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Fredagen den 31 augusti 

Sie ben Slips inleder 
tume på Höstfesten 

Det kommer att bli svårt 
att hinna med något annat 
än höstfest på lördag och 
söndag. Men så brukar det 
ju vara. Som vanligt är pro
grammet så välfyllt och vari
erat att vi känner oss full
bokade ända från starten på 
stortorget kl 12 på lördagen 
till på söndagskvällen. 

Lite sömn får vi försöka få 
på natten emellan, och på sön
dag förmiddag måste vi hinna 
sköta barn, korrespondens och 
annat, som inte kan skjutas upp 
till efter helgen. 

Egna rytmer 
Vi tänker absolut inte missa 
Festtåget från stortorget, för 
där får vi tillfålle att hoppa in 
och lira tamburin eller något 
liknande med de trummande 
latinamerikaner, som kallar sig 
Pim-Pam-Pom (det är den slag
verksensemble som brukar höras 
på fotbollsmatcher och i demon
strationer och kamevaler i Lund 
med omnejd). 

Blåsorkester, folksång, mäs
singssextetten Folkets Fana 
(samma som Folkes Fana), 
tradjazz med välkända och upp
skattade Climax och rock'n'roll 

från olika epoker avlöser vart
annat på utescenen. När vi ska 
kunna pricka in årets kulina
riska höjdpunkt (Tarcisios gril
lade lamm) får vi försöka ta 
ställning till på platsen. 

Barntillåten Kesselofski 
Vi måste nämligen också hinna 
se utbrytarkungen Kesselofski. 
Han har i år avancerat till barn
programmet. Måste man försöka 
klä ut sig till barn? Eller kan det 
räcka med att tvinga eller muta 
något eget eller annans barn att 
hålla en i handen? Och på tal 
om barn måste vi också i någon 
paus rusa ut och kasta dem om
bord på bussen hem, när det blir 
så dags. För själva tänker vi 
stanna länge än . . 

Djungelmusik och dans 
När eftermiddagen börjar övergå 
i kväll (sådär kl 20), kommer 
kultbandet Sieben Slips från 
Malmö att inleda sin hösttume 
på vår utescen. De spelar rock 
med mycket rytm i under mot
tot »mera djungel i musiken». 
Det är åtminstone vad som 
påstods i en uppskattande arti
kel i en av malmöblaskorna i 
förra veckan. 

Har vi så disponerat våra 
krafter väl har vi de flesta kvar 

till dansen i tältet, vilken av
slutar kvällen. Lördagen är i år 
den enda danskvällen. Det 
tycker vi är bra. Inga splitt
rade krafter. Alla på en gång 
och allt på ett bräde. Tundra XL 
heter bandet. Det betyder att 
Niklas Törnlund & co har för
stärkt sig med en hel hög blå
sare så att de blivit nio stycken. 

Maria lindström; visor 
Söndagens program är minst lika 
varierat. Klassiskt, soul, blues, 
rock, östeuropeisk folkmusik 
och naturligtvis mässingsdito. 
Allra mest nyfikna är vi på 
Maria Lindström från Garderobs
teatern. Hennes visor har gjort 
succe inte bara på restaurang 
Möllan i Malmö i våras. Senare 
gladde de både publik och 
recensenter med ett gästspel på 
det stockholmska etablissemen
tet Mosebacke. 

Till slut hoppas vi kunna ta 
oss in bland barnen igen, ty 
endast där uppträder Thomas 
Wiehe. Kanske kan vi där 
också ftnna någon, som till 
tonerna av avslutningsfanfaren 
kan släpa med oss hem och 
stoppa oss i säng. Natten till 
måndagen kommer vi att sova 
gott. 

