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KLG'S SOMMF,IRLEIRAVIS, TUDDAL, 1972

NR. 6 TORSDAG 27. JULI.

UNDERSKRIV VEGGAVISLNE,
KAMERATER:
INNHOLD:
s.

Ledert Kamerater:
3k-,yrk veggavisdebatter,. drastisk;:
(Må leses av a:Lie)
Programmet torsdag
OBS! Kolonialen
Barnehagen
Kvinne: semlnaret
Rapport fra Ho-brig
Dekk bilskiltene!
Aksjonsrapport

s. 4: Forbered aksjonsdagen!
AKMED-lotteriet
EEC-panelet
FF-s,minarene
Rockevisa
Dikt
Utlendingene trives
Hva synes cra om
leiravisa?
Debatt
Ungpioner-sanger
s. 9: Bulletin om helsa
Kultur.
"
Idrettsprogrammet

Noen få veggaviser er ikke
undertegna. Dette skjer på
tross av at det i "Vindeggen" tidligere er slått
fast at avisene skal undertegnes med dekknavn, gruppe
og brigade.
A=yme veggaviser er uttrykk for en høyst borgerlig ideologi. LeirledelA,'
vil konsekvent fjerne-nke\-,
wgiser.
Slutt opp om denne linja,
kameraer;
++,,++++++++
•
Fra i dag vil fotografier av samtlige veggaviser fra brigadene henges opp fortløpende på den sentrale veggavisstanden. Alle kamerater
oppfordres til å følge godt med i
hva som foregår i de andre brigadene enn sin egen,

3.1n: Middagn torsdag
Ifra. leiriedeJsr.)
“ÆS1 Redaksjonen beklager den. tekniske kvaliteell. på de fleste eksemplarene av denne forsida. Dette skyldes kluss med en elektrostensil.
For øvrig er vi fortsatt interessert i reaksjoner på avisa - og minner
om at manus må leveres så tidlig som mulig, helst for k1.1ri.
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KAMERLTER I STYRK VEGG.AVISDEBATTEN DRASTISK
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ekstra gruppediskusjoner kl.
kan vi sl? , fast: Velferdsprob163C (1/2 5) i dag på vegg leme3,.e er i hovedsak løst. Alle farer
for epidemi er slått tilbake gjennom
avisene.
et imponerende kollektivt krafttiltak
Vi skal styrke den spiren
i
Sjøl høljende regnvær og kraf4til veggavisdiskusjon som
tig blåst kunne ikke hindre kameratene
allerede foreligger - kraftig.
fra treffe viktige tiltak for å løse
Alle initiativ bør oppmuntres,
leir= velferdsproblomer. Den måten
nen særlig tre temaer begynner'
som problocne ble last påviser at
å peke seg ut som viktige kampleirci er i stor politisk utvikling.
områder:
Men disse problemene har fort til at
Sporsmålet om partiet -jmfr.
endre viktige sider av politikken har
diskusjonen om programutkastblitt liggende etter0 Dette kommer til et er høyrevridd(husk Vinduttrykk gjennom den nokså lite aktive
eggens leder i forrige nummer:
kamerat Oskars påstand om
og levende veggavisdebatten. Inntil i
venstre -»avvik) .
går kveld hadde under 10 prosent av
Spørsmålet om partiet skal
kameratene skrevet aviser. Dette er
stille til valg i -73 eller
(1,1t
lito4 "Ion hvordan e_jm.11e jeg
/1s.ke,(Påstand på veggavis:Der
klare det når regn et høljer, teltduken
som ikke, er det ingen grunn
trues med tur til Gaustadtoppen og
vegwy isbukkor og tusjpenner er mangel- til å denne partiet, da heller
beh9lde MLG. Pstand på veggvare?" spor noen.
avis: Pa t erne stiller i alle
SI':kert noe i det 1, Men i dag skal
)
fylker i -73
vi sørge for et gjennombrudd i
(3) Spormålet om kritikk av
spør:,målt om å utvikle politikk(AL -ed
111-10dels(m. Skal det lokale
å brIke tet av det proletariske dikproletariske diktaturet styrtat=ets sk. rpeste v.-pen: Veggavisa.
kes, er dette grunnleggende
Nå 171å alle kluter settes til: Derfor
nadvendig nå.
1).,:gIut,ta å kjøre
har leirled
Uten å begrense debatten til casse spHi-mhla (torsdag er jo en viktig
EEC-dag), opp f ordrer le:trio:deisen smtlige kamerater:
LA OSS GJØRE .72,T POLITISK G,IF,NilOMBRUDD I DAG.
STYRK VEGGAVISDEBATTEN DRLSTISK 11
Kamerzltslig hilsen
Leirledelsen.
** * ** ***
.,~*** *- ,Y-******
** ** **
* *-X-* -XPROGRAM TORSDAG

