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UTGIVET A V VPK OCH KU I LUND 

Utkommer fredagar 1982 -s:e årg. 

Fredagen den 3 september 

Höstfest 
4 & 5 sept 
i Folkets Park 

Lördagen den 4/9 kl 12 håller 
CH Hermansson tal på stortorget. 
Efter detta inleds arets höstfest 
med ett stort politiskt karnevals
tåg kl12.30. 

Innan tåget går finns det möj
lighet att sminka sig och att till
verka enkla rytm instrument. 

Själva höstfesten pågår lördag 
13-{)1 och söndag 11-18. 

Mycket kommer att hända. 
Se förra veckans Veckoblad 
eller skaffa ett separatprogram. 

Höstfestkommitten uppmanar 
vänliga människor att ta med ka
kor, sylt, marmelad och dylikt 
till serveringen sam t allt mellan 
himmel och jord till loppmark
naden. 

Offentligt möte: 

Jörn Svensson 
stortorget, onsd. 8/9 
kl18.30 (.)- 19.30 

Politiskt anförande av fyr
stadskretsens representant 

i riksdagen. Musik av 
Lunds kommunistiska 
Blåsorkester. Möt upp! 

Lösnummerpris 1 kr 

Lundaalterna tivet! 
BRYTBORGARVÄLDETILUNDSKOMMUN! 
Sexton punkter för en progressiv kommunalpolitik 

Inför kommunalvalet 1982 väntar sig en majoritet av väljama i Lund en ny 
och progressiv kommunalpolitik efter nästan 30 år av borgerligt styre. 
Lundaborna måste få besked före valet om vad en socialistisk majoritet 
kommer att innebära. 

För en radikal arbetarpolitik krävs samarbete mellan socialdemokraterna 
och VPK. En vänsterseger i valet måste betyda en kursändring i politiken. 
VPK uppmanar socialdemokraterna: lät oss driva en politik i arbetarklassens 
intresse och en politik som innebär solidaritet med dem som har det sämst. 

Vi borde kunna enas om följande omedel- står 3 000 personer i ta~enhetskö. Fler 
bara åtgärder efter en vänsterseger i valet: kommunala bostäder med hyresrätt och 

l . Kraftig satsning mot ungdomsar- med ökad boendedemokrati. LKF omor-
betslösheten. Kommunen garanterar alla ganiseras för ökad insyn och demekra-
ungdomar utbildning eller arbete. Det tiskt boendeinflytande. 
innebär att kommunen måste ta emot 7. Hyresstopp införs genom stöd till 
ungdomar i förvaltningarna och att gym- LKF. Det gynnar alla hyresgäster i kom-
nasieskolan måste byggas ut. Kommunen munen eftersom allmännyttans hyror be-
agerar för att det skapas en ungdomsplats stämmer hyrorna i de privatägda husen. 
per femtio i industrin. 8. Kollektivhus byggs i kommunal 

2. Det kommunala anställningsstop- regi. Idag står 400 hushåll i kollektivhus-
pet upphävs. Genom anställningsstoppet kö. Kommunen bygger om Prennegatan 8 
har antakt kvinnajobb i kommunen min- och satsar också på nybygge. 
skat. Servicen byggs istället ut för att täc- 9. Fäladsgården rustas upp. 
ka angelägna behov och skapa nya jobb, lO. Teater- och musikgrupperna får lo-
inte minst i de östra kommundelarna . kaler att spela och repetera i. 

3. Barnomsorgen byggs snabbt ut så 11. Mårtenstorget blir bilfritt. Krafttag 
att full behovstäckning uppnås inom fem mot bilismen i innerstaden. 
år. Ett av målen är 3 000 fritidshemsplat- 12. Bättre och billigare kollektivtrafik. 
ser inom fem år. Ökad personaltäthet. Av- 13, Kungsmarken görs till ett golffritt 
gifterna sänks. strövområde. 

4. Bygg ut hemhjälpen. Slopa avgif- 14. Topphugg den kommunala byrå-
terna för pensionärer som bara har folk- kratin. Två kommunalrådsposter slopas . 

