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Fredagen den 24 februari 

Badhuskarusellen på 25 :te varvet 
Borgarna skryter ibland över Lunds goda 
kommunala service. Hör man sådant bör 
man påminna om att Lund saknar sådant 
som i andra städer av jämförlig storlek räk
nas som självklarheter: ett ordentligt bad
hus, campingplats, vandrarhem, annat att 
förtiga. 

Vad badhuset beträffar är det inget annat 
än en skandal att det inte finns. Ingen vet 
heller när det kommer att byggas och hur 
det ska se ut. Turerna och buden och (bort)
förklaringarna är så många att vi inte rik · 
tigt orkar hålla reda på dem längre. Till 
råga på allt bedyrar socialdemokrater och 
borgare att de är djupte eniga om behovet. 
I den meningen är frågan inte kontroversi· 
ell, men ändå fortgår striden oförtrutet. 

Det gäller naturligtvis pengar. Man utre
der och utreder för att hitta vägar att pres
sa kostnaderna. Under tiden ökar emeller
tid priset, och kalkylerna slutar nu på 30 
miljoner mot 20 för bara ett par år sen .. 
Fritidsnämnden vill inte betala badhuset 
över sin budget , och ingen annan instans 
vill det förstås heller. 

VPK har inte sagt så mycket i badhus
frågan. Naturligtvis anser vi att saken är 
illa skött och att ett badhus nu bör byg-
gas snarast möjligt. Vi vet att kommunens 
ekonomi inte är lysande, men ett badhus 
måste vi helt enkelt ha. F ö är det visst ba
ra till somliga utgifter som det saknas peng
ar. Ingen borgare eller socialdemokrat har 
t ex pläderat för att man av ekonomiska 
skäl borde uppskjuta bygget av EPAs/Tem-

Situationen i Tjeckoslovakien 
och socialismens problem 
Det är i år tio år sedan den s.k. Pragvåren 
1968. Den tjeckoslovakiska reformkom
munismen och dess politiska och sociala 
ideal har idag fått förnyad aktualitet. Char
ta 77 i Tjeckoslovakien, de polska arbetar
upproren, de intellektuellas tystande i 
DDR är de viktigaste tecknen på en väx
ande inre kritik mot en förstelnad östeu
ropeisk socialism. Våren 1968 krävde de 
tjeckoslovakiska k01hmunisterna ökad in
re demokrati, en effektivare ekonomi och 
större internationell självständighet. Kra
ven tystades då, i augusti 1968, men kom
mer att dyka upp igen, inom och utanför 
de östeuropeiska kommunistpartierna. 

Zdenek Hejzlar besöker Lund den 2 mars 
för att tala om situationen i Tjeckoslova
kien idag och diskutera socialismens prob
lem. Hejzlar är historiker och journalist, 
medlem av det tjeckoslovakiska kommu
nistpartiet sedan 1939. Han kom till. Sve
rige som politisk flykting 1969 efter att 
ha uteslutits ur partiet och avlägs'nats 
från sina poster. Han · tillhör »Lis ty», den 
tjeckoslovakiska socialistiska oppositions
gruppen i exil. 

Hejzlar deltog i den antinazistiska kam
pen under andra världskriget och var un
der åren efter krlget ordförande i det 

tjeckoslovakiska ungdomsförbundet, han 
satt i parlamentet och var medlem av 
kommunistpartiets centralkommitte. I 
samband med Slanskyprocessen 1952 ute
slöts han ur partiet och tillbringade några 
år som gruvarbetare i arbetsläger, var.se
dan valsverksarbetare och lärare. Från 
mitten av 50-talet var han verksam inom 
oppositionen mot Novotnyregimen. 1968 
rehabiliterades han som partimedlem, ut
nämndes till radiochef, invaldes i parla
mentet, samt till partiets centralkommit
te och dess presidium. 

På svenska finns Hejzlars bok »Prag i 
skuggan av Moskva». Köp den på Bokca
fets bokrea! 

