Indi-
ens vapen. I musdet fanns också

väldiga stenstatyer av Buddha och
över varje ett stenparaply, upp-
buret av en stenpelare. En av kung
Azokas berömda stenpelare med
paliskrift fanns utomhus i tre de-
lar. På kung Azokas dd kunde
rnan polera sten så fantastiskt slät
att det ser konstgjort ut, numera
vet man ej. hur det gick till. Lus-
tigt är xrr derre land, där hinduis-

4

ElisabethTamm 75 är

Det hände under det sista året som Elsa

Brändström var frisk och verksam, att hon
satt som hedersgäst vid fröken Elisabeth
Tamms bord. Vid slutet av måltiden reste

sig Elsa Brändström och sade endast och

allenast dessa ord:
Det finns en sak som jag sätter högre

än allt annat: det är moralisLt mod. Jag
har en känsla av att den egenskapen finns
i ovanligt hög grad hos vår värdinna. För
det vill vi tacka henne.

Föt det vill vi också, alla hennes vänner

i SKV, tacka henne och för hennes tro-
fasthet.

men praktiskt taget urrotar budd-
hismen, har till nationalh jdke
buddhismens store kung och i sin
flagga Azokas och buddhismens
Karma-hjul.

Andrea Andreen.

Infor Mödrarnas

Världskongress

Från alla delar da världen t'år
KDV mottagd hälsningar int'ör
Mödrarnas ztärldskongress och
instämmanden i dess syt'te.

Drottning Elisabetb az., Belgien
skriaer:

"Med djup rörelse har jag erfarit att ni
beslutat san-rmankalla en miidrarnas världs-
kongress.

Jag hälsar livligt denna tanke och hop-
påS, att kraften i den kärlek som alla
rnänsklighetens mödrar känner för sinr
barn, konmer att segra över det ondas

krafter, över hatet och dess förkastligaste
uttryck, kriget, atomkriget, sollt kanske

skulle betyda slutet för nränskligheten".

De indiska parlamentsledamö-
terna t'ru Uma lr.'ehrw, t'ru Ganga
Devi ocb t'ru B. Kbongman skrizter:

"Vi understödjer fullt och helt iddn onr

att inkalla en Mödrarnas världskongress,

därför att vi alltid ansett att mödrarna,
som ger livet, är livets bästa försvarare

och därmed de oförvägnaste fienderna till
död och förintelse. I en tid då atom- och

vätebomber hotar civilisationens fortbc-
stånd, instämmer vi indiska nriidlar Av

fullaste hjiirta i de fern grunclsatser virr
regering uppställt för samlevnaclen melhn
folken. Vi skulle hälsa mecl glädje oni

clenna ståndpunkt understöddes vid kon-
gressens förlrandlingar. Vi mödrar iir också

r-nycket intresserade av att barnen i hela

r'ärlden, vilken ras och tro cle iin tillhiir,
tillfrirsäkras ett minimum av bildningsnriij-
ligheter, hälsoskydd och medel till livs-
uppehället, så att de kan viixa ul)p till
cluktiga siiner och cliittrar och pit brista slitt
tjrina såviil sitt eget lanrl sonr rn;insklig-
heten.

Av fullaste hjärta hoppas vi att de iidla
tankar som kommer till uttryck i appellens
slutorcl skall bli en ledstjärna för alh viirl-
clens miidrar och konrura till uttryck i allrr
cleras orcl och handlingar. En sirclln instiill-
ning blancl nriidrarna, hrilften av nriinsklig-
heten, kan intc bli I'erkningsliis I'ir den
anclra hrilften:

"I/i .rkall Ltrilla !€il:€n.rttilt/ lö, d//

lörst',rrrt liret mot döden t,iin.rfupe'n
rnol hirtet 

- lreden ntot hriget 
- 

ty iu-

,qanting tran ltindra ots dil hiinpa f ir t'år,r
l,,rrn,r ll,rAt oclt lrtnticl",

ffi
riA rttaf en.Indienr



Barnpsykologen:

I-
| ör'r'r gå"gll be.rättade jtg..o-

t'n poike som flydde in i en dröm-
u,irid. darför ått han inte blev
.cceoierad i sitt hem.

Men det är inte alla barn sorn
re.rgerar så milt. Många användcr

r del föt tttbetydlrgt kraftrgare 11

(lrx trll slg lars ocn mors UPP-
närksamhet.

Som ntr Per till exempel.

Heller icke a,ccepterad

. "J?g ska viga er, att ibland tror
ias inte poiken är riktiet klok.

i\" r o
I ror nl han ar slnnessjuKi tra-
sade hans mor efter en dramatisk
ikildring av hur han slog henne
och hui han krossade öorslinet
därhemma när han fick eit raseri-
anfall.

Hon var annars en tilltalande
dam. modern. klädd, i svart -svart är alltid snyggc, med nät
över håret under den vackra, inte
helt nya hatten. F{on talade med
behärskad röst och där var något
resiqnerat över henne, som ibland
kunäe bli tiil något hårt när hon
talade om vad Per kunde hitta på.

"Och så srimaserar han så för-
t'Y

f,irl igt, det är så man nästan skäms
når man srtter fiutt emot honom i
spårvagnen." "Han är :rlldeles
omöiliä. Han liknar sin far. Det
srtgei ön mor också."

Med den saluten avslutade hon
sin rapport. Hon tvädde sina hän-
der. För vad kunde man vänta sig
iinnat, med en sån far . . .

Han hade varit en charmerande
rnan. Vännerna tyckte om honom,
och när han lämnad,e henne blev
hon mycket ensam., Dec var ingen
som bryd.de srg om hennes Jeremlx-
der. Han hade heller inte kunnat
passa in i hennes livsbild, den
snygga tvårummaren, där allting
gick efter klockslag, där det var
svmmetri oå matbordet och där
det alltid låg extra mattstumpar
över de ordinarie - som måste
skonas - och överdrrg över alla
vrckra yror.

Han hade kommit soln en mete*
or och hade berusat henne för en
kort stund, hon hade väl också
tänkt sis att hon kunde förändra
honom. 

-Men när han hade blivit
trött på förebråelser och rättelser
lämnade han henne och deras lilla
poike - och poiken, den arma
bojken liknade sin far robust,
nred livsbeeär. väl begåvad.

Och pojf,en kunde lu inte fly.
Han måste stanna hos de trista
sparmattorna och överdragen. Han
v"r far iiten till att sägairad han
önskade, så han gjorde uppror.
Obevisst, men eftertryckligt. Och
när han så hade ställt till med en
scen övermannades han av skuld-
känslor, som lade grunden till näs-
ta agresslon,

Mod,ern visste att man skall hål-
Ia av sitt barn, det trodde hon
också hon gjorde - "e111 han barl
ville,. uppf öra 

.. 
sej ..ordentligt". Iverkligheten övertörde hon pä

ooiken all sin bicterhet mot man-
tr.n. Hotr önskade att han skulle
infria de löften i hennes liv som
hans far rännt ifrån, och när han
inte kunde det blev hon bitter,
kall och hård.

Och pojken, som var en käns-
lig pojke. märkte nog det. Han
försökte dra till sig hennes upp-
märksamhet, ofta på ett mindre
lyckat sätt. Men hellre bannor,
som dock är tecken på att en
känsla finns där, än denna resig-
nerade likgiltighet som modern i
regel praktiserade.

Gunbild Tegen:

I MORGON...
Dr 'å riagarnas löpattde band

rusar livet t'örbi
fullt aa bagateller,

I ntorgon

skall jag börja leva!

lag skall njuta dagen

innan den rullar ner

i det fört'lutnas aagruttd.

I dag

måste jag bit ocb dit,

stöka undan skräp,

städa byrålådor,

rösta på st ad s I u ll m äkt i s

ocb recensera en bole

skriven aa en medelntitta.

I morgon

skall jag njwta aåren

som pågår utdnt'ör mitt t'önster

obeaktad.

Jag skall stå stilla

i körsbärsblommens t'allantle snö

ocb t'örnimma dot'ten

t'rån nyutslagen hägg

och bleka gulloiaor

i det späda gräset.

I morgon!

När den dagen leörts fram

på det obeaeleligt rullande bandet

beterden idag
ocb är bräddt'ull

av enträgna bagat eller.

O liv, o vår!

Som en aning njuter jag dig

medan mina händer

sysslar med det jordiska

som måste göras ., ,
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Daghevl'trnets

uiktigaste

"PPgtfr'

Att fostra
till gernenskap och sarn arbete
Lle barnavårciande myndigheterna
i Örebro har på ett ganska gott sätt
liist frägan om. rlen halvijppna barna-
vzrrtlen. Det bekråiftas bl. a. av de
r)ranga sl.udierlelegationer från andra
stiitler som komrner hit för att bese
<laehcnr or:h lekskolor. Barnavårds-
tlirckl iiren herr Strörn beriittar att
rlcL I'. rr. f irrns 5 tlaghem, väl utpla-
ccrirrlt' l)a tlc olika st,adsrlelarna --
ct1 (i:c iir unrlel byggnarl. Diirtill
Iioninrt:r' r':a, 175 s. k. familjetlaghern.
i\'lanrnrorn:r far uLtrycka sina önske-
irral orn val tle vill ha sina barn pla-
cerArlc - pa ett daghem eller hos en
llrrrilj - och f. n. I'inns det inte ett
t:ntla l<iiltrll, liirklarar dir. Ström.

l)aght'nr nretl t:gt.n park
I l,iingbroparken i norra stadsrlelern
h:Lr riet nya rlaghemmet placerats
or:h rnan måste hålla med förestån-
rla r-irrnan, friil<en Svcnsson, att det iir
ctl irk.aliskt läge. Hur många claghem
rir cgent.ligen utr'ustatle mecl alldeles
t'gt'n park? I{är har ett rejält stycke
av parkcn hrignats in omkring den
laga, trevliga enplanslängan.

I)aghcrnmr:t, ä.r avsett frjr ett 30-tal
lrrrlrr 1'r'an li u1t1t till 7 år. Den perso-
rrir i srint iir' I'ast anstiilld bcstår av
1 r,ir barntriitlgår'tlslåilalinrtor, en barn-
sliiilt'r'slirr oclt t'n l<okerska. I)cssutom

tal man enrot praktikanter från för--
skoleseminariet.

Friiken Svensson halvt urskuldar
sig fril att barnhemmet inte är full-
belagt, bara ungefär hälften av plat-
serna är utnvttjade. Barnavårdsdi-
rektören förklarar saken så, att man
inte grirna tal ernot fullt antal barn
niir- rlet hanrllar orn nya daghem och
oft,a ny personal. Såviil barnen som
personalen bör få viss ticl på sig f iir
att se att allt klaffar och drirför an-
nonseraf man inte ut cle lecliga plal -
scrna med en gång.

Liusa luftiga lokalcr,
trivsamma färger

Man kan inte låta bli att imponeras
a,v hur väl daghemmet är planerat

Vid flera tillfällen har vi tagit
upp daghemsfrågan till diskus-
sion i r'åra spalter och mångir
giingcr på1alat den brist på
daghemsplatser sonr fiir triirva-
rattdtr råder. llhuru rnycl<el
sällsynt såi byggs tlet docl< etl
tlaght'm då och då. I ianuari i
år iippnades ett nytt i örebro.
1'år nrt'darbe(aro It ir git
.f ansson som gjorl t'tt. be-
siil< pii rlaghemmet. bcriittar

hiir sina intr\,crlr.

:i':ii:1::i1

ffi

och hur noggr-ant avllassat allt iir c{-
t.er tle olika alclrarnzls behov. I tarrr-
burcn kliirlfiick ocir hyllor', var'1 och
ett av barnen har håil liksonr 1r:r alla
daghern och lekskolor sitt eget lillrr
krinnemiirl<e en boll. el) bät. ell
katt, ett, lliiron eller ctt lr)tt. par-aply

som talar om att iust rlzir ska
rot:ken hiinga och st<jvlan'ra stå" 'foa-
lettmmmet har ell clörr sorn lerler
rlirckt ut t.ill trädgärden ocrh dc't rir
jtr praktiskt, regniga dagar kan man
begagna den som ingång oc:h så läm-
na kvar de smutsiga skorna och stiiv-
larna i tvättrummet.

