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i\U:s SKOLARBETE 
i<.U vå Kat t e 

Under hös ten och vintern har KU-Katedral 
crrangerat studier för cirka 30 elever och 
' .ärar.e . Elevrådet har ryckts upp ur sin kon-

~serva·tiva sömn och bl.a. krävt ökat elev
jnfl ytande . Detta har dock väckt märkbar 
·_r r i tr..l. t i on i lärarkårens reaktionära del. 
I höst:as genomförde man disknssioner om 
l å.g9.t i Spanien i alla klasser, vilket re
S'Jl'cE l ade -i _ en resolution som ca 70 procent 
a~ eleverna ställde sig bakom och som ut
mynna.de i -kravet : Bojkotta Juntan i Spanien! 

··- ,- Kat.te har nu startat en Afrika-cirkel i 
samarbete ped Lunds Afrikagrupp, och pla
ner ar nya studier fö r socialism i vår, 
f_ämst pE Polhemsskolan. 

Han j obbar också med att bilda arbetsgrll.p
per s or:1 ska ll gå igenom läroböcker för att 
dokumentera den .. borgerliga indoktrinering-

'-'' i dessa . 

Veckob l adet kan konstatera att högervin
darn a b l an<t ungdomen, som man talar om 
j ust nu, inte blåser överallt. 

Sko'Lveckan 

KU;s skolvecka har flyttats och kommer att 
äga rum den 2-7 februari. Det blir propa
gandaaktioner runt om på skolorna ~ stan: 
utställningar, spridning av flygblad etc. 
På läraagen blir det ett appellmöte på· Mår 
tenst.orget. 

. Radil~'L elev sparkad w> sa_m::zrbetsnljmnde71 

De reaktionära k.rafterna på Katedralskolan 
skyr inga medel för att krossa radikala 
stä~1ingar bland elever. Ett exempel: KU
a:Ktivist bortmyglad av rektorn på 

1
Katte. 

Eleven valdes i höstas för åk 3 s-dele~ 
men via fiffel med namnlistor har han väg
rats tillträde till mötena. Trots samarbets · 
nä~1dens maktlöshet kan det inte tolereras. 
Eleven har även utsatts för repressalier 
på annat sätt, han fick t.ex. ing~t betyg 
i samhällskunskap och engelska. 
När en elev börjar tänka kritiskt och op
ponerar sig mot det rådande systemet slår 
skolan tillbaka med alla medel. 

Rookfest 

På Socionomhusets gillestuga lördagen den 
7.2 klockan 20 .00. PARIA från Katedralsko
lan och GURAN från Husik o Hantverkshuset 
spe lar . Disc-jockey med inbakad agitprop. 
Tio spänn kostar det. Ett samarrangemang 
mellan Elevrådet på Katte och KU-Katte. 
överskottet går till MPLA. 
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ANSKA-BRAND 
TRYCKER PÅ 

STOPPA J<APTPALETS HOT MOT 'l'RAF'TK,
REGLERiNGE'N I STADSKifRNAN! 

Det är f antastikskt att se hur trafikreg
leringen i Lunds stadskärila systematiskt 
urholkas från år till år. TraUk och mil
j ökornmittens vackra riktlinjer är numera 
bara fr~ser, som inte några a v de tre-fy
ra stör~ta partierna i Lund längre anser 
s i g behöva ta på al lvar. 

Nu är tre av fyra kommunalråd beredda att 
öppna Sandgatan för biltrafik för att skån
ska Brand vid Tegnersplatsen vill det. Det 
är beklämmande at t även social demokrater
n a , som annars brukar värna om trafikreg
leringen ger eftr~ r för påtrycknj ngar från 
fö ·r:säk ringsbolaget, som annars hotar att 
flytta. · Dessutom vill bolaget byg<Ja e n stor 
parker i n g för sina anställda. 

Nej J flytta gärna Skånska Brand till Gaste
lyckan eller något anna t. oror åde di t anstäl
lda och · kunder kan ta s i g med bil. Bolagets 
kunder är fastighetsägare och andra s om 
vill försäkra sitt kapi tal. Vanliga a rbe
·tande lundabor har j nget intr esse av at t 
s ådana här stora arbetsplat.ser ska ligga . 
i nne i stadskärnan . 

