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Onsdagen den 5 september 

Lundabladet en skandal! 
»Kollektivtrafik är dock det enda 
transportsrstem som kan ge alla 
grupper 1 samhället goda tran
sporter. Trots detta har hittills 
~~tan allt satsats på privat
hlltsmen». Se där ett utdrag ur 
~PK:~ trafikpolitiska program. 

VPK Lund visar med det hä r 
programmet att man är det 
enda parti som vill göra upp 
med bilismen. Och VPK visar 
också på alternativen. VPK vill 
sat sa rejält på busstrafiken i 
Lund. Ringlinje i Lunds peri
feri, kraftigt ökad linje- och 
turtäthet, rejält sänkta taxor, bort 
med rörliga och parkerade bilar 
från stadskärnan så bussarna 
lättare kommer fram är några 
av kraven. 
VPK vill- -också satsa på gang 
och cykeltrafiken. Ett enkelt och 
billigt sätt att fardas, dessutom 
slukar den ingen energi. VPK 
vill ha cykelstråk mellan olika 
stadsdelar, ett sammanhängande 
fredat stråk genom hela stads
kärnan, cyklister skall tillätas 
cykla åt bägge håll på enkel
riktade gator och cyklar skall 
ha absolut företräde i dc sär
skilda cykelsträken. 
Men -trafikpolitik är inte isolerat 
från allt annat i samhället. VPK 
Lund visar sammanhangen . 
Genom att lokalisera industrier 
till de yttre kommundelarna och 
begränsa bostadstillväxten här så 
slipper många människor att 
pendla till Lund eller Malmö. 
Direkta bussförbindelser mellan 
de yttre tätorterna och de större 
arbetsplatserna i Lund fareslås 
också. 
Som ingressen anger kommer alla 
grupper i samhället att tjäna på 
ett samhälle som satsar på kol
lektiv trafiken och har bilen som 
ett komplement, inte tvärtom . 
Kvinnan som isoleras i villa
samhälle p å dagarna skulle tjäna 
på det. De 600.000 som vill 
men en).igt uppgift inte vågar 
cykla. Aldre som över huvud 
taget inte vägar gå ut . Barn som 
drabbas av blyavgaserna. Alla 
skulle självfallet vinna på en stad 
med mindre buller och för
oreningar. Ja, t o m de små 
affärsidkarna i innerstaden skulle 
tjäna på det. Med mindre bilar i 
innerstaden kan man bygga fler 
bostäder. Med fler bostäder i 
innerstaden blir det fler männi
skor som kan handla i affärerna. 
VPK har i sitt program gjort en 
principskiss för trafik i stads
kärnan. Om detta och allt det 
andra kan du läsa om du hämtar 
ett program i VPK :s valbod 
på Botulfstorget eller p å lokalen 
på Bredgatan. 

För ett antal år sedan braskade 
tidningen Arbetet stort på med 
sin · nya giv Lundabladet. En 
speciell tidning som vände sig till 
just oss i Lund en tidning i 
tidningen. Hur sköter man sig då? 

Det måste tyvärr sägas, Lunda
bladet är en usel produkt. Det är 
obegripligt att man med sex-sju 
heltidsanställda journalister sam t 
alla sina tekniska och ekonomis
ka resurser inte kan åstadkomma 
en någotsånär anständig bevak
ning här i Lund . Speciellt nu i 
valtider har det varit för bedröv
ligt. Precis som Malmöredaktio
nen ignorerade när Lars Werner, 
Lasse Johansson, Karin Lentz 
och Margareta Lundblad talade 
för och demonstrerade i Malmö 
tillsammans med 1200 människor . 
så sk-river inte Lund ab ladet. en...J:ad 
om när Jörn Svensson, Birgitta 
Edgerton, Helena Svantesson 
och Peter Nilsson talade vid 
Ve,K:s valmöte i förra vecka 
inför 500 personer . 

-VPK var störst 
Man kan undra efter vilka 
journalistiska principer som 
Lundabladet redigeras. Vid t.ex. 
första maj i är toppade man med 
en rubrik »5000 demonstrerade 
mot borgarväldet». Detta tillsam
mans med en bild från SAP :s tåg 
med pamparna i täten samt ett 
utförligt referat från sossarnas 
demonstration. Längst ner på si-

PRESS-STOPP-PRESS-

På kommunstyrelsens arbets
utskotts sammanträde i dag 
onsdag fmns en punkt på dag
ordningen där man skall 
diskutera Nordarmatur. 
Enligt vad VB erfar är man 
inom kommunen beredd att 
uppvakta SAAB-SCANIA 
för att få behålla jobben på 
Nordarmatur. Kanske en ljus
ning för de anställda. 

