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Kommer Melina Mercouri 
till höstfesten? 

Ja, det är en av de stora frå
gorna inför årets höstfest 
nästa veckoslut ( 4 - 6 sep
tember) i Folkets Park. Det 
som avgör är det förestående 
valet i Grekland, där om det 
vill sig illa för Höstfesten man 
drar igång just den helg då 
Höstfesten äger rum. 
Men vare sig Melina Mercouri 
kommer eller ej, så blir det en 
riktig Höstfest ändå. Det blir 
massor av uppträdande från vår 
stora utomhusscen och dans på 
den lövade banan. Allt från reggae 
till dixieband och schottis och 
medeltida dansmusik på stilenliga 
instrument kommer att förekom
ma. Och för barn i alla åldrar 
fmns massor med olika ting allt 

medan karusellerna snurrar, lopp
marknad pågår och mycket mer. 

Cirkustält 
Liksom i fjol kommer Höstfesten 
även detta år att ha en serie artist
föreställningar i vårt cirkustält. 
Förra året blev vissa av föreställ
ningarna snabbt utsålda. I år finns 
därför chansen att köpa biljetter 
till dessa föreställningar i förköp. 
Om Du vill vara säker på en plats 
går Du till Folk&Rock på stor
torget eller till Bokcafet och 
köper biljetter redan nu. Fem 
olika tvåtimmljfsföreställningar 
ger vi på fredag o'ch lördag kväll. 
Vilka är det som uppträder? J o, 
det är Andra Bullar, ett band från 
Göteborg med 6 tjejer och l kille. 
Lilla Teatern från Lund framträ
der med nya häftiga nummer. 
Björn Afzelius kommer tillbaka 
till sin andra hemstad. Pierre 
Ström och Finn Zetterholm sjun
ger visor var och en för sig. Clas 
Rosvall kommer också liksom 
Midvinter och Mistel från Lund. 
Adrian Miranda och David Ale
jandra framträder med harpornu
sik och sång. Såg ni honom i TV? 
Och sist men inte minst så kom
mer Blues-Annika med Boogie 
Bert. Det är olika artister, som 
uppträder under de olika före
ställningarna. Programmet kan 
Du se på Folk&Rock och Bok
cafet när Du köper Dina biljetter. 

Kom och ställ ut! 
I Lund finns en konsthall. I Lund 
fmns ett antal konstgallerier. Men 
ännu icke erkända konstnärer och 
alla amatörer har stora svårigheter 
att få visa vad de åstadkommit in
för publik. Samtidigt vet vi att 
skaparglädjen finns lite varstans. 
Redan tidigt väcktes tanken att 
under Höstfesten den 4 - 6 sep
tember låta konstens tusen blom
mor få slå ut. 

Det har redan sagts, men här 
sägs det igen: Vi inbjuder alla, 
att ställa ut sin konst på Höst
festen. Det kan vara akvareller, 
oljemålningar, teckningar, skulp
turer, keramik, textilier m.m. I 
första hand har vi tänkt på det 
"visuella" men det innefattar t.ex. 
också dikter. Och varför inte 
ställa ut en kasettbandspelare 
med den musik ni spelar? 

Det är m .a.o. fritt fram för all 
skapande fantasi. 

Vi har inte hur mycket plats 
som helst. Kanske klarar vi inte 
av hela Din produktion. Men en 
hel del kan Du säkert få plats 
med. Och Du får själv i hög grad 
vara med om och forma Din 
"egen" utställningsplats. Vi kom
mer att få låna en del skärmar och 
kan också hjälpa Dig på andra 
sätt. 

Bäst är det om Du tar kontakt 
med Lolo Wannberger, Stora 
Fiskaregatan 11, 222 24 Lund, 
tel. 046/14 80 92, efter arbets
tid eller Mats Nilsson, 046/ 
52' 513, så får Du veta mera och 
kan också komma överens om hur 
det hela skall ordnas. I värsta fall 
får Du väl komma direkt till 
Folkets Park fredag den 4/0 kl. 
17.00 med Dina konstverk. 

