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Kanskf a de IIeete som :leser det
site oppropet fra krigadeltakerne
bare vii . taste lettere oppgitt D^
hodet Det hfrea da ogsA noe'vir-

keughetsfjernt at vi liar grupper iv9rt samfunn son for ramme al'or planlegger revolusjonaer virk-

eomhet —tog at de ends til driver
vlpe31treang
i.aommerleiper.
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ML-gruppene (marxist-leninist-gruppene og STTF(ti»1) i Bergen
forlangor pata10 og straff for redaktor Ingenund Fann i
Bergens Tidende for wrekrenkonde uttalelser, jfr. Straffelovens

1

paragrafer 2 +6 og 21+7.
Saken g je1th r lederartikkel i aviseri 7. september i fir.
At vi "ender til driver v apentrening i sornmerleirer". er en
Leskyldning sots savner ethvert grunnlag i virkeligheten og den

or grovt injurierende og arekrchkende. I skjerperide retning
taler det forhold at redaksjonen apenbart skriver ovenstaende
mot bedre vitende.
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FOLK HAR KBAV PA A FA VITE NOYAKTIG HVA.OFFI=
SERENE,MORGENAVISEd,"BT" OG "BA" GAR INN FOR
OG HVA DE BYGGER PA:

RERBENS MRBEIQERBL>O
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"BAs — Tiradog

LOG NENU OM MARXISI'LENINISTENE (ML C, S URi):

Bergen 10.9.72.

aep. 1972.

KORTENE Pi 9QRDETI

For tiden
For dieec+ gruppene er d
betstitr it+en revolusf oneere virkmkm ye, poltiek uro og Okomo^omhet i fa folk tffi si nei
ani ke Isriier eom er ehe m*ltai EF, meta sikte p9t at dettl
s^Gtiagen.
vil skape et i konomisk og polltick ka s i
de kern utnytte.

DERSOM "BT"'s REDAKTOR ONSKER A UNNGA AT
HOLDBARHETEN I AVISENS SKRIVERIER SKAL
AVSLORES I RETTSSALEN = TfiEKK TILBAKE
FALSKNERIET OM VAPENTRENING:
DERSOM HAN HOLDER FAST VED BESKYLDNINGTNEFRAM MED BEVI SENE !
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HVA MENER "BA"'s REDAKTOR OM OFFISERENES"KRA
OM TILTAK"?
H VA BYGGER REDAKTOREN BESKYLDNINGENE OM,AT
KAOS,MISNOYE, JRO OG OKONOMISK KRISE ER MALET
FOR MARXIST.=LENINISTEMS PA? DO.KUMENTERL

T

MURGENAVISEN
t3erg.s. l*da.T Z septeml 1933

I M1)lJcHEt OG 'LL ' -jl

HV ILIE FORHD LDSREGLER ER DET REDAKTOREN I MOIL.
GENAVISEN I LEDERARTIKKELEN 6/9 FINNER DET
UNODVENDIG A KOMME INN PA?
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"BT" tyr na til de snuskete smalognene. Som
grunner for a nekte spal.teplass for svar pa
helsides hetsangrep, angis (13/9) at svaret
var stensilert og -ieke undertegnet.
To nye l5gner0 Flere argumenter 'T3T"?
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oft A
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Redakt/r Johan H. Eriksea

Tyskland var i uker
bare en harsbred
fra randen av boisjevikisk kaos.
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nasjonalsosialistiske kongress.
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De aktive deltagerne i Norges krig mot nazismen, som t gars
dagens avis appellerte til Regjeringen om a stoppe all statsstotte til
militante, revolusjonaere grupper, vii til sear sikkert fd site at de er
fascister.

.

