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i,rrsl<ltr fri''1. lt.'tl.t :ir' ('n ,rjiilvkirrr ir.irtrtitl:',
lll(irlrrrr
i vlrl titi ttiir irtgt'n trtr,rl'r' lilrrr vlrrir lrrgtt lt,l sll
I lrlrr ottt t'i l l<r'ig I r'.y'lt'r' trt. i)t'l t't-irla f i)r'r'attitttrlc lir all
rl 'l lirtrts rtrcrlrtu ri()r r irrlt' lirr rlrl i karnl)('n ltt()t krigel.
Mr'i<lrar', livir)r)ol', sorrl l<iirtrlriu rn()1 l<r'ip, lrrrr itttt'lr.'s; ig
till rrlI r;i,lilr f (it('Lyt.g,il rll'[ ()rlle(l€'li)at il
1,,r attsitl
liilrgrt', rlr lurr g, jot't ttplr lrlalt.'r'
krigslrol r't. I)t'lrlrr':it'll
liil lrattrlirlerr. I)t'llit tttiilkt('rllarr rt'rltur llll:r riti r li.'n'inrtof nas f iilsta irttt't'rurl iortr'lla I rerlsliirettirtg lriltiitrlt's oclt
fick rranirrel "l,igarr firl lrt'rl ot'lr frihet". l)r't lralngicli
i,r'lisia l1)llr rtii t' rit' kvinr)()r' s()ll) skalltt<lt' KI)V lovtttlr'
Iterl.
lrlI ktirttpa uliut vlrpt'rtt'ilir liir (rn vlraktig,
llrrrlt,r'rit'garlgnä
tio afelt luir Kl)V hallil sill lirl lt'.
'l'illr;iintrrtitrts nterl vitrlrlslt't'risrijrelsert ltlr I'ii)\'t'rr lialttp
rn()l rlt't krig sont lrolur rnlinskliglr('len n)e(l ii)r'iirtelst'.
l'a sanunil gartg lurl I(l)V sijkl lorntrrlerir gt'ulrtlf rir rrlsrillninganla liil' crr lrerllig vlillrl. Vi har rrrrclelsi)kt l:ar'n('rrri ievnarlsfilrhallirrtrlerr i oiil<a rlelal av viir'l<lt'rt oclt
klal'ligt rrrttlerslrirkil l.t'tyrlelsen ar,' tilll'rerlsslälltrttrl.'
levnatlsvillkor I iil rlerr vli xunrle gerlelal ionen. Vi lrlr r'
rrrrrlt'r'sökt kvitrrtorrras sarnlriilis.st älllring iivt'r' ltelir vtl r'lrlt'rr ot'll fastslagil kvirtnolrras riitlighelt'r'. [rvirrrrrll vet
irll en varakl ig l'r'erl ;il rnii.jlig enrlasl i en vlirld rliil'
kvirtrtr,r' ltar l'rrll1 ttte<lartsvar' lilr riarttlriillet och rltil allrt
I rrltr ltat' I'ull nri).jligltel l ill kroppsli64 or'1r artrllig hiilsu.
l )t'rtna Mtirl rarttas Vii rlrlskortgt'ess k()tl)nlel sii kr.r'ligt,rr
a.l I i tnrirlt'at'ntts rrarlln lrantf iil' lrllt lirii vir lirlllrrrl u)ot
tnassli)r'slrirelsevalrerr, l<r'ii va rrc'rlnrslnirrg ot:l) l'i)r'harrrllirtgat'. l)ert k()rlrnler all [<r'ii r.':r iill l<r'ig skrLll icke vanr
rrter'. l)el la är' ett arrgeliigel rLren<le. Ot'lt vi li l lilr'vissatlt,
rrrrt at t tttiirlt'ar f rart lrela vii r'ltlt'rr lral ntakt oclr k()rluntl'
a[t göt'a. siu rösl, hörcl niir rle slå.r' enarle.
Men jag lroppas irll rlenrtzr korrgrt'ss ocksa v'ill ligrt:r
r'rr lirrtke rit villkortrr liir t'rr vlrrirklig lrt'tl..litg sl<ir in1t'
lrc et'rrtl t.lt rt1-lp tlet ltrol,lt'lrtr.1 i lrt'lir tlt'ss I'irlrl. \'irl
Viir'lrlsl'rerlsmijt.et i Ilelsinki irireslog lularen I'r'itrr Svcr ige rlt Världsir.etlsråtlel skullc skap(L ert lr.jiirrrlrrrsl liir'
rr ll tutrlt:t'stikrt ()r'sal{('r' I ill klig, sociirllr, r,liortolnisklr oclt
lrsyl<ol<lgis[<lt ot'srtl<r'r'. Onr rlt'1lrr liirsllrq f iilr,,t'r'li.liglr;
trråsle ju någnt lrr,' lrjril'rrtlrrsl('ns r:t"rllt'rrrrrrirr lrli kvirr,
rrot'. 1)r'l li l tttirr ilvr'l'1.1'gt'lsl llll socilrllr oclr r,liorrottri:ilirt
()r':iakcr lill lirig iir't'iktiplart'rilt l)sykologisltir. I t'rr varltl
lri lriirt faltigtlortl oclr sot'i:.rl ot'ri tl','i:llt l'.r)t;trilrr ltilttHil
1r:;ykoiogiskit liligrlor'sakt't ltI I I i; rii'irrtilt.
l!11 rlel i alla laij lillirllr:r rrtig lt I :;iilitt t'll [.]i.l t {}r'(l
ritri Viklett ltl' ltll :;liirlt;r err rr)iirrshligItt't s()rrt lrii:isar li,r'
lrll levir it'rr lrt'rllig v'rillrl...\r'f l-ritr skii I Jl rlel rrirlrrr'lig,l ul I lretonit viklerr uv rr1l1-rlo,lrarr liil lrt.rl i t,rr li'r'sartrlittg såtltttt ri()rrl tlt'nrta..\lla lrtil lutr rrii r'lr lirrntaltl
Irtetl rlen viixantle gener'åtl iont'tr. Vi vill alla sl<\'tlrlil \rilt rr
I itt tt, vi vill atl rlt' ska t'rixit rr1t1r i t.rr trlriro:;iii r lrv kJr
leli. \ri r'rl lttt l!1 r s ,\ lrr r i I li rr rr r', rl, rr irrcl islitr lrrrl:r,,
I
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\'.rlrl:;lrtirristt'r'rt, lltt l.itl ttiit'lrort skt'ivt't' lill vll t'liottcress all lrrrklirrr ;ir rrriiriskliglretetts vät'stu lienrle ot'lt
rrtl rlelt kirrr l;t'segt'as ettrlasl getront kär'lek. i\lltsä tiil
rlt'l f iilstit: v'i krirul{'r' ,rllir rl.jLrlr or'() iltföl' pr()blentet ()rll
rr l l ntol \rr-r'l<tr .r-g,gt essi\ra l etttlt'ttst't' ltrls våt'a ltat'11 or'lt
vet'kil t iir vii rr:ika 1r, solitlat'i1 el skiirrslat, rls.jä lviskhe I lto:r
rlt'rrr. l,'iil rlt'l arrtlrir: rlt'ltl ril t-ll ()l)lr'a(l('rliir vi lrllit
()nlr'(lellJirl klrrr glilrlr iir. \ri li i rrtrirlt'iu' ellet' rt)()t tllii(ll'ilt,
Inallga av ()s,i rit lalarr', !'i Iral irtlll,lirlrrle ot'lt rlät liil' itttsvar', varl vi stigt't or'Ir virtl vi rir l.retytlet' ttågol liir'
Ilarttttirlerr. Niil nlart rtttrltt'visirl i lristot'ia oclt geogt'ttli,
nli r lttarr rj\'årlal l)a l)ilrrts llagtlt', llär' rttatt vii l.iet' lti)t'ker'
oclr leksak('r'al (lerlr alll rlet lrar lre't.yrlelst'.
l)t'l llerl j:' sliiilt'l iLtl i rlt'ltrta fr)t'santling uttrlet'ritt'vli:t
crl
f ragarl ont rr1-rpfosltirrr tilr' lt'erl rir irll vi hät'lritl
rrrii llight'l 1 ill sartrall;r'tt' rttt'llatt kvittttr)l' sottt skil.jel sip',
iasil<ter nrtrr lral s('r))elrsanrl sin kii riek lill l;at'tterl oclt
sin iittskart ittt skytlrln rlent. Vi ha;' t'erlatt g.iot'l rlt'tt et'fiLrt'nhelert ull konlakt rtrellitrt olika. asiklsgt'tt1-r1rt't' rit
rrrii jlig rriir rlrl gii llel krttttlr Irrot rlalig selielittet'atttt
Illol lit'igsle[<sttl<t'r', f ill l.r'lr f iltttt'r' ,rllt ]rt'lt lrtit'ttbiilket'
,

o. si. v.

I rlellll sanlrrrilrllrang rrra rlel lillata:; ntig all f'r'ltrttslli lla t'tl fi)r'slag it'rr lrralitisk rlt'taljiragir, (lrtgelrir satlurtil
liirslag stiilltlt's i s.jrilrra verket flatr Sverige t't'rlatt i
Iirilrt'rtharnn l9irii n)en tlel lt'tlrlr- altlr-ig till llagol. :jii
orrr liilslagel lrlil alltagel ' lorle'rtrtri gang ville jag
a1
I
svala
vu
[)el'sonligt'rr liir tlt'l rrr'[.ete liirslaget irtrtelrli r'. .lag f iirt'slal all korrclessen lillslyt'ket' skapartttel
:lv ('r) litt'n irtlelnaliorrell {'('rt1I'al f ril rrl bVte at' inf rrrtrtitl iorr oclr rtttr l eria l sortt lra r lr l I grira rrterl ttpptostratt l iir'
llt'rl. Fiitt ptlsitivt l.eslrrl irrrrel-rtil bara all KDV:s titl
lrirtg o<'lr ;rrtrllrr irrlr t'sst'r'arlt' ittlerrral ionella kvitrnotirl
rrirtgar llVckt'r t'1 1 rn('(i(lrlilrrlt' onr årll en sårlatt central
liltlts oi'lr lrcl' orn nliltcriitl. l,ltt krtnkr'et (.xent1lt'l! | katrtl)('rt ntol rlåliga ii('rit'r'','ill rr)iil) ofta birttla på någi.rl
rrnn.rl Iika lillliisl ot'lr spiirrnanrle. I)t't tiI myckr'l lrittalc orrr olilia lrirrrlt'r' silnrullrt'ltrr'. Iliil t'll l,lrrrr i Sv<'r iri,'
rir' ('n l;r'r'li llt'lst' llirrr ,'\llilitt, I r'årr Irtrlit'lt, l'l'årr [(irr:r
lltscitl't'itttrlt', rlt'rr lrer rlt'l okiilrtla:; Iittsrtirrg. ()r'lr ltor'l
st'll lr'ått rlelllr slirtllt' rlt'l vilra ttr,r,'r'ket Jrrakt iskl ir ll
:ul!'Jtl(la sarnnril l;iltlrrrllt'rial i,rlika lälrtlt'r'
atl rir,t.r
siil tir texterr är ju lätl ,'\lla r'rl ltjl'rnorlligerr atl tle f lesta
set ier t r vt'ks rllr'(l trlel I liser t:x1.rcrr'tel'åttle I t'årr I TSA, rlå r'fiir l-'lir rlet så lrilligt. Cr'rrtrirlelr skrrlle rrt'kså ta plltol
oclt lärtttta Lrplrgill {)tlr t)t'ir Lar trbijt'kel t'lt'. [Jet är rrti) j
ligt erl t allt tiel I a krrrrrlt. ()t'(lnas geltor)r IINFjS('(), rlrelr
rlt'l lir hartrske vart atl lriil ja hell pa egerr irarrtl , arrrrar:l
l.lir tlel så rttårtga ()nr ()('ll rnelr. l)el I a lir alltså lrjrsla
qet: err ittter tratiottell cerrtrul liir Lrtl'yte av inf orntali()n
oclr tlliiLtet'irtl lrv r'ir rrle ilra;,,ir (,nl tty,'pfostfatt lt)r'tt'erl
.lndrea Årtdreerr,
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TNGIIBORG BIÖRKLLIND:

I)e kofn fuhn öst och vast
fuän norc och söder
mer,/

.rine licl and€12, rin frnktdn, .rina forh0/)l)ninga/'

nrf
lVli;,1''t,t'tt,," Vzillclskongress i Lausiuul(' 7' i0 .juli 1{)55 iir av }tistot'isli
i;t'l yrlelstl. ,\l,ll'i ii I'irr-trt. ltat' tuoilratf'r'art ltcla. r'ii lltletr satltlitts pa tltll-ta
sii I t. 1i)r :r t.l inl'irr trottlt onl värltletrs
liilittl.else 1l -tltcsl.era tttot ett nytt
iilig rtt'lt fttt'clra atrlmvapnens föt'stirring ot'h atontcnergins anviinclning
<'lttlasI lt)r { r't'clliga ii'ntlanlål '
I,'r'an :rlia rlt:lat' av jot'tll<ltltet liollr
l<virtttot', I'r'at-r (ist tlch rtiist., fratl tr<'ll't,rr:lr siitltlr, fiir a.t.t t-ap1;ot'tet-ii sina lirlir rtrlt'rt, sin f'r'ttktan ocl't sintt f iir-Iro lrptt

ittgat'.

.l a tt t't, .I er g:r' tl lratr Illittiskit
(irrVlrtut [tttttrll ittlr' koltttna, tttctt slitt-

i)l.iiLrltlc hlilsning: "Vi lterr levt
rlnrlt't' tlil<t.a.t.trl i stlat'1 tva ar, t't-ttpl)('r' ()('htlperill' iittnr-t vari lancl, var
trihcl. ii r Lcskltretl , \'arlt söntlt- tlch
rrriirt ltar blivit ittspiirracle i fiingelser,
irvrrrlxtllttil i hiiktc oclt tilllrakahållna

rlt

f

i sil t it t'lit'tc. Vi
.J('lrlills rlollilt's

ltil

l<1.s1

t' st.t I tltätlga tuas tt1 fiit'at't rtti-

rk'rhalla l-;r'ittiska trupper i vår't Iancl'
Vi hat' st:Lt l. at'aci<tt' f iil' deras l ehov viira Llpl) l)it etr tlatt, tlledatt regi:r'itrgert trr:kat' ittt Iygga nödviin<liga. sjukhus, I arnl iit'dshtis r''crh skolot'

för att nämna I ara ell bråkdel av
tlet vårt folk l-ehövet'."
Ruth I'Iermann från f)anmat'k
framhcill, att <lentra kongress i världslormat i ett slag har ställt. nröclral'na
irrf ör of f entlighctens ögon, sa :ltt
m:rn inte längre kan lätsas som on
tle inte existeracle. De 65 danska deIegeracle representerade många tusett
rlanska kvinnor, och tnedlen till kotrgfessresan hade samlats in genon)

otaliga små gåvor på arbetsplatser,
i bostadskvarter, på offentliga nroirrget m al
t ern. Kongressetl är
i och frir sig, utatr ett förL'eredantle
arLete, då mart knyter kontakter oclt

fiir impulser. [)auurarks inlemmancle
i Allantpakten 1949 har l,r.rntlit lttnrlet politiskt oclt ekotrolniskt vid del

vlistliga Llocket. I)anntal'k l'til'

itrgtrtt

frcrlslr<llit.ik tltt, dc rnilitiira kt'At't'ti
glil l'ör'c de sociala. Milit.alis"'rittgt'tr
slukat- rttiljar-cier, och var hr'gil sot'illla startdarcl, sade talarillltlttt, katr vt
inte längre uppehälla. Vär'a sha'tttrl
stigel clag fi)r dag' Det kalia' krigets
anda [örråar våra barn. Osiikerhc]tcll
och ovissheten inftir frarn[iden hetsitt'
fram ett nervtist tempo. Det' iir titl
pa att änclra denua bild. Sorn Ilet'trand Russel sa: Antingen a.vstä lratt

lriget eller massförintelst' V i v ii" lMödrar har tlen
.j er ciet f örsta.
nöclvändiga kombinationen av hjiit'trt
och hjärna. Vi Lär mänskligheterts

flarnticl untler vårt hjärta. Vi för htr-

en omänsklig

manisrnens talan i

värlcl, självuppehållelsedriften FIentemot självf örintelsen. Barnens otrlt
{'reclens sak gentemot l<rigets'"

Nina PoPova

från Sovjetunio-

nen framhÖll kongl'essens histot'iskir
betytlelse. Irrget hem

i

Sov.iel tttliortt'rl

har slrarats av kligets svarta vingar.
Illa"nd de lyska delcgaterna var ingr)r), soln inte förlorat barn, äkta
r.n:in, bröder, fäder och andra nära

anliöriga i kriget. trn hade förlorat
I'r:rtrton av sina närmaste och kärasOm de hatade kriget behövde man
int.c cns fråga. Levnadsstandarden
ha,rlc höjts i Sovjetunionen genom
f'olkcts stola ansträngningar efter
[<r'igct. Inclustrin hade tredubblat sin
1.c.

klrprtcitct, clen enskilde hadc över lag

liirrlrrlrblut sin inkomst. Arbetslösa
lirrns jnLc. Även kvinnor v:iljer det
yrkt: tlc tlivs rncrl, och cle har sanr-

liin f iir samma arbete som miinnt:n. Vi frtrsöker uppfostra våra barn
rna.

t,ill liclelsinnade, arbetsamma och fost

r:r'lancisälskande människor.

Vi lär

rlcrn respektera andra länder och der-rts kr-rltur'. Allvaret och renheten i
tlcssa känslor har noterats av alla

Vi behriver frecl, vi rinskar
f rcrl. Vi mr)clrar har nty<rkct stor
rna.kt., orn vi vill anl'iinrla rlcrn. Nu
rir rlcl, tirl att sopa hirrilen lcn l ran
lrcsii]<are.

l<r'igct.s askmoln.

