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    Ved Danmarks indtræden i Fællesmarkedet er der skabt balance i tingene. 
Vore venner på billedet, Mr. Wilson og Mr. Heath, smiler venligt til en 
af Danmarks store eksportvarer og spår en god fremtid for dansk landbrug 
øg industri.



  

Øget sikkerhed 

På maskinfabrikkens opslagstavler ser man hver uge en morsom plakat, 
der propaganderer for en god sikkerhed på arbejdspladsen. Plakaten, 
som er tegnet af vor tidligere medarbejder Ivan Pedersen, pynter på 
vore opslagstavler og får smilet frem samtidig med, at man bliver 
opmærksom på sikkerheden på arbejdspladsen. Der gøres fra fabrikkens 
side et stort arbejde i sikkerhedstjenesten med faste møder i udvalg. 
Vore sikkerhedsrepræsentanter er opmærksomme over for faremomenter. 
Det må give sig udslag i en lav ulykkesstatistik. 

  
SIKKERHEDSSPØRGSIÆL — 

al med sikkerhedsrepræsentantern, 

 



Sikkerhedsudvalg 
Sikkerhedsudvalget afholdt møde torsdag 
den 19. oktober 1972. 

Afstribning i værkstederne, 
Sikkerhedsudvalget håber, at den udmer- 
kede afstribning i maskinværkstedet vil 
medføre, at sikkerhedsgrupperne i andre 
afdelinger vil komme med forslag til 
lignende løsninger. 

Sikkerhedslommebogen. 
Der er bestilt sikkerhedslommebøger for 
1973, som vil blive udleveret til med- 
lemmerne af sikkerhedsorganisationen. 

Sikkerhedskursus. 
På Esbjerg Højskole er der i tiden 1. - 
7. april 1973 reserveret 2 pladser. Nav- 
nene på deltagerne vil blive meddelt se- 
nere. 
Udvalget vil endvidere undersøge mulig- 
heden for, om vi kan deltage i sikker- 
hedskurser på andre virksomheder. 
W. Kok foreslog en rundbordskonference 
med sikkerhed på dagsordenen. 

Bårer, skilte m.m. ; 
På sikkerhedsmødet blev der nedsat et 
udvalg bestående af Henry Nielsen, Er- 
ling Jensen og Ole Nielsen, der vil gen- 
nemgå fabrikkens udvalg af bårer, for- 
bindingskasser, skilte m.m. 

Sikkerhedsfodtøj. 
De indtrufne ulykker skyldes for en stor 
del manglende sikkerhedsfodtøj. Udvalget 
har derfor besluttet, at der iværksættes 
en særlig kampagne for at øge salget af 
sikkerhedsfodtøj. 

Indtrufne ulykker. 

17/8 1972, hal M: 
Ved aflæsning af skrot faldt et stykke 
jern ned over tilskadekomnes hånd. 
Forsømmelse: 6 dage. 

21/8 1972, pakhuset: 

Ved vending af et vør med en gaffel fik 
tilskadekomne hånden beskadiget. 
Forsømmelse: 12 dage. 

8/9 1972, hal U: 
Da tilskadekomne skulle løfte en styre- 
bro ned fra pressen, fik han hånden i 
klemme. 
Forsømmelse: 3 dage. 

21/9 1972, DEF: 

Ved svejsning faldt et stykke jern ned 
og ramte højre fod. 
Forsémmelse: 11 dage. 

  

  

4/10 1972, hal N: 
Tilskadekomnes fod greb fat i en luft- 

slange, og han slog sit venstre knæ. 
Tilskadekomne er stadig sygemeldt. 

9/10 1972, pakhuset: 
Ved tilkørsel af plader med truck blev 
gaflerne sænket, og tilskadekomne fik 

føden i klemme. 
Tilskadekomne er stadig sygemeldt. 

ae 

Kantineudvalg 
Kantineudvalget afholdt møde den 19. ok- 
tober 1972. 

Følgende punkter drøftedes: 

l. Varmen i det nye omklædningsrum vil 
kunne forøges ved hjælp af kalori- 
ferer. 

2. Flytningen fra det gamle til det nye 
omklædningsrum er tilendebragt, og 
efter kantineudvalgets opfattelse er 
der tilfredshed med de nye lokaler. 

3, Det gamle omklædningsrum vil efter 

en mindre opfriskning kunne anvendes 
af idrætsklubben til bl.a. bordten- 
nis. Dog må det være en betingelse, 
at rengøringen af lokalet forestås 
af idrætsklubben. 

