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~redagen den i2 december !975 

SKÄRA DUNSTER 
Vi måste åter kort ta upp Clemenstorget. 
Formellt kan dA hr)tade husen på sydsidan 
r,.;ddas änm,, i enlighet med kravet fr:ån 
en stark opinion. Ännu kan man undvika 
.:t ·t i vinstsyfte behöva r i 'ra f-1ll t an
vhndbara hus (i ett av dem renoverades 
lc":qenheterna så sent som för ett halvår 
•:;en! ) . Än har inte kommunstyrelsen av
b ö jt att avstå från förköpsrätten. 

Ht--n det ska :.nycket till för at·t hejda 
\andaliseringen. Det är inte bara mode
:r ,,terna och centern som vill riva, d'==t 
ar även och framför allt socialdemokra
tF..:·na. Att de verkligen vill riva och 
st ·\ fast vid si:1a löften t.:Lll den pri
Vr.tte exploatören är obestridligt. 

Oe vet emellertid att rivningrxna är im
pt.pulära och att folk vet att dc~ kan hin
dr.as genom konnnunalt förköp. Därför säger 
de att förköp denna gång inte är möjligt 
enligt lagen 1 därför att s k skonom~sk 
i 11tressegemenskap skulle råda mellan· kö
pare och säljare. Men fakta (refererade 
i en insändare i SDS den 7.12) visar bl a 
att det köpande bolaget bildats just för 
atr. kringgå förköpsbestä.mme.Lserna och att 
det. finns goda skäl att anta att ett för
köpsbeslut skulle få regeringens stöd. 

För. att förleda op~nionen, .för att slå 
.:;kära dunster i ögonen på den, skriver nu 
lundasossarna en moLion till nästa parti
kongress om skärpning av förköpslagen. 
Vilka fräcka hycklare! 

INFORMATIONSMÖTE 
Jfr• Portugal anordnas på lördag kl 15 i 
s tadsbibliotekets hörsal av Stödkommit....: 
t -?n för den portugisiska revolutionen. 
På p.r.ogran:nnet: information om det aktu
...l :. la läget i Portugal och Angola samt om 
sti)dkommi ttens arbete, teater, fotout
s tällning och aktuella diabilder från 
Pc..r tugal, bokbord, Afrikagruppens sång-
9rupp. Barnpassning. 

Det rör sej på lasarettet 
Tolv persor.er slutar varje dag på lasa
rettet, Lunds största sammanhängande ar
betsplats. ·)e. /:i r klart att det måste 
vara många som rör sej till och från när 
det haneilar om så många anställda, men . 
siffran är onödigt hög. Jobbet är för 
många så pressande att de ·näste li'lgga av 
i förtid. De sammanlagda kostnaderna för 
att ersätta en s·.mi slutar uppgår till 
mi·nst 5 000 kr. Även skattebetalarna 
drabbas sålunda av den rovdrift med per
sonal som sker uppe på lasarettet. 

Den fackliga aktiv1teten har av tradi
tion vari t låg bland lasarettspersonalen 
i Lund ., men nu börjör det röra på sej. 
Förhållandena är s ådana att de tv.;nga~ 
till ak.tiv~tetl dvs cvi1.1ar dem som inte 
bara sLJtar. E'ct. l i te t t:ec:ken kan vare• 
att Komnuna l oxe e t:.areförbundets möte i 
onsdags var ovanligi. välbesökt och l i v
ligt. 

Mycket ay diskussionerna rörde vilka mo
tioner som ska sandas till LQ-kon~·essen 
i vär. Flera goda förslag fanns enligt 
vad VB erfar, och det var skada att ..,)t.y
r elsen i så h<.:)g grc:d försökte att stoppa 
dem. I en viktig fråga fick c~en dock se 
s ej besegrad av medlems:majoritet.en. Mötet 
antog nämligen en motion om ungdomslöner
na som tar upp det orimliga i att mer 
bralificerade un<;domar ofta har mindre 
betalt än mindre kvalificerade äldre för 
samma arbete 1 och som utmynnar i yrkan
det "att LO verkar för att de orättvisa 
åldersgränserna vid löneklassplacering 
avskaffas och att principen lika lön för 
t-ika cJr>bete :::1ko.ll vara. vägledande för all 
lönesättning". 

