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a en den 6 au sti 1976 

C E N T E R N Ä R 

FALSKA KÄRNKRAFTs~ 
MOTSTÅNDARE 

~om man är motstårdare till kärnkraften mås
te man stödja VPK i valet. Det hävdade KU:s 
förbundsordförande Lars Johansson vid onsda
gens möte på Lunds stadsbibliotek, där KU 
Lund stod som arrangör. 

"----' - Framför allt är det storfinansen som· har 
intresse av kärnkraftsutbyggnad. Sossarna, 
folkpartiet och moderaterna går i denna frå
ga direkt storfinansens ärenden. Centerpar
tiet försöker dock framställa sig som mot
ståndare till kärnkraften. Men det finns all 
anledning att sätta frågetecken för centerns 
kärnkraftspolitik, menade -Lars Johansson.. 

- För d~t första är centern beredd att bilda 
regering med de extremt kärnkraftsvänliga mo~ 
deraterna. Och både centern och dess ungdom:;;
förbund har ställt sig utanför den stora ma
nifestationen mot kärnkraften - Atommarschen. 

- I grunden är det oförenliga ståndpunkter 
att vara kärnkraftsmotståndare samtidigt 

~ som man försvarar kapitalismen, f!om stän
digt kräver nya energikäll~. Centern slår 
vakt om kapitalismen. Därför är VPK - det 
enda socialistiska alternativet - också 
det enda parti som konsekvent b~kämpar 
kärnkraftsutbyggnaden. 

o 

VALHYRA 
Nu har VPK öppnat sin valbyrå i Linjebuss 
gamla väntsal vid Botulfsplatsen. Det är ett 
utmärkt läge· och det känns redan som om folk 
hade hittat oss i vår nya lokal. På valbyrån 
kan du (i början av nästa vecka) hämta vårt 
fullständiga kommunalpolitiska pregram. 

Under augusti och september har vi alltså 
flyttat ner all expeditionsverksamhet hit. 
Mellan 12-14 OCQ 17-19 måndagar till fredagar 
samt mellan 10-13 på lördagar kanmer det att 
finilas folk på valbyrån. 

Utställning och stadsvandring 
När du ändå är nere på valbyrån så passa 
på och titta på en utställning om stads- . 
planering och trafikpolitik i lunds stads- , 
kärna som stadsdelsgrupp Centrum gj~t. Ut~ 
ställningen konmer att ställas upp vid vårt 
bokbord på lördagar på Mårtenstorget. 

I anknytning till utställningen kommer det ·att 
ordnas stadsvandringar i stadskärnan. Tills 
nu ~r vi planerat två stycken. Den första : 
blir på måndag (9/8) och vi kommer att 
titta på arbetarbebyggelse (Nöden, Råbygat~ 
an m.m. ) • En andra vandring är planerad ~ 
till måndagefl den 23/8 och då tittar vi. på' . 
bl.a. Kjederqvistska gården. För båda ~atna 
gäller att vi samlas på valbYrån kl. 18.00 ~ 

-:Dagfig i \13~-
röreiSen. 

valprenumeration 25:-

~IJli'l. • • •••••••••••••••••••••••• 

M.ress • • ••••.••••• ~ ••••••••••••• 

Postadress , ••.•.••.•..••..•...•• 

Insändes till' VP~ r;.ood, Västra 
Mårtensga tan 6, · 223 51 Lund 

·' 



- ARSCHEN l 
L'en) - ~ugusti arrangeras en stor demonstra- VPK kommer att ha en egen avdelning i tåget; 
tion under bl. a. parollerna StopJ?1 käl'nl<.J:'af- med blåsorkestern i spetsen. Vi går under 
ten och Nej tiLl. ·tJrestad. Demonstrationen av- parollerna: Energin i samhäZZ.ets ägo.' Stopp;z 
slutar det stor c.miljölägret, san har hållts k.i:irnkx>aftenJ kräv fo Zkorru."•Jstning! och Stopp:z 
på Ven under veckan. ~monstrationen är en energisLöser>iet oeh kapitalets rcwdrift -
gemensam aktion av ett f lertal mi1jögrupper för en soeia Ustisk planekonomi.' 
i Norden. · ·.;, · ' 

