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»l Lund föds och växer idt!en> 
Han satsade på sig själv 
En byggmästare verksam i Lund och Malmö, Jan Emard, har 
presterat otroliga kalkyler och bland annat bedragit det allmän
na på pengar. Han har bland annat laborerat med dubbla kon-

Hela aff<iren kom i dagen när en 
köpare försökte ta reda på hur 
mycket han kunde sälja för utan 
att de statliga lånen sades upp på 
grund av för hög köpesumma. An· 
märkningsvärt är också att fastig· 
hetskontoret lär ha känt till affå· 
ren i 4 månader innan den nu ta
gits upp i fastighetsnämnden. 
Byggmästaren försökte också sälja 
fastigheterna vid sidan av den 
kommunala huskön. När fastig· 
hetsnämnden klandrade honom 
för detta "visste" han ingen ting 
om någon sådan kö. 

Fastighetsnämnden kommer 
nu att säga upp bostadslänen och 
polisanmäla byggmästaren. Sam· 
me byggmästare har också fått 
dispens från stadsplanen för ett 
annat projekt, där har han redan 
annonserat ut de tänkta husen in
nan han ens fått bygglov! I den 
vevan ville V pk säga nej i fas tig· 
hetsnämnden, men röstades ner. 

Snålhuset försvinner 
Trots att Vpk och MiP röstade för 
ett bevarande av det s k snålhuset, 
togs ändå det planförslag för På!-

trakt och angivit en låg köpesumma i ansökan om statliga bo
stadslån, medan han pungslagit köparna av husen på betydligt 
mer. 

SJO angar som bl a innebär att 
forskarbyn Ideon byggs som pla
nerat, och att en gata kommer att 
byggas på den plats där snålhuset 
nu står. Snålhuset är ett litet hus 
med en stor glasfasad mot söder, 
som fångar upp solvärme - huset 
kräver ett relativt litet värmetill
skott Huset är byggt huvudsak· 
!igen av överskottsmaterial och 
uppfördes som ett examensarbete 
pa Arkitektskolan. Trots planen 
kommer huset att stå kvar ganska 
länge: dispensen för bygglovet går 
inte ut förrän 1985, och sedan är 
det inte säkert att gatan omedel
bart byggs. 

Plötslig pratsamhet 
Under större delen av sammanträ
det var flertalet ledamöter ganska 
tystlåtna - först mot slutet blev 
det stor debatt. Det handlade om 
ett överlåtande av ett arrende om
fattande relativt litet mark strax 
utanför Lund. En perifer fråga, 
kan det tyckas, men på den tände 
nämnden. 

N ej igen till invandrarnämnd 
Förra torsdagen sa Lunds 
kommunfullmäktige nej till 
en invandrarnämnd: miljöpar
tister och borgare röstade 
emot och socialdemokrater 
och Vpk för. 
Frågan har aktualiserats särskilt av 
det faktum att just nu är två lagar 
med invandraranknytning ute på 
remiss, bl a till kommunerna. Den 
ena av dessa vill komma åt den 
eventuella etniska diskriminering
en i arbetslivet, den andra skulle 
innebära en förändring av invand
r.upolitiken. Denna förändring går 

ut på att flyktingar inte via AMS 
ska slussas till särskilda "flykting· 
kommuner", t ex Alvesta, utan i 
stället direkt fördelas på fler kom· 
muner, däribland kanske Lund. 
Sådana remisssärenden är tyP.fall 
av frågor som, menar föresprakar
na, borde behandlas i en invand
rarnämnd. 

I debatten hänvisade Gun 
Hellsvik (m) till att LISO (Lunds 
Invandrarföreningars Samarbets
organisation) uttalat sig emot en 
invandrarnämnd. Tarcisio Bom
marco (vpk) hävdar dock att 
LISO :s u t talande inte är särskilt 

representativt, då föreningarna i 
LISO mest är kulturella sådana 
och inte politiska. "Tvärtom", 
säger Tarcisio, själv italienare, 
"det finns många frågor som 
borde behPndlas i en invandrar· 
nämnd". Röstsiffrorna blev dock 
34-31 emot. 
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Löntagarfonder 

De rika direktörerna har i denna 
vecka demonstrerat mot de 
Edinska löntagarfonderna, som de 
menar skulle komma att bli ett 
hinder för deras frihet. Om de ar
betande, som ju skapar alla vär
den, ställer krav på inflytande ö
ver investeringspolitiken ser direk
törerna detta som en begränsning 
av den personliga friheten. Men 
löntagarna fattar och förstår att 
kapitalet inte längre kan garantera 
dem arbete och utkomst och där
med personlig valfrihet. Därför är 
det nödvändigt med någon form 
av kollektiv kapitalbildning. Lön
tagarna mäste kämpa för indust
rim framtid i Sverige, eftersom 
det frihetsälskande kapitalet är i 
fård med att flytta ut all industri 
ur landet för att kunna ge ku
pongklippana ännu större möjlig
heter att utöva personlig valfrihet. 

