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seinere utvidelser.Styrkinga av 

økonomien vår er også on Perm- 

nent oppgave. 

LØSSALGET 

tidligere 

sett at løssalget 

så fort kampanjen har bitt av-

slutta. Dette er en småborgerlig 

stil, on liberalistisk stil.På 

det beste tidspunktet under 

kampanjen for ett år sia, lå løs-

salget på ca. 3 000 i Oslo. 

i dag Ligger det på omlag 2 000, 

med en sikker rien sakte økning 

de siste numrene. 

kareeanjer har vi 

har rast nedover 

i I 	C 	(..„; 	ri 	'1<` 	i 	1'4 t 	r -  N 

?ravla fra 1912 var det som la grunnsteinen for bo-

sjevismens seier i 1917." (Stalin) 

Dette sitatet viser hvilken betyfning en kommunistisk avis har 

som propgganCa l agitator og organisator for den sosialistiske 

revo lus j onan. 

På kort sikt sår kommunistene overfor store oppgaver i klasse-

kampen. Vi lever i ei førkrigsperiode, på arbeidsplassene og i 

industrien skjerpes kampen - og derfor stilled fet større krav 

til Pressas dekning av disse kampene, og større krav til sored- 

ninga av avisa. I denne tida skal kop-imunistene gro djupe røtter 

i proletariatet. Derfor må avisa spres spesielt i industrien ( 

(sjøl om fet ikke skal vmre unnskyldning for ikke å selge avisa 

anCre steder også.) 

,'vonfor er avisa 	viktig ne stopp i denne tida ? 

Avisa bygger bruer mellom partiet og arbeider-massene .Det går 

ik'e for et koeimunistisk:parti å møte krisa, eller å gjennomføre 

en sosialistisk revolusjon - hvis partiet står aleine not "rakla". 

Derfor er avisa uomtvistelig en god metode for å knytte disse 

båndene. Leserundersøkelsen som Klassekampen har satt i gang 

viser det. 'Testen alle son svarer er folk som står utafor partiet, 

(Pol-øvrig, kjnre kamerater, - få ut fingor'n og svar dere ogs,4) 

Vi skal styrke pari9teogelatbre avusa , 9 nettopp for å styrke 

arbeuderklassens kamp. Ilen skal vi da utbre avisa bare under ka n- 

0 ? Sjølsagt ikke: Derfor må utbyg g inga av den kommunistiske 

pressa vmre en permanent  oppgave. 

TO GAITGDR I =1 

:■ or å ku= utvifo avisa 

til to 

det: 

1. 2500 nye abonnenter. 

2. Løssalget må o)p,slik at 

totalopplaget ligger på 

19500 hver uke.  

I fenne utvidelsen ligger 

det et høyere krav til en 

fast sta_:me runit avisa.En 

stamme avabo , 'enter son 

ikke svikter. Lette betyr 

enormt mye økono -lisk, og 

kan vmre avgjende f = 	or 

ganger di uka kreves 
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to ganger i uka bare er en forløper 
for videre utviding av avisa:: 

Alt dette viser at vi går fram-

over, og at kanoen mot høyre også 

gjelder på dette område. Så lenge 

vi har en aktiv holdning, er jeg 

overbevist om at barnesjukConMene 

i synet oh den kommunistiske pressa 

vil forsvinne helt. 

Kort sagt: 

o Saget• skal 'økes, hver avdeling 

nå stille dristige målsetninger. 

o 2500 nye<abnnnenter skal vare i 

havn på kort tid. 

o. Hver avle linn må ha egne kk-an-

svarlige. 

o Det trengs kontroll, og Cet trengs 

å finne smidige dalgsmetoder. 

I og for seg er det bra, nen 

til en by på Oslos størrelse, 
med så stort o•oletariat, 

så er Cet ikke imoonerende. 

Derfor er arbeidet med å 

stabilisere et høyt lossalg 

også en kamp mot høyre-

tenking i form av liberal-

isme. 

SP=ITG HÅLS=ITINGF,NE4 

Det er ikkeno i veien 

for at de enkelte avdeling-

ene sprenger sine lokale 

målsetninger, undersøk og 

virder Cet1 I denne kamp- 

anjen skyl vi også spesielt 
knytte bånd til arbeiderne 

i industrien, men det betyr 

ikke at vi Skal slutte å 

selge til andre grupper. 

