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I,mai betyr .ngen tingdersom
RØD ARDEIDERFPWT r' ,..tte farge på
vi ikke kjemp er foi- å virkelig1=i-7dagen i Hame.- • år. I demongjøre våre paroler. Dei.for,kan:,
strasjonen gikk 2J'..
.rteidere,pensjonerater: Organiser deT.
ister,studenter 9 husmødre og skoleelevVi korxist-lenieester har
er: Motet i Strondgateparken samlet
stilt den viktige oppgaven ?:
ca, 600 mennesker. RAF-manifestasjonen
darne et nytt korenistisk arbvar i år så sterk,at til og med Hamar
eiderparti 5”. Norge. Me. vi skil
Arbeiderblad la leerke til den,
ikke gjøre dette alene. Vi oppe fleste gikk under Arbeiderfordi=
derfor deg til å delta
komiteen not .-EJC og dyrtid sine paroli
studiesirkle/:T-marxisen- ..er og FNLegruppa paroler til støtte
lenin±smen,Mao Tsetungstenknin,
for det indc-kinesiske folket,
Skal vår kamp forer fram til
Men det var ikke bare RAF
som markerte dagen i Hamo-%Seinere
soier,er det nødvendig å tflegre
på ettermiddagen hadde Forebevegelsen
seg arbeiderklassens historiske
Møte i Etro:ndgateparken seid damlet
erfaringer,og de sosielistieke
ea. 25o.
klaesikernes vitenskapelige
Vi ma=ist-leniniher mener at
teori som har oppstått i verdeits
dette er et godt utgangsnnnkt for den
proletariatets historiske kamp,
videre kerlipeneærli mot EC. Skal vi
Du som sympatiserer med den
vinne folkeavstemn5ra rd?., alle EECm,rxist-lenistiske bevegelss-n
motstandere,og alle ergartsasjoner
bor støtte den ved å bli støttesom er mot _Elst,i1 saIr en og føre
medlem i MI,G;
en enhetlig knmp. I der. tida som står
Sjølsagt er det ikke bare
igjen til avstemninga vil tihengerne
marxist-leninistiske
ssiTmpatisore •
gjøre al for å slå kiler inn i mot=
s. 6m bør organisere seg. I RAF
standernes rekker for å splitte oss.
f.eks gikk det mange folk som
Dette - fordi de vet at vår syrke er
ikke deler marxist-leninistones
enhe: Alt i dag kan vi se eksempler
program og måiIetninger,men som
på at EW-motstandere i de borgerlige
er progressive,er motstandere aY
partier prøver å avgrense seg mot'
EEC,støtter . indo-kinas folk,vil
venstre,og at EEC-motstandere påuvenstrd! kjeffipe mot varehus i Hamarhallen
fløyen aVffPBX,Tfir seg mot b:øyre. Dette
.osv. Disse bør og organisere seE;
innebærer i praksis splittelse av
i enhetsfronten som Arbeiderkome,
motstanden,og er i praksis sabotasje
mot
EEC og dyrtid,Folkebevegelsee
av kampen mot EEU.'
FNL-p-uppa,Kul-t7urfronten
0.3.
EEC-motstandere er ingen ' homoVi
ma
innse
at"bnre
organisert
gen masse,vi er uenige om mangt,men `
kamp gir seier.
ikampen mot EEC må vi stå sanmen.
Sosialdemokratene hadde
Ir 06 i. 1-1M
også i år sitt torgmote,hvor StoltenS"j51-55:-.1Uii.'rrnei.gemer.berg lovpriste EEC. Mellom 8-900 var
viste
stor
bredde i enheten -1.)
røtt fram,men av stemningen på møte
venstresida
i Hamar,bor og kan
gikk det kl7irt fram at EEC-begeiStringen
denne
enheten
viderutvikles.Vi
ikke var stor blant de frammøtte.
marxist-leninster
så med tilfre...Foretillingen var så lite opphet
på
at
SF
i
s
ungdomsorganisamuntrende at Hamar Ai'beiderblad måtte
sjon sluttet opp cm RAF. Vi håre
"pynte g in på tallene. I følge'avisa
denne enheten kan styrkes i tide
var det 2100 tilstede på mote. Ikke
framover,og at SEN vil delta mer
rart at FA i år hadde'utel&tt bilde '
aktivt. Men også i år avslo
av massen.. Godt gjort: Vi gratulerer;
Sosialistisk Folke-ryerti .å delte
LLN___F4>A1
RØD ARBEIDEFFROKY 1.mai. Vi
Sjøl om vi har god grunn til
mener
nå at SF bør ta en grundit
å være fornøyd med 1.mai-dageh.,vil ikke
diskusjon
.og ta et oppgjør med
det si at vi nå skal hvile ut, En av
de partisjåvinistiske tendenser
grunnene til at RØD ARDEI DEREPONT har
som hindrer enhet i folkets kane,
vokst fram som et alternativ, til DNAle
•
Vi har ofte fått hore av enkelt.
Lo-ledelsen er at 1mai ikke er dagen
kretser i SF at vi erflsekteriste.
cia alle gode krav dukker op p ,for så
Vi erjenner åpent a vi har
å komme igjen til neste år. Vårt
sekteriske tendenser,og at vi:,
standpunkt er at et godt kampår skb.l
ikke helt har bekjempet dfusse,
begynne og slutte med en RØD 1.mai
ærlig talt hvem er sekterister.
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ble en. kraft1; 7.: manifestasjon i
Marxist-leninistiske Grupper
_Lor de revolusjonære c::: progressive
(WLG)
har
for en tid tilbake gitt kreftene. Under hov..rolene:kamp mot
ut
en
l
yr:
-oeddel
om lønnsoppgjøret,
EEC-nei. til salg av .:..‘ge,kamp mot
Do:,
er
viktig
at de:me lø .roedyrtid og .:orverrir-amp mot monopoldeddelen
blir
spredd
på
arbeidskle.n.,kamp mot
::.erialismen,kamp
vil
op
plassene.
«
k
i.
pfordr
:=beidere
not li lassesamarboid 1 .emonstrate tuseni Hamar tii
bestille
en
esvis av mennesker i.kx)D AP.1.3ETDE=ONT
emplarer til -td.6-.:.*g• blant sine
(RAF)-togene 1.mat. Vi kan ikke gi cn
arbeldskamerLer.
f111 o pp sulainefing her.men henviser til
LO-1,..P . avtalen er et hån
mot arbeidfoik. Det opprinnelige
KLAS=AMPEN • Vi rj her bare ta for
oYlkelte I Oslo f. .Ltok 6()0 i RAF- kravet på
•.:Jom for de,
dasjonen;og
12oco på møtet, færreste viLe betydd mer ein 4-5%,
Ee:gen 1500 i tog(2YJ0 på mo .:J),Trond- var alt lo:- lite til å dekke den
beim 1600 itog (2500 .22t-møtTromsø
nris ,lt:iga som har vært i perioden
.f. :'Irte også på det kvet,
500 i togW:,00
Ti .ammen
- • encte p. v qkelige 5mro=e
var det PA• r o:'trjonei i 70
steder,c'ai....,oe markeringer
"Lo.vtlønnsspørsm?,,Jet har
omlag
i i- t1 ,-3p o
20 stedoens hjertesu
som sjøl .t,r 1.5o0o.
Utva:;_, i Fo:ebeve-eisen o
e på flore Eder roine
skal bli de aller verst
, !)r=asjo= t de: stør
, del.
i. Oslo
'2 et lønnsoppgjør a 33,
::/-timot 13000 mnnesker.
Over he..
E2C-metstanden
sjonen i Brusel 1
nylig
kraft i
Ja,til og med Samorgramme på 6%.
togenno
huvedparolen samarbeid og
Adresse :Klassekampen,Boks 61791
blei'hovedsak anti-EEC-ttersta,0.‘a,0 6.
• :loner; Flere steder er det
demon„
K,13 MOT
\ttl
meldt o •=org.arrangementer der
RASERING
-'av
de
frammøte
forlot
møte
fle;Xallet
I ERISKEBYEN
da talerne begynte å snakke cm hvor 7
Beboerne i Briskebyen er nå
bra EEC var. Mest pinlig var DNA-led
girnes forestilling i Skien. Skien va truet av planene om å legge en
forlengelse av Enggata i fire kjøreet stedsom mange så med spenning på
hvordan det skulle gå. Som kjent 'haddeb=r gjennom dette gamle boligstrøket. på et orienteringsmøte ga
Skien faglige samorganisasjon nektet
Briskeby-folket
klart uttrykk for at
å bøye seg for vedtaket i Oslo om'at
de
ikke
ønsket
noen
P ffioterveg gjenen EEC-tihenger skulle holde tale.
nom
hagene
og
husene".
Ordfører
Dette førte til at Arbeiderpartiets
Gundersen
hadde
ikke
et
vettugt ord
styre arrangerte eget møteved siden
Blir
de
til
forsvar
for
lanene
0
av Samorg. Hele seks-6- møtte fram
presset
igjennom,
er
det
desto
mer
for å høre talen til EEC-apostelen
hårreisende
fordi
de
alt
er
helt
Lj=tmar G.,;erde.
foreldet. Tungtrafikken til kornI Sverige var det EnhetSolidaritet demonstrasjonene som doml siloen og oljetankene på Hamar Vest
vil helt opplagt følge E6 og vegen
inerte-1:mi-dagen.(Tilsvarer
ned
fra Olrud-krysset. Men denne
Norge). I StookhLlm samlet denne detrafikken
vil ordføreren kjøre gjenmonstrasjonen hele 20000 mennesker;og
nom
riskobyen
sosialdemokratenes tog samlet 57oo. i
Det blei brukt temmelig harde ord
mot "plalegginèja" på møtet Men
Li %C:Li
sjøl om riskebyens «Vel har-tatt
L_ 'E
opp sa=., er ikke folk i strøket
helt
klar vor hua slags manipulerTOKS 6179,
:5;ing som foregår; Vi skal følge denne
Etterstad,
saka nøye framover;
OSLO 6
Dersom pampene virkelig finner på
t
14
\
,Jsze- i
å ville sette planene om å rasere
/;;-%
PostgiroBriskebyen ut i livet; lover vi å
konto
W'N
xxtk støtte folki kampen for å få
41
J ';%,. i! r f
,
2 66 99
bevare bf:miljøet:
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