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Fredagen den 12 mars 1981 

Dimmigt vägbygge: 
Behövs Västra Ringen? 

Trafiken på Trollebergsvägen kommer att fördubblas när 
Västra Ringen byggs. Det sa trafikingenjör Torsten Davidsson 
och vägdirektör Richard Montgomery, när Klostergårdens bya
lag frågade ut dem i tisdags. 

Kommunen räknar med 5 000 
fler bil,;u per dygn på Trollebergs
vägen. I dag rullar 5 000 bilar per 
dygn förbi Trollebergsrondellen 
och 2 000 bilar per dygn på de 
yttre delarna. 

Dimman i dalgången kommer 
att bli ett pro b lem på Västra 
Ringen medgav teknikerna. Det 
blir den hur man än bygger vä
gen. En ny bro över Höje å kom
mer att bli av typ vägbank och 
smita tätt intill vattenytan. 

Västra Ringen ska runda stan 
från Fjeliekarusellen till S taffans
torpskarusellen. Men inte nog 
med det. Västra Ringen ska för
bindas med en ny väg till en helt 
ny karusell på E 6 :an utanför 
Lomma. Den karusellen kallas 
Prästberga. Genom Prästbergavä
gen ska det bildas ett »sug», som 
teknikerna uttryckte det , för tra
fiken från de norra och nordvästra 
delarna av Lund till Malmö. 

Den här vägen till Prästberga 
kommer att byggas mycket snart . 
Det rör sig bara om något eller 
några år, innan man är igång. Det 
mest akuta problemet för Lunds 
kommun är hur man ska ordna 
Prästbergavägens anslutning till 
Västra Ringen. Det finns flera för
slag. Vägdirektören Montgomery 
vill helst dra vägen tätt intill Vär
pinge by på den sida som vetter 

mot stan. Torsten Davidsson vill 
ha vägen närmare stan, därför att 
den annars skulle hacka sönder 
den bebyggelse man tänker sig på 
f1iltet . 

Där Prästbergavägen ansluter till 
Västra Ringen byggs också en tra
fikkaruselL Det är osäkert var den 
kommer att ligga. Antingen söder 
om Höje å eller direkt på Trolle
bergsvägen, ungefar där gravhögen 
ligger. 

Fortsättningen på Västra Ring
en söder om Klostergården och 
bort till Staffanstorpskarusellen är 
en affar på längre sik t. Här verkar 
det vara kommunens trafikplane
rare som trycker på för att få byg
ga. Det är alltså vägen som skär 
sönder kulturlandskapet söder om 
Källbybadet. Såväl Torsten David
son som Montgomery lutar här åt 
alternativ som låter vägen gå un -' 
der järnvägsbron vid Höj e å. 

Vad är det för trafik som ska gå 
där? Av de trafikmätningar att 
döma som visades upp på mötet , 
går bara en mindre del av den tra
fik som belastar Fasanvägen vida
re ut på stattenavägen och söder
över. Det mesta verkar vara trafik 
inom Lund, som fortsätter eller 
kommer ifrån Södra vägen, och 
alltså av allt att döma inte skulle 
begagna sig av de,l nya vägen ge
nom dalen. 

Glöm inte den stora vårfesten i Eslövs Medborgar
hus, nu på lördag kl. 13-23. Tal av C-H Hermansson 
m fl, blåsorkestrar, dans, musik. Program på s. 4. 

Lösnummerpris 1 kr 

Nu alfabetiseras 

Nicaragua 
Eva Bendz, som är lärare i Stockholm, höll ett offentligt möte 
i Lund i lördags om alfabetiseringskampanjen och om utveck
lingen i Nicaragua. Eva, som nyligen kom hem från Nicaragua, 
har själv deltagit i alfabetiseringskampanjen i ett och ett halvt 
år. VB träffade Eva på en presskonferens ett par dagar tidigare. 

Den stora alfabetiseringskam
panjen startades i mars 1980 och 
höll på till augusti. Tidigare hade 
analfabetismen varit · 52% (och i 
vissa delar av landet så hög sotn 
90%) .. Genom kampanjen sänkte 
man analfabetismen till 12%. De 
12% som fortfarande är analfabe
ter är de som inte har spanska 
som modersmål, dvs. bl.a. india
nerna. En alfabetiseringskampanj 
har nu också startats på indian
språken, det finns tre stora indian
språk. 

