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Vad ska väck? 

Den 13 september är det dags 
för den femte Barsebäcks
marschen (avmarsch från 
Barsebäckshamn kl. 9.00). 
VB har pratat med några av 
dem som har hållit i arbetet 
kring marschen. 
-Det är inte så viktigt hur 
många vi blir i Barsebäcks
marschen. Detta kanske över
raskande uttalande kommer 
från Eva Broms i Barse
bäcksgruppen i Lund. Vi vet 
redan att vi är många, förkla
rar hon. Men det är mycket 
viktigt att marschen kommer 
att fungera som ett avstamp 
för det fortsatta kärnkrafts
motståndet. 
-Det blir alltså mindre 
Barsebäck över marschen i år 
än tidigare, säger Lasse 
Svensson, Lundarepresentant 
i den nationella Barsebäcks
kommitten. Det här är främst 
ett sätt att visa att Folkkam· 
panjen fortfarande lever. 
Och en chans att dra igång 
igen. 

trret 
af 
livet 
JA til 

ATOMKRAfT 

Välorganisera t 
Arets Barsebäcksmarsch är 
kanske en av de bäst organi
serade hittills. Folkkampan
jen mot atomkrafts rikskon
ferens i juni ställde sig enhäl
ligt bakom Barsebäcksmar
schen och man har i förbe
redelsearbetet kunnat utnytt
ja Folkkampanjens rikstäc
kande kontaktnät. Och man 
har fått mycket positiva reak
tioner utifrån landet. Det 
kommer t.ex. två extratåg 
från Göteborg, abbonerade 
vagnar från Luleå, Umeå och 
Oslo.Det skulle ha kom-
mit ett extratåg från 
Stockholm, men SJ sa nej, 
så det får bli bussar istället. 
Och danskarna kommer. Det 
har tidigare varit lite problem 
i förbindelse med grannarna i 
väst. men nu har det löst sig 
och den danska antikärn
kraftsorganisationen QGA 
mobiliserar folk såväl på 
Själland som på Jylland. 

Stor manifestation 
Barsebäccksmarschen kom
mer alltså att bli en stor mani
festation och förberedelsear
betet är också omfattande. 
Arbetsuppgifterna har förde
lats på olika folkkampanjs
organisationer i landet och 
Barsebäcksgruppen i Lund 
sysslar bl.a. med övernatt
ningar, transporterna och av
slutningsmötet. En samling 
ganska tunga uppgifter alltså. 
Hur har arbetet flutit? 

Barsebäcksgruppen i Lund 
sysslar bl.a. med övernatt
ningar, transportema och av
slutningsmötet. En samling 
ganska tunga uppgifter alltså. 
Hur har arbetet flutit? 
- Ja, det var jobbigt i som
ras, när vi inte var så många 
som arbetaäe med det, säger 
Eva. Men folk kommer ju 
tillbaka till stan i slutet av 
sommaren, och sen har det 
gått med en jäkla fart. I 
Lund är nu bortåt 100-
talet aktivister i arbete med 
förberedelserna. Och på själ
va marschdagen kommer det 
att bli betydligt fler. 

Politiskt oorganiserade 
En intressant detalj är att 
nästan samtliga som jobbar 
i Barsebäcksgruppen i Lund 
är politiskt oengagerade - de 
flesta kom med under folk
omröstningsarbetet Öch det 

. är lite dubbelbottnat. Det är 
naturligtvis bra att män:1.iskor 
har funnit någonstans att ak
tivera sig politiskt. 
- Det är ju roligt att arbeta 
så , men ineffektivt , säger 
Eva. Det hade varit till hjälp 
om man kunnat ta till vara 
tidigare erfarenheter och kun
skaper på ett bättre sätt. 

De politiskt organiserade 
drog sig alltså till baka till si
na egna organisationer efter 
folkomröstningen. Det är ett 
problem, menar Lasse. I som
ras, när vi faktiskt behövde 
folk, kunde . en organisation 
som VPK Lund ha satsat 

betydligt mer. Sen handlar 
det också om att man på rim
liga villkor ska kunna arbeta i 
två organisationer samtidigt. 
Och de villkoren finns kanske 
inte idag. 

