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I)etta sttir Pa Paketet
Iliigsta rrärirrgsviirtlt - Kalori'
halt: ?.?00 kal/kg -- Fetthalt:
gZ% Endast vt'getabiliskt
f ett-- Vitarrnilttrat : Vitarnin A
:i0.000 IIi (Intenratiorrclla En'
hcter) pt'r kg -- Vitanrin I)
3.000 IE per kg-Lil<a nr1r1L,',
vitanriner året otrr - Länrplig
fiirvaringsternperatur: *6 till
+10'C - Bästa bletlbarhet vid
*15 till +20'C.
!,1äringst,iirdet
Tre Ess Lyx har högsta rrärings'
viirtle. Viktigt är att siffrorntr
ftir l<alorihtrlten och fetd, altetr
är desantnra sorll hos alla att<lra
fasta nratfett. Vitarninhaltell i
Tre Ess L1'x iir lilia hiig åiret
() nl.

Trc Ess Lvx är dct matfctt jag helst använder till
borclsbruk. När jag valde Trc Ess l,,vx var det

fram{ör allt två faktorer scrm var avgörande:

o Bästa matfett ur näringssynpunkt
o Smak, arom och konsistens
Enligt min uppfattning uppfyller Trc Ess Lvx alla

de krav, som cnligt modern forskning ett matfctt
skall ha.
Det är gott att använda på bröd i alla samman-

hang. Jag är glad över Tre Ess Lyx i mitt stora

h.rrhåjl och rekommenderar det till alla husmöd-

eo/l.t-7 .

l; egeuftiliskt
Vid frarrrställrringerl av Trc Ess

Lvx attr'ärtdes clrtlast de fillastl'
rår'aro., tr.l, fettet iir uteslrt'
tarrtle vegetabilislit frårr
r-äxtriket.

F'iir la r irr g.s t enr P e r (tt tr ert

n l(1lskåpet är irlealiskt fiir Tre
Ess I-1'x, sotrr har lämpligastt'
ltiilvari rr gsteln lleratur rtrel I atr

*6 och I I0'C.

Bredningt'rt
Tre Ess L-vx girr lätt att bre<la
och är lilia "trlidigt firet onr;
li.onsi stt'ttst'tt ttttpålssas nämli gt^rl

efrtr årstirlt'rrra' Bästa brt'<l-
harht't ritl l l5 till +20"(l

smaken segrat



nrl gtller det l|ielrrtrn
Opinionen vöxer. i mors gjorde fredsvön-

ner ett upprop för fred i Vietnom' Under
pingsten morscherode ungdom för sommo

krov, Före sommoren kom de nittio kul-

turorbetornos upprop. Lors Forsell Artur

Lundkvist, Folke lsoksson, Soro Lidmon,

Jon Myrdol och Sven Lindqvist löt den

svensko opinionen ovspeglo sig på de

storo tidningornos kultursidor. Rodions de-

bott om nyhetsförmedlingen resulterode i

ökode onsprök pö objektivitet vid behond-
lingen ov vod som sker i Vietnom. En spe"

ciell Vietnomkommitt6 bildodes på sen-

sommoren. Om Vietnomf rögon tolode
stotsrådet Olof Polme vid Broderskopsrö-
relsens kongress iGövle och utrikesminis-
ter Torsten Nilsson hor tolot inför Stock-

holms Socioldemokrotisko Arbetorkommun.
Amerikonsko UD onmölde sitt ogillonde.
Men stotsministern instömde på Metoll-
kongressen med Po lme och Torsten Nils-
son och bekröftode regeringens stönd-
punkt. Den 29 ougusti stöllde köndo vis-

sångore upp på Hötorget i Stockholm och

senore sommo dog demonstrerode mon

tillsommons med ondro ungo utonför ome-
rikonsko ombossoden och krövde ott kri-
get sko stoppos. Den l september be-

slutode Svensko rödo korset inledo en

hjölpoktion för Vietnom.
Det ör för tidigt ott göro en sun'rme-

ring, men oldrig tidigore hor en sådon
misstro mot omerikonsk politik kommit till
uttryck i vört lond. I ollo löger, med visso

undontog för de mest konservotivo, tycks

det rödo en påfollonde enighet om ott
USA:s krig mot det vietnomesisko folket
ör ett brutolt och oröttfördigt krig son'r

möste stoppos. Den svensko opinionen
sommonfoller hör med en ollt storkore
vörldsopinion.

Men USA ökor sino insotser i kriget me-

don vörldsopinionen ollt storkore uppre-
por Genöveöverenskommelsens innebörd
ov ör '1954 om frio vol i Sydvietnom. Allt
storkore ljuder ropen på fred. Sedon USA

börjode spröngo dommbyggnoder i Nord-
vietnom för ott fromkollo hungersnöd pö

breddgroder dör det olltid funnits för litet
mot, hor opinionen blivit ollt mer upp -

rörd. Vorje dog kommer nyo fokto som

upprör ollo och en vor. Sydvietnoms dele-
got vid fredskongressen iHelsingfors, dr
Le Dinh Thom, vittnode om råheten och

brutoliteten i detto krig då hon yttroder
"Aldrig kommer 14 miljoner sydvietno-

meser och mönskligheten i övrigt ott glöm-
mo de blodigo förbrytelser som begåtts ov

desso djövlor imönniskogestolt. Vi kon

oldrig glömmo livsmedelsförgiftningen ov

6000 politisko fångor iPhu Loi. Vi kon

inte glömmo ott 70 mönniskor begrovdes
levonde idistriktet Duy Yueyen, ott no-

polmbomber fölldes över byn Linh Phung,

vorvid ollo pojkor och flickor ibyskolon
oclr ett dussintol vuxno bröndes ihjö1. Vi

kon inte glömmo luftongreppet dö 500

bybor vid floden Phu-Huu dödodes, Vi kon

heller inte glömmo bombningorno ov Thu-

on Loi oclr ov gummiplontogerno vid Phu

Rieng vorvid 340 strotegisko bombplon ov

typen B-57 föllde tusentols ton bomber
över orbetornos bostöder och hundrotols
mönniskor dödodes. På detto sött hor
170.000 mönniskor fått sötto livet till under
kriget,"

Vilko nyo trogedier kommer ott följo
sedon USA öven övergått till ott bombo
dommorno till risfölten i Nordvietnom?

Vod möste nu ske? Kriget möste stop-
pos, Vietnoms folk måste få fred och rött
till ett sjölvstöndigt liv. Allo regeringor
som könner onsvor möste vidto södono åt-
görder ott president Johnssons regering
könner sig tvingod ott stoppo krigshond-
lingorno och dro sino trupper tillboko, Vå-
gor vi vönto ett svenskt initiotiv?

Opinionen måste stegros. En stork hu-

monitör insots göros. Vårt lond hor hör err

troditron som förpliktor, Rödo korset hor
redon sönt den försto hjölpen. SKV vor
den försto riksorgonisotionen som redovi-
sode till Vietnom-hjölpen. Humonitör hjölp

- medicin, mot, klöder, pengor - behövs

medon kriget rosor - och behövs öven se-

don kriget upphört, Löt oss få Rodiohjöl-
pen för Vietnom!

Vietnom ör vöro dogors Sponien I Thuorr

Loi ör ett nytt Guernico! Miljoner bönder
hölls inspörrode i 8.000 s. k. strotegisko
byor som iverkligheten ör komouflerode
koncentrotionslöger, Dörför: Aktivitet i ollo
former för ott stoppo USA:s och generol
Kys krig !

Låt solidoriteten få moteriell form ! Som'
lo pengor! ,\nslå ur orgonisotionernos kos-

sor. Vi hjölpte Sponien, men inte tillröck-
ligt - och det storo kriget kom, Vi hjölpte
Abbesinien, vi hjölpte Ungern nör dör vor
som svårost, vi hjölpte nör svåro jordböv-

ningor drobbode Agodir och Skoplje
nu göller det Vietnom!

Birgit Jonsson

PS
Det har länge pågått en debatt om
kvinnoförbundens vara eller icke vara
i vårt land. I denna debatt har fram-
trätt både män och kvinnor som ro-
par: Död åt kvinnoförbun-
cl e n. Deras utgångspunkt tycks ha va-
rit att kvinnoförbunden är någon slags

konstlacle skapelser och inte fram-
sprungna under samhällsutvecklingens
gång som uttryck för sociala, ekono-
miska och kulturella behov och intres-
sen från kvinnornas sida.

Kvinnoorganisationerna har där-
om är varje socialt intresserad männi-
ska överens spelat en betydelsefull
roll i det svenska samhällets demokra-
tiska utveckling, speciellt när det gällt
kvinnornas egen emancipation. Men
clenna kamp är ännu inte avslutacl. l)et

återstår mycket innan vi kommit fram
till err samhälle grundat på likaberät-
tigande mellan kvinnor och män.

Vi blundar inte för att de partipoli-
tiska kvinnoförbunden har speciella
problem och att den s. k. partidiscipli-
nen kan utgöra en starkt hämmande
faktor på deras aktivitet. Samtidigt kan
man inte förneka att också vissa av
dessa kvinnoförbund, exempelvis det
socialdemokratiska, kommit att starkt
påverka sitt eget parti till riktiga stånd-
punktstaganden bl. a. i atomvapenfrå-
gan.

Vad vårt eget för'bund beträffar så

är der inte skapat av något speciellt
parti. SKV:s historia å,r mycket lång,
och kanske finns det inget kvinnoför-
bund genom vars historia man så väl
kan följa de svenska kvinnornas eman-
cipationskamp, inkluderat fredskampen,

bl. a. genom de förgrundsgestalter sorn

funnits och finns i detta förbund: Kers-
tin Hesselgren, Elin Wägner, Ada Nils-
son, Elisabeth Tamm, Honorine Her-
melin Grönbech och Andrea Andreen.

Nu gäller det inte historia, nu gäl-
ler det i dag. Har vårt förbund en upp-
gift i fredskampen, i solidaritetsrörelsen
för Vietnam, i samarbetssträvandena
mellan olika f redsrörelser och i den
demokratiska process som pågår i vårt
eget land? Detta är intressanta frågor
som vi avser att låta nästa nummer av
Vi kvinnor i hög grad präglas av.

Ui kvinnors stödfond
Premieutdelningen för Vi kvinnors stöd-
fond har av tekniska skäl måst uppskiu-
tas till den 1 nov. Publiceringen sker
således i julnumret.



SKV på studieresa

och många kvinnor blev sjuka. Cirka
1OO.0OO fick vårdas för infektioner Per
år på sjukhusen. Läkarbristen var
skrämmande ef ter kriget, deras antal
hade decimerats från 9.000 till 4.500.

Mot denna bakgrund gjorde kvinno-
f örbundet och andra organisationer
med kvinnlig majoritet en kampanj för
en ny abortlagstiftning och efter myc-
ket diskussion antog seimen en l.g i

a.prrl 1956 där aborter tilläts på sociala

indikationer. Ett år senare bildades Or-
ganisationen för planerat moderskap.

Vad anses nu vara sociala indikatio-
ner? Jt, bestämmelserna ar generösa.

Det kan t. ex. vara för trång bostad, fö-
restående examen, mxnnens värnplikt,
den blivande modern är övergiven eller

Mörke utgivet ov Orgonisotionen för p.lo-

nerot moderskop. Försöljningen ov mörke-
no bidror till orgonisotionens finonsiering,

änka, hon har barn förut etc. Overhu-
vud taget tycks det i praktiken vara
skäl nog att man inte önskar barnet.
Är man under 18 år fordras äock för-
äldrarnas tillstånd. Minst ett halvår
måste förflyta mellan två aborter.