MÖTE: Situationen i Tjecko
slovakien och socialismens 
problem. 
Hejzlar, en av de ledande inom 
den tjeckoslovakiska socialistis
ka oppositionen, talar över detta 
ärrnie torsdagen den 2 mars kl. 
19.00 i stadsbibliotekets hörsal. 
Arr. ABF, VPK och KU 

pos p-hus. 
Det billigaste och bästa hade naturligt

vis varit om man kunnat bygga om det 
gamla badhuset. Som VBs äldsta läsare 
minns så var en av de förnämsta tillskyn
darna till det Tage Erlander under hans 
tid i lundapolitiken. Vad Erlander och de 
andra emellertid inte upptäckte var att hu
set från början var behäftat med allvarliga 
konstruktionsfel. Dessa rättades heller in
te till av senare socialdemokratiska och 
borgerliga kommunala regeringar utan 
förfallet fick fortsätta tills det var ohjälp-
ligt och endast rivning återstod. · 

VB kan inte undgå att se något djupt 
symboliskt i detta. 

Nedmed 
matpriserna! 

Lördagen den 25 februari anordnar Sven
ska Kvinnors Vänsterförbund, SKV, en 
demonstration mot prishöjningarna på 
dagligvaror. En protestskrivelse har tidi
gare skickats till Torbjörn Fälldin. Efter 
samling på Mårtenstorget kl l 0.00 blir 
det avmarsch till olika köpcentra. Ett 
flygblad kommer att delas ut i vilket 
det bl.a. hetetc 

»Nu är det nog! Maten har blivit alltför 
dyr, och ytterligare prisstegringar väntas. 
Kräv prisstopp och slopande av momsen 

l på våra dagliga varor! Vänd dig mot den 
politik som regeringen driver idag och 
som inte tar hänsyn till barnfamiljerna 
och lönearbetarna, utan gynnar storfinan
sen genom lättnader för bolagen och lik
nande. Skatten på konsumtion överstiger · 
nu kraftigt skatten på förmögenheter och 
drabbar hårt de arbetande. Prisstegringen 
för 197 8 beräknas till minst tio procent, 
samtidigt som reallönen har sjunkit och 
arbetslösheten stigit . ... 

Vi uppmanar alla att stödja protesaktionen 
mot prishöjningar genom att under den 
kommande veckan inte handla färska 
charkuterivaror i butikerna!» 



Söke~: poeter, 
musikanter, 
målare m.m~ 
På stan kan man se hur studenternas karne
val annonserar efter förslag till spex, revy, 
affisch mm. Vi vill emellertid påpeka att 
det före karnevalen inträffar en långt vikti
gare händelse, nämligen första maj. Även 
då drar ett tåg (nåja, flera) genom Lunds 
gator, men i ett allvarligt syfte. På arbe
tarrörelsens högtidsdag reser vi våra parol
ler om dagskraven och socialismen. 2 400 
var vi i kommunisternas demonstration i 
fjor. Hur många blir det i år? 

Allvaret hindrar dock inte att förstamaj
demonstrationen och de övriga arrange
mangen den dagen präglas av fest. Vi vill 
på olika sätt få fram denna fest och slag
kraft, och vi uppmanar VBs läsare att bi
dra. Här är några förslag: 

l . Vi behöver bra slagord till våra tal
körer. Erfarenheten visar att det är viktigt 
att slagorden ligger bra i munnen för att 
de ska ropas med lust och kraft, både in
nehållet och formen måste vara noga ge
nomtänkta. Vi vill alltså ha förslag på bra 
slagord kring olika politiska ämnen, både 
aktuella och mera tidlösa, gärna med över
raskande rytmer och effekter. 

2. Till en riktig demonstration hör blås
musik. I motsats till vissa andra kör vi inte 
med tamburmajorskor och hyrda orkestrar 
utan förlitar oss till Lunds Kommunistiska 
Blåsorkester. Det är ett band som inte kan 
bli stort nog, särskilt inte på första maj. Om 
du hjälpligt kan blåsa i något slags lur eller 
slå på trumma ber vi dej att förstärka oss 
första maj. Du får förstås rä:kna med att 
delta i ett par repetitioner innan. 

3. Vi ska rita och trycka egna affischer, 
rita och tillverka bildbanderoller, illustre
ra flygblad osv. Vi har i vpk och KU två 
kollektivt arbetande bildgrupper som i 
första hand ska jobba med detta. De vill 
naturligtvis ha förstärkning. 

4. Men inte nog med det. Vi behöver 
folk som förstår sej på radio och ljudan
läggningar, en chaufför med trafikkort, 
tips om var man till hyfsat pris kan hyra 
en lastbil, och naturligtvis vanliga, heder
liga »förstamajgrovarbetare» som kan suga 
i med lite av varje . Hänsyn till individuella 
önskemål, arbetsgemenskap och hårt jobb 
utlovas. 