n”untrIlrfultuutiutinlItinnuttli”uuttnuti

Til '0.,00: Vanlig
10.0e) -11.00: Foredrag om EEC. Alle
oppfordres til å delta.
12,00 -15.00: Gruppediskusjon om
EEC
1503 -16. .30: Middag.
16.30: Gruppediskusjon på
avisene..
.
sc s. 9.
IdrettNB. Dersom pent vær (brennende sol1
beskjed gjennom brigadeledclsen om
eventuelle endringer.

vegg-

OBS. RIKTIG ÅPNINGSTID I
-KOLON=EN.

Opplysningene om åpningstidene i
Kolonialen på side b, er ufullsten.
ige og tildels feilaktige.
Riktig åpningstid er:
kl. 08.00 .!..09.00.
kl. 14.00 ..y15.00.
kI.18.30
Merkl Utsalget.ph SL:Ara er.nedlgt.
****** •

Q • • • ***** r

• ør •

• •, v •' •

WRNE=GEN ER PÅ MCSJONSWGEN
FREDAG ÅPEN FRA 10.00 -17.00.
It

It it li It it 11 it ti ff It It ti tt It 11 tt II 11 11 111111
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1.)%G BLZ

Ninst 100 :)eltok i seminaret på
onsdag, Derav svært få menn, Innlo ing var oppstensilert, Kort om
gjen-eoreringa.
Gru,i--)a som :ladde den beste -2isku3jonen
fram en viktig -langel vecl 2-redreget: spørsmålet om
aterielle grunnlaget _'or arbeidermannens undertrykk-ing ce:v sin
kvinne,
Me.n-en er _orsørger, o p-oflasket på en ideologi so:-.:1 sier at
kvin.-,ens op nigaveer å ha det fulle
sve.r fo -ann og barn. Den sier
.t 'w_nl:en er jeger og kvinnen byttet, Slik blir -ea=en sin kvinnes
un(lertryker.
' ,:tage, kvinners første subjek4;leve
-v undertrykking
er J-.1Qttoo,-) motsigclsen til mannen,
:'en arbeiderklassens -:ienn blir op-foreledret ev denne ideologien.
Derfor
kvinnens kamp rette
seg bi tert og
mot den
ene nfe=en. Kun må uforsonlig slåss
mot den ideologien som behersker
.bde henne o e. ham. Fordi den er
rekt_ undertry'-:.=
-or henne og
hinde-er -t =nen og kvin enkan
slåss sa-:
GO= 3 E= kom o pp i
gru Tortil slutt:
En bo:ig'-.21-e-o der -cen. cne tok
initiativet. -.n gårdsiplass
es ti
brukes
til parkering. :r_vinneno sto
vakt on formiddagen2or å hindre
bilar - -,ns mennene
innring
var
da det ble holdt
jobb,
Co.:' å diskutere al:sjonen,
satte -=
-_-_ene seg mot e.t kvinnene
skul'.: være ned - "de -;.an ikke
fylLe o png,e ven sin hje-ee da", latil -=-enc osv, 15,i-inn:ne
op-a kampen-not denne unfor å tjene den fel.lertryk
les omgava- å hindre par karing:
mot -aneel- v e r ikke noe
/.11 i sog sjøl, men var nødv:nig
når c..ene.e un:T..ertryinga sto i veg,:n for kacipen '_lot ho om
SO4 Ti 11,3 gjøre gårcl_sPle.ssen
ei g ne.rkeringsplPss.
7:T 1= UP=TT= WJK

