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V kapar anslag trots protester 
Som bekant, och väntat, protesterar studieförbunden kraftigt 
mot att kommunen (om budgetberedningens förslag går igenom) 
minskar sitt anslag från 15 till 9 miljoner om året - i två 
omgångar. Men förslaget går säkert igenom för fem av sex partier 
(alla utom centern) står bakom det. Ä ven vänsterpartiet, trots att 
det finns protestanter även inom de egna leden. 

Det ä r Roland Andersson som är 
vänsterpartiets representant i 
budgetberedningen. Inte är det 
roligt att skära ner anslagen till 
studieförbunden, säger han. 

Tvunget 
Men det är tvunget, säger han. 
Det ekonomiska läget är mycket 
kärvt. Alla sektorer har måst skära 
ner sina utgifter inför 1992: so
cial, skola, fritid osv. Alla utom 
kulturen, som enligt den röd
gröna majoriteten får oförändra
de anslag. 

-Men studieförbunden sysslar 
förvisso med kultur, invänder 
VB. Lägger man studieförbun
dens 15 miljoner till de karnuna
la kulturförvaltningarns 40 (var
av biblioteket tar tre fjärdedelar) 
får vi 55 miljoner. Av det ska 
alltsådrygt 10procentbortpå två 
år. 

Vi enas dock om att kanske 
inte allt som studieförbunden 
sysslar med är kultur i traditio
nell mening. Överfört till den 
kommunalaförvaltningens rubri
ker skulle en del vara fritid, en 
annan del skola. 

Hur mycket av studieförbun
dens verksamhet som är egentlig 
kultur vet inte Roland. Inte heller 
vi, så vi ringde Ulf Lundwall på 
Studiefrämjandet. Fast inte han 
hade siffrorna till hands i hem
met. 

- 35-40 procent av vår verk
samhet är rockmusik för ung
dom, säger han. Invandrarföre
ningarnas har ungefär samma 
andel. Miljö-, jägarorganisatio
nerochliknandesomärvåregent
liga kärna har kanske bara 15 
procent. Kultur? Är rock kultur? 
Latinamerikanska flyktingars 
cirklar om den politiska utveck
lingen därhemma? Och hur 
många kulturevenemang äger 
rum i Lund utan stöd från stu
diörbunden? 

Roland och Ulf är överens om att 

studieförbunden har högst olika 
profil och sammansättning på sin 
verksamhet. Vissaharenmycket 
hög andel av s k matnyttiga kur
ser, som språk eller datakunskap. 

Roland är inte så insatt i detal
jer. Han hade för sitt civila jobbs 
skull inte möjlighet att delta på 
de av budgetberedningens mö
ten som behandlade studieför
bunden närmare, och fick inte 
skicka ersättare. 

Om nu studieförbunden tving
as skära ner sin verksamhet, ska 
dåkommunengedemanvisning
ar om vad som ska prioriteras? 

-Det ansåg jag förut, säger 
Roland, men nu är jag inte lika 
säker. Studieförbundenärmyck-

E RITREA 
ligger förvisso långt från Lund, 
men Lund har spelat en viktig 
roll i det svenska solidaritetsar
betet för Eritrea. Därför finns det 
anledningpåpekaattEritrea-Nytt 
JUst har utkommit med ett num
mer, urvilketvihärintillharsaxat 
lite text med lundaanknytning. 

Vi har också bett Gunnar Stens
son kommentera de senaste dag 
amas utveckling i Etiopien. På 
sexti-ochsjuttitalen varhanaktiv 
i Vietnamarbetet. "I dag känns 
det ungefär på samma sätt som 
tre dagar före Saigons fall", sä
ger han. 

• -· 

et angelägna om sin självstän
dighet. 

Mot detta protesterar Rabert 
Berg, v änsterpartistisk ordföran
de i kulturstödsnärnnden. 

- Det är socialdemokraternas 
lin je men j ag förstår den inte, och 
minst av allt om v skulle ställa 
upp på den. Med ett sånt system 
kan man inte tala om kulturpoli
tik. 

