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LANIDSACTIE•
FLVLGLI_SIEN
e n viktig del av
o ppeii5ret
med herreavviket
I november og desember er landsmiStebevegelsen Rikt
Ungdoms hovedoppgave. Dokumentene til diskusjonene som
skal avholdes er forslaget til kriterier som sto i Bolsjevik nr.
10, oppropet til Red Ungdoms medlemmer fra AKP(m-l),
oppropet fra Rid Ungdoms AU om kampen mot hOyreavviket og forslag til beretning som kommer sammen med
dette nr. av Bolsjevik.
Formann Mao slo fast: "RIKI1GIIEFEN ELLER FEIL
AKFIGHEI'EN AV DEN IDEOLOGISKE. OG POIII1SKE
LINJA AVGJOR ALF." HovedspOrsndet som vi nei kise i
landsmbtebevegelsen er om den linja som er lagt fram av
AU gjennom forslag til kriterier, oppropet om korrigering og
forslag til beretning er riktig eller om den mi forkastes, om
det er niklvendig med viktige tilffivelser osv. Landsmiitet i Red
Ungdom vil gjemwm de vedtakene som fattes og valg av nytt
sentralstyre spille en avgjOrende rolle for den linja ROd
Ungdom vil fdge i (le neste 2 - 3 åra. Disse åra vil bli svært
viktige for det kommunistiske ungdomsfOrbundet, som for
hele den kommunistiske bevegelsenog folket i Norge. Faren kr
verdenskrig Oker, den 3. verdens kamp mot imperialismen og
supermakitene skjerpes og klassek.unpen i Norge skjerpes.
Behovet for et stort og slagkraftig kommunistisk ungdomsforbund bare Oker. 1 lys av dette ser vi hvilken stor betydning
vårt neste la ndsnike har.
Ilvonliut si tar huidsmfitebevegels•n, oun Na behandler (le
linjene som blir fnunlagt grundig eller overllatsisk, om vi !Oser
motsigelser eller lar dem stat, om vi korrigerer feilaktige linjer
eller ikke gjor det, er et sporsmil av stor betydning for organ.
isasjonen i (lag.

En terxlens til overflatiskhet, ensidighet og vulgariscring i
oppgjOret med hOyreavviket har dukka opp på nytt hos .
enkelte krunerater isen steder. Disse kameratene har pa nytt
svarunit' t historia og har spredd mistillit <tg modOshet blant
en del medlemmer til organisasjonens evne til å gjiire opp
med hdyre og sentralstyrets evne til a lede ungdomsforbundet
i korrigeringa og kampen framover. IkUe er ei feilaktig (v,
farlig linje.
swrime Luller:dene har i siriirsniiilet ml is >n li la...;j uu lel le
villet gjiire spiirsndet onn masselinja/grunnplansarbeid til det
overordna kriteriet. 0!..;så dette er etter vår oppfatning feilaktig
fordi (let under .ner ber ydninga av et Iiii ,:est mulig lx Anisk/
ideologisk nivå i dei nesle sentralstyret (uten atvi denne(' vil
undervurdere betydninga av kunerinenes masselinje/grunnplruisarbeid. !•ue er et viktig kriterium, noe som også Irrungå a v
forslag til kriterier fra AU).

■

Stunma summarum betyr dette at
må betrakte landmriOtebevegelsen sunt svært viktig. Alle k,unpratene !nå studere lantk
nXitedoktunentene godt og helst ned blyanten kim - til streker,
bemerkninger og spiksmalstegn hele tida. Bare ved å ta alle
motsigelser grundig kan vi nå frua til enhet pa riktige linjer.
Itridsmettebevegelsen er ikke slutt med gjennomfOringa av de
obligatoriske maitene, men må fortsette til alle viktige motsigelser er lust. Vi vil også spesielt oppfordre kameratene til å
ta pennen fatt og sende skriftlige rapporter om ting de er
uenige i eller mener er ufullstendig behatxlke Folk bi -ir
anstrenge seg for a skrive innlegg til Bolsjevik, sånn at vi
kan ra ert livlig kurdsmiitedebatt i bladet. Fram for en
grundig landsmi
' itebev(gelse.
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HJEM? FOR E3 RIKTIG unn NRTSETT IlY110R511-11A1111PEll