Varje kvalificerad gynekolog har rätt
att avgöra f rågan. Besked ges snabbt
och ingreppet skall göras under de för-
sta tolv veckorna. De flesta utförs fak-
tiskt i 7-8 veckan. Det finns 2.000 Iä-

karcentraler, dit man kan vända sig'

Behandlingen ar gratis' en sak son-l

iust diskuteras. Preventivmedel är näm-
ligen inte gratis och i enstaka bedröv-
liga fall lär det hända att man helt en-

kelt väljer den billigaste metoden.
På landsbygden är okunnigheten ofta

stor, flickorna törs inte gå till sjukhus,
ibland reser de långt hemifrån för att
gömma sig - ibland går de till privata
lähare.

De privata läkarna är också de som

tar hand om utländskorna. På kliniken
hade man enligt uppgift t. ex. inte haft
några svenska patienter.

Aborter, understryker dr Stom-
crynska, är ett nödvändigt ont' som vi
vill undvika så vitt möjligt. Vi gör pro-
paganda för preventivmedel i radio och

press, vi håller f öreläsnin gar, ger ut böc-

k.t, visar filmer och plakat. Tidigare
var det ont om preventivmedel, nu till-
verkar vår organisation dem själva så-

väl kemiska som Pessar. De kan köpas

över hela landet. - Varje patient får
också undervisning i preventivteknik.

Sexualundervisningen i skolan är inte
omfattande, frågan berörs något i sista

klassen, pojkarna undervisas dock un-
der värnplikten.

- Lärarna i skolan är inte Pigga På
att undervisa på detta område. Katol-
ska kvrkan. som är stark i Polen, är

abortproblemen

i Polen

I somras fick en studiegrupp från SKV
möjlighet att besöka Polen på inbjudan
av polska kvinnoförbundet. Vi hade be-

gärt att särskilt få studera abortlagstift-
ningen, dess tillämpning och resultat
med tanke på den livliga diskussionen
här hemma i Sverige. "Vi", dvs. dele-

gationen bestod av Alma Braathen, Bir-
git Johansson och undertecknad f rån

Stockholm samt Kirsten Persson och

Ingalill Andersson från Göteborg.
Så fort vi stod på 'Warszawas historis-

ka mark, där varje sten Påminner om

ofattbart lidande och ofattbart hjälte-
mod, förklarade vår goda vän och oför-
glomliga värd på resan sekreteraren i

kvinnoförrbundet M aria W iniar z :

- I morgon går vi till Planerings-
kommissionen.

- Planeringskommissionen? Ja, men

vi är inga stadsplanerare. Här måste fö-
religga ett missförstånd, värjde vi oss

förskräckta. Ingenting år väl pinsam-

rnare än att tas emot av exPerter På

ett område där man själv är analfabet.
Då fick vi veta att "planeringskom-

missionen" betydde Organisationen för
Planerat Moderskap, den organisation
som också handhar abortfrågan. Samma

organisation som sprider kunsk-ap om

,pådb"..t.ttt vård, ger f amiljeråd och

hjälper människor med ömtåliga sexu-

ella problem. Abortfrågan är bara en

del av ett invecklat problempuzzle.
Vi togs emot av organisationens ge-

neralsekieterare Dr H elena Stomcrynslea,

som ingalunda var gYnekolog utan
barnläkare vilket vi tyckte var symto-
matiskt för verksamheten.

Till 1956 var aborter förbjudna i Po-

len. Nativiteten var stor och likaså

antalet illegala aborter. Antalet f odda

barn och antalet aborter var ungefär li-
ka. De utfördes i allmänhet av klåpare
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givetvis negativt inställd, speciellt dct
högre prästcrslirpctt nrcn nirn tliskute -
rt ej me.l clem.

- F{ur rnångr aborter utliir,i clå per
arl

- Ungcfiir 250.000, får vi vcra, rrc-
clan antalct födslxr iir ca 600.000. Sonr
jämförelse berättar man att i Ungern
och Frankrike är antalet aborter och
födslar ungefär lika.

De flesta abortsökande har 2-3 ba,rn
förut.

- Men, som sagt, abortfrågan är cn-
dast cn del av dennl organisations ar-
bete. Den bärs f. ö. huvudsakligen upp
av frivilliga krafter. Man har övertagit
ansva.rer för barnavården under förstr
le vnadsåret och leder aktionen mor
barndödligheten. Gravida kvinnor f år
vet:r hur de skall sköta sig. Psykologcr
medarbetar och ger råd. Bl. a. dells ut
babyutstyrslar.

i Krakow fick vi besöka en av orga-
nisationens större kliniker. Den f iire-
stods av Dr Helena Szlapak, f. ö. mos-
ter till pren.riärministern Cyrankiewicz.
I de vackra väntrummen f anns båcle
män, kvinnor och barn. Här fanns kli-
niker för sterilitet, psykologer för sam-
levnadsproblem och gavs kurser i mijd-
ragymnastik. Här vidareutbilc{ades ävcr-r

läkare.
Dr Szlapak understriik viktcn .IV .ltt

clc h jälpsökande möts med vänlighet,
förståelse och tålamod. Det är ett vik-
tigt stcg man tar, när man sölier upp
fränrmande rnänniskor för råd i så käns-
lige frågor som här. Man förnarn ock-
så viinlighctcn och n-rjukheten hos pcr-
sonalen, det var en lugn och rogivande
atmosf är som svepte in oss vid vårt
korta besök.

Polska kvinnoförbundet, vår värd,
samarbetar intensivt med Organisatio-
nen för familjeplanering, och har över-
huvud taget en omfattande vcrksamhet.
De sysslar med yrkesvägledning, om-
skolning och viciareutbildning av kvin-
nor, familjefrågor, fackliga frågor, kon-
sunlentupplysning och kulturfrågor.

Jämlikheten är stadfäst i grundlagen
men precis som hos oss hamnar flickor-
na gärna i de sämst betalda yrkena. Man
propagerår ivrigt för att de ska skaffa
sig gedigen yrkesutbildning och ägna sig

åt högre studier. Vuxenutbildningen är
också en viktig fräga.

Vi fick tillfälie att samtala med le-
dande kvinnor i \Tarszawa, Krakow.
tVroclaw och Stettin och vi förde över-
allt långa och ingående diskussioner. Vi
lsorn också överens om att försöka ord-
na studieresor i båda riktningarna. SKV
hoppas kunna arrangera en kombinerad
studie- och semesterresa till \Warszawa,

Krakow, bergen kring Zakopane eller
Ostersjökusten nästa sommar. J"g vet
att det skulle bli en enastående, intres-
sant, rolig och lärorik resa precis
som vår.

Eva Palmaer

Dr Heleno Stomcrynsko

Delegotionen förbereder sig ott uppvokto
borgmöstoren iKrokow, Från v. Ingo-Lill Andersson,

Birgit Johonsson, Evo Polmoer, Kirsten Persson
ocn bokom komeron: Almo Broothen.



Astrid Pettersson:

llrd ilr illltlfuhofi$ln?

Finns ett givet mönster för människornas
framåtskritlande? Den f rågan ställer man
sei i Kairos museum, det mest storslagna i

världen. Man ställer samma fråga vid py-
ramiderna. Kan människoliv få sitt värde
först när människan är död?

Ser vi svenskar på livet på samma sätt,
har vi tidigare setl på livet så? Allt det
våra förfädär läste om var inriktat på dö-
den, livet var en förberedelse för död. Idag
förvånas man över hur lite svensken vet
om det arbetande f olkets historia. Reser
man för att studera andra länder kan man
knappt beskriva vår trapPa - 

trpp till ntr-
tida'itandard utan att bli förlöfligad.

När stod vi svenskar på samma social-
vårdsnivå som dagens Egypten? Svaret mås-
te bli, för tvåhun?ra år-sedan. Då styckade
vi vår iord i smålotter för att kunna få
siälvförsöriande familfer. Nasser styckade
siorgodsägarnas jord 1952. vi hade en mot-
svarighet 

-till Nassers odling av öknen när
vi på slutet av 17OO-talet och börian av

18Ob-talet nvodlade en milion hektar- Det
var kanske mest små potatisåkrar, som skop;

nu har tagit tillbaka och våra pyramider
ligger på l-ängden utlagda i stengärdesgår-
dai. tvtin hemiocken satte 1810 trettio tun-
nor potatis och vaccinerade 17 barn' men
redaå 1820 hade båda siffrorna tiodubb-
lats. När barnen fick leva behövdes mat-
Märkligast är att dessa potatisodlingar inte
tos åkär. Fölier man befolkningsstatistiken
i "våra kvrkböcker finner man lika stor
areal korn och blandsäd och lika stor slåt-
teräng.

Nas"sers stora damm i Assuan kallas
skämtsamt för hans pyramid. Innan den
är klar att dränka tioiusen hektar gammal
åker för att ge vatten till tio gånger - så

mvcket nv märk, har barn fötts i sådan
mångd tti överskottet är uppdtet. Men,
landät får elektricitet och med den fler in-
dustrier och industrierna behöver fler arbe-
tare och iordbruket kan slippa föda de ar-
betslösa. Man kan sätta in maskiner, frigöra
arbetskraft och kanske så småningom få
iorden i stort skift, dvs. genomföra stor-
ikift" så som vi giorde för tvåhundra år
sedan. Då kommir andelsladugårdar, då
hoppar man förbi en väsentlig fas i iäm-
föäsen med Sverige. Vad har omvägen
kostat? Svaret kommer krasst: Strävsamma
liv, miljoner strävsamma dagsverken som
är spårlöst försvunna. Kvar står pyramider-
na I Egypten, gravmålnin gatna, 

- 
jättemo-

t umentJn. För Jemtusen år sedan hade
Esypten ett skrivspråk. Då hade vi sten-
åläe?n. De hade kopparn och bronsen och
fulländad konst. De irodde på många gu-
dar, men de trodde inte på människans
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egenvärde. Vi hade också många gudar pä
den tiden, Tor och Oden och Frei, och tre
guclinnor, Verdandi, Skuld och Urd, ödets
rludinnor som clet icke lönade sej att kämpa
ä-ot. Så kom söderifrån läran om en enda
Gud. I tusen år slogs de båda lärorna och
miljoner stupade på- slagfälten. Först med
våri århundräde taädde vetenskapen in med
vaccination mot ailt det som ödets gudin-
nor lörr haf t att hota med. Vetenskapen
segrade mycket snabbt i vårt land, därför
ati vår "materiella standard" råkade få för-
crundsfigurer sådana som lantmäteristyrel-
sens Fagätt, snillen som kunde se framåt i
tiden oöh genier som hade människokärlek.

Reser män ut för att se gammal kultur
frågar man sei hur religionen kunnat föra
människorna så vid sidan av vägen. Fagott
har ingen pyramid, knappast en gr-avsten
som någon känner, vi har tre smä rader om
honom i vår historiebok. Hinke Bergegren'
han som lärde oss barnbegränsning, har en
lika liten sten över sin grav. Han satt i
fängelse länge för sin framtidssyn. Vem
skall bli Afrikas Hinke, Egyptens Fagott?

