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TA LEDNINGEN OCH MAKTEN l o 

Tillhör du dom som tycker att kommunalpoli
tik är trist? Som resonerar som så att »det spe
lar ingen roll vilket parti man röstar på - det 
blir ändå samma kommunalpampar som styr 
och inget parti bryr sig ju om vad vanligt folk 
tycker mellan valen». 
Du har rätt - men ändå fel. Vi håller med om 
att de kommunalpolitiska formerna är tdkiga. 
Nämnder och beredningar hit och dit, skrivel
ser och protokoll i mängder. Och ett språk 
som en vanlig dödlig har svårt att begripa. 
Men de kommunalpolitiska frågorna är inte o
intressanta. För visst spelar det roll t.ex. hur 
hÖg ~katten är, om du får daghem till dina 
barn eller om man gör parkerings- och kontors
~us av hela stadskärnan. Fast vi håller med om 
att skillnaden inte blir så rasande stor om du 
röstar på ett borgerligt pati eller på sossarna 
i kommunalvalet. De har ju styrt kommunen 
i bästa sämja i så många år, så någon grund
läggande skillnad är svår att se . 
Men om du stöder VPK i valet så lägger du 
din röst för en annorlunda politik. Att fort· 
sätta att avslöja kommunalt mygel och klass
samarbetspolitik inom kommunen ser vi som 
en av våra främsta uppgifter. Vi vill i fullmäk
tige ta upp de problem som lönearbetarna 
ställs inför i sin kamp mot kapitalets herraväl-

BUSSAR OCH CYKLAR 
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- Det är väl inget originellt. Det säger de and
ra partierna också att de vill. Alla säger att de 
vill gynna kollektivtrafiken och att bilarna ska 
få maka på sej. 

- Skillnadeo är att VPK menar allvar. Ta nu 
Dalbyvägen, som efter vad socialdemokrater 
och borgare är överens om ska bli fyrfilig för 
att fler bilar ska få plats. Bara VPK var emot 
den onödiga miljonrullningen, som dessutom 

VALET 
Vad betyder valet för kampen på arbetsplat
serna? Den frågan har vi ställt till Stig Nilsson, 
metallarbetare och kommunistisk kommun
fullmå'ktigekandidat. 
- V alet betyder naturligtvis väldigt mycket. 
En framgång för vänsterkrafterna är helt nöd
vändig för att kunna slå tillbaka den reaktio
nära våg som sveper fram, och som försvårat 
kampen. Och en kommunistisk frammarsch i 
valet ger givetvis ökat stöd för den kamp som 
dagligen och stundligen pågår på arbetsplatser
na. 

- Sedan är det ju en annan sak att arbetsplats
frågorna inte diskuteras mycket i valrörelsen. 
Lagen om medbestämmande genomfördes 
med stor enhet i allt v';sentligt mellan borga· 

de. Vår verksamhet är inget självändamål
vi finns till för din skull! 
Som det är nu får du vart tredje år vara med 
och välja representanter till kommunfullmäk
tige. Men sedan du har valt, tvingas du lämna 
ifrån dej all makt till dessa representanter·. 
VPK vill ge dej makt även mellan valen - 1 

ett demokratiskt samhälle måste alla med
borgare aktivt delta i politiken. De arbetan
de måste få rätt att bestämma över sin arbets
situation, hyresbetalarna få makt äver b.oen-. 
demilj;)n osv. Vi vill fördjupa demokratm, VI 

är inte vart tredje. års o demokrater. . . 
I sej kan si eller sa manga kommuniStiSka le
damöter i kommunfullmäktige inte uträtta 
så mycket. Först när och om de stöttas u~p 
av en aktiv rörelse på arbetsplatserna och 1 
bostadsområdena blir det kommunistiska 
parlamentariska arbetet betydelsefullt. 
De andra partierna dukar .nu upp sin~ feta 
vallöftes-smörgåsbord. VPK:s krav kanner 
du till eller kan ta del av i vårt kommunalpoli
tiska handlingsprogram. Våra ~rav äring~. fag
ra vallöften. Vi lovar bara att VI ska fortsätta 

· att kämpa för lönearbetarnas intressen. Och .. 
vi vädjar inte till dej att ge oss makten. Det ar 
du som skall ta ledningen och makten! 

