
RØD VALG -
AllllNSE 
(AKP(m-1) og uavhengige sosialister) 

Valgavis for Akershus 

Stans pendlinga 
senk skattetrykket! 

< >slo skal f< n~·e boligbyer . Bare 
I i r(' Ill i I fra b~·en i Sørum og 
.\urskog. Det blir «\·ekst og utvik 
ling » i b~·gda. og «bare » 8 mils ar
lwidsr('ise for de som bor der. f;'or 
i ,\ urskog og Sørum er det ikke 
arlwidsp lasser nok. Profitten s ies 
a hli la\'l'rC' der . Derfor «lønner » 
dl'! seg , la folk reise noen limer 
pr . dag . 

Vor , skape nye «trygge» kår 
for l•nda fler trengs motorveier 
fra b~·ggdellene inn til Oslo. Stor
industrien i Oslo vil selvsagt ikke 
betale for veier de trenger. Skat
ten:- blir høyere for å s ikre oss 
dt'nne «velferden ». 

( >g så diskuteres det : Skal 
\'t' ien gå i tunnel ell er bro gjen
nom Skedsmo? Vil Lørenskog-fol 
kl'l overhodet ha en s lik vei? Nå 
(•r planen å la to motorveier 1110-

Rød Valg
allianse 
i Akershus 

l<•s \'(•d :\Phhurs\'ollen friluft sbad 
<h·I stors t<• i Sk<•dsmo. lkrlra 

sk,11 d<•n rptt forbi ckn slorsl<• 
skolen i lrnllllllUIH'll. m·<•r folball 
hanPn. 11g ut til de n~·l• 1Joligb~·l•1H• . 

h:l;1rl d('I koster 1wng('r . :\lot ·-
1·pi(•n nordo\'(•r fra ( >s lo kost er, 
Ill mill. pr . kilonwlt'r . \len annl'I 
<•rikk<• a \'('111(' . Sk,11 s lorindus tri 
<·n s lipp<· a \ ' il'l'l' dPr fo lk bor. i 
Sorum 11g Aurskog. iJt'I ~T del ml'r 
ska tt til n~·<• nrnton·l'il'r . Og folk i 
kommum•n<• nw ll om må aksept<• 
rt' slat<•ns politikk og la motor
\'('ienl' s lippl' fram . 

:\å <'r del bare a t folk ikke gjør 
dPI. I Lorenskog er del hard mot 
stand . Folk aksep terer ikke 
n10lorn•ier . Og elet gjør de re tt i. 
F ikk \' i arbeidsplasser der folk 
bor ln•ngll' \·i ikk<• motorveiene. I 
s tedet for å betale veian legg. 

1) Grethe Thowsen, bibliotekar, 
Asker. Formann i kommunale 
bibliotekarers forening, tilsluttet 
Norsk Kommuneforbund. 
2) Carl Henrik Stønner, lærer, 

Nesodden. Medlem i kommune
styret på Nesodden, formann i 
lønns- og forhandlingsutvalget, 
varamann Ul fylkesstyret i Norsk 
Lærerlag. 
3) Andereas Olsen, renova

sjonsarbeider, Bærum. Formann 
i renovasjons-gruppa i Bærum 

J..111111!• \' I d.i h<·ll<•r kjempe for å 
s k_j ;1•n· 111·d pa sk,1ll l'r . F . l'ks . 
J..1 111111 · d<·I la spg gjøn• å fjernl' 
11111111s pa malPn der staten nå 
l.ir i1111 m·<·r 2000 millioner på 
lolks nod\'!·ndigp matkonsum . 

l><-1 s los<·s lll('d skatten . Bolig
n·ising1·11 i Aurskog er ikke satt i 

l.!;111g I or {1 skaffe bedn• husrom 
for lolJ.. d<•r . l)('t bygges for folk 
,0111 h:11· blill lvunget til å reise til 
11sJ11 11 ·. ,·?irh•I lr;1 ;ti le kankr av 
l.ind1·l. fordi det ikke er a rbeid å 
ta l'IIPrs . Folk har utmerkede hus 

har(' al de ligger lang t fra der 
l1.111k('r og industriledere ønsker å 
plasser(' bedriftene sine . 

I ll'rfor viser motorvei -aksjonen 
rikl ig regning. også for å vise 
hn1nlan ska ttene kan senkes. 
\lotor\'ei løser s let t ikke proble-
1111•r for utkantkommune ne i 
.\kPrshus . 

kommune, styremedlem i Bærum 
Samorg. 
4) Carl-Erik Schulz, høgskole

lektor, Skedsmo. Sekretær i avd. 
108-1 i Norsk Tjenestemannslag. 
Medlem av kommune- og skole
styre i Bærum 1968-70. Formann i 
Det Norske Studentersamfunn 
våren 1970. 
5) Laila Norli, rengjøringshjelp, 

Asker. Medlem i Asker kom
munestyre, og styret i personal
foreningen ved Dikemark syke-

ARBEIDS
PLASSER 
DER FOLK 
BOR! 

- Pendling betyr utbytting. I Akershus er det nær 
60 000 pendlere - nesten 50% har arbeid i annen kom 
mune enn de bor i. Fra 1969 til 1971 flyttet nærmere 50 000 
t il Akershus. De kom ikke hit fordi det var jobb her i fylket -
men fordi det var kortere vei til jobb i Oslo . 

Den kraftige sentraliseringen i Oslo-området skyldes 
storfinansens profitthu nger . Bedriftene plasseres der de 
tjener mest. Folk må flytte eller pendle dit. Omkostningene 
ved sentraliseringen må skattebetalerne punge ut med . Men 
mest betaler pendlerne selv med økt slitasje både på kropp 
og sinn . 

l> 1· I t·r (;n •lht· Thm1·s1• 11 . 11r . 
p;1 11 --. 1;1 1 l~·lk<'I . ,0 111 s i('r 

,1, ,111· 

H1 •g111·r 1·11 ;11 (' 11 p<·>Hll(•r 
li rnJ.., ·r 1·11 li11w lil _johlw11 lra 
.\k1·rslius. l>('l~T d<'1k al 12 
I~, 111111 arsv1·rk 1'('11 •~ s i<-11 hlir 
l'i'ISI \Tkk 11 1,• 11 .i l d(• S0 l11 
sillt·r p.i huss og log lar hPlalt 
lnr dt•II t• 

'.\~·(· 11111l or\'('i(•r I J'('llgs når 
1 lt·r 111 {1 r('is(• langt til jobben . 
:\_1·p sko l('r 11 1{1 h_vgg('s når 
sko l( •S lll l'll(' i ut kant sl røkene 
s t;'1r folkPl(llllllll' . Folk s lites 
rask1•n • ul når arbeidsdagen 
hlir li l'lleve li mer . Behovet 
for I rygd økl'r . Staten og stor
I in,1ns<•n betaler disse utgif
l1 ·11<• p;1 vanlig møte : La pcnd
l<·rn<· beta le elet sjøl med økt 
ska li . 

