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ARBETARPOLITIK OCH SOCIALISM 

E(~J{f)IIJ .. AJ)I~' 
UTGIVET A V VPK OCH KU I LUND 

Utkommer fredagar 1982 

FESTEN: 
- Folkets park 19 - 01.00. 
-Servering, även mat( något alldeles extra, lovar kockarna), 

spännande musikprogram, dans till gruppen Bonneville. 

DEMONSTRATION: 
- Samling på Clemenstorget 13.30. Avmarsch 14. 
- Huwdkolonner: Arbetarpolitik-socialism, Kamp mot 

imperialismen, Ett kärnvapenfritt Norden. 
- Demonstrationsväg: Bangata n, Nygatan, Svanegatan, 

St. Södergatan med avslutning på Storter9et. 
- På Stortorget: Huwdtalare Gunnar Stensson, medlem av 

»Tredje vägen»-gruppen i lund, korta anföranden av 
t<t.J, 'KHF och Nicaraguakommitt~n . . 
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l AR GÅR VI TILL 
RADHUSET! 
Vad den borgerliga regeringen 
uppe i Stockholm beträffar kan vi 
konstatera att den har satt sin 
sista potatis, efter detta med ka
rensdagarna. 

Så låt oss i stället tala om den 
kommande regeringsfrågan här i 
Lund. Den är väl så viktig: betänk 
att för en vanlig löntagare är kom
munalskatten mycket högre än 
den statliga inkomstskatten. 

Ny minoritet i höst 
I fullmäktige har borgarna haft 

majoritet sen 1954 , och arbetar
partierna har alltså varit i mino
ritet. Hur blir det då efter höstens 
kommunalval? Sven-Bertil Pers
son, f d bonddräng som sitter för 
VPK i fullmäktige, har försiktigt 
formulerat det så här: "Det blir en 
ny minoritet." 

Det innebär att den nuvarande 
majoriteten bryts. Tack vare 
VPKs framgångar har borgarnas 
försprång minskat i val efter val. 
Sist återstod bara sju röster, så 
tendensen är klar. Dessutom är 
det upplösning på gång i det bor
gerliga lägret. På annat sätt kan 
man ju inte tyda tillkomsten av 
miljöpartiet, som är nytt och 
krytt och lite ovanligt, men i 
grunden borgerligt . Det har också 
avhoppade fp-politiker i ledning
en, både centralt och lokalt. 

Det är ingen d järv gissning att 
miljöpartiet tar ett par mandat 
och bidrar till att definitivt för
sätta de gamla borgerliga parti
erna i minoritet. 

Möjligheterna 
Det skulle innebära att arbe

tarpartierna fick flertal, och det 
kunde i sin tur vara början till en 
ny och spännande tid för Lund. 

Här finns tillgångar att utnyttja. 
Lund är i fråga om pengar en trots 
allt rätt rik kommun, men har 
också resurser av ännu viktigare 
slag. Befolkningen har låg medel
ålder , engagemanget i politiken 
och samhället är stort med svens
ka mått mätt, högskolan är full 
med forskare och ideer, musik
rörelsen är unikt bred (musik är 
viktigt). 

Lund skulle kunna bli vad det 
inte är nu under borgarna, nämli
gen en föregångsstad. En pionjär 
på områden som kommunal sys
selsättning, bostadsbyggande, 
energi, trafik, naturvård, kultur. 

1988 eller så skulle man kunna 
ta trådbussen från varmvatten
brunnarna i Värpinge, åka förbi 
en Folkets Park som äntligen gjor
de skäl för namnet, förbi den upp
rustade järnvägsstationen där de 
nya tågen till Staffanstorp just 
hade börjat gå, förbi det helt bil
fria Mårtenstorget, förbi det kom
munala bryggeriet, förbi de spän
nande nya bostadsområdena, för
bi de (giftfria) kommunala grön
saksodlingarna, förbi ekplantorna 
i den nya Skrylleskogen, bort till 
Dalby varifrån Linne en gång 
tyckte sej skåda u t över ett Kaa
nansland. 

Vi tror att många borgare, t ex 
i miljöpartiet, gärna skulle ställa 
upp på att bygga en sådan lokal 
framtid. 

