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Käre Iäsare J

Du har just gjort ett nnaståenale Inköpl Yad DLr nu håLlei 1 Dil Eard är
närnllgen ett preniärexemplar av vå? Kvalitatlvt Högtståeadte *oltldning.
MÄ Dina Vackra Ögon aldnig förtröttas l Dess ldoga Oeuomläeande.

&I€n för att kunna gJ"ädJa Dltt Arma Ejärta ned !1era &rnrner så EnålxlDgon
behöve! vl Dln HJälp! Vi behöver niinl-igea få ln Bidrag från så uånga eon
uöJllgt av skolaas elever. IloveLLer, dlkter, debattlDlägg, åslkter on rågot
på skolan el.ler I tidningen, eLte? lnsändare 1 stölsta allniinhet - alLt är
välkornEet. lägg bara Sialraget 1 vår Vackra Brevlåda, solo sitter pÅ anslags-
tavlaä. Vi publlcerar gärna Dttt Sidrqg under signstur, nen yilL sjetve belst
ba Dltt Narnn ocb Dia K1egs.

y1Ll Dr: &nonsera L tltlnlngeD lrostar det Dlg endagt 2kro pe! radannotrs,
5 kr. per kvartsslda el1er 10 kr. per balvslda. Viind Dlg 1 6å fall t111 Vår
Annonachef SerDt Olofsson 2 So a.

Uen nu gkall rrl lnte längre uppehå11a Dlg 1 Dltt trJuva Tidntngsläsantte
och Dln Iånga Vaadrlag genou l.llyet.

cIäilj ere Slomster Dig fölJa i spåren
Dln långa och VackLande Våig genon åreut

Redal<tlonen

I redaktionen sitter följande högkonpetenta kulturpelsonllgheter:

uå
på

oansvarig utgivare och red.aktdr:
Konsultativ expert :

Annonschef:
Ekonomlchef:
Speciell rådgivare i
^ l 1ix- --^å .orrru4rr ör öu.
Pappersinsamlare :
Censor 3

?eking korrenspondent :
SprlDgschasa l

Olov T, 5hS
Re ialar 5hS
Bernt 2So a
Carina 2N

l,4a"i-e 1NT
S öva ths
Danne 1Nf
f,1o-hong Kong
Ewa 2So a

Av de artlkl." 
"o" "nig3 

vår ursprungliga planerlng skul1e ha 1n-gått i detta numrer har $värr en måst utgå.I denna tar vår peiiingkor_
respondent lio-hong Kong upp de bakon 1i-ggande orsakerna 1111 den
snabba p?od Llktivite tsökningen på de fårnj ölksp?oducerande folkkommu_
nerara lnom provj-ngen Kwangchos', och underkastar ilen en grundLig ana_
ly.s.nå vi- nrisslyckats i våra enträgna fö"sök att finna en komfetent
översättareroch av utrJmmesskäI inte kan tJrteka den på orlglnal_språ_
ketr ansåg v1 o6s tvlngade att 1åta rlen utgå tillsvidare.

T111 nästa nu$mer hoppas vJ. ennell-ertid ha fått såväl denna artlkel
son hans konmande artikel översatt.Den koumer föf, ö't-ri8t, att handla on
den pIöts11ga nedgången i. Huang-hos fiskbestånal.Vi enotser d.en medstor Fpåinning och förvänta!.

Redaktionen



Yad är SIA?

sIÅ-gkolansl.nlearbete--ärens]rolutredningsomarbetatsedanl9ToochEoD
rr"it tiri uppgtft att finaa vilgar att förbå-btra skohiljön för all.a elever

*äi'sersrrrrt'iör elever med svår{'gheter 1 sko}ån'"'-"sil-"iir ha en skofa "å, a" raei knuten till sanbäl-i-e t och alen b$gtl alär

sl:o].an flnns. LIan vill att skolan ska hjälpa ti1l att unclerlätta för barn ocb

"iieä;"t;it 
utvecklas pa ta"t" sätt' Mån hur skall detta eå t111?

anugt sIA maste sroian-iå"ä ru"eut" i. lntlnt sanarbete nerl sanhä11et uta[-
to"r--i"i ned föräldrare föreniigsliv, sanhällets öYriga organe arbetsl-lv E n'
-' 

ikota"g"o bör utfornas så ati tetiioner kombineras med fria ektlYtteter'
Hel.aekoldagenbörgesettnen.i.ngsrulltlnehåI1utanv?intetlderlhåltlmaramo
äiru ror"erai att oköldagen sträcier sig från ett klockslag på norgonen t111 ett
iio"t"fug på eföernldclalen, ungefär 9" 9u3.längd son skoldagen har l'lag' Vatl gou

t.onmer före eller erter"aååsa iiaer ar hett frivlliigt för eleven. Innebå1let i
iaora"g"r, beståx av fasta och fria åktiylteter.. De fasta utgöre- av, lektlorler aY

irr"."rid" form. De fria kan Lnnehålla nåaga olika slags verksanhet-er t ex l'lrotts-
ffifiiäffiffi"1k, fri 1äsnlnge hobbJrverksaehet I trivselinsLag och-vlfa"
'--'ion feeare för åe fTia aktiäteterna kan letarer fritldsledaret förälflrart
nen;1onäre1 eller andra för uppglften låimpllga pelsoner elgageras. trörealngslivet
iå"-rrå"-rÄ- tiiitårr" att f& aäntatteoea eleverna och koppLa thop verksanheten I
sloLan ned föreningens öv318a verksanhet på andra tider' SIA aFqgl +tl {ör?t+rsg-
ttLlhörieheten bädåar för.nindre problep 1både skolan oeh saohä]fe t 1 övrlAt.
Virka probr.en och för vem?--l'ör att kuruIa besluta öve" de medeL som alen lokaLa 5ko1an konner att få ocb

för att personal-, elever och föräldrar ska ku.nna få nöj ligheter ati påverka arbetg-
iC"håttrra"o och ttrltJö i skol-an fodras någon foln av styrelse. SIA föreelår fölJ-
ande sanmansättning fö! CXggggleskolan:

1 rektor
l stutu.erektor
4 Iärare
2 övrig Pe rsone J'
'1 målsman
z (J ) elever

SI4 önskar genonföra sina förs1å8 redan med början 1 ju11 1976.
sIÄ anser att gymnasleskol,an har ett påtagllgt behov av stöd- och bJälpåt8äraler

soru inte kan orgånlseras på gnrnd av bllstande regurse!. tr0eDr menar nanr det flnng
resul:ser som lnie kan utnyttjas ändanålsen1igt. nenna situatio3 vllt SIA råittg
ti:"1 genon att ge gyruesleskolan en betydande frihet att sJ äl-T fol:ns ett program
-.^n c.''f"to r *l 1'lrrulL :rrr p åt elever meC svårigheter

oresuls för att åstadkonma en positlv
e&oldageu.

och utvecklantle ntuö unater

ilur skail denna hjäp ges? vad nenar nån? varför irlfor.merar skoLan eå ilållgt on
1ad SIA innebär för eleverna, för det handl-ar väl om oss också? Slca elevelrnas
problem på och utanför 6ko1an lösas med ett saftkelasr ett t!ästycke att Erickra
på. och genoro en, nom Jag uppfattar det, skendemokrati ned en likatlau fÖlE Boa
f1:rns lnon L0? Bör ldal1 inte först och frii.nst ändra betygssysteaetr efteraon iletta
$kåiar konkurrens, otrivsel och friimlingsskap 1nför de gelceasaDsa uppgl'ftertra?
3öTde lnte fyra eiever til] vä1jes in 1 bestyrelsen? Vem ska YäLJa tlessa elevert
el-everna själva eller någon rluppifrånrt?

Vt Li(a är skolans probl"en? Vad beror dessa på? Vilka fölJder får I'{ltT! s :nålpree
ciserirgar och 3U 75:s nya betygssystea för SlA-skola.n? Hur ser naktstnrktulen
ut 1 SfAls förslag? Hur ska san0arbetet I arbetsLagen gå ti1l?

Enligt rektor Hetllund så beror bristen på information på elever:aas och elen-
rådets lnaktir-Itet. Detta är rIlrtlgt så t1L] vi<la att inget Sjorts från elevhå}le
men har inte rektor ett ansvar att lnforrnera oeh akti.vera eleverng?

3

Reldar Johansson 3 fiS



De.ttg är clln s:bora och kan6ke ende cha.ns ett bli upptäclt oohilols-

utom !öo'ögen. (rörnögera kan du förstås b,11 på då3ge alttlra slttencrl tlt
krävs tiet förto<llLgen håf,t arb€te.

Hur du ska göra? Jo1 sätt <tlg på en stotrtocb ee (av sHrteldlka
sl.Äl,)'t1l,f att du har ett bord f?amför dig: ?a bortlet bör f{nr's pappe!'

(rretst rrltt) rpennor (nel_La:r två oeh fyra st.)r och en ka$aa kaffc. sen

är.det bara att 1åta inspiratlonen (ocb kaffet) flödar och succesln't

fästas på papperet. t)et du skriver bör ha anlnlytnlng t111 EITUATIoTEI{

?Å SKOLAN, (vilket väf bör va:aa något av din speclalitet vlal tlet här

leget).Kan tlet bf1 enkl-are?

3ld.ragea ska vara anonJrnar dvs. natn och klass läggs i ett separat

kuvert r soro se dan 
't 

i1f sarnnans !0ed bidragettläggs I ett större kuYert t

som sed.an stoppas lvår brevl-åda på anslagstavlan. 

-

Bldragen til1 dilrltävIlrrgen kan

vara vad som he16t från lyrik tilL l-inerickar'
?r1s6uEma.n uppgår sannaJ3l-agt till JOO:-rson fördelas llka !0e11an

dlkttävlingen och prosatävltngen. Törstaprlsen är på vardera ?5r-'
EftersomYltänkerpubliceratlevinnand'ebitlrageolnä€tanuneer'

ocb hoppas på att sedan hJ-nna ge ut ytterligare ett vilLvl ha dltt bJ.-

drag 1ulämaat före den tredje april. Så sätt lgång och skriv!

Redaktlonen

siKf

Pro$a t ul r

I totlg
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IITFORMATION OI,{ ?RM]T{STT,AN]INING

Ä1la går vi. och låingtar tlll- vårterminens 61ut, och man frågar slg sJälv
nånga gånger hur nånga dagar det är lwar av aletia Jävla sIii. Det kfinngrätt menlngslöst att bara gå här och vara 1nå't sLags cona.
Jag har nu t1l.l" nångas br1åtenhet (troppas Jae) titst åenna jävulska ekvatlon.
så här lyrler ilen! Antalet skoldagar efter sportlovet uppgeå vara 60. llen hurstort är det verkliga antalet?
När alla negerfjärtar sr.r detta ta1 tycker dom att vllken getfis son helgtskulle kunna 1öea tletta ta1. lluär det så att Jag råkar vara åt getfiehå1let
ti1l, nen jag har faktislrt iindå löst det.

O3SI MAS FÅR EJ VARA DUM FÖR
ATT KUNNA IöSA PROB EIIET T

Så här lyder svaret !
Antalet skoldagar efter sportlovet äro ca 60. 10 av ilesea ctagar går bortrilt utnittjande av sängen, ytterligare 10 dagar går bort ti1I Jankailagar,
dessa har också fått öknanne t I'frLlufsdagarl
Sedan går 2Q d,agar bort 1111 pi1s..,drickande 1 parken, 10 dagar går borttil1 dagår då n!'an dagen j-nnatl varit i parken.
Nu återstår '10 dagar.
t av de dagarna går bort 1111 dagar då nan fastnat ned nyckeln i skåpet och
oan hel,t enkelt lnte orkar gå därifrån.
?dagar går bort til1 dagar då nan helt enkrlt g1önt bort att gå tlu skoLan.(1'ör sonliga kan dlesea dagar vara nånga. )
2 d.agar går bort t111 att !0an sitter heuna och försöl<er konma underfund nedrur många dagar son återstår av denna termin.
Junna 59 dagar.
Då återstår allteå en dag och
tillbaka til1 skolan nå't ner

Muck på erl
En son vet I

Fllosoflsk allskussionå

Jag åkte tlU ;tan Lgårr fö? att köpa ea allile1es speclefl sak.Det Jag
köpte hå1ler Jag nu I nJn högra hand. }örbasket bra och ärtlg penaa köpte
jeg. Den går att sklXva toedrfakti€kt.

