
Osloungdommen slåss for fritidsklubbene si
ne. Unger ·og foreldre aksjonerer mot skole
nedleggelser, med skolestreik og demonstra
sjoner. Tusener har streika mot statsbudsjet
tet. Nye tusener gjennomfører streik mot sta
tens økonomiske politikk torsdag 4. desem
ber. Aldri før har det vært så aktiv motstand 

I 

mot nedskjæringspolitikken i Oslo. - Dette 
har hjulpet, men ikke nok. DU må bli med og 
slåss for Oslo. Slutt opp om fakkeltoget 8. de
sember. Start diskusjon om hva som kan.gjø-

- res videre. 

Reduksjon i lønnsutgiftene, det er et av 
budsjettets hovedprinsipper. Det må føre 
til arbeidsløshet og til dårligere tjeneste
yting overfor byens innbyggere. Etter 
formannskapsbehandlinga av budsjettet, 
vil disse arbeidsplassene forsvinne: 

• Ekstrahjelp i barnehagene .. 
• Fritidsklubbene . .......... . 
• Sykehuspersonale . ........ . 
• Vaktmestere og rengjø

ringsassistenter på skolene .. 
• Inndraging av diverse 

ca. 200 
120 
350 

90 

stillinger. . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 ----
908 

Dette kan unngås hvis bystyret forandrer 
budsjettet, eller hvis de blir pressa til til
leggsbevilgninger seinere. 

Når kommunale avgifter heves, blir det 
mindre igjen til husholdningsutgifter. Vi 
har regna ut hvordan formannskapets 
budsjettforslag øker de månedlige utgif
tene for en små barnsfamilie. To· voksne 
o·g 1 unge i skole/fritidshjem og 1 unge i 
barnehage . . 

_ • Økt strømregning 
( vil variere) . . . . . . . . . . . . . . . 30 kr. 

• Økning i barnehagen for , 
1 barn. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 152 kr. 

• Økning i fritidshjem for 
1 barn ......•.•.....•.•••.• 

• Økning i U-kortfor2voksne .. 
• Økning i husleia 

( vil variere) .............. . 

200 kr. 
50kr. 

l00kr. 
• Sum økning i måneden...... 532 kr. 
Dette er de kommunale avgiftshevingene 
som merkes mest. Følgene av statsbud-

. sjettet får du på toppen: Økt husbankren
te med 1 prosent, kortere nedbetalingstid 
på gamle lån, mindre matsubsidier og 
raskere prisstigning. 

Itog 
8.d~mh kl. I 8. I 5 

. 

.... RT. . 
I l ,o>• . 

Det er stortings- og regjeringsvedtak 
som har ødelagt Oslos økonomi de siste 
åra. RV krever at Oslo skal få tilbake det 
staten har «tatt», og at ulike former for 
statsstøtte skal beregnes ut fra virkelige 
utgifter. Hovedpunktene er: 
• Økt tilskudd til helse-
vesenet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 mill. 
• Økt tilskudd til grunn-

skolene • . • . • . . • . . . . . . . . . . . 55 mill. 
• Økt tilskudd til videre-

gående skoler. . . . . . . . . . . . . . 36 mill. 
• Staten må finansiere skatte

fordelingsfondet sjøl, 
slik regjeringa lovte i 1975 . . . 418 mill. 

• Statsstøtte til kollektiv-
transport. . . . . .. . . . . . . . . . . . . 350 mill. 

Samla krav overfor staten . . . . 1069 mill. 

RV mener såvel politikere som fagfore
ninger og andre organisasjoner må drøf
te hva slags aksjoner som trengs for å 
presse sta ten til å innfri noen av disse 
kravene. 

Oppmøte på Youngstorget.Avmarsj kl.18.15 
til Rådhuset. Fakkeltoget arrangeres av 
14 fagforeninger i helse- og sosial-
sektoren. De oppfordrer andre grupper og 
enkeltpersoner til å bli med. Gjerne med egne 
paroler . 

0 
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skal betale 
!Finansutvalget og formannskapet har «pyn-' 
lta» litt på det budsjettforslaget som finans-
1rådmannen la fram. Det er ikke så mye for-
1andring. Sykehusenes «manko» er redusert 1
fra 100 til 50 millioner. Og det er vedtatt å be
vilge penger til to nye sykehjem, et par skoler 
og to-tre barnehager. Og så er oppsigelsene 
av 350 lærere sløyfa. Til saminen har dette ko
sta 150 millioner på driftsbudsjettet. Hvor har 
de så fått disse pengene fra? Kanskje de har 
1gått en runde med finansministeren og fått litt 

STRØMMEN 
Strømregninga vil gå opp med 21 prosent fra 
nyttår. 