En sup och en smörgås? 
Mot detta står emellertid en 

framtidsbild som inte är fullt så 
ljus. Det är att socialdemokratiska 
bossar med Ove Persson och Bir
ger Rehn i spetsen slår sej ner med 
den gamle högerstudenten Len
nart Ryde i nåt skrymsle på råd
huset, och över "en sup och en 
smörgås" delar upp posterna och 
makten mellan sej. Hur deras nya 
Lund skulle se ut vet vi. Vi ser 
alltför mycket av det redan i dag. 

Så ta dej i akt. Stärk vänster
krafterna i valet. Och börja med 
att första maj demonstrera till
sammans med VPK. l år går vi till 
Rådhuset! 

Fredsrörelsen på marsch 
Den uppmärksammade freds· 

marschen mellan Köpenhamn och 
Paris förra året kommer i år att 
följas upp med andra varianter 
på temat »att demonstrera med 
fötterna». En fredsstafett ska gå 
genom hela Sverige och komma 
till Lund den 11 maj. Härifrån ska 
ett antal handbollsspelare från Lu
gi föra stafetten vidare till Lands
krona. Slutmälet blir Nya Ullevi i 
Göteborg den 15 maj, där man 
planerar en jättestor nordisk 
fredsdemonstration. Abonnerade 
bussar kommer att utgå från Lund 
och andra orter. 

Efter förhandlingar som enligt 
vad man kan bedöma måste ha va
rit ganska hårda har K vinnor för 
Fred fått löfte om att 200 perso
ner ska. få genomföra en freds
marsch till Minsk i Sovjet. Huvud
delen av marschen kommer dock 
att ske på järnväg. Talen ska god
känna.s i förväg (ordning på tor
pet!). Start den 17 juli från Åbo, 
framkomst till Minsk den 2 augus
ti. 

Annars är motsvarigheten till 
Paris förra året planerad att in

'iffa i Wien 6-9 au!!llsti. Danska 

kvinnor har förhandlat med tjeck
er och östtyskar om en eventuell 
genommarsch på sträckan Köpen
hamn-Wien, men portarna har för
blivit låsta. Östeuropas myndighe
ter är dock uppenbart intresserade 
av fredsrörelsen i väst, men samti
digt oroade för att den oberoende 
halvt underjordiska fredsrörelsen 
i de egna länderna ska växa sig 
starka. Fredskommitteerna i dessa 
länder är, liksom i Sverige, ensi
digt prosovjetiska, vilket knappast 
gagnar freden. 

Misshandel i 
kommunfullmäktige 

»l voteringen fick Vpk, det enda 
parti som är emot anställnings
stoppet, stryk med 55 - 9.» 
(Lundademokraten,s) 

Intervju med 

RolfNilson 

Rolf Nilson sitter som V pk
Lunds representant i kommun
styrelsen och det kommer han 
antagligen att göra även efter 
valet. 

Vad händer om V pk och Sap ge
. mensamt får majoritet efter valet? 

Förutsättningarna för en bra 
kommunalpolitik blir större när 
vi får bort borgarna. Men vad som 
kommer ut av det är svårt att be
döma. Går vi framåt kommer 
det också att vara ett stöd för de 
radikala sossarna och med dem 
kan vi säkert komma överens i 
många frågor. Framgång för bara 
Sap innebär stora risker för kom
promisser mellan borgarna och då 
blir det nog mycket av den gamla 
dåliga sossepolitiken från 60-ta
/et och som vi ser avskräckande 
exempel på i Malmö. En »folk
front» mellan Vpk och Sap kan 
innebära fler jobb, bostäder dag
hem och fritids. Men också bätt
re kollektivtrafik och miljöpolitik 
som bygger på sambandet mellan 
arbetsmiljö och yttre miljö. 

Vilka frågor intresserar dig 
mest? 

Det varierar. Jag är lite allätare 
men jag känner nog mest för rik
tiga klassfrågor. 

Hur ställer du dig till det nya 
miljöpartiet? 

Det jag hittills sett av miljöpar
tiet i Lund avviker inte mycket 
från folkparti- eller centerpolitik. 
Färglöst, tråkigt och omständigt. 

Finns det någon tredje väg även 
inom kommunalpolitiken? 

Jag tycker att Vpk-Lunds kom
munalpolitik gott kan betecknas 
som sådan. Vi har varit radikala 
och fantasifulla och brutit mot 
såväl gråsossepolitik som mot 
gamme/dags kommunistisk poli
tik. Vi har ännu ingen färdig tred
ie vä~. men vi är på väg. 