• 

går ut över en massa koloniträdgårdar. Vi var 
också de enda som stödde invånarna nere på 
Järnåkra när de gick emot breddningen av 
Malmövägen. 

- Men det är trångt på Dalbyvägen ~ g. Den 
blir säkrare med fyra filer. 

- Då blir det ännu fler som lockas att köra in. 
Och vart ska sen alla bilarna ta vägen när de 
kommer till Östertull? Snart säger rr att det 
blir tvunget med gatubreddDingar ocu parke
ringshus. Och Östra Vallgatan som redan är en 
plåga för alla som bor där kommer att få ändå 
mer trafik. Nej, det enda raka är att göra det 
svårare för bila{na att använda infartslederna 
och att satsa på bussar i stället. Det borde va
ra lätt att begripa. 
- Och det skulle inte de socialdemokratiska 
och borgerliga politikerna begripa? Tror du 
att de är korkade? 

- Den möjligheten kan nog inte uteslutas i al
la enskilda fall. Men allvarligare är att de mer 
eller mindre medvetet lurar väljarna. Ta ett an
nat exempel: förbudet mot tung nattrafik. Na
turligtvis visste de politiker som beslöt om 
det att polisen varken kunde eller ville kontrol
lera efterlevnaden. Men man försökte lugna al
la dem som stördes, för en tid. 

Men i lå·ngden går folk inte på sånt. De inser 
att det bara är VPK som menar allvar med vad 
de säger om trafikpolitiken. 

, 

re och socialdemokrater. Och när den nu är 
genomförd tycks de tro att problemen har 
lösts och att allt är frid och fröjd. Men jag 
hoppas att VPK lyckas få dem att ta ställning 
till de konkreta förslag som VPK lagt fram 
om demokratiska rättigheter på jobbet. 
- Utan tvekan är det olyckligt att valdebat
ten kommit att gälla bara regeringsfrågan, 
dvs. vilket parti som ska sitta i regeringsställ
ning. Både sossar och borgare tycks vilja ha 
det så. Så man slipper att diskutera politiska 
sakfrågor. 

- Fast visst spelar det roll om det blir en bor
gerlig regering. Utplundringen av arbetarklas
sen blir naturligtvis värre. Och tolkningen av 
den s.k. medbestämmandelagen skulle komma 

STADSKÄRNAN 
Knappt har dammet från Clemenstorget lagt 
sig (ni kommer väl ihåg att de~ v~r borgar~~? 
och sossarna som låg bakom nvmngarna dar. ), 
förrän det återigen är dags att fråga sig vem 
stadskärnan är till för. 

I dagarna aviseras ett stadsplaneförslag för 
kvarteren Glambeck och S:t Mårten, söder om 
Västra Mårtensgatan. Enligt förslaget s~all K
Konsult som är ett kommunägt planermgs
kontor få bygga ett kontorshus där. Eftersom 
verksa~heten kommer att dra till sig biltrafik 
kommer man också att bygga ett parke~~
hus. VPK har krävt och kommer naturhgtviS 
även i fortsättningen att kräva att den här ty
pen av verksamheter; försäkringsbolag, kon
tor banker och annat som drar till sig trafik 
int~ ytterligare skall få etablera sig i centrum. 
Tomterna i innerstan skall bebyggas med bo· 
städer och serviceanläggningar för människor
na där. 

Det finns ingen orsak varför exempelvis nu 
K-konsult skallligga mitt i stan. En ur alla 
synpunkter bättre lösning vore att lägga det 
nya kontorshuset på Gastelyekan vid Dalby
karusellen. 

Det här stadsplaneförslaget kommer troligen 
att ställas ut i början av september. Håll ut
kil{ efter det! Bese det och ta ställning själv! 