Det var 200.000 brigadister 
som gick ut i mars 1980 för att 
alfabetisera landet, detta innebar 
att universitet och högskolor fick 
stängas. Alfabetiseringen innebar 
att man för första gången i landets 
historia tog strid för att höja fol
kets medvetande. Epoken med re
gimer som haft intresse av att hål
la folket i okunnighet var slut . På 
fem månader lärde sig en halv mil
jon människor att läsa och skriva. 
I samband med kampanjen ge
nomfördes också en folkräkning. 

6-årig skola 
Eva Bendz kom till Nicaragua i 
septemb er 1980, dvs. precis efter 
den stora kampanjen. Hon kom 
dit för att jobba i några månader. 
Hon mottogs rued öppna armar 
och stannade som sagt i ett och 
ett halvt år. Eva jobbade som an
svarig för alfabetiseringen i byn 
Qailali i ett år och i byn Murra i 
ett halvt år. Bägge byarna ligger 
i nordvästra Nicaragua vid gränsen 
till Honduras. Vad man nu håller 
på med är vuxenutbildning. På 
sikt ska alla få en u t bildning som 
motsvarar en 6-årig skola. Tyngd 
punkten är dock lagd på jordnära 
ting som hygien, sjukvård, klima
tets inverkan på odlingen, vikten 
av att amma osv. Geografi anses 
också viktigt och att nicaraguen
sarna får läsa sin egen historia. 

Eva berättar under presskonfe
rensen om äldre människor som 
lärt sig läsa och som är stolta över 
att deras barn nu går i skola. Hon 
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Bli medlem i Kulturföreningen Bokcafc!ets vänner! 
30 kr/år pg 93 38 25 - 2. Allmänt informationsmöte om ev. nytt 
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efter Årsmöte för medlemmar 20.30. · 



Regeringen 
oregerlig 

Den senaste kompromissen i parti
karusellen där m, fp och c enats 
om att dra in 3,5 miljarder till 
statskassan från kommunerna är 
en sorglustig historia. Den mani
festerar de borgerliga partiernas 
förment präktiga vilja att bringa 
reda i statsfinanserna, dvs. balan
sera budgeten, vilket man alltså 
gör genom att helt sonika ta från 
andra vad man behöver, i detta 
fall kommunerna, annars kan det 
gälla pensionärer eller vem som 
helst. 

Oftast är detta fullständigt 
missriktade åtgärder - en mins
kad offentlig korusumtian leder 
till ökad arbetslöshet och ökade 
offentliga utgifter på den vägen. 
Den åsy ftade effekten uppnås 
inte. Ofta är sparinsatserna dess
utom moraliskt ytterligt tvivel
aktiga. En sänkning av standar
den på den kommunala servicen 
och det sociala skyddsnätet drab
bar ju dem som utnyttjar dessa 
mest, dvs. väldigt utsatta hushåll 
eller utslagna människor. Sådana 
är de beslut kring vilka de borger
liga partierna kan enas. 

Detta är beklämmande på en 
låg och nära nivå, en nivå där det 
omedelbart känns i plånbok och 
serviceutbud. Mera skrämmande 
på lång sikt är den grundfilosofi 
med vilken man anser sig kunna 
motivera svångrem och barkbröd. 
Det är en strypande filosofi som 
går ut på att staten måste gå ihop 
och att medborgarna kommer i 
andra hand, en krypa-i-ide-menta
litet som vill låta krisen värka u t 
av sig själv. En regering med den
na inställning är inte värd namnet, 
för den regerar inte - den kurar 
och följer viljelöst med i okända 
strömmar. Nej, tillämpa istället 
stockholmsskolans och Keynes' 
teorier; investera i arbetstillfallen 
och forskning, något som dess
utom är lönsamt samhällsekono 
miskt , herrar företagsekonom er! 
Därigenom kunde ni reducera 
arbetslösheten. 

