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JUBILEUMSFEST l ESlOV PA LORDAG 
LÖRDAGEN DEN 4. 6. 

SAMLING STORA TORG KL. 11. 00. APPELLMÖTE 

KL 13.00 MÖTE I TROLLSJÖSKOGEN. TAL AV PARTisEKRETERARE 

TORE FORSBERG OCH VETERANEN GOTTFRID GUSTAVSSON. 

SÅNG: TRUBADUREN KAYA ÅLAJ:\IDER 
SÅNGGRUPP 

LUND, VPK ESLÖVS 

MUSIK: VPK LUND S BLÅSORKESTER 

Medlc1n1nar, sympatisörer och andra -int ress erade hälsas välkomna! 

l! III 

Annu en svartrock 
Lunds universitet har valt ny rektor och 
prorektor. Och·det blev ännu en teolog. 
/O-red har lite svårt att inse varför just 
Lunds kommuns a! la instanser skal l styras 
a v svartkonstens företrädare. Kontrakts
prosten och ~0deraten Per Blomquist styr 
både landstinget och kanmun fullmäktige som 
ordföra nde, Hampus Lyttkens styr AF och nu 
Gustaf Andren, pröfessor i kyrkohistoria 
san ska styra universitetet. 
Månne är lunds innevånare särskf lt ogud
akt iga eller så anser höga vederbörande 
att detta är ett modernt Sodom och Go~rra, 
i stort behov av syndens bekämpare • 
Varför en teolog kan man fråga sig då. 

Arr.: VPK Skåne 

Ja, turerna när en rektor väljs är sig 
ganska så intressanta. Först väljs en val-

. försam 1 i ng, som a l l tså ska l l väl ja rektor. 
Den består av trettio lärare, i huvudsak 
professorer, trettio från administrativ/ 
teknisk personal och trettio studenter. 
Det låter ju derrokratiskt och bra kan man 
då tycka, men ettersom studenterna är i 
förkrossande majoritet bland de aktiva på 
högskolan och professorerna i lika förkross
ande minoritet så blir det hela lite snett. 
Dessutom så förutsätter man att rektor ska! l 
utses bland någon av professorerna, vilka 
administrativa talan~er nu en professor i 
kyrkohistoria kan anses ha. 

-------------------------------------------------------------------------------------------
~A r g e n t i n a 
Fotbolls-VM 1978 alaneras äga rmn i Ar
gentina -ett land som styrs av en järnh&rd 
militärdiktatur, och där förföljelsen mot 
o :mositionen är ytterligt brutal. Att man 
nu ämnar fö rlägga fotbolls- VM till detta 
land har redan väckt uroteste1· runt om i 
världen. 

Chilekommitten och Latinamerikagru!)pen 

i Lund har !lU sarurnankallat en rad vänster
organisationer. idrottsföreningar och anti
im~riali sti ska. grupper ti t1 ett förhandlings
rnöte för att diskutera en kampanj till hös
ten. Syftet med kampanjen är att väcka all-

mänhetens uupmärksa1nhet l)å att Sverig-=s 
11neutrala. 11 attityd gente1not_ Argentina i 
S~>jä1va verket är ett ställningstagande för 
juntan. 

Frain&: hösten får vl. se resultatet av mö
'tet . 



Yttrandefriheten 
ta 

l Italien' 
För det mesta handlar Vecko
bladet om lokala ryolitiska frå
gor frän Lund. Med anledning 
av en ledare i Arbetet för en tid 
tid sedan har Tarcisio Bommar
cc (kommunfullmäktig för VPK 
i L u n d) o c h P o m p i l i o P r e s te, 
båda från Italien och väl insat
t.n i den nolitiska situationen 
där, skrivit ett ö-oryet brev till 
Arbetet. Arbetet ansåg sig inte 
ha rylats att ta in det ö::>pna bre 
vet. Så vi publicerar därför i 
VB brevet. På grund av våra 
knanpa resurser mäste vi tyvärr 
dela uop brevet på flera nummer. 

.. 
E G E N D O M L I G A K C) M M E N ~. A R E R 

Det har ofta i Arbetet förekommit egen
domliga kommentarer till den aktuella si 
tuationen i Italien , men ledaren införd den 
3. 5., "Italiensk kompromiss", överskrider 
alla gränser för journalistisk anständighet. 
J .. ·; en •Jolitisk kommentator borde man kun
na kräva ·' l) fakta-kännedom 2) ~trninstone 
en viss grad av logik och 3) en viss grad 
av nolitisk etik (moral) . Vi konstaterar att 
de kunskaper som Arbetet besitter om det 
italienska kommunistiska Qartiet , PCI, är 
helt otillräckliga för att bedöma des s ag e
rande och den italienska situationen i all
mänhet. 

