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Vi ha.r alla s~tt: o::b l1ör.t (J(ll t•.:UJr'lelserlla 
l Göi~~e'~>(jrq·.. !·jt?.Il \T~..:t a11a -.;Jact son1 h/;.J l er. 
o=· att h'ind<l hår J. star;~ r1nt:on1. v'!.r "'.nen 
.knut'? ,Jo, de tri.rrke!: byeroa et:c srort na:c· 
1:erinqshus r11ltt inr:e i stan! 1?1 dnerna "<r 
1,3nqt f1.-amsJ.-.. rj.cJne1, 1 för uu /.!r.et::>t:.r t·a.t..a 
~;t. t beslut i kom!T'unfu] lmäl,ti.qe. 

Parkerin-rshuse sJ.-.a F!\ 140 pl.?,tser c·-:'11 

~~lir fvra v/)r inq?:.r nija-t:_,.) fl:~ t ska licfqa 
ornedel !:.lart scd.er om 1~P.l\. (som ska bvl.:rca s 
ut) oc:1-J. får infctrt sodr:rifr;7•n. r.•,-·,r a.t.t 
qe plat.s åt parkerintrsrmset 0c"11 til lfart:s
•Jatorna lll:--i!,te man rivc: hus 1 bl a ~t.t i 

~hörnet: St.or<i Södenratar;..;l)r{"Jt.t:ensqat<:m 
oc11 ett bara tj'JOQ <'U: gammalt +"lerfamiJ is
l•us i St.affa.ns Qr,~i.rtd! 

Det är främst EPA som d.rivit igenom att. 
~ stan bygger ett parkeringshus. :)et Ar de

ras kunder som ska ha sina r;ilar där. 
EBll,. säqer a t t de m~ste f A en parkering 

fl 

n.:lrhetPn (>.ftersom Domus har en) <X::i·, ora 
man inte får det läqger tran ner. Inför 
det. r\r:Ytet ha:c br,de soc ialdt~mokra te1:na 
oc1J c:.z~ bur·gE\rligc: parti,~rna fallit t.il: 

Vi i 'Il)i( ä..r emr.Jt r-a.rke1.1ngshuset av ro2l"nga 
skäl> ->ch v.i. tror att. de flesta invånar·na 
i stad•:;k,'i.rnan och i. Lund tyc~er som vi .l. 
den hdr fc,;,g.m. 'iti. vill int:~-;• ha en stor 
bP.t.O~!J::loss i :1-'~varteret r'ärqaren . Vi. t yc
ker in t'~ c:m ct tt man river anv~"ldbara hu~. 
V1 :n.Ll i"":U:: at:..t. <ca·fiken ska öka pf>. in
ner!:;tal.s q<:J.tor. Vi tyckt:'r att l uften ä.r 
dåliq sor.; den är.. 

Nu ;;äger borqarna. och soc:i.aldt:!mokrate:r:n,: 
at:t man ~_,k a 'kon~c.m:.t:era '' parkeringen ti11 
det nya byqg<:!t.! !-!en vi låto:::r inte lura os~;. 
Titta hur det. se:t ut kr inq Domus! Ilq · det 
oli ,_;t. färre bila.r på ch~ krl.ngl iqgande c:a
to.r·.aa;· Har 1r.r.m inte uppmätt llälsov!.tdLi.qa 
avq.:tshaJ.ter p,; Labcratorieqatan'? Och myc
k::?t vill ha mer..: Dvmus har nyss skaffat 
sej en ny-~ st~or parkering vid RÅbygatan. 
Bur lfu1qe räck~r de nu föreslagna parke
r',osolatserna ~t EPA? 

SZå ook ;; 01-:-z nri1J.<'It-r i s ta/W kt.11-rr1.an.: L/it 
in.i;J off'?JmintN;ssena PJt;yra.' .')toppa p;u·•~· 
l<ei1·'i,; t{]rll~7.W ~l; "r 

-------------- --··--·-·--- -· .. ----· --- -------· -· ... -··----- -·- -----·-· ---· --- -·-------------------
Text & musik 
TII-I.und ta.c upp l<.cu:npen om kult.tJ1'•:·1 i 
T-•tnd.. Pö:r at.t. visa att. det t"irms alter
nai~iv till Julius r:'l.yra mastodontkonsert
er 0.r:cangerar W ett musikprogr:am som 
h.eter våqspel och sor-..t i.eståx av Li\RS 
7\WM..Z\.N~ TEXT &: l>t.:USIK och B;JÖRJ'.J l'>FZE!,1-tS. 

D<;;•: blir nu på lördag 4.12 k J. 20 . 00 pA 
Svaneskolans aula.. Biljetter kan för
köpas på bol~cafcet pris 17 :-



SFR:s årsmöte 
Dundr.r.<Jekt·ionen av Sve1•1'.qes i? örs ko1 Ui..Y>az>e:: 
R-D<S -fiJrY l:urui ( S'F."h?) hade år•smöte nz.; l-icren. 
Det var s erl1.'anZ.iga. rinHnöte;; f' ör•hr;~d ~~;ngG':t.' 
mal va i oah genorrrJli'I1LI av vePkAgcmn e ts !:er (}t
telsen. 

svenska F'J.cklärare F 5rbundctl som i\r tör
skollärarnas förl-o..andlingspart var repre
s,anterat av Heit:r. Lyhr ~ som beröm:le styreJ
sen och hela Sl'lktionen, natur l i.gtvls 1 för 
dess qoda aktivitet och ::;tridhar·het. 
F''lrskolV:irar.na o::h Facl<Uirarförbundet be
finner sig son1 bekant i konflik1: med Socia
la Centralnärnnden sedan en av fnrbundets 
medlemma:r. fl.s:idosatts vid tillsättandet av 
ett halvtjasvikariat som ba:cntillsynsins·~ 
pek·t-.ör. SF'L~ &''R och SFF l:>Ojkottar nu fö
r~~tagsnämnder) sa.mr Msgx-upper, sk.y..-Jdskom
mi t.teer och pla.'1erir:qsgru.ppen för rwa bilrn
s'·uqor. 