Rummen är ljusa och luftiga, viig-
garnas 11ämpade färger bryts av trev-
liga och färgglada gardiner för fiinst-
r'cn. Ordentliga fr)rvaringsskåp n'rerl

hyllor oclt fack frir leksakeL oc:h ar-
bet.smaterial, perstorpsskivor på bor'-
den, randiga skumgummirlynor på rlr:

snrå winrlsorstolarna ja, allt iil
lip-top. Men takeL . . .

- ViLd i all sin rlur', iir intc takcl
liirrligt än? _.- I3ara, ohyvlade, l<nap1r-

händigt målacle och glest sammanl'o-
gadc bltider.

-- Det ska faktiskt vara så rliir'. I)c
ohyvlarle brliclerna tillsalnmans rlrcrl
ctt lager av ltorösa. pla ttol ovanf iir
ljiinslgiir soln ctt slags l.juriuppfirn-
garc.
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Ot'lr ttiit' r,i lysstlltl', sii. rtt;it'litlr vi
rrtt irllit lltrrl lrlil sa btrlragligt. rliittl-

1r;rtlt'. Varl tttl<tr1s tltsccn(lo llclriiflar,
sir lilrrr lrralt l{årl)skc viinja sig.

I r:tt, rtv l'Lllltllltlll firtns ingir atrdt'a

rrrirlrlct' iin t'tt stot't sl<a1r otlh hiir ått-

tlct, r'tt viiltlig traf il< av lastlliltrr ot:h

vill'.i('lliu)(llt. tllitIott. Sa I'itttrs tlcl. ctt
siilskill isoltrlingsrttttl rliir satlitttit
l;lr lrr sonl l<it tt ral<ar ins jul<na utttltlr
<la gt'n t as ont hatlrl, tlessemellitn
l.jii rrst gi)r' t't-ttttttltll sont tlrlt:hvrä <itir

rlt' sr)la lt)illllll)ol'l)it rlt'lt l)iIlll)()l'l)ål

I).\/sslltt- ttilt r;itta, bal'tl.

In{tr ltitrit bitrttltitrht'riltg
Nrr sira t'i str ltltt' tlagt'tl g('stitltltt'

sig liir tlc stttatlirrgal stlnr Iitttrs ltrIt'.
- it lt rlel itv ltitl'tttrtl kcttnttrtll t-cti:tn

rrii r vi rippnar ctr hvart. i sjr"r pa ttttlt'-
gorj('n, lrcriit,tal fr'öl<cn Svcl)s-son.

Iilot'li:tti hlLlv ttio iitcr vi 1-t'ttlirlsl rtt'h

tlt'n l-rcståt'oftast av filtn.i<ilk' gt'i)t
t'llcl vailiinc. Är tlet vacket't viltlct'
sa. t{år vi ttt tnctl tlt't satrlt'tttt t'Itcr
Ir'ukos Lct-t.

I"iirrr lttidd:tgt'lt, sottr vi iiter likrt'-
lian tolr', sitlttlits vi gåirnar lill ttitgolt
g('nrrnsiun leli- t'llt'r' seingstttlttl. \:i
åuls('r att. dcssa g('ltleltsillllllla stttlt-
dt'r hitr etr nr1'ckct stor bt'11'tlt'lsc ttiir
tlct. gällcr att utveokla barllt'tls liitlts'
ler f iir salnhiirighe t och I<olle litivitct,
rlct iir viktigt att betrnen rtdart titligt
liir siu stunttrbcta lntrtl autlra..

Ill'ter nridclagen blir det en timtltus
vila. Visst kan det vat-a svåt't. fi)r dc

stör'sta pojkarna att låigga sig och

sovir, nl('l) tliL I'ttr tlt: i sliillcl. liggit
ot'lr t it t:r i t'n l-roli t:llt'r' liistlr vi ttä.-

gorrl,ing f i)r' tkrnt. I'a cf'tcrtttidtlagcn
blir tlct. bitt'lr ctt liteL nrellatrtlrtil tlch

sa l'r'arttat fctntitlctr biirjar dc troppa
av cl) cl'tct' cu.

- - tilt rlitglteut iir ju itrte i;at'it ctr

lr:tt'ttIr:rt'kt:t'ittg, siigtll flr)ltcrt Svctts-
sorl, utalt ltiir shil ltiLt'trctt hutttla i a

Iiinrlrlig sysselsiitt.rting, soll] påtssitf

tlcr':rs al<lcr och dagltt'tnlntl sliit vitrit
t'tt ht'rtt fiir dt'ttt tlltde r tlt tittllttitr dtr

iir hiir.
I)irt. sistlr lrirr liiiusl<t: itltc t.tll

tlcn itllt'lt liiLtast.c Lrlrpgil'l,t:lr tlt.t. tlltg-
ht'ur ltut' :tt t. I'ylla'i ISitt'tr bchi)vcr jtt
irrtl ivitltrt:l I olttvat'tltratl.

- .lo, det iil' sattt.. Och I'iir' :r.tt vi
sl<a hutttta ge tlttm tltttltta intlivitluclla
onrvarrlttatl, står vi i tlaglig koltfahl'
rurcrl fr)riilrlrat'na. Vi tnirste l'a vcLa

hur l;:rt'nct:ir hcrlrmit, ltur tlct llal't
rlct t itligarc ctr:. - - Irlll sa [r sot.tt vi

sjrilva ntät'kt:r tnttrl cn giing iir oln

tra.rncrt lirligarc viirdats ltos en ganl-
rnal f itrtrtor ellcr lllorlllof . Sätlanzt

baln rir alltitl nlera tingsliga ttv sig

or:h tlc fi)r'star inte atttlt-,t" 1,u1'11 och

tlcrus lekar.
Vi shulle giilrta vilia gc barncn

lit.c1; stiirrc I'r'iltt:t, lat.a clctll gå eilen-

rlen själva till affiircn tncn tlct
vagar vi inte, vi kan intc ta på vårt

I dtt .r/or,r liu.r,t lekrt/)tt)tt'/ ;it nöhle'rta

,tt'p,ts,r,rdc ji)r btutctt. tt.rt tttt iir r,'irt lre

.vtt,i t,itutct att.tetttttttit diir, tllt dc tndrtt

b'u i/1t.t,tt. lckgn tt i Ptrken,

DITNNA l-.lt-Vl.l(;A t'N(;l:
I,,,tttl/r'r' .t,iItt/ ,t// ftt.yt/ ,1 t,i,g.t1,tr ,)trr
rtt,itt,q.t l.,,rrttt,'i tt,g.rr i t.itt l,rnl. I),/ /.,,rt

,'ir tt,i ttrligt ti i .r/,rrli/ [örttiu.t{.tt Ir,rttr,rl
t,)r/ tt1',r krtrl .rr.,ttt .rk,r .r'iljt.r trll Il)rttt.ttt

lör Alörlrtt tt,rt l',ir/c/rIc,tt.qrt.tt. '1 
.)t 'itr

[,ttt ti ittte l.,,ir tirt /., u r t'tLIttl dt/
i t trhlig/Lt'/ctt iir.rttt'tt o//t t i lttr,i/t,rr
.r/l t/c/ ,lir tr)cIl i 6 [,irgtr,:.) r,i,4tt Jt/
t'tt /tt'/ dc'\. Prir,'t iit'50 ört ltt'r.ti.tci'
,.,t-/t SKI/-tt't/t'ltin,q,rrtt,t tt /.t')ll,'r lci

lr.in lörbrntlu lör i0 öt t'. I)r/ I'itttlt.rr

.ri.q utnt,irl't !ör Lt/t tr.li.rtr,t: trltlt 7t'i 117

Lrr/'ttt.g ut lL r,rttt.rs itt.

ansvar att något skullc hätrdii clctlt

exenrpelvis i trafikcn. Och det iit' ctl

litcn rtacl<del i vär uppf ostl-atr av

barnen.
Meclan vi sitter och llrattrf sl]lygor

sig fyraåringcn Lcif upl) i f atntrctt
pa sin daghcrnsrr)al-Illllit. Lcif tit' jus1.

intc så pratsam som hittr bt'uhar 
"'it-

r-å, han har nyss gåt.t igetlotn cll
öroninflammation och är alltjåintt li-
t.et blek om nosen. Vi får i alla fall
veta att blancl clet. roligastc soll)

1inns, dct ii.r att lasLa allt utiijligt
pa en bil och s:itta Nalle ovanlla tlct
hela och köra. Men clet är ocksa lo-
ligt att vara pappa i dockvr'ån I'iil it1.i

nu inte tala om hur skojigt tlet iit

att vara cloktor och ge alla clt.rclit-rt'tta

och nallebjörnetr s1-lt'ulor pLct:is sttttt

dom gör pä barnavåt'clscentraletr.
Leif skulle egentligcn bara väIr'år

på daghemmet på efterrnidclagtrfnrt
när hans mamma arbetar i affärcu,
rnen han stortrivs på daghemmct ocir
l<ommer punktligt varje morgorl kloc-
kan åtta. Och det är väl om något
ett gott betyg åt daghcntttret. och tltr

snälla tatrLct'nit rliit'. B)r.lt !.ttttt,,tt.

å
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Eaginie

ilIödrcn nas Viit ltlslsottg1t t:ss:

Cotton:

a

I narnn av livet
SOM Vl skänker

Iåt oss stå samman

och krciaa FRED !

l./
A. r'jgen framkallar inte bara fysisk
nöd, de för också till en ohygglig
demoralisering. De vänjer människor-
na vid att förakta livet på ett sätt
som gör mödrarna upprörda. Säkert
vill mödrarna inte uppfostra sina
barn ti]l sådana människor som inte
vore beredda att offra sina liv för
att försvara en god sak; men de till-
låter inte att det spelas så lättsinnigt
med andra människors liv. Att över-
ösa fredliga koreanska och vietname-
siska byar med napalmbomber, att
tiilåta piloterna att göra ailt som
rör sig nere på jorden till måltavla,
det är ett missbruk av makten som
hos dem som utövar den skapar ett
djupt förakt för det mänskliga livet.

Vi har upplevt med vilken systema-
tisk grymhet denna makt missbruka-
des i. nazisternas koncentrationsläger
och vi vet att detta också i dag är
tillfället vid vissa polisaktioner. Hur
kan man låta bli att här tänka på de
tunisiska och marockanska fängelser-
na, på tortyren i fran, pä razziorna
i Kenya och Aur6s bombarderade
byar.

Man förnedrar människan när man
utnyttjar henne för sådana ändamål.
Det väcker hennes sämsta instinkter,
Och mödrarna, som strävar att väc-
ka det goda i sina barns hjärtan, Ii-
der av att mord och våld i aila dess
former förhäriigas.

Kriget så som det i dag föres och
förberedes innebär förakt för aila
mänskliga värden.

Palats och tempel, de utsöktaste

konstverk som skapats av skickliga
konstnärshänder, bibliotek där mänsk-
Iigheten samlat sina ädlaste tankar,
allt detta förstöres i blindo.

I människornas drömmar har kvin-
norna i aila tider varit sinnebilden
för skönhet, lycka och liv. De kan
inte stå likgiltiga vid sidan och se
pä när mänsklighetens värden släpas
så djupt i smutsen, när århundradens
rika arv förintas. Därför kommer
mödrarnas världskongress att bli ett
nödrop från alla mödrar som vill
skydda sina barn, om små ellen stora,
mot allt det onda som krigsförbere-
delserna och kriget frambesvär.