För anmälningar och mer information, 
kontakta Gunnar Sandin, te!. 14 75 05. 

BOKREAPABOKCAFET 

Vi påminner om att radikala personer 
självklart köper sina reaböcker på Bok
cafet Där finns f ö inte bara böcker som 
förlagen rear, utan även godbitar ur det . 
egna, unika sortimentet. 

KU-LUND har årsmöte nu på lör
dag och den avslutas med stor fest 
i Folkets Hus kl. 20.00 dit alla är 
välkomna. 

Bojkotta sydafrikanska 
varor! 

Afrikagrupperna i hela landet kommer i 
mars att starta en kampanj för bojkott av 
sydafrikanska varor. I samband med detta 
har VPK Lund motionerat i kommunfull
mäktige om att Lunds kommun inte ska 
köpa sydafrikanskt. I motionen heter det 
bl. a. 

FN:s generalförsamling har ställt krav på 
total isolering av Sydafrika som ett led 
att bryta apartheidpolitiken och det 

Kvinnokamps 
dagen·· 
8 mars börjar nu få några år på nacken i 
Lund. Bakom årets traditionella manifes
tationer för kvinnokampen står bland an
nat ABF, Grupp 8, Svenska Kvinnors Vän
sterförbund, Vänsterpartiet Kommunister
na och Kommunistisk ungdom. 

8 mars har i över ett halvsekel varit kvinno
kampens första maj . Den första kända kvin
nademonstrationen ligger ännu längre till
baka i tiden. Den första mars 18 57 gick 
textilarbeterskorna i New York ut på ga
torna och krävde »likställdhet för kvinnor
na på arbetsmarknaden>> och »befrielse från 
löneslaveriet». Innehållet i parollerna har 
knappast bleknat idag. 

I årets möte på Svaneskolan är kvinnorna 
och arbetsmarknaden det viktigaste temat. 
Allsång, diktläsning och framträdandet åv 
Röda Bönor och Gai Phong står också på 
det preliminära programmet. Mötet före
gås av ett fackeltåg där Lunds Kommunis
tiska Blåsorkester medverkar. Några av hu 
vudparollerna i fackt::ltåget förväntas bli: 

Ingen klasskamp utan kvinnokamp - ingen 
kvinnokamp utan klasskamp 
Bekämpa arbetslösheten - arbete åt alla 
Bra daghem och fritidshem åt alla barn 

Innan åttonde mars går av stapeln sker 
följande 
Stormöte 2 mars stadsbiblioteket 
kl 19.00. Slut upp! 
Appellmöten 3 mars Fäladstorget 17-19 

-' 4 mars Mårtenstorget 9- 13 
Fullständigt program för åttonde mars 
följer i nästa Veckoblad. 

Ansv. ~tg.: Ulf Nymark . Tryck: acu-press, lund 1978 

omänskliga förtrycket av de svarta. Sam
ma krav har rests av den internationella 
arbetarorganisationen ILO; den afrikans
ka enhetsorganisationen OA U och den 
fria fackföreningsinternationalen FFI. Vid 
sidan av Chile är den endast Sydafrika 
Namibia och Rhodesia, som det råder to
tal internationell enighet om att isolering 
är ett medel att bekämpa de förhatliga re
gimerna. 

Måndagen den 27 februari är det panelde
batt, med företrädare för de politiska par
tierna, kl 19.30 i stadsbibliotekets hör
sal. Vad som ska diskuteras är bl.a. för
slaget till nytt kösystem för den kommu
nala barntillsynen (som VB berättade om 
i förra numret), de nya höjningarna av 
daghemsavgiften och personaltätheten. 
Hur ska barntillsynen ordnas i framtiden? 
Gå på mötet och ställ de borgerliga poli
tikerna till svars! 

BÄSTE PRENUMERANT! Till dig som 
inte har betalt din prenumeration för 1978. 
Du har nu fått två prenumerationslappar , 
men ingen har du skickat in. Du har fått 
sju nummer av VECKOBLADET UTAN 
ATT BETALA. Vår ekonomi, om man 
kan tala om någon sådan, tillåter tyvärr 
inte att vi fortsätier att skicka ut VB 
till dig. Detta är det sista numret du får 
om du inte betalar innan nästa torsdag. 
Om in te så tack för 1977. 