Hur VPK Lund ser på det här med stadsplane
ring och trafikpolitik kan du bl.a. se på en ut
ställning som finns uppställd i vår valbyrå vid 
Botulfsplatsen. I utställningen tar vi upp skan
dalerna vid Clemenstorget och Råbygatan, 
barnmiljön i innerstan m.m. Välkommen! 

\'E.1' 0\) 'JAk OET 
" ~~~,..~~a~ 

~g 1=-1~ t-s\ 
~Vt~~\.\.. T~ 

HÖSTENS STUDIER 
Efter valet kör VPK Lund i gäng med höstens studier. 
Bl.a. följande studiecirklar kan vi erbjuda sympatisö
rer och andra intresserade: 

o Studier för ~ocialism (marxistisk grundkurs) 
o Kvinnokamp (ny för säsongen) 

o Facklig och politisk kamp (om kommunisternas 
arbetsplatspol iti k) 

o Du skall ta ledningen och makten (diskussions
cirkel i anslutning till Jörn Svenssons bok med 
samma titel} 

Anmäl dej snarast! Ring till VPK Lund, tel. 13 82 13 
vardagar mellan 12- 14, eller fyll i och sänd in ta· 
longen som äterfinns pä annan plats i tidningen. 

att skärpas, så att vi skulle kunna få yrkesför
bud och liknande även här. Redan nu finns 
det ju tendenser till sådant. Talet om att det 
kvittar om det blir en borgerlig regering- så
dant förs ju fram av en del s.k. vänstergrup
per i valet- är helt galet. 

-Hur det går i kommunalvalet? Ja, det är 
förstås svårt att säja. Men nog blir det någon 
borgare mindre och någon kommunist mera 
i fullmäktige. 
Avslutar Stig Nilsson och ser mycket överty
gande ut. 

NOT. Yrkesförbud mnebår att kommunister, socia
lister och andra med radikala åsikter vågras anstall· 
ning eller sparkas frän sina arbeten. 



SKATTEPOLITIK- LASSPOLITI 
Det konkreta resultatet av den sedan länge på
gående r,kattedebattcn är ganska magert. En 
fråga 60m helt tycks ha glömts bort är frågan 
om den kommunala b~skattningen. På &in val
konferens i juni i år antog emcUertid VPK ett 
för~lag kallat »Grundlinjer tör en skattereform» 
ur vilket vi citerar: JSkattepolitik är klasspoli
tik. Lonearbetarna mthte söka påverka statsap
paratC'n och dess handlande sa att skattepoliti
llen kan bl1 ett led i en fördelmngspolitik för 
utjämning av inkomst- och förmögenhetsskill
nadenJ. 

Om vi tittar på hur det ser ut i Lund visar det 
-Jig att av det totala antalet skattekronor så sva
rade juridiska personer (företag) för 5,9% år 
1970, en siffra som hade minskat till 4,3% år 
1975. Detta trots den kraftiga vinstutveckling 
som storbolagen under denna tid kunde note
ra även i Lund. De skattelättnader som bevil
jades bolagen 1975 innebar ett inkomstbort
tall för.Lunds kommun på 11 miljoner kronor 
bara fr:an storbolagen. Samtidigt höjdes den 
kommunala utdebiteringen med en krona, vil
ket gav kommunen 13 miljoner kronor igen 
en skatteövervältring som drabbade framför' 
al~~ v~nliga lö~earbetare. VPK vände sig i Cull
mäktige kraftigt mot denna skattehöjning och 
kräv~e i stället att kommunen skulle uppvakta 
regeringen med krav om en extra bolagsskatt. 
Något stöd för detta fick vi dock inte från nå
got annat parti i fullmäktige. Både socialdemo
krater och borgare tycker tydligen att det är 
helt i sin ordnin~ att vältra över skattebördor
na på de arbetaude. 

KALLA ... 
Alltför ofta nonchalerar de kommunala myn
digheterna barndaghempersonalens syn på 
bamomsorgsfrågorna. Andå har personalen ,_. 
spelat stor roll i mobiliseringen av opinionen 
/ör /1ar da.Khem. 
Veckobladet har ställt några frågor om barn
daghemmen till Margareta Dike, förskollärare 
och kandidat på VPK:s kommunfullmäktige
lista. 