Men mödrarnas världskongress
kommer inte bara att bli ett nödrop;
den begeistring som meddelandet om
den framkallat och de möjligheter
den öppnar bevisar för oss att den
blir ett mödrarnas förhoppningsfulla
rop. Vi vill inte bara förhindra att

De pengar som ges ut till fram-
ställning av vapen skulle kun-
na användas för kampen mot
sjukdomar, för familjernas väl-
stånd, för konst och vetenskap,
allt det som gör människornas
Iiv rikare och skönare, sade
mme COTTON i sitt tal i Ge-
n6ve orn Mödrarnas världskon-
gress. Vi återger här i utdrag
fortsättningen av hennes tal,
som vi började publicera i
förra numret av vår tidning.

världen förintas; vi vill berika den
och verka för mänsklighetens lycka.

Kainnorna wtgör något mer än
bält'ten av mänskligbeten. am z,i
lyckas övertyga alla mödrar att
i mänsbligbetens namn slu.ta sig
sammdm för att beaara sina barn
t'rån alla de t'aror sont hotar dem,
då utgör vi enverbligt stor mdkt.

Denna makt blir så mycket väldi-
gare ju mer den uttrycker inte bara
moderskänslornas förbittring utan
också en välöverlagd, genomtänkt
protest från miljoner och åter miljo-
ner mödrar, som är medvetna om
den fara mänskligheten svävar i och
vet vilka krafter man kan sätta i
rörelse mot denna fara.

"Korstågens" anda vill vi ersätta
med den ömsesidiga förståelsens an-
da. Endast så kan en frediig sam-
manlevnad mellan nationerna och
aktning för människan åstadkommas.
Ingenting befordrar dessa mål bättre
än utvidgandet av de kulturella för-
bindelserna mellan länderna, utbytet
av delegationer och strävan att jära
känna de olika folkens kultur i dess
rika mångfaldighet. Gränserna får
inte längre vara skrankor som bru-
talt skiljer människorna från var-
andra, de skall stå vidöppna för ut-
bytet av jordbruksprodukter, råvaror
och helfabrikat, för id6- och tanke-
utbyte. Detta fria utbyte på basis
av ömsesidiga intressen är kälian titl
allt framåtskridande. Vid detta tili-

I
(Fortt. å rid.18).
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trlitt i lluropa finrts dot banr sour itl'
srn vill kännas vid därlör att tlcras

trudfärg är Iuiirk. Offictcllt angcs an-

tak:t barn av hl:urdraLs i Viisttyskland

titl 3.t10{1, i vr:rklighcton är silfran
(1.(|t]0 hävdar anst'alrslnsdvctna krct-

sar. Till dessa, tlc som känner ansvar

Iör dcssa smä, hiir prästfrun I r e n e

l) i llo o somrncdhjälp av privatltcr-

soncr fått till stånd ett hem fiir tarn
av hlandras. Men dct ger hara plats

fiir 20 av alla dcssa stnå som saknar

on rnors och oIr fars kärlek och soln

fiirhånas av sina jämnåriga som tyc-

ker tlc scr konstiga ut'

allör d c är så annorlunda att
man skrattar åt dem och drar i deras
svarta lockar, det vet naturligtvis
inte barnen. Men fru Dilloo vet det.
I de papper som åtföljer dem från
barnavårdsmyndigheterna står alltid
ett och detsamma: "Fadern, namnet
icke känt, färgad ockupationssoldat
av amerikansk nationalitet, vägrar
betala underhåll för barnet, Modern,
flykting från Östtyskland, överläm-
nar barnet för adoption",

"Det är märkvärdigt" säger präst-
frun frene Dilloo, "att så många
flyktingsflickor är mödrar till utom-
äktenskapiiga barn". Nå, det är den
gamla historien: obetänksamma och
nöjeslystna följer ännu i dag en del
flickor locktonerna från de väst-
tyska radiosändarna. Det är förvisso
inte de bästa som lämnar sina hem
och sina arbetsplatser i TDR för att
börja ett nytt liv i "gyllene västern".
För sent kommer de så underfund
med att den gyllene västern i verk-

BARN utawftar{ek
ligheten är vilda västern, att här an-

ses unga, skyddslösa kvinnor som

lovligt vilt. Allt börjar så harmlöst
med boggie-woggie. Och slutet?

"Moderns yrke kan inte exakt an-
ges", skrev barnavårdsmyndigheter-
na i de papper som åtföljde lilla Eva'
Det sjuåriga barnet stod framför
spegeln i Albert Schweitzerhemmet
och pudrade sitt hruna ansikte.
En negersoldats lilia dotter vil-

Oran: För Rolf är det en festdag när hans

lorlerf ar Aotnmer på besöd. Denne, en

postti;ittslendn, rnåste lärnna poi6en ifrån
:ig därför att de, tar omöiligt alt få ho-

non att gå i skolan, Han böll på an bli

fullkontligt hyterish, däfiör att de aita

bamen ständigt förföljde ocb ltånacle ho-

nom för hans möräa budfärg.

T. u.: I början uar det många au pojkarna

sonz tid morgonlaärrningen försökte :krub-
ba au sig den bruna hudfärgen, Nu talar
man ständigt onz för dem atl de är precis

liäa aackra ocb liha aärdet'ulla stnå männi-

.r|obarn sant de aita, uilAa ofta ä.r grymn:t
mot den,

le bli lika vit i ansiktet son
hennes mor var. "Folk tittar jämt
på mej så", sa hon urskuldande till
barnsköterskan som ertappade henne

rned pudret, "Ni bruria barn är precis
lika vackra som de vita barnen", sä-

ger kvinnorna i barnhemmet c'ch

försöker med ord hela de sår som
mänskligt oförnuft tillfogat de små.

Hur det är för massor av dessa

små kan utläsas ur den lilla E'r.rs

berättelse, Sin svarte far känner hon-
inte. När hennes vita mor nyligen
gifte sig med en vit man kom barnet
i rena helvetet. När styvfadern kom
hem från arbetet måste "mrrlatt-
flickan" genast ur vägen. För att
slippa ifrån skällsorden om den "lor-
tiga negerungen" flydde Eva varje
eftermiddag till sin mormor, Nästa
morgon, när styvfadern gått till sitt
arbete, vände hon hem till modern,
men redan framåt middagen började
modern bli orolig och tjatade på
flickan att "spring hem till moromor
igen". Mannen tyckte heller inte om
at[ modern visade sig på gatan med
sin lilla dotter. Ingenstans var Eva
hemma. Hon grät när hon kom till
Albert-Schweitzerhemmet.

Och också den lille Rolf grät jäm-
merligen. Hans adoptivfar, en post-
tjänsteman från Wuppertal, hade
dragit fram den bruna, halvt ihjäl-
svultna pojken ur en bunker. De nya
föräldrarna, själva barnlösa, var kär-
leksfulla och goda mot pojken, Men
eländet började när Rolf kom till
skolan. De andra barnen kallade ho-
nom "den lille mohren", ryckte i hans
svarta lockar, knuffade honom så
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snart de hottr ät <tch villc intc lcli.il

nrt'rl lronom diilför att hatr, stlttt clcl

tlor'ltlc, "inte hade tvättat sig". Poj-
licn var slutligen så f örskrämcl, så

l'i1r'tvivlad, att han darrade och s1<rck

nril han skulle gå till skoialn. Adop-
livlririildrarna såg ingcn allnan utväg
rin att lämna pojken till Albet't-
Sclru'citzerhenmet.

I,'r'u Dilloo hade många svårigheter'
irrnan hennes hem blev vcrklighet.
l{i)gt uppställda personer förklaradc
lirr ircnnc att barn av blantlras alltitl
iur r clet svårt; diirf ör' var clct barit
lrla onl l;arnen i tirl fick viinja sig
vitl rlt't. N{atr vat'nade }rcune fiir att
slilirnma irort barnen, det skulle bat-li

I'iri'a till att lättfärdiga kvinnor blcr'
;innu tner brjida fijr att giömma. bort
vi lliiL i<onsekvcnset' clct'its f elsteg
krrnrle fa. frrån katolsk sitla fi)rcr-

lrrarlrlcs hon för att hou blandaclc
ihop katolska oc:h protcstantiska barlt
i sitt hem.

Stiirle f örståelse miitte hou hos

nranga lrrivatpersoner. De som stöci-
rlc hcnncs id(: slöt sig samman i AI-
br-.r't-Schrvcitzer-fr)reningen och skaf-
lailc 1)cngar för att få hemmet till
stanrl. "T'rots cler:rs offervilja vet vi
iinnu inte hur vi ska"ll kunna avlöna
IrLrarklaftetttit", stiger- Ireue Dillotr
l.lerl<yrrrrati. lSarnen skall undcrvis:rs
inte billa i eiemcntarskolans äurnctt
Irt,an ocksa i frärnmande språk, ty,
siiger fru I)illoo: "säkert kommcr
<k,' flcsta av rlem senare att lti"mna

Ii)r'irtrnclslclrubliken . . ."

ISlancl iaclrirarna till Albelt-
Schu,t:itzcrhemmet bcfinner sig ock-
sA cr] kontorist, cn ung kvitrna. Sonr
inli)dd i Wupperta,l vet hon att nöje-
rra i Viisttyskland ailtför' l:itt gliclcr
(irrcl i t'n fiirlcl ni).ieslystnad på finansi-
t'll gnrnclval. "I{cr.t vi han.iu intt'
hiinrnns pa lralnen fijr Irjla.lrlrarrta.s
ol'iinrr:f 1", skle'v hor-r tili fru I)illoti
o<'lr siinrlc'r- secian tlr-ss vzrlje ntanatl
av sin Iilla liin ett frivilligt bidras
l)a irO ltrar'l<. Och fru Dilloo kilnncr-
rlt'1. sr;rtr en l'r)rpliktelsc att t.a sig an
rlc osliylrligil barnen, clessa utstiitta,
1illirilklrslrtta or,'h clnsanrnlål baln il\r
lrlanrlras.

AntaleL uLomlikt.enskapliga barn av
lrlartriras trppskatt,as .till 9.00t). Offici-
t'llt uppgcs rlelas nntal ti11 3.0t10, men
rlct ilr intc' bala, fru I)illoo som bc-
lr,ivliu' r'iktigheten i clen uppgiften.
Uppcnlrillligt'n vill nryrrtlighctelnir
rrrl tr lat ir sanningcn clrn oc'l<trpittiorts-
poli t i kt'n s rlcnrora.lisclattrlc i nI'lyt anr lr:

iiorrrnra. irrl'irl oJ'f cnl lighct ctts lir:s.

l0

o

FOR ATT DE MA I

T\L)e första majdagarn;1. Sor-n rnxn
l:ingtat efter .d.-. Under den lån-
ga rLrggige vintern har de stått i

.'tt for:klirat lius och man har räk-
nat månader, veckor och dagar
f-r'anr till första mx,. Den måtte
hiinga med från barnc{omen, drcitl-
l-ncn orn sommaren som börj:rr
n-red nrai. (Det v:rr då man börja-
cle tjata om att få gå berfote). Då
skell viirmcn konrura. himlen viil-
v:r sig evigt blå över cns synclig.i
hr.rvnd, luf tcn clofta rv "It1'r.t,-
sprLlngnx björk:rrs spiicl;r grötrsk.l".

Och nu ;ir clc hiir. clc f ör'st.r
n'r:rjcleg:rrn;r. Grå, kylig.r. rcgnigrr,
Några klargröna strån i.^fjolårcts
gr:ism;1tt;l Lltxnför ltuset fiår en atr
h.rja till av glad överraskning. E,tr
par barntrngar med några blyge
vitsippor i häncle rn;r iår cn att
st:rnn;1. Dc iir alitså på viig, vitsip-
pornll, sonr skx v:iv:r vita nuttor i

r,åra skogar! Mcd ens grips ltl:ln ;1v

en br;innrnclc lust att stig:r i l.tnd
på Lrr skiirgår'clsii och nrtitrrs r1\'

barrskogsclof t.