-ing?,

at

__

Det var litt surt å stå opp
onsdag. Regn o: vind hadde gjort
tilværelsen utrivelig for mange kamerater. Vått i teltene, våte soveposer, kalc:'t,
i'linh-brigaden melOppe i Ho
dte problemet seg: :Ivordan gjennom-fore brigademøte når c-..0 ikke hadde
tak over hodet
Det ble brigademøte. En stor beholc'er mcd kaffe v p r brakt o pp fra
kjøkkenet, Deltakerne varmet opp
med anti- -E,C-roek og sterk kaffe.
Små hutrende sluttet alle seg til.
Unde- stram og effektiv ledclse
ble problemene tatt opp: halse- og
hygienefor'..-Lold, skaffing av varme
klær til trengende, Dugnadsgrupper
fig;e opp
ble raskt nesatt. Til
karantene-do for cliaretikere, sørge
for skikkelige vaskeforhold, rigge
o p --)igjen veggavisene som var blåst
.ret vest,
En rask- kollektiv joggetur for
å varme opp for :uunaden. Der y tter gru--).2eiskusjon.
grå deg ble gjort til on
go2. dag. Organ'_sering, disiplin,
Vi tror dette sier noe om innleirdeltakerna.
stilling-.
tro dat fortalt deltakerne noe
ri : -tig politisk: om hvordan pcoletær organisering kser problemene.
Regnet o--_-)heirte før det hele
var over. Vi ap..:,r på 'oc:t værorts e tt. l'en ri er ilke redd regnet.
Torbjørn
-o-o-o-

brigaden.

ri.= OH (7-1"--("--x-x-,--1-nm..,Folk tar stort set alvorlig på
sik:erheten, De alvorligste manglene fra bejy=elscr. :r rettet på.
:lcd ett unntak: 3ilskiltene. Et
raskt overblikk 2ortalte oss at
halve bilparken glimret med utilsjekke nu e'erdekede skilter.
skilter er en kurant sak for SIPO.
Vi vet at 3'1'0 vet cet det er kommnistic': conerleir i Tudalen.
få vite. Altså: Dekk
bør GIPO
st=ks.
1..1 nu s erskilt.me

+
+
HE=P-.1,:
1.5
P=J
OI
T
1
Fl?\. OITSD=.
fli=rin arakteristikk:
'eget godt mottatt, ++
k
ble invitert inn hos =nge -2olk. Traff bøn- +
+
der som ville . sterke på det nye partiet
++
. hvis
++
-ri laga et skikkelig Dragreit:;

_0-0-0-()-0_0-0-ø-o-n-()-0-u-0-o-c-,;-o-o-o-o-o-
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Al.<;.)JONSDAGEN:
DibICUTER_FORBEREDELSENE:
++++1+++++-r+++++++-r++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++4-+++++
Kamerater, vi har hatt folk fra leiren på aksjoner i b;:,gdene rundt
oss hver dag siden leiren begynte. Erfaringene viser at folk vet om
oss og er vennlig innstilt. EEC-motstanden er stor, og vi har solt
bra ied materiell. Hovedsvakheten ligger etter vår mening i for darlig forberedelser til aksjonene, både politisk og organisatorisk.
Dette har hindra en enhetlig gjennomføring og oppsummering av aksjonene. Hovedansvaret for dette ligger hos leirledelsen.
Foran den store aksjonsdet vi kommer fram til i diskusjondaf r en fredag mener vi detene i dag. For øvrig må vi være
te må rettes opp. Vi vil
fleksible etter folkas nivå. Er
derfor kjøre ut vårt oppfolk for EEC eller tvilende, må vi
legg for aksjonsdagen og
alvorlig forsøke å forklare spørsoppfordrer til diskusjon
målet cm unionen/sjølråderetten.
rå det, uformelt, på veggNår vi treffer konsoliderte mot aviser o.l.
standere, tar vi opp hvordan val g
-kampenåførs, ltom
FORELØPIG TIMEPLAN
varig front mot EEC og hvordan
Da,7en konsentreres. Fosikre Norgenotilaprialismen for
reløpig timeplan:
godt.
11-17: Stands o.l. aktiDET BLIR GRUPPEDISKUSJONER OM
vitet (inkl. dekAKSJONSDAGEN FREDAG MORGEN. MEN
king av campingVI VIL GJERNE HA =MENT= O.L.
plasser).
TIL OPPLEGGET FØR DET. ALLE MENINGSYTRINGER ER VELKOMNE - BRUK
17,30-20: Husbesøk.
VEGGAVISENE:
18-20: Fotballkamp mot
Aksjonslederen.
"Kjappfotkwle=tene" på Notodden.
+++++++++++++++++++++
20.00; Torgmøte (en hovedtale og kulturinnslag fra leiren).
(Dette betyr at hovedtyngOBS: KOLONIALEN
OBS:
den av folka vil bli i
leiren til ca. kl. 16.00.)
Åpningstider nå:
Lot politiske innholdet
kl. 09.00 - 10.00
på aksjonsdagen :,lener vi
kl. 18.30 - 20.30.
går på å fremme kommunistenes politikk i EEC-kamUtsalget ved Sætra åpner igjen når
.ren. Vi skalnpruvekjøre"
det blir bedre vær.
++++:+ +++ ++++++++ + ++ + ++ + ++