Just nu sitter Jag på rnln sängrssn står bredvid Evae sängtson står
bill- våinster olr ttr1n säng från ena hållet räknat. Mln säng til1 vänster
ona Evas säng från andra hållet räknat, beroende på var nan har lanpan och
iö t terna.

Llgger fötteraa bra aå ere bra,menhänger Lanpan feI ere inte 1l-ke bre,
.iör då kanske Evas säng rtår t1lL höger on nlnsäng lfrån ena håUet 1stöI-
iet för från antlra slatan av salona hå11.

A11tsårdetta ger att kudden är llka skön son täcket on båda förbllr
llggande.om Lnt€ kaDske tle bLl.r siåenderoch tlet är Ju l.l3te så roligt att
öova med gtåencle kudil och täckersom lranske i.nte 61ls är kaLl-.

Jeg

AtrI[OtrS

någoa skulle ha lust att bIl aY neil !Än skivå ay

k6pare (on lnteOtls RealallDg oå al3näler sig hä:rEe aI etl

det är I dag. Så lyd ett gott råd: kon inte
eftcr sportLovet !

lt

plts€t öv€rltlger ulna ekononlgka resurrer föratå$|

Sora t ES



FRÅEA DT tT. OM DINA MJDICIIISKA PROBIEM

Den nan son dö1Jef sig bekon titeln Dr T. t1llhör dagens absoluta expertls
nå onrådet och ha! rönt stoT uppskattning i expertkretsar. alla vl på red-
åktlon"t (uton $owa) känner oss mycket tacksamma fö! och heilrade sr' att
han varlt villig att stiilla sin obestridiga auktoritet til1 vårt förfogaude.

Jag är bekynrad för nj-tt hä1soti11stånd. Jag har aldri8 någonsin varit
sjuk octr har lnga som helst fysiska problen.--Jag har heller lnte gått siuk-
siriren någon gIng. Kan detta vara norloalt? Vad ska jag göra?

Sl-gn rrSowarr

svar: Tag fyra tabletter Egron pragnatla och.två skedar Grön kradn0lflex tt-
blandat I fifniOft var;e nörgon. Du kommer atrÄ att få uppkastnitlgarr yrsclt
isch.1as, halssnär|tor, hennorojder och en välbehöv1lg kassa förstärkning
från sjukkassan. n .f

L/r- J'
Jag har nu utan synbarlig anledning fått näsblotl v1d tre ti1lfä1len

sedan 1961. Jae är så orolig. Kan det vara något farlj-gt?
Sign r'OroJ-igtl

Svar: Du har troligen fått den mycket ovanliga sJukdonen rr St efanopouloui s-
rnanoinfradetronteuplstlviska avrodlscointroditrr ! Sjukdonen börJar ned tre
nÄsblödningar under eD tolvårsperiod. Andra stadiet ör en fyrave ckols p erlod
av svår värk t hela kroppen. I det tredJe stadlet tilltar väIken i allt
snabbare taktr santlttlgt sorn häft1ga kranprycknlngar r häftlga nagblödningar
och atagllga sv j-nnnlngsanf aLl uppträder. Därefter försänras tillståniiet
snabbt.
För närvarande fltlns lngen säker netod ått bota från rrs t efano poulouis nano-
ifrad et ront emplatLvl6ka avrodj, scoi-nt ro ditrr r men en Schweizisk specialklinik
son iidigare nisslyckats i sexton andra llknande faIl påstår s1g ha lyckats
åståkomraa en t1l1fäll-19 förbättring hos den amerikanslie multiniljon"ren
Keith Y Scalnj.ller. Eeellertid nåste behandlingen avbrytas då hans ekonon-
iska resurse! tog sltr-t.
let enda råd Jag anser nig kunne 6e är att du kontaktar kliniken on du haf,
råil. Ad.ressen är:

I'Instltute Postune ile And.reas Stefanopoulous
18 Ruc de Monslour plerre C Dupont
BaseI

a-

Jag är sängliggande sedan en l-än€re tid. !,1j" t t
och jag är helt fölLauad. Jag kan varken se, tröra
började det växa nossa på n1g. Ge mig ett rådl

ena ben i.r arnput erat
el-1er tala. Förra veckan

Sign rrSnått s Jukligtr
Svar: Ml-tt råd är att
snart tillfri-sknande.

se frantiden an netl tillförsikt och hoppas på ett
?)*'

Saäl]s cloktorn, ni nåste hJä1pa mig. Jag har ett fruktansvärt pro-
b1en. Jng är nän}1gen fruktansvä"t d.unr mycket dunonare ön a1la andra jag
känner. Ibland skiitos ja8 nestan för det. Vad ska Jag ta nig t111?

Slgn tllj älpbehövand erl

Svarr Köp hjärruledlcinl linns på närmaste apo

D,
+.
Tr
+
n'
Tr:

Obs! GYNNA ALLTII DENNA TIDNINGS
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pREUD SIGMUI{! 1e56-1939

Ur Orientering i psykoanalysen. Religion, vad är det?