Vi satt en dag hos Egyptens socialmi-
nister, kvinnan som haft professur vid ett
universitet i Kairo och nu fätt 27 milfo-
ner människors liv att redovisa inför vår
Herre. Våra frågor var närgånga. Hon viss-
te hur långt vi- låg före uppe i vårt kalla
Norden, hon hade studerat i Sverige i tre
månader. Hon sa: Vi har skolplikt som ni
vid sju år men vi har bara lärare till hälf-
ten av barnen, ändå dubblerar vi klasserna.
Vi frågade: Hur gör ni om det kommer
fler? Ffon log och- sa: Vi har tio skoldi-
strikt i Kairo, tre miljoner invånare, vi tar
de barn som kommer. Poikarna kommer i
regel, flickorna kommer sämre' deras far
bestämmer.

- Hur kan ni tvinga fram skolplikt? Tio
kuratorer, det är ju -var sitt Göteborg de

har att finkamma. Socialministern ser pä

oss generat och säjer: De bötar femtio pias-
t"r 

*om 
barnet inte kommer. Vi frägar:

Men sen då - om de bötat - hur gör man
sen? Vi får svaret: De som har arbete skic-
kar gärna sina barn i skola, de som är ar-
betsläsa kan inte böta, de måste skicka
barnet. Vi ger barnbidrag till de tre för-
sta barnen - vi viil inte att familjen skall
ha mer än tre och på landet har vi böriat
något alldeles nytt, 

-vi 
letar fram en prak-

tisii och duktig flicka från varje -by och
lär henne läsa 

-och handarbeta och sedan
får våra kuratorer hjälp av en som inte
Iiyn ser skeptiskt på, en som känner byns
innersta. Vi^ kallaf henne "byns vän" och
hon får lära ut handarbete och berätta för
kvinnorna att de inte behöver gå gravida

var je år, de kan hindra bef ruktning. När
kvinnorna ser att de kan tiäna pengar blir
de intresserade av tid. Tid kan bli pengar.
Kvinnan har fått ett värde för första gång-
en i historien. De många barnen är inte
den enda pensioneringsmöjligheten, b-yns

vän kan talå om att det finns vaccinering'
det behöver inte födas så många barn om
risken för döden elimineras.

Allt detta är i stor utsträckning en pap-
pershistoria som låter bra. Finns det resur-
i"r att genomföra detta? Står inte vi sven-
skar i än förgrundsposition som förplik-
tar? Om vetenikapen är nutidens gud och
vi hunnit längre på vetenskapens väg får
vi då slå oss litt ro med att var och en
strävar fram med sitt lass? Får vi lägga tre
fiärdedelar av våra tullinkomster till stats-
kassan och ge tillbaka en f järdetlel i all-
mosa? Ar vi inte bra lika rövaren som
överföll den vandraren som gick mellan
Jerusalem och Jeriko. Det finns länder idag
lom fallit i siukdomens rövarhänder. Präs-
ten och leviten går förbi, men den barm-
härtige samariten ljuter olja och vin i så-

ren öch tar den slagne till ett härbärge. I
bibelns berättelse frågas inte efter vem som
slog. Vi vet att Nasser rustar mer än han
boide eöra och slömmer folkets nöd. Han
bvgser'en dammJör att stilla revolutionens
li"'iä och ingen lägger olja på våp;orna, som
går höga i hat till jude och grek, men är
äet ändå inte innerst inne religionen som
försummat människorna och byggt kate-
draler istället f ör siukhus. Böneutroparen
har inbandad skiva nu som han sätter på,
han sliter inte ut sef i bönetrappan. men
eår han ut för att hitta flickebarnen som
Fäd"tnu inte låter komma till skolan? Ar-
betar han fram sanatorium för tio procent
av befolkningen som har tbc? Tror han
inte på vetenskapen? Hans Pledikan S{t
ännu ut på att Gud bestämt några männi-
skor att leva länge och några att dö unga'
några att härska och några att slava. Vad
är det för skillnad på hans tro och vår
skandinavism? Vi tror att Gud bestämt oss

till herrefolk, med illa betalda svarta slavar.
Esypten är dock ett land där rasdiskri-

minäi'ing inte förekommer. I de byar som
nu skall dränkas av nilvattnet har under
årtusenden negrer blandats med nubier och
när nu den nya byn fått sin skola' sin mos-
kd och sitt sjukhus har något skett. Det är
det kulturelli legst stående folket som fått
skolan och sjukhuset först. Nubierna var
i årtusenden de anpassningsbara tjänarna,
kockarna för herrskäp, de var renliga, gla-
da och förnöjsamma. Med tjänarens stäm-
pel intatuerad i pannan går de flesta äldre
kvinnorna. men vi möter dem ofta utan slö-



ian och de ler mos oss med vackra vita tän-
der - beviset för att de kan laga riktig mat.
Den utflyttade byn har inte så värst många
män, de arbetar fortfarande på dammbyg-
get och med muddring av bevattningskana-
ler, men i skolan som vi besökte fanns bara
åtta flickor av en klass på fyrtio. Såpass
har de varit hemma att de bestämt om
barnens skola - kanske de bötar femtio
piaster bara för att bli kvar vid det gamla
och ha kvinnan till lägre varelse. Analfa-
beten kan inte läsa om människovärde. Om
de ändå skulle få höra talas om det är de-
ras bondemilfö för infekterad av det gam-
la. De måste fly bort från nervärderingen
och det gör de bara genom skolor, kun-
skapen och ny arbetsmiljö. Ungdomens pro-
blem är ännu vitt skilda för män och för
kvinnor, men clet händer ibland att flickan
väljer sin make och nekar vigas vid den
som fadern valt. Hon har i varie fall sett
den tilltänkte före vigseln.

Den friska människan kämpar sin fri-
görelsekamp, men hur orkar de siuka och
hur orkar mödrarna i all srnuts och stilla-
stående. Trakombarn hopkrupna på sina
mödrars axlar trotsar all beskrivning. Det
f lyter slem och var ur ögon, näsa och
mun, de är magra som benrangel och ändå
är det bara en liten burk sulfasalva som
fattas, en sak för några kronor. Dessa ar-
ma människobarn borde flygas i tusentals
hit till överflödets ö att vara vår ständiga
påminnelse.

Ett lands sociala standard mätes på han-
dikappvården. Har man kämpat i tjugofem
år för att få svensha myndigheters inställ-
ning ändrad vet man att det inte bara gäl-
ler ekonomisk syn. Det ligger en grundin-
ställning så förtvivlat djup i religionen om
en ond ande sorn tagit sin boning i döv
och blind och lytt. Bara den som förgäves
kämpat mot all denna vidskepelse vet vad
Egypten har framför sej i kamp bland mil-
ioner handikappade. Om man bävar för
sitt eget land och för allmosorna som fort-
farande bönfalles om där, är helt logiskt
första f rågan till svenska ambassaden i

Egypten en fräga om handikappvården i
landet. I alla länder böriar man med blind-
rehabilitering. Egypten hade också böriat
där, blygsamt, fantastiskt blygsamt om man
tar en milfon blinda med i beräkningen och
de dagligen ökande skarorna. Från 1952 ha-
de 1.50o lämnat rehabiliteringsskolan i He-
liopolis. Mitt ressällskap var inte intresse-
rade, jag åkte dit med reseledaren, en ma-
gister från Stockholm. Hon blev överväldi-
gad av de blindas kapacitet. Hon hade sä-
kert inte sett svenska skolor, denna var
fullt i klass med våra t. o. m. så långt
kommen att borstbinderi bara räknades som
god handträning i början, men inte som
yrkesutbildning. Man monterade kylskåp
och all elektrisk armatur, man vävde un-
derbara mattor clär färgerna i garnerna satt
med punktsystem på silverbrickor och där
mönsiren också var utförda i blindskrift.
Den första läroboken på punktskrift på
engelska för gymnasier var just under arbe-
te och man berättade stolt att sexton blin-
da kommit in på gymnasium i höstas.

Hur skulle det vara om vi toge oss sam-
man till högl jutt knorr på svenska stats-
makten och finge beslut på en statlig gåva
till Egyptens blinda. Några tusen askar
sulfasalva, först och främst, men vad år
det som hindrar att vi, med vårt överflöd
av papper hjälpte till med läroböcker för
de blinda. De sexton studenterna är i,,
färdiga lärare om tre år, men det fattas
medel för undervisning av blinda analfa-
beter.

Skulle inte våra tomma papperssäckar,
de som nu fyller våra lador eller eldas upp,
kunna samlas ihop och göras om.

Ungdom, gör en insats till tack för det
som ditt öga ser.
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Ounnel Granlid

tr fanlllfell olnoderll?

Krovet på "konventionell hemtrevnocl" stressqr oss i onödon. _Nyhokto bullor och völskötto
pelorgonier borde inte voro hemlivets endq stotussymboler. Somvoron mellon fomilje'
medlämmorno borde voro viktigore, Men är vi bereddo betolo den fritid vi kon köpo för
ott sotsq på en rikqre somvoro{Eller sko vi som hittills fortsötto med dubbelorbetet och ollo
dess vödor? Kon mon tönko sig ott kommunerno subventioneror den kollektivo servicen, sö

den blir lött tillgön9li9 för ollo?

Vi kvinnor öppnor sino spolter för debott kring de frågor som hör tos upp.

Någon kanskc chockeras av frågrn i

rubriken. Familjen - den skall vi väl
s1å vakt om? Familjen behövs ju inte
minst för barnen. Det säge r ju alla

utredare som sysslat mcd dessa frågor'
Det har ju visat tig att asociala och

missanpassade ungdomar ofta just vurit
upp i ett "f amiljeliv" som varit fullt
av konf likter, i en g.å och ostin-rtrle-
rande hemmiljö, där brist på kärlek
och kor-rtakt n-rellan förälclrar och bartl
,,arit påtaglig. E,n start i en bra familj
iir en god början i livet, säger ntan.

J"g vill nu heller inte påstå något
annat. Andå menar jag att vi ofta är
fastlåsta i vår uppfattnir-rg onr htrr vi
skall leva tillsanrmans. Vi har ett Par
mallar som vi går efter, uppgjorda cf-
ter ett borgerligt konventionellt och
ganska fantasilöst resonemang och ef-
rer f örhållanden i samhället som nu
snabbt håller på att förändras.

Allt fler gifta kvinnor söker sig ut i

förvärvslivet. Motiven ftir det är skif-
tande. Vi vet enrellertid en sak säkert:
De gifta kvinnornas arbetskraft behövs
om vi skall bibehålla nuvarande pro-
duktionsutveckling, och det är ju ett
inrresse för hela sarnhället inte bara

för kvinnorna.
FAMILIEN är inte något enhetligt

begrepp, har alc{rig varit. Fan-riljen har
sett olika ut beroende på i vilket srm-
hällsskikt den befunnit sig. Det mönst-
ter vi nu i allmänhet rör oss med har vi
fått från clcn borgerliga familjcn i slutet
rrv l[JO0-talet och i biirian av 1900-talct:
f;rclcrn är familjeförsörjare och familjcns
övcrhuvud, modern tar har-rcl om barucll
och dct husliga (tidigare med hjälp av

tiänstefolk). MAIORITETEN av fa-

ti

miljcr har cmcllerticl levt ett annor-
lunda liv. I jordbrukar- och arbetar-
f amiljer har kvinnorna alltid arbetat
utom hemmet för att bidra till försörj-
ningen. Det dr först med standardut-
vecklingen som åtminstone kvinnorna
i arbetarf amiijerna haft en möjlighet
att ägna sig enbart år hem och barn.
Detta är således en ganska modern fö-
reteelse.