Over :rlltr ;rncl'e ljud tonxr b;tr-
ncns giill;r, lössläppta skratt. cict
riktigt bubbler ur cleras strLrp:rr.
V;rd brvr dc sig om att cllglrn;r
.. o I 1 O O

.l l' gr'.1 (lc I e vcf pa llagot s:ltt

.rnnti så n.ir.r n:lturen :-rtt varjc clcss

skif tning f inncr e tt ge nsvrr hos
cle n-t. De k:rnncr xtt cle t ;rr vår'.
Itcgnpuss:rrnl iir blr;'L ctt cxtrx till-
skott till gliicljen. I morse såg jeg
cn litcn cn. från topp till tå kl.id(l
i ljLrsblå g;rlon. Han stod r-nitt i cn
pöl och stmrpaclc så 1e rvattnct
s.1tte "Friikn:rr" ;rå dc rosig:r. kin-
clct'ne, h;rn såg iiverlycklig ut. N:ir'
h,rn v:inclc sig orrr såg j;rg :rtr hel.r
clcrr lille rrrncl;r bakcn pryc-ldcs av
en cirkclnrnc{ srnutsbrr-rn f Itick. Dct
såg ut sonl onr crr olycka hiint, j.r
ni vcc inifr ån. Ogonblicke t e fteråt
konr f örkleringen. H;rn s.ltre sig
på iinclrrn i lcrr'.rllingen brcdvicl
pcilcn och strrickte clc snrå bcncn
ut I v:ttUlct - och pl;iskaclc.

Så myekct cykl.ir h.ir finns, snrå,
snri cykl:rr'. Ljng.rln.r cyklrrr i r;rcl,
u'iulp.1r fijr brinnalrclc livct. lrå



byggs någr.r sliol,l'fiir, s,,nr irrtc
hlr kliiclcr, intc henr, intc ltår' iit;r
sig ni:itta. Att t;ink:r på clct k,inns
sor-n ctt sl:rg i :rnsiktct, något out-
h:irclligt sonl he la crns inrc rcse r'

sig cnrot. Diirför ;rtt clet oncl.r s,rrrr
giirs nrot b:rrn känns sorll onr clct
vccierforcs cn sjiilv.

Mrrj i955. Ner clctt;r skrives gcr
plcsscn sicl:r trpp och sicl'i ncr bil-
clcr f rån Dannrlrk och Norgc lijr
tio år scclen, niir dc' h,irtegn,i fol-
ken bcfri:rcles från clcn fescistiske
ocktrp:rtionen och hitlcr':rrnr{crn'r
1,,:rpittrlcr;rclcr i Bcrrlin. Vilken li;i
tcsrik vår clct var dcn gångcn! Mitt
i clcn clystrl skuggan .r\r jc ntiijt,-
ncr cliici:r - clci'andra n',irldrl.r i-
r;cts frukt:insv;irda f:rcit -- vlkn.r-
.le hoppet onr en viir'ld i frccl. cn
r';irld byggci på fiirrrrrft och viin-
sk.ip mcllan folkcn.

Vi f-ick Förcnta Nrrtionern;r. i-n-
ligt clcss chert'r förb:rncl sig dc rill
FN lnslutnl nt;lkternx bl,rncl ;ur-
nrt att skyclda barnen, skyrirl.r .le-
t':rs riitt tiII uppfosrr;rn ocir r'.iclcl;r
clcn kon-rnrande gener;rrionen från
k rigcts för'bennel i.'.

Vi ve r etr c-le ssa f örplikrclse r
icke rcspekterats. Under ?le tio år
sorn f örf lutir se dan clet andrr
v;irlclskrigcts slut har krig iörts: iLEVA I TRYGGHET

cn ynklig litcn cykcl l-r;ingcr.två,
cn sonl tr;Irltptr och styr ocir ell
s,rtn klatrtr;rr sig flst ,,v;tt.t bakh.itr-
lct. De t scr tt;ist;rrt f .rrl igt trt och
rrnclltr går clct. Uttg:rt'tt.r nitttet' r'å-
le rr f iir ;rllt v.r.l c-le iir r,'iird.r.

.J.ig ser på clenr och gl,itls åt cle-

r'.rs gl.idjc. Och tr.iitttrs tr.iiir e!lcrr
blt'nclont.,\ck htir rttår'rgl vi \'.ll'
.lcn gångcn, r'i sntif lickttr, s()l'tt

\;1r' tvngcl.t :1\' .rrbctspliktcr'. .1\'

.rns\':11' iiir snr.isvskott, sttnr .n'i sl.i-
plcle och L--trt- på, v.rl's rt.isor vt tot'-
k.rclc och r,'.rt's bli;t,i bvxot' r'i bvt-
tc n'lot tol'l'.L Ar clet k.illtke tl.ir'-
f iir Ncxiis Dirte sir sii tiirckt in i

hi,irt;rt på cn . . . Ntr gl:itls ttt:rtt .it
.1it ll\'.1 llcitcl'.1ti()rtcl's srnåltlickt'r'
.ir v;ilkl.ic'ld;r, får leli.r och v;rr';'t

sorglös:r blrn. Tills clct tttccl crrr
slår'cn: j.r, clct.it'r1cs,i"z brrrt ciet.
nrcn hrrr inång.t iir clet intc.tttrttr
i cl.rg \';u's [';.ri'ncl..,ttt .ir gl.idjcli;st
Hrrr rnårrg.r l-r.rrtt .ir clct intc 1'tå vir'
i,,r'rl sotu t'ecl:rn virl scx-s.iLr irs il-
.lcr nråstc .rli'rct.r fiir sitt irpirclr.il-
le . ntilione r b.rt'n \()ltt rlcl ilttc, :tf;il::. lirj

l1
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N,l.rl.rcl.'.r, i lttcl,rrcsicn, i Kore:t,
lnot f olli sonl kr;ivt clcn r':itt år
sinl b;rrn sortr FN:s charta sktrllc
g.rr:lrltcrr dcnr . . . Och vlcl h:rr
ic:l<e iivcrgått bu'ncn i clcsse liin-
tler! 'f ink blrrr på l(orc:r, på de
ti()tUserltxls [rlrn son-l hiinsynslöst
cliicl;rclcs från luften rv unga män
i snitsige arncrikanska ttniformer,
Ulrll;r nriin soltl tilläts, sol1l lnlrle
(btton uttryckcr clct i sitt t:rl om
nrcjclrekonqrcssen, "göra allt som
r'ör sig på jorden till måltavl;1". -I niitt nrinne har cn koreansk mors
gråt bitit sig frist. Al:rn Vinning-
t()n', engcl,sk journtrlist, bcriittadc
I en :rv sr-r;-t artiklar från Korca
()nl ett ohyggligt m:rss:rnfall rnecl
n.rp.rlnrbotnbcr över ctr r-rordkorc-
lnsk st:rcl. Tuscntlls clöcl;r och så-
r.r.lc. l.:ik;rre och s;rnitctspersonal
l'bctrrclc fcbrilt f ör atc bringa
hj:ilp åc offrcn. Vinnington stöttc
på en bår, där cn ro-rr års poj-
kc låg. Flans ansiktc var sönder-
[l iint, håre t var borta. Brcclvid
bårcn gick en gråtande kvinna',
pojkens mor. "Han vrr cn sån li-
tcn vlcker pojke" snyftade hon -"vcnr. vill nu någonsin gifta sig
nrccl llononr". Behöver man vAr:r
ntor för att förstå hcnne? Räcker
clct irrtc mcd att r-r1;1n är mänrtislea
riitt och sliitt. Ty vem har någon-
sin fått rätt att förgripa sig på
L-rlrns liv, de ras ensiktens och
kroppars skönhet, som är deras
mödrrrs glädje och en källa rill
iriiid för oss alla som scr dern?
Vcrn har fått rätt att göra derr-r

hemlösa, föräldralösa, olyckliga?
Ingcn! Diiremot hlr vi alla vuxna
crl dyrbar f örpliktelse : etr övcr
ellt annat skydda barnen, de ras
liy, deras glädie och cleras fram-
tlcl.

Dcn r iuni är Intenrationell,r
b;lrnens dag. Våra SKV-avdelnin-
gar bruker fire den med fester för
barnen. Så kommer också att skc
i år. Mcn om festerna blir mindre
påkostade - 

ja, så beror det på
att krafterna i så hög grad måste
siitt:rs in på att förbereda Mödrar-
nas världskongress. Overallt i lan-
det ordnas just nu olika arrangc-
nlang för xtt skaf f a pengar till
finansieringen ev den svenska
mödradelegationen till dcnna kon-
gress där möclrar från hcla världen
skall mötas. Mötas för att mani-
fcstera sin vil.ja att försvara sina

l2
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FEST UTAN ALKOHOT
,udr mottot för den utställning "Vi dukar till t'est" som santtliga
/eainnoorganisationer i Norrköping ordnade i ntitten azt april i
själr.,aste stadsbuset, där bela t'estvåningen tagits i anspråb. Festligt
aar det ocbså - med t'laggning utant'ör och blomsterpraht inne

i hallen, där besökarna bjöds på t'ört'riskningar.
Att nämna något bord t'ramt'ör de andra är svårt, så aackra

oclt så väl genomtänleta aar de oliba arrdngemdngen. Stor ögort-

t'röjd var Folhshollärarinnet'örbundets but't'äbord, där grönt Rej-
ntyreglas stod utomordentligt vacbert mot den crömet'ärgade du-
ken i spets. Kooperativa kainnogillets bord ådrog sig ocks,? stor

uppmärbsambet med sitt ,uackra porslin, den origittella dekoratio-
nen (en tyllslöja i rosa) ocb ,;id ztarje kuaert en liten skål med
pärlbyacinter. SKV-avdelningen som t'ått på sirt lott att tluha till
"krät'tshivd" stdrtade med en duk i groz.,t naturt'ärgat linne nted
bollt'rans i leanten. Tallrikarna, omztäxlande gula och gröna i bel-
gish keramib ocb de robusta glasen i grönt var placerade på saarta
underlägg av galon. I en trebent koppargrytd stod awgustisont-

mArens blomprakt, som. man lycbats driva t'ram, och små koltltar-

t'ormar tjänstgjorde som shöljkoppar. De läckra skaldjurelt - p,7

ett stort saart kuamikt'at var t'örstås av papper, men dill-
Ieronorna var ähta nog.

Ovan ses SKV-hainnornas bord - tyaärr ger bilden ingert rätt-
aisa åt det, et'tersom inga t'ärger, leontmer t'ranz och et'tersom f oto-
grafen tagit det från sidan i stället för "aott obelf'.

b:rrns liv rnot kriget och kräva känner med oss när vi hör b:rrnens
rcspekt för den rätt som bör vara skratt och s.er j..t.: glt.l.. ansik-
vaqe mors: arr se sina barn leva ten, att det är för deras skull och
och växa upp till präktiga männi- för alla andra barns skull som vi
skor. spänner vära krafter dll försvar

Så firar vi Internationella bar- för freden, freden som dr livet
nens dag i tecknet av Mödrarnas självt q.h i vars häng vi vill se nya
viirldskongress och under outtrött- vårar blomma och barnen växa
liga förbeiedelser för denna. Och upp. Valborg S,uensson.



Endast karleken

I\är ui sitta i uår bcink kan öueruinna fraktau

L,,1.,,", Fi är, Lrcgar tru sitt anclra
sliolar o<'h at.cligt'tt l'iit'nrarr ttltp-
It:va hur vetgilighel. ocl"t gliiclantlc
iut,rcsse falnar ner till likgiltighet
rlch sholleda.

Vzrrf0r? Varfiir'?
Lukas har en tjusig lärarinna,

Irrll av humor och tålamod. Alclrig
('rl psalmvcls ulant ill och knap-

lrast några lrixor alls. Hon gör
vrrrl som star- i m:insklig makt -oi'h kanske litet till, ty f,ukas är
siilit'r-1. t'n ganska påfrcstande elev.
Sa hiir' han clet vara berättar hon
s.jiilv.

