
Til Distriktsstyret 

v/formannen 

Kj æ r e kamerat. 

ABBEIDEBIES 
KOI1It1UNISTPARTI (manist-teniniltell 

Postadresse: 

Postboks 211 
Sentrum Oslo 1 

Kontoradresse: 

Bernt Ankers gt. 6 8 
Postgiro 2 21 40 70 
Tlf. (02) 41 40 32 

Oslo i mars 

For noen måneder siden skreiv jeg til deg om 

en vervekampanje for Røde Fane. Nå er vi i ferd med 

å avslutte kampanjen, og vi kan slå fast at sjøl om 

vi neppe når de måla vi hadde satt for kampanjen så 

er resultatet bedre enn på fl e re år. Det er tydeligvis 

økende interesse for teori og for den typen teor e tisk 

stoff som RF bringer. 

Men det er stor forskjell på distriktene. Østfold, 

Hedmark, Oppland, Buskerud, Tel e mark, Rogaland og 

Møre og Romsdal kan ikke ha hatt noen kampanje i det 

h el e tatt. Vervetall på fra l til 5 personer er så 

svakt at jeg ikke synes dere bør være bekjent av det. 

Derimot har Sør-Trøndelag, Finnmark, Sogn og Fjordane 

og Vestfold brukbare resultater. Oslo og Akershus 

topper statistikken, men brorparten av vervinga i 

dette området står to redaksjonsmedlemmer for. 

Når jeg nå skriver til deg igjen, er det fordi 

jeg trur at det fortsatt er mulig å oppnå endel mer 

i denne kampanjen. Noen distrikter har praktisk talt 

ikke verva. De må kunne gjøre noe, særlig 

Fane er blitt så bra. Noen distrikter har 

o 
na 

en 

som Røde 

del gamle 

abonnenter som nylig er strøket av listene. Her bør 

det være mulig å verve folk på nytt. For å gjøre denne 

delen av arbeidet lettere sender jeg kopi av stopp

lista for ditt distrikt. 

Jeg vil gjerne høre fra deg om erfaringer fra 

vervearbeidet og vil også sette pris på å få kommentarer 

- til vervekampanjen eller tidsskriftet. 

l sen 
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ABONNER PA 
RØDE PANEl 

Høde l'ane er AKP(rn-l)s teoretiske tids
skrift. Ulaclet tar opp emner som IJL;rG~ 
ha stor intere::;se langt utafor part!~~. :-; 
rekker. Iler finnes lange og intere::;san
te artikler om sosialisme,orn inlerna
~jonale spørsmål,om . clen kapitalisti::;kl~ 
krisa,orn fred- og forsvar::;spørsmål og 
masse annel.Dessuten har bladet en 
skarp debatt om mange emner. !Jladet 
IJurcle være uunnværli~ for folk som vil 
ta clel i den debatten som furep;ar på 
venstre::;ida idae. Høcle Fane trenr:er 
rn an~ e f l e re a bl> onn e n t e r , e 11 e r ka n d e t 
r_i s ike re konkurs. Et årsabuonnerne n l ko
~ter bare kr. 12~ For den prisen får ·!u 

seks lærerike oe fyldige tidsskrift. 
slå til. 

Hilsen !'innmark AKP(m-1) 

Ti l 

Høde Fane 
Ll_oks 8] Uryn 
Os lo G. 

{ 

-
Jer, slår til på nette uimotståe
lige tilbud. Send meg Hode Fane 
snare::;t mulig. 
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