Dessuten: Det er helt 

nødvendig at hver avdeling 

har sine egne kk-ansvarlige 

son 	 lede under- 

søkninger un hvor stor mål-

setninga skal vare, og son 

kan leclo arbeidet :led å 

finne smieige salgsnetoder. 

I 	 til dette er det 

sjølsagt nødvendig ned 

kontroll av arbeiCet. 

SY STO SE DD 
At klassekampen kanner 

ut to ganger i uka er en 

stor seier for den revolu-

sjonere ko nunistiske beve-

gelsen. 	XX nr. 39 står (et 

at rotr_sjonskampanjen skal 

avsluttes i 1976. Trykker-

iet må jo brukeslt Dette 

tilsier at utvidinga til 
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Kjell 
	er ekskludert fra partiet. Arsaken til eksklusjonen 

er følfende: 

1) Gjentatte grove brudd på den demokratiske sentralismen. 

2) Hans syn på sosialimperialismen står i motsetning til partiets. 

3'j Hans syn på SV/DNA. 

4) Uvillighet til å gjøre sjølkritikk på ovennevnte saker. 

1) Ved gjentatte anledninger har KB gått ut mot fraksjonens linje 

på allmannamøter i Palkom, hvor han har hatt sittpolitiske virke. 

Sist kom dette til uttrykk ved at han saboterte kampen mot SV/ 

KUL-opposisjonen ( som nylig ble ekskludert fra Palkom) og i 

realiteten støttet denne fraksjonen. 

2) Han står etter 1 1/2 års diskusjon om sosialimperialismen frem- 

deles mot partiets linje på sosialimperialismen. Dette kommer 

blant annet til uttrykk gjennom det følgende sitat, hentet fra en 

stensil han skrelJ i forbindelse med eksklusjonsdiskusjonen i hans 

tidligere avdeling: 

" Det synet jeg ikke har greid å finne dekning for er at Sovjet 

utgjør en agressiv og akutt og overhengende fare for Vest-Europa 

og Norges sikkerhet. Og enda mer måten dette propanganderes på. 

Det følger ikke logisk av at en anser Sovjet som imperialistisk at 

de utgjør en agressiv trussel mot Norge - like lite som at England 

ekler Frankrike skulle utgjøre en slik trussel fordi de er imperial-

istland. Også Norge er et imperialiatland, uten at vi dermed, isolert 

sett, truer så mange andre lands sikkerhet. Men hva så med Nato-

Norge og Nato-Europa med tysk revansjisme og USA-imperialismen 

både foran og bak? - Er det vi som er trua av Sovjet eller er det 

Sovjet som har grunn til å føle seg trua av oss? " 

3) Han har i diskusjonen i forbindelde med valget - 75 ment at "sjøl 

om SV og DNA ikke er noe politisk alternativ for ham personlig, 

J 
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Lør. 8.nov: kapitallEz.r-n i Sovjet 
Hans Ebbing 
knut Johansen 

Lør. 15.nov: Kandidatstyrekon- 
frontasjon 

Lør. 22.nov: Søkelys på NRk 
Bjørn Nilsen 
notinnl. (usikker) 

Ler. 29.nov: GENERALFORSAMLING. 

så er det objektivt en progressiv utvikling 
	massene stemmer på 

SV eller DNA og ikke går til Høyre.eller AL I  1f 

4) Han har på gjentatte møter, blant annet med DS, ikke vært villig til 

å gjøre sjølkritikk. Han framsto i forbindelel med eksklusjonsdisku-

sjonen med åpent fiendtlige sysnpunkter på partiet, særlig mot 

.partiets ledende organer på forskjellig plan. Han karakteriserte DS' 

henvendelse til avdelingsstyret, hvor DS ba styret vurdere KBs 

medlemsskap, som "konspirativ bakvaskelse" og som "et forsøk på å 

manipulere medlemmene i avdelinga." Han sammenligna AKP(m-l)s 

ledelse med høyrefløyen i det gamle SF og sa at "han før hadde sett 

rottene gnage i kantene og fare med løgn' osv." 