Ytterst är det ekonomins ut
veclding som fastlägger styrkan i 
de politiska motsättningarna. In
dustrin har ingen produktivitets
tillväxt, men börsen kan ändå slå 
rekord därför att inflationen gjort 
det rationellt för kapitalet att sö
ka sig till improduktiv verksamhet 
och därför att vinsterna till stor 
del skapas genom utsugning av lö
nearbetare i låglöneländer. Om in
dustrin saknar tillväxt fungerar in
te modellen för solidarisk lönepo
litik längre fullt ut. Metall tog re
dan i fjor konsekvensen av det e
konomiska läget och i år blir det 
i,,gen samordnad lönerörelse. Att 
industrin saknar tillväxt är också 
skälet till SAF :s hårda agerande 
och SAf utnyttjar situationen 
maximalt i sin offensiv vars syfte 
är Jtt säkerställa ramtidens profi
ttlf, tränga tillbaka arbetarrörelsen 
Gdt stegra de tärandes valfrihet. 

Socialdemokraternas nya mo
dell för lönepolitik kopplas till 
F.Aiins fonder. Under hänvisnin~ 
till att fondaktierna måste ligga pa 
en räntabel nivå, kan kraven på 
lönehöjningar stoppas och därige
nom garanteras storfmansens pro
fi1er. Helt orimligt är det, tycker 
vi , att löntagarna genom dessa 
fonder kommer att fä ta ett 
direkt ansvar för sin egen utsug
J1ing. 

Självfallet måste löntagarna 
bygga upp en motmakt mot stor
finansen och genom självständiga 
fonder inrätta en samhällsägd in
dustri, som räddar yrkeskunskap 
och teknologi kvar i landet. Vi 
kan inte längre bara sitta och titta 
på när kapitalet i valfrihetens 
namn flyttar u t alla de värden 
som lönearbetarna skapat ur lan
det. Man måste inrätta 24 läns
fonder till vilka styrelserna väljs i 
allmänna val, fondmedlen ska inte 
tas av lönerna och man ska inte 
heller använda fonderna för aktie
spekulation. Genom att tvinga 
socialdemokraterna till förhand
lingar utifrån dessa krav har Vpk 
ett utmärkt läge att förbättra 
lönearbetarnas fram tid i Sverige. 
Tillkämpar sig facken dessutom 
lokal strejkrätt och vetorätt mot 
utlandsinvesteringar kan man i 
avsevärd grad stegra den person
liga valfriheten för de arbetande. 

Skolfientliga 
moderater härjar 
i fullmäktige 

Nytt 
fotogalleri 

Nu tär Lund ett fotogalleri. 
Det är det bildintresserade cafet 
Ariman som utvidgar och upp
låter väggarna i det nya rummet 
åt den i våras bildade och sedan 
dess lokalsökande Föreningen 
F otogalleriet. Moderaterna Benny Jönsson och Louise Rehn föreslår i en mo

tion till kommunfullmäktige att man ska utreda om det inte går 
att spara mera på pengarna till skolböcker, ja kanske till och 
med låta eleverna få köpa en del av dem. 

I morgon, lördag, är det dags 
för vernissage på den första ut
ställningen. Från Preuss Fotomu
seum i Norge kommer Preuss 
själv och med sig har han ett 
stort antal originalfotografier av 
den amerikanske fotografen och 
sociologen Lewis Hine. Hine 
skildrade barnarbetet i sekelskif
tet. USA och hans mängänga 
fotografiska kampanj bidrog till 
att väcka opinionen och påverka 
lajlstiftarna. Det är den första 
Hme-utställningen i Sverige och 
en fotohistorisk godbit av stora 
mått. 