4. Fabrikkens ledelse har bevilget de 
før omtalte systemlåse til skabene, 
og da denne investering er ret bety- 
delig, mener kantineudvalget, at det 
må være hver enkelt medarbejders 
pligt selv at erstatte eventuelle 
bortkomne nøgler eller låse. 
Der vil derfor blive afkrævet kvit- 
tering for de udleverede låse. 
Kantineudvalget vil endvidere søge 
aftalt med tillidsmanden, at denne 
er indforstået med, at eventuelle 
bortkomne nøgler skal betale med 

kr. 5,- og låse med kr. 20,-. 

5. Udvalget vil foreslå, at der laves 
en investeringsplan for reparation 
og vedligeholdelse af kantinebygning 
samt inventar, f.eks. udskiftning af 
40 skabe pr. år foruden et beløb på 
kr. 15-20.000 pr. år til vedligehol- 
delse (maling, udskiftning af vindu- 
er og døre samt ny belægning på gul- 
vet i omklædningsrummet) samt opsæt- 
ning af lysstofarmaturer efter over- 
gangen til vekselstrøm,



Erhvervslivet i Aalborg- 
Nørresundby er også 

interesseret i, at de 

mange søfolk, der kom- 
mer til byen, får en 

ordentlig modtagelse. 
Så bliver de gode 

»agenter« for byen 

Det kostede sidste år 133.000 kroner 
at gennemføre »Aalborg-Nørresund- 
by Søfarts-Service«. Mange af disse 
penge kom som frivillige bidrag fra 
det lokale erhvervsliv, selv om Aal- 
borg kommune, Aalborg havn og 
Handelsflådens Velfærdsråd, Køben- 
havn, var de største bidragydere med 
henholdsvis 42.000, 25.000 og 20.000 
kroner. 

- Men hvorfor ser erhvervslivet en 
opgave i at støtte dette arbejde? 
Formanden for Aalborg-Nørre= 

sundby Søfarts-Service, direktør 5. 

M. Krag, Aalborg Værft A/S, svarer: 
— Det er måske nok byen som så- 

dan mere end erhvervslivet, der har 
en direkte interesse i, at de mange sø- 
folk, der kommer hertil, får en or- 
dentlig modtagelse. Men det er klart, 
at f.eks. handelsstanden også får no- 
get ud af, at søfolkene på forhånd er 
godt orienterede om Aalborg-Nørre- 
sundbys mange indkøbsmuligheder. 
Når udenbys og udenlandske søfolk 
får en god modtagelse her, vil de se- 
nére blive gode »agenter« for byen og 
egnen, og vi kan da kun være inter- 
esserede i, at vi får så godt et ry som 
muligt ude omkring. 

Går gennem ild og vand 

Aalborg-Nørresundby Søfarts-Ser- 
vice har længe været en fast institu- 
tion i byen med det formål, at »gøre 
noget særligt for, at de søfarend«, som | 
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Nic ta'r imod 
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gæster byen, kan føle sig velkomne 
og samtidig få et godt udbytte af deres 
opholda. 

Den daglige leder af service-arbej- 
det er Jens Nicolaisen — af alle i områ- 
det kaldet »Nic« — og som direktør 
5. M. Krag udtrykker det, går han så 
at sige gennem ild og vand før at 
hjælpe og bistå søfolkene. 

- Det er mit store håb, at det ar- 
bejde, vi er så godt i gang med, i de 
kommende år ikke alene kan fortsæt- 
tes, men også udbygges, siger Nic. 
Men for at det skal kunne lade sig 
gøre, må vi håbe på samme gode 
støtte som hidtil og samtidig anmode 

om bidrag fra nye kredse. Det har væ- 
ret en glæde at konstatere, at de er- 

hvervsdrivende i så høj grad har støt- 
tet arbejdet, men en yderligere støtte 
vil betyde en bedre søfartsservice og 
dermed en øget kontakt mellem byen 
og de gæstende søfolk. 

Der er service-ordninger andre ste- 
der, men vi vil gerne gå foran i ar- 
bejdet, som jeg godt tør sige allerede 
er meget omfattende, fortsætter Nic. 

Aalborg-Nørresundby  Søfarts-Ser- 
vice har nu eksisteret i 20 år, og jeg 
tror, jeg har bestyrelsen bag mig i et 
ønske om, at nye opgaver bliver taget 
op. Men det koster altså penge. 