STØTT ARBLIDERKOMITEENS =FOND - KJØP LODDER:
i-xneiderkoElitcens loddsnig 1-)å norsk husflid går strykende. På
a fond og i grupper er det solgt ROO lodder hittil. Salget fortsetter
til trekninga lørdag kveld. Inntektene går til AKME Ds VALGI=FOND.

=ED tar gjerne imot flere gevinster, helst sjøllaga, treskurd,
broderier, bilder, dikt osv.
STØTT ARBEIDERKOIIITEENS KAI1PFOND:
OKTOBERBOKHANDELEN forteller om et salg fr over
700 kroner i løpet av to timer onsdag, trass i at det var midt under
alle Fr.itt Fram - seminare.ne.
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FRITT FRAM: =GE ST=NAT= --DI=JOYER
- :en eneste -!ritIkken jeg har er at eet var for liten tid. Det
var ect eneste negivo vi Zzlarte å få ut av on ka-merat s6m ladde
vart på seminaret til :T.lassekampen under Fritt Fram i går. Etter en
rundtur i - -rigac".:'ne er intrybrket ganske ensidig --:ositivt når det
gjeleer Fritt Fram seminarene.
on sy- æn l eiernes aksjon akkurat
På seminaret on de statsansatte
1-'e har allerede laga en
nå.
var det to ',anerater mer' samme
ve_gvis
og planlegger en løne-arb les-J:ass son traff hverandre
e sete del ` s ym folk fra forskjellige
fer forsto gang. Noe liknenee

skjedde under seminaret til østfod/ AZL2D. For _2'-)rste gang kom
gru-,== fra nabobye-e samen og ut-

helseinstitusjoner kan ta ned
seg /1 .9 r de reiser.
Soliearitetskomitoens semi-

veksla erfaringer. Øe ble enige on

nar diskuterte stoda i Vietnam

å utv'kle kontakten etter leiren.
Helse og sos s alar-L-eieerne tok
opp hvordan de skulle st-Åte opp

og t-vorean vi her hjemme kan
stotte -)ion om 1/2 million til
oi; eiskuLm rerne var
terte EEC o; m=sterplanen.

ette var 2n del av sominarene. Vi har i':ke -olass til å nevne flebare slå fast at også de var vellyka i ordets beste
f=stand.
T-e.

- Vi

Fra Quang Tri brijaden kan vi
bringe en sanproeuksbn av Presley/

Da b-:gger vi fronten folkens
osv
not =C!

(melodi, Hearth -=eak

5. li år folket for st har bygd seg

stiger
1. "Tår alle --)riser
og tonna stille står
ea er det ?k - :e rart at
ariesf-) 1 k får vnrr-: kår.
ref:
Men det kan bli verre folkens
Det tir, bli verro
verre - i EEC
Ja, det kan
--)rovor
:-ke
sin-,ro__
itt
å
stor fortjeneste kan
Con
selge landet eitt
og Ca 1.:7r det v=e folkens
osv. ø*S0
Tys": *m-.)erialisme
har truet landet for
Vi glemmer aldri det son
sk odde i 1940
ja dot c bli v=re
osv.
L:-. Et :ritt forent Europa

pamp
sier borger
Hen vi kan bare st,nse dem
Hv:!_s folket V år til lex op

sin front mot EEC
',n al/ri kapitalmnkta
t inL;e oss i
De har vi et våpen folkens
osv.
not EEC!
************************************
************************************
=DS EEC -PANEL
Seminaret må i aller høyeste grad
betegnes son vellykket. Det burde
batt mye omtale a p en tida tillater
det ikke.Vi synes dette var viktig:
Første del: lonsentrasjon om
betydningen av skipsfarten i og utafor EEC. Viste at behovet for skikkelig kunnska p var uhyre stort.
i pausen var eet virkelig-toff
EEC--kultur, svensk som norsk:
Anti-EECgymnastikk florerte, stem~'

ningen var hugs Nysgjerrig? Spar
kamerater som - y= der.
(3) Siste c'clvar konsentrert om "
II valgkampen" ned vekt på erfaringer
ned kampformen HUSDESØK. Det viktigste her ble unOerstreket:Vår

egen innstilling til sporsmålet.
Hvis vi slår fast åpent og direkte at vi er kommet for å diskutere
EEC for å loke notstanden, da tar
fclk. bra irapt. Unngå to feil: (1)
Akmed-gallup( n undersakelse") og (2)
seli>erholeninga4