Lösnummerpris 1 kr 

j Barnomsorgsplanen 
l förutser nedskärningar 

Förslaget till ny Barnomsorgs
plan för Lunds kommun är 
nu ute på remiss. En samman
fattning av planen finns också 
som skärmutställning på 
stadsbiblioteket. VB har 
granskat de borgerliga planer
na: 
Barnomsorgsplanen för 82-86 be
skriver den borgerliga majorite
tens målsättning för verksamhe
ten. Den fullföljer den tidigare 
trenden att satsa allt mindre på 
"vanliga" daghem och mer på 
familjedaghem och lägenhets- och 
villadaghem (de senare låter man 
dessutom ofta bli att inrätta med 
hänvisning till brist på lämpliga 
lägenheter - de borgerliga har ju 
också lyckats ordna till en rejäl 
bostadsbrist i Lund . .. ) 

Under de fem planåren ämnar 
man bara bygga åtta s.k. institu
tionsdaghem i Lund (varav två i 
Dalby och 4 i det nya bostads
området Gunnesbo). 

Inget "lekis" för 5-åringar 
Nedrustningen av deltidsförskolan 
fortsätter också. Femåringar kom
mer i fortsättningen bara att i 
undantagsfall kunna beredas plats. 
Med tanke på satsningen på famil
jedaghem är det egendomligt att 
Lunds kommun för en så avog 
politik gentemot deltidsförskolan. 
För ',dagmammebarnen" är ju 
"lekis" ett viktigt komplement 
när det gäller gruppträning och 
liknande. En annan viktig sak för 
dagmammor och deras barn är 
öppna förskolor, men inga sådana 
planeras under planperioden. 

Bara ca femtio ,nya fritids-

hemsplatser om året föreslås 
planen. 

Försämringar 
Det som är mest upprörande i 
den nya Barnomsorgsplanen är, 
förutom den låga utbyggnadstak
ten, de direkta försämringar som 
föreslås . Sociala Centralnämndens 
borgerliga majoritet vill skära bort 
1/4 tjänst i 40 syskongrupper 
(barn 3-7 år). I 13 småbarnsgrup
per vill man utöka barnantalet 
med 2 barn och personalen med 
0,5. Ä ven om det senare förslaget 
inte innebär att personaltätheten 
f<irsämras, så går det ändå rakt 
emot all pedagogik och barn
psykologisk kunskap och erfaren
het. Men det är billiga nya platser, 
säger man på socialförvaltn-ingen. 

Het höst? 
De fackliga organisationerna 
SKAF (barnskötare) och SFL 
(förskollärare) har varit föredöm
ligt aktiva i arbetet mot tidigare 
nedskärningar inom barnomsor
gen. Tyvärr har man inte lyckats 
mobilisera föräldrarna i lika hög 
utsträckning. 

Men det kanske går bättre den 
här gången, när det in te'bara rör 
sig om nedskärningar i förhållande 
till planerade förbättringar och ut
byggnader. Nu går borgarna ju 
också direkt in och skär i den be
fmtliga verksamheten. 

Förhoppningsvis blir det en 
het höst för Sverker & Co. 

Jan H 
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VPK kongress 1981 
I höst håller VPK sin 26 :e parti
kongress, den 20-24 november i 
Södertälje. I den debattplattform 
som partistyrelsen gav ut i början 
av året fmns många viktiga ana
lyser. Där behandlas frågor som 
alternativ till krisen, arbetarrörel
sen och 80-talet, demokrati och 
socialism, för att nämna några av
snitt i plattformen. 

Redan i februari tillsattes en 
kongressförberedande grupp med 
uppgift att initiera och samordna 
kongressarbetet här i Lund. Vid 
den förra partikongressen, 197 8, 
hade VPK Lund en motion om 
socialism och demokrati. I den 
krävdes att partikongressen skulle 
uttala sitt stöd åt kampen för 
demokrati och yttrandefrihet i de 
socialistiska länderna i Östeuropa, 
att kongressen skulle uttala stöd 
åt Charta 77 och KOR sam t ta 
avstånd från utvisning av olik
tänkande från Sovjetunionen och 
DDR. 

Tiden var tydligen inte riktigt 
mogen. Motionen gick inte ige
nom och VPK Lund fick en del 
"stryk" på kongressen. Men vi 
anser fortfarande att detta är vik· 
tiga och centrala frågor för kom
munister och socialister och att 
lcampen för socialism och demo
krati är två delar av samma kamp , 
Därför återkommer VPK Lund i 
år med flera motioner i detta 
ämne. Bl.a. yrkas på att kon· 
gressen uttalar sitt stöd åt kampen 
för demokrati och yttrandefrihet 
i de socialistiska länderna i Öst
europa. Vidare yrkas att kon
gressen fastslår att den demo
kratiska och socialistiska utveck
lingen i Polen har vårt stöd och 
att våra relationer till de kommu
nistiska partierna i Warszawa
paktsländerna förklaras avhängiga 
av hur de förhåller sig till denna 
utveckling. 