 



    

— Det har hele tiden været en lede- 
tråd i arbejdet, at de søfarende skal 
have en god modtagelse, når de kom- 
mer til Aalborg-Nørresundby, og da 
det ikke sjældent hænder, at et skib 

går i dok på værftet, kan søfolkenes 
ophold til tider blive af længere varig- 
hed. Handelsstandens og det øvrige 
erhvervslivs interesse i at støtte vort 
arbejde ligger ikke mindst i, at når 
man bliver godt modtaget i en havn, 
får man lyst til at købe ind i byen — og 
til at komme igen. 

Nic's arbejde strækker sig ikke 
sjældent over de fleste af døgnets 24 
timer, En sømand kan i virkeligheden   

ikke gå rastløs eller søgende rundt i 
Aalborg-Nørresundby, uden at en el- 
ler anden finder på at sætte ham i 
kontakt med Nic, der hjemme hos 
sig selv sammen med sin kone har 
oprettet en lille privat »søfartsklub«, 
hvor man kan slappe af og drøfte pri- 
vate problemer. 

Er ikke forvænt 

Det første kendskab til eksistensen 
af  Aalborg-Nørresundby Søfarts- 
Service får søfolkene allerede før de 
passerer Hals Barre ved den østlige 
indsejling til Limfjorden. Gennem de 
20 år, velfærdsarbejdet har stået på, 
har der været et samarbejde med Hals 
Lodseri, som hver uge bringer publi- 
kationerne »Ugens begivenheder« og 
»What to do in Aalborg-Nørresundby 
this week« ud på skibene. De inde- 
holder fortegnelser over den under- 
holdning og det kulturliv, der rører 
sig i havnebyen, Man har utallige be- 
viser for, at disse publikationer bliver 

læst, og mange udtalelser lader forstå, 

at søfolkene ikke er forvænt med 
den form for service ret mange steder 
i verden. I disse tryksager gives der 
f.eks. også oplysninger om de sports- 
faciliteter, Aalborg-Nørresundby kan 
byde på, og der er gennem årene ble- 
vet afviklet et utal af fodboldkampe 

| mellem forskellige skibsbesætninger 
og mellem skibshold og lokale fod- 
boldhold. 

Søfartsservicen tager sig også hvert 
år af de søfarende, som på grund af ” 

sygdom eller ulykkestilfælde bliver 
indlagt på hospitalerne. Sidste år 
blev flere indbragt pr. helikopter både 
fra fiskerfartøjer, større skibe og olie- 
platforme, og de blev alle tilbudt as- 
sistance, Der blev aflagt sygebesøg, 
og der blev udleveret småfornøden- 
heder som aviser og blade. Famili- 

erne blev underrettet, og der blev 
hjulpet ved hjemsendelse efter endt 
sygeleje. I mange tilfælde var der brug 
for tolkeassistance, og her har Nic 
efterhånden en ret stor stab at trække   

på - nemlig dobbeltsprogede gæste- 
arbejdere. 

Mange søfolk har gennem årene 
lært den nordjyske landsdel at kende 
gennem de busture, Aalborg-Nørre- 
sundby Søfarts-Service arrangerer, 
og det har igen ført til, at Nic hvert 
år har måttet sørge for lejemål af som- 
merhuse eller hotelværelser til søfolk, 
som efter introduktionen har fået lyst 
til også at delagtiggøre deres familier 
i de nordjyske lyksalighéder. 

Også romantik 

Hvad det mére romantiske angår, 

»arrangerede« søfartsservicen sidste 
år fem bryllupper, nemlig trei Aalborg 
og to i udlandet. Forud for de to 
sidstnævnte rejste brudene til hen- 
holdsvis Khorramshar i Iran og Yoko- 

hama i Japan — sidstnævnte sted fore- 
gik vielsen om bord og blev foretaget 
af præsten fra den stedlige danske sø- 
mandskirke. 

Men det er nu ikke som ægteskabs- 
formidler, Nic har sit væsentligste 
arbejde, I 1971 ydede Aalborg-Nør- 
resundby Søfarts-Service bistand un- 
der en eller anden form til mandska- 
bet på 719 forskellige skibe, og Nic 
var i forbindelse med søfarende fra 
39 forskellige nationer. 

Hvilket arbejde, erhvervslivet i 
Aalborg-Nørresundby altså værdsæt- 
ter. 

 



Samarbejdsudvalg 
Torsdag den 26. oktober 1972 kl. 15.55 
afhøldtes ordinært møde i samarbejdsud- 
valget. 

