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Vårt eksemplar har avklipt dette
hjørnet.

Vi får ei ny studiefinansieringsordning ·i
år. «Den gamle var
for byråkratisk», seier
de, «Vi treng ei opprydding.» Vi skal sjå
litt på kva nytt dei har
til oss som erstatning
for det gam
Alle få r eit grunnbeløp hver
månde på2400,- og 300,- til bøker og materielL Bortebuarar
får 1190,- i tillegg. Tilsammen
3890,- . Stipendet utgjør 46%
av alt over 2800,- . Reknestykket blir slik: Stipendgrunnlag: 3890 - 2800 = 1090,-. Stipend: 46% av 1090,- = 510,(Jfr. bortebuarstipendet i fjor
på 650,-.) Med dette er stipendandelen nede i 13% , berre
510 av 3890 er stipend.
Studentar med barn får
700,- for kvart av dei to første
barna. Men 60% av evtentuell
trygd blir trukke frå stipendgrunnlaget. Einsleg forsørgar
med eitt barn:
Grunnbeløp 2400
bøker 300
butillegg 1190
forsørgartillegg 700
= 4590
Folketrygd 3519, 60% av det
blir 2111. 4590 - 211i = 2479 i
stipendgrunnlag, solid under
minstegrensa på 2800 og altså
null kr . i stipend for vår einslege forsørgar.
Både butillegget og for-sørgartillegget er behovs-prøvd
mot ektefelles inntekt. Butillegget reduserast t.d. med
60% av alt ektefellen tjener
over 7000,- pr. mnd. Viss kona
tjener 8800,- er det med andre
ord farvel til alt som heiter
stipend.

Korfor ny modell?
Vi har eit butillegg på 1190,- i
året , men vi får berre 46% av
det som stipend. Det gamle
bortebuarstipendet var meint
å dekke meirutgiftene ved å
bu borte. Det gjorde det aldri,
men studentane kjempa for
høgar~ stipend når husleiga

gjekk opp. Å skjera ned p~
bortebuarstipendet var altsa
politisk vanskeleg . Dermed
var det grunnstipendet som
fall bort først.
Den nye ordninga vil gjøra
det lettare for staten å komma vidare. Vi kan lære mykje
av måten dei gjorde det på da
dei reduserte bortebuarstipendet med ein tredjedel. Stipendet var på 650 for dei som
budde 4 mil frå foreldra. No
skulle alle reelle bortebuarar
få stipend. Dei som hadde stipend måtte gje frå seg 1/3 slik
at dei andre skulle få. Gjekk
husleiga ned? Nei. Men likevel kunne dei gjøra det på den
måten. Samanhengen mellom
stipend og utgiftene stipendet
skulle dekke er nemleg borte.
Stipendet skal likevei b~rre
dekke ein liten del av utg1fte-

~~S~u~~:!},

ne, så korfor ikkje 36% i staden for 46% ? Den eine studenten skal betale for den andre,
og staten går fri. Vi har fleire
nedskjeringar i vente.

Rentes rente
Nytt av året er rentes rente
på alle nye lån.I tillegg til renter på lånesummen betaler du
renter av rentene i tillegg.
Med 100 000 i lån blir lågterminen (de i første 3 åra) på
5250 og høgterminen (etterpå)
på 7473. Rentes rente vil gje
ein mykje høgare høgterminsats. Alt i alt vil det tilsvare
ca.1% renteauke, slik at renta
no i realiteten ligg på 12,5%. I '-./
Sverige har de i 7-8% inflasjon
og 3% rente på studielånet.
Det einaste vi har som svenskane ikkje har, er oljepengar.

EU

Kontoradr.: Gøteborggi: . 8, 0566 Oslo 5
Telefon: (02) 38 42 50, kontortid 10-15, torsdag 10-18.
RØD UNGDOM:Gøteborggt. 8, Tlf:37 73 50
Postboks 61 O Sentrum, O106 Oslo 1
NORGES KOMMUNISTISKE STUDENTFORBUND:
Boks 6875 St. Olavs Plass, 0130 Oslo 1

RØD VALGALLIANSE
Boks 211 Sentrum, 0103 Oslo 1
.
Kontoradr.: Gøteborggt. 8, 0566 Oslo 5. Telefon (02) 38 42 50
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"Sjung om studentens lyckliga dar" ..
- var omkvedet i de gamle studentvisene.

NKS kan kontaktes:
- Bokdisk utafor UB i Breivika
-Oktober bokhandel i Tromsø
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NKS kan kontaktes:
NKS- Prisensgt. 14, Trondheim.
Tlf.:(07) 52.52. 78
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NKS kan kontaktes:
NKS - Parkveien l, Bergen.

Eva Ch. Tønnessen
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Denne spalte skal ikke uttale seg om denne studentlykken, men vi nærer ikke tvil om at borgersønnene ved
fortidas universitet hadde andre problemer enn dagens studenter.
Utdanningseksplosjonen på 60- og 70-tallet førte nye
grupper inn i den akademiske høyborg. Dette stilte nye
krav om offentlig ansvar for høyere utdanning. Etterhvert
som "behovskurven" for akademikere flater ut, ser vi at de
offentlige myndigheter springer fra mange fagre løfter.
I denne situasjonen får myten om den priviligerte student ny næring. Ikke bare fra det studentfiendtlige borgerskap, men også fra studentenes eget lederskap.
Studentenes egne krav har nå blitt snevre "særkrav".
Disse er bare legitime i den grad de kan knyttes sammen
med "brede samfunnsinteresser". Det er bare på denne
bakgrunn vi kan forstå vedtaka fra landstinget til Norsk
Studentunion, - avvisning av støtte til eventuelle husleiestreiker på studentbyene, men varm støtte til Aksjon Husbank.
Vi annammer ånden fra den "hernesianske" tro og
lære puste oss i nakken. Her fremheves nemlig særinteressenes krav som grunnleggende fiende av "fellesskapets
interesser". Slik blir streikende barnehageansatte pensjonistenes sanne fiende.
Hvis studentene reiser kampen for egen sak ville dette
bety en enorm støtte til den folklige massebevegelsen mot
Høyre og DNA's folkefiendtlige nedskjæringspolitikk.
Ei utdanning til å bli klok av og levelige kår under utdanninga er høyst legitime krav og bør reises med fornyet
kraft og styrke!

NKS - Gøteborggt.8, Oslo.
Tlf.:(02) 38.42.500nsdag 14-17
- Stand Blindern hver Onsdag
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RØD VAlGAlliANSE
Regjeringsskifte etter valget skal danne grunnlag for
"ny vekst for Norge". Arbeiderpartiet skal gjenreise velferdsstaten og skape ny giv. Partiet har all grunn til å
håpe at velgerne er et glemsomt folkeferd. "Velgergarantien" er midlet s()m skal vinne velgernes g-unst, men DNA
har også ei historie som regjerende parti. Det er grunn til
å spørre seg om Forbrukerrådet ville godkjent Arbeiderpartiets bruk av garantibegrepet.
Med DNA i posisjon
Reduserte statsutgifter og styrking av konkurranseevnen: dette var
mc\lsettinga da regjeringa Nordli
la om den økonomiske politikken
rundt 1978.
Det startet med kronedevaluering, pris- og lønnsstopp. Siden
fulgte nedskjæringer og innstramminger på en rekke felt .
For vanlige folk har resultatet
av denne politikken vært reallønnsnedgang siden 1977, nye og høyere
egenandeler i helsevesenet, svekking av sjukelønnsordninga, boligdyrtid, økning i sosiale problem,
neqlegging av arbeidsplasser, økende arbeidsløshet osv.
Denne utviklinga h~ Høyre og
DNA stått sammen om, DNA staket ut strategien og Høyre har fulgt
opp og videreutviklet denne. Det
spiller mindre rolle om en er mot
ei økning på egenandelen i helsesektoren fra kr.45.- til kr.48.-, når
en sjøl har vært med på å innføre hele egenandelssystemet slik
tilfellet har vært med Arbeiderpartiet.

Et parti for arbeidsfolk?
Arbeiderpartiet har ei svart historie når det gjelder bruk av tvungen voldgift mot streikende arbeidere.
Fra 1977 til 1981 brukte "ar-

en større Økonomisk vekst enn
Willoch-regjeringa legger til
grunn
-

moderasjon i lønnsoppgjørene

-

økning i folketrygd<!-vgifta

Med hensyn til de to siste forutsetningene er det ingen tvil om at

hele 20 ganger for å kneble arbeidsfolk: Til sammenlikning brukte
Willoch-regjeringa tvungen lønnsnemd 7 ganger fra 1981 til 1985.
Lite positivt kan videre sies om
DNAs jerngrep om fagbevegelsen.
Millioner av kroner triller fra fagbevegelsen og inn i Arbeiderpartiet
og AUF.
Partiet dikterer !.mai-arrangementene over det ganske land. Tilløp til grunnplansaktivisme som
"Ja til arbeid" ble hardt slått ned
på.

Brutte løfter og ny velgergaranti
"I 1977 lovet AP-regjeringen 100
000 nye barnehageplasser. Re!$ultatet ble 2/J 000. Ikke nok med
det. Minstepensjonistenes disponible realinntekt skulle øke med 6
% i 8ret, men økte bare med halv.
parten. Veksten i brutto nasjonalprodukt skulle bli 25 % i perioden,
men ble bare -P8 14 % . De kom~
munale innvesteringene skulle øke
med !J6 % 1 men gikk ned med !J
% . Mens tallet på arbeidsplas$er i
industrien ikke skuller avta i perioden, ble resulatet at vi tapte !JO 000
industriarbeidsplasser." {VG 18/685}
DNA har vært opptatt av å dempe
"forventningspresset" både innafor
partiet og i fagbevegelsen. For å
styrke velgerappellen framfor valget lanseres nå "velgergarantien".
Garantien lover redusert arbeidsløshet, flere barnehageplasser og diverse velferdsgoder.
Men de økonomiske forutsetninger for de nye valgløftene er heller
svevende:

det er arbeidsfolk som må betale
DNA's valgløfter.
Når det gjelder den forventede
økonomiske veksten er det klart at ·
det er en heller svevende antakelse.
Imidlertid går veien til denne
veksten via omstillinger, rasjonalisering og internasjonalisering av
norsk økonomi. Alt sammen faktorer som erfaringsmessig leder til
ytterligere arbeidsløshet.
For å sikre norsk kapital ei pro
fitabel framtid vil det bli nødvendig
med store omstillinger i næringslivet.
Kampen mellom Høyre og DNA
dreier seg til sjuende og sist om
hvem som har den mest profitable
strategien for disse omstillingene.
Og uansett_ hvem som vinner vil
vanlige folk gå tapende ut.

Rød Valgallianse
En stemme til Rød Valgallianse
vil være en stemme til en helt ny
politikk på Stortinget. Rød Valgallianse vil konsekvent arbeide for å
reise folks egne krav i de parlamentariske organer. Ingen andre vil
sørge for at slike krav blir reist når
sjølve valgkampen er over.
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VIL INN PÅ-TINGET
Med Rød Valgallianse på Tinget
vil det åpne · seg 1,1ye muligheter
for å !lVsløre korrupsjon og maktmisbruk på toppen. Avsløringene
fra bystyrearbeidet i Oslo viser
hvor mye et lite og ·ressursfattig
parti er i stand til å utrette når den
politiske viljen er til stede. Rød
Valgallianse har konsekvent støttet
alle tilløp til organisert kamp for
folks interesser enten dette er kampen for kvinners interesser, for de
ensidige industristedene eller under-l
trykte folk i tredje verden.

Hva vil Rød Valgallianse ?

*

RV krever at oljepengene brukes
til å styrke kommunenes og fylkenes økonomi, til helse- 0 g sosialsektoren <;>g til å skaffe folk jobb:
Invester i arbeidspla~;~ser, utdanning og forskning i Norge. Vi
er helt for å bruke penger i
utlandet, men da til hjelp og
støtte til de landene som forsøker å fri seg fra det internasjonale uts~gersystemet.

l

*

RV ~rever forbud mot nedlegging
av arbeidsplasser i bedrifter der .
staten har aksjemajoriteten.
Ingen omstilling uten at alternative arbeidsplasser er etablert.

*

RV vil, om vi bli representert på
Stortinget, · straks reise forslag
om at normalarbeidsdagen ikke
skal overstige 6 timer.

*

RV vil ha bort egenandelene i
h_else- og sosialsektoren,

*

RV krever en husbankrente på 56% , ei nedbetalingstid på 75 år
og at morpsen fjernes på boliger.

*

RV har slått fa&t at det trengs
4,5 milljarder kroner for å fjerne
sykehjemskøene. Vi sier: Bevilg
disse pengene nå!

*

RV krever ensidig norsk boikott
av all handel ~ed Sør-Afrika.

Bød Valgallianse
Telefon: (02)-38.42.50

Postadresse: Boks 211 - Sentrum
0103 OSLO l
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Kvinner øverst på barrikadene
Fillipinene har en lang historie bak seg som kolonistat. I 1946 ble Fillipinene
sjølstyrt, men er fremdeles
under sterk innflytelse av
USA, økonomisk, militært og
kulturelt. Bl.a. . ligger den
største amerikanske marinebase som ikke ligger i USA,
på Fillipinene.

Nina Kristiansen er student ved
historisk filosofisk fakultet i Oslo.
I mars i år var hun på Fillipinene
sammen med en annen fra Kvinnefronten. Dette var ett gjenbesøk
etter at en jente fra Kvinneorganisasjonen Gabriela var på besøk i
Norge i november-84.
-Hvordan opplevde dere den
amerikanske innflytelsen på Fillipinene idag, Nina Kristiansen?
-Den var svært stor, både kulturelt og økonomisk. Vi var på
besøk i Oligupoy som er den byen
som ligger ved den største amerikanske militær basen. Dette var
tidligere en fiskelandsby. Idag er
det 250.000 innbyggere der, og
20.000 prostituerte. De som bor i
landsbyen får ikke lov til å fiske,
fordi amerikan~rne kontrollerer hav·
området. Landsbyen er derfor fullstendig avhengig av basen økonomisk. · Alle jentene i landsbyen
må gå til jevnlig kontroll for kjønnssykdommer. Den amerikanske basen
betaler for kontrollene og eventuelle
medisiner for jentene.

opplevelsen jeg hadde mens jeg var
på Fillipinene var feiringen av 8.
mars. Vi gikk i tog i 14 kilometer. Dette fordi toget startet opp i
slumområdene og her var det ingen
som hadde råd til bussen. Det var
svært strengt vakthold under hele
marsjen vår. Vi gikk nøyaktig fire
og fire på hver rekke, og det var
utviklet en nøye varslings-system.
For at ingen skulle forsvinne u bemerket. De hadde etterhvert lært
seg politiets forskjellige knep, men
skulle likevel en forsvinne var det
organisert egne hjelpepatruljer som
skulle dra ut og prøve å finne de
som var forsvunnet.
På denne
måten hadde man reddet mange
fra tortur, og også fra å bli drept
av Marcos sine soldater. Dette
var faktisk første gangen de hadde
demonstrasjonstog den 8. mars
på Fillipinene, og vi var mellom 4
og 5000 mennesker som gikk i toget. Meninga var at vi skulle opp
til Marcos, men der hadde politiet
sperret av gata med piggtråd. Så
vi satte oss ned, og det ble avholdt
apeller m.m. Politiet holdt seg faktisk i ro under hele demonstrasjonen noe som ikke er helt vanlig
under demonstrasjonstog på Fillipmene.

GABRIELA
-Gabriela heter en paraplyorganisasjon som samler 60 kvinneorganisasjoner på Fillipinene
idag. Organisasjonen ble startet
opp i mars -84, og har allerede

vokst seg stor. Gabriela har som
eneste plattform at den skal kjempe
for de mest undertrykte på Fillipinene. Det var mange forskjellige jenter med i Gabriela. Mange
skulle en ikke tro ved første Øyekast
hadde reist seg til kamp .mot Marcos regimet. Det er også jenter
fra mange forskjellige samfunnslag
som er samlet i Gabriela. Du har
jenter fra det øvre samfunnslag som
er anti-Marcos. Så har du jenter fra middelklassen som er antiMarcos og anti-USA. Tilslutt har
du den største gruppen, som også
vokser fortest: De fattigste jentene.
Om disse ble det sagt at de var
anti-Marcos, anti-USA og for revolusjon.
l kampen mot Marcos har dettE'
med kvinne-spørsmål og kvinneundertrykking vært litt tabu. De
har følt at de på den ene siden har
dolket mannfolka litt i ryggen ved
å snakke om kvinnefrigjøring. I
tillegg til at i forhold til kampen
mot Marcos og USA var vel dette
spørsmålet underordnet. Men nå
heter det i Gabriela at Fillipinene
ikke kan bli fritt uten at kvinnene
bli frie. Og Gabriela har begynt
kampen mot porno og prostitusjon.
Jeg var på en konferanse som ble
arrangert av Gabriela, som sluttmarkering på kvinnetiåret. Der sa
de at: Kvinnetiåret er slutt, men
for oss har det nettopp begynt. Vi
utvider det fram til år 2000.