~n.se.ru, • 
KU LUND UTMANAR 
Bort med ... , Stoppa ... , N~d 
med ... , Protester. .. , Fy för .... Ar 
nu kommunisterna ute och klagar 
igen, hör man några muttra bland 
Mårtenstorgels strumpförsäljare 
och grönsakshandlare. Visst finns· 
det anledning att klaga, häll med 
om det, lördagsflanörer och torg
handlare. Tänk efter hur det ser 
ut i Sverige med arbetslöshet, bo
stadsbrist, miljöförstöring och so
cial nedrustning. 

Men vi häller med om att nu 
får det faktiskt vara slut på alla 
deprimerande suckar och allt 
gnäll. Vi måste diskutera framti
den och visa på alternativ. Det är 
dags för optimism och handling. 

SAF drev kampanjen >>Satsa på 
dig själVl> och vi uppmanades att 
bli framgängsrika företagare eller 
varför inte en ny glittrande AB
BA. Vi i KU vill också satsa på oss 
själva, men inte var och ~n för sig, 
utan alla tillsammans. Ar vi till-

Man har --sett dig utöva sporter. 
Hör idrott och politik ihop? 

Ja, idrott och politik hör sam
man på många -sätt. Själv spelar 
jag fotboll, handboll och badmin
ton för att det är kul och lek. Jag 
tror att det är politiskt viktigt att 
politiker kan leka och ha skoj. 

Är det svårt att vara ensam kom
munist i kommunstyrelsen? 

Ja, det är jobbigt att vara ensam 
kommunist i alla politiska försam
lingar. Nu är jag inte ensam längre 
jag har den senaste perioden haft 
ovärderlig hjälp av min suppleant 
Sven-Bertil Persson och av vår 
kommunalpolitiska grupp. 

Ibland kan du bli riktigt för
bannad under pågående möte: 
kan du ge några exempel? 

Jag tycker det är en tillgång att 
kunna bli riktigt förbannad och 
det blir man många gånger i en 
kommun där borgarna har mak
ten. Jag blev rasande när man 
gjorde allt för att minska pensio
närernas bostadstillägg och .när 
borgarna och sossarna var överens 
om att införa anställningsstopp 
i Lund. 

Hur ser ditt drömsamhälle ut? 
I mitt drömsamhälle har alla 

meningsfullt arbete, gott om fri
tid. Miljön är bra. Utsugningen är 
avskaffad och vi har en massa svå
ra problem och konflikter som vi 
gemensamt måste lösa. 

Vad säger din stora familj om 
allt partiarbete? 

Som tur är är det inte bara jag 
som är aktiv. Chris och barnen 
har fullt upp av egna aktiviteter 
och vi har lärt oss att ta vara på 
den tid vi har tillsammans. Chris 
och jag undviker också politik 
på lördagar och söndagar och för
söker vara tillsammans med bar
nen då. Det vill säga om de har 
tid. 

räckligt många som vill samma 
sak, går det att förändra, det har 
historien visat. Du, som är ung, 
kom ut ur din privata freestyle
värld. Var med och diskutera ung
domens framtidsalternativ och 
trotsa de smarta reklammännens 
lockrop. 

De frågor som är avgörande 
för framtiden är arbete, bostad, 
fred och miljö. KULund har gjort 
ett 11-punktersprogram för rätten 
till arbete och bostad. Vi kommer 
att tjata om rätten till arbete och 
bostad så länge köerna till arbets
och bostadsförmedlingarna finns 
kvar. Den 28-29/5 kommer KU 
Lund att dygnsdemonstrera mot 
ungdomsarbetslösheten. Denna 
dygnsdemonstration ska genomfö
ras samtidigt på flera platser i lan
det och du som vill vara med, 
kontakta KU Lund! 

Frar.-~för oss har vi nu den vik
tiga valrörelsen, då vi ska störta 
borgarnas regering. Vi ska utmana 
borgarna i Lund med värt 11-
punktersprogram för rätten till ar
bete och bostad. Vi ska utmana 
den borgerliga regeringen, storfi
nansen och de kommersiella kraf
terna som gör stora vinster på 
ungdomen. 

Men framförallt utmanar vi oss 
själva. Vi måste anta utmaningen 
om vi vill vara med och påverka 
<Om hii1JPt (;~ r n n mpfi? 