- Iiriiken vill berätta om Kina,
rrrcn får' intc cn syl i vädrct efter-
sorn Lukas anser sig veta det mes-
lir om cletta land. Till slut säger
hon till på skarpetr att nu är <let.

h o n som slia berätta om Kina -ilrtc Llrkas. Och så sättel hon i
gårng, l;crlittar onl risoclling och
harpisl<or, snecla ögon, urgammal
kulLur och nya landvinningar. -Lukas sitter soln ett. Ijus med
hanclen uppstriickt. Till slut; tir
frökcn fiirdig.

_- Nå Lukas, vad är' det clu vill'i
__ .To jag skulle bara sriga a t t

dct var så.
Värst är räkningen. Gosscn har

rriknat kopparpengar så länge han
l<unnat stå på benen. FIan hade

l)å sin tid fcirtroendet att sköta
nlanrrrras växelslant.ar och kuncle
elitid på iiret uppge hennes resrlr-
sef och clessutom alrge till hur
nråuga klubbor, tuggumnri och lo-
r'åulga der skulle kunna tåinkas räc-
I<a.

IIur lätt gick det inte att drn 55

fr'ån 1.27 under sådana fiirhållan-
rlcn. Mamma son] siiilv har nrate-

I 2'..iO0 ttnderskrifter
trrrtlc Vristrrr Si'crigcs SKV-Jistrikt sarrrlrrt

i.i Wicnirlrl.cllgn nrot atonivrrIncn franr
till clcn S rrrrij. Dry'gt 15.000 1t\' .lcss,r

k,,ttttttcr ltå .qiitcbgrgskgrnlts clcl. Ip yerk-

ligt r.rrtkcr: l,rrstatiot-t. llrt rtv clc frlirnsta i
rrirnrtrinsarirlingcn. lru'4tr tt,t Ctrrl.r.rotr, (hen-
nt:s hiltl r ar infiirrl i lriirri nunrrct rrr. r'irr'
ti.lning) r.rtsiigs på siindrrgcn r i.l uriitc
iltt rc1.11'sr-ntr.r'rr rlistriktct vici Viirl..lsfrerls-

matiken i blodet var mvcket stolt
över sin rnetod.

Det barnet räknar som en
iräst. Han blir säkert matcma-
tiker, myste hon, rnatematiker var
det bästa hon visste.

Och sä här är läget nu. Fröken
klagar. När de andra barnen räk-
nar en hei spalt så räknar Lukas
e t t tal, dessutorn i regel fel.

- Ge honom läxor då, ryar clen

uppskrärncla familjen.
-- Liixor! I)om grir han aldrig i

alla fall.
Familjen lovar att tillse att Lu-

kas gr)r sina läxor, barnet infån-
gas omedelbart efter middagen
och räkningen startas.

Talen är av typen 87-15. Fem-
nran ska stå under sjuan. Det ska
vara raka streck inunder och så
skarnanlåna.

-- Fröken lanar aldrig, fny-
ser Lukas, hon gör något annat.
I)u kan ju inte det här du heller.

Nåja, saken kan naturligtvis fiir-
klaras på många sätt. Far och
mor sätter i gång i stor stil med
ental och tiotal och kors och tvärs.

Lukas hör på en aning förstrött
och sen säger han smeksamt:

- Det blir nog 35. - Men mam-
rna, tlu är skyldig mig 7.27 och
Kalle har lovat mig 2.50 till födel-
sedagen och Niklas är skyldig mig
1.15 Om jag nu får 4.50 av dig till
en pistol så får du dom 2.50 på
födelsedagen (i december) och så
kan du kräva Niklas på 1.15, så
f ört jiinar du 42 öre. Det kan
du väI, säg?

Någon maternatiker blir han in-
te, det svarar fröken för, men
kanske något fiir bankvärlden?

. 
t':u'l' 
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sarrrlingen i Hclsingfors .len 22-29 juni.
- -- Hon iir niinrligen ingen "karnpanjarbe-

tarc", förklilrrrf man =_ it()n arbetar inten-
sir t rirct orn fiir r år orgltnisation och cless

syiter-r. - - Vid rniitet förklaraclc lepresen-

trrntcr fijr irvclclningarna i P,trtille och lon-
.rt,ratJ l.tt ,-lclrrs ar.clelningar beslr.rtat srincla

r.rr r sin tlelcgrrt till Nfiitlrrrrnrrs viirlclskon-
gt,css.

Irr:u RAJKLTMARI AMRI'f' KAI il{, lrii lso-

r årclsurinister i Inclicn skrivcr till KDV:

"U ttder ntin mångåriga t,erA.rtnthct lt.i
.rociilt,'irdens onråde /tar det .rlt,git ttr).t4

t/tr kuittnr.trna iule.rpelar dcu roll tout lL
på grund aa sina n,ttilrligd gåt'ar -rtrtrl/r'

.rpela i lörhilllandet ruiinni.rEt till uriittti-

.rtrt, niliott till natiou.
Det iir ohlggl),gt al/ /tiuktt på dt/ t,i lu/c

L'nr ilr tt,i t)irld.rkrig bar lrt,qit tlc l|it,/,.,-

ttlitt't'i bot'de rtril lt'tutgttt t)ll r.tc/t rr//
/tinlen iitutu ett,qirng är lörntörLul trt'Lri-
,qet.r duntrla rttr,,/tt. IIelrt t,,irldcu t (:l "t//
I,riget inte lörer ett cndt prob/t,ttt, ir/t tlt't
/t'iirlottt f utnbe.rr,ir ntyfret ,rt årli)r/,t; e pro-

blem iin detn sotn ders löre,rpriifure lörc-
.e,cr .rig rilia lö.ra,

Diirlör lt,ilrar jtg ned gl;idle au ittotn
ttiit'ntts/e tid.cn ('n rtödrarnt.r t'iirld rIou-

,qre .r.r sktrll iig't rtn .ront Aonnt€r d// gi'i i)l

lör dllt.toln Pin löra till lred. lt,q ltopp.1r

tllt'drligt ttt dennt Aongres.r arbe,/e itt/t'
.rkall in.r&rliukt sig ettbtrt till bcslut.

Alltid ib det kt'itutorna sott t',ir lid't
)t/e.tt, itte bart ander kriget .rfiilt t trt,rtt

,i ttttrt nterJ uttder de /tentsht li)lidt'r rlct

lör nted sig. Ilul ktn de göra lör alt lti
till st,ind en tiitskaplig in.rtiilluiug utcllrru

lolken?
Gundhi lärde o.,.r ult det bti.;ta nedlet -

olt också inte der bekt'änt,r-,lle - löt'dlt
be.regra d.et ondo iir all t,iig,ra t,arje t'ortn
,tt'rnedt'erhan. Konner kt,ittuorna i /tcltt

riirlden (tlt ,-ara nog slarka att t'idare f ör-

krnn,t detta bud.rhtp och i :ina egti l;i)t-

der r,,tttsiilta. det i praAtiken ? lag hoppt.r

ttt det sfull bli o.r.r ntöjligt ttlt ilbetd t'öt'
jreden, /tia [ör freden, tiirka på'freden
s,i d/t t',irt irlllttttde geno nttriinger bc/,t

Iit,et it'irt Jiittder. Vi måste öt'ert,'irtu"t

frtrAltn, niinttishornts 1:ärl/tt fiende ocl,

bnt'udf,tktorn i happras/ningarna. Oclt

lrthtan ktn endast öuert,ituttr au den r/lt
b e,r egrntd e h;irl e fr e n.

lag önsAar korgres.rett den allrt s/ör.r/.r

lrttngång". *
IRENE JOLIOT-CURIE, profcssor ritl

Solbonneuniversite tct, NobelIri51xgx1q
193 5, skriver:

" ltg hiilsar KDIt:.r iuiti,rtiu till infral-
ltudet dr ctt ruödrarnts t.lirldskangre'rs /ill
der,r: btrr.r förstar, nlot \ttrJ)t lör ctt ultt
krig sont skulle bli e/t ;r/tttttkrig, t'itt-l

frukl,utst'iirdtt t.'erAriugar redtt Pierra ocl.,

hfurie Cnric iörut.råg. Lifr,sottt de /:ö je r jr.q
tttitt .rliitttrtrrt tttot deu brott.rlig.t dttriind-
t in g,: tt a tl dlo ilt el er gi e u" .
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ot'lisa salt. Sä liiste jag viclarc: Be-

i'olliningctr iir irvcrviigarlcle tysk. I{u-
vrrrlsLarlcn i Salz-].'urg är Salzburg . . .

I,lt.t. 1åitt brummande hiirclcs. En
f lrrga.'i Jag såg ingen fluga. Kanske
vrrr tlct, batla inbillning, ctt akustiskt
irccirägeri. Mortnor satt sorn förut och
st icka,cle. Det var siikert ingenting
r;rlnr hadc lrrttmmat, var i all världcn
skullt' I'iilresten cn f luga komma
il'rarr, rllr i septcmber? Jag tittade
rrt:r' i bokcn för att läsa vidare. Var
vlLr- tlt:t. jag slutade?

13cl'olkningen är i)vervägande tysk.
IluvtrrlsliLtlcn i Siilzburg är Salzburg.

-- Sltrta upp rned de ciiir tokerier-
uil - och liis, sa mormor i en ton
s()n'r lrirla rynrtlc godhet och väniig-
Irr'1..Iug sag l)år hetrne utan att fatta.
virrl lron ittrrtade, nten hou laclc inte
rriiillit' till nrinir flagancle blicl<lrt', hon
s1icliurlt'.

. . . Niistan iiverviigancle tysk. IIu-
virlsl arlt'tr i Salzbtrrg iir Salzburg,
tupprt'1radt: iaH.

-- I{:rll nu rU)p med de där dumhe-
Lt'rna och llis. Dct var ingen vrcde
i lrr:nnt's röst. I)ert vcrkade bara att
viLr':r ett viinligt l'åd till mig, ett vän-
ligt r-atl at t int c sit ta och Jrrata
stl'ur)l rr tirrt l.,irtlr llisa.

- .Ta, rtren .jag l?isct', tnortllor.
- ilra, lx'it, ntitt barn.
Lil c I'i)r'irlgad iivt:r dt:rtttiL httnttes

nrisstro upprcpade jag den sista sat-
scr], rnojligen cn liten smula högre,
som om visshcten om att Salzburg
iir huvudstaden i Salzburg krävde
rlet. Kanske borde jag alls inte ha
upprepat den satsen. Kanske har jag
själv någon .skuld i olyckan? I{ur det
iin må vara, i dag vill jag inte plåga
nrig s jälv, varken med f örebraelscr
cller försvar, det är för sent.

- Huvudstaden i Salzburg är Salz-
lrtirg. . . mormor biirjade bli arg.

- - Du får dej snart ett 1>ar- Iusitr-
ga.r om clu intc slutar upp med de

där clumheterna.
.Iag, trotsig: Det är inga dumheterr,

.jag lziser bara rlet som står i bolicn.
Mycket bestämrl, nrerl råittfzirtlighet i
vtr rcnclit stavelse f r)r'klaracle hon: --
Nril rlu liiser clet som står i bokctt
skirll .jag inle sriga någo1.

Nu harle iag henne fast. Nu sktrlle
iag f å se om hon hrjll siLt old och
intc sarle något när jag lästc dct
son) stocl i boken: Huvuclstaclcn i
Salzburg är Salzburg. . .

Och sä hacle jag redan fått en ör-
fil. Sorn sagt, jag gick i andra klass
i rncllanskolan. Då tar man inte emot
en örlil så clär utan viclare, och abso-
Itrt irrtc när det belor' på c'tt veten-
sliapligt l-,cl<riift.at, faktunr som nlan
hur svalt. på viit liggancltr fratrifiit'
sig. .lag stanrpade i golvert och skrc(.

