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Ur innehållet: 
Miljökampen gav resultat : 
Utsläppen skärs ner 
för AR och Tetra Pak 

Demonstration 
Samling på Clemenstorget kl 13, avmarsch kl 14. 

Avslutande möte på Stortorget med journalist Karin 
Månsson som huvudtalare. Kortare anföranden av Bo
dil Petersson från Kommunistisk Ungdom och Ann 
Schlyter från Lunds Afrikagrupp. Musik av Lunds 
Kommunistiska Blåsorkester under ledning av Maria 
Sundqvist och Birgit Stare. Insamling till Nicaragua. 

Öppet hus 
i stadshallen vid stortorget kl ll-18. På botten

planet visas flera intressanta lundautställningar. I ses
sionssalen körs en rad gamla kortfilmer från Lund 
till glädje för den nos1algiske finsmakaren, bl a en 
film från slutet av 30-talet som detaljerat visar det 
dåvarande badhusbygget och en från samma tid med 
festliga bilder från skolungdomens idrottstävlingar. 
Från sextitalet kommer den mycket sentimentala 
"Lund - en osentimental resa" (med tal av Ernst
Hugo Järegård) och de smått klassiska "Slaget om 
Lund" och "Genombrottet". I övrigt servering, mu
sik, bokbord samt filmer, sagor och annan aktivitet 
för barnen. Välkomna in! 

Fest 
Traditionsenlig förstamajfest i stadshallen med 

början kl 20. Kom och skaka loss efter det mer 
seriösa firandet! Festprogram med Blåsorkestern och 
gästsolisten från Stockholm, Jonas Forssell. God mat 
med tillhörande dryck. Lyssna och dansa till "Kvin
tetten" från Malmö som spelar jazz, fusion och latin, 
allt i egna kompositioner och arrangemang. Vi håller 
på till kl o l. 

Det .våras för Skåne Protestera mot 

Vänsterns 
Vårpromenad 

USA :s statsterrorism 

Kommunistisk 
kommunalpolitik 



Gambros utsläpp av 
etylenoxid måste upphöra 

Ett allvarligt miljöproblem 
är utsläppen av steriliserings
gas från Gambro. över Norra 
Fäladen släpps över fem ton 
av den bl a cancerframkal
lande gasen etylenoxid. Trots 
att utsläppen pågått i mer än 
tio år har företaget inte gjort 
några försök att upphöra med 
dem. Tidigare släpptes även 
freongas direkt ut från fabri
ken men dessa utsläpp har nu 
minskat kraftigt tack vare 
opinionen. 

Spridningsberäkningar som 
gjorts av kommun och lands
ting visar att man kan för
vänta sig en ökning av anta
let cancerfall i Lund pga ut
släppen från Gambro. Beräk
ningarna grundas på att gasen 
släpps ut från en skorsten. På 
Gaml;Jro släpps etylenoxiden 
nästan direkt på taket vilket 
gör att koncentrationerna är 

högre än man räknat med och 
därmed även riskerna. Dess
utom görs riskuppfattning
arna utifrån vad som hänt när 
friska manliga arbetare u tsatts 
för etylenoxid. Intill Gambro 
ligger et t daghem och riskerna 
är förmodligen mycket större 
för barn än för vuxna. 

De stora utsläppen från 
andra industrier i staden gör 
riskerna än större eftersom 
kombinationseffekterna av 
olika ämnen inte medräknats 
vid riskbedömningarna. 

Även om de konstgjorda 
njurarna från Gambro räddar 
liv finns det ingen anledning 
att acceptera att produktio
nen kräver liv . Företaget är 
påverkbart av en kraftfull 
opinion och det är därför 
viktigt att agera. 

Jan-Erik Mattsson 

Respektera folkviljan 

En överväldigande majori
tet (79 %) av det svenska fol
ket röstade för en avveckling 
av kärnkraften vid folkom
röstningen 1980. Att inte res
pektera denna folkmajorite
tens vilja vore ett oerhört för
räderi mot demokratin. Mo
deraterna och folkpartiet är 
av alla tecken att döma be
redda till detta svek. 