Ordet fascist horer til den faste terminologien i SUE (m- l) og
omfatter alle som er uenige med dem. Det er sdledes pd en
gang et filologisk misfoster og en hederstitel, som jossing ble det
for dem som stod nazistene imot.
Hva var demokratiske samfunn ellers kan tenkes a mAtte to av
forholdsregler, er det i denne forbindelse unodvendig a komme inn
N©dvergerett vii like fullt tilligge samfunnet som den enkelte.
Vi far alle hdpe at det aldri blir aktuelt.
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I de siste ukene har vi sett at en
gruppe mennesker har pr¢vd a to
monopol pa det norske folkets
feller kamp for frihet under siste
krig. I begynnelsen n¢yde de seg
med a stille sin krigsdeltakelse
som pant pa at Norge bdr oppgi
sin selvstendighet og

ga inn i

EEC. I et opprop som er rettet til
den norske regjering og gjengitt i
Bergensavisene den 5. sep
tember, gar en del av dem et
skritt videre: Fremdeles i egenskap av'«aktive krigsdeltakere»
krever de na at marxist-leninister
og
revolusjonaert
innstilte
mennesker skal nektes de samme
rettigheter og muligheter til legal
politisk virksomhet som andre
politiske grupperinger.
De protesterer mot f¢lgende:
1. — at staten gir tilskudd til
revolusjona r virksomhet gjen
flour st¢tte til studiearbeid.
`l. — at Staten gJ ennom studie
lan finansierer revolusjonar
virksomhet
— at staten pa andre mater
gir
«indirekte st¢tte» tit
revolusjonaer virksomhet.
— at staten

«legaliserer»

revolusjonaer virksomhet.
5. — at marxist-leninister far

kreftelse.

Men fremdeles nyter de revo
lusjonaere godt av demokratiske
rettigheter. Herrenes krav er
enkle :
Punkt 4 ma bety
at
revolusjonaer virksomhet gjdres
illegal, revolusjonaere organisasjoner forbys, revolusjonaer(
meninger kriminaliseres.
Punkt 2 ma bety at revolusjonaar ungdom wider utdanning
skal nektes lan og stipendier, at
attest for «riktig» politisk inn stilling ma kreves f(r Ian inn vilges.
Punkt 5 er ogsa Lett a forsta.
Derimot er det uklart hva som
menes med «indirekte st¢tte» i
punkt 3. Skal revolusjonaere som
bygger hus, nektes husbanklan,
revolusjonaere bender nektes

Men underskrivernes krav og

fremgangsmate lukter for ille til
at smilet er pa sin plass. De etterlatte etter tusener av falne og
krigsskadde blir tatt til inntekt
for de drastiske tiltak og for at
krigen var en krig mot kommunismen.
Det er dristig. Sa^rlig tatt i betraktning at kommunistene vanit
allmen respekt for sin krigsinnsats. Var ogsa de ute for A.

¢delegge demokratiet 2 liva me^T
c
enkene utter kommunistiske motstan s o
et er ik e sa fa av
modem rundt i landet. Oonronerne
snakker om han mot ije etterlatte
Vi sp¢r: if -em er det som drisler
•seg til a to ordet han i sin munn?

E
OFFISEREP,
I/YREMENN

I flere ar provd a hanke denne

oppfatningen inn i folk. Osloaviser har skrevet om vapen
treeing i Nordmarka om fysisk
a y straffing av «ulydige med
lemmer>, til og med gjengitt
fahrikkerte dokumenter om opprorsplaner. Ifjor hie det antydet
at «maoistene> sto hak spreng
ningen av F aedi elandsvennen. I
(lag or disse beskyldningene forstummet. Men etter hver eneste
sommerleir fabrikkeres det arvisst nye. I ar setter Bergens

I'idende rekorden ved sin leder
artikkel 7. September. Mens
Morgenavisen
roPerne
g
go 0
Pp
n(Syer seg med a koke suppe pa en
offentlig 1¢peseddel der det star
at idrett er viktig for A samle

skapet i Bergen.

sl¢ringene
» er

Politisk finner man Here av de
mesh fremtredende representanter for Hoyre, bl.a. den na
va rende varaordfdrer og den tid-

ligere ordforer August D. Michelsen. Det er riktig at August D.
Michelsen kjempet mot overfallsmennene under krigen. Men det
cr like riktig at han for krigen
aktivt kjempet mot Arbeiderbe
vegelsen pa ytterste hoyre f10y.

