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GJØR LEIREN VELLYKKA—FÅ FLEW TIL Å KOM1161

Kamerater, disse leirene blir avholdt i en meget viktig fase i klassekampen i Norge. Omtrent en måned etter at leirene er avslutta blir
folkeavstemminga avholdt. Da skal vi gi klassefienden et knyttneveslag i trynet og sikre et klart NEI. Det kommer til å skje nye i norsk
politikk i tida framover. Vi nå huske på at vi ikke er passive tilsiu
re. Vi skal aktivt være med å forandre Norge til noe som er bedre for
det norske folket. Ved å sikre store sommerleire tar vi et stort skritt
framover når det gjelder å vinne folkeavstemninga.
Det er ikke bare EEC—kampen heller som det er viktig å mobilisere
ungdommen til. I tida framover vil klassefienden sikkert å visst gjøre
framstøt for å undertrykke oss og gjøre livet værre for oss på alle
måter. På skolene vil de hindre oss i å si hva vi vil, på universitetene
vil de kneble demokratiet, økonomisk vil de ta fra oss de verdiene som
vi eller foreldrene våre skaper. Statsbudsjettet vil si kkert og visst
rette harde angre p på oss, det må vi slå tilbake.
For å kunne sloss må vi skaffe oss klarhet. Vi må forstå hvorledes
vi blir angrepet på skoler,universiteter og arbeidsplasser, vi må
forstå hvorledes fienden splitter oss o pp og setter Gutter opp mot
jenter, eldre opp mot yngre osv. Vi må forstå dette for å kunne slå
slike ting tilbake. Sommerleirene skal hjelpe oss å bringe klarhet i
mange slike saker.
*********************

Jo flere folk som komer, desto bedre blir vi i stand til å sette
hardt mot hardt å lede ungdommen til kamp. Sjøl om tida nå er knapp
fram til leirene begynner, må vi ikke tru at mobiliseringa til leirene
er slutt. Mobiliseringa pågår helt fram til leirene begynner.
Alle dere som har meldt dere på til leirene må se det som deres oppgave
å fl flere til å komme. Er det ikke noen du kjenner son har vært på
leir før og som du må få til å komme igjen? Jobber du ikke sammen med
EEC—motstandere som ville ha godt av å delta? Kjenner du ikke mange
unge son er forbitra over Nixons folkemord i Vietnam? Kjenner du ikke
også folk som er forbitra over at de ikke har fritidslokaler etc og som
det ville være viktig å få utvikla politisk? Kjenner du slike folk, og
det gjør du sikkert, må du få dem på leirene. Besøk dem idig;
Denne avisa skal brukes i mobiliseringa. Send den til kamerater sol
er bortreist på arbeid oller ferie. Gi den til alle som skal på leir
eller som du tror du kan få til å 3,comne.
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FORSLAG TIL LEIRREGLEMENT FOR RØD FRONT—LEIREN.
1.Formålet med leiren er å:
utvikle ungdommens evne til å reise
kamp mot alle former for undertrykking
gi store deler av ungdommen mulighet
til å bli kjent med SUF(m—l) og dets politikk
sette deltakerne i stand til å tjene
folket og lede ungdomsmassenes kamper på en bedre måte
legge en del av grunnlaget for seier
i kampen mot EEC
gi deltakerne ferie med et riktig politisk innhold.
2.Formålet skal oppfylles gjennom diskusjoner, studier i marxismen—leninismen Mao TsetunGs tenkning, politisk arbeid, kultur,
idr tt og foskjellige former for kameratslig samvær.
3.RØD FRONT—leiren er åpen for alle ungdommer som er interessert
i å delta i styrkinga av ungdommens kamp mot monopolkapitalisme
og imperialisme, og som følger leirreglementet som vedtas av
deltakerne.
A.Leiren skal ta sikte på å bli et ekte ,'3roletarisk demokrati.
a.leirledelsen er den øverste ledelse. Leiren er delt inn i
brigader og grupper med egne ledelser. På grunn av de objektive
forholda, nødvendigheten av å forberede leiren bra, er leirledelsen brigadeledelsen og gruppelederne utpekt på forhånd. Nest—
gruppeledere skal velges.
b.kamoratene må følge direktiver og anvisninger fra de ledende
organene på'leiren, og må delta i det kollektive arbeidet.
c.kritikk og sjølkritikk er alle deltakeros metode for å gjøre
leiren best mulig og utvikle den enkelte kameraten politisk.
d. dersom det viser seg nødvendig skal kameratene på leiren
Gjennom kameratslige diskusjoner gjøre de nødvendige endringer i
leirledelsen eller ledelsen på andre nivåer.
5,Deltakelse i møter og seminarer er frivillig. Alle deltakere
oppfordres til å delta i diskusjoner, seminarer og det demokratiske livet på leiren fcrøvrig. Alle deltakere skal følge ro—
signal.
6.Masselinja skal gjennomsyre alle sider av leiren, ut fra ønsket
om å tjene folket. Deltakerne må tilstrebe en kameratslig atmosfære i leiren og et skikkelig forhold til folk rundt leiren.
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7. tolfbruk og bruk av alkohol er forbudt på leiren.
8.Yngro kamerater på leiren, dvs. barn og pionerer, skal behandles son andre leirdeltakere, på en kameratslig måte ut fra masselinja. Det er alle kameraters ansvar at også disse kameratene
får fullt utbytte av leiren.
9.Allo deltakere skal overholde de revolusjonære prinsippene
for sikkrrhet. Fotografering og båndopptak må godkjennes av
leirledelsen. Alle notater osv. skal tas.godt vare på. På
leiren skal det brukes fornavn. Interesserte utafra skal henvises til leirlodelsen.
10.Alle leirdeltakerc skal være oppmerksom på at leiren repro—
senterer den progressive bevegelsens ansikt utad, og ikke gi
klassefienden unødig grunn til hets.