Veckobladet: Varför är det viktigt att daghem
men byggs ut? 
Margareta Dike: Det är den enda möjligheten 
till järnlikhet mellan kön och åldrar. En full 
utbyggnad ger möjlighet för alla män och kvin
nor att arbeta på lika villkor och för alla barn 
att få en bra uppväxtmiljö. Så länge det råder 
brist på daghemsplatser anser sej också m.rn
digheterna kunna hålla tillbaka kraven pa 
kvalite' som ställs av personal och föräldr~ 
VB: Vad å·r den största bristen hos existerande 
barndaghem? 
MD: Det stora barnantalet i grupperna och där
med sammanhängande underbemanning. Nor
men måste vara tre personal på tolv barn i sys
kongrupp (2,5 - 7 år) och två personal på fem 
barn i småbarnsgrupp (7 mån - 2,5 år) . 
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Förutom de sänkta skatterna ror företagen är 
en annan orsak till de höjda kommunalskatter
na destora - och ofta helt nödvändiga- kom
munala investeringarna under senare år. Inves
teringar som till stor del har bestämts av riks-
dagen, utan att kommunerna har getts fullgod 
ekonomisk kompensation. På så sätt har den 
kommunala ekonomin bundits upp av beslut 
vilka man inte haft möjlighet att påverka. 

Vi citerar åter ur VPK:s skatteförslag: 
J> VPK har länge drivit kravet att staten skall 
överta kostnaderna för viktiga delar av verk
samheten i kommuner och landsting, t. ex. ett 
enhetligt bostadstillägg för pensionå·rerna, 
skolkostrw.derna, kostnaderna för barnstugor 
och huvuddelen av sjukvården. Eftersom kom
munalskatten är proportionell medan stats
skatten är progressiv skulle ett överförande 
av utgifter från kommunal till statlig finansie
ring innebära en fördel för de lägre inkomst
tagarna. 

VPK anser det nödvändigt att införa en en
hetlig statlig och kommunal inkomstskatt, 
en 'statskommunal enhetsskatt'. Denna skall 
självfallet vara progressiv. Kostnaderna för 
den grundläggande omvårdnaden, som bör va
ra lika för alla medborgare oavsett i vilken 
kommun de bor, täcks inom det samlade stat
liga skattesystemet. Därutöver skulle kommu
ner och landsting inom vissa gränser kunna 
utta skatt för täckande av övriga utgifter v11ka 
kommunens invå!Ulre vill göra>>. 
NOT. VPK:s skattepolitiska förslag i sin helhet finns 
att U pä valbyrän. 

VB: Hur vanlig är överinskrivning? 
1\ID: De ansvariga i kommunen försöker kom
ma ifrån frågan om överskrivning genom att 
fl'ån böf"'p godkänna en barnstuga för ett 
alltför ~- ... h antal barn. På så sätt genomdrivs 
att t.ex. syskongrupper innehåller 17 - 18 barn 
på tre personal. 

VB: Hur fungerar kontakten mellan barnens 
förå.ldrar och personalen? 
MD: Generellt kan säjas att den tid som avsätts 
för föräldrar/personalkontakt är alldeles för 
knappt tilltagen. En invänjningsperiod på två 
veckor för barnen som vi försöker genomdri
va är ett utmärkt tillfälle att etablera en kon
takt som man sedan kan bygga vidare på. Ty-
värr inskränks invänjningsperioden till några 
få dagar på grund av föräldrarnas svårigheter 
att få ledigt från sitt arbete. Med en god kon
takt från början kan samarbete utvecklas ge
nom de dagliga kontakterna. 
VB: Vilka är de viktigaste fackliga kraven från 
daghemspersonalen i dagens läge? 
MD: Minskat barnantal i grupperna, utbildad 
personal och kortare arbetsdag. Tre nödvändi
ga förutsättningar för att kunna ge barnen den 
stimulans och trygghet som de behöver för att 
kunna utvecklas till självständiga och fria män
niskor. 