Den moderna hen-rmafrun är något
;1v en paradox därför att hushållsarbe-
tet blivit alltn'rer förenklat, hemsyss-

lorna i clen "r-tyr" f amilie n allt f ärre.
Husmodern har med siälvhushållets un-
clergång också förlorat den ekono-
n-r i s k a betydelse hon hade för famil-
jen. Hon ställdes utanför produktionen
och hennes huvudsakliga uppgift har
seclan blivit barnens uppfostran och
r,årcl, en uppgift sonl tidigare frarnför
allt i fordbrukarfamiljerna var uppde-
iad på flera personer: modern, fadern,
farmodern, ev. clen ogifta systern eller
brodern. Man kan naturligtvis invända
att hemsysslorna visserligen förenklats
men att standardhöiningen stegrat kra-
ven på hygien, komfort osv. vilket i sin

tur bidragit till att återigen utöka hus-
hållsarbetets omfattning.

Förvånansvärt år emellertid att så

många sysslor ännu utförs i hemmen,
trots att dessa lika väl kunde övertas
av institutioner som skulle kunna göra
arbetet mera rationellt och billigare.
Detta hänger givetvis santman mecl en

rtrcl f aktorcr:
I : Brist på arbctc, spccicllt i Norr-

lanc{. Behovet av en service från olika
institutioner är sålunda mycket ojämnt
fördelat.

2: Barnen är små. Kvir-rnan vill sten-

na hemma eller tvingas till det på grund
av c{aghems- och hemhjälpsbrist. När
hon ändå stannar hemma hos barnen
utför hon också hemsysslorna, som -om hon inte räknar med sin egen ar-
betskraft - blir billiga för familjen.

3: För fä serviceinrättningar.
4: Ett konservativt resonemang, som

går ut på att vissa sysslor, t. ex. mat-
lagning med nödvändighet måste utfö-
ras i hemmet för "familjegemenskapens"
skull eller helt enkelt för att det så all-
tid har varit.

Det f inns alltså vissa skäl för att
husmodern på heltid inte utnytt-
jar den service som står att fi, främst
ekonomiska. Vad som emellertid år yt-
terst egendomligt är att den y r k e s-

arbetande kvinnan enligt en

undersökningen för ett par år sedan

utför nästan exakt lika mycket arbete
i hemmet som hemmafrun. Det främsta
skälet är naturligtvis att man inte kan
f å eller vill betala f ör service, att de

f lesta kvinnor som nämnts här ovan
aldrig räknar med kostnader för sin

egen arbetskraft då dc jämför service-
kostnaderna med det egna arbetet.

Följden av denna ordning blir att
tiden för samvaro i familjen i de

fall båda makarna arbetar - är ytterst
begränsad. Fritiden blir fylld av alle-
handa nödvändiga göromål framför allt
för kvinnorna som hittills varit de som

åtagit sig dubbelarbetcts firga avuncJs-

viircla uppgif t.
Avskaffandct av clubbelarbetet är in-

te bara ett rättvisekrav. Med det skulle
vi också ge familjen en ny chans. Nu
tror jag personligen inte att det gamla



borgerliga fan-riljemönstret år idealet.
Det ger familjemedlemmarna för fä
möjligheter till utblickar och kontak-
ter med andra människor, och det in-
bjuder alltför lätt. till en beklämmande
farniljeegoism som inte är ett dugg bätt-
re än annan egoism. J.g vill i stället
se familjen som en bakgrund för män-
niskorna, en vilopunkt för såväl vuxna
som barn. Flemmet skulle bli en plats
där människorna kunde samla sig, vara
sig själva, koppla av. Familjen måste
också kunna ge barnen trygghet, vara
deras fasta punkt i en tillvaro som
snabbt kan förändras. I en sådan familj
år det en tillgång om de olika
familjemedlemmarna också rör sig i
andra miljöer, på arbetsplatsen, i sko-
lan, på daghemmet, i föreningen. Men
då måste vi få tid att åtminstone någon
stund på dagen verkligen vara tillsam-
mans utan en massa stressande f akto-
rer. Hur många har det i familjer där
båda föräldrarna arbetar?

Det kan inte vara hushållsarbeter som
ger f amiljen dess f rämsta värde utan
själva samvaron. Jtg menar att
barnen inte med säkerhet blir lyckligare
i en famili där mamma utför hushålls-
arbetet än där hon utför ett annat ar-
bete under dagen. Fluvudsaken måste
ju vara att mamma och pappa trivs
med vad de gör om de sedan bakar soc-
kerkakor, skriver f akturor eller repa-
rerar bilar, och att barnen, medan mor
och far är borta, blir bra omhänder-
ragna.

Jag tror att vi litc till mans har ett
slags rornantisk föreställning om HEM-
MET son-r alltid doftar nybakade bul-
lar och nystrykna kläder, där kruk-
växterna blommar ikapp med lyckan.
Vi glömmer lätt att de små dockhem-
men inte är särskilt barnvänliga, att
en innerlig god ton mellan familjemed-
lemmarna betyder oändligt mycket mer
än växtravattnade pelargonier, att det
finns många faktorer som kan ge hem-
känsla. I(ravet på en konventionell
"hemtrevnad" stressar oss i onödan.
Hemtrevnaden kan omöjligt infinna sig

om mamma är så uttröttad att hon
knappt orkar med sig själv även om
hon år så duktig att hon utöver sitt
bortaarbete också odlar husmorsambi-
rionerna till överdrift.

Det är inte alls orimligt att tänka
sig att föräldrar som båda arbetar borta
helt vore befriade från hushållsarbete
som kunde skötas av kollektiva anord-
ningar. Kvällarna i en sådan familj kun-
de i stället ägnas åt samvaro, åt gemen-
samma och individuella intressen. Jag
menar att det år otidsenligt, barockt,
orimligt, omodernt, uppåt väggarna att
en människa som gör en insats under
åtta dryga arbetstimmar, som kan stiga
upp till tio med resor från och till ar-
betsplatsen, och därtill sköter om och

Fortsättning på sidan 16

Här ses några azt de bainnliga delegaterna vid kongressen tillsammans med Mme
Cotton. På heines vänstra sida dobtor Andrea Andreen till höger mme Ali Bowmend-
jel t'rån Vietnam och vid bordets leortända Valentina Teresikova.

samordna alla krafter för
solidaritet med Uietnams folk
Vörldskongressen för fred, notionellt oberoende och ollmön ovrustning, som ge-

nomfördes iHelsingfors den 10-15 juli somlodes 1.470 deltogore frön sommonlogt
99 ov jordens lönder.

I den svensko delegotionen ingick SKV:s hedersordföronde Andreo Andreen och

frön förbundets styrelse orkitekt SAR Hillevi Svedberg.
Aven om helo kongressen orbetode i oliko kommissioner för speciolbeorbetning

ov de oliko problem som stod på dogordningen, kom helt noturligt kriget i Vietnom

ott bli den helt domineronde frögon'
Vi öterger hör utdrog ur den resolution ongöende Vietnom som enhölligt on-

togs ov kongressen:

., , I Sydvietnom sprider USA:s vöP-
node styrkor vorje dog förödelse och
död uton mött genom ott onvöndo ej
blott konventionello vopen uton öven
nopolmbomber och kemikolier - t, o. m.
giftigo gos,er. Desso brott begös öven
ovsiktligt ov USA:s luft- och sjöstrids-
krofter i Nordvietnom genom dog- och
nottbombning ov fredligo byor. ,Äsido-
söttonde vorje grundsots i internotio-
nell log och de mest elementöro humo
no principer skonor mon inte ens sko-
lor, sjukhus, morknodsplotser eller reli'
giöso byggnoder. Vorken genom ott
förkloro ott de ör nödvöndigo för USA:s
sökerhet eller på ondro grunder kon
USA:s regering röttfördigo desso
brottsligo hondlingor mot ett folk som
inte efterströvor nögot onnot ön fred
och som ör skilt från USA genom en
hel völdig oceon. Den endo orsoken
till det nuvoronde löget ör den omeri-
konsko regeringens politik vilken ovser
ott förevigo delningen ov Vietnom och
förvondlo Sydvietnom till en koloni ov
den nyo typen och en militörbos för
USA. ..

... Kongressen onser ott det ör ett
heligt och tröngonde onsvor för vörl-
dens fredskrofter ott somordno ollo si-
no strövonden för ott så effektivt som
möjligt bidrogo till ett slut pö USA:s
onfollskrig i Vietnom och dörigenom
ovlögsno vörldens för nörvoronde forli-
goste krigshörd...

. . . Kongressen hölsor vormt de moss-
rörelser som stöndigt vinner ökod bredd
och styrko blond folken i möngo lönder,
inbegripet USA sjölvt, och vilko ger ut-
tryck öt sin solidoritet med Vietnoms
folk gent emot USA:s imperiolistisko

oggressorer och till försvor för freden;
rörelser som ströcker sig f rön insom-
lingor, medicinsk hjölp, klöder etc. och
f rön möten och demonstrotioner till
bojkott mot lostning och tronsport ov
omerikonsko vopen och krigsmoteriol
öndo till erbjudonden ott kömpo som
f rivilligo tillsommons med Vietnoms
fo lk.

Kongressen förkloror ott den endo
sökro grunden för en riktig lösning ov
vietnomfrögon ör: respekt för det viet-
nomesisko folkets fundomentolo och
heligo rött till oberoende, suverönitet,
enhet och territoriell integritet vilket
högtidligen erköndes i Genåveöverens-
kommelserno ov ör 1954.

Kongressen förenor sig med det viet-
nomesisko folket och med ollo mön-
niskor i helo vörlden som ölskor fred
och röttviso dö den kröver:

- ett omedelbort slut på Förento sto-
ternos oggression i Sydvietnom;

- omedelbort bortdrogonde ov USA:s
och dess sotelliters trupper frön Syd-
vietnom;

- ovlögsnonde ov USA:s militörbo-
ser i Sydvietnom;

- ett omedelbort slut pö bombning
och ondro ogressivo hondlingor mot
den demokrotisko republiken Vietnom.

. . . Kongressen riktor en tröngonde
oppell till fredens krofter och till de-
mokrotisko orgonisotioner i helo vörl'
den ott igöngsötto en bred, möktig
och vöxonde rörelse omfottonde ollo
somhöllsloger till stöd pö ollo tönk-
boro sött och frön vorje synpunkt för
Vietnoms folk i dess röttviso komp mot
USA:s oggressionskrig, för notionellt
oberoende, enhet och fred.

9



modereportage:

BIRGIT OHRN

ett $kliu ffi mot uintern
Helo hösten hor begrepp som Courråges och Chelseo surrot i hyhetsspolterno och fått oss olt titlq tvä 96nger p,å det bobygulligo

eller lul5nyggo som sögi yo.o endo olleholiven i klödvög detto 6i, då ollttö. möngo nönniskor funnit sig ikläddo törhqtligo uni"

torner medon ondro olltiömt knoppt hor klöder olls.
Nog ges klödmodet iblond giotesko proportioner och det md voro törlåtligt med en gnutto ledo inföt eno.mo lomponier 5om i

vöro ögon vill lörvondlo klumpklockor och lrulsstrufipor till det snyggoste ov ollt, nör det tom ontyttr linns ondlo ionningot ott

upptöcko i tillvoron,
Inget ont om de inspire.onde klödskopore som söker vockro, glodo linjer och moteriol och omprövor förhärrkdnde 3könhets-

ideol. Det genonto ör völ (sonligot kvinnors kritillölo underkq3lelse föt ollo modenycker, ocksd cddono som utgör reno sobo'

togen mot figur, livslöring och personlighet. Förresten ör lomligo mön också modegolno, en del "somligore" ön ondrd.