26 oktober deltok mellom 20 og 30 tusen yrkesskoleelever
og gymnasiaster i aksjoner for nynorske krebnker. Til tross for
at ledelsen i NGS ikke hadde rikt en finger for at skolene
skulle gå til aksjon, fikk aksjonsdagen svai brei oppslutning i
store deler av landet. Dette viser at denne saken står sterkt
bladt massene. og at det er godt gninnlag for å utvikle
kampen videre.
Samtidig er det på mange skoler mye tilbakeliggende ideer
blautt massene i synet pa mmorsken. Fnrst og fremst skyldes
dette at vi ikke har spredd en kommunistisk linje på språkspiirsin.ilet. Massenes Si Ixi nynorsken er danna ut fra åssen
de opplever sickmålstutdenisninga på skolen.
Også innad i Red Ungdom står slike ideer i språkspnrsmåle
sterkt, og det er mye motsigelser blant medlemmene på linja,
medlenunene er sat dårlig skolert lisa spnrsrruilet. Derfor har
vi mange steder lamt fra gått offensivt ut til massene med vår
strategiske linje: At nynorsken skal bli eneste skriftspråk i
landet, at det er nynorsk som er det naturlige skrifuritlet for
det store flertallet av ungdommen i by og bygd, og at kamp"'
for ett—norsk skriftspråk er en del av kampen mot imperialismen og for norsk sjnIråderett. Vår linje har i virkeligheten r
en del steder skilt seg lite fra Unge I hyres linje: vi har begrensa ciecc det politiske grunnlaget for kampen for nynorske
lærdisker til å var en demokratisk kamp for retten til å
lese og skrive nynorsk på skolen, til å vire en solidaritets-

I slutten av november skal Stortinget behandle forslaget til
budsjett for skoleverket. Det er ganske sikkert at elevbevegelser
sine krav til bevilgninger ikke blir innfridd. Vi må derfor jobbe
for å fortsette og utvide bokboykotten. VI må arbeide for at
nye skoler skal ut i boykott, når de ser at krava våre overhode ikke er innfridd. Sj61 om skolebiskene da forlengst er
innkjiipt, kan vi vedta å legge boknilsbnker til side og nekte å
bruke dem De skoler som er i bokboykott må arbeide for å
utvide boykotten, gjennom å vedta boykott av alle bokmålslinker uten parallellutgave, gjennom å vedta bokboykott ut
skoleåret.

a

vedtatt streik dersom krava
Videre må vi jobbe for å
ikke lir innfridd i Stortinget. Det eneste akseptable er full
innfriing av kravet om 20 mill. nå, og Infte om 80 mill. innen
tre år. Elevbevegelsen og målrnrsla har i årevis kravd at lærebnkene skal komme på begge mål tib samme pris, Stortinget
har også vedtatt dette i Lov om videregående opplæring.
Nå er tålmodigheten slutt, blir vi nok en gang avspist med
2 - 3 mill., er det grunnlag for å få vedtatt streik på mange
skoler.

aksjon med nynorskelevene.

Derfor er det en f orutsetning for å fore denne kampen
videre og for å trekke nve skoler mod, at vi aktivt går ut med
vår strategiske linje Den fiårste fonesetninga for det, er åstudere
spralespiårsmålet internt og konsolidere oss på ei riktig linje.
. 'Til hjelp i dette arlxidet blirdet sendt ut
et studiero tenne til sjtilstudier omstudier i laga. Overalt der
det er mulig bnr laga ta initiativ filte gymnassamfiumet eller
andre egna fora arrangerer politske måter om nåilska, feks
konfrontasjonsmote mellom Norsk NLiltingdom og riksmålsforbundet. Likeledes kan vi ta initiativ til å Invitere representant
for NNII til å holde en midttime forelesning om å velge ny-

■

norsk som skriftspråk, dette har ‘irt veldig vellykka der det
har vært prnvd. Vi bnr oksa styrke organiseringa av de som
har vart aktive under aksjonen 26. okt. g jennom å opprette lokallag av NNIU.
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BYGGING AV