Enigheten inom VPK Lund är 
naturligtvis inte total i dessa frå
gor. En del anser att VPK redan 

Oresonlig 
avstängning 
VPK protesterar i fullmäktige 
mot det sätt på vilket bron 
över motorvägen vid Vipe
holm avstängts: 
Mitt under semester- och turist
tider tar man sig för att börja 
bygga om bron över motorvägen 
vid Vipeholm. I turistbroschyrer 
rek.lamerar kommunen för cykel
lederna, men nog är det dålig 
reklam för kommunen om tu
risterna stoppas vid motorvägen 
just när de startat sin cykletur. 
Men värst är det för pendlarna, 
som inte fått minsta upplysning 
om att bron skulle stängas av. 
De tvingas nu upp över Östra 
Torn och Tunavägen eller ner 
över den hårt biltrafikerade Dal
bykarusellen. Det vore helt o
tänkbart att stänga av en bilväg 
på liknande sätt . 

klart sagt var man står och att 
ytterligare klargöranden är över
flödiga. Andra menar att i princip 
är det nog riktiga krav , men låt 
oss överlämna åt andra partior
ganisalianer att driva dessa frågor. 
Ja , det finns även de som tycker 
att det är socialism och därmed 
demokrati i Östeuropa. Men ma
joriteten i Lund tycker alltså att 
VPK måste ta en klarare ställning 
i kampen för socialism och de
mokrati . 

Många andra viktiga motio
ner diskuteras också i Lund. En 
tar upp Svenska Fredskommitten 
till kritisk granskning och menar 
att den i alltför stor u t sträckning 
är ett språkrör för Sovjetunionen. 
Mot Fredskommittens åsikt att 
Sovjet är ett helt fred sbevarande 
land ställer motionärerna den 
sovjetiska krigsmaktens agerande 
i Tjeckoslovakien, Afghanistan, 
Eritrea och Polen. Yrkandet i 
motionen inskränker sig emeller
tid till att kräva att varje forrn 
av kollektiv anslutning av parti
organisationer till Svenska Freds
kommitten slca upphöra. 

Löntagarfonder behandlas i en 
annan motion. Där går man till 
angrepp mot tanken på löntagar
fonder som en strategi för att 
flytta fra m arbetarnas positioner 
eller att åstadkomma socialism . 
Man pekar på faran av det stärkta 
klassamarbetet och risken för 
ytterligare passivite t i de fack liga 
organisat ionerna. 

Dessa och ytterligare några 
motioner diskuteras nu flitigt in
om VPK Lund. Några motioner 
har redan antag it s medan andra 
är under behandling. Senast den l 
september skall partistyrelsen i 
Stockholm ha motionerna. Men 
debatten fortsätter naturligtvis 
även efter detta datum. Vi hoppas 
att även VB :s läsare vill delta i 
~ ' Oil!!rL"• '-~d l' hatre n Sa fatta ::ven 
du i ',~: nna n och \kri \' ~ 

VPK Lund, sty relsen 

Litet 
om mycket 
Eftersom VPK envisas med att 
betrakta kommunfullmäktige som 
en polit isk församling, och inte 
enbart en röstmaskin, så anklagas 
vpk-ledamöterna ofta for mång
ordighet . 

Men ta t. ex . Stigs och Kajsas se
naste interpellation till ordföran
de i Tekniska Verkens styrelse. Är 
den verkligen mångordig? Vi åter
ger den i oförkortat skick: »Det 
ryktas att man i tekniska verken 
plötsligt upptäckt att man kanske 
har en stor skuld till kommunen. 
Detta har m:)n i så fall inte känt 
till tidigare . Summan 60 milj . har 
nämnts i sammanhanget. Därför 
vill vi fråga dig följande: Är det 
sant? Hur har skulden i så fall 
uppstått? Varför har man inte 
känt till den tidigare?» 