KOLLEKTIVTRANSPORTEN 
jVoksenbillett på buss og bane går opp fra 4 til 
5-kroner fra 1. februar, og 6 kroner fra 1. juni. 

lerreisekort koster 5 kroner pr. reise fra 1. 
duni. Universalkort går opp fra 115 kroner til 
1140 kroner fra .1. februar. 

Honnørbillett og barnebillett opp til 2 kro
ner fra 1. februar, og 3 kroner fra 1. juni. Fler
reisekort vil koste kr. 2,50 pr. reise fra 1: juni. 
Universalkort koster 70 kroner fra 1. februar. 

1BARNETILSYN 
I 

Heldagsplass i barnehage øker 40 prosent fra 
381 til 533 kroner. 
' Halvdagsplass øker 53 prosent fra 253 kro
er til 388 kroner, og vil koste mer enn hel

;åagsplassen koster nå! 
Barnepark blir 17 prosent dyrere, opp fra 

133 kroner til 150 kroner. 

statstilskudd? Nei, de har «heva skatteansla
get». Det betyr ganske enkelt at de har ved
tatt at de håper at skatteinntektene vil øke. -
De prøvde samme metoden for to år siden. 
Den gangen brast håpet i mai, og de måtte 
foreta store reduksjoner litt før halvveis i 
budsjettåret. 

Å basere drift av skoler og sykehus på tro 
og håp, det er gambling. Det er uansvarlig. 
Men det er også en bevisst taktikk. De prøver 
å dempe opinionen litt nå, og hvis håpet ikke 

Du skal betale mer, men det du får igjen blir 
dårligere: 

Helsevesenet: Det blir dårligere bemanning 
på helsesentrene. Aker og Ullevål mister 35 
legestillinger. Ca. 350 andre stillinger på sy
kehusene skal fjernes. Og innen mai 1981 er 
sykehusrådmannen pålagt å lage en plan for 
omgjøring av tredje hver sykehusseng i Oslo 
til «pleieseng». 

Kollektivtransporten: Mye av Sporveiens 
materiell er allerede utrangert. Og det Spor
veien «taper» ved at takstøkningene utsettes 
til februar og juni, skal dekkes inn ved færre 
ruter, sjeldnere avganger og ved kutting i 
vedlikeholdsbudsjett og arbeidsmiljøtiltak. 

Barnehagene: Ekstrahjelpsbudsjettet blir re
dusert med 40 prosent sammenligna med 
1980. Hvis vanlig sykefravær og permisjoner 
skal dekkes med vikar, vil det ikke bli noen 
ting igjen til funksjonshemmede barn, belas
tede grupper eller overtidsarbeid. Alt nå har Plass i fritidshjem øker 200 prosent fra 100 

kroner til 300 kroner pr. mnd. 

PENSJONISTER 
«Billigmiddagen» til pensjonister blir 40 pro
sent dyrere. Prisen heves fra 5,50 til 7,50 kro
ner. 

- det hendt at foreldre er sendt hjem med unge
ne på grunn av underbemanning. Dette vil nå 
bli vanlig, eller så må mange unger stenges 
ute for godt. 

fRENOV ASJON 
Renovasjonsavgiften skal økes med 15 pro
ent. Hvis sekkestativene er dårlig plassert, 

skal du betale 32 kroner mer. Avgiften for pi
pefeiing heves også. 

HUSLEIA 
I de kommunale boligene øker_ husleia med 
fra 6 prosent til 50 prosent. · 

~NDRE AVGIFTSHEVINGER 
I • 
[I'annregulering gar opp 200 prosent fra 500 
kroner til 1500 kroner. 
I Innmelding i kommunal tannpleie for barn 
opp fra 30 til 50 kroner. For ungdom fra 35 til I . 
!1.00 kroner. 
I Avgift på krematoriene øker 15 prosent og 
på gravlundene 20 prosent. Betaling for grav
stell økes til selvkost. 
I • 

Du skal betale mer for bruk av kommunale 
bad og idrettsanlegg. Heretter skal håndklær 
leies ut, ikke være inkludert i prisen. 