Regeringen säger ett -
men gör ett annat. Energi
ministern försäkrar att kärn
kraften skall avvecklas. Sam
tidigt som regeringen ger 685 
miljoner till Forsmarks kärn
kraftverk för "försening till 
följd av folkröstningen" . Re
geringen har också i dagarna 
gett Vattenfall pengar till ut
byte av den trasiga ånggene
ratorn i Ringhals 2 - i stället 

för att ta den ur drift -o~h 
skrota den . Sydkraft fick i 
höstas tillstånd att höja ef
fekten vid Barsebäcksverken. 
Alla dessa manövrer från re
geringen gör det svårt att lita 
på dess löften. 

V pk kräver att folkomröst
ningens resultat respekteras. 
Vpk har föreslagit en hus
hållningsplan för elanvänd
ningen , förbud mot uranbryt
ningen, att Ringhals 2 ome
delbart tas ur drift, att den 
kommunala energirådgivning
en får fortsatt statligt stöd. 

Vpk har alltså också i 
handling visat att partiet står 
fast vid folkomröstningens 
och riksdagens beslut att 
kärnkraften skall avvecklas -
senast 201 O. 

Stoppa Barsebäck nu! 
Rune Liljeqvist 

M i/jökampen gav resultat: 
Utsläppen skärs ner 
för AR och Tetra Pak 

Alltsedan slut et av 7 O-talet 
har det varit känt, att lös
ningsmedel av den typ som 
Åkerlund & Rausing och Tet
ra Pak vräker ut . över Lund 
har allvarliga konsekvenser 
för miljön på flera mils av
stånd från utsläppskällan ge
nom att de bidrar till ozon
bildningen. Dessutom miss
tänker man, fast fullständiga 
bevis ännu inte finns, att de 
kan ge upphov till sjukdomar, 
bl a cancer. 

Tyvärr verkar det inte som 
om företagen hade tagit till 
sig den kunskap vi har om 
ozonproblematiken, trots att 
denna berörs i den av Tetra 
Pak så ofta citerade !YL-un
dersökningen från år 1981. På 
annat sätt kan man knappast 
förklara, att de i sina ansök
ningar om driftstillstånd en
ligt miljöskyddslagen yrkade 
på att få emittera sammanlagt 
2 400 ton/år. 

Dessa yrkanden kom som 
en chock för de närboende 
som under flera år hade trott 
på företagens försäkringar om 
att utsläppen skulle minska. I 
två namninsamlingar, varav 
vpk stod för den ena, krävde 
drygt 4 000 människor radi
kala nedskärningar. En enig 

kommunstyrelse gick på sam
ma linje efter att ha tagit del 
av expertomdömen, bl a från 
naturvårdsverket, som ansåg 
att 700 ton från Åkerlund & 
Rausing och 300 ton från 
Tetra Pak kunde accepteras , 
dock endast under en över
gångstid. 

I dagarna har länsstyrel
sens beslut offentliggjorts. 
När det gäller Tetra Pak följer 
man i stort sett naturvårds
verkets rekommendationer, 
medan villkoren för AR är be
tydligt generösare. Ett par 
överklaganden har inlämnats 
till regeringen av närboen
de . Detta skall inte tolkas 
som uttryck för något miss
troende mot länsstyrelsen. 
Jag tror att dialogen mellan 
länsstyrelsen och allmänheten 
har lett till ömsesidig respekt. 

Länsstyrelsens beslut är av. 
provisorisk karaktär. Det slut
liga avgörandet faller först om 
några år. Bostadsföreningar, 
miljöorganisationer och såda
na politiska partier som hög
prioriterar miljöfrågorna, där
ibland inte minst vpk, har 
alltså all anledning att med 
uppmärksamhet och hand
lingsberedskap följa den fort
satta utvecklingen. 