Rivningssäsongen har startat 
Den politiska säsongen har star-

' tat och rivningsbeslut\Ol) böriiir 
komma . Nu ä r det dags tör Myck
et Gamla Mejeriet , beläget vid 
Magle Stora Kyrkagata och här 
namngivet för att m an ska kunna 
skilja det från Gamla Mejeriet 
nere vid Södertull. det som brann 
häromåret. MGM är ett vackert 
tegelhus som nu förfaller i snabb 
takt på det sä tt som är sä karak
täristiskt för fastighetsbeståndet 
under Lunds kornmuns fastig
hetskontor. För ett år sedan be
slöt fullmäktiges borgerliga majo
ritet att det skulle läggas tre milj 
på uppru stning av huset därfår 
att skolstyrelsen vi lle sä tta några 
skolpsykologer där. Vansinnigt 
dyrt och olämpligt, sa vpk-arna 
i fullmäktige, men vad hjälpte 
det? Ett år har nu gått , en kvarts 
milj har lagts ner i projekterings
kostnader och nu tycker också 
borgarna att det blir för dyrt , 
de reagerar naturligtvis med rygg
märgen och vill nu riva huset. Sa
ken torde ha diskuterats på tors
dagskvällen i fullmäktige och är 
väl avgjo rd när det här läses. 

Ett musikcafe? 
J ag ska in te upprepa alla de 

vackra ord som har fåll t s om det 
bevaransvärd a i denna byggnad. 

polis och andra myndighetsper
soner skulle se ökningen av cy
keltrafiken som något posi tivt, 
något att glädja s över och upp
muntra. Men alls icke: det är ett 
väldigt ojande både här och där 
över de besvärliga cyklisterna , 
insändarskribenterna beskärmar 
sig och SJ beklagar sig över cyk
larna vid stationen . Jo , visst se1 
det lite risigt ut med alla cyklarna 
fram för stationen, mennär det nu 
framstä ll s som ett STORT och 
ALLVARLIGT problem , så ä r det 
verkligen en brist p å proportioner. 
Vad gäller SJ så kunde de ju i 
stället börja ljäska lite för oss cyk
lister, ställa bevakade parkerings
platser till förfogande på järn
vägsmark och erbjuda speciella 
cykel/ tåg-kombinationer. 

En tandlös tiger? 
Ingen i Lund tycks ju heller dri

va en offensiv cykellinje, eller en s 
åstadkomma ett elementä rt för
svar fö r cykeltrafikanterna . Det 
finns en intresseorganisation , 
Lunds Fot- och Cykelfolk, men 
den agerar påfallande lamt och 
utan det krut som skulle behövas. 
Mitt intryck är att den mest fun
gerar som alibi för en del borger-

·----- - - ----------, 

Det absurd a är ju att valet stä ll s 
mellan rivning och upprustning 
till toppnivå för olämpligt ända
mål. Som vanligt är det vi väns
terextremister som får stå för det 
sunda fö rnuftet och det rimliga 
kompromissförslaget: gör norm alt 
underhåll på huset och ge det en 
mininivå av målning etc (och som 
Thomas Schlyter påpekat: Stäng 
takfönstret så det slutar regna 
in!) . VPK :s förslag är att hu set via 
Fritidsnämnden ställs till förfo
gande för de fria musikgrupperna. 
Att musikerna behöver utrymmen 
står fullkomligt klart för var och 
en som se tt det material som 
Skånsk Spelglädje/Lunds Mu siker
förening tag_it fra!fi o<;h bl a argu
menterat för pa Martenstorget. 
Lunds politiker har här chansen 
att vi sa något annat än bara ord 
till sympati. Det är inga stora lo
kaler. men skulle man våga dröm
ma om ett musikcafe där? Det 
skulle sitta fint med musik i kvar
teren tycker jag, Frälsis ligger ju 
mittemot. 

S.k. cykelproblem 
Har ni lagt märke till de i ord

dets egentliga mening reaktionära 
strömningar som har satts in mot 
cykeltrafikanterna? Man skulle ju 
kunna ha trott att stadsplanerare, 

liga politiker och för kommun
ledningen som låter den hållas 
med några stillsamma remisse r. 
Trist att det ska behöva vara sa, 
nog :;k ulle en partipolitbkt o bc 
roend~ p~tryl'kning--l(rupp k u nna 
ha myck et all h ~ mia . 