KB er ingen nykomling og uerfaren person i forbindelse med m-l-

bE.:vegelsen. Han gikk ut av SF sag rimen med SUF(m-l), men ble ikke med 
i dannelsen av den organisasjonen (SASG) som gikk inn for å bygge 

et nytt kommunistisk parti i Norge, på grunnlag av marxismen- 

leninismen- Mao Tsetungs tenkning. Tvert i mot dannet han "Marxistiske" 

Arbeidsgrupper sammen med Ole f 	. (kjent fra FB) og Svein 

J. 	(kjent fra ATT). 

KB ble opptatt i AKP(m-l) våren -73. Det er nå klart at han i den 

anledning aldri gjorde sjølkritikk på tidligere politiske standpunkter, 

Det må skrives på høyreQvvikets liberalisering av partinormene , at 

han ble tatt opp. 

Eksklusjonen av KB er en viktig lEx.cdom for partiet. Når personer 

med lang politisk historie, med lang skolering i feilaktige politiske 

ideologier og linjer, søker opptak i partiet, må de ikke slippes inn 

før de gjennom krugdig sjølkritikk og dolumentert praksis i lang 

tid har vist at de har tatt marxismen-leninismens og proletariatets 

standpunkt. 
DS/Oslo. 

DNS' MOTEPROGRAM FRAM TIL G .."-INI:L..E°'01\1;i1LII I, - GA: 

Lør. 11.okt: 

Lør. 18.okt: 

Lør. 25.okt: 

Lør. 1.nov: 

Fascismen på fram-
marsj. 
Finn Sjue. 
brisa i verdens-
økonomien. 
Peder L. Lysestøl. 
Portugal - hvilken 
vei? 
kåre A. Nilsen 
(journalist i Fri-
heten) 
Martin Indregard. 
Nynorsk - einaste 
riksmål i landet? 
Anders M. Andersen 
motinnl.(usikker) 
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RA 11 
D- F R‹Dtul- 	H es-i- 

29. 	 'hør Qr doe igjen gene- 
ralforsamling i DNS.Atemmerett 
ved generalforsamlinag har alle . 

 see-  reee,TDS$ sem like *tø 14~ 
i eide ,'441.11Lrirmr-t tilstedeosed, 

to møter i høs. Det følg-
%414;r en begrunnelse for hvor-
f oi11 kommunister som har 
pesaktisk mulighet for det bør 
sørge for å få stemmerett og 
være med på å sikre enda et 
Rød•Front-semester i DNS, 

VI TRENGER DNS 

i anti-imperialistiske aksjoner, 
strelkestøttearbeid, i kamp mott 
fascismen osves~ siste tidas s 

!„Ilønsr mot Frx4ei,-fasoismen har t 
'Vesentlig styrkh ved st DNS har 1- 21.1- 
net ta så mange og raske Jeditiatlese 

iOgså i den ideologisky kempen omn 
ot'sblant studentene stAr RSd Front 
it en viktig - stilling. Dette' gjen-• 
speiler seg t. hestens steprogram s  
b= kampen mot revisjonismen - Uåls 
dan internasjonale og den morske , - 
er gitt stor plass. 

DERFOR: 
DEN NORU.E ARBEIDERKLASSEN TRE= 
ETRØDT DNS 
DEN REVOLUSJONÆRE OG TROGREODIVES, 
TqFNEGELSEN I NORGE TRENGER ET 1= 
DNs 

Dat er sjølsagt feilaktig å si 
at DNS er det viktigste redskapet 
i klassekampen i dag. Å si dette 
innebærer at studenetene tillegges 
en betydning de ikke har, reellt. 
MEN: Med Rød FroHU-Ved roret har 
DNS utvikla seg til å bli et organ 
esel har betydning langt utover stud-
entenes egne rekker. En seier i 'LINS 
betyr derfor at hele den progressive 
og revolusjonære beveselsees styrkes 
eg konsolideres. Et tap er et neder-
lag for hele bevegelsene 

lød Fronts prakeis i de åra vi -ear 
sittet med ledelsen, og også i det-
te semestret er i ceg sjøl gode eks, 
på at klassebevisste arbeidere, anti-
imperialister og andre progressive 
organisasjoner og bevegelser trenger 
et studentersamfund med rød ledelse. 