Om ett stobilt fruntimmer klör sig i tolr och bobynös3o bo.o lör ott Courråges rymdmode sö95 vorc skopot föt "ldo och rörligo

kvinnor,,5å ldr hon väl styllo sig riölv. Det finns ju klödsommqre och bekvörnqre klöder. T' ex. den plödfodrode poplinlocken som

ör llos5i5k schloge. i Hettemorls produktion och som gör en böde vorm och glod i hörtrusket.

Någro koltor hqr vi öndö togit fied, fost hör burnd ov ovonligt ungo monnekönger. MMT!i PR.chef Elitobeth Lonnerup hor uldr'

betot en föiiräIflig bornlollektion iden völköndo 3-tejerseyn, nu bl,o. hjörtmönst.od i loltinerode förgställningor.

En mormorsmor son gillor Beotlei och edo. öteBeendeti behog inföi deros dubbelknöppto kovoier llör böttre ön de tle5lo i

Hettemorks Chelseoinspirerqde koppo med rundskurnd 5log, Ett beyis 5å gotl rom ndgot pd ott det bösto modet ö. tidlött.
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En mycket ung klödsnobb poseror i helmotchod klödsel

ur MMT:s bornkollektion. Rönderno i oliko bruno torrer

och vitt gör igen på skjorto och strumpor. Byxorno ör

förstös pressfrio i den mjuko tvöttjerseyn. För 98 cl kostor

byxor 31 :50, skjorto 37:50 och strumpor 6:50,

Smöflickornos hjörtmönstrode koltor i t. ex. brunt/turkos,

brunt/roso eller morinfgrönt kostor omkring 45 kronor

för 98 cl, Skolflickorno hor ocksö 3-tejersey, Den brun-

vitrutigo i Cou1169esmodell kostor 75 kronor och den

grovt fiskbensmönstrode i frisko förgkombinotioner 69

kronor bådo för 140 cl.

En modern "rödluvo" trivs i Hettemorks poplinrock med

kopuschong. Fint förgkombinerot plödfoder vörmer gott

öven i fickorno. Sotpoplinen motstör ollt slogs vöder.

Priset ör c:o 308:-.

Dubbelknöppt, rundsl<urno slog och mufftiser - Chelseo-

rnodet könns nytt och stimuleronde för de ungo, men

possor ocksö cn dom sorn minrrs, Tyget ör en belroglig

crepe-boucle ilröstdovo noturförger och mild postell.

Den kostor omkring 490 krorror men om sonningen skoll

from så ör kroge och mufftiser ov orlonplysch!

EI{ FYRKT0I|ER FNÅil
TTIDIGNq.ETTIE

TIUSRESA

Custau Sandgren
Det dynamiska svenska trettiotalet, då de "fem
unga" dyrkade livet och förnyade den svenska
litteraturen, är ämnet för Gustav Sandgrens
"memoarroman". Artur Lundkvist, Tora Dahl,
Josef Kjellgren, Erik Asklund hör till de vän-
ner, vars öden vi får fölta under denna tid av

kamp mot nazism och reaktion på alla om-
råden - för en friare och mänskligare livssyn.

Pris 28:50, inb. 33:50

.jii c EN MAil AR EN MAl{
,t r/1 '

/7.J. Lrontn
Den veke och fantasibegåvade Laurence har

en svär uppväxttid, motgångar och kärleksbe-
svikelser är nära att knäcka honom. Men han

lyckas nå sitt mål - de bittra erlarenheterna
leder honom rätt till slut.

Cronin säger själv: "Av alla mina romaner.. ,

har denna varit den väsentligaste för mig. Jag
var djupt gripen när jag skrev den . " ."

Pris 28:50, inb. 34:50

$YilDAREI{

$Yffiffiffiffiffiffi
Suen O. Bergkuist

Norrlandspojken Bertil lockas av allt som hans
frireligiösa miljö stämplat som synd - sväng-
ande höfter och skälmska blickar, dansen och
den farliga flaskan för att inte tala om alla
ku lturel la f restelser.

Livfullt och roande skildrar Sven O. Bergkvist
en typiskt norrländsk sektmiljö mot bakgrun-
den av ett allt mer industrialiserat samhälle.

Pris 26:50, inb. 31:50

f.,,.,:....,... SAl{ilIIIGEl{ OM AilABEL

Phrllis A. Whitney
r/ ./

Journalisten Tracy Hubbard tär en chans att
resa till Turkiet och hon far dit för att söka
svaret på en fråga som plågat och oroat henne.
Egendomliga händelser bekräftar snart hennes
misstankar och hon råkar i klorna på hänsyns-
lösa fiender som inte tycks sky några medel.
En förnämlig äventyrsroman av succeförfatta-
rinnan som jämförts med Daphne du Maurier
och Mary Stuart.

Pris 28:50. inb. 33:50

TIIDEIYOFTB
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Vrd de små fiskarna är söta som man
lägger korsvis ovanpå pyramiden av

kokt ris! Jag har kommit med lunch
till min man. Och sedan j^g tagit av

det lackerade locket på lr'rnchboxen läg-
ger jag mig på knä på stråmattan och
beundrar själv det lustiga arrangemang-
et. J"g har ingenting annat att göra

förrän Fumio har Pratat färdigt med

sin chef. (Genom kontorsfönstret kan
jag se dem där de står och samtalar')

Ett garage år verkligen ett ganska

otäckt ställe, man blir yr i huvudet av

allt buller, allt drag och alla lukter som

fyller luften. Men om man sluter ögo-

nen och kopplar av alldeles så kan man

försätta sig tillbaka till sin egen värld
igen och glömma omgivningen; och då

kr., -ttt vänta i timmar om så behövs.

Det är sannerligen ingenting nytt för

-ig, det här. När Fumio låg inkallad
fick jag ibland sitta och vänta på ho-
nom en hel dag. Och varenda söndag,

när han låg ute, väntade l^g Pä honom

Och så skrattade vi bägge två. Men
strax efteråt måste han iväg ut i

kriget.
Bang, bang, bang . ' . Klockan Pä gara-

geväggen slår tre. Vad i all världen ta-

lar d" om därinne i Fumios lilla kon-
torsskrubb? Jag ser två nymålade last-
bilar som lämnar yttergården; men

ägaren, Fumios chef, följer inte deras

utmärkta exempel. Den tjockisen till
pratmaka han sliter ut min man

alldeles med sitt pladder!

Vad Fumio börjar se grå ut! Det
kanske bara år j^g som inbillar mig
det, men j.g tycker faktiskt att han
ser blekare ut i dag än han gjorde i

går - och att han såg glåmigare ut än

han gjorde i förrgår' Men jag får inte
hålla på så här och bekymra mig för
allting, som jag gjorde under kriget; då

fick jag missfall . . . Jag kunde helt en-

kelt inte få barn förrän livet började

bli normalt igen eller åtminstone
verkade var:- någorlunda normalt.

Komako-san bugar djupt för mig.

- Inte för att det angår mig, fort-
sätter han och håller fortfarande han-
den hövligt för munnen, men herr
kontoristen skulle inte arbeta över så

rnycket om nätterna här på kontoret.

Jag vet att han har mycket att göra.

och jag vet att han numera inte kan
arbeta så snabbt som förr. Men ' . .

Ä-om han bara hade haft rätt i det!

Jag menar att Fumio inte sover därför
att han har så mycket att göra. Men
det d,r inte sant, tyvärr. Min man är
flitig och noggrann i sitt arbete - och
vilken japan d,r inte det? - men att
han så ofta ligger över i garaget, det
beror inte på att han är så nitisk. Jag
vet - fast jag hellre skulle dö än er-
känna det att det beror på något
helt annat. Han kan inte älska mig
längre. Det ärintealls arbetet som

håller honom borta om nätterna, utan
det är den där svårigheten' som han in-
te vill att j^g ska förstå orsaken till.

ett kapitel ur

HIROSHIMAS BTOMMOR
au Edita Morris

på Hiroshimas järnvägsstation bland,

hundratals, nei tusentals andra unga
soldathustrur. Jag tror nästan jag an-

vände mer tid till att v ä n t a På ho-
nom än till att vara tillsammans med

honom. Iag minns till exemPel . . .

- Vill ni ha en tidning att titta i,
Nakamura-san, medan ni väntar?

Det är verkmästaren; han är alltid så

väldigt hygglig mot mig. Men jag bugar
mig djupt för Komako-san och ber ho-
nom att inte göra sig något besvär. -
Vad var det nu jag tänkte På? Jo -järnvägsstationen; och hur ledsen j^g

brukade vara för Fumios skull när jag

fick se honom komma klampande i sina

stora militärpjäxor. De var jättelika 
-

så stora att han utan vidare kunde ha

stoppat ner bägge fötterna i samma

känga. Jag brukade nästan fä tärar i
ögonen. Fast sen brast jag ut i skratt
åt alltsammans - för sådan är jag! När
jag frägade om han inte kunde få ett
mi.rdre ptr, svarade Fumio: "Armdn
avpassar inte stövlarna ef ter soldater-
nas fötter, det år soldaternas fötter
som fär avpassa sig efter stövlarna!"

72

Plötsligt grips jag av ångest igen och
vänder mig till verkmästaren.

- Säg, Komako-san, åt min man

någon ordentlig frukost i dag? Ät han

sin soppa?
Komako-san vickar alltid med huvu-

det f rån ena sidan till den andra
det ser ut som pendeln på en klocka.

- Det är alldeles för bullersamt här
i garaget för att herr kontoristen ska

kunna sova ordentligt om nätterna,
svarar han. Det är därför han inte har
någon aptit om morgnarna.

Verkmästaren talar mycket hövligt
till mig bakom sin ena hand. Han är

klädd i västerländsk läderjacka och har
en amerikansk mössa på huvudet; men
hans sätt är i alla fall japanskt, och det
är alltid en lättnad. (Jag kan inte låta

bli att tycka att vårt japanska sätt är
överlägset västerlänningarnas även om
min lärarinna i engelska försökte för-
klara för mig att det inte är ö v e r-
lägset, bara annorlunda. Det
är meningslöst att tala om "överläg-
senhef,", sa hon; och hon hade rest
mycket, överallt.)

Det är hemskt - lika hemskt för oss

båda. Om j^g bara inte längtade så

vansinnigt efter honom!
Äntligen - Tjockis kommer ut till

slut. Han går sin väg. Nehej - nu har

han tydligen ändrat tig, han plockar
fram en massa nya papPer ur sin stora
portfölj och går tillbaka in på min mans

kontor. Och Fumio bugar och ler och
bugar och ler medan han i smyg tor-
kar svetten från sina insjunkna tinning-
ar. Vi har länge levat i skräck för att
han ska ibli av med sin plats. Det skulle
vara en fruktansvärd olycka för oss -vi vågar inte ens tänka på det. Och
därför står min man vördsamr och hör
på, och jag själv sluter ögonen och be-

reder mig att vänta ännu länge, länge.

