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rode garde

Begynner du pa skolen i host? Da er
du privilegert. Det sier i allefall staten.
For i motsetning til i en bedrift finnes
det ingen motsetninger i skolesamfunnet. Kirke- og undervisningsminister
Kjolv Egeland, rektor pa skolen og elevene, vi er alle en stor familie med felles interesser. Skolemyndigheter og
rektor star pa din side, og derfor trenger du heller ingen rettigheter!
Skjonner du ikke dette, du som ikke

far here spraket ditt fordi det ikke finnes nynorske lreboker. Du som far
darlige karakterer fordi lwrer'n ikke liker trynet ditt. Du som blir nekta a henge opp veggaviser av en reaksjonwr
rektor?
Noen fa rettigheter har da staten i lover og regler gitt elevene, og de skal vi
vite a utnytte! Skolen opplyser deg ikke
om disse, men det gjor Rode Garde Nerved:
L!ERERN HAR
TAUSHETSPLIKT!

MYE TIL FOR
UTVISNING

Ansatte i skolen har tausDersom du bryter reglehetsplikt om elevene og Be- mentet, eller pa annen mate
res forhold til skolen. Dette gjor noe «ulovlig», er det i
betyr at en rektor eller lwrer forste omgang ikke anledikke har lov til a gi opplys- ning til a gi deg noen straff.
ninger om karakterene dine, Forst skal skolen «forsoke
disiplinrbrudd, eller din bista med sosiale og pedagopolitiske oppfatning til f.eks. siske hjelpetiltak».
en arbeidsgiver du soker
For at det skal vwre
jobb hos, til lokalavisa hvis grunnlag for a utvise deg,
den skal skrive om noe stiller loven strenge klray.
«brak»pa skolen, eller til na- Det kommer bare pa tale
boene i bygda.
«rat' en elev vedvarencle
Er du over 20 ar, har lae- (var. uthevn. ) har vist en
rern ogsa taushetsplikt over- oppforsel som i alvorlig grad
for foreldrene dine. Men er gar utover orden og arbeidsdu enna ikke myndig, har de ro i skolen eller nar en elev i
krav pa, a fa opplysninger alvorlig grad forsommer siom deg fordi de er vergene ne plikter».
dine.
For a utvise en elev kreves
Brudd pa denne taushet4- det 2/3 flertall i laererrad.
plikten er ulovlig og strengt Hvis du ikke er myndig skal
tatt straffbart.
foreldrene dine vane infor-

,Hasten 75 ble Bjorn Vike utvist fra Laksevag yrkesskole
for a ha hengt opp en veggavis som kritiserte at rektor
forbad all politisk virksomhet ved skolen. Rektor og
lcererradet hadde vedtatt a utvise han for godt. Etter at90
skoler hadde fatta vedtak, 7 200 underskrifter var samla
pa yrkesskoler landet rundt, og flere skoler hadde streika
til stotte for Bjorn Vike — matte departementet sla fast at
det ikke var lovlig a utvise han for godt. Bjorn Vike ble
tatt inn igjen. Han fikk ogsa medhold fra departementet i
at skoleledelsen ikke hadde gitt han de rettighetene han
hadde under behandlinga av saken.
mert pa forhand om saka.
Og du har sjol rett til a mote
i lwrerrad a forklare deg.

KLAGERETT
Hvis du er blitt utvist, har
du klagerett. Denne klageretten skal du bli informert
om av rektor, bl.a. om hvordan du skal ga fram for 5.
klage. Du skal rette klagen
til lwrerradet og kreve at
de behandler saka di pa nytt.
Dersom de avviser klaga,
har de plikt til a sende klaga
di videre til departementet.
for at de skal overprove den.
Hvis du skal klage pa en utvisning, lonner det seg a sjol
sende kopi av klagen direkte
til departementet.

A DRIVE
POLITIKK

LOV

Pa enkelte skoler er det
sakalt forbud mot politisk

virksomhet. Enten det er rektor som egenradig har bestemt dette forbudet, det er
vedtatt i skoleutvalget, eller
det er et reaksjonwrt flertall
i elevradet som har vedtatt
det, — er det et ulovlig vedtak. Det er alminnelig ytringsfrihet i Norge. Det er
slatt fast i Grunnlovens paragraf 100. Et generelt forbud mot politisk virksomhet
pa skolen, er en enorm innskrenkning i ytringsfriheten, og et klart brudd pa
grunnloven. Sjol om elevradet pa skolen din fatter et
slikt vedtak, ma dere mobilisere elevene pa at det er
ulovlig. Tross vedtaket i
praksis, og ta den kampen
med skoleledelsen som da
matte komme. Vwr sikker
pa at dere vil fa stor stotte
fra skoleelever landet over!

LAG KLASSEVEDTAK MOT
UFORBEREDTE PROVER

SA, er det striskjorta og havrelefsa igjen. Ferien er
over, og et nytt skolear er begynt.
Det er med blandede folelser vi pakker veska : Det
er spennende a treffe klassekameratene, nye og
gamle. Men hva vil det nye aret bringe oss?
Vi gar pa skolen for a here, men kjedelig undervisning, tonnevis med lekser, uforberedte prover, karakterjag og tidsned er det soni bys oss.
Kan vi sta imot noe av dette? F.eks. presse skolen
til a bedre undervisninga eller bli kvitt de uforberedte provene?
•

Ar etter ar sitter vi
pa skolebenken og irriterer
oss over skolen. Det ma
re mulig a fa gjennom en
del forandringer som kan
gjore skolen mer interessant. F.eks. syntes vi pa
ungdomsskolen at timene
gikk som en royk, og at vi
lwrte dobbelt sa mye nar
elevene kunne samarbeide.
Det a 1re av hverandre,
og prove og feile, lmrer en
mye mer av, enna hore pa
en lwrer som star og messer foran ved kateteret.
Ellisiv er ferdig med ungdomsskolen, og er begynt i
1. gym. Rode Garde har
slatt av en prat med benne
og Kjell, som er
Kjell: Teknikken med
gruppearbeid kan ikke trees ned over huene pa folk
en gang iblant. Da vil alltid
noen falle utenfor. Jeg mener det skal vwre en naturlig arbeidsform. Enhver
arbeidssituasjon som en ik-

ke er minst to om skulle
re utenkelig, spesielt i skolen.
Det er ogsa viktig a understreke at gruppearbeid
ikke er noe som bare horer
hjemme i samfunnsfag.
Tenk pa fremmedsprakene. I stedet for at elevene
hores en og en i tysk grammatikk, lcerer de spraket
av a fore samtaler med
hverandre om dagligdagse
ting, og kan hjelpe hverandre hvis den ene star fast.
Det at skolen er
helt losrevet fra praksis, er
jeg veldig opptatt ay. Da
jeg var i Frankrike, kunne
jeg ikke en gang ga og kjope en pose poteter, enna jeg
har fransk pa skolen. Derimot kunne jeg mye om faguttrykkene pa et sirkus.
Jeg kan nevne et annet
eksempel fra ungdomsskolen. I matten regnet vi ut
flateinnholdet av trekanter
og firkanter. Det gikk

greitt. Men sá fikk vi i oppgave a regne ut hvor mye
maling en trengte til a fa
malt et hus, da ver det plutselig ingen i klassen som
kunne svare.
Det bor ogsa bli fler ekskursjoner. Nar vi f.eks. lwrer om slag i historien, blir
det forst levende og lwrerikt for oss nar vi kan dra
ut og se pa festningene osv.
Kjell: Skolene far bevilgninger til ekskursjoner o.l.
Det er viktig at elevene
krever a fa vite hvor mye
penger det er, og krever
fa were med pa a bestemme hva penga skal brukes
til. Det er i det hele tatt viktig at elevene ikke finner
seg i at lmreren har en suveren rett til a bestemme
undervisninga, elever og
lrere ma ga sammen om
opplegget. Bare da blir det
bra.
Ellisiv: Jeg har hurt at det
er mye uforberedte prover
pa gymnaset. Det er noe av
det verste jeg kan tenke
meg. Den eneste hensiklten
med uforberedte prover er
jo a lure elevene. Du skal
altsa ikke gjore lekser for a
lcere, men av redsel for a
bli «testet» — sa uventet
som mulig. Dette er blodig
urettferdig. Vi ma ikke finne oss i en slik ordning. Vi
ma boikotte disse «provene». Vi ma lage klassevedtak pa at klassen aldri leve-

Lcerer Kjell og Ellisiv som er skoleelev, er enige om at elevene ma kjempe for bedre forhold
pa skolen.

,

rer inn slike «prover». Dette ma gjores med en gang
skolen starter, og leveres
til alle lwrerne. Det er viktig at tillitsmannen i klassen er en person som torr
sta imot stormen, og forsvare klassens interesser.
Derfor synes jeg det er
gwrnt at tillitsmennene blir
valgt med en gang skolen
starter. Da veit vi ofte`ikke
hvem i klassen som f.eks.

torr sta imot de mest autoritmre lwrerne.
Til eksamen pa ungdomsskolen var jeg oppe i
muntlig eksamen. Det frister ikke til gjentakelse.
Jeg matte nipugge kristendomsboka og blei eksaminert i et par sider i boka.
Det er tre at- til jeg skal ta
artium, til da ma vi ha
greidd a ayskaffe muntlig
eksamen. Jeg har ikke truf-

fet en elev som synes noe
bra om en slik ordning. Det
er upopulwrt blant lwrerne
ogsa. Vi ma presse vekk
muntlig eksamen, ved 5. lage klassevedtak og sende
dem til departementet og
lage aksjoner. Jeg er sikker pa at vi kan bli kvitt
dette marerittet, hvis vi bare setter igang og jobber
med det, og trur pa at seieren ikke er sa langt unna.
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Norge 1918-1940 historieboka di holder ikke mai

Les <<Den hemmelige hceren»
I mellomkrigstida eksisterte det en hemmelig har i
Norge. Denne hemmelige haeren hadde som oppgave a
slit ned «indre uro» og telte i 1934 27 000 mann. «Pantelige» soldater var plukket ut til «ordensvern» og «sikringsvakter» for a hindre at arbeiderklassen skulle ta
makta i Norge.
«Ugjendrivelig dokumentasjon» er major Svein
Blindheims kommentar til boka som legger fram disse
pitstandene : «Den hemmelige hwren» av Ottar Stromme (Forlaget Oktober).
Rode Garde har sammenligna opplysningene i «Den
hemmelige hieren» med det som fortelles elevene i den
videregiende skolen. Var konklusjon er entydig: Historieundervisninga holder ikke vann. Delvis serveres
usannheter, delvis halvkveda viser og — ikke minst i
det tilfelle vi behandler under — det er tyst som i grava
om viktige saker.
«Usannheter» betyr ikke nodvendigvis «logner». Dokumentene Stromme har gravd fram fra nedstova militaere arkiver har wert hemmeligholdt til nit og folgelig ogsit vEert ukjente for forfatterne av de historiebokene som brukes i skolen.
Rode Garde kommer i framtida til a ta for seg flere
historiske temaer pa samme maten som vi nit gjor
med det norske militlerapparatet i mellomkrigstida.
Det finnes nemlig et yell av progressiv litteratur som
slitr borgerskapets historieskriving til jorda. Les artikkelen under, og du vil i hvert fall bli overbevist om en
ting: Ingen som virkelig onsker kjennskap til Norgeshistoria fra 1918 til 1940 kommer utenom «Den hemmelige hEeren». Se gjennom historiepensumet ditt for aret
som kommer. Skal du lese om den nevnte perioden i
Norges-historia? Lop til naermeste bokhandel og skaff
deg boka!
Lwreboka vi sammneligner innholdet i «Den hemmelige hmren» med er Edvard
Bulls «Nordmenn for oss».
Vi har valgt den ut fordi vi
veit den er mye i bruk — den
er sikkert verken verre eller
bedre enn det meste av det
andre materialet som benyttes i skolen.

MANGELFULL
Det forste som slat' en nar
en leser Bull er hvor mangelfull denne historia er. Det
blir framfort fa direkte logner, men det faktum at det
viktigste er utelatt gjor at
helheten likevel blir lognaktig. Det blir soma fortelle historia om Vietnamkrigen
ved a fortelle at mange (lode
uten a forklare at USAimperialistene var morderne, uten a forklare at folket
forsvarte seg mens imperialistene angrep.
«HOYKONJUNKTUR»
Et eksempel er behandlinga av dyrtida de siste ara av
forste verdenskrig. «Krigen
forte til den storste hoykonjunktur landet noen gang
har hatt» forteller Bull, og
legger riktignok til at det ikke var gode tider for alle i
landet. Ottar Stromme sier:
«Prisene steig sa fantastisk
at det var ura for vanlige
folk a kjope fisk og mat, de
fa gangene det i det hele tatt
fantes fisk a fa kjopt. Mens
det oppfiska kvantum fisk

Ottar Strom me

Komiteen er av den opfatning
at der burde henstilles til Kommanderende General at... c) gje•
re handvapen og kanoner i magasiner uskikket til eieblikkelig
bruk, d) opta til overveielse om
,

Rothaugen skole, popullert kalt «kretsfengslet» er en av de storste
ungdomsskolene i «gamle» Bergen. Skolen ligger og ruver pa en hey
knaus A Sandviken, med
utsikt over fjorden. Byg-

— Vi trives godt her — li
ker miljoet. Lwrerne er for
det meste greie, og du har
mye mer kontakt med dem
na enn pa barneskolen. Blir
behandlet mer pa like fot.
— Hva gjer dere i
nuttene?
— Da ma vi ywre ute —
bare nar det er snostorm
far vi vmre inne. En bra
ting er at vi far spille plater
i stor-friminuttene. For
kunne vi kjope melk og boller i en bod i skuret — en av
foreldrene stod og solgte —
men na er det slutt fordi ingen vil sta. Haper det blir
noe av det igjen. Nar vi
skal utenfor skolen i friminuttet, ma vi ha skriftlig
tillatelse.

Den hemmelige
militxre organisasjonen
mot «indre uro» i
Norge fra 1918 til 1940.

ikke enkelte landvernsavdelinger (paalidelige folk) med titstrekkelig befal skulde gjeres
mobiliseringsklare til anvendelse i tilfelle uroligheter".

Disse to tiltaka ble gjennomfort. Tenk pa hva historieboka forteller deg na:
.Det politiske demokrati ble
gjennomfert og festet rot..
«Paalidelige» militmravdelinger blei oppsatt og vipnene ubrukeliggjort for a hindre arbeiderklassen i a fa
fatt i dem. Sannelig litt av en
mate a befeste demokratiet
pa!
VAPNENE
UBRUKELIGGJORT
MENS
KRIGEN HASTE!
20. februar 1918 sendte Generalstaben ved R. Lowzow
ut folgende direktiv :

Tennsternplene
og stempeffirene var fjerna —
vSpnene var ubrukbare.

okretsfengslet»

ningen minner aerlig talt
mest om et gammeldags
fengsel.
Vi tok oss en tur «bak
murene» og spurte to
jenter hvordan det var a
ga pa Rothaugen.

fra 1914 og 1916 sank fra
618 000 tonn til 515 000 tonn,
steig den samlede verdien
fra 62 millioner kroner i 1914
til 162 millioner kroner i
1916». SA lett er det a fortelle
at hoykonjunkturen gjaldt
kapitalistene og at arbeidsfolk levde i ei krisetid. Tallene finnes lett tilgjengelig —
hvorfor blir de ikke brukt?
«PAALIDELIGE» OG
«ONDSINNEDE» FOLK
Vi skal ta et eksempel som
er mye verre. Her juges det.
Vi siterer Bull: «Derfor kan
vi regne tida fra 1905 til 1918
eller 1920 for en «oppgangstid». De fleste mennesker i
Norden fikk det faktisk bedre i den perioden: Lonninger og andre inntekter steg,
arbeidstida ble kortere, det
var ingen alvorlig arbeidsloshet. Det politiske demokrati ble gjennomfert og festet rot.» (RG's uthevelse ).
La oss se pa realitetene i
1918. I februar nedsatte regjeringa en hemmelig komite som fikk navnet «Sikkerhetskomiteen». Denne komiteen befatta seg bl.a. med
militmre sporsmal, og la
fram folgende forslag for regjeringa :

Hverdagen pa

E fter ordre av Kommandereizcle General skal man anmode
hr. Generalen om saa snarl som
mulig at trceffe forfoining til at
slagThErene blir uttatt at, skytevaabnene i de magasiner som
paa gruncl av sin beliggenhet
maa anses for scerlig utsatt for
angrep fra ondsinnede og som
nu ikke maatte va?re tilstrcekkelig sikret... Det overlates divis jonen at avgjore hvorvidt ogsaa
ammunitioneabor fjernes.og op-

bewares andetsted,s. Foranstaltningene ber foretages saa diskret som mulig , .

