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Hur blir ö :a Torns by? 
))Låt Wihlborgs bygga» 
På måndag ska fastighetsnämnden besluta om vem som ska få bygga de nya husen i östra Torns 
by. Fastighetskontoret föreslår det alternativ som på sikt (! ?) anses ha den bästa lönsamheten, 
'men som inte är vare sig billigast eller bäst anpassat till miljön. 

Wihlborgs förslag. 
Nytt hus t. v. 
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Det var 1975 som Vpk efter mo
get övervägande och många dis
kussioner inom och utom partiet 
gick med på en stadsplan för Öst
ra Toms by, som innebär 3540 
nya lägenheter i byn. De skulle 
läggas i två helt nya gårdar, en 
mellan f. d. fjärrvärmecentralen 
(numera riven) och f. d. landsting
ets särskola, och en mellan bya
dammen och gården öster därom. 
Dessutom skulle tre lador rivas 
och ersättas med bostadshus. 

Då var det många, särskilt i 
området Djingis ·Khan norr om 
byn som tyckte att man inte skul
le röra byn alls, även bland Vpk :s 
medlemmar och sympatisörer. 
Men Vpk tyckte det här var ett 
rimligt ingrepp i byn, eftersom 
det skulle bevara huvudkaraktären 
och lämna stora ytor fria. Dessu
töm .var det svårt att hitta någon 
meningsfull användning för alla 
de lådor och logar som inte be
hövs i jordbruket. 

Behövligt tillskott 

--~~ - .-

Ändrade förutsättningar 
Efter turer i fastighetsnämn

den och byggnadsnämnden har 
förutsättningarna dock ändrats. 
Ytterligare en ladugård vill man 
nu riva. Byggnadsnämnden med
delade dock rivningsförbud, som 
fastighetsnämndens ordförande, 
Lennart Ryde (m), självsvåldigt 
överklagat. Länsstyrelsen biföll 
hans besvär. 

På måndag ska fastighets
nämnden bestämma vem som ska 
bygga. Fastighetskontoret föror
dar Kullenbergs förslag som anses 
ha bättre ekonomi på s~t. Wihl
borgs förslag har dock fått klart 
bästa poäng för miljön, både ex
teriört, interiört och närmiljö. 
Wihlborgs förslag visar också en 
mycket genomarbetad energiba
lans, som ger mycket låga upp
värmningskostnader. 

-Från Vpk:s sida anser vi att 
det fortfarande finns skäl att byg-

ga 35-40 lägenheter i byn, säge. 
Thomas Schlyter, Vpks represen-. 
tant i byggnadsnämnden, och Da
vid Edgerton, Vpks representant i 
fastighetsnämnden. »Ladugården 
mitt i byn ska inte rivas, utan an
vändas som snickerilokal för de 
boende - maskiner finns där re
dan! Vidare ska byvägens karak
tär som grusväg bevaras, det finns 
med i Wihlborgs förslag, men inte 
i Kullenbergs, och lägenhetsdag
hemmet bör ligga i ett nytt hus, 
inte inklämt i ett gammalt. Det 
finns också med i Wihlborgs för
slag. Detta är alltså det enda som 
kan komma i fråga, och det kom
mer vi att driva i fastighetsnämn
den. Vi tycker att de andra parti
erna borde inse det, om man är 
det minsta intresserad av att värna 
om byns miljö», slutar Thomas 
och David. 

Mp mot byggnation 
Miljöpartiet vill inte bygga 

några hus där alls. Mp har nyligen 
lämnat in en motion till kommun
fullmäktige om att stadsplanen 
ska ändras igen, så att byn bevaras 
intakt och inga hus byggs. Motio
nen är inlämnad via »gatans 
parlament» av Jan Hinderson, 
själv bosatt på Djingis Khan. 

Öppet möte 
Kvällen innan fastighetsnämn

dens sammanträde, nämligen nu 
på söndag, kl 19, arrangerar Vpk 
Öster ett öppet möte på Puben 
vid Pias Närköp på Uardavägen. 
Där kommer man att visa de olika 
forslagen. 