KuinncrnonT 1.1
GRUPPER
Arbeidet med danning av Kvinnefrontgrupper rundt på
skolene har såvidt begynt. Det er tydelig at folka har problemer i forhold til dette. Det er ideer ute og går om at
det er bedre å lage uavhengige jentegrupper enn KF-grupper.
"Da får vi med mange flere" er ~entet som blir brukt,
"jenter blir skremt av KF fordi den tar stilling til saker som
ikke går direkte på kinnekamp feks. streikesttitte".
Disse argumentene dekker over flere ting. Ik kan dekke
over direkte motsigelser til KF sin politikk, eller dekke over
et feilaktig syn på massene: "de vil aldri gripe en riktig
kvinnepolitikk". Det kan også dekke over unrikallenhet, redsel
for å ta kamp med revisjonisetr.
Angående motsigelser til KF sin politikk: jeg mener de
fleste som har slike motsigelser er folk som ikke har jobba i
KF, ikke har skikkelig kjennskap til frontens politikk. Det de
veid veit om KF har de stort sett fra hetsen i borgerpressa. Folk må ta opp disse motsigelsene, diskutere fronten sin
politikk i laget, lese KF's materiale feks "Kvinnefront",
ekstemavi.a. På denne råten kam kritikken mot fronten
bli riktig, på denne måten blir vi istand til å sloss for politikken utad og delta aktivt for å rette opp KF sine feil.
Hvorfor griper ikke massene KF sin politikk? Er det fordi
de er dumme? - KF har hatt ei feilaktig linje i sptirsmålet
om rekruttering. For å bli medlem "måtte" du helst viere
enig i og skjtinne hele politikken. Det er klart at med et sånt
grunnlag for rekruttering får ikke KF menge medlemmer. Når
vi skal ta et oppgjtir med disse feila må vi ikke ,tjtire det
ved å kutte ut det viktigste i KI's politikk. Vi må få med
folk Mi det de er opptatt av. Er ei jente for sjtilbestunt
abort er det grunnlag for å få herme med i Kl'. Det samme
om ei jente er mot Sovjet sin okkupasjon av Tsjekkoslovakia.
Hvis det er sånn vi tenker når vi danner KF-grupper på
skolene, går vi i spissen for å rette opp KF sine feil i forhold
til rekreuttering og vi tar et oppgjiir med våre egne hi:byrde:H
i forhold til massene.

Til omx>rtimismen, redsle for å ta kamp. Er det sånn at m
visomkunterdfoåsleirktg
linje mot revisjonstene? Jeg har mitt ideer som: "På vår
skole har jentene s (;mye Bred og Roser-ideer at tida ikke er
inne for å lage ei ',X-gruppe, men ei jentegruppe, slik at alle
kan bli med." Sånne ideer skjuler to kil. f ( Vi er i teorien
enige om at Brtid og Roser står for en feilaktinMlitikk. Når
vi skal kjempe mot Bråel og Roser sin feilaktige politikk, gjiir
vi det v id å gå inn i ei uavhengig jentegruppe sanun•n med
dem, eller gjiir vi del ved å opprette ei KF-gruppe og offentlig
gå
mot de feilaktige ideene de slår for?
2) llva er det vi mener når vi sier at jenter har Br tid og Roser
ideer? Er det ikke sånn at når jenter har usystematiske ideer
om at det filmes kvinneundertrykking, at det er viktig å
kjempe mot den, uten åi lia klart for seg hvem som skaper
undertrkinga og hvordan vi skal kjempe mot den? Nettopp
ved a bruke disse ideene, trekke konklusjoner ut fra
eksempler kut vi få med store deler av disse jentene i Kl' (les
s. 176) i sitatboka).
Til slutt: Fx det etter dette "vanskelig" a danne kf-gruppe?
Vi må ta utgangspunkt i (le mest brennende behova til
massene: enten (let er dårlige dusjforhold, for få bindautomater, dårlige skolehtiker, er dette ei brekkstang for å få folk
ned i K.F.
Nar vi har danna gruppe er det niXlvendig å ha skikkelig
politisk kontakt med fronten, stille på sentrale niliter eiga
Vi n> i kreve av fronten at den tar grep om gruppa og
f(Ager opp.
Anne.
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bÅSÅVISÅ - HOVEDAVISA
FOR UNGE PROGRESSIVE!

• • • • • • • • • • • • • • • *ø • ø * • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

IIISSEKAMPI
STYRK KANIPANJ A
Kampanja for dagsavisa har kommet for kort i Rød
Ungdom.De undersøkelsene vi har gjort til nå, viser
at grunnen til dette er at store deler av organisasjonen har uriktige ideer om oppgava. Hvis disse ideene
blir fulgt, vil vi ikke klare å gjennomføre kampanja.

IKKE SA FARLIG ,TAR DF.T IGJEN SEINERE.
NA IIAR VI SA MYE A GJØRE.

Er det derfor kampanja ikke har kommet over
startgropa hos dere ? Men klassekampen stiller stadig større krav til oss. Tenk litt framover. Da blir
landsmøtene i NGS og Yl.I vår viktigste oppgave.
Samtidig skal vi utvikle den politiske og ideologiske kampen på skolene og andre plasser. Vi skal
øke salget av Røde Garde og Uredd drastisk. Og vi
må hele tida vare forberedt på :i kaste oss ut i streikestøttearbeid o.l. Alle disse oppgavene må løses.
Derfor er det ingen løsning å utsette kampanja til
»bedre tider». Tven om,det vil gjøre kampanja mye.
tyngre å drive. Alle medlemmer skal få anledning til
å dikutere abonnement og skal sjol være med og oppsøke folk for å overbevise dem om avisa. Kamerater med
med dårlig råd trenger tid til å få a tak i penger.
Derfor vil vi appellere til alle medlemmer om å
sloss for at kampanja raskt får vind i seilene i sitt
eget lag !

ER DETUMULIG A VINNE UAVHENGIG PROGRESSIV UNGDOM SOM ABONNENTER ?
I praksis er det mange som mener dette. Spesielt er
kampanja kommet kort p& dette området. Men hvorfor skulle de ha mindre interesse for avisa enn oss?

DAGSAVISA »KLASSEKAMPEN» UUNNVÆRLIG
FOR PROGRESSIV UNGDOM.
Helge Og.
sier til Klassekampen »Bare tenk på
de diskusjonene som føres på skolene i norsktimer
og historietimer. Til nå har progressive stått uten
en avis som hver dag kan gi svairpi de borgerlige
avisenes løgner. Progressive har ofte måttet vente i
dagesvis før de fikk vite sannheten om
forholda i
Angola og Kambodsja.»
Hvor lenge måtte vi ikke vente for å få vite Zinkenarbeidernes egen begrunnelse for å streike mot oppsigelsene av de tre »ferievikarene»? Hvordan hadde
det vært å kunne slå ned på løgnene om »arbeideren»
Age Gr: :rud på Champignen med en gang, eller å
avsløre Akershus Arbeiderblads falske intervju med
de streikende Champignon-arbeiderne allerede dagen
etter at det sto på trykk ?
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DAGSAVISA - EN GRUNNPILAR I INTERESSEKAMPEN BLANT SKOLEELEVENE OG DE UNGE ARBEIDERNE

KNYTT ABONNEMENTSVERVINGA TIL DISKUSJONER.

Elva står det om ungdommens interessekamp i dc
borgerlige dagsavisene ? Stort sett ingenting, Den
blir systematisk fortia. Hva har det f.eks. stått om
kampen for nynorske lærebøker? Hva slags stoff
kan vi finne om hva Ungc Høyre-folka egentlig foretar seg i NGS-ledelsen?

Ei jente som fikk verva mange abonnenter fortalte
at hun la stor vekt på å dikutere aktuelle saker med
folk rundt seg, Champignon, forbud mot helsefarlige
stoffer i industrien, kvinnesak osv. Etterhvert som
diskusjonene utvikla seg, klippa hun ut spesielle
artikler fra KLassekampen omkring det de diskuterte og fikk fart på diskusjoner og abonnementsverving.

Det som står gjør ikke saken noe bedre. Noen eks:

iii fjor under kampene mot de dyre husleiene på
yrkesskoleelevenes hybelbygg i Oslo laget Ar'acideF:
bladet et intervju med de to p ',bygget som var fornøyd. Til artikkelen var det et bilde av en hybel som
virka uendelig lang og rummelig - fototriks ved hjelp
av en spesiell kameravinkle !
Dessuten har splittelsesorganisasjonensom har »Kamp
mot YLI og AKP » som eneste parole fått brei dekning.
I dagsavisa Klassekampen vil en derimot finne ferskt
stoff om departementets angrepsplaner på elelaevene,
om hva en kan vente at Unge Høyre vil gjøre for å
dysse det ned, om eksempler med hva de har gjort
på andre skoler med denne saka osv. Dette trenger
de progressive for å gå i spissen for raske reaksjoner
fra klassen, allmannamøter og elevråd eller YLI-gruppe.
Erfaringene viser at spesielt mange yngre arbeidere har
støtta opp om en klassekamplinje i fagbevegelsen. og
dagsavisa Klassekampen vil være uunnværlig for alle som
som er faglig aktive og opptatt av forholda på arbeidsplassene.
KLASSEKAMPEN» ELLER »DAGBLADET».SANNHET ELLER LOGN.
Slik står valget. 400 kr. er en stor sum for dc uavhengige som oss. Men alt i dag leser svart mange ei
dagsavis, den foreldra abonnerer på eller dem kjøper
en sjøl.
En ønsker å vite nytt, sport og TV-program. Dette er
sjølsagt nødvendig. Men på kjøpet får en alle slags løgner og forvrengninger, mens viktige nyheter ofte er
tidd ihjel. Bare Klassekapen er en avis som skriver ut
fra arbeiderklassens si!e og som hver dag bringer sannheten om detsom skjer. En sånn hovedavis er det unge
progressive arbeidere og skoleelever trenger
HVORDAN SKAL VI GA FRAM FOR A VERVE
ABONNENTER ?
LYTT TIL FOLK, TA DEG TID.
Å overbevise folk tar som regel lang tid. Vær forberedt på å oppsøke og diskutere med folk mange ganger. Vi har ikke gjort jobben bare vi dundrer ivci med
3 gode grunner for å ,kjope abonnement, når f.eks.
problemet er at folk er enig med oss i mye, men
synes det er kjedelig å lese aviser. Ta slike motsigelser alvorlig.vær grundig.

KK-AKSJONER
På skolene er KK altfor lite kjent. For å rene på
dette skal vi gjennomføre 2 aksjoner for jul. En for
å gjøre KK kjent i det hele tatt, nr.2 for å følge Opp
og gripe fatt i dem som viser seg interessert i avisa.
Disse aksjonene bør ikke foregå i taushet. De bør
sette sitt preg på skolegården. Prøv også å trekke
med sympatisore;æ på aksjonen. Hva med å ta med
gitar og synge endel kjente progressive sanger ? På
skoler med gymnassamfunn kan en f.eks forberede
sketsjer og sanger om Klassekampen i forbindelse
med dette
KK-FESTER SAMMEN MED PARTIET
På noen plasser er det blitt laga KK-fester, med
riktig mange uavhengige. På ett sted b k det lagt
opp sånn at folk fikk ei innkalling hvor det sto at de
var invitert til en KK-fest for i> få inn penger til
rotasjonskampanjEt (ikke: en liten fest hvor vi også
skal snakke om KK). I invitasjonen fikk folk oppgaver:
Vare auksjonsleder. lage en ting som skulle loddes ut.
fortelle vitser om Krtitsjo,. lede allsang, ta med kaker,
lage politisk underholdning (som ble en skotsj) , osv.
På denne ene, private festen kom det inn over 3000
kroner! Følg opp hos dere.
IIVA MED PENGENE?
Hvorfor ikke hjelpe de progressive til å kjempe for
abonnementet på samme måte som oss sjøl?
Vi må skaffe oss småjobber, avisruter på deling, husmaling osv. Hvorfor ikke trekke dem med ph dette?
Spesielt er det viktig å smi mens jernet er varmt,
dvs =se etter jobber i disse dager. Nå er det sesongen
for julejobber i butikker og postvesen osv. La ikke den
sjansen gå fra dere! Det kan også vare bra å foreslå
for dem som skal abonnere at de betaler i mindre
summer, hver uke f.eks.
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HILS DAGSAVISA
kspd å oueroppfyllE mtilsettingene (2
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HILS DAGSAVISA VED Å OVEROPPFYLLE
MÅLSETTINGENE.
Vi har allerede samla inn over halvparten av målsettinga i rotasjonskampanja. Dette er utmerka og
viser at mange lag og medlemmer gor så det svir
for å sikre tofargemaskina til trykkeriet.
Fortsetter penga å komme inn som nå, vil vi klare
målsettinga. Det kan Rod Ungdom være stolt av.
Men skal vi være fornøyd med det?
Vi mener nei. I.a oss vise partiet og arbeiderklassen
at de har et ungdomsforbund dc kan stole på og la
oss skremme borgerskapet med offerviljen og entusiasmen var i kampen hir å bygge dagsavisa.
Jo mer penger KK får til investeringer, jo bedre kan
avisa bli.
EN DEI. 1,.\G OG N1.\NGE NIEI)LEMNIER DEIJAR
[Km.: I K.v.\11,.\:\JA.
Undetsokelser har vist at det er stor nivåforskjell i
kampanja. Noen lag har ikke diskutert den nye
kampanja i det hele tatt. Noen har ikke betalt et
rødt ore på flere måneder.
Dette er ei linje for å unndra seg byrdene som dagsavisa krever, og sky‘ e an ,xaret over på andre lag
og kamerater.
'ROTÅSJONSKAMPANI\ GÅR GLÅTT-"
1 en del lag gpr medlemmene faste bidrag. Det er
bra. Svakheten er ofte at disse bidraga er bestemt
»en gang for alle» , de kommer inn uten særlige problemer. og svært lett blir det skapt en selvtilfreds
holdning - »kampanja går glatt», sier disse laga når dc
oppsummerer arbeidet.
I virkeligheten går kampanja tilbake, resultatene er
t rua.