V!3: Du har sjå'lv en dotter på snart 4 månader. 
Vzll du ha henne på daghem? 
MD: Javisst, självklart! Men tyvärr är vänteti
den minst ett och ett halvt år! 

• 
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HYRESSTOPP! 
Strax efter valet kan du som bor i hyreshus räk· 
na med kraftiga hyreshöjningar. Ändå hör du 
så lite talas om hyresfrågan i valdebatten. Det 
är inte så konstigt. Borgare och socialdemokra
ter vill helt enkelt inte diskutera bostadspoliti .. 
ken. De anser det vara naturligt att boendekost~ 
naderna ständigt ökar. På bostadsmarknaden 
liksom på andra samhällsområden råder kapi
talets lag. Bostäder byggs inte för att folk ska 
ha någonstans att bo, utan för att kapitalisterna 
ska tjäna pengar. 

Att »de fria marknadskrafterna» styr bostads
byggandet är alltså grunden till de höga hyror
na. Oavsett om man bor i allmännyttiga eller 
privatägda hyreshus tas vinsten för kapitalet 
ut i alla led. (Vad som skiljer s.k. allm~nnytti
ga från privata är att dessa inte tar ut profit i 
själva förvaltandet av bostäderna). Alla hyres
betalare får alltså betala markspekulanternas 
och byggmonopolens vinster. 

VPK kämpar för en socialt inriktad bostadspo
litik, som utgår från att en bra och billig bostad 
ska vara en rättighet. I riksdagen har vi framfört 
krav på förstatligande av byggmaterialindustrin. 
Få branscher rr så monopoliserade som denna. 
Och att den är monopoliserad innebär att man 
kan ta ut extraprofiter. Vi har givetvis också 
krävt allmänt hyresstopp och ingripanden mot 
markspekulationen. 

Ett centralt krav från kommunisterna är också 
att det inrättas en statlig bostadsbank som fi
nansierar allt bostadsbyggande med lån tilllåg 
och fast ränta. Nu kanske man kan tycka att 
det kravet inte är speciellt drastiskt. Men trots 
allt är det ett mycket viktigt krav. I nybyggda 
alllmännyttiga hus går mellan hälften och två 
tredjedelar av hyran till räntor på de lån fastig
hetsbolaget tagit. Bor du i ett sådant hus och 
har en årshyra på 10 000 kr betalar du alltså 
5 - 6000 kr till en kapitalist, som kan tillskansa 

dessa per bara för att han redan har myc-
l\.el. pengar. ~el fungerar den socialdemokratiska 
regeringspolitiken. 

Om man sålunda inrättar en bank som ger lån 
tilllåg ränta skulle hyrorna sänkas avsevärt. En 
räntesänkning på bara en procent skulle sänka 
hyran med c:a 1 O %. 

De krav som VPK kämpar för ligger alltigenom 
i linje med hyresbetalarnas intresse. Ändå (el
ler kanske just därför?) har de röstats ner av 
borgare och socialdemokrater. 

Men effektiva åtgärder mot hyresutplundring
en kan beslutas endast på riksplanet. Fast ä
ven kommunalt kan en del göras. VPK kräver 
bl.a. hyresstopp i kommunens fastigheter, in
förande·av tomträtt i hela Lund och insyn för 
allmänheten i det kommunala fastighetsbola
gets affärer. 

~n ~ommunistisk bostadspolitik handlar givet
VIS 1nte bara om kamp mot de höga hyrorna. 
I ~~t k~mmunalpolitiska handlingsprogram 
kraver Vl bl. a.: 

• sanering på de boendes villkor 

• obligatorisk kommunal bostadsförmedling 
• m.:nskning av småhusbyggandet till förmån 

för flerfrmiljshus 

• att de som bor i hyreshus får verkligt in
flytande över sin närmiljö, t .ex. genom 
självförvaltning . 

V alet står mellan regeringens och borgarnas 
hyreshöjningspolitik och kommunisternas 
kamp mot bostadsprofitörer och för en so-• 
cial bostadspolitik. Vilket alternativ väljer du? 

