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3. 

SJØ I.KRITIKK f'F.A KAMERATEN SeM IiAR HATT 
~§Y~_[QE_~~~-Q~_§J§~-II~~ 

Det har kamæt Ieye kri tikk ~ åpnings
tida og rot på kontoret den seinere 
tida. 
Jeg har hatt ansvaret for at kontoret 
skulle ftmgere denne tida og sier ræg 

n 

helt enig i kritikken.Jeg har ikke gjort 
tilstrekkelig fcr å sikre denne oppgaven l 
og vist idealisræ i planlegginga når det 
gjelder å vurdere vanskelighete11 av å 
få et kcntor i dri ft tasert på dugna:l. 
Jeg har gjort et fcrsØk på å korrigere de 
verste feila og ved hjelp av en dugnads
gjeng san jeg tror vil gjØre en fin jobb, 
er situasjonen nå bedra. 
Det san .er viktigste .Ytre årsak til rotet 
er at vi har gått over fra å drive kontoret 
ræd en ansvarlig på j obl:en til å drive det 
på dugna:l. Kontcret l edes i dag av en 
dugna:isgjeng scm sikrer vakt ,renhold-og 
som formidler viktigste beskjeder. 
KONTORTIDA ER NÅ HVER DAG-UNNTATT ~RDAG, 
[B6_1~~]Q_!i1_17~QQ. Når det gjelder . 
LØrdagsåpning er vi us ikre på betydninga av 
dette.Vi innstiller på ikke å holde 
åpent fØr vi fØler behovet sterkere.Vi ber 
om kommentarer på dette.-
På kontoret finnes 
OFFSETTRYKK, 
STENSILMASKINER;· 
SPRI'IDUBLIKATOR, 
KOPIERINGSMASKIN( ELEKTROSTATISK) 
SKRIVEMASKINER: 
Utstyret er sjØlsagt til bruk for kameraten 
ræn sikkerheten vil innskjerpes når det 

:::> ~ ~- -2, ; :; l -; -, IC·~ , or;sL i ·~· ~cv <; ti d· . gjelder bruken av JContcret. 
~-_:::.--~-~:...::..___::.:::..::..~.:..___;~.t.:=......::::.:~:::..-~::....;_..;;..:.;~ Offsettrykkeriet skal bare bY'l.lkes av en 

: ; r . Vi vi~ r · ~.':; e o .· r.1 s r1-: a o :r.:~o t en :.10t · ,, 

.-\kl~~ h• - . . . ~ 

,. r C - ~~ o . :.t.. l .3~ \: 0 

1-,~.....u-
0 ~ · i .o -·i ,· ·~ r ·~ G,j : n y~ o rr.~ rud ~ i r~ :~- :;; 2l ~~r: t or; 

ansvarlig trykkerigjeng scm har fått 
spesialopplær'ing på utstyret . Trykking kan 
bestilles gjennom kontorvakta ,men regn :t 
ikke ræd at du få.rx trykking av saker 
på dagen-eller en dags varsel.Gi varsel i 
gcd tid.Mind.re trykking .lllC for frontene kan 
også gjØres,sjØl am partibehov må priori
teres i de fleste tilfelle.Vi trykker sjØl
sagt rr&e billigere enn et trykkeri på byen. 

i V 

Partiledelsen har diskutert kontoret og 
sikkerheten. V år linje er at kcntcret fØrst 
og fremst er til eksterne behov,et infanra
sjons-og serviækcntor fcr sympatisØrer og 
interesserte .Interne partisaker skal normal 
ikke }Øses gjemnan kcntcret. Interne disku
sjcner må sjØlSagt aldri foregå på kon
toret. KCNI'ORET AVLYITES! n 
De fleste partika.Iæra.ter har ikke næ å 
gjØre på kcntoret-næn må aldri gå ær! ----
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Av isa vår har fått nytt navn~ 
K.O. Thornæs var redaktør for NKP's 
J okal organ for distriktet i Trønde
lag, NY TID i 30-åra. 
I dag kjører SV ut si n revisjonist-

KALENDARIUM FOR FRONTENE: 

iske propaganda gjennom et organ ... t~~~·.··.~-'~ 
hvis navn har stol i$~oøer i . · "< 

3. VERDEN-KOMITEEN : 

Trøndersk klassek • ry Ti ·var 1 · 27 .11. Aksjon d g for Fretil in (1 - eJ 
& g for _ Øst-T111JO~S uavhengighet}l!k sin t id ei avis som arbeiderklassen 

trengt e. 

Ny Ti d i dag, SV's kl 
avis som alle sanne k • ....,~-
forakter~ Blandt vå . , 
våre framt idige partikamerater i dag 
står Ny Tid som symbolet på svik o~ 
sabotasje i dagskampen og kamper Vl 
fører fo r revolusjonen. Thornæs sto 

. re 
KVINNEFRONTEN: Abbonement skampanj e le. . 
på avsisa KVINNEFRONT. I løpet av 
denne måneden skal det da nnes en s ~i 
mars-komit~. Det te gjelder for nov~g · 
ember. e 

fo r ei revolusjonær linje. Han var 
. ikke bare redaktør or ' Tid, ·han t :ilt~~~ f 

skrev også mange di t g sanger. 
"Rød Frontu-sangen bl.a., men.også 

6-11.12 Aksjonsuke for selvbestemt 
abort. Det bl ir også en ·barnehage
aksje uke. KF skal også arrangere 
julefest . 

Fram Kamerater! En sang som gJennom 
m-l bevegelsen på nytt bar fått sin 
plass langt utenfor våre egne rekker 
derfor skal avisa fra nå av hete 
Fram Kamerater - ikke Ny Tid. Oppga
vene våre er mange og store - avisa 
er et organ for å samle troppene 
di skutere oss fram til enhetl ige ~~ 
l i nj er for 'hvord vi ka l rei se 
ma ssene til ka p und•rtrykkinga 
og for revo l usjonen. FRAM KAMERATER! 

NESTE NR :AV FRAM KAæRATER! 

Frist f or innl evering av stof , 
neste nr. av FK er · 191J1'1 : 
Start skri~ • i oppfordrer ~ 
ratene til· å f Ølge opp diskusj cnene 
fra dette nr . Vi Ønsker særlig erfra.ingero 
fra KK og vervekampanja! 

PALESTINAKOMITEEN: Ingen store eks
terne planer for november. Landsmø- -~~ 
t e i desember. Dato ikke bestemt. 

BARNEHAGEAKSJONEN -76.: Novenber, 
demonstrasjon mot prisøkni nga på • 
barnehager, om det blir vedtatt i 
Bystyret, 
Et er ystyrebehandlinga - møte som 
ska l vedta aksjonens f ramtid . Kampl· 
eller nedl eo · g. 