13. nov. sendte Generalstaben folgende hemmelige telegram :
Da der muligens vil bli gjort
forsek paa en omstyrtning av
den bestaaende samfundsorden
og herunder gjort overfald pa
armeens beholdninger av vaapen og ammunition, har Kommanderende General efter kartprance med Forsvarsministeren, bestemt at samtlige skytevaaben...straks skal midlertidig
ubrugeliggjeres derved at viktige deter fjernes...
,

«ONDSINNEDE» LIKE
FARLIGE SOM HITLER
Bull opplyser at det i 1917 i
Norge ble arrestert en tysk
diplomat som hadde koffer=
tene fulle av sprengstoff.
Lengre unna var ikke krigen. I denne situasjonen gar
regjeringa og generalstaben
til det drastiske skritt a
ubrukeliggjore mesteparten
av vapnene! Bare «sikkerhetsavdelingen» far ha sine
vapen inntakt. M.a.o.! Myndighetene ansa den norske
,

arbeiderklassen for a vare

en adskillig storre fiende enn
de imperialistiske invasjonshrene som la og yenta pa a
slit til utafor stuedora var.
HEMMELIG H /ER
Den hemmelige hmren —
bestaende av «paalidelige»
folk direkte retta mot arbeiderklassen — besto i 1934 av
27 000 soldater. Kan du gjette hvor mange soldater som
tilsammen blei mobilisert i
Sor-Norge da tyskerne invaderte Norge i 1940? 27 500
mann! Vi kan ikke trekke
noen annen slutning av dette
enn at generalene mente at
den norske arbeiderklassen
var en like stor fare for landet som Hitler! Jo, her hadde demokratiet virkelig fatt
fotfeste!

KONTORET SITTER PA
NOKKEL TIL DO!
— Ellers er det en del syke ting pa skolen. F.eks.
ma vi ga pa kontoret for a
fa nokkel nar vi skal pa do i
timen! I storfriminuttet er
det en lwrerinne som har
nokkelen.
— Grunnen til dette er at
vi ikke skal reke unodvendig pa do og selvsagt for at
vi ikke skal fa royke i smug
pa do. Det er forferdelig
tungvint a jogge rundt hele
bygningen bort pa kontoret
for a fa. ga pa doer Dorene
burde vrt apne, sann som
de er de fleste andre normale steder.
— Pa andre ungdomsskoler i byen, f.eks. pa Dragefjellet, er det egne jentegrupper som tar opp saker
som spesielt angcir jentene
pa skolen (F.eks. bedre
gyninastikkforhold).
Trengs det en jentegruppepa Rothaugen?
— Det kunne yEert bra.
Bl.a. burde det bli satt opp
en bindautomat pa skolen,
sann at jentene slipper a ga,
a spin-re om bind. Andre
ting som det bor gjeres noe
med, era fa bedre prevensjon og fa vekk det verste
motepresset. Vi far se hva
vi kan fa gjort til hosten!
(La RG-leserne fa vite
hvordan det gar, da! —
red.)

Ottar- Stromme har letter
pa en liten flik av den historia borgerskapet onsker
skjule. Inntil i dag har de
klart dette altfor godt. Men
na ligger fakta pa bordet —
klare til a brukes. Det finnes
ikke unnskyldning verken
for herere eller elver — «Den
i
hemmelige hEeren»
bruk i absolutt alle klasser!
(Har Oktober tenkt pa mulilgheten av a tilby klasse-

sett? )

Her er doet pa «kretsfengslet»
hvor elevene ma fa lane nolike
for a komme inn.
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Kirken eller
hedningesamfunnet,
hva er vcerst?
I Rode Garde nr. 7—juni
var det et intervju med Arild
Karlsen fra hedningesamfunnet. I dette intervjuet
pekte han sjol pa at det viktigste var a motarbeide den

—

Avisa to ROD.UNGDOM
Boks 4702, Sofienherg, Oslo 5
Telefon (02) 35 32 62
Postgiro for abonnement: 4 79 21 31
Postgiro for kommisjontere, ;2 06 06x9
Abonnement koster 30 kroner for ett ar
RODE GARDE kommer ut hver maned'
Redaktor og ansvarlig utgiver:
Erling Nlartman-Moe
Trykt i offset hos A/S Duplotrykk
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Borgedig med Paul
McCartney pa forsida
Er Rode Garde blitt en
borgerlig avis? En ma begynne a lure nar en ser en

Napalm og splintbomber
117 itr har folket i Eritrea kjempet med vapen for

a frigjore landet sitt. I lopet a.v 1977 hadde de to fri-

gjoringsorganisasjonene ELF og EPLF store tramganger. 98% av landet var frigjort, og eritreerne var
i full gang med a bygge opp landet sift.
For forste gang i sitt -liv fikk folk pa landsbygda
besok av en lege eller sykepleier. Barn og ungdom
fikk begynne a here sitt eget sprik, tigrinia, pa skolen. Foreidrene deres fikk hjelp av kadre fra frihere a lese og skrive.
gjeringsorganisasjonene til
Kvinnene kunne ga ut om kvelden uten redsei for a
bli voldtatt a,v etiopiske soldater.

norske kirke og andre religiose maktorganisasjoner, —
og at de sjolsagt kan samarbeide med kristne, «vanlig»kristne, i en del saker.
Jeg far ikke denne saklig-

borger pa forsiden og' et
hylletsinnlegg pa midtsidene
(som ellers hadde en fin
reportasje om rock mot rasisme). Det skal sies at det
ikke er helt uten grunn at
hyllestinnlegget til Paul
McCartney star der. Han uttalte at han var mot nazisme, og det er ikke det at RG
refererer en slik uttalelse,
jeg synes er feil. Men jeg synes innlegget minnet mis-

tenkelig om diverse erklrte
borgerlige ukeblader, som
blant annet rattent stoff bruker popstjerner for a fa opp
profitten. Jeg prover ikke a
si at Rode Garde driver etter
profitthensyn, men det rettferdiggjor ikke bruken av
popstjerner. Det at enkelte
kjoper avisen nar de ser at
avisen skriver om popstjernen deres, kan jeg ikke se
som spesielt positivt. (Pa
hvilken mate skal en fa
spredd avisen? )
Det neste blir vel et forste-

a

ETIOPISKE BONDER SOM KANONFODE
Men i sommer matte Etiopia I gang en enorm
offensiv for a knuse det nye Eritrea og igjen okkupere landet. 151) 000 etiopiske soldater ble I juli satt
inn mot de 40 000 frigjoringssoldatene. Noen av de
frigjorte byene We igjen okkupert av etiopiske avdelinger.
Da Rode Garde tidlig i sommer besokte det frigjorte Eritrea, snakket vi med flere etiopiske krigs•
fanger. De fieste var analfabeter. De var blitt vervet til den etiopiske hwren for a slims mot cotrabiske
terrorister som forsokte a okkupere hele Etiopia».
De hadde knapt sett et gevter for de ble satt inn ved
fronten mot eritreerne.
De etiopiske soldatene er kanonfode. Krlgen mot
Eritrea er Sovjets krig. I den overste etiopiske
militterledelsen sitter det et flertall av russere og
kubanere. Hteren er Leda av 1000 sovjetiske radgivere. Soldatene er utstyrt med sovjetiske vapen.
Fra april -'77 til nft har Etiopia lift vapenhjelp fra
Sovjet for 1 milliard US dollar. Fra sovjetisk MIG —
bombefly slippes bombene over soldater og sivilbefolkning. Uten Sovjet ville i dag Eritrea vtert fritt.
ERITREA LIDER SOVJET FORBEREDER
VERDENSKR1G
I dag utsettes eritreerne for enorme lidelser.
Hundrevis av landsbyer er utsletta av bombene. En
halt' million mennesker bar i Joliet av noon uker blitt
hjemlose og mistet alt de Bide. Tusenvis av kvinner,
barn og gamle er drept og lemiesta av napalm og
splintbomber.
Sovjet skyr ingen midler I kampen om kontrollen
over dette viktige landet pa Afrikas Horn. Den som
kontrollerer Hornet, kontrollerer skipstrafikken
gjennom Rodehavet og Suezkanalen. De kan opprette militterbaser nar de enorme oljekildene i Den
persiske gulf, som forsyner Europa med 63% av deres oljebehov. Kampen cm Eritrea og Afrikas Horn
er en viktig del ay Sovjets forberedelser til en ny
verdenskrig.
REIS STOTTEARBEIDET!
All progressiv ungdom ma i en silk situasjon kastc
kreftene inn i stottearbeidet for Eritreas folk. Fortell venner og kjente om hva stun skier i Eritrea!
Vedta stotteresolusjoner pa skoler eg arbeidsplasser! Sant! inn penger til Solidaritel Norge —
Eritrea!
HORN!
— SOVJ ET UT A\
— STYI{K SOLIDARITETSARBEIDET FOR
ERI'T'REA!
'

hetslinja til a stemme med
virkeligheten. Jeg er sjol
kristen, noe som Karlsen
oppdaga en dag pa Karl Johan. Vi hadde ingen motsetninger angaende statskirka
da jeg sjol har meldt meg ut.
Men det at jeg er kristen
var nok nok til at Karlsen lop
etter meg oppover Karl Johan og ropte :
«Alle folk se pa hu'a — hu
er helt spro, hu er kristen»
Jeg mener at sa lenge folk
velger den rette sida er det
et underordna sporsmal om
de er kristne eller ikke. Dessuten holdt Karlsen et flam-

Det er altfor mange
abonnenter som ikke har
betalt regningene vi sendte
ut i midten av juni. Mange
abonnenter (som betaler!)
er et av de sterkeste brina
Rode Garde star pa. V1 vii
nodig stoppe forsendelsen
til noen. Sorg for at du far
Rode Garde i postkassa i tida framover ogsa. Vier
rask med a betale.

sideoppslag med kongefamilien hvis de sier de er
mot nazisme (hvis de er det,
da). Nei, ne., synes jeg det er
pa, tide med et linjeskifte for
det blir en vanlig linje a hylle borgere hvis de bare har
et alreit syn pa et par saker
som f.eks. nazisme.
Ellers har avisen blitt mye
bedre den siste tiden — mye
mer almen og ikke sa sekterisk.
Med vennlig hilsen
en Rode Garde-leser

mende foredrag om kirken
som tvangskristner og sa at
det a patvinge folk noe som
de ikke ville ha, — nei fy fillern! En time etterpa kunne
vi observere Karlsen da han
dytta lopesedler ned i lommene til en gutt i 8 arsalderen som var helt pa graten.
Sa hva er verst statskirka eller hedningesamfunnet!? !
Det er positivt at folk molder seg ut av statskirka,
men la dere for all del ikke
lures inn i hedningesamfunnet!
Anne

Svar:
Redaksjonen er ikke enig i
kritikken av oppslaget •om
Paul McCartney. Intervjuet
med ham var en del av en
stor reportasje fra en viktig
musikkbegivenhet i England. 80 000 ungdommer
samla seg under parolene til
Rock Against Racism og Anti Nazi League og lagde den
storste demonstrasjonen i
England siden krigen. Disse
80 000 hadde en ting felles —
hat mot nazismen og rasismen og et onske om a ski National Front til jorda for de
blir sterke. En viktig del av
var reportasje gikk nettopp
ut pa a vise at her var det
sumkt folk som kunne ha delte meninger i mange saker,
men som klarte a legge
uenighetene til , side for
slass mot nazismen. Her var
det ikke minst (kanskje flertallet) ungdom som ellers ikke er opptatt av politikk.
RAR og ANL har virkelig
fatt med seg
ungdomsmassene.
Hva ha r dette med Paul
McCartney a gjore? Jo, han
stotta dette
klart progressive grunnlaget som
demonstrasjonen var organisert pd. Han uttalte seg ikke om kapitalisme eller
sosialisme, imperialisme eller frig joringskrig. Hva han
mener om disse sakene er i
denne sammenhengen uinteressant. Likeledes om han
har tjent millioner pd sangen og musikken sin. Poenget er at han i kampen mot
nazismen har stilt seg pa riktig side. Er ikke det bra?
Sjolsagt!
Dessuten — Paul McCartney er superkjendis og «ungdomsidol» framfor noen
(hvor mange av tendringsjentene fra 60-dra var ikke
.forelslcan i ham? ! ). Med
andre ord — det han sier og
gjor, pdvirker millioner av
ungdom verden over. Vi kan
synes dette faktumet er sa
trist, sa trist — men hvem
tjener det at vi lokker eya
for det? I dette konkrete tilfellet i hvert fall ikke karnpen mot nazis men.
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Forum-festivalen
Etter a ha deltatt pa
Forumfestivalen og kommet meg fornoyd hjem, leste jeg Ny Tid sin kommentar til festivalen 3 uker etterpd.
Min mening, og jeg hdper
det er Rod Ungdom sin mening ogset, er at alle kulturaktiviteter som viser fram
gode musikere, far fram
amatorkultur, reiser diskusjon og egenaktivitet er bra
saker. Skal vi la were et‘
slutte 100% opp om Forumfestivalen fordi vi har tang
a kritisere?
SV-avisa Ny Tid tar utgangspunkt i negative saker og viser fram Forumfestivalen pa en helt fordreid mate. Det er ikke
sant at vi, publikum, hadde

laber interesse for det som
kom fram pa scena, at vi
var mer interesserte i
prate og ruse oss. Det var
framgang a spore ndr det
g jai& stoff og alkohol i etr.
Det var ogsa mer amateraktivitet enn tidligere, og
hvorfor skriver Ny Tid ikke
et ord om den fine stottevisa til Sollict som ble laga
pa festivalen og sunget siste dagen?
Skal Forumfestivalen
bli et bytte for AKP(m-l)s
kulturelle ensretting ?
spar Ny Tid. Kan dere ikke
overlate AKP-spokelset til
Heyre og DNA og heller
shrive om det som var
hovedsida med festivalen,
kulturelt mangfold og mange blomster!
,

Et bytte for AKP(m-1)?
Tidligere var Forumfestivalen sd enhetlig, men
i ar odela ei lita gruppe
(hard kjerne? min anm.)
helfrelste ml-ere med
sekterisk kulturpropaganda p4 allmannamotene,
og. Ny Tid fikk oppleve
patetisk komiske diskus joner. Hvorfor kan ikke
Ny Tid shrive at det er bra
at en diskusjon om kultur
blir reist pet festivalen i stedet fora stemple og moralisere? Dere er vet heller ikke imot at ml-ere skal fci uttale seg, sjol om de er aldri
sd ltdplose etter deres mening? Hvis Ny Tid har alt
sd klart, hvorfor tok ikke
formannen i Aust-Agder SV
ordet pa allmannamotet og
sa .noe lurt — han var jo

der? I samme nummer av
avisa er han intervjua om
seg sjel. Her har han sd
mye a si at det kan bli ei hel
bok!
Nei, kjcere Ny Tid, pet ei
og samme side roser dere
Tretilltapmen-festivalen,
samtidig som Forum blir
stilt helt spent for dedelige
slag. Vi trenger begge
festivalene, og begge festivalene trenger a komme videre ved hjelp av positiv
kritikk. Jeg hailer vi kan
sees pet Forum til neste ar,
at Ny Tid er der uten moralisme og sure miner og at
anti-kommunismen og britlene som fordreier ligger
hjemme.
Hilsen en deltaker

VI MA VISE AT VI IKKE
ER REAKSJON1ERE!
«Norsk ungdom tenker
bare pa mote og disco» sto
det med krigstyper pa forsida av Dagbladet pa slutten av agurktida. Oppslaget hadde utgangspunkt
i en undersokelse som et
reklamebyra hadde gjort,
og Dagbladet hadde tolka
den pa sitt vis: Ungdommen er konservativ,
slo de fast. Unge Heyre var
fornoyde, lederne for AUF
og unge Venstre grat over
hvor «passiv» ungdommen
er nA, til dags og hvor
vanskelig det var a drive
politisk arbeid. Na var det
bare det at denne undersokelsen kanskje ikke holdt
mal, for hva var det ung-

dommen var spurt om? Jo,
bl.a. om de stotta regjeringas politikk med sakalt
sosialisering av banker og
forsikringsselskaper. Et
flertall gjorde ikke det,
men behover en vre spesielt konservativ for ikke
gjore det? Det eneste denne undersokelsen viser, er
at Arbeiderpartiet har liten
oppslutning om politikken
sin. Undersokelsen er laga
etter malestokken : For eller mot APs politikk. Er du
mot, er du konservativ —
altsa et opplegg som passer
Heyre hand i hanske. Det
undersokelsen ikke hadde
spurt noen om, det var om
ungdom var for arbeidslos-

het, om de var for at det nesten ikke finnes steder
vfflre, om de var for at arbeidera skulle overta fabrikkene sjel, om de var for
at Sollia-kollektivet skulle
fa bevilgninger til' drifta
fra Sosialdepartementet.
Heller ikke blei noen spurt
om de stotta YLIs krav om
tidligere utbetaling av tan
og stipend, eller om de var
mot politivold. Selvfolgelig
blei ingen spurt om dette,
en kunne jo risikere a fa en
konklusjon som sa at ungdommen var pro gressiv ,
at ungdommen slett ikke
var forneyd med tingenes
tilstand! En satin undersokelse skulle vi gjerne sett

resultatet av, men den
kommer neppe noe
reklamebyra til a foreta.
Uansett: Undersokelsen
passer borgerskapet som
hand i hanske : Staten forbereder bl.a. et statsbudsjett som kommer til a
stramme inn pa bevilgnin-,
gene til ungdom, bade nar
det gjelder skole, stipender, bevilgninger til steder
vwre. Politiet kommer
sikkert til a fA mer enn nok,
derimot. Ungdommen har
mindre grunn enn noensinne til A. were «konservativ», og det er opp til oss
vise at vi ikke er det!
J.T.