8. MARS
-Dette var bare ett eksempel på
hvordan det fillipinske folket ligger
fullstendig i hendene på amerikanerne. Men kanskje den sterkeste
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Nyinnmeldt i NKS:

Tone

-

•
freaker ..... .
1ngen

Hva driver ei ung studentjente inn i maoist-rørsla på Blindern i 1985? For å få svar på dette påkrevende
spørsmål bega vi oss inn i hulen til Tone Gellein, trønder,
22 år. Tone har vært student siden våren -84. Kriminologi
og sosialantropologi har så langt vært hennes faglige tilholdssted.

'--

At jenta såvisst ikke er noen
"turist" på faget avsløres ved et
inntrykk av sterkt faglig engasjement og vokabular i en trøndersk
t-aleflom.
Tone innrømmer at det var litt
fælt å komme til Blindern.
Jeg syns folk virket så kategoriske.
Dessuten virka Rød Front-miljøet
som jeg etterhvert kom inn i så
lukket. Jeg er jo ingen freaker, går
i pene klær, går gjerne på diskotek. Jeg syns det var vanskelig å bli
akseptert før jeg begynte "å løsne
på klærne", sier Tone som er skeptisk til at radikale miljøer stenger
seg inne i seg sjøl.
Tone er nyinnmeldt· i NKS,
Norges Kommunistiske Studentforbund.
Drevet av nysgjerrighet
lurer vi på hvilke veier som har ført
henne dit.
I likhet med mange andre av dacrens studenter manglet Tone bakrunn fra organisasjonslivet.
- Men jeg har liksom alltid visst
hvor jeg har stått. Mye kom vel
gjennom under-visninga på gymnaset. Jeg hadde en slags rettferdighetssans som ble sv~t opprørt da jeg ble konfrontert med
Latin-Amerika-spørsmålet.
Det var bl.a. dette som drev
meg til å studere samfunnsfag. Jeg
ble tipset på Kriminologi som er et
typisk samfunnskritisk fag.
Men Tone ønsket å lære mer om
det meste.
- Det var ikke nok å stemme SV
(eneste SV-stemme i valgkretsen til
Willoch ved forrige valg .. . )
Jeg begynte å vanke en del i

Studentersamfunnet etter at jeg
hadde fått kjennskap til Rød Fronten gjennom venner av meg. Jeg
fant ut at det var det de sa som
var riktig i mine ører. Jeg var jo
forberedt på at jeg ville bli spurt
om å bli med.
- Men hadde du ikke motvilje
mot å organisere deg? Den individuaiistiske trenden står jo ganske
sterkt blant studentene.
- Jeg hadde vel et delt syn
på det. Jeg er skeptisk til hierarkiske organisasjoner som mister
sjølkritisk evne. Men jeg ser absolutt viktigheten av organisering.
Jeg syns det politiske nivået er
høyt, men forutsetninga for det er
jo nettopp organisering. Det er
jo nødvendig for å utvikle denne
kunnskapen.
Dessuten er det helt nødvendig
for å utrette noe. Det som skjedde
med meg var vel at idealismen ble
erstatta av realisme, sier Tone som
på ingen måte vil bli pådytta oppfatninger.
- Men det som er så fint med ml-bevegelsen er at den organiserer
folka sine aktivt. Du kan ikke bare
si ja og ha. Men må engasjere deg
- ta stilling, det er bra!

Men har studenter tid til å drive
med politikk?
- Det er et spørsmål om prioritering. Sjølsagt er økonomien et
problem, alle må jo jobbe. Jeg var
sjøl helt blakk i vår og det var jo
nitrist -kunne ikke foreta meg noe.
Men samtidig er det helt nødvendig å engasjere seg i noe utenom
faget. Var 9.00 til 19.99-student
i en periode, men vantrivdes forferdelig, fikk ikke noe perspektiv.
Mitt råd til nye studenter er
i hvertfall at det ikke nytter å
drukne i bøker, en er nødt til å
aktivisere seg.
Hvorfor ikke gå
i Studentersamfunnet? sier Tone
Gellein, styremedlem i Studentersamfunnet i Oslo.

