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Giftig vår 
Det är vår och snart kommer den ostyriga naturen att skjuta 
fart. I våra planteringar kommer snart även otäcka plantor av 
sådant vi inte planterat, s. k . icke önskvärd vegetation, att spira . 
Detta har ansvarsmedvetna förvaltare av vår närmiljö insett och 
bestämt sig för att göra något åt. 

Iranska studenter 
far illa 

Kortsiktiga ekonomiska intres
sen har gjort att kemisk bekämp
ning har dominerat både den pri
vata och offentliga sektorn. Sedan 
ungefar ett år finns dock ett full
mäktigebeslut på att berörda 
nämnder (hälsovårds-, park- och 
naturvårds- m. 11 .) ska »genomföra 
åtgärder för att åstadkomma o
gräsbekämpning utan användning 
av kemiska medel». Hälsovårds
förvaltningen försöker i denna 
anda bl. a. påverka privata hyres
värdar, bostadsrättsföreningar och 
andra att minimera giftanvän~
ningen. Resultatet av denna an
strängning är minst sagt måttligt 
giftspridarna har ju dessvärre la
gen på sin sida. 

MEDDELANDE 
Kem•sk ogra sbekampnmg kommer att ske av •eke 
onskvard veqetat•on 1 plantermgsytor. ej gransande 
tilllekytor mom bostadsområden. 

Många iranska studenter i Lund är idag så gott som utan pengar. 
De kan inte betala sin hyra och knappt skaffa· sig mat för dagen. 
Någon möjlighet till socialhjälp har de inte heller, de har nämli
gen hamnat i kläm mellan olika myndigheters bestämmelser. 

Fast med flygplan lär man väl inte 
spruta. 

Ma<;~ iltratlvigen 1-51 
S:tH•nsGrlndZ - .,,1- ll 
HÖ9bov 1 A-1 R 
Folkplrksv2A-2M, 1-! 
ven DUrens vi g JS - 47 
Stenmlltlt evS, J 
Nöbbel(~vlv 2- 44 
Jiglre<;~atanl-51 
Gl .. lingav! - 13 
Tordmulev J 

luzernv l 
Murarev2, 3, 4 
Hj rleman•PI 4 
T)ollebergsvll - 95, 101 
Örn.., 32 - 106 
Vikingav l-21 
Uardav26-51 
Speurev2-46 
Oalby : Bondav 1-11 
Sandby : Alljg 27, 2! 

Todpunkt !or IPfldandet ~eck;~ 11-1 4 
haO.t tod kommer an anges pi respeklove omli1den Fol1ande ptl · 
pari t tollhorande klass 3 kommer an anviilntlas Gardepro m 50 V P. 
reg -!lr3134Pnntopreg -nr3032 
Narrnare upplysnongir kan ltmnas av Lunds kommuns fastoghell 
AB 11112 4950Umt HIISOYirdSI'IImMen 1 lund 

Men vem håller tummen i ögat 
på Lunds kommunala fastighets
aktiebolag? Nog tycker man att 
kommunens fastighetsbolag borde 
gå i spetsen för en giftfri ogräsbe
kämpning nu när kommunens 
styresmän är så eniga om att detta 
är bäst. Men icke. Ett av de första 
tidningsmeddelandena om kemisk 
ogräsbekämpning kommer just 
från kommunens fastighetsbolag. 
Detta aktauliserar än en gång in
synsmöjligheten i och möjligheten 
att demokratiskt påverka de kom
munala bolagen. 

Kräv att få insupa den livgi
vande vårluften till ljudet från 
hackan och spaden i stället för 
att låta ogräsbekämpningsmedels
industrin profitera pa vår hälsa! 

Inga pengar från Iran 
På grund av de senaste årens hän
delser i Iran har det regelbundna 
ekonomiska stödet hemifrån, som 
finansierat många iranska studen
ters studier vid universitetet, upp
hört att komma. Anledningen till 
detta är dels att Khomeini-regi
men i allmänhet är misstänksam 
mot utlandsstudenter, dels att 
det helt enkelt idag är omöjligt 
att föra u t pengar eftersom den 

. iranska administrationen fallit 
samman och knappast fungerar. 

Redan förra året fann sig flera 
iranska studenter vara utan pengar 
och då bestämde socialnämnden i 
Lund att de skulle få deltidsar
betstillstånd. Meningen var att de 
under studietiden skulle kunna 
dra sig fram på deltidsarbete. Men 
arbetsmarknaden idag är omöjlig, 
de flesta studenterna har inte ly c- · 
kats få något arbete. 