Dat er Rød. Front som blant student- 
ese lear gått i spissen for å styrke , 

 og utvikle enheten med arbeiderklas-
sen. Dette er oppnådd gjennom lang-
varig og jamt streikes tøttearbeids, 
gjennom å stille DNS talerstol og 
propagandaapparat til disposisjon 
for arbeidsfolk i kamp, og gjennom 
at de falske "arbeiderlederne" iSV 
og DNA er blitt avslørt overfor 
store deler av studentene ved hjelp 
av Rød Fronts propaganda. 
3gså for det progressive og revo-
lusjonære arbeidet blant studenter 
har en rød:: ledelse av DNS utvilsom" 
brett stor betydning. Rød Front står 
'or konsekvent støtte til studenten-
eneb egne interessekamper, moSZV'ee 
og andre reaksjonære kre ftern feer,- 
ræderi. Gjennom Rød Prent her det, 
vært-  mulig å mobellserestorei deler 
av studentmassen til aktiv innsats 

Litt om den taktiske situasjonen -- 

Det er i skrivende stund. belt sileksee'o 
at i det minste PEP s'Siller til vale 
mot Rød Prente Varemerket deres em 
gammeikjent YeeCarthyismep og "Ke 
mot ekstremisme lyder h=opet: 
Til nå har utkjøra deres vært p» ee 
av amatørisme og plattheter, e me 
bør sjølsagt ikke undervurdere e e s  
De .rirpå den belges av antieskove se-
isme som. går vidt og bredt nå, ogads 
på. universit~t.. 

HVa av: kom= til å gjsrskkir i skriseS 
ende stund mer usikkert. r "Unler-
ersitas"s- det reaksjenære hoved-
organet deres blant stodentesesspeks , 

 uleres det mye på dette, og dee :bes. 
tes ulike alternativer for hvile al-
lianser SV kan inngå, Tankan,ss 
front av SV, RTUJ, Anarkistene og 4., 
Internasjonale er dem ikke helt fram-

Det '4ei veit er atiSV har vært langt 
mer aktive på møtene enn på lang tded 
og vi veit også at de sikler etter , 

 posisjoner i DM, Uansett hva deg 
 måtte finne på kan vi love dem larv, 

kamp: i tida framover 

KAMZRATER 
VÅR MED :'Å Å SIKRE' AT. OGSÅ. VAREN 
BLIR RØD I STUDENTERSAMFUNDEVir 
SKAFF DEG TO KLIPP OD' STEM RffSe 
FRONT PA GENERALFORSAMLINGAsl. 
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Partiet vårt utvikler seg gjennom kamp: Vi utvikler nye- ~ 
og hever kwiapen på forskjellige områder opp på et høyere nivå. Det 
er ikke til å unngå at det underveis blir en del avskallinger (konf. 
augustnr. av TF). 

Vi har utviklet sikkerheten samtidig, det har sommerleirene vist 
i praksis. ilen den daglige praksisen vår er ikke alltid like god. 

Vi.ønsker å spre politikken-vår, -  men holde vår organisasjon feie 
oss sjøl. Dette for å beskytte oss - i dobbelt forstand. • 

Jo mindre du veit om andre og hele partiapparatet vil være en 
beskyttelse for deg sjøl i en skjerpa situasjon, og jo mindre andre 
vit om din organisasjon og hvor du står i apparatet, desto større 
sjanse er det til å holde partiapparatet skjult for SIPO. 

Så til mitt poeng: 
Jeg har konkret erfaring med et medlem som meldte seg ut for ei 

tid siden. Når andre kamerater treffer vedkommende er dp-ofte laus-
munnet med indre: partisaker, fordi det- ikke faller dp -m-noen  
hargått ut. 

Kamerater; Vi må lære oss d diskutere politikk med hverandre, 
men vi må styrke sikkerheten oss imellom. Det er ingen grunn til . å 
innvie andre medlemmer om vår organisasjon eller om indre diskusjo-
ner - særlig ikke når vi ikke har peiling på kameratens politiske 
praksis på en stund. 

 

Bjørg. 

 

- 	 --- t I\"c 

\ 	 , 

Neppe. Syns ikke den er bra nok i dagens situasjon - og om 
noen få år er kravene til sikkerhetspolitikk og -praksis mye større, 
Dette må vi tenke på nå. 