· pension och pensionstillskott. 15. Försöksverksamhet inleds med 
5. Pensionärerna får tillbaka det bo- kommundelsråd och bostadskommitteer 

stadstillägg på 960 kronor per år som re- som bör vara direktvalda. Den kommuna-
geringen och deras borgerliga ·partikolle- la demokratin måste utvidgas så att in-
gor i kommunen tog ifrån dem i våras. vånarna kan påverka lokala beslut. 

6 . Bostadsbristen · byggs bort. Idag 16. Subventionerna till Grand slopas. 

Detta kan beslutas och påbörjas omedelbart av en vänstermajoritet. Efter en 
seger i valet kan socialdemokraterna och VPK tillsammans bryta med bor
garpolitiken och arbeta efter dessa punkter. Det innebär en ny inriktning av 
politiken i Lund, en progressiv kommunalpolitik. 

VPKs fråga till socialdemokraterna är: ställer ni upp? 



Polismästare Månssons 
• uppmaning 

Den massaker som de politiska 
partiernas affischtavlor utsatts för 
i årets valrörelse i Lund reser en 
rad frågor av politisk natur. 

Den för sta frågan riktar vi till 
polisen. Tillhör det inte polisens 
uppgifter att tillse att dc politiska 
partierna utan hinder kan fram
föra sin politik i valrörelsen? In
form ations- och yttrandefriheten 
är grundlagsskyddade och funda
mentala för vår demokrati. Den 
som hindrar någon att fritt fram
föra sina politiska åsikter bryter 
mot grundlagen. Det borde vara 
en förstahandsuppgift för ord
ningsmakten att skydda dessa rät
tigheter. l Lund får man uppfatt
ningen att polisen fullständigt 
ignorerar om våra affischtavlor 
slås sönder eller inte. Polisens in
tresse inriktar sig helt på att hålla 
partierna i örat , så att affische
ringen inte bryter mot den lokala 
ordningss tadgan. Men om polisen 
för ett ögonblick skulle höja 
näsan över ordningsstadgan, skulle 
den kanske upptäcka att det 
handlar om demokratiska fri- och 
rättigheter. 

Sett mot bakgrund av polisens 
skandalösa passivitet, blir polis
mästare Månssons uppmaning till 
VPK Lund att omedelbart plocka 
ner höstfestaffischerna från de få
taliga tavlor som fanns kvar, upp
rörande. Till polisen i Lund säger 
vi: sluta upp med att trakassera 
oss, skydda i~tället vår yttrande
frihet! 

l motsats till en rad , företrä
desvis borgerliga, mediaexperter 
och andra förståsigpåare hävdar 
vi att affischkampanjerna är en 
betydelsefull del av valrörelsen . 
Den politiska affischkonsten, som 
har en lång och intressant historia 
inom arbetarrörelsen, är värd att 
slå vakt om . Att dom borgerliga 
partierna och numera även social
demokraterna har låtit reklam
byråer och marknadsförare ta 
hand om affischframställningen är 
ett sorgligt faktum . I VPK låter vi, 
både lokalt och centralt, konst-

närer, som tillhör eller står vårt 
parti nära, utforma ett politiskt 
bud skap som är ärligt och inte 
förolämpar väljarna. Att i en val
rörelse försöka visualisera sin poli
tik är egentligen ganska själv
klart. Vår andra fråga ställer vi till 
övriga politiska partier i Lund: 
Tänker vi liksom moderaterna ka
pitulera för förstörelsen och i 
kommande valrörelser ställa in era 
affischkampanjer? Moderaternas 
motivering att inte vilja förfula 
miljön i Lund med sina flagg- och 
måsaffischer vore ju faktiskt 
ganska skojig, om det inte vore 
för det faktum att partiet under 
sina 28 år vid makten i Lund gjort 
sitt bästa för att förfula Lund. 
Tror moderaterna att vi har glömt 
genombrottet, Fokus, Tempos P
hus m m. Det verkliga skälet till 
moderaternas ointresse är natur
ligtvis, förutom förödelsen av 
affischtavlorna, att partiet har till
gång till andra medier i rikt över
flöd. Moderaterna kan tillåta sig 
lyxen att avstå från affischering, 
men för ett fattigt parti som vårt 
är den omistlig. 