KCMMENrAR FRA REDAK.SJCMEN: 
FRAM KAMERATER vil prØve å s tyrke 
partiet s ansvar fæ- frontene .Det be~ 
bl . a å bringe de Yiktigste planene tll 
frontene og styrke annen informasjon 
fra f rontene. I dette nr. rængler inf orrra
sjoner fra viktige fralter san SSK-ene og 
Chilekaniteen.Dette skyldes ikke at lista 
o\aw gir uttrykk for noen priori te ring :~
saken er bare arbeidsmessig og vi vil 
forsØke å karTigere dette til neste nr . .t,,'!\ 

VALG I S'IUDENI'ERSAMFUNNET! 
~~1s=~~!8=~~1s=~~~:~a1g:~e!g . 

l a)Politisk- Fcrdi Studentersarnfunnet er en 
l.Øniag 27 . 11 er d7t valg i st';rlente::samfun . viktig talerstol i byen,en talerstol vi fJhå 
net .Her f år dere lkke noen orlemtermg sikre i ar>beiderklassens herrler og ikke 
an den politiske :tituasjooen f oran valge~. . i borgerskapets .Fæcli Samfunnet betyr mye i 
Vi vil bare peke på noen tendenser eg stll~ utviklinga av en sterk kamnunistisk student
en ting klink~e klart :Alle san har sterrr bevegel se. 
rrerett p~J.~g~§ å holde av denne lØrdagskve b)Prakt:isk-Fordi Sanfunnet har et ypperlig 
lden f or å sikre ny seier for RØd Front ~telaka.le vi t:renger,f.eks I.Mai m.m. -og 

mye annet viktig teknisk utstyr,m;zSteran etc 
-~T CFP 00 S'IEM RØD FRCNI' INN! 
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7~ an 

INSTRUKSJ PÅ HVORDAN INNLEGG 

ENE TIL AVISA HELST SKAL 

SKRIVES! 

Fra nå av ønsker vi å 

til avisa skrevet i spalter, da de 

blir bedre plass på hver side, det 

blir penere cq irer oversiktlig, de 

blir lett å redigere cq lettere å 

lese. 

Disse strekene san er tegnet inn 

her er en såkalt mal, du skal skr ... 

ive innenfor disse strekene. Det 

derfor lurt å streke opp, san her, 

på et helt hvitt ark cq så legge 

det bak skri vepapiret når du set 

arket i maskinen. Vi vil ikke ha 

en origianl med streker san her, 

dette er bare et eksempel. Det sk

jer ofte at du rrå dele ordene rq,rt 

ræn san regel blir det leselig. 

Skriv· rred tetteste linjeavstarul 

eller l~ (oonnal, san her) • 

Vi håper nå at karæratene kan føl

ge denne instruks for skriving cq 

legge seg i sælan for å få skrevet 

innleggene sine på maskin cq følge 

denne frarrgangsrråten, da blir vi 

spart for en masse arbeid. LYKKE 

TIL! 

• Siste frist for innlevering ti 

neste FK er fredag 19 .11. 76. 

æ::>. 

l an 7~ an 

PS! Vi mottar sjØlsagt også 
nanus fra kæærate"r san ikke 
får skreQ-et det på naskin. 
Men jo flere som greier å 
ordne seg med skriving sjØl, 
jo mer tid får redaksjonen til 
annet arbeid.Vi oppfordrer 
kameratene an å kjØpe seg ei 
reiseskrivenaskin.A lære seg 
å s:kri ve med to fingre er 
enkelt og jævla nyttig! 

Manus som ikke kan leveres på 
annen måte leveres gjennom 
kontarvakta. Skriv utenpå 
konvolutten 
FFAM KAMERATER. 

l ' 
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6. 

! A 1T FAS'r GRJ. P OJr • :-IOVBDOPPGAVA 

Mao : ""Ta et __ fast gre p" • Det vil si at part i utvalget ikke båre 
må gripe, men må ta et :fast grep om aine hovedoppgaver ••• 
Enkel te av vå.re kamerater tar nok grep om hovedoppgavene • 1n~ n de 
grip~r ikke fast nok til og ~bier ± derfor ikke å føre arbeidet 
fram til et c;odt resultat." (Fra "Arbeidsmetodene i partiutvalg• 
ene", Skrifter i Utvalg s.271) 

I<l--oppgava er ikke bare ei kampanje som i 1974 og 1975 , de.J. er 
hele partiets hovedoppgave 1 5 måneder. Det betyr at alle kame
ratene må .ta et fast grep om oppgava, at enhver må kunn~ stolE: 
på at alle uten unntak er med og tar et krafttak for avisa ! 
Liberalisme hos enkGlte undergraver kampmor alen fo r alle de andre 
1 bevegelsen. ' 
. Det er mange bra sider ved dagsaviskampanja. ,rc_g vil peke på t 

noen: Den tvinger ose ut til mass ene. Den tvi nger oss ti l å l egge 
fram partilinja i det minste i ett spø~smål når vi s t- lg.:..:c avisa. 
Den avsløL~r klart og skarpt våre egne f~il i massearb eid e ~ . Den 
tvinger fram frimotet hos kameratene og bidrar til ~ korr i ge r e 
r~dsel for massene. Vi får kvantitativ~ mål på styrk~fortold s ~, 
mellom oss og dG bor gerlige arbeide _,_:partiene på jobbLn , i bolig
området. Alt i alt: Oppgava bidrar til å styrke partibygginb2 ! 

Jeg mener a t flE-rt av de målsetningene som or st j_l t i nnc..for 
kampanja, eJ! f or d(;; f &nsi V G . Sær lig gjelder dE:.. t måls~tllingL-YlC for 
løssalget. Lave mål setniger bidrar til at v i slappe~ av på inn
satsvilje• og pågangsmot~t, at vi ikke tar et fas t nok brt p om 
oppgava. Jeg ekal her gå gjennom de ulik~ områdene i kampanj a og 
prøve å oppeummerc mitt syn. 

1 • LØSSA.LGE~. , 
Løssalget danner grunnf~ellet s~m vi bygger abbonnentstallct J 

~å.Etter min mening må YKs opplag kunnt dobles og v~ l så det ~ -
(50 000 ake.) innen 1.fcbruar, og 3-dobles (75 000 eks) inncL t 
utgangen av 1977. Alle t all gjelder for stornummcr ___. t. :?'or å ; 
klare det til, må vi f este oppmerksGmhct VE:d metQdfon.:- for løssc.lt;•- t. "i 

Å. Jobba~ige-t : 
Dette er strategisk viktigst, iom. at vi kan få e t syst eD.<::·.t islc 

bilde av styrk~forhold~t i arbeiderklassLn. (Dett e ·la Lenin stor ._ t 
vekt på i forbindelse med Pravda som dagsavis i 1912) 

Lag en p~an for at all! p! arbeidsplassen blir s T,Jurt om de vil 
kjøpe KK innen 1.februar. F·ør ri: ned nøyaktige r osulta t L.r u;.: ~.:.- ntlig~ 
Spurt/ikke spurt, kjøpt, gitt bort, negativt svar osv . for llv ~.- r 
enkelt arbeider ett t- r hve .L.'t · som liBta utvid~;;s. Slil.;: bidr ar salcc t 
til å vurdere styrkefcrhold~t mellom oss eg DFA på plass~n. 