Fru Popper blir huvudsta,d
Il:,,i f;it'k i atttlra hlass i nrcllan-

.t
sliolan och var 7+ år., satt htrtnnra

rich läst.e hemiandets geogt'afi, gco-

grafin om cle i clet österrikiska l<ron-

r':rtlet rcpt'esent,erarlc kungarikcna och

Iiinrlcltra. .lag hacle boketr frantlrir'
rnig 1;å bot'det, uppslagen på kapitlet:
hcrtigdönret Saizburg, och satt med

hakarr str)dcl i hä.nderna.
I gtir irade liit'aretr slr-rt a1. läxf ijr--

hiir-cl hos clcvt'tr l{inz, scim konl ftit'tr
nrig i aifabetet, i morgott kunrle jag
nilitra mcci att bli dr:tr f iit'ste son]
l'iir'hrirclcs.

Vid sirlan ltv brlrclet satt lllol'lllol'
och stickarlc. Ilalvh(igt ltlstc iag.
IIt'r'tigririntet Slrlzburg, vtare:t1 7.151-i

Iivir<lratkilol'nctt-r', 1f)2,7(i0 ittvattat'c.
.f irg upirt't'lrarlc 7,15:'i, 7,151), ot'h 1{)2,7(j(}.

'fcx'tcrt Iot'lsttttc salr-uttlit: IJefoikttitl-
gcrl [)n lanrlsbygrlctr ]ivtriir sig huvutl-
s a l<.li gcn IIV akc r lr t'u h o <'lt l; os iia 1ts-
ski)tscl, i rnatrgit otttratictr ttlvitrtit's
sir lt. I sl iirlclna iir tlc1. lt:ttrclcl rtclt

irrtlust ri. I)ct bciri)vde inte inpriintas
slirsliilt noga. Dct val l'tt en egenska.l.r

Iros alla kronlåincierna i östert'ike sa-
vitt- jag nriilkt att. hatrricl oc'h incltt-
s1r'i vai' av strilrc bctyrlelsc i stiidt:r'-
na. iin 1ra lartrlr-t, nteclan åkct'brul< o<:lt

lroskapsslirit st'l akllig l-rlotttstratle i

r;tiirlr'r'rta. llirr':t sitltulvinnittilt:tr \ritr
('r) rrvlrt'l .lag ttppt'e1-litrlt' 1<1r' tl ig
s jrilr': L nrilrrgrr onrrarlert ulvittttcs
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lvkrn nrormor sl<rck också. 13årlt: hen-
rlr)lj gaf rl och trennes tålantorl harlt:
lrlusl i t .

IvIin mol korn insllringanrlc i lutn-
rnct. och gav mig en örfil till. Skiil:
Varfrlr retar du mormor?

-. - IIuuh, jag retar ht-'nnc intc, hr-ruh
(rlt:t. huuct skulle likna grät; jag ki-
st'r b:rra tlet sonr står i bol<t'n och
ll)ofnrol siiger att jag pratar dumhc-
t r,'r.

IIan lrratar clc viirsta tolrclier
i s1iiilc1. I'iir att liisa, avbriit rnorrnor
nris i rnitt. f<irsvarstal.

- - Rar:r det som står i bokern.

I{uvutlstaclen i Salzburg är Salz-
bnlg - såna clumheter vräker han
ur sig.

- Iluuh, vrålacle jag igen, för jag
harlc just fått lusing nr 2 av mor *-
rliil står alltså att Salzburg . . .

Var står det? frågade mor ocli i clet
Iron höjcle hrigra handen för att vara
l-iirrlig a.tt slå till läste hon i boken.
I)et stritl tllil verkligcn. - Lilla mor,
sarlc min mor till sin lnor, diir
star verkligen att . . .

- Vad står där?

- Salzburg är huvudstarlen i Salz-
brirg.

-- Det var iu fint, väste morlnor,
tlet :ir utrnärkt. I{on var helt utom
sig. Dct är storartat. Så rasande ha-
de jag aklrig sett henne förr.

- Nå? Står det där? Där står att
Salzburg iir huvudstaden i Salzburg?
Står diir mera? Biihmen är huvudsta-
tlen i Biihmen. Wien är huvuclstarlen i
Wicn, står clet där kanske också'?

-- . .Ia, nten lilla mor, niir det nu
vcr'l<ligcn , . .

- - Så bchiivcr han heller. intc liisa
rlct. I)ct l<an han ju allaredan. Jung
;il huvuclstatlen i Jung. Mormor harle
cn tlottcr som bodde i Jung, ct] all-
nzrn clotter bodde i Pilsen och en
I rcclje i Brtinn. Genom diskussioncn
horr-r hou väl att tzinka på att hon
inle f ick frilsumma, clessa två tlrittrarl
och hcllcr int.e min rnor sorn bodtlct
i ['rag, or:]r ]ron skrek att pilsen var
huvudstatlen i Pilscn, Bninn var hu-
l'rrristarleu i 13r'iinn och Prag huvr_rcl-
st ir<krn i Prag. Flera rlijtt.rar hadc
hon inte, så nu riikntra.de vi mccl at1.
hon var flir'dig med cle.ssa huvr_rdstii-
rlcr'. Merr ilnclan var ännu icke nådcl:
Af rika ril huvuclstaden i r\frika, Tysk-
lanrl itr huvudstaden i Tysklancl, niir
rlt't lir sådant som står i boken så
bchiivcr han inte stuclera. Min hus-
nrorlclligt sl)al.sarnma n)orntof spl.a,rlg
Lll)[), gl'cp liixltol<en och l<astadet dr.rrr

nrcrl nryt'l<crr l<r'Af l. o<'h i cn sior lrii gtr

tut gtrrtortt ft)nstrct. -- lrtt,c ern siiii-
ling gur jirg Iör hans sLurlt:nrrttltr, s:t

sant. .jag lcver'. Italien iir htrvutlstrL-
tir-'n i Italien, verkligcn firtt, inycl<rt
bra !

Älla våra frirstik att lr"rgna hennc
var- f iirgetves. Ett sannskyldigt. r'aseli,
cn besalthct hatlc grillit nirllrrror'. IIon
tlansacle fram oclt tillbaka flatnfiir'
en irnaginär lanclkzrlta, sprang 1'rarr

rit'n eI)a vär-lclsclclen t.ill dcn artrh-ii,
f ran la.ncl till land, från starl t.ili s1acl.

L{erl ut.str'äckt arrn li?ivdade hon at.t
Östr:r'r'ike var huvurlstarlen i östt'r'-
lihc, Amerika, huvuristaden i Anteri-
ka, I3erlin...

I)et ringcir'. tltc från korriciolcr-i
h<ir-r1e vi l ru Polllrers stii.r'nnta, lllell
rllormof varkcn ville t llel kundr: t.a.

liiirtsyn till besijket, hon f ortsattc
mccl sina geografiska unclerstryknirr-
flar. - Ilerlin är' huvudstaclen i tser-
lin, Popper är huvuclstadcn i I'ru
Poltper, skrek hon och fortsatte att
sklil<a tills hon hadc fatt sin födelse-
slad Babitz till huvuclstad i Babitz.

Ll agen efter gick vår geografilära-
fel, en slätslickacl, överdrivct elegant
klädd helre, som allticl vicl undervis-
ningens början ned mellan bänkra-
derna för att kontrollera om alla
hacle läroboken och kartan liggande
framfijr sig. Jag hacle också bägge
delarna på bänken, geografiboken
var till och med inbunden i rent,
blått papper. Tyvärr tyckte läraren
att boken såg något tjock ut. I{an
tog upp rlen och konstaterade att
tlet vaf den franska grammatikcn.

-- llm, hm. Var har ni er: geografi ?

-- Jag har gliirnt clen. I)ct var mig
ftrllkomligt omöjligt att saiga till ho-

Irl(iON IRwIN KISCII var
tieck till biirdcn, men hans

verlisamhetsfält blcv vlirlrlt'n.
"l)en fll,garnde rcportcn" li:rlla-
des han i fcm vitrldsdclar och

hans reportagc friut Anrerilia,
Iluropa ot-h Asicn iivers:rl lt s

och ulkonr i llol<fornr i;trali-
tislit tagct alla cir,iliserarlc liin-
dcr. IIan dog i slutet av .t0-

talct. Ilistorien orn hur fru
l'oppt'r blt.v lrur.udst:rtl är t'll
harndontsnr ilrnt., iit ergivet. i sartr.

lingen "Sensal iollornas nrarlr-

noln illL nriii n'lorn)()r lrarle liasllrt ul
rit'n gcrronr frjtrstlct..

-_ Nai rlct giir ingt'nting, annriir'l<it'
Irarr lrrcrrl s]<errhclig viinlighcb or.lt
sviingde ntccl sin långrL svaltiL glas-
iigonsrtodd. N:il ni ltara har' (.1-

geograli i huvu<let lrehi)ver tri irrgt'rr
l;ok. Iles el'upp.

Sannolikt harkr jag blivit fitllii)r'ri
iiven orll jag haf t boken lrit'<1, liir
Irir-hiilct. hatle ju fiir.r'a gar)gcn sturr-
nat vitl l{inzl, sonr kriltr plccis l'iir.t'
rnig i listan.

Vacl vct. ni oln her'l igrliirtrt't
Siilzburg'?

.Iag b<)r.jarlc I'ilnlsa upl), ntv<'kct
I'olt.. Lrilarctr shullc suar'1. ltli lilirr.
i)vcr att. jag var nryckt:t vii.l trrtrlcr.-
liitLarl our hcrtigclömet Salzbulg ot'lr
- - tlct hopparlt's jag 

- ri:irfi)r I'ragir
nrig onl nagot annat. I{er t igrli)ntc't
Sirlzburg iral cr) vtaleral på 7,1i1i
J<vacilathilontc-ler och 1{)2.7(i() invana-
rt:. IJr:ftrlkningen 1,ra l:rnrlct livniir. sig
huvudsakligen av akerbruk oclr Iro-
skapssl<ötsel, i rnanga onu-aclen o(.lisil
qcuonl saltui,vinning. I stiirlet.na iil
rlet iranclel och industri. Ilcfolkrringrrr
iir övervrig:rnrle tysk. I{uvurlstarlen i

Salzburg åir Salzburg.
Jag giorcle €rn paus. 

- Viciare, ul)l)-
1'orch'arle liirarcn rnig och sviingtle
rured giasr)gotien i den svarta snotl-
rien. Jag uppreltacle den sista satscn
merl rnycken eftertanke, som om jlrg
drirmeti l<unde få tag i fortsrittnirr-
gen. Huvudstaden i Salzburg är
Salzl;ulg.

-.- Nu har vi hört det två gånger.
,\tt huvurlstaden i Salzburg iir Salz-
Iturg iil viil tiimiigen s.jiilvklart. Nr.r
blev rlct 1<il rnyckct fiir rnig. I gar
irade den satsen f orckommit rnin
nI(Jrrrlor sä otrolig, så omii jlig, :rtt
hon A\/ den anledningen gripits av
e1t. r'aserianfall ^- och nu skullc tlct
iLlltsa vara "sjiilvklart" f ör alla.
I)r:I iir ails inte självi<lart, shrek jirg,
lilrl i lrnsil<tet irv rascli.

-- Varl rnenar ni metl zrtt clct, intc
iil s.jiil','1<lart, f r:ågade lrir.arcn oclt
gli)rncle i sin f örundran ijvcr nt jn
friichhcl alldelcs att sviinga rncrl
glasirgotrsnorldcn. Vall ijl lil rlt:1
intc sjiilvklart ?

- I)ct. kan ni fråga. rnin mor-rrtor
ot'rr I

IIan sliiyrarlc mig till rcktorn, sont
gcnast satnntankallarle en lät.iu.l<orr_
Iclerrl;. Llilarl<onf efoltscn rliinrclc ntig
lill lcrrr Iirnltrar.s irrnr:sprit.l.ning i sl<o_
Iit n.

Ii. Ii. Xist:h.
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DR ADA 1{ILSSON:

När kommer övergångs-
åldern?