Motionen har tidigare sänts till 
skolstyrelsen för yttrande, ett så
dant har också gjorts av skol
kansliet. Skolkansliet skriver att 
av de 15 miljoner kr som motio
nen talar om används bara 6.5 
miljoner kr till inköp av läroböck
er. Vidare återanvänds redan läro
böckerna ganska mycket, fak
tiskt så mycket att många går sön
der innan de ersätts. Om böckerna 
dessutom ska återanvändas tär 
man ju inte anteckna eller stryka 
under i dem, vilket är till nackdel 
när man ska lära sig det som står i 
boken. Skolstyrelsen, med ordfö
rande Nils-Arne Andersson i spet
sen, anslöt sig helt till skolkansliets 
skrivelse och vill inte föreslå nå
gon särskild utredning. I skolsty
relsen sitter också Louise Rehn 
som alltså in te reserverade sig till 
förmän för sin egen motion. 

Kommunstyrelsen har också 
haft ärendet på remiss, och si, 
där blev det annat ljud i skällan. 
Borgare och miljöpartister röstade 
tillsammans igenom ett stöd för 
motionen, mot detta reserverade 
sig socialdemokrater och Vpk. Då 
bör man lägga märke till att i 
kommunstyrelsen sitter Nils-Arne 
Anderssonlc), som här alltså gick 
emot sin egen tidigare övertygelse 
och hela sin egen nämnd! 

Debatten i kommunfullmäkti
ge blev lång och ideologisk. Benny 
Jönsson(m) talade om skolans »o
hämmade expansioro> och dagens 
statsfinansiella läge. Lisbeth Ot
tosson(vpk) sa då att (m) i flera 
decennier velat minska anslagen 
till skolan och om möjligt priva
tisera den - det hade ingenting 
med det statsfinansiella läget att 
göra. 

Nils-Arne Andersson försvara
de sitt agerande genom att säga 
att han inte trodde att det fmns 
några pengar att spara och att 
utredningen kommer att visa 
detta. Andre de Richelieu försva
rade miljöpartiets ställningstagan
de genom att vilja fostra barnen 

Vpk Lund 
i etern 

I dag, fredag, är det VPK :s tur 
att stå för en egen kvart i närra
dion. Det är Radio Lund som 
delarmed sig av sin sändningstid. 
Programmet tar upp aktuella 
kommunala frågor som arbetslös
heten i Lund och det politiska 
läget ett år efter valet. 

Programmet sänds under 
rubriken Kommunnytt tre gånger: 
Fredag 7/10 kl 16.15 - 16.30 och 
23.00-23.15 sam t lördag den 
8/10 kl 10.15-10.30, så spänn 
fast er och ta på hörlurarna. 

bort från slit- och släng-mentali
tet. 

Louise Rehn sade sig inte 
veta att högern tidigare ofta 
krävt indragningar på skolområ
det, men hävdade att detta visade 
att högern är konsekvent. »Ingen 
kommunal utgift är för liten för 
att dra in på!», varpå Sten Norin 
(s) gick till ideologiskt angrepp 
på högern. 

Lisbeth Ottosson sa också att 
om alla trodde att det inte finns 
pengar att hämta så varför utreda? 

Så småningom röstade man, 
och utredningsförslaget gick ige
nom med 34-31, Vpk och social
demokrater röstade emot. 

Utställningen pågår fram till 
den 9 nov. Den har samma öppet
tider som cafet. Utom på sönda
gar då ca fet är stängt och utställ
ningen kan näs via gården mellan 
12 och 16. 

j h 

Försiktig optimism 
i Nicaragua 
I radions tidiga nyheter meddelas att den största oljedepån 
i Nicaragua har flygbombats . Planen kommer med största 
sannolikhet från Costa Rica, där Edvin Pastora och hans grupp 
av 'contras', kontrarevolutionärer, har sina baser i gränsom
rådena mot Nicaragua. -Innanför gränsen mot Handuras finns 
7000 contras, till stor del f.d . somozasoldater, väl förtrogna med 
krigföring inne i Nicaragua. -Runt Nicaraguas kuster och i Hon
duras pågår USA :s s.k militärmanöver med 6000 nordamerikans
ka och 4000 honduranska soldater. 

Situationen för )'~icaragua kan 
förefalla hopplös. Andå var Mar
gareta Grape-Lantz från LO och 
AIC, Arbetarrörelsens Internatio
nella Centrum, försiktigt, mycket 
försiktigt, optimistisk, när hon i 
måndags kväll talade om sina in
tryck från resor och kontakter i 
Centralamerika. Mötet var ett led 
i stödkommittens för Central
amerikas Folk stora Oktoberkam
panj. 

