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De verste
ii=e i innkvarteringa er ov-e-1.-. Ikke. alt
gikk perfekt, En og annen konmentar: "Jeg har fått tildelt
ei hytte med fit-e senger for familien på fire. Men der var
det allerede tre -".
Vi tror ikke at dette har vert den allmenne tendensen.
Men noe svikt i opplegget har det vort. Fordi MLGs AU og
leirledelsen ikke
ønsker det bedre? Nei, fordi vi enda J,1‹-kr
proletariatets diktatur i
har orfariwnolo
Gjennomføre
,
dagligdags kost i Norge anno
er
ingen
småtterleiren),
19721
Men det er vårt bestemte inntrykk at kameratene har
tatt problemene på en uhyre bra måte. Kritisisne, floderlagsstenning 9 osv har det vert svart lite av. Vi tar på-st å r holdninga hos kameratene er prega av vilje til å
utvikle en kollektiv stil, ta opp spørsmålene som melder
sog og løse motsigelsene. I stedet for å "begrave" dem,
og la den komme opp i en fordreid og lite hyggelig
forn
La oss fortsette denne stilen 1 I dagene son kommer
vil nettopp hele leiren stå og falle med hvordan vi er
til å utvikle politikken - i stort og smått. Alt.
fra don "helvetes myggen" til valget -73 gir uttrykk for

i stand

motsigelser son nå løses. Noen skikkelig

løsnin.g finnes

ikke uten kanorslig kritikk og sjolkrii:ikk, dristighet
i å si hva du mener og gjøre det uten forbehold
ønsket om enhet. Prov å skrelle inn til beinet,
ut

finne hva son er hovedmotsigelsen i Gruppa, på leiren, osv.
Nok en gang oppfordrer vi - etter at dere nå har slått
dere til ro Kast dere ut i veggavisdebatteno Gjør
Redd for å si og
meningene synlifr e her i terrenget
skriv: noe gomrnt? Når skal vi vinne erfaring dersom
vi ikke tar å si hva vi mener? Og dermed risikere å
gjøre feil? Fritt fram 4
*******-X****M****-W***-X-X*******X-M*****************
******-X*******-XXX-*******3(*******X-******-M*************-X*X-****

(2PMSNitLA TIL GRUPPEDISKUSJONEN MA=GCRU2PELEDERE SE HER
I tre brigader kar noen grupper
gjennomført diskusjon av spørsmål=s ;:til mandag, Erfaring viser
at vi har for mange sDørsmål,
Diskusjonen kjøres derfor slik!
1. "Er det uenighet/spørsmål på
forbudene? Alle som vil holde
±:orbucl eno rekker ei hand i
vu, ret"(kort- on det ikke er motsigelsor i grupylø
2, Hva er min bakgrunn og interenser;, g livordan vil jeg derfor legge o p p mitt program mandadonsdaG/lørdaG,B ruk 90 % av
tida til runde og gruppediskusjon av motsigelser til alle har
(-t program, Når det gjelder
seminarene skal kameratenes in-

dividuelle ønsker og behov
prioriteres foran at gruppa.:
(t eltar samlet.
3,
on en får tid: Gruppa c) navn/visegruPpeleder. ilvis
Sett av maks et kvarter til (lot under utmarsjen
eller om kvelden.
UnnGå mer enn en times (Ilskusjon Ta kontakt med andre
p
grupeled
ere son har vmrt
Gjonnon diskusjonca ' og få
erfaringer fra dem.

ti It It 11 IT tt 11 11 tt
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På Vestlandsleiren i fjor ble de hygieniske tiltaka neglisjert, ' Resultatet var at hele leiren lå i diare og forkjølelse
Det ødela leiren, også politisk.'

Kast all søppel i papirse-kk.en.e. Bær sekkene bort såO

Hver enkelt har vi et like

snart do or fulle; Tom brukt

stort: ansvar for at dette ikke
skal skje her Folu derfor føl--enc.e åd:

vann i fettfeller.

I.

vann etter hvert =åltid.

Vask alltid opp med varmt

deg oversikt over ciri-

kevannskildene for brigaden og
forurens ikke dem;
2. Vær ned på å hold toilet-:;ene
og latrinene reine.

5 Vask deg like ofte som
hje=e.
Bad bare pza anviste steder

og aldri aleine;

•••• .n•••

J..