Genom en rad statistiska under-
sökningar vet man att över 50 Pro-
cent av alla kvinnor uPPhör att
menstruera mellan 45 och 50 år, nå-
got senare för dem som haft 3-4
barn än för dem med endast ett eller
inget. Medeltalet ligger mellan 47

och 48 år, men awikelser från detta
medeltal är lika normaia som Inedel-
talet sjäIvt. Inte mindre än 20 pro-
cent uppges mista sin reglering efter
fyilda 50 år, och samma procenttal
gäller 4G-45-årså1dern. Ett mindre
antal, 3-4 procent, kommer redan
före 40 år och 1-3 procent efter
fyllda 55 år in i klimakteriet. Man
har som bekant ansett att klimatet
spelar en viss roll i pubertetsutveck-
lingen. Men vid klimakteriet är det
svårare att påvisa klimatets inver-
kan.

Ett tidigt klimakterium kan även
inträffa genom operativt ingrepp,
t. ex. genom äggstockarnas eller liv-
moderns borttagande eller genom
radiumbestrålning av äggstockarna,
Man får då ett klimakterium som
utmärker sig för betydligt stormiga-
re symptom än det normala. Den av-
skräckande klimakteriska kvinnotyp
som Zola skildrar i en av sina roma-
ner, Fertilit€, hänför sig till en kvin-
na som i steriliseringssyfte fått sina
äggstockar borttagna.

Vitl oregelbundna blödningar
bör undcrsökning göras

Menstruationen kan sluta hastigt
eller den kan vara borta några må-
nader och så komma igen. Mycket
vanligt är även att menstruationen
undan för undan avtar och.så små-
ningom upphör. Det händer även att
det under denna tid uppträder längre
eller kortare blödningar, Som i och
för sig inte behöver ge anledning tili
oro men då man vid denna tid har
aniedning att räkna med ökad möj-
lighet för kräftsjukdomar, framför
alit i underlivsorganen, kan man inte
nog bctona vikten och niidvändighe-
tcn av al.t varjc kvinna så fort det

l6
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uppträder några avvikelser från
menstruationen genast söker läkare.
Skräcken för kräftsjukdomar kom-
mer ofta vederbörande att intala sig:
det är bara regleringen som krång-
1ar.

Är det sedan genom en undersök-
ning konstaterat att intet tecken till
kräfta föreligger, kan man ta blöd-
ningarna med större lugn. TY även
iångt efter det menstruationen slutat
kan enstaka regleringar åter uppträ-
da. Äggstockarnas periodiskt rytmis-
ka verksamhet är inte slut med kli-
makteriets uppträdande. Den stigan-
de och fallande temperaturkurvan,
som kan påvisas i samband med
menstruationen, kan i många fall
konstateras fortgå en längre tid ef-
ter det menstruationen slutat. Vi vet
också att tillförande av äggstocks-
hormoner i tillräckligt starka doser
även långt efter klimakteriet kan
f ramkalla menstruationsliknande blöd-
ningar. Uppenbarligen kan även and-
ra orsaker ligga bakom isolerad men-
struation. Men kom i varje fall ihåg:
Hellre en undersökning i onödan än
cn för sent!

Vari består besvären och varpå
beror de?

Svaret på den sista frågan Iigger
i påpekandet att sexualhormonernas
gradvisa bortfallande naturligtvis
påverkar kroppens övriga hormon-
bildande körtlar. vilka som vi vet
antingen kan förstärka eiler hämma
varandra. Hjärnbihangets hormoner
kan stimulera äggstockarnas verk-
samhet. Binjurarna och skölclkörteln

inverkar på äggstockarna och tvärt-
om. Faller nu ett organ bort så stö-
res, som fransmännen säger "la gran-
de symphonie glandulaire" - kört-
larnas stora symfoni. Utslagen från
sköldkörteln och binjurarna t. ex.
blir för starka. Och därmed samman-
hänger övergångsårens besväriighe-
ter, som till stor del hänför sig till
så kallade "vasomotoriska rubbnin-
gar", d. v. s. blodkärlens abnorma
utvidgning eller krampaktiga sam-
mandragningar. Hormonerna behär-
skar framför allt det vegetativa nerv-
systemet, alltså det som icke står
under viljans infiytande och som
därför även kallas det autonoma
nervsystemet, Genom retning från
dessa nervtrådar utvidgas eller sam-
mandrages blodkärlen, tarmens mus-
kulatur slappas eller sammandrages,
svett- och spottkörtarna stimuleras
till avsöndring eller tvärtom o. s. v.
Dessa symptom av olika slag kallas
vanligen med ett gemensamt namn
"bortfallssymptom", alltså något har
upphört eller fallit bort.

Hur ofta uppträder bortfalls-
symptom?

Innan vi går in på de särskilda
besvärligheter som övergångsålder-n
kan förete måste först påpekas att
en icke ringa procent kvinnor går
fullständigt smärtfritt igenom över-
gångsåldern. De märker intet annat
än att menstruationen upphört. Enligt
en omfattande engelsk statistik visar
sig denna procent vara 15. En viss
skillnad tycks finnas mellan gifta
och ogifta på så sätt, att bortfalls-
symptomen förr:Lom oftare hos de

ogifta, nämligcn i 20 procent, ltos
de gifta däremot i 13 procent. Någon
förklarir.rg anges icke.

Enlig[ en a.merikansk samnransiäil-
ning saknades symptom i 25 procent
av fallen. En annan amerikansk sta-
tistik anger att erdast 10 procent av
kvinnor i övergångsålCern har verk-
ligt störande symptonr (dessa och
eft,:rfoi;ancie siffror är härntadc ur'
prof. Westmans bok övergångs-
år, Rab6n & Siögren, 1945).



Barutens egen sida: FRU KLOK

:i3. "All rigbt", st Lejttrett, IItt ikl;iclde sig den prahtt'ulla
nla 4r"'U,n,t. Fru Kloh blåste plötsligt på ltottont oc/t r.rigorna
på driikten bler tcrkliga t,åg,or.

8.

i1. Högre och högre s/e,q t.iSoutt. Niui,r/t,rt ji)r i,igltr r.,c/t

djur och de andrt höga iintbetstttiirneu oc/t generdlerrct t'ustde
till hejsarens uud.riittrtittg. Men den eldke kej-raren och bcla
hans hoa drurfrnade i de skrnntande t'ålortt't.

ti. (.|-tr,tttg r.,c/: lrr K/ok
ttt !ltt rig lttl tr.11.,,u r'tt
s/t.tttc/ c,tt 11s/., .r,i,g f ttrt rnlctt

1., i ttt tti, l r'tt .

br'Iri,de lljclorrt .ton /Ltde tt,ingtt.r
,.,t-/.t t rtt 4 /ttttt.r .rllt'rtt'. De .rtoci p.i
.t/L',q t//)t oc/.t t öd ttltft 71y /t,tt't,/ nto/

+6.'ft.rentt/.r f,ig/'rr l1/lde,i/er t.ltndett t,t-h .tjöti,q tttrtl.rit
de lii;.q: "Fl)g, il x, lll.s,., Fl1,.q no/,, c/t lit i lr)/tt,r. l'i ltci-
ör.rkt er, C/ttrattg ,c/t Irtr Kl,,k, ,itll,r ttii tnti.;1.o1t.11 .,"

s r_ t"f

I)cnna olikhet i sifferuppgifterna
synes niig visa pa att suggestion kan
sirelir cll stof roll. Lever en kvinna
i en sårlan nriliii där den allntålnna
Iiircst?illningen åir att nu komnrer rlet
några besvilrliga år^ sä får hon som
ol't ust cie5sil l;esviirligheter. Utgår
irorr I r'än motsatscn ellet' henr-res tan-
ktrr iir inriktacle på anrlra ting, så
ruLrrblir synrptornen ellef I'r'anrkonrnrer
cntlzrst, i lrctyrlligt ntirtrlrc gl'arl.

l)c vanligaste hränrpol'nar.

De vanligaste symptonren är enligt
den cngelska sammanstaillningen
trr)tthct i nära 70 procent av
f allen. I)en amerikanska unclersök-
ningen reclovisar nervös oro
sorn det vanligaste tecknet i icke
mindre ?in 98 procent av denl, solll
1rä det hela taget har några obehag.
Ditrnäst kommer blodvallnin-
gar i 95 procent och tr<itthct
i 88 procent, n e tl s t ii nt tl h t' t. oclr

gråtrlildhet i 80 proocl)i,.
srimnlrishct i 72 procent, hrr-
vudviirk har siffran 62 pro(:()r)I.
Ilåiftigt påkommanrle s v c' t. t n i n-
g a r, som i synnerhet natteticl väI,
lar besvär, tycks förekonrnra nrinrllc
ofta. Även andra symptom fråu h.jrir.-
tat och cirkulationsorgallclt lian u1r1r-

tlrida, nerviis hjärtklappning cllt.r'
kranrp i vissa kärlområrlen, sotn t. r'r.
kan åstlrdkontn)it clt o'u'anlig blekltt't_

t7



ffi

dc }}ISR.

helsiden. :\nnars lr)-
ir l I kosl it llA I't'or Jc ri.

bcl4cistrirtg. rlc/t,,tg,t t Iretlsrörc1'
5 (: | 1 s / 1 Lt /7t / 1 I I t s,tm I i / 1,4s k tn t p a t t j n t r ; t

,tt ( )/7lL""t p7tcl1.

SiLnrt irlit{1. kottrtrre:r vi att av aila
klirft.er un<lerstöclja utvccklingen av

rrlorrrt'rrt'r'girr lör fledliga iindittttal.
Nfeci stor uppmärksamhet komntet'

vi att fijlia rlen kon[erens orn dctta
tt'nru sonr skaii sammanträda i Ge-
nivr: i augusti; i mä nsklighetet'ts
r)iunn kommcr- vi att vaka över att
rlt-'nrlli sak inle avspisas tnetl några
allnrosor ur burigeten för atomkrigcts
iiirbele clande.

Vi kiinner- tic fijlclelar nåinskligirc-
1t'rr skulle kunna virrna ul' en energi-
källa vilken inte, som fallet rir mcrl
kolet, kräver besvrirliga och rlyrbara
translrolter'. 1 kilo brännbart urall
levcrerar lilia mycket värme som 3

ntiljoner ton kol. Det skulle göra tlct
möjligt att utrusta inclustriellt un-
<lcrutvecklade liinder och på det sät-
1ct h j:ilpa dem att befria sig f rån
dct ckonomiska beroendet och sväl-
ten. Det skulle fijr hela mänsklighe-
t.cn innebära en betydande lättnad
i alla materiella svårigheter; särskilt
fiir husmödralna och ftir mödrarna
skulle clet innebära en vittgående
fiilcnhling av irrishållsarbetet.

De pengaf som hittills givits ut
till 1r'amställning av \rapen skullc
knnna användas för kampen mot
sjukdonrar, för farniljernas välstånd,
för konst oi:h vetenskap, allt clet sonr
gtii' miinniskornas liv rikare och si<ö-

naI'e.
I)cssa perspektiv, som är nriinslr-

lighcten våircligare, måste triida i
sl iillet f ör clct barbiLriska tillst,ånrl
sorn tlcn vansinniga kapprustningen
rllivit oss in i.

f)ertta zir också pelspektiven fijr
rnrjtlrarnas viirldskongress till skycl<l
I ril rleras ba rn mot krig, f ör ned-
r-irstning clch r'änskap nrellan folken.