Augustikvällar 
Det är fint i Lund så här års, det 

är nästan så att jag långa perio
der lyckas förtränga det borgerliga 
vanstyret. Vissa morgnar kan 
man känna borjan till det lilla 
fro stbettet , men än är det som
mar. Kvällarna är mörka, stilla, 
man kan sitta u te pil balkongen 
eller gräsmattan , tomaterna är 
mogna, saftiga, doftrika. Män
niskorna är uppladdad e av som
maren, barnen är brunbrända och 
ännu inte utleda på skolan . Jag 
blandar så fredligt mitt kaffe 
med Kron och längtar till nästa 
höst när vi ska kasta u t borgarna 
frän stadshuset. 

Lucifer 
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Jag, Sven Göran Christer Pers
son, är den syndare, som for
mulerade satsen "den tysta, 
illiterata majoriteten" i pre
sentationen av Natur och 
Samhälle härförleden. En sån 
piruett kan jag kosta på mig 
muntligt, och inför bekanta 
samtalspartners, då det finns 
korrektivet i tonen, i sättet 
att säga - men skriftligt, och 
i Veckobladet! Det är en helt 
annan sak, vilket flera av re
daktionsmedlemmarna nog
samt fick erfara, muntligen 
och skriftligen. 
Minsann! J ag anhåller härmed om 
att anklagelsepunkten ändras från 
arrogans till oskickligt beteende, 
och lovar att som bot läsa fem 
fadervår och ett avemaria. 

Därefter tänker jag göra saken 
värre genom att framhärda. J ag 
brukar inte illiterat i betydelsen 
"obildad" men i betydelsen "icke 
läskunnig". Det handlar om för
mågan att tillgodogöra sig text, 
följa ~tt skriftl1~1 n:">nt•n:ang. la 
till ' ig ~n ht·,krivn ing . Hälflt'!l ;:v 
studt'nt~nw vid de humanhti ,ka 
institutio-nerna i Lund idag är inte 
läskunniga, något som man kan 
avgöra genom att konfrontera ut
fallet av skriftliga referat med or
ginaltexterna. 

•vad bör göras? 
Det handlar rentav om en oför
måga, som griper omkring sig, 
med tv: n och andra mediaut
vecklingar som bakomliggande 
syndabockar. Vad skall vi göra 
åt saken: klä oss i säck och aska, 
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slita vårt hår , jämra oss på ga
torna? Nej, vi skall sträva, som 
kärringen mot strömmen , säkert 
bäst genom att "tillägna" oss de 
nya kanalernas möjligheter, som 
Benjamin, Enzensberger och and
ra har föreslagit. J ag har ~älv 
klara föreställningar om vad som 
bör göras, och hur det skall göras, 
men står långt från möjligheter 
till verklig praktik. För Natur 
och Samhälles del föreslog jag 
en personlighetsklyvning: att vi 
skulle skriva för lärde män på 
latin och söka andra infallsvink
lar till de växande skaror, som 
överhuvud taget inte kan nås 
med text. Att bildningen "den 
tysta illiterata majoriteten" kan 
fungera som en nyckelretning och 
leda till svårartade adrenalinkram
per borde jag väl då ha förutsett 
(och därmed ha undvikit den) -
om jag nu räknar mig ~älv till det 
utvalda släkte, som behärskar 
Ordet. Eller ... ? 

Den eländiga svenska miljö
debatten 
Problemet är kanske inte rätt 
formulerat . Jag kunde förenkla 
det till den tysta läsekretsen och 
de svårigheter, som den utgör för 
ett "veckoblad" eller en tidskrift 
som Natur och Samhälle . En gång 
var fjortonde dag ser jag Finn 
Hagberg gå omkring med minen 
hos en sorgsen cockerspaniel och 
försöka få ihop text , bidrag till 
veckans upplaga av VB . I Natur 
och Samhälle fäller vi många salta 
tårar över den eländiga svenska 
miljödebatten med dess brist på 
perspektiv, dess idelöshet, ten
denserna till självstympning hos 

Kvinnocentrum ger 
hjälp åt misshandlade 

Det är inte vanligt att vpk:s 
motioner går igenom i full
mäktige, men när det gäller 
motionen om kvinnomisshan
del har såväl sociala central
nämnden som kommunstyrel
sen tillstyrkt kravet på utred
ning och förslag till å t gärder. 
Skeptiker menar dock att 
borgarna är fullt kapabla att 
längre fram stoppa ärendet. 