Vem som förstör våra tavlor 
över hela stan frågar vi oss slutli
gen själva? Skulle ~et ligga någon 
typ av organiserad politisk aktivi
tet bakom (vilket t ex den syste
matiska kampanjen på Norra Fä
laden tyder på), så utgår vi från 
att polisen inte lämnar någon mö
da ospard för att utreda och ställa 
de skyldiga till ansvar. I och för 
sig tror vi inte att hemliga borger
liga stormtrupper är ute och här
jar på nätterna. Snarare har vi in
trycket att förövarna är mycket 
unga och mycket politiskt des
orienterade. Arbetslöshet , utslag
ning, trista boendemiljöer, brist 
på fritidsaktiviteter, droger och 
massmediakultur är förklaringar 
till ungdomarnas politiska hat. 
Ml:n vi frågar oss varför ni inte 
riktar er mot de verkliga bovarna? 
Ta kontakt med oss, ni blir kan
ske överraskade över hur likarta
de uppfattningar vi har. 

Debattkalendarium 
5/9 PETERSGÅRDEN kll9.3(} 

Partierna inför valet. Från Vpk 
Thomas Schlyter . 

6/9 HÖRSALEN kl 19 . Poli
tiker fOr fred? Paneldebatt med 
J örn Svensson från V pk. 

7/9 PORTVAKTSSTUGAN 
kl 18. Utfrågning av politiska par
tier. Bodil Hansson,Vpk och Lars 
Bergwall,c. 

7/9 RADIO MALMÖHUS. Debatt 
som V pk deltar i. 

7/9 HÖRSALEN kll9. Debattarr. 
av Kvinnocentrum och grupp 8. 
Från Vpk Birgitta Edgerton. 

8/9 KATEDRALSKOLAN 
kl 9.05-10.00. Partipresentatio n. 
Från Vpk Jörn Svensson. 

8/9 FAKIREN kl 19 . Centern 
ordnar kommunalpolitisk debatt. 
Från Vpk kommer Tarcisio Bom
marco. 

8/9 STORTORGSVALMÖTE. 
Traditionellt valmöte med bl a 
Jörn Svensson. Tid kl 18.30. 

9/9 LASARETTETS AULA kl 
17. Landstingspolitik. Från Vpk 
kommer Erik Nilsson. 

9/9 HÖRSALEN kl 19. Barn
omsorgsdebatt. Från Vpk Anders 
Sannersted t. 

Luk Barsebäck nu! 
Det kan vara skäl att för en 
gångs skull ha en rubrik på 
danska. I Barsebäcksmarschen 
i lördags var nämligen minst 
hälften av de c:a 4 000 del
tagarna från broderlandet. 
Och den stora båtarmadan 
från Köpenhamn var förstås 
heldansk (minus 4 turkar). 
Det är ju helt naturligt eftersom 
Barsebäcks placering i allra högsta 
grad hotar danskarna till livet. 
Kampen för att få bort Barse
bäck är också en kamp för att för
hindra utbyggnad av kärnkraft i 
Danmark. 

När demonstrationståget star
tade från Landskrona var man ba
ra c :a 7 00 deltagare (två och en 
halv busslast från Lund) . I spetsen 
gick en samling fackföreningsfa
nor från Köpenhamn, sen följde 
fargglada banderoller och männis
kor som ofta av praktiska skäl 
eller enbart för lyst var utklädda 
i fantasifulla draperingar . Vid 
Häljarp möttes de av Vpk-lunds 
blåssextett "Folkets Fana" och av 
bespisningspersonal från bl. a. Se-· 
ger. Sen gick m an vidare till rast-· 
plats saxtorp där några folkmusi
ker från Lund gjorde livet lättare 
att leva även för dem som börjat 
notera första tecknen på skoskav. 
Efter Saxtorp passerade tåget ett 
antal svampplockare och golf
spelare samt tre lamor, som dock 
ej spottade på demonstranterna. 

Så öppnade -sig plötsligt kusten 
och man kunde se den danska båt
armadan. På en given signal släpp
tes sam tidigt alla balangerna på 
båtarna och i tåget och himlen de
korerades under några minuter 
med röda färgfläckar. Sen dök det 
tyvärr upp mörka moln på himlen 
och på kort tid blev alla som inte 
medhaft ordentliga regnkläder dy
våta. Men kampstämningen bara 
ökade i tåget och när man nådde 
Barsebäck skallade slagropen hög
re än någonsin. 