Arbetslösheten 
Du går in genom dörren till Arbetsförmedlingen på Skomaka
regatan. Går över heltäckningsmattan, fram till första disken, 
tar dagens Platsjournal. Kastar en blick i lådan för tillfälliga 
jobb, ingenting där. Du sätter dig på en ledig stol och börjar 
bläddra: . . . med flerårig vana . . . utb ildning. . . erfarenhet ford
ras . . .fullt komp . . . yrkesutbildad . . . minst tre år i yrket . . . Du 
slår igen Platsjournalen. Hemma fyller du i A -kassekortet: 
Arbetslös. I nästa vecka ska du åter till Skomakaregatan och 
få en stämpel i kortet av en stressad arbetsförmedlare. 

Detta är situationen för många 
av oss här'i Lund . Över l 200 är 
registrerade arbetslösa, dessutom 
omkring 300 i beredskapsarbete. 

Skåne är en av de värst drab
bade delarna av landet, med över 
20 000 öppet arbetslösa och ca 
15 000 i olika slags arbetsmark
nadsutbildning. AMS tror att ar
betslösheten kommer att stiga 
ytterligare i höst , till 4 %, eller 
160 000 arbetslösa i Sverige. 

l Lund finns några av landets 
lönsammaste industriföretag. Men 
nyinvesteringarna står inte i någon 
proportion till vinsterna. Investe
ringarna sker inte heller främst 
inom landet. Gambro t.ex. bygger 
en ny fabrik i Italien och flyttar 
ut delar av slangtillverkningen till 
Japan. 

Den offentliga sektorn är vik
tig i Lunds kommun. Sjukvårdeti. 
och universitetet är stadens störs
ta arbetsplatser. Den offentliga 
sektorn tillgodoser viktiga behov 
för oss, behov av sjukvård, utbild
ning, barnomsorg, boklån osv. 
Här finns fortfarande många bris
ter, mycket som behöver byggas 
ut och förbättras. 

Det borgerliga "sparandet" är 
kortsynt. Den offentliga sektorn 
är industrins största kund, skär 
man ner den marknaden blir det 
fårre beställningar och fårre in
dustrijobb. 

Borgarna har också kört 
byggandet i botten, fastän det 
finns stor bostadsbrist (inte minst 
i Lund). På samma sätt som 
offentliga beställningar är också 
byggandet en motor i samhälls
ekonomin, som skapar många nya 
jobb. 
Vpk kräver: 
- Facklig vetorätt mot ned
läggningar och produktions
inskränkningar. Teknikavtal 
som ger facket ett avgörande 
inflytande vid införandet av 
ny teknik. 
- Bygg bort bostadsbristen. 
Inrikta byggandet på fler
familjsbostäder. 
- Inrätta ett ungdomsarbete 
för varje 50-tal anställda i of
fentliga sektorn och indust-
rin. 

Fortsatt utbyggnad av 
barnomsorgen. 
-Upphäv det kommunala an
ställningsstoppet i Lund. 

Lund sett från vänster 

»Lund sett från vänster» - Vpk 
Lunds årsbok kommer ut med sin 
fjärde årgång alldP-les lagom till 
första maj. I år kan du bl. a. läsa 
om musikens makt, om lundapres
sen genom tiderna , om Tomas 
Löfströms lundaminnen, om Nö
den och om fastighetsnämnden. 
Ett måste för alla lundabor! 

Årsboken kostar 15 :- och 
kommer att finnas att kÖpa på ga
tor och torg den första maj , däref
ter på Vpks partilokal. 

Du kan också sätta in 16 :5O på 
Veckobladets postgiro ( 17 45 9-6) 
och skriva »årsboken» på talongen 
så kommer den på posten. 

Hjälp oss 
i valrörelsen! 

Det är val i år, ett hårt och viktigt val, och det är nu vi planerar 
för det. V pk är ett fattigt parti, och det man inte har i plånboken 
får man ha i armar och ben och huvud. Här i Lund·vm vi driva en 
valrörelse med levande människor , inga skuggfigurer på en TV
skärm .. Inte heller brukar vi låta oss fjärrstyras av partihögkvarter i 
Stockholm. Vi behöver alltså många människor som hjälper oss i 
valrörelsen. 