Folkkampanjen lever 
Nu ligger alltså arbetet helt 
på de gamla folkkampanjs
aktivisterna. Många lokalkom
mitteer från folkomröstning
en fungerar fortfarande och 
tar på sig uppgifter inför 
Barsebäcksmarschen. Folk
kampanjen lever alltså vidare 
och det kommer den att göra 
också efter marschen. 
- Många har den inställningen 
till marschen att "nu har 
jag gått Barsebäcksmarschen 
- nu harjag gjort mitt för i 
år , säger Eva. Men Barsebäck 
är bara början, det är sen som 
vi måste ta tag i antikärn
kraftsarbetet på allvar. 

Regnig höstfest 
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Nyckelfragan 
"Det demokratiska innehållet 
i socialismen är mer än nå
gonsin en nyckelfråga", skri
ver Bo Hammar, VPK :s inter
nationella sekreterare, i Ny 
Dag förra veckan med anled
ning av strejkerna i Polen. 

Det vill vi här i Lund gärna 
hålla med om. Vi har förres
ten en tradition i att uttrycka 
oss bestämt i denna fråga . 
Som året -77 då vi gick ut i 
en öppen demonstration med 
andra vänsterkrafter och bl.a. 
krävde "Frige och återan
ställ alla fängslade arbetare i 
Polen" och "Låt kommit
ten för arbetarnas försvar 
(KOR alltså) arbeta fritt". 

Kommunister har ju i 
detta land ofta gått i spet
sen för demokratiska refor
mer, men - det måste erkän
nas - inte alltid varit sär
skilt klarsynta när det gällt 
diktaturfasoner i det vi kal
lar för socialistiska stater. 
De socialistiska samhällena 
har helt enkelt inte bedömts 
med samma mått som andra 
samhällssystem! 

Denna gång har det dock 
inte märkts någon tvekan . 
Det har väl börjat bli uppen
bart för envar att en kom
munists främsta lojalitet gäl
ler det arbetande folket och 
kommunismens ideal - inte 
regeringar och partier. 

strejkerna . har banat vä
gen för en demokratisering av 
Polen. De har också visat att 
arbetarklassen förblivit en re
volutionär klass under socia
lismen. Som så ofta tidigare 
i historien har de progressiva 
intellektuella spelat en viktig 
roll. Kommunisterna på bas
nivån har tydligen också helt 
slutit upp bakom sina kam
rater. Måhända har också 
många ledande kommunister 
sympatiserat med de strej
kande, annars hade väl inte 
förhandlingarna gått så bra. 

De oberoende och själv
styrande fackföreningar som 
nu ska tillåtas och de för
bättringar som gjorts i fråga 
om yttrandefrihet är ett för
sta steg mot en inskränkning 
av kommunistpartiets makt
monopol. Detta är helt i linje 
med VPK :s vision av ett so
cialistiskt samhälle, där ett 
kommunistparti inte ska till
låtas ha några speciella privi
legier. 

Efter vad som hänt i Polen 
går det nog inte längre att 
tämja arbetarklassen i socia
listiska stater med hänvisning 
till att den inte ska, eller kan, 
strejka mot sig själv. För inte 
heller i socialistiska stater 
sitter alla i samma båt! 

Branden Från det kommunala 
på VPK :s partilokal orsakades 
alltså inte av medlemmar i 
någon nyfascistisk liga utan 
av tre vilsna tonåringar, som 
tycks sakna förankring i nå
gon politisk organisation. 

Kan då VPK :s och KU :s 
reaktion på förödelsen be
tecknas som obalanserad? Det 
förekom ju jämförelser med 
attentatet mot Norrskens
flamman , bomben i Bologna 
och Hitlers framfart mot ju
darna. 

Det är lä t t a t t vara efter
klok, men bakgrunden är all
varlig: partilokalen har uppre
pade gånger utsatts för in
brott och vandalisering och 
VPK :s valmaterial brukar för
störas systematiskt. Andra 
vänsterorganisationer och 
BokcaftH har också varit ut
satta för det politiska vål
det. I allt detta har de miss
tänkta grabbarna säkert ingen 
del och därför kvarstår oron 
inför framtiden. 