Ielsetjonesta er organisert

r

1
- 3arfotlegene sender alvorlige

etter prinsippet å stole på

tilfelle videre til legevakta.

egne krefter; Me bor som et

Svært alvorlige tilfelle kan
oppsøke legevakta direkte.
Lille G= har en eller ann-

rinL:..ium skaffe ser :21aster og
globoid;
i-ver brigade skal ha minst
on barfotlege som kan ta seg
:_?indre skader og ,)lager;
(Rode Fors flagg på teltet)
vil det vwe en
I

en sykdol.:, eller er gravide,
bor melde fram til barfotlegonb, slik at helsotjonesta får
et visst overblikk.
Helsetjenesta

sentral legevaktorLni:Ig.
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• Det er knusktort i skogen
og lynget nå. Ikke sleng sigaretter og fyrstikker - uansett om de er slokt eller ikke.
Bruk propanapparater forsiktig.
stå
La ikke m yggsparyboksen
i sola
Du som :øyker, bruk sikre
akebegre,

Finner du innen scyppolpose?
Lag da on sj 1 oppe ved teltet eller hytta.

'2n rein og ryddig leir er
et bra tegn T)å den proletære
arbeidsstlIon:‘, 1 slenge fra s
seg soppel i hytt og vær, er
derdlmot borgerlig liberalisme
av verste slag;
atC1-1;,.ND.1,LI!)1\I
Mandag - 1600 - 1300
OKT ‘2, B_

Tirsdag - 1600 - 1800

So)polposer er i ferd mod å
kow-le opp, men det vil ta tid
for hele leiren er dokkt..

Dette er forelrypig..
rsdag også: 1900 - 2 030
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UKEAVISA

KLASSEKAMPEN

TRENGER

DEG!

Klassekamp en skal bli ukeavis i løpet av 1973. På veggavisa vår og
i Klassekampen nr, 8 (som du får i løpet av leiruka) kan du lese mer
om planene og om pengeinnsamlingsaksjonen for å realisere planene. I
redaksjonen gleder vi oss til å komme i gang med ei avis son bedre
kan fylle rollen som propagandist, agitator og organisator, Men Klassekampen er ikke Aftenposten. Vi har ikke millionformuer, Men vi er
stadig nye tusener venner av avisa. Klassek= er hva vi alle sammen gjør den til. Derfor trenger vi din hjelp, Vi starter her på
leiren,
kk

s e r2 i n a. 'r

Under "Fritt fram"-arrangementene onsdag kl, 16-19 vil
vi lage et lite seminar spesielt viet Klassekampen,
HVA SKAL VI TA OPP?
Forelepi,-; kan vi dele det i
tre. punkter:
1) HVORDAN FUNGERER AVISA?
Hva synes du sjel om Klass ekampen?
Hvordan blir den brukt/mottatt blant arbeidskamerntel-,

i bomiljøet?
Hvordan kan 2v1sa bli
bedre?
Vi ønsker kritikk, tips osv.
Velkommen med ethvert bidrag
som kan styrke avisa redaksjonelt, teknisk og administrativt.
2) AKSJONEN UKEAVISA. KLASSEKAMPEN.
Vi bor diskutere forskjellige
aksjonsformer, tips til "originale" aksjonsformer, Vi
skal ikke grave oss ned i detaljer, rien spre ideer,
innsam1:1=,s p ksionen starter nå!

3) Bil MEDARBEIDER!
Skal Klassekampen bli ukeavis
(og på lengresikt kan vi sjølsagt-ikke stoppe med det ...),
trenger vi en hær av skribenter
();- kommisjonærer.
På side 9 i Klassekampen nr. 7
står det en artikkel om en EECavstemning på øya Skrova i Lofoten. Kan du tenke deg en like
levende rapport dersom artikkelen skulle vært skrevet i Oslo, av folk langt unna?
Rundt om ligger det bråtevis av
eksempler på aksjoner, overgrep,
folk som sitter inne med spesielle erfaringer, artige episoder
og bare venter
Ingen nyheter
er for liten!
Ei ukeavis skal selges, mens den
er nest muliP. aktuell.. Det betinger et nett av kommisjonærer,
i boligstrøk, i fabrikker, på
skoler osv.
Vi har mange skribenter og kommisjonærer, men vi trenger mang e. man ,9:e I'lere, Vi kan ikke
love feite honorarer. Men belønningen er at du er ned på å
lage ei avis i folkets tjeneste.