RØD FRONT—SANGEN.

Vil du være fri, må du slå deg fri,
finn din plass i i-7-år front, kamerat
Av vårt kampmot skal vi den jernring smi
som skal styrte tyrannenes stat
Hvis vi ikke nå kan sammen stå,
er det oss som det blir trampet på:
Slutt vår front I Godt og ondt
RØD FRONT I RØD FRONT

RØD FRONT

Finn din plass i dag, det er kampens tid,
i mot trelldom og løgn og bedrag
Vil du være med i den hårde strid,
som det kjempes mot urett i dag
Hvis vi ikke nå kan sammen st,
er det oss som det blir trampet på I
Slutt vår front: Godt og ondt
RØD FRONT RØD FRONT : RØD FRONT :
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FORELØPIG PROGRI,M FOR TROMØYA=LEIEREN

tirsdag 1/8: Alle må komme så tidli:som mulig, eventuelt dra da en før
å lige på en campin g-plass i nærheten. Fra k1.14-16 serveres det middag o,,:innen det bør leiren være i orden, alle
innkvartert og, gruppene bør ha kommet sammen for å diskutere
leirreglement ogprogrammet.
16-18 seminarer om Stalin, stoffbruk, Albania, Kina, populisme og naturvern.
19.30UOffisiell n åpningav leiren med kultur osv.
onsdag 2/8: 7.30 vekking.
10-14 EEC-foredrag oggruppediskusjoner om EEC.
14-16 middag
19.30. Briadesamling er med diskusjoner, allsang, dans osv.
23 ro i leiren.
torsdag 3/8: formidda g en fram til middag intet proram brukes til bading
sport osv.
14-15.30 middag.
15.30-18.seminarer om politikken på gymnasene, ungdomsskolene,
universitetene,lærerskolene og på arbeidsplassene, om den
spesielle undertrykkina av jentene og om solidaritets arbeidet
for indo-kinas folk.

19.30 brigade samlinger. 23 , ro.
fredag 4/8: 7.30 vekking.
10.-14 foredrag og gruppediskusjoner om SUF(m-l)s politikk.
14-16 middag.

