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l HORNET AV MARTENSTORGET • • • 
- Hej Ola, det var länge sen jag såg dej på 
Mårtenstorget. Har du varit sJuk? 

- Ja~ har varit så frisk som en gammal sjuk
penSJonerad arbetare kan vara. 
Och nog har jag varit på Mårtenstorget. F~t 
inte i den här hörnan, här är det inget trevligt 
förrän det börjar bli lite värme. Nej, pa vin
tern brukar vi hhlla tiH utanför Domus. Där 
läcker det ut hte varmluft viu ingån~en och 
sa hons det en massa folk att titta pa. Så om 
du inte sett mej beror det pa att du inte hand
lar på Domus. 

- Nej, jag försöker hjälpa till att hålla liv i vår 
egna lilJa Konsumbutik ute på Väster. Det kan 
nog behövas, för om jag förstod rätt på sista 
stämman så finns det dom som vill ha bort 
den. 

- Det finns det säkert, men var inte så eessi
mistisk. Efter vad j ag hörde fanns det p a stäm
man en massa radikalt folk som inte var nöjda 
med det som Konsumdirektörerna försöker 
bestämma. Och det tycks bli fler för vart år. 

- Vad händer annars här inne i stan? Det 
tycks vara lika mycket folk på tor~et som 
det brukar vara en lördag på våren? 

- Jo, de här timmarna är det nog lite rörelse, 
men annars är Mårtenstorget en stor och trist 
parkeringsplats. Bir&er Rehn och dom andra 
bossarna säjer ju att man måste släppa in bi
lar och bygga parkeringshus för at t det ska 
bli en »levande stadskärna>) . Och så river man 
fullt användbara hus och rätar ut gator som 
har dugt sen medeltiden. 
Men inte hjälper det, för dom som äger affä
rerna gör ju som dom vill ändå. Nu finns det 
ju inte ens nån järnhandel inne i stan längre. 

På kvällarna blir det oesto mera liv när raggar
na kommer och hindrar alla gamla som bor 
runt häromkring från att sova. Det år för jäv
Iigt att de som bestämmer i kommunen inte 
har ordnat något vettigare för ungdomen att 
göra. 

-Snart är det Första Maj och då blir det än
nu mer liv här. Du kommer väl som vanligt 
och tittar på vår demonstration? 

- Så klart jag gör! Det är synd bara att jag in
te orkar gå med. Hoppas den blir lika fin som 
den förra året. Det var ju dan efter det att 
vietnameserna hade segrat, och när man såg 
er stora vietnamflagga bakom talarstolen kän
de man sej lite högtidlig. Massor av folk var ni 
och en fin orkester hade ni. 

- Så den gillar du? 

-Jajamen. Utan blåsorkester är det ingen rik
tig Första Maj-demonstration. Men varför ha
de ni inga horn? saxofoner är nog bra men 
jag tycker inte riktigt att dom hör hemma i 
en marschorkester. Om man inte har horn blir 
det inte det rätta suget i låtarna. 

- Du är radikal i det mesta, Ola, men när det 
gäller saxofonerna har du fel. VI kommer att 
ha fler i år. Men vi ska ha horn också. Och så 
ska vi blåsa nya melodier. I år ska vi ha ett 
par från Chile. Det gick ju bra i Vietnam, men 
oet finns fler ställen i världen där förtryckar
na behöver köras ut. 

-Nog är det sant. Första Maj känner man att 
Mårtenstorget på nåt sätt hänger ihop meå 
hela världen. 

-Nu måste jag no~ kila. Jag ska hem och 
träffa de anura i mm basgrupp. Vi ska ut och 
sälja Arbetartidningen Ny Dag. Vi ses Första 
Maj! 
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SOLI DARITET MED SPANIENS FOLK 
-

Intervju med Fernando Sorribes, medlem i Spaniell
kommitte n i Lund 

Veckobladet börjar från och med detta nummer en 
serie små artiklar och/eller intervjuer om solidari
tets-organisationernas verksamhet och politik 

Att vi valt att börja med kampen i Spanien 
har två olika förklaringar. Dels har VPK under vå
ren haft en kampanj för stöd till Spaniens K ommu
nistiska Parti, dels har Spanienkommitu!erna i lan
det i pressläggningsögonblicket en nationell konfe
rens 1 Stockholm. 

