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Vømmøldalen er ei lita bygd et sted i Norge. Det er et
fraflyttingsområde, hvor en tidligere stort sett har drevet med
jord og skogbruk. Bygdas nerve er Vømmølselva, som renner
gjennom dalen, forbi Vømmølsfossen, Hammarfossen og høvleriet på Stranda og ut i nabokommunen Porselensstrand.
Stranda Høvleri eies av en dansk familie, Gyldentand. Denne
familien eide tidligere nesten hele Vømmølsdalen, men eiendommene deres har litt etter litt blitt ekspropiert. Hammarfossen ble utbygd i 1963, og siden den gang har Vømmolsdølingene, som de sjøl sier, verken sett fossen eller pengene fra
den. Folket i Vømmølsdalen og Porselensstrand er vanlige
mennesker, som merker de problemene som de fleste av oss
har i dag, med fraflytting og pressproblemer. De sloss for
høyere lønn, og for retten til å eksistere og lever ellers et helt
vanlig liv. I Porselensstrand holder A/S Plast - Comford til. Det
er den ledende bedriften der, et solid overskuddsforetagende.
Ellers ligger også Nylon Industrier til her. Det var denne
bedriften som i sin tid kjøpte opp Vømmølfabrikken i
Vømmøldalen, bare for å flytte den til Porselensstrand og legge
den ned.

Dette er litt av ramma og
miljøet rundt Vømmøl Spelemannslag. Vi har snakka litt
med felespelleren i Vømmøl,
Kristian Schravelvold, for å få
høre litt om bakgrunnen for
visene deres, og for å finne ut
hva de egentlig vil med
musikken sin.
Først, hva slags musikk
spiller dere egentlig?
spiller
Musikken
vi
bygger på norsk folkemusikk,
gammaldans. Vi bruker viser i
reinlendertakt, tangoer osv.
og moderniserer dem litt, og
så har vi satt nye tekster til.
Gammeldans er egentlig svært
vanskelig og spille skikkelig
slik at den går an å danse til,
pga. takt og rytme, men vi
prøver å spille den slik at en

både kan danse reinlender og
shake til den.
Hvorfor begynte dere
med gammaldans?
Vi kommer alle sammen
fra bygdemiljø, slik at selve
musikkformen på en måte er
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naturlig fo r oss. Dessuten
syntes vi at vanlig popmusikk
og visesang har mistet m ye av
den opprinnelige spillegleden
og spon taniteten.
- Første gangen jeg hørte
dere, trodde jeg at dere drev
gjøn med de folka dere sang
o m, og av den musikken dere
bruker.
- Vi fikk en del reaksjoner
på det i begynnelsen, men når
vi synger på dialekt, er det
ikke fo r å gjøre narr av noen,
men rett og slett fo rdi vi
snakker dialekt. Men for å
forh indre at vi blir misforstå tt, prøver vi nå å forklare
de stedene og menneskene vi
synger om, bedre enn før.
- Hvorfor synger dere om
et oppdiktet sted, og ikke om
virkelige steder som Oslo,
Kongsvinger osv.?
- Vi bruker Vømmøldalen
som en modell. Det som
hender der kunne ha hendt og
hender alle andre steder.
De tingene vi synger o m er
almenne. Fo lk og steder er
som de er, ikke på grunn av at
de vil være slik se lv, men
fordi det er krefter ut enfor
dem
som
styrer.
Hvis
Vømmø lsdalen hadde eksi-

l

stert, ville den ha vært slik
som vi beskriver den, fordi
det er styresmaktene og kapitalen som bestemmer i samfunnet.
- Hva synes du om den
vanlige folkemusikken?
- J eg synes at bygdemusikken som spilles i dag gir
et skjevt bilde av forholdene
på landsbygda. Vi vil ikk e
drive med noe slags bonderomantikk , og vi ser ikke på
Vømmølsdalen som noe idealsam fun n. De t man idag o ft e
gjør, er å bevare kulture n og
blåse
i
kulturgrun nl aget.
Fol kemusikken kan ikke tas
va re på i et museum, men
bare ved at folk bruker den.
- Planer framover?
- Vi skal være med i Nata-ta fram til påske, dessuten
driver vi og spiller inn en LP
på MAI, som vi h åper skal
være fe rdig i slutten av mars.
Dessuten har vi vage planer
om et TV-program. Til slutt
vil jeg bare si at jeg håper at
de som hører på oss, kommer
med kri tikk og idee r. Bare på
denne måten kan vi hindre at
visene våre fjerner seg fra
virkeligh eten.
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RØDE GARDE
Avisa til RØD UNGDOM
Boks 2046
Grunerløkka, Oslo 5.
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Postgiro 20 60 68.
Abonnementspris kr.20,- pr.år.
RØDE GARDE kommer ut
med 9-10 nr. pr. år.
Redaktør og ansvarlig utgiver:
Erling Maartmann-Moe.
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Hvordan er situasjonen nå, en måned etter at kampanjen
har starta?
Foreløpig har det kommet inn en del mindre summer,
men det har strømmet inn rapporter fra laga hvor de har
diskutert lokale målsettinger. Mange steder overskrider målsettingene de forslaga vi har sendt ut. Erfaringer fra et par lag
som begynte før de andre er at det er viktig å sette i gang med
innsamlingsaksjonene når det først er diskutert i laget. Tida nå
framover bør begynne å gi store resultater, for å klare
målsettingene trenger vi ca. 3 700 kr. pr. uke. Men det er best
om vi får en bra start.
Hvilke metoder blir brukt?
Den metoden som jeg tror kan gi best resultat mange
steder er »gi en dag»-aksjon. Dvs. at unge arbeidere gir en
dagslønn til kampfondet og at skoleungdom bruker en dag,
f.eks. i vinterferien til å jobbe for Kampfondet. Men det kan
ofte være vanskelig for ungdom å få seg arbeid. Jeg tror at
mange sjøl om de har dårlig økonomi kan gi en slant, at de
tenker seg om to ganger om de ikke kunne gitt penga til
kampfondet i stedet for å bruke dem på noe de ikke er helt
nødt til å kjøpe.
Sjøl har jeg en boks på rommet hvor jeg pleier å spørre
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kameratene mine om å putte på litt. Her om dagen kunne jeg
tømme boksen for over 60 kr. Denne kampanjen er ikke bare
for våre egne medlemmer, men for all ungdom som mener at
det arbeidet som Rød Ungdom driver er bra.
Har økonomikampanjen begynt å gi resultater?
Ja, på grunnlag av de 23.000 som allerede er kommet inn,
og de rapportene laga har gitt, har vi allerede kunnet utvide
reisevirksomheten vår og spre mer propaganda for de kampene
ungdommen står oppe i.

Vår Budapest-korrespondent kan i
dette nummer offentliggjøre §1 i
Ungarns nye grunnlov.Den lyder
slik: »Når mynten i statskassa klinger,

landet inn i sosialismen springer.»
Vedlagt følger en utredning av
en ungarsk økonom om det nye
økonomiske systemet som ble innført i 1968.

»Bedriftenes
selvstendighet
må
nødvendigvis lor til en dillerensiering
i de enkelte 1: .driftenes situasjon. De
som arbeider i overensstemmelse ;ned
systemet og drives med profitt kommer til å forbedre sin stilling i forhold
til dern som arbeider mindre effektivt.
Diffeomsieringen berører delvis bedrifter som helhet og delvis de ansatte som
individer. En bedrift som arbeider mer
profitabelt kan utvikles hurtigere og
kan garantere høyere inntekt for sine
ti heidere,.,... Det er okke onÇkelig

hindre denne dtllerenmeringen.,
v.
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planlegg sommerferien
revolusjoncert

Noen korte situasjonsbilder
fra en som merleir i fjor :
- Det arrangeres frivi llige
seminarer i mange forskjellige
emner. Eksempel : Stoffmisbruk, religion , jl'nteundertrykking, militærpolitikk og
en del andre saker. Fo lk si tter
i grupper og diskuterer etter
korte innledninger. Seminarene er frivillige, men langt
over 90% er med. Du kan
velge hvilket seminar du vil
væremed på.
- Hele leiren er samla i
forsamlingsteltet. Etter innledninga om hovedem net
»Revolusjonen i Norge» går
folk til sine brigader. (hele
leiren er delt opp i brigader
som igjen er delt inn i grupper) Diskusjonen går først i
gruppene, så samles brigaden

etter en pause for å oppsummere det som har kommet
fram, ta opp det folk lurer på
eller er uenige i.
- Nesten alle i leieren
møtte opp på brygga da vi
fikk besøk av Trong. Han var
Vietnameser, representant for
den provisoriske revolusjonære regjeringa i Sør-Vietnam . Røde flagg svaiet i vinden, Giai Phong ble sunget.
Han ble hos oss til leiren var
slutt, hadde et godt besøkt
seminar om situasjonen i
Vietnam og var med i andre
aktiviteter som f.eks. volleyball.

Sommerleirene har alltid
spilt en viktig rolle for utviklinga av den revolusjonære
bevegelsen i Norge. Siden
slutten av 60-åra har det vært
leir hvert år m ed stor deltakelse av både med lemmer og
sympatisorer av den marx istleninistiske
bevegelsen
Norge.
l ei uke har revolusjo nære
fra forskjellige kanter av landet møttes for å lære av
hverandres erfaringer, lære
hverandre å kjenne og sammen gjennomføre politiske
diskusjoner.
Leire ne fore ner to viktige
saker, nemlig det å ha ferie og
slappe av og de t å læ re ,
diskutere og utvikle politikk
for klassekampen.
l fjor var hovedtemaet for
»Revolusjonen
leirene
Norge». Programmet fo r leirene i år er ennå ikke helt
fastlagt, men vi vil forsøke å
utarbeide et arbeidsprogram
for kampen på skolene og
arbeidsp lasse ne.
l tillegg til en hel del fe llesseminarer og andre aktivi teter vil ymnasiaster få anled-

ning til å diskutere arbeidet
pa sko lene og i NGS, y rkesskoleelever vil utveksle erfaringer med å utbygge YLIgrupper og unge arbeidere ta
opp faglige saker som ta riffoppgjør, lærlingegrupper og
ungdomsgrupper i fagforeningene.
Vi tror at det å utarbeide et
arbeid sprogram for in teressekampen på de forskjellige
kampområdene er viktig fordi
disse kampene er i oppsvi ng,
men en forutsetning for at vi
sk al gå framover er skikkelig
po litikk og organisering av
kampen.
De t vi kommer fra m til på
sommerleirene i år, vil avgjøre
mye av Rød Ungdoms politikk for ungdomskampen i
året som ko mmer. Og du sjøl
vil stå bed re rusta til å ta fatt
på e t nytt år i kamp mot
Bjartmar Gjerde og Tor
Aspengren og kamp for et
sosialistisk Norge.
Planlegg sommeren din revolusjonæ rt!
Bli med på Rød Ungdom s
sommerleire!