Som formann i Bergen Unge
Hoyre oppfordret Michelsen alle
byens horgere nil a stemme H¢yre
i 1933. Iloyre hadde da listeforhund med Nasjonal Samling

trykt opp, og

bed¢m holdbarheten sj¢l! Er
dette utilstrekkelig: Dra ut til
Herdla der sommerleirene ble

kratiet. En av dem, major Olav
Otterskred ga i et innlegg i B.T. 1.
juli i ar uttrykk for det syn at dC
som ikke vil ha noe med kommunister o.l. a gj¢re1 b r kreve at
et Nei-flertall ma vaere pa minst
60% for-at det skal tas hensyn til
_av_ Storti get. Venstre-radikalernes stemmer (Ca. 10%) bdr ikke
telle med!

m loin
lrranger t og snakk med de

bor der. S p Or om det foregrkk
vapentrening eller om det kunne
foregatt silk virksomhet uten at
jolk der ute vilje oppdage det. _
w rxist'Ll var politikk: Ma
leninistene og alle e te kom-k
munister tar a y stand fra terrorisme og voldelige aksjoner fra
sma grupper som middel nil a forandre samfunnet. Dette har atltid
va?rt wart standpunkt og vi deler
det med meningsfeller over hole
verden. Vi er mot terrorisme i
vart land, og vi er mot den i land
der desperate forhold kan drive

folk til desperate handlinger.
( Latin-Amerika, Palestine, NordIrland).
Enslik linje rammer uskyldige,
den splitter dem som ma sta
sammen mot udertr y kkerne, og
den gir reaksjonen paskudd for

reaks,jona.re fremstdt mot demokratiske rettigheter.
Og fdrst og fremst: Vi er imot
en slik linje fordi den fornekter

jlovedprinsippet i kommunismen
—at bare de brede folkemassene
kan forandre samfunnet hit det
bedre. I silt vesen byger
terrorismen pa en horgerlig elitetenking: En handful] «eksoetter i

deres makt og privilegier. ____
sp¢rsmalet wiser hvor langt
erno ratiet sire er seg. tats

apparatet spennes for tilhenger
vogna. Ja far 5 ganger sa store

bevilgninger som Nsi. Na skal
folkea y stemningen gj¢res tit et
partivalg, ikke til et EEC-valg.
Hellas i 1967 og Frankrike i 1968
viler hva som venter i mer
skjerpete situasjoner: Militaerapparatet og offisersjuntaer skal
verne makthaverne — ikke mot
voldelige mindretall, men mot
folket sj¢l.
Marxist-leninistenes syn er at
arbeiderklassen og folket ma forscare sine interesser med vapen i
hand, nar utenlandske og innenlandske makthavere setter seg,
mot flertallets vilje. Bare et folk
som innser dette, kan i beste f1T
(rata innenlandske kuppmakere
og utenlandske imperialister
ivstin til a dra - frem sabelen.
Dette er marxist-leninistenes
syn. Det er offentlig kjent, f.eks.
gjennom heftet «Proletariatets
demokratiske diktatur».

0FF/SERSOPPRO/9ET.•
7YVEN 5ori ROPER STOPPTYVEN....
Er det dette synet pa void og

voldsbruk som har skremt offiserene og politimennene til a
kreve statlige tiltak mot annerledes tenkende? SjOl sitter de i et
;igantisk voldsapparat, kon
trollert av fremmende herrer
gjennom NATO. Det er dokumentert — og offisielt bekreftet — at
dette apparatet ifjor gjennomf¢rte «realistiske pvelser» der

fienden var «SUF-grupper»,
«FNL-grupper» og arbeiderne pa
navngitte bedrifter. Det er folk
som star bak alike ¢velser som na
s^piller forskrekket over at ens
politisk organisasion leier et for^amlingslokale ,jlv piennnmfdrer
politiske diskusjoner og gvmna
^tikkclvelser-pa ei dv ved Berger..
Vi kjenner lusa pa gangen. Forskeren Sverre Hartmann har pavist hva som skjedde da ledende
offiserer etter 9. april 1940 pr¢vde