400 mot 
USA-imperialism 
I lördags tågade litet över 400 
människor genom centrala 
Lund för att demonstrera 
mot USA:s ökade militära in
blandning i Centralamerika. 
Demonstrationen tog vägen Klos
tergatan, Bantorget, Lilla Fiskar
gatan, Stora Södergatan, Västra 
Mårtensgatan, runt Mårtenstorget 
och sedan tillbaka till stortorget, 
där det avslutande mötet hölls. 

Helena Molin från Stödkom
mitten för Centralamerika talade. 
Hon betonade att USA :s aggre
ssion tra,ppats upp det senaste å
ret. Bland annat pågår just nu den 
största amerikanska militärmanö
vern sedan andra världskriget, och 

den är förlagd till just Cent~alame
rika. USA bygger baser och tränar 
trupper i Honduras och El Salva
dor, också inhemska. Baserna 
byggs nära den nicaraguanska 
gränsen. Enligt källor som New 
Y ork Times är det CIA som ligger 
bakom kampanjen, som bland an
nat utmynnat i regelrätta bomb
ningar llV mål i Nicaragua, främst 
hamnstaden Corinto. 

Ett kort hälsningstal hölls ock
så av Miguel Blandon. chef för 
den sandinistiska radion i Nicara
gua, som var på ett kort Sverige
besök, bl. a. för att ta emot de 
pengar till sandinistradion som 
samlats in i Sverige det senaste 
året. En mötesresolution togs. 

Mp höll tyst timme 
Strax innan Centralarnerika

demonstrationen protesterade 
miljöpartiet mot den planerade 
utplaceringen av kärnvapenbäran
de Pershing II-raketer i Europa ge
nom att på stortorget hålla en 
tyst timme. 

För staden som helhet blir 35 
till 40 lägenheter ett bra tillskott 
på den ansträngda bostadsmark
naden - forutsatt att det blir hy
reslägenheter. Nu har Vpk, s och 
mp fått igenom ett beslut att det 
ska bli hyreslägenheter. 

FREDSMANIFESTA T/ON 
Stortorget i Lund, lördag 22/ l O klll-14 

Arr.: FREDSAM i Lund, se sid. 3. 
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Det behövs 
en plats att 
festa på 
Om man var cirkusdirektör, tivoli
ägare eller någon annan som ville 
ställa till fest och kom till Lund, 
fick man omedelbart problem. 

Var ska jag resa mitt tält? Var 
bygger jag min karusell? S:t Hans 
backar ligger inkläm t mellan N or
ra Ringen, Kävlingevägen och 
Svenshögsvägen. Dit tar sig ingen. 
Mästers Park är skilt från Pape
gojlyckan och Klosters Fälad av 
rjelievägen. Folkets Park är långt 
från det mesta. Södra Lekplatsen 
är avskuren av Ringvägen. För öv
rigt är ingen av de här platserna 
speciellt trevlig. 

I dag när alla krafter behövs 
för att stoppa Västra Ringen är 
det ju litet långsökt att kräva att 
några befintliga vägar stängs av. 
Ett bättre alternativ är då att göra 
en av de attraktiva platserna så 
attraktiv att folk övervinner obe
haget med att ta sig dit . Det bästa 
är då att ändra Södra Lekplatsen. 

Börja med att anlägga plante
ringar mot Ringvägen. Snabbväx
ande träd som poppel, pil och få
gelkörsbär, täta buskage under. 
Förbättra marken så att man slip
per vada i lervälling när man ska 
på Cirkus. Tunna sedan kraftigt 
ut planteringarna så att Södra 
Lekplatsen förbinds med scenen 
i stadsparken och vidare så att 
det blivande Kulturmejeriet för
binds med dessa två platser. 

Gör man om cykelvägen så att 
den inte som nu delar området i 
två halvor. Bygg en mindre utom
husscen vid fotbollsplanen. Och 
varför inte en pampig entre mot 
korsningen Malmövägen-Ringvä
gen? Vilken fest det kan bli, och 
vilken kombination av Kulturme
jeriet, stadsparken, Korpen och 
Cirkus. Vi möts. 

P Å TU MAN HAND 
MEDALLA 
Helsin~borgsteatern har som be
kant fatt en ny chef, Staffan 01-
zon, som även gärna regisserar. 
Den 27 och 28 oktober gästas 
Lunds stadsteater av hans första 
uppsättning, äktenskapsdramat På 
tu man hand med alla, av den sov
jetiske författaren Alexander Gel
man. Det är en äktenskaplig upp
görelse kring temat: maste man 
välja mellan familjen och karriä
ren? 