TJÄNA EN FEMMA 
Från och med lördag blir det 

dyrare att åka pågatåg. Taxorna 
höjs med tjugo procent vilket rim
mar illa med regeringens infla
tionsmål och är betänkligt även 
mot bakgrund av att bensinpriset 
har slutat stiga eller t o m sjunker. 
Märkligt nog var dock Vpk enda 
parti som gick emot höjningen i 
SSKs fullmäktige. 

Men leve konkurrensen' Till 
Malmö (och Eslöv) kan man ju 
åka SJ -tåg. De går inte fullt så of
ta men det finns i alla fall 28 styc
ken en vanlig vardag och minst ett 
i timmen . Med lågpris-, pensio
närs- eller studeranderabatt kos
tar SJ-resan sj u kronor mot påga-
tågens tolv. · 

Med hjälp av VBs tidtabell 
från i juni kan man planera sitt 
malmöresande så att det blir bil
ligare. Och så hjälper man till att 
uppfylla inflationsmålet. 

Malplacerade 
CYKLAR 

gr 

Arbetets lokalredaktion i rue
deltidshuset vid Kiliansgatan har 
fina skyltfönster som kanske är 
underutnyttjade men där det i alla 
fall brukar sitta affischer som det 
är nyttigt att ta del av. I vinkel 
mot fönstren sitter ett skyltskåp. 

I det skåpet sitter det ofta fo
tografier tagna av Kurt Hagblom. 
KHs beundran för Tage Erlander 
och andra äldre socialdemokrati
ska lundapolitiker kan bli lite på
frestande, och ett socialkritiskt 
budskap söker man förgäves i 
hans bilder, men det är ändå nöj
samt att kolla in dem. 

Nu har någon okänslig person 
på Arbetet eller Folkets hus bloc
kerat utrymmet framför fönstret 
och skåpet med ett cykelställ. Ska 
man nu se vad som finns där får 
man bana sej in mellan ett par 
cyklar, och det besväret är det s.äl
lan värt. Så vi går nog miste om 
Kurt Hagbloms lundabilder i fort
sättningen . 

Ta tvåan till 

Höstfesten 

gr 
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Nu är det höst. Fåglarna 
börjar flytta, och snart är 
trädens löv hemtrevligt 
röda. 

Hösten innebär också 
skolstart. Med andra ord: 
Det är dags att tänka ef
ter. Människan går till 
olika arbeten och livssitu
ationer, men alla går de 
genom skolan. Skolan är 
en av de institutioner som 
påverkar människan mest. 

Under de 9 till 12 år som 
alla till b ringar i skolan ut
vecklas ens identitet och 
grunden till ens roll i sam
hället läggs . Därigenom 
läggs också grunden till 
morgondagens samhälle, 
som ju består av dagens 
unga. 

Därför är skolan viktig 
och skolpolitik en ange
lägenhet för alla. 

Skolpolitik är idag ofta 
detsamma som att försva
ra skolan mot nedskär
ningar. Det behövs i san
ning för arbetsmiljöerna 
ute på Lunds skolor är 
verkligen otroligt dåliga, 
med bl a massiv överbe
läggning. skolmaten är in
te längre gratis, lärome
delsanslagen är knappa. 
!..istan kan göras lång. 

MEN en kommunistisk 
skolpolitik är inte att för
svara den gamla skolan -
och nu måste de börja 
märkas! 

Frågor som 
högervindarna 
fångas in för 
offensivt. 

blåst bort i 
måste åter 

att användas 

Ska vi tolerera att kunska
per är något som enbart 
används för att konkurre
ra med? Varför sorterar 
skolan människor. Hur görs 
detta? Vilka sorteras bort? 
Vad lär folk sig i skolan 
och varför? 

Det finns många frågor 
och det finns svar att fin
na - t ex i undersökningar 
som gjorts, i diskussioner 
och i eftertanke. 

En glad röd höst tillönskas 
av KUl 

Festligt i Östergötland 
Det var en varm och skön helg 
när vpk hade riksträff i Norr
köping och den marxistiska 
folkhögskolan på Bona invigdes. 