Sikkerhetspolitikken er et strategisk og ikke bare et taktisk 
spørsmål. Tar vi lett på sikkerheten i dag, vil dette kunne ramme oss 
hardt siden. Da kan det gjelde partiets slagkraft i en viktig situa-
sjon, eller livet til kamerater. 

Sikkerhetspolitikken må være konkret og gjennomtenkt. Vi må ana-
lysere hva fienden på kort og lang sikt har interesse av å vite om 
Partiet', og hvilke midler de sannsynligvis har til rådighet for å få 
de informasjoner de ønsker. 

Ut ifra denne analyaen kan vi legge opp vår linje. Men vi må gå 
konkret og nøyaktig til verks, ellers blir det lett hemmelighetskrem-
meri og ikke sikkerhetspolitikk ut av det. 

Så må de konkrete sikkerhetstiltakene gjennomføres skikkelig av 
alle. 
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Noen tar for mange sjanser, eller de har en god praksis bare når 
de har god tid. (F.eks. or det helt sprøtt å ringe rundt 	flytte på 
tidligere avtalte møter.). 

Noen konkrete saker: 

- Distribusjon av interne papirer må foregå fullt sikkerhetsMessig 
forsvarlig. Ikke i eller forbindelse med møter eller demonstrasjoner. 
Slike kan bli utsatt for politirazzia eller provokasjoner. Ikke i even-
tuell intern bedriftspostgang. 

- Strukturer og forbindelsesledd er interessant for fienden å få 
kartlagt. 

- Det du sier i telefonen kan være mindre farlig enn hvem du rin-
ger til. Telefonnumre kan registreres i det de slås. Ringer du fem 
kamerater i fleng og sier at møtet er flytta til i morra, kan du ha 
gitt SIPO en godbit. 

TIL ST_UTP: 

Undervurd6r ikke våre fiender: Hvem tror du er best organiset? 
AKP(m-l) eller staten? 

På forsommeren var jeg innom Herregårdskroa for å "dyrke" en sym-
patisør. Vi tok en (skjelden;) øl etter et langt og hardt møte. 

Å komme inn på Herregårdskroa var litt av et sjokk: Der satt en 
rekke kamerater, oppsiktsvekkende mange. Og inntok halvliter etter 
halvliter til 10 kr. pr. stk. 

Da jeg seinere tok opp dette med en annen kamerat, fikk jeg vite 
at Herregårdskroa var sommertilholdsstedet foe en rekke kjente kommu-
nister; foruten KUL-folk, "venstre"-SVere og vestkantungdom. I sann-
het ei nydelig suppe: Vintertilholdsstedet ble sagt å være Casino. 

Å br uke mye tid og penger på ølsteder er helt ukommunistisk, 
det er typisk tegn på en borgerlig, "salong-radikal" livsstil som vi 
forlengst skulle ha avvist. 

1. Å bruke mye tid (f.eks. et  
feil disponering av tida. Jeg har 
30m har fritidsproblemer. Mye tid 
tigere saker: Klasoekampoppgaver, 

2. Å bruke mye penger på øl er feil disponering av penger. La gå 
at en kan ta en øl i blant, det kan f.eks. være viktig sosialt og i å 
utvikle kameratslige forhold til partifeller og sympatisører. Men: 
I blant,  og 4n øl. 3-4 halvlitere 2, 3, 4 kvelder i uka er vanvidd. 
Ingen partimedlemmer må tillates slikt. 

par kvelder i uka) på restaurant 
ennå til gode å høre om kommunister 
på øl -s ted må derfor gå ut over vt:,- 
familieliv osv. 
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Videre: Rørsla trenger penger. Rotasjonskampanje er ett stikk-
ord. Vietnam trenger penger. Chilekomiten, KF osv.osv. trenger per.- 
ger. En kommunist prioriterer sinex midler i forhold til dette, ikke 
i forhold tire-Ft behov for/lyst på fyll. 

3. Klassekampen skjerpes, sikkerhetskrava skjerpes. Før i tida, 
da Kalla var tilholdsstedet, veit vi at SIPO var der. Det er ingen 
grunn til å tro at de er blitt'slappere nå. Vi må 4.a.o. regne med 
at SIPO har ører på Casino/Herregårdskroa. Vi veit også at folk 
- alle folk - blir løsmunnet av å drikke. To halvlitere er for 

71-e--.E—er uakseptabel sikkerhet: 

Jeg venter nå en del reaksjoner i form av: " - skal vi ikke få 
lov å ta en øl heller, nå da?" og tirader om utvikling av symp'ere, 
slappe av etter møter osv. 