Hoppet att en katastrof ska 
kunna undvikas ligger i den 
nicaraguanska befolkningens 
starka uppslutning kring sin 
revolution, motståndet i USA mot 
en direkt invasion och trycket 
från andra länder mot USA. 

I El Salvador agerar USA, en
ligt Margareta Grape-Lantz för 
närvarande efter två linjer. Å ena 
sidan har man inlett en försiktig 
dialog : så sammanträffade den 
29 augusti representanter för den 
salvadoranska regeringens Freds
kommission(!) med representan
ter för FMLN-FDR i Bogota. Föl
jande dag möttes USA :s presi
dents speciella sändebud och 
FMLN-FDR:s politisk-diploma
tiska kommission. Ett nytt möte 
lär ha hållits den 29 september. 

Å andra sidan satsar USA hårt 
på att skapa strategiska byar, att 

bomba och bränna ut gerillan från 
vissa områden, och att sedan söka 
vinna befolkningen i dessa för re
gimens sak genom en 'regional 
återuppbyggnad'. 

Pa mötet delades också ut ett 
upprop om stöd för ett Folkets 
Fredspris till Kornmissionen för 
de mänskliga rättig!Jeterna i El 
Salvador. Priset är tänkt som 
en hyllning till minnet av Mari
anella Garcia-Villas, Kornrnissio

. nens ordförande till dess att hon 
mördades av regimen den 14mars 
i år. 

Vill man bidraga till Folkets 
Fredspris så är pg-nurnret: 
476 62 35 - 8, Folkets Fredspris 
till CDHES. 

Öppet hus 
På lördag mellan 8-12 är det 

öppet hus på Renhållningsverket. 
Gå dit och låt SYSAV (det låter 
väl späniljlnde? sätt anrn .) visa 
dig hur avfallstationen fungerar. 
Dina grovsopor tar man gratis 
emot och du blir bjuden på kaffe 
och musik av Lunds Syrnphonic 
Band. 



Musikaliska äventyr 
-kom med! 
Jag hade en kille på gång som skulle spela basun, men så flyttade 
han ut på landet och går väl nu och kliar grisen eller renoverar 

.vedboden. En annan började med tenorhorn, men så tyckte han 
att stämmorna såg trista ut. Han hade väl tänkt sig ett instru
ment med större förverkligandepotentiaL En tredje har fyra 
veckor i sträck lovat att komma på nästa övning. Kanske kom
mer han upp i åtta veckor. 

Det har alltså sina sidor att värva 
folk till Lunds Kommunistiska 
Blåsorkester. Men det gäller att 
ligga i och inte lägga av, för stilla
stående är tillbakagång. 

Från Ess till B 
Så jag gör ett nytt försök: kom 

till blåsorkestern! Vi fungerar och 
låter hyggligt nu, men skulle be
höva några till för att klara av fler 
spelningar och låta litet fylligare. 
På träsidan finns det en del löften, 
men i blecket skulle vi behöva på
fy Ilning från esskornett till B-tu· 
ba. 

Har du spelat i grupp tidigare 
så är saken enkel. Ring och anmäl 
dej så skickar vi noter. 

Kan du spela litet grann, t ex 
efter en nybörjarkurs, kan det va
ra svårare att ta steget in i orkes-

tern nu än för ett par år sedan, 
när vi spelade enklare saker och 
hade (ännu) lägre krav på oss själ
va. Men kontakta oss och diskute
ra saken. Nu på söndag ska vi ha 
en repetition som är anpassad till 
nytillkomna, när vi spelar bruks
arrangemang från Venceremos till 
Warschawjanka. 

Bildbar majoritet 
Kan du inte spela alls men vill 

börja så kan vi låna dej något slags 
instrument och ge dej några lek
tioner. Det tar både tid och kraft 
att öva men det. är det värt. Och 
80..90 % av befolkningen lär vara 
musikaliskt bildbar. Du har inte 

tid? Ja, att spela trumpet en halv
timme om dagen ger lika mycket 
kondition som att jogga samma 
tid, vilket många ägnar sig åt, och 
har den fördelen att man inte be
höver särskilda skor. 

Ett råd till alla kategorier: 
kom till en av våra repetitioner 
och lyssna. Vi övar söndagkvällar 
kl 19 på Palaestra. 

