
I~(~Jlf)lll~l~l)l~'l, 
ORGAN FÖR VPK/KU lUND UTKOMMER FREDAGAR 
St Annegatan 7, 223 50 lund. Telefon 046/13 8213. Tisd. 12-14, torsd. 17-20. 
Postgiro 71 00 93·6. Pren. 10 kr för 20 nr, skriv ·Veckobladet• på talongen. 1976 2:a årg. 

Fredagen den 5 mars 1976 

Vad är lKHf? 
.~ii som W.c;ee> Vecl<.ob ladet h:J.T' kanske undrat 

'----' ·ad LKJiP göT', vad LKHF bet:yder os1..l. VB bad 
om en presentation. 

LuPds Y..ommunistiska Högskoleföreni.ng, LKHF 1 

för ut VPK:s allmåna politik på högskolor 
~ oc.1 inriktar sig främst på utbildningsfrå

ga -::: . 

!v konkreta arbetsuppgifter kan bl. a. föl
j.:mde nämnas: sttiiieverksamhet) vi har .... y
J·n. cirklar på gång, tre marxistiska grund
( h.!Uar och en kommunalpolitisk cirkel. 
ttdningsarbete, v i har en lokalredaktion 
som skall bidra med artiklar till vår cen
trala tidning "Facklan", möten, höstens 
verksamhet med offentliga möten har sla·· 
g i t väl ut och under våren kommer vi att 
fortsätta med sådan verksamhet . 

VPK : s allmäna princip är att VI-K-rne.Jlem.TJlar 
och sympatisörer skall förlägga sitt huvud
saKliga politiska ar.bete på sina arbe·i:splo.t·· 
s er, och efter s om högskolorna är våra a.r~eh
platser är det där vi skal L arbeta . 

Vårt basarbete på institutioner, i.natio
ner, i deputerade m. m. har inte fungerat 
på ett acceptabelt sätt. Krafttag behovs 

.._ och skall tas. Det är en stor och synner
ligen viktig uppgift att få basarbetet at~ 
fungera bra och för att vi r-'l(all lyckC\S 
med det krävs att vi är många som kämpar 
t:il lsammans. som studerande VPK- medlem el 
ler -sympatisör hör du ta kontakt med oss 
(under VPK Lunds adress och telefon) och 
hjälpa till med vårt arbete :er: 

EN FORSKNING OCH UTBILDNING T ARBE'l'ARFLAS
SENS 'l'JA'NST! 

APBETARPOLITIK - SOCIAjJJSM! 

INTERNATIONELL SOLTDARITET - KAMP MOT 
.!MP'bl?IALISMEN! 

<VI tJODAGE 8 MA· S 
Den 8 mars är det internationella 
kvinnodagen . 

I Lund arrangeras en afton på stads
bibliotekets hörsal vid Bredgat.an. 

Det är Grupp 8 som står bakom och 
man kommer att ta upp 6 timmars a~-
~bet.sdag och internationella kvinno
frågor . Det blir sång av olika pro -
gressiva sånggrupper. 

---------------·---------

INTERNATIONELL SOLIDARI'l'E'l'( s)! 

Kommunal av<'! 40, sekt 7 har haft års
möte i dagarna. På kvlHlen blev ciet 
fest med dans och stämningen var hög. 
Någon begärde ·att Eviva Espana (ni vet 
sången där det skildras hur fint allt 
är i Spanien) skulle spelas och halva 
styrelsen och hälften ~v folket sjöng 
och dansade. · 
Det 2.r alltid lika hisnande att se 
dessa medvetna . . socialdemokrater i 
full frihet . . 

, .. ----.~-------------------------------------~ 
JÖR~ SVENSSON 
VPK och den världskommunistiska rö- ~ 

relsen är temat för ett offentligt fl. 

möte med Jörn Svensson t orsd. 11.3 ~ 

-Ekl 19.0f.l (prick) i stora Salen, AF' 

Arr. VPK Lund ' 
..._........,nr 1 • .. • ~ v• _ ....... _.,. 



CLEMENSTORGET 
BYG-C,.E R 

AB BYG-G· 
OCH RIV. 

IJ 

• 
l 

sorglig historia, lärorikt exempel 
Nu har grävskoporna släppts lösa vid Cl<~
menstorget. Hotståndet h ar denna gå ng varit 
för gä v e s. Det är tia för e n liten summering .. 

t.llan ska v isser ligen inte falla in i någon 
billig sentimentalitet. inför de hus som nu 
försvinner. De stora fastighetern a krj_ng 
Clemenstorget byggdes en g ång fö:c att förs€' 
överklassen med ståndsenliga bostäder, rned 
paradvåningar på fem--sex rum eller mer som 
vet.te iit torge t, Åt gården, där fasaderna 
var osmyckade, bodde vanligt folk i mnålä
genheter. 

När tiotusentals människor protesterar mot_ 
rivningarna är det naturligtvis inte för at_t 
man vill bevara minnet. av en svunnen t.ids 
överklass och dess pråliga fasader. Efte.:r:
hand som tiden och samhälle·t har förändrat.s 
har även synen på h usen blivit annorlunda. 
De är väl inte så märkliga, konst~närli.gt 
sett, men tillsammans ut.gör de en invand 
miljö med enhetlig tidsprägel. 

Och de är gedigna . Det rör sej om väl bygg
da hus med b ra stommar som vittnar orn bygg
nadsarhetarnas yrkesskicklighet od1 omsorg 
vid tiden kring sekelskiftet. Det är väl 
detta som ligger i botten på de flestas 
protester : rran är upprörd över onöd1:ga riv
ningar, att man förstör anväru:lbara hus. 

Ibland ?ir dEc:t nödvändigt att riva därför 
at.t den allmänna nyttan kräver det . net vet. 
var och e n , och vid sådana tillfällen blir 
det heller inga proteststormar. Men i det 
här fallet kan folk både ställa och besvara 

den enkla frågan : till vems nytta? I nte till 
. allmänhetens. Vem kan påstå att behovet av 

en livsmedelshall till skulle vara ~Jå över
väldigande stort? Nej , den som i första hand 
vinner är fastighetsägaren. Ei.~t. nytt hus ger 
större vins t än ett gammal t, märkvärdigare 
än så är det inte. Han får ut fler kvadrat-
meter ger1om att utnyttj a tomten i ntens i vare, 
och man kan t a ut högre hyra per kvadratme-
ter. 

Det bär samhället. är så beskaffat , nämligen, 
att cle som äger mark och kapital b.rukar få 
sin vilja igenom . Sen hjälper det inte att 
sunda förnuftet och den stora allmänheten !"'"<·

ger något annat. Clemenstorget är ett litel_-../ 
men belysande e}{empel p å denna allmänna. san
ning. 

~ -~-:~::v~~l~--:~:--;~--~=~-~~:::~rer:·-:·~-·- ------l 
j Veckobladet. Vi kornme.r ut varje fredag J 

och för fram VPK:s syn på den lokala po
l itiken i Ltmd . VB kostar bara 10 kr 
fö!D 20 nummer. 

NAMN: l 
l ADRESS: l 
l l l l 
L--·-- - ------·---------------··---·-----------J 

\ 