a fa istand militaert samarbeid
mellom ncrske og tyske styrker
for a forsvare oss — mot Sovje:!
Sjefen for overvakingspolitlet
pr¢vde i 30-ara a reise en hekse
jakt mot kommunistene. «For a

j^volusjon» skal ordne opp pa

vegne av folket, folkeis skaperkraft og initiativ er ingenting.
Betyr det at marxist-leninister
er pasifister som aldri vil to
vapen i hand? En ting ma vaere
klart: Spdrsmalet om bruk av

forsvare demokratiet mot
bolsjevismen». I 1940 ble den
samme Jonas Lie Qulslings rikspolitisjef.

void i undertrykte klassers og

nasjoners kamp oppstar ikke
fordi folkelige hevegelser eller
kommunister onsker void. Alle
marxist - leninisters mal or en
fredelig verden uten krig. Men vi
forveksler ikke v 5re egne onsker
med det som er mulig for a na
alet. Vi tror ikke pa julenissen.
Vi vet ut fra erfaringer i vart lane
og andre land at makthaverne og

Slik har det alltid vaert i norsk
historie: Truselen mot d edI1rZ

kratiet har aldri kommet fra
venstre alltid fra h vie. Ogsa i
age det sterke krefter som har
interesse av a konstruere opp en

overklassen aldri stiger ned fra

maktens tinde frivillig._De
t er deg
som bare respekterer stemma
FQftRST5M g NrJ U NDEf OPPROP6T
seddelen sa lenge den ikke truer AUt - 0- r1!(HGLSEN

innbilt fiende Ira venstre.
Flertallet av folket vil beholde
norsk sj¢lraderett og sier Nd til
salg av Norge Opprop med krigsveteraner og Taelavag-mgtet tar
sikte pa a fa folk til a Bette

likhetstegn mellom frihetskamp,
fred, demokrati og Ja til EF.
Dette er f¢rste skritt.
Men folket er skeptisk til et nytt
«Fellesskap» under tysk ledelse.
Derfor ma det utPekes en annen
fiende av frihet og demokrati.
Gammel anti-kommunisme fra
50-ara og fersk SUF-hets tas i
bruk. O€, folket ma innbilles det
umulige: At det egentlig ikke var
tysk imperialisme og fascisme vi
sloss mot under .krigen, men
SUF!
Pa denne maten haper Ja-

mennene a oppna to ting pa kort
sikt A dekko sitt eget svik mot
nasjonens interesser samtidi
som all* 1 EC- lna^,^
^_
Stemoles som flartincr mM vnjdsjnenn og djktatur. Malet er sely-.

folgelig vakiing og splittelse i

motstandsfronten.
Taktikken ble lansert av
Halfdan Ottosen i Bergens
Tidende i mai. Han er underskriver savel av krigsveteranenes opprop for EF som afrkrigsveteranenes opprop mot politiske
rettigheter for revolusjonaere.
M¢nsteret fylles ut av Ungdomskampanjen for EF som i annonser
i Oslo-avisene vil ha folk til a tro
at Nei til EEC er det samme som
Ja til (SUF (ml). I det tilfellet var
ebevismaterialet» om SUF
(ml),'s biodige hensikter et kart
over teltleiren for en sommerleir
pa pstlandet, gjengitt i avtrykk!
Hva wiser donne taktikken?
Pen viser at tilhengerne er ribbet
for saklige argumenter o g at de
eg iferd med a bji d:Sn• r51C .-,v