VB: I Spanien har nu i dagarna de två sto
ra motståndsrörelserna - Demokratiska jun
tan och den s.k. Plattformen - gått samman. 
Vilken betydelse anser du att detta kommer 
att få för kampen mot regimen? 

FS: Samgåendet är det mest avgörande som 
hänt sedan kampen mot fascismen i Spanien 
inleddes. Det kommer att få en enorm bety
delse. Motståndet blir nu allt kraftigare, och 
kan samordnas över hela landet. N u kan man 
bjuda fascismen spetsen. 

- Vågar man påstå att regimen snart är på 
fallrepet? 

- Re~ringen är mycket oroad. Man inser att 
man m te har så lång tid kvar. Därför har man 
kastat Camacho och andra oppositionsledare 
i (ångelse. För att ha som förhandlingskort 
rid en eventuell uppgörelse. Fascisterna i re
geringen är rädda. 

- Regimens politik har ju varit att försöka 
slå en spricka mellan kommunisterna och de 
tJndra demokratiska krafterna. Vad är din 
förklaring till att man inte lyckats med detta? 

- Spaniens kommunistiska parti har ett myc
ket stort inflytande i arbetarklassen. Att 
stänga ute kommunisterna från samarbete 
skulle vara att stänga ute en stor del av arbe
tarklassen. Och arbetarklassen är den ledan
de kraften i kampen mot fascismen. 

.- Spanienkommitte:erna har hårt drivit en 
kampanj för bojkott au Spanien på alla plan. 
Hur har denna bojkottkampanj utfallit? 

- För dagen vill jag inte svara på den. frågan. 
Anledningen till detta är att Spanienkommit
te'er från hela Sverige just nu samlas till en 
konferens. Konferensen skall bl.a. utvärdera 
bojkottkampanjen. Jag vill nog avvakta kon
ferensens resultat innan j~g besvarar fr~gan. 
Men en sak vill jag framhålla: uppgifter om 
att den spanska oppositionen inte vill ha 
en bojkott är felaktiga. Så är t.ex. arbetar~ 
kommitteerna entydigt för en bojkott. 

- Vilka krav är vik tigas t att föra fram första 
maj vad gäller solidariteten med Spaniens 
folk? 

- För det första måste man kräva allmän ""'. 
rfesti för de politiska fångarna och att de 
jorer som lever i exil ska få återvända. Samt 
naturligtvis att de ska kunna agera fritt i Spa
nien, dvs. att de ska ha rätt att göra de saker 
som regimen satt dem i fängelse för respek
tive tvingat dem i landsflykt. 

För det andra ska man demonstrera sin soli
daritet med den spanska arbetarklassen och 
stöd för dess enhetssträvanden. Detta blir 
då också ett stöd för enhet inom den svens
ka solidaritetsrörelsen och mot alla sekteris
tiska tendenser i solidaritetsarbetet. 
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KAMP MO 
IMPERIALISMEN 
Att vi Första Maj demonstrerar vär solidaritet med 
alla arbetande och förtryckta världen över är en 
självklarhet. 

Trots imperialismens nederlag i Indokina är det im
perialistiska världssystemet inte krossat. Fortfaran
de dr reaktionen sin draksädd i Spanien, Chile, Söd
ra Afrika, Portugal, Palestina. Tyvärr kunde denna 
uppräkning göras mycket längre. 

l Lund finns ett stort antal organisationer som har 
tagit till sin uppgift att stödja de progressiva krafter
na i länder som utsätts för imperialistiskt och fascis
tiskt förtryck. Vi känner väl till dessa organisatio· 
ner ·- Chilekommittin, Lunds Afrikagrupp, Kom
mitten för den portugisiska revolutionen, Lunds 
FN L·grupp osv. Vi menar att dessa organisationer 
och dess medlemmar har en given plats i demonst
r~onen Första Maj. 

-.h tåg består av tvä huvudavdelningar, varav den 
ena bår huvudparollen »Kamp mot imperialismen». 
Med denna uppdelning i tv3 kolonner har vi velat 
markera vikten av den internationella solidariteten, 
samtidigt som vi gör det möjligt för medlemmar i 
r l sympatisörer till dessa organisationer som in
tt. /agit ställning för socialismen att kunna delta 
i demonstrationståget. 

l demonstrationen tas de krav upp som förs fram 
av de olika antiimperialistiska grupperna. Av utrym· 
messkäl kan vi inte här återge alla dessa paroller, 
men som sagt, de kommer att finnas med i tåget. 

