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Fredagen den 13 maj 

i{ommunal stödjer Chileblockad 
Komrnunalar betareförbundets avd. 40 
sektion 8 i Lund anslöt sig vid sitt se-~ 

naste möte till ett upprop som. manar 
till stöd för Svenska Hamnarbetareför
bundets blockad av chilenska varor. 

ven reaktionens verksamhet i Lund be
handlades,. I protest mot Centerns för
slag till överinskri vr:..ing vid barndaghem
men tog man följande uttalande: 
111 solidaritet med våra arbetskamrater 
inom barnomsorgen protesterar vi mot 
centerförslaget om överinskrivning och 
kräver av Sociala Centralnämnden att 
lämna Göranssons förslag utan åtgärd 
och i stället rikta all sin energi på att 
genomföra den utbyggnad av daghems
platser som tidigare utlovats 11o 

Så påminner v rom dernonstra
tionen mot den med Chilenska 
varor lastade båten HRio de Ja-

Uppropet som sänts ut av Chilekommit
ten betonar~ att var je internationell pro
test~ varje uttryck för solidaritet och 
s ä rskilt varje bojkottaktion bidrar till 
juntans isolering och skapar ett tryck 
m .ot deno Därför är Hamnarbetareför
bundets tremånadersblockad, som bör
jade den första mars, av Chilegods vik
tigo Den måste ges allt stöd., Kommunal
sekti0nen uppm-anar alla organisationer 
och enskilda sorr1 stöder det chilenska 
fall-et s kamp att på alla områden arbe
ta för en total lisolering av ju:r-tano 

Men det var inte bara Chile son1 upp
märksammades vid sektionens möteo Ä-

lneiro11 i Helsingborg i morgon 
lördago Buss avgår frå n Cle

lmenstorget klo 10 4 00. STÄLL 
UPP! 

Den som Våntar på något gott 
0 Skol !'ölytt i Lund" heter en nystartad infor
mationstidskrift, som ges ut av skolstyrel
sen i Lund. Under stigande spänning har VB
red följt en serie pr·esentationer av den nya 
skolstyrelsens medlemmar·. Bl.a. kan man där 
f~ veta att kommunalrådet Anderssons Cc) 
fr iti ds intresse nr l är familjen. Så skul 
le aldrig en kvinna formulerat sig! 

Annars har vi mest v~ntat p~ att tå veta me r 
om Kerst in. Skolnytt har redan skrivit om al
l'a ord i nar i e i edamöter i Skol styre Isen utcm 
en och om de flesta suppleanterna. Men vi 
förstår så väl vår värderade ko Ilegas avsikt. 
Man sparar det bästa-nämligen den ordinarie 
ledamoten med de riktiga åsikterna Kerstin 
Larsson <VPK)- till sist! Eller •.• ? 

Il • Il 



HYRESHÖJNING IGEN 
Nu är det dags för hyreshöjningar igen .. 
Fr o o. m., första juni höjs hyrorna i det 
kommunala fastighetsbolagets hus med 
2 kr per kvadratmeter och åro 

Senaste hyreshöjningen var vid årsskif
tet., Då höjdes hyrorna med ungefär 10 o/o., 
~ilen det var tydligen inte nog • efter som 
man nu höjer igen., Anledningen till den
na höjning säjs vara att Lunds Tekniska 
Verk har höjt fjärrvärmetaxan .. Och 
s <i kommer snart de privata fastighets
ägarna efter • och den allmänna hyresni
vån har tris sats upp ytterligare. Detta 
samtidigt som priserna skenar i höjden 
med en våldsam hastigheto Och lönear
betarna får genom det nya avtalet en 
kraftigt försämrad reallön., Sådan är 
kapitalismen0 

VIETNAM & lAOS 
Nu på måndag den 16 maj berättat Maud 
Sundkvist, redaktör för Vietnam Nu, från 
sin resa till Vietnam och Laos. Hon visar 
bilder från resan och det blir tillfälle att 
ställa frågor om det svenska biståndet till 
Vietnam och Laos. 
Mötet är kl. 19.00 i stadsbibliotekets 
hörsal och arrangörer är en hel hop 
väns terorganisationer 

SKOGSBRAND 
I förra nu1nret av VB skrev vi o.m filmen 
Skogsbrand 8 som behandlar skogsarbe
tarnas strejk vintern och våren 1975., 
Tyvärr föll visningstiderna bort i texteno 
Den som missade den första föreställ
ningen har chans att se filmen nu på sön
dag, klo 17., OO~på Bibliotekets hör.salo 

INGEN VB NÄSTA VECKA 
Nästa vecka utkommer inte VB 8 eftersom 
det är helg på torsdag, vilket innebär 
svårigheter med distributioneno 
Vi vill också beklaga att en del prenume
ranter förra veckan fick tidningen för 
sento Det berodde på omständigheter 
helt utanför vår kontr ollo 

V ÄNSTERNS VÅRPROMENA.D 

I Std-dspar~ 
få. &· e ndc>lSt 
sossel ä l'«YL 

sprid-s • fö' f~~-

Larry Andow, "framträdande 11 socialde
mokratisk politiker, har offentligt klagat· 
över att två försäljare av VPK:s tidning 
AT Ny Dag uppträdde vid socialdemokra
ternas möte för'sta maj i Stadsparken. De 
störde mötesfriden. tyckte han. Om ·bal.
longförsäljarna också störde Larry Andow 
vet vi inte. 

ETIOPIEN 
Från Etiopiska studentföreningen i Lund 
har vi fått följande notis: 
Sedan februauri -74 har de Etiopiska mas
sorna oupphörligen varit indragna i en in
tensi v kamp och vunnit många nya segrar. 

F ör ått sprida ljus över det aktuella hän 
delseförloppet i Etiopien har Etiopiska 
studentföreningen i Lund inbjudit Göran 
Göransson8 som är lärare i U -lands
kunskap på Tornelilla folkhögskola .. Gö
ran har nyligen återvänt från en studie• 
resa i Etiopien .. 

Man kommer även att visa film om 
"Zemecha "·projektet som möjliggjorde 
för 60 000 studenter och intellektuella 
att förena sig med befolkningen på lands
bygden~ för att under en period av två 
år arbeta och studera tillsamman!? .. 

Mötet är på måndag den 16 maj kl. 19. 00 
på Smålands Nation. Kastanjegatan 7 

vi samlas ')å Lunds centralstation 0å. morgonen, blåsorkester, röda fanor, massor 
av folk. Vi åker i eget tåg till Stehag och vandrar sen ner till Ringsjön, där vi har 
en stor härlig picknick med mat och sång och blåsorkester och lekar .... 

Allt detta på Kristi Himmelsfärd sdag den 19 maj. Biljetter på Bokcafet. 