9(X.*********************************
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ER LUSA KJEND PA GANGEN?

STRE

(Mel: Ei ny tid er i emning/
The Times they are a-changing Dylan.)

INNSJØ
AR K

Parken er stor og skjønn
Den ligger rundt Østre Innsjø
Før frigjøringa var det myr her
- og ingen sjø
Keiserlige embetsmenn gikk
pa jakt i området
Fattigfolk måtte pent
holde seg unna
Med våpen i hånd vant
folket landet
Her bygde de denne parken
Den er massenes eiendom
Hit korer de
fra gatenes mylder
og fra fabrikkenes bråk
Ungene eier også parken
Vi - fra et land langt borte
langsomt på grusgangene
rit,rr:rovin av 1-~1
fold r etter oss
og er omkring oss
På et stort verdenskart
i Østre Innsjø Fark
er det tegnet inn
en rød fakkel oser Norge
Det betyr:
I Norge finnes
en revolusjonær massebevegelse:
La oss v=e stolte over
vår plass på dette kartet
La oss glede oss over
støtten fra Kinas millioner
- store og små
Hen la oss ikke glemme:
Partiet er ennå ikke bygd!
LET må Gjøres, Kamerater
For VI skal også ordne det
slik at landet blir folkets
eiendom
Treschows parker og vidder
skal bli våre
Levenskiolds Nordmark
bygger vi VÅR
tre Innsjø Park;
Rolf.

Romatraktaten er komen på prent
og tingingsboka frå Brussel
Gjort kjend
Du veit om dei hefta som UD hai
har
son ;;
til hytter og hus i vårt land
Trur den fellesskapstanken slår
an?
Eller ser du bak pelsen at ulven
stikk fram
og er lusa kjend på gangen?
Dei rikaste kaksane har sin visjon
om lettente grunkar i ein ny union
og banksjef Melander har lova
kausjon
om det koster å hale oss med.
Dei har lokka med samhald og fred
seg
Trur du nordmenn flest
lure av det
eller kjenner dei lusa på gangen?
Vår einskap blir slk-ra i strid for
ei sak
og skremsler og trugsmål skal
misse sitt tak
for bønder og arbeidsfolk samler
seg bak
eit krav om at landet er vårt
kan da Bratteli selje det bort?
Har vi endeleg innsett at tida er
kort
og at lusa er kjend på gangen?
+++++++++++++++++++++11+++++++++
(Mel: Jeg gikk en tur
på stien)
SMEDEKANON
Det finnes en reaksjon som vil
selge dette land
den kalles "Ja til EF" og de er
alle mann
ko-ko, ko-ko osv.
SKRYTEKANON
Det finnes en aksjon som -571
redde dette land
den kaller seg for AKMED og de
er alle mann
ha ha, svart bra, ha ha osv.
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2j
••••
et or e:idel -,:te:::1=J.sL:e :=1erater :.;1 stede
2raj."1,Qre14ndo
er2ari:Icer. :o- e:eltar
aktvt i i;r-u--)7Dedis7.=sjoene ec bidrar
sine ene er2aringer. Vi
er
1=e av '._:vandre.
zF: na da=
oc or -icvet til
Vi h= surt i-uen av de 7.Ltenlands::e ::a::e=te::e om 2-ercia.1-1 de ser
"ren.
n n n n n n n .døm
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I r est-ia, _va cy.-.:s du
leiren?
2:2:. et
-..arzist-lenl,i,stel-le tar
Helt sto2artt at
00-:;t konstaterer je;-,.. at en trc'ir op-P sentrale ermer
e:; at dis::-:ojone-2.e er cerise. 2,et
en
.et stor eni,;het i
e :t
aler -fleste tar del i de.ttene.
3C
Vil== :sku5j:1 kar du katt E3t=rst : p litle:: utbytte av?
Uten tvil do:: em -Partiet.
noe, :3 ).; en e ste jen be:-.1a= c r at ferie::
er slutt.
•• •• ••
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syrs de..e o,m leiren?
7i rot er 32:-.rs=1t til ::.:..=,3ra'.;e=e katrine 0, =s fra Hand i
__t-g::-,1:72/2: _j:12 11lsen-_::.l:adeni,
3 er, f. eks,
av
eliG bra. 7i Er,,,r
T
SV. er fe. los, or- vi trur vi
i fai-l'ore.io, i
1=-3.,:-e diskan leJre rve av dette. Litt uv=it er ::.:ev31
fors::jellija ennor.
vi:..:tisto p..liticko sakene 2. leiren?
mel=
o:odis.lus:nen om partiet står La-jet
interessant, men jec; hadde
Hils: Je,_; syns s=1..:_aret w.-; 2-C v.=
sprC__:_v=s".r.er.
litt
-2atte alt
--01
vil nevne ned leiren?
slår oss, er (o. nanjob=a o _vord= de utolc -_er seg.
_olland or det L7,a11„7e som overnode ikevil sette -,)=-1 t±1 ver~.
I
rna i0 vi
fo-2:i de føler ot ar for LI-;re Æ :j02e, eller at
irlj_nerer oss, er
2c3G,t. I= i en ond varden. ogs å
L=e
brolden i 1.:.iren.
s--)ort, o=n1s3rer "=_3- p ass _ev. £-_)liti:=::= djonnolooyrer likevol alt.
Vi foler at :-Icr:11.e= er
roe.. utlendincer. Det virker soll de trur _e
on når de pro=, gr det ganske bra.
:vÅ