Lag ~n strategi for å enakkt. om avisa og s pørre f olk fra tors-
dagen av. Da har du sjøl fått lest nummeret og kan pr~s ~.-nt c ~ c 
avisa mer konkret. Avtal t . .eks. å ha med KX dagen c- t t '-- rrrl, ::-.vt .:::~ l 
f.eks. å legge avi sa i veska til kjøperen i kantina eller i 
ga.rderobt; ska.pe t hans/hennes i e i pause. Fikc:- oppg jøret -::t t cr på . 
Dette har vår avdeling gjort bra erfaringer med som m~toc cr fo ~ 

. skj~t sal g. 1tterl1vert bør ~ettt; utviklt S8g til J. "!Jent sal g i 
garde: roben, i bilen ellE.:.r bussen T,iå '-'C i til oc; f r 2. jobb os"~.~-. · . 

B. Boligsalget: 1 

Dette er e tter mi n m&ning n~stviktigst strategisk ut f r a r. t ~~ " .. :-,:• . . 
salget e r s ystemat i s k. - ~ L. , . ·'· : -~ t 

Vår avdeling ha~ gode erfaring0r med å s elge hver ~c i rod c,nc. ~ .' ~ · ~ - ~ H 
Dette styrker vår t forhold til be boer ne , som ~can utvikl e s til et . ,J 
viktig omland f or kamerat cnl:, som vi mobi l iserer til v.nders.J.c:c i ft$~- :,_;'f 
lister,- s t r e i ke støt t e , rots.sj on, demonst rasj on~.:-r OSV • :bt Cl~SL.IDp ~ r.r . 
i vår avdeling: Fr a en rode fikk vi 9 underskrifter og 60 b.'on0 r ·· 'j ! n 

! . ! ' 
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7. 

2. ti.OTASJOF}·F • 
. :.ota sjonskampanj_a t-r opusummert som "vellylcl-::a" f:L'am til na . Jce 

~r il~kc helt enig, nva har Lenin skrevet om innsamlinger til 
d8n kommunis·tiske de.gspressa ? 

"Hva E:r av størst bE:tydning og interesse for oss? Ild:e den to
ttalc summen av innsamlede midler, m6n srunmensGtnin~a ~:..v e;i verne • 
••• Hvilken rolle spilta ~rbe!d~rne selv og gruppLr av ~rbLiderc 
i innsamlinga av dennu eummun? (Vel 4000 rublt;;r fra januar til 
mai 1912. !" ~in a nm,) Bestod dC'n av store bidrag fra sympa tisørc.::- ? 
Ellt.r vif3tC; arbeidt.rne sjøl i dette spørsmålet en pL-rsonlig og 
og aktiv inte;resse for arb·eide~·klasst-ns prC:.:Sst· og s1:~ffot EJn svær 
sum ut av bidrag fra et svært antall grupp(.; r ~' V a r b ....: i dvrc ? 

Fra synspunkt c t om nrbe:idcrnt-s t:.g0t initiativ og vnergi, ~...: :::: det 
. my~ viktigere å saml~ inn 100 ~ubler frn la oss si 30 grupper av 

arbeid ert. enn 1000 ruble;r fr::. noen dusin "syr-,Y-'c. tisørc.r;r. Ei dags
avis bygge -~ på grunnlag av 5-kopekstyl\:ker samla inn av små 
bedriftssirkler av arbeidere er et myu mer ~it pålit elig, solid l 
ot s eriøst foretak (bå dC' finansielt og, viktigst av nlt, ut fra · 
standpunktet om utviklinga av arb0i d<:..: rn~ s demokra tiske: bGve; g~.. lsc) 
8nn e i dagsavis som blir bygget på tier0 ellt.: r hundre6 v:::· ."J..v 
rubler fra syæpatisert.nde intellektuelle,,, 

Det som imidl8rtid 0r mye viktigere, er ikke d(, n fL..-l:.. .nsic.llt: 
sida av saken, men noe annet,La oss anta at hundre ~rbcidcrv i 
forskjellige avdelinger i en b~drift bidrar mod en kopek hvor på 
lønningsdagen til arbeidorn&s ~vis,Dette utgjør to rubl0r i 
rnåne:don, La oss på den annen side antf, at ti vsl b0t :-.ltc nrbL-id
cr~ møtus tilf0ldig_Qg samlE~ inn 10 rubler på 8n gang, 

- -- -- ·- -·- --- -- - - - - -

De første te rublene er m~r verdt ~nn de siste ti. Dett~ er eå ; 
Sjøl sagt for enhver arbeider at det ikke behØVt;;r å forltlares 
nærmere, . 

Det skulle bli en vc.ne for enhv"r arbeider å bidra med 0n kopek : 
til arbeidernGs dagsavis hver lønningsdag ••• 

I løp&t av 6 måneder har.-nrbeidernG i St. Petersburg vist hvor -: 
utrolig vellykka felles innse~lingcr fra arb~idcre kan være.Må l 
d6res eksemp0l og cl. e;res initiativ ikke være forgjeves. l'Tå vanen , 
med en arbeiders kopek for arbE::idernes dagsavis utviklt-s og 
vinne styrko ! w (Hent'et fra Pravda f912, egen overse ttelsE:: fra ~ 
"lenin about the press", Praha 1972, s.36-37 og 44-45) , 

Av dc ttG s l:ull8 det værE.; gansb ... 1-;:lc .. rt ut rotasjonslmmpanja sliltl 
d vn c:.c drbV&t til nå, (,r langt fra "v~llyl~ka". Vi må g i de c..rbci-. 
d&ndc massenG følelsen av Ett dt-t 0r de si~l som bær€r c.visa fran )! 
Hovedm0toden i de;:n . siste delen av innaa.m ~nga må være "EJn ur bE.; i.- : 
dora 5-krone på lønningsdag til arbeidernes dagsavis". Avdelinga : 
vår har tatt initiativ til å få trykt opp støtterin: slister, som ; 
vi kan bruke i arbeide;;t m~,..d å utvil~le dennG metoden. : 

Hver lcamc:cat skulle: ha muligh0t til å få samla 5-10 navn på ei 1 

slil: listE>. DE.. tte gir 125-500 lcron~r pr ,kamt..;ra t i tida f r o. sGu
tcmbLr til 1.fbbruar ! 