Klassel=en-seninaret er ikke ment som en svær sak. Men med de oppgavene vi nå står foran, er seminaret viktig. yi oppfordrer derfor
alle som har lyst til å komme. STED SEINERE, PA VEGG.AVISER OG I VINDEGG-2;N. Vi vil gjerne ha en oversikt over hvor mange vi rundt reknet
blir på forhånd (for å kunne dele inn i grupper etc.) Skriv derfor
navnet _ditt (det som står bak på kortet + navn på brigaden) på lista
som blir slått opp ved KK-veggavisa på den sentrale veggavisstanden.
Ou du ikke kan koie på seminaret, mon likevel har-lyst til å bli
nærmere knytta til ilassekanpen, kontakt leiravisredaksjonen i
hotellbyningen.
FRAM FOR UKEAVISA KLASSEKAMPEN:
- Redaksjonen i
Klassekampen -
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ARBEIDEROMITEENS STAND
Arbeiderkomiteen mot EEC og dyrtid
har stand på Rød Front-leiren.
Standen selger de populære anti-EEC
gensrene, Rolf Grovens bilde
"Norsk nyromantikk 9.april 1972"
samt alt valgkampmateriell produsert av Arbeiderkomiteen. Omsetningen søndagen var på 740 kr.
mandag: 11.00-13.00 og 15.00-16.00
tirsdag:9,00-10.00, 11.00-12.00
og 15.00-16.00

onsdag: 11,00-12.00 og 15.00-17.00
torsdag: 9.00-10.00, 11.00-12.00
og 15.00-16.00
fredag: Aksjonsdagen
lørdag: 11.00-12.00 og 15.00-16,00
Kamerater som kjøper inn ma teriell
til sine grupper på hjemstedet i
større kvanta, oppfordres til å foreta slike innkjøp tidlig i uka, slik
at lagret kan suppleres fortløpende.

REIS SPØRSMÅL TIL EEC-PANELET!
De ansvarlige for EEC•panelet på onsdagen, ber om at folk gjerne leverer
spørsmål på . forhånd til Arbeiderkomiteens stand. Spørsmål kan naturligvis
stilles direkte på panelet, men med forhåndsanmeldte spørsmål gir en
kameratene en sjanse til å forberede svarene bedre.
.'c&-&.&&&&8c8c8c.8c&80~c&&&&&&&8c&&&&&8c8c&8c&&&8c8c&&&8c&&&&&&&&&&&&&&&&&.8eSc&&,&(W,-,8c8c,~

PROGRAM FOR MANDAGEN
7.00: Vekking
Frivilli trim-under ledelse av gruppelederen som må trimme!
Kort, med enkle øvelser som alle kan gjennomfare.

8c
&

El -iers ingen arra ngementer før kl. 10.00
•

10,00: Gruppemøte. Gruppa tar opp leirreglementet, navn på gruppa, &
leder og viseleder. Diskuter hvordan hver enkelt skal utnytte uka &
best mulig. Gruppediskusjonen skal helst være ferdig til kl. 11.00.&
11,00-15.00: Tur i terrenFet, brigadevis.
11.30: Aksjon i Tuddal. Oppmøte utafor hotellet.
14.00: Gjengledermote. (Aksjon og visgruppe)
14.45-15.15: Gjengene konstitueres. Frammøte trappa v/hotellet.

&

15.00-16.00: Middag.
16.0Q19.00: . To seminarer holdes samtidip. . Frivillig deltaking.
& Seminar 1: Faglig politikk
Seminar 2: Forholdet mellom ektefeller.
17.00-19.00: Bading.
20,50 til RO (23.00): Kultur i brigadene.

•

.&
&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8e&&&&&&&
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FRAM MED TUSJ OG PAPIR
+++++++++++++++++++++++
Til n.21 er det konnot op holdere
for veggavisor i alle brigader
sant en stor ved hotellet. Papir
og noen tusj penner skulle vare
lagt ut, Tegnestifter og annet
til å feste avisene mccl kommer
ikke for mandag niddagc Til da
stol på egne krefter når det
gjelder å få festa avisene, Til
nå er det kommet cy)p en del
veggaviser på den sentrale standen - gå og les, skriv svar og
konmentarer.
En god veggavis er ikke noe politisk manifest. Det er en anledning for alle til å uttrykke hva
* * * * * -X- -* * * * * * * *

NÅR I

DU KJCP-'2 MAT?