Det bästa av allt vore dock att 
ta konsekvenserna av kapitalis
mens misslyckande och införa 
planekonomi - men om det kan 
nog inte de borgerliga paritema 
enas. 

Parkeringsnormer 
i stadskärnan 

För snart två år sedan begärde 
socialdemokraterna i byggnads
nämnden att parkeringsbehovet i 
stadskärnan skulle · utredas. Vpk 
tyckte att andra utredningar och 
planer var viktigare men frågan ut
reddes i alla fall . Nu har trafikav
delningen räknat klart och kom
mit fram till precis samma parke
ringsnormer som tillämpats i över 
10 år. Någon större fö rändring 
föreslås därför inte. Borgarna och 
socialdemokraterna i byggnads
nämnden bugade och tackade för 
utredningen, och de nygamla P
normerna antogs med 12 röster 
mot l (vpk) . 

Nu hör det till saken att social-

demokraterna i gatu- och trafik
nämnden, i ett helt annat ärende 
om generalplanen, hade lagt fram 
ett riktigt bra yrkande om trafi
ken. Där tar man politisk ställning 
mot privatbilismen i stadskärnan 
och föreslår en radikal nedskär
ning av parkeringsnormerna till 
hälften, eftersom folk bör ta sig 
in till stan på annat sätt. Detta 
vettiga SAP-förslag stödde vpk , 
men i byggnadsnämnden var SAP 
inte lika radikala. Man gick fak
tiskt emot sina egna kamrater i 
gatunämnden. Får se hur man kla
rar upp detta när generalplanen 
ska diskuteras i slutet av mars ... 

8 mars 
8 mars - Internationella Kvinnadagen-ordnade kvinnorörel
sen i Lund demonstration och därefter möte. Samlingen för tå
get var på Stortorget. I den allmänna glädjen över att träffa 
vänner och bekanta surrade vi alla omkring på torget, framför
allt kvinnor. Så småningom började det tändas facklor och 
trots frånvaron av megafoner , formades ett tåg. I år var 
marschvägen inte så lång, bara upp till stadsbiblioteket. Vi var 
över 250. 

Nästan alla dessa försökte sedan 
tränga sig in i hörsalen, där det 
från början funnits plats för 100 
vid borden! Kaffe och hembakat 
bröd serverades. Ingar Nilsson, 
som var konferencier med röda 
och rosa pappersrosor i håret, häl
sade oss välkomna och berättade 
vad som skulle hända. 

Kvinnocentrums sånggrupp, 
Nällorna bränns, inledde och 
sjöng bl. a. ett fint fredspotpurri. 
Därefter berättade Anna Maj Her
mansson om abortkonferensen 
den 20/2 i Stockholm, där hon 
deltagit som talare. 

Teatergruppen i Kvinnocentrum 
framförde sketcher, som tidigare 
visats för blivande läkare. En av 
sketcherna handlade om några 
kvinnors eviga väntan hos gyneko
logen och detta kände alla vi kvin
nor igen - på pricken. Och så fick 
vi veta hur det senaste manliga 
preventivmedlet - Krusidullen - ser 
ut och verkar - enligt en dansk 
kvinnotidning . .. 

Mer sång framfördes av sång
och teatergruppen gemensamt. 
Anna Rosenkvist höll ett anfö
rande om rörelsen »De galna möd
rarna i Argentina». Vi fick också 
information om seminariet 34/4 
1 Lund som handlar om kvinnor 
och arbete och som ordnas av 
Grupp 8, SKV och KvC. 

Karin Widerberg från Forum ta
lade om »Kvinnor , arbete och 
barn - en utopi». Det handlade 

Kommunen 
hård mot 
pensionärer 

I en reservation till kom
munfullmäktiges beslut att 
inte kompensera Lunds 
pensionärer för försämringen 
av det Kommunala Bostads 
Tilläget säger vpk: 

VPK-gruppen reserverar sig be
stäm t mot den borgerliga majori
tetens beslut att låta pensionärer
na bära hela bördan av de försäm
rade villkoren för det kommunala 
bostadstillägget. Det uteblivna 
tillägget under den nedre hyres
gränsen innebär för flertalet pen
sionärer. en reell höjning av boen
dekostnaden med 960 kr/år. För 
en pensionär eller makar med 
30.000 kr i inkomst innebär detta 
en skattehöjning med 3,2 0 kr per 
skattekrona. Utslaget på samtliga 
skattebetalare motsvarar kommu
nens ökade kostnader på drygt 
3,5 Mkr för försämringen endast 
12 öre per skattekrona, dvs mind
re än en 100-lapp för flertalet lön
tagare. 