Som suppleanter for Jørgen Madsen og 
Knud Zachariassen var mødt Ole Lykholt 
og Jens Thomsen. 

Som gæst deltog kontorchef Knud V. Jen- 
sens 

W. Kok bød velkommen, specielt til sup- 
pleanter og gæst. 

Inden man gik over til dagsordenen, fo- 
reslog Frede Jensen, at samarbejdsud- 
valgsmøderne blev gjort kortere. 

PUNKT 1: BEHANDLING AF FORSLAG FRÅ TID- 
LIGERE MØDER. 

Arbejdet med de påbegyndte nye lønsyste- 
mer er udsat til foråret på grund af 
travlhed i forbindelse med overgang til 
et andet EDB-system. Benny Møller fore- 
sløg, at mån ved forberedelsen til de 
nye lønsystemer drøfter disse med grup- 
pe b, hvilket W. Kok lovede. 

PUNKT 2: SIKKERHEDSUDVALGET. 

Henry Nielsen oplæste referatet af møde 
i sikkerhedsudvalget den 19. oktober. 
W. Kok omtalte de plakater vedrørende 
sikkerhed, der er hængt op på fabrikken; 
det er meningen senere at sende dem til 
andre fabrikker for således at opfordre 
disse til også at fremsende materiale 
vedrørende sikkerhed. 
Henry Nielsen udtalte tilfredshed med 
afstribningen i maskinværkstedet, men 
der mangler afstribning i andre værkste- 
der. 
Da det kun er muligt at få 2 mand med på 
sikkerhedskursus til næste år, vil man 
forsøge at komme med i kursusvirksomhed 
vedrørende sikkerhed på lokalt plan. 

PUNKT 3: KANTINEUDVALGET. 

Frede Jensen oplæste referatet af møde i 

kantineudvalget den 19. oktober og frem- 

lagde kantineregnskabet, der for tiden 
1/1-30/9 udviste et underskud på 
kr. 7.537,76, hvoraf kr. 5.644,97 hid- 

Tører fra 3. kvartal. 
Benny Møller mente, at man ved at udvide 
vaåresortimentet kan opnå et bedre resul- 
tat. 

Frede Jensen foreslog, at der afholdes 
et kantineudvalgsmøde, hvor man invite-   

Ter et par medlemmer af SU med og drøf- 
ter spørgsmålene, hvorefter disse tages 
op med fabrikkens ledelse. 

PUNKT 4: ORDRE- OG PRODUKTIONSFORHOLD 
(GRUPPE A). 

W. Kok oplyste, at vi for 1, halvår har 
haft et driftsresultat lidt bedre end 
budgettet, ligesom den budgetterede om- 
sætning. for de første 8 måneder er nået. 
Der er udarbejdet budgetter for resten af 
året og for 1973. Knud V. Jensen nævnte, 
at resultatet for 1972 bliver lidt bedre 
end forudset og for 1973 lidt bedre end 
i år efter de foreløbige prognoser, idet 
vi i 1973 håber på flere ordrer fra FLS, 
der giver større dækningsbidrag end 
skibsbygnings- og udearbejde. 
Sammen med FLS' planlægningsafdeling er 
beregnet antallet af arbejdstimer for 

FLS i 1973. Endvidere har der været mø- 
de med FLS' indkøbsafdeling og reserve- 
delsafdeling angående ordretilgangen fra 
disse afdelinger. Alle øvrige kundeemner 
er gået igennem for derigennem at foreta- 
ge en timevurdering til brug for 1973- 
salgsbudget. 

Der er givet tilbud på 2 el-filtre, og 
får vi ordren, er der enighed mellem fa- 
brikken og tillidsmanden om, at arbejds- 
tilrettelægning og betaling drøftes i en 
gruppe. El-filtrene er tilbudt til bety- 
deligt lavere pris end ud fra vore nor- 
male kalkulationsregler. 
Vi har averteret drejekapacitet til salg 
i "Underleverandørbørsen" inden for Jer- 
nét. 
Der er fremsendt forslag til investe- 
Tingsbudget for 1973, De enkelte poster 
heri blev gennemgået, men er endnu ikke 
bevilget. 
Benny Møller spurgte om virkningen af, at 
vi er kommet i EF, hvortil W. Kok, svare- 
de, at det på længere sigt vil være til 
gavn for os. 
Beskæftigelsen har været meget konstant 
i den sidste tid og vil være konstant re- 
sten af året, 
Frede Jensen oplyste, at man regner med, 

at der i 1. halvår 1973 i pladeværkste- 
det vil være beskæftigelse til 55-60 
mand (incl. værftsarbejde), medens der 
i maåaskinværkstedet for samme tidsrum kun 
er reserveret arbejde til 8-10 mand. 
Frede Jensen redegjorde ligeledes for 
udearbejdet, hvor der regnes med, at den 
nuværende styrke kan bevares indtil l. 
januar. Der forventes i løbet af kort 

tid en afklaring på forskellige ting på 
programmet for de andre fabrikker. 