Ungdommen er ikke realcsjoncer, sier forfatteren av dette innlegget. Det er opp til
oss sjol 4 aysanne undersokelsen i Dagbladet. Reis kampen for arbeid og steder
vcere!

Her har du det nye klistremerket til Rode Garde.
Det er akkurat like stort
som det du ser trykt her.
Merket er i svart og rodt og
koster 1 krone. Kjoper du
flere enn 50 far du rabatt.
Dette gjelder spesielt for
kommisjomerer.
Bestill fra distribusjonen.
Du kan hjeipe til a gjore
avisa var mer kjent om du
lurte pa hva merkene kunne brukes til. FA dem opp
overalt hvor folk vanker,
men husk a ikke gjore noe
«ulovlig»!

SOMMERLEIRFONDETTh
Pa alle Rod Ungdoms
sommerleire i ar ble det
samla inn penger til Sommerleirfondet. Fondet har
som mat a kjepe 4 egne leirsteder for den progressive
bevegelsen. I ax matte Rod
Ungdoms sommerleir pa
More flytte 3 ganger for
den endelig i siste liten fikk
leirsted pa Ostlandet. Egne
leirsteder trengs!
Til alle kamerater som
har vmrt pa leir: Send inn

pengene som du tegna deg
for! Fortsett innsamlinga
med loppemarked, aksjoner, lotterier, faste manedlige bidrag. Det er enna et
godt stykke til mat.

Send penger til:
Leirfondet
Boks 128, Ankertorget
Oslo 1
Postgiro 2 32 65 51

Nasjonal frigjoringskamp
stotte til revolusjon
Assen holdning skal vi kommunister to ndr et land i den
3. verden forsvarer seg mot imperialistisk angrep?
F.eks.: Zaire har to ganger de siste ara blitt utsatt for invasjonsforsek fra tropper som kommer fra Angola men
som opplagt er dirigert av Sovjet. Mobutu, statslederen i
Zaire, mante begge ganger folket til kamp mot inntrengerne. Vi kommunister stotta det fulit ut, mens andre
hevda at det var 4 stette et reaksjoncert regime. At nthMobutu undertrykker folket i Zaire, er det feil a stette at
han vil forsvare landet mot okkupasjonsforsek.
Dette er et svcert aktuelt sporsmal. Regimene i den 3.
verden er forskjellige pci mange vis, men landa i den 3.
verden har det til feller at det er de som er utsatt for den
hardeste unclertrykkinga fra imperialistene, spesielt Soyjet og USA. Assen skal vi stille oss netr de forsvarer seg
mot undertrykkinga?
Eller, i dag foregar det kamp for nasjonal sjelstendighet i en tang rekke land i den 3. verden. Assen skal vi ;cornmunister se pci disse kampene? Er de en del av den sosialistiske verdensrevolusjonen, og de viktigste revolusjoncere kampene som pagar i dag, eller er de i hoyden en stette
til de kampene arbeiderklassen i de kapitalistiske landa
forer?
De marxistiske klassikerne har mange steder tatt opp
akkurat disse sporsmcila og gitt svar. Vi bringer et par utdrag her, og oppfordrer folk tit et studere disse sitatene,
men ogset a lese mer i de bekene som er angitt. En annen
svcert viktig artikkel som han studeres, er en som heter
,Forsvarere av nykolonialismen., som er et brev skrevet
av Kinas Kommunistiske parti i diskusjonen med Sov jetrevisjonistene i begynnelsen av 60 -ara. Denne diskusjonen er utgitt i bokform pet Oktober forlag og heter ,Den
store polemikken.:
Men forst et sitat av Stalin som viser etssen han vurderte den kampen emiren (en slags konge) av Afghanistan
forte mot den engelske imperialismen i 20-dra: ,Den
kampen som emiren av Afghanistan forer for landets
uavhengighet er objektivt en revolusjomer kamp, trans i
de monarkistiske synsmdter emiren og tilhengerne pans
har, for denne kamp svekker, opploser og undergraver
imperialismen
(Stalfn i , Sporsmetli leninismen. s. 51, Oktober fortag)
, Uansett hvilke klasser, partier eller enkeltpersoner i en
underkua nasjon som stutter seg til revolusjonen, og uansett om de sjel er klar over vitsen med det eller forsteir
det, sd lenge de kjemper mot imperialismen, blir revolitsjonen deres en del av den proletariske sosialistiske verdensrevolusjonen, og de blir forbundsfeller for den..
(Mao i a Om nydemokratiet. s. 12)
De kampene som fares for nasjonal uavhengighet nd i
imperialismens epoke har feat en ny betydning, fordi ingen /camp for nasjonal uavhengighet han unnget a rette
slag mot imperialismen og spesielt supermaktene USA og
Sovjet. Mao sier videre om dette:
nl denne tida herer ikke noen revolusjon i en koloni eller
halvkoloni som er retta mot imperialismen, dm. mot det
internasjonale borgerskapet eller den internasjonalekapitalismen, lenger med til den gamle typen som var den
borgerlig-demokratiske verdensrevolusjonen, men til den
nye typen. Den er ikke lenger en del av den gamle borgerlige, eller kapitalistiske, verdensrevolusjonen, men en del
av den nye verdensrevolusjonen, den proletariskesosialistiske verdensrevolusjonen. Slike revolusjoncere
kolonier og halvkolonier kan ikke lenger bli regna som allierte for verdenskapitalismens kontrarevolusjoncere
front. De er blitt allierte for vend enssosialismens revolus joncere front..
(Mao i «Om nydemokratiet» s. 9)
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OPPSAGT BOKBINDERASSISTENT ER SINNA PA LO-JURISTENE:

RIFO 1 er me

I midten av mars ble en bokbinderassistent oppsagt i
Oslo. Bedriftsledelsen mente hun hadde manglende
kunnskaper om de maskinene hun ble satt til a betjene
og at hun arbeida for langsomt. Jenta tok kontakt med
foreninga si, Oslo Bokbinderforening, og Norsk Grafisk Forbund. Begge steder fikk hun full stotte. Ved
LOs juridiske kontor hadde advokatene imidlertid en
annen oppfatning av saka. De mente oppsigelsen «helt
utvilsomt ville bli sett pa som saklig» om den ble brakt
inn for domstolene.
— Jeg ma si jeg nok ble litt forundret over det standpunktet LOs juridiske kontor tok, sier formannen i Oslo
Bokbinderforening, Oyvind Myhre, til Rode Garde.
— Jeg Mier meg lurt, sier den oppsagte bokbinderassistenten.
— Jeg hadde jobba pa bedriften omtrent 1, ar da oppsigelsen kom, sier den oppsagte arbeideren. — Sjefen
mente jeg jobba for seint og
at jeg ikke kunne maskinene. Jeg tok oyeblikkelig kontakt med tillitsmannen min.
Han ga meg stotte fra forste
oyeblikk og la fram saka mi i
forhandlingsmote med bedriften. Det hjalp imidlertid
ikke — sjefen sto pa sitt. Sjefen sa forresten noe merkelig pa dette forhandlingsmotet, syns jeg. Nar vi ville
ha arsaken til oppsigelsen
helt pa det refine, sa han:
«Forst hadde jeg tenkt a si
deg opp pga. innskrenk-flinger, men sa tenkte jeg det
var greiere a si at du jobba
for sakte.» ( ! )
FULL STOTTE FRA
FORBUNDET
— Hva skjedde sa videre?
— Jeg tok kontakt med
foreninga, som sa igjen tok
kontakt med forbundet jeg
star tilslutta, Norsk Grafisk
Forbund. Begge steder fikk
jeg full stotte, og dette gjorde meg sjolsagt optimistisk.
Oslo Bokbinderforening hadde til og med ekstraordinwrt
styremote for a fa behandla
saka mi fort.
— Du ble staende i jobben
i denne tida?
— Ja, jeg sendte et brev til
bedriften om at jeg ville ga

til soksmal og at jeg derfor
hadde rett til a sta i jobb til
saka var avgjort. Jeg visste
at saka var framlagt for LOs
juridiske kontor og yenta na
bare pa endelig bekreftelse
pa at forbundet ville bringe
den inn for retten.
TATT PA SENGA
— Men det skjedde ikke?
— Nei, og gjett om jeg fikk
meg en overraskelse! Det viste seg at det er en frist pa 8
uker fra oppsigelsen er gitt
skriftlig til saka ma vwre
innmeldt for domstolene.
Denne fristen var ute for,jeg
overhodet horte noe fra LOs
juridiske kontor! Jeg fikk til
slutt brev fra LO-advokaten
om at han ikke ville tilra at
saka blei reist, fordi han
mente jeg sikkert ville tape.
Den samme dagen fikk jeg
sluttattest og sluttoppgjor
pa jobben. Jeg blei overrumpla av disse to begivenhetene pa samme dagen og
klarte ikke a gjore noen ting.
Derfor er jeg registrert som
arbeidsledig pa arbeidskontoret na.
«FOLER MEG LURT»
— Er du bitter pa det som
har skjedd?
— Jeg filer meg lurt, ja.
Jeg var jo sikker pa at LO
ville ordne opp i dette for
meg! Men jeg vii understreke at jeg ikke er sinna pa

forbundet og foreninga. Jeg
synes jeg hele tida har fatt
nyttig stelae derfra. Pa meg
virker det som om LOs juridiske kontor har tatt innersvingen pa bade meg, foreninga og forbundet, slutter
den oppsagte bokbinderen
som na altsa tar turen pa
arbeidskontoret en gang i
uka.

— Vi har gitt den unge jenta full stotte hele veien, sier
formannen i Oslo Bokbinderforening, Oyvind Myhre, til
Rode Garde. Det samme
standpunktet tok ogsa forbundsstyret.

— Overraska over holdninga til LOs juridiske kontor?
— Uten a ta for hardt i, ma
jeg si jeg ble litt forundret,
ja. Na kan jo ikke LOs juridiske kontor bestemme om
forbundet skal reise en sak
eller ikke. Men nar ekspertuttalelsen var sa klar som i
dette tilfellet, vine nok forbundet nedig ta sjansen, sier
Myhre.

1 urt»!

LO-advokatene ga ikke lyd
fra seg til den oppsagte for
fristen pa 8 uker var overskredet. Bokbinderforeningas formann sier til
RG at dette skyldes at advokaten som hadde saka,
Bjorn Kolby, hadde et lengre
sykdomsfrawer. Dette kan
likevel ikke unnskylde juskontoret. En sak som ifolge
dem er sa opplagt, matte det
gatt an a fatt behandla tidligere i hvert fall for den
,

formelle fristen for a bringe
saka inn for domstolene lop
ut. Det som na skjedde, var
at jenta gikk og yenta i den
trua at alt var i de beste hender. SA fikk hun altsa sjokket fra LO-juristene og sje-

fen pa samme dagen. En
mildt sagt merkelig form for
juridisk radgivning.
Jenta har na gatt arbeidsledig i 3 maneder. Hun har
fatt erfare at det ikke er lett
for en bokbinderassistent a
fa seg ny jobb, derfor vil hun
gjerne vre anonym.

ILO's juridiske kontor
Vi gjorde flere forsok
a fa saka sett fra LOadvokat Bjorn Kolbys side — forgjeves. Det viste seg
nemlig at Kolby var pa et kurs. Da vi spurte hvor dette
kurset blei avholdt, sann at vi kunne ringe ham opp pa
kursstedet, matte forvcerelsesdama be oss ringe opp
igjen en time seinere. Hun kunne nemlig ikke avg jore
om kontoret kunne opplyse hvor en av deres advokater
var pa kurs.
Da vi ringte opp igjen, ble vi kontant avvist. Hun
kunne ikke opplyse hvor Kolby oppholdt seg. Vi sto pa
litt og lurte pa hvem som hadde tatt denne avgjorelsen.
Na matte hun radsporre seg pa nytt! Vi fikk god tid til
a spekulere pa hvor denne viktige og hoyt beskyttede
Kolby befant seg hen, for forvcerelsesdama kom tilbake i den andre enden av traden. Na var det slutt pa
talmodigheten pa LOs juridiske kontor: «Vi kan ikke gi
dem noen flere opplysninger. Denne avgjorelsen er endelig ! » Klikk.
Vi skjonner utmerka godt at det ikke er lett a soke
hjelp pa dette kontoret !

Ingen k•ise
uten Mercedes
Krisa stikker ikke alltid like dypt i nwringslivet. Vi kommunister
hevder at penga fins. Stemmer na dette? Ogsa pa den bedriften vi
har tatt en titt pa, Schou/Frydenlund, en bedrift med 510 ansatte, klager ledelsen over darlig rad. Hva er virkeligheten?
1) De utbetalte 10 prosent
utbytte pa aksjene, tilsammen 2,3 mill. kr . Men det
overskuddet de utbetalte av
er selvfolgelig det de ikke
har klart a fa unna pa andre
mater.
2) Invester i vilden sky.
F.eks. er det bygd ny port pa
Frydenlund for 1 million. Og
ny festsal er innredet for 1,5
millioner. Na har man en fra
for, og det er aldri mer enn
en i bruk, men den er jo blitt
stilig da.
3) Arbeidsplasser, vekk
med dem. Schous bryggeriskal legges ned, og driften
flyttes til Frydenlund. Vips,
antall ansatte skal ned fra
510 til ca. 440. Om det koster
noe? Nei da, ombygginga av
Frydenlund er bare beregnet til ca. 56 millioner. Om

Schous bryggeri er ubrukelig? Nei, hvordan kan du tro
det?
4) Biler, det ma de ansatte
ha. Ja, ikke alle selvfolgelig,
men en del av toppene. I
overkant av 20 av dem har
bil, en liten Mercedes, Audi
100 eller Volvo f.eks. Skiftet
ut blir de hvert 5 ar, og bensinen, den er gratis. Ogsa
har jo noen bat ogsa.
Da tjener vel arbeiderne
der veldig bra, da? Tja, det
er jo mulig det finnes en del

direktorer . som synes ca. 30
kr. timen er passe Winn for
arbeidere, og det er jo ogsa
bare 5 kr. under gjennom-

snittslonna for industriarbeidere. Men prey a forsorge
en familie pa 30 kr. timen i
Oslo idag, da er du god.
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SOLLIA HAR VUNNET!
Sollia-kollektivet har na vwrt i streik i
4 mnd. Kollektivet ble oppretta i 1970 av
Sosialdepartementet som et tilbud til
unge stoffmisbrukere.
De siste ara har staten sakte men sikkert redusert bevilgningene til Sollia. I
april gikk kollektivet til streik fordi
stotten fra staten var for liten til at de
kunne drive forsvarlig.
Etter forhandlinger med Kommunalog arbeidsdepartementet tirsdag
15/8, er det Mart at Sollia-kollektivet
har seira etter 4 mineder i streik!
Kollektivet har fatt garantier om en
okonomisk stotteordning som gjor det
mulig a fortsette den samme sosiale
drifta som for. Kollektivet vil fa en
mye sikrere okonomi enn for.
Pa pressekonferansen som kollektivet arrangerte 16/8 blei det retta en
spesiell takk til alle de som har arbeidet med a state kollektivet under
streiken. Uten denne slagkraftige stotten, hadde det weft
umulig a vinne streiken. Rode Garde
vil komme tilbake med en oppsummering av streiken.
Kollektivet har sendt ut folgende uttalelse :

FULL SEIER
TIL SOLLIA

Etter 4 maneder i streik
har Sollia-kollektivet oppradd en ordning med Arbeidsdirektoratet som gir so-

sialpolitiske garantier for
den fortsatte driften av Solna og et akseptabelt okonomisk grunnlag.
Vi vil rette en varm takk
til alle dere som har stotta
oss og gjort denne seieren
mulig. Oppslutningen om aksjonen var har vwrt brei.
Streiken har vist at mange
og ulike grupper i samfunnet
er opptatt av sosialpolitiske
sporsmal.
Det omfattende stottearbeidet har hatt avgjorende
betydning vied a legge press
pa staten, holde motet oppe
hos oss og legge okonomisk
grunnlag for kampen.
Vi ser i dag en okende tendens til alvorlige nedskjringer innen helse- og sosialsektoren. Statens Forvernsenter ble lagt ned, og flere
steder trues med nedleggelse. Seieren for Solliakollektivet viser at det nytter a slass mot slike tiltak.
Den faglige stotten vi har
fatt fra folk som jobber innen helse- og sosialsektoren,
har hatt en avgjorende betydning. En spesiell takk vil
vi rette til Uteseksjonen i Os-

lo, som ved sin besluttsomme handlemate gjennom
ga til sympatistreik, viste
veien a ga framover for et
resolutt og solidarisk stottearbeid.
Vi har ogsa fatt brei stotte
fra ungdommen. Skoler og
politiske ungdomsorganisasjoner har sendt stotteuttalelser og drevet aktivt stottearbeid. Stoffmisbrukere har
vist at de slutter opp om oss.
Noen har deltatt i dugnad pa
Sollia, andre har samla inn
penger og underskrifter. Og
de har bidratt til a sla ned
myten om «den slave og udugelige ungdommen».
De midlertidige medlemmene av kollektivet som
matte flytte fra Sollia da vi
gikk ut i streik, har under hele aksjonen vist solidaritet
overfor kollektivet, og vwrt
med aktivt i streikearbeidet.
En spesiell takk til dem.
Sywrt mange enkeltpersoner, foreldre og venner av
Sollia har jobbet iherdig, og
de har bidratt med gode rad
og oppmuntring i kampen.
En takk til alle dere som har
statt fram og vist deres stot-

te.
Det er blitt dannet en organisasjon som heter «Sollias
Venner» til stor oppmuntring og stotte for oss. Denne
organisasjonen vil ogsa virke etter streiken.
Streikestottekomiteer
over hele landet har gjort en
stor innsats ved a spre informasjon og materiale om
streiken var og ved a samle
inn mye okonomisk stotte.
Forbundet Mot Rusgift
har satt alle sine krefter inn
pa a stotte streiken og gjort
et stort arbeid.
I lopet av streiken har 160
ulike organisasjoner og foreninger sendt oss stotteuttalelser. 7000 underskrifter
har blitt samla inn.
Uten denne breie og slagkraftige stotten ville vi ikke
kunnet vinne. Seieren er et
resultat av en felles og omfattende kamp.
.

Seieren viser veien framover.
Flere og bedre tilbud til
rusgiftramma ungdom

Jack Berntsen om Rode Garde:

SELG MERE RG!
Er Rode Garde et godt og brukandes blad
for ungdom? Hvilke svakheter har avisa
var? Er det godt nok til a selges til mange,
mange flere enn vi selger til i dag?
Vi kontakta Jack Berntsen, kulturfantom
fra Svolvr, og leder av Troilitampen,
arets storste kulturfestival for ungdom for
a hore hva han mente om dette.

Hva synes du om Rode
Garde:
Jeg leser bladet nar jeg
far tak i det. Her er mye
kulturstoff, det er interessant a lese om f.eks. rock.
Dette er noe ungdommen
er opptatt ay. Rode Garde

kan trygt utvide sant stoff
mye mer: Skriv om litteratur og moter, fa flere reportasjer om hva ungdom driver med. Avisa ma bli mer
apen for debatt og la folk
som er uenig slippe til.
Utenrikspolitikken i avisa

er tung. Stoff et ma populariseres mer, som lwrer vet
jeg at dette er viktig for a
fa ungdom til a lese. Problemstillingene ma vre
interessante.
Det har skjedd en merkbar endring til det bedre i
det siste. Avisa er blitt mer
utadvent og spent.
— Men trenger vi Rode
Garde nd r vi har Klassekampen daglig :
— Klassekampen som
liksom er moderavisa kan
.ikke vre noen avis spesielt for ungdom. Vi trenger absolutt et progressivt
ungdomsblad! Rode Garde
kan ta opp stoff som kan bli
sett fra ungdommens synspunkt. Avisa kan ga mer i

dybden og ta for seg spesielle ungdomsproblem
som f.eks. gatekampene i
Oslo. Den kan bruke mer
billedstoff og gjore stoffet
mer attraktivt for ungdom.
Rode Garde skal vre en
slags mellomting mellom
en avis og et ungdomsblad.
— Har du noe si til de
som selger avisa?
— Det er helt feilaktig
tenke at bare spesielt invidde kan lese bladet. Oppe
hos oss ser jeg det nesten
ikke annet enn pa /nester.
Rode Garde er et ungdomsblad som engagerer og som
folk som er helt uenig med
bladet i mange ting kan ha
stor glede av a lese! Selg
mye mer, kamerater !

Jack Berntsen

!
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7. juli sto bilene i fergekoene over til Stor- meratskapet og feststemninga de tre dagene
fjord i Tyssfjord fullstendig i stampe. Her festivalen varte. Og trivselen og gjensynsglekom Rode Gardes utsendte i prat med 4 voks- den nordlendingene imellom var enorm.
Folk fant fram regntoyet, trakk seg tett
ne og 2 unger fra Vestvagoy. Da hadde varevogna deres yenta i 5 timer pa tur. De ga oss sammen og sang og klappa til den mangearta
skyss den siste biten av den lange reisa fra musikken som var framfort av landsdelens
Oslo.
egne og som handla om Nord-Norge. «Vi vil
Na var det ikke bare Rode Garde som kom ve-e-erge deg Tyssfjord vart hjem» sang
langveisfra. Vi var nesten 3000 pa «Troilltam- Kjopsvik-gruppa «Sang og sement», mens
pen» visefestival, ungdom fra helt sor i landet folk huia og ropte for bygdevisa som for antil Kirkenes i nord.
ledninga var gjort om til rockelat.
Den lyse sommernatta gjorde grundig
Teater mot politiet i Tromso vakte stor juskam pa lommelykta vi omhyggelig hadde bel. (Se intervju annet sted pa sida.) Og sjol
pakka med oss fra hovedstaden. Til gjengjeld ikke friluftsdansen midt pa den regntunge
ble mange telt og soveposer klissblaute av lordagsnatta ga vi avkall pa. Folk plaska
regn.
rundt til gammeldans og rock — i oljehyre og
Men dette kunne ikke dempe det gode ka- slagstovIer

Jack Berntsen, ildsjelen bak <<TroMtampen››:

I Nord-Norge er Rib enna rein!
Ildsjelen bak Troilltampen er Jack Berntsen med
visegruppa Lovisa. Han
innstifta, arrangementet i
1913, og du kjenner han
sikkert fra «Kor er hammaren Edvard» og 50mils visa.
Rode Garde fikk en prat
med den travelt opptatte
Berntsen mens han jobber
med regnskapet.

260 AKTORER
— Vi starta med 17 aktorer
og et publikum pa 300. De
fleste sang svensk eller engeisk.
I dag er det fremdeles en
amatorfestival, men av et
helt annet omfang. 2500 billetter ble solgt og 200 frikort.
160 artister og 100 korps- og
teaterfolk kom i tillegg. I
dag kommer de fleste artistene med sjollaga stoff. Det
er viser, rock, teater, korps
og folkemusikk , dikt og barnetime. Her er ferske folk
som debuterer og «proffer»
som f.eks. den amerikanske
banjo- og felespilleren Tom
Payley.

dominert. Rekordoppslutninga i err skulle vel vise at
folk ikke har latt seg skremme. — Og dessuten — skulle
det vwre arrangerenes oppgave a nekte folk a synge om
det de er opptatt av?
— Dere har forbudt appeller fra scenen?
— Ja, i fjor var det ser
mange appeller at de gikk pa
bekostning av musikken.
Det onsker via ta hensyn til.
Samtidig er det jo gledelig at
interessen for stands og lepesedler ser ut til a vwre
sterre enn noen gang, og at

det har vaert livlig diskusjon.

PLATER OG VISEBOKER
— Mye bra viser og rock
har sett dagens lys pa ,(Troilltampen”. Hva blir gjort
for a g jore dette tilgjengelig
for flere?
— Forst og fremst ser vil
jeg nevne «Troilltampbladet». Under hele festivalen
har det vmrt folk i sving med
a samle tekster og melodier.
Dette bladet blir trolig til
salgs over hele landet. I tillegg er det flere grupper
som er i ferd med a utgi pla-

ter: Det er Tromsogruppa
«Ny Von» som spiller rock
og viser, det er Sverre Kjelsberg, ogsa fra Tromso, kjent
bl.a. fra Pussycats og Halogaland Teater (se intervju).
Nord-Norsk visegruppe og
Svein Nymo vil vwre med pa
ei feleplate og til slutt vil jeg
sjol og Lovisa ga i gang med
ei innspilling pa «MAI». Om
ikke lenge kommer dessuten
jeg med ei visebok med egne
og venners viser, ayslutter
energibunten Jack Berntsen
som ser ut til a fa tid til alt.

«Nattskifteix og «Rak
Ei populier gruppe som
spilte pa «Troilltampen»
heter «Nattskiftet» og
kommer fra Mo i Rana. Vi
benytta et intervju med
dem til samtidig it fa vite
litt om «Rakkebandet»
som kommer fra samme
by. To av musikerne er
«overlappere» og spiller i
begge banda.

REIN LUFT!

— Hvorfor ( , Nattskiftet”?
— Tidligere het vi «Vwr
snill», men det var jo ikke
noe godt navn. En gang
«Vmr snill» skulle spille var
det en som ikke kom fordi
han skulle pa nattskift pa
jernverket. Dermed var
navnet gitt. Det er forresten
et stort problem for oss at
flere av oss jobber skift.

— Mange synger om olja,
om sentraliseringa og om
nedlegginga av arbeidsplasser i Nord-Norge. Kort sagt
set handler de fleste visene
om vanlige folks hverdag.
Dette er ikke tilfelle i pa
langt rarer samme gradpa visefestivalene sorpci. Hva er
cirsaken?

— I Nord-Norge er lufta
enna rein, vi har enna ikke
odelagt kysten og naturen.
Folk vil gjerne ta vare pa
hjemplassen sin. Dessuten
er visetradisjonen nordpa
mart knytta til EEC-kampen
og kampen mot nedlegging
av landsdelen.

,,

BETS I AVISER
— Enkelte har dette falt
tungt for brystet. AP-avisa
«Framover» i Narvik beklaga seg i fjor over at festivalen var rod og AKP-

JOBBER MYE
MED TEKSTENE"
— Hvorfor starta dere
Nattskiftet»?
— Fordi vi hadde lyst til
spelle! Noen av oss hadde
spelt i lag for, noen var organisert i samme fagforening
osv. Slike ting forte oss sammen.
— Arbeider dere svcert bevisst med innholdet i det dere spiller?
— Ja, vi er jo ei progressiv
gruppe og derfor spesielt

Jack Berntsen

opptatt av innholdet. Vi lager mange tekster sjol, og
det er spesielt disse vi vil
spille.

GAMLE ROCKERE
— Men hvorfor ble “Rakkebandet ,, starta?
— Vi som spiller i «Rakkebandet» er alle gamle rockere som hadde lyst til a spille
rock igjen. Forste gangen vi
slo oss sammen var for en
Oktoberfest, og det skjedde
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Knallsuksess
3.000 tilskuere!
,Politivakthoid
kosta 23.000!
Politiet var tilstede og
var i blant oss under hele
festivalen. For dette forlangte de 23 000 kroner!
Festivalen har eget ordensvern og alkoholforbud. Pci tross av dette blir
festivalen patvunget en
slik .kostelig. beskyttelse.
Til sammenligning kan
vi opplyse at feks. festspillene i Harstad ikke betaler et rodt ore.
Dette er en grov provokasjon mot den folkelige
kulturen i Nord-Norge, og
Jack Berntsen sier til
Lofotposten. :
oVi har betalt regningen, men kommer til
klage til politimesteren
og justisdepartementet.
. Troilltampen. er blitt
landskjent og er en institus jon i nord-norsk kulturliv. Det er prinsipielt
gait at vi skal komme i fare pga. dyrt vakthold..
,,

Vi er sa enig sa enig.

GISLE
GODT FORNOVD
— E har vart her engang for
og tel nu har vi vart mykje he!diar med varet. Og det betyr
masse for avviklinga av festivalen og for stemninga. Troilltampen er ei inspirasjonskilde
i kampen mot utbyttinga av
Nord-Norge. Og det kommer
igjen i framforinga av sangan.
Det sosiale samveret e bra.
Man traff igjen mange kamerata og ellers blir man laett
kjent med folk.
Alkoholforbundet va' heilt
nadvendig, og sammenligna
med festivalen i -76 e det blitt
overholdt i mykje storre grad.
Utrykningspolitiet hadde ingen
innvirkning pa alkoholforbruket. De virka meir provoseranes og trang sa inn pa ungdommen, — sa det va tendensa
til slosskampa for det at purken gikk og snoka.
«Sang og sement» fra Tyssfjord hadde en heilt ainna stil
og trodd tel med godt og freskt
humor. Det var bra med korps
og kor framforinga. Nu samla
koran sa for forste gang i
Nord-Norge.
Si Ee kain bEerre si at ce e godt
fornoyd. Det har vorre heilt ypperli tel nu.

GURI,
fra Bcerum

5andeb fra Mo i Rana

HEILT FANTASTISK
FESTIVAL
— Festivalen er fantastisk.
Ogsa i sammenligning med
Kalvoyafestivalen. Der satser
de pa store navn, her slipper
amatorer til i stort omfang.
Det er en helt annen atmosfare
her og folk kommer mye pa

grunn av det sosiale samvaeret.
Artistene har vwrt flinke. Ar-

lydanlegg. Det blei raskt
satt i gang innsamling og
ning av privatpersoner. Pa
de fire forste dagene fikk vi
inn 10 000 kroner ( ) De pengene vi na tjener pa spillinga, gar rett til tilbakebetaling av lan. Anlegg er et stort
problem for mange band, og
vi synes dette er en ok mate
ordne seg pa.

a

noksa tilfeldig. Vi hadde lyst
til a lage noe «nytt» og mer
livat fordi det pa tidligere
progressive arrangementer
bare er bitt brukt lydband
med gammeldans. Da vi
starta, planka vi bare gamle, kjente utenlandske rockelater igjennom. Vi slo visst
godt an pa den festen, for der
stilte folk krav om at dette
matte bli permanent og at vi
matte skaffe oss skikkelig

ROCK ER NODVENDIG
FOR A NA UNGDOMMEN
— Dere setter norske tekster til utenlandske rockeldter — har dere noen betenkeligheter med det?
— Nei, det har vi ikke. For
oss er dette et sporsm6.1 om
tid og kapasitet. Vi er ei
gruppe som spiller til dans,
og ikke konsert. Vi er interessert i flest mulig spillinger og at flest mulig danser
til musikken var. Det ideelle
vine kanskje vorre a lage egne, nye rockelater. Vi lager
som sagt bade en del tekster
og musikk sjol, men dette
stoffet bruker vi i «Nattskiftet».
— Vi i «Rakkebandet» er
overbevist om at vi ma spille
rock for a na bredt ut til ungdommen med det vi vil. Dette har vi opplevd sjol, na.r
mange ungdommer kommer
pa progressive arrangementer fordi «Rakkebandet»
spiller der.

rangarene har sorga for bra
balanse mellom viser og lyrikk.
Jeg hadde ikke ventet at festivalen skulle vare sa gjennomfort politisk. Men bortsett
fra «Norsk Front» er det ikke
sensur her av noe slag og det er
ikke lagt opp til ensidighet fra
arrangorenes side.

KNUT
BRA AT BET IKKJE
VAR «STJERNA»
— Det er mykje bra musikk,
men det har jo sin begrensning
da det er en visefestival. E

syns ikkje at Rodt Kor og
Korps e noko sEerlig. For det e
ikkje bra vess det blir sanne typiske «stjerna».
Det e synd at det blei sa clarlig var. For sanitetsforhoildan
va darlig fra for av, men nu
blei de berre verre. F.eks. burde det vart soppelboksa over
heile omrade. Og ei egen sanitetsgruppe hadde gjort
Forbudan som e her, e heilt
spiv. «Norsk Fronts burde fatt
lov tel a var her, for det e da
man kain knus dem. Forbud
hjalp ingen ting og los ingen
problema. Dette gjeld ogsa
rusgiftforbudet. Dessuten kuinn purken hold sa uipna. De
bwrre provoser med uniforma
og det heile.
Det e mykje m-l'era som e
aktora, og det vis at de har mykje kulturaktivitet. Det bar vare ei oppfordring tel at det
kommer andre grupper fra andre politiske hold. Dessuten
hadde non snikreklame for Rod
Ungdom sin sommerleir pa
Saltfjellet pa scena. Det kuinn
de ha kutta ut.