S),dafrikas kvitrnor

har val<nat

Lilian

Ngoyi, Sydafrika, berät-

tacle att i hennes lancl rnaste tle kvinllor', sonr inte ät' vita, giilii deL grövsta arbctct samt passa upp på de
vita för liten lön. Medan rnöclrarna

arbetar för de vita, måste de lämna sina egna barn i deras syskons
vård. De f lesta vita kvinnor vill
hellre ha en hunrl i knät ein ett barrr,

son inte är' vitt, sacle hon och clc
låter hellre bli att fara merl etl tag
åin de sätter sig i samma kupc sonr
de afrikanska kvinnofna. Skololna i
Sydafrika zil i ett be<lriivligt skick.
Il:rr-nen fal enclast. liila sig sa nrycI<ct engelska clch zrfrikanska att tkr
kan för'stå sina engelska husbrjndor.
Endast 35 proc. av barncn går alls
i skola.
Men de sydafrikanska kvinnorna
kämpar oavbrutet för ett bättre liv.
1952 reste sig kvinnor-na nrot dc
tiråittvisa lagarna. De vandraclc till
fängelselna, somliga nretl sina i_rtirn
pa ryggen. De Sydtifrikanska Kvinnornas Federation sat]tmankalladc
f rir inte liingc sedan en l<onfcrcns
i Transvaal. I)et blev en historisk
kongress, där 3.000 människor samlades för att formulera sina krav.
I 18 månader hade f rirarbetena
kt',tr i
ett ptr (J./,qtt t,l/('t
kc,ttgre.r.rett ocb lick /il/i;il/,,
clels ti/l er trttdr'r'b,rr ttlllkt
upp iberget, ti/l llocltt.; tlt.t
N,/j'c'r, 20i) nt, örtr h,rrt,/,
(t, tt, -fd-r /uri.rt.r/,r/)ottt;t),
t/e/r ti/l elt be..rök i Gttiit r',
diir FI'J-p;r/t/.re/ bc.r,ig.t r,'c/,,
St eu.rk,rrtt.r .t/d)t)iJrlt,

St'/stt'ei:

de onbl'ggntder .rr.,tti f r,.rt d,i
i riid.r.rt/eu irfi)r d'r
förc.rtående rtorttttkt.rnti)/e/,
't'öreto,g.r

I'i)r' fijlsta gallgcn kunric har.
rlc liistr-iittslosa r'östa Iör' ctt anstrhtrligt liv l'rir sina barn, för' uppfostr-an,
g.jor-ts.

iryggliga henl, rätten till det egna
lanriet, nrr)jligheten att få pass t ill
trtliurdel och krav pä fred. En ntritlrakongless korrrnrer att hållas i Tran-

svaal i ansh-rtning till denna

stor.ir

villlrlskonglerss. Valt land iir- myckct

likt, lrlelt I'olket fal ingcn clel av
lil<crlonralna. Afrika hal storil ulirniurtr-tillgallgar', rtrcn vi vi ll ha rlt'ssir
tillgiingar Iril I'r'crllig arrviinrlrrirrg,
irtt.c I'<)r iLt.onrl<r'ig, sirrlc I'r'rr Ngo.f

i.

"Liinge nog hetr vi
rrral<t liisa gl'irtit"

Iin grckisk tnoL sade:
".lag kommer fril.n ett lantl, sont rri
alla kiinncr till geltolll era klassiskir
str-r<1icr.

Illaset-arlc tulistcr Lcrut'rtllrrl

vAlra r-uincl ot:h v:rrt. ltrnrls l<lint ir
ot:h tyckcl atl allt iir- cn irlS'll. '['yvii lr iir clert inLc sa.
1

Vi glckisl<zr nrriclrat', nrr)rlra r, sr)l)t
hal sct.t sina. barn, sina ntiin och sir)a lrri)dbr duker uncier frir gerrclu I
Mert zrxas nrilit:ir-diklatur, stupa l ol
t.yska och italicnska kuior', rliida var'-

anrlra untler

inl-rrit'clcskriget.,

vi

sont

l)l'cssas av ängcst, rlå vi hril talas
orll rlet kalla och rlet valnla. krigct.,
vi sonr nrcti eLt ortl inte kan skilja
iriilleken till vär'a baln fran vår <insl<an onr f recl, vi h:ilsar €r', miidra.r
1rän andra l?indel och råir:kcf el. våt.-

rA hrinrlcr'. I{r'ig hur luinclat vår'l
vaf år henr i aska, tlragit
olycku or:h lriltvivlan iivel vär'u I'llrniljr:r'. flndast enighet. nrellan all
r'.ir'lrl:ns rtrilrlral kan ge vår röst tillliicklig kr-aft att höras. Vi har griitit tilit':ickligt, maktlösa, rjvel' vår'ir
cliirla och vara ruiner. Vårt lanrl vrrr.
cn gang riemokra.tiens vagga, (ot'tk'l
tlenrokrati kontnter av rlet. grekiska
or-rlct. rlr:rnos - foll< och kratein l
styra, alltså f olkstyre. övers. annt.
ianrl, lagt.

)

Irlen llLr t.r'anrpa.s olycl<ligtvis ruänniskans lrittighetcl uncler f irt terna i
otaliga fall dagiigcn. Ni vet. srikelligen, att dct hos oss finns ett avskyviilt koncentrationsläger pä rjn Aride
och när'a det iicle Aghios Eustratios,
som är överftrllt av politiska fångar,

fltrrääl

tilt$f

r'
4
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vilka deporterats ciit. Folk skicl<as
tiit ulan lagtig dom. l)en sorn ?il
nrisst.:inkt frjr att "sympat.isera merl
cle uplrlclriska" kan sänclas iväg utan
viclare. Vi har fred seclan fem år tillbaka. Men varencla clag siindes

ttrrinniskol till denna ort,
utan att
ha agit.crat. ntot. la.garna,-enrla.s1. gr'-

nonr "s:ikelltel.srärlets" ingriltan?lc.
( l)r,t

/ r'.,1

tirl. I ),
1

ll ttht,tsskoltt rts

Irr

m

ri I

siitt

rt i rt 91:

ta t|arfl pa rnäliltiskotlärdet

I,'olksl<ollärarinnan K ari n Li n tl rl v i s t

titlade på

l(r'itrnornets

Lausnnne onr ungdon)sprolllrrnr i viirt lalttl och bertirdc
diirvid ollinioncn ntot, scriecliindel sarnt lilargjordc tlen lt1'a sliolfortnens
s1'f t ctr. Yi återgcr en del av hetttres tal här.
Våirldskongrcss

i

f\

pcn

uppfattningen att vi si<ulle
vär ueutralitet tittt vi ellgagor':lr' oss i Värlclsf redsröt-elsern har
ii

vcnt..yra

lyviin' I oltfaranclc förespråkale i
vårt land. De har inte klart för sig
atL fredsarbete är strävarl ef tet' samfiirståncl mellan olika folk, en strrivlrn ef ter zrtt höja tnänniskovärclet
och Lana väg för en sadan atrda
rnlinnishor och f olk et:rcllan att
nuinskligheten till slut sl<all inse att
l<rig är nägot ovtircligt, nägot sorrl
lrryter mot livets lagar. Allt som uprl-r?rrrunar våldsmentalitet och agressiotl

rir på låingre sikt en fara också för
vär't. lands neutralitet. Dålig sericlitteratur och närmast pornografisk:r
skrif ter- f innes på marknaden clcit
siiljes i stor utsträckning till bat'n
or:h ungdom. Enligt elt utre clttitrg,
på iniverkställd av dr Be jerot
Liativ av Svenska frredskommittcti,
tutkonr under 1954 inte mindre iin 2lJ
olika seriemagasin i Sverige mecl tj92
trtgivningar under ctt ar och en santrura"nlagrt ärsbruttoupplaga pa :J7,5
nriljonel exemplar', vilket tnotsvzrrat'
en l,'ruttolörsäljningssumma av drygt
18 miljoner kronor. Som jämf örclsc
kan niimnas att pa varje i Sverige
tryckt l-arnbok kommer 19 seriemagasin.
. . . De flesta filmer sonr visas get'
t:n förljugen bild av verkligheten och
biclrar i hög grad till den uppfattnittgen att pängar är det viktigastc hiir

i livet. Hög levnadsstanclard och trn
nryckenhet :rv åigodelar har för nrartga genom fihnen blivit ett så eftcrstr'ävansvärt mål att de i hampen fi)r'
att nå detta förlorar förmågan att i'a
ut nagot väserttligt av livet. Ärbetshetsen ökar också ned varje dag
Naturligtvis skall vi sträva efter att
nriinniskorna skall få det bättre och
i.':i.ltre i rnateriellt hänseende. nlen
rnateriell välnråga fal inte göl-a oss
.

i I'ihner'.) ensidigt förhärligande
av pengar ocrh tigoclelar avtrubbar
var vil ja at t blicka ut över länder
orrh gränser till folk sorn lever i arnrocl och nrid och också vår lust att
hjälpa till att ändra på förhållanden
sonr göt' <letr ene fattig och clen andrc
rik. I(r'iget har pa sina håll skapat
stol nticl. Ilrecl pä jorden :ir den första f rirutsiittningeu f tjr en allmän

rnr-'r

plogressiv utvechlitlg.
Det skall dock tiiltiggas att rlet utt
skapats etr Lletl opinion i värt latltl
rnot clalig filn"r oclt litteratur oclt sät-sl<ilt mot clen dåliga serielitteraturen.

Som motvikt till skadeverkningarna
tral nranga fihn- och bokklubbar Lil-

I en tid cla de'n maskinella utvecklingen skel sa srtitbbt skall clen för'sijka fostra clc urlga till h ri n s y n
och tiil respekt för andra människor, sa att utvecklingcn kommel att
tjrina rnrinskligheten och inte bli rless
gissei. I den nya skolan skall varjt'
cl:v få känna att han eller hou l.etl'rlcl nugot. Aila preslationcr skall
vrlrdclas lika, bade manuella och intcliehtuella. I)et kommer att i,-ety<1iL
nrycket fiir att nrinsk:l komlrlerxbilrl-

rlats.

rring hos barn och clärntecl samnran-

Våren i"95ll startacle Svenska Fredskommittdn och SKV en omfattande
kanrpanj nrot krigsleksaker och gangsterscricr. I)enna kampanj ledde tiil
rlcn förut nämnda utredningeu, vill<cu
r-rtgav.s i l-okforrn av trolket i Bild.

hiingan<le agression.

l(ainpan je n spr.ecl sig till f acl<f ör'erringzrr, r\r,. cLartras 13ildning:sfiirllund,

liirar- och föräldraförcniugat' och vi
kan glzidjande nog notet'a ctt givaurle sama.r, ete kring denna fråga mellan olika organisationcr. Denna kampanj hal gctt positiva resultat. fiem
iLv rle vilrsta set-ienrag:rsitren har cllagits in, upplagan pa set'ientagasitt

I)en vilja till och vana vicl sal]rar'Icter, sortt skolan skall upporllzr, shail
usyfta nagot rljupare, rtätnligen kiinsla i.rir- I'olh och land, kär'lel< till fr-ihet
och freci, för-staelse fiir atrrlr-a I'oll<
och rasef , rc.spckt f iir nriinniskoviir'rlct, virrclnatl frjr nränshlighctens g('nrcnsanln]åL strävanclcn, inteltriitio-

utrclct'
slaget har icke bil allits
inotivering att f ijrbud skulle stricla
rnot tryckfrihetsförordningen *- mcn

ncllt sinnclrLg oclt vilja atL göt'a ()r)
i)<lmjtrk insats i kuiturall-etct.
Det är' en upirgift för ttila ft'atnst cgsvänliga nrrinniskor i t'arL lttnrl
irtt sla vakt ont clen nya skoit'elorntr:n
oc'h sc till att clen ver-kligen g'.)Itontfiires. I)en kommcr att tika vårt follis
I'r)rstaclse fiir andra länder och folk,
viiket konrnrer- alt lcda till att. frctlsviljan stärks ltos deu stora iLllniiirtheten. Itustningsuigif terna kan helt
cnkelt inte f a ävcntyt'a rlctlta i iil
val trngdom och vår franticl sa vik-

<liskussionen kring detsatnma har bli-

t

irar sjunkit med 15 % och tre Lra
barntirlniigar har l-örjat komma ut.
Iriirl,ucl mot tlåliga serier har tre
gangcf föreslagits i riksdagen. F ör-

vit rner och tnet'våilvillig.
Till slut nagra ord om strävandena
i valt lancl när det gäller de ungas
fostran till freclsälskande människor.
fln skolrefor-m håller på att genom-

iga

ref orm.

Iiärir. mijth'ar I'r'an hela iordgt!

Balnert ropar alltid föt'st pa

tntir'.

I)eras "manlnla" kan lata giatt ellcl'

vcn rjver andras viilurtrga och franr-

t.ill tlemokratiska mccli.orgare. I)en
sl<all, orn clen genomföres enligt riktlinl'erna, bana, väg 1'ör' cn ny anrla.

solgset, bedjatide, vädjancle, ulrqtfortlr-ande, men clet låter alltid också fiir'hoppningsfullt. Deras "nlamma" inrtehåller deras tro på oss. Vi som l:ittgtat eftcr dern, låt oss hjälpras åt sa
de inte blir l.esvikna, h.iiillras åt all
liita rlem leva ot:lt lrli gorlit tniilttti-

g:irtgit r-. Iill t (som rlet. of 1.lL f tlreJ<ont-

[)en skall ta, varzr på rnäIutiskovärrlct.

s l<o

hänsynslösa och cgoistiska.
Meci något väsentligt i livet menärr
.iiig bl. a. Iör'rnägan att kiinna gl?idje
ri

l

ijras, en 9-årig enlietsskola, vars

malsättning zil att f'o:;tra de

unga

r'.

Att uGIrcI

"pGIfktfölren"
elt roligt men slilscrml crrbele
W"#

k-i

I'arklelierr iir t'{t steg ;la rii{l viiS tt;t'lt r}!i!r}tn}ot'tt:ts ot'll
llarl<pt'rsonalrtts iirtslt'lislir iir leurg, siigt'r' lt i r g i t
sorn i sornlttiu' Pr:tlilist'l':ll sonl l)iu"lrliutl i ctt
Itrlilliu'li 1la Siider i S(ot'ltholrn oclt ltiir' lreriilliu' olri uliirl.it'
I,)

lr r (. tt,

ot'lt vt'dtl'ltriirlor bl:trrtl lligga

),r1,'rr sl<iner' och tle gliina sofforna,
i liilorl.sJ.rarken ?ir viil besatta. flttgit,
sollrriirtrla l'rtral sortr kiinner till rlett
lril.l.:r, solvirtkeln i sötlerhrirnet, bli-

"lrit lkf ri)kt:tt" sttltl ha t llct a.lt f'rir ltt t
vist.zrs ltii r ltt:la rlagat'tta. I lotl st'l' sa
t.revlig ut, solllt'ii rrtl otrlt glirrl, ot'lt
Iton t.yt:l<s vitt'a orrlert.t ligt lropttllir'

vrrrlrlc n):r.rnr)ror sorn inätv?int leentlc

lanrl Llnf{iu'lut. l )tlt tltttt.l tl vit rit. t:l I
kitlas.joltb, t.iirthtlr rttitrt. l'iirtk ltt.t lit
vrt.r-zt ult: i solert rlt:lt "lrttrit leha"!
.ll[, såt ttttgtti ii t' ttlrlilitt l.atlt: rtt'ksa
jlrg trplrgil tt-tt, Ittlt' .jag I illt I':itltltr sonlrttar'.jol.rlrt't sottt ltrhletlit.r't: i ttrt stt.rt:kholrrtslr:Lt'l<. Ot:lt livetr ottt ltratt t'lt.tll'
cr) sorlr)riu' i piu'l<lel<ctt allt.iiintt. iilskal all.cteL. sir ltit"t' l'llAl] tlrtck
IirL sig att parkfr'ökens liv inte är
nagon sernestcr.
'l'viirt clrtt
rletr f iilsta vct:l<an iit'
(frir rlcn oer-fiu-rta
i sytrrrelhet) nägot

stickirr ot:lt syr'ät rlen viint.atle urtgett,
Ir

rrsrrrorlt:r'rr or:h flerbarrtstt)alnlllill)

s()nl lrrr igcrt sig rtägla ntinutcr'pit
vrigert lrirrr srt;rllbkiillet - - alla l)iIs!.i(:rrl rlt' <lirgligetr <len lilla plattt.et'ingert
cllt'r' plaskrlartutten, l'iirort.sl;ilrlter)s
srrrrrlirtgslrtnrkt. rliL cn jiil.Lelik solr-ossli.ylt sä itrb.jLrdirrtrle visar viigcn.
"l)cl lriil ril en lckpalk" förkunnar
skylt.cn, "alla btrrn un<ler 15 år iir
rrril[<onrna. .." Och "alla" baln i t.t'a.kLcrr iil slLnrrt:r-ligen hiir! Lrrlten sufral'

l..

irv r'ol) och skraLt. l)et skranrlal viil-

av sliliir:l<ens duglrt', tla panihkii,trsl;rtr

rlr:liglr I'r'art klosslärlan rlzil nagr':r

oi'La r)og huggel t.ill i h.jiirttlal<t.eti.
Alla tlessa redskap ot:h leksaliel' soln

1to.j-

r ttretl liv och s jäl lasar el) nyss
l;ilrliglinrrad koia. f.'r?il<lubltolna
srttiillel i låtlhor:heysltelet, fr'ån br'åir-rnlrollslagen lrlandas hejarop och pr'ot.r'sl.er o<:h genoru sullet skiir ett liir'tvivlat. t.jut. I'rån balnhagen, rliir cn
I rt:irring f'örglymmat signaleral' att
rlr'1 rir'<lags I'iil hzi.mtning.
Iliiril'r'än sof fh<irnct klingar l;arnliisl.t'r'na I.jrrsa oclt klara soru fägelsiirtg. Mirn gliirls åL rlen livliga. årnI'iickt'rr ot'lr l<trsl irr liansl<c cn srtral.1.
:tr,'rutrlsjrrli lrlicl< p:i rlen lrlåkliirlrla.
l<lr

(r

s{

ocl<ltolrttsbrtrtt.

lcr lrrrt rrvirla plrt'l<l't'irlit'rt s l<rr ll i t'l t'a lil;ts s()nt "lto1r1ris" t'llt'r' "l,rtsl'itss",
rlrill) lit' irttt'nsir'1 tttt'rlt't'lt'tt rlrit'ortt
oclr lvcl<r'r'sig llrtttllr i lullt'rr.
()trt riirrrt iir l<loli (ot'lr rlt'l iil ttuttr
n()i{ irtstirt}<tivl ) silkt'r' lrllul rt'rlrt l)il
r)ilgor) il v glir lrlxr ltrr i ( i;ingt'l . l )t'1
Iilrtrs i vltt-.jt' ltlt t'k ctt gtirr;,, llltlt,slot'it
gr irlrl:irr siorti itttteltrtt' tlt' ol.t'slI'irltiit
It'rlar'lilirtscrttu, ot'lt rlcl I irtrts l1'1'1i11g1vis ctt ilv (l('rn i nrirlrt'lt'n l'iit'slit (litgcrr. Så rlii r lriirrrlt'lrit'vis lurl ltirrt t'rigirrna I'iirl i, lriirrgt'r' lrrgorrt liligilligt
l)a sl it l<t'1r:I ocl] t't'liogttoscr'r'irr' .
.