19.30. F estmøte med kultur osv.
24.00 ro.
Lørdag 5/ 8: 7 . 3 0 vekking
10-12 brigadevise diskusjoner om EEC etter spørsmål som
kan reises i løpet av leiren. Avslutning av leiren brigadevis.
13 middag
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FORELØPIG PROGRAM FOR aØYA-LEEREN
søndag 6/8: Innskjekking gruppene fungerer så raskt som mulig og tar
opp program og leirreglement
16-18 seminarer om Kina, stoff og idrett.og Albania.
19.30 åpning i plenum.
23 ro.
mandag 7/8: EEC-foredrag og gru p pediskusjoner om EEC. Se onsdag 2/8 på
Tromøya.
tirsdag 8/8: ikke program om formiddagen.
14-15.30 middag.
15.30-18. seminarer om gymnaspolitikken, universitetspolitikken, ungdomsskolen og lærerskolen og arbeidsplassene.
19.30 brigadesamlinger.
onsdag 9/8: Aksjo sdag mot EEC.
torsdag 10/8:vekking 7.30.
10 -13 seminarer om solidaritetsarbeidet for Indo-kinas
folk, undertrykkinga av jentene, Stalin, ungdomskulturen,
populisme, naturvern.
14-16 middag.
19.30 brigade samlinger.
23 ro.
fredag 11/8;vekking 7.30.
10-14 SUF(m-l)s -politikk innledning og gruppediskusjoner.
14-16 middag.
19.30. brigadesamlinger.
33 ro
lørdag 12/8: 7.30 vekking.
10-13 EEC-diskusjon brigadevis, etter hva brigadene ønsker
å ta opp.
20.00 festmøte
24 ro.
sønda g 13/8 : rydding og avreise.
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Praktiske råd.

For å_få skikkelig utbytte av sommerleirene må vi legge mange_ting til rette.
Foruten det-politiske programmet er det et stort teknisk opplegg som må-settes
igang.-Vi-ser det som en viktig politisk oppgave at alle skal få utbytte av leirene. Dette er noe som-alle deltakerne har et kollektivt ansvar-for, Den demokratiske sentralismen fungerer sånn at alle må være_med å utvikle leirlivet på alle
områder. Det gjelder områder som hygiene, helser holde leiren ryddig, holde
disiplin på leiren. Rbid Front leirene er også den progressive bevegelsens ansikt
utad..
For at leirene skal kunne avvikles mest mulig knirkefritt og for at vi skal kunne
bruke mest mulig av-tida-på politiske diskusjoner og kameratslig samvær prbver vi
å sette opp ei liste, over ting som kameratene på leiren bbr huske og som de b5r
ta med seg:
- Alle_som_har telt må ta det med seg, _kamerater som ikke har telt må fordeles
-efa.c.på ledige teltplasser. Ingen som ikke er alvorlig plga av sjukdom eller har
små barn, kan ikke regne med å ligge i brakke.
Ta med godt med klær, luftmadrass er bra å ligge på hvis det blir dårlig vær.
- Ta med_plaster_og hodepinetabletter, det vil spare helsepersonellet for halve
arbeidet. Ta med termometer.
.f.4b ' I r

Ta med instrumenter.

•

tr

- Ta med fotballer, handballer, badmintbuutstyr osv. Vi kjUper inn en del, men
t,

det er godt å ha noe i tillegg.
_

..1::__

_

); _ _ r

_

For barn med unger:

.a.

L
_

_

-

- - c

Alle klær og gjenstander barna-har med seg må merkes godt så de ikke forsvinner.
Lever en lapp til barnepasserne med barnets vaner, hva slags mat de skal ha osv.
_

_

For-pionerer: -

_ _

-

- _

Dere skal-ha med_dere_ting til ute og_inne_aktiviteter. Det_er_fint om foreldre
og pionerer tenker over hva dere bruker hjemme og derfor
Forslag:

-

_

_

_

- _

på leirene.

vil trenge

baker, spillr baller, instrumenter, stoffrester, garnrester, hobbymateriell,
_tegne og

malesaker.

_

_ _

-

-

-

-

Det blir-innkj3pt ting til aktiviteter på leiren, men vi trenger hjelp fra alle
som kommer.
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God hygiene er god politikk.
På leiren er vi samlet mange hundre. mennesker. Vi-bor tett innpå hverandre i et
lite-område. De_sanitæTe forholdene er ikke tilfredstillende._Faren for at
epidemier (diare) skal oppstå og spre seg er reell.-Hvem tjener-på at vi ikke
oppnår fullt utbytte av leiroppholdet fordi store deler av leiren har magevondt?
•
Kamerater - vi setter cpp visse enkle regler.. Fors6k å se det politiske n6dvendige
i at de f6lges.. Korriger_og kritiser kamerater som slurver med hygienen.
Matrester skal ikke ligge og slenge.
o Bruk papptallerkner. dask spisebestikk i varmt vann.

S.QYP

o Bruk kun s .d.ppeldunkene til matrester og-avfall.