Sonny Boy Williamson (med munnspill), ein av dei fremste innafor bluesen. Han spelte og pa ein LP med Animals
som nyleg er komen som billeg-LP.

KAI
STOR ENTUSIASME
FOR A DRA!
— Det har vorre stor entusi- .
asmefordp«Tiltapen». Spesielt har det betydd
mykje for aktoran som har ova
og satsa en god del tid for a
opptre pa festivalen. Dette
skap glede for a far.
Det e ogsa kjempebra at sangan hainla i stor grad om venlig folks kvardag.
Tyssfjordgruppa utmerka sae
ved a ha enormt humor pa scene og fikk folk med tel a song.

NN
TRIVES GODT
— Det er artig a var her og
trives godt. Det har yore mykje bra visesang og rock. Spesielt var Tyssfjordgruppa Sang
og Sement bra. Gruppa fikk
med sae folkan pa a klapp rytmen og a song med. Det e sainn
som gjor sm. Tromso Bluegrass va ogsa javli bra, de va
valdig god musikalsk sett.
Men ae hadde ikkje yenta at
det skull var sa mykje politikk
i sangan. Det har vorre for mykje om undertryk king og saline
ting.

Laagendeltaet Blues og
Rock Klubb finst i Lillehammer. Det er ein nystarta klubb for alle interesserte. Klubben har inga aldersgrense og lag medlemskontigent. Han bar ein
musikkpolitisk plattform
som m.a. seier at vi vil arbeide mot dei keeftene som
berre ser musikk som eit
middel til a tene pen gar pa.
I samband med dette ser
klubben pa aktiviseringa
av folk sjolv som swrIeg
viktig, bade at dei spelar
sjelv, tek del i styringa av
klubben og at folk kan to
med og spele sine eigne plater.

.

Anders var med a skipa
klubben, og vi spor han kvifor nett eM Blues & Rock
klubb? Han svarar pa eigne vegne og ikkje som representant for klubben.
— I starten var faktisk
planen a starte ein rein
bluesklubb, men vi fann
fort ut at da, kunne dei fa
som ville ha vorte med der,
ha fortsatt a mote kvarandre heime. Vi vil fa gjort
denne fantastiske musikkforma betre kjend, og samstundes er vi opptekne av
det nye oppsvinget for rocken. Sjolv om desse to er
hovedtypane musikk for
klubben, er han open for
neer sagt all bra musikk.
Om folk vil spele ei vanleg
vise, er det bra. Pa vase
«alternative» diskotek spelar vi mykje country, som
ikkje ma forvekslast med
forflata c & w.
— Ein slik klubb kom vel
ikkje dalande ned Ira himmelen?
— I mange ar vart det
prata om kor fint det ville
vere med eM slik klubb,.
men prat lagar ikkje noko.
Nar vi no har ein slik klubb,
lyt Raud Ungdom i Lillehammer ha mykje ros for
det. Det var dei som satte

praten om i handling. Noen
har proud a nytte dette mot
klubben, med primitiv antikommunisme, men folk far
sporre seg sjolve om det er
bra eller darleg at vi har
ein slik klubb, og sjolsagt
er det bra. I motsetnad til
borgarar sa har ikkje folka
fra Raud Ungdom nytta nokon slag eiendomsrett over
klubben, dei har faktisk arbeidd mest aktivt for at det
skal bli eit verkeleg demokrati i klubben.
— Elles har det yore lett
a fa med folk til styre og arbeidsutval, mange har alt
lagt ned mykje arbeid i
klubben, og no til hausten
braker det laus for alvor
med medlemsverving og
varierte tilbod og arrangement.
— Eg vil oppmode
musikkinteresserte i heile
landet til a komme i gang
med noko liknande. Skal vi
fa ein meir kritisk haldning
til musikk kan vi ikkje berre snakke stygt om diskoteka og ABBA, vi LYT presentere skikkelege alternativ, og skal den vesle musikaren som bor i oss alle, kome fra, lyt vi ha klubbar av
typen Laagendeltaet Blues
& Rock Klubb.
Klubben er szarleg interresert i a fa kontakt med
folk/grupper som spelar
blues eller rock, men og andre interreserte kan skrive
til:
LAAGENDELTAET
BLUES & ROCK KLUBB
c/o Guttorm Larsen
Grenstadgt. 35
2600 Lillehammer.
Folk i Lillehammer eller
mer byen kan kontakte :
Truls Rogstad
Bakkalykkja 3b, leil. 37
TIf 52 427

_

Innleg get er litt forkorta
p.g.a. plassmangel.

red.
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10 AR ETTER FOLK SKRUDDE NED
GATESKILT I PRAHA VIL HAN SLA
•
RUSSARANE I SPEEDWAY
-

6
Gateskiltet deft ned pi gata med eit skarpt smell. Han
kastar det inn i eit portrom. Ho set seg bak han pi sykkelen.
—Aldri skal dei finne fram i var by! seier ho.
Di han trikker motoren i gang heyrer dei ein bil ei gate
lenger borte.
—Hoyr!
Ingen seier noko. Auga ser i retning bilduren.
— Der! Der er han. Han peiker mot gatehjornet. — Det
er ein russar.
—Kjor! Han har sett oss, han kjem denne vegen!
Ho klemmer om livet hans. Hjartet hennar bankar inn i
ryggen hans. Bilen kjem etter dei.
Han kjorer fortare, fortare.
7
Langsida att.
Ho ser han pressar pi kva han kan. Russaren kjem etter, han er pi line med bakhjulet.
Dei et seg fram mot malet.
Ho held pusten, dei held pusten kring henne, spente. Ho
klemmer hardare kring gjerdet.
Ni ropar ho, ropar saman died dei andre. Vil presse
han fram mot mil.
— Du klarar det! Du klarar det!
Han rasar mot milstreken.
—Me vinn! Me vinn! Me skal vinne!

3

Denne teksten blei lagd pa
Rod Ungdoms kulturleir i ar

Kina stoppet all
hjelp til Albania
7. juli i ar offentliggjorde Kina. at landet
var blitt tvunget til
stoppe sin ekonomiske
og militaere hjelp til Albania, og trekke tilbake
sine eksperter fra Iandet. I et brev fra Kinas
utenriksdepartement til
den albanske ambassaden i Peking, som er
trykt i «Peking Review»,
vises det gjennom 8 konkrete eksempler hvordan den albanske ledelsen bevisst har brutt avtalene om Kinas hjelp til
Albania.
De har baktalt og fabrikert anklager mot de kinesiske ekspertene, sabortert
det okonomiske og militwre
arbeidet pa en planmessig
og systematisk mate, og
blokkert alle muligheter til
a lose problemene gjennom
forhandlinger.
Kina har siden 1954 gitt
Albania enorm hjelp i form
av milititmrt og teknisk utstyr, gitt billige fan, bygd
fabrikker, gitt albanerne
matkorn osv. Mye av hjelpen er blitt gitt mens Kina
sjol har hatt store vanskeligheter. Albanerne har
fatt teknisk og militmrt ut- '
styr som er sa avansert at
kineserne sjol enda ikke
har det. Albania har i dag
en hoyere levestandard enn
Kina.
Kina yter stor hjelp til en

Vietnam angriper
Demokratisk Kampuchea
I det siste etret har Vietnam flere ganger invadert Demokratisk Kampuchea. I slutten av juni
gikk den vietnamesiske
hieren inn i «Papegeyenebbomridet» med 60 —
80 000 soldater. I juli bonba vietnamesiske fly
landsbyer og sivilbefolkning i Kampuchea. I
Pravda og Ny Tid framstilles dette som grensekonflikter og Kampuchea
anklages fora were den
aggressive parten.
-

Kina driver en utstrakt hjelp til fattige land — uten forpliktelser for mottakertandet. Her fra Tansan-jernbanen i
Tanzania.
rekke land i den tredje verden, ikke bare til sosialistiske land, men til land med
ulike samfunnssystemer og
politisk kurs. Kina stiller
"ingen politiske betingelser
for denne hjelpen — f.eks.
har Kina gitt stor hjelp til
Tanzania og Sudan, begge
land som pa en rekke punkter har andre politiske
standpunk ter enn Kina.
Tvert imot stiller Kina
svmrt strenge krav til seg
sjo/ nar slik hjelp skal gis.
Hjelpa skal vmre betingelseslos, uten motytelser og
de kinesiske ekspertene
skal ikke ha noen privilegier i vertslandet.
Arbeidets Parti i Albania
sto i 60-ara sammen med
Kinas Kommunistiske Parti i oppgjoret med Sovjet. I

5
Ein runde att.
Han fer forbi henne pi langsida.
Ho ser han snur seg fort etter russaren. — Pass deg!
Pass deg! tenker ho. — Du skal sji fram. Ser du fram veit
du kva som kjem. Du veit han er bak deg til du ser han
framfore deg.

Stengsla fer i veret.
Syklane jagar ut. Eimen fri motorane ligg att bak dei
pi startplassen. Ho ser han kjem godt ut. Berre russaren
med svart hjelmtrekk er framfore inn i svingen.
Ute pi langsida er dei pi to hjul.
Brelet fri dei som pressar seg saman nede ved gjerdet
stig opp i lufta. Ho ropar med, presser lungene for a gje
han meir fart.
Russaren er forst, pi innsida inn i svingen att.
Men ho ser han har storie fart enn russaren ut av svingen. Venstre foten legg han langs sida. Forhjulet et seg
innpi russaren.
Ho trampar med beina, ropar, ropar.
2
Skrua hadde rusta seg fast i veggen.
—Eg fir henne ikkje ut! ropar ho ned til han.
— Riv det ned! Berre riv det ned! Han held om beina
hennar for at ho ikkje skal ramie ned fri sykkelsetet.
Ho pressar skrujernet inn mellom husveggen og gateskiltet, spenner musklane. Gammal sement drys ned i andletet hennar. Ho klemmer hardare om skrujernet, kjenner veggen gjer etter kring skruene.
—Skund deg! Skund deg!
—Ja! Ja! Han klarar det! Han klarar det! Ho held med
begge hendene kring gjerdet. Kjenner spenninga vokse
inne i seg.
Han ligg foran inn i svingen. Ho ser ikkje andletet hans.
Berre torklet framfore munnen, brillene under hjelmen.
Kring henne veks brela. Dei vii ha meisteren, vinne, sli
russarane dennen gongen. Og neste.
Ho ropar hogare, hogare.
Enna er russaren bak. Resten av feltet er ei halvside ef ter dei to.

Tre motorsyklar star med forhjula mot kvarandre.
— Er det fleire skilt att her i kvartalet? spor ho.
—Eg trur ikkje det.
— Jau, det er eit. Men det heng sa hint.
— Eit skilt er ikkje nok for at utanlandske soldatar skal
finne fram.
— Kor mange malingsspann har me? Du har, du , du.
Er det fleire?
— Me deler oss. De malar over vegviserane. Finn de
nokre med Moskva pi, si la dei sta.
—Resten fir rive ned fleire gateskilt.

dag angriper de albanske
lederne Kina pa en rekke
punkter. Kina anklages, for
a «ha vedtatt en stormaktskurs», «kastet alle marxistleninistiske prinsipper
overbord» m.v. Samtidig
har de albanske lederne
nedtona kritikken av Sovjet, til tross for at Sovjet er
mer aggressivt enn noen
gang for og forbereder verdenskrig.
De albanske ledernes angrep pa Kina og den kinesiske politikken, fungerer
som en stotte for sosialimperialismen, og er ikke bare et angrep pa Kina, men
pa AKP( m-1), Red Ungdom
og alle kommunistiske partier som deler Kinas syn pa
verdenssituasjonen.

Den navmrende grensa
mellom Vietnam og Kampuchea ble trukket i en felles
avtale i 1966. Denne avtalen
viii dag Vietnam lope fra, og
stiller territoriale krav ovetfor Kampuchea. Dette til
tross for at Kampucheas
grenser under den franske
kolonitida ble pressa innover, og at Kampuchea ikke
krever sine tidligere omrader tilbake, men star pa dagens grenser.

Vietnam har i flere tiar brukt dem som stottespiller.
,hatt stormaktsambisjoner. Under krigen mot USA stetDe onsker « vennskapsgren- ta Sovjet aldri Kampuchea.
ser» i Indokina, det vii si at Tvert i mot opprettholdt de
de enkelte landa ikke skal ha til siste slutt forbindelsene
kontroll over sine egne gren- med Lon Nols forrmderklikk.
ser og sitt eget territorium. Vietnam fikk stotte av SovMellom Vietnam og Laos er jet, men ikke for etter flere
det VENNSKAPSGREN- ars frigjoringskirg. Sovjet
SE«. Vietnam har i dag utnytta at Vietnam trengte
20 000 soldater i Laos, og har hjelp, og gjennom press har
masseeksportert vietname- sosialimperialismen fatt besere inn i landet.
tydelig innflytelse i VietVietnam har spent oppfor- nam.
dra til a styrte regimet i i
I dag er Sovjet Vietnams
Kampuchea. I dag star det viktigste handelspartner. De
vietnamesiske soldater pa leder mye av oppbygginga
kampucheansk jord, ikke av landet. Vietnam ble i
omvendt. Vietnam har en sommer medlem av Comeenorm, moderne velutstyrt
con, Sovjets okonomiske uthwr som har vwrt opprett- bytterorganisasjon. Landets
holdt siden krigen. Vietnam regjering er i dag tydelig
er Kampuchea totalt mill- pro-Sovjet. Allerede i 1968
tart overlegne. I Vietnam stotta de invasjonen i Tsjekbor det 40 mill., i Kampu- koslovakia. I et felleskomchea 7-8 mill. Er noen i tvil munike med Sovjet i 1975 utom hvem som er den aggres- trykte de sin fulle stotte til
sive parten?
Sovjets utenrikspolitikk. Sosialimperialismen har komSOVJET OG VIETNAM
met et godt stykke pa veg
I sin kamp for verdensher- med a gjore Vietnam til en
redomme har Sovjet i man- base for seg i kampen om
ge ar pressa Vietnam og verdensherredemme.
.

•

Fra gjenoppbygginga i Kampuchea.
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VENCEREMOS
(Vi skal seire)

Chiles hovedstad Santiago. I forgrunnen «Diego Portaleso hvor juntaen holder til.