Mozart på Mårtenstorget? 
Väl inne i orkestern får du va-

ra med om spännande äventyr. I 
höst ska vi spela Hanns Eisler -
och diskutera hans teser om vad 
progressiv musik egentligen är. 
Vi ska spela Nino Rota som fram
för allt är känd för sin musik till 
en lång rad Fellinifilmer. Vi ska 
spela Mozart, faktiskt, och musik 
för barn. Vi ska öva in några nya, 
fräscha kamplåtar. Och vi ska 
fortsätta att spela och förbättra 
vår tolkning av Weills Tolvskil
lingsmusik. 

Det är nästan synd om alla de 
som inte kan vara med om de här 
musikalisk äventyren! 

Gunnar Sandin 
tfn 13 58 99 

Mahklouf 
på Folkets Hus 

Söndagen den 9 oktober kl16 
anordnar KV och Palestinagrup· 
pen i Lund ett möte i Folkets 
Hus, med Dr Eugene Makhluof, 
PLO:s nye representant i Skandi
navien. Han skall prata om "Fred 
och rättvisa åt palestinierna". 

Dr Mahklouf föddes i Haifa, 
växte upp i Jerusalem och har 
studerat i Beirut. Under åren 
1961-6 7 arbetade han vid hälso
ministeriet i Kuwait, och från 
1967-1982 var han verksam i 
Beiru t. Han är en av grundarna 
av Palestinska Röda Halvmånen, 
Röda Korsets motsvarighet i om· 
rådet. Sommaren 1982 deltog han 
i och organiserade det palestinsk
libanesiska hjälparbetet i Väst
Beiru t under den israeliska beläg· 
ringen, men sedan i våras finns 
han alltså i Stockholm för att 
företräda palestiniernas sak 
vårt land. 

Bordssamtal 
från Zenit 
Nya numret (81) av Zenit har 
kommit som ni sett i annons i 
VB. Två teman behandlas: Öst
europa respektive Staten och det 
civila samhället. 

Jag vill dock framhålla debatt
sidorna. Det är trevligt med de
batter, särskilt med personan
grepp. I två debattinlägg angriper 
redaktionsmedlemmar andra med
lemmar i redaktionen. Man kan 
undra om redaktionen aldrig träf
fas och debatterar, då skulle ju de 
angripna kunna ge svar på tal o
medelbart. Det ena utesluter ju 
inte det andra och jag föreslår 
därför en ny rubrik: »Tes, anti
tes och syntes, bordssamtal från 
Zenit». 

Lars Nilsson 

Direktörerna demonstrerar 

Vad är det för fina he"ar 
som tågar i vår stad 
Är det gala-fest på slottet 
Eller är det maskerad 
Brinner det på börsen 
Säg ge mig ett besked 
Varför näringslivets toppar marscherar i dubbla led 
Med stora banderoller målade i blått 
Portföljerna svingar de så flott 

"Gräddan uti landet 
Har samlats denna dag 
För att lägga in vårt veto 
Mot en fruktansvärd lag 
Den kastar oss alla ut i armod och nöd 
Dom vill ge jobbarna en hel procent av vårat överflöd 
Att vara direktör ger inte längre någon god dusör" 
Klagade en utsugen dammsugarfabrikör 

Små små företagare från Småland 
Stora från Göteborg 
Alla landets knoddar 
Samlas på samma torg 
Dom kom i tjänstebilar 
M ed frikort på SA S 
Några fick nöja sig med tåg i första klass 
Men SJ har ett hjärta som klappar för de små 
Resan var så trevlig, det var så mysigt så 
Svensson betalar gärna mer i skatt 
Så SJ får råd med lite extra rabatt 

Direktörerna demonstrerar 
Direktörerna har fått nog 
Hela sociteten genom staden drog 
Upp till kamp alla dignitärer 
Med blodet hett och blått 
Nu jäser det i he"gård och i slott 

Lars-Åke Mikaelsson 

Lundaminnen från 60-talet 
Lundarornaner finns det gott om, 
barn- och ungdomsböcker med 
handlingen förla~d till vår stad är 
det mera tunnsatt med. På rak 
arm kan jag bara erinra mig Sven
Christer Swahns »Stenjätten», ett 
par barndeckare av K. A. Blom 
och Niklas Persson. Och så Elsa 
Beskows »Muntergök» förstås. 