I )r'nna liongrr:ss komnrcr att sanrla.
l allikir tlelcgatet-. I)et blir en saut-
nrankornst sonr nröjiiggör en myckct
l.rrcrl riislinssion nri:llan kvinnor uf
alla. sl<il<t och iran alla liincler. f)clc-
ga Lionelna s I<a ll rcpresentera alla
rnritilar'; nrr)clrar som inte kan gl0nr-
rntr, l<t-igeLs fasor'; cle stupades, dc AV-

liit.t.arlcs och rle fiingslades miiclrar;
nrijrlrar som tlarLat under bombreg-
rr[)11, solL lcir-lorat sina ]rem ocii allt
tlc' åigde ocrh också de mcjdrar vars
sirnt:r' i dag ater inkallats till vapen-
t.jiinst, som hotas erv f örlängd t iiirr-
stct itl cllcl sorn skall skit'kas sonl
solrlalt:r' 1 ill l-r'iinrrrrarrrlt: l:irtrlr:r.

u&*$#s
.f' t * ,,,

&.
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flit.e:t utöLrer det aQrtligcc

är faktiskt den här lilla söta blusen,

som vi hämtat ur clen franska KDV-
sehtionetrs tidning "Fetnmes Franqai-
scs". Som ni ser är den signerad
I) i o r latom oss alltså koPiera!
S.jrilvklart kan man köpa ett vackert
ltanrl och använda till remsan fram-
till, halslinningen och den lilla roset-
torl, nrcn finast blir det förstås on
rnan brorlerar i korsstygn. Brcdvid
har ni ett litet rosenmönstre i kors-
stygn; man kan sy själva rosen i en

vzrcker röd färg och bladen i svart,
cller varför inte hela motivet i en

l'ärg, exempelvis rött, blått eller i

rnil<l lila. Under alla omständighetet'
biir man välja ett bra tyg, skrynkel-

:

l

f ritt linne eller
nAr <lc't sig int.e

Lt.e,rrari uat litret
(Frtr'/.r. {r'7u .rid. 8).

I'iillc vill vi hälsa det initiativ sonr
l.iigits av amerikanska vetenskal;s-
rniinnens förbund som sysselsätter
sig med cn undersökning över verk-
rringa,rna frir vetenskapsmännens dcl
av <len nuvarantlc hantlliiggningen av
vistrnr sansol<nin gar.

IB

Var je utbyte bef ortlr,tr u,ittska-
pen ntellan t'olken ocl) bringar
oss närntdre dLrLtstrtingett som iir
kainnc;rrtas stord må|. Förbuctct
nrct de ntörclande w-Ltplteil, r{e
t herntonuhl;ir a- ocb atontcapilcn
blir e// bet1,de1t.7r17 etdpp ],,i
v-,igctt ntot dL)rustltinS; d,irIiir
konntcr dllrt tttörlru dtt //tcd

å1,

ffi



Yr rALAR oiu LLarlnr
CYdrnri 

ou
MARGOT

Bomull är materialet i sommar för både vardags- och
festklänningen, konstsidenet håller mer och mer på att
försvinna. Det finns mycket vackra skrynkelfribehandlade
bomullstyger såväl i enklare som finare kvalitder. Prickigt
är fortfarande mycket modernt, gärna samman med en-
Ifugat tyg i samma bottenfärg. Men absolut mest aktuellt
just nu är randigt, och då gärna med ränderna tagna pä
längden, vilket ju också är det lyckligaste för den inte
helt slanka.

Här' visar vi några tips för sommarklänningen. Modell
I är en skjortblusmodell i randigt bomullstyg sydd i två
delar, d. v. s. kjolen är rynkad fast vid en linning. Det
ger oss vissa variationsmöjligheter, kjolen kan användas
till en annan blus i enfärgat eller en s. k. topp - se

på linning och är vi tillräckligt smala i
midjan kan vi sy ett brett draperat skärp
i awikande färg till den. Mycket vacker

blir den här klänningen i onngefärgat
bornullstyg och med svart skärp till - för
den som klär i så pass djärva färger, Mod.
V är en topp med knutna tampar på axlar-
na och mod VI slutligen har liten holklirm
och ett skärp som ligger nedanför midjan

v-

och rlnkas ihop genom ett litet klätt
spänne.

mod. II där vi har en blus i samma tyg
som kjolen men utan ämar och försedd

med en liten vit krage i pikö. Mod III är

en enfärgad blus med holkärm och rund
ringning, sydd i en färg som går till kjolen.

Mod. IV kan vi sy i enfärgat eller
rnönstrat bomullstyg. Också här syr vi blus

och kjol för sig men i sanma tyg för att
ge intryck av hel klänning. Kjolen sättes

Till vår kongress skall komma
mödrar till små barn som behöver
skolor, sjukhus och ordentlig mat och
som i dag offras för kapprustningen;
mödrar till ungdomar som inte fått
någon yrkesutbildning och inte har
arbete; mödrar vars söner löper fara
genom smutslitteraturen och vars
döttrar löper fara genom den mora-
liska upplösning som nöden och före-
komsten av utländska besättnings-
trupper förorsakar. Vår kongress
kommer att bli en de arbetslösa
mödrarnas kongress, en kongress för
de mödrar som kämpar mot de dåliga
lönerna och mot att deras män av-
skedas från arbetsplatserna; en kon-
gress för de arbetande mödrarna som
är utsatta för den skärpta utsugnin-
gen och bondkvinnorna som ruineras
av skatterna.

För alla dessa ruödlar, för alla
kvinnor måste förberedelserna till
denna kongress bestå i att genomfö-
ra en rad konkreta aktioner mot alla
krigsförberedelser och mot följderna .

därav för familjernas liv och mot de
faror som hotar deras barn.

Till denna kongress skall komma
mödrar av alla åldrar som är beslut-
na att beskydda och försvara sina
barn, små eller stora.

Vidare måste delegationerna repre-
sentera alla de olika organisationer
som intresserar sig för freden.

I alla länder står försvaret av
freden i intimt samband med konkre-
ta problem, som gör det möjligt att
vinna kvinnorna för gemensamma
aktioner. Detta kan ske genom en
stor nationell kampanj. Under givna
omständigheter kan man skapa natio-
nella initiativkommittder som består
inte bara av representanter för en-
skilda grupper och organisationer
utan också av personligheter som
tillhör olika politiska åskådningar.

Vi föreslår att man i alla länder
ägnar månaden före världskongres-
sen till olika karnpanjer för' under-
stöd åt kongressen.

Att förbereda mödrarnas världs-
kongress blir det bästa bidrag kvin-
norna kan ge åt den världssamling
av fredens anhängare som Världs-
fredsrådet inkallat.

Under de senaste åren har kvin-
norna blivit klara över vilken oerhörd
kraft de utgör. Gemensamt med alla
fredskrafter har de vunnit stora seg-
rar. Trots alla hotelser har atom-
bomben inte kommit till användning;
krigen i Korea och Indokina bringa-
des att upphöra.

Men ännu består faran och möd-
rarna, vars instinkt alltid är vaken
när deras barns öde står på spel, är
medvetna om den. De spårar den
växande faran och har beslutat att
utan tvekan ta upp kampen. De vill
inte försumma att handla medan tid
är och därför har KDV beslutat att
inkalla Mödrarnas Världskongress till
denna sommar.

Och nu, kära gäster och kära vän-
ner, åligger det varje enskild av oss
att säkra konglessens framgång. Om
vi av fullaste hjärta vill det så blil
kongressen en stor seger.

Mödrar i bela ztärlden, i namn
av livet sont vi sbänker - låt
oss stå sdmman och krävd freden,

l9



Det gfu l^tt att
vätva medlem-

mar SKV

!a, så ilger BIRGITTA STRÖM i den

liaaktiga Karlshoga-audelningen. Hon bar

s jälr sedan årsshlltet ofurat inte mindre

är 12 dr., de 25 nya medlemmar aadelnin-
gen fått. När il frågar Birgitta bu bon

bär sig åt, så ttarar hon bara:

- 
hlan lår td en stund På sig, slå sig

ner dd höAsbodet hetnnta bot dex nzan

rill afuua oeh tala onr tad det är ti splar
med i SKV. Flertalet au dem iag tärttat
har bliuit medlenrnar därför att fred.tfrå-
gan har intresseral den, andra åter ,lckle
att ti giorde en bra saU när tti tog itu med

tuäu:tugeförhållandena bär upp e på

Shranta. Bara man tar tillräcäligt
allaarligt på appgiften, så tisst går

det att tärua medlenmar,
B,

rill

De olöku åldrurnas...
(Forts. från sid. 17).

Svindel och öronsus, flimmer för
ögonen

är inte heller så ovanligt och kan i
vissa fall bli besvärande. Så har vi
rubbning i ämnesomsättnin-
g e n, som vanligen medför en för-
långsammad förbränning i kroppen
med tilltagande fetma, som framför-
allt visar en förarglig förkärlek för
höftpartiet. Därmed sammanhänger
en ökad benägenhet för reuma-

tiska led- och muskel-
s jukdomar med neuralgiska
smärtor, som verkligt kan inskränka
arbetsförmågan. F ö rs t op pnin g
och gasbildning hör till de
relativt ofarliga symptomen, men om
de förefunnits förut kan de nu bli
besvärande.

Det kanske allvarligaste sympto-
met kommer från nervsystemet
och består i en tydlig psykisk för-
ändring i stämningsläget,
som från viss oro kan övergå ti[
verklig melankoli med ån-
gest och stor irritabilitet.
Den svåra nervösa oron uppges före-
komma i 40 procent av fallen, men
medräknas lättare former växer pro-
centtalet säkerligen betydligt, vilket
även framgår av den amerikanska
undersökningen.

Alla övergångsperioder i könslivet
inverkar på temperamentet; puberte-
ten går ingalunda fri från sin melan-
koli och knappast heller ens en van-
lig menstruation. Det behövs inte nå-
gon stöne observationsförmåga för
att konstatera, att dagarna före men-
struationen känns en tydlig förstäm-
ning utan rimlig yttre aniedning.
Denna kommer ibland också igen vid
menstruationens sista dag. Dessa psy-
kiska symptom,. stegrade till verklig
livsleda, blir ofta klimakteriets star-
kaste belastning.

'Iillsatntnans ke,n ai,
åstadkornnla stot"a ting

Vår medarbetare, har frågat några rzöd-

rar i Göteborg rad de täntar sig aa ALöd-

rarnas o^ärJdshofigreJs. St,aren är op/inis-
t)ska.

- 
Alla vägar nåste prövas för att ge

folkens fredsvilja mö;lighet att kon-ura till
uttryck, säger f ru Maria Klint. Franf öt
alit måste mödrarna genom denna sin kon-
gress ge uttryck för att det är d.eras oför-

)tteiligd t'Jtt att Je barn de ger Iivet åt

får kon-rn.ra till världen utan att vara stän-rp-

lade av obotliga skador, orsakade av väte-

bon'rbsexperiment, och att dessa deras barn

får växa upp till friska goda medborgare

som utför sitt fredliga arbete i vetskapen

om att inga förintelsevapen l-rotat deras

existens. Förbud mot atorlvapnen nråste

vai:a ett av de absoluta krav som Mödrar-
nas väridskongress föt fran'r å alla nrödrars

vdgnar.
Arkitekt Nadja ViAing framhåller au

kvinnorna ju alltid i sin egenskap av rlöd-
lar hal n.rånga intressen att gemensamt

kärnpa för.

- 
Men i dagens läge, understryker hon,

är givdtvis vår allt överskuggande uppgift
att skydda vära barn, de som vi fött och

den.r vi hoppas få ge livet åt, från de fa-
sansfuila följderna av ett atomkrig. Ensan-
ma kan vi inte göra mycket, men håller vi
aila ihop kan r.i åstadkomna stora ting.
Därför n-råste vi också i dag sätta in alla
krafter på att göra Mödrarnas världskon-
gress känd bland alla svenska kvinnor.

Mödrakongressen, liksom alla kategori-
kongresser, har en stor opinionsbildande
betydelse, säget ftu Mona Jobansson.

- 
Den ger en växande opinion bland

kvinnorna bredd och klarhet och påveikar

andra kategoriet att säga sin nening i den

livsviktiga frågan om krig eller fred.

- 
Du tror alltså att opinionen kan in-

verka på de makthavandes beslut om krig
eller fred ?

- 
Självfallet, svarar Mona med över-

tygelse.

S, Z,

Segran'e
i tävlingen om bästa resultatet i kampanjen
för värvande av nya medlemmar till SKV
blev V:a Sveriges distrikt, son kom in
som god etta. Norrbotten blev tvåa, Stocl<-

holms län belade tredje plats och son-r fyra
kom Örebrodistriktet. Förbundet tillför.des
under kampanjen 541 nya medlemmar, av
dem svarade västsvenskorna föt 2Lj.
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