BEDHIFTENE EH 
THY(;DEMISimUKEHE 
l'Pmllere blir fortere syke 

og ofte uføretrygdet før de gå r 
,1v nwcl a lderspensjon. LOs 
rn•s l formann ha r gått i spissen 
for å rei se en hets mot det som 
kall<·s misbruk av trygd . Men 
dl' I l' r jo selve pendli ngssyste
llll'I som s liter fo lk ut ! De vir
ke lige trygdem is bruke rne er 

hus. 
6) Mette Eggen, vitenskapelig 

assistent, As. 
7) Bente Formo Berntsen, 

pleier, Bærum. Formann i perso
nalloreningen ved Bjerketun. 
8) Tor Oppedal, fabrikkarbei

der, Eidsvoll. 
9) Reidun Jensen, husmor, 

Skedsmo. 
10) Svein Gåsemyr, konsulent, 
Skedsmo. Formann i avd. 2-12 i 
Norsk Tjenestemannslag. Tidlig-

s l11rll1 ·drill(•11 <• so m tvinger 
lnlJ.. til pl'ndling bare for å 
'-I J..r1 • s1 •g s.1 01 ho~· profitt. 

Ilt- ,·r ogsa ln•kke nok til å 
ln11• k1111111111111•11t· til å betale 
lnr ;il dt• ska I ll yl te ul av Oslo . 
<;rnv<'sl 1·r v<• I C<•nt'ral Motors 

s11 111 p;1s las å ha kostet hver 
Sk t•ds1110 -fa111i l ie over 2000 
J..r11111·r lordi clt'1le verdens
ko11s<'l'lli'I s lipp<'r skatter! De 
l11,rg1·rlig<· partiene og Arbei
d(•rpa ri i<•I g[1 r ly pisk nok inn 
r,,r {1 n•dd<· s torfinansen unna 
sk;1 ll<•r . Samtidig veltes større 
ska li l'11yrcler over på folket. 

AHBE(()SPLASSER 
DEH FOLK BOR! 

- El viktig kra v fra Akers
hus-folk må være: Arbeids
plass1•r der folk bor! Nå s låss 
vi mol høye togpriser , mot 
111 iljøl'iendtlige motorveier, 
mot holigd yrtid i drabantbyer. 

Vi i Hød Va lga llianse lover 
ikk1• nwd feite ord å stoppe 
pt•ndlingcn bare folk stemmer 
på oss. Bare arbeidsfolks egen 
motstand kan stoppe utbyttin
g,• n. Men vi lover å bruke alle 
muligheter til å støtte pend
lc•n• som s låss mot dette ut
hy ltings systemet, s lutter 
(;rethe Thowsen. 

ere formann i SFs skattekomite. 
11) Solveig Solheim, husmor, Ski. 
12) Thorkild Thorkildsen, lærer, 
Gjerdrum. Redaktør av Folke
magasinet. 
·13) Anne Karin Dyring. Student 
ved Landbrukshøgskolen, Ski. 
14) Lars Gunnar Lingås, sosial
skoleelev. Nesodden. 
15) Frøydis Sjølyst, sykepleier, 
Lørenskog. 
16) Jon Holmen, Hjelpearbeider, 
Asker. 
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STEM RØD 
VALGALLIANSE! 

Den eneste måten du kan kaste 
bort stemmen din _på ved høstens 
stortingsvalg, er å bruke den mot 
din overbevisning. Tenk over 
dette: 

Rød Valgallianse har stilt ar
beidsfolks krav mot skattepress 
og dyrtid: Bort med all moms, la 
folk betale skatt etter evne. Hev 
satsene for statsskatt slik at van
lige arbeidsinntekter blir fritatt. 
Forsvar de trygdedes rettigheter, 
men still også krav om arbeid 
etter evne og bosted. La storfin
ansen betale for sentralisering, 
motorveier og oppsvulmet stats
byråkrati. 

Rød Valgallianse er alene på 
venstresida om å avsløre DNA
ledernes bløff om «arbeiderre
gjering» og «sosialistisk flertall». 
Bratteli & co. er borgerlige poli- · 
tikere, og har ingen krav på prin
sipiell støtte eller lojalitet. Husk 
EEC-kampen! Fra sak til sak 
må vi avgjøre om DNA's forslag 
skal bekjempes eller støttes. 

Rød Valgallianse har vist en 
konsekvent vilje til å ta lærdom 

·støtt 
kYinnenes 
kamp 
De norske kvinnene er i dag 

undertrykt både politisk, økono
misk og sosialt. Rød Valgallianse 
vil spre opplysning om ulike 
former for kvinneundertrykking i 
vårt samfunn, og vi vil arbeide 
for oppslutning om de krav 
kvinnebevegelsen sjøl har reist. 
Det er kvinnene som må gå i spis
sen for egen frigjøring! 

Vi vil særlig legge vekt på å 
delta i kampen for: 

Hva forteller 
listene? 

av EEC-kampens lærdommer 
for enhetsarbeidet. Gang på gang 
har vi gått inn for ett listealterna
tiv på venstresida ved høstens 

• valg. Arets 1. mai bekreftet at et 
slikt samarbeid er mulig. En 
stemme til Rød Valgallianse vil 
øke denne politikkens slagkraft, 
være et bidrag til på ny å samle 
venstresida i viktige klassekamp
spørsmål. 

Rød Valgallianse gir ingen illu
sjoner om Stortingets makt og 
innflytelse. Skal arbeidsfolk opp
nå resultater må de sjøl ta opp 
kampen. Vi har brutt fullstendig 
med løftepolitikernes vanlige 
valgfrase: «Stem på oss, så blir 
alt bedre». Derfor vil våre kandi
dater og aktive tilhengere overalt 
delta i den kampen som føres på 
arbeidsplasser, i bomiljøer og 
bygdesamfunn for folkets inter
esser. 