Det vil bli leirer på flere steder i hele landet. Leirene
vil antakelig bli lagt til de to siste ukene av
skoleferien. l tillegg har vi søkt om en leir i
fellesferien. Vil du vite mer om leirene når opplegget
er klart, så fyll ut kupongen nedenfor og send den til
Rød Ungdom, boks 33 Tåsen, Oslo. Da vil du få
tilsendt materiell så snart det foreligger.

Jeg ønsker mer informasjon om

Rød Ungdoms

sommerleirer.
Navn ...... . . .... .
Adresse .. . .. . . .... . .
Alder . . . . .
Yrke .. . .. .... .
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1. mai i fjor gikk det to tog i Oslo. Ett faglig 1. mai-tog som
samla tusenvis av fagorganiserte og ungdommer for krav som
fortsatt kamp mot EEC, styrk fagbevegelsens kampkraft og
som tok opp de ulike krava fra de folkelige bevegelsene blant
ungdom, kvinner og andre grupper. Et sterkt tog.
Det gikk et annet tog også som var et sørgelig syn men som
var gledelig allikevel. Det var Aspengren og Brattelis tradisjonelle AP-tog. I beste fall var parolene intetsigende, mange av
dem var direkte reaksjonære. Dette toget var glissent, hadde
det ikke vært for et hopetall musikkorps ville det knapt bli lagt
merke til. Et skralt tog.
Disse to togene var samtidig uttrykk for to motstridende
retninger i arbeiderbevegelsen og den folkelige kampen. På den
ene sida sosialdemokratenes klassesamarbeidspolitikk, på den
andre sida de folkelige kampene mot LO-toppens og statens
politikk. Og det var ikke noen tvil om hva som var i framgang.
Dette skjønte også Tor og Bjartmar i AP-toppen. Fortsetter
det sånn, vil det bli flauere og flauere for hvert år som går. Hva
kan de gjøre? Jo, selvfølgelig omfavne deler av venstresida og
gjøre seg snille og liberale og invitere til ett felles tog der
klassesamarbeidere og klassekjempere marsjerer sammen. På
den måten vil de slå to fluer i ett smekk. For det første vil de
slippe å gå i et så glissent tog. For det andre, og det viktigste,
de vil kunne lure en del folk til å tro at disse to retningene i

RUDOLF NILSEN ••
1. MAI PÅ KARL JOHAN
Det var her vi engang gikk
som den første lille klikk,
spyttet efter, geipet av og spottet.
Tenk å opptre som en tolk
for det gråe smalgangsfolk,
her på selve veien opp til slottet!
Og den røde klut vi svang,
og den stygge råe sang —
fy, så frekt og gyselig og fjottet!
Men vi gikk, vi gikk nå lel,
for vi visste det så vel:
denne gaten har jo alltid med sin tunge
villet kverke alle dem
som har pekt på veien frem,
alt det nye, alt det gryende og unge.
Og vi tviholdt på vår sak
for vi visste godt at bak
skulde engang store massers fotslag runge.
Og vår tro var smittsom, den!
Vi kom stadig fler igjen.
Det var mer enn dagens sut
som bandt oss sammen.
Grå, det var vi visstnok, ja,
men det grå kan være bra
når der luer røde drømmer under hammen!
6

arbeiderbevegelsen er forenlige og kan marsjere under samme
fane.

THQ*-1
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Vil SV gå sammen med disse

Denne invitasjonen er gått til SV, og det er ting som tyder på
at SV vil gå i fella og bli med på en slik markering.
Var det dette SV mente da de under valgkampen sa at de
skulle trekke AP til venstre og bekjempe AP-toppens folkefiendtlige politikk? Går dette samarbeidet i orden, er det vel
ingen tvil om hvem som har best tak i den andres ører.
Men vi tror ikke at det er nødt til å gå slik. SVs grunnplan vil
ha vanskelig for å tåle denne omfavnelsen, og gjennom politisk
kamp er det mulig å dra dem over på riktig side. SV vakler
mellom klassekamp og klassesamarbeid, og mye avhenger av
den politiske mobiliseringa før 1. mai hvilken side de kommer
ut på.
Progressive i Norge må avvise denne fallgruva og samle seg
om krav som virkelig styrker den folkelige og revolusjonære
bevegelsen i landet.

eller vil de gå her ?
Vil progressive skoleelever gå i samme tog som Bjartmar
Gjerde på 1. mai? Han som har vært og er vår verste og
hardeste fiende i de skolekampene som har vært? Nei, vi skal
bruke dagen mot Bjartmar!
Vil fagorganiserte gå i samme tog som Tor Aspengren 1.
mai? Han som går imot rettferdige streiker, presenterer
pakkeløsninger som ikke dekker halvparten av prisstigninga en
gang, og som trives best i selskap med toppen i Norsk
Arbeidsgiverforening? Nei! Ikke noe tog sammen med Tor!

Fram for markeringer 1. mai som tar opp ungdommens,
kvinnenes og de fagorganisertes kamper og krav, mot APtoppens råtne og folkefiendtlige politikk!
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Bektemp streiltelbryterif
Her en deg kom det opp
noen lapper på oppslagstavlene på universitetet på Blindern. De sa noe sånt som at
på grunn av streiken ved A/S
Holmenkollbanen så var det
noen som hadde tatt initiativet til å sette opp en bussrute

fra studentbyen på Kringsjå,
ned til studentbyen på Sogn,
videre til Blindern og så ned i
sentrum. En rask undersøkelse klargjorde at bussruta
var organisert av reaksjonære
studenter som liksom skulle
hjelpe på transportproblemet.

,3314X1)3X
Når vi i dag hører på rock
og popmusikk, er det svært få
som tenker på at opprinnelsen til denne musikken
egentlig er blues. Da popbølgen kom, lånte de fleste
hvite musikerne som Beatles,
Stones, Ten Years After og
Bob Dylan melodier og spillestil fra svarte musikere. Men
de representerer bare en liten
del av bluestradisjonen, de
fleste av de svarte musikerne
har etterhvert forsvunnet i
forslummede gettoer.
Å komme med en fullgod
forklaring på hva blues egentlig er, er vanskelig. Da de
hvite plantasjeeierne i USA
fant ut at de trengte mer og
billigere arbeidskraft, begynte
de å plyndre de afrikanske
landene, ikke bare for råstoffer, men også for arbeidskraft. Slavene ble ikke betraktet som mennesker, men
som dyr, og behandlet deretter. Men de av slavene som
kom levende til Amerika,
brakte med seg sin egen kultur og musikk. Denne ble
snart blandet opp med europeiske tonarter, og dette
dannet
for
grunnlaget
bluesen. Til å begynne med
aksepterte og oppmuntret
slaveeierne sangen, arbeidet
gikk lettere når man sang, og
negrene
tenkte
dessuten
mindre på sin egen situasjon.
Men etterhvert ble negrene
mer og mer klar over sin egen
situasjon, de sluttet å vurdere
de hvite som overmennesker.
Dermed
forandret
også
musikken innhold, fra å være
ren underholdning vokste det
fram en hel rekke kampsanger
og sanger som tok opp de

elendige forholdene de levde
under.

Det tok ixice mer enn en
time før over 100 studenter
møtte fram til busstoppen
med transparenter der det sto
studenter — arbei»Enhet
dere». Dette var streikebryteri
og måtte stoppes. Bussjåføren
som hadde blitt leid til dette
oppdraget ble fort enig. Litt
værre var det med de 6-7
personene inne i bussen, men
etter en stund kom de seg ut,
og da krevde de penga tilbake, ikke av bussjåføren,
men av han som hadde organisert bussruta.
Verst var det med han som
sto bak ideen, han hadde lagt
ut kapital til foretakendet.
Den fikk han forhåpentligvis
aldri tilbake. Så lærte han
det.

White man use whip
White man use trigger
but the Bibel and Jesus
made a slave of the nigger.

Disse sangene ble delvis forbudt, men det hjalp ikke. De
dukket snart opp igjen i mer
kamuflert' form. »Go down
Moses» f.eks. var ikke bare en
religiøs sang, men også en
frihetssang.
Etter den amerikanske
borgerkrigen ble slaveriet formelt opphevet, og store deler
av den farvede befolkningen
flyttet fra landsbygda inn til
storbyene. Musikken forandret igjen karakter og delte
seg i forskjellige retninger. På
landet og ved anleggene utviklet den seg i retning av
taktfaste arbeidssanger. I

$1200
TO

'

DOLLARS !
IF011 NEDIM 1

Streikende arbeidere på vei ut
fra møte.

Missisippideltaet ble den influert av fransk musikk og i
byene vokste etterhvert den
bluesstilen som vi kjenner i
dag. Også den tok forskjellige
retninger den skildret arbeidsløsheten, forholdene i slumdistriktene, ulykkelig kjærlighet og alt mulig annet. I en
senere artikkel skal vi ta opp
bybluesen, og enkelte av dem
som sang »the blues».
Hvis du skulle ha lyst til å
høre noen bluesplater, kan vi
blant annet anbefale Big Boy
Cudrup,
Howling
Wolf,
Lightnig Hopkins og Muddy
Waters. Dessuten har CBS gitt
ut to dobbeltalbumer til lavpris, »The story of the blues»
vol. 1&2 som på en utmerket
måte viser utviklinga innenfor
bluesen fra 30 åra fram til i
dag.
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I dag er det brei enighet blant progressive om at Norge ma ut
av NATO. Motstanden var kraftig allerede da Norge blei med i
1949. Siden da har det bare blitt klarere og klarere at NATO
ikke er til for å »beskytte demokratiet» i medlemslanda. Tvert i
mot, NATO er en trusel mot demokrati, ikke bare i medlemslanda. NATO er en imperialistisk trusel mot andre land og.
Eksempler som Hellas, Tyrkia og Portugal, og ikke minst de
siste militærøvelsene i Norge, har apna folks øyne for hva
NATO egentlig er.

