VilLET KAMP MOT DYRTIDS-t+/KLINGEN I DISTRIKTET
TIL LEIEBOERE PÅ VEITVEDT OG LINDERUD.
La demonst; ionen 1. mai bli det f6rste lokale framst6t mot EEC.
HVA SKJER I V;RT DISTRIKT I DAG ?
~lemmene i Ovre Veivedt 1 har gått til streik mot tvangsinnsetting av nye
vinduer. "P,) gask u er gode nok og nye betyr Kr. 40,• i okt husleie.
Fol''slag om st6bre husleier og innskudd brer seg fra borettslag til boretts-lag. Slettel6ka borettslag krever Kr. 2000,- i okt innskudd og 15% husleiem vi kjempe not.
6king. Det
H6ire-avisen Aftenposten f yr distriktets beste tomteomr-der, mens boligk6ene
vokser og u ,e/ne mangler 16kker og lekeplasser.
EPA or-e-;
prisstoppen og prbver kvitte seg med distriktets eneste t7r6nnsakhander,
de uten konkurranse kan tilby folk clrlige varer til hye priser.
RAMMER ilitiDt;IA BARE VEITVEDT LINDERUD - HVEM HAR SXYLT)EU
Prisrapie)rter fra hele landet og de offentlige indeksene viser at dyrtiden er
net i dag Mer. Dette viser at prisstoppen er en bl6ff.
noe hel
Det "one
ride" 16nnsoppgj6ret i fjor ga oss 9.5. Prisstigninga i 1970 var
eicatce6Lnin:2,a for gjennomsnittsfamilien var 15.7% fra 1970 til 71,
husbarkr!rt,.e og avgift gikk kraftig opp.
Brattolirekjeringen f6ror dyrtidslinjen videre.
16nnstakerne i det private =in2,311v venter 59 ore i tinen i pris
kompensaJjon og stats* og korlduneansatte
6king, gir regjeringen n?arinzslivet
ta 16nnsbknincene tilbake i 'kte priser.
frie hender til
T va?flir tilbake av kom3onsasjonen /-1r staten tar 30-50% av utbetelinaene i
skatt o, prisene i 1971, i f6iLe regjeringen, skal stige med ytterligere 7% ?
HVA KA'T VI GJbEE
Veivedt og Linderud hex klart markert sin motstand mot dyrtiden ved
avvi . v3 husleie6kninger i borett slaene og ved 7,k ta opp kampen not EPA monopolet.
Flere •rwst6t fra regjering og wwingSliv vil komme under forberedelsene til
VI AVVISE DEM.
EEC medlemskap. SWLET
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Veitvet: t og Linderud stiller i RbD ARPEIDE-
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