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Proi'eesor Bøe:

MYE TIL TILH12GERNE SO4 MOTSTANDERNE!.

STØRRE VEKST UTENFOR EF.

EF-tilhengerne har statsapparat-

Professor Gunnar Bøe, rektor

et i sin makt, og vet å benytte

ved Norges Tekniske Høyskole,

sog av dette. Regjeringa har nå
overfor Stortipset foresått

sa under et foredrag nylig at
Norge vil få større økonomisk vekst hvis vi står utenfor EF. Han

at det skal bevilges 14 mill»
kr til EF-informasjonen.
Utenr iksdepartementet
(6 mill.)
har lenge markert seg som EF-

kan bestemme hvor de vil foredle

tilhengere. Deres hittidige

en råvare, og det er ikke utenkelig

"informasjon" har vist dette.

at bedriftene finner det mest lønn-

"Ja til EF-aksjonen"'s(i mill.
medlemstall kjenner vi
ikke
til, men det er neppe sammenlik-

somt å foreta foredlingen av et

sier bl.a. at fri adgang til råstoffer betyr at bedriftene selv

råstoff på kontinentet eller i
England.

bart med Folkebevegelsens (run.,
dt 80 000 medlemmer) . Likevel
har denne nystiftede organisasjonen fått like mye som Fi3.
(FB har flere ganger før søkt,
men fått avslag.)Her er altså, pengene delt ut
på "fritt grunnlag". Dette grun,
n3 eget er :ik ke brukt Under
,
utdeling
Ørnene. Her
er fordelingen skjedd i forhold tål stemmetallene under
siste stortingsvalg. Dette
vil føre til at pro-EP-partiene
får 6 millioner, mens anti-EFpartiene må ta til te til takke
med en. million. Altså: De partieue som på forhånd er kapitalsterke - DNA og Høyre -

•rlø•

får største del av summen.
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Uriiversitetsp in å -

Disse mL lsettinger utgjør ikke
en motsetning, men en enhet.

sen kl. 16 oo
Folkebevegelsens faglige ut-

Folkenes frihet og selvstendig-

valg har i år tatt initiativet

het må være utgangspunktet for

til et 1. mai-tog i EF-motstan-

internasjonal handling.

.

dens togn. 1:edarrangøter er
SF's Ungdom, Lrbeidernes Ungdomsfylking og Kommunistisk
Ungdom. Toget går fra Universitetsplassen kl. 1600 til
Youngstorget hvor fellestillitsmann ved Lkergruppa Ragnar Kalheim og finansrådmann
i Oslo Bernt H. Lund taler.

Norsk EEC-medlemskap utgjør
i dag den største trussel mot
det arbeidende folks interesser,
EEC er først og fremst et redskap for kapitalkreftene.
Fri kaoitalbeve else fri etableringsrett og fritt arbeidsmarked styrt av tysk. fransk og
italiensk storkapital kan aldri
skape trygge arbeidsplasser;

En rekke framtredende tillitsmenn har vedtatt følgende opprop, SQ1:1 munner ut i togets
hovedparoler:
"Arbeidorbove.:clen står igjen
foran den store oppgave åemd
onstrere sitt syn på dagens
og framtidas Norge. 1. mai-

De flernasjonale konsernene kan
bare kontrolleres ved •inte'='fl s.
jonalt faglig aksjorsfellesskap
bygd på arboder;-13s‹,,us idegrunnlag. EEC,aediemskap betyr
en alvorlig svekkelse av vår
kamp mot den internasjonale
kapitalmakten.

arbeiderkalssens internasjonale
kampr og demonstrasjonsdag, kaller på forening av alle arbeidere for å fremme våre grunnleggende interesser. Lrbeiderbevegeisen bærer i sin kamp folkets
beste tradisjoner videre:
- frihet og selvstendighet for
alle nasjoner.
- internasjonalt samarbeid og
fellesskap bygd på arbeiderbevegelsens solidaritet. tanke.

EEC er en økonomisk blokk, som
etter planene skal utvikles til
en politisk union. .Vi avviser
blokRpolitikken fordi den også
er en fare for freden:
- NBI TIL EEt,
- HANDEL OG SAMARBEID MED ALLE
NASJONER, PÅ FRITT GRUNNLAG
- INTERNASJONALT FAGLIG AKSJONFELLESSKAP MOT, STORKAPITALEN
- FULL STØTTE TIL UTVIKLINGSLLNDENE OG FRIGJØRINGSBEVEGELSENE

Skoleelevene stiller med e_ , a,-oler i Lo-ot:
- JA. TIL DESS ; RALISEL:NG I SKOLEN. NEI TIL EEC.
- EF - EN TRUSSEL MOT L=1,:E OG ELEVER.
- 102 tV 125 GYMNASEL: MOT EF.
- NEI TIL DRY,YiELSTYRT-SIE.
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