På den kommunale musikk-skolen skal det 
koste 20 prosent mer. 

Skolene: Budsjettet forutsetter at fem skoler 
skal være nedlagt innen neste skoleårs begyn-

mer 
slår til, sa vet de med erfaring fra 1979 at det 
er mye lettere å foreta nedskjæringer i mai 
enn under selve budsjettbehandlinga. - For 
ansatte i kommunen betyr dette bare at ut
ryggheten blir enda større. - Den gjennom
gåinga av budsjettene som du finner i denne 
avisa er basert på at skatteinntektene virke
lig øker, slik finansutvalget håper. I motsatt 
fall, blir det enda verre. 

r 

nelse. Det betyr lengre og farligere skolevei
er og at gode skolemiljøer ødelegges. Det er 
også s}{året ned på sosiale og kulturelle akti
viteter som kor, korps, fritidssysler, skoleha
ge og feriekolonier. Dessuten blir 90 stillinger 
for vaktmestere og vaskebetjening inndratt. 
Planene om å redusere antall lærere og antall 
undervisningstimer er derimot skrinlagt. 

Barnevern: Kommunen skal redusere barne
hjemmenes lønnsbudsjett med 2,5 mill. kro
ner. Derfor er «nedleggelse av hjem innarbei
det» i budsjettet. 

Enda flere av barnevernsklientene skal 
overlates til et liv på gata. Både H, DNA, V, 
Kr.F. og Fremskr.partiet stemte for nedleg
gelser i formannskapet. 

Fritidshjemmene: Lønnsbudsjettene skal 
nesten halveres. Resultatet må bli kortere åp
ningstid eller færre fritidshjem. 

Fremmedarbeidere får dårligere hjelp på bo
ligmarkedet. De tre ansatte som driver sær
skilt rettledning skal bort. 

Minstepensjonistene . får dårligere kår. De 
kommunale tilleggspensjonene er ikke økt på 
flere år, og blir heller ikke økt nå. Det ram
mer de fattigste. 

Funksjonshemmede: Bevilgningene til trans
port av funksjonshemmede har gått ned fra 
71,9 millioner til 40 millioner kroner. Dette be
tyr enda dårligere muligheter for de funk
sjonshemmede til å delta i samfunnslivet. De 
funksjonshemmede har bl.a. rett til fire rei
ser i måneden. Dette vil bli redusert til tre re
iser. 
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Sporveisbudsjettet-Sl : Prisheving og økte køer for publikum,sterre arbeidspress for betjeninga. 

SYI\EHUSIEDLEOOELSER FOR 50 MllLIONER 

3-~ 
Sykehusnedleggelser for 
50 millioner kroner som 
tilsvarer omtrent 15 syke
husposter. Det er hoved
punktet i det sykehusbud
sjettet som bystyret får 
på bordet 8. og 9. desem
ber. Sagt på en annen må
te: Omtrent 350 sykehus
ansatte må slutte. Dette 
opplegget er Høyre og Ar
beiderpartiet enige om. 

Høyre og Arbeiderpar
tiet føler seg forplikta til å 
følge regjeringas stats
budsjett, som forutsetter 
at 4000 sykehusplasser 
skal avvikles på noen få 
år. Regjeringa mener at 
problemet er at Norge har 
for mange sykehusplas
ser. 

Nytt sykehusbudsjett 
må lages etter bystyre
møtet. Sykehusrådman
nen har skåret sykehuse
nes driftsbudsjetter til 
beinet og laget et slags 
minimumsbudsjett. Så 
har politikerne gått enda 
50 millioner under dette . 
Fordi det ikke lenger er 
mulig å redusere beman
ning eller utgifter uten at 
avdelingene stopper opp, 
så må resultatet bli ned
leggelser for 50 millioner 
kroner. Hvis ikke bysty
ret bevilger mer penger. 

sjett etter bystyremøtet. 
Og i dette nye budsjettet 
vil det bli avgjort hvilke 
poster og avdelinger som 
skal nedlegges. 

Høyre, 
Arbeiderpartiet, 

Venstre og 
Kristelig Folkeparti 

Disse 4 partiene har alle 
gått inn for reduksjonen 
på 50 millioner i fqr
mannskapet. Det er stor
tingsvedtak om mindre 
statsstøtte som gjør at Os
lo har for lite penger til 
sykehus. Så sent som for 
ett åi: siden, stemte såvel 
disse 4 partiene som SV 
og Fremskrittspartiet 
mot et forslag fra RV om 
å kreve økt statsstøtte. 