Ut av NATO - hva så?

Statens voldsapparat er retta mot det folket det egentlig skal forsvare.

Men hvis vi melder oss ut av
NATO hva skal vi forsvare oss
med da? Dette er et spørsmål
mange stiller seg. Bl.a. Sosialistisk Valgforbund har slått
frampå at forsvaret burde organiseres mer i retning av et
heimevernsforsvar. Det vil
kunne bli et nasjonalt og
anti-imperialistisk forsvar når
vi ikke er med i NATO, sies
det.
Vil det bli sånn? For å få
svar på det må vi undersøke
hvordan forsvaret fungerer i
dag, i Norge under kapitalismen. ER FORSVARET I
STAND TIL Å FORSVARE
OSS MOT YTRE FIENDER?
Ved et militært angrep
utenfra er det norske forsvarets oppgave å holde en del
flyplasser i ca. et døgn. Da
skal liksom NATO-troppene
greie resten. Det norske forsvaret verken kan eller vil
forsvare det norske folket
mot en angrep utenfra.
Heller ikke i 1940 var det
norske forsvaret i stand til å
forsvare oss mot angrep utenfra.

8

INDRE FIENDER

Derimot har forsvaret gang
på gang blitt brukt til å slå
ned indre »fiender», dvs.
arbeidere i streik, demonstrasjoner,
osv.
folkemoter
Menstadslaget, Randsfjordskonflik ten og seinest de militære telex-meldingene som
Klassekampen har avslørt
viser at forsvaret er retta mot
det folket det egentelig skulle
forsvare.
Dette gjelder Norge i NATO. Hva så med Sverige som
jo er »nøytralt». Sverige er
ikke medlem av noen allianse.
Er forsvaret der et nasjonalt
og anti-imperialistisk forsvar?
Nei, tvert i mot. Under
2. verdenskrig ble svenske
kommunister arrestert og satt
i interneringsleirer. Svenske
som
f.eks.
storkonserner
SAAB tjener millioner på å
produsere militært utstyr. Avsløringa av »Informationsbyrån» (IB) viste at IB var i
kontakt med det amerikanske
etterretningsvesenet CIA og
dreiv med spionasje mot

kommunister og fagforeningsledere i Sverige. Også i Sverige
er militæret retta mot folket.
Men forsvaret i Sverige er et
moderne forsvar med jagerfly
tanks osv. Hva med et heimevernsforsvar?
Grunnen til at forsvaret er
retta mot folket ligger ikke i
spørsmålet om det brukes fly,
tanks osv. eller ikke. Grunnen
ligger i at forsvaret er et
redskap for den kapitalistiske
staten, i et sosialistisk samfunn et redskap for den sosialistiske staten. I et kapitalistisk land utgjør forsvaret,
politiet og rettsvesenet statens voldsapparat som er retta
mot folket, mot at folket skal
ta seg sjol tilrette og opprette
en sosialistisk stat, mot opprør og mot revolusjon.
Det er ikke først og fremst
et spørsmål om personer, at
offiserene er reaksjonære, det
er spørsmål om hvilken klasse
det tjener. Under kapitalismen er ikke militærapparatet til for å forsvare folket,
men for å forsvare kapita-

lismen mot angrep fra folket.
Derfor vil heller ikke et
heimevern være noe forsvar
for folket i Norge. Sjøl om
oppbygginga av militæret
endres, så endres ikke forsvarets innretning: Mot folket.
Ideene om at forsvaret kan
reformeres til å tjene folket
under kapitalismen er farlig,
dette er ikke mulig verken
ved å endre forsvarets oppbygging eller ved å skifte ut
offiserene.
Men skal vi ikke ha noe
forsvar, da'? Nei, AKP(m-l) og
Rød Ungdom mener at det
ikke skal gis bevilgninger til
det borgerlige militærapparatet i det hele tatt. Før eller
seinere vil dette »forsvaret»
som den kapitalistiske staten i
Norge har bygd opp for å
tjene sine interesser, slåss
direkte mot folkets eget forsvar i kampen for å opprette
en sosialistisk stat i Norge.
Det er bare folket sjøl som
er i stand til å forsvare sine
egne interesser.

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2012

Offi serer vil knuse
tillitsmanns ordninga i Forsvaret !
Forsvarsledelsen har satt i
gang en offensiv mot marxistleninistene. »Interne» dokumenter blir slått opp som
sensasjonsstoff i de verste
borgerlige avisene, VG, NÅ,
Morgenbladet og ikke minst
Arbeiderbladet.
14. januar ble et eksemplar
av Rød Ungdoms utkast til
studiesirkel
for soldater,
stjålet av en offiser på Haslemoen. Offiseren sjøl sier at
han ikke har stjålet den, bare
»beslaglagt» studiesirkelen og
tatt den. Dette er tjuveri.
På et møte i Nedre Telemark forsvarsforening 23. januar stilte NRK-medarbeideren Per Øyvind Heradstveit
med et eksemplar av den
samme studiesirkelen. Han vil
ikke oppgi hvor han har fått
den fra, men gir den videre til
pressa for offentliggjøring.
Sensasjonsoppslagene kommer, men hva er egentlig sensasjonelt med denne sirkelen?

ROD11,

Ingenting. Den har vært ute
til diskusjon blant medlemmer av Rød Ungdom og andre
progressive, men inneholder
ikke noe nytt av vår militærpolitikk. Synspunktene er de
samme som har kommet fram
i Klassekampen, Rode Garde
og andre publikasjoner tidligere.
Hvorfor da sensasjonsoppslag og hets mot marxistleninistene? For det første:
Dette kommer like for saka
mot Narve. Trædal skal opp i
Bodø. Forsvarsledelsen har
trøbbel med tillitsmannsordninga i militæret. De ønsker å
forberede et angrep mot tillitsmannsordninga ved å mistenkliggjøre marxist-leninistene og alle tillitsmenn, for så
å jevne tillitsmannsordninga
med jorda.
Forsvarsledelsen
har
trøbbel. Klassekampen har
bevist at kilden for meldingene i Wintex-73, en stor mili-

EINE

TIDSSKRIFT FOR KOMMUNISTISK TEORI OG
DEBATT.
utgitt av AKP(m-I)
Nr. 1/74
Wintex viser:
FORSVARET — VOLDSAPPARAT MOT FOLKET
Pro-russisk femtekolonne i Norge? ( Tron Øgrim )
Hva slags forsvar trenger folket ? ( Finn Sjue )
Hvor fører forsvarsdebatten i SV ?
Nummeret inneholder også artikler av Lenin om
proletariatets diktatur, om den nye kommunistiske
bevegelsen i USA, om Kinas utenrikspolitikk, om
lønnsoppgjøret og oljekrisa.
Løssalg kr. 8,- , 80 sider.
Abonnement kr. 30,- for året — 6 nr.
Vi tar gjerne imot gruppeabbonnement — flere nummer til en adresse.Send inn navn og adresse til oss, så
sender vi regning med første nummer.
RØDE FANE, Forlaget Oktober, boks 2066
Postgiro 2 20 84 78.
Grunerløkka, Oslo 5.

tærøvelse retta mot progressive, stammer fra toppledelsen i forsvaret, og ikke fra
»Direktoratet for sivilt beredskap» som påstått tidligere.
Gjentatte ganger har tillitsmenn med vidt forskjellig
oppfatning på andre saker
gått sammen om uttalelser og
protester mot forsvarsledelsen
for telex-meldingene. Det er
en massebevegelse bade blant
soldatene og ellers mot forsvarsledelsen.

33

Forsvarets Overkommando
ringte 5. februar til det
trykkeriet der Klassekampen
trykkes og lurte på hva det
sto i avisa. Oberst Bjørn Egge
i Forsvarets Overkommando
var samme dag på Orienteringa redaksjon »for å finne ut
av hva som egentelig foregår».
Det som foregår er at forsvarsledelsen er i ei alvorlig,
knipe. Det er lite som tyder
på at den knipa vil bli lettere
etter hvert.

verdammte
schweine

For litt over et år siden stod det et leserinnlegg i
»Farmand» underskrevet Ulf Skattum, for Blindern
ny-nazistiske gruppe. Innlegget kritiserte »Farmand» for
»pervers anti-fascistisk holdning» og »lefling med jøder».
Nazistene marsjerer igjen.
En dag i slutten av februar dristet disse svina seg til å
sette opp en stand på universitetet på Blindern. De delte
ut løpesedler som talte varmt for »rasens renhet» og
andre kjente nazistiske teorier.
Både studenter og ansatte reagerte skarpt, og snart var
det fullt rundt brunskjortene. Det ble fort klart at det
var ingen vits i å diskutere med dem. En av bruningene
ble desperat og begynte å slå rundt seg. Bordet ble rydda
for fascistpropaganda.
Da var det at en SVer spratt opp på bordet og prøvde å
slå frampå at man måtte bruke mer »demokratiske
metoder» mot disse fascistene. lian fikk liten støtte.
Brunskjortene ble resolutt presset ut i søla, der de
hører hjemme. Det tar nok en stund før de har stand på
Blindern igjen.