Rød Valgallianse er et sosialis
tisk alternativ. Bare sosialismen 
kan fjerne årsakene til utbygging 
og undertrykking, sikre arbeids
folks økonomiske kår, skape ar-

- Krarlig øking av barnehage
og daghjemplasser. 
- lik lønn for likeverdig arbeid. 
- økt antall fødeplasser. og at 
fødestuene i distriktene må få stå. 
- kvinnrnrs rett til sjølbestemt 
abort. 

Kvinner på førsteplass: 
AP: :1 av I!) 
SV: 2 av I!) 
RV: 6 av 19 

Kvinner på annenplass: 
AP: 4 av 19 
SV: 5 av 19 
!{V: 12 av 19 

Antall nominerte kvinner 
tilsammen på de fem første plas
sene: 

en foreløpig oversikt over listene 
til Arbeiderpartiet (AP) Sosiali
stisk Valgforbund (SV) og Rød 
Valgallianse (RV) forteller oss 
litt om kvinnerepresentasjonen: AP: 18 SV: 2fi RV: -10 

Kvinnelig arbeidskraft - Bergene sjokoladefabrikk i Oslo. 

Bestill 
materiell 

Rød Valgallianses opprop, ung
domsavis, kvinneavis, bygdeavis, 
soldatavis, plakate.r, merker, 
valghåndbok m.m. n bestilles 
hos Rød Valgallianse sentralt. 
Adresse: c,10 AKP ( m 1), boks 
211, Sentrum, Oslo I. Tlf. 42 62 69. 

beidsplasser der folk vil bo. Men 
vi firveksler ikke sosialismen 
med sosiale reformer, med bank
nasjonalisering og borgerlig 
statsdrift. Sosialismen betyr at 
arbeiderklassen, sammen med 
andre grupper i folket, stats
makta fra den herskende kapital
istklassen og kontrollere økon
omien. 

Rød Valgallianse av AKP (ml) 
og uavhengige sosialister stiller 
derfor en ny type Stortingslister. 
Overalt er det folk med kamper
faring som er satt opp. I motset
ning til nesten alle andre lister 
har vi tatt alvorlig å få arbeidere 
og kvinner på topplassene. 

Derfor tror vi du kan stole på 
Rød Valgallianse. Vi står for en 
sosialistisk klassekamppolitikk. 
Og den kampen vil ikke bli lagt 
ned etter valget. Din stemme til 
Rød Valgallianse vil styrke denne 
kamplinja. Det vil gi løftepoli
tikerne et varsel om at ei ny tid er 
i emning. 

Rød ~ Valgallianse 10. 
september! 

FOR ET SOSIA
LISTISK NORGE 
Dt• prohh•nwnt• som arbeidsfolk 

o,·t•r hl'h' landl'l stadig sterkere 
rt'ist'r 1>rotest og aksjon mol. 
oppstår ikke tilfeldig. De er et re
sultat av ka p it a I is m en s 
rovdrift på mennesker og natur. 
Som system vil kapitalismen 
alltid streve etter mest mulig 
profitt, og rasere natur og bryte 
1wd helsa til arbeidsfolk på sin 
vl'i . 

Det vi i Hød Valgallianse stille r 
opp mot kapitalismen er det 
s o s i a I i s t i s k e samfunnet. I 
et slikt samfunn har arbeider
klassen samme n med andre 
gnq>per i folket, tatt fra kapitali
stene eiendomsretten til og kon
trollen over finansvesen, energi
kildene, industri, transport, kom
munikasjoner og handel. I et slikt 
samfunn vil produksjon for profitt 
!'rstatles med produksjon for å 
'dekke folkets behov. Sosia I ismen 
vil bety å utvikle landet etter 
t>laner so m er skapt i masse
cliskusjoner på alle arbeidsplas
ser og i alle lokalsamfunn - ikke 
bak byråkraters slengte dører. 
Mt•cl sosialismen vil arbeidsfolk 
for første gang få virkelig demo
kra tisk kontroll med stats-• ap1>aratet og det økonomiske 
livet. 

En så omfattende forandring 
kan ikke gjennomføres fra mini
stertaburett~r. A frata de norske 
og utenlandske monopolene og 
andre kapitalister deres makt og 
eiendom, er en så stor oppgave at 
clen først kan løses når hele ar
beiderklassen sammen med 
andre grupper i folket er mobili
sert for å løse den. 

Vi i Rød Valgallianse mener at 
arbeidsfolk ikke kan kjempe seg 
fram til sosialismen gjennom 
Stortinget. Arbeidsfolks kamp på 
arbeidsplass og i bomiljø 111 o t 
statsmakten vil avgjøre spørs
målet: Fortsatt utbytting og 
undertrykking eller sosialisme. 
Valg av progressive talsmenn på 
tinget er e n liten brikke i den 
store kampen som vil finne sted i 
by og bygd før sosialismen 
endelig er et faktum. 

13 JAHRE
SKIP FOR 
13 KRONER 
For 13 kroner kan du 

kjØpe tretten av Anders 
Jahres skip - i alle fall 
hvis du skal ta regn-skapet 
hans bokstavelig! Avskriv
ningsreglene gjØr det fak
tisk mulig for en skips
reder å skrive ned en 70 000 
tonner til en verdi av en 
krone i IØpet av 7-8 år. 
Dette reduserer formues-

MOM! 
LA Dl 

skatten kraftig. Og end 
viktigere de svær 
summene som skips 
rederen skriver nei 
skipene sine med, har ha 
rett i fØlge skatteloven 
trekke fra når inntekt~ 
skatten skal betales. Ser , 
så på den virkelige verdie 
av Jahres skip, finner vi a 

Trygve Bratteli mottar ja til EF-stemmeseddel av Høyres Albert 
rike betale" 

Rød Valgallianse forsøkte alt: 

HVORFOR BLE DET IKKE FULi 
SAMLING PA VENSTRESIDA? 

Hvorfor har det ikke lyktes å 
samle hele venstresida i ett liste
alternativ? Det spørsmålet har 
naturlig nok mange stilt seg. Her 
er en kort sammenfatning av hva 
som skjedde: 

Først på året deltok marxist
leninistene aktivt i arbeidet for 
enhetslister, bl.a. gjennom 
underskriftsaksjoner. SF stilte 
seg på dette tidspunkt avvent
ende til hele saka. 

AKP (ml)s stiftelseslandsmøte 
i februar vedtok å arbeide for 
valgsamarbeid med andre par
tier og grupper på venstresida. 