Bättre "produktivitet" 
Rabert Berg är kritisk på flera 
punkter. Vi kontaktade honom 
på grund av hans artikel i VB nr 
16, där han föreslog att ideella 
föreningar skulle sköta mer av 
kommunens kultur. Kulturhisto
riska föreningen med dess aktiva 
medlemmar var en bra modell, 
tyckte han. Motsvarande sällskap 
för teater, barnkultur mm och 
mer pengar som kanaliserades 
via studieförbunden. 

Ulf Lundwall hänvisar till er
farenheter från Malmö, där 
kommunen fann att studiförbun-

Eritrea-Etiopien: 

den skötte kulturverksamheten 
mycket effektivare än vad kom
munens själv kunde göra, alltså 
hade högre "produktivitet" . 

-Men mycket av denkommu
nalt stödda kulturen sköts redan 
av föreningar, säger Roland. Ta 
Lilla Teatern, ta Mejeriet. 

Men åter till Raberts kritik .Han 
är förvånad över attnedskärning
en är så drastisk (tidigare disku
terades en ännu snabbare avtrapp
ning) och över att man inte in
väntat den nya organisationen 
inom kultursektorn. Nästa år ska 
ju en sammanslagenkulturnämnd 
överta studieförbundstödet från 
kommunstyrelsen. 

Roland håller med om att tids
ordningen är olycklig . Men han 
tror att förslaget om nedskärning
ama går igenom trots protester
na, och inom vänsterpartiet har 
detintehörtsmångainvändning
ar. 

Vi får se. Första slaget står på 
fullmäktigemötet den 30 maj . 

Gr 

CHANS till FRED 
vid Mengistus fall 

Mengistus avgång ger freden en 
chans i Etiopien. Den demokrati
ska fronten fortsätter framryck
ningen motAddis Abeba utan att 
möta motstånd. Eritreanerna har 
gett den etiopiska ockupationar
men i Eriteas huvudstad ultima
tum: den beviljas fritt avtåg om 
den lämnar Eritrea. Utanför 
Assab i södra Eritrea utkämpas 
sedan i fredags hårda strider. 

EPRDF, E tiopiens demokrati 
ska front, har på sitt program de
mokrati och nationella rättighe
ter. Den står eritreanerna nära 
och accepterar självbestämman
de för Eri trea. 

En civil etiopisk ledare, pro 
fessor Memfm Wolde-mariam, 
framlades nyligen ett försl ag till 
fredlig lösning genom demokra
ti, politiska fri- och rättigheter 

samt fo lkomröstning i Etiopien. 
Han åtnjuter stor prestige. 

En möjlighet till fred skymtar 
alltså. Men det finns grupper som 

driver andra krav och situationen 
är labil. Den 27 maj inleds för
handlingar i London, varvid USA 
står som medlare. Vilka krav 
USA ställer på parternaoch vilka 
maktmedel de förfogar över är 
inte känt. 

Enligt uppgift hotas sju miljo 
ner etiopier av svält. Vapenvila 
skulle möjliggöra snabba, om
fattande ins atser. 

Utsikterna till fred i Etiopien 
är bättre än någonsin de senaste 
tretti åren. Eritreas rätt till själv 
bestänunande, som vi här i Lund 
har hävdat i mer än tio år, kan 
kanske fö rverkligas. 

Gunnar Siensson 
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Får och Kohl 
Melodi: Du är min sång och min 
glädje 

- Kära pastorn, hur skajag 
rösta? 

Kära pastorn, vad ska jag tro? 
-Kära barn, jag och Gud vet 

ditt bästa, 
kära barn, du kan ta det med 

ro. 
Höger och vänster, det är slut, 

det där. 
Gud ser ej fattig och rik. 
Allt är bara en ren affär, 
och Gud han ger all profit. 

-Kära pastorn, vad ska jag 
göra? 

Hur fd rdd till att äta och bo? 
- Kära barn, nu ska du få 

höra: 
det är bara att bedja och tro. 
Filge/n somflyger i luften där, 
denfår ej statligt stöd. 
Blomman som växer på marken 

här, 
den klarar sig till sin död. 