9
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DEN 8. MARS ER DEN INTERNASJONALE
KVINNEDAGEN. BILDET VISER ER DEMONSTRASJON I OSLO.
TA KONTAKT MED KVINNEFRONTEN O(;
FORBERED MARKERING AV DAGEN PA
DITT HJEMSTED'.

fleiping om
kvinnesak er
reaksjonært

KVINNEFRONTENS
LANDSMÖTE
311 jenter var samla på
Kvinnefrontens 2. landsmøte
i Bergen 2. og 3. februar. 165
delegater fra 59 steder representerte fronten som nå har
3500 medlemmer - 2000
flere enn i fjor.
Året som gikk ble oppsummert som et år med blomstrende aktivitet, flere vellykka aksjoner og demonstrasjoner, ofte i samarbeid
med
andre
kvinneorganisasjoner, hadde markert KF
utad. Handlingsprogrammet
for kommende år la hoved-
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vekta på kvinnens rett og fri
valgmulighet til å delta i ararbeidsflere
beidslivet,
plasser, daginstitusjoner og
utdanning for yrke.
De viktigste oppgavene vil
bli tariffoppgjøret, krav om
likelonn, lonnsheving i kvinnedominerte lavtlonnsyrker,
kortere arbeidstid for små6 måneder
barnsforeldre,
og
svangerskapspermisjon
omsorgspermisjon for alle
menn. Utbygging av daginstitusjoner og fritidshjem
ble og sett som en viktig

opply.ii

oppgave. Kampen for sjølbestemt abort vil fortsette, og
KF krever at lovendringsforslaget skal sendes til uttalelse
hos alle
kvinneorganisasjoner og parallelt
med sjolbestemt abort kreves
utbygging av kommunale
rådgivningskontor og prevensjonsundervisning i grunnskolen, slik at det forebyggende arbeidet skal bli skikkelig. Lokalgruppene er ikke
tvunget til å folge disse oppgavene, men står fritt til sjøl å
ta initiativ til aksloner -

lokalt eller på landsbasis.
Landsmøtet viste at Kvinnefronten alt i løpet av et år er
blitt en sterk organisasjon som stadig vokser både kvalitativt og kvantitativt. Erfaringene som kom fram viste
at når kvinner står sammen er
vi sterke og at kamp nytter.
Landsmøtet ga pågangsmot
og entusiasme - styrke til
den videre kvinnekampen.
Styrk kampen for kvinnefrigjøringa, bli med i Kvinnefronten.
G RO
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Sikkerhetskonferansen ¢n farlig bløff!

Snart begynner sikkerhetskonferansen i Helsingfors.
Alle europeiske land, med
unntak av Albania, skal være
med. Nå skal det skapes fred i
Europa ved hjelp av ei dynge
papirer og resolusjoner.
Det er USA og Sovjet som
har tatt initiativet til forhandlingene. Hvorfor er det
akkurat disse to landa som
setter hele papirmølla i gang?
Det virker unektelig litt
komisk at de største våpenrusterne i verden plutselig
skal begynne å planlegge fred
for millioner av europeere.
Disse to landa har holdt liv i
NATO og Warszawapakten,
bygd utallige militærbaser og
sprøytet inn tusener av soldater i Europa. De har hele
tida arbeidet for å holde kontrollen over alle landa i verdensdelen.
Alle hendelser i Europa
viser at konferansen ikke vil
vise noen vei til fred og avspenning. Drøftingene vil bare
resultere i at krigsfaren øker.
Det er blåøyd å tro at en haug
med dokumenter vil skape
avspenning. Når to imperialistiske makter skal skape
balanse og trygghet, er det

Sovjet driver internasjonalt » fredsarbeid » i Tsjekkoslovakia

alltid noe lureri bak. Det er
som å sette bukken til å passe
havresekken.
Det er ikke høytidelige
diskusjoner som kan løse situasjonen. De grunnleggende
spørsmål er ikke satt opp på
dagsordenen til konferansen:
Hvem er det som skaper

truselen mot Europas sikkerhet? Hvem er det som ruster
opp?
Det er USA og Sovjet som
har bukten og begge endene
på konferansen. De to landa
har drevet SALT-forhandlingene i Wien om nedrustning i årevis uten noe som

...».,
••• •

4»""se4.,"~~1«.%

helst resultat. De kutter bare
ut det ene rakettsystemet for
å finne på noe enda mer
effektivt, som kan drepe enda
flere mennesker. Den vanvittige, pengeslukende opprustninga fortsetter like trutt
og jamt.
USA og Sovjet ønsker kontrollen over Europa, bare de
vil slippe litt billigere fra det.
De lar bare land som f.eks.
Vest-Tyskland overta litt av
ansvaret. Sovjet invaderer
Tsjekkoslovakia og USA kupper i sør-europeiske land.
har
Begge
stormaktene
kjempeflåter i Middelhavet,
og de holder liv i forsvarspakter hvis eneste hensikt er å
opprettholde supermaktenes
kontroll over medlemslanda.
Fred i Europa kan bare skapes hvis USA og Sovjet blir
tvunget til å gi opp ønsket om
å herske på hver sin side side
av »jernteppet». De må trekke
alle sine tropper og militære
oaser ut av andre land. »Forsvarspaktene» må oppløses.
vil
Sikkerhetskonferansen
bare være et skuespill og propagandashow hvis dette ikke
skjer.

— og USA i Vietnam. Disse skal nå lage fred !

11
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STOR F INANSENS
DE'FEKTIVRITRÅ

Libertas, som er en ekstremt reaksjonær organisasjon
for næringslivet, har på nytt
starta ei hetskampanje mot
progressive. Denne gang er
det skolen som er offer for
Libertas drømmer og mareritt. De stakkars skolebarna
blir indoktrinert med sosialistisk og kommunistisk propaganda! ! ! Hvordan Libertas
har fått til dette regnestykket
er ikke litt å finne ut! Situasjonen i norsk skole i dag er
nemlig det motsatte av hva
Libertas hevder. En enkel
undersøkelse av lærebøkene
viser at de er gjennomsyret av
borgerlig ideologi. De gjør sitt
beste for å tildekke klassemotsetningene og lovpriser
»velstandssamfunnet» vi lever

i.
Hvis Libertas skulle få styre
skolen, ville den ensrettinga vi
, ag opplever bli sterkt fortr a. All diskusjon og all
12

bruk av tilleggslitteratur ville
være bannlyst. Det er lett å
tenke seg hvor steril og kjedelig skolen vil bli i en slik
situasjon.
Libertas oppfordrer elever
og lærere til å spionere og
rapportere til seg for at Libertas skal kunne avsløre
kommunistisk infiltrasjon og
indoktrinering. Røde Garde
har snakket med to jenter
som går på Skøyenåsen skole.
På denne skolen er det to
slike Libertas-agenter, en elev
og en lærer.
De forteller eleven snuser
omkring i flest mulig klasser
for å kunne avsløre lærerne.
Det hele begynte etter et
møte som Blå Front arrangerte. Det var Wencke Lowzow; kjent Libertas-støttespiller som talte. Men
Libertas-agenten er isolert
blant elevene. De tar ham
ikke alvorlig. De er bare for-

banna på ham fordi han driver spionering. Hvordan er
det med lærerne spør vi.
Det blir vanskeligere for
dem å drive undervisning.
Lærerne føler seg trykka og
vet ikke hvordan de skal legge
opp timene. Det blir dårlig
miljø i klassen med spionering, svarer de.
Hva synes dere om lærebøkene?
Vi diskuterer lærebøkene i
de faga det er mulig. Men
lærebøkene er fæle. De viser
bare hvor »flott og perfekt»
samfunnet er. Men det verste
er bøkene i språkfaga. Der får
vi ikke anledning til å diskutere innholdet. Blir bare å
pugge gloser. Disse lærebøkene er såkalte »objektive
og upolitiske». »Språk er ikke
politikk», heter det., sier jentene fra Skøyenåsen.

nc

ETTEF

Det er fullt oppror i kl
rådvill utover elevene. Fhpå lærerskolen. En elev
historie mot kateteret. H
du ha'kke lov til å indo
Jeg skal melde deg til ovn
en gruppe nede i kroken
da! Trur du virkelig på
kan'ke være så dum vel?
de andre her nede også.»
»Hor på de jævla kommu
eleven. Nye rop og brøl. i
fram og tilbake. Klassen.
lot dem få hore noe ann(
mye mer interessant da. 11
at en kommunist omtalt(
et jævla diktatur under I
ble det klaget til overlæ
privat. »Tenk og snakke c
i timene! Og la elevene
Vietnam! Hva slags skog(
har lov til å mene hva d
være objektiv. Den ska
nedover hodene på eleve
saken.' Det skulle bli en
trøster han. »Det er fint
skjer på skolen,»sier han.
Den unger læreren I
indoktrinering i skolen
alvorlig sak, sier han. »S
lov til å bruke tillegg
»Dessuten så liker de fl(
som har klaget. Skolen s
skal vi se en sak fra a
kommunistisk propaganc
dette. »Libertas har fo]
materiale fra elever og i
venstreorientert indoktri
er en alvorlig sak.» »Men
vi godta at en utenforst;
og kartlegger lærerne
nazistene brukte under
overlæreren lest Scherf
ikke utenomsnakk. »Det
undervisning på! »
Læreren står foran kl
øredøvende. »Libertas ød
somhet og splittelse igjen
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KVELDSFORUM

ssen. Læreren står ved kateteret. Ser
lærte ikke å takle slike situasjoner
!iser seg og kaster Nehrus verdensskriker: »De sa det på TVen i går;
:rinere oss med sånn kommunisme.
læreren.» Bråket blir bare verre. Fra
[-øler en annen: »Hiv ut den fascisten
ult som står i historieboka du? Du
eg synes Nehru er bra jeg. Det synes
levene omkring nikker, »Ja», sier de.
istene!» Kommer det fra den første
Inking i pulter. Viskelær som kastes
ir splittet. De fleste likte at læreren
enn det som sto i læreboka. Det ble
:n noen tålte det ikke. Det gikk ikke
som et bra menneske. Og Sovjet var
nin. Det hadde de lært hjemme. Så
ren. Sinte foreldre ringte ham opp
i arbeidere og kapitalister på skolen,
trive om amerikanernes krigføring i
3r dette? Vi lever i et fritt land. Alle
vil. Jo selvfølgelig, men skolen skal
ikke dytte kommunistiske tanker
'Jo. Overlæreren skulle ta seg av
tining på dette. Ingen grunn til uro,»
it foreldrene følger med i hva som

reprimande. »Han driver bevisst
Overlæreren har fått klage. En
Ilen skal være objektiv. »Men vi har
itteratur.» Læreren forsvarer seg.
e elevene det. Det er bare noen få
J vise en sak fra alle sider.» »Jovisst
sider. Men vi skal ikke ha noen
» Overlæreren ser meget alvorlig på
att undersøkelser. De har samlet
eldre. Det er tydelige tendenser til
ring de har kommet fram til. Dette
ibertas står jo ytterst til høyre. Kan
lde organisasjon driver overvåkning
)litisk? Det er jo slike metoder
igen. Angivervirksomhet. Har ikke
'Frydenholm'.» Overlæreren liker
lå bli slutt på denne måten å drive

sen. Ser utover kaoset. Bråket er
gger miljøet i skolen. Bare mistenk:enker han.