 



  

Peder Holst Larsen efterlyste atter en 
bedre orientering på udearbejde, hvil- 
ket man regner med vil ske ved nedsæt- 
telse af et afdelingsudvalg. 
W. Køk spurgte, hvilke erfaringer man 
havde med det nedsatte afdelingsudvalg 

i maskinværkstedet, hvortil Benny Møl- 
ler svarede, at det er en ide, der bør 
tages op i de andre afdelinger, da det 
kun er positive erfaringer, man har haft. 
Der er enighed om at søge oprettet ud- 
valg i andre afdelinger. 

PUNKT 5: OVERARBEJDE I PLADEVÆRKSTEDER 
(GRUPPE A). 

P. Rusholt nævnte, at det på grund af 
travlhed er nødvendigt med overarbejde 
i pladeværkstederne. Der er taget mere 
pladearbejde ind, end der kan klares på 
normal arbejdstid, bl.a. for at skaffe 
tiltrængt drejearbejde. 
Henry Nielsen mente, at der bør gives 
bedre orientering om, hvor meget arbej- 
de der ønskes udført på overarbejde, og 
hvor lang tid det strækker sig over. 
P. Rusholt nævnte, at der er mange 
1-dags forsømmelser, hvilket også re- 
sulterer i overtid. 
Der er i SU enighed om at se positivt 
på overarbejde, og der opfordres til at 
give bedre orientering til folkene om 
baggrunden for ønsket om overarbejdet. 

PUNKT 6: ADMINISTRATIVE ÆNDRINGER 

(GRUPPE A). 

K. Debell oplyste, at det er vedtaget at 
overgå til 14 dages løn og lønudbetaling 
gennem pengeinstitut fra 1. januar 1973. 
Der er i lønningsposen lagt en seddel 
til oplysning om registreringsnumrene. 

Henry Nielsen nævnte, at man er indstil- 
let på at tage imod tilbud fra banker og 
sparekasser om at sende konsulenter her- 
ud, hvorved folkene slipper for at hen- 
vende sig der. 

Man drøftede spørgsmålet og blev enige 
om sammen med tillidsmanden at finde en 
ordning og give orientering herom. 
Knud V. Jensen oplyste, at man som af- 
talt ophæver interessekontoret fra 1. 
januar 1973, hvorimod det endnu ikke er 
afgjort, om sygekassen fortsætter efter 
1. april. 

W. Kok omtalte bonus, der i år vil bli-   
ve givet efter samme retningslinier som 
hidtil, men fremover vil få en anden ka- 
rakter, da vi ikke automatisk kan følge 
de samme retningslinier som cementfa- 
brikkerne, men må tilpasse vor løn efter   

andre maskinfabrikker. 
Henry Nielsen spurgte om forskudsbeta- 
lingen ved overgang til 14 dages løn. 
K. Debell mente, at det vil være rime- 
ligt, at pengene kommer til udbetaling 
torsdag den 1l. januar, og afdragene 
skal ske over 10 lønperioder. 
Vedrørende udlevering af lønseddel ved 

14 dages løn lovede W, Kok, at der vil 
blive givet orientering herom samt om 
de oplysninger, der står på lønsedlen. 
Benny Møller spurgte, om man ved over- 
gang til nyt EDB-system får statistik- 
ken som hidtil, hvilket K. Debell be- 
kræftede. 
Henry Nielsen foreslog, at de 12 kr., 
som virksomheden betaler pr. medarbej- 
der i forbindelse med overgang til 14 
dages løn og udbetaling gennem pengein- 
stitut, sættes i et fond, hvor der 
f.eks. bliver trukket 1 kr. fra hver 
mand pr. måned, ligesom fabrikken gi- 
ver et tilskud af samme størrelse, og 
at disse penge benyttes til et ferie- 
fond for 5-7 mand om året til ferie el- 
ler jul. 
W. Kok omtalte vort medlemskab af For- 
eningen af danske Cementfabrikker, der 
bliver ændret, så vi bliver medlem af 
Provinsernes Fabrikantforening, hvilket 
vil betyde en ændring for arbe jdsmende- 
nes vedkommende, idet de vil få en anden 

overenskomst. Det er et spørgsmål, der 
vil blive arbejdet videre på efter de 
gældende regler. Ændringen af medlemska- 
bet kan kun ske i forbindelse med over- 
enskomst fornyelsen. Knud V. Jensen nævn= 
te i denne forbindelse, at den lovpligti- 
ge ulykkesforsikring, der i øjeblikket 

er tegnet i AU, da vil overgå til Jer- 
nets egen ulykkesforsikring. 