Danskt gemyt 
I Barsebäck blev det tal, sång , 
artistupp trädanden , uttalanden, 
fört äring och allmän förbrödring. 
Intermezzot med armadan som 
inte fick gå in i Barsebäckshamn , 
trots löfte därom från hamnkap
ten, hetsade upp stämningen lite. 
Annars präglades hela'Barsebäcks
marschen av danskt gemyt. 

Fyratusen är ingen rekordno
tering precis men det är änd å en 
massa människor särskilt om man 
betänker att det är valtider och 
att många inom miljörörelsen och 
vänstern i stort har mycket annat 
att stå i. Kvalite'en på arrange
manget är också lika hög som förr 
när man räknade upp till 20 000 
deltagare. Antikärnkraftsrörelsen 
har en lång strid framfor sig. La
gen om ebb och flod råder även 
inom politiken. Varför ska man ge 
upp bara för att man blir färre? 

Film om Chile 
En reaktionär amerikansk affärs
man från New York råkar ut för 
katastrofen att hans son försvin
ner i Chile i samband med kuppen 
den 11 september 1973 . Han reser 
till Santiago för att söka efter 
honom. Hans upplevelser i Chile i 
september och oktober 1973 tvin
gar honom att ompröva hela sin 
världssyn. USA har aktivt med
verkat till att störta demokratin 
i Chile och ersatt den med en 
fascistisk mördarregim. Affärs
mannens undersökningar för ho
nom till de magasin där liken efter 

. tusentals torterade och mördade 
chilenare förvaras , de för honom 
till stadion i Santiago vars läktare 
är fyllda av terroriserade politiska 
fångar, de konfronterar honom 
med mordgalna fascistiska knek
tar - och med oljigt civiliserad 
amerikansk ambassad och militär
personal som smidigt dirigerar och 
samordnar terrorn. 

Detta är temat för regissören 
Costa Gavras senaste film som nu 
visas i Lund på Cinema 2. Han har 
tidigare gjort bra filmer bl a om 
militärdiktaturen i Grekland och 
om terrorn i Uruguay. Man kan 
rikta invändningar mot filmen för 

att den ställer en privat ameri
kans tragedi i centrum och för att 
en djupare politisk analys saknas. 
Men den ger också konkret insikt 
i det reaktionära våldets innebörd , 
den hjälper oss att se verkligheten 
bakom de slitna orden terror , för
tryck, militärdiktatur. Den ger 
också en politisk insikt på ett an
nat plan. Affärsmannens reaktio
nära ide'er är visserligen en. av för
utsättningarna för det onda som 
USA-imperialismen gör, men han 
är själv inte ond utan vilseförd 
och okunnig. Inför verkligheten 
kan han bara reagera på ett sätt. 
Kunskap kan förändra en männis
ka. 

Den berättigade vrede filmen 
inger bör omsättas i politisk hand
ling. De11 10 september genom
förs en Chiledemonstration i 
Lund. Ställ åtminstone upp i den! 
Den gäller Chile, men den gäller 
också El Salvador, Guatemala, 
Honduras... UsA-imperialismen. 
Den verklighet filmen skildrar är 
alltjämt giltig, med oförminskad 
eller värre brutalitet. 

Gunnar Stensson 



Tarcisio Bommarco är 44 är och 
italiensk medborgare. Han är gift, 
har fem barn och arbetar som 
kock. År 1976 blev det tillåtet för 
invandrare att delta i kommun
valen och sen dess har Tarcisio 
suttit i Lunds fullmäktige . I årets 
val är han nr 4 på VPK:s !:i sta. 

Har du alltid varit kommun
nist ? 
Ja, det kan man säga. J ag är född 
i en fattig familj, som jag inte har 
levt i sen jag var tio år. J ag upp
fostrades i en internatskola för 
fattiga barn, som betalades. av en 
hjälporganisation . Det var en av
politiserad och religiös milj ö och 
jag kände naturlig kritik mot dess 
värderingar. När jag var 19 år gick 
jag på sjön. Där levde vi i ett ut
präglat klassamhälle och jag tog 
intryck av kamraternas sätt att 
bemöta orättvisor på båten. Det 
var mina första kontakter med 
kommunister. 

25 år gammal hade jag tröttnat 
på sjön, ville skaffa mig utbildning 
och hade träffat rnin fru. Av de 
här skälen lämnade jag Italien och 
flyttade till Sverige. Det var 196 3 
och jag tillhörde därmed en ny 
våg av invandrare till Sverige. 
För jugoslaver och greker var det 
en organiserad invandring, men 
inte för oss italienare. Svenskarna 
talade om assimilering. Det var 
Målet för den tidens invandrar
politik. 

Vad har du jobbat med ? 
J ag kom till Lund o .ch fick arbete 
på Bibliotekstjänst som tryckare. 
Där stannade jag i e t t par tre år. 
Jag tryckte recensioner på alla 
nyutkomna böcker i alla svenska 
och finska tidningar. Det fanns 
ingen utbyggd sven skumdervisning 
men kopieringsmask inen gick 
långsamt och jag lärde språket av 
texterna. Därifrån v.'ixte mitt 
självförtroende att fortsätta stu
dera. Vid den här tiden hade vi 
böljat få barn. Jag skrev in mig 
vid universitetet och tog en fiL 
kand .-examen. Sen sökte j' ag arbe
te, men fick inget. Det här var 
alldeles i böljan på 70-talet . 

VB-mössor 
Vi på Veckobladsredaktionen är 
anhängare av återanvändning och 
vi har nu löst ett intrikat problem 
fi)r det fåtal människor som (vi 
tror att det kan finnas någoi~ en
staka sådan) vill göra sig av med 
gamla Veckoblad. Bilderna nedan 
visar hur man av två gamla Vecko
blad gör sig en stilig Veckoblads
mössal Varsågoda! 

För dem som inte vill profane- . 
ra sina gamla Veckoblad på det -
här viset kommer det att finnas 
ett antal Veckobladsmössor till 
salu i Veckobladsståndet under 
höstfesten .. 

Italiensk ko ck i 
kommunfullmäktige 

Under ett är var jag kock pä 
Vipeholms sjukhus och sen kom 
jag till stadskontoret i Malmö 
kommun. Där var jag med om att 
kartlägga jobb inom förvaltning 
och industri och att jämföra dem 
med undersökningar från 40- och 
50-talen. Det var dåligt betalt och · 
efter två år krävd e jag ordinarie 
tj änst, men fick sparken istället. 
Min arbetsinsats behövdes inte! 
J ag sökte andra jobb inom förvalt
ningen, men förstod efter ett par 
månader att jag inte skulle få nå
got u ta n att flytta. Det hette an
tingen att jag var för kvalificerad 
eller att tjänsten inte längre var 
aktuell. 

1974 gick jag tillbaks till Vipe
halms ~ukhus. Där stannade jag 
tills nyligen. J ag var ekonomi
biträde och kock och gick igenom 
landstingets kockskola. Nu har jag 
ett mycket bra arbete som kock 
på dag- och fritidshemmet salt
kråkan här i Lund. 

Hur har du arbetat politiskt? 
Jag har haft kontakt med vänstern 
i Lund sen si u te t av 6 O-talet. 197 4 
skrev jag in mig i VPK och sen 
dess har jag varit aktiv i partiorga
nisationen. 1976 blev jag vald till 
fullmäktige. 

När jag kom till fullmäktige 
väntade man sig att jag skulle 
syssla med "invandrarfrågor'~, 
men förtryckets mekanismer är 
allmängiltiga och slår på både 
svenska och icke-svenska med
borgare. Det är främmande för 
mig att begränsa blicken till ett 
ämne. Invandrarnas specifika tro
blem hänger ihop med en out
vecklad demokrati. Jag har varit 
med om att skriva motioner om 
krav på u !vidgad demokrati, ener-

gianvändning m m. Och jag har 
varit med om att skriva .ett pro
gram för VPK som heter Upp 
till kamp för demokratin. 
- - VPK-Lund har krävt vissa 
stadgeförändringar som ska vidga 
befolkningens kanaler för infly
tande. Vi vill ha politiskt valda 
styrelser i skolor och andra in
stitutio ner, ett vidare remissför
farande i budgetfrågor, barnom
sorgsplaner m m , öppna · möten 
i kommunens nämnder och styrel
ser och vi vill ha kommundels
råd. 