Jeg vil delta p:\ ~tudic~irkel i NKS l _l

Jeg 'il vite mer o m NKS l J
Jeg vil bli medlem av NKS U

Navn : . . .. .. ..... .. . .. . ... . .. .. ..... . ... . ... ... .. ... .... ... ... .. ... .... . .... . .
Adres\e: . .. .. . . .. ........... . .. .... . .. . . .. · .... . .. ··· · · · .. · · · · · ......... · · · · ..
Send e~; til: NKS , Boks 6875 , S t. Ola vs plass- Oslo l

Kontor: Gøteborggt.8 Tlf.(02) 38.42.50
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lntel·lekt uell - for hvem?
Tellef Hansen, faglig leder
i AKP (m-l), er en verdig
representant for gruppa av
proletariserte studenter fra
70-tallet. Etter å ha jobbet på Falconbridge i Kristiansand på slutten av 60tallet dro han til Bergen for
å studere. Målsettinga var
klar: studere for å tjene
arbeiderklasssen. Etter fem
års studier dro han tilbake
til industrien og har senere
vært innom bygg og anlegg
og ulike jobber innafor jernog metall. Det blir sagt om
han at han er en mester når
det gjelder å anskueliggjøre
vanskelige teoretiske problemstillinger på folkelig og forståelig vis.
Vi spurte ham om proletariseringskampanja , alle utmeldte mleres skrekkeksempel, hva mente
han var dens viktigste funksjon?
- Etter mitt syn var denne viktig
av minst to årsaker:
For å styrke klassesammensettinga i partiet og for å innrette arbeidet i større grad på arbeiderklassen.
I ettertid kan vi se at dette ble
den viktigste forankringa for vårt
parti.
Sjølsagt medførte kampanja en del
uheldige saker:
At arbeidet på andre områder
ble skadelidende, og at en del kamerater som tok del i denne bevegelsen angret seg senere. Men dette
er underordnet i forhold til det
virkelig storslåtte ved proletariseringskampanja ;at vi evnet å ta
et slikt kjempemessig løft, komme
ned igjen på beina og på denne
måten styrke partiet.
En annen riegativ konsekvens
av proletariseringa var sjølsagt forakten for intellektuelle og et syn på
intellektuelle som en slags annenrangs kommunister.
Noe av styrken ved partiet ved
sida av innrettinga på arbeider-

klassen har jo nettopp vært den
sterke intellektuelle sida, ingen partier kan måle seg med vårt med
hensyn på dette.
Problemstillinga om partiet trenger arbeidere eller intellektuelle blir
dermed helt feil; vi trenger sjølsagt
begge deler!
Men Tellef vil samtidig stille
krav til intellektuelle: - Partiet
må føre kamp med de intellektuelle om å være virkelige intellektuelle. Da er det ikke nok å ha
universitetsutdannelse. En virkelig intellektuell skal ha et mål med
virksomheten, utredning og undersøkelse om samfunnet muligheten
for sosialismen. Forskning skal ikke
være hevet over klassekampen og
politikken forøvrig.

Det var jo nettopp dette som var
det nye med våre intellektuelle - at
de tok standpunkt.
Partiet trenger mange fiere intellektuelle. Vi kan faktisk si at behovet er mye større idag enn på 70tallet. Men da må vi diskutere hva
de skal jobbe med.
Samfunnet er idag i stor forandring med kraftige omstillinger
som vil få stor betydning for livet
til folk.
Det er en allianse av intellektuelle fra SV-kretser til langt ut på
ytterste høyrefiøy som er for disse
omstillingene, og som prøver å bli
norgesmestere med hensyn til dolv
ment- og ideologiproduksjon me-a-1
hensyn til hvordan dette kan settes
ut i livet.
Usminket høyrepolitikk eller venstresosialdemokratisk
ideologi;formen er forskjellig, men
innholdet er det samme.
Ikke omstillinger i folket tjeneste, men med formålet å sikre
borgerskapets profitt.
I denne situasjonen er det klart
vi trenger intellektuelle som kan gå
mot denne politikken.
På 70-tallet hadde arbeiderklassen stor nytte av studentenes streikestøttearbeid, idag kan vi ha vel så
stor nytte av studentenes innsats
som intellektuelle.
En slik innsats vil bli vel mottatt
i arbeiderklassen.
En slik allianse mellom arbeider~
klassen og de intellektuelle ville bli
en mektig allianse i klassekampen,
avslutter Tellef Hansen, med et
visjonært uttrykk i ansiktet ....
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O
O
O
O

1 år
Yz år
kvartal
1 måned

kr.940
kr.475
kr.245
kr. 100

Lørdagsavisa:
O 1 år: kr. 235

O Yz år: kr. 120
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