IT~LIENSKA VÄGEN 

Arbetet bemödar sig tydligen inte aut ta del 
a v det omfattande oolitiska, teoretiska och 
oraktiska arbetet som ligger bakom den 
'1.talienska vägen till socialismen 11 • Det 
skulle ha räckt att exemnelvis läsa Grams
cis skrift från 1926 11Ja auestione meridia
nale" (Den syditalienska frågan), eller om 
man hellre vill hans senare mycket omfat
tande anteckningar frän det fascistiska fäng
elset, för att komma underfund n1ed att den 
italienska vägen till socialismen inte är nå
gon onportunistisk Haga -över enskomme l se 
eller som Arbetet säger ''en ohelig allians 
av garvade kristligt-demokratiska maktpo
litiker och rutinerade och målmedvet~a kom
munistiska fackfunktionärer 11 utan en ooli
tisk verklighet i den italienska historien. 

TOGLIATTI 

?rn ~nan tycke r att Gramse i är för tradig J 

]Obb1g och invecklad J kunde man ha följt 
förre oartiledaren Togliattis nolitiska ut
veckling och försvar av "den italienska vä
gen'' från ti~iga 1929. De viktiga talen i Sa
lerno och Fuenze 1944 respektive 1947 är 
grundläggande för den italienska vägen. 

BRED FRONT 

Dessa "rutinerade och målmedvetna kom
munistiska funktionärer'' har från 1943 ef
ter fascismens störtande kontinuerligt arbe
tat för en bred demokratisk front som kun
de motstå fascismens återkomst (regering
en Tambroni 1960 med MSI:s medverkan). · 
De Gasperis och Scelbas reaktionära uoli
tik, deras försök att med hjälp av den s. k. 
''legge truffa 11 (sotn skulle innebära infö
randet av rnajori tetsval istället :för -orouor
tionella) rade-ra ut del;! antifascistlska för- 
fattningen, dom kupp.!:örsök som "spänning
ens strategi kunde ha möjliggjort. 

Det går som en röd tråd genom det kommu
nistiska T)artiets politik att bilda en bred, 
folklig front för att l unna motarbeta borg 
arklassen i dess monopolkapitalistiska 
strävanden. Det som en gång kunde ha va
rit enbart en oolitisk teori eller en nolitisk 
mnlsättning har än en gång blivit en histo
risk nödvändighet i dag. 

Tarcisio B01nmarco 
Pompilie Presto 

{fortsattning 1)å artikeln komme r 
i nästa nummer ) 

KU:s 32:a kongress 
l pingsthelgen hcde Kommunistisk Ungdan sin 
+rett i ce ndra kongress ! Stockho! m. 
Ur Lundasynpunkt så hände en de! l ntressa n
ta sa'ker. Bl .a så f i ck KU-Lund i tre kamrater 
i förbundsstyrelsen, vilke·t är ganska sen
sstionellt. De·;- är Mats Hoppe, fackligt 
ansvarig i Kli-Lund och en av de cr!vande ba -

. kc:m KU-Lunds fina resultat i Lika-löns in-
sam l ingen, ~rin Svensson, tidigare kassör 
i KU-Lund num<.'ira anställd av KU-Skåne som 
skolanbudsrran samt som suppleant Tanas Pe
terss~n som var en av strategerna då f bannia n-· 
f ra k t 1 on en s l äng des ut ur KU-Lund. 

M i d s o m m a r l ·å g e r 
anor·dnas av V PK-Lund v i d SJon Ra s l å ng en 
i NÖ Skåne fredag 24 - sönd 26 j u n i . 
Vi Il Du vara med, 5å anmäl Dej ti Il 
Anna - Stina Sannerstedt, V i Idanden 
M:301, 222 34 LUND (te! l4 38 05) så 
fort som möjligt och ta l a om hur 
många ni b! Jr, om nl har bi l och om ni 
rentav kan skjutsa någon annan. För
sök också komwa oå planeringsmöte nu 
på sö:~das 5 juni kl 18.00 på parti
lokaler ; ring annars Anna-Greta, el ler 

Göte tel 12 24 66 . 


