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Fredagen den 3 august i 

Ledare 
Folket i Nicaragua 
har segrat! 

l ett blodigt befrielsekrig har fol
ket kastat ut diktatorn Somoza. 
Det finns knappast någon bedö
mare som inte har uppfattningen 
att så gott som hela det nicara
guanska folket stod bakom be
frielsekriget. På slutet hade So
moza bara stöd av sitt national
garde, utbildat av USA. 

Befrielsekriget i Nicaragua har 
avslöjat fruktansvärda fakta. Det 
var USA som på 30-talet tillsatte 
familjen Somoza, det är senare 
USA som· stött Somoza, och 
hjälpt till att slå ner tidigare folk
liga resningar. Somozadiktaturen 
har inneburit de vanliga förteck
nen för diktaturer i mellan- och 
ssrdamerika svält, förtryck, anal
fabetism, arbetslöshet osv. I det 
här fallet var det dessutom så 
att Somozafamiljen ägde en stor 
del av Nicaraguas tillgångar. Att 
Somoza inte skulle klara sig 
länge utan USA:s stöd har den 
senaste tidens utveckling visat. 
När USA- gjorde analysen att 
Somozadiktaturen inte gick att 
rädda på grund av folkets enighet, 
drog man in stödet. Naturligtvis 
måste Somoza ha gjort samma 
analys av läget när slutoffensiven, 
som varade knappt två månader, 
startade. Trots detta fullföljde 
Somoza. Enligt uppgift dog 
40.000 människor i slutoffensi
ven. Detta bekymrade naturligt
vis inte Somoza, som kunde 
lämna landet efter att ha tagit 
med sig stora delar av »sina>> 
rikedomar. Han lämnade både sitt 
nationalgarde och ett sargat folk. 

Med detta för ögonen är det 
viktigt att konstatera att solidari
teten med Nicaraguas folk måste 
utvidgas och förstärkas. Ty trots 
allt är den militära segern bara en 
delseger. USA har under hela 
befrielsekriget haft sitt finger med 
i spelet. Under förevändning av 
humanitär hjälp kommer man nu 
att göra allt för att återupprätta 
sin hegemoni i Nicaragua. För 
USA är detta viktigt såväl poli- -
tiskt som strategiskt/militärt 
och man kommer inte att sky 
några medel. I motsvarande grad 
är det positivt för folket i Nica
ragua om USA:s inflytande blir 
så litet som möjligt. Det är också 
viktigt för kampen mot andra 
diktaturer syd- och mellan
amerika. 

VPK Lunds styrelse 

Valkampen startar 
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En av VPK Lunds lokala, handgjorda valaffischer. Upphovsman: Henrik Telema11. Budskaper 
pli affischen talar för sej själv. Anmäl dej till VPK:s valbyrå/rxpedition. Stimulerande arh, ·rr 
uppgifter och gott kamratskap Päntar. 

Stödkommitte för Nicaragua 
l sommar har en stödkommitte 
för Nicaraguas folk bildats i Lund. 
Från början hade stödkommitten 
som uppgift att informera om ut
vecklingen i Nicaragua och samla 
in pengar till folkets befrielsekrig. 
Efter den militära segern kvarstår 
uppgifter om information och in
samling av pengar, men nu till de 
progressiva krafterna i landet. 

stödkommittens arbete i den 

omedelbara framtiden kommer 
att bestå av appellmöten för att 
informera om läget i Nicaragua 
och bössinsamling, detta främst 
på Mårtenstorget. Den 18/8, lör
dag, anordnas en loppmarknad på 
Vårfruskolans gärd. Till detta be
hövs mycket saker så om du har 
något du inte behöver, ring Jör
gen 138403. stödkommittens ar
bete är viktigt och värt allt stöd . 

stödkommitten bestär av föl 
jande organisationer: Brasilien 
kommitten, Salvador Allende
kommitten, Föreningen Uruguay, 
Arbetsgruppen för Nicaragua, Ar
betsgruppen för Peru , Chiles so
cialistparti, Latinamerikanska kul
turföreningen, VPK, SKP, APK, 
Chilekommitten . Uruguaykom
mitten, ABF, KU, Svensk-Ku
banska föreningen. 
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Lennart Rydes dass 

Det vm en so lig dag som hela lokal
pressen hade bjudits hem till kom
munalrådet Rydes präktiga villa på 
Södei. Temperaturen blev därför 
sm åningo m rätt hög när de många 
reportrarna och fotograferna träng
tles inne på toaletten. För i likhet 
med >in partiordförande Gösta 
Bohman härfOrleden ville Lennart 
Rydc i första hand demonstrera och 
tala om sin mugg. 

Så var det också en anläggning att 
v;:ua stolt över. Heltäckningsmatta 
på golve t, skinande mönstrat kakel 
på väggarna, förkromade rör och 
be;lag. På dörren fanns ett stort fo
to av konungen att fasta ögonen på 
för den sittande. För sittande blev 
man nog på detta trivsamma ställe. 
Det var ingen plat~ där man 
~nahb t gjorde ifrån sej. 