K,tt.qltr,ll tl,rl,rt /t/.t)/ l,rlrt 1t,,jl,rt )//t//
ll)cI',,t Il.'it /.u ftr,fl:,rri;.r,,lt,l,rtt,/t,r/
l''''itt '\'

nuggrannt skall niknas in onr kvällalnil, alla f iireslit'iftel och itistruktioncr solr) skall f(ilverkligas och 1r'aml ijl allt
alla rlessa ungaf , vars
rnitugit" ol-eh:rnta unsil<t.crt ot:lt riisLcr-

flyLcl ihop till cn obeståimd massa.
Dessa okäncla Kentar och Monicor',
sorn tillitsfullt cllel nrisstroget sl<ockas krirtg ens olyckliga uqrpenbarelse
or:h soltt sr-ttLtrbt l'?illel sinir orr.ttltimen

()nr ens
rlc'ssa

lra rt<l

lirtgssii

t.1

.

l )c

t. ii I unrlet'

l'iirsta rlag-ilr ungallra

f'ast s1.iil-

t"r*--$,

Il'n gt';tlrlit:tt lrlrt' Iii'itisli;r iigotr, ltltlt
sr'r' ocll u;r'ttotttr;l<ittlllt ltllit lt ttslr ii rlgi
Irrrli igit ltlg;irrlt'r'. Att l li viitt tttt'tl lton()nl iit'tlt'1 r'iktigastt:, ttretr tlcL l'ot't1ll r' I ullliorrrlig nat irrlig]rtlt.
I tttin plii'li vill' rlct cll lir-lLI'1.ig'
liorl sti;tggatl 1li-nrirlg. I')rt "s;itlt'", tl.v's'
s j;ilr'ritctlvt't.t'tl ot'lt ol(lt'slit'iitrlit iillig
glitlrlr, solll 'u'i ltltrt liaila Ilos;t'. V:trl
rllttttt' Ilosst' liit'<ll: ttlig f i)r'stlt tlltgill'n:r
viu' t'gctrllig. rt atlt solll inlc stal' i
cir'litrllit' ot:lt :'(,lll lllalll itrt.tl 1<lttt lilra
sill l)it irltlrig sit arlllilit,sa li'-trs"lr'
IIrrn trtttlt'r'liiitttlr' loliilt tltitl strategi
i liirspt'l ot'lr byggrlc r:1lp nrin liiltiiglrt'1 i la.tllrttt'litly rlr:h st.ollltcrltris f't'ä'tl
grrrtt<lctt. I Ilt Ir I'iilsl<atlc ttp1,r rl:' gli)nlrlrr litttrskttlltrt'tra i l:r'iilrrrl:rtll, 1t'tttIiirrttp o<'h ltttr lllllll I'ixitt' tll)l) ctt
lrirtg-lrortgl;ot'tl. IIlitt ptltttl.tittlt' tll)[)
lolI ollirt-ttlt o<'lt bcliitttt<ltl tttttlcl' ti(l()ll
vlr lrlit slyt'l<t:tt tll' glirrgct s t.rt:it l)itl'lictts Iirligirt't' ltislot ilr.
(lt'ttottr IJossc untltlrliit.taclrls krltlI lr lilt'rt tttctl alla. rle autlra tlllgill'llit
ot:lr t'l1r't' i)vt-t't-askittttltl kol't. titl lritrltl
rlr:rr krvllutt<lc st'ii.l'tlttrlt lrliviL irrtl ivitlr'r', \,ilrsj rtaltlll] ot:h lltll-sotrlighcLct'
l;i t I lirtrrrlt' s;irskil.iirs.
I)t'rt rlrir lirtt'tt['siga giingliga gt'a.lrl,r'rr sior)l alllitl sliclar lrirlgis het.et'
Slicliiut oclt s;l<it I li ltrhlittrlt.t:t:ktlarc;
kontlristrtt Åt'tttt gitt' i liit'ovct'k' I\'1<lni('ir, rlt'tt tlittttiglt l'.iot'totr:rt'illgcIl, har
1 r't' stttitsysliott it l t scr cl't.cr' Itiitlltärillil St t'l f t', soltt slltygl'iihet' bakom
rt'rlsliitpssl<t'ttltl,lt:tt iir tltrt. verlkliga
sli;rrlr:spt'lirt'iitttttt'l ot'lt tlt:tl lilla vilrlcn
Ilal<irtt, sonr irlltirl sl:rl sig ot'lt llrastc
plasl rirs ottt, ii t' (ttt {lv tIc tlttrttgil ]]yc|it'IIrirrttt'tt . .

N,l,gr''t 'tt giittgc'tr " rtlt)tt'q'rt"
hörtt'r
N ,'i,r tt ; ll,ir t''rt' t'ir'tt ett ltrgtt
D"i t/ ,tl/ ltir.r'r't lt') oclt l't ctt itttttr'

O t ,r tt

i

('ll
palLktltt, tlåir han gi)r' sig kii trrl s'rlll

irrakie otlh

onlti

jlig vilclllasitlr''

I

lit

tt

shr-tllc l;erh<jvtt" såirskilcl ttlllltlliil'lislrttt-

hct och otnvårrltracl, c11 iintllt't or'lt
värme la.ngt utövet' va(l s()ill lrcslirsi
rlc atrclra Litl'ntln. Mctr llat-hltlkt'tt iit
intc olgauiscratl metl 1'anktl lrir' irrrlirrirluclla avvikelscr. Ilatrlt'tr l:t't' gir o' lr
komma när tle vill och lcl<ii IlltrtI lilltlt't
gänglig mattrt'iel 1lå cgen rish
lrttvtrrlriktigir
sig
fiir
i
iil den och
principcn' Ot:h ptrrkf t'iil<e rt' s()llr lr'('stas hårt att. gtila ullrlittrtltg 'rt'lt git
uta.nf tjr sina bcf ogcnhctcr, t iitrkcr
sitt stilla sir-)11e på pion iiilvtrl'l<sltttlltt'*
ten i Sovicttlnionell otrh I'ol krlt:ttlol<titl,ict'tta. Nog har vi hiir llctttttlit lll.\'('li('l
att Iiit'a ntir dct gällcr l.rat'rtctts r'.tt'rl

i

och fostran!

.

Nvclicllrirr'1r1rn, .jir ! []etet:krtingen ii r
rlullr('r'ir sil viutlig i tlisl<trssiollel'l):l
or'lr gt'ttt't':tlisct'ittgitt' Iiil-t'ktltrtmer alltIiir oIIa. 'l't't'tttt'tr h:tt' l,rlivit. ct.t slagt lri ir t 1 yl ter-ligart: 1i)rdyst.ra dcn f rirr';i lvir r irtr t it tttlc llla.nln) il Ils sit.ttatitln.
N.r,,t'lit'll'tr rrtt'1, sa<littlt. rlct. l;cskt'ivs i
ir llrrr;irrltct, ii I'crl (tt)sirnt o<'lt f'tilviltlad
ullll", sotl) tlt'ivtrt' ortllit'irlg Irltltl t'tVclilln till <lt'tt tottttltlt vatliltgt'tt olll
Irr lst'rr ot'lt t'tt sl:tttl t ill btrllal i l icl,irr rr. l)t:rr I'iltlt:n st;i ltttrttlt' l:rltgtil'rån
lrlr ;rllir I'rr rn t ill yrlittsrltil llln)ol'. Ir{aniiil r,nrl{al' klitt'ltt' sig ut.rniirl<t s.jzilva,
trivs itlt. val'il s.i;ilvsi:i ntligtr rlt:h ha
iu)s\rilr- l'iir sig oclt cvcntttella syskon.
I)ct. lrr:ror iu hiir' 1lä hur fiirhållanrlt:na lir i övrigt i hemmet och i mamnlar)s arLete. Om zrrbetsbördan ätnagorlunrllL l iiltlelail tnellan liir:ildr-afna, och cle t.t'ivs nlerl arrangerrranget hat'rlc srikelt lika stora nriijlig-

IIakan tillbringar sin tnest'it 1itI

hcter som anclra att

f

ostra slna

barn och ge clen irmhet och trygghet
sonr är så väsentlig under uppväxt't

idctr.

I vilket fall, så som procluktionslivel utvccklas i vårt land, kan dcn
fiirviit'vs:rt'bt:tatrtle ntotlerns svårighe-

tcl intc avl:irtlas nlecl klyschor om
at.t. "kvit)ttalts lllats iir i hettttnct'"'
Or:h frir att, återgå till fallet Ilåkan'
IIart hitr fcnr syskon. Dålig ckotrrtmi
or:h problctn av annan at't tynger
hår't 1tä nralnman. IIon måstc hclt enkelt albcta även om clet blir slitsamt
och nervöst hemma. Säkert tYcker
hon om sina ungar - lika mYcket
som anclra mammor - Inen hur ska
hon hinna och orka med alltihoP?
Är det hennes fel om Håkan blir ett
problembanr?

Parklckcn, sonr orgitnist't'ill'i ilv gil'
tukontot'etr i niånga sttitlcl i littlrltrl'
är ctncllertirl ctl sLt'g I)a I'iill r';ig'
Iltir kan ungafna lcka och hiir'.ia lrill

från t't.al'ik oclr
nlalllll)()l'llil
kan
Här
ilskna grannar.
parkera sina småttingar i l-rat'ttlta'gcrt
frir några timnrars shopping trlltrt'
stolstäclning, och htir finns llct'sotllrl
son) trots tläliga lijner ttclt i tttåttgit
f all yttelst prinritivti at'l;e t.sl'(irhålltt ttdr:n göt' sitt yttersta f<)r itt.t t.tttg:tt'ttit

nägorluncla skyclclatle

skall trivas.

Myckct åtcrstår iitrtru atL giit'it'
Malnmorna,s ot:h llar'hllclrsottttlctts
önskelista iir lång- Itrtltrthttslol<itlt:t'
f r-ir regnväder (och vintellel<) tll()r'
och bättre ]ekmateriel, större chottomiska resurser, bättre löner och utbildning för personalens del -._ allt.
rletta måste till för att parkleken
skall kunna utvecklas och få betydelse

för barnens fritid.
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INDISK DAGBOK
IV.

i

Ljusfest

Sevagram

Ditali eller dip'rrtli (ljr.r iklungt) P.dlltr ntn ljtr.rlt'.t/L'tl.to/t/ l)ttr i/tcl,r
Ittlian tltttt 26 oklobt'r. I:örrtt ,it't'l t tu' itrg i Set,t,gr,utt tl ,.tt d,ruttt uc/, i ttr I
tt, "I/i Kt')ttur.rr" /t,rr jtg ber,it/'r/ /)t)t eu tt,tunt,q) t'ttittq'/<',.'/ .' ottt [)r,u/t.t //t\/
dri. lt,q ttiinutde d;ir r// St't,r,qr,nl :ir t/t:tt ,lilrJ.r/t .rt' da intl).rAt itt/t'r'tt,r/.tl.,u/r.trna i Gttdlti.r dndrr. N r l,itcr j'tg d,rgboIen /t/rr.

bli ljust, solen går upp.

för clagen här- och var, cle stod i Flfcltl<lykorna av ett tr'äd på festplat,sctr.

Senale

talade jag med en gäst vicl skolan, en

21. 10.

Det finns f lera skäl varför
man iir så hänförd över denna form
av skola, "fostran genom arbete unrler enkla livsformer" -- mitt natnn
I)åt clem ! Först och främst kanske
I'iil att de unga får stil och hållning
och andlig motståndskraft genom att
v:ixa upp i denna atmosfär av nyttigt
rurbete, personligt ansvar och ett minimum av behov. Skolan har självstyrelse med olika departement och vä.x-

lantle innehavare på olika poster..
I)enna skolform är också viktig därfiir att indisk ungdom måste fostras
sa att de kan leva i byarna och
gi)r:r byarna självf örsörjande och
lanrlet därigenom oberoende. Och
slut ligen, säger skolans rektor,
rrrastt: nlan betänka att frerl
i världen kan be'u'aras endast onl
nränskligheten återgår till eller stanrral virl ett liv i enkelhet: ett enkelt
liv iir nödvändigt för fred. Itektorn
Llor att vi måste lärnna de stiindigt
<il<arle hehovens epok, kravet på en
allt högr:e levnadsstandarcl. Och jag
Irilstär: att detta :il vad man hoppas
Inclien skall visa värlclen.
Dessa barn och ungdomar. Iever .ju
sa åiclelt att man bävar! Men de Zir

yt.tcrst lugna och välbalanserade, dc:
I<an skratta och leka, de fär urat nclg
irv korrekt sammansrittning, de är'

att skapa något valje dag
tutttlcr niellanskoleåldern lär der för-sirr'.ja sig genom sitt arbete.
N{an bi)rjar dagen med en halvtinrnres t.yst spinnande. Vid denna årstid
rtr det nrörkt då, ett par klaf tiga
1'otogenlarnpor sitter LU)pe under taket av det stola skjulet, inga väggzrr,
t:rket vilar pa stolpar. Tvåhundr-a
snrä sltinnrclckar surrar-, det ltörjar
rtrerl onr

B

charmfull buddhist från I{aml-'odia,
på hemväg efter sex års studiel i
Ifrankrike. Han ansåg att livct mast.t:
f ylla våra mateliella i.ehov, våra anclliga behov och vårt bchov av skönhet.
Det tysta spinnandet iir, sade han,
ctt got t exempel pa rlenna helhet
:

tråden som resultat, meditationens
andliga vZir-dc och sl<iinhetsviirdcr av
clen vida mjuka gcst sonl vänstra
armcn gör för att få den sptinna traden.

Det man aldrig kommer att gktmma är aftonbönen hrir. Nio av årets
rnånader kan den hållas ute. Man
sitter på mattor av halm på gräset.

I-uften är varn och stilla. Det iir'
alldeles mcirkt. Himlen är fylld av
stjärnor, vintergatan också. Eldflugor ilar förbi, syrsorna surral i ett.
F örst åtr det tyst meditation, inte
mer iin fem minuter fcir l;arnerrs
skull. En sträng knäpper och clcn
laga miuka sången börjar. Efter brirlerna
för det är böner man sjungef -_- följer en psalm lned ackompanjemang av olika instrumt'nt ocl-r
:tven lätta handklappningar i takt.
Och serlall rcsel'vi oss tyst, tr.äder
pa våra sandaler, skruvar upp våra
fotogenlyktor or;h glider- bort i nattcn;

Men i kväll hal det varit ljusfest
crfter aftonb<jnen. Redan på förrnid-

tlagen fick jag ålv er] studerarnde cn

skriven berättelse om innebörden a.v
divali. Den filas till minne av Krishnas och hans merka Ilukminis sege:r

ijver en mäktig plagoande, Narakasura. Den viktigaste bestånclsdelen i
ljr"rsfestcn är små lerskålar nred sesamolja i och en i:omullsveke
av
clem finns det en oäncllig n'rängcl.
De
stod i kväll på alla husplattfofnar',
cle stod ordnade i vackra mönster
1;a clen öppna plats där festen hölls,

dc sto<l pa träställningar, uppsatta

Så var rlet rlans. frlickor- i vit a
sa att rlet. blir rrir.elscfrihet och f iguren flamträder, langa
svalta fliitor, vita blommor just dåir
f l:i.tan bör jar, ett vitt m:irhe nrellarr
s,;aris, svcptzr

ögoni:rynen. Lyktdansen giorrle nrest

intryck på mig. Lyktorna är runda,
l:itta, oglaseracle lerl<rukor merl tunrstora hål i övre rlelen, i botten iir
ctt lius fästat. Flickorna kom i mör.kret -- de lerlampor som brunnit untler aftonböncn släcktes de höll
krukorna i huvurlhöjd och rlansaclr,:
rned dem
en utsöl<t effekt. Serr
var det några danser med både po jkar och f lickor men förstås, sont
alltid i östern, turerna så ordnacle att
cle aldrig rörrle vid varanclra. Till
dessa danser var alla lerlampor på
marken mellan oss clch de dansande
t.iinda. I regel var rlet musik till dans{rlna, iblancl sång. Tydligen var tlel
f-olkdernscr fr'ån olika clelar av fnclicn,
kiicka vackra clanser, mycket anstriingande särskilt på en ojämn gräsplan.
Den sista clansen var klassiskt indisk,
clansades

av fyra flickor, till indisk

tfumnta och cymbaler, mer tempel_
rlanstyp, introduktion till ett dranra,
lång och svår, tyvärr gick mycket

av hand- och huvudrörelser frirlorat
i halvmrirkret. Till slut f ick vi var
sin sötsak och barnen ficlr lov ari.
tåincla tonrtebloss. I)et f anns en clel
l yrverkeripjäser också och någr.a
pojkar astadkcur
I'ot.ogenclränkta

förmodligen rnctl

trasol

ell

etf'f etkt

av clansande lågor med suver.rint. fijr,akl f ör eldf ara. Det sötaste av iillt,
vAf ell två-årig pojke sonr hopparle
ontkring bland ol jelanrporna.