• 



• 

• 

Kommunistisk Ungdom har ordet: 

• 

Hur är det att vara ung i Lund? Är det en bra 
kommun att vara ung i eller .. . 
Nej, knappast. Lunds ~ommun är nog ett typ
exempel på hur det går för ungdomens krav 
när det sitter borgare vid makten. 

Ta Linero-området t.ex. När det byggdes lo
vade kommunen att ungdomarna där skulle 
få motionslokaler och fritidsgård, men det en
da som blev var kyrka och köpcentra. Bygg 
Linerogården, säjer vi. 

De andra fritidsgårdarnas anslag dra man in på 
på så att de blir tvungna att korta ner sina öp
pettider. 
De viktigaste kraven 
Ett av våra viktigaste krav är Lika lön för lika 
arbete, oavsett ålder eller kön. Det är ju orim
ligt tyCker vi, att två stycken som gör exakt 
samma jobb och som har samma kunskap och 
erfarenbeter ska ha olika lön, bara för att den 
ene är äldre än den andre. Och att alla »kvin
noyrken» ska vara låglöneyrken kan vi beller 
inte acceptera. Lika lön för lika arbete kämpar 
vi för bi.a: på sjukhuset här i Lund. 

• 

Bort med be tygen är ett annat viktigt KU
krav. Betygen skapar hets och kc urrens i 
skolan j stället för samarbete och t<amratskap. 
Här i Lund jobbar vi aktivt för dessa och mång
a andra saker på skolor och på arbetsplatser. 
Men vi har även en mas.c.;a andra aktiviteter för 
oss. studiecirklar om fackligt ar~ 'kvinna
politik och marxismens grunder. larottsverk- .._... 

samhet, för närvarande fotboll och volleyboll. 
teaterverksamhet etc. • 

Folkets Park 
Ett annat sorgligt kapitel är Folkets Park~ 
Kommunen har lagt ner massor av pengar pa 
en helt ny anläggning, och sen h~~- man ut ~en 
för en spottstyv~r till en privat noJesarrangor, 
som gör storkovan och bjuder på skräpkultur. 
Lunds Folkets Park är en av de äldsta i landet, 
och troligtvis den enda som drivs i privat ~~st
intresse. Folkets Park åt folket, ut med no}es
profitörema ur parken! 
De fria kulturgrupperna 
Mönstret går igen om man ser på va~ kommu
nen gör för de fria kulturgrupper~a 1 .. stan. Kom 
munensnålar med anslagen och forsoker sakta 
ta död på dem. Musik- och Hantverkshuset har 
man tvingat flytta från sina lokaler, utan att 
erbjuda dem några n~a. ~tadstea~ern och andra 
etablerade kulturinstitutioner vräker man peng
ar över, men de lokala banden och teatergrup
perna har ingenstans att spela. 

Vi stödjer partiet! 

Kommunistisk Ungdom stäl~er helht~tat upp 
för Vänsterpartiet KommuniSt~rna l ar~ts val. 
Vi är inte som CUF och SSU nagot radikalt 
samvete till vänster om partiet. 

Bryt borgarväldet i Lund, rösta på Vå.nsterpar-
tiet Kommunisterna! · 

Jag vill veta mera om KU 

Jag vill delta i KU:s studiecirkelverksamhet 

Jag vill prenumerera pä Stormklockan, KU:s tid
ning (20:- för 12 nummer) 

Namn .. ... ....... ... ...... . ...... . . . 

\ 
Adress . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefon . .• ............ . . . .. .. ... .. 

Sänd in talongen till : KU Lund, Fack 6016, 
220 06 Lund 6. 

~111111111111111111.1. '1111111111111 ,,. '11111 
~ . Får du Veckobladet Valextra innan den 29 augusti: Glöm då inte 

VPK Lunds valmöte 
OFFENSIV FÖR V ÄNSTERSEGER! 