Det har varit en hektisk vecka 
för VPK :are av alla katego
rier, med många anledningar 
till reflektioner över vädret. 
Galghumorn blommade också 
som sällan förr på det kom
munalpolitiska mötet i veck
an. Många ansåg sig nu kunna 
fastslå att gud/försynen i var
je fall inte är någo n pålitlig 
VPK•sympatisör. Lervällingen 
på S :t Hans backar skulle 
dock kunna ge upphov till 
några friska interpellationer: 
Är inte backarna i själva ver
ket ett borgerligt fuskbygge? 
Varför finns ingen dränering, 
var finns d·et grus som ger 
marken stadga så att man inte 
går ner sig i gyttjan när det 
regnar? 

Dragkampen 
Den andra kommunalpolitis
ka begivenheten på backarna 
var dragkampen mellan social
demokraternas och VPK :s 
fullmäktigelag. Utgången var 
väl given på förhand och det 

A f h 
• blev mycket riktigt en lätt 

g a n IS ta ·n match för det socialcte~okra
tJska laget som rymde sactana 
stadiga pojkar som Per 

Under den gångna sommaren Lundgren och B.irger Rehn. 
har den sovjetstödda Karm al- . Det saknas . m te dem som 
regimen i Afghanistan skakats vill t<?lka _u~gangen av mat-
av häftiga inre strider. En ~hen 1 pohtJs.ka termer. Hur 
sovjettrogen hökfalang har ar det egenthgen med VPK: 
krävt hårdare tag mot det arnas politiska tyngd? Svaret 
växande folkliga motståndet kan väl skifta - olika be-
mot regimen . Ett dussin mini- dömare, men def atlmänna in-
strar och topptjänstemän har trycket är att den har ökat i 
dömts till döden vid de fort- takt med att kunskaper och 
satta fraktionsstriderna. Sam- erfarenheter har tillförts. 
tidigt har den muslimska ge- Återfallen i tom retorik i full-
rillan intensifierat sina attac- mäktigeinläggen har blivit fär-
ker mot regimen och den re utan att för den skull den 
sovjetiska ockupanten. ideologiska skärpan har mins-

Så summerade C-J Char- kat. Men bättre kan det sä-
pentier sommarens utveck- kert bli. 
ling i Afghanistan i Ny 
Dag nr 57 . Samme C-J Char-
pentier inleder vid VPK Skå-
nes internationella utskotts 
möte om Afghanistan lör-
dagen den 6 september kl. 
13.00 i studiecirkelrum l 
på stadsbiblioteket i Lund. 

Alla medlemmar och sym
patisörer hälsas välkomna! 

Nicaragua 
Så har det bildats ett vän
skapsförbund mellan Sverige 
och Nicaragua. Medlemsav
giften är 5O:- om året och p g
numret är 870691-3. I med
lemsavgiften ingår prenumera
tion på Nyheter från Nicara
gua. 

Vänskapsförbundets mål
sättning är att skapa opinion 
för FSLN, att verka för soli
daritetsarbete till stöd för 
Nicaraguas återuppbyggnad. 
Vidare att främja de vän
skapliga, kulturella och eko
nomiska förbindelserna mel
lan länderna. 

Det var roligt att socialdemo
kraterna ställde upp · i drag
kampen. Det är ytterligare ett 
teckeh på en begynnande av
spänning mellan de båda gre
narna av arbetarrörelsen i 
Lund. I fullmäktigedebatter
na i förra veckan var det 
uppenbart i flera fall att man 
gick på samma linje . Margare
ta Teleman gjorde t.ex. ett 
mycket starkt inlägg till för
mån för VPK-motionen om 
anpassad studiegång och VPK 
anslöt sig på ett markerat sätt 
till den linje som Gunnar 
Jönsson och Börje Löfquist 
hade utvecklat när det gäller 
Habo Ljungområdets använd
ning. 

Samarbete SAP /V PK? 
K var står naturligtvis vik tiga 
politiska skillnader mellan de 
båda partierna, och det gäller 
också framtoningen. Social
demokraterna går sällan läng
re än till att begära en utred
ning, medan VPK :arna, ibland 
något förhastat, kräver ome
delbara åtgärder. Men att det 
nu - ett år efter senaste 
kommunalvalet och två år 
före nästa - finns ansatser till 
ett samarbete, är intressant. 

Frågan är vad som händer 
med trafikpolitiken. Vid sen
naste fullmäktigesammanträ
det sköt man på ärendet om 
rivningen av huset vid infar
ten till Tempos P-hus , den 
gamla möbelaffären som 
symboliskt ockuperades i 
våras. Det är ett av de sista 
nyckelärendena före P-hus
bygget. 