BROD, ARBEID, JORD OG FRIHET. Slik lod slagordene fra store
menneskemasser i Chiles hovedstad Santiago 1. mai i ar. Demonstrasjoner var forbudt, men folket trosset forbudet og samlet seg
pa gatehjornene. De beveget seg sakte men sikkert mot sentrum
av byen. Dette er situasjonen i Chile i dag, motstanden mot juntaens undertrykking av folket vokser stadig.
Kravet om a fa vite hvor'
det er Witt av 2 500 politiske
fanger, som er sporlost forsvunnet, var det andre kravet demonstrantene samlet
seg om. Flere hundre politimenn ble sendt ut pa gata,
og de slo ned for fote. 600 ble
brakt inn til hadde forhor. I
sitt raseri over demonstra-

ar
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sjonen klarte politiet ogsa a
bringe inn 3 belgiske prester
og 4 hollandske musikere,
som tilfeldigvis befant seg i
nwrheten. Denne stadig sterkere kampen mot fascismen
er det vi ma stette 11. september, pa 5 arsdagen for
militwrkuppet.
Hvordan har det seg at
Chile, som mange trodde var
pa vei mot sosialismen, havnet under jernhelen? Og hva
skjedde i arene for kuppet?
Regjeringstida til Allende
betydde utvilsomt at levevilkarene for folket ble kraftig
bedret. Lonnsokninger ble
gjennomfort, det ble satt
fart i boligbygginga. En del
jord ble delt ut fra godsene
til noen av de fattigste bondene. Folkemassene organiserte seg for kamp, i langt
storre grad enn regjeringa
onsket. En lang rekke jordokkupasjoner ble gjennomfort. Bade bonder og fabrikkarbeidere organiserte seg i
egne rad, som ble boikotta
av PC — det Moskva-orienterte «kommunistpa rtiet»,
et av de viktigste regjeringspartiene. Denne linja, mot
folkemassenes sjolvstendige
organisering hadde stette
ogsa i noen av de andre regjeringspartiene. Radene
hadde stor betydning for a
sla tilbake en reaksjonr offensiv i oktober —72. Da gikk
kapitalistene, okonomisk
stottet av CIA inn for a stanse all transport og sabotere
okonomien pa andre mater.
Bedriftsokkupasjoner ble
satt i gang av radene, og de
organiserte ogsa matforsyning til de som ble ramma
av transportboikotten.
Samtidig med at kampen
skjerpet seg i Chile, gjennomforte USA en okonomisk
boikott som var katastrofal,
spesielt fordi Chile fra for
hadde en enorm utenriksgjeld. Internasjonale banker, bl.a. Verdensbanken,
fungerte som redskaper for
USA, og ingen ran eller kre-

cutter ble innvilga. Alt ble
gjort for a holde Chile under
kontroll.
MILIT/ERET
USA hadde hele tida god
kontakt med offiserene ble i stor grad lwrt
opp av USA. Amerikanske

vapenleveranser fortsatte
ogsa, under Allende, og USA
& Chile hadde felles
ovelser. Militwret i 1973 var
som det hadde vrt for.
Unidad Popular ( regjeringspartiene ) hadde aldri
noen politikk for a forberede
seg pa et eventuelt
kupp. Tvert imot var den dominerende oppfatninga at
militaeret aldri ville gripe
inn mot regjeringa, p.g.a. sine «demokratiske tradisjoner» (40 ar siden forrige militwrkupp ). Etter krisa i oktober —72 ble det til og med
trukket offiserer inn i regjeringa.
Og resultatet kom. 11. september 1973 tok militmret
makta, makta over et folk
som Unidad Popular-ledelsen hadde sorga for at ikke
var bevpnet og ikke forberedt pa et kupp. Sosialistpartiets (koordinasjonsthdets)
avdeling i Norge oppsummerer: «Resultatet av feilene i
strategien i UP-ledelsen var
kuppet den 11. september
med palolgende mord og
elendighet».
CHILE ETTER KUPPET
Juntaen begynte en beinhard undertrykking av folket. All opposisjon ble forbudt, folket ble fratatt nesten alle borgerligdemokratiske rettigheter,
som tale- og trykkefrihet,
mote- og organisasjonsfrihet
og streikerett. Den ekonomiske utbyttinga ekte. I 1969
fikk lonnstagerne 51 prosent
av nasjonalinntekten, i 1971
64 prosent ( Allende) og i 1974
38 prosent (juntaen).
Alle krav fra USA-

11. Sept. 1978:

5 ar siden
kuppet

Chile

Konsentras jonsle i re n «Tres AlamoN ,

imperialismen ble innfridd,
og enorme erstatningssummer ble utbetalt for tidligere
nasjonalisert eiendom.
F.eks. fikk Anaconda gruveselskap 253 mill. dollars i august —74. Statseiendom ble
gitt tilbake til tidligere eiere.
Fram til 1976 ble ca. 30 000
drept av juntaen, og 200 000
ble sendt i landflyktighet.
Sommeren —76 var det 7 —
8000 politiske fanger.
OKONOMIEN TIL
HELVETE
Reallonna, la i 1976 pa ca.
50 prosent av det den hadde
gjort for kuppet. Arbeidstida
ble for mange forlenga fra 40
til 48 timer uten at lonningene steg. Inflasjonen ekte til
det utrolige. Den var hey for
ogsa, et av paskuddene juntaen brukte for a to over.
(323,2 prosent fra juli —72 til
juli —73). Men i juntaens forste ar steg prisene med 637,2
prosent ifelge juntaen, uoffisielt ble inflasjonen beregnet
til over 1500 prosent.
Arbeidslosheten feyk i vaeret. Under Allende hadde
den sunket til 3 prosent, men
i 1974 var den ifelge juntaen
8,2 prosent, ifelge fagbevegelsen CUT pa over 20 prosent.
SITUASJONEN I DAG:
Undertrykkinga er ikke
blitt noe mindre enn rett etter kuppet, snarere tvert
imot. Prisekninga er riktignok gait noe ned, men arbeidslosheten er permanent
pa over 20 prosent. 30 000
mindre bedrifter er gatt konkurs den siste tida. 2 500 politiske fanger er sporlest forsvunnet. 40-50 prosent av
elevene klarer ikke a fortsette utdannelsen fordi de er
sjuke og underernwrt.
Juntaen prover fortvilt a
pynte pa bildet av seg selv,
og har gitt amnesti til de politiske fangene som er domt,
men det er bare 2 000. Det
store flertallet av fanger 'og
flyktninger har aldri hatt saka si oppe for noen domstol.
Men kampen mot juntaen
skjerpes stadig. Flere steder
har det vrt streiker for bedre lonn. 1. mai var det flere
pa gata enn noen gang siden
kuppet. Familiene til de fangene som er forsvunnet demonstrerer stadig. I sommer var det sultestreik flere
steder, bade i og utenfor Chile. Denne kampen fortjener
var stette.

Indianere
i kamp
15. juli gikk mer enn
1 000 amerikanske indianere inn i Washington. De
hadde gjennomfort en
protestmarsj pa 4 800 km.
Marsjen tok 5 maneder og
startet i California. De
krevde garantier for sine
nasjonale rettigheter. I
sin tid ble indianerne drevet inn i sakalte indianerreservater, ofte de fattigste omradene av USA.
Men /la er det funnet svwre forekomster av uran,
gass, kull og andre ressurser her. Kapitalen ensker derfor a fa indianerne ut, og det er foreslatt
nye lover for a klare det.
Dette betyr ny plyndring
av indianerne (for hvilken gang? ). Denne plyndringa er det indianerne
har reist seg til kamp mot
— en kamp som far stor
stette ogsa fra andre
grupper i USA.

Store demonstrasjoner
i Sovjet
Ogsa i den andre supermakta, Sovjet, undertrykkes de nasjonale
minoritetene. 21. mai
demonstrerte 30 000 i Sukhumi, en by ved Svartehavet, mot nasjonal
undertrykking og misbruk av naturressursene i
omradet. En gruppe pa
130 intellektuelle fra Abkhazian protesterte pa dette i et brev til det overste
sovjet i desember, og de
er blitt systematisk forf ulgt siden. I
mars
demonstrerte 12 000 mennesker i Likhni, samtidig
som de stettet de intellektuelle mot forfolgelsene. I
april var det massedemonstrasjon i Tkvarcheli, det industrielle senteret i denne delen av landet (Transkaukasus ).
Etter disse demonstrasjonene er store troppestyrker, godt bevmpnet,
blitt flyttet til omradet for
a forhindre flere demonstrasjoner.

Ogsa Uruguay
5 car under
jernhwlen
Det er flere militwrjuntaer som feirer 5-arsjubileum i ar. 27. juni var
det 5 ar siden en militmrjunta overtok i Uruguay,
en junta som har skapt et
helvete for folk i landet
Alle politiske partier og
fagforeninger er forbudt,
og folk blir fengslet pa
mistanken om at de er
mot regimet. Amnesty
International regner med
at det er ca. 2 500 politiske
fanger i landet, og man
antar at hver femtiende
innbygger har gjennomgatt forhor eller fengselsopphold de seinere ar.
Konene til de politiske
fangene blir nekta jobb,
og barna far ikke ga pa
skole. Tortur blir daglig
brukt mot politiske fanger.
Ikke bare Uruguay,
Chile og Argentina har
militwrjuntaer ved makta
i dette omradet, men ogsa
land som Paraguay, Brasil, Peru og Bolivia.
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Sivil rettssak mot Stavanger-soldat
Skal dommes for a ha protested mot
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Ryktene om militar
opptrapping er ogsa,
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(Cuba i Afrika)
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er- ikke ,s1 singlsom ondsinnede tunger pitstar. Den forsker tra_m_en rekke nyttige
produkter til det sivile livet ogsa. Her er noen eksempler fra 1977:
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Den nye russiske grensesteinen. Spesiallaget for
urolige internasjonale forhold.
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I Afrika har kubanske logopeder oppnadd imponerende resultater under eksperimenter med a kurere talevanskeligheter.
Som leseren sikkert forstar, gar det mot fred i verden.
Men se opp for storre fredskonfrontasjoner.

FREDSKONFRONTASJON ER
Spesielt en verd'nsomfattende.

Line

« . 10 dagers vaktarrest derved at han oppfordret
til andre soldater til a delta i ulovlige boykottaksjoner
sto som en av hovedmennene bak en ulovlig underskriftsaksjon drev med ulovlig distribusjon av 10pesed le r »
Pa dimmedagen, 28. mars 1977, fikk menig soldat Jostein Brun denne refselsesordren opplest pa morgenoppstillinga. H) dager i bua skulle han sone etter at
han hadde d i m ma ! Jostein Brun anka saka sjolsagt inn
KRAV OM BEDRE
HELSETJENESTE
I begynnelsen av februar
1977 fikk ledelsen for BN1
(Brigade Nord) et brev fra
interesseorganisasjonsgruppene i leiren. Brevet papekte
den elendige helsetjenesten
og satte fram folgende kravz
1) Alle soldater skal ha
krav pa skikkerlg medisinsk
behandling.
2) Hygienen i matsalen ma
bedres raskt.
3) Oyeblikkelig hygieneinspeksjon av matsal og kaserner.
Brevet ble ayslutta slik :
«Dersom det ikke blir raske
resultater av dette vi har
nevnt, eller far lofter om
rask bedring, vii vi understreke alvoret i saken ved ikke a spise middag torsdag
10/2.»
KJEMPEOPPSLUTNING
Av de rundt 700 soldatene i
leiren, skreiv 540 under pa
underskriftslister som krevde bedre helses*11! 10. februar var det 40- — fort —
stykker som spiste middag!
Denne masseaksjonen far
Jostein Brun skylda for!
SOLDATKRAVA INNFRIDD
De mange underskriftene
og middagsboikotten tvang
ledelsen til a serge for forbedringer. Kort tid etter boikotten var gutta pa ovelse —
da de kom tilbake til leiren
stod en fiks ferdig ny matsal
klar til bruk ! Likeledes var
det etter dette slutt pa at soldatene blei skrivi ut av sjukestua med feber.
OFFISERENE UTE
ETTER «SYNDEBUKK»
Jostein Brun benekter ikke at han har vmrt med pa
middagsboikotten og heller
ikke at han har vmrt med pa

underskriftsaksjonen. Men
hovedmann? Ved et av de
aktuelle tidspunktene Brun
blir beskyldt for a vwre «hovedmann» bak «ulovlig aksjon», kan han bevise at han
var hjemme i Stavanger pa
perm! Det offiserene i Brigaden forsaker a gjere gjennom denne rettssaka er a
forklare en for dem svart
vinter gjennom a legge skylda for alt som har skjedd pa
en «spesielt dyktig oppvigler». Dette er gammel kjent
taktikk fra militmrledelsen,
som ma avvises. Aksjonene i
brigaden hadde nwr innta
100 prosent oppslutning! Det
kan ikke pa noen mate godtas at en soldat skal straffes
for disse rettferdige aksjonene.
JOSTEIN BRUN
MA FRIFINNES!
Hva er egentlig de «kriminelle» handlingene Jostein
Brun skal ha begatt? Han
har klagd pa legestellet i leiren og de hygieniske forholda soldatene var twit til
innta maltidene under. I tillegg blir han beskyldt for a
ha spredd «Kanonen» — ei
soldatpolitisk avis som blei
brukt til a spre informasjon
om aksjonene i leiren og andre soldatkamper.
Var aksjonene rettferdige? Var de nedvendige? Ja!
Og leirledelsens egne handlinger — a innfri krava — er
det beste bevis pa at aksjonene var berettiga. Var de
kriminelle? Nei! Hvis det
var kriminelt a stille krava
— ja, da ma det vel vre toppen av kriminalitet a etterkomme dem?!
Jostein Brun ma frifinnes.
Rettssaka kommer opp i
host og det haster med a fa i
gang stettearbeidet. Vedta
protester og stetteresoltisjoner i militwrleirene, pa sko-

for sivil rett og tiltalebeslutning fra statsadvokaten i
Troms og Finnmark foreligger. Brun settes under tiltale etter militaer straffelovs paragraf 40 «for mot foresatt eller overordnet i anledning tjenesten a ha gjort
seg skyldig i wrekrenkelse i trykt skrift ...» og paragraf 77 «for a ha drevet politick virksomhet innenfor
militaer forlegning».
Brun trenger stone i kampen for a frill nnest

personer reagerer!
Stette sendes: Arild Ronsen, Poste restante, GrunerMika, Oslo 5.

len din og i fagforeninga.
Gjer ditt for at offiserene ikke skal ga rundt og tro de
kan straffe «uroelementer»
uten at demokratisk innstilte

Denne refsen som Jostein Bruun fikk ved siste oppstilling for
dimisjon, er det han har anket og som kommer opp for sivil
rett. Skal vi la han bli domt til fengselsstraff?
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Premierebus so*
I stikkordrebusen denne
gangen skal vi fram til 3 personer innen kulturlivet i Norge: Rebusene gir fremdeles
bare stikkord (ikke selve
svaret) som skal fa deg til
tenke pa en person. Premien
denne gangen er «Landsby
ved daggry» — en roman om
kampene mot den japanske
invasjonen i Kina under den
2. verdenskrig. Lesningene
ma vi ha innen 1/9 og sendes:
Rode Garde rebus
Postboks 4702 Sofienberg
OSLO 5

sk

TiIB/E

-D

Det kom mange svar pa stikkordrebusen. Det begynner
visst a bli mange som leser
Rode Garde noye. Riktig
er:
1. Ny supermakt = SOVJET.
2. Mengistu = ETIOPIA
3. Endyet terrorist (Moshe
Dayan) = ISRAEL.
Slant de riktige lesningene
trakk vi ut K. S. fra Loddefjord, som har MU plata til
Tom Robinson Band tilsendt.
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Finalen er enda ikke ferdigspilt, men det gar mot

SEIER FOR LORENSKOGUNGDOMMEN!
Alt tyder ni pi at en irelang kamp for motorsenter pi Lerenskog er krona med seier. Kulturstjrret i kommunen har vedtatt a gi
kjelleren pi Fjellhamar gird til «mekke»-verksted. Formannskapet gir ogsi inn for dette og det stir Ili «bare» igjen at kommunestyret vedtar dette endelig. Lorenskogungdommen har grunn til
mre optimister, men — det ER folk pi Lillestremkanten som
har jubla for ballen har mist i mil. like glem det — sti pi til dere har fitt sikre garantier for at huset er deres. Forelopig sier vi:
GRATULERER!

— Kuituretaten 1 Lerenskog har
arbeidet for A fa til et slIkt sted for
motorungdommen 1 snart t1 &r,
sier sekretEer Reldar Hansen ved
kulturkontoret. Nar vt ni star
toren en .regiserin7 dette pros ektet 1 lepet av heeten,er det
at
en grunn ttl a-Tegge skjulplden aksjonen som ungdorinnene I
Lerenskog Motorklubb har gjennomfort, hat welt medpa . a presselram dette ttlbudet. Det er heller ingen tv11 om at det er behov

AU F:
seg gjennomfore. Forslaget om
IMO/else av lokalet ble fremsatt
av en av vAre representanter, og
ble vedtatt mot de borgerliges
stemmer. Admlnletrasjonens
innstilling i saken, var at
navierende leleavtale skulle
opprettholdest
VArt lag v11 jobbe aktivt med
saken ved den vldere
behandling. og v11 bit veldlg
overrasket om vAr nitro t11 vAre
folkevalgte ikke er berettiget.

I 10 dr har ungdommen pa Lorenskog onska seg et motorsenter. Hele tida har kommunen
sagt at « vi jobber med saken,.
Forst da ungdommen samla seg
i en aksjonskomite blei det fart i
sakene. Styret har sorga for
holcle liv i aksjonen hele tida
gjennom bl.a. a arrangere fine
kvelder for ungdommen i Lerenskog. Rockeband, diskotek,
poise- og brussalg. Folk fra andre ungdomsaksjoner har vcert
pa besok og fortalt om hvordan

dem har kjempa. Film en om
Hammersborg i Oslo er blitt vist
politimannen som hoppa av,
Asmund Haugen, har kasert.
Her ser du Fjellhamar gard —
huset kulturstyret og formannskapet gcir inn for blir brukt til
mekke.-verIcsted. Motoraks jonene skal ifelge planene ha underetasjen. I 1. etas je drives det
ungdomsklubb mens forskjellige
lag og organisasjoner har kontorer i toppetasjen.

Faksimile fra Akershus Arbei•
derblad 27. juni i ar. Som vi ser
ma sjel sekretieren ved kulturkontoret innromme at det har
vaert motoraksjonens press som
har fort til at de nit far Fjellhamar gird. Under denne artikkelen star en uttalelse fra ALT i
Lerenskog. De — som ikke en
gang har sendt en stotteuttalelse
til aksjonen — er ikke mindre
frekke enn at de tar pa seg wren
for seiren!

