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Skövde 
Att. skövdeträffen var en stor frarrgång för 
det kommunist~iska par tie t och dess ungdoms
förbund är allmänt känt. Vad san inte är. så 
känt är att lundakornmunisterna gjorde en 
mycket bra insats i propagandai:lxbetet i 
Skövde ·- inte minst gäller detta VPK Junds 
blåsorkester , som här gjorde nationell de
but. Vid en direkt förfrågan från VB demen
terar dock orkesterledningen at.t J.nstrumen
ten är hemgjorda, vilket den smått imponera
de Dieter Strand i AB uppgivit. Hoppas du 
inte blir lE..>dsen för detta , Dieter . 

HÖGERN PÅ MARSCH 
I lördags drcg en J i ten men tyst skara SKP
are, MUF-are, Clarteister m.m. genom stan. 
Det var en underbar blar.dning. Speciellt. 
här l.igt var det: a t t se en ung man med d en 
u s-amerikanska flaggan pi~ bröstet gå under 
par ollen "kamp mot im per ia J isrr.en". 

KVINNOKAMP- KLASSKAMP 

Lördagen den 28 augusti mellan kl. 10 - 12 
hållex.~ VPK Lund appellmöte på Mårtenstorget 
om kampen f0r kvinnans frigörelse. Eva Lund
qvist kommer att redogöra för VPK: s kvinna
politik. 

Samma dag anordnar VPK-organisationerra lan
det runt appellm.Sten med sanroa tema. Den om
fattande utåtriktade aktiviteten i kvinno
frågan bör ses som 1pptakten till höstens 
studier i detta ämne . VPK har nyligen pre
senterat Eltudiemater ial f ör cirklar i kvin
nopoli tik. T i teln på studiehäfte t är "Kv in-

1 nokamp f ör sex:: ialism och frigörelse". Du 

1 kar. l<öpa häftet, liksan anr.c.n kvinnokamps
l litteratur vid VPK; s bokbord på Mårtens-
J torget .. O::: b glöm för all del inte att an
j m~la dej till studiecirklarna ! De kör i 

ga!1g s-:.rax efter valet . 
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RUllA HJÄLPEN 
~ ~c~~ -' ]\,u, mer·· iiu någonsin är den palestinska be-
frielseröreh;en i beho,' av sLöd och soliua
ri tet. Dr3<J ligen rapporteras C(tl de·t enorroi'l 
llliandc som drabbar invånarna i pa lestin-
!::ika f ly k ting 1 äger i Libanon. Sena<:~t ha.1: '·'i f åt t 
erfara lägret 'rel z.:.atars fall och un.ler 
v i.lka förnollanden palc::stinierna i lflgret 
kampade till det. bittr:::t sLutet. 3-0 OOG mär;
niskor utan vatten, elektricitet ocl, medi-
ci 101~ h)ll under mer än sex veckor stcind 
m-...;t högerfalangister ocf, syrier. Lägret har 
faJ lit., men ]Ja.lestiniernas kcJ..inpvilja 1•ar 
ingalunda bliv i. t knäckt - hugerns och Sy
riens aml)itioner att .. krossa befrielserörel-
sen och vänstern har tv.5rtom mötts med en 
öKad l.Jeslutsamhet att fortsättd kamr:-en. L-n
periali~:men, med DSA i spetsen och den 1i-
bi:.l esiska höge.r·n, Syrh:n odt Isra-;;1 .soul red
~:kap komu;t2r aU·. erfara att palestinierna in-
L.;:: som i .T0rdar1ien i 970 stilla tlgande Vi ter 
s19 kr·os;;d~,;. Denna syn omfattas av alla kärn-
::.,_ nde palestinier ut.om de i PLO :s leda.rskup 
s~m nu vill ha paus i kriqet. r:><.:h ~;öka få till 
_,t:,'nd kompromissll.'>sningar med högern och Sy-
t ~en i. et t J. . .:i.ge d ?t fortsatt }:.amp ä:r endd ut
v<.:.gen t)Jll inte svarta september 197 0 ska upp-

I spr>csen for palest.iniernu.::;; kamp i Lih.<non 
st/tr Vägrarfronten med PFLP som J.om.i.nerande 
<XCJanisation . Fl. ont_en bar fört en konsekvent 
kampJ.injre b.;~serad p<.l en korrekt analys d.V 

. .>cy:r:ke:t6rllållandena och har i konsek-vens 
JiiYmecl varit högerns och syrlerno.s främ~~t.a 
T.:,1tavJa. 

P.:' LP har lii<som övrig d befr' elseorsani.;;a
t.i.cxter byqgt upp ett försv cJ.r i ldgr·en fräfil''t 
mo~ sj onL;t.iska angrepn men e.ven mot anqrcpp 
av elen typen som högern och sy:rie:r:'1a nu står 
U::·. I flyktinglågren har befriclS(}r(',relsen 
KOPW:'oUen or-h m"n tar ocksd. dnsvar för .fol
:('"'t. i li:lgren. Därför bygger man upp ett hälso 
och sjukvcirdsarbete för att tjäna folkets be
>wv. 