' _, 

l ,. 
l 
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6 . KORT O PSUMI U<J •. '-I NG. 
A. Målsctning&nG som av d.e..L l ngene har fått, særlig på løssalg, 

er for l.c'"'.. ve. De bidrar ikke til å korrigerL clc.. fui ti sr:J.c , rc.ds 0l 
for massene og sjøltilfredS sekterisme. Jeg oppfordrer nvdeling
~ne og kameratenE til å 3•dobl8 og 4-doble mix det løssalg~t 
som de hadde før kampanja startet. Slik kan det bli mulig å opp• 
nå et opplc.gstall på stornumme:ret som !Wrm&r seg 50 000 innen 
1 • f6 -:)rua.r .1977. 

B. "Normen" på 14-dn.glig boligsalg e:c uttilatclig lav, og 
ikke i samsvar med måls~tninga å bygge ut boligområdBne til 
et omland for kamerat6ne. KK 6r hovedoppgava frn 7.septeober til 
1-.februar, Ska-l vi ikkt- alle sette av i det minste en kveld i 
uka til hovedoppgava ? -

c. Hovedmetoden i rotusjonsinnso..mlinga !!lå bli " '0n :J.rbeiders 
5-krone på lønning-sO.ag til nrbuidernes dagsavis", ikke "tilfel
dige" ytels.er frc. medlemmer og nære sympc..tisører sli k so~ -til nå . 

D. Det vesentligste ved mas~elinjn i lmmp~njn, er å yttcrligc. r 8 
øko innsc.tscn med å gå i spissen for massenes .rl4ll'IDe st c int&r t: ssvr. 
avis ikke "Tjen .folketa-innstillinga preger arbeidet vårt i 
disse korte mån&dene, vil vi hGller aldri oppnå d ~ m~l sLtnincen~ 
som vi setttr oss med å 3-doble og 4-doble løss~lgc t, gj øre 
g·j ennombrudd mod "v~nen"" å gi en 5-krone p& lønningsd::'..g til 
dc..gsc.Visn, og få de mritusenGr O.V dagsc..visabbonnGntt:n--: SOm skal 
d~nne det økonomiske grunnfjel-let for dc..gsavisc .• 

Som vi ser, så he;ng(;:r E;t vellyld':c.. re sul t".t i ICK-k::'.l':lp:::.nj ~: uløst-
lig sc..mmen me~ en grundig korrig~ring ~v høyre~vviket på ~c..ss0 -
linjas område. 

BE~ ubHP DE rr SJØL'l' IL:F'1~EDSE SE:._T]; .I S1 llil' OG Al'IDJ.LB :" Y -.EA- VIK 
'PÅ HASSELI I':JAS Ol'lfri.ÅDE - FR.AN TIL 1~ : : KNUSENDE SLI:i:ll I Illi-
J. ,t;..MPANJA ! 

Enok . 
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SVAA PA ENOKS ARTIKKEL
~l't:-~-[~1:_@~_Q!i_tlQW-~~Y6'11 ~ 

~~-e~~-!-~~Q~~-~!!~~!l 
Readaksjonen for FK har diskut Enoks 
artikkel fordi vi var usikre på rn det egen 
tlig var rett det Enak skreiv. Vi var enige 
om at Enak pekte På viktige s~~,feil 
og svakheter ved karrpanja til n 1.Enaks inn-
legg viser at kaneraten virke · => tar Kl< 
som hoyedoppgave noe vi ræner ange kan 

lære I'Io/e av! ~ End< legger også fram gode f . slag til 
hvordan vi skal oppnå stØrre frangang i 
utviklinga av denne oppgava og ikke minst, 
Eook kcmrer ned ei skarp oppfordring til 
alle om å Øke imsatsen,virkelig gjØre Kl< 
til partiets hovedoppgave:vi oppfordrer 
kaneratene til å stu:iere Enaks artikkel 
grundig.P.g.a plassnangel har vi måttet 
kutte en gcx:i del av artikkelen ,ren det 
viktigste håper vi er tatt meq.-

Kan lØssalget 3-dobles innen utgangen 
av 1977? 
---------------------~~--------------
Enak meeer vi bØr greie å doble lØs-
salget innen1.febrær og tredoble salget 
innen utgangen av 197 7 . 
Jeg skulle som Enak også Ønske at vi kunne 
oppnå dette,ræn "Ønsker er ikke nok". 
Siste nummeret av KK ble trykt i 25.000, 
dvs ei Øking på 5000 siden opplaga fØr 
kampanja.Det viser at det nytter,at det 
går klart framover.Vi veit også at vi har 
hatt betydelig framgang i laussalget i 
vårt distrikt .:t1:n Erok Jæner la.ussalget 
ikke Øker bra an vi ikke når 50.000 in
nen 1 . februar .Det betyr at vi i lØpet av 
3 måneder må Øke salget 100% rot en Øking 
på ca.20% på .de 2 månedene kampanja har 
vart til nå.Jeg tror vi fortsatt kan 
greie å Øke salget opp mot 10% pr.rnåned 
den tida kampanja varer.Men Enak krever 
en månedlig Øking på CNer 3 O% . 
Hvordan skal vi greie Enaks målsetting? 
Med de erfaringene vi har i dag,det antall 
selgere vi har ,nerer jeg Enaks netode 
egentlig må bety at k.alæratene ikke kan 
gjØre stort annet enn selge KK.Det er klart 
vi må stille stCir'e mål,m:m de må ta utga.ngs 
punkt i den virkelige verden,i den forstå-~ 
elsen fålr KK san :rrassene har ,i den innflyt
elsen bægerskapets hets har over folket, 
i dem nivået kameratene son. selger har. 
Enok ser bort fra alt dette og stiller 
målsettinga san et reint ideal t 

9. 

8Q!~jQ~§~j~-~~-Y~11Y~1 

Totalt er det i år innsamla 3 mill.~ 
bl til Rotasjonstryk:keriet. 
På scmrerleiren i fjor starta den fØrste 
offensiven far Rotasjon.Da synes vi det ble 
gj~ en bra innsats.I år har vi pr.del
taker på leira samla inn ca. 200% mer! 
De borgerlige arbeiderpartiene strever 
med å samle inn brØkdeler av det vi makte 
:t1:n Enak påstår: "Rotasjonskampanja er 
oppsummert san"velykka" .fram til nå. 
Jeg er ikke helt enig.:: 
Mitt inntrykk av å lese Enaks artikkel er 
at Partiets innsats for Rotasjonen egentlig 
er middel.nådig. (Nå snakker jeg om 
Rotasjonen i den tidligere fasen .Innsatsen 
i den siste rotasjonsrunden er sjØlsagt 
langt fra tilfredsstillende). 
Det må også understrekes at vårt distrikt 
gjorde den beste innsatsen både på leira 
og i den samla innsamlinga fram til sept
ember.Jeg Jæner at det viser at vi på 
dette CJll["ådet har gjort en neget bra inn
sats ,san vi sjØlsagt ikke må hvile påi 
den siste fasen av innsamlinga. Tvert an 
har vi tradisjoner å ta vare på! 
Hva er grunnlaget far Enaks påstand? 
End< tar utgangspunkt i ei side av inn
samlinga san vi klart er kamæt kortest 
på,nernlig innsamling av midler i rnasse-
anfang. Her nener jeg folk må fØlge Enaks 
forslag og ta utgangspunkt i l.ehins 
artikkel far elet framtidige arbeidet ,men 
\ed å bruke dette si ta tet blindt mister 
Enok noen viktige poenger: 
Far det fØrste:l..enin skreiv sin artikkel 
6 måneder etter at Pravda var kO'IIæt ut som 
dagsavis .Pressa var skaffet ,målet var 
sikringa og utviklinga av avisa.I dette 
arbeidet må den politiske betydninga av å 
knytte tusener av arbeidskamerater til avis 
stilles skarpt. 
Men hva er si tua.sj onen for Kl<?. V ar ikke de 
viktigste far oss å skaffe pengene raskt 
ved de kreftene vi hadde? Var det ikke da 
riktig som hovedmetode .å gå til de sikreste 
kildene fØrst,partikameratene? .Jeg mener m 
dette har vært en riktig metode ,som har 
utvikla kameratenes offervilja og vilje 
til å stile partiets behov foran personlige 