Elisabet Norborg 

En hälsofara mindre 

För drygt ett år sedan på
talade vpk hälsovådorna med 
energiverkens sopförbränning. 
I en av pannorna på ångkraft
verket vid Tornavägen bränns 
Blockets osorterade rester till
sammans med miljöfarligt av
fall från bl a kemicentrum. 
Röken renas inte och tempe
raturen varierar, vilket är 
maximalt dåligt. Vpk yrkade 
avslag på tillstånd till fort
satt fätbränning av flera skäl: 

l) Det har konstaterats ett 
klart samband mellan sopför
bränning och utsläpp av di
oxiner, det hälsovådligaste 
ämne människan någonsin har 
framställt. Det är i dag ytterst 
tveksamt om det är tekniskt 
möjligt att förhindra dioxin
utsläpp. 

2) Sopförbränningen bi-
drar till försurningen. Efter- · 
som den måste betraktas som 
ett av norra halvklotets farli
gaste hot mot framtida biolo
giskt liv är varje åtgärd som 
minskar försurningen angelä
gen. 

3) Vid sopförbränningen 
sker betydande metallu tsläpp . 
Naturvårdsverket och andra 
har mätt utsläppen från för
bränning av olja, kol, flis, so
por mm. Per energienhet blir 
mängden kvicksilver, bly och 
zink hundra gånger större 
med sopor som bränsle. 

De andra partierna biföll 
vpk-yrk ande t och länsstyrel
sen bekräftade. Landstinget 
har trilskats och in i det sista 
vägrat acceptera att deras av
fallsleveranser till energiver
ket blir olagliga. Fr o m den 
1.5 (märk datum!) 1986 ska 
det inte kunna ses någon 
svart och giftig rök från ång
kraftverket. 

Nu gäller det att gå vidare 
med sopsortering och åter
vinning i pela Lund. Och 
framför allt ända produktion 
och konsumtion för att min
ska det enorma sopberget 
från det kapitalistiska kon
sumtionssamhället. 

Karin Svensson Smith 



Vänsterns 
Vårpromenad 

Vid norra stranden av 
Ringsjön går den geologiska 
gränsen mellan Europa och 
Skandinavien. Gränszoner är 
ofta kriszoner, och vid denna 
uppstod ett antal vulkaner 
när det bildades Alper och an
nat längre söderut. En av (de 
numera slocknade) vulkaner
na bildar halvön Lillö i Västra 
Ringsjö n. 

Vulkanisk jord är bördiga
re än annan, och Lillö är verk
ligen lummig och fin. I vege
tationen finns också en rari
tet, den s k jätteaspen. Den 
verkar kanske inte så märklig 
för ett ovant öga, men upp
täckten av den var så sensatio
nell att det på platsen restes 
en ståtlig minnessten över 
dess upptäckare, Herman 
Nilsson-Ehle. 

Det finns alltså flera skäl 
att besöka Lillö. Tyvärr är 
man inte särskilt välkommen 
dit, åtminstone inte om man 
vill ströva fritt. Halvön ägs 
nämligen av mångmilj onären 
Erik Sörensen och han vill ha 
den för sej själv. Dels för att 
han är rädd om sina dyra ras
hästar, men dels också för att 
han tycker att han själv helt 
ska få disponera över den 
mark som han äger. 

Detta strider ju mot den 
gamla allemansrätten, och det 
har helt naturligt kommit 
många protester: från gran
nar, från politiker, från tid
ningar och från sakkunniga 
intresseorganisa tioner som 
Skånes Naturskyddsförbund . 
Tyvärr kompliceras saken av 
att Sörensen har beskyddare 
bland makthavarna. I hans 

Lillöstiftelse sitter bl a läns
rådet Linder-Aronson, lands
hövdningens närmaste man. 