Storpampar som han tycker om att
hålla sina underordnade på sträckbän-
ken; de pratar och pratar och lyssnar
själva med förtjusning till sin egen röst.
En japansk "b r a s s" (i^g minns att
jag lärde mig ordet i en amerikansk
film, liksom ordet "storpamp") höll Fu-
mio nästan i givakt i fyra års tid. Och
när min man sedan fick sitt första iobb,



icn blnk, så gjorcle clircktiiren cliir li-
keclant.

O, vad jag var upprorisk, den gång-
en! Det kokte inom mig av förbittring
när j^g stod och väntade på Fumio
utanför banken. Som tusentals andra
unga män hade han aldrig fått avsluta
sina studier. Han stod alltså utan den
cxaffrcll som skulle kunnat ge ho-
rlom e tt lika hedervärt jobb som clet
hans far haft. Fumio är typisk för hela
clcr unga Japan, som alclrig f ick sin
chans - sol-n aldrig fick skor som pas-
sade fötterna. Trots mitt äktenskap med
honom ordnades av en äktenskapsmäk-
lare, så älskar jag honom i alla fall upp-
riktigt; och det förundrar mig faktiskt
atr han finner sig i omständigheterna
så tålmodigt som han gör. Han har en
inre, fast kärna av stolthet. Det är den
som gör honom till den han är.

Jag flyger upp från min knäböjande
ställning, när Komako-san kommer.

- En främling en h a r o-s a n

- frägar efter er. Han väntar utanför
garaget, säger Komako-san, med han-
den artigt för munnen.

- En h a r o-s a n? Jag låtsas bli
mycket förvånad. Det är självklart att
irg inte sagt någonting till Komako-
san om atr vi har en utländsk hyres-
gäst; det skulle se mycket illa ut här
i Hiroshima. Bara den omständigheten
att vi överhuvudtaget har en hyresgäst
skulle komma verkmästaren att förstå
att vi är rädda för sämre tider. Koma-
ko-san kanske skulle sprida ut ryktet;
och så finge chefen reda på det - och
sen vet man inte vad som kunde hända.

- Hello, Yuka-san!
Det år haro-san själv natlrr-

ligtvis! Jag kan aldrig vänja mig vid
hans ogenerade sätt; men jag får ju inte
visa mig trött, eller att jag är chocke-
rad. I Rom ska rnan göra som romar-
na gör, brukade min engelska lärarinna
säga. När irg är tillsammans mecl en
ung amerikan måste jag alltså uppföra
mig som en ung dam från New York.
Så jag ropar förstås tillbaka:

-Hello, Sam-san!

- .lag kommer direkt från Yamo-
n-loto, säger haro-san och torkar
s\retten ur pannan. Han är kläcld i en
snygg linnekostym, och i dag har han
han till och med kammat håret. Her-
regud! utbrister han. JrS måtte inte
vara skapt till affärsman! Och den
smarte och hårdkokte Yamomoto, han
såg det naturligtvis genast; han fick
grepp på mig från första ögonblicket.
Precis som min styvfar i Seattle . . .Han
avbryter sig och ser sig omkring för att
få nånting annat att tala om. Det var
en väldans massa gamla bilar dom har
samlat ihop här, utbriste r han glatt.
.f ;rg kan intc låta bli att fnissrr till. Dct
är unclerbart att ha någon som man kan
skratta tillsammans med. för omväx-
lings skull ...

- Ja, dom här bilarna vinner nog

inga tävlingar längre, håller j"g med
honom. Men ni har inte sett det verk-
liga praktexemplaret. Den har parkerat
här på gården för alltid och vi kallar
den "Den Vördnadsvärda Ankan". Ni
förstår - 

den vaggar faktiskt fram.
Fumios chef låter oss få låna den ibland
när vi ska på någon utflykt. Plötsligt
faller mig någonting in och jag får bråt-
tom atr tala om det. (För tid är peng-
ar - och särskilt i det här fallet!) Har
ni inte lust att stanna över söndag och
följa med oss till Miyajima? Det är
Körsbärsblommornas Dag, och alla
människor ska dit.

Men Sam-san skakar på huvudet.

- Räkna inte med -ig, Yuka-san.

.lrg måste tråffa en hel massa männi-
skor här i Hiroshima; men sen kan jag

inte stanna längre. Jag skulle så gärna
vilja se lite av Nara och Kyoto också,
innan jag flyger hem.

- O, så trevligt, säger jag och ler
glatt - för jag får ju inte visa min 6e-
svikelse.

Fumios chef - som ser uE som en

riktig brottare - kommer äntligen luf-
sande förbi oss och ger mig en kort
nick, på västerländskt mandr.

- Min man är visst lcdig nu, säger

ias till h ;t r o-s a n. Föli med in på

kontoret och hälsa på honom!
Fumios "kontor" består egentligen

bara av en lång, smal korridor och är
upplyst av ett enda litet fönster som

vetter mot gården. Utom hans turist-
säng finns där bara en massa garage-
skräp - travar av bilringar, kättingar,
bensindunkar - och till en början kan
jag inte hitta min man i halvmörkret.
Men där är han ju! Borta i andra ändan
av den trista skrubben, under den en-
da fönstergluggen, står Fumio och stir-
rar på något han har i handen. Vad
kan det vara? Ett brev som han läser?
En faktura som Tiockis lämnat honom?

Plötsligt sätter jag handen för mun-
nen. Det är inte någon räkning som
Fumio studerar det är sin egen
h a I s! I handen håller han en fick-
spegel, och med hjälp av den studerar
han vänstra sidan av halsen med en
sådan nyfikenhet och iver att han inte
märker oss när vi kommer i dörren.

Jag hostar lite diskret. Fumio snur-
rar runt; och i samma ögonblick ser
jag att hans ansikte är alldeles förvridet
av ångest och att hans ögon ser vilda
ut. Men han återfår genast sin självbe-
härskning .(Alskade, älskade Fu-
mio - vad jag är stolt över dig!) När
han kommer fram och hälsar på vår
unge hyresgäst är hans ansikte lika
lugnt och vänligt som vanligt. Jag ger
min man lunchboxen och han sätter
tankspritt ner den på bordet, bredvid
en låda tändstift. Och plötsligt önskar
j^g amerikanen dit pepparn växer
och så kvickt som möjligt! För detta är

Forts. på sidan 16

.

ffiffi

''* w
För 20 ör sedon upplevde mönskligheten otombomben frön Hiroshimo och Nogo-
soki. ldog för mönskligheten olltjömt upplevo deros verkningor. Vorje dog under
de gångno åren hor vorit fylldo med oro, med foso för de verkningor desso bom-
ber önnu idog hor för de mönniskor som blev offer för dem, De tröffor idog de
born som fötts efter det ott bombningorno troddes ho blivit glömdo ov oss,

Den 6 ougusti 1965 vor det 20 år sedon bomben föll över Hiroshimo. I Stock-
holm, Göteborg, Solno och en rod ondro plotser runt om ilondet stod den dogen
mön och kvinnor vid plokot som erinrode om denno fosons dogor. I Sondviken gov
folk pengor ott söndos till det vilohem iJopon - Tröstens hus - som skopots ov
Edito och lro Morris och som tidigore presenterots för Vi kvinnors lösore,

- Vi hor mötts ov mossor med mönniskor som hor visot ott de förstår vod det
göller, söger en kvinno som stod vid ett ov de mångo plokoten.
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Möt Norrbotten! lyder det på S:t Eriksmäs-
san. Frågan är väl om mässan någonsin gett
utrymmä för ett län med så stor popula-
ritei som just denna gång. Här finns en
mängd ting som^ kan intrissera mässbesö-
kare. När man gått på det stora utomhus-
centrat så sägei man sig, med full rätt,
Norrbotten är verkligen "landet-Annor-
lunda". Men det har också ett men.
Norrbotten, detta tiusiga och mångskif-
tande land, har brist på arbetstillfällen! Vi
i södra Sverige har jri en så stor brist- P-å

arbetskraft, ait vi har ansett det som fullt
normalt att man måste importera arbetare
från alla möfliga länder. Men i Norrbotten
har man - hur underligt det än kan låta

- arbetslöshet! Hur kan det komma sig,
frågar man?

öet finns en promemoria utarbetad av
Mekanförbundets- Norrlandskommitt6. I
denna har man uppskattat arbetskrafts-
överskottet i Norrland (Norrbotten, Väs-
terbotten, Jämtland, Västernorrland och
Gävleborg) fram till 1970 till cirka 15.000
personer,-iörutom den så kallade dolda ar-
betskraftsreserven. Framförallt kvinnor.
Enliet andra prognoser räknar med med ett
nor.iättdtkt a.b"tskraftsöverskott för perio-
den 1960-1975 av 27.000 män och 45.000
kvinnor. Enbart i Norrbotten har man vicl
samma tid 11.OOO män och 13.000 kvinnor
eller tillsammans 24.OOO personer, som allt-
så räknas som arbetslösa. Men detta är en

"obiektiv" beräkning. I själva verket kom-
mer man upp till ett betydligt större antal.
Och detta i "landet-Annorlunda"! Sedan
länge har SKV i Norrbotten krävt statliga
ingiipanden. Man hävdar med all rätt, att
män 

^måste få samma andel i arbetstillfälle-
na som det övriga landet och samma möf-
ligheter att bygga ett samhälle i trygghet
för rrrorgondagens familier.

Det är siälvklart att arbetsmarknadsläget
i Norrbotten kommit att bli en hela ri-

Det var en gång en direktör i en giuteri-
fabrik i Lidköping. FIan funderade och
funderade. - Dn kommer att frysa ihiäI,
sa företagarens vänner. F{an hade nämligen
funderat 

-på 
Norrbotten. Jag tar risken, för-

klarade hän. Hellre en snabb död i kyla än

ett långsamt förtvinande som företagsleda-
re utan förtag. Det blev ingen "död i
kyla". Nu har--han ett företag som arbe-
År bland annat med en patenterad ar-
meringsmetod. Eller det senaste: Ett vär-
deskåp som kan muras in i vägg-en, eller
placeias i snygga nröbeltyper. Den har ock-
iå en annan fördel: Den är prisbillig. Deuna
direktör är inte ensam. Han eller hon, det
kan fu lika gärna vara en kvinna som en
man, har kanske id6er. Men utan pengar
går det inte. Nu har man i Norrbotten
kommit på, att tiden är inne för goda idd-
er till nya produkter och till nya företag
sorn skall uppmuntras, överallt och i alla

Basindustrin har blott ett litet antal stora
företag inom trä-, massa- och pappersin-
dustrin samt vad som hastigast nämndes
qruv- och iärnindustrin. Här finns det
plats för idder, idder . . .

Och här har ni ett annat bra "fält" för
tankeexperiment. Plastindustrin, t-extil-,
livsmedåls-, båt- och sportartikelindustri-
erna. Här bjuder visserligen "'Möt Norr-
botten" åtskilliet, men här finns det m-yc-
ket som ännu är ogiort. Vilket inte hindrat
från att säga att båtindustrien visat prov
på verkliga succöer.

TURISM, KONST MEN FRAMST

MANNISKORNA

Man skulle ju tänka på turismen. Och på
konsten i Norrbotten! Två ting som enbart
de skulle kunna leda till långtgående ar-

4W

sammanhang. Här finns organ' som systc*
matiskt suger upp id6er, testar produkter,
projekteraf företag, ger bidrag, lånar ut
pengar. För det f inns pengar.--Norr-
iandifonden, är ett av dem. Den får sina
pengar lrån statens vinst på norrbottens-
malmerna. Med dessa pengar stödies nya
eller snabbt växande fiiretag. Om det inte
går bra, om iddn trots allt är misslyckad,
ävskrivs lånet. Det tycker vi låter bra, man
kan säga utmärkt. Men vem har IDEER,
helst sådana som lyckas!