Pjäsen är utformad som ett 
dramatiskt samtal mellan två ma
kar. Hustrun anklagar mannen för 
att ha offrat deras kärlek och fa
miljeliv enbart för att göra karriär. 
Mannen å sin sida beskyller hust
run för att hon tvingat honom att 
göra karriär. Samtidigt bekänner 
han sin stora rädsla för att inte 
räcka till, rädslan för att jobbet 
han gör in te ä.r till.räckligt bra. 

V pk Lund på Tetra Pak 
Den 12 oktober besökte 4 Vpk
are Tetra Pak, där vi hälsades väl
komna av Metallklubbens ordfö
rande och ytterligare två styrelse
ledam ö ter. Tyvärr fick represen
tanterna för SIF- och Salfklubbar
na förhinder att deltaga vid vårt 
besök. 

Tetra Pak har 6 800 anställda 
varav 2100 i Sverige och 1700 i 
Lund. I Lund organiserar Metall 
670 av de anställda och SIF 625. 
Resten tillhör Salf, SACO och 
CF (Civilingenjörsförbundet). Tet
ra Pak tillverkar förpackningsma
terial i 19 länder och förpack
ningsmaskiner görs vid 3 olika 
fabriker. Egna utbildningscentra 
ökar egna och kunders teknikers 
insikter i mekanik, elektronik och 
bakteriologi. Forsknings- och ut
vecklingsavdelningen i Lund har 
400 anställda och i den nyöppna
de skolan inom området utbildas 
ca 500 elever årligen. 

1982 hade Tetra Pak en om
sättning på 9.3 miljarder kr och 
vinsten var ca. l miljard kr. 

Fast månadslön 
Man har fast månadslön på 

Tetra Pak och för att fastställa 
denna använder man sig av ett ar
betsvärderingssystem i nio steg 
och ett meritvärderingssystem i 
sju steg för de ca. l 00 olika arbe
ten det rör sig om inom Metalls 
område. Genomsnittslönen ligger 
på 7500 kr och skillnaden mellan 
högst och lägst betald är ca. 30% 

Västra Ringen 
västerut? 
Vägverket välver nya planer. 
På Gatu- och Trafiknämndens 
möte i måndags diskuterades 
vägförslag för att förena Käv
linge med Malmö och Lund . 

Bland annat föreslås då en ny 
väg mellan Lackalänga förbi Gun
nesbo med anslutning till Fjelie
vägen strax väster om Gunnesbo. 
Det meningsfulla med denna nya 
väg kan förvisso ifrågasättas. Men 
det intressanta i sammanhanget är 
att man undersöker en flyttning 
av den så kallade Västra Ringen 
till ett läge viister om Värpinge 
by. Man menar att Kävlingeboma 
på så sätt skulle ta sig förbi Lund 
till Malmö på snabbast möjliga 
sätt (Malmöbor skulle naturligtvis 
också snabbt kunna besöka Käv
lii;J.ge). Stadsarktektkontorets da
torer jobbar för fullt med att be
räkna konsekvenserna av detta. 
Resultatet kommer om några 
veckor. Kanske kommer detta att 
visa på att Västra Ringen borde 
flyttas ytterligare något tiotal 
kilometer västerut, dvs. i Öre
sund. Men nej, det vore väl för 
optimistiskt? 

uppåt och nedåt. 250-300 perso
ner arbetar tvåskift. Endast ett 
tiotal kvinnor jobbar på verkstads
golvet. 

För att sänka bullernivån byg
ger man in maskinerna i höljen 
och för att sänka temperaturen 
har man ett ventilationssystem. 

Facket har via MBL-förhand
lingarna bidragit till detta. Utöver 
dessa förhandlingar har facket 

mest att göra med diverse sociala 
frågor , där man måst ingripa. 