Helomvändningen 
Låt oss erinra om den hel
omvändning socialdemokra
terna gjorde 1968 kring det 
sk genombrottet, den tvåfiliga 
motorvägen som skulle gå 
fram genom södra stadskär
nan . Den generation av so
cialdemokrater som då var 
aktiv, med politiker som 
Agne Gustafsson och Tors
ten Andree, hade modet och 
förutseendet att helt lägga om 
linje i denna fråga, backa ur 
och därmed skjuta hela pro
jektet i sank eftersom bor
garna inte vågade gå vidare 
ensamma med projektet. Vi 
som bor i Lund idag har all 
anledning att vara dem tack
samma för den insatsen och 
socialdemokratin i Lund vann 
stor respekt för sitt ställnings
tagande. Frågan är - finns 
samma politiska mod i dag 
eller är ledarskiktet upp
bundet av löften till bor
garna? 

P-huset 
För den som är en riktig par
tiegoist för VPK :s räkning 
är det ju bara att med ett 
stilla småleende se på hur 
socialdemokraterna genom 
sitt lojala stöd till borgarnas 
P-hus gör sig omöjliga inför 
stora väljargrupper. Men här 
gäller det viktigare saker än 
tillfälliga röstvinster - Tem
pos P-hus är och förblir en 
olycka för den här stan. 
Jag skulle i varje fall inte 
misunna socialdemokraterna 
de framgångar en ändrad 
hållning till P-huset skulle 
ge. 



Det bidde en tun11ne 

För en tid sedan skrev tid
ningen Arbetet om den spe
kulation i småhus, förmedlad 
genom kommunens försorg , 
som flitigt förekommer. Med 
utmärkta, avslöjande artiklar 
fick vi reda på att många av 
de småhus, som Lunds skatte
betalare är med och finansie
rar, går till spekulation. 

Både borgarna och social
demokraterna gick då ut och 
förklarade att reglerna som 
tillåter, för att inte säga upp
muntrar, spekulation skulle 
ändras och skärpas. 

Vid kommunfullmäktiges 
augustisammanträde togs nya 
regler. Det bidde, för att tala 
bildspråk, en tumme. Eller i 
klartext, det bidde ingenting 

•alls. 
Det finns många regler för 
rätten att tilldelas ett småhus, 
kraftigt subventionerat med 
skattemedel , genom kommu
nens försorg . En regel inne
bar tidigare att ingen kunde 
tilldelas ett nytt småhus för
rän efter sju år. Den regeln 
"skärptes" nu så att ingen 
bör tilldelas ett småhus förr
än efter sju år plus den tid 
som är normal kötid. Detta 
kan se ut som en skärpning, 
men eftersom det i reglerna 
står bör innebär det i prakti
ken förmodligen ingenting. 

Ingen kan heller påstå att 
det efter detta med säkerhet 
kommer att ta längre tid att 
erhålla ett nytt småhus. 

En annan regel som ändra
des och som innebär att de · 
positionsavgiften för att ställa 

sig i småhuskön blir högre får 
snarare ses som en anpassning 
till allmänt ökade kostnader 
än som spekulationshämman
de. 

I övrigt ändrades inte re
glerna. 

Asa-Nisse marxism 
Att borgarna är måttligt int
resserade av att skärpa dessa 
regler förv ånar inte. För 
dem som är insatta i Lunda
politiken är det kanske inte 
heller förvånande . att SAP 
intar samma ståndpunkt. 
Men det bör understrykas, i 
dessa dagar när ledande soci
aldemokrater talar om Asa
Nisse Marxism, att SAP och 
moderaterna har kommit till 
exakt samma ståndpunkt om 
hur regleringen av småhusför
delningen ska se ut. 

Skall , inte bör 
VPK föreslog i fullmäktige 
att reglerna skulle skärpas 
enligt följande. Den som 
ska ställa sig i kön måste ha 
anknytning till kommunen, 
bo eller jobba här alltså. 
Den som får ett småhus 
ska använda det för sitt 
eget permanenta bruk. Vi
dare föreslog man att ingen 
ska kunna erhålla ett nytt 
småhus förrän efter 7 år 
plus normal kötid. Dess
utom föreslog VPK att den 
som för andra gången får 
förmedlat ett småhus är 
tvungen att överlåta det förs
ta huset till kommunen , som 
fastställer priset. 