Det är vår bestämda uppfatt
ning att samtliga Lunds skatte
betalare solidariskt skulle delat på 
den ökade kostnaden, istället för 
att, som den borgerliga majorite
ten nu har beslutat, den ensidigt 
drabbar pensionärerna. 

Huvudansvaret for den ytterli
_gare försärl).ringen av pensionä
rernas levnadsvillkor, utöver hy
res och matprishöjningarna, ligger 
på den borgerliga folkparti- och 
centerregeringen, som vill "spara 
pengar" åt staten. Borgarna i 
Lund kunde ha mildrat effekterna 
för pensionärerna genom att gå 
med på vårt krav. Inte minst mot 
bakgrund av ett förväntat över
skott på 20,5 Mkr från 1981, 
finns det utrymme för detta . För 
oss är dock solidariteten med pen
sionärerna det främsta skälet för 
vårt krav. 

om bl. a. hur kvinnor blir drabba
de, när de p. g. a. barntillsyn väl
jer att jobba deltid , det är de 
tjänsterna som dras in först. 

Till sist ledde Nällorna bränns 
allsång. Som helhet var det en 
mycket glad och varm stämning 
denna kväll. Alla deltagande barn 
var tysta när det behövdes, så vi 
alla hade möjlighet att lyssna och 
uppleva. 

Karin Blom 



TEKLA, Teori & Klasskamp 
Då och då presenterar Veckobladet någon av alla de glädjan
de många små tidskrifter som ges ut i Lund. Dessa tidskrifter 
behandlar ofta ämnesområden som inte ges utrymme i andra, 
massinriktade media, och gör det dessutom på ett väldigt 
grundligt sätt, med mycket högtstående analyser. I tider som 
dessa, med ett snålt kulturklimat, är det viktigt att slå vakt om 

Många associerar säkert tid
skriften till "kapitallogik" och 
annan "tung" tysk marxism. Det 
är riktigt att den läsning av Marx 
som man med någon mening kan 
kalla kapitallogisk (namn som 
Schanz, Krahl, Rosdelsky och 
Reichelt) , har varit en viktig in
spirationskälla för redaktionen . 
Förmodligen skiljer vi oss därvid
lag inte så mycket från andra som 
genomgått en teoretisk bildnings
process genom en viss "skola", i 
det att man efter en tid får mer 
perspektiv på den, skaffar sig 
andra impulser, samtidigt som 
man behåller en ofrånkomlig 
klockarkärlek till sin första inspi
rationskälla. Den finns där alltid i 
botten på alla problem och lös
ningar som man ställer sig. I 
sämsta fall kan det kallas dogma
tism , i bästa fall att man fasthål
ler vunna insikter som man 
bygger vidare på och försöker dri
va en ansats så långt det går, utan 
att flacka alltför vilt från den ena 
nyutsprungna teoriblomman till 
den andra. 

Den tyska skolan 
Efterhand har tidskriften i al

la fall presenterat ett brett spekt
rum av de problem och de teore
tiker man kan finna i " den tyska 
skolan". Denna marxism kan för
stås som en intellektuell tradition 
i öst och väst, i skarp motsättning 
till den marxism som utvecklas i 
Komintern och i Sovjet. Här finns 
inga fardigtuggade sanningar vilka 
kan serveras som "skolning", utan 
diametralt motsatta ståndpunkter 
bryts mot varandra. Om denna 
marxism är svårtillgänglig kan d et
ta vara en anledning, men ock så 
att dess gemensamma nämnare är 
en markant betoning på marxis-

mens hegelianska rötter. Det be
tyder t.ex. att man inte kapitule
rar inför kravet på vetenskaplighet 
i anglo-saxisk betydelse, något 
som vi ju annars är djupt märkta 
av här i Sverige. 

De ämnen som hehandlats i 
TEKLA spänner från socialisa
tionsteori till teknologi, natur 
och ekonomi, förutom grundläg
gande teoretiska texter. Bland de 
internationellt kända teoretiker 
vi publicerat artiklar av eller_ om, 
märks Agnes Heller, Hans Jurgen 
Krahl, Karel Koslk, Ernst Bloch 
och Alfred Krovoza. Ett par artik
lar har innehållit kritiska diskus
sioner av den just nu så aktuelle 
Jurgen Habermas arbeten. 

Djupborrande 
Aven om vi försökt få fram 

korta och lättsamma introduktio
ner till de teman vi tar upp, som 
t.ex. Tor N0rretranders artikel om 
marxismen och naturvetenskapen 
i nummer l O, så är de längre, 
tyngre och djupborrande artiklar
na fortfarande tidskriftens känne
tecken. l dessa tider av Polen-

Nicaragua forts. fr. sid. l 

berättar också om Nicaragua som 
ett land rikt på naturtillgångar, 
här finns guldgruvor, ädelträ och 
det är ett bördigt land. 

Problem 
Men Nicaragua har problem en 
usel ekonomi med stora utlands
lån, som man fick ärva efter So
moza. Ett land som fortfarande 
lider av sviterna efter befrielsekri
get och av jordbävningen 1972 . 
(Visserligen fick landet 250 mil
joner dollar i katastrofhjälp efter 
jordbävningen, men dessa pengar 
stoppade diktatorn Somoza i egen 
ficka). Det finns därför kritik 
mot alfabetiseringen, som man 
menar stjäl resurser från annat 
håll. Det finns de som menar att 
man ju inte kan mätta sina barn 
med bokstäver. 

Ingen tvingas 
Ingen tvingas idag i Nicaragua att 
deltaga i revolutionen. Detta är 
viktigt att veta nu när lögner 
sprids om påstådda massakrer på 
indianbefolkningen. Eva blir di-

rekt t:pprörd när detta kommer 
på · tal. Varför skulle Sandinistre
geringen som hela tiden satsat på 
det som är bäst för människorna 
(skola, sjukvård , jordreformer 
osv.~ plötsligt börja utöva våld 

det andningshål som dessa tidskrifters mångfald fortfarande ut
gör. 

Nu har turen kommit till TEKLA, Teori & Klasskamp. Dess 
huvudinriktning anges av namnet, TEKLA \r en vänstertid
skrift med ideologin som ämne. I mars i år har den existerat i 
s år. 

intresse kan säkert den ameri
kanske marxisten Bertell Ollmans 
(känd tidigare för en bok om 
Marx' alienationsbegrepp och som 
konstruktör till det populära spe
let "Class Struggle") över fyrtio
sictiga utredning av "Marx' vision 
av kommunismen" , i det nyligen 
utkomna nummer 11, vara av ett 
visst intresse. Ollman har försökt 
att rekonstru era en enhetlig vision 
av kommunismen hos Marx. ge
nom att skrapa ihop de spridda 
uttalanden som man kan finna i 
olika arbeten. Man kan visserligen 
tvivla på Ollmans grundläggande 
antagande, att det finns en vision 
som genomsyrar hela Marx' arbete 
från Ekonomisk-filosofiska manu
skripten och Manifestet till Kriti
ken av Gothaprogrammet och 
Pariskommunen , men hans artikel 
är ändå en utmärkt lathund för 
den som vill tränga djupare in i 
ämnet och för den som bara vill 
ha en lättsam översikt. Ollman har 
utfört ett grundläggande källkri
tiskt arbete, och som sådant är 
det oumbärligt. Marx' visioner 
kan både visas ha linjer som leder 

pä indianerna. Visst har det be
gåtts misstag, misstag som bestod 
i att man gick hårdhänt fram i 
början och som utgick från att 
man inte förstod de specifika om
ständigheter som råder för dessa 

fram till dagens socialiststater, 
som t.ex. kravet på arbetstvång i 
Mamfestet. liksom utopiskt-loc
ande drag, som " att det slag av 
ömsesidigt hänsynstagande som 
karaktäriserar sexuell kärlek un
der kommunismen har blivit den 
högsta måttstocken för mänskliga 
kontakter". Tyvärr kommer 
olycklig kärlek däremot ändå att 
finnas kvar. Det kallar Marx för 
"en olycka" . 