Etter bruddet DNA - AIK ble 
Sosialistisk Valgforbund opp
rettet. SF, AIK og KNP gikk inn 
for boikott av AKP (ml). 

1. mai lyktes det de fleste 
plasser likevel å samle hele 
venstresida i enhetstog. 

29. mai innledet AKP (ml) et 
samarl:!eid med uavhengige sosi
alister under navnet Rød Valg
allianse. Tilbudet om full samling 
stod fortsatt ved lag. 

1. juli avholdt Rød Valgallianse 
av AKP (ml) og uavhengige sosi-

alister sin første landskonft 
anse. Det ble der vedtatt å sern 
et åpent brev til Sosialistisk Val 
forbund med en siste oppfordri! 
til enhetslister. Brevet etterlyf 
samtidig klargjøring av valgfc 
bundets holdning til DNA-It 
elsen. Dersom felles-lister ik! 
ble realisert ønsket Rød Valga] 
anse en minst mulig fientlig hol 
ning mellom partene i val 
kampen. For å diskutere dette 
andre problemer av interesse b 
det foreslått et felles møte. 

Svaret fra Valgforbunde 
hovedstyre kom først i augw 
Det kan sammenfattes slik: Le 
elsen i Sosialistisk Valgforbu1 
ønsker ikke noe valgsamarbe 
med partene i Rød Valgallians 
Arsaken er at en skal opprette 
nytt parti etter valget. Valgf~ 
bundets ledelse avviser også 
delta på noe møte av den kara 
ter som landskonferansen fm 
slo. 

Det er altså klart at valgfo 
bundet først og fremst er 
partibyggende koalisjon, ikke 
valgfront for enhet på venst 
sida arbeiderbevegelse 

Støtt valgkampen økonomisM 
Send penger til Kampfondet 

Postgiro 2 20 91 30 postboks 9152, Vaterland, Oslo 1. 
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EN KAN FJER ES 
RIKE BETALE 

-
de er forsikret for omlag 
325 000 000 kroner! 

DE RIKE BLIR 
STA DIG RIK E RE 

ska ttedeba tt en sies del at 
ba re to muligheter finnes: Enten 
å legge s tørre byrder på va nlige 
arbeidsfolk . eller å skjære krafti g 
ned på pe nger til trygder . skole r . 
veier . osv . Vi mener a l del finnes 
en tredj e mul ighet: A ta fra de 

rike og -lette byrdene for de 
fatti ge. 

Det ska l ikke mve ti l for å se at 
s rorfina nsen skuffer inn s tore 
s umm e r . Et ekse mpel : De n 
:\orske Creditbank a lene ha r el 
overskudd på omlag 65 mi ll ione r . 
!'Il er a t fordelaktige nedskriv
ninger er gjort. Av delte beta lte 
hanken ba re 15 mi ll ioner i ska tt. 
dvs . 2:l prosent. P engene finnes . 
Del som mangler er politisk vi lje 
til å skjære ned på s torka pita lens 
profitt . 
. DE SKJ ULTE HESEHVENE 
Eksem ple t med J ahre vise r 

hva som er \'a lig å gjøre i norsk 
rederiverden. Forsiktig a ns lå tt 
skr ives de t «bort og ve kk » ve r
di e r for om lag 2 mi ll iarder å r lig i 
de n norske ha ndelsflåten. noe 
som sjølsagt er skyhøy{ ove r den 
virkeli gP ve rdiforringe lsen. De lte 
kan rederne gjøre- med loven i 
he nd . Et eksempel : Reder iet 

· Klaveness pres terte i 1971 å be 
ta le den ubetydelige sum av kr . 
:1:l ooo i ska ll av el overskudd 
ll'lt er avskri vninger l på omlag I 
million . dvs . en skall på 5 pro
sent. 

SKATTEFRI 
FON DSAVSETNING 

En annen må te å skjule re 
servene på er skallefri fondsav
setninger . Gjennom s ine po li 
t ikere ha r s torka pi ta le n s ikret 
s li ke fond som ska l s ikre aksjo
nærenes utbytte til enhver lid . 
1kt finnes dis tr iktsutbyggings 
fond >> . en måle å øke ma kt en 
gjennom nye li lia ler i dis trikte ne . 
Det finnes investeringsfond . og 
fond l il å dekke (•ventue ll e tap 

1960 - 1972: Løna opp berre 3 600 kron ar 

framtida! Creditbanken har 210 
millioner i s like fonds . Ja hre har 
:i20 millioner . 

l ':\DE H\'l'HD E HE \' E RDI EN 
P A AK S J E R OG FAST 
EIE:\DO!\I 

:\ undervurdere verdier av 
aksjer og fa s t eiendom er også en 
hendig metode. Et eksempel : 
Dyno Indus trier bokfører aksjene 
ti l laves t mulig kurs. s lik a t ver
di en reduseres med nesten 15 
millioner ' Dynos g ru nneie n
dommer e r bokfort 10 mill ioner 
for lavt . hevder Næringsrevyen 
nr . I :')/1!i for i år. 

Datterse lska per og holdnings
st•lskaper e r også en popu lær 
måle å skj ule verdi er på . Ek
sempel : Industrig igante ne Dyno 
og Kva•rner Industrier er ikke 
minst på grunn av de nne metoden 
fort opp med nu ll i inntekt . Inn 
tekt en fordel es rundt om på mes t 
ford elak tig måle . Internasjonale 
!;torkonserner benytt er også me
toden med å fl yt te ka pila I og 
gjore verdi ene usynlige . Helt 
t~·cte lig er dette hos selska per som 
ll on t•~· Bull. Kodak orge . NEBB . 
Norsk Texac.:o og Norsk She ll : 
I >isst• ope rerer med null i inntekt i 
lolge Likningsboka 1 

;\JE)) r\N DH E OHD : 
Dl'l går a n å fj (•nt (' III OIII S('n og 

s1•nkt• ti!' din•kte skalt!'n!' for ar
lwidsl'olk ul t• n at cll'l lwt~T n!'d
lagll' s,juk t• hus og St'nkin !-( a ,· 
lr_\' gdl'nt•. Ut' l gå r a n v<·tl å ska tl 
lt•gge s torfinans!'n så d!'t virkelig 
m1•rk1•s og n ·tl skjæn · inn på 
mililærul !,.(il'l<• nt•. stalt' ns ovrr
skudtl og suhsitliem• til nærings
li\'('( ! 