Maskinbetjänter 
i modern fabrik 

Det som är mest slående när 
man ser en modern fabrik, som 
Tetra Paks i Lund ju är, är att ar
betaren reducerats till maskinbe
tjänt. Tekniken har utvecklats på 

kapitalets villkor, och yr-keskun
skaperna har byggts in i maski
ner. Jobben har blivit utarmade 
och enahanda. Den nya tekniken 
har höjt produktiviteten och där
med möjliggjort lönehöjningar u
tan att man måst minska profiter
na. Genom att man i ett expansivt 
skede tillämpat en solidarisk löne
politik har den centrala fackled
ningen haft ekonomiska skäl att 
överlåta frågan om ny teknik helt 
på kapitalet och inte velat kämpa 
för tekniker som är mera stimule
rande och berikande för de arbe
tande. 

Stig Nilsson 

VÄNTARNA 
En av de senaste årens bästa sven
ska pjäser är Werner Aspenströms 
Väntarna som i Riksteaterns upp
sättning ges på Lunds stadsteater 
den 22 och 23 oktober. Pjäsen har 
författaren tänkt sig för barnvux
na eller vuxenbarn, dvs för både 
barn och vuxna, från nio år och 
uppåt. Den handlar om Katarina 
som befinner sig på gränsen mel
lan barndomen och ett vuxet liv 
med nya intressen. Det är en fin
stämd och underfundig text As
penström åstadkommit, genom 
vilken poetiska strömningar löper 
som det är svårt att inte bli berörd 
av. 

Partiet har centralt utarbetat ett studiematerial för studier inom par
tiet kring temat »ideologisk offensiv». Genom skolnings~all vi öka 
beredskapen inför den borgerliga offenszv_en och c;m mojilgt anvan
da oss av dessa nyförvärvade kunskaper 1 den utatrzktade verksam
heten. 

»Hur bemöter vi moderaternas frihetspropaganda ?» 
»Vilka argument har vi mot politiker- och organisationsföraktet?» 
))Hur ska vi argumentera vad gäller budgetunderskott och svång-

remspolitik?» 
År detta frågor även du funderar över, så kom till de 5 studiemö

tena »ideologisk offensiv». Boka redan nu in nedanstående dagar! 
studiebreven kan köpas för 3 kr st. på parti/oka/en. 

onsdag studiebrevet »Borgerlig ideo- Eva Wigforss inleder 
2/11 logi och socialistisk idekamp». diskussionen. 

onsdag studiebrevet »Frihet, demo- Joachim Retzlaff in/e-
16/11 krati och socialism». der diskussionen. 

onsdag studiebrevet »Fred och inter- Ann Schlyter inleder 
30/11 nationell rättvisa». diskussionen. 

onsdag studiebrevet »Kapital, stat Gunnar Stensson in/e-
7/12 och k lasskamp». der diskussionen. 

onsdag Studiebrevet »Vägen till Roland Andersson in/e-
14/12 socialism och frigörelse». der diskussionen. 

Alla mötena äger rum 19.30 på Vpk:s parti/oka/, Bredg. 28, 2:a vån. 



Platttagearbetare på Österlen 
På Österlens fruktplantager sliter 
för närvarande säsongs- och diver
searbetarna. 

Från sju på mor~onen till fyra 
på eftermiddagen star vi bland trä
den med nacken bakåtböjd och 
armarna över huvudet. I en sele 
runt rygg och skuldror är en ga
lonsäck fastad - full med frukt 
väger den mellan 10 och 15 kg. 
Den bär vi till en 5 00-kilosbinge 
där vi tömmer den genom att öpp
na bottnen. På morgonen är fruk
ten mycket våt och mycket kall. 
Att använda vantar är inte stor 
ide - de blir strax genomvåta. 
Blötan från träden rinner längs 

Valnötter 
»Nu sticker jag ut och plockar val
nötter» lär Barbara McC!intock ha 
sagt när hon fick besked om att 
hon fått Nobelpriset i medicin. 
Följ hennes råd och gå ut och 
plocka valnötter! Gå helst ut ti
digt på morgonen. 

En liten tid till går det att hit
ta nedfallna valnötter. För du vet 
väl att i Lund finns det massor av 
valnötsträd? T. ex . vid folktand
vården i sta'n, bakom Shellmack
en på Trollebergsvägen, vid Ek
sandhs parkeringsplats, vid början 
och vid slutet av Olshögsvägen, 
renhållningsverket ... Du skall hålla 
utkik efter stora höga träd. De 
flesta är placerade långt in på 
tomterna, men en del växer så 
nära trottoarerna att stora mäng
der nötter dråsar ner på gångba
nor och gator. 