Det er også klart at rrange uavhengige ha.r 
gitt store bidrag til avisa,men vi har ikke 
i tils~lig grad greid å utvikle denne 
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rætcx:ien! 
Enoks aJ?gUJrenter om Rotasjonen virker 
derfor etter min Iæning demoraliserende . 
Det er sjØlsagt viktg å bekjempe sjØl
tilfredsheten ,men dialektikken lærer oss 
at vi skal bekjempe dårlige sider ved hjelp 
av gcx:ie sider.Jeg mener innsatsen i Rotasjo 
nsinnsamlinga det siste året har vist 
mange gcx:ie sider ved partiet,sider san 
er i kraftig framgang! 

VÆR PA VPJ.cr MCJ.æ A GJØRE "FANTASIER 

I±b-~I~~---------------------
Jeg ræner Enok gjØr viktige feil i 
metoden ved den retninga artikkelen hans 
har fått.Mao skriver i artikkelen Vårt 
stt.rlium og den nåvæn=mde sitæsjon(Ve:rker 
i utvalg,bind 4.s.180)~~~~-~~~§æ@:_ 
r~~~-~g1~~-f~~g~!-~-~-!~~-~!Y!~§~ 
~~-g~_§!~_9Y~f~-~~1~§~!~-f~~~~~~ 
Qg_f9~!~~1§~~~g~~~-9~!-~~-22E-~~-~~
§~~-b~-9~~-9æ-~-~~Y§~~-gg_§~~~-g~ 
~1§!g!g_gg_gr~Q!g~~~-9~-Y~!_b~!§!_9~
~~-f9r§~~g~_§1~~~~~~!~~-~§91~!! 
PQ§!!~Y~-~11~-~§91~!-~~g~!~~~ 
Enok gjØr etter min ræning nettopp denne 
feilen.Han foretar ingen skikkelige under
sØkelser av hvordan kampanjen utvikler 
seg. Bygger på ensidige erfaringer fra 
en kæt pericx:ie og fatter tilslutt 
forenklede slutninger. Mao h3r behandla 
denne typen feil i flere artikler og 
jeg anbefaler Enok å studere Om Praksis, 
s.59, Om Motsigelsen s.72 og s.75 og 
Bekjemp sjablongmessige skriverier i 
partisaker,s.171-172. 
Enok gjØr feil av typen"venstre"-frasernaker 
an dette sier Mao: Tenkningen til "venstre-:
awikerne" lØpwr fæan en gitt utviklingsf 
fase i den objektive prosessen.Noen betrak 
ter sine fantasi er san sannhet ,mens andre 
strever fæ å virkeliggjØre et ideal nå 
som bare kan virkeliggjØres i framtida" 
an Praksis.s.59. 

Mao peker på at grunnlaget for denne typen 
feil er den småborgerlige ideologien som 
fortsatt har et gcx:it tak i partiet .Småborge 
skapet har aldri noen gc:rl innflytelse på 
partiet :Konsekvensen av å "lØpe foran 
virkeligheten" ræner jeg kan være alvorlige 
I vårt tilfelle kan det fØre til rnmssmot, 
defatisme hos mange karærater som merker 
at det ikke nyter,at de ikke strekker til. 
Det kan også fØre til misstillit til ledels 
en san "bare gjØr feil"-"ikke noe bra". 
I perioden ræd den nasjonale krigen i 
KIDna vet vi at det h3r fØrt til dumdristig 
het,til at 90% av partiet ble likvidert. 

(Jfr. Den store antijapan$:e karrq:>anjen 
i I931-l<a.n studeres i Verker i Utvalg , 
Bind 4 . ) 

TA ET FAST GREP PA HOVEDOPPGAVA-VÆR 
MATERIALISTER! 

Karæra t i redaksjonen. 

-----* 

ER HOVEDOPP<?AVEN A BEDRE PARTIITS 
KI.ASSESAMMENSE1NING? ---------------------------------
I fæbindelse ræd diskusjonen am hØst
planen og sær>lig KK-kampanja ,har det dukket 
fram ei linje som har ganske s~or gjennan
slagskraft ,nemlig at hovedoppgaven for 
hele perioden H-75 tilV-77 er å bedre 
partiets klassesamrnensetning. 
Jeg er uenig i dette synet .Hva ville f.eks 
den nat1..Ir'lige konsekvensen av ei slik opp
gave v.ære?Jo,at hovedoppgava far prol.avd . 
var å rekrutere.At avd. sc;m har en rrassel::asi 
av ikke-prol . fikk rekruteringsstopp.Jeg 
synes begge deler bærer galt avsted. 
Det ligger også noe annet l::ak et sånt syn ,ne 
mlig at partiet er så forbanna småborgerlig. 
Reg kjenner ikke til partiets klassesammen
setning ,og det har sikkert noe far seg at 
partiet har mye ideologisk vrakgods i seg 
fra småbægerskapet .Men vi skal være yt
terst fæsiktige fæ ikke å gå rett på 
borgerskapets hets an at AKP(M-L) ikke 
er et arbeiderparti ,men består av "studenter 
og intellektuelle" .Det træ jeg er tvers 
igj ennan feilaktig. SjØlsagt er det viktig 
fæ oss å gjØre klassesamænsetningen i 
partiet bedre.M=n jeg trur at vi med t 
lØfta hode kan si til våre kamerater kan si 
at vi er et arbeiderparti,også når det gjeld 
er klassesarnrrensetninga. 
Endelig ræner jeg at det bak et slikt 
syn ligger en vulgærmaterialistisk holdning 
til det hØyreawiket vi har hatt og framleis 
strir ned. "Den politiske linja avgjØr alt" . 
sier Mao. "Klassesarrrrænsetninga avgjØr L 