0 Jag vill veta mer om VPK: s 
politik 

O Jag vill korrrna i kontakt 
med VPK-organisationen i 
mitt bostadscmr åde 

q Jag vi l l gäPa en insats 
f ör VPK i valrörelsen 

Na11'111, ••••••••••••••••••••• • • 
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Skicka talongen t ill VPK Lund 
S: t Annegatan 'l~ 223 50 Lund 

FöRSTA MAJ- MÄRKE 

Som vanligt har VPK och KU framställt ett spe· 
ciellt Fönta Maj-märke. Arets märke bär texten: 
Solidaritet med Spaniens folk - 1 maj 1976. 
V PK/K U. Märket som kostar en krona kan bestäl
las pi VPK Lunds partiexpedition eller köpas pä 
Bokcafth. Vänta inta till tönta maj-demonstratio
nen • dl kan du riskera att bli utan. 



Harmed en kort presentation av de för Lunds 
del akt~ella kommunistiska kandidaterna i hös
tens <?lika '*:~· Vi närpner däremot inget särskilt 
o~ var pol~tik och vara program inför valet. 
Fo~to.m t1ll den löpande information som vå
ra t1d?mgar ger vill vi hänvisa till de broschy
rer knng oc~ erogram för riks-, landstings-
och lok~lpol.~tiken som vi kommer att ge u t 
och sprtda narrnare valet. 

RIKSDAGEN 
Val~t 1970 återerövrade VPK sitt riksdagsman
dat 1 Fyrstadskretsen (där Lund ingår) och 
1973. slog man vakt om det med betryggande 
J'!larg1!laler o~h ~tar~t _ökat röstetf11. Vårt ;>ar
ti befmn~r seJ pa gladJande uppgang i Skane 
och det fmns all anledning att vänta att den 
*a fort~tta. Huruvida det kommer att räcka 
t~ll a~t sanda Y.tterli~are en skånsk kommunist 
till r~sdagen aterstar att se. Listans främsta • 
kandtdater ser u t så här: 

l. Jörn Su.~nsson, riksdagsman, Malmö. Jörn 
S_vensso!l ar en av de mest framträdande poli
~ikerna. m te bara i VPK:s riksdagsgrupp utan 
1 ~ela riksdage_n. I Lund är han inte mmst 
kand genom sttt de~t~gande i många möten 
och debatter. Samtldtgt som han lägger ner 
ett be~y?ande arbete_} riksdagen och är en av 
dess fhtlgaste (och basta) debattörer har han 
k!art formulerat sin insikt om dess ~gräns
mng och om det utomparlamentariska arbe
tets avgörande roll. 

2Margareta Lundblad1 sjukvårdsbiträde Mal
mö. Margareta Lundbtad är nattbiträde 'på 
allmänna sjukhuset. Hon är sedan två år ord
förande i det skånska partidistriktet. 

3. Eva Wigforss, universitetslärare, Lund. 
Eva Wigfors har vid sidan av sitt partiarbete 
varit aktiv i kvinno- och bostadspolitiken. 

LANDSTINGET 

• 

1973 blev kommunisterna för första gången 
representerade i Lunds landstingskrets. Om,.· 
får behålla våra platser i landstinget beror pb. 
om vi klarar den treprocentsspärr som numera 
gäller - det krävs en mindre uppgång i förhål
lande t ill1973 års siffror för att det Ska bli 
möjligt. De översta kandidaterna på kretsens 
l~ta: r 
l. Erik Nilsso'f

1 
ombudsman, landstingsleda

mot, Lund. EriK Nilsson är ombudsman i 

-

VPK:s Skånedistrikt sen 197 4, men var dess
förinnr ) yggnadsarbetare i nära fyrtio år. Un
der den ~.iden hade han många fackliga förtro
endeuppdrag. 

2. Mari Green~ sjukvårdsbiträdet Lund. Vid 
sidan av sitt aroete på St Lars utoildar sig Ma
ri Grec ill psykolog. Hon är aktiv i bostads
politikert och har suttit i hyresgästföreningens 
styrelse. 