Vi i vpk tycker att alle
mansrätten är viktig och att 
prejudikat som Sörensen för
söker skapa är farliga. Därför 
har vi beslut at att vårt tradi
tionella arrangemang Väns
terns Vårpromenad i år ska gå 
till Lillö. , 

Men det är inte fråga om 
någon stridbar demonstration 
utan bara en stilla manifesta
tion. Vänsterns Vårpromenad 
handlar om att ge liv åt arbe
tarrörelsens tradition av kol
lektiva utflykter i det gröna, 
och den är en glad och vänlig 
tillställning. På lämpligt ställe 
nära vattnet packar vi upp vå
ra matsäckar och har en lång 
rast med musik och glada le
kar. Men ett litet tal hör ock
så till traditionen. Det blir ge
netikprofessorn Bengt Olle 
Bengtsson som berättar för 
oss bl a om jätteaspen. Den 
.som vill kan också följa med 
på en avstickare ut till växt
platsen. 

Söndag den 11 maj äger 
promenaden rum, och vi tar 
tåget från Lund till Höör kl 
9.08. Det blir en maklig pro
menad på cirka fyra kilome
ter till Lillö , och på vägen be
ser vi bl a ett av stenbrotten 
från vilka man tog sten till 
Lunds domkyrka. 

Välkomna alltså till den 
barn- och barnvagnsvänliga 
Vårpromenaden. Ta med för
täring. Undrar ni över något 
kan ni ringa Gunnar Sandin, 
tell35899. 

Protestera mot 
USA :s statsterrorism 

När USAs president Rea
gan anklagar Libyens ledare 
Ghadaffi för terrorism kastar 
han sten i glashus. Den ameri
kanska bombattacken mot Li
byen natten mellan den 14 
och 15 april utgör ett exem
pel på statsterrorism. Terror 
blir inte försvarbar för att ut
förs av stater. 

Genom att öka spänningen 
i Medelhavsområdet åsidosät
ter USA även sina allierades 
säkerhetsintressen i området . 
Övergrepp som bombattacken 
mot Libyen måste vi alltid 
protestera mot, liksom USAs 
stöd till contras i Nicaragua 
eller Sovjets krigföring i Af
ghanistan. 

. Privatisering i stället 
' 

för solidaritet 
Det blir kärva tider i Lund. 

Fyra månader har gått sedan 
den röd-gröna majoriteten 
försvann och borgarna ensam
ma fick majoritet. M/fp/c :s 
politik, som går ut på att skä
ra ner kommunens verksam
het, drivs nu igenom utan hän
syn till konsekvenserna för 
enskilda människor. För förs
ta gången ska verksamheten 
minska. Förvaltningarna ska 
arbeta fram budgetförslag med 
nerskärningsalternativ om 2.5, 
5 och 7.5 procent. Hårdast 
drabbas de som behöver kom
munens omsorg. 

Opinionen split tras 
I första hand har man gett 

sig på grupper som har svårt 
att protester, t ex gamla, han
dikappade och socialt utslag
na . Andra, som småbarnsför
äldrarna, försöker man splitt
ra genom att "decentralisera" 
nerskärningsbesluten till före
ståndarna på daghemmen. 

Försämringarna redovisas 
ofta inte öppet u tan döljs ba
kom omorganiseringar. T ex 
får pensionärer och handikap
pade betala mer för hemvård, 
inte genom att taxan höjs 
för alla (vilket kunde väcka 
protester) utan genom att viss 
sjukvård som förut var gratis 
nu hör till den avgiftsbelagda 
hemvården. Samma med led
sagarservicen. Det kan kosta 
en handikappad 170 kr för en 
promenad om han inte tänker 
sig för och drar in på städ
ningen i stället. 

I sin iver förbigår borgarna 
t o m fullmäktiges beslut. De 
minskade öppettiderna i barn
omsorgen skulle enligt full
mäktige bara gälla lägenhets- .. 
daghem men utökas nu även 
till vissa vanliga daghem. Det 
politiska budgetbeslutet kom
mer först i november men re
dan vid vårens intagning ska 
barnen sorteras efter föräld
rarnas arbetstider. Så vill man 
splittra föräldraopinionen. 