FöUanale text är den avslutande förel-äsningen i en serle oo psykoaaalysenl
offentllggj ord 1912.
. Den förargel,seväckand.e grundtanken 1 Ereuds lära ät att sexualdrlfteu I
nånga viixlande roaskeringar llgger till grund för de Bänsklige Llvsyttrl-ngarna.

rrAv de tre måkter, son kan göra vetensEapen rangen stridlg, är re).igionea
ensan en fa!119 fiende. Religionen är en oe?hörd naktr soro föxfogar övei nåi:rn-
lskorg starkaste kiinslor. Som bekant oEfattade den en gång a1lt det solo 1 fors
av ård1lg ve"ksamhet spe3.ar någon roLl i B&innlskolivet. Den intog vetenskapens
platsl när det ännu knappt fanns någon vetenskap, och har skapat en världsåskad-
rlng av ofö"LikneLig föU drlktighet och slutenhet Eo&, faet aLlvarligt. skakaal,
a].ttj åi.nt äger bestånd,

Rellglonen fyIler tre furktioner. I den första tlllfre d sställer cien den nänsk-
liga vetgirigheten genom att ge upplysnlng oo världeas urFpnrn€ och uppkoeEt.
För det andra stillar den mtlnnl. sko rnas ångest 1nför lllrets faror och växIj.ngår,
föreåikrar den att alft skall- gå vä1, skänker den tröst 1 ölyckau. I sln trealJe
funJrtlon -näT den utfärdar föreskrlfter, förbud och lnskråinkningar- avlägsnar
rellgionen slg alLia dest f"ån vetenskapen.

Den närkvärdiga konbinationen av undervlsnirge tröst och krav inom religlonen
förstår nan fölst när nan und.erkastar dån en genetlsk anal-ys. L,åiran går alLteå
ut på att väT1den skapades av ett nämlskoliknande nen 1 alla avseeoden -1 fråga
on makt och li.delsens styrka- förstorat väsen, en ldealiserad öve:männJ. ska. njur
Bon världåskapare tyder på lnflytande från tote&1smer, son vi senare skaLl, 6nuald6
vltl ned en anmörk[ing. Det är intressant att denne vär]sskapar'e alltid är €D enda,
ockgå där man tror på flefa gudar. IÅkaoå att det oftast är en nan. Vart det hel.a
bär, b1lr snart kl-art för oss därlgenon att denne Gud och skapare dlrekt tal1ag
fader. ?sykoanalysen drar el-utsatsen att det verkl.igen är faalero, Bå sto"slagetr
r:om haa en gång tett sig för det 1111a barnet. Deu rel"i-glösa männi Ekan förestä116r
slg värLdens skåpelse al-ldel-es som sin egen ti11b1lve1se.

Då är det 1ätt att förklara hur de tröstaude försiikri 
':.SaIna 

och tle Btränga
etlgka klaven hör sanme.D roed koseogonin. Ty sanma perso!., son barnet bar sLn ex1-
stenE att tacka fö!, fadorn (e1ler väL riktigare den av far och nor samraagatta
föräldlatnstaasen) har också skydd.at och bevarat barnet när det var svagt, bjälp-
tö8t och utsatt för a1la de faror som lutar I yttervärldeni under hans beskydd har
cet känt sig tryggt. Sedan märu-ri skan bl-ivlt vuxen vet hon sig vlsserligen I beeltt-
llng av störle krafte?, men också hennes inelkt on llvets faror har vuxit, och hon
rluter 619 med rätta ttll- att hon i grund oeh botten har bllvlt 1ika hjälpl-ös och
rkyddad eon i barndomene att bon j. förhå]lande till- världen alLtJ Ei.nt är ett ba!D.
,:{oB v111 aLltså lnte heller au avstå från det skydd ho! åtnjutit soa bara. tdea hoa
ha! också för längesen insett att hennes far är en varelse ned beg!änsad Eakt och
inte utxustad ned alla företräden" Därför tar hon eln til-lflykt tiLl. nlnnesbilden
åv sin fa!, den far hon så öyerskattade i barnd.omen, upphöjer den tiLl cud och
r:örsätter den t1l-] nuet och realiteten. i)en sffektlva styrkan hos det]]la ntnreBbllal
*ch hennes fortEatta behov av skydd uppbär genengant bennes tro på Gutt.

Också den tredje punlten på det rsllglösa progrannet, det etlstra kravet, låt€r
qsökt lnfoga sig 1 barndoassituåtionen. Jag erinrar on Kants berönde uttalande,
tär ban 1 sas,rna andetag tafar o& stjarrhinlen och sedeLagen t vårt bröst. Hur gä11-
.rsn denR&. saldnåastälLnlng iin kan 1åta* ty vad bar hinnlakropparne att göra Eeå
:lrågan huruvlfls gll 

'nänni sftobs.Tn äl-skar e11eb, dödar ett annat? -så snud.d.ar den 11kr..
väf v1d en stor psykoLoglsk sanning. Samne far (torä1era:.nstaneen ), 6on glrrlt
larnet Il-v oeh skyddat det not livets faror; Lä:.'de det också vad det flck göra ocb
horde låta b1i' å1ade det att flnna sig 1 best:inda iaskreidrningar 1 glna drlftönsk-
nlngarr Iät det veta vllka håinsyn t111 föräldrar och syskon nan väntad.e av det, on
'ret vlI1e bl1 tolererad och gärna sedd nedlem av fanl 1jen. Genom ett systea aT
kärleksbel"öningar och straff uppfostras barnet ti1l kännedoe ol1 Elna eoclala p!tk-
1'err bl"tr uBder.rl sat om att dess sii.lrerhet 1 Livet är be"oenale ar att föräLdrglr8
rch även de and.ra kaa ä1ska det och tro på dess kärlek tilI den. Alla dessa för- .'
bållanden överflyttar raänni skan I oförändrat stck tiLl relig:ionen. Förälalramas
.tlörbuil och krav fever Hdare

":l

som sedligt nedyetanile I henneE brösti Ded hJä1p av-'
frrLs. på sid. $ :



oarura Eygtem Bv 1ör1 och straff Tegerar Gud Eåilrl1Ekovärltlene aY u?pfy11e15eu av

i" "tr"i" 
tå"en beror det rnått av beekyad och Lycksål{ghgt so3 tllldela8 den en-