Gjennom hele aret har kommunestyret blitt minuet pa at det
fins ungdom i Lerenskog som
ha et sted a vatre. Det har vatrt

mange demonstrasjoner utafor
ra' dhuset i forbindelse med kommunestyremotene. Siste demonstrasjon var i april Dette kon-

stante presset har utvilsomt
vcert utslagsgivende for at kommunepolitikerne no, ser ut til a
innfri kravet om et motorsenter.

7 milliarder i lommepenger?
I en stort oppslatt artikkel presenterer
VG norsk ungdom som rik. 7 milliarder
kroner til lommepenger! Men stopp en
halv : Hadde det betydd noe for deg om
det hadde statt 700 millioner (0,7 milliard) eller 70 milliarder? Og regner du utgiftene dine til klwr og skolemateriell
som lommepenger? Det gjor VG. Vi har
tatt for oss tallene som VG presenterer
og forteller sannheten om dem og
«luksusungdommen».

Norsk ungdom
har god rad. Det
er ikke noe ny tt.
Men at de dispoerer hele sy
milliarder
7 000 000 000 —
kroner i lommepenger i aret
OA errasker %el de
fleste.
Mest bruker de
pa bil og motorsykler. Der gar det
med 1,6 milliarder.
e store
r laws- som
rever 1,5 milliarder.

Vi har tatt for oss forbruket til ungdommen mellom 15 og 29 fix som VG emtaler, omregnet de astronomiske tallene til hva hver
person bruker og sammenlignet med gjennomsnittet i
Norge.
MOTORSYKLER
OG BILER

De tar seg ogsa gjerne
n tar over torsten, og
ruker 800 millioner
roner pa alkoholholdie drikkevarer som er
en tredje storste ut-

iftsposten.
1,6 milliarder kroner bruker unge mennesker pa bil og motorsykler
Skoene gar de neppe av seg.
alle fall kjeper de arlig sko
or 500 millioner kroner. Godt
ledd og skodd gar de pa restaurant, diskotek o.l. og legger igjen 700 millioner der.

Stor undersOkelse
400 millioner kroner av deres lommepenger gar opp i
reyk, like m de b ker
ph toaler o

tikk. Det samme oruker de ph
henholdsvis leskedrikker
beker, blad og aviser.
Fremdeles har de pen
'en. Av dem bruker de

VGs 1,6 milliard fordelt
pa 926 000 mennesker mellom 15 og 30 — hva blir det?
Jo, gjennomsnittsungdommen bruker ca 1 800
kroner i aret til motorsykkel og bil. Og det blir
det savisst intet dollarglis
ay. Og det er mindre enn
gjennomsnittet. Den voksende gjennomsnittsnordmannen bruker i overkant
av 2 000.

KLIER OG SKOTOY
1,5 milliarder til kher og
500 millioner til skotoy blir:
1 700 og 550 kroner i aret pa
hver av oss. Det er litt over
gjennomsnittet som er pa
1 400 og 350.
ALKOHOL OG TOBAKK
Pi slikt stoff bruker vi
mindre enn gjennomsnittet. Vi drikker for 900
kroner aret — mot 1 100
som er gjennomsnittet. (De
under 15 ar er holdt utenom.) Vi reyker for 450 kroner mot 750 som er
gjennomsnittet.
PA RESTAURANT
OG DISKOTEK

Pa slike steder legger vi
igjen ca 800 kroner i lepet
av aret — omtrent som «de
eldre}).

SUMMEN
De 7 milliardene vi bruker pa motorsykkel, bil,
klter, sko, alkohol, reyk,
restauranter, diskotek,
toalettartikler, kosmetikk,
leskedrikker, beker, blader, aviser, plater, skolegang, kasetter, kino, teater, setsaker, is og snacks
blir pr. hode 7 700 kroner i
aret. Konklusjonen min
blir ikke som VG sin. Ungdommen i Norge er blant
den delen av befolkningen
som ma spare pa kronene.
Det er vet ikke sa merkverdig Keller. Skolegang
blir man ikke rik ay. Heller
ikke er det noen god forretning a stifte familie.
Men hvem kan ikke briljere med store tall nar en
legger sammen forbruket
til over 900 000 mennesker?
Du skal ikke stole pit alt
som star i avisene, sa en
kainerat til meg. Faren
min pistil' at bare halvparten er sant. Det hvite er
sant, og det svarte er legn.
Jeg for min del mener det
har noe med hvilke interesser avisen tjener a gjere.
Det finnes jo mennesker
som har formuer pa bortimot 7 milliarder kroner. Og
de vil gjerne ha folk til a tro
at all ungdom har mye penger mellom henda!
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Solgtott i regnwerssommer:

ROD UNGDO
SOM ERLEIRE

I sommer har Rod Ungdom arrangert 9 leire og i tillegg har det veal egen brigade pa 3 leire, Tre-verdener teorien har statt i sentrum for diskusjonene pa de fleste
leirene — og diskusionen gikk sjol om leiren var forste mote med Jenne teorien for en del, og opplegget godt kunne har vaert mer tilpassa dette. Pa leiren
Nordland var utbygginga pa Saltfiellet hovedtema — e sak som d!rekte angar framtida for de unge i landsdelen.
Seminarar om Tsjek.koslovakia, skolen. politivold og forholdet gutriente brakte
leirdeitakerne mye kunnskap og diskusion.
Nytt av arer var Rod Ungdoms egen vandreleir, som gikk Rondane. Tross darlig
var starten og tunge borer med mat, var dette et godt forsok. Bra diskusjoner,
masse flott natur og en trivelig stemning sier raportene Dette blir ikke den siste
vandreleiren Rod Ungdom arrangerer!
Siste forsok blir det heller ikke av et annet eksperiment, nemitg Kulturlelren som
gikk av stabelen ved Otta. Her var det samla et bredt utvalg kulturinteresserte som
de aller, aller fleste ga uttrykk for at leiren var en Hon opplevelse. Diskusjonen om
revolusjonr ungdomskultur ga deltakerne trua pa at det gar an a fa til bra kultur
ganske enkeit, og vissheten om at vi ma ga bredt ut og eksperimentere med kulturelle former.
Ellers var deltaherne delt Litteratur, Biiledkunst, Musikk og Teaterverksteder
som jobba med konkrete prosiekter. Og neste ar blir kulturleiren sikkert enda bedre. Her folger noen smakebiter fra leiren.

BYGDEDANS OG FELESPELL

Na vii jeg vaBre
med i Rod Ungdom!
P4 Rod Ungdoms kulturleir pet Otta troffer vi RUnar som er pci leir for forste
gang.
— Jeg har drevet med
streikestottearbeid for Soillia, men aldri med politikk
sann som her pa leiren, forteller han, sa jeg var ganske skeptisk for jeg dro.
Jeg visste' lite, og trodde
det kom til a bli vanskelig.
S4 jeg meldte meg p4, og sa
meldte jeg meg av igjen,
men siste dagen bestemte
jeg meg for a dra og se
hvordan del virka.
— Og hvordan synes du
det virker?
— Det har vcert voldsomt
godt kameratskap her, og
kulturvirksomheten har
vcert fin. Scerlig synes jeg
Tramteateret var gode,
men del burte ha blitt laga

mere nye ranger her pa leiren. Ogsa i diskusjonene
har jeg 'curt mye, sjol om
jeg ikkc skjonner noe av
tre-verdener teorien, sa
har jeg i hvertfall bestemt
meg for 4 lese mer nar jeg
kommer hjem.
— Ja, du har jo bestemt
deg for a bli med i Red Ungdom ogsit?
— Ja, fordi jeg synes jeg
har lcert veldig mye her p4
leiren, og jeg synes det virker som ona. Rod Ungdom
gar fram pet rette mciten i
arbeidet sitt. Hvis en er
helt aleine nytter det ikkc et
gjore noe, men del er mye
lettere air en Cr mange
sammen. Derfor er det nodvendig 4 organisere seg, og
da synes jeg det er en god
losning 4 were med i Rod
Ungdom, sier Runar.

Regnet silte i ersma striper da vi bredde ut en
plastsekk og bed Emma
Brekken, Harald Bolsveen
og Jacob Skogum pa kaffe i
plastkrus som velta for
hvert lite pust. De kom pa
besek til leiren en kveld og
Emma og Harald hadde
a ansa bygdedans, og Jacob
hadde trollbundet oss med
fela i storteltet pa leiren.
De kommer frA Vagomo
og Otta. Emma og Harald
danser sammen pa kap-‘
pleiker og annet. Jacob,
bygningsarbeider og bonde, er en av vare fremste
spelemenn pa flatfele. I
sommer fikk han NRK sin
pris pa landskappleiken pa
Fagernes.

— Hva synes dere om
opptre pci Rod Ungdoms
kulturleir?
— Det er fint a komme
hit, sier Harald og de andre
nikker, da jeg kom i dora til
teltet, fikk jeg virkelig lyst
til a danse for sa fint publikum.
— Nar en kommer pa
sanne steder er det ofte
mye fyll og spetakkel, men
her er det ikke sann i det
hele tatt, og ingen hengehoder heller, sier Jacob, det
synes jeg er et godt tegn.
Praten gar om lost og
fast, gammeldans og fleip.
Vi koser oss sa vi reint
glimmer bade regnet og
myggen.
— Gammaldansen tar

.

,

Hvor lenge skal
vi tale svina?
«Patpong road — gaten hvor alt
skjer!» «Det er en opplevelse a vandre rundt fra bar til bar. Uansett hvor
man kommer: Pikene er snille, hyggelige... og villige.»
«Den som ikke har opplevet Patpong, har ikke opplevet Osten. For pikene og stemningen er noe eget.»

Jacob Skogum, bygningsarbeider og en av 'mire beste spelemenn spiller (fJolseg opp. PA festene er det
en fin blanding av unge og
eldre som morer seg i lag
ut fra felles interesse, sier
Harald.
Alle er enige om at det er
viktig A ha en tradisjon.
— Folkemusikken bringer ekte glede og god stemning, mener Emma, skal
det vwre ungdomsaktiviteter, ma det vwre noe ungdommen har glede ay. Jeg
vil anbefale gammaldans,
sier hun.
Harald gar for A svinge
seg i valsen i storteltet, og
vi spew Emma og Jacob
hva de synes om at unge
musikere bruker andre instrumenter og blander inn
trekk av andre musikkformer i folkemusikken.
— Jeg synes ikke swrlig
om det, sier Emma, de
gamle slattene er fine nok i
seg sjol.

Humpete gtasgolv til tross,
Emma Brekken og Harald
Bolsveen ga oss en flott

danseoppvisning. Og make
til hyggelige folk disse g jestene var!

Ovenstaende er smakebiter pa sjefsredaktor i Express Sten-Ture Jensens
beretning fra et opphold i
Thailand. Det er vanskelig
komme ut fra «gledesgaten» med pengene i behold
— her skjer sa uendelig
mye spennende ifolge Jensen. Vi er de siste til a betvile at sjefsredaktoren tok
for seg av det han kunne,
men vi tipper representasjonskontoen holdt godt...

re med eksotiske reportasjer fra den fortvilte situasjonen til prostituerte jenter i Bangkok. I siste nummer INVITERER DE TIL
SELSKAPSREISE TIL
«SEX-PARADISET
OSTEN»! For 3.900 kroner
kan leserne bli med pa «alle tiders reise til sexparadiset Bangkok og Pattaya fra
12 til 21 november». I invitasjonen star det videre :
«Men Osten bestar ikke bare av sex, ...det er lagt inn
flere utflukter...» Nei tenk !
I Thailand holder USAimperialismen fascismen
pa beina. PA grunn av
enorm nod og fattigdom

FORHERLIGELSE AV
PROSTITUSJON

Kollegaen i bransjen,
spekulasjonsbladet Aktuell
Rapport, neyer seg ikke ba-

finnes det mellom 170 000
og 190 000 prostituerte.
Denne elendigheta er det
«Aktuell Rapport» arrangerer sex-reiser til! Det er
hverken «alle tiders» eller
«paradis» for kvinnene og
folket forovrig som lever i
landet.
Bade Kvinnefronten og
Kvinnenes Fellesaksjon
mot Pornografi har protestert kraftig mot «sexreisene» til Aktuell Rapport. Vwr med a gym ditt til
at ingen kommer avgarde
12. november!

strabruri, av Anders Viken, sd hele leiren holder
pusten.
— De gamle slattene bar
oppbevares i sin opprinnelige form, men vi skal ikke
ywre for konservative, sier
Jacob, jeg synes det er interessant det disse nye
gruppene som for eksempel
Vernmel gjer.
Praten kommer inn pa
nynazistene, — En skulle
ikke trodd at nazismen
skulle dukke opp igjen. Og
de kan nok pa,virke en del
unge. Vi som husker krigen
synes det er helt forferdelig, disse nynazistene inne i
Oslo skulle bankes opp, sier
Emma.
— De burde absolutt ywrt
forbudt, sier Jacob og nar
vi forteller at Narvesen
skal selge bladet til Norsk
Front, blir bade ban og
Emma sinte — Det ma vi
protestere mot sa hardt vi
kan, sier Emma.

1101)1•
▪

Tiatssluilt Ira AllP(ro I)
Zarg 121),

FANE 2-711
tr*z

4.ve

tkl!

,11
Les Rode Fane nummer
2/78. Her finner du stoff
ont porno og •prostitusjon
utfra kommunistenes
syn.
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Hvorfor ikke en sopptur?
19 juli sa midt i fellesferien som det gar an a fa til gikk et av bedriftsorienteringslopene til Oslo krets av stabelen. Et treningslop som den aktive
klubtien ved Veritas arrangerte i en skog ved Dikemark 3 mil utenfor Oslo. 76
—

—

entusiaster reiste den lange veien for a delta. Og en fin varm julikveld i skogen
fikk alle. Bade de som korn utmast i mal etter et hardlop og de som kom joggende inn med blibmrfarget munn.

Her kan alle delta som har
syn og bein i orden sier John
Olav Nekleby fra arrangerklubben Veritas. Han har akkurat selv kommet inn etter
A ha lopt kort leype, mistenkelig blabwrfarget rundt
munne n
Orientering er en typisk
masseidrett. Utstyret som
kreves er bare kompass (Koster ca. 35 kroner).
Er det ikke lett a dumme seg ut i orientering?
Jo mer du dummer deg
leper vill
jo lenger
ut
fra folk kommer du. SA det
er det ingen som ser. Og alle
bommer pa post av og til. Ellers vil jeg anbefale turoOrientering
rienteringen.
etter poster som star oppe i
flere uker. Slik at du kan ga
a finne postene nar det passer deg. Det er mange steder
i landet det er slike arrangementer etter hvert. Og de gir
fin trening i a finne fram etter kart og kompass for dere
som vil begynne a lope lop.
Vi kan bare si oss enig. Det
er nyttig pa mange visa kunne ta seg fram med kart og
kompass. En skautur er Keller ikke usundt... Du er utfordret.

Oslo bedriftsidrettskrets
Oslo Bed riftsidrettskrets arrangerer lop vanligvis hver tirsdag og
torsday hele hasten. Lopene er apne for alle som
ikke Loper aktivt. Treningslopene har egen
klasse for nybegynnere
pa ca. 3 km. Forkunnskaper som trengs er litt
kjennskap til bruk av
kom.pass og kart. Biters
er det klasseinndeling etter kjonn og alder. Oppmotested blir kunngjort i
Aftenposten og Arbeiderbladet under , liva-HvorNan, pa idrettssiden den
dagen lopet gar.
Det er bare a ta med
seg kompass a mote opp.
Kartet du skal bruke ma
kjopes pa startstedet (Koster ea. kr. 5,-).
Andre kretser har lignende opplegg. Undersok
med bedriftsidrettskretsen.