<1,,vb.zq
.13d 9f: moe

o Vær nye medhandvask. Bruk eget handkle.
Fururens ikke drikkevannet.- ....
o Benytt kun de faste toalettene. -

. o Er du smittebærer? Kontakt leirledelsen.
Kast ikke fra deg-sigarettstumper. (småbarn kan forgiftes)
La oss unngå skader: La ikke glasskår ligge i området. Saml opp flaskekorker.

Ta vare på dei sjol ,^ Vyer

s=ul,p2:1,

På leiren vil det være kvalifisert hel sepersonell_til å ta seg av alle skader.
Men stort sett er det snakk-om småskader, hodepine etc. - saker-som kameratene
kan ta seg av sj61. L6p ikke etter lege for småskader - snakk med ftbarfotlegen"
i din brigade.
Kamerater sam har spesielle sjukdommer (handikap, diabetes etc. ) kontakter
helsekomiteen_om_dette. Da kan_vi ta forhandstiltak, anskaffe n6dvendig_utstyr/
medisin og hjelpe--de-kameratene som virkelig-trenger det. Brakkeplassene blir i
hovedsak fordelt etter helsemessig vurderinger.

a nr) åt.1 i

-:!-

')

127

9d.L.
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.1~

Orientering til foreldre om oDDlggpt Då Trom'Oya-leiren.
Opplegget for ungene har-fblgende siktemål:-De skal ha det godt og_trygt_og moro
mens foreldre deltar i de politiske-aktivitetene,: I tillegg skal de få det
politiske-utbytte som tilsvarer deres nivå„-få et positivt inntrykk av de-politiske
aktivitetene og ml-bevegelsen-og bli nærmere kjent med den._Vi vil tilstrebe å_ _
utvikle den samme demokratiske og kollektive stilen blant dem, som resten av leiren.
/rø.

Erfaringsmessig viser det-seg at sommerleir-betyr stor forandring for ungene,
særig for de små som ikke er vant til barnehage. Unger som er store nok-til å
forstå-litt, må forberedes på det som kommer til å skje på leiren.- Om-det er
muligheter til å samle flere unger til små disk. moter om leiren, er det bra.,
Ungene skal ikke stues vekk som_ting om dagen p _for lange opphold borte fra kjente
fjes-kan-gydre overgangen vanskeligere., Kanskje er leiren-en stor del-av foreldrenes ferie og foreldre og barn har behov for å tilbringe mye avdagen sammen.
Barnehagen vil-derfor være åpen fra-0914 til
time om-ettermiddagen på

1611 på

de lange hoveddakene og - _

seminardagene. I tillegg vil det orgeiniserea

barnevakt etter sengetid brigadevisp_vi regner med_at foreldre og kjente tar seg
av ungene i-fritida.-Men det vil være åpent et lekesenter hele dagen,- fra-8 - 20
med_aktiviseringsleder,_som ikke har ansvar for ungene, bare aktivisere dem. Små
unger må derfor ha fdlge.
Ungpionerene 46,7, 212,13) vil få eget opplegg, bestående av en blanding av
politikk og leik. De vil også delta i deler av leirens kollektive liv.,
Leiren vil holde en-del aktiviseringstilbud for ungene r forskjellig formingsmateriale, noen Wker etc. Men vi oppfordrer foreldrene så sterkt som mulig å ta
med leker som kan brukes kollektivt.:. vanlige leker, gamle klær-og hatter til utkledning, tystoffer-etc. Ting som-er for store til at-foreldrehe kan ta dem med,
kan kontakte sommerleirkomiteen gjennom Oktoberbokhandelen for å få hjelp.
Til ungene må foreldre ta-med skikkelig varmt t*6y/regntby. Temperaturen kan bli
lav om natta. Vi vil ordne- tOrkerom_for tby.. De_små må i tillegg haL Handklær, vaskekluter, bleie 1. for et par-dager, leiren selger-bleier og barnemat4., bOtte„
spade evt. andre leker. Kosedyr evt. annet_til personelig bruk, matboks eller
matpapir, pose til skittentby. Alt må navnes.
Ta med midler mot mygg for ungene, de som er i vogn må ha innsektsnett på vogna.
For de små ungene vil vi ordne plaskebasseng.-Ungpionerene har muligheter for bading, gi beskjed om sv6mmeferdigheter, ta med redningsvest for de som er usikre.
I Upet-av-fbrste dag på leiren vil det bli holdt et orienteringsm6te for foreldre
om opplegget for ungene.
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TIL BRUK AV STOFF OG-ALKOHOL FÅ LEIRENE:

Lenin sier å,t . arboid,:,.rklassen trenger klarhet, klarhet og atter klarhat.
Vi må idag trenge gjennom borgerskapets propaganda. Vi skal gå i spissen
for å reise ungdommen til kamp og til opprør. Skal vi klare det må vi
sjøl og resten av ungdommen forstå hvem som er våre fiender og hvem som
er våre venner, og hvorledes vi må kjempe. Vi trenger kort og godt klarhet
om mange ting, det samme gjør ungdommen.
Det er ikke når folk er pære fulle eller omtåka av stoffer at vi oppnår
den beste forståelsen for kompliserte ting.
Vårt prinsipp må vere at all bruk av alkohol eller stoffer på leirene
hindrer oss fra å komme videre og at det skal unngås.
Når det gjelder stoffer fra hasj og videre må det fullstendig forbys og
folk som eventuelt benytter det må dra. Dette sjølsagt fordi det hindrer
oss i p olitikken , men også fordi dat ville være en g odbit for all den
reaksjo=re pressa og for politiet. Tenk vilke overskrifter VG ville hatt
om slik skulle skje i virkeligheten. Tenk på hvordan politiet ville gni
seg i hendene og f.eks. sperre av leirområdet, forlange rassia og fotografere enhver som var på leirene. Stoff er forbudt.
Når det gjelder alkohol er det klart at i likhet med stoff så hindrer det
oss i å oppfatte tingene klart, det sløver og det horer ikke hjemme på
våre sommerleire. Her er det ikke snakk om at noen kan si : Jeg kan gjerne
ta noen øl det gjør ikke meg noe. For det første så trur vi ikke på
slikt, for det andre så finns det nok av folk som blir sløva hvis de drikke/
Og hvem skal avgjøre om lian tler, han tåler ikke.Hvis noen drikker er dettE
dårlig for hele leieren. Derfor bør ingen drikke.
Ellers er det vårt syn at alle revolusjonere og ,)roressive skal g. fram
som eksem p ler når det Gjelder stoff og alkohol. Ikke bruke stoff og overbevise andre om å slutte samt ta opp kampen mot selgere.først av harde
stoffer. Bruke alkohol meget moderat og overbevise andre kamerater at alkoh
er en svøpe for arbeiderklassen og dens ungdom.
Vi ønsker at disse sakene blir diskutert og kommentert på vegaviser og
ellers. En artikkel om stoff bør leses i denne sammenheng. Artikkelen
finner dee på neste side
Den er saksa fra KLASÆKAMPEN.
En gruppe som har jobba med sommerleirene.

P
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OPIUM FOR FOLKET

Kamp mot hasj —oppgave for arbeiderungdommen
»Arbeiderklassen er en oppadstigende klasse. Den trenger ikke rusen til
bedøvelse eller stimulans. ... Den bør ikke og vil ikke glemme seg selv,
ikke glemme kapitalismens avskyelighet, smuss, barbari. Den trenger
klarhet, klarhet og atter klarhet.»
LENIN.

Historiens herskende klasser har alltid
visst å utnytte de undertryktes lengsel
vekk fra den regjerende klasses diktatur
og utsuging.
Føydalistene brukte kirken som
»opium for folket» til å trellbinde massene, holde dem nede i uvitenhet og
utbytte dem. Kapitalistene — da de tok
hadde ikke helt de samme interover
essene, og brukte kristendommen mer
som ideologisk støtte for borgerskapets
diktatur enn som noen direkte kilde til
livets opphold. Her tydde de i samsvar
med sitt mer kremmerske sinnelag — til
alkoholen som både kunne settes i masseproduksjon og var lettere å omsette.
Alkoholen var i lange tider arbeiderklassens verste svøpe. Borgerskapet og
kremmerstanden gjorde penger, og arbeidsfolk led. Det er ikke underlig at alle
de tidligere revolusjonære arbeiderbevegelsene i Norden hadde sterke og dominerende innslag av avholdsfolk, og at
arbeiderbevegelsen kjempet en hard
kamp mot alkoholens grep om arbeiderklassen. Kampen for forbudet var i lang
tid en av den norske arbeiderklassens
merkesaker.
I dag har nye rusgifter -- hasj, LSD osv.
-- trengt inn på markedet i Europa og
særlig vunnet innpass blant ungdommen,
ØKT UTBREDELSE
Tall som politiet i Norge nylig har lagt
fram over beslaglagte narkotiske stoffer,
viser mammutstigning i omsetning av
stoffer. (23 kilo hasj beslaglagt i 1970
mot 3 kilo i 1969). Klassekampen har
vært i kontakt med ungdom fra drabantby-skoler i Oslo som mener at svært mange av elevene der har prøvd hasj eller
andre stoffer.
Det er i dag et utbredt oppsving i
ungdommens misnøye og protest overfor
det kapitalistiske samfunnet. De som
protesterer faller i to grupper: Dt som
protesterer og kjemper og de som protesterer og gir opp. Mange av de siste
begynner å bruke stoff i stedet. Sett fra borgerskapets synspunkt er
sjølsagt sløv og apatisk ungdom mer
ønskelig enn revolusjonær.
HYKLERI
Først når utbredelsen er temmelig stor,
Begynner borgerskapet å reagere, de
sender politiet på jakt etter brukere, og
bærer seg fælt om sedenes forfall. Men
hykleriet er grovt: Samtidig kan ikke