FN FOR5i41Ak

PA EEC
Men vi tror de torregner seg.
De undervurderer folks vur-

deringsevne og dOmmekraft.
Akkurat som Braltelis ultimatum
kommer ogsa dette utspillet til a
fa den motsatte virkning: . Med
sine krav om a al grense demokratiet for a redde demokratiet»,
ar o'ffirene vist hvi)k- e krefter

tom ear i spissen forr e
medlemskap. De har gilt oss en
liten forsmak pa tilstandene i
. F.eks. i VestTyskland der
om
c et nylig er vedtatt en Nov mot
ansettelse av eforfatningsfiendtlige elementer» i statens
tjeneste. Eller i Frankrike der
bevaepnete bedriftsvern opprett
holder «ro og Orden» pa arbeids-

Dersom det fins EEC-motstandere som ikke har gjennomskuet Ja-folkeens anti-konlmunistiske taktikk — kanskje
tilogmed blant de 97 — sa b¢r de
na tenke over faren for a bli bl•ukt
av h¢^rekreftene, for tnal de ikke
ij¢l er enig I.

I NkER

gift oss et lite innblikk i hvilke
fremstdt vi kan vente oss fra de
meat reaks]onare kreftene 1 v r
Land dersom de oppmuntres av et
Ja-flertall den 25. se tember.
Oppropet er en sterk opp

fordring til alle EEC-metstandere om a slutte rekkene
enda tettere, og ¢ke innsatsen for
Nei-flertallet og en varig front
mot EEC.

Det er et varsko ikke hare tit
marxist-leninister, men nil alle
progressive og demokr rter om
forsterket arbeid for a verne om
de demokratiske rettighetene vi

Iene til a ra grunnen. De mest

13.T. 's st¢tte til Morgenavisen og
de m¢rkebla b0r vekke venstrefolket.

Oc

FA/ERLO'E

plassene og nylig skj¢t ned og
drepte en revolusjonEr arbeider
som delte ut lgpesedler pa
Renault.
Og ikke minst: Ooorooet har

motgangen. Na og from til folkea y stemningen kommer skrems^i¢yre-orienterte }onsker seg uten
tvil 8n riksdagsbrann.

Det er et tankekors for aerlige
EEC-tilhengere som har trodd at
Ja til EEC vil styrke de demokratiske kreftene i varttand.

tross alt har i vart samfunn.

Den harde kjernen bak veteranoppropene dekker seg bak en

krigsinnsats fra 30 ar tilbake.
Men ingen kan leve pa gamle
bragder. Idag ma vi alle vurderes
ut fra hvor vi star i det mest avgj¢rende sp¢rsmal for norsk frihet og selvstendighet siden 1940sp¢rsmalet om a overgi norsk
suverenitet til stormaktene i
EEC.
Aller minst pakaller det
respekt at sterke menn kryper i
skjul bak enker og faderl¢se rear
de setter frem sine krav om a begrense de demokratiske rettig
hetene. Da er det uttrykk for en

politisk og saklig svakhet som er
beint frem ynkelig.
Men de har jo sterkere midler i
bakhanden.

Bergens Aftenhlad 6. oktober

Den som lyg og velt at ban Ig

1933.

Morgenavisen som i vanlig stil
backer opp oppropet pa leder-

plass omtrent daglig, hadde
denne kommentaren til llitlers
maktovertakelse ( Fgrstesideopp-

MLG svarer pa K'G's SUF-

slag 2. September 1933): «Den

VGs kriminalreporter, Michael
Grundt Spang, fikk i fredagsnum-

reportasje

nas'onalsosialistiske revolusjon

meret boltre seg med bride fprs-

har overveldet forraederiet og
menedens stat og isteden skapt

a're sngo os
tr kspot s
i .
rrke
Hvorfor trekke frem dette?

Mulighetene er kort sagt utallige.
Mane er interessert i a fa vita

at kommunistene representerer
de samme krefter som
fascismen.

fog

Nrn vil Si: La ga med at
mennene bak oppropet ikke har
reint mel i posen. Men hva med
marxist-leninistenes politikk? I- r
(let slik at de i strid med fler
tallets vilje og med vapen i hand
onsker a omstyrte var samfunnsordning?
Anti kommunistiske aviser har

gjengelige oppslagseker som
telefonkatalogen gar det frem
hvem 68 av de 97 er.: 45 av de 68
er offiserer t 5 er politifolk og 9 tilh¢rer handels- o industriborger

krigsdeltakere. Gjennom Jett til-

Fordi de idag star frem med
uplettete demokratiske og antifascistiske bender • og med historiens autoritet i ryggen hevder

rr ¢dvendige i sitt korstog
demokratiet.