I bland är nötterna fortfarande 
omgivna av ett tjockt, grönt skal, 
så att de liknar ett päron, men pil
lar du bort det gröna så syns den 
gyllenbruna nöten. Lägg den på 
trottoaren och tryck till lätt med 
foten, så att nöten spricker. Sedan 
petar du fram den vita nötkärnan. 
Hinnan runt det vita är i bland li
tet besk, ta bort den i så fall. Visst 
är fårska valnötter godare än de 
torkade vi ä ter till jul? 

Det gröna skalet är i bland 
svart och klibbigt, men nöten in
nanför kan vara bra för det. Att 
du blir litet brun om fingrarna 
efter att ha petat bort litet skal, 
är helt naturligt. Det nöts bort 
med tiden. (I min barndom skul
le man vara så brun som möjligt 
om fingrarna under höstarna.) 

Hittar du inga nu, så hittar 
du kanske nästa år. Ge alltså inte 
upp hoppet. I Lund planteras det 
valnötsträd litet här och där, så 
om 10-20 år blir det massor av 
nötter att plocka upp tidiga höst
morgnar. 

UH 

underarmarna och in under ytter
kläderna. Efter några timmars 
plockning är vi dyngsura ända in i 
armhålorna. Fingrarna är valna, 
styva och utan känsel. Klockan 
nio har vi den första rasten - ef
ter hela två timmars oavbrutet 
plockande och bärande. Då går vi 
till en gammal »strandad» folk
vagnsbuss, utan värme men med 
sittplatser. Där dricker vi vårt 
termoskaffe och äter våra mackor. 
Blötkylan känns genom kläderna 
och händernas hud hinner inte 
torka. Och så på det igen, när kaf
fekvarten är slut. Oavbrutet och 
effektivt till klockan blir tolv och 
vi håller en halvtimmes middag. 
Vi har med oss en extra omgång 
kläder, men det är svårt att byta, 
hukad i en folkvagnsbuss . Också 
extrakläderna är kalla och fuktiga. 
Så två timmar igen, med att 
plocka och bära. En och annan 
regnskur eller ihållande regn och 
vid tvåtiden har vätan börjat 
tränga in på huden, på benen och 

på ryggen. Kafferastkvarten 
klockan halvtre ger inte den mins
ta vila. Kaffeskvätten som finns 
kvar i termosen är ljummen; att 
sitta på folkvagnsbussens iskalla 
säten är mest ett martyrium. 

Så sniglar sig klockan fram den 
sista dryga timmen. Nacken vär
ker, skuldrorna smärtar, all känsel 
har försvunnit från fingrarna, 
kroppen skriker efter vila och tor
ra kläder. 

Så äntligen slut för dagen; 
koppla loss oket och kliva ur se
len, samla ihop matsäckspåsen 
och de blöta paltorna och ge sig 
iväg hem. 

Hemma - krypa ner i ett bad
vatten, där fingrarna börjar 
sprängvärka när blodet når u t i 
fingertopparna, få upp kroppsvär
men och få på torra kläder och så 
sitta en stund med nylagat varmt 
kaffe och bläddra i tidningen som 
kommit med posten. 

Fruktplockning är något som 
tidigare endast in tressera t kvin-

nor; särskilt kvinnor i fyrtioårs
åldern och uppåt. Nu omfattas e
mellertid detta intresse också av 
yngre kvinnor, ja t . o. m. män. 
Män har ju smak för friluftsliv, så 
det är kanske orsaken. Kommer 
nu också män i arbete på frukt
plantagerna, kommer kanske ock
så uppvärmda arbetarbodar, där 
man kan byta kläder och hålla ras
ter. Män är nämligen inte så tåliga 
som kvinnor och i jämlikhetens 
namn kan man väl inte särskilja 
könen ens i det här skiktet av ar
betarklassen. 

Med sex timmars arbetsdag för 
kroppsarbetare av bägge könen 
gick det kanske att komma tillrät
ta med arbetarklassens s. k. passi
vitet. 

Åtta timmars kroppsarbete är 
slaveri, förtryck och fångenskap 
också över dygnets återstående 
sexton timmar. 

