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— ;et har "desverre" ikke kommet ut noen avis i det siste.
Det skyldeS for det fdrste at redaktdren har vært oppe til
eksamen, og at han også har åct tillitsv=v i...fylkesstyret,
(Akershus-sekretær).
nå håper je[1; at det skal rette
seg med hensyn til avisen. .:)et vil bli utgitt dette nr. og
ett til fdr ferien.
Ellers
Ferienu'imeret vil bli et debattnummer om
håper jeg på stoff fra alle medlemmene våre.
S.0„En,.
Redaktdr.
HALVÄRSBERRETNI:
`g om kjent blei det vedtatt på et fellesmdte i hdst, at
)kedomo- og Lbrenskog SUP skulle slå seg sammen til et
lag med navnet rikedsmo/Ldrenskog SUP. Dette viste 3e2, å
bringe bra resultater til å begynne med, for det. motte nå
flere medlemmer på motene enn det hadde. gjort fdr. Sjdl
om det var enkelte uni)tak hvor medlemmer som var aktive
fdr, desverre blei borte, og vi har ikke sett noe mer til
dem. Len stort sett ' var aktiviteten bra fdr jul. ,en så
vendte det seg,-grunnen har vi jo.sagt endel om i tidligere
brev til medlemmene. ledlemstallet li . 6er nå på 31 etter
at to meldte seg ut like fdr jul i fjor. De to sol meldte
se ut var Ketil Ni
og Arvid(pasifist)L
begge
fra Lillestrdm, Ellers har det blitt holdt to medlemsmoter
etter jul. Det siste midtte det kun 5 stk. på. g om meddelt
i brev, har vi danna et arbeidsutvalg på 5 medlemmer,
S.O.E. nestformann,
Peddelelse fra kassereren:
Vårsemesteret -68 er nå nesten ferdig, og i den forbindelse
vil jeg min./ . e om at det ennå er noen som ikke har betalt
kontigent for 1967. _Len vi har bestemt i et sutremote at
de som ikke har betalt skal få slippe å btale.
Når det gjelder konti enten for 1968 hår vi satt
den til krlo,-.:For kasa er nå bånnskrapt, og Skal vi
få noen pen2,er der har vi satt opp kotigenten. Uen den blir
allikevel ikke på mer enn under 1 kr, pr. mnd. Vi venter
noen penger fra SOR, men de 'går ut nesten'allt, fordi' vi har noen regningen liggende) og dessuten skal vi kjdpe
derfor håper vi at dere betalet kontistensilmaskin.
genten så snart som mulig.
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' . AREELiET FRAnOVER
Mr det gjelder årbeidet framover, altså i. hdst semesteret
har vi i arbeidsutvalget valgt å ikke sette opp et spessiellt
program for medlemsmdter o.l., men konsentrert oss om lagets
opppbygging. Og vi mener derfor at vi må byge opp laget
til et sterkt og drivkraftig politisk unLdomslag.
får
vi komme tilbake med et skikkelig program når vi fdrst
har fått et drivkraftig laga :g om et forslag til hvordan
laget bdr bygges opp igjen lajeg fram et utkast i forb.
med arbeidsuvalgsmbte den 16/5. Dette utkast blei godkjent
av de andre i arbeidsutvalget og det blei bestemt at vi
skulle fblge .fdlgende program:
Jtyret og medlemmene snakker med hverandre og oppfordrer hverandre til.å gå på moter og .andre arrang.
Medlemsverving-brosjyra og "Ungsosialisten" spres
på skolene i distriktet.
Lagsavisa lages og sendes medlemmene til uttalelse.
hoter begynner av og til åpne.
Studiesirkel 'i - Marxismen/Leninismen settes igang.
Aksjoner av forskjellige slag.(Vietnam-NATO etc.)
7. Arbeidet kommer skikkelig igang og med fdlgende oppgaver som prioriteres
Skolering i l'arxismen/Leninismen for minst 9050 av medl.
Skoleaktivitet: Våre folk kommer seg inn i elevutvalg
skoleavisa o.l.
c)Farilig_arbeid i ei eller anna form. Primært:Alle melder
seg in . i fagforeningen,• .også skoleelever m/somerjobber.
Sekundært:De som jobber må være aktive innen foreningen
å prdve og koumLe seg inn i styrene.
Vietnam og. NATO:1) Vekke liv i de FNL-gruppene som
eksisterer på papiret. 2) Danne FNL-grupper på alle
skolene i distriktet. 3) Danne lokale anti-'LATO-grupper.
UnAsosialisten: 1) Alle medlemmene får blaet og leser
det, 'Etterpir. diskuterer vi de forskjellige artiklene
.og de som dnsker det sender inn kritikk av dem. 2)
Avi3a selges på skolene
og arbeidsplassene.
:•
f) ndnstre folk til sentrale aksjoner.
Eirik N,
Formann.
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HVOR :3TIR `_SOSIALISTISK UNGDOMSFORBUND?
SUF - arbei derklassens ungdomsforbund
Norge er et klassesamfunn..En klasse hersker, andre klasser
blir behersket. Monopelkapitalen bestemmer over dkonomien,
det arbeidende folket skaper verdiene. All politikk er
klassepolitikk, spdrsmlet er.bare hvilken klasse man
vil tjene.
SUFs utgangspunkt er at vi vil tjene arbeiderklassens
interresser. Sufs hovedoppgave er å lytte til norske'
arbeidsfolks stemme, gi ord til deres krav og hjelpe fram
og lede kampen for disse krava.
og andre ungdomsorganisasjoner
Her er skillet mellom
som liker å kalle seg "radikale", f.eks. AUF og-Unge
Venstre. AUF og UV kan gjdre seg så "radikale" de'bare
sannheten er likevel at de tjener.storkapitalen og går
mot arbeidsfolk. For når stdttet AUF og-UV sist .arbeiderne
i en streik?
Borgerpressa ser forskjellen. ie/, sier at )W er "revoliksjonsrordantisk" og uten plass i norsk Virkelighet, man
sprer ldgner om våpenoppsamling og skriker rollehird. Ingen
plass i norsk virkelighet? Les våre kommentarer om fiske,'
sko g bruk, ldnnsoppgjdret og dbm.sjbl. 111 ting er ri k tige
i bor g erklassens "norske virkelighet", der'ldnnsoppgjdret
er uvesentlig og våren, vigtigste bevienhet er onja c)7
Harald, der har .J15. F in g en plass.
SUF ståralltid på arbeiderklassens side mot borgerskapet,
også der de-b koster, Også der andre bare komer forsiktig
etter når SUT-standpunktene er blitt"populære".,Vårt
er å tjene falket. , )erior kan vi, sjd1 em )11F
organisasjon med mange feil ennå, med rette si at .iUF
holder pa å bli et virkelig arbeiderklassens_urladomsforb.
•
ed arbeiderne - mot mono :tiolkapitaleri.
.
Den herskende klassen hevder at norske arboidre
lengre er utbyttet. Okt levestandard og bedre trygdeordninger
har skapt et"velferdssamfunn". Arbeidern framstilles..som
en feit fyr som slapper forndyd av-foran fjernsynet.
I UM:j0iIALIEN gir vi et noe annet bilde av arbeidernes
situasjon. Arbeiderklassen er utbyttet. Okt. arbeidspress
gjennom tidsstudier og stadig mer overtid skader arbeideren
kropp:og sjel. Konsentrasjonen av allt:;liV i byene skaper
kjempeprofitter for kapitalen, men ruienerer småbrukerne, . •,
skaper arbeidsldshet pa landsbygda . og•boligndd i byene.
Dette er arbeiderklassens virkelighet. Eller rettere:sagt
endel av den. For vi har ikke tatt opp gamle eller skadete.,
arbeideres usle tilværelse, vi har ikke gått inn på sær-.
problemene med, fabrikknedleggelser, arbeidsldshet og
videre i mange svake næriner, og framfor alt; hele arbeiderklassens truede stilling framfor den dkonomiske krisa.
" :felferds"-glansbildet-overlater :3 .11F til ukebladene.,:fir
det hdrer hjemme.
Arbeiderklassens virkelighet er sosialistenes virkefelt.
SU1 står sammen med arbeiderklassen i dens kamp: vi er for.
et skikk-elig-ldnnsoppgjdr for streikeretten og alltid mot
stdtter fiskerne og skogsarbeidern
ldnnsnemd.
gir mot okning av husleier,, avgifterog
.• •
lige skatter.
"Arbeidar"partiet; -som satt i regjering i:30 . år,; hjelper
storkapitalen og går mot arbeidernes interrsser. A.-1)
stdtter arbeiderfiendtlige skatter og stemmer forlbnnnemd. LO-ledelsen, som beherskes av A2, nytter byråkratiske
diktaturmetoder for å'under:LXV*A t 9_sk ikke l ige ldnnskrav.
Derfor gas endel av SUFs kamp for en .v-ire11, arbeiderpolitikk ut .på å bekjempe det:falske»Arbeider"partiet
og avslbre et
d for dets medlemi.er og velgere
forts.neste

ikke..
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forts. fra forr. side.
Br/t borgerskapets kveletak p!i ungdommen
sola klokka 8 eller 9 om morgenen1-Ungdommen er
framtida tilhbrer den," Ungdommen'skaper framtida. :rgerskapet . forsdker å forme ungdommen i sitt bilde, sånn at
den skal forme borgerskapets framtid.. •
langvarige utdannelsen prdver
Gjennom den stadig
borerskapet å drepe •unLdommens emne til å tenke å handle
sjblstendig. Borgerskapets verdensbilde spres i undervisninga, f.eks. i historie, geografi og "kristendomskunnSkap".
Stadig mer byråkrati og diktatur i skolesystemet skal-,
kneble allopposisjon og hindre studenter og elever-i å
drive politisk arbeid.
amti eig; kjbrer man ungdommenfull av borgerlig "pop"kultur, som framstiller det vesentligste i litt som glitter
(); juletrepynt. Ved dyrking av "stjerner" vil man spre det
_
inntrykket at det som gjelder er å lykkes so individ,
gi
Gjennom_
faen i andre, bare du sjdl kommer deg opp.
håper man at ungdommen skal bli sldv og politisk passiv,
uten evne til solidarisk aksjon.
SUF dnsker ikke en ungdom for borgerskapet - vi dnsker
en ungdom for arbeiderklassen, SUF er mot borgerskapets
"pop"-kultur. SUF stbtter lærlingene og andre unge arbeidere
i krava om skikkelig utdanning og ldnn. SU: : er mot Ottosen-komiteen o2; andre etudentfiendtlige tiltak ved unicrsitetet. SU:J' Qr mot den såkallte "skoledemokrati-ordninga''
(den nye gymnasinstruksen) og for fulle retigheter for
elevråd og andre demokratiske elevorganer. SUT? krever
full frihet for alt politisk arbeid på skoler, universiteter og andre læreanstalter.
jennom kampen for dette vil SUF skape en sosialistisk
ungdom ., en ungdom som kan skape arbeiderklassens sosialistiske'Ï:orge..
Knus USA-imperialismen - for norsk sjdlstyre.
Imperialismen, med U cJA-imperialismen i spissen, er ingenting
annet enn et utrykk for monopolkapitalens politikk i
v erdensmålestokk. Derfor er den også de norske arbeidernes
stbrste fiende - og de som kjemper mot den, er våre kamerater.
a.mmen med det store flertall av norsk ungdom stetter SUP.
YNI,s rettferdige krig mot de amerikanske morderne. SUF
stdttur også det greske folks kamp mot NATO-juntaen, de
palestinske araberne som undertrykkes av det såkalte Israel,
afro-amerikanernes Black :novaer-bevegelse i 'ILA sjdl og
alle andre folkelige krefter i verden som kjemper mot
imperialismen.
•
isen U(JA-imperialismen er ikke bare noe SQM finnes i fjerne
verdensdeler - den er her også. Okonomisk og politisk
USA-infiltrasjon holder på å gjdre Europa til en amerikansk
koloni.
NATO drar Norge med på U;JAs rasende ferd mot stupet. NATO
kuppet i Hellas viser klart hvor den stdrste faren.mot
norsk sikkerhet ligger. EEC vil legge landet åpent
utenlandsk kapital, ruinere jordbruket, _presee arbeidsldnnene ned og gi reaksjonære stater som det halvnazistiske Vest-Tyskland sterk makt i- Norge. Utenlandsk monopolkapital truer-norske arbeideres interresser. SUF kjemper ikke bare imot imperialismen i fjerne
land, men også i Norge. Vi må gå ut av NATO - vi må si
nei til EEG, vi må knuse USAs innflytelse. i Norge
Hvordan skal :3osialismen kunne innfdres dersbm•landet
beherskes av utenlandsk monopolkapital?'En virkelig sOsialistisk organisasjon må være. patriotisk for norsk sjblråderett.
"Arbeider"partiet har fått 'Perge • inn ii4AT°',.. AP. kjemper
drabeli zfor EEC. AUFs ..sentralstyre: sier .- lort3
ut- av Vietnam,
h1/4Ç--d-lik,
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forts.fra forr.side.
D —
men ikke NATO ut av Nore. Hvordan kan AUF være for at
vietnamJ Tolk frir seg fra imperialismens blekksprutarmer
når AUF er imot at du skjæres av hor? Kampen mot A2 er en
viktig del av SUFs kamp mot USA-imperialismen, for norsk
sjblstendighet.
SUFs mål - arbeiderklassens sosialistiske samfunn
I dagens Norge har monopolkapitalen makta, og bruker den
til sin fordel. Så lenge disse samfunnsforholdene består
vil arbeiderklassens problemer aldri bli endelig ldst, og
Norge kan ikke bli virkelig sjblstendig. Arbeiderklassen
kan bare skaffe seg virkelig trygfflet ved sjal å ta makta,
og å bruke den til sin fordel. Enhver organisasjon som
virkelig vil kjempe :lor arbeiderklassens interesser, må
ha arbeiderklassens sc,sialistiske samfunn som sitt langsiktige mal.
For SUF er ikke.sesialismen noe som kan innfdres mot arbeidernes vilje - ovenfra. Sosialismen kan ikke tvinges på
arbeiderne gjennom "kup" eller invasjon fra Nordmarka.
Sosialisme er ikke byråkratiets diktatur over folket.
Sosialisme er ikke det samme som statsdrift på kapitalistisk grunnlag, slik det drives nå. Det nåværende systemet
er diktatur over folket, fordi det er monopolkapitalen
som bestemmer, mens folket gjdr arbeidet. Josialismener
ikke mer byråkrati, mer borgerlig diktatur.
Sosialismen kan bare gjennomfares ved at arbeiderklassen
sjal tar makta. "Arbeidernes frigjdring må være deres
eget verk"- dette har vært marxismens hovedtese, fra
Narx til LIN Fiao. Sosialisme betyr virkelig demokrati,
fordi folket oppldser det byråkratisk statsapparatet og
oppretter sine egne, helt gjennom demokratiske valgte organer, der det hersker stdrst mulig ldnnslikhet og ingen
får særlige privilegier. Sosialisme er virkelig folkemakt,
fordi folket sjal får bestemme over kapitalen, ikke omvendt..
Dette er SUfs langsiktige mål, som vi aldri må tape av
syne. Gjennom daglig kamp og agitasjon, gjennom studiet
av den vitenskapelige sosialismens teori, vil vi skape
okt forståelse i arbeiderklassen for kapitalistsamfunnets
grunnleggende egenskaper. Dette er det samme som å få
arbeiderklassen til å forstå sosialismens nddvendighet.
HER STÅR SUF, KAMERAT. ER DU MED OsS ELLER 1:.OT WI)?
Red.
=-EI-LELJE

i)et er ing ;en mening med livet?
Du sier: Vi fddes og dbr,
Men er der et mål for det hele,
En hensikt med alt det vi gjor?
Jeg kjenner en mening med livet.
Det er at du gjor din plikt
i stort og i smått mot din klasse. i handling, i tanke og dikt.
Jeg kjenner en mening med livet.
Det er i de navnlbses hær
å kjempe for arboiderklassen
med tanke og sang og gevær.
Rudolf Nilsen.
Arbeidet med sikte på å få et fast grep på den ideologiske
fostringen er ndkkelleddet når det gjelder å få sveiset hele
vårt parti sannen til partiets veldige politiske kamp. Ldser
ikke partietdenne oppgaven, vil det huller ikke kunne Idse
noen av sine politiske oppgaver; Mao Tse-Tung(1945)
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