dette
er det
egentlige
innholdet
i wintexmeldingene
bt
nato confidential
ø% «finn sand»
nato hemmelig
spionasje
uidentifisert radio samband rapportert
sabotasje-liknende aksjoner mot militære installasjoner og
forskjellige sivile bedrifter og kommunikasjonsmidler.
undergraving.
kommunistisk anti nato løpeseddel kampanje satt i gang over
hele landet, slagord:
norge ut av nato
nato ut av norge.
godt organisert og rolige demonstrasjoner ved ekstremistgrupper utenfor stortinget, den amerikanske ambassaden og
nato's hovedkvarter.
øyeblikkelig tilbaketrekking fra nato krevet.
rutine
øvelse øvelse øvelse
bt

RAllIAEN.
En science fiction.
Morgenen kryper langsomt oppover Karl Johan. Det er stille
i gatene. Ikke et menneske å se. Portforbudet gjelder til kl.
8 00. To militærbiler kommer i rasende fart nedover Grensen.
Stanser utenfor en bokbutikk i Kristian Augusts gt. Soldater
hopper ned fra lasteplanet. De bryter opp døra. Noen blir i
butikken. De andre løper ned i kjelleren. Det hele gikk fort. De
som jobbet med stensilmaskinen i kjelleren fikk ikke tid til å
stikke av gårde. 5 nye fanger er tatt. En løytnant tar opp en av
stensilene. Leser høyt. »Hør hva opprørerne skriver: »I går ble
flere hundre studenter arrestert for å ha demonstrert mot den
nye NATO-regjeringa og malt anti-NATO slagord på Stortingsbygningen. Lederne for streiken på Nyland ble arrestert i natt.
Flere arrestasjoner er ventet. Tro ikke på avisenes meldinger
om at alt er rolig. Overalt kjemper folk mot kuppregjeringa.
Det meldes fra sikre kilder om store uroligheter på oljebasene i
Stavanger. Bli med i motstandsarbeidet! »Hørt på maken. De
skulle vært skutt! Ta med disse papirene og stensilmaskinen.
Det skal de ikke ha noen glede av lenger.» I butikken jobber
noen soldater. Bærer ut kassevis med bøker. Restene av en
Mao-plakat henger igjen på en vegg. Fangene kjøres til Bislett.
På trær og stolper er det plakater med anti-NATO slagord.
Folk oppfordres til -å bli aktivt med i motstanden mot de
militære lederne.

MieiniMierniiMMMEMM•OiMMill
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NYE REVESTREKER
FRA BJARTMAR !
avslør lureriene!

«splitt og
hersk»
na igjen
KUD og fylkesskolestyrene er ikke amatører
når det gjelder å splitte
elever og lærere. Denne
gangen lanserer de en haug
med forslag til hvordan
35t. uka skal se ut. Ved
hjelp av denne taktikken
skaper de unødvendig splid
blant elevene, på grunnlag
av ting som kommer i
annen rekke. I Hedmark
skulle det holdes avstemning på alle gymnasene, og
fylkesskolerådet la fram
hele 9 alternativer. Ett av

dem var 30t. uke, mens
alle de 8 andre var form.
skjellige utgaver av 35t.
uka. Vær så god, bare heng
i og velg! Det var 35t. med
eller uten lørdagsfri, midttimer og/eller 40 minutters
timer!
Ut ifra dette må vi kreve
en rettferdig behandling av
saka. Det må først være
avstemning om timetallet,
og deretter kan spørsmålet
om hvordan uka skal se ut,
tas opp til egen diskusjon.

AVVIS ALLE SPLITTELSESFORSOK!
Å kalle Bjartmar Gjerde en intelligent og fantasifull person er
vel a ga litt langt, men oppradd for lumske metoder for å
presse 30 timers uka pa oss, er han i hvert fall ikke. På
idrettsspraket er det noe som heter a aldri forandre et seirende
lag. Den nevnte herre har omdøpt dette til sin situasjon, og
mener sjølsagt det ikke er noen grunn til å gi slipp på
kampmetoder som stadig gir full uttelling. Vi tenker naturligvis
pa den velkjente »splitt-og-hersk»-taktikken. Etter at denne
taktikken bragte Bjartmar seier i det første slaget om 30 timers
uka, trakker han nå videre i oppgåtte spor. For 4 måneder
siden var det enheten elevene i mellom som slo sprekker — i
dag er det de sterke båndene som er knytt mellom elever og
lærere, staten prøver å rive i stykker. Gjennom mange skriv
som »oppklarer» forholdet mellom 30 og 35 timers uke, har
departementet gjort alt de kan for å få lærerne over på sin side
mot elevene. 30 timers uka blir i disse skrivene systematisk
favorisert, for eksempel ved at lærerne blir tilbudt færre
undervisningstimer og tilsynelatende mindre å gjøre. Dette er
bare ett av mange forsøk på å vinne den tradisjonelt
departementsloyale lektorstanden over på et standpunkt som
er mer i »takt med utviklinga». Bjartmar veit like godt som oss
at lærernes standpunkt er av stor betydning for kampens
utfall. Vi må ikke nok en gang la oss tvinge i kne av
»splitt-og-hersk»-taktikken. Styrk enheten med lærerne og før
kampen mot 30 timers uka til seier'n er vår. Det eksisterer
ingen kompromissløsninger — Det eneste utfallet vi kan godta
er at 30 timers uka blir kasta på søppelhaugen for godt!

•
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Fylkessxolestyrene oc
skoler med 2. og 3. klasser
i forsøksserien Le,: r,forr4.viniat
skoleårene
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i•
.
.
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Vår ref.
43 As i 74 Aad:?Ia

Dato •
10.1.74

SKOLER SOA I 1974-75 VIL HA 2. OG 3. KLASSER I FORSØKSSERIEN NED REFUNGY:IJAS
FORSØKSVILKARLNE
I rundskriv F-387/73 av 19. desember 1973 er blant annet
uttalt:
"Skoler som i 1974-75 vil ha 2. og 3. klasser
i forsøksserien vil få rundskriv samtidig om
forsøksvilkårene."
Fur reformgymnasklasser på 2. og 3. trinn i skoleåret
1974-75 oL 3. trinn i skoleåret 1975-76 skal fplgenoe
osronint, legges til grunn:

FAKSIMILEN FED SIDEN
VISER ET INTERNT
SKRI V FRA KUD TIL
FYLK ESSK 0 LES T Y RENE,
HVOR DET R TRE
FORM(; YMATA SENE I
LANDET VIL FÅ INNFOR T
30 t UKE FRA HOSTEN A V.
BJARTMARS PÅSTAND
OM AT SKOLENE SKAI, FÅ
VELGE SJOL HVILKEN
TIMEORDNING DE SKA I,
HA. VISER SEG AI,TSÅ Å
VÆRE BLANK LOGN.

Undervisningstiner pr. uke:
klasse

30 timer

klusse

31 timer eller 30 timer.

Grunpeueli,

i valyfa'

Gjennomsnittli t; 15 elever pr. gruppe
klasse -

5 timer

klasse -

6 tiner eller 7 timer.

Etter orøftinger meo Norsk Lektorlag
til at skalene skal ha:

er

r HVA NiA.\

en kommet fram

13Å...1F.Li2£1::
, 1 time reduksjon pr. 25 elever i forsøksordnede
klasser.
Kontaktl,,rer
1 reduksjonstime for skoler som har 1-4 klasser i forsøk
2 reduksjonstimer for skoler som har 5-9 klasser i forsøk
3 reduksjonstiner for skoler som har 10 eller flere
klasser i forsøk.

ELEVENE PÅ REFORM
GYMNASA FORBEREDER
SEG NÅ PÅ Å STREIKE TIL
VEDTAKET TREKKES TIL
BAKE. DE HAR SJØL TENK7
Å ORGANISERE UNDER
VISNINGA.
TREKK LÆRDOM A V
DETTE OGSÅ PÅ ANDRE
SKOLER !
FORBERED
STØTTEAKSJONER !

GJCIRES?