Mary-Ann Börje 
plantagearbetare 

På Stortorget på lö_rd~g 
På lördag inleds FNs nedrust
ningsvecka här i Lund med en 
fredsmanifestation på stortorget 
och i stadshallen. Du kan gå dit 
och lyssna på appelltal, skriva un
der brev till förhandlingsdelegatio
nerna för USA och Sovjet i ned
rustningssamtalen i Geneve, skic
ka protestvykort till Natos hög
kvarter i Bryssel mm. 

Fredsmanifestationer kommer 
att pågå runtom i landet den 
22.10. I Stockholm t ex bygger 
man en bro för fred mellan USAs 
och Sovjetunionens ambassader. 

Här i Sverige, liksom överallt runt
om i Europa, riktar man sina pro
tester framför allt mot Natos ut
placering av medeldistansrobotar. 

I Lund står ett samarbetsorgan 
(Fredsam) mellan alla de olika 
fredsorganisationerna bakom akti
Viteterna på lördag. Varje organi
sation kommer att finnas repre
senterad med ett bokbord. 

I Fredsam ingår Svenska freds
och skiljedomsföreningen, Freds
kommitten, Kampanjen för ett 
kärnvapenfritt Europa, Internatio
nella kvinnoförbundet för fred 

och frihet, Kristna freds, Folk
kampanjen mot kärnkraft, Sven
ska kvinnors vänsterförbund, 
Kvinnor för fred, FN-föreningen i 
Lund samt tolv yrkesorganisatio
ner för fred. Är du intresserad av 
kontakt med någon av dessa så 
kan du få mer information genom 
Ulla Temple . (11 77 20), Lars 
Hegnelius (14 51 09) eller Karin 
& Joachim Lentz (040/46 47 36). 
Ännu hellre: gå till stortorget på 
lördag! 
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Trollis svarar 
Så har det ledande skiktet inom 
Vpk i praktiken beslutat att inte 
stödja föräldrarnedverkan på da
gis. Man har undvikit att ta ställ
ning till det konkreta program 
som Trollisgruppen lagt fram. 
Man har kommit fram till följan
de obegripliga slutsats: För att ta 
hänsyn till de »nya» som kommer 
att börja på dagiset ska några reg
ler för föräldrarnedverkan inte fin
nas för Trollis. Sådana kan i stäl
let förhandlas fram i den delvis 
nya gruppen. Det orimliga i detta 
kan vem som helst förstå. Varför 
ska man då göra så just vid det 
här tillnillet, då det enda det med
får är att det äventyrar hela verk
samheten? Det krävs nämligen att 
alla nytillkomna är positiva till 
föräldramedverkan, eftersom den 
bygger på att alla solidariskt stäl
ler upp och jobbar. 

Någon principiell inställning 
hos Vpk-Lund att förutbestämda 
regler för daghem inte ska finnas 
kan knappast ligga bakom beslu
tet om Trollis. Alla nya daghem 
som startas i Lund har naturligtvis 
regler för sin verksamhet och V pk 

har aldrig haft något att invända 
mot det. Dessutom röstade Vpk 
för föräldrarnedverkan enligt i för
väg fastställda former när det gäll
de Gröngölingen och Skrållan. Då 
var det inte tal om att alla föräld
rar och all personal skulle utforma 
reglerna för verksamheten. För att 
en verksamhet med föräldrarned
verkan överhuvudta~et ska kunna 
komma till stånd maste regler för 
detta finnas med från början. Det 
vore ytterst intressant att få veta 
hur Vpk tycker att föräldrarned
verkan på dagis och i skolan ska 
utformas. 

Genom att Vpk Lund nu be
slutat att stoppa föräldrarnedver
kan enligt Trollismodellen, kom
mer man troligen att tappa sym
patisörer, inte bara bland alla dem 
som tycker det är självklart att 
engagera sig i barnens liv på dagis 
och i skolan. 

Tomas Bryngelsson 
förälder på Troflis 

Chilensk Exilgrupp 
TEMPONUEVO 

21 okt kll9 .00 
Stadsbibl. Hörsal 
Bilj: 20 :-
Förköp : FalkoRock 

Utplaceringen av nya medeldistansrobotar 
i Europa innebär iltt risken för ett kärnvapen
krig ökar kraftigt. 