alt" sier disse karæratene. 
Partiets generallinje eg partiets æ ganis 
atæiske prinsipper har blitt utsatt f æ "' 
harde revisjonistiske angrep. -,. 
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fuldninga til arbeiderklassen og partiets på KK,og hem:! et fåtall arbeidere.Da· blir 
klasesanmensetning er et av de CJilr'ådene san ei slik linje farlig fert ei sovepute :ter 
har blitt angrepet .Dette må Jqrrigeres. å unngå kamp ned intel.ll!ktælle for å få dem 
Men det er langt derfra til å tru at kCir"ri- san abalenter. "Vi venter på arbeideren san 
geringa på dette ene atl["ådet ,med et sJ.a8 sØrg er villig til å abamere" . 
er fæ at h,zlireavviket på arrlre arråder blir Vi skal få mange arbeiEiere til å al:x:nnere 
kCir"rigert.M:mer disse kaneratene at kcvrerater på l<l<.Men vi må cgså få m:mge abonenter 
san i hele perioden Jæd h,zSireavviket })3r '\ÆI!!r't til Kl<, sanme hvilken klasse de tilh;1Srer. 
i proletariatet ikke har stått på revisj mist For ellers blir det bare ingen dagsavis! 
iske st. pkt. ? Enhver sekteriSJæ ,ethvert fcrsØk på å 
Jeg er ikke uenig i at det å bedre partiets unnlate å verve alle de san verves kan til 
klassesarraænsetning er en Bæ"S viktig oppgave å abonnere på KK,er å sabotere partiets 
Men å setee den opp som den ene hovedopp- og arbeiderklassens behov fcr en kcmnu- l f 
gaven,det er alt for snevert.Hovedq>pgaven el=' nistisk dajJsavis.DerfOI' kaneratef>.HvOI' 
og må være et allsidig oppgjØr både polit;is:!< mange abcnnenter har dere fårt? Og 
ideologi'SK og crganisatorisk ned det revisjo- hvilken klasse tjener på at Kl< må 
nistiske hØireavviket.Det er fra denne syns- fortsette 2gr.pr.uke?-fcrdi vi unnlot å fØre 
vinkelen vi må se korrigeringa av partiets kamp mot intellektuelåe fcr å få dem til å · 
kJassesarmænsetning. aba1nere på dagsavi$a? 

KK-:t:are for arbeidere? En san vil ha Kl< san Dagsavis. 
---------------------~ 
Detæe synet på hovedq>pgava har også kcmnet 
til syne i 1<1<-kampanja. "!:et viktigste er å 
verve arbeidere til abonenter ,det viktigste 
er å selge til arbeidere''. Vel og bra..Men når 
anlandet består av 1 00 intellektuelle san Jæd 
litt politisk kamp er vi~lig til å abonnere 
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HVORDAN HAR VI JOBBET MED DE VIKTIGSTE STREIKENE 

Dette viktige spørsmålet blir reist av en kamerat i AU i siste nr. 
a v NT.At artikkelen er basert på"inntrykk" og at den handler bare 
om partiets arbeid og hvor raskt eller seint partiet reagerer p å 
en streik tar brodden av artikkelen.Det blir for det første svak
heter mht.å analysere de f eil partiet gjør når det bryter ut en 
streik,for det andre berøres ikke det viktigste spørsmålet neme l i g 
massearbeidet/arbeidet i SSKene.Derfor vil jeg også pås tå at .s 
kameraten sprer ideen om at dersom partiet reagerer raskt nok p å e 
en streik,er det ikke behov for en organisert streikestøtte- -~ 
bevegelse. I stedet for• å spørre hvordan burde kameraten spurt 
hvorfor partiet har jobbet svakt med streikestøttearbeid.Jeg skal 
seinere vise at det spørsmålet henger nøye sammen med utviklinga ; 
og styrkinga av SSKene. 

HVORFOR JOBBER PARTIET DARLIG MED STREIKESTØTTEARBEI D? 
Streikestøttekomiteene ble oppretta som et resultat av de erfar i nger 
som ble gjort under heis,telefonmontør streikene og Hammerverksaka . 
De permanente SSKene ble en nødvendig konsekvens av disse streik ene. 
Samtidig blei komiteene for partiet sin del oppretta i kamp mot 
høyre,i kamp mot store høyre tendenser i sp.rsmålet om inrettinga 
på proletariatet.SSKene er utvilsomt en riktig og viktig korrigering, 
fordi de er et slag i trynet på de som hevder og fremdeles hevder 
(de finnes}at partiet er seg sjøl nok,at massene trengs ikke.Samt id ig 
som det er et hardt angrep på b orgerskapet i LO-ledelsen. 

BLE OPPGAVEN ~ØST GODT 
Mitt svar er nei.Den ble løst spontant og byråkratisk.Det ble l agt 
lite vekt på ~~ppsummere erfaringer fra tidligere støttearbe i d, 
streik som kampmiddel for arbeiderklassen og den betydnin g strei~en 

har for arbeidsfolk' ble lite eller ikke~d~utert i hele tatt .Med 
andre ord det ble med den allmenne oppfrtlringen om å danne SSKer, 
uten særegen og spesiel l rettledning,et grovt brudd på hvordan 
kommunister skal ~ spissen for og hvordan en oppgave skal ledes. 

~u~ . 
Det ble ikke·meis~ut en linje for støttearbeidet som kunne bli 
korrigert av massene. 

SPONTANISME OG BYRÅKRATI FØRER UNEKTELIG TIL S~ERISME 
Resultatet av partiets lave forståelse for alvoret bak å ta p å seg 
den svære oppgaven det er å ·b y s k e slagkraftige SSKer førte l ukt ~~ i 
sekterisme.Ja cbiEt l 'ik av ei plattform blei vedtatt som var full ·a.v 
sjablonger og komitestyrer som satt å diskuterte teori og vis ste ti 

hverken fram eller tilbake.Ingen stilte spørsmålet hva er s treike
støttearbeid?,hvilke metoder skal vi bruke? ,hva betyr det å organi
sere masser for arbeidsfolk i st~eik?Entusiasmen som var tilstedeii 
fra starten av dalte og folk forsvnt fra komiteene.Jøtul-streiken 
betydde et gjenombrudd for komiteene og mye viktig erfaring bl e g~ort 
som vi den dag i dag ikke har maktet å følge helt opp. 