I en loka:!. motion som bifölls stort un
derstryker man kravet att ingen ska gå pa 
"timmar" och att man i stället ska inrät
ta fler fasta deltidstjänster och utöka 
personalpoolen. En ant>an med krav på to
tal bojkott a..v Sp<.>.nien fick av formell.3 
skäl vänta till nästa gång> ID'=n den 
väckte stark anklang. 



~ c.k ·'.~sikh ,:rtergr-.:ppcn Oki_ober häromsi
:::'"e·".., n(r dom ti l leelades ett· kultur.-,ti
' ;.'.linJ. r-!· 7 000 k:r: från Lunds kommun. 

• ud tar r•<m L:.J1gc tillagat en färglås, 
,. ';_.-·'1gb t ~t:t-i.g k•1J.t:t·.rsopca pli skattcb2t'l-

'~:·t.· ·; bel;:ost.ni'l.:i. I d"'t: b1.stra kulturkli 
m, t:.et. långt från komlliWlpamparnas hopkok 
:::r.,_; (ocL :1ar längs fum•J.'c.s, fast inr;rE·n 

":.,. ~ 1 i:"~.'t:'k, ara hrn.: .'J p ·1)'--:kt\:'. ex: s ter c:~ se .... 
··' ')::,;+: <.:!.rbe'~J.nde Lr>J- o:~.: b<:i 1 v;:: ·of ess l_o
"'11::. :;ång- o~~', :_p;c~argruppcr. 

~ltL~t? K ~p~a2t. ~~r ~t.t få betrfda 
0 ~tedst~dcrrs s~en ~r~vs b~ra en 

.___.:. ,, ..-::1 ~ck.er teater r C>gåvning, a t t döma 
,•Ll:-1ud3t frE•n Ri.k~'te<J.tern och HelsiH'}·

-:-t~_ds teater, med vi lktl Y:orr.JUunen 
1'.1;-j · a '\i taL 

I:- n::h, 1 le! t:· s .k E: 1gageradc ämnen sc-'11 
' } .. .. L};<~.-·r- S;Je\;1t~• r1.c:1 a.rbet.and"--~ fclket.:s 

-·]'· r-"r,r~L utan a,_'c: fö.c den skull var-:J. 
::_, el l."--- lr.."l:· .. liser;-.nde c;kyggar 

!· .. ~~: ..... !j):;; s~o •')tJ .. Ll;·::: 1aan barnr_-.e~·.te--:-, 

lti' .·ini. s.-· r barnon t,il.l det g-~'1omkommer

•·· ~. ~tc'V..-; J)ioutlmdet. (Misstro~. man 

~ ·1 e , _n :::.Llcl n t t Gen ska iden t j f ier ... l 
" ,)2-l'Soner,:.. ':l,'l ~cP.nen, och de kon

.:1-.. !-~~i~t:,.. Gc\m det ke,n få?) 

~ _-~c. r_.llJ_s·~·"'" :0<.:1: stälJ.e· sig betyulig1: 
·-< • .--~.c.:: "':t k<'lr~:~7.lktcr.J. "et.able:rade en-
~ L.., .... ~ . .)., s.: 11

, -c.:'\i1 '! i t~~tn ?r at.-t, !TB.~'l l...~ere·t t 
)2.2 c.· fr''•: ;:mtinr]::'''· finkultur elle~. :3Lrfp-

1~ -,_ -:· · ~ • ~-J# t .::...n.~1a t lö11ar ~ 1 'J ~-n ·c e. 

: 1 rl- rs sti;)end~cpen9f.t"' ä.r.: do!n ·.n.n;:l_1_c;-:.: 
·'' l,lre·~r. .• Hen fr#.:.g.-:m väcks o:nede .. h<:rt: 

1·;·· .. 'nq:: o'c.a-.. ·L.:;r,•rmn. hl..tnd!,l: ,;astf' .:n 1=::i 
-:-t·p rolit:a inn<1n c'\•2n be1cm;c; vara v:irdiq 

• ~t ~b~ygsamt) undc~st3d? 

1;~,- , ·t'.v::;.: <:.t~~ fri< r::rc:sik·· och teater-
gr .:Jppe:.: g- s r im l i J2 ·~xister.svillkor c;e-

- vi llkoj~slosa ans!.ag. D2~ ekoJ-omis~a 
.),..:_( ~.:;::. -t;å~ inte ur:t1c.f:.ka. gruppE.'rnc.tS sjä..t.'\'-

·· whg~12t. :J ''n ä': i c:. i g en förutsätt·.ni:m; 
.;"· en kult.nr sc-r; a'<::iv9rar männ.:.skor, en 
J,_t.l.: s •.. 1 tar E-tti.llning i kl<tsskampen. 