Arrangörerna för riksträffen är 
nog nöjda. Femtonhundra del
tog i demonstrationen som drog 
fram längs Norrköpings enda 
gata (all kommersiell och pul
serande verksamhet sker vid 
Drottninggatan) , upp till Vasa
parken. 

Kålhuvud till Werner 
Väl där försvann vi till ett hörn 
vid sidan av scenen och ägnade 
oss helt åt att sälja lotter för 
Bona folkhögskola . Miljörörel
sen skulle uppskatta våra vins
te~: biodynamiska produkter 
fran Bona handelsträdgård . Lars 
Werner lyckades vinna ett kål
huvud som han elegant place
rade under armen. Uppenbar
~gen svarade lotteriet mot djupt 
liggande behov hos de revo
lutionära massorna . Lotterna 
gick åt som smör i solsken. 

Vid bokbordet intill såldes 
bl a den till riksträffen färdig
tryckta boken »Norrköping sett 
från vänsten>. Gissa var man fått 
iden till den ifrån. Boken är 
bra och väl värd sina trettio 
kronor. 

Kongresskampanj 
V ad vår partiledare sa hann vi 
alltså inte lyssna till. Men natur
ligtvis talade han om aktuella 
politiska frågor och om den 
viktiga period som ligger fram
för partiet. Partistyrelsen har 
utarbetat ett diskussionsunder
lag, som kan bli en bra utgångs
punkt för kongressdebatten och 
för att utveckla vår politik. 
Där ställs frågor om socialis
mens strategi, den nya tekno
login och klasskampen, hur 
kvinnokampen ska utvecklas 
etc. Den ska för övrigt disku
teras i Lund den 20 september. 
Med spårvagn nr 3 kunde man 

sedan ta sig till Folkets Park 
där festen ägde rum. Det var. ett 
fantastiskt fint, fyra timmar 
långt program före dansen. 
Explosionen stod Anders Linder 
och Carl-Axel Dominique för. 
Deras drift med folkpartiet var 
suverän. 

800 på Bonainvigningen 
I ett viktigt avseende skilde sig 
årets riksträff från tidigare. Den 
varade bara en dag . Men för
vånansvärt många åkte på sön
dagen vidare mot vildmarken 
norr om Motala till den fest
liga invigningen av Bona folk-

Underlund 

>Nissa av 1980-talets lundabor hade ett rätt primitivt utseende» 

Från utställningen »Underlund. Så levde människorna 
i 1980-talets Lund» som visas på Höstfesten i Folkets 
Park den l- 2 september. 

hÖgskola. Den dagen blev för oss 
och alla andra inblandade i skol
projektet något av en glädje
chock. Alla makter var på 
skolans sida den dagen. Ett gott 
omen! Vackert väder, massor 
av människor (800?), många 
fina ord från talarstolen och en 
utbredd entusiasm från de till
resande. »Så fint det blivit», 
hördes många utropa. Skolöver
styrelsens representant kom
menterade skolan med orden: 

»Aldrig förr har en skola star
ta t så väl för beredd som denna>>. 
Hyllningaran var översvallande. 
Sko!ans bibliotek flödade av 
blommor, tavlor , böcker mm 
som skänkts. 

Från lundahorisont är det bara 
att beklaga att inte fler lunda
bor var med. Var fanns t ex tun
davänsterns idrottsstolthet Finn 
Hagberg när Bonaloppet star
tade? Ni får ta skadan igen i 
andra sammanhang. På kurser 
till exempel. 

BengT och Tora 

studieförbundens 
UTBUD 

' ~( , -· 
-- --~ · · · 

På stadsbiblioteket har studie
förbunden lagt ut kataloger och 
annan information inför hösten. 
Det är en imponerande mängd 
kurser som erbjuds lundabon och 
man frågar sig hur det ska kunna 
bli tid över för TV-tittande . 