Kampen mot rasjonalisering
skolen må ikke legges ned
fordi om de fleste fylkene har
vedtatt 35 t.uke fra høsten
av. KUD har hele tiden sitt
endelige mål i tankene -- det
nye gymnaset med 30t. uke.
Derfor er det viktig at vi har
klart for oss hvilke oppgaver
som blir viktige i tida framover.
Parolen mot 30t. uka må
ikke glemmes, den må tvert
imot videreføres slik at vi kan
hindre at den blir iverksatt
som ledd i gymnaslova. Normerte prøver, prøvebank,
storklasser og store skoler vil
bli følger av gymnaslova.
Dette må vi kjempe mot etter
hvert som det kommer. Ta
aktiv del i kampen mot
gymnaslova på skolen gjennom basisgruppene og elevhva med egen
rådet
aksjonskomite? Sett i gang,
spre propaganda og sett makt
bak kravene slik at vi går
seierrike ut av kampen mot
loven!
i

1TE HAR SMI
Diskusjonen omkring valg
av 30 eller 35t. uke er ferdig i
de fleste fylkene. Det overveldende flertallet av gymnasene har hittil gått inn for
35t. ordningen. Vi skal her
trekke fram noen eksempler
(gode og dårlige) på hva som
har skjedd i fylkene:
I Buskerud ble saka behandlet
ved juletider. Det var avstemning blant elever og
lærere på alle gymnasene,
som viste at flertallet støtter
35t. forslaget. Det vil si —
Hokksund gymnas skal bli
reformgymnas, og der støttet
flertallet 30t. ordningen. Det
som nå står igjen er å bestemme om skoledagens lengde —
antallet skoledager -- styrkningstiltak og skyssordning.
Alt dette skal avgjøres i
januar, og alle skolene skal gi
sin innstilling (det skrives av

rektor ut i fra avstemning
blant elevene og lærerne) til
fylkesskolestyret. Det å dele
avstemninga inn i to deler er
en bra behandlings måte fordi
avstemninga om 30 eller 35t.
uka må komme i aller første
rekke.
I Sogn og Fjordane har alle
gymnasene unntatt Florø vedtatt 35t. uke. Her er det også
vedtatt en resolusjon om at
alle gymnasene ville gå til
streik hvis 30t. uka ble vedtatt. Dette er et eksempel til
etterfølgelse.

gått inn for 30t. alternativet.
På gymnaset i Larvik var
informasjonen dårlig, så elevene skal kreve at saka blir
tatt opp på nytt.
Fylkesskolestyret iOslo har
vedtatt
at
hvert
enkelt

gymnas selv skal få bestemme
sin ordning. Dette er slu taktikk! Et utvalg av 5 politikere, en lærer og en elev
(som ikke har stemmerett)
pluss rektor skal ta avgjørelsen for skolen.

Kamplinja er helt avgjørende
for resultatet av det videre
arbeidet mot gymnaslova.
I Steinkjer skal det dessuten
være en demonstrasjon for å
markere elevenes syn.
I Vestfold er situasjonen litt
annerledes 3 av 5 gymnas har
11.731.1ar,W~Or
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operasjon dagkverk
til PRR !

I årets OD far vi to prosjekter å velge mellom, ett til de
frigjorte områdene i Sor-Vietnam,(PRR) og ett til Tanzania i Afrika.
Rod Ungdom vil i ar gå inn
for at OD skal gå til de
frigjorte områdene i Sør-Vietnam. FNL har vært den
krafta i verden som mest
konsekvent og aktivt har bekjempet imperialismen. Deres
seierrike kamp har vært en
inspirasjonskilde for alle verdens anti-imperialistiske bevegelser, og folk i store deler av
Sør-Vietnam kan nå se fram
til ett liv fritt for undertrykkelse.
Men dette har kosta ufattelig mye av ofre og lidelser for
det vietnamesiske folk. Når vi
samtidig veit at USA-lakeiene

i Saigon gjør alt de kan for a
knuse de frigjorte omradene,
og at de holder over 200 000
mennesker innesperra i fengslene sine, skjønner vi at PRR
virkeligg trenger hjelp. Derfor
har AUF, Unge Venstre, SVU
og Rød Ungdom sammen gått
inn for å stolte PRR-prosjektet.
• Tanzania er et borgerligdemokratisk land som står pa
den riktige siden mot imperialismen, men deres innsats kan
ikke på noen måte sammenlignes med det vietnamesiske
folks kamp. Det er derfor
ikke tvil om at stolte til PRR
må foretrekkes, fordi det er
et atskillig kraftigere slag
retta mot imperialismen.
Dette har også høyrekrefteue her i landet forstått. Det

er ikke uten grunn at en
ledende talsmann for . 1 anzania i NGS er en Unge Høyrefyr. Dette kommer ikke av at
Ull nå plutselig har blitt
anti-imperialistisk. Nei, dette
kommer av at Ky-gutta og
»Bomb Hanoi»-gutta virkelig
har blitt redde for at norsk
ungdom skal stå fram og si
hva de mener om Saigonquislingene og den råtne poli-

HU S L EI E
..11.4"nnn•

Gymnasiastene på Tingvoll har gått til husleiestreik. Ca. 80
av skolens elever bor på et internat der leia er 250 kroner pr.
mnd. Dette ligger langt høyere enn liknende hybler i fylket.
Røde Garde har hatt et intervju med lederen for aksjonen,
Rannveig Furu.

— Det begynte tidlig i høst
med en sterk misnøye blant
elevene som bodde på hybelhuset. 250 kroner for en
hybel i måneden var alt for
høyt. Vi satte i gang undersøkelser som viste at leia for
tilSvarende hybler i distriktet
lå på ca. 200 kroner i
16

måneden.
Like før jul ble det satt i
gang en underskriftsaksjon på
hybelhuset mot de høye
leiene, og vi krevde forhandlinger med kommunen.
Alle 84 på hybelhuset skrev
under kravet om å få leia
nedsatt til 200 kroner i

måneden.
Vi ga kommunen 1 måneds
frist til å svare.
Men noe svar kom ikke?
Nei, så Ni innkalte til et
allmannamøte på hybelhuset
ca. 20. januar. Det ble vedtatt
med overveldende flertall,
ingen stemte i mot, å gå til
Tillitsmannshusleiestreik.
utvalget på hybelhuset som
består av 1 tillitsmann for
hver av de 8 avdelingene, ble
valgt til aksjonsledelse. Det
ble valgt et arbeidsutvalg på 3

tikken deres. De kjører derfor
fram Tanzania for å prøve å
lure folk fra å støtte PRR, og
for å splitte de progressive
kreftene.
Det er derfor viktig at alle
gymnaanti-imperialistiske
samla
bak
siaster
står
PRR-prosjektet, og at det blir
valgt delegater til NGS-landsmøter som støtter PRR.

blant disse.
Allmannamøtet vedtok på
nytt kravet om å få leia
nedsatt til 200 kroner, og
krevde forhandlinger med
kommunen.
Vi møtte med 3 representanter i husstyret i kommunen. Husstyret sa at »de
hadde ikke fullmakt til å
gjøre noe med det». En representant for Høyre mente at
det var ikke spørsmål om leia
var høy eller lav, men hva det
kostet å bygge og drive hybelhuset. Han ville ikke høre på
oss i det hele tatt. Han trua til
og med med å gå til rettslig
avgjørelse,
aksjonen
var
ulovlig mente han fordi vi på
hybelhuset ennå ikke var
myndige!
Hvordan står saka i øyeblikket?
Siden januar har alle på
hybelhuset satt leia inn på
sperret konto i banken.
Kommunen får ikke noen
penger før allmannamøtet har
fått et tilbud som vi kan

godta.
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RUSSEFEIRIM;A
•
F R BORG] RU(
1 anledning av at russetida igjen nermer seg. har Røde Garde
hatt en prat med årets russepresident i Oslo, Fred Jacobsen.
Fred Jacobsen går pa Nissen gymnas og påstar at han tilhører » venstresida » i Unge Høyre. Av politiske meritter tidligere kan vi nevne at han var en av lederne bak splittelsesorganisasjonen Gymnasiastenes Fellesorganisasjon, som avgikk
ved døden like for NGS-landsmøtet i fjor.

Hvorfor ville du bli russepresident, Fred Jacobsen ?
Først og fremst fordi jeg
ønsket å komme i kontakt
med mange nye mennesker
fra forskjellige sosiale lag.
Jeg har da også truffet mange
nye mennesker, men jeg må
medgi at mine nye venner
i russestyret ikke representerer noe nytt for meg hva
sosial bakgrunn angår.
( Russestyret i år er like
blått som før, vår anm. )
Din mening om russefeiringa generelt ?
Jeg mener den er verdifull.
Russetiden er et vendepunkt i
livet for de fleste. Vi står på
terskelen inn i de alvorlige
voksnes rekker, og det er siste
sjangs til virkelig å være ung.
Selvfølgelig er ikke alle sider
ved den tradisjonelle feiringen
like bra - jeg tenker f.eks. på
alt hærverket. Dette går det
imidlertid an å rette på, og alle
i styret har stilt seg til valg
fordi vi vil forsvare en god
tradisjon. Et av våre hovedmål
er å gjøre russefeiringen til et
tilbud for alle gymnasiaster,
uansett politisk farge. Det er
en dårlig tendens at feiringen
de siste årene har vært et
typisk vestkantfenomen. Jeg
vil gjerne presisere at jeg er
president som 3.gymnasiast
og ikke som politiker.
Dere ønsker at så mange
som mulig skal være russ.
Betyr det noe for dere at det
bare er et mindretall ( ca. 30%)
som tar artium og dermed får
anledning til å være russ ?
— Nei. For det første er pro-

senten stigende og for det
andre ligger tallet langt høyere for Oslos vedkommende.
Dere vil » avpolitisere »
russetida så mye som mulig.
Står målet for russeturen i år,
Spania ( ) , i samsvar med
dette ?
Vi ser ikke på Spania som
et politisk reisemål. Først og
fremst er det et ideelt feriested, og ingen av oss drar dit
for å » opprettholde » et
militærregime. Dessuten er
turen et tilbud til dem som
ikke ønsker bare fyll og fest.
Når deres jobb er å propagandere så godt som mulig
for turen, må dere vel alikevel føle dere som Francos
agenter i Norge ?
Nei !
( En annen i styret tar ordet
og forteller at det er reint økonomiske årsaker til at nettopp
Spania er blitt valgt. )
Til slutt Fred Jacobsen,
representerer du noe nytt som
russepresident ?
( Etter lang nøling og hjelp
av visepresidenten kommer
et » ja )
Jeg har gått inn for å gi
russefeiringen et fornyet innhold. Jeg nevner stumfilmfestivalen og samarbeidet med
CLUB 7. Vi har også et godt
samarbeidt med Arbeiderbladet gående, som tar sikte
på å bringe bakgrunnsstoff
for politiske stiler før eksamen.
Tydeligvis en godt fornøyd
Fred Jacobsen.