3

H

DU

i2

V7

aot 'Tjelder å
en=::e engelsk,

?

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

i -:::=W2feit21.T.j..11.
Ti stor2etter i •
lese don?
s,:tte seg
Leiravls, n.r skal en få ti:1 til
av å w2re
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3JØLKkIIIKK FRA MIJM'S
BRIGAD,Oa
-4-1-4-4-1-H++++++++++++++++++++

MILM-')rigaden leverte en oppsummering av partidiskusjonen
som ikke var representativ for
brigaden. Dette var en grov
feil.
Hovedinnholdet i oppsummeringa som vi leverte var påstander om at partiprogrammet
var høyrevridd. Dette er det
blitt svart på og polemisert
mot i plenumsoppsummeringa og
i Vindeggen nr. 5. Dette førte
til at vi på gruppeledermøtet
onsdag analyserte kritikken
vår. bet ble enhet på at ei
gruppes oppsummering ble gjort
til hele brigadens.
'n årsak til at dette kunne
skje, var for dårlige forberedeler og studier av Drogra,1 ,.Ine-U fra brigade- og gruppeleC:elsens side. Men - å
fremm,-.? kritikk 11-1-,ell gr(indige
stdi e r og undersøkelser er en
overfatisk holdning, som vi
må av-ilsel

Lange kamerater i partiet
lider fremdeles av en
slett vane som rielt
der mot marx:i=p/L,T,rnix,smens grunnleggende ånd,.
nemlig det som kalles å
"jage spurver i blinde",
"fange fisk som en blind".
Le behandler sakene overflL,tisk og likegyldig,
hengir seg til ordgyteri
og nøyer seg med bruddstykker av dårlig tilegnet viten.
(lao Tsetung)
Gruppeledermøtet i dag kon
fram til at partiprogrammet bør
studeres grundigere, i hele briFadel, , og at vi må bekjempe 0verfj.adiskhet og ensidighet.
Ev
-vsa med tnnholet i kritikken? Er partiprogrammet høyrevrldW Eller' var 'kritikken e+,
utt3kk for venstreavvik? Don
gruna som fremmet kritikken
holder fast på den, De vil ta
begrunne den på veggden ci3p)
aviw, og vi fortsetter diskusjonen der: Alle leirdeltakm-e
oppfordres til å følge oppå Fram
for levende dtekunjon på partiprommet!

