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REVOLUSJON ER HOVEDTENDENSEN I VERDEN I DAG!
ENHET ARBEIDER- LÆRER-ELEV !

Utgitt av en gruppe marxist-leninister
ved Lillestrøm gymnas

Ni F.

197 1

Om Lii.,,REBOK-DYRT IDA
**************************

Or så gymnasiastene merker dyrtida.
L, ;.,tebøker til tre år tå gymnaset
ko rer på 1000 kroner eller mer, og
de te kan bli en ganske tung belastrt.g på elevene og foreldrenes øko/toi. Og prisene stiger stadig°
l2 enkelte klasser er kostnadene
' større enn for andre. 3. realgymden
!classe her ved skolen er i
situasjon at de ufrivillig har for•økspensum i matematikk. Lærbøkene
til dette p ensumet trykkes i små
opplag og er svært dyre. Dessuten
knn ikke elevene få solgt disse
bøkene igjen. Tar vi hensyn til
dette, blir =utgiftene til mate100-150 kroner.
matikkbøker
p illegg til dette faller mye av
innholdet i bøkene bort fordi det
ikke er pensum.
Det er altså elevene som betaler
T-b
st -Lens forsøksvirxsomae
E=lene ved Lillestrøm gymnas er
, ke alene om å være under slike

iL .

forhold. Gymnasene i Bjørkelangen,
Ringve og Ski er av staten utpekt
til reformgybinas. Verutgifter til
bøker for forsøkspensum var der på
150-200 kroner. Elevene ved disse
skolene har gjennomført en skolestreik for å vise staten
de ikke
er villige til å
f seg i hva som
inne
helst. På Bjørkelangen varte streiken i to timer og hadde lærerrådets
enstemmige tilslutning. De elevene
s= ikke var direkte berørt av
ordninga støttet opp om aksjonen.

Kamerater ved Lillestrøm gymnas:
Disk-,;tter lær bokdyrtida i klassene o La oss ta saken i våre egne
hender og lære av elevene ved Bjørkelangen, Ringve og Ski
STREIKEN P
AUSTAD
**************************
Fra 17. september har arbeiderne ved Austad Trelastlager ved Tromsø
(iket. Denne streiken, som alle andre "ville" streiker, er blitt
F-tnplet som "ulovlig ; av arbeidsretten. Arbeiderne blir henvist til
..:aforeningen og LO-pampenes byråkratiske avmakt. Alle arbeidere vil
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lære, slik som Austadarbeiderne har lært, at forhandlinger og klassesamarbeid ikke tjener areidernes sak.
Forhandlinger har pågått siden 25. juni uten noe resultat. Dette
til tross for at arbeiderne bare kjemper for skikkelige sanitwre og
hygieniske forhold, og en lønnsøkning fra 11,50 til 13,50 pr tine, noe
som er langt under gjennomsnittet for bygningsrbeiere.
Hvis arbeiderne ved denne og liknende aksjoner skal seire, trenger
de støtte, i første rekke økonomisk. Derfor op p fo:cdrer vi alle
progressive til å gi sitt bidrag, enten til
STREIKESTØTTEK=TEhT I TROMSØ
POSTBOKS 1120

9020 TROSDALEN
eller til de p ersoner som vil gå med innsamlingslister her på skolen.
SEIER!
BARE KAI/IF G-IR.
AMS

KLASESA . AREEID',

********************4******************************************************
Lær av Aust ad-arb ei de rn e Gå til kamp for de demokratiske
rettighetene, og rettferdige priser på lærebøker
***************************************************************************

fi

KJØP OG LES:

Organ for Sosialistisk
Ungdomsforbund (marxistleninistene).