For det første: En kan godt ta en øl, f.eks. hjemme, eller på x 
et tilfeldig sted. Men hold kjeft med politiske saker: 2u: Ansam-
ling av progressive på xt± bestemte steder er feil (Casing). pg: 
Er en jævli tørst, kan en bestille Sn halvliter 	og et par glass 
vann. Det er bedre sikkerhet, bedre økonomi o'g bedre helse: 

Kamerater med alkoholproblemer må tas skikkelig, på en kamerat-
slig måte. Motsigelsen mellom alkoholisme og kommunisme er meget 
skarp: En må velge - enten det ene eller det andre. Jeg veit det 
finns partimedlemmer som bruker så mye på øl at ektefellen klager 
til vennekretsen og ber dem ta det opp. Vi kan ikke i dagens skjer-
pa situasjon fortsette å tillate slikt. 

Til sist: Alle dere som syns jeg moraliserer: Se på deres eg 
stil, og spør om den er kommunistisk. Spor hvilket livssyn som pre-
ger den, og hva for en politikk som bestemmer den. Moralisering 
kan vi overlate til borgerne. Og dersom omgangsformene i visse ml--
miljøer er avhengig av et ølsted for å eksistere, er det virkeli g 

Supolf. 

r. _ 	' 

"Hvem eierTyssedal" er en film om don internasjo-
nale monopolkapitalens tutx imperialistiske virksomhet i 
Norge. 

Filmen viser hvordan kapitalen har fått fritt spille-
rom av staten til å utbytte Tyssedalssamfunnet så lenge 
det var nok profitt å hente, og hvordan de hensynsløst 
trekker seg ut når ikke profitten er stor nok - og der-
med ødelegger hele grunnlaget for bosettinga i Tyssedal. 

Filmen viser også hvordan SV-folk aktivt er med på 
å slå ned organisert folkelig kamp. 

Filmen er bra. Vanlig taktikk fra kinematografenes 
side når det gjelder progressive filmer er å ta dem av 
programmet etter ei uke, før folk flest er blitt klar 
over at den går. Siden blir det at "filmen gikk så kort 
tid" brukt som argument mot folk som ønsker pengestøtte 
til slik film. 

Den eneste måten å unngå at filmen blid terat fort 
av, er at flest mulig sørger for å se filmen med E21 gang, 
slik at publikumstallet holdes oppe. 

Derfor: 
- Få med deg andre og se filmen raskt: 
- Støtt opp om den progressive filmen: 

galt fatt. 
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_ 
15,QLTOBER: DEMONWIR,aSJON MOT FRALLEGG-ET TIL ENDRING AV ANDSVI ,.,RKLOVA! 

Med kommunistane i spissen har kunstnaror ganisasjonane i kunstnoraksjonen 
satt i gang ei kampanje mot eit fellesnordisk framlegg til endring av 
åndsverkslova. (0m innhaldet iv dette endringsframlegget sjå KK 17.sept.) 
Høgdepunktet i denne kampanja er ein DEMONSTRASJON FRÅ UNIVLRsITETS-
PLASL)EN TIL REGJRINGDBYGGET DEN 15. OKTOBER. 
Alle som kan bør støtte demonstrasjonen og delta i den! Tidspunktet blir 
kunngjort i dagsavisene. 
Ved sida av kunstnarane, er det særskilt viktig at kampanja får akti_v 
støtte frå følgande yrkesgrupper: 
- lærarar 
- bibliotekarar 
- NRK-ansatte 
- foralgsarbeidarar 
- journalistar 
- museumsfolk 
- teaterarbeidarar 
2,9; vil difor - å det sterkaste oppfordre  _kommunistar  innafor desse yrka 
til å ta oppsaka og arbeide for aktiv støtte.  

Kommunistane si linje i denne karapanla. 