Läget i Lund är väl bekant: 
borgarna regerar med 33-32 i full
mäktige, och allt talar för att de · 
mister majoriteten i höst. Men 
samtidigt har ett hot ryckt allt 
närmare: socialdemokraterna 
kan välja att samregera med ett 
eller flera borgerliga partier. 
Det borde vara otänkbart, men 
så skedde senast i Stockholm: 
socialdemokraterna gjorde upp 
med moderaterna. Den social
demokratiska kommunalpolitiken 
i Lund pekar dessvärre i en sådan 
riktning. Vad en sådan koalition 
skulle innebära ifråga om trafik, 
stadsmiljö och naturresurser är 
bara alltför lätt att föreställa sig. 
Det är därför av avgörande bety
delse att Vpk gör ett gott val i 
Lund. Det är det enda sättet att 
tvinga socialdemokraterna att 
samverka åt vänster och inte åt 
höger. 

Oppositionspolitik 
Vpk Lunds politik ser du dagligen 
om i tidningarna: det är vi som 
står för oppositionspolitiken i 
den här stan. Vi jobbar för en 
bättre stadsmiljö , mot bilism och· 
rivningar , får utbyggd barnom
sorg, för insyn och delaktighet 
och en levande kommunal de
mokrati. 

Inom vårt eget parti har vi 
gjort oss kända för en hård kamp 
mot vårt partis gamla förb indel
ser med de östeuropeiska kommu
nistpartierna och deras förstelna
de och odemokratiska regimer. 
l vår egen praktik har vi brutit 
med många av de föråldrade for
merna - vi har t.ex. ingen ord
förande, vi försöker fördela arbete 
och uppdrag jämnt. Vi anser att 
politik ska vara en stimulerande 
och lustfylld verksamhet där alla 
kan vara med och inte något för 
halvproffs. Vi har fått ett starkt 

gensvar : i valet 79 röstade var 
åttonde lundabo på Vpk. 

Annars är Vpk ännu svagt i 
Skåne och det betyder att vi ock
så jobbar med valet i många lands
ortskommuner. Det är viktigt att 
nä människor som annars tror 
sina röster vara bortkastade. Sånt 
arbete lönar sig: 79 ökade vårt 
röstetal kraftigt i hela Skåne. 

Vad behöver vi för hjälp? 
Vi behöver folk som spikar och 
reparerar affischtavlor, folk som 
vill skriva och rita och måla och 
mucisera och trycka affischer 
(vi gör våra egna naturligtvis) . 
Vi behöver framför allt folk som 
stoppar i kuvert och som sen 
är med och delar ut dessa runt om 
i Skåne. Du kan lägga några kväl
lar, några dagar eller några veckor, 
men vi vill gärna veta om du stäl
ler upp och när, för att kunna 
planera. 

Vad kan vi då erbjuda? 
Materiellt: en kopp kaffe då och 
då. Men du får lära dig praktiskt 
politiskt arbete i dess mest grund
läggande form. Du får göra det 
hos en organisation som tror sig 
om att kunna göra den bästa loka
la valkampanjen i det här landet 
och som kan visa på uppnådda 
resultat utan like. Det är en skola 
för livet. Vi kan också erbjuda en 
fin arbetsgemenskap - det blir 
svettigt men roligt. Trivs du med 
oss är du också välkommen att 
vara med och forma politiken i 
det nya spännde Lund som ska 
växa fram sedan vi röstat bort 
borgarna. 

Slå en signal till valkommit
ten och Stig Nilsson, tel13 82 13, 
och säg när du vill jobba. Det 
finns jobb redan i maj! Anmäl dig 
redan nu, så kontaktar vi dig 
senare. 

TRIOSONAT FÖR 
VÄNTANDE 
Den som av någon anledning inte 
går med i tåget utan ansluter di
rekt till mi:itet på stortorget behö

. ver inte ha tråkigt medan de vän-
tar. Från omkring ca 13 .30 kom
mer (vid tjänlig väderlek) en 
grupp att framföra triosonater av 
olika barockmästare. Vpk ger 
plats även åt J S Bach på första 

. maj! 

~ 



Bredaatan 28, 222 21 LUND Telefon 046-13 82 13 
Postgiro 17 459 - 9 Prenumeration 50 :-/h 
Sättninl och layout : Vlked pi ~a~press Lund 
Tryck : Acupress. Ansvarig utgivare : Monica Bondesson 

Har du flyttat? 
Slticka in hela adressdelen med din aamla-adress till VB Bredptan 28 
222 21 LUND. Min nya adress är : 

Adreu .... ..... ........ .. ..... ... .. .... .. .. .. .... .... .. .... .... ... ... .. ......... .. ... .............. .... . 