LÆR AV DE FRAMSKREDNE LAGA.
Skal vi nå enda bedre resultater i kampanja er første
forutsetning at den blir diskutert i alle lag og med
alle medlemmer, også de som nylig er blitt verva.
Det mb stilles målsettinger for hvert enkelt lag og for
hver enkelt kamerat. Mange arbeidere har sikkert råd
til hundre kroner i måneden, en del ungdomsskoleelever
vil kanskje ikke klare mer enn 10 kroner.
Bare ved å diskutere hver enkelt kamerats økonomi,
kan vi slå fast hva det vil si for han/henne å gi så
det svir.
De framskredne kameratene har et spesielt ansvar for
å gå i spissen . Innbetalinga må organiseres skikkelig,
sånn at styrene har et godt grep om hvordan kampanja
utvikler seg.
Jevnlig må målsettingene diskuteres. Etterhvert som
kameratenes politiske nivå og klassestandpunkt utvikler
seg, vil sjølsagt også viljen til å gi styrkes.

KNYTT MASSENE TIL DAGSAVISA.
Vi hverken kan eller skal gjøre alt aleine.
Mao sier: »Evne til å sette partiets oplitikk om i
handling fra massenes side - evne til å bibringe ikke
bare de ledende kadrene, men også de brede massene
forståelse for og evne til å mestre enhver bevegelse og
enhver kamp - det er noe av kunsten å lede på
marxist-leninistisk vis. Det er også skillelinjen som
bestemmer hvorvidt vi gjør feil i arbeidet eller ikke.
Hvis ikke vi får noen uavhengige til å gi bidrag til
rotasjonen, kan vi ikke skylde på massene.
Det er vi som gjer feil. F.eks ungdom som ikke har
fått se Klassekampen kan vi nødvendigvis ikke vente
vil gi penger.
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Hvis vi på forhånd har bestemt oss for at massene ikke
er villige til å gi, så er det opplagt at vi ikke vil
komme langt.
Kamerater! Vi må si til de progressive folka: »Vi
trenger din hjelp for å sikre og styrke dagsavisa.
Sjølsagt vil lommeboka di bli tynnere. Men tror du
at ei kommunistisk dagsavis, uten annonseinntekter
og statsstøtte, kan bli bygd opp uten at progressive
spytter i?»
Massene er villige hvis vi tar dem på alvor og mobiliserer dem.
Vi må ta det opp på studiesirklene, i YLI- gruppa, i
klassen og blant alle progressive venner. Vi må få
dem til å tegne faste bidrag, og legge en plan for å
oppsøke dem jevnlig for å få inn pcnga.
Og vi må samle inn på stand, på møter, ha auksjoner
og utlodninger.
Å få massene til å Støtte opp om avisa økonomisk,
vil styrke KK's posisjon i ungdomsmassen, og vil
trekke ungdommen nærmere KK.

BRA, TELEMARK
Kameratene i Rogaland, Telemark og Buskerud går
i spissen i kampanja. Til dere vil vi si - fortsett med
det. Still dere enda høyere målsettinger.
Til kameratenel Hedmark, Oppland, Østfold, Sogn og
Fjordane og More og Romsdal vil vi si - sett i gang
maskineriet og kjemp for å komme opp på samme
nivå som de mest framskerdne i denne kampanja.
KK-ansvarlig.

DAGSAVIS
1. APRIL
BLI ABONNENT

NÅ!
Gi økonomisk støtte

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

OM VERVELISTER
OM VERVELISTER.

OM PLAKATER OG LØPESEDLER.

1) Alle lag skal ne ha fått tak i vervelister og et
ark om retningslinjer for hvordan vervelistene skal
brukes.
De som av en eller annen grunn ikke har lister ennå,
må ta kontakt med partiet lokalt umiddelbart. Der
det ikke er parti, må laga ringe inn til RU-kontoret
og kreve å $å tilsendt sånne lister raskt.

Alt for få ungdommer veit at Klassekampen eksisterer
og at den skal bli dagsavis.
En enkel, men viktig metode for å rette opp dette er
å henge opp plakater og spre løpesedler.
Det er en opplagt sak at på alle skoler vi er (også på
flest mulig skoler hvor vi ikke er) skal plakatene opp.

2) Vervelistene må brukes og utfylles korrekt.
Alle listene skal samles inn igjen til KK-ansvarlig i
laget. Når medlemmer får lister for å verve andre må
KK-ansvarlig ha en avtale med folka når listene skal
leveres inn igjen.
Ingen lister skal sendes med_yosten.
3) Det er bare når abbonnenten betaler kontant
at han/hun skal ha kvittering. MiTWonnenten i'kke
klarer å skaffe fram kontanter, men vil ha regning,
krysser du av i ruta for »send regning». Da skal sjølsagt ikke abonnenten ha noen kvittering. Erfaringsmessig er det nødvendig å understreke dette. Rot vil
skape vanskeligheter for de folka som har som oppgave
å finne ut av det.
Folk som vil betale seinere gjennom laget får selvsagt
hverken kvittering eller regning enda.