Vi .kor munistar må sjå denne kampanja som ein del av strevet med å forebu 
kunstnarane til å ta i bruk hardare kampformer for å oppna sine minimums- 

krav. 
Den politiske linja vi fører ut i denne knmpanja er slik: 
NED MED FRALLEG= TIL TVANGSLOV: INNFRI KUNSTNARANE SINE KRAV! 
KUNSTNARAR - SAMLE DERE TIL A TA I BRUK HARDARE AKSJONAR! 
PAROla "Ned med framlegget til tvangslov!": les KL 17.september. 
Om denne kam vi kort si: Framleget går ut på å gi staten og kapitalen 
rett til bruk av åndsverk som idag er verna av åndsverkslova. Framlegget 
går ut på å fjerne det rettslege grunnlaget for kunstnarane sine krav om 
vederlag for bruken av verka deira. 
Parola "Innfri kunstnarane sine karv" er noe meir komplisert, men får 

vi eit skikkeleg grep om denne og sett ho i kontant ut i livet, vil det 
tyde eit stort skritt framover for kunstnarane sin faglege kamp. 
Arsnken til at denne parola er komplisert, ligg i historia til Kunstnar-
aksjonen, der krav som har stått for ei riktig linje og krav som har 

stått for ei gær'n linja har vært sammenblanda i ein einaste graut! 
Parola må konkretiserast for dei ulike yrkesgruppene, dei ulike kunstnar-
gruppene må samla seg om dei få vikti Faste krava og dei må samla seg 
om desse krqya for å kunne  sette makt bak dei på relativt  kort sikt. 
Samstundes må det tas eit oppgjer med idear som tidlegare har hemma 
kampen, dei viktigaste 	desse er: kunstnarane må ha eit felles avtale- 
verk og kunstnarane har ingen makt å sette bak krava sine. 

]it døma: Forfattarforeninga har konkretisert parola slik: 
2.) Vi vil ikkje ha noen "hovedavtale" for kunstnarane 

Kvar yrkesgruppe må få avtaer som dei er tjent med 
Vi forfattarar krev no først av alt VEDERLAG FOR BRUK AV VERKA VARE 
I SKUL-1,;N. 
te er etter Hi meining eit døme på ein riktig politikk! 

' . ,cola "Hardare aksjonar": Diskusjonen om dette bør knyttat til to saker: 
altomfattande streike- og aksjonag for alle kunstnarar dersom ikkje 

framlegget til endring av åndsverkSlova blir trekt ,ttende. 
Fyr det andre aksjonar for dei einskilde yrkesgruppene for å sutte makt 

kravet som er viktigst for dei, tilsvarande krav c) for forfattarane° 

:riven_er fienden? 
Utan ei klår skillelinje 
oppgåva med å mobiliser' massane til kamp. 

, 	•N 

i 

Lell= oss og fienden, kan vi ikkje makte 
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Det er departementet med Gjerde og Valle i spissen som står for fral, 
støtt om endring av andsverkslova. kommunistane må konsekvent gå t 
spissen med å ta kamp for å rive ned alle illusjonar om desse. 
Isen kunstnarane har og fienden innafor eigne rekker, denne viser seg 
ved å gå imot, sabotere eller freiste å leie massene vekk frå ei kamp-
linje. 
Fienden innafor kunstnarane sine eigne rekker er i første hand: 
- talsmenn for DNÅs "sosialistiske kulturpolitikk" 
- SVs kulturutvalg 
- kunstnarar i leiande postsjonar i råd, utvalg og organisasjonar som 

saboterer eller går imot kampen. 

Dei ko=nistiske kunstnarane nå 
klårt. 
Dei kommunistiske kunstnarane må 
å spreie kommunistane si analyse 
ar til Massekampen. 
Fltidt FOR EIN r,.UNSTNkRSTO sti MOT GJ1;RDB OG CO! 

nyte alle høve til å gjøre dette skiljet 

bruke klassekampen i knmpanja, både for 
av kampanja p£  for å verve nye abbonent- 
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s  2 

s  4 

s  6 

7 

 	7 

s 	  8 

s 	  9 

s 	  10 

T1EDLR: Utvidinga av LIC - en permanent oppgave! 

lielding om eksklusjon av Kjell B_ 

Fri for et nytt Rød-Front-semester i DNS 

Om sikkerheten 	  

Er vår sikkerhetspolitikk sikker 9  

knus salongradikalismen! 

Se Tyssedalsfilmen: 

kunstnerstorm mot Gjerde 
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