  

PUNKT 7; OPVARMNING (GRUPPE B). 

Henry Nielsen ankede over opvarmningen 
i maskinværkstedet og hal S. 
W. Kok mente, at opvarmningen skulle 
være i orden, og foreslog, at man talte 
med værkføreren herom. Der er planer om 
at afspærre døren i sydlige ende af ma= 
skinværkstedet. 
Benny Møller foreslog at flytte afkor= 
terstationen, da der ustandselig bliver 
kørt jern ud eller ind. 
W. Kok nævnte, at et udvalg arbejder på 
at finde en løsning i forbindelse med 
magasinet, 

 



PUNKT 8: HJÆLPEMANDSKAB (GRUPPE B). 

Henry Nielsen ankede over, at der sta- 
dig mangler hjælpemandskab i værkste- 
derne, bl.a. til rengøringen, 

W. Kok svarede, at der i den senere tid 
har været 2 mand som ekstra hjælpemand- 
skab. P. Rusholt nævnte, at de var gået 
ind i produktionsarbejdet på grund af 
travlhed for øjeblikket, og udleverin- 
gen af råjern giver mere arbejde end 
beregnet. 

W. Kok lovede at se på spørgsmålet omgå- 
ende og evt. antage en mand til råjerns- 
ekspeditionen, 

PUNKT 9: REJSEARBEJDE (GRUPPE B). 

Henry Nielsen mente, at aflønningsfor- 
men for rejsearbejde burde ændres, da 
den er utilfredsstillende. Der bør væ- 
re et afsavnstillæg ved rejsearbejde. 
Man drøftede aflønningsformen,. og W. Kok 
lovede at se nærmere på spørgsmålet og 
forhandle med tillidsmanden herom. 

PUNKT 10; EVENTUELT. 

Næste samarbejdsudvalgsmøde blev fastsat 
til den 7. december 1972, 

Angående ferie næste år foreslog W. Kok 
følgende: 3 uger samlet 1/7-22/7, dagen 

efter Kristi Himmelfartsdag (1/6), 24/12 
(1/2 dag); 27/12, 28/12, 31/12 (1/2 dag) 
og 1 dag efter eget valg efter aftale 
med værkføreren. 

Jens Thomsen efterlyste et førerhus på 
gaffeltruckene, hvilket W. Kok lovede 
at se nærmere på. 

Mødet hævet kl. 18.05. 

BE 

Fratrædelser 
Værkfører Niels E. Jensen er fratrådt 
30.9.72. 

Ingeniør 5. Krogh Sørensen er fratrådt 
30.9.72. 

Værkfører Anton E. Larsen er fratrådt 
31.10.72.   

smil lidt mere 

  

"Jeg skal lige hen for at hente min 

arbejdsløshedsunderstøttelse, og så 
går jeg over og får udbetalt min 
studiehjælp, inden jeg henter vores 
gratis madbilletter. Kan du ikke i- 
mens gå over på hospitalet og tage 
en af de gratis undersøgelser og så 
tage hen og få vores boligsikring, 
og for resten også hente mine nye 
gratis briller i sygekassen samtidig 
med, at du henter din moderskabsydel- 
se og fødselspakke,. Senere mødes vi 
så ved Rådhuset til den store demon- 
stration mod dette rådne, stinkende, 

etablerede samfund." 

KAN FØRE TIL FJERNDEMOKRATI 
- Hvad forstås egentlig ved moderne 
demokrati? spørger en mand. 

- Det skal jeg forklare dig, siger 
hans ven. En mand kommer kørende i en 
moderne Mercedes og tager en person 

op at køre, standser ved et hotel og 
giver en stor middag samt 500 kr. i 
lommepenge. Det er demokrati. 
- Sig mig, har du været ude for det? 
spørger manden. 
- Nej, men det har min søster. 

  

Ansvarh. redaktør Aage Clemensen + Redaktionssekretær Edel Frederiksen 
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