Det politiska livet är fattigt 
och invandrare har det besvärliga
re än andra att hävda krav på ar
bete, lön, bostad, livskvalite över
huvudtaget. Få är med i politiken. 
IVi har rösträtt men vi är inte in
'släppta i de demokratiska institu
tionerna. Det finns inga natur
liga ställen i fabriker, bostadsom
råden, daghem, skolor m m., där 
jnvandrare kan komma in och på
verka. Det är skandal att radio 
och tidningar inte har brytt sig 
om att följa upp förutsättningarna 
för vår rösträtt! Ingen har frågat! 

·- Istället för att förbättra demo
kratin har borgarna i fullmäktige 
ansett sig nödda att försämra den. 
Man har slopat yttrandeprotokol
let (spara!), man !äter bli att öka 
stödet till partierna för informa
tion i skolorna och man stöder 
inte kravet p å en invandrarnämnd. 
I politiken kan man inte vänta sig 
de omedelbara resultaten. Det tar 
lång tid att förändra ett kultur
mönster. VPK har vitaliserat poli
tiken i Lund. Borgarna måste vara 
försiktigare och tvingas att argu
mentera sen vi kom till fullmäk 
tige 1973. Och vi har fått ettgan
ska fantastiskt gensvar från lunda: 

Ateranvänd dina VB :n! 
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befolkningen! 

Hur är det att sitta i full
mäktige? 
Åh, det kan fresta på för oss 
kommunister, särskilt för mig 
med min etniskt annorlunda bak-· 
grund >Qch särskilt för kvinnorna! 

Fullmäktige är skapad av 
borgerliga, svenska män som deras 
uttryck för demokratins högsta 
form. Där har det kostat mig 
~älvövervinnelse att hävda mitt 
sätt att vara, se och tala från mina 
utgångspunkter är lika berättigat 
som något annat! Det har hänt att 
salen tömts när jag har gått upp i 
talarstolen. Det är inte en hand
ling mot mig personligen utan 
mot det som är annorlunda. Där 
böljar invandrarföraktet och för
aktet mot demokratin! Det är en 
ideologlBk, etisk handling. Nu har 
jag lärt mig och det har blivit 
något bättre. Tillsammans med 
kamrater ger jag mitt bidrag till 
att fOrändra kulturmönstret. 

KG 

Politiker för fred? 

Måndagen den 6 september 
kommer det att anordnas en pa
neldebatt med representanter från 
de 5 riksdagspartierna, Institutet 
för fred och konfliktforskning på 
Lunds universitet samt från freds
organisationerna. 

Representant från soc dem är 
Bengt Silverstrand, från Fp är det 
Hans Pettersson, från c Bertil 
Fiskesjö, från m Rune Ryden och 
från Vpk Jörn Svensson. 

Det kommer att bli diskussion 
om hur politikerna tänker för
verkliga det krav som 800.000 
människor i Sverige skrev under 
i fredsorganisationernas kampanj, 
nämligen Norden-en kärnvapen
fri zon. 

u ~Q~~18Y~!t~.~ 12/9 
Kt)NFERENS . 

Det blir också diskussion om 
Sveriges vapenexport, Sveriges roll 
i internationella kapprustningen, 
g!~ninien på JAS m m. 

Lokal: Hörsalen i Stadsbibl. 
Tid: kl19. 

Arr.:IKFF, Kampanjen for ett 
kärnvapenfritt Europa, Svenska 

· fredskommitten samt Svenska 
, freds- och skiljedoll}sföreningen. 
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·val i sikte 
Istoppningen är klar och gick som 
en dans. Utdelningen är näst intill 
klar, från Örkelljunga till Vellinge, 
och det återstår bara litet små· 
plock i centrala delar av Lund. 
Det är frestande att slå sig till ro 
och med tillförsikt avvakta valu t
gången. 