Rød Valgallianse 
støtter fagfore-

ingenes krav 

J 

hengige sosialister. 
Rød Valgallianse har 1 representant i 

bystyret, Ellen Pedersen. Vi oppfordrer 
grupper, foreninger og enkeltpersoner til 
å ta kontakt med bystyrerepresentanten 
dersom dere ønsker saker fremmet. 

Du får kontakt med Rød Valgallianse 
på deres kontor·: 
Bernt Ankers gt. 6B, 4. etg. Tlf. 41 40 32. 
Kontortid: 11-16ma~dag - fredag. 

To-trinns 
'byggestopp 
Budsjettforslaget forut
setter at alle anleggs- og 
byggeprosjekter kuttes, 
så sant det ikke er skrevet 
kontrakt med entrepre
nør. Dette rammer syke-

gene er åpenbart inn
tektsbringende og pro
duktivitetsfremmende, 
kan det komme på tale 
med nye investeringer» 
( s. 12 i budsjettforslaget). 

~ hjem, trygdeboliger, Politikerne i finansut
valget har ikke våget å 
gjennomføre dette full
stendig i 1981. Sammen
ligna med finansrådman
nens forslag har de pluss 
på midler til et par skoler, 
et par barnehager og to 
sykehjem. 

eldresentre, barnehager, 
skoler, svømmehaller og 
idrettsanlegg, modernise
ring og nyanlegg på Ren
holdsverket og en rekke 
nødvendige nyanskaffel
ser for baneselskapene. 

«Bare dersom det først 
kan frigjøres 'midler og 
arbeidskraft til driften, 
eller dersom investerin-

J 

Men prinsippet godta11 
de. De vil bare ta gjen 
nomføringa i to trinn. 

Sykehusrådmannen har 
opplyst at det må utarbei
des et nytt sykehusbud-

Rød Valgallianse støtter 
de krav som· Fagforbun
denes Helseutvalg la 
fram på et åpent møte 17. 
november:- Vi mener et av 
de viktigste krav er at det 
ikke skal skje noenlned
leggelser eller omdispo
neringer av sykehussen
ger, før det er utført en 
skikkelig undersøkelse av 
hvor stort behov det 
egentlig er for sykehus
plasser og sykehusbe
handling i Oslo. Sykehusbudsjettet-Sl: Snart «ulovlig» å bli syk,spesielt for byens eldre. 
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e å -fors 
et nytter. - Lærerlaget og Lektorlaget gikk 

·1 streik mot statsbudsjettet. Og varsla nye 
ksjoner mot redusert timetall i Osloskolene. 
et virka. Timetallet blir som det har vært 
'ttil. 350 lærere får ikke sparken. - Fritids-

klubbene har aksjonert som aldri før, med 
fakkeltog og møter og postkort og en masse 
annet. Og reduksjonene på klubb-budsjettene 
er halvert. Nå er det bare Høyre og Frem
skrittspartiet og Kristelig Folkeparti som ik-

ke støtter krav om fortsatt klubbdrift på 1980-
nivå. - Likevel, det meste av avgiftsøknin
ger og nedskjæringer står uendra. Hva kan vi 
lære av aksjoner som har vært? Hva skal vi 
gjøre nå? · 

Flere midler 
enn streik 

ksjonene har vist at in
ormasjon er et viktig vå
en. Lærerlaget vedtok å 
å ut med informasjon til 
oreldrene ved alle skole
e. Fritidsklubbene har 
ått aktivt ut både i sine 
ydeler og med «Ung- · 
omsklub b i Studenter

unden» 22. november og 
ist hva klubbene er, og 
orklart hva følgen av 
edskjæringene blir. Slik 
nformasjon er avgjøren
e for å bygge en enhet 
ellom de ansatte , de 

om bruker de kommuna
e tjenestene og resten av 
efolkninga i byen. Spred-

ning av slik informasjon 
gjør de «ansvarlige» sva
ke, fordi flere og flere da 
kan se at politikernes ord 
og deres handlinger ikke 
stemmer overens. 