2JØLDIKMET PIRIUNVISE
ungpionerer.
Og vi er på en fin-fin leir
pirium
Og vi lærer masse om Vietnam
Refr.
Og vi lager sketsj om Vietnam
pirium
Vi ødelegger flyene
refr.
Og vi ville ha et telt;
pirium
Og vi laga demonstrasjon
refr.
Og da skal vi si deg at de fikk fart
pirium
Ledelsen ga oss teltet straks
refr.
Og nå har vi fått opp teltet bra
pirium
Men plasten vi mangla den fikk vi
i dag
refr.
Og nå er jo allting bra
pirium
Og så er det slutt for denne gang
refr.
PIONEI-t.V3SE-02-2=-C
,el.:Å kjøre -,, ,ttem, å kjøre ved
--Vi lurer pa hvordau
Har tenkt at ungene skal få det
I E C der hvor alle barn
På skolene blir undertrykket,
Og vi vil også gjerne være ned
I ile; kampene mot EM
For vi vet nok at det kke blir
Som Bratteli har sagt beb4;andi
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SISTE
Kulturmotet mot E.L,C i Tuddal
i går var en avgjort suksess,
Ca. 130 - 140 var til stede,
av disse var over halvporten
bygdefolk. Stemningen var
høy, og diskusjonene gikk
lig på vollen etterpå. Her
om møtet kommer seinere.
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000000000000000000000000000000000 )
..NYTT FRA OKTOBERBOKHAN=EN
De svenske heftene om Kinas uten4-ikspolitikk er kommet. Apnine-,stid i dag: 1600 - 1800.
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a

BULL:1: TIK Fy r. 17,-.07.11J3JOIT -W FOR 1-31,=4ONTROLL
Leirlodclsen h s_r nec satt en kommisjon for holsokontroll.-)Den består
reprser_t-,nter fra leirledelson; helsetjenesten og ;i -_lits:-.1enn og
brigadene.
I. 7i har granska og sunt i gPng tiltak for å stanse diareepidernien.
Den er nå klart på rotur. Dette skyldes ikke minst kam2rz-_tones utmerka C.isiplin i gjennomf= inga av instruksene.
II.Vi har og3å granska sterten med marken i fiskekakune. 7i har kommet
fram til følgende konklusjon og tiltak:
2:v fiskekakene ut,n å din .o
1. Vi har ande søkt
et lit._ parti gamle kaker oppi det
L ri h-r -ect sannsynlig sleng
sto ^e partiet.
som ikke har sett noe har derfor
?. Marken var klart synlig.
s p.n-isynligvis ikke fåt; noe i seg.
.,=arken er ikke farlig, bare ubehagelig og vemmelig. Den er allikakene var gamle , -ned fare for at de
kovel et tegn på
noen
var skjemt også på annen måte. Ingen har søkt legevakten med noen
plager som k-,n ko---! -e fra kakene.
Vi har gått grun'ig gjenho kjøk"-:on)t og lagringsplassene. Vi har
. ; har truffet iltak
studert =yen for d r: cl gene som er igjen o _
fo,_. å sikre
kan in.:Itreffe. Ka=ratene k,2n være
noe liknonde
ck-,..g_rne ikke skal være skjotlt.
si - -re på
-naten r,:sten
Ko--i.iisjonen for "i-1..sokontroll.

.

i

------ette=iddag skrives, komponeres
øves det over hAe leirar!, for
sker ferdig til pl_nwiskultur-n ctor :=-on-)su-n-eringa.
2ras:.; i vr=sollge værforhold ';lomstra kulturen .-unc't o e på brigadetilstelninj= i to dager. I kveld
blir -;jet dermed en s-_ajs
ta med
prøv_ på de saken::: -ri
oss ut til :::jukan og lfotodden i
morgen.
elle nye
Altså: I zvel(14 frau
kultur-kudd!
KultuT-front:'n er viktig. Kulturfronten må vi bygge sterk. Derfor:
Ski' ::er FOR Å ILI KOHT=
. un dog so7.?. medT.;TN =_TFrn . T J
12m i kveld på -ol=un f on, eller
ved G:":1S-standen.
+++++++++++++

TC:=01=
holder på å sprekk° på våt, dager.
Kusk at eiet er meget lito og &-t jo
det blir, desto stir ye tørker tøyet.
Brigadene/gruppene må derfor
snarest t initiativ til å -2a opp
klessnorer ut,indD • s som kan benyttes i op-3holdsvær.
en eneste
:ille må henge i tørkerommet lenger enn nøvencfig. Onsdag lå tørre
i cv=e h-luger ut-for døra.
j_1 liberalisme lw,n
vi -.2Y1r -lor rogn!
fere til kaos
Tenk på do so-n lig::er i telt med
våte ungeV1
t++++++++++++++++++++++++++++++++$
+ :T RIV OG TELEGRAM...i.