Dyrare och sämre 
Daghemskön är fortfaran

de lång. Men i stället för att 
bygga nytt tränger borgarna 
in fler barn på befintliga dag
hem. Kvaliteten försämras . 
De minskade öppettiderna ger 
inte personalen kortare arbets
tid utan fler. barn tas in. Och 
för en vecka sedan presentera
des en ny modell för att få in 
fler barn i grupperna. På en 
del avdelningar ska två heltids
barn bytas ut mot tre på del
tid. Det ger fler barn på 
daghemmet samtidigt, mer 
buller och trängsel, minskad 
personaltäthet, fler barn att 
följa utvecklingen av och 
planera för. 

Men det blir dyrare också. 
Förra året höjdes daghems
taxan med 50 kr per månad, 
nu aviseras 70 till. Även hem
tjänsten blir dyrare. Borgarna 
har lovat att inte höj a skatten 
i Lund . För att få in pengar 
höjer de i stället tax or och av
gifter, så att bara de som be
höver omsorgen får ökade ut
gifter. solidariteten med de 
svaga i samhället minskar. 

Plats för privata lösningar 
En avsikt med nedskär

ningarna är att skapa utrym
me för privata företag att tj ä
na pengar på hemvård och 
barnomsorg, med hjälp av bi
drag från samhället. De män
niskor som behöver vård och 
omsorg har inget att vinna på 
en sådan politik. All erfaren
het visar at t när man privati
serar blir det billigare för de 
som inte behöver servicen 
men dyrare för alla andra. 

Kvinnorna drabbas dub
belt. Dels är det kvinnajobb 
som försvinner när barnsama
riter och vårdbiträden dras in. 
Det är också kvinnajobb som 
minskas när semestertjänster 
ändras till uppehållstjänster 
för förskollärare , barnskötare, 
kuratorer, skolpsykologer och 
skolsköterskor. Dels är det of
tast kvinnorna som stannar 
hemma när barnen är sj uka 
eller kommunens vård av 
gamla föräldrar otill räcklig. 
Kvinnorna pressas att avstå 
från yrkesarbete och ekono
misk självständighet. Jämlik
heten mellan kvinnor och 
män minskar. 

Men missnöjet växer i 
Lund. Allt fle r protesterar 
mot försämrad social omsorg 
och service. V pk vill i stället 
bygga ut servicen. Behoven 
finns och det ger jobb. Vi är 
inte så fat tiga i Lund at t vi in
te kan ge barnfamilj er , pen
sionärer och handikappade 
den omsorg som de behöver. 

ÅRETS HETASTE 
AVHANDLING 

SÄPO A VSLÖJAS 
Dennis Töllborg, Persona/kontroll. 

Lika k lassisk som säkerhetspolisens 
uppgifter, lika klassisk är d ess hem
lighetsfullhet. Den svenska SÄPO ut
gör inget undantag. I d enna bok 
granskas SÄPO och en av d ess vikti
gast e uppgifter: infilt rationsskydd et. 
Töllborg redogör för SÄPO :s histi>· 
riska framväxt. Dess organisations
st ruktur och arbetsuppgifter avslöjas 
för första gången inför allmänhet en. 
På punkt eft er punkt visar fö rfa tt a
re n hur fö rfattningen o ch rä ttssäk er· 
heten ko nsekvent ignoreras. 

B es täll från 
SYMPOSION BOKFÖRLAG 

Box 160, 221 OOLund. 04 6 /1508 00 



Bredgatan 28, 222 21 Lund. Tel 046/12 74 95 (onsd efter kl18.00) 
Postgiro 17 459-9. Prenumeration 90 :-/år 
Sättning och lay-out: VB-red på acupress, Lund. 
Tryck: acupress, Lund . Ansvarig utgivare: Monica Bondesson. 
Eftertryck av text tillåtes om källan anges. Bilder är upphovsman
nens egendom. Red förbehåller sig rätten att korta insändare. För 
obeställt material ansvaras ej. 
Har du flyttat? 
Skicka hela adressdelen med din gamla adress till Veckobladet, 
Bredgatan 28,222 21 Lund. Min nya adress är: 

Adress: ...... . 