SPktionen har under året fL~.ttq t qt:!rv~m 

skri.veJ ser till Soc.:tala Cent...ralnamnden 
fort fram krav på bfittre arbctsmi 1 ~i .'J 1 mot 
överinskrivn~ng och för personalförstärk
ninqax . 

Protest mot Shahen 
,;:,"hahens av Iran och SAVAK: s ·~ den t:emLu;a 
polis€'ns - t:.errCJr rrot all. opposit:J.on har 
,;ter kommit 1 blickpunkten •. SAVAK har i 
samc'1.rbete med den franska polisen riktat 
et:t slag mot den iranska studentrörelsen 
C'I.S~l!J i Paris. Två av CISNU: s medlemmctr 
har arresterats och fy-ra andra har ut.vj-

sats från 1"rankrike för p~stå.dd delaktig
het i. ett attentat mot en iransk SAVA.K
agent. AgP..nten var under beteckningen 
"kulturatt.ache" knuten tiJ.l den iranska 
ambassadt~n i Paris. D1.'! "bevis'' som anförs 
som gr1md för ankla9elserna ä:t:· uppenbart 
falska, De båda arres~erade förväaras en 
rättvis rättegång hl.a. genom utvisningen 
a•1 viktina vittnen. De anklaaades liv stf!r 
på spel. Ftt brott mot grundläcrgande mänsk
liga rättigheter tk~ller på dtt. heqås. 

VPK Lund kräver därför i e1:t uttalande 1 

att de fyra landsförvisade CISNU-medlem
marna~ som nu vistas i sver:l.ge, ska få 
återvärJda till Paris för att vit.t.na i rät
·tegången mot deras t.vå fängslade kamratera 
samt att de ska garanteras uppehållstJ..U.
stånj i Sverige om deras ,,tvlsn.ing fr.!•n 
Frankri.l{e inte havs. 

I uttalcndet: pro·test.erar man ocks.3 mot det 
utvidgade ekonomiska .samarbetet mellö.n sha·· 
hrms Iran och den borqerliqa reqeri11gen i 
SverLqeJ · sa.mt.idigt· som man utt:r-rcker sitt 
stcd för det. iranska folk<:::ts kant}:- mo·t st·a-· 
hens tyranniska ):ectim och mot usr,-imr~ria
l·t.snJen. 

Rumänska tomater 
Föl' .fjorton da,Jcn• sedan kunde VH l:ei:•äi-: J 

ON? l(o;s WrB dr.::zgning till 8f.a:ru~ka -tara te>". 
Bl , a. h ä'Jdar ,j u Y.01'1S um ai; l; d e r"Lmäm ka. t: o~ 
nv.:te:-:>na inte har> den lwalite som de s x:rp. ·· 
ka kon..swnente.r•Yta kr-äver. 

En uppmärksam läsare pApekar nu i el·t- ll( c·•; 
ti.ll. oss, at.t: EPA säljer runlånska toFat{~::·. 

Cch de är alldeles utmärkta, p8.peka:"" lr.>::n 
n~n. Hänned lät·.P.r vi alltså denna u;::.pJ '! ~ ~· 

ninq qå vitiare till v~ läs~~krets. F'örv'i.:--
so är det oss fiärran att göra reklam fr,_.~ 

EPA~ m ... ·m i dl~ t här fal l et. tycker vi !'cmr,1.:m 
far skylla siq sjåJvt_. Hellre rum~ns1< a ·t o··· 
mater: på EPA, än sp'lnska i Konsum. 

Kvinnorn-ot ska även i fortsätt"1i..ngt· y1 !--;:.:.~, 

vid spisen och fcdc. barn och i.:5ol·Jr;· -.; i 
hemmet. Barnen ska växa upp i kuJ::tL· ~·~ }.'
och socialt tor:ftiga miljöer. Sll1rl..•tt .: b~.:r.-~ 
det ska även i framtiden ges stox:·a 3n!,
ventioner. Det föresVir inte ovälJ'::, t 

L'.mds kommuns fastiqhetsnam:1d~ sos .:;-- r 
och borqare i skön <:ärening. Nar fa '':'.c"" 
hetsnänmden i tostadsbyggnadsprogra; ·:,' . 
för Lw1d vill a·tt småhusrra.-ttan ska L1 : . .... :, 
ut sig an mer över der ski\nska slätn~n 
så för d et. bl. a. med sig sådana konsPJ(
vensc.;::r. Inte mindre än 64 procent av de 
i bost:.adsbyggnadsprograrmnet planer.ad·~ la:
genheterna f'öresl~s bli i småhus. Kn!l off·~ 

rar fårstås ocks:~ p~ den heliga äga.r:~1rT,~it

tens altare: nästan hälften av l2Jenheter 
na ska upplå-<:as med äganderätt. Det.: f"·; r"1~ 

skäl a t t i VB å terkonuna till det. asoc .1.:.1! a 
bostadshyqqnad sproqrarmnet. 

CUBA 
Sulir'la.L·iteten med C'11ba är viktiq. S•·•"'1':ll:-· 
Cubauska fö~ccningcn med .flera •):::sr an l~- ;--"t ' .·· • 

ner anorjnar därf•3:r }Jå lördag den 4 ~~ er. 
cubansk afton med tal, 1.::ppträdande, dam; t 
mat och dryck. Platsen ä.r Smålc:.nds Nat.ion
K:l.stanj2qatan 7 1 kL 19,30. 