Kvar vart det av pengane? 
Det er eit spørsmål mange ar

beidsfolk med god grunn stiller 
seg. For samstundes som vi dag
leg får både høyre og sjå om koss 
velstanden i velstandssamfunnet 
aukar over alle grenser, kan folk 
lett forvisse seg om at ned i lønn
ingsposen har velstanden i k k j e 
teke vegen. Kvar då? 

Norsk Arbeidkgiverforening 
(NAF) har hjelpt oss med ein del 
av svaret. NAF 's økonomisk sta
tistiske kontor har r ekna på ut
viklinga av den verkelege inn
tekta mellom anna for ein familie 
med to born, brutto inntekt 1972: 
35 000. E in slik familie tente i 1960 
brutto 13 919 kroner . Men om vi 

dreg frå skatten, legg til 
trygdene, og reknar om krone
verdien i høve til prisstigninga 
som på desse 13 åra auka med 77 
prosent, finn vi at den verkelege 
inntekta - «disponibel realinn
tekt» - på desse 13 å ra a uka med 
snaue 3 600 kroner - nøyaktig 
3 572. På 13 å r . Frå 1971 til 1972 
gjekk den verkelege inntekta ned 
med 295 kroner. For ein einsleg 
arbeidar med same inntekt gjekk 
den ned med 234 kroner. 

Går vi til andre kjelder, til 
dømes Norsk Tenestemannslag si 
gruppe i Statis tisk Sentralbyrå, 
ha r dei påvist at den verkelege 
inntekta for statstilsette har gå tt 

Dette var 
inntektene i 
1971 og 1972 

Men så tar s katten 
sitt og her ser vi 
hva som da bl ir 

Prisene steg og vi 
ser hva det førte 
til; disponibel 
realinntekt ble j r---1 

I 
,----, I 8 .922 I 

: 7.440 ; : : 

nJi!l,9!.!L _ ..... ___ l 

,,.,'1'72 _ !Q7J ~ 1972 1971 1972 ' 
illustrasjon frå heftet «Hvor ble det av pengene» - utgitt av Norsk Ar
beidsgiverforening 

ned over eit lengre tidsrom. 
Alt dette viser ikkje til fulle 

korle is dyrtida r åmar a lle 
grupper av folket , fordi levekåra_ 
for store folkegrupper er ukj ent 
land fo r offentleg statisti kk . 
Mellom dei er eit stadig aukande 
tal arbeidsfolk som vert nedslitne 
og skild ut i den gruppa Aften
posten kallar «B--laget i nær
ingslivet». Det er dei omplass
erte, dei yrkesskadde, dei med 
låg utdanning , dei eldre . Dei er 
veikt organiserte grupper som 
sakkar bakover i lønnskampen, 
og som vert råma endå hardare 
av dyrtida. 

Kvar vart det så av vel
standen? I pungen til direk
tørane, til bedriftsherrene, til 
deres venner . P engar finst - . 

Klassekampen 
abonnement 

For kr. 6,- får du valgabonne
ment på APK (m-l )s avis Klasse
kampen. Det varr fram til l. ok
tober. Tilbudet gJelder for nye 
abonnenter . Merk postgiroinnbe
talingskortet «Valgabonnement». 

ORDINÆRE 
ABONNEMENTPRISER 

1/1 år: kr. 60.00, ll2 år: kr. 
35.00, 3 mndr. kr. 18.00. 

Send penger på postgirokonto 
20 66 99" Adresse er - Klasse
kampen, boks 6179, Etterstad, 
Oslo 6. Ønsker dere å få tildendt 
regning, så er det i orden. 

Anerkjenn Kambodsjas 
verkelege regjering! 
Dei siste hendigane i Indo-Kina 

syner kor viktig det er å halde 
fra m m ed de t aktive 
solidaritetsarbeidet. Nixons 
bombing av Kambodsja liknar 
ein freistnad på folkemord. 60 000 
tonn bomber fell over landet kvar 
månad! Alt i 1969 byrja USA å 
bomba Kambodsja - i løyndom. 
Folket gjorde framsteg , i 
kampen, og i mars 1970 gjorde 
den reaksjonære Lon Nol, støtta 
av Nixon og CIA, eit statskupp. 
Den verkelege regjeringa, leia av 
prins Nordom Sihanouk, svara 
med å samle motstanden i ein na
sjonal frigjeringsfront, FUNK. 
Litt seinare vart Kambodsjas 
Kongelege Nasjonale Einskaps
regjering, GRUNC, leia av Sihan-

ouk, oppretta. No kontrollerar 
GRUNC 90 prosent av landet. 
Trass i dette saboterar Sovjet -
leia r ane det kam bodsj a nske 
folket sin kamp. Dei støttar Lon 
- Nol - juntaen økonomisk. Dei 
har diplomatisk samband med 
juntaen, dei har i.kkje anerkjent 
GRUNC! Difor treng folket vår 
stønad. GRUNC er til no aner
kjent av 40 statar. Vi må kreve av 
den norske regjeringa at dei 
anerkjenner GRUNC som Kam
bodsjas verkelege regjering! 
Samstundes må vi ta opp kravet 
på ny om at regjeringa no må sjå 
til å anerkjenne PRR, Den Provi
soriske Revolusjonære Regjer
inga i Sør-Vietnam. USA UT OR 
INDO-KINA! 

HVEM SPLITTER ARBEIDERBEVEGELS EN? 

DNA og de andre på 
tinget bare uenige 
om småposter 
Krist ian Grøndahl har tid

ligere hatt tillitsverv i Ar
beiderpartiet, sitter som 
representantskapsmedlem i 
LO fra Arbeidsmandsforbun
det. var formann i kriseutvalget 
i Knaben sist vår og står i dag 
som 3. mann på Rød Valgallian
ses liste i Oslo. 

li an s ie r al splittelsen i ar
i)('iderht•vege lsen ikke er et resul
lat a v en krang levoren venstre
s idt•. 

lknm• splittelse n må DNA
l('d(' lsen ta det fu lle ansvare t for . 
ll ('k tida l'lter krigen har Ar
l)('ide rparti e t drevet en systema 
ti sk kommun is thels . llelsen om 
fa tl e t også all e radika le i a r 
i)(' ide rl lt'vege lsen . I de nne tida 

· gikk /\rbeiderpa rli el over ti l å bli 
el av de vers te borge rlige par
ti ene . 1k t hi e ført en politikk som 
bla nt an ne t la me r ska ll på de 
s111 ,i . mens industrihe rrene ble 
gitt ska l tel elt e r i a ll e form er . LO 
fu lgte hakk i he l. Resulta tet 
k_ienrwr vi. <·n gjennomgående 
splitt else i a rbe iderbevege lsen. 