Postnummer: ... Postadress .. 

Detta Veckoblad har delats ut av 
ak tivister i Vpk Lund . Varsågoda! 

Det våras f·· r Skåne 
J ag läser i Arbetet att 

MeDonaids ska öppna nya 
hamburgerställen i Helsing
borg och Lund, varvid inte 
mindre än 175 nyajobb kom
mer att skapas. Se där äntli
gen ett krafttag i kampen mot 
den skånska näringslivskrisen . 
Man får förmoda att lands
hövdingen tar det första spad
taget eller åtminstone äter en 
första Big Mae. Om vi sen ba
ra kunde få Clock och Ken
tucky Fried Chieken att ock
så ställa upp för regionen 
skulle vi säkert vara u te ur det 
värsta bakvattnet. Enligt vad 
jag har hört finns det också 
ännu ej offentliggjorda planer 
på en kedja av tvättinrättning
ar i Malmö där malmöborna 
s a s ska kunna försörja sig på 
att tvätta varandras skjortor. 
Bakom det hela står enligt 
uppgift bankdirektör Hans 
Cavalli-Björkman i SE-ban
ken , som har lovat att stå för 
den affärsmässiga sakkunska
pen mot att statsmakterna 
satsar grundkapitalet. 

- Vi sitter ju alla sida vid 
sida i samma båt, försäkrar 
den fryntlige bankmannen. 
F ö har han redan lovat att 
det hela ska gå lika bra som 
Landskrona Finans. 

Farväl kött 
Det är snart karneval igen 

och läsekretsen förväntar sig 
kanske att jag ska moralisera 
över den. Alls icke , jag är en 

Lund sett 
från vänster 

Lagom till första m:~ utkom
mer i år liksom tidigare publika
tionen "Lund sett fran vänster". 
Det är en skrift som bruknr få 
beröm också i den borgerliga 
pressen , och det förtjänar den. 
Allt handlar som vanligt om 
Lund: dikten , novellen, byggkrö
nikan och den länga nu tid sh ist o· 
riken som ·bl a biter sej själv i 
svansen och berättar om hur ars
boken "Lund sett frän vänster" 
kom till . 

Köp den vid demonstrationen. 
på vpks Öppet hus eller med hjälp 
av kupongen härintilL 

varm anhängare av alla sorters 
orgiastiska fester och jag skul
le kunna underbygga detta 
med en berättelse om när jag 
och Per Gahrton lätt berusade 
- åtminstone jag - twistade 
oss genom Lund. Problemet 
är ju bara att karnevalen inte 
är orgiastisk nog. Det är inte 
mycket till deltagande som 
erbjuds den vanlige lundabon 
eller de tillresta från Sjöbo. 

Det här påpekade faktiskt 
Per Gahrton på ett klokt sätt 
för rätt länge sen, men stu
dentvärlden har aldrig lyssnat 
på det örat. Sambakarnevalen 
i Köpenhamn och Bananfes
ten uppe på Östra Torn är 
annars exempel på att det går 
att ta andra och friskare 
grepp. Lundakarnevalen är 
och förblir en förlegad histo
ria, men jag kommer natur-

Ny Dag 
Du och vpks tidning Ny Dag be· 
höver varandra. Fast Ny Dag be
höver dej ex tra mycket just nu. 
Prenumerera! 