Chile solidaritet 
chiledemonstration t o rsd . 11 sept 
samling kl 17.30 på ciamenstor
get avmarsch kl. 18. till tonerna 
frän vpks blåsorkester. 
därefter 
solidaritetskväll i bibliotekets hör
sal kl . 19.30 med tal om situatio
nen i chile av två kamrater, som 
nyligen varit i chile, en film om 
nicaragua, sandinos barn, utveck
lingen i bolivia av lena brundenius 
bokbord mm. fritt inträde. 

informationskväll för er som är 
intresserade av chilekommittens 
arbete och-e ller en studiecirkel 
om chile och Iatinamerika. 
m åndag 15.9 kl.19 på gamla 
me1enet, hörnet st.södergatan· 
AVIlenkroks alle . 
chilensk fest, folkets hus 6.9 
kl. 19. arr.svenska allendekom
mitten. entre 15 kr, inkl. chi
lensk mat. 
stödaktion för den chilenska 
fackföreningsrörelsen, 1 O-li rs
jubileum till minnet av allendes 
valseger. 

! Lotterivinster l Frå11 
Alperna 

Vid dragningen av vinnare i VPK: 
s första lotteri , det röda, tillföll 
den högsta vinsten, en cykel, lott 
nr 921 , andra vinsten , ett två
manstält, lott nr 422 , samt tredje 
vinsten, en sovsäck, lott nr l 074 . 
l det andra. gröna, lotteriet tillföll 
högsta vinsten lott nr 425, andra 
vinsten nr 2359 samt tredje vins
ten nr 302. 
Vinsterna kan avhämtas på Bok
cafet, S:t PETRI KYRKOgata 7. 
Där finns också den fullständiga 
dragnjngslistan. 

Spekulation 
i bostadsrät t 
Priset på bostadsrättslägenhe
ter är svindlande i Lund idag. 
Detta innebär dels att spe-

. kulationen är utbredd men 
också, vilket trots allt är det 
värsta, att lägenheter i bo
stadsrätt är oåtkomliga för 
flertalet hyresgäster. 

VPK föreslår nu i en 
motion till fullmäktige att 
kommunen som villkor för 
'godkännande av nya bostads
rättsprojekt inför bestämmel
ser om priskontroll och hem
budsskyldighet. I korthet in
nebär detta att kommunen 
får anvisningsrät t till lägen
heterna men har samtidigt 
skyldighet att lösa in bo
stadsrätten när någon flyt
tar, dock till i princip den 
ursprungliga grundavgiften. 

Det innebär också att 
kommunen får fler, och som 
regel attraktiva, lägenheter att 
förmedla samt att spekula
tionen upphör. 

Äldreomsorg i Kina 

Kommunisterna i Lund är 
förvisso ett ungt släkte. Hur 
skulle annars den gigantiska 
höstfesten kunnat genomfö
ras? 

Men vi blir ju alla gamla 
och om 50 år är kanske 
Bengt Albons skildring i DN 
(3/9) från folkkongressen i 
Kina aktuell för vår del: 
De framlagda besluten an tas 
enhälligt genom handupp· 
räckning. De som är för gam
la för att klara av procedu
ren - de är många - har 
unga medhjälpare som lyfter 
upp deras armar. Förutom 
dessa stöttepelare, som också 
hjälper gamlingar till och från 
deras stolar, bistår hundra 
läkare och sjuksköterskor 
detta åldrande garde av revo
lutionärer under folkkongres
sen. 

VPK Lunds vandringssektion, 
vid tillfället femton personer, 
gick över Alperna i somras. 
Vi började med Gotthards
passet, handelns medeltida 
huvudväg mellan norra c.ch 
södra Europa - ja, på en lång 
sträcka följde vi den gamla 
klövjestigen. Sen gick vi mel
lan och i några dalgångar i 
Ticino. Tio dar höll vi på. 