äiiiååi-pa tälLek tlLL cual och uedvetanttet att vara älglred ar bo1'on g'" rda'. s18

a"i "g["il"t 
roed. vl]lren rnan beväpnar s1g mot. falorna fråu yttervärlden och aed-

iåiior "to""". 
slutligen ha" rorn gäoor böien_ tlt lför8åikrat Elg ett dlrekt inflytaniie

iJ coa" YlUa och däl:neal en audel t hans alflmkt
"- t i-r"iiäiöea våil1asåskådnlngen är detersLnerail av vår betÄdollEsLtuatlon. Desto

,eoiff*""" äå rtt t"ott gtn infäntila karaktär dön dock har e'' föregångere' 'Det
r..r otwlvelaktfst funnitg en t1d utaD religioDr utan gudar. Sdan talar b€r- oE aDi-

;i;":-il;il;-iä" coraa då full av miinnlskolikaanrrel andliga läsg!' -ggrigne! kal1a!
ää;J;iilrårener 1 ytte:irällden var deras Bäte el1er katrske 1dent15!e he'l dent

åi":aät iarng fneen öveiordnad Eåkt Eou hacle skapatl dero alla och son bebälEkade

ä"i "iU"a:i 
rortäattalngea och som nsn kurxate -viirala 

Elg t1ll- för ett-få Ekvdtl och

ijärp;"fu;""""" aero"ä" var för det resta flentllgt slnnatle Eot ranni skor:Ba e BBrr

.l€ttycEg"o'o''*-'gkanbadestörreeJälvt1l1itilåEinsenåre.EonledbeBtåi!.
äiit 

-ä" 
å"" *araste ångest inför desea.åada atlalat me4'Yäride sig tgot'ae4 ded be-

"täat 
U""aUn€ar soe höa tlllEkrev nakt"att kunna förJ aga -geni 

r ia+p!" t9! ?1:-
iårfa""s nehtei var henaeg urEprungliga vapeu åagJ.n r ilea första före1öPatep tll]
T'årr mode::ns tekrlts. Vl antar "tt tfffi"oo l:.tt !ågtu-.tärstannar ur överskåttnlngen
u"-d" "gr" tnteltektuella operatloaernar ur troÄ på n tert-caruäE allea^ktl t 'so8 Yl.
iår-U""igt återf,lnner hoE våra tvångåneurotlher. 3ör övrLgt r1sas BJäIYa tle rå81-
-*i n"oaifng"flB att den en!.mltlska näbnl skaa lnte utan ..ldare tltaAe på effek-
il"lt"t"o av etna nagi Eka äaupihingar. Vad hon viintade ffaqgång lt vaq aärnapt en

iäeif"g €otr skillle ieroå aator"n-1ll1 e fte rbiimnlng. On den ån14'i Etlgka Dänni ska11

äfi" "äg" 
hå1lile hon sJäly ut vattea, oE bon Y1lle egge larken tl11 fruktss'tthet,

iåt Uo" ievlttae ekåeteelelet a+ ett köngungåiage ute på sädesfältet.
Vetengkalens eannaufättaade omdöne on dån reL1gi6la 

- 
våirlalsågkåihinge! lyAer så:

u€alan de ouka reLlgiouetana tvletar 1nbö!d68 oE ven avådbrrsod är| 1 beEl'ttnlng av

rannl ngenl neuar 1rl att nan öv€r hunrd ta8åt kall bortse f1€n Ballrlugsba1tert l- !e-
irsxo"i". 'n"rlSioaen är ett f,örsök ett beniistra ilen sltl]lesvärldl 1 vll}eå vl är
J.ii", ..a hJäip av den ånskevärtd so' yt t111 .föUd_av biologlEk ocb peykologlek

iåa"*åa:.ghut bar utveckLat lnorir ogs. Mea alet förnår iteu lnte. DeeE lämr bär prä-
;;; ;; åäctfAer uaaar vff:ra tlen uppkotmnr tr DäsklLghetens ovetanale barnaÅLiler. De

liir"a"" tröetestunden€ förtJ åiaar ingen t111troe Vår värl'l är ldgen balDl<a@are t

;;;';;";;-;"rå"u"rt"i"". m åtlet<a liravenl 6on relislo!9n rrlLl ge eftert4rck ått
kräver Elrsrare en a]lnatl Eotlveningr ty iie är ouebärll8a för det' näskliga sårohä]'lett

ä-"['ååt är farllgt att koppla so""'au delag ef,telföUal med de!-re]iglösa t!o4. 3ör-
i6k"t "o 

plaoerå 1a re1l$oueu 1 näaskl,l€hetens utYecklj.ngsgåug' ger de! lnte in-
iryck av eit vara en vara[tlg tlllgång utån e!.rare ett rirotstycke ti1l aeuroseat

;;ä-d; enskiltla nu;a"rgtaa näste eänofoå på s1u väg f,rån baradomen ti1l nogaad. n

ovengtåendle ä! eDtiast er3 del ev orlenteriD€ I psykoaoalyEe'i. Fr€ual -har skriYlt
ayeket utf,öxllgar€ or "-U.gloo"o, 

eå den gön'käoner s18 iatlesserad kau Ju låaa

låken, laea ocb begruntla eldar Johansson , Es

ANNONS'_

Årets bänrtelse på Flata är nu nästan (i skrivande

nlnut): 1 måna<l, nen för e! eon glönner lätt ell-er lnte

uppnåi:oksomat detl koEmer här en l1ten repris:
FörLovade äro Marglt H1l1hein (5 HS) ocfr Sengt

llnAströa.

a
U
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TIPS TIII DEJ SOM VIII KIARA DIG BRA I GYMNASIESKOI,AN DEI 1.