VECKOBLADET 
l!Tc.lVfl AV VK 0C1. I.IJ l J.Lil'I,D 14 
l'lttNII.!DI!I'fra:la.- 1986 11 t 1rt ....____.. ,, i 

Det du häller i handen är ett 
specialnummer av Veckobladet. 
Normalt utkommer den var verka 
med mer text och mycket varierat 
innehåll, allt om Lund . Prenume
rera: 90 kronor för ett helt år, 
451ör etthalvt 

ligtvis att sitta där troget på 
cirkusen. Med mitt bondska 
sinne för humor ser jag alltid 
fram mot när cirkushästarna 
uppträder. 

Det är dags igen 
Men innan karnevalen är 

det faktiskt första maj. Det 
kommer att kännas konstigt i 
år utan Palme. Livet måste 
naturligtvis gå vidare, men jag 
tycker redan det har blivit lite 
tråkigare i politiken efter ho
nom. Ska man söka upp nå
got positivt så är det väl att 
en del andra ledande social
demokrater ändå känner nå
gon sorts förpliktelse att föra 
PaJmes internationella håll
ning vidare. Åtminstone tol
kade j ag det så när utrikes
ministern Sten Andersson in
för Stockholms Arbetarkom
mun efter Re agans senaste 
dumheter kallade honom en 
åldrad cowboy, låt vara ge
nom att citera andra. 

Men bort alla dystra tan
kar, en glad icke-religiös helg
dag när man kan träffa gamla 
bekanta och få nya, allt me
dan vårvinden sliter i bande
rollerna. Det finns tusen an
ledningar att inte samlas på 
eternenstorget i god tid före 
klockan 14: det är kallt , det 
blev sent kvällen innan, bar
nen är gnälliga, faster i Mar
karyd har länge vän tat på be
sök och visst skulle man ju 
fara ut och se till sommar-

huset. Då har vi ändå inte 
gått in på att var och en nog 
skulle kunna invända mot nå
gon trubbig banderolltext. 
Men ingen av dessa invänd
ningar väger tungt nog. Det 
räcker inte att sitta hemma 
med sina utmärkta åsikter. 
Om vänstern ska vara något 
mer än ett antal röster vart 
tredje år och dessemellan 
kverulantiska åsiktsyttringar i 
marginalen till samhällsut
vecklingen, så måste den visa 
sig på g a t an. 

Med flygande fanor 
J ag vet från säker källa att 

Lunds Kommunistiska Medel
tidsorkester har lagt av sig de 
värsta paltorna efter den 
framgångsrika infiltrationen 
på medeltidskarnevalen och 
nu åter avser att visa sig i sin 
rätta skepnad. Den kommer 
att gå i täten med nyputsade 
och i flera fall dessutom ny
stämda instrument. Det skulle 
inte förvåna mig om vi får hö
ra både Internationalen och 
Bandiera Rossa, och vad kan 
man mer begära. Vänsterns 
famn är extra bred första maj , 
jag kan t o m tänka mig att 
välkomna en och annan kryp
tomiljöpartist i tåget. Låt bor
garna sitta hemma och be
skärma sig över marginalskat
terna eller läsa J ann e Carl
zons senaste - vi andra ses på 
Clemenstorget. 

Lucifer 

D Jag vill köpa "Lund sett från vänster -86" . 25 kr inkl porto. 

D Jag vill prenumerera på Veckobladet: ett år 90 kr, ett halvår 
45 kr (stryk det ogiltiga) 

D Jag vill prenumerera på Ny Dag: ett år 230 kr, halvår 120 
kr, kvartal 65 kr (stryk det ogiltiga). 

D Jag är intresserad av Vpk, KU eller Kommunistiska Högsko
leföreningen och vill bli kontaktad . (Annars kan du kontak
ta oss: Vpk tel138213, KU tel123123 .) 

Namn . . .. ... . . .. .. .. . ........... . 

Adress .... ... . .. . . .. ...... . ........... . 

.. .... .. . .. . .. . .. . .. .. . ... .. ..... . .. ... .. . .. . .... 

Skicka kupongen till Vpk, Bredgatan 28, 222 21 LUND. 