SKATTESNYTERI ET 
G.JOHT «LOVLIG » AVD A 

- Hvor står arbeiderfolk fles t i 
dt'lll' hildet? e 

.Jeg I ror EF-avstemningen 
' '" r t·t rw i fra arbeidsfolk som 
ikke ba re dre ide seg om denne 
IM va r el nei til ta riff-politikken, 
<'I nei ti l momsen og li! hele a rbei 
dt•rpa rli poli tikken. 

Folket er le i av å bli lurt gang 
p, ga ng . li va s lags a rbe ide rpoli 
likk er del når en ska l beta le mer 
i ska ll e nn .to-tre skipsredere til
sammen? Ska ttesnyte ri et kalles 
«lov lig ». Ja , del er gjort lovlig av 
et pa rti som ka ll er seg a rbe ider 
pa rti ! 

CREDITBAN KEN 

BESTEMMER 
- Nå har du jobb i Oslo etter å 

ha blitt tva ngsflJttet fra Knaben. 
- J eg er ga mmel Sagene-gutt. 

Oslo er en by som har vært 
DNA-<lominert lenge . En venter 
seg arbe iderpolitikk, men hva ser 
en ? Ba nk -og finans palassene 
skyter i været. Kapital og ar
beidskraft bindes i disse kjempe
byggene . De kunne vært bruk t til 
boligformål. I s tedet blir det få og 
dyre boliger . Arbeidsføre kvinner 

og menn må la overtid og ofte 
eks traa rbeid, og li keve l gå på 
sos ia len for å klare utg ift ene. 

Byen s tyres ikke av bystyret , 
akkural som landet ikke styres av 
Storting ell er regj ering . Bystyret 
kan få lov li! å bestemme om en 
bygning :;kal bygges i høyden 
('il er i lengden. Men det er Credit-· 
banken som bestemmer om det 
ska l bygges noe i del hele tatt. 

Vi må a ldri akseptere at tmans
fyrs tenes ønsker om mer for 
tjeneste ska l bestemme hvor ar
be idsplassene skal ligge. 

UEN IGE OM SMAPOSTER 
- Grøndahl , du er først og 

fremst knyttet til fagbevegelsen. 
li va med tariffoppgjørene? 

- Våre ta riffrevisjon koplet inn 
regjeringa . Dette tå ler vi ikke. Vi 
må for tsatt ha frie oppgjør der 
pa rtene som skriver under på ta
riffer og overe nskomster deltar 
og ingen andre. Regjeringa ska l 
ikke delta i forhandlingene og 
bla nde inn ««løfter» om subsidier 
og a ndre ting. Aspengren uttalte 
a t de n borgerlige regjeringa 
ha dd e brutt løftet sitt etter 
indekshoppet i juli , men DNA og 
de borgerl ige er bare uenige om 
s måposter . Kapitalen bryr seg 
ikke om hvem som sitter med re
gjeringsmakta av de partiene . 

Vi må nå gå inn for at fagfor
eningene b lir gjenreist som 
skikkelige kamporganisasjoner 
igjen . Derfor er d~t også viktig å 
få fo lk ikke bare i fagorganisa 
sjonene men også på stortinget 
der de konsekvent kan kjempe for 
folkets interesser og avsløre det 
råtne dobbeltspillet som drives 
under dekke av parlamentarisme 
og <<demokrati». 
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LAILA 
NORLI: 

SAMARBEID 
IKKE LØFTEPOLITIKK 

- .l <'g s~·nes det er sørgelig at 
det ikke ble felles liste til venstre 
for rbeiderpartiet. Trodde ikke 
det , ·ar så vanskelig å samarbei
de når en først skull<' gå sammen. 
llvorfor ikke ta med alle, om ikke 
for annC't enn å se åssen det gikk? 

Det er Laila Norli, nr. 5 på Rød 
Va lgallianS<'S lis te i fy lket som 
sier dette. Hun arbeider på Dike 
mark s~·kehus i Asker og s itter i 
fagfort>ningsstyret. Dessuten er 
hun kommunestyremedlem va lgt 
inn på Arbeiderpartiets liste. Nå 
har hun gått ut av partiet. 

- Jeg har vært medlem av Ar
beiderpa rtiel i I O år. På mange 
måter var del mange s unne folk i 
partiet før. folk som hadde arbeid 
ved sida av. å har de fått mer 
tid til politikk. og d e t skulle e n 
forvente var bra. Men dessverre 
har del blitt alt for lite politikk for 
sakens sky ld. og mer for karrie
rPn . Dl' t burde ikke være verd ig 
arbeiderpa rlif olk . 

.\skt•r t•r hoslPtl ror Oslos hø~·pn• 
f11nksjo na•1·1·r i s t a t og f01TP l 
ni11gs lh · 

,ll'g tror mangl' a,· dem som 
planl ,1 ,\skl'r som boplass for folk 
i lw~·l'IT stillingl'r lwddl' gode 
lwn,-ik tl'r . '.\ll'n i dag har ikkl' 
.\ skl'r lwfnlkningl'n f, It m~·e igjen 
.i,· dl'n ,·l'lstandsokingen slikt' 
l1<i~·l· skilttt'lwtall•n• skulle bringe 
til b~·gdil . I lleggedal. \'olden. og 

I likl'milrk f.eks . m å folk stort sett 
sta nwd \'ilske\'annsfat og må 
bruke utedo . Distrik tene fa ller 
ull'nfor de kommunale vann- og 
kloakkanleggene som bare blir 
n~·l· bo-områder til del. 

Erf.i ring1•r fra kom 11 n 1111•
st~Tl'a rlJC'ide t 

- 1kt er m~·e som burde være 
gjort . men det blir så kjede lig for
di sakene er avgjort før de kom 
mer inn i sa le n . 

.Jeg kan nevne lo eksempler : 
Et bilverksted i Asker har søkt 
0111 lwv illing til bygging av verk
sted \'ed Billings tad. I dag står de 
som ilrlwiderder utendørs. vinter 
som ;;o m mer . Saken har pågått i 8 
år . llo~Tl'folka hevdet at bevi lli ng 
ville nwdføre mye biltrafikk og 
støy . lorurensning osv. i området. 
lktlt• dn•ier seg om en gammel. 
ml•n liten Askerindustri . Søkna
rien ble avslått. 