1" Var på skolar ! I'

Sta&a lnte henm€. när l-lvet kiinns så svårt och hunrtlet ä! tyng?c

åin någonsltr. Kravla dej upp ur s€ingen oeh fra.n till- !ä::narte vatt.E-

kraa. DRICKIIS Sorste tä.nderna och borsta inte bara en gång ( tlink

på andra ltaokare som d.u förmodllgen konmer att andas på) försök låta
b11 att tiinka på vatl ilu gJorde kväI1en lnnan, förr eller sena?e får alu

retla på iiet.

2. Läs dina låixor M

Sltt lnte och skrly något dumt eorn det hä! utan gör något nyttlgt t-
stäi1Iet. Så inte och fikå tre gånger on dagen, titta på något Jobl rondu

reilan slorLLc gjolt. 0e du tycker tlet är svårt att hänga eed på l"ek-

tioner:Da så e}äng inte bort bokene( du får betala den)

J. Föl-J n6al på lektioaerna r r r

Ävea om du lnte förstår vad. läraren surrar on så föreök att konoc4-

tr€ra dej på lekt!.onen. Oör anteclirdngar Be tlan ttu häntat blookct du

glönite 1 skåp6t.

.." Var punktl-ig llå

Yadt ele'lle tlE s*ge o iF eel|}+ ff
vaå-ds*l-l,+-d,u-5ä,ge^€€B-lå+&F+_€s-dtrtrs-eler€:F--ut€b+ev t6n6te tffertcs ?

Tä:ek på a1la gånger du harnrat slet i natkönlljl

".. Sköt orn dlg på helgesrs i i å

Var eBergLBk på rätt 6ätt. Gör läxorna som ilu 1rt6 hann neil och lov

ut ordcntllgt eftersoe veckan va?lt livLl-g son nanligt.

:, . L,åir lnte ut dox0 här reglerira som Jag gör utan FöIJ DEM t l::

?

I,UBIS



STJÄRI{SKÅPg[

vATTUMAlniEl{ 21 .1 - 19.2
Allmänt: Du har just nu vissa problera. On de inte 1öser
konmer de att förbli olösta tills du gör något åt den.
låt den Iösa sig sjä1va'
Kär1ek: Gift dig lnte ned d1n ]ivspartner för!än nista
du finna en anrtan livspartner. Det är iu ku1 att förnya
Sl-antar: Ä114 scn heter Karl-3erta eller SonJa Gunilla
födda bör köpa en l-ott av en okäntl1 nörkhårig yn8ling'
Övrlgt: trrLytta ti1l BoLivla och bli gruvarbetare!

sig aY sig s j älva
Åtgeraa den e11er

vecka. I(anske lran

Anita och som dr

trTsKARNA 2O.2 - 2O.3
All-r4änt ! varför är d.u j,nte }yckllg? vlsst kan det kännas notigt lblandt
nen aLlt hå1ler nu på att ordna upp sig för dig. Ta de snå notgångarna
ned ett kaIlf}ln. Tånk på att du i dlg sJä1v hax en enorrn tillgång'
Kär1ek: Yar vid. gott noå. Du är snygg och har perscnli'glret och charm' Så

var vld gott nod !
Slantar: Visst går det åt för nycket pengar för dig nu fdrtiden' Men än

behöver du inte börJa oroa dlg. Fortsätt att slösa och ta ett banklån när
pengarna är sl-ut.
övrigt: Al1t du företar dig korcner att lyckaol
vÄDrrREN 21 .3 - 20.4
Atlnänt 3 vad ska det bLi av dig din stacka"e. Den här veckan konner att
ge dlg idel notgångar. Det är ]ika bra du ger upp direlrt' Men h'ing dig
inta ior det. lränk dig når du har bad på gymnastikenl
Kärlek: Meal tanke på ditt utseende tar vi inte upp den frågan.
Slantars Köp aktier! Spekulera I Skånska Cenent! Snart är det för sent
att köpa deras akti-er, för nästa vecka går de i konkurs.
Övrigt: Du l:ornrner snart att få en nycket svår siukdon.

oxEN 21 .4 - 22.'
ÅlImänt: Du är skapt sorn en oxe! Du är fet och ser ut son orn du idisslar
när d.u äter. Och du sku}le bars veta hur du ser ut när du hålJ-er på med

bollspel. Träna kulstötnlng istäIlet.
Kärl-ek3 Cör slut necl din eventuella llvspartner! Annars blir du snart
brädad av en jungfru.
Sl-antar: Med tanke på dltt ekononiska l'äge borde du böria äta hö.
Övrlgt: Köp en traktor.
IVIII,INGABNA 23.' - 21 .6
ALlnänt: Grubbla inte så nycketI Sanla frinärken 1stöl-l"et! 0n du röker
för mycket får ttu cancer. Röker du lute ska alu böria snusa. Prata inte i
telefonl santldigt I
Kirlek: Glft d1g! Skaffa barn!
Slanta!: Under snön finns det klövert

det är det du behöver.
Sanle tonglas:
övrlgtr Iär dig lnte bebrelska! Se också uPp föx blondiner! Sådana är
oftast bebrelskor. Undvik stegar och gklivnoaskiner.

rG.ÄFTAN 22.6 - 22.7
Allmönt I Sl-uta käfta

alunma kräfta:
Kärlek: Gå ut hårt och bara ökal Du ör alldeles för bIyg.
Slanta!: Köp dyra sakerl Skuldsätt d1g! Satsa a1lt vad du har på pokerl
Törs du inte är du feg.
övrigt: Du iiR f eg.

rEJorET 21.7 - 23.8
Allnäat: Det är lngen 1d6 att du försöker föleta dig nå8ot. Den frarotid
synee grå och allsig. Eventuellt kanske den bllT lite roiudre dis18 efter
den 12 narg, tren gråbeteo hålIer 1s1g ända til1 den 24 mars.
KörLek: Tar på den yakt ' Sordllga tyck€! tler olr di,g ån de border så d.u kaa
bl1 antastad när du är på henväg från b1on.
SLantar! Genon att spara pengar kau tlu åka tiII Oelo på påsklovet.
Övr1gt: Åa trrr oslo på påsklovet.