Så har kommunen beviljat 
ytterligare 390.000 i ~slag 
till upprustmng av Fakrren. 
Med aetta bidrag har man 
totalt stöttat Fabriks&Hant
verksföreningen med mer än 
1.800.000. VPK har hela 
tiden gått emot anslagen. 

STOPP-PRESS-STOPP-

dan i en mycket liten notis stod 
det att VPK :s tåg samlade 3000 
persomr. Allt detta sammantaget 
gav en ~el t falsk bild av hur första 
maj hade manifesterats här i 
Lund, nen också en helt falsk 
bild av forhållandet mellal' 
SAP:s och VPK :s styrka 

Platsbrist 
Om man kontaktar redaktionen 
och undw varfOr det ena eller 
det andra inte refererats i tid · 
ningen får man ofelbart svaret 
att det är platsbrist. Och visst 
har man lite utrymme, speciellt 
som omkrng hälften av det måste 
gå till annonser. Men platsbrist 
är som alltid bara ett svepskäl 
för att göra prioriteringar av olika 
slag och principen tycks vara den 
att gör SAP någonting vad det än 

-må vara sa är de.1Jlitid viktigarr 
än vad andra partier !'lfC'r nq:· ' 
rusationer gör. 

SDS bättre 
Det är beklämmande, men man 
måste erkänna att Sydsvenskan < 
Lundasid~ är betydligt bättre i 
alla avseenden, både journalis
tiskt och innehållsmässigt för
utom att den har en kvantitativt 
större bevakning. Arbetarrörel
sen och vänsterns tidningsverk
samhet i Sverige är som bekant 
kantad av en lång rad nederlag, 
nedläggningar och misstag. Idag 
står den borgerliga pressen för
modligen starkare än nägonsin 
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Följande tider gäller för busstider 
för dej som skall åka ut till de 
olika startortema vid Barsebäcks
marschen nu på lördag den 8 sept. 

Lund-Barsebäckshamn 7.30 
Lund-Löddeköpinge 10.00 
Lund-Fjelie 13.00 
Lund-Värpinge 15 .00 

Alla bussar avgår från busstorget, 
Bankgatan. 

och som förhållandet ;ir 1 Lund 
kristalliseras detta med all tydlig
het. Lundabladet väg är i varje fall 
med dess i sämsta mening politi 
serande redigeringsprinciper int • 
efterföljansvärd 

Lundabladet suddar 

f örra onsdagen debatterade Len· 
nart Petterson( s) och Per Gahrton 
(fp) på Stortor~et i Lund. Inte var 
det särskilt manga som lyssnade. 
Men Arbetet(s) var där och i 
Lundabladet fanns ett u tföriigt 
referat på torsdagen (30/8). En 
stor och fm bild hade man också 
kostat på sig. Men det är någon
ting som inte stämmer i bilden. 
Bakom Pettersson och Gahrton är 
det tomt och ödsligt. Var någon
stans på stortorget står de eg~nt-

- !igen? Javisst, ja! De står naturligt
vis framför VPK :s vackra affisch
tavla. Men var är den på bilden 
då? J o , om sanningen ska fram så 
är den bortretuscherad av Lunda
bladets nitiska redaktion. För inte 
går det väl an att visa kommunis
tisk propaganda mot kärnkraft 
och rivningsraseri i sossarnas 
Lundabladet. Och vi som i vår en
fald trodde att det här med att 
retuschera bort bakgrund och 
t.o.m. personer från foton till-

hOn!<'"""""'" Hd.~ 

Inbrott 
·i v)ilstugan 
Natten till lördagen gjorde någon 
eller några inbrott i VPK :s valstu
ga på Botulfsplatsen. VB .!Yckte 
ut till brottsplatsen på lordags
morgonen och kunde tillsammans 
med kamraten som skulle sitta i 
valstugan konstatera att det en.~a 
motivet för inbrottet var att for
störa. 
Låset hade brutits upp, en föns
terruta hade krossats och den del 
av taket som man brukar fålla 
upp när valstugan är öppen hade 
slagits sönder. Det enda som hade 
stulits var två röda fanor! - en 
med stång och en utan. Händel
sen ·har polisanmälts. En äldre 
dam som fick se forstörelsen 
kommenterade: - Det är nog 
moderaterna. 

Alltså: Den som ser berusade 
ungmoderater med röda fanor 
- ring efter polisen! 



Vi 5 på baksidan 

•>Hela folket i arbete!». Det bud
skapet bubblas fram av bl a Len
nart Petterssons (s) nyp u t sade an
lete på socialdemokraternas valaf
fischer. Vi frågade »de fem vise 
männeiD>, om de ställde sig bakom 
den na parolr:l. · ...... . 