Det var en fin tur. F at
vandring är en bra kollektiv 
semesterform som fler borde 
pröva på. Många som tycker 
det låter kul avskräcks kanske 
av förväntade strapatser. Till 
ett annat år kan de veta att 
vi som klämde Alperna san
nerligen inte hade några spe
ciella förutsättningar. De fles
ta har stillasittande jobb och 
bara några få tränar regelbun
det. Nog blev vi trötta ibland, 
men det var inga skador att 
tala om. 

till 
Söderäsen 
Vi höll kostnaderna nere ge
nom gruppbiljett (från Skåne 
är det in te längre till Al
perna än till Lapplandsfjäl
len), bo i tält och äta enkelt. 
Vi tycker vi har hittat en fun
gerande modell för den här 
sortens äventyr. Så det blir sä
kert någon slags fortsättning 
nästa sommar. Kanske får vi 
dela upp oss då , för femton 
är på gränsen till att vara 
ohanterligt många i vissa 
lägen. 

Nu är vi emellertid till
baka till 44 meter över havet. 
Från baslägret i Lund ska vi 
fö_rsö_ka oss på en del upp
sttgmngar under hösten och 
vintern . Vi lär dock inte 
komma högre än till söder
åsens 213 meter. Den höj
den ska vi försöka oss på 
den 27-28 september. 

Så boka in helgen redan 
nu, ni som är med eller tän
ker komma med i vandrings
sektionen. Närmare besked 
kommer i VB längre fram. 
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Från festplats till soptipp 

Visst minns du dansen? 
Dvs sista dansen på u te

dansbanan söndag kväll. Det 
var förstås ingen som dansa
de i regnet, men vi var fak
tiskt två" som stod och lyss
nade. Malmö Storband spela
de precis så inspirerat som 
musiker nån gång kan när de 
spelar bara för sej själva. 

Fast än var festen inte rik
tigt slut. Visserligen höll tivo
lit på att bryta upp , och 
tunga traktorer dånade ge
nom området, men än pågick 
den sista föreställningen i va
ritetältet, inför nästan 200 
personer. Jahrgang 49 avslu
tade med ett parodiskt stycke 
- Bandiera Rossa som melo
din skulle ha låtit ur en väst
tysk schlagermaskin så 
mästerligt att det fick bli två 
extranummer. Och sen kom 
ju politikerparodikern Olof 
Buchard . 

Ändå var det på måndags
morgonen som den verkliga 
parodin började. Kvart över 
sju kom sopbilen för att häm
ta latrinkärl och körde fast 
i leran bakom chokladhju
let.- En traktor och sen en 
jeep misslyckades med att 
dra loss den, så man fick 
kalla på bärgningsbil. Men 
bärgningsbilen körde själv ." 
fast i gropen mellan artist
logen och kontorsboden. 
Den slirade och slirade och 
sjönk allt djupare. Snart hade 
den tagit sej genom det 
tvådecimeter tjocka lagret av 
mylla och blålera och var 
nere i soporna. Det började 
åter lukta tipp på Sankt 
Hans backar. 

Sen spelade jeepen upp 
bärgningsbilen med en va
jer. Metabärgning kallas sånt. 
Vi arrangörer tittade på och 
flinade. Sen på kvällen körde 
en av våra egna bilar fast och 
vi fick själva kalla in bärgare. 
Under två timmar drog den 
och slet, och tickade under 
tiden 3.260 tioöringar i tim
men, dvs nästan en i sekun
den. 

Annars . var det en fin dag 
på backarna första dagen 
efter festen. Alla Fäladens 
barn plockade papper mot 
betalning i överbliven läsk. 
Visst minns du festen? 

Inga Margareta 

Vet ni vem som står för de 
grövsta personangreppen i 
Lunds fullmäktige? Säkert nå
gon rå sälle från VPK, tränad 
genom decennier av infighting 
inom vänstern, tror ni. Fel! 
Det gör en moderat dam, 
Inga Margareta Zettervall som 
med en personlig variant av 
falsk älskvärdhet och socker
söt röst ger sig ut på rätt 
märkliga verbala trippar. 
Hennes senaste måltavlor var 
Rolf Nilsson , som påstods ha 
blivit sedd med matkassar på 
stan, och Eva Marie Köhler, 
som utnämnts till docent. 
Egendomligt nog framkallar 
hennes anföranden fnitter 
bland VPK :arna medan för
stämningen sänker sig över 
moderatgruppen. Det är upp
ånervända världen i det kom
munala ibland. 