Dl't lå også inne søknad fra det 
svenskl•n møbelfirmaet IKEA . 
Som kjent satser firmae t på at 
hil 1•r henter møblene . 

I>ennl' soknaden gikk gjennom 
;;0111 varmt hvetebrød . Tilhørerne 
måltt• n •agcrc på de nn e for 
;;kjel lshd1and l ingen . 

CARL HENRIK STØRMER : 

l·:11 kan lun• p{1 hrnrfor ekt blå 
"l'S sa n>ldsomt opp at rl'iSl't ida 
llr;n1111n•11 (blo l'r kortet 1wd . 
Folk som hor nwllom får nå ilt 
,.;ki llig il'ngrl' rl'iSl'tid. utl•n at 
cll•ttl• blir gocitgjort p, nm•n 111åtl' . 
1•:n elt•! har nok hil. ml'n ekt l'r 
langt lra ll0l'll n •gl'I. Tankl'ga n
)..! l'll hl'r l'r gjl'nnom horgl•rl ig . ,\ r 
l)('idsfolka \'r a d wngig a\' l'elll's 
transport 111 idil'r . 

11 n •r ju I har Kolsås! rtll'lll' jull' 
hasa r til n•ldl'cligl' formål i 
li~ gcb . I Budstikka blir dl' ildiil 
cl\•t og tiltakd rost opp i skyl'lll' . 
lll't g ross i mega,· dennl' \'l'ldl' 
cliglwtl' ll . Som om vi skulle , ·;l're 
adtl'ngig ay anwrikanl'rnl'' 

.l\'g nH•ntl' det , ·a r riktig å slap
pe ,I\· p [1 polit ikkl'n nå . l\ll-11 når 
l'll ser slik g[ir elet ikkl' an å stille 
Sl'g passiv . 
\ '\•Isla ntlsut vikling1•11 

1\1 in gl•nerasjon oppll•vde en 
oppgang. vi liarhatt det matPrielt 
godt og trygt etter krigl•n . l\kn. 
cll't N blitt ll'tt å glem ml' bort hva 
som er arhl'idsfolk . Vi l'r nå på 
toppen . mt•n nå l'r skillet i ferd 
nwci å dukke opp igjen . Om l'n er 
,\P-l'r e i IN SF-t•r tnl'd hus og høy 
inntl'kt blir det vanskelig å snak
ke de mineires sak . Vi kommt•r 
nok snart ti lbak(• ti l de gamle 
skil lene og merkene . 

EF kunne kanskje hall. ut det 
s ton• fallet noen år . Men med 
lemsskap ville gjort fa ll et høyere . 

.h•g m1•n1•r a l å r1'aJ.(1•n• J)å s likt• 
sa kl'r hør væn• tankt• lm 111•r for 
arhc• idsfolk. Sånn1• sak1•r ska l vi 
, ·æn · C'n ig<' 0 111 , ddlt• c•r sa kt•r v i 
m å samarhc•iclt• om o~ stå i mol . 
s l11tt1•r Laila Norli. = 

Brakkeby og ukependling 
løser ikke boligproblemet 

Bolignøden i Oslo rammer ikke 
han• Oslo-borgere . i\'år storkapi
la lt>n fin1wr dC'l m est løn nsom t å 
ll'gg!' arbeidsplasser i Os lo-regio-
11!'11, ov!'rlates det til arb!'idsta
kenw å rinne seg !'l sted å bo. 

For mange• bedrift er (•r de l i 
dag lønnsoml med fleksibel ar
lwidskraft. d.v.s. å k un n!' ansette 
og spark!' arbt'idsfolk etter h<'
hov. linder s li kt' forhold er 
hrakkeh~·en og ukependling deres 
hidrag til løsning av holig1}1'ohle
m l't. 

Dl' kommuna le og s l a tlige 
m ~·ndigh l'IC'r ha r i fu llt monn inn 
S!'tl bet~·ctning<'n av en ~lik «f lek
sibel» holdning. og istede t for 
skik keli g holigrt>isn in g ,·ed ar
hl' ids pl ass(•ne til pr is(•r so m folk 
kan klar!'. C' kSJlOrlerC's prohle
m <' ll l' i a ll s l ill hPt ti l na hokom
muner som Frogn og :\psodcl t' n , 

som har s tor «reservebo li g
niasst' ». 

- Ht'sernbo ligmassc•'! - Vi 
spør 2. mann på Akershus lista 
Carl ll t>nrik Stønner, komm un<'
st~Tl'nwdlem J)å Nesodden. 

.Ja. gamle. tildel s forfalne 
somnwrhylter - uten vinteriso
lasjon . uten vann og kloakk . og 
med ciårlige og dyre trans port- og 
servicetilbud. 

:\å sier bygnings lov en at det er 
ulovlig å konvertere. d .v.s. ta i 
bruk gamle sommerhytter som 
hel å rsbo lig uten godkjenning. 
Slik godkjenning gis bare dersom 
b~·gningene tilfredsstiller kra 
,·em• til helårsbolig - vann. klo 
akk . isolasjon etc. 

:\11 DD EL ALDE RSKE 
TILSTA:\DE H 

- ll vo rda n ka n de l ha seg a t 
fl pr og fl t' r somm e rh ytter tas i 
hruk . J) å :\esodd C'n s na rt 50%, 
nl Pn lo,·~ 

.Jo . for å være «fleks ible » har 
kommunene bestemt seg for å se 
gjennom fingrene med dette. 
< Jf fisit•lt er ikke hyttene tall i 
bruk . så ofrisielt behøver en 
heller ikke gjøre noe med dem . 
lwller ikke for å bedre standarden 
i form a,· vann. k loakk. veier 
m .m. De stakkars beboerne vel 
bedre enn å klage eller s tille kr av 
til m~·ndighelene . Gjør de det. har 
de innrømmet ulov lig innflytti ng 
og kan risikere øyeb likkelig 
utka s ting . 

I dag hersker det faktisk mid
delalderke tilstander i s tore deler 
a,· \esodden. På Ursvik. Heiv ik, 

Bl'rger. Fjordvangen , Sørby, 
Flaskebekk og Svestad flyter det 
[1pm• . ulov lige k lakker i veigrøf
ll'r . brønner og bekker . På disse 
stedl•ne leker barn . Omgangs
s~'kl• hører til dagens orden, og 
l'pidemifaren er stor. Dist ri kts
lege og he lserådsmedl emmer 
som har søkt å gripe inn, står 
maktesløse. 