-Kära pastorn, vad ska jag 
tycka? . . 

Kära pastorn, vad ska Jag b!t? 
- T ö sen min, du ska finna dm 

lycka . . 
om du hör på mm teolog t: 
Maka och mor det ska bli din 

lott, 
steka kotlett vid din spis. 
Lämna sen resten helt lugnt till 

oss. 
Det blir bäst på alla vis. 

-Jag får tackaför tröstande 
orden, 

men hur blir det för oss i EG? 
-Kära barn, det blir himlen på 

jorden. 
Amen, amen, måtte det ske! 
Vi går tillsammans med CDU, 
det ska bli härligt,jawohl. 
Hyfs och hut blir det här och 

nu. 
Ja, det ska blifår och Kohl! 

Sången sjunges ?ialogiskt, s~ö
rigt och skenheligt. Komp: flo j t, 
klarinett, tuba (med bayersk 
stuns).Mellanspelhäftigti3/4-6/ 
8-takt, för full utblåsning. 

Tävling inför vänsterpartiets lokala valkampanj: 

Grova effekter välkomna 
Liksom tidigare kommer vänsterpartiet i Lund att driva en aktiv 
valrörelse med stark betoning av den lokala politiken. Det ska 
tryckas kommunalpolitiska affisc~er ?ch Röda Kapelle_t ko~mer 
att agitera på gator och torg. Agttatmnen kom~er .gtvetvts att 
föras med knivskarpa intellektuella argument nar sa erfordras. 
Men Bert & Ian har som bekant demonstrerat att det även kan 
löna sej med folklig lågkomik i politiken. Inom vänsterpartiet i 
Lund är man beredd att anta utmaningen. 

poäng. Xenofobi (här tyskräd
sla) får komma till .. uttryck, om 
dock med måtta. Aven under
livshumor kan gå an- som i en 
annan aktuell sångtext som inte 
är möjlig att återge här, f ö skri
ven av en aktivist som står på 
Svenska Akademiens lönelista. Behovet av flera dimensioner 

i propagandan har på sistone un
derstrukits på sydsvenskans le
darsida. Därnoterarman bekym
rat att ledarna för de "ansvars
kärmande" borgerliga partierna, 
dvs Bildt och Westerberg, båda 
har en alltför seriös och städad 
framtoning . Kanske kan detta 
även sägas om somliga av ~än
sterpartiets kommunalakandida
ter i Lund. 

Affischer och sånger 
Ä ven i år efterlyses alltså genom 
VBs förslag till valaffischer (el
ler bilder attanvända i andra sam
manhang, som på flygblad ell~r 
här i tidningen) och texter ull 
val visor. Mankan väljaenmelo
di ur Röda Kapellets existerande 
repertoar, någon annan känd låt 
som orkestern får arrangera eller 
t o m en egen komposition. D~n 
senare bör dock vara trallvänlig. 
Önskesituationen är atthela Mår
tenstorget stämmer in i refräng
en. 

Bidragen önskas snar~ t. Sär
skilt gäller det förslag till. nya 
melodier eftersom det tar lid att 
få fram arrangemang. Affische~ 
ska kunna tryckas av amatörer 1 
silkscreenteknik, vilket förutsät
ter attdet inte är alltför fmadetal
jer. Grovhet är alltså önskv!ll'd 
både bildlikt och bokstavligt. 
Normalt bör det räcka med två 
färger, men om en tredje motive
ras övertygande kan den få 
komma med. 

Bilden behöver inte vara upp
hovsmannens. Man kan ta något 
klassiskt och sätta ny text till, 
som framgår av exemplet härin
till. 

Orena rim duger 
Som exempel på valvisor återger 
vi här "Får och Ko hl" eller "Kära 
pastorn" som nyss har produce
rats till årets valrörelse. 

I förra valrörelsen hade det 
inte varit särskilt poängfullt att 
bygga på en väckelsesång, men 
nu är förutsättningarna andra 

eftersom KDS har mycket goda 
utsikter attkomma in i både riks
dagen och Lunds kommunfull
mäktige. Det klassiska konst
greppet är då just att utnyttja en 
känd frikyrkalåt-Jfr Joe ~111. 

Som ni märker kan man tillåta 
sej ett och annat i ett tillfällig
hetspoem av det här slag~ t. C?re
narim (rösta-bästa) stör mte 1 en 

avlyssnad sångtext. Felaktiga 
betoningar (EG i sista versens 
första rad) är snarast en positiv 

Såfatta penna och pensel, och 
ge ditt bidrag till ett lyckat valre
sultat! 

, Klarar vänsterpartiet 
en skånsk valframgång? 
Allt fler tecken tyder på att det går bra för vänsterpartie_t i höste~s 
val. Förutom den allmänna medvinden finns det anled~mg a.tt p a
minna om de regionala analyser som säger att upphamtn.mgen 
blir särskilt stark i Skåne. Men är vänstern redo ~tt ~~~ ett 
sådant förtroende från väljarna? Eller blir det som for mtiJ?par
tiet på en del håll efter förra valet: att organisationen inte råcker 
till och att man tvingas lämna walkover? 

Bilden är inte helt klar ärmu. 
Ännu kan kommunala Iis to r stä!
las upp "på övertid". Men en pre
liminär bild kan tecknas. 

Miljonen skåningar har bara en 
v-representant i riksdagen, lun
dabon och förre VB-medarbeta
renRolfLNilson. Ja, som tidiga
re påpekats är han den. ende av 
sin sort söder om en lmJe från 
Göteborg tiiiNorrköpin~. pet b~ir 
det ändring på om opllllonssif
froma står sej. Mest realistisk ex
pansion för Skånes del är ett andra 
mandat i fyrstads, som då tillfal
ler Elisabeth Hellman från Mal
mö. Kristianstads län har alltför 
få mandat sammanlagt och i 
övriga Malmöhus är partiets 
procentuella utgångsläge så då
ligt att man inte kan räkna ~e~ 
fler skånska v-mandat, annat an 1 

händelse av jordskred. 
För M-landstingets del finns 

det en gedigen lista med vänster
partisriska kandidater. Det torde 
heller inte vara något problem 
med att tillsätta utskottsplatser 
om man av egen kraft kvalifice
rar sej för sådana- den borg:rli
ga majoriteten kommer n~ g !n te 
att bjuda på några. I Kristian
stads läns landsting har vänster
partiet goda möjligheter att for
cera treprocentsspärren, o.ch 
toppkandidaterna har grundligt 
förberett sej för den nya uppg1f-
ten. 

Ojämnt i kommunerna 
Vad kommunerna beträffar är 
bilden mycket ojämn. Av Skåne.s 
33 kommuner är det hela 14 dar 

vänsterpartiet inte har någon Ii.s
ta- möjligen kan talet sJUnka till 
13 eller 12. Men vi vet att detta 
inte hindrar alla från att rösta på 
partiet, nämligen med blank 
sedel, och har då någon väljare 
skrivit en ett kandidatnamn på en 
sådan kan vederbörande till sin 
förvåning befinna sej i e'?- för
samling som han/hon aldng as
pirerat på att tillhöra. S å skedde 
för ett antal mp-are förra valet
och kan nog inträffa för anhäng
are till Ny demokrati nu i höst. 

Viktigast är förstås vad som 
sker i Malmö därför att det är en 
av landets storstäder (även om 
dess status som sådan har betviv
lats på sistone). Vänsterp~rtiet 
har i dag bara två fullmäktigep
latser vilket är lite. Anmärknings
värt är att av det stora antal man
dat som Lars Engqvists socialde
mokrater enligt en opinionsmät
ning skulle tappa inget e':'da 
ramlarvänsterut. Vänsterpartiets 
lokalorganisation i Malmö har 
vitaliserats på senare år men 
antalet medlemmar är få och 
partiets ställning är svag i IJ?al
möbornas medvetande. PartJdi
striktet är medvetet om detta och 
vill prioritera Malmö i sina val-

satsningar. Det talas bl a om att 
ro runt med Lars Werner på sta
dens kanaler. 

Svaga grannar 
Ser vi till de kommuner som 
gränsar till Lund ~akn~ det or
ganisation och v-lista 1 Lomma, 
Staffanstorp, Skurup och Sjö_bo, 
dvs de flesta. RepresentatiOn 
finns för tillfållet i Eslöv och 
Kävlinge, och på båda orterna 



F orts från föregi1ende sida. 

har partiet lyckats få ihop en kan
didatlista om än med ett skohorn 
på den se~are orten. Mar~!naler
na vid en större framgång ar små, 
för här som i andra kommuner 
(och säkerligen även inom andra 
partier) finns det personer som 
bara är villiga att kandidera på 
"garanterat icke valbar plats". 

Samma dilemma fmns på fler 
skånska orter. Ett flagrant exem
pel är Bromölla som länge var 
kommunisternas starkaste kom
mun i landskapet, relativt sett, 
men där den åldrande lokalorga
nisationen denna gång hade 
mycket svårt att få fram en lista 
som uppfyllde länsstyrelsens 
minimikrav. 

Enad vänster? 
Vad kan man då göra åt proble
metmedkandidatbristen om vän
stervinden håller i sej, exempel
vis övernästa val? Någon patent
lösning finns knappast, för fler 
röster betyder inte automatis~t 
att fler är villiga att göra en aktlv 
politisk insats. 

Sen har vi ju försöken att ena 
vänsterkrafterna. De skånska 
resultaten är inte så imponerande 
ännu. Ett antal f d apk-are har 
(åter)anslutit sej till vänsterpar
tiet och i Malmö har en bemärkt 
vänstersocialdemokrat bytt par
ti. Socialistiska partiet och andra 
smågrupper är alltför marginella 
för att vara av något intresse. 

Kanske kan det uppstå nya 
konstellationer. Tidningarna har 
uppmärksammat Skånes minsta 
kommun, Perstorp, där v arken v. 
mp eller apk förmått att ställa 
upp en lista trots att de tv å sena
re suttit i fullmäktige under den 
senaste paerioden och alla tre 
nog skulle komma in om de kan
diderade. Nu pågår samtal om att 
samla de tre "radikala" partierna 
till något gemensamt. 

Populisinen en folkrörelse 
Vänsterpartiets partistyrel
se har möte i morgon lör
dag. Förutom regeringsfrå
gan och taktik i valrörelsens 
slutskede står populismen 
på dagordningen. 

Ny Demokrati och högerpopu
lismen diskuterades också på 
Onsdagsklubbens förra möte .. 

Varför vinner högerpopulis
men sådan anklang just nu? 
Varför inte för femton år sedan, 
som i Danmark och Norge? 

Det fmns visserligen parallel
ler till grannländernas diskussion 
om EG-anslutning, och krisen i 
det politiska systemet är en för
klaring. Men det är många fak~
rer som måste stämma. Den vik
tigaste är att socialdemokrater
nas hegemoni håller på att upp~ö
sas, sa Tomas Peterson som m
ledde. 

stödtrupper 
Det är arbetarklass och under
klass som är den nya rörelsens 
s tö d trupper. Och det är verklige~ 
fråga om en rörelse i s~ället 1 

rikming mot högerpopulism. I 
Skåne har vi haft den länge: Skå
nepartiet, Framstegspartiet, Sjö
bopartiet och flera !~kalt föran
krade missnöjespartier. I Bara 
utanför Malmö och Skurup t. ex. 

Det är viktigt att inse att Ny 
Demokrati inte är ett rent ytter-

lighetsparti. Manmåste förstådet 
folkliga inslaget och ta dess sy
stemkritik på allvar, menar 
Tomas. Om man direkt kletar 
etiketten rasist och nazist i pan
nan på Ny Demokratis ~äng~
re kan rasism komma att Identi
fi~ras med det som den folkliga 
kritiken står för, vilket i förläng
ningen gör rasismen acceptabel. 

Skördar frukterna 
Den ny liberala propaganda som 
SAF och näringlivet drog igång 
på 70-talet kan högern nu skörda 
frukterna av. Högerkrafterna 
besegrades visserligen i valen--82 
och -85, men det framstår som 
en Pyrrhusseger för socialdemo
kraterna. Ian W achtmeister har 
en bakgrund i näringslivets pro
pagandamaskineri. Han är skick
ligt inskolad i den verksarnhete~ 
och har i många år agerat pajas 1 

debatten men skjutit mittpunk
ten i samhällsdebatten åt höger. 

Genialiskt par 
Bert Karlsson och Ian Wacht
meister är ett genialiskt par, som 
behärskar massmedia och som 
använder sig av det. Man behö
ver bara järnföra med den blyg
samma uppmärksamhet som 
kommit en arman missnöjesrö
relse till del, arbetarlistan. 

Bert Karlsson visar att det går 
att göra något. Folk är trötta på 
snack och på politiker som det 
inte går att lita på. Århundradets 

skattereform, som skulle ge alla 
det bättre, gav försämringar för 
de verkligt lågavlönade. 

Kritikenmot systemethade inte 
kunnat komma inifrån, sa To
mas. Vänsterpartiets dilemma är 
att partiet ses som systembev ara
re, då man försvarar välfärden. 

Som bortblåst 
Kent Lindkvist, som i många år 
v ar i t aktiv inom handikapprörel
sen sa, att den allmänna vänster
stämning som i tjugo år funnits 
bland handikappade idag är som 
bortblåst. Folk retar sig på sam
manträdandet i landstinget och 
denoftanedlåtande attitydenmot 
de handikappade. 

I paneldebatten hanmar inte säl
lan både moderatläkaren och 
vänsterparti-sjuksköterskan på 
samma kant i försvar av det be
stående. 

Avskaffa bankerna 
Kent efterlyste ett nytt vänster
populistisktparti, vilket handock 
inte ville se vänsterpartiet som. 
En slogan i stil med Ny Demo
kratis "avskaffa landstingen" 
skulle vara" avskaffa bankerna" . 
Bankerna har aldrig öppet, och 
de gör verkligen aldrig något 
nyttigare änattunderheladittliv 
skinna dig på lånet för villan. 

Lars-Arne Norborg upprördes 
mycketöver Ny Demokrati. Han 
kände igen argumentationen från 
30-talet. 

Mannen av folket och mannen av börd- en svllrslagbar högerpopulistisk kombination . Och spritrestriktioner är en typisk frllga att göra 
populistisk politik av. 
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Bland bicyklister 
och gymnaster 
Idrotten kom till Lund för riktigt 
länge sedan och akademikerna 
var förstås först. 1823 var året då 
L.unds Academiska Simsällskap 
bildades. Den föreningen följdes 
under 1800-talet av diverse an
dra sådana för få1ctare, skyttar, 
skridskoåkare, bicyklister och 
gymnaster. Detta växande spor
tintresse i Lund resulterade så 
småningom i att Lunds idrotts
plats (nuvarandeCentralaidrotts
platsen) anlades och började 
användas 1891-således för 100 
år sedan. Den är f ö landets äldsta 
i bruk varande sportanläggning. 

Föreningen Gamla Lunds års
skrift behandlar i år helt följdrik
tigt sportens lokala pionjärer -
När idrotten kom till Lund - och 
den är skriven av trojkan K Arne 
Blom, Carl-Eric Erlandsson och 
Jan Mårtensson. 

Tyvärr märks det rätt tydligt 
att författama är flera. Fram
ställningen är något fragmenta
risk och onödiga upprepningar 
förekommer. En hårdare redige
ring hade inte skadat så att det 
blivit lite mindre uppräkningar 
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av namn och årtal åt kalenderbi
tama och lite mer av "sätta in 
idrotten i sitt sammanhang" åt 
oss andra. Själv skulle jag t.ex. 
velat veta mer om dåtidens dis
kussion för/emot tävlingar inom 
idrotten, så som den fördes i Lund. 
Både Kattes dåvarande rektor 

Carl Sprinchom och den poli
tiskt liberale v. häradshövdingen 
och kommunalpampen Jacob 
Larssonvaremot tävlingar. Lars
son talade t ex om "vidriga tä
flingar", när idrottsplatsen invig
des. 

Men trots vissa invändningar 
har idrottsnostalgikerna en hel 
del att hämta i boken, inte minst 
tack vare det trevliga bildmate
rialet. 

Idrottsnostalgi bjuder f ö 
G arnla Lund och IFK Lund på nu 
på lördag på Lunds idrottsplats . 
l 00-årsjubileetfiras kll2.30- ca 
17 med bl a cykel tävlingar, hand
och fotbollsmatcher med gamla 
stjärnor, kast med liten boll och 
svensk stafett. Fri entre och alla 
välkomna. 

DUELL m/v 
Den lokala valrörelsens första 
debatt äger rum på lördag. Det är 
moderatema och vänsterpartiet 
som drabbar samman på Månen
storget (på v:s initiativ, men m sa 
ja genast). Kl11 .30-12 diskute
rar Sven-Bertil Persson barnom
sorg med StaffanBohlin, och en 
halvtimme senare drabbar Gun
lög Stenfelt samman med Chri
stel Hammar om ungdomspoli
tik. Den 8.6 blir det f ö en liknan
de debatt, om trafik och ekono
mi. Kom, lyssna och heja/bua! 

"Som gästredaktör för det här 
numret av Zenitharjag valtartik-
1~ centrerade kring mitt eget och 
varrstems största mistag, över
tron på planekonomin", skriver f 
d lundafilosofen fugvar Joharrs
so.n, och. fortsätter bl a: "Enligt 
mm n:erung ~frågan inte längre 
om VI ska bh marknadssociali
ster, utan hur marknadssocialis
men bör se ut och hur marknads
socia.lismen förhåller sig till 
marxismen och andra ideolo
gier." 

ZENIT 
nr 111 har alltså utkommit och 
anbefalles å det varmaste. Kostar 
40kr. 

.lmp:zde riivllngsldrou. Dn berättar jag mer om 1 b
·rl:uscn . H .U r:äcker d~ au citera Tidnin~ för Idrott 
vittnar om au H«<em:a.nn-G:uk vu omstridd. Tid· 

t t Hroemann-G:ade Renarndrev sina projekt ''under 
oc iukillig;a aflundasamhällct5egne m:ln'' men till
uloma en tid f"OIIo du kring Hedcmann-Gadc och 
ncnlnjUfdnder, eyelas stridensiskor nu vilja~ till 
''2dC1 ocW en konkurrent t !U Lunds Blcyclek.Jubb: 
lp. 

Lördagen den 11 Februari 1899 
-+»>X<-«-

POSTTIDNING 

Barnomsorgstema 
i Radio Solidaritet 
Temat barnomsorg tas upp i 
Radio solidaritets sändningar på 
måndag den 27/5 kl17 .30 och kl 
22.00. Lyssna då! 

4:a på Djingis Khan säljes. Rad
hus i barnvänlig och socialt levan
de miljö . Tel126684. 

FÖDDA 
Katten Selma på Östervångsvä
gen 32 har nedkommit med fyra 
ungar. Till hösten söks adoptivfa
miljer för kattungarna. Hänvän
delse till Olga och Sara Schlyter. 

HANNAS FLÄKT. Sö 26.5 kl 
16.30-18.30 genrep inför appell
mötet den 1.6. Obs att terminen 
avslutas tre 31.5 kl 19.30 på re
s~urang Cyrus. 
RODA KAPELLET. Sö 26.5 kl11 
avf~rd Clemenstorget för spel i 
Fos1etorp (samling där 11 .45). 
Program : 39,84:2, 166, 170, 224, 
227, 231, 232 och 238. 

Detta nummer gjordes av bl a 
Rune Liljakvist och Gunnar San
din. 

Kontaktredaktör för nästa num
mer Gunnar Sandin, tel 135899. 
TA GÄRNA KONTAKT! 
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