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Fredagen den 19 maj 1978 

V ÄRLDSUNGDOMSFESTIV ALEN CUBA 1978 
Om några månader invigs den XI :e 
världsungdomsfestivalen på Cuba. 
16.000 ungdomar från hela världen 
kommer då gemensamt under 10 
dagar att manifestera sin avsky mot 
fascism, rasism och imperialism. 
Världsungdomsfestivalen har blivit 
en återkommande manifestation -
världens största i sitt slag. Efter 
2:a världskriget bildades Demo
kratisk Ungdoms Världsfederation 
(DUV). I denna ungdomsinternat
ional för freden mot krig och 
fascism ingick då rader av politiska 
ungdomsorganisationer från olika 
länder. Tillsammans med andra 
krafter tog DUV initiativet till den 
fösta världsungdomsfestivalen 194 7 
i Prag. Därefter har det med några 
års mellanrum följt festivaler i tex. 
Budapest. Moskva, Wien, Helsing
fors och Berlin. 
Under världsungdomsfestivalerna 
har omkring 20.000 ungdomar från 
världens befrielserörelser, från de 
kapitalistiska länderna och från de 
socialistiska länderna mötts och ut
bytt erfarenheter och stärkt var
andra i kampen. Man har deltag
it i massdemonstrationer, solidari
tetsmöten, sportevenemang, musik
fester, seminarier, debatter och vän
skapsmöten mellan delegationerna. 
Men festivalerna innebär så mycket 
mer än just dagarna då de äger rum. 
Själva festivalen innebär kulmen på 
en världsomspännande antiimperia
listisk solidaritetsrörelse. Under fle
ra år före festivalerna mobliseras 

kommer man ha ett tema per dag, 
tex solidaritet med den latinameri
kanska ungdomen, med ungdomen i 
Södra Afrika etc. På Cuba är man i 
full gång med planering och finslip
ning av programmet. I varje by och 
i varje kvarter finns det lokala fest
ivalskommitteer - totalt ca 30.000 
stycken. Dessutom finns nationella 
kommitter såsom kulturkommitten, 
stödkommitten med idrottsmän 
mfl. För att Cubas ekonomi inte 
ska bli lidande av festivalen krävs 
hela folkets insats. Landets ekon
omi är redan hårt ansatt pga USA:s 
handelsblockad och det låga världs
marknadspriset på socker. En stor 

tema »För antiimperialistisk soli
daritet, fred och vänskap» genom 
att tusentals kubanska ungdomar 
deltar i uppbyggandet av det fria 
Angola. 
Här i Sverige har en nationell festi
valskommitte sedan ett år tillbaka. 
Man har försökt sprida 
om festivalen och dess tema, anord
na solidaritetsmöten mm. 
I Lund har en festivalskommitte 
jobbat nästan lika länge. Man har 
haft olika aktioner musikkonsert, 
temamöte om ungdomens situa
tion i Norden, insamlingar till 
Södra Afrika etc· . 

insamlingskampanj bedrivs nu med På flera ställen i landet, dock ej 
målet 50 milj pesos (30G_milj kr)~ .i Lund, kommer de.t at.La.mmgeras 
Det Kubanska folket visar ocksä förfestivale .. Besök ~x gärna för
vad man menar med festivalens festivalen i Malmö den 3:e juni. 
ungdomar i hela världen för anti- Stöd den internationella solidari
imperialistiskt solid;uitetsarbete. tetsfonden - insamlingen för att 
Den XI :e världsungdomsfestivalen hjälpa Cub a klara festivalen ekon
på Cuba i Havanna kommer att få omiskt. Postgironummret är 91 
en alldeles speciell betydelse. Det 54 35 - 2, Svenska Festivalskom. 
är fösta gången som en festival hålls FöR ANTIIMPERIALISTISK 
i ett land i tredje världen och just SOLIDARITET, FRED OCH 
på Cuba som för mindre än 20 år VÄNSKAP. 
sedan uppnådde sin verkliga nation-
ella självständighet i kamp mot den 
USA-stödda militärdiktaturen. Och 
imperialismens högborg ligger bara 
14 mil bort. 
Festivalen kommer att invigas i sm 
samband med 25-årsdagen av Mon
cadaanfallet, det anfall som inledde 
det kubanska folkets segerrika 
kamp. Under de dagar som följer 

VÄNSTERNSVARPROMENAD 

I år går tåget till Löberöd varifrån det är två kilo
meters väg till Rövarkulan, känd natur och fest
plats nära Rolsberga. Blåsorkest~rn, lekar, och 
allt annat som görs en sådan dag kommer att 
göras. Tågen går från Lund C kl 9.00 och bil
jetter finns på Bokcafet. Väl mött! Nu på söndag!! 