Dekk lysstolpene på plassen du bor, og opplagstavla
på hybelhuset og arbeidsplassen du er med KK-plakaten.
Har dere ikke plakat og løpesedler, ta kontakt med
partiet eller RU-kontoret.
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Tur

Røde Garde

kritikken niundig

?

I Bolsjevik rit. 8 var det en artikkel som kritiserte Rddc
Garde ne. 6 for å ha en revijonistisk artikkel om Kinas
utenrikspolitikk.
Artikkelen sa på Kinas diplomatiske arbeid som kjerna i
utenrikspolitikken (les Bolsjevik og RG). I lensikten med
artikkelen i Bolskevik var å kritisere ei feilaktig linje i KG.
Men dette var ikke hele hensikten. Når Rid Ungdom har
kjiirt ut ei feilaktig linje er det vår plikt å kritisere og korTigere denne linja. Men sjdkritikken fra artikkelforfatteren
(i Bolsjevik nr. 9) er helt utilstrekkelig.
Det er i praksis INGEN sjdkritikk. Det har nå kommet
ut tre ne. av KG etter ne. (i, uten at denrevisjonistiske
artikkelen blir- tatt opp igjen. Da hjelper "sjiilloitikken:" i
Bolsjevik nc9 lite. Den har i praksis ingen annen funksjon
enn a (lekke over motsigelser.
Slik situasjonen er nå står vi med en feilaktig artikkel
i K; nr. 6. Massene har lest den og oppfatter den som Råd
Ungdoms linje. Noe den slett ikke er (og slett ikke Kinas
linje i utenrikspilitikken).

(
L

Kim vi gji)re noe auret enn å ta opp kritikken i KG og
påvise feila (r„.,, hva som er den korrekte linja? Nei, det er
vår plikt a rette opp (le kikt vi gjiir. Spesielt alvorlig er det
nar vi "veit inn" kila uten ii g-jrire noe for a kon -igen.' demi.
Geirr.

S \ I( '111. G El
I losedkritikken din er jeg enig i, nemlig at RG raskt
skulle korrigert den kilen som blsi du kritiserte, nemlig at
artikkelen ikke It A: opp den proletariskc internasjonalismen
som prinsipp ved Kinas utenrikspolitikk. Det er klart' som du
sier ;It så lenge 1.11 kil ikke blir konigert så vil den fortsette
og stå i ladene til (lem som bar lest artikkelen,
Samtidig mener jeg du nå gjhr et ganske grovt overslag i
din kritikk. Artikkelen hevda ikke at diplomatisk arbeid var
"kjemis i r i Kinas utenrikspolitikk. Artikkelen hevda et kjerna
var stinte til arbeiderklassen, folkene t)g de undertrykte nasjonene i deres kun]) mot imperialismen og supermaktene.
Feilen ved artikkelen var at den framstilte diplomati som den
viktigste FORMEN ti ir det utenrikspolitiske arbeidet. Dette er
en REVISJONISTISK FEIL

lk.t samme mener jeg gjelder det du sier om min forrige
sjdkritikk. Frirst sier du den var "helt utilstrekkelig", så påstå
du at det i praksis var :'ingen" sji5Ikritikk. For det fbrste er
det forskjell mellom en "utilstrekkelig" sjdluitikk og "ingen
sjdkritikk. Mener du da også at det ikke er noen forskjell
mellom a ha ei utilstrekkelig linjw og ikke ha noen linje i
det hele tatt, feks. overfor SV? Jeg mener måten du argumenterer på er vulg-alisering.

Men fra dette og til det du nå hevder, at artikkelen som
sådan var revisjonistisk ("den revisjonistiske aurikkelen") er det
et g,utskelngt sprarig. ,Jeg mener det er helt feil å si at artikkelen som helhet eta revisjonistisk. Iht påstår det nå. )eg vil
oppfordre deg til å bigninne det gntialigere eller ta sjiiIkritikk
'
på (let utsagnet, fordi vi m it t bekjempe en stil med ule ruruta
karakteristikker. Det fiker rett tilbake til vulga•iseringa.