KOMMUNISTISK UNGDOM har ordet 
KU - Kommunistisk U ng dom - kommer att 
ha en egen avdelning i första maj -tåget. Där 
går vi bl.a. under parollerna Lika lön för li-
ka arbete, rätt till en meningsfull fritid, Bort 
med de graderade betygen, Bekämpa ungdoms
arbetslösheten, Stöd Spaniens kämpande ung-
dom. 
Dessa paroller står för KU :s fyra stora arbets
områden: 

KAMPEN FöR ARBETARUNGDOMEN 

Den arbetande ungdomen är liksom kvinnor 
och gamla en undanskuffad och diskrimine
rad grupp i det kapitalistisk~ samhället: En . 
rad orättv~a regler och bestammelser fmns 1 
dag på arbetsmark~den ... Ett e~~mpel .. är ung
domslönerna, som mnebar att lonen satts efter 
ålder och inte efter yrkeserfarenhet och kun
nighet. För lärlingarna ~ch .~öretagsskole-el~: 
verna finns en rad reakttonara regler som gor 
att de inte kan påverka sin egen arbetssitua
tion. Praktikanterna ligger allra sämst till, de 
får ingen eller mycket låg lön när de utför 
samma arbete som sina arbetskamrater. Till 
råga på a!1t får de inte ansluta sig fackligt. 
Hur ska de då kunna kämpa för bättre för-
hållanden? 

DENSTUDERANDEUNGDOMEN 
Ett av de krav som har blivit allt starkare 
med åren är att betygen skall avskaffas. N u 
är det bara ungmoderaterna som inte går med 
med på detta - av förståeliga skäl. På lands
tingens vårdskolor har kravet att de gradera
de betygen skall bort fått mycket stor an-
slutning. 

Vi kräver att studielånen ska bytas ut mot 
en studielön för lila studerande över 16 åts 
ålder. Vi kämpat för att elever och lär;Je 

slälva ska få be5tämma över sin arbets·.;ituc.
tiOn. Den borgerliga dominansen i skolan 
måste brytas. 

RÄTI TILL EN MENINGSFULL FRITID 

Fritidsaktiviteter är något som det satsas 
väldigt lite på. Särskilt när det gäller ungdo
mens fritid. På mån~a ställen i Sverige har 
man börjat dra in pa fritids- och ungdoms
gårdarnas aktiviteter. Ibland har man gått så 
långt att man stängt gårdar. Här i Lund har 
man ännu inte stän~t någon gård, hittills . 
Däremot har man latit bli att bygga en utlo
vad gård, Linerogården. 

Vi vet att vi inte får något till skänks från 
borgarna. Därför måste vi ta aktiv strid för 
våra krav. 

ANTIIMPERIALISTISK KAMP 

Vi måste solidarisera oss m~d u!lgd<?me!l som 
slåss mot förtryck och fasctSm 1 Ch1~~, 1. Spa
nien, i Israel ... oc~ ta upp d.~ras forhall~
den och krav. Särsktlt aktuell ar kamp~n .I 
Spanien, där arbeta~klassens snart tretttoa
riga kamp mot fasctsmen s!lart ska ge resul
tat i form av ett demokrattSkt och oberoen
de Spanien. Därfär måste vi sluta up~ i deras 
kamp här och nu genom. t.ex .• en akttv och 
effektiv bojkott av Spanten pa alla plan. 

k du in w esserad av Kil., vi l l du 
gå en s t ui i ecir k e l e l Ler vi l 7, du 
bCJrja j obb:x med oss hCJp av dej! 

Vi håller till på gamla mejeriet 
stora södergatan 64, t el. 123 123. 

Kommunistisk Ungdom Lund 

3. <]öte Be~~ström, vårdare, Lund. Göte Berg
strom har l~ng~ varit aktiv -~ f~ckföreningen 
och hyres~astrorelsen och ar aven ordförande 
i Klostergardens aktiva byalag. 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

1973 erövrade kommunisterna fyra platser i 
Lunds kommunfullmäktige efter att ha varit 
orepresenterade sedan 1950. Våra fyra leda
möter (och två suppleanter) har verk ligen mot 
svarat väljam as förtroende, tillhört fullmäkti
ges mest aktiva ledamöter och tagit många i
nitiativ. Att kommunfullmäktiges befogenhe
ter inte får överdrivas och att det u tomparla
mentariska arbetet är viktigast även på det lo
kala planet är en annan historia. De friimsta 
kandtdaterna är: 

l. Heler.a Suantesson, fullmäktigeledamot, 
Lund. Helena Svantesson arbetar på barnreu
matologen och har på ett naturligt sätt kom· 
mit att engagera sej i handikappsfrågor. I VPK:s 
fullmäktigegrupp sköter hon bland annat be
vakningen av kulturfrågor. Hennes arbete i 
Svenska K vinnors Vänsterförbund bör också 

•• namnas. 