Och eftersom de har status 
som gäststudenter, får de inte hel
ler socialhjälp. Sam tidigt ökar de
ras hyresskulder. Många iranier 
står nu inför hotet att vräkas av 
AF och flera av dem drar sig fram 
på allmosor från IM eller på hand-

SAP stöder svångremspolitik 
Kommunstyrelsen antog vid sitt sammanträde den l mars ramar för den ekonomiska verksamhets
planen 1984-88 (EVP) och budgeten för 1984. Kommunens kostnader och därmed verksamheten 
förutsätts minska med 2%, vilket stöddes av m, sap, fp, c och mp. Rolf Nilson (V pk) har i en reser
vation kritiserat detta beslut, om vilket förvaltningscheferna och facken informerades i tisdags. 

Det heter i reservationen: »Beslu- den borgerliga linjen och godkän- vation 1983). Så lät det då och nu 
tet i komm,.~tyrelsen ... visade ner att man nu skall pruta i bara några månader senare är man 
med all önSKvärd tydlighet att det förhållande till årets budget, som till och med villiga att pruta ytter-
bara finns ett egentligt alternativ de själva ansåg vara orättvis och ligare.» . 
till svångremsplitiken. Det är V pk. otillräcklig, det är märkligt. »Vi V pk anser liksom s att den 
Socialdemokraterna och Miljöpar- socialdemokrater i Lund kan kommunala verksamheten är vär-
tiet ställde upp på borgarnas för- konstatera att den borgerliga defull och kan därför inte accep-
slag till ramar. Det innebär i klar- majoriteten i sitt budgetförslag tera de tagna ramarna. l stället 
text att de accepterar att kom- ytterligare fOrstärker svårigheter- förordas alternativ »som innebär 
munens kostnader ... skall mins- na för utsatta grupper i vårt nettokostnadsökningar i fOrhål-
kas med 2%. Det innebär också samhälle.» »Vi kan från social- !ande till 1983 års budget med 2 
att man går med på att inte ge- demokratiskt håll inte acceptera resp. 3% och att resurserna fram-
nomföra en del av de beslut som detta utan har lagt förslag för att för allt skall inriktas på boende-
tog i budgeten för 1983. Att motverka de mest negativa effek- kostnaderna i flerbostadshyres-
Miljöpartiet valt denna linje är terna och ge stöd som utjämnar hus, kollektivtrafik, utbildning, 
kanske inte så konstigt men att skillnaderna mellan olika sam- social omsorg, kultur och arbets-
Lunds • socialdemokrater går på hällsgrupper.» (SAP:s budgetreser- löshet.» 

lån från goda vänner. Många halv
svälter och .far illa. 

Ett avskyvärt val 
Iranierna skulle kunna förbättra 
sin situation genom att begära po
litisk asyl och få flyktingstatu s. 
Det ger rätt till social hjälp. Men 
begäran om asyl innebär samtidigt 
att familjen i hemlandet kan ut
sättas för represaHer av olika slag. 
Det är ett avskyvärt val att ställas 
inför: svält för att skydda familjen 
eller trygghet på familjens bekost-
nad. · 

l Uppsala har socialnämnden 
ändrat sina bestämmelser och bi
fallit socialhjälp utan krav på flyiC
tingstatus. l Lund har man över
klagat socialnämndens tidigare ne
gativa beslut och inom 5-6 veckor 
emotses beslut. Kan man hoppas 
att Lund följer Uppsalas exempel? 

- Oljepriserna har sjunkit kraftigt 
på sistone. 
- Ja, västerlandet verkar vara räd
dat för den här gången. 
- Det innebär att bytesbalansen 
förbättras . . . . . . . . . . . . . . 
- exportindustrin stimuleras. 
- produktionsapparaten byggs ut 
och vinsterna ökar. 
-Lönerna går förståss upp så att 
den ökande varuproduktionen 
kan försäljas. 
- Matpriserna sjunker och hyrorna 
sänks. 
- Den kommunala och statliga 
sektorn kan expandera fOr att 
trygga barnomsorg, utbildning, 
sjukvård och dylikt. 
-Ånej , inte i Lund i alla fall: 
I, 77% nedskärning ska det bli 
trots att man hade ett överskott 
på 12,6 miljoner förra året. 
- Här tycks inte logikens lagar 
gälla. Ve o~s, vi dödliga! 



~ ~ Arkiveringen 
Ms e.ru., enda strids-

Kvinnorna i Lund Ifråga på vpk:s 
Vpk:s kvinnor i Lund är på rram- årskonferens 
marsch. I Y pk Skånes nya dist- -- -
riktsstyrelse sitter 3 kvinnor, Ka- Ypk Skåne höll i helgen års-
rin Svensson, Monica Bondeson konferens i Tomelilla. Det var 
och Britt Wickum, och l man, en trivsam tillställning men 
Christer Möller. I Ypk Lunds sty- politiskt något matt. Ja, den 
relse sitter 7 kvinnor och 3 män. enda egentliga debatten kom 
Av de 7 platser Vpk har i Lunds r·· t o d · d d 
kommunfu llmäktige är 4 kvinnor. ors pa en Sista agor - · 
Vi måste ta till vara den kraften ningspunkten. 
och analysera varför vi i Lund har Det gällde en motion om åtgär-
lyckats så bra med att få kvinnor- der för att ordna upp partidistrik-
na att vilja och våga ställa upp. tets för tillf<illet rätt oordnade ar-
Den kunskapen som vi i Lund har kiv. Lars Bengtsson i lundadelega-
måste vi föra ut till hela Skåne tionen tyckte att handlingarna 
och hela Sverige. borde överlämnas till landsarkivet 

De nya arbetsformer Ypk som skulle ordna dem på ett sak-
Lund och även Ypk Skåne har är kunnigt sätt och förvara dem 
en starkt bidragande orsak. En på ett betryggande sådant. Men då 
viktig arbetsform är att man på tog det eld i bl. a. Lars Westman 
konferenser och andra stora mö- från värdorganisationen. Kan ett 
ten jobbar i smågrupper där mera kommunistiskt parti tryggt över-
tankar från både män och kvinnor lämna sin historia i den borgerliga 
kommer fram. I smågruppsdisku- arkivorganisationens förvar? Vitt-
ssianer kommer lättare allas erfa- nade inte det om en naiv tilltro 
renhet och kunskap fram och ge- till den liberala demokratins håll-
mensamt formar man lösa tankar fasthet? Invändningar om att ar-
till genomtänkta ideer. kivet var skäligen trivialt och att 

Kollektivt ledarskap är en an- Ypk numera var ett öppet parti 
nan form som gör att fler kvinnor med bl. a. kongresser hjälpte inte, 
och fler män vågar ställa upp. Att utan en stor majoritet gick på 
komma ifrån konkurrensen och Lars Westmans linje. 
inte stå själv med hela ansvaret Annars kan noteras att den an-
utan att man solidariskt delar på tagna verksamhetsplanen allmänt 
detta så att alla känner sig delak- bedömdes som realistisk och att 
tiga är en viktig vinst fö r alla. Karin Svensson från Lund omval-

Det är viktigt att komma ifrån des till distriktsordförande. Övriga 
de borgerliga och patriarkariska lundabor i den nya styrelsen blev 
prestationskrav att man måste Monica Bondeson, Christer Mäl-
vara en fullärd kommunist för att ler, Iris Nilsson och Britt Wickum. 
delta i Ypk:s arbete. Vi ska i stäl- Uttalanden togs mot JAS och TYs 
let tillsammans skola oss till goda censur av den aktuella Gam bia-
socialister och kommunister ge- filmen, för det demokratiska Bo-
nom att delta i Y pk s arbete. livia och de sydöstskånska järnvä-

På Ypk Skånes årskonferens i garna. 
helgen praktiserades en del av des-
sa arbetsformer som gjorde att 
fler kom till tals och man kände 
samhörighet och enighet vilket ger 
styrka. 

Det är en del av kvinnorörel
sens krav som har slagit igenom 
och då främst i Lund, och det är 
därför kvinnorna i Lund lättare 
har märkts utåt. Kvinnorna har 
dragit med sig andra kvinnor och 
Ypk är ett parti även för kvinnor 
och inte bara för män. 

Årskonferensen beslutade att 
en kvinnopatrull, typ den i Ypk 
Värmland, ska ordnas under våren 
som kan få med fler kvinnor som 
kan forma och föra ut Ypks poli
tik. Vi kvinnor och män har 
mycket att lära varandra så vi kan 
forma vårt parti socialistiskt och 
vårt parti blir livsbejakande och vi 
kan visa folket att vi är det rätta 
alternativet till borgerligheten. 
För vi står för socialismen som 
även innehåller solidaritet och ge
menskap. Y pk Skäne är inne på · 
rätt väg och vi önskar den nya dis
triktsstyrelsen LYCKA TILL un
der det kommande verksamhets
året. 

Extra årsmöte 
KU-Lund håller extra årsmöte 
onsdagen 16/3 kl 19_00 i lokalen 
på Bredgatan 28. De två viktigas
te frågornl! är val av ombud till 
KU:s kongress i Örebro 12-16 
maj och godkännande av f<irra 
årets bokslut. För övrigt fyll
nadsval till diverse utskott. 

Rapport från 
kvinnapatrull 

I VB nr 6 kunde ni Jäsa om 
kvinnopatrullen. 
På måndag, den 14 mars ska vi ha 
en textilafton, då vi gör applika
tioner, banderoller och vimplar. 
Vi tänker också prata om Berit 
Ås bok "Handbok i kvinnofri
görelse", som vi läst delar av. Läs 
gärna i den. Kan du inte det så 
kom ändå och lyssna. Då kommer 
du säkert att vilja läsa boken. 

Vi träffas hemma hos Iris Nils
son, Virvelvindsvägen 4E. Är det 
något du undrar över så ring Iris 
11 85 91 eller Eva 12 90 40! 

Boka in lördagen den 16 april 
Då ordnar distriktets kvinnapoli
tiska utskott ett seminarium i 
Lund. Kerstin Bergöö och Inge
gerd Rösler-Rasenberg ska tala 
om språk och kön i skolan. Mån
ga var entusiastiska efter novem
berseminariet i Hässleholm, där vi 
fick ta del av deras kunskaper och 
erfarenheter. Nu vill vi att fler ska 
kunna ta del av ämnet. 

Kvinnliga kommunalpolitiker 
kommer också att dela med sig av 
sina erfarenheter under dagen. 

Distriktets kvinnapolitiska . 
utskott · 

Hellre golf 
än extraknäck 

Det är bättre att de landstinglanställda läkarna spelar golf 
på fritiden än knäcker extra som s k fritidsläkare, sa Erik Nils
son i landstingets uppmärksammade debatt om privatjouren 
nu i måndags , och en del i salen studsade kanske till . En kom
munist som förespråkar golfspel? Fast Erik Nilssnon ville när
mast travestera det borgerliga f d statsrådet som tyckte att 
extraknäck var bättre än golf. Och visst är det viktigt att lands
tinget ser till att alla dess anställda inte tröttar ut sig så att de 
skär snett när de står p å sitt ordinarie jobb. 

Det socialdemokratiska landstings
rådet Bengt Holgersson gav exem
pel på hur otillförlitligt det upp
haussade systemet med fritidslä
karmottagningar kan vara: Be
söker man idag Cityakuten i 
Stockholm kan man där läsa 
"Tidsbeställning på grund av råd
ande influensaepidemi". 

När landstinget i sjukdomsti
der beordrar sina läkare till över
tid får de helt enkelt inte tid att 
sköta sin lönande hobbymottag
ning. Och Bengt Holgersson för
klarad e att han i sin pågående ut
redning inte var villig dra in tir
man Sydsvensk Läkarkonsult i 
jourverksamheten. Mot detta op
ponerade sig förstås den fria före
tagssanhetens partier, fast efter en 
skala som sträckte sig från mått
fullhet till hets. Inte minst hos 
moderatema fanns ett brett spek
trum av åsikter, och Erik Nils
sons fråga om det partiet höll på 
att spricka var inte obefogad. 
Den sprickan mellan vanlig höger 
och friedmansk ultrahöger har ju 
kommit till uttryck även i Lunds 

kommunfullmäktige. 
Men med en kraftfull ultra

höger finns det risk för att hela 
det politiska fallet förskjuts åt 
höger. Socialdemokraterna var 
trots kraftfullt språk i en försvars
position och Helena Svantesson 
(vpk) kunde påvisa flera mot
sägelser och oklarheter i deras 
ståndpunkt. Mest anmärknings
vär t var kanske deras positiva in
ställning till en planerad , delvis 
landstingsfinansierad forskning 
som skulle jämföra effektiviteten 
mellan privat och offentlig jour
tjänst. Det var dr Grauers i Syd
svcnsk Läkarkonsult som hade 
formulerat projektet, och det ver
kade inte särskilt imponerande i 
referatet. På vilka grunde fördelar 
landstinge t fo rskningspengar? 

Ypk behövs i landstinge t lät 
parollen infö r valet, och det är 
nog så riktigt. Nu hoppas vi bara 
att Erik Nilsson preciserar sej näs
ta gång han talar om läkarnas golf
spel. Detta får inte ske på Kungs
marken eller i Falsterbo. De ba
norna (och några till) ska bort' 

In ternationella k vinnodagen 

Den internationella kvinnodagen, 
8 mars, uppmärksammades i Lund 
med en demonstration som sam
lade ca. 200 deltagare. I spetsen 
fOr tåget bars en banderoll med 
texten »Ingen kvinnokamp utan 
klasskamp». Man tågade från 
stortorget runt Mårtenstorget 
och via Skornakargatan och Kyr
kogatan upp till stadsbiblioteket. 
Fredsparoller, facklor och glada 
barn gav i övrigt karaktär åt tåget, 
som avslutades med ett möte i 
stadsbibliotekets hörsal. 

Mötet avlöpte inte i enlighet 
med normalt svenskt ceremoniel. 
dvs. tyst publik avlyssnande klok 
talare. Nej, här f<irekom livlig 
verksamhet kring bord och stånd 
samtidigt som talare och artister 
konkurrerade om uppmärksam

. het en. Det billiga (kanske alltför 
billiga) kaffebrödet bidrog till att 
göra livet angenämt för demon-

. stranterna. Anna Christensens tal 

om lönearbetet fick många att 
tänka litet extra, Tösaton och 
Nällorna bränns stod för utmärkta 
musikaliska inslag. Kvinnocent
rums teatergrupp roade publiken 
emellanåt. 

När mötet var slut gick många 
vidare till eftersitsen på K vinno
centrums nya lokal Östra Mårtens
gatan l O. Där vankades ytterligare 
förtäring i de något nedslitna men 
vackert dekorerade rummen. 
Stämnir.gea var den bästa och allt 
talar för att Kvinnocentrum kom
mer att utöka sin verksamhet den 
närmaste tiden. 

En aktuell text från Nällorna 
bränns sjöngs som avslutning på 
mötet på stadsbiblioteket: 

//:Syster Eva:// 
//:Vakna nu."// 

//:Kvinnocentrum väntar:/ l 
f/:Kom med oss."// 

Me/.: Broder Jakob. 



Plektrum i 
lokalradion 

Sedan några månader har vi 
lokalradio i Lu.nd. (den finns 
längst upp pa FM-bandet, 
99, l MHz). I mycket liknar 
den det trista utbudet på and
ra orter - kyrkliga, särskilt 
frikyrkliga, program i massor 
föreningsinformation som ä; 
trist och inåtvänd. 
Här i Lund förstås är den också en 
lekstuga för studentföreningar, 
mkl nationer. Nu har vi inte lyss
n~t 1g.enom hela utbudet - långt 
danfran - men roligast är no" 
hallåmannens ljuvliga dialekt nä~ 
han annonserar ut "Måsradion -
radion som inte kan hålla truten" 
Ua, vi menar dialekten och inte 
vitsen). 

Men åtminstone ett mycket 
hörvärt undantag finns. Det är 
Plektrums sändningar som går tis-

dagar 22-23. Vid ett tillfalle var 
det en återblick på Plektrum och 
det lundensiska jazzlivet sedan ?O
talets början. SÖm regel är det nu 
program som ger en fyllig presen
tatJOn av de grupper som Plek
trum presenterar i sin konsert
verksamhet (i regel fredagar på 
Pub Sparta? . De gånger vi lyssnat 
har det var1t bra presentationer -
bakgrund, .samtal med grupp och 
ev arrangorer, m spelningar av 
gruppen. Plektrums sändningar 
har ofta de kval! teer som kan göra 
en lokal , kommunal radiokanal 
motiverad - kompetent, informa
tiv och i hög grad lokal. Och för 
prövade ly s~nare till jazzprogram
men 1 Svenges radio så har man 
(hittills) undgått de alltid lurande 
schablonerna -:: e~ slafsigt upp
sillpen och mforstädd, kåserande 
SJalvbeseglande hållning som pre
sentatarer av den här musikfor
men ofta lägger sig till med. (Lys
ande undantag i radion är Gunnar 
Lindkvist med "Oerhört!" och 
Lars Westins olika program) . 

Nog borde det finnas slum
rande resurser på den progressiva 
politiska kanten, vars intresse och 
f?rmåga i radiojournalistik skulle 
fa blomma ut. För visst vore det 
fint att få ett Veckoblad i lokal
radioversion - med möjlighet till 
direktsändningar från debatter 
mm. 

GO 

Säkert 
vårtecken 
Rubriken syftar inte på att råkor
na i Lundagård lite försiktigt bör
Jar plocka kvistar till sina bon i 
trädkronorna, nej vi tänker på 
vpk IF som planerar att övergå till 
utomhusfotboll .· På senaste Ler
bäcksträningen började Jan Svens
son plötsligt agitera för frisk luft 
och gräsplaner. Det är kanske rik
tigt för spelsäsongen närmar sig, 
r~dan 1 bolJan av april är det dags. 
for den första cupmatchen. Den 
går som vanligt i Malmö och vi 
kommer väl också som vanligt ha 
lite svårt att värja vårt mål mot de 
hårdföra malmöpågarna. 

I lundaserien väntar en spän
nande säsong med två vpk-lag i 
högsta. divisionen. Det ena laget, 
som hackat ganska länge i div l 
ä.r såpass samspelt att det hoppa; 
over vrntertranrngen, men även 
d~s~a underbart begåvade spelare 
borJar nog känna behov av att 
krypa fram ur sina iden. Det an
dra laget, som gör debut i elit
serien, har tränat flitigt och en hel 
d.el nya förmågor har dykt upp på 
Sistone. Och nu gäller det alltså 
att testa formen på lite större 
ytor. 

För er som legat sömnlösa och 
~ubblar på hur det gick för vpk i 
momhuscupen i Veberöd kan vi 
meddela att det gick inte alls bra. 
Bägge lagen, som var starkt redu
cerade p g a Bangkok och vinter
lovså!aganden, blev tidigt utslag
na. Savar det med det! 

Höjeådalgången förslag C 

Det .var. folkvandring i Höje§da
len ' sondags. l hällande regn 
Mellan 100 till 150 människa; 

· voile .. veta hur vä_g~erkets planer p§ 
en vag skulle ta.sog ut i verklighe
ten. Det var pAtailande hur nära 
Klosterg§rden vägen skulle synas 
(~ch höras) om den lades mellan 
v~xt.husen och än. Därför var det 
va idogt bra att kunna uppleva det
ta på Pi.ats-och inte bara pli en 
~arta,. dar man inte ser att vägen 
logger o en sluttni·ng. 
D~t fanns kulturhistoriker och 

ornotologer som berättade om vii- . 

ken skada ett vägbygge sk ulle 
kunna välla pä stenäidersboplatser 
och fägelliv. Men framför allt upp
l~vde nog .de. flesta hur menings
l.os och onodog denna väg faktiskt 
ar. 

Efter promenaden sökte sig del
tagarna tHI fritidsg§rden, där man 
kund~ starka sig med varmt kaffe 
och doskutera vägplanerna med va
randra och byalaget. Där fanns en 
hel del kommunalpolitiker som 
hade varit mad i ädalen, m~n det 
var egendomlogt nog bara från vpk 
centern och miljöpartiet. Modera- . 

, ter, folkpartister och socialdemo
krater lyste m·ed sin fränvara -
men dom är väl inte intresserade 
av att fä reda pä vad andra tyc
ker ... 

Nu ska vägverkets olika alterna
tiv behandlas i byggnadsnämnden 
och gatunämnden. Om de IIIter sig 
pliverkas av alla de svar som bya
lag, miljögrupper och stadsdels
föreningar skickat in, Aterstilr 
att se 

Handboll 
Handbollslaget som förra termi
nen spelade i högsta serien i Lugis 
motionshandboll, klarade inte 
nytt kontrakt utan blev nedpeta
de till div ll. l år har laget plockat 
6 poäng av 8 möjliga vilket väl 
får anses vara godkänt. Lite mer 
taktiksnack före matcherna skulle 
nog kunna höja nivån på spelet 
ytterligare några snäpp, nu händer 
det ibland att laget tar form först 
någon minut in på matchen. 

Löpsäsongen 
Slutligen ber vi att få påminna om 
att löpsäsongen inleds med Lugi
cross lördagen den 19 mars u te i 
Skrylle med start kll0.30 (damer 
4,5 km) och 11.15 (herrar 9 km). 
Även pojk- och flickklasser finns. 
Anmälan till Lugi Friidrott, Box 
744, 220 07 Lund senast 12/3. 
Efteranmälan kan ske fram till 
30 minuter före start. 

Andra Lundalopp att se fram 
emot är "Lundaloppet" den 4 ap
ril och "Lunkloppet" (f d Karne
valsloppet) den 12 maj. 

FH 

Vem bestämmer 
din musik? 

l rampljuset: En älskvärd liten 
man som kastar skuggan av en 
kontrabasfioL 

.. Ell t~ttimusiker som utför det 
nodvand1ga grovarbetet i en orkes
ter.. Nödvändig och oviktig, det 
marks egentligen inte riktigt hur 
han spelar. 

Han lever ensam - med sin 
ko!ltrabas - och längtar efter att 
~ alska. Han drömmer om att få 
VIsa sig för den i hemlighet avhåll
na, men hans instrument är hans 
hinder. 

- Vem märker när en kontra
bas på 3 :e pulten spelar det v ack
raste han kan? och 

- Vem vill älska en man som 
har ett så otympligt instrument? 

Hur länge kan man leva i sh!g
gan av en kontrabas? 

Gå absolut och se Kontraba
s~n av Patrick Siiskind i Mercu
nusteaterns uppsättning. Närmast 
12-13/3 i Helsingborg 15/3 på 
Victoria i Malmö. ' 

Ur programbladet: »Kontraba
sistens världsbild är i mångt och 
mycket en vrångbild, det mest 
kännetecknande för honom är 
hans omed~etenhet. Själ~ begriper 
~an, m~d sma konservativa värde
nngar, mte att det är ett revolu
tionärt hopp som kommer hans 
tankar att syssla med Frankrike 
d.et konstiga landet, där »revolu: 
hanerna utförs av det vanliga 
enkla folket ... ».» ' 

MS 
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Gastronomi och 
kvinnokamp 
För ett antal år sedan fördes i den 
franska pressen en häftig diskus
sion om vilka som är skickligast 
på det gastronomiska området, 
männen eller kvinnorna. Ett par 
manliga mästerkockar stack ut 
sina höga mössor ur stekoset 
och hävdade frankt att männen 
är vassast på att laga god mat. 
Och de hänvisade till det faktum 
att det just är män som förestår 
de bästa restaurangköken i Frank
rike. 

Dessa kockar fick emellertid 
inte stå oemotsagda länge. Flera 
kokerskor protesterade på det be
stämdaste mot sådant »snack>>. 
De kunde lätt visa att en mängd 
erkänt läckra rätter hade kvin
nor som upphovspersoner. Och en 
mängd recept på sådana publi
cerades. 

Ett sådant - på en efterrätt -
presenteras här. Bakom det · står 
den kända kokerskan Yvonne 
Soliva från »Moulin de tante 
Yvonne». Denna »kvinnliga.» efter-

. rätt - en mousse au ehokolat -är, 
väl anrättad, något av det smar

. rigaste man kan tänka sig. 
Till 6 personer tas: 300 gr bitter 

mörk choklad, 300 gr smör, 100 
gr socker, 2 apelsiner, 6 ägg. 

Riv skalet av ap~lsinerna och rör 
smöret luftigt och smaksätt med 
det rivna skalet. Pressa sedan 
apelsinerna och häll saften i en 
kastrull. Bryt sönder chokladen 
och värm så att apelsinsaften 
absorberas helt av chokladen. 
Rör i sockret och när smeten 
rörts jämn, häll den i en rund 
skål. Tillsätt sedan äggulorna en 
och en och vispa. 

Vispa därefter äggvitorna till 
ett hårt skum. Blanda sedan i 
chokladsmeten med lugna rör
elser. Rör fOrsiktigt så att ägg
vitan inte förstörs. När smeten 
är jämn och luftig ställs den 
kallt. PortiOlrsskålar är onödigt. 
Chokladmousse skall man äta 
efter behag. 

E. Tommy Nilsson 

Sjuttiotals
socialism 

1 På stadsbiblioteket har de se
naste veckorna visats utställ
ningen »Himmel eller pannka
ka» som är Sjord av en arbets
grupp inom Vpk Tensta-Rin
keby och handlar om socialis
men i Sverige. 

Den är ritad i den småpräktiga, 
småhumoristiska stil som man för
knippar med Ola Nyberg och som 
kan ses som den svenska sjuttio
talsvänsterns egen version av so
cialrealismen. Också innehållet är 
»realistisk t» och handlar om k on
kreta, vardagliga situationer och 
problem i ett socialistiskt Sverige. 
Inget Tatlinskt torn utan gråare, 
plattare, mera pannkaka än him
mel om man så får säga. 

Inget fel på de framställda å
sikterna Man bekänner sej t. ex. 
till både full löneu tjämning och 
totalt reklarnförbud, vilket tyvärr 
får betecknas som en vänsterlinje 
även inom Vpk. Hade utställning
en kommit sådär 1974 när Jörn 
Svenssons bok med den suggestiva 
Brechttiteln »Du ska ta ledningen 
och makten» låg på alla socialis
ters nattduksbord, då hade den 
nog gett en kick. 

Nu är man mer förströdd . 
Kanske måste våra visioner- få en 
ny utformning varje decennium. I 
väntan på den kongeniala åttitals
utställningen om den svenska so
cialismen kan vi kanske begrunda 
vad Brecht låter Buddha säga i 
»Liknelsen om det brinnande hu
set»: »Hur det än må se ut därute, 
härinne kan vi inte stanna!» Nog 
är detta riktigt, i senimperilismens 
och kärnvapenhotets tidsålder. 

gr 

Utställningen är nedplockad nu 
men kommer första veckan i maj 
upp på Linerofilialen. 

Fint rum i Skånelänga i Vär
pinge uthyres hos Lene, Lif 
och Miska(vår katt). Buss nr 
2 går ut hit. Tfn 13 15 55. 

~HORNAN ~ 
O · Sista readagarna 

halva priset 
~ på alla reaböcker 
~ Nästa vecka Marx-vecka 
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Karin Blom 
Erik Dahlbergs g 3 B 
222 20 UJND 

Möte om Lesotho 
Lesotho är ett litet u-land långt 
nere i södra Afrika. Landet är om
givet av sydafrikanska republiken 
på alla sid or. 

Vilka utvecklingsmöjligheter 
har Lesotho? 

Vad händer i ett litet u-land i 
skuggan av Sydafrika? 

Vilken roll spelar Lesotho i 
händelseutvecklingen i södra 
Afrika? 

Hans och Britta Lindberg, som 
nyligen kommit hem från två års 
biståndsarbete i Lesotho, berättar 
om detta " omöjliga" land på vpks 
partilokal nu på lördag (Se mötes
annonsen här intill) . 

I Lesotho jobbade Britta som 
socialarbetare på FN :s flykting
kommissariat, och Hans var bib
liotekarie på landets enda lärar
högskola. · 

Alla välkomna, även icke-parti· 
medlemmar! 

Sammankomst 
för nya Vpk:are 
Lördagen den 19 mars ordnar 
VPK Lund ett möte, i första hand 
för nyinvalda och nyinflyttade 
VPK-medlemmar, kl 15 - 18 på 
partilokalen, Bredgatan 28. 

På programmet står bl a infor
mation om VPK, kommunalpoli
tiken i Lund, presentation av Vec
kobladet och visning av tryckeriet 
acupress. Vidare kaffe, te och 
goda kakor, förhoppningsvis mu
sikunderhållning. Thomas Schly
ter visar bilder. 

Förutom nya medlemmar är 
även andra, gamla och nya, med
lemmar och icke-medlemmar väl
komna. 

Lisbeth Dahlin 
Monica Bondeson 

Välkommen till 
K vinnacentrum 
Nu slår vi på allvar upp portar
na till det nya »Kvinnohuset> 
på Östra Mårtensgatan 10, 2:a 
våningen. Fr.o.m lördagen den U 
mars är det öppet hus lördagar 
klll-14 och mandagar kl18-2o:-

Alla intresserade kvinnor hälsas 
välkomna!! Vi har också glädjen 
att meddela att vår telefon åter 
är inkopplad och nu kan vi nås 
igen på te!. 14 93 97. 

Kvinnocentrum i Lund . 

VPKs SÖNDAGSSKOLA: Om 
patriarkatet (Karin Widerberg) . 
Sö 13/3 kl 19.30, Vpks partilokal, 
Bredg. 28. 

BLASORKESTERN samlas kl 9 
lö 12/3 på Ciamenstorgets västra 
sida för att Aka pA internat. Ta 
med alla noter! 
BLASORKESTERN har Arsmöte 
sö 20/3 kl 19, Obs! lokalen ev. 
ändrad, meddelas i nästa VB! 
KU Lund har extra Arsmöte on 
16/3 kl 19 på lokalen, Bredg. 28. 
Div. val, godk. av förra Arets bok
si ut. 
KU-KONGRESS: Nomineringar 
till kongressombud till KUs val
beredning senast 15/3, KU Lunds 
Valberedn., Bredg. 28. 222 21 
Lund . Eller till H. Teleman 046/ 
13 72 55. 
KVINNOCENTRUM har öppet 
hus lö 12/3 kl11-14, Ö :a Mårtens
gatan 1 O. 
LESOTHO-pA Svdafrikas bak
gård. Möte och inta. av Britta och 
Hans Lindberg. Lö 12/3 kl 14 , 
Vpks partilokal, Bredg. 28. 
VPK l F: Träning pli Lerbäckssko
lan lö 12/3 kl 16. Utomhus om 
vackert väder. 
KUBA, möte och info. m. musik 
(Cubanacan spelar). Lö 12/3 kl 
13-16, Folkets Hus, medeltidss .. 
SCHOTTISBERSAN lö 12/3 kl 
18 (instruktion), 19 (om du redan 
kan). Lö 12/3 Klostergårdens fri
tidsgllrd. Burträskarna spelar. 
KÄRNORNA teatergrupp: Ägg
bollen, K Vs teaterstud i o, Mårtens
torget 5 , sö 13/3 kl 16. 
SÖNDAGSFÖRELÄSNING: Vad 
gör TV och video med vllra barn? 

l Berit Almqvist. Sö 13/3 kl 16, 
stadsbibl. hörsal, Bredg. 3. 
ARKIVMUSEET: Utställning, bil
der från Bologna, 1700-talet. 14-
30/3. 
FÖRELÄSNING : storgodsägan
ens revolution-Rutger Macklean . 
Sture Waller. Ti 15/3 kl 14 stads
bibl. hörsal, Bredg. 3. 
PUB SPARTA fre 11/3 Shannon 
Jackson&The Oeecding Society. 
PUB SPARTA lö 12/3 Reeper
bahn/Zzzang tumb. 
STÖDGALA för CENTRALAME
RIKAs FOLK m . Björn Afzelius, 
Mikael Wiehe m fl. Lars Palmgren 
berättar. Bilj. hos Arbetet eller 
Sydsvenskan. Överskottet går till 
motständskampen i Centralam .. 

lifi~l 
KOMPOL har möte må 14/3 kl 
19.30, Vpks partilokal, Bredg. 28. 
Politisk frllga: Den framtida gym
nasieskolan i Lund. 

Veckans redaktionsutskott ut
gjordes av: Finn Hagberg, Olle Te
laman och Ulla Henriksson. 

Nästa veckas kontaktredaktörer: 
Lars Bergström, 13 19 75, och 
Olle Teleman, 12 88 80. 
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