O

+ H• T.
via P•P:
er i orden vi ko m mer
t Brev :
1. N.N.

r".20.1?..5=
200: S-rø=ckn?pr)en',12-1-1.3rigadon
annet :Jr usaansynlig varmt,
ea. 20 grader) 1600: Lassokanonball ITLM ti
Ka=erfest/
164.6
17'20
Finale
1 700: T rutrok7.:in ,-, , konkurranse
suågruppon::. Grupip cleder tar :sed sine 2o1k.

3698 Tuddal 17-øyfjellshotall +
9. N.N.
3698 Tud

+

ivdeling for Grove Brudd på
Sikkerheten (GBPS).
++++++++++++++++++++++++++++++++++
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- 10 *4***),**x-**************x-**k***********x.*************************
* 1\11.dagen torsdag:

sseL=ITIKE. FRA L=LEDZL=S
Kamerater:
Leirledelsen arboiesutvalg heldt ekstraardin=t note uriiddel- *
*bart etter middag onsdag var E'toppa. .1rbeiesutvalgot nedsatte en*
* kontrollkonnisj:-,n av ansvarlige og faglige dyktige leirdeltakere *
*for å uneers-ike saka, gå gjennom kjef:_kenet og sikre at forholda
* fra onsdag ikke skal kunne Gjenta seg.
fclIge disse kameratene har de son ikke merket noe til mark
* i middagen etter all sans7nligh0t ikke sist skjent nat. Det er
ikke sap syl: l ig at eet lille nartiot skjemt nat §6m S_-b..ntes har
* rått betydning for loireelt n.kernos helse 06 velferd.
K01-:kan og kaneratene ryå kjøkkenet har jobba hardt og samvitt* ighets ?ul l t for l eirdeltakernes velford.Vi har flere ganger
* skjerpet ':rava til hygic-non i matlaginga..
L ±kevel 1= det alts;9) v-.)rt mulig, å få servert skjemt mat på
* leiren. Sjel -)1:1 det har -=t et enkelttilfolle ser vi i leir* ledelen ytterst alvorlig nå dette. For oss på en leir ned manliunCre mennesker stuvet tett sammen, er ett glipp for nye.'
s2nt
i '_eirledelson -liktor å holde .-)ss ansvage

1;

X

-Y,*

c.

mener loirledelsens AU nå 112re det hele og ful l e ansvar
for cl _t Som er sk:ode. U ansett hva som har skjedd f= og under
levering, er det leirledelsens AU l s plikt å orgnisere en vantett ::ontroll av latcn i alle ledd.
D o, ,
klart Vi her prøve, nen vi har ikke vmrt
vi •
vL
dyktige O g erfarne nok, og vi har Ikke forstått ansvaret i saka
godt nok. 'Det er on feil. "on v : kan love at vi kar 1=t av det
sen er skjedd, og vi jobber Cobcit så hardt for at det ikke
skal kunne gjenta seg
Vi vil takke for don fine or; kameratslige hol d ninga som loirg
deltakerne har vist, uten kritsisnc og surhet og uten å gjøre
vr?rt on
skjedd nor alv-rlig onn eet or. Det
det se::
stor onnnuntring 2:r oss i 1,. i-ledelson og on kraftig hjelp for *
vårt videre arbeid,
F=1 Fei: 21: S=RRIK SWI=L3I7,!

For "!oirledelsens
I...rbeidsutvalg - Oskar
*-x********-x-******************************x-*****-x-********-x-*******x-x**
=
1==
n il trost for do son fryser i =I-brigaden og andre s-n
angter På at do lot ragskken bli hjenno, kan vi opnlyseon
at de langt fra er aleine on å ha hatt det kaldt her ope.
Sot-ra 0 - = ved MLN heter fitringsnatta. 1-avnet har den fått
av Co nantTe son om sommeren har gjett der ') --)TDO under snaufjellet tone rogng or„,- 11
- T-:st har herja'.
fått en tilvekst. '"onlig de to cltrene til
c;ne rene
garrukoron son er på sotra. On kvelden yster da est, on dagen
er de ned unG':.ionorene og trives utnorket.
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