2. Erik Nilsson fullmäktigeledamot, ombuds
man\ Lund. Se iandstingslistan. I fullmäktige 
bevaKar Erik Nilsson bl.a. taxe- och andra eko
nomiska frågor. 

3. Thomas Schly ter, fullmäktigeledamot, ut
redningsman, Lund. Thomas Schlyter , utbil~ 
dad arkitekt, har i fullmäktigegruppen huvud
ansvaret för de viktiga frågor som rör stads
byggnad och trafik. 

4. Rolf Nilsson, fullmäktigeledamot? psyko
log, Lund. Rolf Nilsson förenar sin aKtiva be
vakning av barnomsorgs- och andra sociala frå
gor i fullmäktige med arbete bl.a. i Aktions
gruppen för barnstugor. 

5. Tarcisio Bommarco, ekonomibiträde, 
Å~nd . Tarcis·o Bommarco arbetar i köket på 

J.peholm, : ckligt aktiv och har bl.a. enga-

äladen. 

6. Sölue Johanssank byggnadsbistoriker1 Lund. 
ölve Joh~n är unnig och engageraa i ar
tet på att }vara historiskt värdefulla stads

miljöer och har alltså ett rikt arbetsfält i Lund. 

VPK Lund drog i gång sin valkampanj i bör
iEn av aQril med uet stora valupptaktsmötet. 
Fram till valet i september k ommer det att 
bli mycket hög aktivitet. Informationsmate
rial skall tryckas, affischtavlor tillverkas, vi 
kommer att ha en valbyrå under tiden när
mast före valet , Veckobladet ska delas ut till 
alla hushåll (som nu), lokaler till möten skall 
ordnas och mycket annat skall göras. Och all
ting kostar pen~ar. Trots att vi gör det mesta 
själva genom fnvilliga, oavlönade arbetsinsat
ser från medlemmar och sympatisörer blir 
valkampanjen dyr. Troligen måste vi tömma 
vår kassa helt - och lite därutöver också. 

Vi är alltså i stort behov av ekonomiskt stöd, 
av ditt ekonomiska bidrag. 

\tA~ W 
F'ROB..rl1l'\Ct> 
~l-l t-l\ \J~-
p~~1 
\JP'K:S'I~ 

• • 
H~~t:>G 
G-ÄR~Å~ 

För att ~e alla som tycker att det är ett viktigt 
och rikt1gt politiskt arbete VPK Lund utför 
e!l möjlighet att stödja oss ekonomiskt så h~ 
v~ startat ~år v alf ond. Sätt in ett belo_pp på 
vart postguonummer 71 00 93 - 6. Skriv att 
det gäller valfonden så underlättar du för vår 
kassör. 
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Fördemonstrationer går från Hårlemans plats 
och Södertull (gamla mejeriet ) kl. 12.30. Det 
är VPK:s stadsdelsgrupper Väster resp. Söder 
som tänker vandra in till samlingen på Cle
menstorget, samlat och med fanor och trum
mor i täten. 

Samlingen på Clemenstorget varar ungefär en 
halvtimme. Demonstrationsdeltagarna ställer 
upp i fem täter. Tidningsförsäljning pågår 
och man kan även köpa små röda fanor åt 
barnen. Under samlingen körs ett litet prog
ram, där de praktiska instruktionerna från de
monstrationsledningen blandas med korta po
litiska appeller och musile 

Demonstrationen avgår kl. 13.30 och tågar 
St Petri Kyrkogata - Bredgatan - Klosterga
tan - Bantorget - Lilla Fiskaregatan - Stor-

• 

-

torget - Stora Södergatan - Södra Esplana
der. - Östra Vallgatan - Östra Mårtensgatan 
till Mårtenstorget Den tar ca 45 minuter. 

Det avslutande mötet på Mårtenstorget varar 
ca en halvtimme och innehåller korta tal, sång 
och musik. 

Festen på kvällen för VPK:s och KU:s med
lemmar, sympatisörer och vänner fä tsiggår 
på Norra Fäladens fritidsgård och börjar kl. 
20. Det blir ett musikprogram och dans. Om 
vädret tillåter håller vi även till ute på gården. 
Ett särskilt barnprogram ordnas i en angräns
ande lokal, och det kommer att finnas ett 
lugnt rum för sovande spädbarn. 