Til slutt: det kommer en artikkel i fOrste nr. av KG som
tar opp kritikken. KG-redaksjonen har jobba med den, bla.
som fdge av din kritikk. Kritikken på at dette er seint er
riktig, men det er altså ikke riktig atkritikken er blitt
()verset t.
.1rtikkelf<whitteren.
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ERFARINGER FRA

BYGGING AV KVINNEFRONTGRUPPE

Etter at det fra sentralt hold har kommet instrukser om
et krafttak for å bedre masselinja, og forsdkc å gjtire
gjennomhtjdd på masselinja i kvinncfrontjobbinga, har laget
vartprrivd å sena alt dette ut i livet. Vi hadde et seminar
hvor vi bla. diskuterte skolepolitikk generelt og dannelse av
en kvinnefrontgruppe spesielt. 1 tillegg til dette hadde vi en
oppstarten de massediskusjon.
1 diskusjonen om kvinnefrontgrupper kontra uavhengig
jentegruppe på gymnaset konkluderte vi medat det var politisk mest viktig og riktig å forstike og danne KF-gruppe.
Grunnen til dette er bla. at det er viktig å vise at Kl' er den
som står i spissen for kvinnenes kamp i dag. Det ble og lagt
vekt på at en KF-gruppe på gymnaset ville ha «tirre muligheter til å styrke seg og overleve i det lange laup. Erfaringer
fra andre steder viser at uavhengige jentegrupper ofte bare
er ddgnfluer og er svake politisk, henfaller ofte til rein feminisme osv. - En ting det blei stor diskusjon på var hvorvidt
en uavhengig jentegruppe ville kunne trekke til seg og aktiviserer mange fler enn F...F-gruppa.
Det var en viss frykt for at en KF-gruppe ville bli liten og
sekterisk. Men vi slo fast at det var vår og dc andre KFjentene på skolen sin oppgave å gå bredt ut og mobilisere
masse folk. Og det var i grunnen vårinnsats det ville avhenge
av.

Senere fulgte vi opp denne diskusjonen pa ei lagsmtite, og
slo fast at det var viktig å ikke delegere bort kt.innekunpen
til jentene i laget. Bygginga av KF-gruppe eau 11E1.1'. lagets
oppgave og det var bare Når felles innsats sont kunne gi resultater.
!praksis viste (let seg at de politiske linjene vi hadde utarbeidet var bra. Et opplysnitx,Nntite samlet mange jenter og 6
jenter sa seg villige til å viere med å jobbe, ttutver de KFjentene som allerede var på skolen. Flere vil nok Itilge etter.
Dette viser at jentene er villige til å kjempe, og en viktig ting,
mange av jentene var li& som fOr
var regna SUM prf)gressive. - Noe s o m <>g var viktig å se Var at det i laget hele
tiden har tert sur interesse og entusiasme fair å bygge en
KF-gtuppe pa skolen. Og en ting til, denne jobbinga styrket
demtkratiet og aktiviteten i laget. 1)ene ga seg uttrykk i at
en del som tidligere hadde sart mindre aktive nå sto fron
sunt drivkraften i laget, påtok seg bivedansvarel for ji>bbinga
og gjorde en bra jobb.
Nå er det viktig a ltilge opp jobbinga. Styrke de politiske
studiene av Mimikerne pa masselinja,
summere opp feila som blir gjort,
kvitte oss med dc daglige
sidene siuntidig som vi styrker våre gode sider. Dette skulle gi
grunnlag for nye og snurre seire i karryen fOr ei bedre masselinje og styrking av de forskjellige frontene.
John ;kilte
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STØTT DE STREIKENDE
VED
NORSK CHAMPIGNCN:

Varfør «Judas»?

Varfør lote hedra strejkbrytaren Åge Gr
.ud
genom att lata hans namn beteckna strejkbrytare i
allmanhet? Om man kan saga «en quisling», så kan
man val saga «en gra terud» (flertal: «gra. ,der» ev.
«gra odar» alltefter målform).

Åge Grr, u. ud har sagt att han år rådd
flir sitt liv —
men tryggare an han kan ingen vara.
Mot den som luktar lik år det ingen
som drar kniv.
Hår återstår begravningen bara.
Ja, en strejkbrytarniding år så &id
han kan bli;
det år hederliga månniskors mening.
Och sopbil eller likbil
den som
kommer first fi:irbi
får ta med sig denna trista fdrorening.
Men det vill jag saga: att det val du
har gjort
år precis vad champignoner skal ha.
FOr de trivs allra bast i mørker och lort
och dår passar strejkbrytarn bra.
Vi får hoppas att de smakar på direktørens bord —
men det ska strejkbrytare veta:
Ni ska inte kallas «Judas» mer — vi har
ett eget ord:
«gr;
.ider» ska ni heta!
Johanna Schwartz
MINENI■••

■■

uliet u
satte i
•
ttHst,k hriee:trbeid for å fa '
111111 ,treikebryteri
um 5,11' man 1,3 in•driftsveggen.
I ■
It( Fr.ttt..