DET VAXER ENORMT

Ar ni intresserad av trädgårdsodling? Kom
då ihåg att iorden däruppe har en av lan-
dets siörsta slättbvgder, att Tornedalen
har en växtkraft söttt :i. enorm både vad
det gäller potatis, grönsaker och vallgrö-
dor. Soltimmarnas antal är större på Lu-
leås horisont än i Malmö. I Oiebyn, för att
ta ett exempel, har man presenterat en

ny typ av växthus. Det är ett högt glas-

torn mätande 15 meter och där har man
ett ändlöst band 2,40 meter brett och för-
sett med 112 hyllor som har en gemensaln

kapacitet av 3.000 11-centimeters krukor.
Lantbrukshögskolan leder försöksverksam-
heten här.

tiklar. Låt oss för dagen nöja oss med att
konsten kommit mycket långt i Norrbot-
ten - vi tänker bl. a. på den berömda Pi-
casso-utställningen i Kiruna, den första i
sitt slag i Sverige - men också på det
stora antal svenska och utländska konstnä-
rer som i Norrbotten sett. vad kanske vi
vanliga människor så småningom får niuta
av.

Och turismen.. . Det är så man kan bli
lyrisk bara vid tanke på denna. Fjällen,
njutbara både på sommaren, hösten, våren
och vintern. Skogen eller rättare sagt, sko-
garna, för att inte tala om älvarna. Där
man förresten har ett av landets största
fiskevatten, som den hugade amatörfis-
karen kan njuta av. Man har Tornedalen
nred underbar natur och man har samerna,
dessa som ännu inte fått det som tillkom-
mer dem, man har myrarna som iust nu
på hösten är överfyllda med hjortron. Och
man har människorna! Enbart de är värda
att lära känna. Mycket av den sörländska
stressen kommer att försvinna vid ett när-
mande med norrbottningen. Vi citerar den
där företagaren: Vi har ingen tanke på att
återvända till den nervösa s. k. effektivi-
teten söderut. Vi är storbelåtna!

NORRBOTTEII "landet annorlunda"

kets angelägenhet. Främst av tre orsaker:
Råvaruexplöateringens ringa spridning, be-
folkningsutvecklingen och näringslivets
ringa differentiering.

IDEER, IDEER - EN FIN IDE

Kiruna, Malmberget och Svappavara leve-
rerar malmen, ägd av LKAB:s statliga fö-
retas. Mellan 7O.OO0 ton malm bryts dag-
ligen, Z.OOO malmvagnar för detta "svarta
euld" mot Narvik och Luleå där 10.000-
äottr"r" f ullastade stävar mot söder. För
kort tid sedan invigdes ett metallurgiskt
forskningscentrum i Luleå med nära an-
knvtnini till Norrbottens Järnverks AB.

bet rär här det hela började. Man bör-
iade med malmen, sedan skapades kommu-
nikationerna och sedan...

7939 var på sitt sätt historiskt. Då be-
slutade nämligen riksdagen att upp-föra ett
iärnverk i Luleå. Sedan dess har åtskilligt
hänt t Norrbottens Järnverk, var färdigt
1943 att framställa elektrotackjärn. Under
årens lopp har produktionen utvecklats på

olika sä[t, senasf 1964 blev en 6O-tons Kal-
do-ugn färdig och i år skall ett nytt vals-
verk köras.

Här finns grunden för en verkstadsin-
dustri av storä mått. Stora mått, var det
tal orn, men tyvärr är bara början
gjord. Den är inte så tokig i alla fall.
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SKU hos

Röda korset
Som första organisation uppvaktade Svenska
kvinnors vänsterförbund- 

-Rjida korset då
det blev känt att man hade planer på att
starta en svensk hiälpaktion för Vietnam.
Av de medel som inTlutit genom förbun-
dets egen Vietnaminsamling överlämnades
2000 kronor.

Generalsekreterare Olof Stroh underströk
att hiälpbehovet är mycket stort' men att
vilian ait hiälpa också 

-är 
mycket stor. Det

är inte alltid 
-en fråga om beloppens stor-

lek - allt vad som kan göras är förhållan-
devis litet mot bakgrunden av behovet.
Men det är viktigt för den som får motta
hjälpen att känna att man inte är ensam'
.rian att det finns de som tänker på en.

* "ft

: .,1 :+,,.ä

*{ 
t'

mwp-*

.\\-

I SKV-uppvaktningen deltog förbundsordföranden
ordförandeÅ-i Sto.nto.kholmsdistriktet Herta Fischer

Eva Palmaer, Brit Fledman,
och Birgit Jansson.

ui fortsätter insamlingen
Overstyrelsen för Svenska röda korset har i
brev tåckat SKV för det bidrag som över-
lämnades till Vietnamhjälpen vid uppvakt-
ningen den 27 augusti. Vi återger brevet
här.' för att det ytlerst riktar sig till alla
dem som gett bidrag till SKV:s Vietnam-
insamling öch där'för att det är en maning
att fortiätta det angelägna solidaritetsar-
bete vi redan inlett:

Till Saensha Kvinnors Vänstert'örbund
framt'ör Överstyrelsen t'ör Sve-nslea röda
'leorsit sitt parrna tack f ör det synner-
lisen pärdet'ulla bidrag om Kr. 2.000: -,ööerlärnnats till Svenska röda korsets
att användas i dess hiälp till den nödli-
dande bet'olkningen i Vietnam. Enligt
f arbwndeti önskin leommer medlen dtt'användas 

t'A, den medicinslea biälpale-
tion, som ineltts i det område där natio-
nella belrielsefronten i Syd-VietnAm ver-
lear.

Det f örtrocnde som ttisats Svenska

röda korset har iclee endast stor praktisk
betydelse wtan är äpen en stark stimu-
lan-s till ytterligare ansträngningar i det
angeälgna ocb stora arbetet att något
minslea lidandena bland den hårt prö-
aade bet'olbningen i hela Vietnam.

Överstyrelsen för Sztenslea röda leorset

Er,land von Hofsten
Ordt'örande

Innan vi övergår till redovisningen av de
belopp som influtit sedan förra gången vill
vi biia uttrycka vår stora glädje över att
även fackföreningar börjat stödja vår in-
samling. Så har skett i och med att Bygg-
nadsarbetareförbundets avdelning 453 i
Porius i två omgångar insänt tillsammans
32Oz - kronor. För att vidga insamlings-
aktionen kan SKV-avdelningat'na ta kon-
takt med lokala fackföreningar och andra
srmmanslutningar som kan tänkas vilja
stödja vår humanitära hiälpaktion.

Så vill vi säga till de av Vi kvinnors
läsare som gärna vill vara med och" göra
en insats: Rekvirera gärna en insamlings-
lista från SKV, Norrtullsgatan 5, Stock-
holm Va, eller sänd in ert personliga bidrag
direkt till SKV:s postgirokonto 51323.

4.7 48 : 18

IU): *
57:25
7:-

43:50
195: 50
91: -42: -lUU: 

-217: 50
211: -105: *
252: -80: -1An.zvv, 

-50: -
320: -

6.822:93

Trans port

Svängsta SKV-aadelning
Båtskärsnäs ,,
Koskullskulle
PajaLa ,,
Hwslevarna
Bromma ))

Lidingö ,,
Kviberg, Göteborg ,,
Majorna, ,, ,,
V:a Lwndby, ,, ,,
V :a Frölwnda, Gbg ,,
Hället'ors, ,,
Tolda Sandblad, Handen
Kar,in HarPen, Göteborg
Astrid Andersson, Stochholm
5r,,. Byggnadsarbetaret'örb. at,d. 45 3
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Är fqmilien omodern?
Fortsättning t'rån sidan 9

uppfostrar barn avkrävs ytterligare ar-
betsinsats i hemmet. Kommunerna
måste äntligen gripa in för att skapa

en billigare och bättre service. Dub-
belarbetet ar ett hot mot människans
hälsa, ett hot mot våra barn, ett hot
mot föreningsliv och kulturliv. Ja dub-
belarbetet kan bli ett hot mot hela vårt
demokratiska samhällsskick som bygger
pä medverkan från de enskilda med-
borgarna. Vem har tid och ork att in-
tressera sig för samhällsfrågor efter en

1,2-13 timmars arbetsdag? Vem orkar
bilda sig en uppfattning om partiernas
hållning till sociala reformer ef ter en

sådan arbetsprestation? Vem ids intres-
sera sig för kulturlivet, för teater och
film när tvätten hopar sig i badkaret
och maten måste för''beredas till rnor-
gondagens middag?

Hur skall nu denna service se ut?

Jag föreställer mig att kollektivhus är
en utväg, en annan kollektiva anord-
ningar insprängda i kvarter eller i stör-

16

re områden som kunde ge större val-
frihet och mindre bundenhet för f a-

miljerna, Vi måste lira oss att betala
för service men naturligtvis inte till vil-
ka priser som helst. En subventione-
ring från kommunens sida vore säkert
en god investering för framtiden. Det
vore intressant att få synpunkter från
Vi Kvinnors läsare på problemen. Kun-
de vi komma fram till några goda för-
slag kanske vi rent av skulle försöka in-
tressera representanter i de kommunala
församlingarna för dem.

Hiroshimqs blommor
Forts. från sidan 13

a I I t f ö r avslöiande! Fickspegeln
och så lunchen som Fumio inte vill
ha...

- Kom med, Sam-san, så ska i^g
- .sa er "Den Vördnadsvärda Ankan"!
säger jag och är glad över att han är
utlänning, ty en utlänning misstänker
aldrig någonting inför sådana plötsliga
ombyten av samtalsämne. Men i^S år
samtidigt så förvirrad att jag glömmer
hur man bör uppföra sig - och går ut

ur rummet före de båda herrarna. Den
smutsiga gamla Buicken - 

"fsn Vörd-
nadsvärda Ankan" - är full med Pas-
sagerare. J^g lyfter ner "chauffören"
och kysser hans runda små kinder. Så

ställer jag honom på marken och ger

hans huvud en liten knuff bakifrån för
att påminna honom om att han måste

göra sin ceremoniösa bugning.

- Der här är Radeo, förklarar jag;

och sen nickar jag mot min lilla dotter
i baksätet; Och det här är hans syster.

- För...tjust! grinar haro-san,
och hans gängliga kropp utför en verk-
likt japansk bugning. Och det andra
halvdussinet då - d,r det också era?