SJABLONGER TAR KNEKKEN PÅ MASSEARBEIDET 
Jeg har allered vært inne på den gamle plattforma for streike - t 
støttearbeidet.Det finnes andre som~Ta et fast grepl' 

"Gå bredt ut " k ( 
"Rekkrutter" d 

Det er klart at vi i SSKene må ta et fast grep,gå bredt ut og 
rekkrutter,men det er et direkte hån mot alle kamerater i part iet 
som er aktivister i front sammenheng dersom det ikke sies noe om • 
hva det skal tas et fast grep om,dersom det ikke diskuteres og g is 
metoder,særegen rettledning på massearbeidet og rekkr~teringsarbeidet. 
Venter vi at de uorganiserte skal få noex•xx ut av slike sjablen ger 
når vi selv ikke er i ..x.a stand til å gi dem et konkret innhold . 

g 
t 
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PARTIET MÅ BLI RYGI!RADEN I STREIKESTØTTEARBEIDET 
Dette spørsmålet ble løst på ~ølgende måte.De enkelt~avdelinger . 
~ikk ansvar ~or en enkelt streikestøttekomite.Dette er å delegere · 
bort det politiske ansvaret ~or ei oppgave og aktiv sabotasje et 
av streikestøttear':>eidet.Resul t at3'er at ~å avdelinger ~øler e l l er 
har ansvar ~or en komite,det t e blei ~ullstendig sanert under om
organiseringa.Dess~ten ~ørte dette til at diskusjoner om støt t e 
arbeide t der det var slike ble holdt på partiavdelingsmøter og ikke 
i streikestøttekomiteene.Dette hemmet streikestøttekomiteenes sjøl
stendige utvikling og var i realiteten et hardt sl~g mot medlems
demokratiet.Alrpartiet skal være ryggraden i SSKene må bare bety 
en ting,at kommunister går i spissen for å heve arbeidet opp på 
et stadig høyere nivå,stake ut linjer for arbeidet osv. i 
streikestøttekomiteene1 og ikke på partiavdelingsmøtene,de uorganiserte 
massene er ikke tilstede på partiavdelingsmøtene.Mange kommunist er 
ser på arbeidet i SSKene som en sur plikt og har ~orstått lite a v 
de perspektiver et1hver streik reiser ~or den enkelte arbeider,for 
arbeiderklassen som helhet.Det er da det stilles skarpt hvem er venn 
og hvem er ~iende? 

TENDENSENE TIL OPPLØSNING I SSKENE MÅ BEKJEMPES 

Jeg v il ~ørst si at d · t ~innes store• tendenser til oppløsning i 
SSKene.Her skal jeg ikke komme konkret inn på hvordan dette kammaz 
gir seg utslag i detalj. Det vil ta ~or mye plass,dessuten er det 
~ra vår side(ledelsen i SSK) gjort for dårlige undersøkelser. 
Det er i det ~iste blitt satt inn en ganske voldsom hetskampa j e 
~or å knekke SSKene og spre misstillit til det arbeidet som bl i r 
gjort der blant arbeids~olk.De t siste kommer ~ra den nyvalgt e 
fagl~ge fed4r~ i SV,karrierristen Bjørgul~ Froyn som har behov ~or 
å marker sin politiske pro~il.Han kjører ut i velkejent og 

::>" 
demagogisk stil"streikestøttekomitee~tjener bare reaksjonen" og 
~år spalteplass ~L~en borgelige pressa.Betyr dette at vi gjør e t 
dårlig arbeid,t~ i mot,den dagen borgerskapet og sammarbeids~olka 
av Froyn typen om~avner SSKene det er da det grunn ,til å bli al vorlig 
bekymra.I dag er det slik at vi blir om~avna av st~eikende arbeidere, 
det er hovedsida og det viser at vi er på rett vei.Mange kommunis•er 
lar seg påvirke av hetsen ~ra borgerskape t og begynner å betrakte 
SSK arbeidet som krimin~lt og splittende osv.,de hevder ~.eks . at 
~olk ikke vil støtte ,ikke er interessert i å støtte arbeids~olk i 
kamp.Til det er det _å si at disse kameratene kan ikke ha drevet med 
støttearbeid ,at de prater tull og har egentli g ikke rett til å 
uttale seg ~or de har ikke gjort grundige undersøkelser .Samtidig er 
de prega av en kontrarevolusjonær tankegang.De tror at det er 
kommunistene som er heltene og ikke massene.Hva sier de kamerat en 
til at det ble samla inn over 56 000 til Jøtularbeidere at det 
blir samla inn 2-300 kr på stand en ~ormiddag tor Zinken-arbeiderne, 
at det blir samla inn 74 underskri~ter til støtte ~or de oppsagte 
på Tiger på en boliga~sjon ~å en kveld osv osv. 
Dersom kommunister sprer mismot i SSKene så vil støttearbe idet dale 
i styrke.Det kan vi som kommunister ikke ta ansvaret ~or. 

E:N FRONT ER I KKE ET PARTI 
VI bekjemper"underbruksteorien",en ~ront er ikke et parti betyr at 
vi organiserer alle som støtter arheids~olk i }: amp i SSKene,uan s ett 
partitilhørighet,det er det gode med en front.~1en det ~innes 
kamerater som synes det er bra med "underbruk" ~or da ~år de 
sjonglere ~ritt med sine merkesaker uten å drive massearbeid. 
Et eks.Hustadsaken. En del kamerater lager en løpeseddel og .~ir den 
ut i navnet til Midtbyen streikestøttekomite uten å disku tere det 

med komiteena.Dette er foraJ.: t ~or al• t ivistene i komite en og e t 
grovt brudd p å masselinja.Id•'en om at par tje t er se g sjøl nok 
sitter djupt planta i hode på disse kamerat e n e , samt tdi g som de he ]t 
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verent setter tilside medlemsd,mokratiet i komite en.Jeg vil 
~arakterisere en slik framgsngsmåte som likvidatorisk for stø~ tea
rbeidet. Skal vi bygge ut SSKene må vi gå i s pissen for et ak~1vt 
og demokratisk liv i SSKene og utvikle en le rl (~e s om kan dr1ve 
SSrene framov er.En slik ledelse mangler i dag(Dette gjelder 
i allefall for den sentrale ledelsen) 

ER SITUASJONEN HELSVART 
Det er klart at det finnes absolutt gode sider ved a:bei~et.'lin 
mening med artikJ.;- eJ.en er å reise en grundig debatt p cc fe1la,de rfor 
vil artikkelen nød '·endigvis halte xn.x mht.de eod e sider V~ ' 1 a~be
idet som er gjort.Spørsmål om konkrete arbei d smetoder, korr1~er1nger 

som peker framover,spørsm? l om ledelse og hv i lken ledel~e det e~ 
behov for i SSKene må også di skuteres,det må vi komme t1lbake tJl. 

STÅ PÅ.Grunnla~et for store og sJagkraftige SSKer er lagt og det 
er det viktigste.Vi som kommunister må gå i s p is semen for å . 
gjøre dem til slagkraftige komiteer som reagerer raskt og bl1r 
et relsal:p arbeidsfolk har full tillit til. 