Kryssningsrobotar utplacerade t ex i Eng
land kommer att passera på 50 meters höjd 
över Sverige . De hotar vår neutralitet och 
minskar betydligt möjligheten att göra Nor
den till en kärnvapenfri zon. 

UTGIVARKORSBAND 

Kari n Blom 
Erik Dahlbergs g 3 B 
222 20 LUND 

Res till 
Abbekås! 
I VB nr 31 ger Lucifer lektion i 
politik genom att exemplifiera 
med några »praktikfall», bl. a. i 
löntagarfondsfrågan. Eftersom 
»fondfrågan bara är en rubrik för 
det generalangrepp på de positio
ner arbetarrörelsen uppnått .. . » 
menar Lucifer att V pk ska avhålla 
sig från att driva den egna politi
ken. Tänk på den starka rörelsen 
från 7 5 000 fiktiva över11etsde
monstranter i Stockholm, säger 
Lucifer med stor själva i bokstä
verna. Direktörsmarschen är skäl 
nog för V pk att helt och hållet an
sluta sig till SAP:s politik, utan 
tanke på dess starkt borgerliga an
strykning. Kan det möjligen vara 
så att Lucifer besökte Huvudkom
munen i samband med den real
fiktiva tilldragelsen och blev så 
skärrad att han mist både emotio
nell och politisk balans? Hade Lu
cifer rest till Abbekås eller Hua
röd är jag förvissad om att han 
kunnat ge en betydligt mera slag
kraftig och samlad lektion i kons
ten att möta högerkrafterna. 
Trampet av 75 000 par fiktiva 
skor hörs inte så särskilt bedövan
de i den skånska efterhöstens ti
der, som mer manar till offensiv 
motattack än till paniska betrak
telser över historiska paralleller. 

S tig Nilsson 

KVINNOR! 
Ni som missat konferenserna 
om 'Språk och kön' i Hässle
holm och Lund kan nu ta i
gen den skadan. Lördagen 
den 29 oktober låter oss åter 
Kerstin Bergöö och Ingegerd 
Rössler-Rosenberg ta del av 
forskningen inom området, 
denna gång i Malmö. Plats: 
Ungdomens Hus, Norra Skol
gatan lOB. Tid. 11-15.30 med 
kaffe- och bullpaus. Arr.: Vpk 
Skånes K vinnopolitiska U t
skott. 

~K&\&. 
M6n. 

GUATEMALA KVÄLL lär 22 
okt . En guatemaltek visar bil · 
der och berättar om landet, 
ku l t u ren och kampen. Sång och 
musik. Lokal: Folkets H us 
Tid: 13.00. 
BAG O F RHYTHM den 22 
Ok t kl 22 på Smålands. 
CABARE COOL, teater fre 21/10 
kl 20 på Lilla Teatern. 30 kr. 
PJÄSEN HATTEN, b arnteater. 
Lär 29 /1 O kl 16. Stadsbibl hör· 
sal, B redgatan 3. 
DEN NATURVETENSKAPLIGA 
VÄRLDSBILDEN. Sönd agsfö re
läsning den 23 /1 O kl 16 . Stads
bibl hörsal, Bredgat 3. 10 kr. 

ÖPPET VECKOBLADSMÖTE tis 
25/10 kl.20 på Acu ·press,Bred
gatan 28. Kom .och prata om VB . 
BLASORKESTERN. Appellmöte 
i morgon l ör 22/1 O kl 11 på 
Mårtenstorget. V i spelar ur 1,2, 
8,9, 11,12,14,17,23,28,29,34,53, 
74och 75. 
NYBÖRJARREP. Sön 23/10 kl 
18-19 på Pal aestra. D ärefter kl 
19-21 ordinarie rep. 
GLÖM EJ Idaröd den 12-13/11! 
BOKA l N den 24/11 kl 19.30 
ev. ska Tolvskillingssviten fram
föras d å ! 

kommunistisk 
kommunalpolitik 

Stoppa utplaceringen av nya eurorobotar 
Inga kryssningsrobotar på Nordens him
mel. Till NA T Os högkwat ter i BrUssel 

KOMPOL har möte månd den 
24/10 kl 19.30. Beredning av 
kommunfullmäktiges samman
träde. 

Signatur 

Plats for medd elande . 
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