borgerpressa dy seg for å bringe »godt
stoff» som i virkeligheten propaganderer
for hasj-bruk: VG gir anvisning om hvordan man kan få rus av visse fuglefrø,
Dagbladet forteller hvor lovlig sniffing
er. Avisene bruker spaltemetre på å
beskrive hvor »vennlig» og menneskevennlig» miljøet er på store stoff-show
som Woodstock og Isle of Wight. De
utmaler „tokn Lennen's klovne-meritter i
det vide og det brede.
STOL IKKE PÅ
BORGERSTATEN!
Dette betyr egentlig at arbeiderungdommen ikke kan forlite seg på at
borgerstaten vil gjøre noe effektivt for å
bekjempe stoff-bruken før forholdene
blir helt ekstreme. Dette betyr at
kampen mot hasj etc. er en politisk
oppgave for arbeiderklassen og spesielt
for arbeiderungdommen. llasjen må
møtes med propaganda, organisering og
kamp. Hvilken innsats klassestaten gjør,
er liksom i spørsmålet om kampen mot
alkoholismen, avhengig av hva arbeidsfolk presser den til.
Alt tyder i dag på at organisert politisk
kamp mot hasj-bølgen blir en kampoppgave for arbeiderungdommen og alle
arbeidsfolk i tida framover.
LÆR AV HISTORIEN
For at denne kampen skal kunne
komme i gang er det i dag klokt å ta for
seg arbeiderklassens tidligere erfaringer i
kamp mot rusgift -- nasjonalt som internasjonalt. Erfaringer fra arbeideravholdsbevegelsen i Norden og fra f. eks. 1(1(P's
kamp mot opium vil være nyttig materiale til studier for ungdom som står
overfor disse problemene.
Disse ordene fra Norge i 1911 gir
inntrykk av at parallellene til dagens
situasjon er store: »Alkoholspørsinalet er
også et økonomisk spørsmål — et klassespørsmål. Vi arbeider derfor ikke alltid i
kontakt med de borgerlige avholdsfolk,
vi står ofte i kamp mot dem og alltid i
kamp mot alkoholkapitalistene.»
'fo krav er opplagte i situasjonen i dag:
For det første: Grip de store haiene!
Politiet som ellers er nidkjært nok når
det gjelder å knipe alle slags småfolk —
enten de stjeler biler eller ikke klarer å
betale skatten, kunne sikkert avse litt
folk. Men de gjør det ikke frivillig: De
store folkene i hasj-bransjen stiller i
Knuth Jahr-klassen og slikt folk får som
kjent pent stell.
For det andre: Nei til all »legalisering)
av

hasj!

Artik.4en sto i Klassekanrcen nr.2 1971.

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2012

It-!!‘vi-:4

trt, tatrolYr› fi.wr;:thiP.5 ,14-1s, -Y‘ t
4-.4

tr-J i
6?;Åt

wiTesf,T ,rio-- • tz.cif tom . qtnro,S.
-

'

.

'

,..':419gitd}migi, fil
)5i.s

1151r1

. :wfmitztait2

sit.ftf.4k
«..1,11,1f-„M

!K ?,,)11.3/,;f:,-:

v.

•

t.

•

f.

Tom side

•

-1