Min favoritkatalog svarar Kurs
verksamheten för. Anledningen är 
Andrzej Ptoskis fantastiska äpp
len, som tycks kunna symbolisera 
vad som helst (se exempel ovan). 

studieförbunden är egentligen 
ett bra exempel på en verksamhet 
som visserligen har statligt stöd, 
men som ändå sköts av en del av 
det "civila" samhället och som ger 
utrymme för pluralism och med
borgerlig självaktivitet. 

Jaha, detta med anledning av 
Vpks kommande kongressdebatt 
där man bl a säkert kommer att 
diskutera socialistiska alternativ 
till statligt och kommunalt ägan
de . 

Mjau 



Gatu- och parknamn i Lund Höstfesten i lä 
Nu i helgen skajag gå på Höst

festen och det blir säkert mycket 
trevligt. Ännu trevligare kunde 
det bli om Vpk och Veckobladet 
hade lärt av kamraterna i PCI och 
U nita. 

Gatu- och parknamn är ett 
levande stycke stadshistoria 
och tradition. Gamla namn 
har vuxit fram långsamt , 
accepterats och vunnit hävd. 
De nya namnen däremot sä
ger dessutom en del om vär
deringar hos de kommunala 
namngivarna. Vad och vem 
kan man uppkalla en gata 
efter? Hur har vid det i 
Lund? Låt oss börja på 
Väster. 

Jämfört med stadskärnan är 
Väster en mycket ung stads
del. Äldst är Jutahusen, den 
hussamling som på 1880-
talet växte upp kring J y da
möllan, en kvarn som någon 
gång haft en jydsk ägare -
dvs någon invandrad från 
Jylland. Det moderniserade 
namnet lutahusgatan anspelar 
liksom Möllegatan, på områ
dets ursprung. 

Arbetare och hantverkare 
Annars är Väster i stort sett 
en 1900-talsföreteelse. Ur 
namnsynpunkt innebär det att 
bebyggelsen vuxit fram med 
stadsplanen och att kommu
nen har bestämt namnen på ga
tor och parker områdesvis och 
med viss enhetlighet. Väster har 
från början betraktats som arbe
tarstadsdeL Som bekant domi
nerar namn med anspelning på 
hantverk och industri - det se
nare med tonvikt på byggnads
branschen. Därför har man pas
sat på att här smyga in den 
självlärde domkyrkarestaurera
ren och arkitekten Brunius 
(död -1869) och lundagårdsar
kitekten Hårleman( död 17 53) 
och så van Duren, förstås. 
(Borde det förresten inte heta 
Adam van Du-rens väg? Van 
Duren är inte något efternamn, 
utan betecknar någon, som är 
från Dilren. Jmfr med Adams 
samtida Erasmus av Rotter
dam) . Adam kallades till Lund 
på 1490-talet för att reparera 

. den mycket förfallna domkyr
kan och för att pryda den med 
sina bildhuggeriarbeten. Bädade-

ra uppdragen genomfördes ju 
framgångsrikt. Brunius och 
Adam viu således yrkeskunniga 
praktiker och de försvarar väl 
sin plats på Väster. Men friher
re Hårleman? Höll han nånsin i 
en spade? 

Hennelin bland katterna 
En klar hermelin bland Västers 
katter är Trolle-Wachtmeister, 
som fått ge namn åt en park . 
TW var en gustaviansk super-

karriärist: vid 25 år var han 
justitiekansler, vid 33 riksråd 
och vid 35 universitetskansler i 
Lund. Han dog 1810 som justi
tieminister. Anledningen till att 
han fått namna en park på Väs
ter och inte bland sina klass
bröder i Professorsstaden är att 
han en tid ägde Troliebergs gods 
väster om Lund. 

Vem var Jöns Ols? 
Det är påfallande hur få av Väs
ters gator, som är uppkallade 
efter personer. Förutom de 
ovarmämnda och Donatus (dom
kyrkans förste byggmästare) hit
tar man bara Patrik Rosengren 
och Jöns Ols. 