Av motionen framgår bl. a. föl
jande: »i Lund har kvinnocentrum 
sedan drygt två år tillbaka en spe
ciell krisjour , som bl. a. ger hjälp 
och stöd åt misshandlade 
Tyvärr har krisjouren p. g. a. kom
munens njugghet hela tiden fått 
arbeta i för verksamheten olämp
liga lokaler och dessutom är man 
nu hotad av uppsägning. Då lämp
liga lokaler saknats har det varit 
svårt att utveckla verksamheten, t. 
ex. saknas möjligheter till över
nattning. Som exempel på förut
sättningar att bättre kunna ge 
kvinnor hjälp i krissituationer kan 
Kristiansstad nämnas, där ett kon
struktivt samarbete etablerats 
mellan kvinnogruppens krisjour -
polis- åklagare- socialförvaltning. 

Denna sy nnerligen brutala form 
för kvinnoförtryck har existerat 

länge. Nu först börjar kvinnorna 
våga bryta tystnaden. Fortfarande 
vågar dock inte flertalet anmäla 
en misshandel. Fortfarande är det 
sociala trycket stort: Vad som sker 
inom hemmets väggar, är av rri~at 
karaktär. Kvmnorna ar ocksa rad
Ja för att barnen tas ifrån dem 
om de anmäler misshandel, då 
detta kan vara tecken på dålig mil
jö för barnen. Hur miljön är för 
kvinnan tar man inte hänsyn till. 
De fall av kvinnomisshandel, som 
kommer till polisens kännedom 
~år ofta under andra beteckningar 
som hemfridsbrott, lägenhetsbråk 
etc .. Kvinnorna behöver hjälp av 
juridisk och ekonomisk art, men 
även psykisk och fysisk hjälp.» 
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individer och rörelser - men för
sök få dem som känner likadant 
och kan skriva om det att göra 
nånting! 

Hur skall man bära sig åt för 
att komma ut ur ett sådant död
läge? Tala om för folk hur fel 
dom har, skriva på näsan vad de 
bör tycka? N ej, hellre då bjuda 
in dem i ett rum - tidskriften -
där det blåser friska vindar, där 
man kan besiktiga nya tankar och 
kanske tvingas till omprövning av 
en och annan dogm. Processen är 
målet , växelspelet mellan dem 
som tänker, men kanske tänker 
för kort, och dem som handlar , 
men kanske stoppas innan de 
nått målen. Och dessa tu får 
gärna bli ett - också i redak
tionerna! 

Ett kärleksförhållande 
Idealförhållandet mellan en tid
ning och dess lä sekrets vill jag 
allt så se som ett kärleksförhållan
de, där det både ges och tas. Men 
oftast är förhållandet ett helt 
annat: läsarna reducerar sin tid
ning till en piga eller en hora för 
vars tjänster man betalar i reda 
penningar, punkt, slut. Det är i 
det läget som den skrivande tar 
till provokationen - inte minst 
för att påminna som sin existens 
som självständigt subjekt och om 

sitt hjälpbehov. Jag kan konsten, 
har tjänat mina sporrar på om
rådet. 

Men provokationen är ett far
ligt, tveeggat vapen. Det är som 
att sparka en sovande i röven, 
man löper risken att han far upj: 
och sparkar tillbaka. Dessutom 
kan man inte gå omkring och 
sparka i tid och otid, provoka
tionen får inte bli ~älvändamål. 
(Men tenderar att bli det, Leif 
Zetterlings teckningar i AB har 
fått mig att fundera över ämhet. 
f-lan borde ha ett bredare spekt
rum , göra något utöver provo
kationen . . . ) 

Livstecknet 
Så inträffar då det märkliga, att 
människor om vars existens man 
aldrig haft en aning, som aldrig 
gett sig tillkänna, aldrii .bidragit 
till en debatt, aldrig torgfört en 
ås ikt, sätter sig ned och formu
lerar sig , sirligt, grammatikaliskt 
korrekt, med tonen hos en för
smådd älskare; Jag ber härmed 
att få säga upp prenumerationen 
på Natur och Samhälle pd grund 
av den överlägsna attityd mot 
läsarna, som redaktionen intar. 

Så fick vi då äntligen ett livs
tecken från denne läsare. Är den 
inte underbar, ordets kontakt
skapande förmåga? 