- N.j - det är bara lekkamrater.
Vi skrattar allesammans, min man

också - och isen är bruten mellan clc

två. Mina små ungar - de underba-
raste ungar i världen, absolut! är
bägge klädda i röda kimonos med lus-
tiga Musse-Pigg-mönster. Sam-san hop-
par upp i bilen (precis som en cowboy
som svrngar srg upp i sadeln, på bio -ja1 älskar att se det !) och när han

Forts. på sidan 18
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hur skulle ni lrclst I ailja resa till

JT'GOSLAVTEN
Jugoslavien kallas ofta med rätta "Sydeuropas
besök och upplev underbart skönt klimat, liuv
gästfrihet och västerländsk komfort.

tttetl, flygJ...
Caravelle varje söndag Köpenhamn -Zagteb -Belgtad-DubrovnikFiir er sorn vil) flvga till lugoslelicn h:rr rcsebvråerna ctt antal rnycket nrisfiir-
nrånligr resor rtt välje |å...\llt iir.rrin:rt iiir r,, n skall hl det så tekr'ämr s,,rn
nröjligt i Jugoslavien.

eller i I-f e{ten, bil...
Det finns nrånge k,rnrfortablrr cenrl.,ingplrtser iivcr hela landct. Trcvligt tips: Res
nrerl nrorlern bill':irla, luftkrnditioncra<l .ch nred srvinrmingpool, från Ancora i
n.rra Italicn till Zeclar n;ira "Atlriatic Highrvav" s'm srriicker sig utefter den
vackra a<lriatiske kustcn i I)alnreticn. llcg;ir upplvsningar från cr nrotororganisation.

oBS. vrsuM nsHövs ry rön NoRDTSKA TURTsTER! BE- IstÄrr cRATrs rÄncsoscHyR MED KUnoNGEN HÄn r V

'('GiOSLA\rISII 
A T ('B I ST BYRå.N

Box 40003, Stockholm 40
Sönd mig genosl grolis er förgbroschyr om Jugoslovien (med korlo).

Texta helst!

semesterparadis". Gör ett
Iiga badorter, österländsk

-i-

i Stockholm och Trelleborg

insänd denna kupong

Bill AB, Väners,borg, Namn

en urförlig broschyr 
Bostad

Skoda 1000 MB.

texta namn o. adress) Postadress

Ifyll och

till Vale

så får Ni
om nya

(Var godt_J
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Visst vill vi spara
och visst vill vi ha trygghet
... men har vi Åd?

Med våra inkomster måste vi

noga ttinka igenom varje "investe-

rin-g" vi gör. Och en investering i
trygghet - en individuell komP-

f.iäng till det grundskYdd Yi
har genom ATP - anser vi nöd-

vändig. Men vi vill också gärna

ha eniParslant. Inte för att vi har

något bestämt sParmåI, dven om

fritidshuset hägrar i fjärran, utan

för att det känns så trYggt med

kapital i bakgrunden.
Visparar trYggt i Folksam SPar'

livförsäkring och det är ett sPa-

rande, som verkligen blir av' Om

det värsta skulle inträffa innan

vi hunnit spara färdigt ser Folk-
sam till atl kontot iir fYllt' Och

skullo vi genom långvarig sjuk-

dom inte kunna såtta in den regel'

bundna sParslanten, så sliPPer vi
under den tiden betala Premierna'
Folksam sätter in Pengarna åt oss

och vi behöver inte betala tillbaka
dem. Vid den faststtillda tidPunk-

ten dr vårt sparkapital flirdigt. En
rejäl slant som kanske blir extra

står tack vare återbäringen. Vi
har trygglret och ett reservkapital
för större oberoende.

Iack uate

FOLKSAM
sPrRuuruRslirnlrc

EXTRA TRYGGHET OCI{ VALFRIHET

Hiroshimos blommor
I ot'ts. t'rån sidan l6

J.g skrattar fortfarancle, när ' ' ' O

c.id- - Irumio tittar på sin hals igen!

Hrn hrr satt tig tillrätta iförarsdtet
brcclvid Sam-san, och klster förstulna

blicker i backspegeln; och hans i)gon

blir nästan vita av ångest igen ' ' ' Det

varAr visserligen bara bråkdelen av en

sekundr men det är som om en ishand

griper mig om hjärtat. Jag känner mig

roÅ om jag höll På att kvävas' Jtg
rnåste öppna munncn och dra cljupt ef-

tcr l1noall ...

- Nu slir'r vi hitta på nåt ii'r'rl! roprrr

h l r o-s a n. Jag vet inte om heu lnte

har rnärkt något-tting alls, eller om han

hemska tanke! har sett alltfiir
nrycket? Kom hit allihopa' ropar han'

Nu kör vi en sväng! Ska vi fara till
Kiirsbiirsblommornas fest på söndag så

måste vi vara säkra På att det gamla

skrället kan röra På sig!

Så säger han, precis så - liksom utan

i1tt,'.r-t.n" nålontirlg särskilt, och tlterl

n[t cns dt. på l]lLlll. Han är vcrkligen

kiinslig, clcttne urrge utliinning; och så

raktfuilt Han måste ha känt på sig att
jag gärna ville ha honom kvar lite läng-

r.l "-." h:rn låtsas att allting är precis

så glatt och bekymmerslöst som jrg för-
sökler få honom att tro att det är! Det

är verkligen snällt av honom! Jag kom-
mer inte att qlömma det!

Alltsan'rmans har gått så fort, c'let är

precis son-r på bio. Jag hrr kliittrat upp

i balisätet. Min n-ran startar clen gem-

la bilen, nästan innan jag hunnit tiinkl'
Vår unge h a r o-s a n lutar sig ut ur
clet gamla otyget och vinkar' "Den

Vörclnadsvärda Ankan" vaggar långsamt

frarnåt gatan.

- S;y o n a r a' ungar! roPår hln
och vif tar.

Solijuset spelar i hans rufsiga hår --
vacl han ir full av liv! Barnen, sonl

samlats kring verkmästarn, viftar till-
baka. Alle vinkar och hojtar' Till och

r.necl Musse Pigg, på Tadeos och Michi-
kos röcla kimonos, viftar förtjust - det

är därför jag valt ett tyg med Disney-
sans glada liila mus till kimonos åt bar-

,r.,r. iiu.t siälvt är inte alltid så glatt ' ' '

MÄLARE HENRY KJÄLLANDER
till Eder tiänst

RONDEGATAN 65 - STOCKHOLM Sö

Tel. 43 31 89 41 62 59

IIIIIII
TU-RadiorTransistor

- alltid ett fYnd hos

Blekingegattn 6 - Tel. 40 96 l1

IIIIIII
Bogormossens Blomsterhqndel

Lagaplan - Telefon 39 19 39
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kåseriet:

Barnterroristen är den största
egoisten av alla, detta emedan
hon ännu är barn och sålunda in-
te har vett att överskyla sin egen

egoism med fraser. Hon bevakar
svarts jukt sina intressen och ar
för det mesta helt inriktad på det
materiella. I det fallet skiljer hon
sig inte avsevärt från oss vuxna.

Denna lilla människa plågar
sin omgivning med omutliga krav
på millimete rrättvisa. Saftmäng-
den i slasen utsätts för nästan ve-
tenskapliga iärnförelser så att ing-
en måtte få en droppe mer än
den lilla terroristen. Hon räknar
sekunderna då föriildrarna dröjer
vid syskonens sängar vid godnatt-
ceremonien och blir våldsamt in-
dignerad då hon inte får dispone-
ra exakt samma tid som de andra.

Hon vägrar alltid ta pä sig de
strumpor mamman stoppat. Vill
i stället ha på ett par långbyxor
som saknar ett antal knappar.
FIon svarar nej, då man vill att
hon skall svara ja och tvärtom.
Kloka föräldrar ger aldrig barn-
terroristen någon chans att välja,
några alternativ. Men hur många

av oss är kloka?
Den lilla barnsliga terroristen

besitter ett berömvärt mod. På

barnterroristen

ett rent demonstrativt sätt op-
ponerar hon sig mot överheten
och gör det även om hon hotas
av de hemskaste straff som att bli
utan mat, få stanna i sängen fast-
än hon inte är sjuk, vara hemma
då de andra går på cirkus.

Vid matbordet behärskar hon
suveränt konversationen bara av
den anledningen att hon har den
gällaste rösten. Inför hennes gaff-
lande ger även de mest tålmodiga
och ihärdiga pratare upp och för-
s junker i ett tungsint grubbel
över lotten att vara vuxen.

Barnterroristen är reklammän-
nens bästa medhjälpare. FIon vet
precis vilka tvättmedel som ock-
så innehåller plastbåtar eller bil-
modeller. Hon vill promt äta ett
visst slags söta, klibbiga flingor
för att paketen också innehåller
kort på filmstjärnor. Hon drar
iväg med far till en bilreparatör
i andra ändan av stan därför att
man där delar ut vimplar gratis.
Genom psykologisk krigföring på
alla fronter driver hon till sist sin
vilja igenom. Säg mig den som

står ut med att passera tio gott-
kiosker i den lilla terroristens
sällskap utan att i den elfte i ren
desperation inhandla tuggummi

med tatueringsbild
pappereE.

o
pa omslags-

Hon driver sina åsikter in ab-

surdum. Ingen kan anklaga henne
för att inte stå för sitt ord, när
det är till fördel för henne själv
förstås. För somliga saker har hon
ett hästminne. Hon kommer så-

lunda i månader ihåg att man i
något sammanhang givit ett vagt
löfte om att skaffa ett par skor
med halvhög klack och spänne
"med guld på". Men enklare sa-

ker som att stänga dörren efter
sig eller släcka ljuset i badrum-
met glider ur hennes minne på

någon .sekund.

Trots sina egenskaper som inte
litet bekymrar föräldrar, far- och
morföräldrar och väcker en viss

skadeglädje hos en del andra släk-
tingar är hon dock den mest för-
tjusande terrorist man kan tän-
ka sig. Hennes charm är förö-
dande och hennes fullständiga
brist på samvetskval helt beta-
gande oskuldsfull. Vore alla ter-
rorister lika henne vore världen
full av blommor och sol . . .

Kraka

protor mon ofto ronsoneringsbekym-
mer vid middogsbordet.

En dog kommer de onnors sö

såto vönnerno i luven pö vorondro.
5låss gör mon inte, men hemsko
hotelser uttolos. Till slut drömmer
Donold till med:

- Om du inte possor dej, sö kom-
mer du oldrig till kristusnömn-
den !

ttuåra barn och andras ungar , , ."

Följonde goronterot sonno beröttel-
se hor insönts ov signoturen 5.

Episoden utspelodes nögon göng

åren 1940-43. Det vor krig ute i

vörlden. Vi hode ju inte sö stor kön-

ning ov det. Men vi hode ronsone-

ringor och iblond kunde det völ vo-

ro ett visst bekymmer ott fö de till-
delode ronsonerno ott röcko tiden

ut. Ofto fick mon gå till kristids-

nömnden för ott få nyo kort, konske

begöro extro tilldelning om godtog-
bor onledning fonns.

Donold och Bernt - tvö ynglingor
som just börjot småskolon - hor lite
svårt ott höllo ollo nyo begrepp i

sör. lskolon hor mon börjot med

kristendomsundervisning och hemmo



f iir moderna bilfarnili er!

Moskvlkh4OS
Arets n)'het för'bilfauriljen bler succ6 direkt! Se sjiill alla fakta soru talar för lloskritch 108: Kon4rakt rlesiirr urecl svepande
linjer.!Härligkonfortför|lilt|e[iir.aleoch;lassagelal.e!
gageutrl rnnret väl t
slstenr !'l'ransistort
och komrrlett reset r rlelslu..lel i lnntlet.
KoDtaktri oss för demonsiration a\ \'loskvitch .t0ii 

- 
fanr ilier agnen sonr iil i takt rnerl mtxlelna b ik uol l

A'nnu en ltuulitet.sbil lrrin
MATRECO BIL AB
Karlar'ägen 67. Stockholm ö Tel. 0[]'63 03 -t0