—

—

—

—

Ater

—

Boker

—

Plater

Ola Nokleby, Veritas

—

Boker

—

Plater

—

Baker

The Rolling Stones: Bob Dylan:
SOME GIRLS STREET LEGAL
«Stones er ikke verdt noe
mer,» sier Tom Robinson og far
sa era flagrer av sinte lesere i
Melody Maker. The Rolling Stones er na i hvert fall ute pa platemarkedet igjen. «Some Girls»
har gatt rett til topps i statene og
har bare «Saturday Night Fever» og Bob Dylan foran seg i
England.
Vi kjenner igjen det «gamle»
Stones pa denne skiva. Munnspillet er tilbake igjen og ute er
Billy Preston ( ryktene gar om at
det er Paul McCartney som har
satt i gang en kampanje mot Billy Preston pa grunn av rasistiske ideer). Alle latene sa nar
som en er signert Mick Jagger
og Keith Richards, og her er det
ikke langt mellom hoydepunktene. Den hoye musikaiske kvaliteten som det mollstemte apningssporet «Miss you» innevarsler holder seg hele plata
gjennom. Her er vakre ballader,
punk-rock, saksofonsoli, harvete
gitarer, country & western ( ! )
og Mick Jagger.
Tekstene pa plata og spesielt
tittelsporet, er et sorgelig kapittel. Her oser det av kvinneforakt
og Jagger klarer selvfolgelig
understreke innholdet pa en mate som bare han er i stand til
gjore som vokalist. Her er smakebiter fra teksten: «Engelske
jenter er sa pene
men jeg orker ikke tanken pa a snakke med
dem i telefonen/ Hvite jenter er
artige, men noel; ganger gjer de
meg spiv/ Svarte jenter tenker
bare pa a bli knulla hele natta
—

THE ROLLING STONES:
SOME GIRLS
EMI 7C 064-61016
Tom

—

Plater

—

Boker

Nazistene sprenger
RARs konsertlokaler
i lufta
I slutten av juli arrangerte
Rock Against Racism og Anti
Nazi League demonstrasjon og
rockekonserter i Manchester
et tre dagers «karneval». Minst
15 000 deltok i demonstrasjonen
den storste politiske
demonstrasjonen i Manchester
siden krigen. Konsertpublikumet talte opp imot 30 000 da
Graham Parker var pa scenen.
Dundrende suksess, med andre
ord.
Kjempeoppslutninga om RAR
og ANL gjer fascistene i «National Front» desperate. Rett etter
Manchester-festivalen sprengte
de to konsertlokaler som RAR
ofte benytter
i lufta. Pa bildet
ser du et av lokalene
Albany
Theatre
som ligger i Deptford. Eksplosjonen var sa kraftig at taket pa bygningen forsvant.
—

—

Bob Dylan opplever en ny var
som artist for tida. Kassegitaren
har han lagt pa hylla
na er
han rockeartist. Nylig ayslutta
hen en fantastisk suksessrik europaturne med en utekonsert pa
Blackbushe flyplass ved London
for 250 000 tilhorere! Billettene
kosta 70 kroner, Radio Stars
spiller for 15 kroner og Clash for
25
Dylan-turneen kom samtidig
med hans nye album
Street
Legal. Protestsangeren Bob Dylan er det ikke mye igjen av, og
skal du fa tak i et eventuelt budskap i tekstene, bet:du helst were stiv i engelsk. Det som sies
blir nemlig fortalt i lyriske «bilder». Men joss, tekstene er ikke
platte pa noen mate. Temaet er
ofte kjarligeht og barer tydelig
preg av at Dylan nettopp har
vart gjennom en skilsmisse.
Musikalsk skiller «Street Legal» seg klart fra det forrige albumet «Desire». Na kjorer Dylan helelektrisk, men har beholdt fiolinen og lagt pa en saksofon. Tre syngedamer gjer en
fortreffelig jobb, ikke minst pa
platers ferste spor, «Changing of
the guards»
den er ei perle.
BOB DYLAN: STREET LEGAL
CBS 96067
—

—

—

—

—

...

Johan

Sex Pistols
Sex Pistols har tatt til a rare
pa seg igjen. Johnny Rotten har
hoppa av, og den nye vokalisten
A er ingen ringere enn den kjente
togreveren Ronald Biggs. Tated len pa den siste singelen? Crime
1 pays!
—

Plater

—

Boker

—

Boker

—

mer som driver sabotasjevirksomhet mot de tyske okkupantene under 2. verdenskrig. Boka er
fantastisk velskrevet, spennende og ikke minst larerik ! I en
ikke altfor fjern framtid kan det
vare norske ungdommer som er
nedt til a operere bak fiendens
linjer.
De aller fleste Oktoberbokhandlene og I. Tronsmo i Oslo har igjen boka fra salget. Fort
deg a bestill sa far du den for 25
kroner!

Streikeroman i
3. opplag!
Sommeren 1976 ga Sivle forlag
ut ei lita bok av debutanten Toril
Brekke
«Jenny har fatt sparken». Romanen handler om
streik og solidaritet pa en bredfabrikk der en eldre arbeider
blir sagt opp. Na er boka kommet i 3. opplag! 10 000 er trykt
adskillig flere har lest den. Denne boka gar fra hand til hand
bak fabrikkportene.
—

—

57 sider sprengstoff

—

Plater

—

Boker

—

Noen ganger far borgerne
vondt i hue
sarlig nar den progressive bevegelsen gar framover og vinner seire. En dag i juli
gjorde det ekstra vondt oppe i
toppen pa en av dem, Per Egil
Hegge i Aftenposten. Han hadde
fait et lite hefte i handa. Utgitt
pa Oktober Forlag. 57 sider
tulle av sprengstoff. Diktsamlinga «Vapnet er smidd pa ny» av
Kjersti Ericcsson.
Hr. Hegge skjonte straks at
dette var ei farlig lita bok for
borgerskapet. For sjol han, sindige mannen, blei slitt i to retninger mens han leste. For disse dikta var knakende godt skrivi, men sa var det det da, at de
handla jo om det kommunistiske
partiet, om arbeidsfolk og kvinner og om internasjonal solidaritet. For borgeren Hegge er sant
et problem. Men for deg og meg
er en farlig bok for borgerskapet
en god og -brukbar bok for oss.
Kjep boka, les den og bruk dikta
den koster bare 9 kroner.
—

—

oDen unge garde»
Oktober Forlag har hatt et
sommer-tilbud gaende i Ai.. For
et par tiere har vi hatt sjansen til
a skaffe oss nyttig og underholdende lesestoff. Tilbudet gikk ut
21. august. En av bekene pa
sommerlista vii vi likevel reklamere litt spesielt for
romanen
«Den unge garde». Boka handler
—

Plater

—

Boker

—

-

ROdskrubb **

1/3 naturlig stprr.

ungstorget).
God tur!
RODSKRUBBEN er en god
matsopp som finnes over hele
landet. Rersopp (Ser «svampete» ut under hatten) med en
tykk rod -brun hud pa hatten.
Hattehuden er storre enn hatten og henger utover hattekanten. Stilken har kraftige, brune
tradtjafser. Kjottet er fast,
rockier forst, graner siden og
svartner tilslutt i lopet av
knapt 10 minutter. Prey ved
bryte av stilken. Redskrubb liker seg best i lauvskog og pa
mosebunn. tinge sopper er
best, eldre er ofte markspist.
BRUNSKRUBBEN likner
mye pa RODSK4UBBEN og er
ogsa god. Den har morkere
stilk som nesten belt er dekket
av svarte tradtjafser. Kjettet
er hvitgrsitt og lost.
Nserstitende arter er alle spiselige.

Brunskrubb

1 3 naturlig

Plater
Baer Plater Boker Plater
Les Diablito-serien!
om en gjeng russiske ungdom«Praha-varen»? Var Dubcek en

—

—

—

e ker

Plater

Na er vi midt i soppsesongen. Skogene bugner av gode sopper. Hvorfor ikke benytte seg av det? Soppene
har i uminnelige tider veedt
et tilskudd i matveien. Det
er ikke sa vanskelig a here
seg i kjenne igjen f.eks. 8
vanlige matsopper. Vi kan
foresli disse «sikre» soppene: Kantarell, fitresopp,
matriske, redskrubb, brunskrubb, lys piggsopp og
steinsopp.
Disse er det mye av, de
er lett kjennlige og kan ikke forveksles med giftige
sopper. Ta med kurv, —
plast gjer soppen blot og
slimete. De ferste gangene
lonner det seg a ha med en
soppbok med skikkelige
tegninger/fotografier. Er
du i tvil gar det an a oppseke soppkontrollen der det
fumes silk (I Oslo: pa yo-

Plater

—

—

Boker

—

Plater

—

—

—

—

I den andre boka er Morgan
Kanes sonn Paco pa straffeleir i
Ser-Mexico. Leiren er et helvete.
Overlever de et ar er de heldige.
(uheldige? ). Paco klarer a remme sammen med en indianer,
men han havner i henda pa haren og lar seg verve «frivillig» til
5 ars tjeneste i et annet helvete.
Ogsa herfra klarer Paco a remme og oppsoker til slutt en av frigjeringsbevegelsene. Boka forteller ogsa om hvordan Nina (en
venninne av Paco) blir fengsla
og ma prostituere seg for a overleve, blir gravid og sendt bort pa
en fabrikk.
Masterson far innmari bra
fram hvordan det var i Mexico i
ca. 1910, under et steinhardt o demok ratisk » styre. Herren og politiet star spent fram som fascister i kapitalens tjeneste. Boka
viser undertrykkinga og oppreret mot den, bade fra enkeltmennesket og massene.
Dessuten er boka javla godt
skrevet og spennende. Kvinnesynet til Morgan Kane er forandra til det bedre, men noe star
igjen enna. Masterson liker jayla godt den ensommes °ppm- og
kamp, na begynner han ogsa.
skjonne at man ma sta sammen
skal det fore fram. Gray fram
17,50 og les boka. Det er den
verdt.

—

—

virkelig sosialist? Matte okkupasjonen motstand? Hvorfor matte
Sovjet okkupere? Hva mente de
norske partiene i 1968? Hva er
Charta 77?
«Tsjekkoslovakia under

jern-

hcelen. gir deg svar pa disse
sporsmala og mye, mye mer.

Tgiri
1S K0
SLOVAKIA
10 ars okkupasjon
ISA SLOVAKIA
UNDER
&LEN
ALLY

at PC.

«Tsjekkoslovakia
under fernhcelen»
Forlaget Oktober har nettopp
sendt ut ei enestaende bok om
Tsjekkoslovakia. 21. august i ar
hadde Sovjet-okkupasjonen av
landet vart i 10 ar
derfor
«Tsjekkoslovakia under jernhalen». Forfatterne Per Lund og
.Rise Berg har delt inn boka i disse kapitlene: ,, 21. august 1968.
«Tsjekkoslovakias historic
ei
historic om undertrykking og
motstand.
«Folkedemokrati
og kontrarevolusjon.
«Prahavdren.
«Okkupasjouen og
kampene i (Ira etter.
«Tsjekkoslovakia i dag. og «Styrk
kampen mot sosialimperialismen.. Boka er illustrert med 37
tegninger og bilder.
Lurer du pa ting som: Gjorde
kommunistene kupp i Tsjekkoslovakia etter krigen? Hva var

Aktuell bok om historie,
okkupasjonsar
og kamp i Tsjekkoslovakia

—

Pris kr.42

250 sider.

—

—

Oktolner

—

Nk

—

—

—

Boker Plater

—

Boker

—

Plater

—

Boker
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10 000 TIPSET!

gkriv eller ring Rode Garde, Boks 702 Soflenberg,
Oslo 5. Tlf (02) 35 32 62 og
du har muligheten til a hi
spredd ditt tips til 10 000 le-

sere. Hell gratis.
(P.S.: Husk at posten blir
apnet og telefonen avlyttet.
linnet a oppgi navn o.l.
unedvendig.)
—

F

Rode Garde,
Boks 4702,
Sofienberg, Oslo 5

Horehuset ble
ungdomsklubb!
Noe av det fOrste som skjedde etter at byen Agordat i Eritrea ble frigjort i september i fjor, var at ungdommen fikk
et sted a vaere. Bare 3 uker etter at de etiopiske okkupantene var hivi ut av byen, ble det apna ungdomsklubb i en
av byens fineste villaer. Lokalene var bygget som selskapsklubb for de italienske kapitalistene i byen
seinere hadde
det vaert offisersklubb for etiopierne. Den gangen var klubben sentrum for prostitusjon og fyll i Agordat.
Da Rode Gardes medarbeider besokte ungdomsklubben
en ettermiddag i juli i ar, var det ganske andre aktiviteter
som foregikk i huset og i hagen.
—

ungdommer her. Hvilket
norsk tettsted pa 7 000 innbyggere har et sant tilbud
til ungdommen?
Her var ingen kommunepamper som laga regler pa
vegne av ungdommen.
Klubben ble drevet av
ELFs (Den eritreiske frigjeringsfrontens) ungdomsorganisasjon, og det
var medlemmene selv som
leda arbeidet. Klubblederen het Tsemaye, han
var 22 ar og frigjeringssoldat hos ELF.
Det var mange aktiviteter i gang den kvelden vi
var pa besek. En del av

Agordat hadde i sommer
7 000 innbyggere. Det hadde bodd langt flere folk i
byen, men mange hadde
flykta i redsel for etiopiernes terror mot sivilbefolkninga og bombing av byen.
Flyktningestrommen var
na slutt, og folk var sa
smatt begynt a vende tilbake.
APEN HVER KVELD

Ungdomsklubben
var
apen sju Jager i uka fra etter skoletid til seint pa
kveld. Klubben hadde 200
medlemmer, hoer kveld
var det mellom 70 og 100

dem var akkurat som pa en
norsk ungdomsklubb. Her
var turneringer bade i
bordtennis og volleyball.
En gutt og ei jente spilte
sjakk. Men for dem het het
ikke de sma brikkene bonder, men «fighters» — frigjoringssoldater.

Volleyball-turneringen var populcer.FY sisk trening var en viktig del av aktivitetene pa klubben for a ruste ungdommene til frigjoringskrigen.

f.eks. tuberkulose, er hygienen en avgjerende faktor for a bekjempe sjukdommene. En tredje gruppe var opplrt i ferstehjelp
og klar til a hjelpe skadede
etter bombeangrep.

ogsa et bibliotek som de
holdt pa a bygge opp. Dette
var ingen lett oppgave. Under etiopierne har ikke eritreerne fact lwre sitt eget
sprak, tigrinia, pa skolen.

ETIOPISK OFFENSIV

Rode Garde pa t igdon sklubben Agordat, Edirea.
TEATERGRUPPE OG
BIBLIOTEK

Klubbens teatergruppe
holdt pa a eve inn eritreiske sanger og danser.
Den nasjonale kulturen er
viktig for eritreerne under
frigjeringskrigen. Eritrea
bestar ikke av 1, men av 9
nasjoner med hvert sitt
sprak og kulturelle swrtrekk. Kolonimaktene har
understreket og utnyttet de
nasjonale ulikhetene til
splitte det eritreiske folket.
I kulturen kommer mye
av et folks historie og hverdag til uttrykk. Gjennom at
ungdommen i Agordat blir
kjent med kulturen fra andre deler av Eritrea, blir
de ogsa, et stykke pa veg
kjent med folket der.
Ungdomsklubben hadde

Det har heller ikke kommet
ut aviser eller litteratur pa
tigrinia. Etter frigjeringa
er det for forste gang laget
skolebeker og blader pa
eritreernes eget sprak, og
enkelte utenlandske baker
er oversatt.
KLUBBEN MED
I KRIGEN

Alle klubbmedlemmer
var organisert i smagrupper. Gruppene hadde
jevnlige politiske diskusjoner og studier. De hadde
ogsa faste oppgaver i oppbygginga av det nye Eritrea og i a stette opp om soldatene som kjempa ved
fronten. En gruppe hadde
ansvaret for a kontrollere
markedet i byen. At det ikke ble solgt pa svartebers,
at prisene var etter av-

Saadia er 17 dr og er pa klubben
hver kveld. For - frigioringa av
Agordat holdt hun seg bestandig
hjemme om kveldene. Fikk ikke
lov a ga ut om kveldene pa grunn
av etiopiernes terror.

talene osv. En annen gruppe arbeidet under helsestasjonen med kontroll av hygienen. Den dro rundt pa
kafeer og sa etter at det var
renslig og ordentlig pa
kjekkenet, mobiliserte folk
til a rydde seppel fra gatene osv. I land i den tredje
verden med lay levestandard og mye alvorlige
bakteriesjukdommer som

I sommer satte etiopierne inn en voldsom offensiv
mot det frigjorte Eritrea,
og i dag star etiopiske styrker igjen rundt Agordat.
Like etter at Rode Garde
besekte Eritrea, satte etiopierne inn en voldsom
offensiv mot det frigjorte
Eritrea, og i dag star etiopiske styrker igjen rundt
Agordat. Ungdommene pa
klubben er na i full gang
med a stette opp om soldatene ved fronten rundt i
byen. De baker bred, samler inn utstyr soldatene
trenger, hjelper sarede.
Om etiopierne lykkes i
okkupere Agordat, vil ungdomnien ganske sikkert
miste klubben sin og igjen
matte holde seg hjemme
om kveldene av frykt for
etiopiernes terror. Men like
sikkert er det ogsa at de
eritreiske ungdommene en
dag vil a klubben igjen for
godt — i et fritt og sjelstendig Eritrea.
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Grundig og spennende
studiesirkel om Eritrea
som 3. verdenkomiteen
har gift ut. Bestill fra:
Eritrea-grtippa
Anti-imperialistisk komite for den 3. verden
Postboks 5645, Briskeby
Oslo 2.
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