Det är ganska magstarkat av Skån ska Brand 
att pås tå att det skulle vara "vårt at.t 
hi t t a dj, t. Den täta traf i ken j Tornegaps
ga t an och Sankt Annegatan visar att de t är 
fler än Skånska Brands kunder som hitt.at 
s mi. r- vägen 9 <~nom Kulturkvadranten ner till 
Mår tens t orget . Agardhs- och Al gatorna l e 
der också r akt in mot. 'regnersplatsen. Det 
är fullkomligt befängt att kräva en t redje 
tillfart s om öppnar vägen f ör biltrafik 
rakt genom stadskärnan . 

De planer p å ett s ammanhängande grön område 
som finns för Lundagård , Universitetsplat
sen och. Kra ft s Torg måste sna:r:·ast förverk
ligas. De fles ta partier har i olika sam
manhang _krävt att alla provisorier i tra
fikregleringen ska permapent.as . Lägg i gen 
s a ndgaton och täpp t i ll alla. smitvä gar ge
nom ~; tadskärnan; de t. skulle vara en bra 
bör jan på en drägligare trafikmiljö i stads
k ~irnan. 
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ARSMOTE 
Till lö~gen den 24 :e jan~i hade VPK Lund 
kallat samman sina medlemmaP till årsmöte . 
Som enda rep1•esentant för pt>essen sl.äpptes 
VB:s reporter in . (Sanningen att säJa var 
det -z:nga and:r>a j ou:t'n.alister utsända). 

Inledningen stod VPK Lunds blåsorkester f ör. 
E~ter att den h~de framfört tre av arb~ar
rorelsens klass1.ska nusikstycken ville app
låderna inte riktigt s luta. 

I det läget var det inte lätt att ta upp 
årsmötesförhandlingarna. Medlemmarna i den 
kommunistiska arbetarkommunen) som kommit 
dit för att nagelfara styrelsens .iedn i na av 
verksamheten under det gångna året hade~först 
li t e trögt att komma i gång med debatten. t•i 
fret "los s nade så småningom. Några a.llvarl iqare 
invändningar mot styrelsens verks~mhetsbe~ät
te lse hade emellertid årsmötet inte. så är 
det också en tämligen imponerande aktivitet 
som redovisas. Ur den lunta som utgör verk 
samhetsberättelse kan vi bara göra en ~el 
axplock. 

På det inre planet kan 1 som VB tidigare med
delat, rekord i medlemstillströmning noteras , 
samt en organisatorisk utbyggnad av arbets
platsarbete t. 

En arbetsplatstidning f ör metallarbetare i 
Lund har givits ut under året, och vad gä l
ler arbe te i fackföreningar och massorgani
sationer kan små men betydelsefulla framgång
ar noteras. 

Och så har vi förstås det kommunalpolitiska 
arbetet. SamllE.nlagt har 11 motioner och 8 in
terpe l lationer lagts in~ Det säger en hel de l . 

Andra noterbara - fast kanske inte så 1.0g0-/ 
enfallande - händelser under det gångna året 
är sommarlägre t, etablerandet av blåsorkes
ter, startande av en idrottsförening - Röd 
Fr ont IF - och icke minst utgivningen av 
dett a anspråkslösa blad. 

Ef ter årsmötet, som tog en försvarlig del av 
dagen i ru1språk , blev det fest. Mep den ska 
v i i nte ge oss in på att skildra. VPK Lund s 
fester måste faktiskt . upplevas. 

LEVE MPLA! 

STOD MPLA 
Postgiro 150014-9 

Den 4 februari ord-vzas i Malmö en demonstration 
till stöd för MPLA . Bussar kommer att avgå 
från CZemenstorget kl . 17.30 . Demonstra
tionen sta:rta:r' kl 18,00 från St. Knuts Torg 
föl? faeke lmarsah till Stort or>get. 
ViU du åka buss skaU du teckna dig på 
lista på Bokcafet . · 