Ovanligt prisvärd 
Numret i övrigt innehåller en 

artikel om det marxistiska arbets
begreppet, samt en nekrolog över 
och en intervju med den i februari 
förra året avlidne tysk-amerikans
ke vänsterkommunisten och eko
nomikritikern Paul Mattick. I re
censionsavdelningen återfinns en 
presentation av en tysk bok, där 
förf a f tar en i Oskar N egts efter
följd har studerat " den socialde
mokratiska karaktären". 

Detta ovanligt prisvärda num
mer kostar endast 18:-. Tyvärr har 
vi ju för tillfallet inget bokcafe i 
stan som kan saluföra nya böcker 
och tidskrifter. Men sätter man in 
rätt belopp på postgironummer 
11 27 34 - 9, och anger vad man 
vill ha på talongen, så kommer 
numret per post. (Vi kan fram
över bl.a. utlova en presentation 
av Negts och Kluges nya bok 
Geschichte und Eigensinn, samt 
artiklar om den nya ungdomsrö
relsen och vänstern , och om sta
ten och det civila samhället.) Tid
skriftens adress är Box 1049 , 221 
04 Lund. Bokhandlare bedes vän
da sig till A-Z, som numera sköter 
bokhandelsdistributionen. 

A.R-y. 

människor som tid,gare levt isole
rade i de otillgängliga områqena 
vid atlantkusten. Nicaragua 'är 
ett öppet land, menar Eva Bendz, 
hjälporganisationer och kommi
sienen för de mänskliga rättighe
terna har inbjudits för att kont
rollera riktigheten i de påstådda 
övergreppen. 

Fotnot:det var i juli 1979 som 
folket i Nicaragua, under ledning" 
av den sandinistiska fronten -
FSLN, kastade ut den förhatlige 
diktatorn Somoza. Somozadynas
t in hade dä styrt landet i nära 50 
år. När Somoza störtades ägde 
han så stora delar av Nicaraguas 
industri och jord att man talade 
om att han drev landet som sin 
egen hacienda. Den folkliga segern 
i Nicaragua har onekligen varit av
görande för att de folkliga och 
demokratis~ krafterna i El Sal
vador och Guatemala kunnat enas 
mot sina respektive mördar
regimer. 

S-HM. 
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Har du flyttat? 
Skicka in hela adressdelen med din gamla adress till VB Bredgatan 28 
222 21 LUND. Min nya adress är : 
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..._ __ _.., l :a maj - kommitte 
bildad 

VPK Lund har utsett en kom
' _ _. .... 1mitte som börjat arbeta med att 
"" förbereda firandet av årets l :a maj . 

Svar till l. N. 
Om signaturen I. N. som skrev 

den fina insändaren i förra Vecko
bladet hör av sig till vår prenume
rationsavdelning ska vi fixa det 
här med din prenumeration. Ty
värr är det ju sa att då och då upp
står det fel med prenumerationer
na. i bland är det vi som gör fel, i 
bland beror det på faktorer som vi 
inte råder över. Men vi har den in
' tällningen att vi litar på våra pre
numerant ers uppgifter och hellre 
,kickar tidningen en månad över 
ttden än drar in den i förtid. 

M. B. , pren. chef 

Där ingår nu Lars Bengtsson, Ma
rianne Ekdahl, Nils Elfverson, 
Henning Kofoed , Gunnar Sandin 
och Ylfa Stubbegaard-Nielsen, 
och den kornmer senare att korn-

med bl. a. representant 
KU . 

Arbetarpolitik-Socialism är ju 
sen åtskilliga år den stora första
majmanifestationen i Lund, men 
den nu tillsatta kornmitten tänker 
på viktiga punkter utveckla och 
förnya firandet, både demonstra
tionen och festen. Mer om detta i 
senare VB. 

