BOKCAFE
En bokcafe er i ferd med å bli danna i Oslo.
Den skal selge progressiv litteratur, plaka
ter og plater - hovedsakelig litteratur som
er vanskelig å få tak i i vanlige bokhandler.
Bokcafeen er et fronttiltak som bygger på et
anti-imperialistisk, anti-kapitalistisk grunn
lag. Dette vil også inkludere skjønnlitteratur.
Det vil bli sendt ut en katalog når utvalget
er klart.
En bokcafe er ikke bare bøker. En av hoved
hensiktene med tiltaket er å lage et politisk/
kulturelt aktivitetssenter. Det er tale om
film, teater, debatt, studiegrupper etc.
Like viktig er det å ha et koselig sted der
folk kan møtes over en kopp te.
BOKCAFEEN ER IKKE BARE ET MÅL I SEG SJØL MEN ET MIDDEL I KAMPEN MOT KAPITALISMEN OG
FOR ET SOSIALISTISK SAMFUNN.
Bokcafeens start er avhengig av økonomisk
støtte fra de den skal tjene. Bare på den
måten kan vi få et rikelig utvalg fra begyn
nelsen av. De som er i stand til det, kan
betale inn det de kan avse på
postgironr. 20 89 84.
Disse vil seinere få fordel av dette i form
av rabatt og/eller bokkatalogen.
Skriv inn dersom du vil høre hvordan arbeidet
går, kom med forslag til litteratur, adresser,
eller besøk oss her i
Hjelmsgt. 3, Oslo 3.
(Bokcafeen er uavhengig av de tidligere virk
somhetene i huset.)
Arbeidsutvalget for Bokcafeen

vardøger 1: INTELLEKTARBEIDERNE-UNIVERSITETET- KAPITALISMEN

Av innholdet:
Paul A. Ba ran:
Herbert Marcuse:
Gabriel og Daniel Cohn-Bendit:
Hans Magnus Enzensberger:
Arnulf Kolstad:
Rune Skarstein:

Den intellektuelles oppgave
Frigjøring fra overflodssamfunnet
Karakteren og strategien til det kapitalistiske
systemet i Frankrike
Betraktninger fra Berlin
Militærforskning ved universitetene —
en dokumentasjon
Kapitalismen og universitetet
(Kan fortsatt skaffes)

vardøger 2:

STATSMAKT OG KLASSESAMFUNN

Av innholdet:
Niccolo Machiavelli:
Hans Magnus Enzensberger
Karl Marx:
WHfried Gottschalch:
Einar Jetne:
Bahman Nirumand og
Eckhard Siepmann:

FYRSTEN — et utdrag
Bemerkninger til boken om Fyrsten
En boa constrictor
Forandringer i parlamentarismen
Statsmakt og klassesamfunn i Norge
Om revolusjonens fremtid
(Kan fortsatt skaffes)

vardøger 3:

ARBEIDERNE OG MAKTEN

Av innholdet:
Karl Marx:
Ch. Bettelheim:
Eric Hobsbawm:
Wilhelm Reich:
Arnulf Kolstad:

Maskineri og storindustri
Økonomiske ulikheter mellom nasjonene og
internasjonal solidaritet
Lenin og „arbeideraristokratiet".
Problemstillinga til massepsykologien
Industriarbeid i Kina
('Kan fortsatt skaffes)

De to neste numrene har rammetitlene:
TRONDHEIM KOMMUNE - ANALYSE AV ET EKSEMPEL
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Det første av dem kommer i januar 1972.
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