Russefeiringa blir i dag forsvart med at russen ikke lenger
fester for a vise at de har landets høyeste almennutdannelse,
men at det bare er et uttrykk for glede over å være ferdig me
12 år bak skolepulten.
Dette er en borgerlig framstilling av saka. At det i dag er
flere som tar artium enn for 60 år siden, rokker ikke ved
feiringas egentlige innhold : Det er » åndseliten » som
fester. Russestyret hevder at de i så stor grad som mulig vil
prove å unngå den vanlige russepøblinga som de mener er
tilfeldigheter. Vi mener at dette ikke er tilfeldigheter, men
tvert i mot utslag av at russefeiringa er en institusjon innstifta av borgerskapet og en tvers igjennom borgerlig
tradisjon.
Når Fred Jacobsen ønsker å få vekk vestkantpreget på
russefeiringa, bør vi derfor gjøre alt vi kan for at han skal bli
kikkelig skuffa.
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«Lærlingene må bli
ryggraden i YLI »
YLI har starta en kampanje for å utbygge og styrke
organisasjonen. Kampanjen går i første rekke ut på å rekruttere
så mange lærlinger som mulig til YLI, og på lang sikt opprette
lærlingegrupper på alle bedrifter i landet der det finnes
lærlinger. RØDE GARDE har intervjua Karleif Halvorsen,
formann i YLI.

Hva er grunnen til at du
mener det er så viktig å satse
på at organisasjonen skal rekruttere spesielt lærlinger?
Det er spesielt viktig å ha
lærlinger i organisasjonen fordi vi er den gruppa som er
mest direkte undertrykt.
Lærlingene har stort sett ei
lønn som det nesten ikke er
mulig å leve av, og arbeidsforholda er dårlige. I tillegg er
lærlingene
viktige
fordi
mange aktive lærlinger vil seinere gi mange aktive på arbeidsplassene og i fagforeningene.
FAST RYGGRAD I
ORGANISASJONEN
Det er også en annen viktig
side ved dette. Hvert eneste år
har YLI måttet begynne
arbeidet nesten fra grunnen
av fordi yrkesskoleelevene går
på skolen kanskje bare et
halvt år. Hver høst er nesten
hele grunnplanet skifta ut, og

i elevråd, styrer og distriktsutvalg sitter det nye og uerfarne folk. Dette har ført til
at organisasjonens kampkraft
ikke har vært så stor som den
kunne ha vært.
Jeg tror det er viktig å satse
på å få med lærlinger for å få
en fast ryggrad i organisasjonen. Lærlingene er jo stort
sett på arbeidsplassen i 3 år,
dette vil styrke organisasjonen ved at det blir mer
kontinuitet i arbeidet.
Dere satser jo også på å
bygge ut YLI-grupper på
yrkesskolene.
Ja, disse gruppene skal
være et tillegg til elevrådene.
Sånn som det er nå så aktiviserer elevrådene bare sine
valgte tillitsmenn, dvs. en i
hver klasse. Derfor er det
viktig med YLI-grupper som
kan aktivisere flere og breiere,
ta opp saker som elevrådet
ikke får tid og styrke organiseringa på hver enkelt skole.
Hvordan er forholdet til
Landsorganisasjonen( LO)?

Karleif Halvorsen.

— Det er en målsetting at
YLI-gruppene skal bli en del
av klubben på jobben og få en
fast tillitsmann i klubbstyret.
Lærlingene har ikke vært organisert før. LO har sagt at de
ikke har noe der å gjøre fordi
de er under utdanning, mens
Kirkeog
undervisningsdepartementet ikke vil gi oss
utdanningssom
status
søkende fordi vi står i produksjonen. Vi har ikke hatt
talsmenn i det hele tatt.
På lokalplanet er det mange
steder et bra forhold mellom
lærlingegruppene og fagforeninga. F.eks. i Grafisk forbund i Oslo var det et møte
som ga full støtte til det
arbeidet YLI driver og oppfordra YLI til å danne lær-

lingegruppe felles for grafisk
i Oslo. Forbundet vil også
reise en del av YLIs krav ved
lønnsoppgjøret denne våren.
FORHOLDET TIL LO
Hvordan er forholdet
mellom LO sentralt og YLI?
Vi har hatt et møte med
LO sentralt. De nekter å
anerkjenne YLI som interesseorganisasjon for yrkesskoleelever og lærlinger. Vi
var interessert i et nærmere
samarbeid, men LO-ledelsen
sa at hvis vi ville ha noe å si
overfor LO, fikk alle lærlingene melde seg inn i AUF og
ta opp sakene der. Det er
sjølsagt helt uholdbart, målet
for oss er å bli en organisasjon
som LO hører på.
LØNNSOPPGJØRET

~M.M 111.011a

Fra en yrkesskoleaksjon i Oslo.
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Hva er Y Lis krav til
lønnsoppgjøret?
Først og fremst at lærlingene oppnår ei lønn som
tilsvarer det nivået hjelpearbeiderne ligger på. Lærlinger og hjelpearbeidere gjør
ofte det samme arbeidet, men
lønningene for lærlinger ligger
stort sett langt under hjelpearbeiderlønn.
Hvor langt har dere kommet med utbygginga av YLIgruppene?
Foreløpig ikke så veldig
langt. Det finnes en del YLIgrupper på yrkesskolene,
særlig utafor Oslo. I Oslo er
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JENTELOVEN
Jenteloven er et gruppearbeid om kvinner, laget av skuespillere på Nationalteatret. Stykket handler om tre kvinner
som jobber som vaskekoner på en fabrikk. Trass i sjefens
trusler, går de til streik fordi de misliker rasjonaliseringsekspertens arbeid. De blir mer og mer bevisst sin egen

situasjon — det viser seg også i hjemmet i forhold til mann
og barn.
Stykkets annen akt er beregnet til diskusjon.
Skriv til Nationalteatret og få » Jenteloven » vist på ditt
hjemsted. Bruk stykket som et middel i kvinnekampen .!

Du skal vite at du er noe.
Du skal vite at 8-timers dagen også gjelder for deg.
Du skal vite at også kvinner har rett til ferier.
Du skal vite at kvinner også kan streike.
Du skal vite at du har noe å lære bort.
Du skal vite at du har rett til samme lønn som menn.
Du skal ha rett til å bestemme over din egen kropp.
Du skal vite at sex også er til for kvinner.
Du skal vite at du har lov til å le av menn.
Du skal vite at kvinner kan stå sammen.
det lærlingegrupper en del
steder, og vi arbeider med å
opprette flere utover landet,
bl.a. i jern og metall i Bergen
og i Verdal.
— Kan du nevne ,et eksempel på hvordan en lærlingegruppe jobber?

YLI—GRUPPE
I GRAFISK
— Ja, på Forenede Trykkerier A/S i Oslo var lærlingene misfornøyde med lønna.
Læretida hadde blitt redusert

fra 4 til 3 år, og de som gikk
siste året i 4-årig læretid lå
langt under det de ville fått
ellers.
Det ble kalt sammen til et
møte på jobben av alle lærlingene. Saka ble tatt opp, og
gruppa ble enig om å forlange
kompensasjon for de som
gikk siste året. Gruppa fikk

reist kravet overfor ledelsen,
og kravet ble gjennomført.
Gruppa fikk fast representant
i klubbstyret og slutta seg til
YLI. Det er viktig at disse
gruppene blir med i det landsomfattende organiserte arbeidet gjennom YLI, slik at
gruppene ikke blir stående
aleine på hver enkelt bedrift.
Æ
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Den 18. februar i år var det ett år siden AKP(m-1) ble danna.
Omtrent samtidig er det 5 år siden det historiske bruddet
mellom reformister og revolusjonære i SF og SUF.
SUF(m-1) ble danna i 1969 og den partiforberedende
organisasjonen MLG i 1970. Det ligger lang og hard kamp bak
dannelsen av det kommunistiske partiet i Norge, m-l-bevegelsen har hatt en enorm utvikling. Det året som har gått siden
partiet ble stifta er bare begynnelsen på kampen for sosialismens seier i Norge, men det er en viktig begynnelse.

ARBEIDERNES
KOMMUN;STPAPTI(m-D!
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AKP
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rff
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illustrert at ml-bevegelsen har klart å holde ei revolusjonær
linje i såvel enhetsfrontspolitikken som i de daglige spørsmåla.
I momssaka falt SV tilbake på ei kompromisslinje overfor
AP.
I palestinaspørsmålet støtta vi Palestinakomiteens linje mot
den israelske aggresjonen. SV sprakk, klarte ikke å samle seg
om en felles politikk.
I konflikter rundt Camaraspørsmålet gapte partiene i SV for
full musikk over ledelsen i Camara-aksjonen som besto av
borgerlige elementer. Enden på visa ble at SV som samla enhet
ikke kunne ta standpunkt for 10. desember-markeringa mot
Kissinger.
I Chilespørsmålet klarte vi heldigvis å oppnå enhet på selve
solidaritetsarbeidet. Men evnen til å oppsummere og trekke
lærdommer av erfaringene i Chile, var ytterst tynne hos SV. Vi
fikk på ny bekrefta at det er ikke nok med den linja Allende
representerte, en ærlig vilje til å slåss mot imperialismen og for
sosialismen. Kampen vil ikke gi seier uten å bygge på væpning
av folket, revolusjon og arbeiderklassens maktovertagelse.
PARTIET HAR HATT STORE FRAMGANGER

EIf

Pressekonferansen etter partistiftelsen.
Fra v. Synne Holan, Sigurd Allern og Kjell Pettersen.