Mången historia finns om 
Diegenes kärva men klara 
filosofi. En är när han del
tog och samtidigt vägrade 
delta i diskussionen om rörel
sen, då han vederlade ele
aternas bevis för rörelsens 
omöjlighet genom att stumt 
gå fram och tillbaka. En 
annan när han besvarade 
Alexander den stores fråga 
om hans högsta önskan med 
att be kejsaren flytta på sig 
så att hans skugga inte föll 
över tunnan. 

Något av samma själv klar
het och sting ligger över den 
grekiska nationalrätten Za
ziki (den har naturligtvis tur
kiska rötter men det vill gre
kerna inte låtsas om): 

1 sats Zaziki, 10 portioner 
l liter yoghurt 
l 1/2 gurka . 
4 matskedar olivolja 
mycket vitlök (minst 4 kl~f
tor, själv tar jag en hel Vit
lök) 

salt 
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Du som vill bli pionjär i 
höst eller bara är nyfiken 
på vad vi gör inom pionjä
rerna kan ringa till oss som 
är ledare och anmäla dig 
eller bara pr a ta. 

Vi har tänkt att börja i 
nästa vecka, och vi kommer 
att skicka brev till dig och 
alla pionjärer plus föräldrar 
som varit med förut där vi 
talar om vilken dag och var 
vi ska träffas. 

Vi som är pionjärledare 
här i Lund. heter: 
Birgitta Bommarcd, 145185 , 
Per Egevad, 116699, 
Lena Frennmark, 148341 , 
Ma ud Hell, 13 2041. 

Slå yoghurten i ett kaffefilter 
och låt vasslan rinna av under 
en dag. Skala och kärna ur 
gurkan, riv den fint, släng 
saften som rinner av. Slå 
i den nu härligt tjocka yog
hurten i en s'<ål, rör ner den 
rivna gurkan, pressa ner vit
löken. Tillsätt salt och rör 
glansigt med olja. Ställ 
kall t. Serveras till lammstek 
och annat kött. 

Det var Zaziki som serve
rades som tillbehör till det 
helstekta lammet på höstfes
ten. 

Höstfestens loppmarknad 
är ännu inte slut... 
Det finns fortfarande saker 
kvar att köpa. Dels kläder och 
småsaker som blev över uppe 
på backarna, men framför allt 
kylskåp , stolar, sängar, soffor, 
små och stora bord och en 
fungerande fototork. Dessa 
saker gick ej att transportera 
upp till backarna. 

Du som är intresserad av 
att titta på dessa saker, ring 
partilokalen 123 123 el 

ANNONSER 
Vi söker ansvarskännande, nog
grann person med gon förhlll · 
!ande till siffror t i ll att sköta 
vAr bokföring, fom 1.10 ev. 
senare. Halv- eller trefjärdedels
tid kan diskuteras. För närmare 
information kontakta Anna-
Sofia Ouensel. 

Bokcafet 

Namnändring 
anna-stlna sannerstedt litertar sitt 
flicknamn 
Löven 

biåsorkestern förd. 6 .9 kl 1 o rep 
pli mikaelsalen vid krafts torg. 
nya noter. torsd. 11 .9 chllede· 
monstration, samling 17.30 pli 
clemenstorget. 
demonstrationsvakter till barse
bäcksmarschen behövs, 30 st. 
kontakta anna-sofia quensel 046-
146226 ,arb, 046-145461, hem, 
eller göran persson 046-138702, 
om du kan ställa upp. 
skånsk spelglädje anordnar debatt 
om musikernas situation l lund 
mellan olika politiska partier, 
fp, cp, sap, vpk.debanen inle· 
der deras musikpr,ogram kl. 14 
i folkets park den 6.9. 
vpks sånggrupp. träning sönd. 
7. 9 kl. 19 hos finn l.gråbrödersg. 
2 b. 
vpk if korpfotboll lag 1 mot herr
klubben 8.9 kl. 17 .30, kloster
gärden 2 samt mot btj onsd . 
10.9 kl. 17.30 klostergärden 2. 
lag 2 mot In t torsd. 1 1.9 kl. 
18.30 rllby 1. 
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för nr 25 
eva almqvist, finn hagberg, olle 
teleman och monica nymark . 

Kontaktredaktör för nästa V B är 
jan hindersson, tel 127126. 
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