Postnummer .. ... ...... ... .. ... ....... ..... Postadress ... ...... ...... ....... ....... ....... .... . 

I veckan Mrd kom
munalekonomisk 
debatt 

. Ur Folkets Tidning: 
Staden har ännu icke ~poffrat 
något på gatorna, staden saknar 
ett rådhus som ger tillräckligt 
utrymme och är försett med 
passande lokaler, staden har inte 
ens lokaler till sina kommunala 
myndigheter, staden har nedrutt
nande fattighus, otillräckliga skol
husbyggnader, nedruttnat flingelse 
- och likväl gå kommunalutskyl
derna upp till över 4 kronor per 
bevillningskrona. 

PIONJÄRERNA 
En av förstamajdemonstrationens 
medarrangörer är SSP, vilket ut 
tyds Sveriges Socialistiska Pion
järer. Pionjärerna är en självstän
dig men VPK närstående barnor
ganisation. 

I Lund heter pionjärernas av
delning "Små knutna nävar", och 
den vill gärna ha fler medlemmar. 
Den brukar träffas på VPK-loka
len, Bredgatan 28, om tisdagarna 
mellan 18.15 och 19.45, och har 
i vår (sitt namn till trots) haft 
freden som huvudtema. Nu börjar 
utesäsongen så smått: utflykter 
och läger väntar. 

Mer information genom Birgit
ta Bommarco, 145185, eller Iris 
Nilsson, 1185 91. 

UTGIVET AV VPK OCH KU l LUND UTKOMMER FREDAGAR 
B.edgatan 28. 222 21 Lund 
Po!otJlrO : 17 459-9. 

Telefon: 046/ IJ 8213 

Det du just nu håller i din hand är ett nummer av Veckobladet 
som givits ut speciellt inför första maj och delats ut t ill de fles
ta hushållen i Lund. På samma sätt gör vi Veckobladet inför 
höstfesterna, och i år kommer vi naturligtvis att göra minst ett 
inför valet. 

Men heter man Veckobladet kan man ju inte nöja sig med att 
komma ut två gånger om året! N ej, Veckobladet kommer na
turligtvis ut varje vecka , på fredagarna. s torleken på tidningen 
är densamma, 4 A4-sidor, proppfy llda med ny hetsartiklar, kå
serier, intervjuer, karikatyrer .. . Veckobladet ser Lundapatiti
ken från vänster och f örsöker hålla tummen i ögat på de sty
rande borgarpolitikerna. 

Veckobladet är Lunds enda lokaltidning (tyvärr har vi inte 
plats för någon Malmösida j. 

Ta chansen och pröva något nytt! En tidning behöver inte se 
ut som Sydsvenskan eller Arbetet. A nvänd inbetalningskortet 
som fö ljer med t idningen eller den portofria kupongen härin
till. 50 kr fö r ett helt år, 25 för ett halvår. -----------l Ja , jag vill prenumerera på 

l 
Veckobladet , enligt nedan . 
Jag betalar när inbetalnings-

l 
kortet kommer. 

o Hclh s o~ 

l O Halvår 25 :-

1 
Frankeras ej l 
Veckob ladet 

beta lar porto t l 

VECKOBU itET l 0 Provprenumeration 2 mån 10 :· 

l Sänd Veckobladet till . 1---------------
l Namn ................. .. ........ ... . Svarsförsändelse l 
l Adress .. .............. ... ...... ................. . Kontonummer 12053021 l 
l Postadress ..... ...... ...... ... ..... .... ...... . 221 10 LUND l ----- ------

UTGIVARKORSBAND 
Karin Blam 
Erik Dahlbergs g 3 B 
222 20 Lli.JN!D 

Skänk .en slant! 
Vpk Lunds ekonomi är an· 

strängd. Vi får visserligen, precis 
som de andra partierna partistöd 
för de mandat vi har i fullmäktige 
och i landstinget, men eftersom vi 
har få mandat så får vi också min
dre än de andra partierna. Men vi 
behöver precis som de andra par
tierna en lokal, en funktionär osv, 
och att nå ut till alla kommunin
vånare kostar oss lika mycket som 
det kostar för de andra partierna. 