Men sanningen är att det be
hövs ännu några veckors jobb. 
Kamraterna i Malmö tycks ha 
problem att få ut allt i sin mot
spänstiga stad och ser ut att be
höva hjälp i nästa vecka. Och för 
vår egen del: Affischtavlorna van
daliseras på ett sätt som gör de 
flesta av oss både ledsna och arga. 
Det finns ingen anledning att vika 
sig inför den sortens metoder. Vi 
kan inte ta rätten i egna händer, 
när nu polisen ger fan i vad som 
pågår, men vi kan visa att vi inte 
ger Qss så lätt. Det går att göra 
två bra tavlor av tre högar med 
krossade tavlor, och vi har tagit 
fram nya affischtyper. Men det 
behövs: frivilliga som ställer upp 
med bilar och far runt och klist
rar och donar, det behövs folk i 
verkstan som ser till att återbru
ket fun!'ler.ar. Du skulle kunna gö
ra en fm msats med en kvälls ar
bete - kom bara ner på lokalen 
på Bredgatan och ta kontakt med 
t. ex. Stig eller Monica. Det finns 
folk där och jobbar prl!ktiskt ta
get dygnet om. 

Men valrörelser är faktiskt inte 
bara spikning och klistring. Det 
handlar om nåt också. Tag chan
sen att höra Jörn Svensson på ons
dag på Vpk Lunds traditionella 
offentliga möte på Stortorget. Det 
blir ett stramt klassiskt politiskt 
möte med en talare och politiker · 
som i tänkande., klarhet och skär
pa kan ge dig något annat och 
bättre än den vattvälling som por
tioneras u t i' tidningar och teve. 
Jörn är vår riksdagsman. Kom till 
stortorget och ge ditt stöd. 

Valkommitten 

Långdistans 
i valtider 

Lördagen den 18 september 
är det dags igen för Lugi
maraton, en begivenhet som 
VB av tradition brukar beva· 
ka genom att en i redaktions
kollektivet springer loppet. Vi 
frågar Finn om hur det går 
med förberedelserna: 

- J o det blir mest en mil om 
dagen nu varvat med korpmatcher 
i fotboll, som får ses som någon 
form av intervallträning. Det är 
svalt och skönt i markerna och de 
många regnen syresätter luften 
och gör det lätt att andas. Det jag 
oroar mig mest för är att drabbas 
av något virus. Såhär vid termins
starten finns tyvärr många smitt
källor! 

- F ör övrigt är det oro i Lugi
lägret för att den nyinstiftade 
Malmömaran den 12 september 
ska utarma det egna loppet på 
deltagare. Själv tänker jag försöka 
springa bägge, men det är inte alla 
som vågar satsa så hårt, och står 
man inför ett val blir det gärna så 
att man väljer ett stadslopp, med 
mycket publik och ståhej runtom
kring. sydsvenskan satsar nästan 
dagligen några spaltdecimeter för 
att göra loppet känt. Men vem 
skriver om Lugi-maran som ändå 
är Sveriges äldsta mara? 

- Jag vet att några inom Lugi 
umgås med tanken att förändra 
loppets sträckning i fram tiden. 
Det finns till och med konkreta 
förslag på ett stadslopp, men sta
den erbjuder stora nivåskillnader 

AFFISCHTA VLOR 
Vandaliseringen av affischtavlor 
~r ju blivi~ ett allvarligt problem 
for Vpk 1 Lund. Reparations~ 

UTGIVARKORSBAND 

Karin Blom 
Erik Dahlbergs g 3 B 
222 20 LIUND 

och det är inte så lätt att hitta 
asfalt (å andra sidan varför måste 
man stödja tendensen att lägga 
maror på plant och hårt under
lag?). En annan ide' är att helt 
enkelt köra ett dubbelt karnevals
lopp, alltså Malmö tur och retur; 
ytterligare ett problem är att hitta 
en dag som inte sammanfaller 
med ·andra attraktiva lopp, och 
det är inte så lätt i dessa tider då 
nästan alla städer med självakt
ning skall ha sina egna långlopp. 

Fem folkvalda springer 
Segerundan i Malmö. 

- Apropå löpning så ligger 
fem av Vpk:s kommunledamö
ter i Lund i löpträning för att 
rorbereda sig på en slutspurt 
1 valet. Dom tänker springa 11 ,6 
km under segerundan den 12 
september. 