-tfi_n_l_l_3_4_3_3_(e_i_l4---21-j-3}_. • . 

Ett nytt Bokcafe "" K0><->f i ..D'>0FEN~ 
'1'\ ~VO\..U110NC.R."NDE. 

Blir det ett nytt bokcare i u R.EC.EPI 

Lund~ 
Nu på onsdag, den 17 mars 

är det m eningen att d et förs
ta steget skall tas. Då inbju
der nämligen Kulturföreningen 
Bokcafets vänner till ett all
mänt infonnationsmöte. 
Enligt uppgift från vanligtvis 
välunderrättat håll så är det 
mesta ordnat utom möjligen 
lokal. Klockan 19 blir det 
allmäna informationsmötet 
och sedan så fortsätter mötet 
kl 20.30 med ett konstitueran
de årsmöte för medlemmarna. 
Medlem kan man bli om man 
sätter in 30:- på pg 933825-2 
eller betalar på mötet. 

Alla är hjärtligt välkomna 
och mötet hålls i gamla 
Bokcafets lokal (mitt emot 
stadsbiblioteket). 

Gulasch för lata. 
Denna gulasch är enkel, inne
håller få arbetskrävande mo
ment. Tänk bara på att kött
strimlorna ska, jag upprepar 
ska, saltas och peppras innan 
stekningen har täppt till po
rerna. 

6 hg grytbitar, 2 stora lökar, 2 dl 
kraftig buljong, salt, peppar, mej
ram, paprikapulver, tomatpunl, 
1.5 dl vispgrädde. 

Ansa och strimla köttet, bryn 
det, salta och peppra. Lägg det i 
en tjockbottnad gryta, häll över 
buljongen. Löken hackas fint och 
tillsätts, tillsammans med ett par 
msk tomatpunl. Krydda med mej
ram och paprikapulver. Låt koka 
på svag värme tills köttet är far

L-------------JII digt, ca 45 minuter. Tillsätt då 

Vårfestprogram 
Vårfesten äger rum i Eslövs med
borgarhus lördagen 13 mars kl. 
13-23. 

13-15: På stora scenen: Röda 
blåset , Brukssångklubben, Alf
Göstas och Mikael Wiehe. 

15.15-16.30: På stora scenen: 
Tal av C-H Hermansson, Lunds 
Kommunistiska Blåsorkester. 

16.30: Musik, underhållning för 
barn, Lars Westman, konstutställ
ning och konsthantverksverkstad. 

19-23: På stora scenen: Compot
re (sång- och visgrupp), »Meta , 
Åke, Christer och Rosita» (skånsk 
musik under 1000 år), Guttaper
ka (f. d. Gooforkestern) och Onna 
Taas akustiska sektion. 

Inträde: 13-18.30 1!i kr. 19-23 
15 kr, hela dagen 25 kr, barn 5 kr . 

Arrangörer: VPK Eslöv, KU
Eslöv, Socialistiskt forum . 

grädden och låt koka någon mi
nut. Avsmaka. 4 personer. Det 
passar lika bra med potatis som 
ris eller bröd till. 

Konferens om den offentliga 
sektorn 
Följande ämnen behandlas: 

Ekonomin och den offentliga 
sektorn. 

- Vad betyder åtstramningspoliti
ken för kvinnorna och kvinno
kampen ? 

. Hur arbetar vi fackligt /politiskt 
i den offentliga sektorn? 

Inledare: Gunnar Persson, Karin 
Widerberg och Chris Nilsson. 
Grupparbeten och diskussioner. 
Tid: Lärd. 27/3 kl8.45 
Plats: Svarvarestugan, L:a Tvärg., 
Lund. 
Anmälan och vidare upplysningar 
genom VPK:s distriktsexpedition, 
tfn 040/97 88 97. 