Stille staten 
til ansvar 

Tidligere år har aksjoner 
rundt kommunebudsjet
tet blitt møtt med : Det 
fins ikke penger. Gir vi 
noe til dere, vil det ram
me de aller svakeste. - I 
år har ikke disse argu
mentene fått gjennom
slag. Slike argumenter 
har ikke stanset noen ak
sjoner. - Tvert om, de 
som har aksjonert har 
selv gått i spissen og kri ti-

OALLIANSE I BYfflRET: 

sert at byens ledende poli
tikere viser unnfallenhet 
overfor staten. Dette er 
noe nytt. Det som trengs 
for å komme videre ; er 
diskusjon om hva slags 
aksjoner som er mulig for 
å presse regjeringa og 
Stortinget til ekstrabe
vilgninger. 

Oslos topp-politikere 
mot veggen 

I større grad enn tidligere 
er topp-politikerne blitt 
stilt til veggs . Opplysnin
gene om deres egne over
dådige lønninger er brukt 
mot dem i diskusjoner. 
Flere og flere oppfatter 
særlig kommunalrådene 
som en slags «embets-

menn» som er stråmenn 
for statens politikk. De 
oppfattes ikke som tals-

- menn for befolkninga. 

Enhet over yrkes- og 
fagforeningsskiller 

Fagforbundenes helseut
valg skapte historie med 
vedtaket om streik 4. de
sember. Fagorganiserte i 
og utenfor LO går sam
men i en felles aksjon. 
Mens Lærerlaget og Lek
torlaget streiket på ulike 
dager mot statsbudsjet
tet, så har nå Sykepleier
forbundet, flere forenin
ger i Kommuneforbundet 
og en hel rekke andre, 
funnet fram til en helt sa
mordna aksjon. På det 

a fra statsoverskuddet 
or første gang på svært lenge legges det 

ram et statsbudsjett med overskudd. For 
ørste gang i etterkrigstida legges det fram et 

o-budsjett som er mindre enn budsjettet 
for inneværende år. - Borgerlige politikere i 

åde regjering og bystyre er enige om å lesse 

I en årrekke har staten 
måttet sette opp unders

uddsbudsjetter. (Se figu
en til høyre) . Nå er det 

skjedd et kraftig omslag 

nye avgiftsbyrder på befolkninga. Det er helt 
andre grupperinger som skal nyte godt av 
statens overskudd. Rød Valgallianse vil bru
ke sin plass i bystyret til å kjempe mot denne 
politikken. 

net, ikke 50 prosent som 
forutsetningene er på pa
piret. Og grunnskolen får 
ikke 25 prosent fra staten, 
som loven sier, men bare 
16 prosent. Til sammen 
utgjør disse statlige re
duksjonene over 1 milli
ard kroner. (Se rammen 
på side l). Hittil har RVs 
forslag i bystyret om å 

I • kreve noen av disse pen-

åpne møtet de arrangerte 
17. november, ble det og
så vedtatt en henstilling 
til Oslo Samorg om å sør
ge for at resten av fagbe
v,egelsen i Oslo må bli 
med i lignende fellesoppt
reden. Dette peker framo
ver. Dette er spirer til ak
sjonsformer som vil gjøre 
det lettere å forsvare van
lige folks interesser i Os
lo. 

Kampen fortsetter 
etter fakkeltoget 

8. desember 
Det er veldig fint at fagfo
reningene ønsker at andre 
grupper skal slutte seg til 
fakkeltoget med egne pa
roler. Dette er det best 

Grafisk framstilling over statens 
underskudd og overskudd 197 6-81 

-8,7 

mulige utgangspunkt for 
de aksjoner som må vise 
seg nødvendige når vi ser 
hva slags budsjett bysty
ret vedtar. 

Det som er sikkert, er 
at en rekke etater får bud
sjetter som ikke kan gjen
nomføres uten nedleggel
ser, innskrenkninger eller 
oppsigelser. Det gjelder 
bl.a. Renholdsverket, 
Byggeetaten, barnehage
ne, sykehusene og buss
og T-bane. Da vil vi tren
ge å bygge videre på de 
erfaringene som er høsta 
nå . 