Novell: BETRAKTAREN 
Veckobladet, tidningen som gärna 
tar nya grepp, presenterar med det
ta nummer en novell av sign Jonny 
MB. Novellen, som heter BE
TRAKTAREN, kommer att gå i 
fyra delar de närmaste numren 

Såhär års och ändå så kallt. Mannen 
vaknar upp och huttrar. Han tittar 
ut genom fönstret. Märkligt att de 
lät träden stå kvar ändå, det var ju 
nästan femton år sedan det byggdes 
tänker han. Studentlyckan, student
lyckan, vilket namn. Ett av de äld
sta studentbostadsområdena i stans 
södra del. Inbott och med flera 
stora träd i mitten. Märkligt ändå, 
det där med träden,' tänker han 
igen. 
Fil, te och DN till frukost. Till hans 
etta med sovalkov kommer varje 
morgon denna förnumstiga stock
holmstidning. Snusförnuftig, nästan 
symbolen för den äppelkindade 
svenska medelklassen. Arg bli man 
egentligen inte, tänker han. Kan 
man bli arg på något som inte 
finns? Kan man bli illusoriskt arg? 
Efter flera års hattande har mannen 
till slut fastnat för DN, enligt prin
cipen om det minst tmda. De två 
lokaltidningar som finns har han 
prövat och funnit helt outhärdliga. 
Den ena knäckt av att vara organ 
för sossarna i storagrannstan, vilka 
där suttit vid makten sedan 1919, 
vilket ju haft sin effekt för ambi
tionerna för kritisk journalistisk. 
Den andra ägd av en gammal major. 

Han tar ner den tioväxlade för de 
två trapporna. Först till områdets 
affär för tobaksköp. Tanten i kas
san troligvis stans suraste. Skit
samma, tänker han, vem bryr sig 
om sånt längre. Mannen som har 
frimorgon skall köpa spik till en 

VARFEST 
Mera grönt. K U-Lund har V AR
FEST söndag 28/5. Samling 11.00 
på Bredgatan 28 med cykel, instru
ment, leksaker till barnen (hmhm) 
och gott humör. Därefter så cyklar 
man ut till DALBYHAGE. Med 
cyklisterna följer en bil med för 
dylika utflykte~ nödiga ting såsom 
sallad, fiolspelemän, bollspel mm. 
Kommunistiska metreologanstalten 
meddelar att det blir den soligaste 
söndagen hittills. Alla sympatisörer, 
vänner, vpk:are och andra välkomna 

bokhylla. Spik samt skruv i mäss
ing. Från sin" bostad har han bara 
några minuter till centrum men vad 
hjälper det. I innerstan finns nu
mera bara blusmånglare och pre
sentshoppar. Djävlar satans skit-

. skitsamhälle, svär han för sig själv 
i motvinden på vägen ut till stans 
enda järnhandel. I stan blåser det 
alltid och nästan alltid motvind. 
Är det inte motvind så är det upp
försbacke. 

Järnhandeln ligger i ett större all
deles nytt affärskomplex utanför 
stan. I det nya affärskomplexet kan 
man köpa allt till sitt lilla radhus. 
Egentligen behöver man bara fyra 
väggar, tänker han. Sen kan man gå 
hit och fylla det med allmogekök 
och plåtspisar, bodaglas och föns
termarkiser och allt vad som därtill 
hör. Allt är egentligen väldigt prak
tiskt ordnat i det nya · affärskom
plexet. Mannen som ville ha sju 
spik och fyra mässingsskruvar kom
mer därifrån med trettiofem av var
dera. Tillbaka till stan. Medvind och 
nedförsbacke! Mannen gnolar på 
någon låt från den progressiva mu
sikrörelsen barndom. Om någon 
som pekar mot himmeln och om 
några andra som inte visste vart de 
skulle 
Tio år-sedan, etthundratjugo mån
ader sedan tänker han gnolandes 
cyklandes. Hur många dagar, hur 
många timmar. Med ens bestämmer 
han sig för att gå igenom gamla 
klipp och dagböcker. Han kommer 
förbi det röda polishuset vars form 
han aldrig upphör att förundras 
över. De måtte haft storhetsvan
sinne, rent storhetsvansinne, smilar 
han för sig själv alldeles i sitt iure. 

. Vidare under järnvägen fram till 
torget. Han hoppar av den tioväx
lade och leder den fram längs en av 
stans krämargatar till »den stora 
bokhandeln». Av gammal vana går 
han in, inte för att titta eller fråga 
efter böcker. Det var många år se
dan han gjorde sig omöjlig där som 

kund genom att fråga föreståndarn 
om anställningskravet för expedit
er var analfabetism. Nej, hans mål 
är rummet rakt fram en halvtrappa 
ner. Rummet med kartorna, rese
handböckerna och parlörerna. Här 
finns hela världen, tänker han. Ofta 
är han i rummet och reser i sina 
tankar. Ibland i flera timmar tills 
expediten, en mycket korrekt och 
säkert läskunnig äldre gentleman, 
försiktigt hostar om stängningsdags 
eller andra trivialiteter. Idag skall 
mannen med den tioväxlade dock 
bara ha ett enstaka kartblad och 
den korrekte tittar förvånat på 
honom. 
Väl ute ur affären tar han av vana 
ett flygblad och fortsätter upp mot 
den vackra parken mitt i stan. Man
nen brukar, när vädret är gott, sitta 
en stund i parken innan han börjar 
jobba och titta på folklivet. Men 
idag verkar det inte möjligt. Parken 
är till mannens förvåning inhägnad 
och ett tivoli har ställt upp mitt i. 
Visst fan, karneval, tänker mannen. 
Att dom giter. Han blir lite nostal
gisk. I stan där mannen bor och 
arbetar är det studentkatneval vart 
fjärde år. Lagom så att varje kull 
skall hinna med. En slags allmän 
åhörardag då vanligt folk kommer 
i tusentals och tittar på hur student
erna har det. Vilken bild de får, 
tänker han och skrattar högt. Men 
det är väl meningen. 
Mannen stiger på sin cykel och 
trampar upp mot sjukhuset. 
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