För att klara av vår verksam
het får vi därför som regellita till 
oss själva, dvs. vi som är medlem
mar i Vpk Lund. Men i år är det 
val , vilket kostar en hel del pengar 
tro ts att vi gör mycket själva. Där
för tänkte vi be dig, som sympati
serar med Vpk i allmänhet eller 
som ser V pk som en kraft att bry
ta borgarväldet i Lund, om ett bi
drag till vår valfond. Vi är natur-

Idrott 
och 
politik 

Det behöver väl inte påpekas att 
det behövs en bra kondis om man 
ska vara med i ett parti som för
väntar sig aktivitet frän sina med
lemmar. VPK IF håller igång året 
runt med framför allt fotboll och 
handboll. Två lag spelar i korpens 
fotbollsserie och ett lag i Lugis 
handbollsserie. 

Sedan länge har vandringssektio
nen haft ett tämligen fast årsprog
ram med Vänsterns vårpromenad, 
påskvandringen och utländska.~e
mestervandringar som glVna hojd· 
punkter. Den sistnämnda går i 
år , i mitten av juni, över fem EG
länder. Anmälningar mottages 
fortfarande. 

En nyhet för i år är motions
löpning på lördagar. Har du ~
tresse för ?enna nygamla moll~ 
ensidrott sa kom till badhuset 1 
stadsparken kl 16 . Blir det nog 
med bilar så förläggs löpningen 
till Skrylleskogen (se för övrigt 
särskild notis). 

R EDA KTIONSUTSKOTT: 
Krist ina Lanth<!n, Finn Hagberg, 
Olle Teleman. 
O MSLAGSB l LD: Lars-Göran 
M ann. 

K O NTAKTREDAKTÖR FÖR 
NÄSTA NUMMER: 
Jan H inderson te l 12 7 1 26 . . 

ligtvis nöjda med det lilla och vi 
har också komponerat olika bi
dragsalternativ, som naturligtvis 
inte ska tas alltför allvarligt: 
D Inte för att jag gillar kommu

nister , men Vpk Lund är onek
ligen en frisk fläkt. J ag ger l O:-

D Som gammal socialdemokrat. 
och lundabo inser jag att bor
garväldet bara kan brytas med 
Vpk Lunds hjälp. Jag betalar 
25 :· 

D Jag satsar min sista femtiolapp 
på att Vpk Lund blir största 
parti i fullmäktige! 

D Här har ni en hundring! Leve 
revolution en! 
Pengarna kan skickas till Vpk 

Lund s valfond på postgiro 71 00 
93 - 6. Använd i förekommande 
fall bilagda inbetalningskort. Vi 
tackar på förhand. 

25 april kl 1g på partilokalen , 
>>Tred j e vägen till socialismen». 
Redaktionskommitten inleder . 

g maj kl 1g på partilokalen. 
»Kristendom och marxism». 
Per F rost i n i n leder. 

BLASORKESTERN re p eterar sö 
25/4 kl 1g på Palaestra. Alla låtar 
på förstamajprogrammet enligt 
utskick. Särskilt Alabama och Ka
nonensong. 
BLASORKESTERN har gångrepe
tition t o 2g14 kl 18 på S :a mejeri
ets gård (söder om stadsparken). 
BLÅSORKESTERN uppmanar 
sina medlemmar att anmäla sig till 
sommarlägret . Ring Olle, Pelle el 
ler Bengt , eller direkt till Stock 
holm enligt utskick tidigare. 
BLÅSORKEsTERN meddelar: 
Förstamajspelningen i Ängelholm 
inställd, Helsingborgsorkestern 
(1) kan i stället ta 8.24 direkt till 
Hbg. Förstamajspelningen i Häss
leholm också inställd (inget polis
tillstånd!). Kristianstadork . (2) 
kan ta g 13 i st. 

SPELMÄN! l årets 1 majdemon
stration kommer det att bli en 
folkmusiksektion." Ställ därför 
upp i demonstrationen tillsam
mans med ditt instrument! Vi 
träffas för att spela igenom lå
tarna hemma hos Eva Saether, 
St. Södergatan 48, 1 maj kl 11. 
VPK l F: M o tionslöpning l ö 24/4 
och 30/4 kl 16. Samling utanför 
Högevallsbadets ingång. Kom om
klädd med överdragskläder. Vi 
behöver bilar. Medtag bensin
pe ngar. 

Hemma
Rectangle