\ö



aktig nyans?
Kärlåt: Det är för sent att böria fundera på sådant nu'
Slantar: -tsörJa spara på sedJ"ar. Visserligen bllr de värde1ösa på

inflationenr men du sl<ulle ändå bara ha slösat bort den'
Övrlgt: Äkta dig för al]t som har r:red elevrådsarbete att görå' 0e

11tei grdn stenåtare bör du absolut undvika bridge'

JUNGtr'RUN 24,A - 23.9
Allmd.nt: Vad du har åldratsl Förr var
het. Nu ser du enbart }öjlig ut' Dina
ungdonliga charm. Ser Jag felr eller

Ja6 tro" att

Svar : I{er ni

il.

du vackex och beundrad för din skön-
jännåriga har fortfarande lrvar sin

är du verkligen rödhårigt med en grön-

du är en

vÅGEN 24.9 ' 27.1o
Allnänt: Du har lyckan Ined dig' allt går d16 vä1 i händerna' Du kanske

t o m ska gå och spela bingo, kanse vj-nner du en kaffeburkl
farf"Xr Äflta Oin nasta näätan Lika nycket son dig sjä1v, åtninstone på

torsdagar.
Slantars Brra du j.nte super ner än tre gånger i veckan så ror du lland
din ekonont. /.
ö;;i;;;-;;;;a ner dig! Bit j-nte dj-n ftlosofirärare 1 benet' (du kan iu
bri sJuk)
SKoRPToNEN 24.1O - 22.11
Allnänt: Om du fyller år den här
heter Grönströn, Erlksson eller
slutar på -iö.
Kärlekt Flytta ihoP ned någon.
Slantar: sätj vad åu trar och giv åt de fattiga! Sätt sedan upp ett spar-
må] och blirja sParal
ö"iieti stuia speta pingisl Du trampar bara hål i golvet! undvj_k att köra
bil' oeh då sPeclellt Austin!

SKYTTEN 23.11 - 21 .12
Ältmänt: Du borde minska din konsuntion av semlor. Tänk på att andra kan

vilja ha några. Ät morötter lstä}}et'
Käriekl Knyr en rya_kudde till_sannans ned ali.n älskade. Då kornmer ni att
upptäcka hur lite ni har genensamt '
Siåntar: I'{an kan tiäna pengar på al}t1 åiven på att sä}ia våckra istappar'
Iörsdk !
Övri6t: Ilotionera mela.

$IEI{BOCKEN 22.12 - 20.1
lirrarrt, r,är dlg åka vattenskidor. ?raktiskt och bra att låra sig unde?

vintern då nan ju s)-ipper ofrivil1iga bad (under förutsättning att nan

ålrer på en hål1bar ts f ör'stås. )
Kär1ek: Tolsten och sonja bör gifta sig ned. IIjördis och Egon el-ler tvärtom.
Slantar3 Har du något på lager så klän fram ned det' Det är nu det behövs!
övrlgt: 0nigrera til-l I sland.

BEKYIIfiUER S SPAT,lEN

I d.enna spalt får du hjälp att lösa dina probles och bekymner. våra två
er.farna medarbetare nai goo psykoJ-oglsk och filosofisk utbiLdning och
hjälper el gärna att se edra problem från en annan sida' Så över till
veckans frågor.
Jag ir så kår i nin norlnor. 1/ad ska iag göra? Sign nundrande 16 årlng"
Svarr Mörda din norfar ocb gift dig ned benne"

Jeg är så kär i min dotter son. Vad ska jag göt"?sigr, fiundrande normorn
Svar: Gå ocb dränk dig! Åldersskillnaden är på tok för stor och äYen om

den inte vore så stor, så skufle du i afla fa]-l inte kunna glfta dlg rned

h.cnom. Pojken skulle Ju bl1 utan morrnor!

nln fru är kär 1 vår dotter son. Vaal ska jag göra?
Slgn trundrande morf alrr

ingen d.otter dotter? Dubbelbröllop är så trevliga'

veckan är du en konstig skorpion. On du
Nilsson bör du undvlka platser vars naIlrl
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De eenaste veckorna bar det påg$tt en lateasXv oaktkamp 1 ?crt:6::., Fet
har b1.a. gäl1t fackföreningqnörelseb ochbgenonfölandet av fnia ?al . I ku-
llsserna balon tl€nna loaktksDp kau nan tydl-18t Be att aie två sup e rmalr} i: raa
USA och SovJet tävlar on att skaffa Big kontlol1ea över Portugål"

En fråga so!! hö1l på att leda tlL1 att 
"egerd.ngen 

sprack gä1",r,.i.i" rlackför-
eniagErörelsen. De SovJ ettrogpa konmurlstpaltlet r1Lle att en Lå(, ::.iir.l.l e
stlf tae son entlast t1l"Lät err enda fackförer:ln9. Deuna tll1åtra f aj..liirj drer:.i.ng
styrdea Just ar rerisionisteraa.

Soclaltetpartiet motsatte slg detr ocb ville att det skulle våre fr:ltt
att bllda andra fackförenlngar. BtilLtärelna lnom regerlngen stä11de Bj.g
dock pe revisloralsteraas. Elda och lagen iireva Lgenon.

Efter att faseldtdlktaturen etiiTtades f,ölra våren lovade' nai 1i.1, i'.:, -r't:ir åt5
fria va1 skul-I€ håLIas. Deasa utlovades ti1\ nare,/epr:t ]L 197r. Ie LLskva-
trogna har dock på senåste tiden yelat uppskjuta yslet. I @pilLo):rF,*lde:r-
eökalagar bar det vlsat sig att de endast skulle f6. cltka 1V13.

Eallgt socLalist].etlalen soaree har dock nll,1tären Eu girrlt 1öc:.! ae
att Ya1etl elra hållas.