KIL DERE OG OPPFØR DERE I TRAD MED Styrk kritlkken og sjØlkritikken av 
§~~~~i§~-~1~§gr~!_gg_~§!i1~~-----MASSELINJA! _ --------------------------------

Skiller vi oss ut i klesveien? -----------------------------
Ei av jentene på jool::en scm var ned 

Når vi må oppfordre en gcd del a v våre 
folk til å pynte seg ved en slik anled
ning kan det bare l::ety at de har fjer
net seg fra rrassene. Det er ei tenk
ning blant en del kamerater an at det 
er borgerlig å pynte seg. 
Jeg mener også at det henger igjen en 

'lt 
n-

i en demonstrasjon for fØr'ste gang, ut
tal te fØlgende: "Hvorfor trenger folk å vær 
så orginale selv an de har spesiele 
neninger" ?Det VHI' tydelig at hun og typen 
hadde diskutert dette. 
Er det riktig at vi er så spesielle i 
klesveien? 
At folk f.eks .kan plukke ut ppogresive på 
klesdrakten? 

del kul turradikalisne blant en del kamerat 
er san går ut på å l::evare sin egen perscm
lige stil-sitt eget lille særpreg . 
Spesielt er dette utbredt i student-

Vi husker borgerskapets framstilling av 
SUFEREN .Gamle utslitte klær-uflidd på hår 
et o. s . v. Vi vet at rrassene reagerte på det 
te. 
I dag er mye av dette retta på,men ten
tendensen er der fortsatt blant en del 
karrerater.Arbeidsfolk reagerer ofte 
pegativt når det står en sjuskete kledd 
type utaf ar porten an margene og delter 
~ lØpesedler.Sosialdernokratene bruker 
dette flittig mot oss på arl::eidsplassene. 
-:Jeg l::egynte å tenke alvorlig på dette da 
eet i annonsen for M3.o-mft:et i Oslo sto: 
~'Ht på pent antrekk". 
En · arl::eidskarnerat ville ikke ha nØlt ned 
å Rynte; seg ved e:h slik anledning. 

og srnåborger lige mi l j øer . 
Jeg vil påstå at dette er med på å 
skape et unØdig skille mellan den 
progresive l::evegelsen og massene . 
Hvis dette er riktig mener jeg vi bØr 
karrigere en slik stiE 
Vi har en riktig politikk-Vi vet at rras- ·· ·; 
sene skal slutte opp an den. 
De skal ikke nØle med å slutte opp cm 
politikken p.g.a. slike bagateller san 
spØrsmålet an klesdrakten og stilen 
bLant en del av folka våre. 

INDUS'IRIAREEIDER fra star 
kvinnearl::eidsplass. 

' . 
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Ok tobers økonomi har bedra seg · 
den siste tida, og omsetninga 
har steget. De't skyldes bB.de 
at medlemmene og nære venner er 
flinkere til å bruke butikken 
og at det er en økning av nye 
folk til butikken. Det er bra 
- men det er ingen grunn til å 
slå seg til ro med framgangen. 
Det er man~e medlemmer som bruk
er butikken for lite og øknin~a v. 
av nye folk er relativt liten. 
For at butikken skal fortsette 
å gå framover. må det stadi~ 
trekkes nye folk til butikken. 
Stadig fler må få kjennskap til 
alle de ~ode bøkene vi har. det 
er bøker folk trenger i den dag
lige kampen og i · kampen for reva
lusjonen. Økt omsetning gjør 
butikken i stand til å utvide 
utval g et og virksomheten så vi 
st å r enda sterkere rusta når 
kl as s e k am p en s k j e r _p e s • 

Julesalget st å r for døra, og om 
vi klarer å løse det pæ en rik
tig måte. kan det bety et sprang 
fram mot det å gjøre butikken 
gjeldsfri. Da kan vi begynne å 
betale Oktober og MAI kontant 
når vi mottar varene og vi vil 
~li en økonomisk støtte for dem 
lstedet for . en byrde som i dag. 

Det er to f a rer n å r vi bestille r 
t i l j u l e s a l ~ et • V i k an ta inn 
for lite, folk får ikke det de 
vil ha og Oktober blir en butikk 
11 hvor det be s t and i g er ut s o l gt 11 

• 

Vi kan ta inn for mye - det be
tyr at vi øker gjelda og svekker 
b ok h an de l en s ø k on om i • i s t e det f <r 
å st y rke oss. 

~ et er noen dyre bøker det vil 
bli solgt my e av, som Michelet: 
~ernk orset. Obrestad:stå på og 
~ e s suten Askildsen: Hverdag. E~ 

stort lager av disse etter jul, 
vil være en alvorlig belastning. 

~ erfor - for å hjelpe butikk en 
til å komme styrka gjennom jule
sal g et - KJØP J ULEPRESANGENE I 
•NOVEMBE R . Det vi l gi oss tiJl. 
til å bestille bøker på nytt,så 
vi h a r nok a~ det folk vil ha, 
helt fram til jul, uten at vi 

f 
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risikerer å øke gjelda. 

I tillegg til de tre bøkene som 
er nevnt ovenfor, kommer Oktober 
F or l ag · med den m e s t om fat t ende 
høstlista i forlagets hist orie. 
~L disse bøkene i julegave - det 
vil styrke slekt og venner p oli
tisk og gjøre dem bedre forbere~ 
på kri g sfaren. 

OKTOBER OG SI VLE S HØ STLI S TE: 
Schwarz:Dagsedl a r och nidvis er 
Elden:Den gamle klubbkasse reren 
AKP(m-1) sameprogram 
Vedtak fra A~P(m-1) jun75-juli76 
Arbeidets Parti i Albanias hist. 
Gorbatov:De ubøy~li g e 

Lysestøl: P alestinerne 
Ostrovskij:Hvordan stålet ble 
herda 
Mao Tsetung:Om praksis 
Michelet:Kapitlet som blei vekk 
(Jernkorset) 
Rotmo:Vømmølmusikken 
Lenin:Hva må gjøres 
PCE(rn-l)Den sp~e borgerkri~en 
Fotokalender 1 9 7 ' 
Eggen:Viser 
Tokunaga:Gate uten sol 
HDxha:Albanias kommunister i ka~ 
Revolusjonær sangbok 
Mao Tsetung : Militærskrifte r 
Angola mellom supermaktene 
Hoxha:Om frigj~ring av kvinnene 
Lenin: Imperialismen 
Mao Tsetung:Verk~ i utv. Bd.I 

MAI g ir ut dobbeltLP med arbeid~
s anger , p l a t e nr • 2 med T an a bred
dens un ~ dom og Varsko her med 
Arbeidslaget. 

L tillegg tar vi inn brukskunst, 
leketøy og pl a k a ter fra Ki n a , Pa
lestinaskjerf og kvinnefro ntsmyk
ker i sølv. 

KJØP ALLE JUL E PR ESANGER PÅ OKTOB
ER! KJØP DEM I NOVEMBER FOR Å 
SIKRE OSS FRAMG ANG GJENNOM JULE
S AL GET! 

·, . 
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