Närmare upplysningar om både demonstratio
nen och festen kommer att finnas på det de
monstrationsflygblad som delas ut vid sam
lingen på Clemenstorget . 

• 

Samling . Clemenstorget kl. 13.00 arrangör: VPK LUND 
KU LUND 

•• 

lde'gtvare ttll det har korsordet har 
takttsk t varit nAgra borgerligt och 
scx:taldemokrattskt kommunfullmak 
t •geledamoter Några som sallan eller 
aldng sager något t fullmakt1ge ut an 
brukar ttllbnnga motena med att lo 
sa korsord Det ar allt1d hka rog•van· 
de att trAn ihorarlaktaren t •tta ner på • 

Er, att se hur N• sakta men sakert. 
lugnt och metodtsk t, fyller 1 det ena 
nyckelordet efter det andra, for l tt 
lagom ttll motets slut ha lost ytterh 
gare ett korsord Vt har t ankt på Er, 
och undr~r om det ente skulle v1ra 
sttmulerande med ltte pohtesk tanke 
verksamhet som omvaxltng Varsi· 
god l Korsordet ar E r t • 

Aven alla nt andra hoppas v1 ska ha 
gladJe IV korsordet Orden 1 de pnc· 
kade rutorna btldc~r en paroll från 
forrl Arets Forsta MaJ demonstra tion, 
tyv01rr hka akt uell 1 år Om du sy m· 

l L\JI.D 
pat1serar med parollen och v1ll deltil 
1 vlrt arbete for att forverkliga den 
sest a halhen av parollen. ta dl kon 
takt med VPK Lund ta-il OCH ~1::2-

llG.. ?ol-tTII( 

Al hl •·Ara lasare kan delta 1 korsords 
tiYiengen. De tre forst oppoölde r4:1t· 
ta losmngarna ~lonas med fOIJan 

~ de bokpriser 
HEO 

1 :a pres. P O Zennstroms bok om 
konstnaren Arnefln 

2., pr1s,Jom Svenssons bok IIDu 
sk1ll ta ledntngen och mikteru GA~ 

3.e pm Marx & Engels tKommu- • • 
msteska Mantf~teu 

S<~nd en det losta korsordet senast 
den 10 mlf ttll 

Veckobladet 
c/o VPK LWld ~ 
S.t Anrwg~tan 7 TA(:n 

22350 Lund 
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VECKOBLADET 
Veckobladet utkommer normalt en gäng i veckan 

är dä ett pä båda sidor tryckt A 4-ark. Alla num
.. er är alltsä inte sä stora och påkostade som det här. 

Nu har Veckobladet existerat i drygt ett halvt år och 
har blivit en fast institution inom VPK Lund och 
förhoppningsvis ocksä hos en ständigt ökande skara 
av prenumeranter och läsare. 

Vår ambition är att på sikt kunna skapa ett alterna
tiv och korrektiv till de vanliga dagstidningarnas lun
dasidor, att kunna ta upp händelser som inte »får 
plats» i den borgerliga och socialdemokratiska pres
sen. 

Om VPK fär in ytterligare minst en kamrat i kommun
fullmäktige vid-höstens val blir vi förmodligen repre
senterade i nämnder och styrelser, och får d~ ocksA 
större insyn i de diskussioner och överenskommelser 
som borgare och socialdemokrater hit intills har kun
nat hålla för sig själva. Dä skall vi använda Veckobla
det till att föra ut den lokalpolitiska debatten f rån de 
slutna sammanträdesrummen, ut till den stora allmän
heten. 
Vi lovar ocksA att vi bättre än vad som hittills skett 
ska spegla det omfattande antiimperialistiska solida
ritetsarbetet som bedrivs i Lund. 

Jag vill prenumerera på Veckobladet. vilket 
kostar mej 10:- för 20 nummer. Summan be
talar jag så fort jag fått inbetalningskort från 
Veckobladet. 
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Adress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Talongen insåndes till : Vecko bladet , c/o VPK 

Lund, S:t Annegatan 7, 223 50 Lund 

Veckobladet - organ för Vänsterpartiet Kommunisterna, Lund och Kommunistisk Ungdom, Lund. Ansvarig utgivare: Sven-Bertil Persson. Upplaga: 25 000 ex. 

VPK Lund, S:t Annegatan 7, 223 50 Lund . Tel. : 046/13 82 13 • 

Expeditionstider: tisd. 12 - 14, torsd. 17 - 20 Tryckt hos Tryckeri AB Allehanda, Trelleborg 