Leiren har sin egen kolonial. Er
du i tvil on åpningstidene, så
er de altså:
08.00 - 09.00 og
19.00 - 20.30.
Alle son jobber på dugnad i kolonialen 9 nå note et kvarter for
åpningstid,
Ellers
er det brussalg (sjolbe,
tjoning) utenfor hotellet hele
dagen, (Pris kr. 1,5M

AKSJONSRAPPOR T
Fra gruppa som s ,rndag etternid
dag hadde on aht1 ,-EEC-nksjon pS.
stevnet i Tuddal har vi ftt- en
ravnor{:
DÅRLIGE SIDER: Mye fyll blant
folk på stevneplassen. Dette
føte til usikker argumentasjon
fra vår side av frykt for fysiske tildragelser.
GODE SI DR: Vi var 3 stykker
DAGLIG NY-11F,T S DULLETIN OG

de mener on alt fra misbruk av
h-rytaleranlogget til bygginga
av det kommunistiske pp,rtiet.
Det vil bli sørget for at alle
aviser blir besvart på en
skikkelig måte.
Ta fram tusj og papir - delta
i veggavisdebatt ene
••

• • •••n

•••9

•

•

GODT Å VITE
Vi har en gledelig nynt for
folk son liker rønne og sete.,
ysta ost. Like utenfor MarxLenin-I'lao-brigaden finnes ei
lita rad hytte der turistene
stanser for å kjø pe slike ting.

**************
Det oppfordres innstendig on å
sette tonfiasker tilbake på
plass, Videre ber do ansvarlige
i kolonialen on å unngå nas i
lokalet. Hvis det er nokså
fullt vent utenfor (vis masselinje overfor betjeninga).
Prisene er omlag vanlig utsalgspris. Prislister henger i
lokalet.
Det er også --)lanlagt et utsalg
vedl Sotra, på veien til Ho Chi
Minh-Quang Tri-brigaden.

son på en tine fikk solgt 10 KK
og 15 antl-E2C-17,erker,
i
Ganmel dane
bunad kjøpte
-Kinssokanpon + merke og sa:
"Jeg stemmer blankt nei okke
son. Når jeg leser i avisene,
Ser dette Felles skapet så fint
ut, nen jeg er sikker på at det
ligger noe juks bak.
En verkstedtier avbrot sivlags...
uiCdagen sin for å lete fram
tape, slik at vi fikk klistret
plakater på veggen til verkstedet hans.

V I R:1ELDING

Det kan bli smått ned avislodning og TV/radio-lytting på leiren. Men
klassekampen ute i verden står langt fra stille on dagen.
For å bote på savnet av vanlige nyhetskilder, er det o- , nrettet en
spesiell nyhetstjeneste Hver morgen finner du en nyhetsbulletin ned
det aller viktigste fra inn- og utland pluss w,:rnelding klistret opp
på den sentrale veggavisstandon, Korte bulletiner vil også komme i
g:-.cle; i de enkelte brigadol-, Hvis den ikke allerede er på plass i din
brigade, kontakt brigadeledelson eller leiravisledelson.
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S07,,1 HAR TENKT A GA PX "EKTEPARSEMINARET"

Har dere lest artikkelen on familien i siste Røde Fane? Hvis dere
er interessert i problenstillinga og . har lyst til komne på seminaret,. ville det vi= lurt å lese gjennom akkurat d:en artikkelen.
Vi skal ta opp følgende problemstillinger:.
Hvordan arter undertrykk isen av kvinner seg i familien?

Hvorfor cr det stor forskjell p å suåbrukerkenas, ski7->ere r'erfruens og industriarbeiderenes koners grad av frigjoring?
Hvilken ideologi er det son behersker familien i to_G? (Ekt(,s1--->ot
en fredelig havn, kvinner bor v=e husmor og ner fordi det er
det hun er skapt til et-e. etc.)
Hva er grunnlaget for et ekteskap? Hvordan skal vi g? ,. fram for
lose problemer i ekteskapet?
Hvordan og hvorfor kan ekteskapet ut-Vikles til et revolusjow)rt
kollektiv?

Hva nå vi slåss not for oppnå det vi vil?
Vi stiller bare on del spørsmL1 her - tenk (..;jenno disse op' dine
egne orfnriner for du kommer p ['t sominaretl
0000000000000000000000
S?0T
M-L-M-bric;aden: tar denne turen p?,, mandag.
Fra hotellet o p p ved .itringsnatton (setra) (M.L.M.-brir. A o-p lia
over Råen, "Flatt" terreng innover til et vann (Ljostjønn derfra
litt stigning til Heddalsvann. Annen vei tilbake evt. Fine badenulighoter ved Teddalsvanno

Ho Chi-briaden tar denne turen

(on noe forkortet utgave) nandar;.