I anledning ett års jubileet har RØDE GARDE hatt et
intervju med formannen i Arbeidernes Kommunistparti,
AKP(m-1), Sigurd Allern.
AKP(m-1) har nå eksistert i ett år. Hva vil du si om
partiets utvikling og de politiske kampene det har stått oppe i i
løpet av dette året?
Det viktigste som har skjedd er at vi har fått slått fast
klarere enn noensinne at AKP(m-1) er det eneste norske partiet
som står for ei virkelig revolusjonær linje.
Siden EEC-avstemninga har det vært rask utvikling på
venstresida i Norge. SV er danna, og har for mange stått som et
alternativ til kommunismen. Men det blir klarere og klarere for
hver dag som går at noen vei til sosialismen representerer SV
ikke.
Det som kjennetegner det siste året er at vi ikke har hatt
noen store kamper av samme betydning som EEC-kampen.
Men særlig etter valget har det vært en rad politiske spørsmål
av stor betydning for folks liv i Norge. Vi har fått godt

Vi kan slå fast at selv om stemmetallet ved valget ikke var
spesielt høyt så hadde partiorganisasjonen en rask utvikling
gjennom valgkampen.
Vi klarte å stille i alle fylker i valget og oppslutninga var
spredd jevnt over hele landet. I løpet av året har partiet virkelig
blitt landsomfattende, vi har stifta en rekke nye partiavdelinger og distriktsorganisasjoner, framgangen har vært spesielt
stor i Nord-Norge.
Vi har hatt en kraftig utvikling i medlemsmassen, og den
største organisatoriske oppgaven blir å sikre skoleringa av alle
disse nye medlemmene i kommunismen. Vi har utvikla en
studiesirkel trinn to som vil komme om en stund, og
Marx-Engelsskolen vil bli videre utbygd ut over landet.
ET KOMMUNISTISK PARTI ER ET KLASSEPARTI
Hva er det spesielle ved et kommunistisk parti i forhold
til andre partier?
Det særegne ved det kommunistiske partiet er at det
kombinerer to saker, nemlig det at det er en del av
arbeiderklassen samtidig som det er en ledende kraft i klassen,
både i politikk og organisering.
Partiet har oppgaver på mange felter. Uten det kommunistiske partiet finnes det ingen kraft til å spre revolusjonens
forts neste side
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ideer, til å heve arbeiderklassens politiske niva, diskutere,
fortolke og generalisere arbeiderklassens erfaringer.
Partiet er en sentral kraft som kan handle raskt og inspirere
til handling. Dette gjelder savel i revolusjonære perioder som
nå, i saker som lønnsoppgjøret, streiker, solidaritetsarbeidet og
kampen mot momsen.
Partiet er som Stalin sier klassens fortropp.
— Hva menes med at partiet samtidig er en del av klassen og
en ledende kraft i den?
Stiftelsen av partiet var et vendepunkt for ml-bevegelsen. Et
flertall bade av sentralkomiteen og av distriktsstyrer bestar av
arbeidere. At partiet er en del av klassen og en ledende kraft
innebærer at det bruker metoder som kritikk og sjolkritikk nar
det gjøres feil, og at partiet er i stand til a lære av
arbeiderklassen utafor partiet.
Til forskjell fra f.eks. SF sa ser vi at sosialismen er mulig
nettopp fordi det finnes en arbeiderklasse som er sterk nok til
a ta makta og til a lede revolusjonen. Arbeiderklassen er den
mest revolusjonære klassen og den eneste klassen som representerer fellesinteressene. Arbeiderklassen har ikke interesser
av a undertrykke andre lag av det arbeidende folket.
SFere liker ofte a prate om at de bygger pa den egentlige
marxismen, mens vi marxist-leninister ikke gjør det. Faktum er
at SF ligger 150 ar etter sin tid. I SFs naværende prinsippfråsegn er arbeiderklassen nevnt en gang, og da bare som en av
mange undertrykte grupper. For SF er ikke arbeiderklassen en
ledende klasse, men en lidende klasse. Det er akkurat det
samme som sosialistiske teoretikere sa i tida for Marx, mens
Marx oppsummerte at arbeiderklassen var i stand til å
gjennomføre og matte lede revolusjonen.
NKP snakker mye om arbeiderklassen. Men de har fullstendig skifta ut innholdet, det har ingen mening lenger å
snakke om arbeiderklassen når advokatfullmektiger og eksperter, ja alle lønnstakere regnes med til klassen. Dette er feilaktig
og far konsekvenser for deres praktiske politikk. Men når alle
slags byråkrater regnes til arbeiderklassen, kan en kanskje
forstå hvorfor NKP kaller Sovjet en arbeiderstat.
SV OG REVISJONISMEN
Det er en ting jeg har lyst til a ta opp til slutt i forbindelse
med diskusjonene om SV og 1. mai. Dette arbeidet ledes av en
NKPer som heter Rolf Dahl, nå daglig leder av SV. Det viktige
er at den samarbeidslinja han fører overfor Det Norske
Arbeiderparti ikke er noe han har funnet på sjol. Det er
revisjonistenes internasjonale linje.
Vi kjenner til at det foreligger planer fra Sovjets og

ansvars-

laus
ungdom

Det vert frå
ymse hald
hevda at ungdomen
er ansvarslaus,
mange unge er
kommunistar seier
dei:
Altfor mange! —
Kven vil ansvar—
du på toppen
eller eg?
Du som mel di
eiga kake
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sosialimperialistenes side om stadig å nærme seg de vestlige
sosialdemokratiene,bl.a. for a bygge opp om den europeiske
sikkerhetskonferansen. Den internasjonale revisjonistiske leiren
legger opp til skjerpet kamp mot de virkelige marxistleninistene. Sovjet tar sikte på å legge opp til en ny
verdensomspennende konferanse for å fordømme Kinas Kommunistiske Parti og bannlyse alt samarbeid med marxistleninistene.
Rolf Dahl står for ei linje som bare kan føre til elendighet
for arbeiderklassen, høyreopportunisme i innenrikspolitikken
og sosialimperialisme i utenrikspolitikken. Vi har håp for de
kommende år om å utvikle kontakten med folk både innafor
og utafor SV som skjønner at denne politikken er fullstendig
feilaktig.

ut til dei som står på
gatehjørna, sit på kafear,
går på skule, arbeider
og seier:
Bli med, føl ansvar
for din og min, vår
eigen situasjon.
Bli med, kjemp mot
rasjonaliseringa, effektiviseringa
Medan du sit
utsuginga, passiviseringa.
i ditt hus
Bli med, organiser deg,
og tenkjer ut
bli ein lekk i den
nye måtar å suga
kommunistiske ungdomsrørsla.
pengar or oss:
JAO, Sogndal
går eg, og kameratane mine

og utnyttar oss
best du kan —
eller eg, ein del
av den kommunistiske
rørsla, som organiserer
ungdomen til kamp
mot forverra kår?
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Den 21. januar i år var det 50 år siden Lenins død. I Oslo ble dette markert ved
et arrangement i » Kroa, der deler av Majakovskis Lenin-dikt ble framført sammen
med sanger av Brecht.Vladimir Majakovski skrev dette diktet like etter Lenins død
i 1924. Artikkelen under gir en kort presentasjon av Majakovskis diktning. På neste
side trykker vi en Lenin-plakat som er laga av et medlem av Røde Gardes redaksjon.

VLADIMIK MAJAKOVSKI
Vladimir Majakovski var
den russiske revolusjonens
store dikter. Han var født i
1893 i Georgia og ble allerede
som tenåring medlem av bolsjevikpartiet. I tida før 1910
satt han flere ganger i fengsel
for politisk arbeid. I fengslet
begynte han å skrive, og han
arbeidet for å skape en progressiv diktning og gjøre
poesien til en revolusjonær
kraft.
Majakovskis sterkeste side
var absolutt diktningen, men
han skre;/ også skuespill og
barnebøker og var en tid
redaktør for et tidsskrift. Etter revolusjonen reiste han
rundt i Europa og Amerika
som representant for Isvestia.
Majakovskis viktigste verk
er hans hyldningsdikt til
Lenin, hvor han først oppsummerer kapitalismens utvikling fra feudalismen og

hvordan den råtner opp. Så
forteller han om den russiske
revolusjonen og om hvordan
den nye Sovjetstaten utvikler
seg, og slutter med å beskrive
Lenins død og hvordan folket
hedret hans minne med å
bygge sosialismen ennå raskere enn før.
Vanskelig blir det uten
Lenin.// Han må erstattes —
med hvem? Og fra hvor?// Nå
er det slutt med å dra seg på
sofaen.// Kamerat Sekretær!
Her har du vår søknad.// Vi
ønsker å delta i studiesirkler//
straks og kollektivt, hele fabrikken . . . -// Borgerne sperret gluggene opp// og skjelver
ved tramp fra sterke bein.//
Fire hundre tusen nye kamerater,//
partiets
gjeveste
krans.

levende. Han skrev for og om
det russiske folket, ikke for at
de skulle sette seg på kammerset og kose seg med dem,
men for at de skulle brukes i
kampen for sosialismen.

tyerna av brons,// jag ger fullkomligt faen i marmorns
slippriga konst,// det enda
monument som passar vår
tid,// år sosialismen, herdat i
strid.

Mina skriverier er inte fjesk
eller smicker// å inte fan vil
jag skråmma opp tanter eller
flickorl/ nej, mina strofer år
trupper som paraderer// og
sjalv går jeg framfiir fronten
og inspekterer.

Majakovski døde i 1930.
Hvis du vil lese mer av ham,
er Vladimir Iljitsj Lenin utgitt
på Pax-lyrikk og på svensk
finnes »Rir full hals». Dessuten har den svenske jazz/rock gruppa Nynningen lagd
en fin LP med tekster av
Majakovski, »Rir full hals»MNW 38P.

Jag skiter i dom adla sta-

Majakovskis diktning er

KEBNEKA1SE
Den svenske popgruppa
Kebnekaise har på sin siste LP
tatt for seg en del svenske
folkemusikkstykker og omarrangert dem. En kan med
en gang slå fast at resultatet
har vært vellykket. Ut fra
svevende romlyder stiger gamle, velkjente temaer ut. Det
eneste negative en kan si om
plata er at trommer og congas
dominerer for mye. Gruppas
fiolinist, Mats Glengård gjør
en fin jobb på Commanchs
spring, som er den eneste

låten som er ny. På Rettvikarnas gånglåt glir Turids
stemme fint inn i Ingmar
&ikers gitarspill.
Det er bra at en tar opp
folkemusikk og flytter den ut
fra museene og framfører den
i moderne innpakning, slik at
den kan nå flere enn tilfellet
har vært de siste tiåra. Dette
har Kebnekaise gjort, og vært
heldig med resultatet.
KEBNEKAISE SIL ENCE
SRS 46/8
Fra Lenin-møtet i Kroa.
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