Men i år har det kommit en 
till. »Många stormar än» heter den 
och den är skriven av lundabon 
Gertrud Malmberg. Boken utspe
lar sig våren 1965, några månader 
innan bokens huvudpersoner ska 
ta studenten. »Många stormar än» 
är på ett sätt en ganska vanlig ton
årsbok kretsande kring de vanli-

gaste av sådana böckers teman; 
kärleken, att bli vuxen, livets me
ning. För VBs läsare är den sär
skilt intressant genom sin fint 
skildrade lundamiljö. För visst 
känner vi nostalgiker igen oss -
blåsten kring domkyrkan och 
skolgänget på Epas bar, snön i Bo
tan och Larssons cigarrafflir. 1965 
års Lund var en egendomligt o
skuldsfull värld, där man kunde 
vara gymnasist och frigörelse 
kunde bestå i att sticka till Paris. 
Gertrud Malmberg har fmt fångat 
känslan av hur tiden liksom stod 
still och drog andan våren 196 5. 
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Tel 046/14 94 38 (onsd. efter kll8.00) 
Postgiro 17 459-9. Prenumeration 60:-/år. 
Sättning och lauout: VB-red på Acupress, Lund. 

UTGIVARKORSBAND 
Tryck : Acupress, Lund. Ansvarig utgivare : Monica Bondeson 
Eftertryck av text tillåtes om källan anges. Bilder är upphovsmannens 
egendom. 

Karin Blam · Har du flyttat? 
Skicka hela adressdelen med din gamla adress till Veckobladet 
Bredgatan 28 , 222 21 Lund. Min nya adress är : 

Erik Dahlbergs g 3 B 
222 20 UJM> 

Adress: . .. .. ... . 

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

ljugarbänken 
Det lär ha förekommit äggkast
ning från demonstrationståget 
mot löntagarfonder i tisdags i 
Stockholm. .Vi frågade våra 
vänner på bänken vad dom ansåg 
om detta? 

Så , '.zär jors~a gången fick vi gå 
ut t ost, forKtar redaktörn. 

A rne Annmo(fp), 
(per telefon) 
När det gäller en så här viktig sak 
så får man övervinna det personli
ga obehaget. 

() 
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B.irger Rehn (s) 

Som gammal lundabo tar jag be
stämt avstånd från sådan äggstre
rnistfasoner. 

.._ 
Kjell Dehletröm (mp) 

Jag hoppas att äggen var små
skaliga. 

c~ 

~ 
Nils Arne Andersson (c) 

Stockholm? Jag kastade mina 
Värpinge. 

l Lund föds 
och växer 

idder! 

- och· en del av 
dem läcker ut till 

näringslivet! 

NÄR l NGSLIVSVECKORNA 
l LUND 26SEPT -100KT 
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Staten och kapitalet hand i hand: Här klipps inte av någ
ra band - tvärtom knyts banden allt starkare mellan 
universitetet och näringslivet - med landshövdingens 
hjälp. 

Från vänster representant för kapitalet (Ericssons Tre 
Korvar), universitetskanslern, landshövdingen och ... 
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Falukorv 
bra för 
näringslivet 
Som ett led i näringslivsveckorna 
säljer Fokus falukorv till extra
pris. 

Vi har väl alla sett SAF-sym
bolen "Ung man med falu
korv" stirra på oss från vart och 
vartannat butiksfönster. Snacka 
om 1984! Nåväl som kommunis
ter kan vi företa oss annat med en 
falukorv än att hoppa rep tned 
den. Här följer ett recept. 
Vi frireslår att ni ugnsgratine
rar den, för det är ju det bästa 
man kan göra av en falukorv . 
Lycka till! 

BLÅSORKEsTERN Appell 
möte, lördag · 8/ 1 O kl.11 Mår
tensto rget. V i spelar nr. 1, 2, 
8, 9, 11,12, 14, 17, 23, 28, 29, . 
34, 53, 74 och 75. 
Nybörjarrep.Sönd 9/10 kl 18-19 
på Palaestra. Därefter kl 19-21 
ordinarie repetition. 
PALESTINA Rättvisa och fred 
för det palestinska folket. Sönd 
9/1 O kl 16 Folkets Hus. Se sep. 
art. 
F o l k A Rock/Smålands. Strind
bergs/Hundarna, Smlilands kl.22 
OKTOBERKAMPANJEN 
CENTRALAMERIKAVECKAN 
F re 7/1 O Konsert med Carlos 
Mejia Godoy y los de Palaca
guina. stadsteatern kl 19. Entre 

. 30:-
M lind 10/10 Utställning om Gua
temala och flyktinglägren i 
Mex iko . stadsbiblioteket 10-30 
oktober. 10 oktober visning av 
utställningen. 
Onsd 12/10 Lena Brundenius, 
journalist på SR berättar om 
Nicaragua, Folkets Hus kl19 
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