De!lPnstiationen startar kl 10 från kommunal
huset i i<ävlinge där ordföranden i Kam

panjeri :mof Öres tad , Roland Rittman, kommer · 
att.hålla ett tal. Kampanjens .,.,cielning i 
Käviinge presenterar ett förslag till mo
tion, som de hoppa s ett nåtjon tctr u pp i . 
ktmtnun:fullmäktige. Den 31. 8 skall näml i gen 
Kävlinge . ko.mmut;l besluta om huruvida Barse 
bäck· II skall -1,a;dd as och Barsebäck III ska 
byggas. Centerpartiet i Kä_vlinge har tl.di
garer visa t e;ig positivt. inställda till kärn
kraft.; :men· man hoppas att kär1didaterna på 
VPK:s ful-lmäktigelista i Käviinge tar upp 
och .försvarar mot ionen. 

Från · Käviinge, via Mårtensgatan och Vä ster --
gatan går man vidare ut mot Löddeköpinge. 
I hörnet Västergatan-t-1årtensgatan ~.an de 
som kolmler från järnvägsst!'J.tionen ci!]slu ;
ta. 

Nästa anslu tnip.g s p la t s är Ii5ddeköpinge, 
där appelltal i~ommer att håll~ s. på cier.t 
öppna platsen int:il:,l Folkets Ht1s . "·" ·. 

Anslutningsplats 3 med nya -.a.ppell t3.l blir 
Barsebäcksl:5y : .,_ 

:.::.;.:' ' ... . 

Avslutningsmötet hålls i Barsebiickshamn, 
på en udde .i . atomkraftv~kets skugga. 'ra l 
kommer att hål;Las .av ·Lisbeth ;Rlnk, Danmark 
Kjell Haali::md från Norge och Christian 
Ringsberg som är ordf örande_ i den svenska 
aktionsgruppen Stoppa Kärnkraften. Det blir 

Komnunistisk Ungdom har jobbat hårt med för
berErle~s~rna för marschen och lägret, som 
även s .t4s a v "l;~K~ . ._' ;',A .: '1 ,; ·: 1 ' ·;,i · ' 
ställ ... up~ t .; c: 

1
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artistframträdarrlen av Hasseåtage samt An-
ders Fugelstad. Förhoppningsvis konmer de- - . :: ··- ··· 

tonsttati~ne~_ att anta en reso.+ution som1 l ST 1'LL UPP l Pa':~e;S;q:~stribu~.., tm d~p,dlitiek ; Il T l 
1 
> : 

1 
- 1 ·~. ·· · • ' 

Abbonerade 0.1-iss-ar gåt' ~rån fuss t orget i Lund · 
1 

'\ ~::; i :~'~ ,J,;~,~; 
kl 9.30 på lördagen och biljetter fimns ' att Inför valet skall vi stoppa. valln~ter'i"ai";i 
köpa p.å BokcaEet eller på VPK:s valbyrå. näs·tan 100 000 kuvert. Vi skall dela ut dem. 
För dem som vill följa med båtarna u t till Vi skall dela ut 40' 000 VB-Extra. Affisc~-
Ven och det Nordiska Miljölägrets avslut- tavlor skall lagas och nytillver~S!, . a:t;fisch-
ningsfest med bl.a. Röda Kapellet kommer 
det att finnas bussförbindelse t i llbaka. er klistras. Tavlorna sltall sättas ut._, Yal

byrån skall bemannas. · Bakbord sk:all vih~ 
på olika platser. Appellmöten koillller att 
ordnas. På valdagen skaJ.l vi stå -ut.:mför 
va :Uokalerna cx::h dela. ut valsErilar. Alla 
krafter behövs. Om du kan hjälpa · till med 
något, i valarbetet ' så tag konta.kt med val-

• l • 

. byr;an .,, • 