Patrik Rosengren var, som VBs 
läsare väl vet, den handskmaka
re, som 18 7 5 tog initiativ till bil
dandet av den första fackföre
ning i Lund. Men Jöns Ols? 

På Trollebergsvägens södra si
da, vid Jöns Olofs toft, farms 
förr några småbruk. Den siste 
arrendatorn, som dog 1942, 
hette just Jöns Olsson. Hans 
gård revs i början av 60-talet. 

I närheten fmner vi Kyrka
led. Den gatan har fått sitt 
namn efter den breda grind 
(led) som förr stängde av Kyr
kavägen (nuv. Trollebergsvägen) 
vid gränsen till Värpinge. 

Sockerindustri 
Yttre Väster är ett industriom

råde idag och har därför begå
vats med de tämligen intetsä 
gande gatunamnen Maskinvägen 
och lndustrivägen. Raffmadga
tan och Sockerkokarevägen vid 
järnvägen speglar däremot mer 

konkret ett stycke industrihis
toria. Här låg Sockerraffmade
riet Öresund anlagt 1888 av 
LM Westrup, en rik lundaborg
are vars son blev en av grundar
na av SSAB. Öresund lades ner 
1914. Ragnar Blomqvist näm
ner i sin lundahistoria att de 
arbetslösa arbetarna skänk te sin 
fackförenings överblivna pengar 
till nödlidande i Belgien. 

Järnvägen 
Och slutligen måste Bjerreds

parken omnämnas. Den ligger 
alldeles längs med restema av 
det j ärovägsspår som ledde till 
Bjerred. Lund-Bjerredjämvägen 
var i bruk llJUl-llJ3lJ. Lunds 
västra station låg ungefår där 
tingshuse t n u ligger. 

i. 

Tidigare i augusti deltog jag 
nämligen i en italienresa som före 
togs av Vpks blåsorkester i Stock
holm. Det vill säga, på tume i ett 
land där det politiska pryderiet är 
mindre hade man tillfälligt åter
tagit sitt gamla, slagkraftiga och 
vassa namn Hammaren och Skä
ran med italiensk omvändning 
Fal~e e Martello. Vi tältade och 
övade i en vingård på en hylla 
ovanför Adriatiska havet, och det 
var naturligtvis mycket behagligt. 
(Bondens hustru slog gräset i vin
gården med en äkta skära!) 

På en affisch läste vi om en 
Unita-fest i den lilla staden Ripa
transone. Den låg på en hög bergs
topp i ett ljuvligt kuperat jord
brukslandskap, och helt oanmälda 
dök vi upp med våra instrument 
till festen som pågick på det av 
medeltida byggnader kantade tor
get. Men arrangörerna fann sej 
omedelb art, och snart stod vi på 
estraden och exekverade såväl 
"Bandiera Rossa" som "Vals på 
Mysingen" och en del annat. 

Förutom stormande applåder 
fick vi motta stadens förtjänsttec
ken (tror jag de.t var) och en in
bjudan att återkomma nästa år . Vi 
tackade med att överlämna en 
uppsättning noter på "Arbetets 
Söner" åt stadens egen blåsorkes
ter som också medverkade på fes
ten. Det ska bli spännande att hö
ra deras tolkning. 

Det var en välordnad fest men 
också mycket glad fast det bara 
var söndag förmiddag. Till glädjen 
bidrog alldeles avgjort det italien
ska lantvin som Unita (trots sina 
aktuella ekonomiska svårigheter) 
gratis och rikligt skänkte ut åt var 
och en. 

Där har Höstfesten och VB 
något att ta efter! 

