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RE E 

DE f l esta av oss danonstrerade väl i sön
dags? Det största tåget i Lund var det som 
g ick ,,under huvudparollerna 1'Arbetarpol itik 

- SociaLism" och "Kamp mot imperialismen". 
V i var 2 000 personer (förra året l 600) och 

det innebär att nästan varannan som rösta
de påVPK i valet i höstas i Lund också de
monstrerade. Ett aktivt parti'. 

Det blev en fin och lugn demonstration, som 
inte stördes av några a Il varliga provoka
tioner . En blomma ti Il !undapol isen för de
ras sätt att hålla, förmod l igen stridslyst
na, raggare och knuttar utanför händelser
nas cen·trum . Något san VB:s utsände inte 
visste tidigare, men fick reda på genan ett 
mcxjerat flygb lad , var att en del av de po-
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t i ent i e l l a provokai·örerna är medlenmar i 
moderaternas ungdomsförbund CMUF) i Lund. 

Detta är a ! l t så modera t pol i t i k att gå u t 
och försöka störa och trakasser a vänsterns 
demonsirat i oner . Va d säjer du an det, Len 
nart Ryd_e? Du brukar ju a! l tid prata om 
" tr 1i1vse l i Lund": 

SAP:s demonstration samlade knappt l 000 
personer, dubbelt så myck~t sqn i fjol . 
Era! SKP kallade sig i år "f a -~klig enhets
front" och minskade från ungefär 300 ti Il 
250 personer. Bra~ 

Den kommunistiska första maj -festen blev 
lyckad, speciellt härlig t var det att hö
ra b låsor kestern spe l a va l s . Maten , 11 sa l 
lad L iebknecht med aranatisk ski nka 11 var 
utmärkt. 



DEMENTI 
I SDS inför första maj skrev VPK och KU 
Lunds första maj-kommitttf att alla delta
gare i det "fackliga tåget 11 var SKP-are. 
Detta är ju som var och en inser en san
ning med klar modifikation. SKP har ef
terlyst en dementi. VB har kontaktat förs
ta maj-kommittE!n, som hävdar att det 
från vanligtvis välunderrättad källa med
delas att en person som icke innehar med
lemskap rener är fast sympatisör till 
SKP deltog i 11fackliga tåget"· 

Rio de Janeiro 
Den 14 maj kommer båten 11Rio de Jane i
ro 11 , tillhörande Johnson Line, till Hel
singborgs hamn med chilenska varor, 
framförallt frukt. Svenska Hamnarbeta-r
förbundet bojkottar alla varor till och 
från Chile sedan den l ma-rs i år, medan 
Svenska Transportarbetarförbundet vid 
ett flertal tillfällen har lossat båtar med 
chilenskt gods. 

Chilekommittln har under flera .år följt 
CUT:s, den chilenska Landsorganisatio
nens uppmaning till bojkott av mili;tär jun
tan. Man har verkat för att Transport 
och hela LO skall ställa sig bakom boj
kottkravet. Under våren har Chilekommit
tin gått ut i en intensifierad nordisk boj
kottkampanj. 

Som ett Ded i detta, och för att ännu tyd:.. 
.ligare understryka kravet på bojkott av 
juntan i Chile; kommer kommittin att 
genomföra en stor demonstration med 
deltagare från hela landet och från Dan
mark, lördagen den 14 maj i Helsingborg. 
Demonstrationen kornmer att riktas mot 
båten 11Rio de Janeiro 11 och syftet med 
den blir • att genom en stor manifestation 
förmå transportarbetarna att sluta upp i 
solidariteten med sina chilenska klassbrö
der och låta bli att lossa båten. 

Chilekornrnitt~n för fram följande fyrg. 
paroller som plattform för dernonstra
tion.en': 

Skogsbrand 

skogsstrejken vintern och våren 1975 blev 
historisk. Kampen var hård, framgången 
kanske ibland avlägsen, men till sist seg
rade arbetarna. Det krav som länge rests 
av skogsarbetarna - månadslön - uppnåd
des genom enigt och resolut uppträda~de. 

Palestinademonstration 
Palestinagruppen i Lund anordnar en Pa
lestinademonstration lördagen den 14 maj. 
Samling kl. ll. 00 på Clemenstorget. (Så 
de som av någon anledning inte kan åka 
till Helsingborg får en chans att demonst
rera här i Lund). 
På flera platser i Sverige kommer unde r 
veckan att hållas manifestationer till stöd 
för den palestinska befri~lserörelsen och 
dess krav på ett demokratiskt Palestina. 
Palestinainsamlingen, vars medel går till 
PLO:s Röda Halvmånen, kommer att in
tensifieras. 

Stoppa all handel med Chilel 
Stoppa båten 11Rio de Janeiro 1'! 
Stöd Hamnarbetarförbundets blockad! 
Stöd motståndet - bojkotta diktaturen! 

En aktionsgrupp för demonstrationen har 
bildats i Lund. I gruppen ingår, förutom 
Chilekomrnittin, bl. a. VPK, KU, Svensk
Cubanska föreningen, Salv. Allendekorn
mitt~n, LuKriss, KAF. Aktionsgruppen 
har hyrt bussar för transport till och från 
Helsingborg. Bussarna avgår från Cle
:r;,nenstorget lördagen den 14 maj kl. l Oc OOo 
Aterresa från Helsingborg vid 14 - 15-ti
den. Kostnaden för resan blir c :a 22 kro
nor. Förhandsanmälningar till resan bör 
göras. Anmälningslistor finns på Bokca-

fet, stadsbiblioteket och VPK Lunds ex
pedition. 

'6kogsbrand 11 är en dokumentär långfilm 
om skogsarbetarnas tio veckor långa strejk 

Den tar upp bakgrunden och orsakerna till 
strejken , mobiliseringen till strejk och 
beskriver själva strejkförloppeto Filmen 
har tillkommit i intimt samarbete med 
skogsarbetarna., 