NARXISI-LENIN/S7fNES SYN ,0,4 VOW:

krefter til et anstrengende og tidkrevende politisk arbeid, greier
B.T. suverent a trylle myggen om
til en elefant: Vapentrening er'
det som fore^ar. Ikke et ord til
dokumentasj_on. Trehgs ikke. Et
B.T.-faktum er et B.T.- faj$tum.
Til alle som matte tvile: Les
heftet «Hetsen mot SUF (ml)»,
der en del av de mange « av-

under krigen. Det gjorde bade
kommunister og Hoyrefolk. De 97
underskriverne er imidlertid ikke
floe representativt utvalg av

dyrkingsbidrag,
revolusjonayre
med barn nektes barnetrygd"
Hva med ansettelse i staten? —

noyaktig hvi^ke demokratiskc tiltak frihetskjemperne mener er

... ocKbcrvJ
+nArn...i. nn
eo uc
nftnce
a. •nN
vc.1cuL.nv
WEITET 1PJNTATT A "BERGENS TIDEMe' vv
i

Ja. hvem er de? — De kjempet

leie hus som har vaert ( ! ) i offent
lig eie, til politiske diskusjoner og
seminarer.
Alle disse protester settes frem
i demokartiets navn.
Men dessverre: I sin iver ether
a redde sitt demokrati kommer
underskriverne i skade for a miskjenne den demokratiske and i
var statsmakt. Mens de «demo
kratiske partier» far millionbel¢p
i statssubsidier vilkarsl¢st, er
bidrag til marxist-leninistenes
studiearbeid forlengst opph¢rt.
De brave herrer vii stenge
stengte d¢rer. Mistror de oss, kan
de Jo fa Trygve Brattelis be

SvARE r FAA /'IARX/SThLE/V/N/S TENE^

Men det fins mer dagsaktuelle
eksempler som belyser underskrivernes omsorg for demo-

SVARf^Q

I
t

te-sideoppslag og pafetgende helside. Reportasjens innhold kan
kortfattet op l^summeres i to deher:
Det som er regelrett falsknerh
og logn.
Det som bare er vanlig politick
analfabetisme.
Det slate skal vi i den
se amgang short sett la ]igge
La oss to det alley groveste
fprst. Spang spker a gi artikkelen
et sannferdig preg gjennom a
henve
is tit •uotater VG har fatta.
Ugige disse skal marxist-leninistens kuppe Folkebevegelsen mot
Lla1; like over folkeaystemninga,

omdanne den til en enhetsfront
mot NATO i stc!) asv. osv. Grundt
Spang glemmer bare a opplyse om
en ting: ' Notatene' har ingenting
med MLG eller SUF (m-1) A giltre. Jig skreiv sjol tnnledningrn
omEEC-kampen som ble holdt pa
de 8 somrnerlehrene. Den foreligger
sterisllert og er sA hemmelig at
VG kan fa trykke den som icrdagsbilag! Hverken i den, 1 leiravisene eller st i ulevetledninga
har Jeg klart a finne noe av det
sproytet Spang h0yttdelt.g as1terera. Fram mid det: Hvem has
forfattet notatene? Er det Grundt
Spang sjOl som forfalsker dokumentene, eUer gar han vlllig pA
Umpitmen for andre? Vi miuner
om at ogsA VGs forrige :interne
notat» — om SUF (mh)s tkuppplaner i skolena — er aval(rt som
et falaum.