B1RGERLIG DEMOKRATI 
')pre 6 september anordnas en valdebatt i 
Lunds konsthall. Det är de fyra "demokra-
t.:. i ska" partierna som skall disk u ter a. V PK 
äc inte inbjudet. Om man frågar folkparti
~~ ... varför, s;3. mumlar dom och hänvisar till 
nssarna, sossarna t.i·ttar blygt i golvet 
oc~ h~lDvi sar till centern ... osv. 

T.'_ fr ;.)g ar! Vad hoppu.s ni kunna dö l ja inför 
.r r ljarna med ert mygel? Är det bristen på 
. .io.ghem, de dåliga finanserna, de idiotiska 
'ägbyggena c..'ch allt annat skit ni ställt 

~.-. > ll med . Ni kommer att misslycka s . 

vi å terkommer! 

Det ~ i detta hälsovårdsa--bete som Röda Hjäl
pen kommer in. Rödu. Hjälpen ä.r: en insamling 
till stöd för PFLP:s sjuk- och hälsovinlsar
bet.<: men även andra projekt stöds som t.ex. 
b';ggi.indet ä.V skyddsrum. Större delen aV de 
insarnlade mede.Ln ha~ gått till 'I'el Zrlatar och 
Ain el tlelweh i. sö.Jra Libanon. 

SVenska sjukvåx·dsarbetare arbetar sedan fyra 
år tLLll.•uko. på kliniker som drivs av W LP i 
fJ.ykt.inaltgern i Libanon . Arbetet t.e'står i 

bc'lde l:.lot.andt1: av sjukdomar och förebyg(;ar,d.E-: 
a.v s jukdoroar, oh~ilsa och undernäring. 

Men huvucJrnål.s:,\.ttningen med arbetet är att.
pc.lestj_nierna .:;jälva ska ta itu rr,ed sina 
sjukdom':lL. En viktig deJ är utbildandet av 
palestinier. Detta görs genom skolning, un
gef&r som de kinesiska bar fota.läk,D:na. H2 
sovcirdsupplysning .;:;eclriv s ocks~ vid de mö~ 
ten ~;om organiseras i hemmen. På ch~tt.a sätt 
förena:..> bä.1sovd.rdsarbetet med den poLitiska 
kampen i övrigt o.::h blir (m del av kampen 
för befciel.;:,en. 

Vi. sarnlar in pt2·1gct.r t.i.ll Röda Hjälpen för 
aLt c:·tW:ii.i och utveckla denna medicinska 
"erksaml;et i f lyktinqlägren och vi kallar 
i·'samL.ngen N,'Jd.a Hjalpen för att understry
kc. att det inte är nägon vanlig hjäl.pverk
sa'lL.hAt uLm en p:r::oletårt internaticnalis
tisk handling. 

För n~u va:r:ande bedrivs dkt.ivt insarnlings
arbet.e av bl. a; r,örbundet Korrilllunist och Pa·
lestin::.tkomon tt.en i T_;._lnd. V:.. uppmanar till 
aktivt stöd med tanke pä det svåra läget 
för palcsr...inie:cna i Liba;1on. 
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VPK:s ?:.nter•nat·i-onell<.?.. scf .. 'f .. dar> ·{tetsfond äi' 
Dppcm för b i.d:ra.fi t1: l l de drabbade i L'L:ha
non. Nir>k talonger: med "Pa~estina " och Bä.tt 
1:n pengar•na på p:J 6? 71 -- O 

LUND ÄR STAN SOM FÖRSVINNER ... 

Det ~;ocialdemokratiska pa.cticrganet Arbetet 
bedrJ.ver just nu en p1: enun~erationsvä:r:vnings
k.ampanj i Lund. Ur deras brosellyr ... 

LL' !ID i'iR H 'l 'AN ;J(i~:I F Ö!? SV;_ NNER DIT F d..'? BIT 
De ga.rnla hui:en f,Xl> ge pla.ts åt i1Jja, .', ela 
s tc.ds de l.m' j'(.'l~ändr•as, gatub·i /..den s k-if tar• 
s tönil?~..f -1; ar,s l r~ te. 
5-'k.a l l ;iäB ta aener>a 1 -1: en kunna få en upp 
faum:ng om lzw• de t gc::m Za Lund. såg u t 
;nå.rote :;~: lza bi?.d,;r- att visa upp • 

Aci<. J il. Det är så sant som det är sagt, och 
fL'tr sossac och borgare hå.llas ett ta.g tlll 
så :i.är det ty"Värr bli ännu sannar: e. 