Sven Hugo, Peter och Sven 
Bertil har sprungit lopp fömt, 
medan Rolf och Tarcisio är 
noviser. Men Rolf har en grund
murad kondition genom sitt fot
bolls- och handbollsspelande och 
Tarcisio har på sistone setts lång
distansträna i Skrylletrakten. 
- I den nya socialistiska majori
tet som vi väntar oss efter valet 
ska åtminstone Vpk ställa upp 
med en konditionsstark styrka! 

patruller är flitigt verksamma 
varje kväll, men vid nästa rond har 
de lika mycket att göra igen . 
. Ett glä~jande undantag är 
dock det distrikt där Gustaf skö
ter underhållet. 

-Jodå, visst slogs affischtav
lor sönder i början, men det redde 
snabbt upp sej, berättar han my
sande när vi ser honom med repa
ratJOnslådan på sin inspektionstur. 

Det finns sex rätt färska skåror 
i skaftet till Gustafs hammare. 
Vi vågar dock inte fråga honom 
vad de betyder. 

Grr 

KOLLEKTIVBOENDEl Jag söker 
plats l kollektiv i eller i nä rheten 
av Lund . Mikael Petersson, tfn 
040/96 30 47 . 
HEJ! Jag är en kille på 20 år som 
gärna vill bo i ett KOLLEKTIV. 
Fö r närvarande bor jag i ett annat 
kollektiv, men tillfälligt . Helst 
centralt . PS: Jag är mycket sköt
sam när det gäller disk och städ
ning. Ring 14 05 66 och fråga ef
ter Jörgen. 

VPK IF FOTBOLL. Vpk l möter 
Bilmo fre 3/9 kl 18.30 på Kloster
gården, korpplan 2. Kamp om 1 :a 
plats i d iv 2. 
BLASORKESTERNS GAROS
SPELNINGAR. Orkester 1: Må 
6/9, saml parkeringsplatsen vid 
Delphi, nedanför trappan upp t ill 
affären . On 8/9, saml posten, 
Sparta, Orkoster 2 : Ti 7/9, saml 

-Hårlemans plats. To 9/9, sam l po
lishuset (!). Orkester 3: Ti 7/9, 
saml Vildgåsens livs. To 9/9 saml 
Karhögstoru. Alla spelningar bör
jar 17 .45 . Ta med alla n o te r. För
sök passa ·tiden så att vi hinner i 
god tid innan Rapport börjar. 
BLASORKESTERN har en extra
spelning ons 8/9 på mötet på 
Stortorge.t, saml 18.30. Detta gäl 
ler alltså, med lemmarna i orkester 
2 o 3 ';om ju inte har ordinarie 
gårdsspolning då. 
BLASORKESTERN spelar pli 
höstfes·ten följande tider: Lö 4/9, 
sam l k l 12 Sto rtorget fö r av
marscMo ti l l Folkets Park. l tåget 
spelar vi La Lega, Kvinnornas 
lnt., Bandlera Rossa, Ole Thäl
mannkolonne, Arbetarsång, Arbe
tarna" Marsch, Sakta vi gå genom 
stan, Warschawjanka , Vencaremos 
och lilru der seht die rote Fahne. 
l Folkets Park spelar vi kl 14 f rån 
scen,en Sakta vi gä genom stan , 
Follow On, Down by the River
sic\<J, Einheltsfrontlied, Lin ka r 
Marsch, Solidaritätslied, Valse 
Creole och Bella Ciao. Blåsorkes
to3rn spelar inte på söndagen , utan 
ersätts med sextetten Folkets Fa
na. 
F~EEPERBAH N spela r på Pub 
Sparta f re 3/9 , arr.: FolkåRock. 

kommunistisk 
kommunalpolitik 

t~ompol har möte mändagen den 
b/9 kl 19.30 pil partiloka len 
ra red g. 28 . ' 

VE(~JiORJ .. AJ)J~'I, 

Veckans redaktionsutskott utgjor
des av: Finn Hagberg och Olle 
Te laman, 
Teckningar: Göte Bergström, Olle 
Teleman. 
Fotomontage: Henrik Teleman. 

Nästa veckas kontaktredaktörer: 
F1nn Hagberg, 12 90 98, .Kristina 
Lantho!n, 11 30 86. · . . 
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