TOM K ASSE? 
- l\11-n ko mmunekassa e r to m , 

sies del? 
Del finnes da penger ti l regu

il•ring av nye boligfelter , t ildels 
for luksusboliger . Sannheten er a t 
clt• t ikke er profittskapende å 
regulere de gamle sommerbolig
felt ene . De svake røstene derfra 
er ikke sterke nok til åta opp kon
kurransen med kapitalster ke en
treprenører som Andresens Bank 
l' ller Brødrene Hodnungsseth når 
de tvinger gjen nom s ine prosjek 
ter . 

- li va e r så vårt progra m i 
de mw s ituasjonen ? 

- Full s tøtte til be boern e i de 
ga mle sommerholigområde nes 
krav om at s ta t , fy lke og kom
mun e bekoster regule ring, kloak
ke ring og rehabilite ring av disse 
område ne. Avv isnin g av fors øk 
på å kaste ut beboerne under he n
visnin g til bygnin gsloven. Full 
s tøtte til de som kjempe r mot at 
he boe rn e i s trøk ute n va nn og klo
akk se lv skal dekke utgi ftene. Ut
hyggin g av nye boligfe lte r i til
kn y tning til e ldre - s lik a t de e ld
re områdene samtidig ka n sikres 
skikke lig s tandard . 

FLERE DAG
HJEMSPLASSE 

Sol vi Ba kk1• 1•r 22 år, ba nw
pl1•in og a rhe idt•r n•d d ag
hjt-111 111 1•1 J) å l>ikl'ma r k svkt•
hus. 111111 l'r a kt iv i Kvi;111 1•
frn11t e n . og , ·i har SJlll r t h 1•11 111• 
om hn>rtl a n hnn oJlpfa tt l' r 
k\'i11 111•111's sit uasjon : 

< >slo ko111111111w l'it•r og dri 
\Tr s~·k\'h11sd som har ca . 1200 
j.1 lls,1ltl' . I\J~·l' on•r halvpartl'n 
,I\· dissl' \'r kvimwr . l'll'il'rvr
kl•r p,\ av<klingl'lll' og i d;1g
hjc-m11n•I l'r t ~·pisk<' kvi lllll'- og 
l.i\'tlonns~Tkl'r. Vi har ikkc- lik 
101111 lor likn1·nl ig arbl'id . 
l\la11111'olk~Tkl'II(' lwr . som sjå 
lon·r o .s .v . \' r 111\'l' fwdre he
Ia lt . . l1•g har va•rt .lwr i 2 tl 2år. 
og i cll'lllH' tidl'll har cll'I v,l'rt 
s tor 11 tskifti11g il\' pl'rsonale . 

l 1ngl' jenll'r jobber oftl' kor
t1•n• ('Ill\ el ;ir . Kollll11Ull('n 
s pa r\'r p:1 dc-1. Unge folk t rt•n 
g1·r olkst ikkl' daghjl'msplas 
"l' r . og el l' m [1 fi1111e seg i då r 
! ig l' lwforhold . Kommunen 
s pan•r ogs, på det stadig stør
!'\' cll'I av 1wrso11ald l'r dl'ltids
a11s,1tt\· kvinnl'r som bor fra 
lor . s o111 ikkl' har krav på dag 
hj1•1111 · ll 1·r a komnw inn i syke
og p1 •11s jo11s k;1 ss1• . N;k pri~l'II< ' 
"I-! ,-k ;1t l\•11\' 11ke 1·. blir stadiv, 

lien• giftl• kvinner tvunget ut i 
:1 r lll'iclslivc-t. Kvin ,wr nwd 
ham har litl'n 111uliglwt for 
last jobb p[1 grun n av m angel 
p,1 clagh_j('msplass(•r. Kv inner 
111c-d opptil t-l :'1rs ansiennitet 
h;1 r ikk\' li1tt plass . l•:nkelte 
111 ;1 til tll'r111isjo1111tl'111mm for 
di dc- ikkl· l, 1r l>arnl'pass . 

Svkl'ht1sdirl'klore11 har det av
gjon·1Hi(• orci<•t når c!Pt gjelder 
fordl'ling1•11 av ei<' plassene 
som c-r . De blir nwr fordelt 
l'ltl'r stilling enn ansit•nnitet. 
i\pningst idl'lll' på daghjem 
llll'I tar ikkl• lwnsyn til at folk 
111 [1 johlil• på kveidl'n og i hel
V,l'lll' . lkttl'. og fonll'lingl'n av 
daghj1•111splass1•m· . ram mer 
s 1x·sil'lt <'nsligl' mø<tn•. Vi må 
gi1 s,111111n•11 og kreve full dek
ning m · ht'lwvet for daghjems
plas,.;l'r . Vi kan ikke godta den 
kri s l'l11s11ing,•11 kommun e n 
k 11mnw1· n H·d ved b \ a i bruk 
1·11 1wcllagt sykeavdeli ng som 
claghjl'm . Den eneste måten vi 
kan forandre på forho ldene er 
at vi kvinner går sammen og 
kjl'mpc•r for våre krav . 

,Jl'g støt ter llød Valgallianse 
lorcti jl'g mener Rød Valgalli
illlSl' lw lyr stølte og styrking 
av v!ir kamp . 

STØTT RØD VALGALLIANSE! 
En Mlle ltedut ~ er de& orputøen løbie grapper av 
ValpHlaaøe. •--for alle IOID IØUer Rød Valp(lhmp_ 
dalka fialleraOen,.,... ... ._,R8d Valgalllallle lotaH-si 
deae talaø•: 
RØD VALG~ I APCRf111118 
U......,_g,eien 11, Qø1I I. 
Jegvllgjeraedeltal~f•RødValplHanse
Jeø ber om ..-mere ....,....._._ 
Je& at.uer Ral ValpQtøNe, og llar aendt Bøaomlå ltlllte to 
landet, ............... 1.81111, ,..... Ull Vaterlad, Oalo L 

.............•.....•....... ·-················-····· .................................. _. ............ . 
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FylkeHatoret hr Alienllu er I UraalealJørpaea 11 I Oslo, og 
Apeat mellam Id. lleg li, ladagUIJJ. Telet•: ■ 5181. 
Auvarllg redaktør og atglfer av denne avilll: Carl-Erik Sclmll. Trykt 
Sømbokl-Try", G~ 
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