Stöd Eiserflickornas kamp 
-rädda tekojobben! 
Stöd Eiserflickornas kamp 
rädda tekojobben! 

I ,ett upprop har sömmerskorna 
på Eiser i Sollefteå bett om stöd i 
kampen för rätten till arbete. Ei
serflickornas aktion visar prov på 
en enastående facklig kampanda. 
Ockupationen av Sollefteåfabri
«:en klarlägger vilken situationen 
är för de anställda inom kris
branscherna. Människor mister 
rätten till utkomst i sin hembygd, 
där de trivs och där de har sina 
rötter. Makthavarna propagerar på 
nytt för en omänsklig flyttlasspo
litik. 

Att visa solidaritet med Eiser
kvinnornas kamp kan bli ett led i 
kampen för att rädda teko! Samti
digt måste vi tvinga den borgerliga 
regeringen och statsföretag att 
ordna fram ersättningsjobb för 
kvinnorna vid Eiser i Sollefteå. 

Vi - fackligt aktiva inom olika 
områden - uppmanar alla andra 
inom den fackliga rörelser att sva
ra snabbt och positivt på de käm
pande kvinnornas upprop om 
stöd! 

Vi som undertecknat detta utta
lande ger Eisersömmerskorna vårt 
fulla stöd i kampen för jobben 
och hembygden! Vi m~.nar kvin-

norna i Sollefteå att inte ge upp! 
Kämpa tills ni fått nya jobb! 
Göran Persson, klubbordförande 

HTF, Bibliotekstjänst AB, Lund 
Chris Ni/son, v ordf M4 SFL 

(Svenska Facklärarförbundet) 
Eva Jönsson, ordf Barnomsorgs

sekt SFL 
Lisbeth Olsson, styr led SHSTF, 

TCO-de/led. Lund. 
Göte Bergström, led avd l O SKAF 

representantskap. 

Kvinnlig dominans 

Vpk-Lund har nu utsett sina 
kongressdelegater. 
Ordinarie: 
Ulrika Jacobsson 
Christer Möller 
Gunnar Stensson 
Carina Svensson 
Eva Wigforss 

Suppleanter: 
Margareta Björnsson 
Sven Hugo Mattsson 
Karin Svensson 
David Edgerton 
Ann Schlyter 
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ljugarbänken 
Med anledning av prästmötet i 
Lund frågar vi kommunal- och 
oppositionsråden om vad de an
ser att Gud kräver av oss i dessa 
tider. 

Lennart Ryde, (m): 
Att vi med flit tjänar Mammons 
intressen. 

Sverker Oredsson, (fp): 
Att vi alla må spara så att vi har 
råd att gå på Grand Hotell, när 
det snart öppnar sina portar till 
det kulinariska paradiset. 

Nils Arne Andersson, (c): 
Att vi förenar oss i en bön om 
att vädrets makter ånyo ska slå 
till mot VPK: s Höstfest. 

Birger Rehn, (s): 
Som garnmallundabo villjag (och 
G.) att även den reformistiska 
delen av arbetarrörelsen möter 
upp på Höstfesten. 

Ingegärd Göransson, (s): 
Att vi arbetar för freden genom 
att stödja kampanjen för ett kärn
vapenfritt Norden. 

Politisk misshandel 
En flicka, anhängare till organi

sationen av Iranska folkets Feeda
yian kalq (majoriteten), attackera
des och misshandlades av anhäng
are till Mohajedin-Drganisationen 
när hon skulle dela ut flygblad i 
Lund onsdagen den 19 :e augusti . 

Under de senaste månaderna har 
de ockuperat Iranska ambassader 
i några länder för att protestera 
mot odemokratiska aktioner i 
Iran. 

Vad betyder deras demokrati 
om DE KAN SLÅ IHJÄL EN LI
TEN FLICKA??!!! 

Vi fördömer sådana reaktionära 
handlingar som försvagar den anti
imperialistiska kampen. 

Nu hoppas vi att alla progressiva 
och revolutionära organisationer 
kommer att fördöma sådana 
skrämmande tilltag. 

LÄNGE LEVE DEN ANTIIM
PERIALISTISKA KAMPEN! 

LÄNGE LEVE FRED OCH 
SOCIAL! SM! 

DÖD ÅT VÄRLDENS IMPE
RIALISM MED USA I SPETSEN! 