- Nej , medgav kommunalrådet, 
jag gillar långa sittningar. Ibland ba
ra filosoferar jag, men ofta blir det 
merd reguljärt arbete. Det är därför 
som jag monterat upp en liten bok
hy Ila här ovanför pappershållaren. 
Och då en aktiv politiker aldrig får 
vara långt-från telefon har jag en 
sidoapparat här bakom handuken. 
Där finns för övrigt också diktafo
nen. Uet gäller att u tnyttj a den in
spiration som kan komma över en 
Pär det börjar lätta. 

-· Det var ett iniponerande in
strumentbräde där ovanför borst
stället, tyckte Lundabladets utsän
de. 

- Jojo . myste värden. Där har vi 
knappen för P3 och där termosta
ten. Och med de där tangenterna 
utlöser man en dusch av väldoft i 
rummet i samband med att man 
spolar. Man kan välja mellan ros, 
nattviol, Chanel nr 5 ... 

- Fast vi skulle kanske tala poli
tik också, sa Sydsvenskans reporter 
som svettades märkbart och tydli
gen ville ut ur dess trånga rummet , 
trots dess väldofter. Hur ser lunda
u•oderaterna på ... 

ska hinna med alla sd därför analysera ~adant !ram~ "-'lll 

startar vi tidigt med de små. de Skånepartiet? Ett gäng halvgamla 
stora fula fiskarna kommer. ju ~,uparkompisar ' "m iir ute efter 
närmare valet ~·i kommer. att ha lite roligt och u Il rycka ' iii 

Det är ju inte klokt i är med förakt för det vanliga pol i t i'ka 
denna splittrade höger . Bara en grii vardagsslitet eller ett lokalt 
massa underliga sekter och bok- allvarligt menat Glistruperj? Den 
stavskombinat ioner. och nya dy- förra förklar ingen verkar vara den 
ker det upp varje dag nästan . l mest troliga men man vt:t inte. 
Lund kan vi verkligen -;e rn Uet krävs en ma,sa tid, pengar 
splittrad borgerlig. Förutom de och ork att ·ställa upp i ett val , ge 
tre stora (eller tre och ett ut valtidning, administrera hela 
halvt?) så finns nu student i Lund. propagandan osv. Vem lägger ner 
C'entrumdemokraterna. KDS allt detta bara på 'koj? Det är 
och Skånepartiet. wårt att riktigt veta. 

Vad är egenligen Skånepart iet? Rent. valtaktiskt så är det ju 
En stor och fin och centralt be- rätt bra för VPK. För inte kom-
lägen vallokal har n1an mitt på mer Skånepartiet att ta många 
Östra Mårten~atan . Men den är röster från kommunisterna. Men 
mest ~t ängd tycks det. Partiet på ' lite· längre sikt uttrycker 
är en kombination av skämt- Skånepartiet ett förakt för demo-
och lokalt missnöjesparti vars kratinoch politiken vilket är allvar-
huvudfrågor är Fri sprit i Skån e, ligt som tendens. Det politiker-
En ko mmersiell Skåne TV-kanal fOrakt som borgare och 'lO ssar 
m.m . Partiet företräds i Lund av skapat genom sin trolösa poli-
diverse representanter för småbor- tik och skumraskhantering bäd-
gerligheten 'om bl.a. krögaren dar tyvärr för företeelser som 
Lars Danred ni vet han som Skånepartiet. Inget ~tf vara glad 

åt. 

Sommarläger 
l 'eckohladets utsände kan rappur
tera från ett ovanligt rött /\'ord · 
ostskåne. Det är VPK:s Skånedist · 
rikt som haft sitt årliga sommar 
lager den :! 1-J l juli vid Hjärta · 
.1jön strax utanför Lönsboda. 

Ett 60-tal skånekommuni stl'r 
har haft tio semesterdagar med Cll 

lagom blandning av politiska slu 
dier och avkoppling . 

Man hade hyrt Hjärtatorpd "' 
Lönsboda kommun och där laga
des de kollektiva måltiderna. Lä
gerdeltagarna låt i tält obekymra
de om vädret , badade i den kall:• 
sjön och åt den svamp som läg
rets svampexperter hade ploLk~t 
och tillagat. 

De vuxna lägerdeltagarna hadr 
en välbehövlig genomgång av dc 
viktigaste frågorna inför valet. 
Man tog speciellt upp invandrar
nas situation och kvinnofrågor 
och förberedde och genomförde 
mycket lyckade appellmöten med 
tidningsförsäljning i Lönsboda 
och Osby. I Osby försvann 70 Ny 
Dag som smör i solen. 

