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Nazipartiet DNSB vil
holde en koncert i deres
hovedkvarter i Greve – vi
stiller os i vejen!

HUNDIGE – Lørdag den 6.
august vil nazipartiet DNSB
gennemføre en koncert i de-
res bunker på Hundige
Strandvej i Greve. Det har
fået Antifascistisk Aktion
(AFA) til at indkalde til mod-
demonstration.

Demonstrationen – der
gennemføres på et fredeligt
grundlag – starter klokken 15
fra Hundige Station. Herfra
går demonstrationen til Hun-
dige Strandvej, hvor der vil
være musik og taler.

Hundige Station kan nås
med S-toget (linje A) fra Kø-
benhavn.

Antifascister fra Fyn og Jyl-
land er gået sammen om at
indkalde til en fælles togtur
for antifascister fra hele lan-
det til demonstrationen mod

nazikoncerten i Greve den 6.
august.

Det er muligt at stige på to-
get hele vejen igennem lan-
det. Inden togafgang er der
samling på Aarhus Banegård
klokken 10 (ved billetautoma-
terne) og klokken 11.40 på
Odense Banegård (ved billet-
salget).

Man kan stige på toget føl-
gende steder og tider:

* Aalborg klokken 09.01.
* Hobro klokken 09.32.
* Aarhus klokken 10.28.
* Skanderborg klokken

10.41.
* Horsens klokken 10.56.
* Vejle klokken 11.13.
* Fredericia klokken

11.33.
* Odense klokken 12.08.
Det er Jyske Antifascister

(JAF) og Fynske Antifasci-
ster (FAF), der står bag togtu-
ren. 

Der er lavet en flyer for fæl-
lesafgangen, som du kan
sprede i din by:

http://projektantifa.dk/
togtur.pdf

Hundige Station
lørdag 6. august kl. 15

Læs mere på:
http://projektantifa.dk
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Demonstration mod nazikoncert

Flygtningeskibet Anton
kommer til Aalborg 
2.-4. august.

AALBORG – Flygtningeski-
bet Anton er i Aalborg den 2.
til 4. august – under de inter-
nationale ungdomslege.

Skibet med skipper Knud
Andersen anløber i dag ved ti-
tiden, hvor det lægger til kaj
ud for Nytorv.

Aalborg får herved besøg
af klimaflygtninge fra Afrikas
tørkeramte områder. Det er

dog ikke udsultede og afkræf-
tede flygtninge fra Somalia og
Afrikas Horn, som selv har
kræfter til at komme herop,
hvor der er mad i overflod –
men 70 utroligt virkeligheds-
tro flygtningeskulpturer om-
bord på det gode skib Anton.

Billedhugger Jens Gal-
schiøts skulpturer er en aktu-
el påmindelse om, at de rige

lande har forpligtet sig til in-
den år 2015 at halvere fattig-
dom og sult i verden.

Flygtningebåden er altså
både et kunstværk og en poli-
tisk manifestation, der brin-
ger fornemmelsen af verdens
flygtningeproblemer helt ind
i de danske havne.

Se Antons sejlplan på:
www.aidoh.dk
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Flygtningeskibet Anton i Aalborg

Mange støtteaktiviteter
har bidraget til resultatet.

Månedens meget flotte resul-
tat skyldes en lang række
støtteaktiviteter landet over:

Støttefest i Nordjylland,
som gav 23.387 kroner, Store
kalkedag, også i Nordjylland,
hvor en gruppe venner af Ar-
bejderen kalker en gård og

donerer honoraret til Arbej-
derens støttefond: 2.000 kro-
ner. Kartoffelsmovs i Århus,
som gav 4.000 kroner, arran-
gementet »Kommunister og
Kultur« i Odsherred, som gav
5.003 kroner og forårsfesten
på Amager, som gav 10.140
kroner.

Så blev forårets netauktion
afsluttet og indbragte alt i alt
over 14.000 kroner.

Endelig har Arbejderens
Venner i 3 F Sommervej, År-
hus indsamlet 3.000 kroner.

Flot resultat i juni

TIRSDAG 2. AUGUST
KØBENHAVN
EU i hverdagen
Tid: kl. 15-16
Sted: 94,5 Mhz / Hybrid 104,5
Se: www.albertslundradio.dk

Besøg Arbejderens Bogbutik
Tid: kl. 16-17.30
Sted: Griffenfeldsgade 26

ONSDAG 3. AUGUST
KØBENHAVN
Besøg Dansk-Cubansk Forening
Tid: kl. 17-19
Sted: Nygårdsvej 52
Se: www.cubavenner.dk

TID OG STED

Forbifarten

BOGTILBUD

Bestil via www.kommunister.dk eller
telefon 32 17 04 75 mandag – torsdag kl. 10-15

JOSÉ MARTÍ
LIV OG VÆRK – OG HANS SKILDRING AF USA
Af Jørn R. Hansen · Udgivet af Skriveforlaget 2011 · 264 sider

Enhver der har været i Cuba kender navnet José martí. Der findes
buster af ham overalt på øen. José Martí var organisator af
cubanernes endelige oprør mod Spanien i 1895. Men han var også
en blændende skribent. Det finder man ud af, hvis man dykker ned
i José Martís 27 bind store »samlede værker«.
Jørn R. Hansen skriver her om denne cubanske nationalthelt.

Pris kr. 149,- Porto kr. 30,-

OPERATION PLUTO – USA’S FØRSTE MILITÆRE
NEDERLAG I LATINAMERIKA
Denne bog er udgivet i anledning af 50-året for Svinebugt-
invasionen. Den indeholder spændende detaljer fra de tretten
dramatiske døgn og politiske analyser af blandt andre den
cubanske historiker Juan Carlos Rodriguez.

Udgivet af Dansk-Cubansk Forening april 2011. 124 sider.
Redigeret af Sven-Erik Simonsen

Pris kr. 100,- Porto kr. 30,-
Indsamlet i juni 2011
Læserbidrag 18.477 kr.
Kommunistisk Parti Amager 15.641 kr.
Kommunistisk Parti Nørrebro 6.415 kr.
Kommunistisk Parti Nordvest 15.127 kr.
Kommunistisk Parti København Syd 8.115 kr.
Kommunistisk Parti København unge 9.875 kr.
Kommunistisk parti Kbh. i øvrigt 3.585 kr.
Kommunistisk Parti Vestsjælland 6.503 kr.
Kommunistisk Parti Sydsjælland 1.350 kr.
Kommunistisk Parti Syddanmark 500 kr.
Kommunistisk Parti Århus afdeling 10.150 kr.
Kommunistisk Parti Århus unge-afdeling 300 kr.
Kommunistisk parti Århus i øvrigt 7.865 kr.
Kommunistisk Parti Nordjylland 26.857 kr.
Andet 11.480 kr.

I alt 142.240 kr.

ARBEJDERENS STØTTEFOND

Her er Anton i Aarhus ved en
tidligere lejlighed.

I Foto: www.levendehav.dk