D€a gaEla fåsc:Lstreglloen utltie! Ca,etano var hårt knutea til"l- u$Å,
[är tlea Btartades väilrade dea antlra super&aktelr SovJett aorgor ,ri-:,:"b 

"eenon sina haadgångna nä,u 1 ilet portugl d. Eka konmunlstpartlet vi l"i- sc31e1-
lDper{allgter:nå skaffa sig kontroll över Pottugal. USA äc tlock inte berett
att släppa Portugal f!1v1ulgt. Bn ator NAfo-nanöver pÄgår 1 da.g*.:1;ä ntan-
för alen portuglslska kusteD. &iltlvå anfal1 1n:1e 1 Portugal övas"

Ätt det ,ortug:tsiska f,olket late är berett att friwll11gt ge rpp s1n
BjälvBtäntlLghet visas av att bl.a. baDrlelbeta::aa botat ued att s-i::|re j:iå i
faLl l{AfO-solalaterma konrae r llaatl på persisalon. fAT0-l€dniugen .,..r,r;.: o::kså
tyllgats dka sig lnför iletta kf,av.

Jag vil1 så gärna ha kontakt med. en ung nan för ev- äktentl :Lr,
Du bör vara ungrvaclierro6Ji-ftrbarnlös och ha en sportbil- av senas'ce
årsmod.e 11 ,vi-lla (med städhj älp ) , sonr0arstuga ned tll-lbehör ocir
några Iägenheter utsprid.da på strategLska lägen runt om i vå;:
värld samt givetvis obegränsade ekonomiska resurser,

Det enda son fattas nig är Du!
SjAlv är jag en strå1ande skönhet 1 nlna bästa år, j-ntel1i.ge1]t,

snabbtänkt , humoris t i sk, och spelar gitarr helt 5;udomligt och 3.1'.1i -

ger gärna ti11 ned en sagolikt vacker, kristalLkLar röst.
Det enda jag,behöver för att kunna utnyttja alla nina oitö.r-jga

resurser är Du (och dina pengar givetvis).

kl€r

Svar ti11:Ewa N.2 il.r å

\]



Son vårje tidning ned självaktning hål1er vl osg ned err lnsänd.a!-
epa1t. Tyvärr blev det Eå brö'ttom med tryckningen att vi inte hann f6
in några insändare lrån alevhåIl. För att du skall få veta hur'ins*in-
dare skall se ut har vl satt in dom här:

Medborgare I
Hur 1linge tänker ni godtaga att eleverna på vår ofentligt bekostade skola
ska1l få se ut son dom bevls,:ligen gör?

Dom unga flj-ckorna går omkring ikLädda urringade tröjor ocb långbyxorl
Pojkarna är så långhåriga att nan inte vet ora det är skillnad på den,
el-ler om de ockgå är f,Lickor'. Många av den påstås ton ha hästsnansi
Snart får rl väl- negrer ocksål

Ätt iöljderna måste bll a1lnän brtst på norrnlöshet, måste varJe sr:nt
tainkande lndtv1d, lätt kunna inse" Slapptleten, sekulariserlngen och hårtl-
knarket förökar,q *ig som en tvlnsot lnon skolans sanhä]lsrärl-tl 1 nlniatJrr,
och förstör i grund och botten den generation sorn en dag skal] ftirsvara
vårt fosterlarids ära" HuI' tror nl att det skuIle gå då då?

l{eJ, f::am f,ör en sund., nykter och skötsan ungdbm som med lydnad oeh
respekt lyder sina 1ärare oah lärarinnor I låt oss a1la laglydigå neabor-
gare tillsaonans hjälpas, åt att genensa-nt kasta ut a1la nods, raggare,
hlpples och and.ra långhårlga elenent från skolaa, och sedal l-ära de 6vrjl-
ga }lte vanlig hut och hyffsningt

Skattebetalale

He j !
Har du nånsin tänkt på vad trevLigt livet ä:: ändå, trots a1la snå not-
gängar? Visst kan det verka Lite moiigt en deI gånger, men tänk bara på
a]-la gl"ädjeämnen som fi"nns, så snälter motgångarna som rargarin lsolsken

För tåink, vad d.et fin-ns nycket att vara glad för ändål Tänk bara, hur
underbart det är att se solen skina på en liten g1ad. gran 1-en skogsglänta
en rarm najdag! och tåin.k på hurskönt det är att äta panntakor l- hönshuFet
på sonnarenl För att inte tala om alla andra små sköna ögonb11ck som vardagen
är så {ylld avl

Vet du vad jag brukar tänka när sol-en går bakom ett noln son den gör iblaad
och det blir ka11t och mörkt och nästan lite henskt? Jo, då brukar jag tiiD.ka
så här: Tänk vad skönt det blir när den vänligan varrna och 6Eoa solan konner
fram och ler och strålar just not mig j-gen, Då känns al-lt genast nycket
bätire.

Pröva själY så ska du få sel
Soliga Signe,l I

vl kräver ilÅ BASK-ETBOIi,AR istä1]et för don rödal Dom röda är inte snygga" -'--=och inåår antagligen son ett led 1 skolans politi.ska lndoktrinlring.
v erever a z Li.n

Vi vi1l inte ha någon lnsändars ida j . Såvit t vi vet haron någon såd.an rests från vara sig politiskt, fackligt
hÄ1_l

hittills lnga krav
e11er folkrörel6e-

Re d.aktionsn0e ttlenmar,l Avskaffa lnsåindarsldan eller aveåj

IQ

3 politiskt oberoende elever
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En av senare tlalE 1ntlesgantaste rretenskapllga undersäkningar har

nyllgen företagits hä" på sholan' Centrum för Tvärsäker Vetenskap bar

nlimligen varlt bär ocb genonfört en unde"söknj'ng gäI1anile lärarrösters

be skaffenhe t . Här vlsar vi aågra av de nest sensationella resultaten'

åskådliggJ ortta 1 fornn av osc1ll-o skopograJn'

Svante S.

Dagmar R.

it dtr nån uoo ir rciiqiö$ hir I
Sigge J.

voriirrinie"dcl ? irriiiilslqi ?

iVWL* olavr s.
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