STORTORGET, LUND SöNDAGEN DEN 29 AUG. KL. 19.00 

INVANDRARE-
V LJ KOMMUNISTER l 
För första gången får i år invandrare rösta i 
kommunal- och landstingsval . 
Tarcisio Bommarco, köksbiträde, inva~~rare 
och kandidat (med goda ch0:nse_r att bl1 '!!vald) 
på-VPK:s kommunfullmäkt1gellSta ger har en 
llommentar till detta. • 
- Den allmänna förväntningen är många ga!lger 
i Sverige, där arbetsfördelningen är långt dr!:. 
ven att de utländska medborgare som nu välJs 
in i 'de olika församlingarna ska syssla enbart 
med frågor som rör invandrarna ~j~va . . P~t 
är klart att vissa problem ärospe~if~a for m
vandrarna, som t.ex. uppehållstillstand, arbets
tillstånd eller bevarande av sitt kulturella arv 
och modersmål, men utöver dessa pr~~~?m .. 
finns det andra. Försörjning, arbetsmdJO, lo
ner, arbetssituationen i stort. Dessa problem 
är gemensamma för både invandrare och svens-
ka arbetare. 
- En förändring av de ekonomiska förutsätt
ningarna är grunden för att de invandrade ar
betarna i alla avseenden ska kunna åtnjuta de 
självklara rättigheter som deras ursprung krä
ver. 
- VPK som kommunistiskt parti har alltid ar
betat för solidaritet mellan cubetare i olika 
länder och mot den splittring som den borger
liga ideologin påtvingat arbetarna med hänvis
ning till deras nationella ursprung. Det är där
för lika självklart att som representant för det 
kommunistiska partiet arbeta med dessa frå
gor i fullmäktige på hela dess bredd och djup. 
Dels för att tillgodose de mest omedelbara be
hoven, men även för att angripa grundorsaker
na till missförhållandena. 

Jag anmäler mej t ill nedanstående cirkel/cirklar: 

studier för socialism 
• 
t;:~ Kvinnokamp 
O Facklig och politisk kamp 
[JDu skall ta ledningen och makten 

rigt " 

[JJag vill komma i kontakt med VPK:s organisation i 
min stadsdel 

0Jag vill komma i kontakt med Kommunistiska Me-
tallarbeteres fö rening 

t:lJag vi ll arbeta för VPK i valrörelsen 

Press 

tlJag vill prenumerera pä Veckobladet (10:- till ärets 
slut 

~ 

,.,. 
- Tal av riksdags111an J örn Svensson QJag vill prenumerera pä Arbetartidningen Ny Dag · 

VPK:s rikstidning (helär 110:-, ' 

~ BLASORKESTER ALLSANG 

~ 
.. 111111111111111111111111111111111111111111'1. ...... 
VPK Lunds valbyrå hittar du på Västra Mår
tensgatan 6. Tel.: 046/ 13 82 13. Öppettider: 
t.o.m 31.8 vardagar 12-14 och 17-19, lörda
gar lO- 13. Fr.o.m. 1.9 fram till valet: varda
gar 12- 19, lördagar 10- 13. 

På valbyrån kan du få valsedlar och aktuell in
formation om VPK:s politik....Du kan också kö
pa böcker, broschyrer och grammofonskivor .. 

• 

Veckobladet utges av VPK och KU i lund. Normalt 
utkommer VB en gäng i veckan i form av ett stencile
rat blad i A 4-format. Syftet med VB är att informe
ra om vad som händer pA den politiska vänsterkanten 
i lund, att ta upp kommunalpolitiska frågor samt att 
berätta om saker som du inte sä ofta hittar i de stora 
tidningarna. Du kan prenumerera pä Veckobladet ge
nom att sända in talongen här bredvid. Priset är 1 0:· 
kronor fram till Arets slut. 

Veckobladet - organ för Vinaterpartiet Kommunisterna, Lund 
och Kommunistisk Ungdom, Lund. Ansvarig utgivare: Finn Hag
berg. Upplaga: 4t 000 ex. Tryck: Tryckeri AB Allehanda, Trel · 
leborg . 

D helär 110:-
a halvär 60:-

0 Sänd mej VPK Lunds kommunalpoJitiska hand
lingsprogram 

Namn • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Bostadsadress • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Postadress • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Telefon • •• • ••• •• ••••••••• ••• •• •• • •• •• • •• 

• 

\ 

-

• 