' ~~' ~-. .t# . .-
J 

' 
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NilsArneAndersson (c} 
Centern har alltid menat. Mer 

kan jag inte säja för dagen. Ni 
vet det där eländet med de 
400 000 nya jobben i förra val
rörelsen. Vem i hela världen 
trodde att vi skulle vinna valet 
och behöva stå till svar< för 
det . . . 

C\ . j 

Lennart Ryde (m) 
- Självklart! Att folket ska arbeta 
-· hårt! - det har jag alltid gillat. 
Men dra för höge farao inte in mej 
och mina partikamrater i det hela' 

Birger Rehn (sj 
-;- Lennart Pettersson!? Sa ni det? 
Aterigen ett dolskt angrepp på oss 
o:råd_. För övrigt så är jag ju född 
har 1 Lund och har bott här i 
hela mitt liv och ... 

Sverker Oredsson (fp) 
- Arbete? Arbete? Jag förstär 
inte riktigt vad ni menar . . . 

tf 

Nils Gustavsson (s) 
- Helt omöjligt! Sä mänga om
budsmän kan vi inte anställa i so
daldemokratin med binäringar. 
Och vilka länga kommunalvalslis
tor vi skulle få sen, när alla om
budsmän ska stå där. Se bara på 
vår lista i är, hur den ser u t! Ändå 
har vi maskerat en hel del om
b_udsmän under beteckningen »as
sistent>> och andra intetsägande 
titlar. · 

Smål~~ds - storsatsning i höst 
.- ,, r (r( ~--

r l , ~-,.. . _.) 
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Utmaningen 
fortsätter! 
Hösten 1979 ser ut att bli der. bästa 
och aktivaste i nationen hittills, sä
ger Cecilia Bjärnmo, en av mänga 
smålännigarne. satsningen fiån i vå
ras, projekt Utmaningen som bes
tod av studiecirklar och seminarier 
kring de flästa ämnen som kan lä
sas på universitetet med kritisk
marxistisk belysning, kommer i 
höst att följas av Utmanin~en Il, en 
ännu större satsning. Öve1 25 olika 
cirklar kommer att presenteras i 
höst med allt från marxistisk rätt s
teori till kärnkraft och politisk eko
nomi. Bakgrunden till denna stora 
satsning, som lockad e över 150 
personer i våras, är att nationen vill 
aktivt gå emot den boJgerliga och 
konservativa undervisning som be
drivs på universitetet. Man erbjuder 
med Utmaningen Il till ett 
verkligt konkret alternativ. 

F örutom cirklarna kommer ett 
stort antal seminarier att förekom
ma, bland annat kommer Mats 
Dahlkvist ner och pratar om sin bok 
»Att studera kapitalet»» den 25.9 
Men Smålands är inte bara utbild
ningspolitik . Man har plf.ner på att 
utvidga sin tidning Dackekuriren, 
ett musikcafe kommer att startas 
tillsammans med andra progressiva 
organisationer. Det kommer att 
vara öppet var vecka på Korpamoen 
med mycket lokala artister . 

På dansstället Marxirn kommer 
i höst landets elit av progressiva 
grupper att spela. Kabareorkestern , 
G uran, Dag V AG mfl. Premiär blir 
nu på fredag med göteborgsgruppen 
Motvind. 
Nationens aktiva lovar en het höst. 
och man kan inte undgå att bli 
imponerad av nationens bredd och 
mångfald i verksamheten. -

Efter beslut i byggnadsnämnden: 
På Systemet får inga handikappade jobba! 
Byggnadsnämnden beslöt i ons
dags att ge Systembolaget dispens 
från att vid en kommande om
byggnad göra sina personalutrym
men handikappvänliga. 

Normalt sett är det ett absolut 
krav på statliga och kommunala 
myndigheter att de vid ny- och 
ombyggnader anpassar sina ut
rymmen för handikappade. Läns
styrelsen hade emellertid tillstyrkt 
dispens med motiveringen att här 
kan ändå inga handikappade tän
kas jobba. 

Vid diskussionen i byggnads
nämnden framhöll dock Eva Wig-

forss (vpk) att rimligen borde det 
finnas visst arbete även här, som 
en handikappad kan klara, t ex 
som föreståndare eller annat kon
torsarbete . Hon framhöll också 
att det är orimligt och inkonse
kvent att ge avslag på privata före
tags anhållan om dispens, om 
man inte först ser till att statliga 
och kommunala arbetsplatser når 
upp till minimikraven för den 
officiella handikappolitiken. 