Gunnar Sandin 

Elmaterial till Nicaragua 
Förutom allt armat som saknas i 
Nicaragua kommer nu ett nöd
rop om elmateriel. Det är en 
svensk elingenjör, Bo Ekstrand, 
som befinner sig i landet via 
svensk volontärverksamhet se
dan ett och ett halvt år, som 
skrivit. Här är en lista på gre
jor som kan användas. Obser
vera att standard- och säker
hetskraven inte måste uppfyl
las alls som i Sverige. Kolla 
alltså upp om ni har: 
Motorskyddsbrytare med ter
misk utlösning 
Utvändiga strömställare, kapsla
de, en-, två-, och trefas 
Diazedsäkringar av alla ampere
storlekar plus prophuvar(gänga 
II och III) och passkontakter 
Plast- och gummikablar oavsett 
fårger, 3-. 4- eller 5 -ledare, 
1,5 kvmm och uppåt 
Kabelförskurningar, metall eller 
plast, med eller utan kontra
muttrar 
Klammer och klammerband 

Kopplingsklämmor och kopp
lingslister, kopplingslådor och 
utvändiga kopplingsdosor 
Stålplicarör med ändavslutning
ar 

Bo Ekström skriver också att 
kasserade verktyg, som går att 
använda hyggligt, tacksamt tas 
emot. 

Ofta saknas mätinstrument -
voltmeter, universalintrument 
och tangamperemeter - så man 
blir ställd när det är frågan om 
felsökning, särskilt på de små 
industrierna, skriver han också 
och tillägger att det är akut 
kris att få tag på knivsäkring
ar i alla storlekar. 

När ni letat igenom era förråd 
är det bara att lämna över gre
j o rna till stödkommitten för 
Centralamerikas folk genom 
Lennart Nilsson, Prennegatan 
8B(Kollektivhuset) tell4 88 10. 

Cajsa Carrin/Grupp 5 
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Karin Blom 
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September- en månad 
för löpare 

För alla dem som tycker om 
att springa under tävlingsmässiga 
former är september en fin må
nad. Söndagen den 2 .9 ordnar 
korpen motionslöpning på S :t 
Hans backar, med fö rsta start kl 
lO. Man kan springa 5 km eller en 
mil. Det helstekta lammet på 
Höstfesten kommer att smaka 
gott efter en sådan ansträngning. 

Lördagen därpå är det Malmö 
Marathon (start kl 14) och sam ti
digt s egerundan på 11 ,5 km (start 
kl 14.45 ). Det är ganska populärt 
att springa Segerundan och sedan 
titta på när marathonlöparna går i 
mål. Jan Svensson i Vpk !Fs fot
bollslag nr l kommer att debutera 
som marathonlöpare. VB-red har 
som vanlig t en man ute i spåret. 

Lördagen den 22 september 
ordnas för andra året i följd ett 
stadslopp i Lund. Det är Lugi som 
snitslat en bana genom Lunds cen
trala delar . Start kl 14 från Spar
ta . Anmälningsavgift 50 kr kan 
sättas in på pg 24 81 97-6. De 
som sprang förra året säger att de 
nu definitivt insett att Lund inte 
ligger på en slätt. 

Tiomila 
Lugi är f ö en klubb som inte 

bara har bra löpare utan också har 
visat sig kunna organisera originel
la tävlingar. F ör ett par veckor_ se-

AVIG 
REKOMMENDATION 

V pk s partidistrikt håller på 
lördag höst- och kongressupp
taktsmöte i Lund. " Kommer Du 
med bil vill vi rekommendera . 
parkeringshuset Drottensg.(Se ~ 

kartskiss)" står det i kallelsen från 
distriktsexpeditionen i Malmö. 

Den kallelsen måste ha formu
lerats av någon kamrat som inte 
riktigt förstått vilken symbolisk 
betydelse som kampen mot Tem
pos P-hus har haft i Lunds nyare 
politiska historia. I VB tycker vi: 
om du av någon anledning måste 
släpa ett ton plåt till Lund, en 
stad som redan har övernog av 
den varan, så lämpa av den på 
parkeringsplatsen vid Klosterkyr
kan. 