P. S. Dagl- oksblaclet i nr 4 ar)g.rv
elaktigt att clet tr:icl unclel vilkcl
Buddha satt da han blev upplyst var.
en poppel. tsoclhiträdet är i siälva
velket e tt indiskt f ikonträd (eng.
lrcepull sonr blir l.rettio meter högt,
l
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i lrvirr or, ntiidr:rr [r:ut (ili liilrdt'r ntt'tl olil<tr språl<,
st'rlt'r, tro, itsililt'r oclt lt'r'ltitdsvilll<or ltitr l'iir liirslit
gåulgen siultlills till en .lliidrarltas Viirl<lsliongrc-<s i
Lilusiuurr 7-l0 iuli l1)55.
\-i hitr l<otntnit, lrcs.iiiladt ilv såtlllnla vilja alt fiirs\'årril vju'a l.arn rttot lil'igt'1, a1[ lillfiirsiil<l'tt tleln ttr
l'ralrtlid i frt'd orrh lvcli:t.
l'lliot av alla de litltuttlen krigt'1 sl<:rllitl har ittcrl.iudil untlt'r dcllxt liongress. \'i kan ittlc gliinltn:r
lniidritrnits tiiritr, lttrrn,.'lts ltiid, all tlen sorg och ängt'st soln tlt't ittrdra viirldsl<riget nredfiirt. ilItr iin 40
rnil.ionrr tliitlar, mer iin 1i0 ntil.iortt'r siirade oclt stvnrllatle vill<as t illvaro åir oitte rl<erllcligt'lt l<rittgslittrtn,
rnil.ioner fiiräldraliisit ftilrlt, tniliottt'r offt r fiir hultger
ot:h eliinde. Sii många fiirstiirda stiider och hYar, sii
lniiuga iitlelagdar hcrn! Sii nråitrga l<rossitde fiirhopprrirtga,r, sit Itt\ t'lit'l I illspillogir t'lt iltlt'lligt'lts. sit tlrilllgit
our

intct g.iorda 11'cl<otttii.ili ght' ter

!

f.tr dt'ssa lidandelt I'iiddes clt't fitsla beslut att liirhintlra t'{1 n1'tt lirig sttnr le tt till viirt miitt'. \'i It:rr
liirt lilirtner t"ilralt(lra, liirslti ot !r lriilla av vtlrilttdra.
Yi har inscti viir st1'rl<a. I)t't sonr skilit'r oss iir ringit
i.iiinrfiirelse tt-lttl tlt't soltt fiircltitr oss. Vi kåillner
s(arhare åin fiirut att. folhcn e.i Itatr arnledlling tttt
r':tr:r fienrler; .iordelt iir stor nog fiir all ellvar shall
liunna filurit sin ;llats diir och lt'r'a i fretl.

lllen fredt'n iir i far:i, ntiidrar ll?itttttr itllgt'sI sri
hur liit;lprustnittg, ntililiira lllocl<, r'iiklsltretodcr oclt l<rigsprrt;l:rualrdil, sit liingc lrlall setllllttr
och qiir fiirsiik trtt'd itlontvill]('n, s:t liinge fiirtroettdc
och s;utrfiirståinrl c.i riitler tttcllatt liftttlcrnit.
Allit folli lrar riitt till friht't, olterot'nde ot'lt iilltst'sitlig ak(rting. I'lltditst pii dt'ssa r,illlior l<alt lrctlt'tr
låinge nran

siikrtrs.

I tlag vct vi ert t lirigt't e.i iir iitlcslttrstämt,
att dct l<atr fiirhirtdrits, alt I'redcn l<an t'iltllåts.
'l'acl< r'art' folhviljan har lirigcn i Koretr och

vet,

ll:urthrnglionl'crt'ltst'lts { io ;rriltt'i;lt'r ltttr visal a{ t
rlct firnrs rnii.iliglrc{cr titl l'rctllig sitlrtlt'r'ltittl tttt'llitll
liirrtlcr nrt'd olil<it sillrthiiIlssl stt'ltt.
pra

viiu rrtol t'n I'rt'dlig liisltillg

ncliga.

KVINNOR I ALLA LÄltlDBR!
llliidrarlras Yitrldslrongress sl<åinl<cr er hoppt't onl
cnhet. Vi alla, som t,ot httr nlycl<et titl och nriida del
l<ostar att uppfostra ett barn till en rihtig m?itrniskat,
ri rill c.i alt vfirt arbcte sliall vara fiirgäves.
Yi r,ill inga krig. Lfit oss kräva avrustning.
Vair riist måste hiiras allt slarl<are. Vi fiirlittstar
rned ålvsh1, l;lottar tanhtn pfi att atontva;lt'tr sktlllt'
kunna anr'?indas; r'ik rlir,er fiirbud mot tleras iurviitrtl-

ning och iiirstiiring itr' frelintliga lagtr. Vi vill atl
iltornenorgin skall tiåinit enfrart frcdliga iindamå1.
Vi lran irtte finna oss i att ofantliga liostnatlcr

ncdliigus påi krigsfiirniitletrheter rtntler tltrt att ('ll
stor del itv nriinsklighctcn iintltt sviiltcr. Vi liriiver
rutl dt' pt'nnitrgar som anslagits fiir vapenfranrsliillrring skall anviitrtltts till :ttl ll1'g{it httstiitler, sitllthtls,
sl<okrr, fiirlossningsltenr och fiir att ge viira ft:rrll
ruler a\r livets gotltt. Alla .iorrlens resttrser fliir tttrr'åindas till :rtt giirtr måinnisl<ornas liv litttare.

NIen drt är inttr nog lnt'd att ge u(t11'cl< fiir viir
vilia. \'i ffir inte vila fiifrlin vi 11'chttts fiirverltliga

r':ira mfil.

n:rrrr u;lphiirt.

l,)tt vik{igt sttg

hiirlekt n innehitr. \ri kvinnor sonl iir halvit rttiilrslilighe{cn lliir vara ntcdvt'ltta oltt vtlrt sttlråt itllsvitr gt'ltlcrnot vår:r ltarn oth iltfiir r'ärldens foll<.
Låt oss gå till alla kvinnor, till alla nriidrttr och
vinna dem till l<amp fiir freden. I)et giiller att lalit
till hjiirtn och fiirnu[t hos alla tltnt vi iittrttt c.i lt:tr
nått. Låt oss säga till dtrm sotn intt' åir rttttlvtr{lt:t
onr fetran att tlr-rt intc rlicker att iilskit silla l::lrtt'
rtran måstc ocl<si"r skyddtr tlem ttrot l<rigcl. \ri lniistt'
r'åinda oss till alla dent som visserligcn arlrt'tetr I'iir
lreden nren iinntr ci vill samarfleta. Isolt'rittlt' t'!lt'r
skildzr åit l'iirmt'rr vi ingenting, etratle åir vi oiivt'rvilt-

av

lrrclringsskil.jal<1iL{h('1t'l' ot'lt dåirlrtt'tl llort friilt slvrke-

h:tr tagits. I)tt iistenril<iska statsf iirdraget
lliir vittntr hitront.
lltii.ilighet svn('s I'iireligga att uppltii iivertnskonrrrrt'lse i h'ägar nlrt ttvrttstltitt{sprtlltleltttrtt.
I)cssa fiirsta siegrar l<an lrli verlrligt frtthl.båirandtr
cntlast ortr vi outtriit(ligt fullliil.ier viira ftemiitlatrtlt'll.
;lolit ili,-'n

Vi gcr åt alla deltt soln ltiiltt;ritr fiir lir,'t'ts okrärtl<barhtrl. och fiir frt'delt dt'tt viildiL{a stvrl<et sonl lnotlers-

KVINN0II I ALLI\ LÄNl)IlR!
Yi vill e.i att viirit siiltt'r sltall diitlit vitritltrlrit. \'i
rniistc up;llostrat r./trar f;arn att iilslt:t itllit I'oll<. \'i
karn in{o tilliita ittt tlcrits s.iåilsliger ttl vt't'liling lrlir
snt'dvridctr gonom tlllpfttstriur till siiilvfiirhiivclsc ot:lt
rasliirdomar. Alla barn, gula, svarta och vita åir liltit;
tlc har samilra rättigheter och biir skytldits tillsttrtt-

Vår l<ongress har varit ett gl?idiando ltcvis pii
hvinnornas v?inskap i hela värltlen.
Lfit oss hiigtidligen lova att fiirbli enatle, att {.r?iffars

oftare till våra frarns fiirsvar mot l<rig, ftir

av-

rustning och vänskap mcllan folken. Mår vi milioner
iivrrr'heltr våirlclt'n riicl<a varantlra häntlerna!
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MODRARI
uiktig

e?2

7/t(tTttJes

M erl bckl"btutitt,t, st't ttti),1-

rdrl)tt,ttl i,,ilrli:<a

ttttl cric'l l,t

i'il,r't!,,tt,:t', t;ti lj,,i;, )' )tt,,i)).;
shrtrs e,,erqi r;t'l.t tbt:tt' lrtrtf cu'iurJe skall atts/,ts t'ör kri-

gct. l)c scr bur

DL .rc/tu'eii-rk,r tttind)g/tetent,r t i.rtda ht,ttgrr'.,.ttn tit ///.töLt .il:trrrirclltct. S,i r,il cl ,' Ititt',
tt,rlt n.t'ndighetertta sont.r/rtdeu Ld//.tttnt€.t "/.lrtttitt'r" inbjöd lepr€-tettl.tttte'r.[ör l,,tt,qtr't,cu lil/ tttot/ttgttiugtr. Hiir .te.t t)t /)ta Collr,ut .ttntttltt)/ nted regering:cltcf ett i Ittt/,ltL,tt

f

ram

st,il

niti g,,tt,.tl

I

<tu ti;,t ltt' t t,

ntcddtt ,lct strntitligt

Itutd,tit.

nötla"itttli
[:tt itdi.rL ]r'lc.q,rt llttt[,ttttJ,tt lt "i tt t;t.tf,r.tt ; rI,ttt.tLit,r,4rl,.,fi.ts,,tt, Srtttt/bjbtr,q () ti.t/i,tit.illt,iLt),,clt
,,tdlöt,ttt./c'tt i 1",'i.r/t,r St rrz.rc'i SKI'-r/i ttritt. I Itt., tt.r
(',ttl.r.rtttt.

i{ e d,t tt ; l:n lli|rt

oerltiircl,r

sunntt()r /.i 1;1;r's u! l,,t nt sltliitlJr, p,i tttttlerb"'tll d'L' stttt,r
tru ppkortli,iletitr;r' ,x-b Iitr

!,t

,tl

I

lr.r,:,,:r,,,

u-()t'('
ttt i

joittils ii\t,1, sliof<,r, boslatls
l',rs, sjt/iltus,xli laltot',ti';
rier, utbild,t l,ir,itc, l,'tlt,.ii c
,tt'!r l,:rd,l, i; "t'rti:;i:,! s,i(l,t);,!

nt,itts/cliulictctis ,4isscl s();ti
kr,ifta, tubcrkulos, nttltri,L
,tcb trttlra sjttkd,tt/trr

'u
J,_

t

,t

tiL'n\l.t Li(lLd:ir /.,rl.t r/rtt ^1r,\'7'lil,l'\
.q,t/)r.,;tctt t ,u' ittt t ,tt lt't,tcl
l/drJr'c/,t.g bltt lt.i dt't t,'it
/t'/ t iI l,.i tkötthtt.rtpplet)/"ut t t.t/t' jtt ttll
t'el-r'r'i
[,;///.\,/t/,1/€ l,"i n//)] {i/,/t )/it
tclt tt/ iJ',"n .r, tt/ ,tlt Lt,til,it tt"r l)!ttg: t/ctt t )ltrntl ,t
/i.q,r Geitlr tt ji)tt.
.
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jrvdetis

l.rcf

olkrtirt,l
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'r/r. - "'l
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\
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r\ll-i - -tl\
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l)e rika nateriellt tillgtttt4Lil'il,t

rrrs/nins

skullc

fri;4r)ra ntcdcl

tilliitc en strtrartud tckttisk hj;ilp Lill Jc stsa,4t rttu-ecklade l"intlerna, gc ,lt'rtt
sont

utrustrtittg t'ör industriu'. Dct

skulie ltj,illt,t tlern att bct'ria
sig t'r,.in deL e kotuttttiskt l,t'xtetttJet och Ir,in t'l,iitdct.
Vdrje ntor rtcb t;trjt'
k'uittna k,itttter ii.q,ill/ntt'r,t
t'örbu;tdcn tttt'd attlra nti)tlr,irs, ctltLlra kvintxtrs itLlt:. [.'tt

obrytli,4 u,inskap lrartar sz.ll
z,'ig t'ör att slcapa resTrakt t'ör
alla t'olks ritt till liu, oarbängi ghet oc'h lt,c kt, t'ör at t
beuara f re,len.
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l:u it,,.y',rr.

borrlc att'.-,iitr/as [ör all
It;rb;;ttrt tlcras l,i,4c. I',tt ,tt-
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I'lt I(;t,lNllt (iO1"I'ONS irrlctlrrirrgsanl i)i';i tttlc virl Mii<lriirrrus Vti rltlr;korr-

iy'.'ss liarr

r.;tir.

;l;('rr. I

sont rlr:vis filr'

hclir

n anclarr l'rirrlcs
Iiirlrirnrllinljiu'na. I)i:t var i etr känslir
rrv o';r'vtlig sanrlrt)r'ighet, tlots skilda
sitrak, r'årri:-l' uch lrosulllrfattningar',
r;lr-r rl:t iivcr' 1.00t) kvinnor-na från 6(i
1..'rrrgr-c

rl c

'r- tirrrlt:r' l'yra tlagar radslog or.h
,igcn cuhiilligt antog ett nranil'csl
r;l<tat l ill alla l<vinrror i viil'lrlcn ortr
g:ll)cr)sanr uppslrrtning kring f iilst'urct
irv llcden och barnens liv och I'ranrl;i.rrrl

slLrt

I

rrl. Allvar, ansvarskänsla, f önruf t

och ('r) allt l ctvingande h.iiirtats

v?ir'-

r)ll rrtst.rakLrlc f ran rlcssa I u>-cnrlcrr
livirrnol sonr surllats 1'rän sa sJ',ilila
liirrtlc'r' och sanrhiillsskikt, och son)
ri'llrcs;cnLcr-iLde rniljoncr och äter ;nil.iorrt'r' livinnol och ;rrilclrar'.

"lvlii<lrar', I(virrnor'... Va.r'fiil lrii.jcr
rri intc ()l' r'iist till l-iirsvar irv livt t,
titoI rlcttt sortr l.iirsl al eltcr I'iir'.;i0r'r'lse' oclt rliid'?" fr':rgaclir N{axinr (ior-ki.i
t:l I t'r' rir-'t frirsta vir lltll;krigct i t'rr
a"1r1rcll t'ikLiitl till
'\ltrcrihas oclt 1,,'_rlopas kvirrrtot'.

