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Telefonsentralmontørene står .nå sentralt i kampen for streike=
retten.Situasjonen er slik at vi kan vente oss brudd i løpet aV
kort tid.Forhandlingene hos riksmeklingsmannen står i stampe.
NAF kjører hardt og arrogant med "tilbud" om II øre mer i tinen
enn montøra gikk til streik på, og uttalelser on at etterbetalinga
får folk jobbe inn på overtid. Kamphumøret blant de streikende
er bra, og det blir styrka av slike utkjør fra NAF.Et streikemøte
har vedtatt at forhandlingsdelegasjonen kan bryte, om ikke
arbeidskjøpera gir etter på kravet om etterbetaling.Forholda
ligger altså til rette for at streika kan komme -iopp på et høyere
nivå.Dvs. at kampen klart og entydig går på retten ti 1 og streike
,at enhetlig opptreden fra klubber og foreninger (støttestreik)
presser seg fram, og at sosialdemoktatiet ytterligere kan avsløres
dersom regjeringa griper til tvungen voldgift.
Men utviklinga går ikke entydig.i den retting. Det fins motsetninger blant de streikende, bl.a. i form av alvorlige parlamen;
tariske illusjoner, og tro på at uttalelsen fra SV. sentralt vil
føre til oppsving i støttearbeidet i fagbevegelsen.Disse motsigelsene er utgangspunktet for at streika kan knekkes ved hjelp av
lure utspill fra folk som Torbjørn Berntsen (som vi veit er inne
p.1 saka, og som vi veit vil reise den i en eller annen form i Stortinget) o@ Rolf Dal som har gjort det til en vane å samspille ned
DNA for å knekke all kant i arbeiderklassen.
Det finnes on medisin not dette: Kraftig støttearbeid fra vår
side. De siste ukene har innsatsen vår vært veldig bra. Laga har
vært flinke til å stå på stands og dele ut løpesedler. Mange har
gjort fine innsatser i å samle inn penger og reise spørsmålet og
støtte på arbeidsplassene og i foreningene sine. Dette viser at
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vi i hovedsak har hatt en gode forståelse for streikenes politiske
betydning for. arbeiderklassen i Norge, og kommunistenes rolle i
stroikekampen. Likevel viste demonstrasjonen at vi har gjort alvorlige
feil. Vi har jobba som faen sjøl, men ikke skjønt viktigheten av å mobilisere arbeidskameratene våre, og andre venner-og bekjente.
Komnunistene skal gå i spissen for revolusjonen, de skal ikke og kan
ikke lage revolusjon aleine! Det cr ikka bare vi som skal lære Gjennom
streikekamper, det er hele klassen -, og det er vår oppgave å høyne
arbeidskameratene våres politiske forståelse for de streikekampene
som pågar. Ved å dele ut løpesedler, ved å diskutere, og framfor alt
ved å selge massevis av Klassekampen til dem. For hvor er det vel at
vi kan finne de viktigste faktsene.og de stadige politiske oppsumneringene av streikene? Jo, i avisa vår.
Det vi mener må gjøres, er at laga straks diskuterer det fortsatte
støttearbeidet. rå; 21221122122sene må vi sørge for at det stadi" -, er
innsamlingslidtcr ute. Send inn hver uke, selv on listene ikke er fulltegna. Slik sikrer vi både økonomien til de streikende (son trenger
minimum 75 000 i uka) og holder bevisstheten om streika vedlike. Folk
bør opnfordrcs til å love seg for faste uke-bclop.
Slike innsamlinger Skal også 12211£22121i=ne Gjennomføre, og de nå
også utvide arbeidet ved å opprette strcikestøttekomiteer, der alle
som støtter streika går sammen på et klart grunnlag.
Og vi nå forberede oss og våre Venner på at situasjonen kan endre
seg raskt. Og vi må ikke sitte på gjerdet å vente, vi må prove å påvirke kampen i riktig retning. Og det gjør vi vede bestmulig støtte!_
arbeid.
Streika er brennpunktet for klassekampen i Norge nå,
ARBEIDET FORTSATT HOVEDOPPGAVA VAR.

derfor erSTØTTE--

Fram for skikkelig kommunistisk støttearbeid!
Fram for en seierrik k mp!
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