Men byggnadsnämndens övriga 
ledamöter tillstyrkte Systembola
gets dispensansökan. D 
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Nordarmatur ( 
snart flyttat Bertingskas tryckeri 
vad händer med Lunds industri?' • Valvakan blir på Folkets Park. 
Vad gor kommunens Närmare inforrnation kommer Lnä-
0 förtroendemim . sta VB-nr, men vi vill redan nu säga 
at hotet mot syssel~ttnmgen?. att det blir en stor tillställning, och 
~-tt borgarna ar kaJ?Italets lakej att ni bör uppmana alla vänner mm 
forvänar varken dej eller mej , att komma med. 
men att sossarn_a inför . • Valfondsinsamlingen går hyfsat 
.. »utvecklingen)). sig v~~ nu men det behövs, för utgifterna 
ar varken mer eller mmdre an är stora. Sälj valtior och skicka in 

. etot svek. o .. . pengarna på .YPKs postgiro. 
Skoa VI ~a ~.etta ~agon ratsida få • Ställ upp i Barsebäcksmarschen. 
maste VI kampa 1 facket och VPK! Blåsorkestern går med från Vär-

jh pinge. 

Ansv utq ·.J il hJvrnork . Satt och nyckt~~ Acupren i L.und •v VB -red 

TCO-medlemmar 
mot atomkraft 
TCO-kongressens ställningstagande 
för atomkraft har väckt reaktioner 
över hela landet. En följd har b liv it 
de aktionsgrupper TCO-medlemmar 
mot atomkraft som bildats pä flera 
håll. l sömdags hölls h ä r i Lund ett 
första nationellt möte , där man be 
slöt att initiera till fler grupper än 
de som nu finns, ta upp kongressens 
beslut i olika klubbar och avdel
ningar. åstadkomma uttalanden , 
öppna brev och insändare . ~tart a 

studiecirklar mm. 
Man beslöt även att delta i Barse

bäcksmarschen under egna bande
roller . Alla TCO-medlemmar är väl
komna att sluta upp bakom dem. 
Den som aktivt vill delta i kampen 
mot atomkraft kan kontakta TCO· 
medlemmar mot atomkraji , eja 
Informationstjänst, Fack :l] l U l 
Lund. te/. 046/141020. 

Ur tidningsv~lden 

Här skulle egentligen VB haft ett 
reportage från miljöhearingen i 
stadshallen i måndags, men istäl
let får ni en sann historia frän tid
ningsvärlden. 
När A och B diskuterade innehål
Jet i detta VB bestämdes att B 
skulle kontakta C för att höra om 
han kunde gå dit. C hade inte tid 
så B ringde istället D som lovade 
att fråga E och tog hand om ären
det. När E kom till stadshallen 
träffade hon F och E frågade då 
om inte F kunde rapportera 
till VB. F sa att hon just hade 
ringt A för att erbjuda sej att 
skriva om mötet men enligt A 
så behövdes inte det för C skulle 
skriva. 

MOTIONSVOLLEYBOLL 
VPK har anmält ett lag till Lun
dakorpens volleybollserie . 
-.:... Inga förkunskaper är nöd
vändiga, säger Lasse Wetterberg, 
som ansvarar för volleybollaget 
Vi spelar för att det är roligt. Och 
nu gäller det alltså att så mänga 
tjejer som möjligt ställer upp. 

Serien börjar 13 september, 
och intresserade kan vända sig 
till Lasse Wetterberg, tel 15 08 07 
eller 14 00 60, ankn. 461. 

HÖGSKO LAN inför BO-talet 
Debatt på Korpamoen, onsd.6 .9 
kl 18.00. Repr frän VPK, SAP & 
FP . 
BLASORKESTER 1: Onsdag 5 .9 
18.00, Tunav. - Warholms v. 
BLASORKESTERII: Torsdag 6 .9 
18.00, Gässlingav.-Vildg11sv. · 
SÅNGGRUPPEN: Torsdag 6.9 
18.30, Vinterg.-Lagerbrinks v. 
SPELMÄNNEN : Torsdag 6.9 
18.00, Botulfsplatsen 
REFUSE: Torsdag 6.9 
18.00, Centrum 
BLASORKESTERN Alla tisdag 
11.9 ingen gllrdsspelning. Alla 
spelar vid Chiledem. 18.15 
Clemenstorget. 
ALLENDE-museet öppnas i 
Landskrona Konsthall. Söndag 
9 .9 kl 15.00. Tal och musik . 
Fri entre. 
STÖDKOMMITTEN för Nicara
guas folk. Medlemsmöte. ABF, 
Folkets Hus, torsdag 6.9 18.00 