Anhängare till Iranska 
folkets Feeday ian Kalq (maj.) 

ldöd \t- 1 

over 
svenskeme 

JA til 

ATOMKRAfT 
Fredsmöte den 2Jg 

l /~z· l "Fred oc:h ~j / 

r~~J-· 
Möte och diskussion med: 
Eva Hjelmström 
Oswald Söderqvist 
Tid ons 2/9 kl19 
Lokal: Stora Samlingssalen 
Fakiren(Åke Hans) Bredg. 
Arr : Lunds Fredskornrnitte 
(På tors har vpk-Lund ett in
ternt möte med Oswald och 
Eva på partilokalen kl 19 .) 

UTGIVARKORSBAND 

Karin Blom 

Erik Dahlbergs g 3 B 
222 20 UJMJ 

En blåsig helg, vänner! 

FREDAG: 
Blåser vinden på allt jag inte läng

re behöver. Ringer Chris 12 90 44 
som organiserar loppmarknaden 
på VPK s höstfest. 

LÖRDAG: 
Åser flygande skulpturer av Da
niel Graffin på Konsthallen, åser 
flygande människor i Björnstorp 
mellan 10 och 18 . Fallskärms
hoppning! 
Blåsarna Dudu Pukwana bjuder 

på afrofunk på Sparta 22:00. 

SÖNDAG: 
Håller mig nära Moder J ord med 
Lufs och studerar småkryp. Sam
ling Zoofys 9:00. Anmälnings
listor fmns på biblioteket. 

Kändis 
journalistik 

Det blev som väntat VPK-seger 
i Bois-arrangerade straffsparktäv
lingen i lördags. Motståndet var 
svagt och det var egentligen aldrig 
något tvivel om . utgången. R~lf 
Nilsson (vpk) var JU St tillbaka fran 
en intensiv träningsvecka på Fårö, 
där f. ö. fler toppolitiker brukar 
hållas, och placerade sina bollar 
väl. 

Inget öga var torrt när VPK 
Lunds kommunalpolitiska grupp 
på måndagskvällen hyllade segra
ren. Nästan tumultartade scener 
utspelades, stadsplaneförslag och 
fullmäktigeprotokoll smglade 1 

luften. 
Säger Rolf: »Jo, det gick ju hyf

sat, men inte tycker jag att det är 
så mycket att bråka om » Rolf, 
som egentligen är en värvning från 
VPK Helsingborg, spelar annars 
helst handboll, men är alltså inte 
bortkommen i fötterna heller. 

På vår fråga hur det går nästa år 
säger Rolf: »Vi får se upp med 
folkpartiet. Det tittar i den ena 
målhörnan och skjuter i den and
ra.» 

Vi från VB vill bara tillägga att 
bollen är run och att den som le
ver får se. 

Mr H. 

Ur LUGI:s tidning Vinrött får vi 
ännu ett argument mot saliskaps
spelet golf: "Ca 15 min löpning 
i högsta fart motsvarar i kondi
tionshänseende ca 40 tim golf
spelande ... " 

• 

Kille söker plats i Kollektiv 
Ring Leif tel15 14 73 

En 3 :a centralt önskas bytas 
mot 5 :a eller större centralt. 
Ring Tore och Monika te! 11 
34 96. 

• 

STÖDKOMMITTEN FÖR NICA
RAGUAS FOLK: Lö 29/8 kl 
12.30 appellmöte på Mårtenstorg
etj Ti 1/9 k/19 på ABF mötear
betsgruppen för Solidaritetsvec
kan/ To 3/9 kl 18 medlemsmöte 
på ABF. 
BLASORKESTERN: Sö 30/8 kl 
19 rep V.4rfruskolans gymnasal. 
HYRESGASTFORENINGEN: Må 
31/8 kl 18.30 Stadsbibl st c l mö
te om Spekulation och svarthan
del. 

• 
kommunistisk 
kommunalpolitik 

Kornpol har möte den 31 aug 
kl 19.30 på partilokalen, Trolle
bergsv 21 C. 

• 
REDAKTJONSUTSKOTT: 
Finn Hagberg, Olle Teleman, 
Kenny Andersson. 
BILDER: ARG, Kenny Anders
son. 

KONTAKTREDAKTÖR FÖR 
NASTA NUMMER : 
Olle Teleman te! 12 88 80 
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