La oss deretter to noun av aopplysningenen bit for bit:
.SUF (m-1) vii forsoke a overta
Folkebevegclsen mot EEC gjennom
et kupp etter aystemningen.
(VG).
Svar: MLG — og holler ikke
ungdomsforbundet SUF (ml) —
hverken vii eller kan to overta
Folkebevegelsen gjennom floe
.kuppa. vart standpunkt eL enkelt: Vi er mot nedleggelse av F8
^g andre enhetsfrontorganisa sjoner fordi kapen
m mot EEC v)1
fort^ette ogsa ut over folkeav m
m
steninga.
Og vi er im ot odanning av FB ti] en anti-NATO-organlaasjon e1)er tit en papuliatisk eller annen avalgwl?iansea.

— tVed besnk h godtfolke hjenl

%kafe 9 'OF - foikcne presentere seg

som representantcr for Folkebevegelsen». (VG).
Svar: Marxist-leninistene arnA som for i og for begge
be
motstands-orgsntsasjoncr, Folkebevegelsen

og Arbeiderkomiteen.

Ingen av de mange marxist-leninistene som i disse dager deltar
i de valgkampgrupper som Arbeiderkomiteen organiserer forsoker a innbUle folk at de trepr•csenterery noen annen.
— «Folkebevegelsens

gronne

nei-merke» skulle .bares pa brystetn. Me.ilemmene ble palagt a
vise forsiktighet med dot AKMED-materiell de skullc dcle ut,
og fortrinnsvis bare gjere bruk av
dette hos mennesker som viste en
aFrogressiv hnnstllling ».(VG).
var: Hvis salige Grundt Spang
tok en telefon til Arbeiderkorniteen, vllle han fa vita at spred-

nhtgs- og salgstall pa mcrker.
plakat.cr og brosjyrcr da tyder pa
at dot fhnnes ]rundretusencr pa
hundretusener med en slik aprogressiv instilling'.
— <Strategien og takt.ikken i
dette arbeidet ble droftet pa de
meat betrodde brigadene pa samtr rleirer som
SU F
]ige 8 som tic
iroldt i Norge i sommer+. (VG).
Svar: For det forste, somnsericrrciie ble arrangert at' SUF (nil>
og den marxist-leninistiske bevegelsens hovedorgauisasjon: MLG.
Alie leire var apnc bade for progressive utenfor ml-bcvegelsen, og
for bygdefolk f de distriktene tier

leirene ble holdt. Pa gruan av
hoyt deltakerantall var leirene tafeldig deli opp i avdelingcr eller
. Noen meat abctrodd'
brigader.
brigade fins bare i Gri.tndt Spange
egen hjerne. Men at ally droftet

ul)olitikk og taktikk for EECka npen, dot kan vi mer ero
gjcrne bekrcftc.
VGs sensasjonsoppslag har bare
en hensikt: Spre rnistillit til og i
skremme
motstandsbevegelsen,
folk tit a stemme ja ved hjelp '
dot velkjente SUF-spokelset. I
andre deter av pressen har det
nylig blitt skrcvet om marxist - leniniatenes vaperrtrening pa en av
sommerleire.ne pa Vestiandet. Bevis: MLG hadde fact lcie del ]o
kale skyterlagets motelokale til
de politiske debattene!
Men falskapillere star alltid i
fare for bit aysltrt. Grundt Spang
horer thl dem. Hans artikkel er en
beviss;t provokasjon mot hole
EEC-rnotstandcn. Men hverken
flied to^n eller andre pressmidler vii tine Ja - flertall bit van'
For MW Sigurd
rich..
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OPPSPINN
Bier I=[)evegelsen
Det vises iii VG's oppslag 8.
september henholdsvis pa side
1, 3 og 9 om Folkebcvegelsen.
VG bdinger oppsiktvekkende
nyheter om SUF-planer att
maktkamp i Folkcbcvcgclscn.
VG's redaksjon vii vile at dette
er oppspin fra ends til Armin.
For orders skyld vil jeg be-

krefte dette ogsa overfor VG's
lesore. Jeg forutsetter at denoc

kommentar gis et oppsla g som
svarer tit VG'S eget) behandling
as saken.

Arne iltaugestad
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