I ilt lt't' l<.origlc ssrlagil l'liiI ]ionr ir. t.,.'r'
rlt'lr ttlt'r' rlc55;1 Grtllii.ls olrl lill iivin<

n

e",#h d

e"#

ffi**

.#
$tikdlt1.#

%

:::ii::i:i:

l:*!l:

[:tt t,iit.tlrtl,ttt,ill ltcll,lt Jt )ttlirIt. Jtu1f.1 ,tclt ttt'ttrf .r it'lt',q,t/tt.,tttttt,r ltlri Jr't tiJ ttll
Lt/ttl
Iirr'cJ t )tl )ttJ)rl',ttt trr ri ltl il \ jlt.''';t, t\ltliiti) ij t tt lt'rtl) '''t'/' htf,"ttt c/
"ttt ''L.)t)!/'/) .1
Htgt'/rta, ilu,l tIrr,tJl oclt K,rr)tt 'l lt,tr. []olltt,i.t.

nol'nil i i:tts titttkar. V;rtl htitt sliullt'

I rJ:g orll ha.tt liultttitt sl' tlrtt.tttc
k<lnJ1r-essl IItil luntt; rlt: ju, ittt<r I at'a
l'r'an Iltrr',rpit ot'h ,\nxrriklt ti) a'lt 1't'liu
alla konl incntcr-, ki inttoi'n:t, lilsl I t'slutna at t ir'l<l' l ill.r1a nva lilill, t:rtigt
liriiviltrcle ittt jot'<lctt i t'ilil'rlotntri' siliilll
itttvtittrlits i firlrrtritr'1r-i ocl) tlt'tt gctllt
vil.iaus t.irinsl till u11 qirt'a ii..'r'1 l;itliLlc ot'h biil t lt' f rir rnrinsklil4hct crt.
I)ct ;it' r'ar' plilil a1t nltrlvct'l<;l
t ill att valrl l.r:sr:gr-as otrh lrrrt trl.r'ol as.
sar,ir' cn ganrnral glilhali g i1 aircrrsl..
(l irssigoll,
mor', Clotildc
tr'ocrtrl:'l<atolik oclr nr:rllt:nr av r.lr'1 l<ugl:r1

S,rtttttt,ttt/r',i,lc t /i,tltlt j.,.ti,,tittt lr)r /t,:il-tu{t,igryt . t.,tt, ,.,itf .l ör,ttil( t./t ,l r ,'ltttlrr,/ .7tl./t(Lli
/)(f ) .\/)t)t f i)r öt ti.q/ rtrttiit//,tt/., ,u ltr/ t',d liiL,trt lt.i tt ,,ijl:t l,ittiri.

tol-<ktr

lrartiet r It,itlicn. \ri ltar

gotl-

tiLgit I{risti lät'tt ont l'r'irlt'li lill rrlstitrr, sade ltotr, tlttll'iil l<itrt t'i ht'lJct'
intc sLa virl sicl:rtt oltt ttii r tlt't. l<;t llit.

l)a oclr tillb.jr-r<les l<iiI'lt'l<. Niit' t)lirtl
siikul lllVtit Itel- tltr litl-t iii i't'r' s()rll
shil.jt:r' ntåi trniskot'ttit, rla tttltslt' r.'i
o<'ksa h iti lllir t ill sit it1 I ntit lt'l litt tt
ttas ii rutu sl)a ltlrat't'. . . I )t' r;ottt lrit llt't
sig ltorla f t'ttlt ctt krrttgt'c:+; soltt rlctt
nål lrantll;rl oansvaligt. Vi r;'u'ilict'
iclie rrar t ro qettonr all rlcltirg,:r. .litg
hat' ii nnu itrtc lriir'1 t:t.t ot rl ltiir s()rt)
slrrrllt: kutttter kliirrliir llrirtit li:i ttslot'
sonr hiltolsk l<vitrrtir. Sttirrirrt' lriu jirll
c1.1 irrt lycl< av at l .iilg rrtr liiir)r)('r' (ll)
rljupat'e oclr st.r'rrt't' viilrlighcl s()nl ('n
tilor sonl harr' ltrvat or'h lirlil ...
Iln la nrlsnr anrr inna t i ll lr cr ur r',
Iltrris Cervi, en errkel lonrll<vinna, s:rtlc:
Otrt ntatt ttrrrl,.rl cltrt lragishu

l.;.r'r-

gct ltarlt: hal'l nriijlighet all l'iircnir
nttirlt'at'na icn kortgrcr;s $orrr rlt.'rulr
fiil alt larlsla oin 1'r-t'rkrn ot'lr l-,;rr-rrr:rrs
s l<yrltl, sa harlc vi, tlr:t iir .jag viss orrr,
Iti.t it val st.linrrrrir l.jrrriii sa :rt l lniur
lyssntt.l till orjs. Mycl<rrr sol'g lrirrlc
vi rla slultpit.

It'ntis Ccrvi vcl viLrl solg ii r'. Ilon
rit'en årv rlc l'yr':r sviirrlijtlr-lrlrrir lill
rlett ganrlc l. on<ll-.n C ,,: r' v i. I [;rrr
och hans hustr-u h:rclc sju srjtrcr', zrllir
aktiva antifascist.er. I)en 28 dccenrbt:r'
1943 blev rle alla sju avrättade av

åsh
sN

*

f ascisterna. I)eras mor dog a.v sorg.
Szrrnnran nretl 1;ap1ta Cervi skril.er nrr
rle fyra :inl<orna gar'<lt n, sonr iir t'n

l1

l)iir viixe l tlc l l littlt:r'liisrL lrirrntrrr t ill l-u'i)tlct'ttit. C)trlvi trir|.
i,ll'tcr Ilncs Clclvis 1al, sottl gich tlju|t
t ilt allrrs h jiirt.an, överltimna.tlcs till
kongrt:ssctt ctt tlltssin fanor pä vilka
lni)lrsit()r'gill (1.

italienska kviunot' bt'oclcriLt
sina rlanrn. Det är, sade fru Cör'vi,
1r.rscnt.als
katol--^l<a

nrtidt-ar - sammanfattatle

i

llctru du L,ciTtt möclrar
Hur {anrla t;i ,in ,ir
,tlla ,ir ai burn dv aård ntödrar.

Trc

titti4

ka, sociitlist.iska och partilösa kvinnol'och rttöclrar, soln alla ti r klal'a
iivcl att moderskärleken inte bara"
['n"r' vara tinthet och otlrs<tt'g 'ltan sanrt i<ligt nraste vara ctt t-tirltnuit'lisattrt

aår motler jrtrd, aårt moctcrlattd,

sia nlanga. ljLrsa, ottl l:itLtt sottl o-1 lt.it-tt:r' all t?i nk' ar otrrvtl.t-rlnatl l'rän -'atll-

Hur gantla vi iirt iir
kal/ar vi tljupt nr Dåra lti,irtdn
på vår mor

nir

intc ctt grässtr'ä
liingle grönskade, efter min systers
lik. I dag är clet rncj inte nitijligt att
skiltlra all clen sorg och der kval jag
kiinde frir tio år sedan . .
Så berättade en japanska, mnle
Yanagr.tchi, on) hur hon, en av
rle få överlevantle efter atombomben
(il'trl Nagasal<i rlen I augusti 1945,
ilrarle omkring fr)r att si)ka restet'niL
av rlc två nirinniskor som var henne
ltirast i livet. Hennes skilclring gjorrlc ct.t outplånligt intlyck pä kotrgresscleltagarna. (Vi konruret- i ett
senafc nunlmer att oublicera hennes

Arbet are, bönder, i nt ell ekt ttel I a,
tli plont at er, qener dl er, ku n gar,

I'cirstör'rla stacl, rlär

.

al).

I)e koloniala llindernat
viLr st.al-kt för'etreirlrllt. r,irl kongrcsserl
- ett vittnesbrjrrl sa got.t. sonr. rtagot,

or)l <let, f iiltr'oende tlesstr lrintlers
livinnol skä,nker KDV, sonr tagit iniI iativet till
Miiclralntrs V:irklskongl'ess. (iripantle val cle rlrrl sonr ert
r-cl.rlesentant frir kvinnorna i Algerict,
[3aya Allalouc:hi clr r-', riktarlc
till kottgressen: "I <let.ta i)gonblick,
<la vår't lanrl hcrttsökes av blodiga
hrirrclelser', vill jag i de algerisk:r mötlr':r.r'r)AS nanlrl ge uLtlyck för- hLrr inrrelligt rorda vi iir iivr:r' att pa denna
liongrt:ss kunnzr I a v:incla oss t ill
nrrirlltlr'na i heleL vär'lden. F'ra,nrI(ir
irllt. tackal vi KDV, sonl tog init.iatirrct t.ill folvclkligancleI av denna kongrcrss, vars nrål det iir att alla våra
iinskningar må förvcrkligas.. ."
Att dessa deras önskningar intc iir'
obilliga bekräftacles av hennes skildring: 200.000 albetskrsa i Algeriet,

ingen som helst form av understrjd
åt dem, de får leva om de kan ellcl
rk) av svält. På 10 miljoner invånare
kommer' 1629 liikarc, endast ett fåtal

bekltlnnter trltgfst,', n,ir sjukdom leontnter,

n,ir orct jagar

oss.

lig svält är men som tyvärr

också om den opiniou som b<jriat
i vårt land mot clenna antlliga

sl<apas

pest och om cle förhoppningar vi I'iist.el vid vår stora skolreform, enhets-

lrli mödrar,
/l ll

skolan.

tlll

kan ultprätthålla f reden.
Et'ter gdnmtdlt bruk i mitt land
kysser jag nin band ocb lägger
den 7tå nin panna.
Jag önskar er /?ongress lYcka,

aa b järtat.
(Dcn in.liske .liktaren NAZIM HIKIUEI'S
lriilsning till Iv{iiclrirrnas Viirldskongress)

tre sjukhusplatser
invånarc. I hjärtat av Algeriet, i Kasbah, bor 52.000 människor,
siukhus finns yra 10.0(X)

sorn far tränga ihop sig i de 2.200
lägenheter som finns, det blir unge-

1 ruur för 8 personer. Och vilka
rLur] sen! Utrymmet är ungefär 2Yz
t'?ir'

kvrn., t.akhöjden iir sådan att

:innrt

mat,as med dåliga serier och utrtlet-haltig film. Karin Linclqvist talatltr

ucird

ni ,ir tlet som biittre än någott
cl

hiillcts sirla ot:h f osLt'lis upl) i trtr
lu'tl:t riiir fr-r:11:tt gch dct. {'rtrti}ig11
ilr'l cLct riil<nas sotl cl:t hiigsttt gotlit.
Slirlana biltler f it:k vi f rän ci':1, avliigsna I{ina och clct niil'aliggalrtltr
Polcr.r, fr'än Sovjet och flera an<ll'a
liinrler. Och sitilva ttinktc vi lra vat'a,
svrrnska barn, och våra t'cllresetrtittrter i talarstolctr, clr Anclrca Antlrcetl
ocrh folkskollärarinnan Karin Lintlvårtl
qvist, Kiruna, talacle om clem
svenska bartr som inte vet vad lekam-

l,irda, niljardärer
,ir cra söner.

Tala till dem s,7 allaarligt
sont ell mor
kan tala till sin sort.
De kontmer dtt lyssttd.

al1

biittrc l-etingelscr firt' tlcttt
irllt rl',rt t iL gitir-tle ctt otrt,pianligl irrt ry1;11. I)ct v.Ir jtr hellert' intc l.:t t'it
nr(ir'l<a l;ilrllrl sottr lulliitlcs ttll1l . o<'k-

vårt moclersmå1.

Iliroshimer. . . Nttgitsal<i . ..
- I två rlagar vandratle .iag i dctta
rlrrn llriincla iordens helvcte och sirkte
rrrin ruttn . . . Jag sökte också i clentra

t?

lrirrrlcl och vatl kt'innorn:r giil- fi)r'
skapa,

btr ,tlltitt likttats zid

mötJrar:

t

i I'yriL rlilgltt' f a lyssna till lr)slt't'
flan siultliga kontittctrLerr, all:r. shiltlrarrrlc hur baruttn hat- tlcrl i rltlt'its

at1,

sina frlreningar, det är kommr-rnistis-

och vaket ftirsvar . . .

vt'lsc. l(otttitktt:tt ttttrtl livittttot It'iitt
prirlil iskL t.ilg()L lttrlit" vlit'ltlclt, tlt'ltl.t

en

vuxen människa inte kan stå upprätt
clär. Tuberkulosen skördar väldiga
offer. -- I tletr iildcr då barn sl<ar lta
t l t iippet, ltrelttlt altsil<te har ' våtra
flarn ansihtt'lt sttrtt gamla mlinniskor,
sade fru Allalouchiche.

*

Frir den svenska delegationen, inallcs 48 kvinnor från skilda landsänriar, blev kongressen en stark upple-

*

I fyra clagar, från dcn 7 t.ill ot'lt
nretl tlen 10 juli, pågick kongressett.
Untler stark rt)relse antog dcn lullst.:indigt enh:illigt, rlet manifest t ill
l<vinnorna i hela världen, sonr vi
pr-rblicelar på annårn plats i det t a
rlLlrlrmer. Ytterligare två ckrhument.
antogs, likalecles fullständigt enhiilligt: ett brev till Ii'N och en liänviinrlclse till de fyla stora inför det ftircstaendc nrcitct i (]entive. I hänväntlelsen uttrycktes mirdrarnas varma förhoppning om att rlen goda vilja sont

lett till cletta möte mellan storrnaktelna skall vara närvarandc undcr'
fijlhandlingarnas gång, så att rle blil
franrgångsrika. Mmc Cotton stiilldrr
sä förslag om att kongresscn for rlct.
f or-tsatta arbetet skulle tillsiitta ctt
ofgan: Miitlrarnårs pernlantrnta ltornrnittd till barncns fiirsvar lrrol krigt't
och att till dess ordförande utse clr
Andrczr Andreen. Förslaget mottogs
med begei.string och enhälligt valdcs
dr Andreen att leda kommittdn, detta,
samlade uttryck för mödrarnas beslutsamhet att inte vila förrän freden
är vunnen och alla barn tillförsäkra-

de de bästa lekamliga och andliga
betingelser.

v.

s.

Itr:1, iLv

Interruezzo
i Lausanne
"...

^ri 1,itt/,r J j,r,

/,titl,rt',i.qLtt,)

l,'

,i

l,itt/,r

.i jt, ,tllt tr1t1,,i

iir-

r.ri rrlar oss t'1'ter rii.n I'iirsta kongrcss(l;lljcr), sa l'yllcl av trpltlevclser, nya

f

l r'yt

a,

vi iir?
r,i nti)t/., b,., tt ntc j t)/ttl it,i-,ir,tttt/,
lritj:/ oc/t t/dri,q tt.) ttt)tt l.,,rt i,r,u. lii nt nt, t
t,i"i,i förtö jtl . . ."
Itrn liten norska kornnrt-r utsltrin-

gande och ropar till clen väntanrle
skaran på trappan: "I må komrne in
irllesamnren - svcnskerne <lanser-".
Och sannerligen. I)?ir svringcl' norr'liindskor och smållin<lskor, värurlänrlskol och stockhohuskor --- fepresell-

anter f ör alla Sveriges landskait
snurfar kring i en nigantle hambo.
I(r'ing clen rlansanrle skaran står' en
lät ling av kvinnor f rån alla joldens
hiirn, ivrigt, klappancle t.akten me<l
Iräutlerna. Bakonr clen ttita ringen
skvrtrtar jag ih' Antlrcens leenrlet arrt

sikte: hon stiker tyclligen Iör'klar.a f i)r'
('n ivrigt sltr)t'janrlc llansyska. varrl
rlenna rn:irklig:r. rlrir.rs, diir rle virlir
l<jolarna står' sont uppsl;rirtrla, l)afa-.

plyer krir-rg dc rlansrLirrle', tgentligen
lir lrjr något.
NIan har iivelgatt lill "Iriicl<an horr
i-{ar i ringen", rlen fr)l.jes AV "kArusellen sonr sl<a ga till kvrillcn" oclr
pl<itsligt hal ringen utr.'iclgats, nu til
irller nationel'na rnerl, rl:il lioltltitl rlanskor och I'inskor', stolviixta. t.yskol

I',.tt

itt'l'f.,,tr',,cf., It,ttttt,r I)c),\t )t,tt
|ö

r I c,/,ut,,tttt/r,

.r

t'1,n.\

l

tl,r'/rr'tt

I:()t'//,t.

iil lust.iga att se" och clc andra sökcl
t.rr. cl'ter gesterna och nigningarna
vill jul-.let inte ta slut.
N:ir nran ett i)gonblick flänrt:rnrle
och skrattatle ulrphrir nterl rlansen
l<liver nägra linskor. up1; pä cn tr-app:rvsats och s.inngcr'. Fln folkvisa, siigef ()n svenskt:rlantlt: linska. I)elu.s
Ioll<vis;ol nrattcr innehalliL en myt:ken-

NT

l\ til iLrli virl' sollt hel.asL

clcnrrrr

gr.r<lonrliga,,sorltrlliu', r.yklade .jag fr.an

Stlrjnrslarl (iinrla låingst upp i Ilohus-

iiin, tiink rlel!) ocll ner lill Olus1. i
s. 15 langa rrril. Och upp*
lrir. r\lla lrar.kar gicl< uplrför'. Ant.aglir{L'rr kan Orust i hci.jdf r)r'hållandun
sij<ler', rl. v.

nr:iter sig

nrr_.cl

I(el;nt:kajse oc.lr rlylika

lil nu rrrin tr.o. Mcrr ntotion oclr antytlningal till fatala halol
ilnittu cl.iest. helnrnrla l<irtrlet. fick
.jätta r', <lcl

siorll lrlaste 10r'lti, sä .jag l<iindc tlt'
liirti h:istiirners ri)anar ila11dr':r onl
i)r'onen. I sin 5'r'crbor.eniret kunrle rier
sända den dartrnrigzr, ganrnralmocliga

iiver att l<rrnurr:L sårntnralt, i)ver att
f a.t tzi v:t r-anrh'as hrinrler, kåinna, att
rnan h0r' ihop. När- nägrzr fiir.etagsantnr:r svenskor tur u1t1t rlcrr ganrla bar.nviszrn "Smir grotirlrtta, srtta glutlot trit

l<änns intc liirr[4r'tr
sl<r'at1r:t och gliicl.jcn bublrlar.
iinnu -i struparna och blil till sång.
- 'I iink :rt.t. r,let val vi stela, sverr-

kylig

skor sonr sutte i gäng den hiir gla<lir
balen, hiirs en lost liingst bak i lrussen.

- Stelal Det är bara. skarrrligt, lirr.t.all Sacle clen pigga. Elsa sonr sag ut
sonr s.jutton år och beriittadc I'ril all;r
sonr ville hrira på ertt horr nyss blivil
larrrnor'.

50-iiringt'n.

upptecktmde au ubbblåst
--r r |' 'vU|,7 clklist
-J

orrrkling nrerl siitiL usbcl<iskor.

l'liitor-. IJc sonr intc
rlansar sjungcr och l<lapltal i ltäncler'r)il. Glonrcl ?ir triit thetcn, glrjrnrl ril
liirargclsen rjvel ltussitr.na sonr latel
','iint,a lra scj. I{val iir. bala. gläd.jen

vi

SOMMARMINNEN

.lag.

slii rrgartrlt: svarta.

jtrrr-

rlt' vitttcrr. Kviillen

oclt srlra spli)tia kitresislior.. I,)rgelsl<ors()nr lagt av sitt allvar-galolrlrclar.
nrerl

s

vrigcn I'(iljcr vi (lentives.jöns glittr.arr-

t rr)1111

son-r
". . .

snir rt.

milen till Montreux. I{ela <len langir

åtv osis.

ar inte htinrrjlct

Wienerwald" klingar smäkLanrlc,

virvlar hela hallen :rv valsantlt'

Sä småningom konnter- i us:seLlltir -rncn ingen bryr sej onr dcnt. Obsclvatörerna ute på trappan far ct.1 fasligl
s.iä att samla och räkna. in v:il or:lr
en sina landsrnaninnor fi)r- hcntr-csir.
Glada och va.rma susar vi sä snruningom ivii.g i l-ussarna, rlc n?ira tlt'

IIal vi intc lerlan viintat
('n gorl stun<l l)a ltussaI'na som s:ha
l'irril oss t ill ti:rn irlylliska stadcn
Mont rcux, rllil brerla hiilliga siingar

13r)r-

l.y't-lr;r

gnola mecl.

Larrs:rnnc? Är' intet n:rtt.cn r-erlan scn

iir rle l lcsta

slor

gancle kvinnor. Wiencrvalsern a
dem känner vi alla och alla l<arr

. . ."

o<:h hylig?

f

iitt' rliirltr cltt'r.

Nu szit.ttrr i)stel't'ikiskot'ttit i gii rrg
i ett hciln av clen viil<ligit hallerr. "lrrr

I'i)runrlt:r'ligt står iag inte
pä tralrpirn till rlen ir.nltoner-anrle kon11r't'sslokerlcn "Conrltt oil Suissc" i
I)ct

lrrrrtior' ()llt lltilr)

gcsLer och ntirrrik. I)c gril
och a1t1tlådcrn:r strrlrttrrir.

Serr gl:rdtlr:

jag allir stolta bilistcr.

r-r1t1.rcnl-ralclsen pä vtigkantetr en merlliclsanr tanke, nagot. at.t spetsa den

bchagliga kiinslan av komfol.t rnecl.
Ingen erbjöd eniellertici lif t, rtr;lr

intc liacle jag vclat, ha nägon heller.
.Iag hade åkt upp till Strömstacl i bil.
Och iliiretsiiisi<rintit' sorn ag iir., gich
.f

rlct nrig i nagon mal) l)a h j;inrarr lril

lrulu, l<unna se cir'l<u en kr';rtlr.atrnt'1r'r'
av naturcn i taget genon billtrtun -.
av clcn höga blå himlen givetvis inlt,
en gnutta. Och dagen efterl den frir'rlen lag jag pall rnetl huvuclviir.k, illanracnrlrt rich hatl<:inslor rtrot. teknikt,rr,
sont tvingar ntiinniskor. atL r-trllrL ilrop
sig till halvl<lot. i trånqrt bilar or.lr
bitril antlus rlrrn lul'1 , sonr trrerlaklrrrrir
andats ut,. Sä jag bcslot anviintl:r nrirr
gaurla cykel ner. igcn.
Ocli åivcn otrr .jag vAl- t-g iivt,r' irllir
l-,ål('kiIl'ocir tör'st.ig sonr ()tr l<irrrrr.l i
SiLhirla, sai. nrärlrle klol;1-len got 1 ir\,
itlt f ir riir':r pa sig.
.Iag tr-or', att vi i allnr:iuhet. r.i)i. oss
år

Iiil litct. I.'rir-r var skog:rlnir
lunt stan ftrllrL av fr,rlk, sonr striir,'ut.lc
ornkring, ofta eI'ter karta och konrpa.ss. Nu rltilemot är det, tomt rtrellan trtirlstarnn)arna. Det ser ut son.r
onr srjnclagafna anviinclcs till ctr billiilrl lagorrr langt bor.t lill ett, strillc,
:r.lltleles

t3

x
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IihrettbuL'g,

I

Väddsfredsmötet
i Helsingfors

I

l
I

i

Victnanl,

l'rirt Stc'risc ,lqlt,',q t'n I1 I'r(5( rll'rli\
lir 70 l'ersone'r' Vår fiilbun'ls-

olJfiitan.le Än.ltca Anillcen sxtt en av lllotcs.lagarna sonr biträ,lande ordliifaq(lc ocil
ii)rfattaren lLik Lllombcrg hi-rll ctt u1-1'nriifksrtttt.uet

trl.

Donrprostcn

i

V;istcliis

O;kar Runclblot.tl cleltog på ntiitci

soltl

t'bsclvatö t.

II
f-l

,l'irrg'l "r' tug (lrr,t i :in lagtait< r'ri'lsonllDarskrrd då ffc.lens srinclebucl frirn

l lndcr viirlclsolrinionens tryck har: slriirri vrirlclen liittat gcnonl ()cnivciivcr-

ninllcn

clskontmelserna, inställandct al' ktigct r
1:rlc,kina, Bandungkonferenscn. ÖstcrriLcs

n;ir och fiiirran samladcs clär' till Världs-

Dct r ar sylrboliskt ltt

Illötct

Ir'eJsrrri]tel.
inleclde sitt arbete på årets längst:r clag, då

ljus i Norden betvingar

förclragsenligt stadfästa neutralitet. -Bclgr:acldeklar:ationen. Dctta unclerstriiks i
I{elsingforsappellcn. solll antogs trll(1Lr
obeskrivligt jubel och Ient av sycllrin'lska

riattens

så skalt också krigets nriirka
kraftcr genonr frcclskraftcrnas llclllensallll.l-lll
rrrörkcr

I aplrcllcn r'äcljaclcs tili
cle fyta stora vilkas Iröte clii var föL'cståenclc, att sök:r iivcrvinna tlct iinlsesi'liga
nrissttoendet. Det kan nu ocksir nrctl gliiLijc
konstatet'as att Gcndvcn.iiitct intc svck folkens förhoppningar Lrtan blev en betydcisc-

anstr.ingningal tvingas pi åteltåg.
Niirt 2000 ombud, obseniitiirer och giistcl från (r8 läncler hade tagit plats i clcr-r

fiirbröclringsscener.

cr)ornlt, festligt srllyckadc N[ässhallcn nrir
Nylands lanclshör'cling Viiinij Nlcltti hälsadc nröteasdcltirgarna r'älkomna. Llrcclarc iin
nirgrtnsin fiirr vicl likniinclc tillfrillcn representerircle .lelttgatna skilcia

liintiet

ViljLrn till sittttlrrbctc otll en cn.lrt sal< harle fört Lrit bådc
bc.ir.'a frc.lcn

-

kana.lensiske pastorn Cancly, sottr

hcfolknir-rgs-

skikt och irsiktsriktningal' i sinrr

'

:rtt
clcn

rliil man l<an äta en god middag. Och
cfl.cl att ha vilat sig vid malbor(let
loltsättcl ntatl sedan att vila sig i
bilen pä väg hem. Jag ser ctt svenskt
släktc pä taxbeu som lramtidsvy' .
Nåil skall vi få flisk luft och motlon
i tlagsljus om intc på helgdagarna?
I skolan hörde jag till detn' som
gvmnastiklärarinnan batinade sitt öde
att behöva dras mecl' Jag försökte
nog men inte kunde jag finna någon
mcning i att springa ihjä1 ntig för
atl klochas go<ikänd tid f ör l-'ronsnråi.r'ket ellcr stå och hänga i en lang
kii iijl att hoppa. plint eller häst. Jag
.

lc:tl trnclcr svår'a tvångsföreställuinga.r
l ctr'åi.[lant]c vissa gynnastisl<a och

irllol.tsliga övningar också. Så t. ex.
tvingarles jag av en inre röst att
saxa. ntecl Lcncn stegct innan jag

skulle svinga mig över hoppril-'ban. Resultatef härav blev givetvis
att ribban och jag med dunder och
brak kolliderade och föIl till marken.
Så det är ingen idrottsfantast' son-t
här uttalar sig. Det förefaller mig

t4

en rv cle lcdancle politikcrna
att b:rra niintna några nlttln.

dcltS,ation

I

solens

'I'hur'
rån Frankrike och Ngurven Xuan

fiir

x

X

f

-I

Jcn jrl'arrskc fysikctn I't"lcs-

soL Nliyaltirrrr Sllobci tich l'rofcss.l l'topol.l lnfeld från Polcn' Ilonicrr lrclton
från England, författaren Jean-Paul Sartle

var kti-

tisk rnot den inre regimen i socialisnlcns
liinilcr. tlcn ville finna vrigar till sanrar'
bcte, och .lcn känclc sovjetför'frrttarcn Ilia

full bi)rjan till ctt niirllaLe

satllirtbctc

mcllan cle fyra storntirkterna i frc.lcns intressc. Hclsingforsnrötct gjcirLlc sig till

tolk ftir viirklsopinionen niil clct lropl'atlcs

att

stormaktelna förhancllingsviigcn skirll
ktrnna liisa såclana frågor sottr siiktrltctcns
tryggantlc i Europa, Tysklandsfrirgan. lLii-

alhnänhet
är så litc intrcsserade av suncl kroppsvär'd. Samtidigt som tnan slukar vita-

gan om Fortt-tosa, efterlevnacl lrv Ccnör'ciivercnskonruielscrll:r otll Inclokina, Kinas

rninpiller och bekämpar sina förkvlninga,r: med pinicillinkut'er t-rlir levnadssättet i övriga avscenden alit
mindre hälsosamt'
Det enklaste sättet att undvika förkyiningar är att andas mängder av
frisk luft. Det fick jag knorrande erfara på en motorcykelfärd till Frankrike, c1å jag varje natt i flera vgckor

"kan .lc intcrnatitinell:r lllotsiittnlngafnil

Lara r,rnclelligt,:rtt folk

i

hilll på att frysa till is i tältct. Jag'
.jom annars så ]ätt får snuva, var
i utmärkt form. Utom att jag hackade tänder ocksä

i

sömnen.

Upphlåst av cien lyckade cyl<clturcn ciristar ia.g därför ge ett r'åcl till
alla, som vill glädjas åt livet, tänka
klart och orka. med det de vill utf

öra?

Var så mvcket sonr

möjligt utc

och njut av kroppens
r'örelseförmåga, medan tid ärl
Själv tänker jag både simma, orientera och gymnastisera i vinter. Hm,
sa Rellingen...

i friska luften

s. L,

upirtagancle

i FN. Hiin'i.l

nriiste ctrrcllt'rti'l

och tlii

folkkraftelna |inrna sitt stiitl

lirsas och folkens förhol.pningat .liirigcnotrr

infrias", sotl det hetcr i appellens sltltstyc*c.

Det är

rtrycket nlan skulle

vilja

berlitta

från Helsingforsntötct, lllen rltrylllrlltt
medger tyvlirl inte nirgt a lrir.rgre rcfclet.
Vi får hiir-rvisa till Svcnsxa llrc.lskonrtrrittdns ntatclial ont trötet sot.tl vi ltolr|irs att
lll:r lltrls'iinner kolrrtllcL irtt sttrclct'rt ticll
bidr.r till iltt onrsätta i banclting.
lltanföL' dc egcntliga nriitcsfiir.han,llingiltnir ll.tinns vi clcn storslirgna ttch ilrsIir-ctanclc festen i Hcspetiapalkcn sotll tlc
finska fte,lsvännctna h:rcle anor(lnat. I llrö'
tet cleltog 20.000 lrelsoncr' En ofiirglönrlig
upplevelse blev också den av t.ume Eugönit

Cotton anotdnacle kvinnoträffen, cliir vi

fick höra om

Mödrakongressen och knyta

kontakter nred kvinno.rna från anclra länder både genom samtal, teckenspråk, sång
och dans.

/ (

IYlan tror det är lögn, men det finns
faktiskt människor som skiftar hudfärg när de skall punga ut Ined fetn
öre. Hansen var en av detl. IIan
kunde L li alldeles likbiek bara har-r

lade cle hern till kvällskaffet i den lilla
vita villan på Frecleriksl:erg, där samt-

antog då gärna äggvitani fega kulör.
Det var ocl<så därför han aldrig
ha.rle gift sig. Lilla Sörensen var l-illiga.r'e i drift än en lagvigrl hustru, och
slt l<unde hon sägas upp med kort
valsel, rrren ett äktenskap tlir man
inte sä lätt kvitt. Nej, clä var Sör'ensen i alla fall biil.tre.
I ilr,er tret.1-io år- harle hon nn valit.

genera familjen ovanpä mecl så mycket oväsen som rniijligl:

sl<ulle öppna poltmonnän och iigonen

lrarrs lrLrshällelska oc'h
g1r

olta or:h tnän-

giingr^r'hatle ltort rltan a1t. i(nvijla

liga grannar våntlacles under ljudet
från den hansenska radion som ofta
gick för full maskin till långt in på
natten. Särskilt roade det honon att
-- För det är rn i t t hus, Mö]ler,
och i rn i t t hus gör' jag precis vacl

som lrassar mig!
Lilla Sörensen kände sig ornättligt
stolt över- Hansen när- hon hiit'cle honom säga sin nrening t.ill Moller. Hon
r-il<tigt njöt åsynen av salivbttbl:lolna i hans r.nungipor niir rlet biev

lil<tig falt pä liisgonrnren:

tr L
BALLOITGGUiTGAN
nräst, unrlva.r'a. cn hcl månatlsliin. Ty
s()nr lla.nsen sii |iktig1. sarle:
- - Albetet åir r:n viilsignelse, och

i sig själv sin egen li)n!
lngen krrnde säga rlen slags ting
sa va.ckert som Hansen. Irör han var

luktig man och det hände
01l.a att han läste högt fiir henne ur
bilieln, och varje gäng var det som
onr srnå buketter av tacksarnhet tog
ansal.s l.ili att spira i hennes fijftorkrrle h.jiilta. Med hela sin lilla utsläpir-rle pelson såg hon upp till honom
lr'11 1',;11 ul. Iiiil vcm sl<ullc ahnals
ii.r'va. honom när vår Herre cn gäng
kallarle honorn titl sig?
Nlil ira.n nekatle lrenne pcngar till
sl.r'LlI)il)ol skedrle! rlet alltid :iv cie ädl:rst c tttol.iv:
Va.rje iire jag sparal fär' ni, lilla
Siir',.rrsrn ! sadc hrn.
nriI jag ii.r'
tiiirl
Irrq'.1 urrrlrI all llon gär'na gtrv a\'
ka.ll och tnerl tålamocl hade funnil
sig t.illrritta, i sin sammanskrumpna
tillvaro untler det hansenska herraviildet. Visst hade glädjens glans
fi)r' länge sedan dLlnstat bort ur hennes iigon över tvättbal.ian i källa.ren
och kastrullerna i kiiket och de sista
rosterlra :rv humiir vridits itu rned
dc sl(urtra.sol hon haf t i hänclerna,
ot:h tle var intc fä. Men Låde hon och
llansen var från Fyn och ofta tackadc hon vår Ilelre på sina spetsiga
krtiin fijr det ordstäv sorn säger att
na.t.ten äf vär egen Och så gjordc
hort crr grimas som avsliijade att hon
cri gäng gott hade visst hur man l-.är'
guclf

på tostadsnöden?
Svindel och diktatur, clet är vacl
- är!
clet
Borta i kakelugnskroken muttrade
Siirensen bifall:
- llet är vad clet ärl
Och uncler tiden Loclde Mirller vidare ovanpå med hustm och bat'n och
staffli och det hela, so|n om cleL va|
hans hus. Och det skulle man Iinna sig i?
Nej, så sannerligenl
l{ansen plockade fram sit.t blic}ihorn och satte sig att skriva till kungen: "Det iir m i t t hus"! Och lillr
Sörensen bekr'äftade metl sin untlet'skrift att det var riktigt. Men kungt n
svaratle inte och Sörensen hällde upp
Lrn stor kopp tröstekaffe ocrh satlcr
att l(ungen nog inte haft tid ä. n n u,
men Hansen skakade på sin missbilrlade potatis till huvud och klappra.rie
med löständerna:
Det är ingen ursäkt! väste han.

-Och så gick han till sängs

merl

viirmekrus på magen, för det val diil
det onda hade satt sig.
I iivel tio år- hade den där' målar'-

e{u )l( usnn, D in,/,

Lii.r'

en

t kallas demokrati, när stat ocli
konnun helt enkeit ställer sig i vägen för folk som vill tjäna en smula

de

Ni skulle ha blitt präst, Ilanseul

- hon och såg beuudraude på hosade
rrorn nred sina små knappnälsögon.
Ilansen l-lev vat'rn i strumpoma vid

tal)ken. ll:ur tog fram liibeln och gav
sig till att läsa "dagens text" Inedan
han i sitt st.illa sinne önskacle Möllet'
ned i det svartaste helvetet. Föt' det

var' tr{öller som Lodde ovanpå och
det var inte länge sedan han hacle
nekät att gå meti på en hyreshtijning.
Or:h sa kunde tttan inLe ens säga
upp honon på grund av cle ftjrl:anrtade myndigheterna soln efter hatrd ha-

hladrlen nu bott i hans hus oclr
hela trc gånger hade han 1åft t.illrrtelse att på egen Lekostnatl siit.ta
upp nya tapeter i båda rummen oclt
krita taken och han hade också fät1-

tillåtelse att

f

örse f önstren

med

tätningslister och reparera och rnåla

i köket så det inte var att hännii
igen, men i alla. fall ville harr alltsil
ir)te betala mera i hyra! Och så till,it
han sig t.ill på köpet att skfat.ta -, i
hans hus:
-- Näii, haclc han sagt, mcr i'in
sext.i kronor i rnånaden betalat. jag
inte fiir de två usla hålen utarl eget
',r,c, det skullc aldrig falla nie.i irrl

loflat ät sig alla r'ättighetel iivt:l'
all privat cgendom så tnan knaltitasl.
var hcrle i eget hrts uumera. Sl<all
cle

!

sig ät niir man

le

l'',rrje ört'1,t11
t!.rr,rr f,ir ni, ljl/,t
Sätenttt! - niir
lr,q 'ir Llöd.

r.

Niir hon fyllcle 50 bjöd han henne
pä Tivoli men hon fick bala en lemonail fast hon så gärna velat göfä cn
tur- i luftgungzrn.
. f)ct iil er'åldelrinrn jag spnrar.
till! sa.de han.
Och sä luracle han kypa.re n på
rilickspengalna och tillsammans cyk-
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ka bibliotek. För några år sedan kom
Henry Peter Matthis med en sakrik
skildring från Rumänien och i år har

BOCKER:

Hur kr,mcinieru,
faraandla:
-fI
^ tskilliga tidningal har undcr

de{

sista decenniet haft artiklar om Rumänien, d, rr. s. om det rumänska
kungahuset och dess skandaler. Kung
Carol och hans mätress Magda Lupescu väckte på sin tid allmänt intresse, liksom hans son Mikael med
{ru, som livligt beklagats för att de
förlorat ett så rikt land som Rumänien att suga inkomster ur. De väldiga oljekällorna har man också hört
talas om
ett objekt för andra länders intresse och åtrå.

Men folket, vad fick vi veta om
det rumänska folket? Inte ens dess
största diktare och konstnärer kände
vi till
bara den kungiiga förlattarinnan-Carmen Sylva, som aldrig
skulle ha översatts om hon inte råkat vara drottning.
Nu är Rumänien en folkrepublik
och folket börjar intressera oss mer
än de avsatta kungligheterna med sina hundratals slott och pornografis-

Lilla Sörcnsen hade genast satt
fram en stol för hon var rädd för
att llansen skulle segna ner som
svar på detta skamliga tal. Men han
hade lyckligtvis varit situationen
vuxen:

Kan jag inte öka hYran för er
- kan
jag inte kasta er ur mitt
och
så kan jag
hus, hade han sagt,
- osnutna
uni varje fail förbjuda era
gar att hå1la till i trädgårdenl Och
drar ni i snöreL På wc mer än cn
gång om dagen så anmäler jag-er
f ör vattenledningsverket
Mer hade han inte fått sagt. För
målaren tog sig åt magen som om
han hö1l på att bli sjuk - av skratt.
Och Hansen hade måst be lilla Sörensen att koka kaffet extra starkt
!

den

dagen.

Men en olycka kommer säi1an ensam. Samma dag kom med Posten ett
brev med besked om att han hade
glömt betala den förhöjda vägavgif-

[en. Skakande i hela kroPPen och
likblek långt in i pupiilerna hade han
läst upp skrivelsen för iilla Sörensen

och samtidigt besiutade han - när
det magonda var över - att sätta
sig i fönstret trenne dagar i sträck
och räkna bilar, för det var då vid

gud

i himlen inte hans biiar

som

körde förbi därute. Det var inte h a n
sonr slet på vägen. Och om regeling-

en fortfarande inbillade sig a.tt
16

den

Yngve Björnstam gjort en rolig och
lärorik bok av en Eesa i Karpaterna.
Den är bara 126 sidor och kostar 4
kronor, har mängder av iliustrationer
och fyller höga anspråk på både stil,
saklighet och underhåi1ning. Det är
en uppmuntrande läsning om ett på'
nyttfött land med ett foik som strävar framåt med hopp och tro. Ät ku1konst, vetenskap, idrott
turen
ägnas hela kapitel, och några dik-

ter är översatta som prov på nuvarande rurnänska diktares verk.

Boken rekommenderas varmt,
G. T,

ker har skrivits om Det heliga landet
och redan har åtskiliiga böcker -kommit ut om den n5'a staten
Israel. En av de sista har kommit i
år, 1955, av en för os; känd dansk
författarinna, som deltog i expeditionen till Kc,rea,
Kate Fleron.
Bokens titel är Hvis jeg glernmet
dig, oh Jerusalem. . . Det är en bok
som hjäIper oss att komma ihåg Jerusalem, symbolen för judarnas hopp
och längtan under lidanden och främ-

lingskap i hatfull omgivning. Hrir
skildras hur den nya staten under
övermänskliga svårigheter men med
okuvligt hopp tar emot immigranter
från Europa, Asien och Afrika, Redan
efter Balfourdeklarationen 1917, då

trngland gav sitt stöd åt judarnas

lsrael
$,r,".r Israel är den nyaste av jorden kom till 14 maj
men Israel är också ett av
1948
världens äldsta, ännu levande folk,

dens stater

med världens mest spridda litteratur
som går under namnet Boken eller
mera bekant Bibeln.
Det är knappast underligt att detta
land och detta folk tilldragit sig författares uppmärksamhet. Otaliga böc-

önskan att grunda ett nationellt hem
i Palestina, började en invandring
i landet och ett uppbyggnads- och nyodlingsverk satte i gång. Tecken på
öknens blomstring såg också vi i de
stora . Jaffaapelsinerna,

som

såides

bredvid Messina och Valencia och Ka-

liforniaapelsiner! Understödd av judar från hela världen växte invandringen
och efter Hitlers försök att
utrota -judarns i Europa blev måIet
för judenheten att upprätta sitt Is-

rael som en självständig

stat.

nog

men svåDet kan låta naturligt
righeterna har varit och är enorma.
Om detta berättar Kate Flerons bok.
Hon ger oss en varm fliikt av entu-

lär'a den något annat.
Grundlägen måste ändras, lilla Sö-

siasmen och energien som bygger upp
det nya Israel, men hon ser också fa-

var demokratisk så skulle han

Fuil[omligt ändrasl -- Fullrensen.
komligt ändras! kom det som ett eko

från kakelugnskroken.
Efter två dagars sjukläger satte
han i gång med räkningen. Resultatet blev noterat och sänt till statsministern samlnan med ett förslag
till de nödvändiga grundlagsändringarna. Men i stället för svar kom där
bara ett nytt kravbrev från kommunen. Och under tiden fortsatte
målaren att bo ovanPå - som om
inget hänt - och de skrattacle
så ofta däruppe, och varje l<väll hade de rummen fulla av gäster. Och
Hansen jämrade:

Varifrån ska jag få fernissa tili

brapporna?

handelsboden! muttrade
- Från
från sitt hörn.
Sörensen

Hansen vrålade:

det kostar ju.
-OchJamen,
igen var det liila ekot redo:
Det kostar ju!
-Men
Gud står den käcke bi och
när man iever På nåden ska man
inte förtvivla. För det finns ju nå-

got som heter lotteri och en vacker

Jag gick Tlansen och vann

14.000

kronoi, och samma dag hade Möller
rnåst pantsätta sin sommarrock.
(Frtrts.

å:id, 19)'

rorna som omger det nya landet från
den fientliga arabvärlden och de oerhörda ekonomiska påfrestningar som

krävs av immigrationen,
Första tiden efter Israels självständighetsförkiaring, då de inbjöd judar
från hela världen att komma "hem till

Israe1", hade man att ta emot 1'000
människor om d a g e n, Nu har det
minskat tiil 600 i m å n a d e n'
Tillsammans har man fördubblat in-

vånarantalet med 753.000 invandrare,
som har infogats i samhället och getts

nya möjligheter att leva'
Tyvärr kan man inte i en kort anmälan ge ens en antYdan om skildringens charm: besöket i Jerusalem,
mötet med Ben Gurion, landskaP och

tag själv och läs
bokenl Den ger levande kunskaP om
dagens situation i det levande Israel.
människor

Gunhild Tegen.

Kate Fleron: Hvis jeg glemmer dig,

oh Jerusalem. .. J. rI. Schultz Forlag, Köpenhamn 1955. 151 sid.

Barttens egcn sida;

INDISKA FOLKSAGOR
I)anchatalrt.ra

är en urgalnntal indisk

sagosantling sorn piiverl<at våislcrliindsk
sa.godiklning på nrånga våigar. !'r,å unga indisl<or, lla.i Thapar och Ilachcl Grcn-

l'oll, har g.iorl tccknilgar och text till nägra av sagot'nlr oln d.iur.

1. Dct var en gång en kråka och en kr.åkfm son.r byggdc bo i ett stoft stort bany:rn.

2. Men i ctt håt i tfä.iet
or11 sorlr

trrid.

boclcle en grynr

åt upp alla kråkungarna.

v

3. Llnclel str:önrluanci e tå r:u. sa klåknrantnrirn
till kråkpappan: "I-åt oss frrlL 6iir.ifrin.
I-ångt bort frår-r cletta odjur",

lt
4. Åbsolut inte. Varför skulle vi liinrna
r'årt hent", sa kriikl.appan och sir gick hLrn
och bad den vise scl.rakalen om r.åd.

7. 'VaL'fiir iir clu leclscn?' fråga.lc krabbirn. 'Fiskare konrnrcr i molgon och lligger.
ut niii och fånger clig. Dri bliL jlrg cns:ul',
sa clcn

listigc hiigcrn.

5. "Hav ntod, kan.lrat, ocl.r tag liirclonr av
clcn klokrr krabban", s:r schak:rlen, och så
berrittacle han:

8. När fiskarne

hiirde deita tittacle dc alia

ur vattnet. 'Hjälp oss, f:rrbror', sa de.
'Då ska jag ta er till en bottenliis s.ji)', sa

Lrpp

hiigern som hacle sina plancr'.

6. . "En dag stocl en gamntal hrigcr och
grubblacle vicl stranden av en liten sjö.
'J,rg iit gamn.ral och orkar snart inte fånga
fisk', trinkte han.

9. Och så bar han bort dem varjc, clrrg
och fyllclc få så s:itt sin glupska nragc.
(For/.r.

i

rtii.t/it

ntnner)
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allmiin inom hela gruppen. Ä{an kän(Forts. lrått sitl. .1).

Dödligheten i detta 1(oncentrationsläger är 95 plocent. Mödrar och an-

till de bortsläpade fyller ministrarnas väntrum för att bönfalla

höriga

rlem om barmhärtighet. Kommunistpaltiets mecllemmar häktas och dötns

t.ill ttöclen samt och synnerligen för
"spionage". Vi hiil ständigt exekutionsplutonernas salvor. Första maj'
pä blotnmortras [est, f r"rsiljerades el"t
ung stuclent Christo Karantais på
Iire1.a. En dag dömcles tolv personc| till riöilen. Varje mor i Grel<lancl
fruktar ständigt, att hcnnes barn elL:r' hennes make skall faila i polisens
h?incler. Fruktan och terror råder hos
oss i Greklancl. Hur skulle man kunna. sova lugnt någon natt, när det
Irrllanrlc tttatt h.it' |å sin por'l rl1n
rral.tcrt och som ekar dystert

i

grau-

rraf na.s hus, I<an intrebära a.rl'este-

lor'tyl filr ens barn?
Nii<lcn l,lir allt stijrre. Jag kan
pånrinna om den mor, som s ä I d e
sin tolvår'iga lilla dotter till den
högstbjudande på det stora torget i
Attin. I Atdn bor 2 eller 3 familjer
l.illsamman i usia Iägenheter. Bönr'lcrna sliter på åkrarna och för siu
skiircl tilt släderna, där de får så gott
sonr ingenting betalt för den.
Men (lt'eklands mödrar haf inte
frillorat. hoppet. De kämpa.r för bröd
å1, sina Larn, för livet och för friireten. IJe kämPar för freden.
Ift'ecl betyder avväpning, rckonstruktion, industrialisering, föt'bättring av nationaiekonomien, sorn l-rytcl sanlnan ullder dc fluktiLnsvärcla
rlilitärutgifterna. Fred betytler- frihcl till ekonomiskt och kulturelit utbyte med andra länder. Det Letyder
också, att vi inte vill ha Cypern sotn
koloni, utan erkänner ders invänares
riitt till sitt eget liv".
Så frjljrle deu ena rapporten elter
rlcn antlra från alla jordens hörn.
Kornmissionerna, som tillsattes av
kongressen, al'bctarlc ut sammanfai,tningar- av milch-arnas uppf:Lttning i
ling

ocrh

rle sig som en encla familj. Hade inte den ena tyska n-rark, så fanns
clet någon annan, som kunde bju-

da, låna eller skänka. Hade någon
spenclerat sina schweizerfrancs på
att bjuda, kund: alltid någon annan
rycka in me d f örstärkning. Kanske
hon fick igen av en tredje i danska
kronor eller i svenska hilpengar. Till

Kultnrelit utbyte
befordrar freden
7t

f!1t., ,,. / nltnr .i, d.n ftdr
di,g,t .grantlen

utitg oc/t lör t'et/.lig,r lrdnste,g

ttl ltoptlttritut rlen
lli btr ensliitiuttigt l;t.tl.tl.t!,//, d/l
h)uilt'r lör I;trltttren l:ety'der hinder
iör.rtntl .rilil:lig ntt'echling. l -rtiil'
let li)r l:tltn biuler natt då htrnen
.rtriittgttingat

d1lifu lörrånnde giftblonntor

att

lrttn biiltre lektl'r, Alla

tnedel rttt

popultn )sera
trttt,iinclt.s.

kiltttren bör

ning, som verkligen var utsökt konst.
Genom något missftirståncl uppgavs

dcn kosta 30 francs. Det var mYcket
oss, och vi l-etänkte oss. I{on fick
nog avstå från hästen. Men så kom
det fram, att summan skr.rlle vara

fiir

tretton francs. Det hadc gått lätt
att sala ihop, m:n då var Ciary föt's',/unnen äch vi l-lev r,rpptagna netl
annat,och så gick lillfället förbi. Jag
vct., att intc en enda skullc nekat
att hidra till hästen, om det fattats
Clary valuta. Sådant var alldeles naturliga saker inom den svenska gt'ttppen, och jag tror att vi alla kändrr
oss glatla och slZirkta av tlen gttda
kamratanclan hos vlira tnedrleltrgct'ade.

För oss alla. var l{ongrcsien
stol upplevclse.

Vi

t,änder ot-t il]ol Jalsh

nplilysning, lögnrrht)ga

reportdge

och såclana lilmet och böcker' .rottt
.röher ltoltalar)sera lörinielsetan'
ken. Vi begär ocb fordrrtr ocLsci, alt

tlltt /tilr11;iltgil)ngtr göt'r för att
t,rrje ltntl.r kultzrart :kall bli il11.q;ingligt lör nedborgartttr. De pci
l:or gre.r.ren lörs,rtnltde mödrru nt iir'
örerrlgtde oil?' .t// notgondtgent
ttiinpi.rl:or böt applastras i kånnedom ont oc/s dktn)ttg t'ör såtål egen
.r,rnt tttdrt L)nders rt.altur' Gemetz-

.\.un litrstiielte belordtdr

lreden.

CIRKTJS
N yt.r uen pitLdn
ö

er kldtc

t,

I/ent ter
N1.rs

) ga lr) h etsdr c.r t j'r e n.
häslarnd då nlettike n rlttt,tt t'et

h

rid. liadlig gä.rPting
lrån tandlös djuen.r kontng.
Clouner ttntla in:
gör hornn enlner.
Gatnnalt tåg.rpån gör lttltcn rctl),9,
tnen P)Aant.

Trunltnornt.r t')rt lande eI'on
lladdra rrnt uppe rid .rt,)!ltt/.r.
Saxof onerna.r santntel drt Pertd
hr i n g tt a t,t p et en.r .r p I i t tr t n r| e t o n p t' l,tr e
t

lz1'nn:ter örat.r blic k,

S

tu e hsam

t

troentle.r)g

.tl:an, all il/b.J/e/ uelltil ntliorterilt
.rkcrll t.töhts ) oliLt t'ortter, genoil)
öhdd /t dJ)A, bret t''ixlin,e,. teatergiist'

I

leonstniirsst)pendier
k

t)ll

Liinder'

u/ldndet,

iltb)le ,rt' .:kolb,trtt ocls

t,itn odel

ttt'

egttt )o n er.

A4edtetna aiil l'tit l ttt2il'ar .tottt
rrödrar besltttt L) dt/ eJter förtnågd
lört,erkl)ga tle ot.'"ut ttttrycAtt önsketnå/eu för,t/t .rtiLerttiilla lreden och
jrirnttiden,
(Iltralande ) Lilrnrlrågan antaget

tt,

trongre.r.ren).

I't!

rör nan intlonertd

Son ntödnr il//r)cl?el t i dett ött-

.rpel, lilmer fr,in oliii'r

eil

Ingelrorg Il.iiirlilrrrtrl.

shalla'

aerlzl)gen

erl

stor, underbar kinesisk tuschteck-

och

uppntanrr sArit't.rt'illarnt

kulturIrägor.

I8

talacle varenda dag om hästen,

i.iddt/t.tott/. dål)ga 'rerier och anutt
trnriernt,ilitrlr. 17i ttill ha Jörbud ntot

.tt1D7l

tioner'. Sammanhållningetl blcv sna.rt

och

lrett, titt i ubtedd ocJ-' utt eckla
l;nlttu en och lördabbla t'ilrt an'
t

sanitets-, uppfostrings-, sociala- och
IJen svenska gruppen av delegatef
var av hög klass. Ifråga om ömsesiclig hjälpdamhet, tålighet i strapatselna, kunskapstörst, intresse otlh
viinlighet kunde clen tiäna som exemFnl Iiir många an(lrc l)cmnlnolgattisa-

'i't"

Jör niinniskars bild-

vars och ens önsl<ningal togs hänsyn utån sentimentalitet' Alla fijrsökte hjälpa alla. En sak kan jag
vakna rnitt i natten och gräma mig
över: Clary fick inte sin häst! Ifon

nt edi

lerar ri

höjl öter

ol

inett

hetsdnde dtnkel.

fonden t/eönje.r trontboten.t

tobl't

.r/liittr''r.t

likt Alangen lrlin jjärrdn tr.r)kt.rklipltrr
dil någon brttAtrr ttndrt hiin.rltur .tti,r,,tr.
Orkes/ern Ptlierat.

Tl.rtntden hiinger.tont elt ntäel
tn,tler capolen.

i.ll

AIen rep fun t art larlig,rr.
D ir e ktör e tt lör kt nnar lt t'iilL e n.r rJ o tr :
I/ iirlds berö n t, ex kl u.r i t.'t n t n rt tr !
Mtnnen son gör I:nttt p'i .rig j,lilr .l
.r

p,i .rdelplat.r drön ntr
ant ett.tliiDL r/tantpagne ål den,
.t otit /tl.ut tnil hts t tr bel 1,.r tt i n g

l ngeu

r

-rt

ellrrs med 0Ji;ttd hn//1ttr.
St,en J.eon.

? lnr'/rn, Lnlnru
i s /ir'6rrt

,,r,

[, L, irliut

fuf.tt,'tj'tl; 100 gf. r]rtukt ullgrirn (b.rlryglln), stiLkor nr 21.'' och
vl|Kn3t nt

.i.

1.

t\li)rrterr/)rkn)ng.' (nriinstret iir,lelhart rne,l {r).

/.; r,. rätsl.ir knirrp.
.'' I i '.

ir1

rgl.

l.'r l'..'x l nr., sno

gufnet 3 g8f funt stifkiln, u|l)re|:rs Irån

r till

\':ilvets slut.

'i;e r,.; x I_yft t r1. s[ipyr

slrigen, lrtrrtsiitt så

1lg

3 onrslagen,

lyf

t I nt. sliipp rle ]

tills ni på clcn hiigl'e stitkan har'{i lyfta nr.

om-

(obset-

\'erir ilt.t tle när'nrast påfi)ljancle 3 ontslagen också skall släppas, c1e sku
bilLia hålet i nri)nstfet). Ni har alltsir 6 lyfta rl. på hiigelstickrn, clrriil
iru rle tre fiirsta av tlessa i)r,er cle tre sista, fiir så iiver alla 6 ni. (ären
r1e sonr cllagits i;ver") till viinster'sticka och stitka.lent alle i lritstickrting. Lippl'gp3 si från x till r':irvets slLrt, alltirl i gru|per otl 6 t)1.
lipprepa från vulv l.
ArhetrberPrit'nin.e,; l,iigg upp 126 m. llii stickol nr '1 och sticka
ta i0 cnr. orh avsllrtl nretl l:t och 2:r ;liinstervanen. Ä,laskl
rrv. Pltrcka så trpp ricl båda koltsidolna 9(t nyr rn. (fiir' ,len lilla ärlren),

miinstret

lnvJncl stigkol

nl

-r

1., ,rrh stitkrr resårstirkning (2

nl,, I litrr.) i I

rrn.

llaskrt rr.

lre(lerkäntcn

En tur i ballonggungan
lritt til. t6).

(l:ortr,

Not/ering: Spänn ut :rlbetet på ett borrl, liigg en fultig
cltik iiver oth låt Jet ligga några timmar tills f uktigheten
gått :v. Sy ihop iirnrarna. Virka I varv lastr nr. r'unl

Ilarrserr nicka<le eftertänksanrt. iiver
morgonkaf fe1.:

finns i alla fall ärrnu en
-. Dett'ätlfärdighet.
slrruIa
kvar' i rlenna

syndiga värld!
I-illa Sörensen nitrkarle me(1. Men

lrort sacle irrgent ing. Ilril htrn skuile
nel' och lägga i blöt, ocli hon ville
årrnars så gärna ha varit rned in och
:i ri t t nä.r han fick t.il, emot alla de

rnänga. pengarna.

Äntligen tog horr sig sarrrtran ot'lr
ir'ågatie. Men l{a.nsen skakarltr l)å

liltvudel
Nähä, lilla Siilerrserr. l,lrtva.r' lrar'
sil1, oclr.iag sköti:r nritt.
Och sä gick tran ut. och halade fram
sirr lyk,.l, merr strax efteråt kom fran
tarande ner i tvättstugan:
&litr cykel har punl{terat, skrek
:

lran -- {i(:h et år i t:ykelvel
Vad ska jag nu gör'a'/

l(stan

!

Lilla Sörensen putade med under'läpperr och blåste bort. el.t. par hårstripol från ögonen. Så rätade horr
sig över tvättbalian och tog mod till
sig- och sade:
. Det g å r .ju spårvagnar på gaf Orna, vet.la I
Ilansens ögonl ryn dalarle ner' över

ijgonen. Och ut.an ett or(l t.ill svai'
vänrle harr henne l yggen oclt gicJ,
rrpp i t.rädgårclen. Där stod lrarr elr
sl.uncl och betänkte sig. Så sarle tia.n

till sig s iälv:
Jag promenerar!
Sagl, och gjort. Men knappt hade
harr promenerat en kvart förrän han
rnitt i en gatuhorsning gick rätt emot
och blev liggande.
",'_:p_Lu1Cn
Lilla Scirensen böjde sig över sän=
gen i den vita salen på sjukhuset,
clit man fiirt honom. Månne han inte

snart, skulle öppna ögonen ändå?

Plöl.sligl. sketlde del.. I{an såg rätt
rtpp i herrrres lilla. förvlidna skurt.rasir

Lill ansikte ot:lr läspade:
-.Det äf sr)är'1. förbi, lilla Sörenserr. Or:h så ärvel d u alltihopal Ha.r-r
hade uppenbarligen glömt att de irrl.e \'ar (llls. Och rlå glömile hon del
också:

-- Ja, .jag ser ciet, :;ade hon, rltr
har" int.e långt kvar'. Del :Jade dclkt.orn också. Metr tlel liar' (lu för' clin
galenskap

!

l'lansen gav sig till att

-

Vatl sägel

du?

st ir'ra

:

Hennes ögon blev svarta och hon
sig djupt ner över honom:
.ide.lag säger', viskade hon, -.- jag
säger att det. har du för din galenskap. För rrär rnan inte värderar sitt

l,r'i

pi

brtler,in.

liv så högt som en spår'vagtrsl.il.jett, så får man stå sitt kast!

eget.

-i:larrsen blev v:it.

ut i

f

ingerspe t-

salna. Men han kunde ingenting

sä-

ga. Ilel. var som om tungan blivil
larn i munnen på honom. FIan bara
stilrade rätt upp under siua ljusgula
i)gorrbryn och svalde rlen ena klurlpen efter den andra.
Du lrar i all tlin 1i.1 \'årit en
giligtrukl
sade Siirenserr.
Ädrorna i hans ögonglobcr synte+r
som ett nit av röda trådar'. Han kntit
fingrarna or:h ri.jupt inur,. i hans huvud larmatle en gul spårvagn frant

på sina blanka skenor', och den växle
or:h växte och plötsligl. blev rlett blå
rir:h så blev dt'n röd, och rlet var harr

s.jälv sonr stod tlär r.rch styrde tletr,
or'h filtglttt'tra krökl.e sig f astare ot'lr

f'astar: onr styrgrejornä .. så slöl

harr

ögonen och lät den köra

ijver hennes lilla ynkliga kropp

rä11.

..

.

hon gick inte i L:it.ar. flarr
iippnade ögonen pä glänt och han
säg att hon var hel. Han hade inte
kunnat krossa sä mycket som en
knapp i hennes kappa,
Men vad var tlet? Grät hon'i blller
Irg hon?
Han hörde henne säga:
.- Nu går jag! För jag skall åka
en tur i ballonggungan! Med Möllers
I arn! Och det är -i a g som bjuder!
N4en

l9

h.,ir lig nri.l.lag ål oss otlr rrog giorJe vi
rrll hecicr it rinrrittningar.na. Sett besåg I i
l-.r buss c,ch un.ler r ir'ertinskap ar. ir i
r.inligr irrrr^ar stl.lens vatkra irrtutpatk
rit lr rratrrlligtvis I vlijsair,l. Där vi plrkl.
skvldigast avnicil rnbliikcrr ar haicl (ilri
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.

o

,-l

t

DoI neS0R
T

,

DQS

Halwstads .t K tz
flct -ir ritart rlf halrår \r!i,i1r rlrr. rr'reil
li i Hilgsbo rr.lt-lnrrgcrr rrråstc ti be-r.it1a,
JrLrl roligt .lel kao \.rr'f, f,tt tå gästa andta
rvcielningar. Flanrlör rllt vill r i tallr orl
irur trer ligt rrr.rir lrar ,l.l på ber,lk lr,,s
lial r r:tarlsalcl el n itrgen
r

,

Vr åktc Kristi Hirrrrrrei:i,irrJrJag irbon'
neral L:us: ner trll Halnrstad Vidrei r'ar
det si ,rrh så nred. Kallt r'ar dct:orir rrritt
r rirttclrr ,,.1r trr .lark Lrlå't NaJ. Ir | ilrJl
gcri :å furt rran kt,rr utarfilr ItLi\:cn. lvlcrl
i i liade or'ksi .itronneidl" Frt !lrag5peler
tkl. !()rjl \peldJe 'r\ \.1Itiia uah Slalta
' iJ.,.1. i .1 , ,'.. irrrJ .tl \'rrfrgd \ t;ur
'
o.h schlagers.
Våra haln-rsf;til:1.;nner hrile lrJn;'t en

tr/tiil1 riatt\ 5c 11;rf rnifr besökel Halli]stäcl ).
Ilal cl
Arrbltt kcrr r r t itttc iusl r.itlllartde
t isa.llrss ctt r r.'dgai ertrrkie orlt ka'lldt'
fr iisaridc r itskurttrnigr r'ägor rttui ttss 1rå
:tranclerr. Det lra,le rårr riinliga tär.iitttiut
lyJlrgcn raknrLl trred: Jr biöd (ra\ \.1frrrl
llLri lrgt ka{ic !icl återkorii-rte..
\å liiste ri dikter. s1öng uclr lckte tuiil

,rri ri r'arit cn skolklass på utflykt VaL
Jagen\ bekymr.rr var glcinrda, r'i had.
h

Vi tr,rr :li,lcl ir rr betvJclsc ir.ir'.Ltbeti'
rtl iblrnd f:1 träifa vännerna frål
.rnJra SKV.alclelningat o(lr utldel geirvl
Ir.r.' l,'tl ci \,, lr | .ttrrrrtr t rllli, :n .icrt
'rr.l.rgltg,r rrtbrtr trttkat r,, lr gc rataoJrr
1i1,.. ii)r ,ubetet. Därför lirnkte vi rtt rri
f:Jrir \.rilrtcr i rrrdra SKV-a|delnirrgar, sorrt
-irrnLr ir';tc yett er i vag pä utflykt till någ()n .lauidri evdelning, inspireras av vår
beskln nttig ucli tar och gör sammaiede':
I :å iall mycket nö1ei

glricljcrr

Stina.

liirtirgt trevltgt tillsamman:.

(

It{er a Lriliär'tlarle lran irrlc, Sl iilil
slirl hatt sirra irgort och löt riökte at I
bli a.r' rned bil(le1l av spål'vagnerr irrrie i huvuciel. l)en lag så konsligl
or:h svängde nred hjulerr. IJe iJistil

ÄDALEh{S PROSÄ
Brist på arbete och inkornstrnöjligheter
för kvinnor och ung;dom

hrarnpryckningarna. Rutorna klirrade.

Och mitl på golvet. i släpvagnen låg

rlär' err literr iivelgängsbiliel l

oclr

Hrå1.

Taral'rtl tlilla,lc rrt rrl lrllerr

r

l';i

iert.

Ot:lr fenr kyliga firrgrar- sliit si!l
rllll hans hanclled oc:h han

va.r'san1

säg cn helre i vit lock bredvirl sin

säng, och han kunde lrii|a at t heIr'tr
l.alarle tili honom:
Är' det nägot .jag han gi)r'l firter'l sarl:r harr.
Hanserr nickacle.
Och läkaren när'nrade siti ö.a t ill
rlen döende"^ rnun
or'lr hrircle ho
ir()rn säga:
Vad kostar en lrrr' i lralhrrrggoitga

t r'1

l,!iigr.ls !,iritk.

i
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Irilr hela iivtt- NolrlanJ rir hristen pl
fiir .len kr innligr rrbtt:knrf itrr ctt rLIlr arligt lrroblctrl. Allr.rrlrg,t
iiii s:iriil .len enskilclr sorn sitf l,ii l;ingri
sikt, ii;r s:irnh.illri, Det iirr till crl r-rrin:l{ning rv folktttiingJtn i orttrliclerr 5i)lll li'clarr ii)r'ut Iri;r till tlc rrssl lllcsL,l'l:vgi-],1,i
i lirntlct oiit rlrt rrreclliir i;ctlrktligu :r;iriglrcfcl fiir irlrrtiljcfirr gell()rrl rli.lr uti.ir.t
1r irrgr: l.irrrrr lrcrrbtg.lt'n iiir rtit f:i trt-

rrrirctsrrrirjlighetcr

.

krrrrsl.

Hut r'rirl SKV kriilrlor i i'rLrrrlrt,iit'n
ircaktat ,lcttr l,rttbltttr orlt sirrlltitlttl tltt,.1
klirinol irårt trtdra olgartisirti()rlcrf giort
lr.inr,irdrlscr till statsrrtitktcrrta i frågarr
lrar r i lidi3iirt rkrir rt otrt i r iir tiLlninlt.
flir':kall ti nätrtttr itilgol trtrt.lr rnitiatii
SKV.ar'.1elrrirril,Lr:n.t i Kt.t,ul',t t rt'.lt lt ltti)
l;rrit r sartrtiril rlk.
l(tf (tl :lr -..dan gio|Je Ll. rr) pfliLi{)ll'1"
r,,r, lsc lrl.rnd krirtttorrtr r ili..crt tt:rtllctrclt
i l.-lti! rrarrirltlllet5kriftrr filI krar e{ 1,ii
i;r.lu:tritr l1rcJ sr':relsritttlil'r5i:r,Lirjliglrctcr
irir krirtnlig rrbc'ttklait. I:tr tttrccln-itrg', :t,tr:
r:rkstalltr rr rrbttstt-tatliriaJ::tfrcl:erl
,lrri r. k, kJirttr)fsLltledllitir5rtl - llatlt .grtl
r i.i lrardelt .r11 Kr:rirrlort hade rll .tLlrtt:'
,ircr:kott 1Jå f.l rt)O !:r'tltttot. (.rallt)rrr i' la
', :rk.'lr
beslut oi rt iridragttiri:iar rtlilclc';
.,ilitL-,rr lrr'.1 ytrerlrl::,ic lo1).i l-l'. Dett.r
iL,r'-,lllJrl: 5KV,'i.lehtllrgrrrir i Ititiil rr.lr
j-..ii:1iri'! .ril girra rIr tt1' lrtllstitt. D. ,atl
.l-' .1..r , r) tlirll5 til .lelcgatlorr irll Stoik'
l'.,1,', nr.,l iil,pdrag rtt ilpP\'åkt.1 irbet.rl
; .l:i ;.:.r'. iili\(1:rtl)J.ililFii;l,)i-i, retalrnilerl

oclr fiir denr frarllrålla l;igets rrllv,rr orlr
brgrira snebbe åtg:irder: från :tatstllakternas

si.ir. Dt blcr r'.inligt illottilgna a\'så\'al
r;tirt:rnittistcrrr s()rll repfc-5erltåntcr töt. .1e
konrrrrunistiskr otlr :oiialdenlltkratiska riksclrgsgruppctna irrlt t'tlan l"i)rsriklade .ienr
()nr \in l)ositiva instiillniliS, Dctt kot'ttiltt'
listiskr gruppetr lr.invisarlc till ett,ierr
ircts rrkr,-lat llloti()nafdl 1)lll Inclustllef
iilr rlcn lii irrrrlig;r .,tiretrltlllle'lr i Ncir rr
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I,lt'ir skiitclse 5()llr Ll(lc!,Jti(,Irtri ii"e-t'
i,irrrrracle till :tatrirtinirtelrr unclerströks .lct
.,ir ,l. rr . rr.i li';l'tl '"r't rå(lel In.l.t n.rrirt5'
Iirel i Kratrriors itrtr kan elttllinetas 5,eIti,trl
pr ivat:r iniiiatir rller ertbal i kl;rr,ttlttttala
Ittgärt1rr Lltr{l rlet 1l}:lst( \'.lJr el) ttat5lrrak"
l(r ltirs iak rtl r iilta nödr JnJig,r ilgätJef
orir :tcg tijr rtl '.rkla otk:å Krrtrrrfol.s btlr,lkrrin;i rti:retc ,rrlt i{l lr.\'$P,;i(i f(il\i,IiI
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Krari,fots.ir Liar,.L en Jei ri Jet räldig'l
i;r ic Nolrl:irtrl. .1är tråg,air (rrli drbete arah
r tkorirrt it)r Jclr kr inltltgr befolknilig.il
()L1r uIrgcloillcIr rt ctt :å ilriilrliJnda' p-l'a)irlerir. N{e,r riel iirttrati\ Je duktrga SKVrr.leiri;tgeirta i Kran-'fitts (rah Fråno tatlii
.ir rrfcket berl'delsclilllt ';ullr ctt vtktrf,f
lcd i rtt.ivartiielr:L rt[:k'rpa en bted opirtttxr
i Norrlarrtl tiit ttret: .rllsidtga 'irbetstnÖ1h5;
lrctci. [)et .iI glädj;rncle :1tt kltlllrulnr \tsjr
i,r 5å fråtxllande aktilitet i dc-nna fråga.
'. , i, '.rrr( r lt5tt: tttr.it tll{r L.tld 'lr fi rr'crt
irrrrrljerna herr,tttelr rilr l.:ela s:rrrrh:ri1et.