•

GAUS=EN 12-13 km. (lengste og fineste turen)
Fra hotellet opp ved "?itrin:;snatten op rype? ia under Kcs:icb-)tindene
(folger den gamle klovvcien fra Tuddal til Rjukan) - o p pstigning til
1176 n og nec' over på vestsida av G-austadrP',en (Svettelia) ned i Gaus

dalen, en trivlig liten dal (forlatt) masse fine vann (o bading)
retur sa:tie vei.
=============.

For begge turarie gjelder:
Det er ikke
• mod curnist'ivle,r.
__— nodvendig
Ta med mat';ak?:e.
1?et er bare /: timer til disposisjon - OT =SIS:
De ovrigo brigadcno vil ha korte turopplor:.,:, i området - tilpasset barn.

•
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SUP2LEI.1:21IT
tillegg til leirprograni-_-let fra dag til dag (VINDEGG-2N nr 1)
bringer vi her en oversikt over hva som er planlagt av kultur;-2-ctiviteter ? aksjoner ut i distriktet og idrett hver•dag;
L.k.sjon
de son vil
L-IrdarJksion ikke klar.
li t, stor plenums kulturavslutvære ned til Tuddal noter
utafor hotellet kl. 11.30
ning med smel._:.• og det beste
Kultur : folk henvender seg
fra bygda,
til cienjur. • ( se VIIID2GGEN
I
8,; 00 : svømmeknapp
nr 2) umiddelbart etter at
19.15 : massekonkurranse
bric;adeop .Dleggene om formidterrengløp ( + muligens fotballdagen er avslutta,
kamp i Rjukan;)
;
Idrett : Bading (betyr ped
baCovakt) 17-19,
gesten organiseres av brig12(sjon - Vi rekner ned at folka
adene }
blir borte i 3 timer.
Får vi mye folk har' vi store
s
: 1-5,211c„ utafor
områder i reserve;
(Blir
hotellet 1c1; 18„
FOLK D= BILER DØR 1,12L1) SEG
gruppediskusjonon flytta til
TIL /J-CSJONSLED2P.2N G.kRDEN-2
etter: ildagen flyttes 11. fram
LIGGER SPREDT (henvcudelse
til 11;30, S amme med K og I.;)
leirkontoret,;)
K 3 D iskusjoner om kultur og
noter i gjengene i pausen om
Kultur - folk no gitarer o.l,
kultur
skal om nuli,j sendes ut i same t termiddz.-...gen , 21 „ 00
i plenum;
band med aksjonsgruppene.
svommel=pp brig.
8;00
massekanonball
Idrett - Vi skal forsoke arrhoe;17,;00
ii0- .1.-.1.111. .18, 00 : Hammerfest
ransjere flere turer til gaustadtoppen.
mot vinneren av første ka:ilp,
19.;15
S ted for frammøte .01,-/ prt
;
C. d •••
fjelltur : utafor hotellet.
h t 11 G t 11;30 ,
S vømmeknapp : ved naustet
vannet nedafor hotellet.
VI håper på et note i
Tuddal med
program
Tautrekking kanonball : sletta
Tuddals4-:011:/Lej2201-10
nedafor hotellet;
I : u t Q(,)
( Vi tar i not kritikk og endrer
nerfest. 11;15 7 Tu.r til gaupro Gra=et hensynsløst blci.
stadtoppen 9 hard stigning.;
- samsvar mod værmeldnin :ja;
)
Bilo)legg.
- 5-112. 1 - rd
hotellet
1:1,, 18,00
som tirsdag--,«
I
8, 00
svo:_r_icknapP
sr_lågrup
17
00
t
pe:zonkurranse, (mot presis n
(som tirsdag skal programmet
skift , .:s om dersom gruppediskusjonc-,n legges etter middag.)
,..1.1W,TONGWC <,o pPlo t.;
kommer seinere.)
innlac,' p å torgnoter Notodden og Rjukan.;
svonneknapi) 8 „ 00

:

13 <, 00

cfi'=3"..1_,1_,K.LiiP I N0'1'01)1)211'

VILTDEGGEN RF I!;',!:

