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Et nyLt ito_munietiee ka ti

•aLt ~no 4. L Norhe.Or pnttinga av ARBEIDERNES KONMISTPAATI (N 1.) or on otor •o3.or for Of>
progressive kreftene 1 Norbe.Partiet er skapt og verda dv blasse-

kampen de siste åra.Utad veu a gyt 1 spiesen tur
stadige Kamp
mot forverra kar,innad ved å rette på de feila en ung kommunistisk
bevegelse har lett for å gjøre.Vi er ikke i tvil om at vanlige folk
trenger et parti som i ett og alt står på deres side i klassekampen,
nå som vi ram4es verre enn før e av prisstigning,moms og skatternå
som stadig flere familier trues av arbeidsløshet,fraflytting,osv.
ARBEIDERNES KOMMUNISTPARTI (A-L) i Haugesund vil oppfordre alvorlig alle nære venner av oss om å tenke på hvilken måte dere best ken
støtte det nye partiet. Det bygger seg ikke sjølmen trenger all den
støtte det kan få, For øyeblikket er det viktig at ukeavisa vår,KLASSEXAMPEN„får bein å stå på.Ta kontakt med oss og tegn abbonnement
snarest mulig.!
Vi tror det er av stor betydning at vi i framtida kan ta opp til
demokratisk og kameratslig diskusjon alle de motsetninger som hindrer
oss i å oppnå enhet i viktige spørsmål.Derfor inviterer vi til et
møte hvor vi tar et ganske brennbart emne l nemlig SPØRSMÅLET OM STALIN.
Vi kommunister ser på Stalin som en stor revoiusjonær„mene alle grupperinger fra ytterste høyre til langt ut på venstresida ofte kau.kkarkanze
karakteriserer han som nmassemordern,som en som lot personlige makthensyn avgjøre politikken,osv.Vi er djupt uenige i dette,og mener at
dette spørsmålet i virkeligheten angår sobialismens vesen.Men Stalin
gjorde feil,og disse må vi finne fram til,hvis vi her i Norge skal
unngå å gjenta dem.Vi oppfordrer alle sympatisører og venner av AKP(ML)
til å delta på møtet.Vi kommer også til å legge fram partiets syn på
I. mai og valget til høsten,som erEnhet med alle grupper og partier
som lar seg forene på de viktigste krava folket reiser nå.
Vel møtt i TOTALEN(TV-salen) torsdag 1/3 k1.19,00,