+10,0 

og finansministeren kan 
skilte med et overskudd, 
før lånetransaksjoner 
som det heter, på hele 10 
milliarder. Dette overs
kuddet kunne vært mye 
større med en strengere 
skattlegging av oljesels
kapene og om skatteletten 
ble sløyfa for inntekter 
over f.eks. 120 000. Staten 
kunne også fått ekstra 
inntekter med f.eks. å 
skattlegge selskaper som 
Norsk Hydro som i år får 
beholde et overskudd på 
over 1 milliard. 

slags avgifter kraftig. En 
av grunnene til statens 
overskudd, er nemlig at 
staten bremser opp sine 
tilskudd til drift av skoler, 
til helsevesenet og til sosi
alsektoren. Det kommu
nene taper på statens inn
skrenkinger, det skal de 
ta inn ved nye avgifter og 
nedleggelser. Dette er år
saken til at Oslobudsjettet 
er det mest usosiale på 
svært lenge. Det er årsa
ken til at vi får en bud
sjettprofil som er. retta 
mot de svakeste gruppe-

gene tilbake, stort sett 
blitt nedstemt mot 1 stem
me. Oslo bystyre har vist 
en frenetisk frykt for å 
legge seg på kollisjons
kurs med DNA
regjeringa. 

det koster penger. Og det 
haster voldsomt med å 
betale ned på statens ute
nlandsgjeld, så staten 
selv snart kan satse på 
utenlandsinvesteringer. 
Fordi staten mer og mer 
opptrer som kapitalist 
selv, blir budsjettene mer 
og mer usosiale selv om 
statsinntektene øker. Skal 
Oslo få tilbake en del av 
statsoverskuddet, trengs 
det et hardt opinion
spress. Hvis den omfat
tende streiken 4. desem
ber blir fulgt av enda har
dere og mer omfattende 
aksjoner, kan regjeringa 
finne · at det politisk er 
gunstigst å bøye av litt. 
Oslo-politikerne kan også 
føle seg presset til å gjøre 
noe, hvis de blir satt un
der press fra _fagforenin
ger og andre organisasjo
ner. 

Kilde:S. l O Statsbudsjettet 1981 Tallene er uttrykt i milliarder. 

ile . 

Oslo RV stiller 
krav til staten Aksjoner mot 

Oslo er det eneste fylket regjeringas 
som ikke får kollektivt- økonomiske politikk 

Usosialt ransportens underskudd Regjeringas høyeste mål 
kommunebudsjett dekka av staten. Regje- er å «styrke konkurranse-

Regjeringa har oppfordra ringa dekker 43 prosent evnen» for de sterkeste fi
kommunene til å øke alle av utgiftene til helsevese- nansgruppene i Norge. Og 
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fram til 1.2.81, 

Navn: 
Adr.: ________________ _ 
Postnr.: ___ Poststed: _________ _ 

Send regning til: 
Før opp giverens navn 
og adresse. Prisen er 50 kr. Adr.: _________________ _ 

Postnr.: ___ _ Poststed: _ _____ __ _ 

er i takt med inflasjonen 
blitt et rimelig julegavebe
løp. Og for den summen 
kan du gi Klassekampen 
som gave. Enten lørdags
avisa fram til I. mai eller 
dagsavisa fram til 1.2.81. 
Abonnementet løper fra 
24. desember! 

Send oss bestillinga 
raskt. Men merk: 

Vent på regning fra oss, 
og bruk den! 

-----------------------·------------------------------

Sendestil 

Nei til nedskjær
inger - lag under- , 

skuddsbudsjett 
Når bystyret trer sam
men 8. og 9. desember, vil 
Rød Valgallianses repre
sentant foreslå at alle av
giftshevingene sløyfes. 
Og nedskjæringer og inve
steringsstopp vil bli av
vist, enten det gjelder Re
nholdsverket og Sporvei-

Opplysningsutvalget i AKP ( m-1) 
Postboks 6514 Rodeløkka 
Oslo5 

Jeg bestiller 

...... eks. av«Ja til barnehager, nei til innstram-
mingspolitikken», kr. 10,

·· ·· ·· eks av «Er Oslo konkurs?», kr. 20,-

Navn: .................................. . 

Adresse: ....................... . ........ . 
Heftene selges fra RVs kontor i Bernt Ankers 
gt. 6B, 4. etg., og i Tronsmo Bokhandel, Kristi
an Augusts gt. 19. 

en eller sykehus og barne
hager. Trolig vil bysty
rets flertall være blindt lo
jale mot regjeringas øko
nomiske politikk og ikke 
mot Oslo-folk. RV vil for
eslå at Oslo-budsjettet 
blir vedtatt med unders
kudd, og at Oslo bystyre 
krever at staten skal trå 
til og dekke dette unders
kuddet. 
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