Känn dej f ö varmt välkom
men till Lund och till Höstfesten 
i Folkets park ; dit du kan bege dej 
när det politiska Allvaret har fått 
sitt. 

gr 

P-HUS 

dan genomförde man Sveriges !'ör
sta tiomilalopp varvid en infor
mell svensk mästare och mästarin
na kröntes. Bäste man klarade 
sträckan på drygt sj u timm ar. Av 
24 startande bröt 4 , vilket får an
ses vara ett ringa antal fö r ett så
dant lopp, i synnerhet som alla 
var " nybörjare". De fles ta hade 
tränat som inför ett marathon
lopp. Medelåldern var ganska hög. 
Till skillnad från vid rnarathon åt 
och drack man kopiöst mycket 
under själva loppet. 

Den här typen av idrott är in
tressant eftersom man premierar 
seghet och tapperhet , och det är 
något som äldre människor kan 
vara bra på. Ingen blev skad ad. och 
närvarande läkare utnyttjades 
mest för massage. Loppet har sä-
kert kommit fö r att stanna. 
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Ballad om 
vpk-Lunds spelemän 
Fritt efter F. Bengtsson , inför orkesterns tioårsjubileum och inspirerat 
av J an Mårtensson s beskrivning av den medelålders vänstern. 

Vi har kommit från Laholm och Mönsterås 
från Borås och från det sköna Örnsköldsvik 
Vi får aldrig se de platserna förstås 
sen vi började med vpk 's musik 
Ifrån Lund löd ropet: kom nu här och blås! 
socialismen spridas skall kring slätt och ås 
Och den råa blåsten bar 
våra vimplar och standar 
tills av marschmusik var skåning kunde nås 

·Vi har spel för marsch och dansmusik för sal 
litaniors drön och sång om kvinnokamp 
Vi är vana vid att höra långa tal 
efter kilometerlånga gators tramp 
Vi har rim om Mao Tse Tung och krig och fred 
ner med kejsar, tsar och kung och andra med 
Fromma psalmer tar vi upp 
spelar dessemellan Mupp 
alltid redo blåsa på och gå i led 

Trumma på och blåsa klart och hålla takt 
·är vår lott ännu fast buk och kinder svällt 
Vi ge än signal till samling och givakt 
fast de härar flytt vi fordom följt i fält 
Mellan äreportar facklor eller bloss 
där man demonstrerar , dansar eller slåss 
Går vi än som fordom med 
röda fanan käckt på sned 
öser på med Thälman och Ben(iiera Ross 

Lucifer 

Anmäl dig för ett arbets
pass på Höstfesten. 
Ring Monica Bondeson 
te/. 11 34 33 

V pk överklagar 

I juli beslutade Fastighetsnämn
den att ett bostadshus pa Östra 
Torn skulle rivas. Detta över
klagar nu vpk :s representant i 
nämnden till Kammarrätten 
T o m i stadsplanen står det att 
h u set skall vara kvar. men detta 
brydde sig fastighetsnämndens 
majoritet inte om. 
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Lamm II 

Förra vecka11 åt vi knoppen. 
Denna vecka äter vi kroppen, 
grillad på Höstfesten. 

BLASORKESTERN. Lö 1 .9 kl 
11.45 samling i Fo lkets p ar k fö r 
rep. Spel p å scenen kl 13 . Reper
toa r : nr 19 , 35, 40, 70, 7 4 , 75, 
79, 84, 113 och 119 . Inget rep 
sö 2.9. 

kommunistisk 
kommunalpolitik 

Kompol må 3/9 kl 19 30 
på partilokalen . Politisk 
fråga: Hösten på Mårtens
torget. 

Denna veckas redaktion utgjor
des av Lasse Svensson, Ulla 
Henriksson och Finn Hagberg 

Kontaktredaktör: Lars Nilsson 
tel. 14 96 14 
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