UTGIVARKORSBAND 

Karin Blom 
Erik Dahlbergs g 3 B 
222 20 LILJN!D 

Val i sikte 
28 personer har nu lovat att ge 

en semester- eller lovveckas arbete 
till valarbetet (eller höstfesten) . 
Det är bra, inte minst för att det 
ger valkommitten en god grund 
att stå på när verksamheten plane
ras. Och det är bra inte minst mot 
bakgrund av att bara en minoritet 
av VPK/KU:s medlemmar kon
fronterats med anmälningslistor
na. Du som inte får listan presen
terad för dej: Ring upp expeditio
nen, tfn 13 82 13, och anmäl dej . 
Fascinerande uppgifter väntar, 
som att resa cirkustält eller dela 
ut valpropaganda i Skånes kolgru
vedistrikt . 

Har du inte en semestervecka 
att avvara vill vi gärna att du re
dan nu anmäler dej som beredd 
att ansvara för någon speciell 
verksamhetsgren i samband med 
höstfest/valarbete, t. ex. att orga
nisera underhållet av affischtavlor 
i kommunens Romeledel. 

F. ö. har valkornmitten kom
pletterats med Anders Ernilsson 
och representant för KHF samt 
lägger snart in en ny växel. 

VPK Skåne startar kam
panj mot arbetslösheten 

VPKs Skånedistrikt drar i da
garna i gång en kampanj mot ar
betslösheten. Man har i detta sam
band med denna sammanfattat 
några teser om sysselsättningsläget 
i Skåne i en liten broschyr: »l 
Skåne, Sverige och stora delar av 
världen råder i dag ett absurt eko
nomiskt system som håller många 
människor arbetslösa samtidigt 
som många nödvändiga jobb för
blir ogjorda.» 

VPKs SÖNDAGSSKOLA: »Skolan 
som ldeologlproducent», lnlådare 
Bengt Sandin. Sö 14/3 kl 19 i 
stadsbibl . stuciecirkelrum 1. 

8-14/3: Medlemmarna uti den un
der bildning varande Nya Arbetar
föreningen kallas till allmänt möte 
å pastorsexpeditionen. 

BLASO[;l KESTE RN spelar i' Eslöv 
pli lö 13/3 kl 15.15, medborgar
huset. Samling 15. Bandlera Ros
sa , Hör mask inernas sling, Sollda
r itätslied, Kvinnornas l nternatio
nal, Mot barrikaderna samt Fol
low On. Dl! senaste användbara 
tllg gllr redan 13.55 llker de som 
vill bil; samling pli Ciamenstorget 
14.30, medtag bil( l). 
BLASORKESTERN har lirsmöte 
pli sö 14/3 kl 19 pli Palaestra. 
BleckbiAsara tar med huvudrätt, 
träbillsare tar med efterrätt, allt 
minst för tvi!, en var sin egen 
dryck. Årsmötesförhandlingar. 
VPK l F tränar inomhus pli Ler
bäcksskolan lö 13/3 kl 16. 
VPK l F handbollslaget: Match 
mot Bujum Bura ti 16/3 kl 20.30 
pli Bollhuset plan B. 
ANDERS F RÖNNBLOM & SES
KATON pli Pub Sparta lö 13/3. 

rrangör Folk & Rock, 
STADSSANERING l LUND, 

ieträH arrangerad av Hvres
laii><tfi\' r~mingen. Stadshallen, kl 19, 

3. 
LUND: Allmänt medlems
med Bo Hammar om VPK 

h Polen, ti 16/3 kl 19, stadsblb-
l ket, studiecirkelrum 1. 
URSVERKSAMHETEN: Sön-

öreläsning 14/3: Det koope
alternativet - en tredje väg i 
min. Kai Blomqvist, KF. 

KOMPOL har möte mll 15/3 kl 
19.30 pli partllokalen, Bredg. 28. 
»Kulturfrllgornas nämndorganisa-
tion. 

VECKOBJ_,AJ)J~T 

REDAKTIONSUTSKOTTET ut
gjordes denna vecka av Olle Tele
man, Lars Borgström & Kristina 
Lanthån . 
Bl LDE R: K r istirta Lanthån, Lars
Göran Mann, Jan Hlnderson, 
Inger Stenlund. 
FOTO Nicaragua: Eva Bendz. 

KONTAK1REDAKTÖR FÖR 
NÄSTA NUMMER: 
Jan Hindersontel 12 71 26. 
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