När de vuxna studerade ord
nade särskilt avdelade kamrater 
aktiviteter för barnen. Man bygg
de kojor~ lekte Snapphanar, bada
de, spökade och diskuterade kärn
kraft. 

Ett bejublat inslag var när 
konsumföreståndaren i Lönsboda, 
alias bondkomikern Jösse Göing: 
drog en show med . dragspel, 
·sång och roliga historier. Den 
lokala anknytningen hade mera 
allvarliga inslag. Ernst Gustavsson 
från Lönsboda berättade om den 
kommunistiska rörelsen i bygden 
och några lägerdeltagare hade till
falle att samtala med den tidigare 
ordföranden i stenarbetarnas fack· 
förening . 

Sista lägerdagen hälsade läger
deltagarna på hos de arbetande på 
konfektionsindustrin Junesko 
som efter att ha varit nerlägg
ningshotad har övertagits och 
drivs nu av de anställda själva. 

Veckobladet inför valet 
Så är då Veckobladet igång igen. 

. . . men toalettproblemet är en 
viktig politisk fråga. avbröt Ryde iv
rigt. Vi i moderata samlingspartiet 
tycker att alla människor ska ha 
rätt att skaffa sej en sådan här toa
lett. J a, man måste förstås bjuda till 
och satsa på sej själv. 

Gösta Bohman kämpar ju för 
rätten att ~älv få tömma sitt dass. 
sa någon. Ar det moderaternas lin
je även i Lund? 

Efter ett sommaruppehåll på sju 
veckor är redaktionen utvilad och 
kan kasta sig in i valrörelsen med 1------------------------------t friska krafter. Valrörelsen ja, om 

- Tätbebyggelsen ställer till vissa 
problem, erkände den tillfrågade. 
Men om vi nu i parkerna ställer ut 
tunnor för hundbaj s, så undrar jag 
varför man inte skulle få bära dit 
även sitt eget tarv, i plast förstås. 

-- Du är ju ordförande i fastighets
nämnden, ·som häromåret ville slå 
igen de offentliga toaletterna vid 
Bantorget, insköt mannen från 
Skånskan. Kan man se det som en 
principiell politisk markering? 

- Självfallet , menade Lennart 
Ryde. Varför slösa allmänna skatte
medel på offentliga inrättningar när 
man kan inreda sin egen lilla vrå 
precis som man vill ha den? Förre
sten användes de där toaletterna 
främst av folk som drack öl och 
brännvin. Sånt ska man inte un
derstödja . Själv tar jag mej bara ett 
glas mousserande vin eller en Fernet 
Branca ur kylskåpet där när det inte 
villlossna riktigt . 

Valkampen 
VaJkommitten rapporterar 

VPK Lunds valkommitte kommer 
att i den här spalten löpande in
formera om valrörelsen. 

VPK:s valbyrå fmns på parti
lokalen, Bredgatan 28, te! 138213 
Öppen säkrast vardagar 12-17. 
Från den 13/8 utsträcks öppet
hållandet , samtidigt som vi öpp
nar en valstuga på Botulfsplatsen . 

Vi ska fylla ca 140.000 val
kuvert och arbetet har just bör
jat. Man kan titta in på valbyrån 
och plocka ett slag vid en kopp 
kaffe eller ta hem en eller flera 
kartonger med material och fylla 
hemma. En kartong med 500 ku
vert tar 2-3 timmar. 

Gamla affischtavlor ska reno
veras och de nya förses med gång
järn. Det finn~ alltså jobb i vår 
snickarverkstad. 

l serien »VPK Lund informe
rar om sin politilo> har det hittills 
tryckts fem nummer: Kommunalt 
handlingsprogram 79, »lnvandrar
frågaiV> är en klassfråga, Utkast 
till Fritidspolitiskt program, Barn 
måste få kostal samt Till kamp 
för kommunal demokrati. Finns 
pä valbyrån. 

VPK s grundorganisationer 
uppmanas skicka varsin represen
tant till utvidgat valkommittl!mö
te tisdag 7/8 kl. 19 på lokalen. 

Ansv utg Ulf Nymark . Satt och tryckt pi Acupre11 l Lund ev VB-red 

två veckor kommer VB att ges 
ut med två nummer per vecka 
fram till valet. Utgivningsdagar 
blir onsdagar, och som vanligt, 
fredagar . Vi hoppas också kom
ma med en i'verraskning, men 
det får bli en överraskning. 

Prenumerant! 
Vi skickar nu ut inbetalnings
kort till dem som ska f<irny a 
prenumerationen för andra 
halvåret -79. Du besparar oss 
mycket arbete om du skickar 
in pengarna snarast. 

~® ~ - !!t~. 
Stödkommittl!n för Nicaraguas 
f o 1 k har appellmöte på Mårtens
torget 10-1 3 lärd . 4/8. 
Möte med stödkommittl!n torsd . 
9/8 kl. 18.00.Piats:ABF, Folkets 
Hus. 