HFLGLFDICT 
T~~"· D t-::L~SAPl t 1_T;{L]_',[)Jl - F'~~'}(! :.lf;fEl~1 SKA Pli/i. 
"., .. BE'i!O/ MLTJ/iJ VJfR;'_,DEiJ SV.rLTF'? - l"uP. 

• :-77:1ifATJTiT eT·li,FTPiL71)}~, D~ssa ;'·:1-rol.··
;-. !-:t21 -~~ t}f?i1.t1'.,~i.i "rf_'p e1·7. rnan .. ;.:fest;at?:on 

·1 t!l cr(Jr.s -i c_;·,tr•aZ.u ~,u;~d ~::-;a 7J5rdau 
t. i'x": s 1:öc1::: a:v :·, -.-·.,-::I~t6_, .'."p·nterJ·~,,·~ t.J.:n;:r
f·ö-~)l.:und~ K.:r istp:z cZ ~~mokr,'J.tisi~ ?.rng:.lc'?'! ... 

/'r ~i.lnt--,"pl:._ 'J.n]d,:m, runds kommunisz:iska 
, · _, ';·ko Z.cfiiJ•enir;p /VPK c.! h J.J!tT<r···' s. 

'\ 
r~ . ~ . . 

<l l u 
" ,~,r--~~-,.. ... ,. .. .,_,. ~ 

\,..~~-... ~ il' - . ._j ., ..._,, 

"i 
t t' .t. j 

-:.ej! K.c.n r~.t. säja ·•.1· c<.npir·,>1.:t,. __ , 
liqg~r h(.~ ~ Gtcn? 

_, 'l ..... l.~~t:""n er "ii:r:)lt.,~~: .. ~ il ~J-, Ju ... ~ tror c..:_t. 
stan ~je:= P'"' u~~ ~- I-:...lh), ~r ·~11 t~/;n l:n:t:},a:r: 
Val'd fuJ.l!Y•i-~:'1 w.r Ln<lmöbvr ~;or:.. bu:i<a.r in 
sej .- :,,. .. ' hela ~crr.iot.L-:)::-E":-.... Då J· an 0.:1 li}~c~ 
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i bii('CjC f<:t~.le1·. 

Me· -~r du .. :.tt ~t ~n-Le. fin:;_s ru.n nå 
'1-:ir""l 3 1-,å·;.l? l"x·t. finns ._nt ju i &lla 
:mlr<' stt" r vd,, .. -.. ~ •nc:e·1 bil, :iaq 
ko~--·:.: .•. :~.c r "'l t.l ~;. ;·"inns dc:. tå~ 81.' ;r bl"3 .. -
ti ll ",')r,- --? Ar.n . .c~· ~::å1· aet !Jli vaner ar·· 
hm~ 

- Sisi.:rt 1'~1 s._..n l1 .. r .. ~.:h; s t:t. ft :::· i ~a_ .. 
:>C:' • ?n.l::u.,..h'"::1 11.--~r ··'. i.n'·c l, ·,:t .;~:1 1961. 
I>ien u.)·\...e.d • • 

har P.t~ ·::.Ti: J i t ~t 
ut och J.iic-n::· r '2j i 
k~:.~.-rcn .. o,. )-- .i. Ii 

- ... )å :d.~ ........ #,, 
~1_lnd .. _ ~'t ... r 

:')':t···nn <:o ~· 

C'1. 

•!1 

C!'J.'-J ·vr...t .:!. .. '·' l..i. 1l.:' '- I· .. J~·"'.:.t.. ~; .. tt lo~;.,. 

:;1.?."'"' e:'lo.c t'l.. A:cC:-.:: "1-~;:,·l':"c lts .. ~:r 6:t, 

t:iL. 20 

OJl ;:_t.--.: (? ·: r-nr ·L ~"·t 

q .i."'... l, r ·~~n,_..'""\" 

' c t.:_._. 0~1.:·(.~ l "':1 .:.;t t t 

< _ t_ V~ < __ mo'i.ion 

F 

l 

v l .; 

l i l 

'' 

' ' 
f t .., \ 

\ 

, .. -- \. i--- '-, , 
• if \ ' ~ 

''"'/r··\.--,. \ 
. ·~ ', r' .. l 

j·--' 
,, 

'..---.... 


