j.
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,eie sommeren gikk i venting på sommeren
b4o<nste rre olomstrer. !DM.eise
jeg sitter og ser ut gjennom vino:iet
E; stengse+ meilom meg
09:itsikten,
balkongens owwnsterkasse;
Jeg se,- tvde4g edderkopoens nett
som na- langet alle osomsten.
ae gule Nadene. de visne tlornster,e
\le te(re klene
Soindelvevet reek-t A re,
soiens bka4ce skinn
ge bet 'vanskelig i se utsikten
havets blå. grå poige,
Enda iengre borte
etsteds Sowetc. Durban
stiger er, ravksr.ira:
reyksoi ralen doe n 3e evne.
avkuttede åndedrag av kuler g)ennomboreie kropper

-

SoIndelvevet voicse
alle blornste , !A:lokkes
mitt v.ndusrute morki,e,

ffp

Del blåser
dardmef bretrer av eg Is!
Jeg ser reykspiraien av og
Som når etektriSk strøm avbrytes gang på gang
og det ivS ner og Oci mørkner
Asit Snarkar

juni

1986

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no/ml-historie/) 2012

I forrige FFP annonserte vi to hovedtemaer i dette nummeret: Det ene
var fortsettelse av diskusjonen om grunnorganisasjonene og DS sin
ledelse av Jaga - i tilknytning til det forestående Distriktsmøtet. Siden
sist har vi mottatt et motinnlegg til Ronja
artikkel om 'DS
sin ledelse' i forrige nummer. I tillegg har avdelingene behandlet
DS-beretninga. Rapportene fra lagsbehandlinga viser at det var disse
problemene som ble diskutert mest. Alt materiale om disse forholda
funner du i Distriktsmøte-bilaget til dette FFP.
Det andre hovedtemaet i dette nummeret skulle være avdelingenes og DS'
oppfatninger av prioriteringer og mdlsettinger for høsten, altså
høstplan . Vi har ikke mottatt synspunkter fra laga som tar opp høsten
86 spesielt. Forslagene på opprioritering av enkeltsaker i neste
Distriktsmøte-periode - som finnes spredd rundt i Bilaget - bør vel
likevel være en god rettesnor for planlegginga av førstkommende
halvår. DSAUs forslag til innretting finner du på motstående side.

Politikken og taktikken vår overfor sosialdemokratiet, spesielt i
forbindelse med vårens lock-out/streik/1. mai, er altfor lite diskutert i
Oslo-partiet til nå. Vi tror at nettopp det at vi ikke har hatt en grundig
diskusjon og avklaring av disse spørsmåla, er grunnlaget for mye
frustrasjon og motløshet, - spesielt hos de som jobber med falgig politikk.
Samtidig veit vi at det finnes sterke meninger om vår innsats i vårens
tariffoppgjør og foran I. mai. Noe av dette finnes igjen i Distriktsmøtebilaget under 'Taktikk'. I tillegg inviterer 1. mai-ansvarlig i DS til
diskusjon om disse forholda.
Derfor: få ned på papiret synspunkter fra de diskusjonene du allerede
har vært med på. Nå. Til høsten er mye glemt. Tonjes innlegg i dette nr.
burde være et bra utgangspunkt !

g
2

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no/ml-historie/) 2012

MELDING OM HOSTPLAN
Fra DSAU

Hovedoppgava til høsten er
med
Klassekampen. Se
egen
i dette FFP.

arbeidet
artikkel

og det blir arrangert kurs for styremedlemmer
som ikke har deltatt på
styrekurs.

Kassererkonferenser
Obligatoriske partidiskusjoner:
I følge SKs årsplan skal det i løpet
av høsten gjennomføres to partidiskusjoner. En
om
°forholdet mellom
legalt
og
illegalt arbeid' og en
om
nytt
arbeidsprogram. Opplegget
for begge disse diskusjonene kommer
tidlig
i
september. Forslaget
til
nytt arbeidsprogram skal etter planen
vare ferdigtrykt i august.
SK anbefaler at begge disse diskusone legges i oktober og november
slik at det er tid for styrene å
forberede diskusjonene.

Oppfilging av distriktsmotet

DS vil arrangere kurs for avdelingskasgrunnlag av erfaringene
serere på
fra et kurs som har vart gjennomført
for noen lag.
Ballekurs
at alle kvinnene
Målsettinga er
i
partiet skal delta på bøllekurs
1986. Slike kurs vil
i
lepet
av
til hasten, men de
bli
arrangert
vil
ikke
bli interne. Kursene vil
bli arrangert av partiet, Ny verden,
fagforeninger eller
Kvinnefronten,
organisasjoner. Annonsering
andre
i Klassekampen og påmelding direkte.

Kvinnekonferanse
DS har
forslag til distriktsmøtet
(se
FFP for mai/juni) om videre
arbeid
med
Oslo-analyse,
og
vil
foreslå for DM at det gjennomfares
en proletariseringskampanje i Oslo-partiet
i
neste periode. Beretningsdiskusjonen til nå tyder på at vi
trenger
en
diskusjon om forholdet
til
sosialdemokratiet
med spesiell
vekt på uenigheten om taktikk. Dette
blir viktig både i forhold til 1.mai
og valget i
1987. DM må ta stilling
til hvordan disse sakene skal følges
opp spesielt hva som må diskuteres
og jobbes med i laga. Det er rimelig
å regne med at oppfølging av DM
må bli
en obligatorisk diskusjon
i november/desember.

Studier/medlemsskolering
Studieutvalget i Oslo vil arrangere
kurs i filosofi for 'nye° medlemmer

og

verving

til

KF
SK har meldt at det planlegges en
til hesten,
stor
kvinnekonferanse
lagt opp a la 3. verden konferansen
informasjon
forrige
høst. Narmere
komme, både ingternt og eksvil
ternt. Målsettinga
som
er stilt
Kvinnefronten. er
for
verving til
langt fra løst. Dette er en oppgave
hasten, som til en viss grad
for
med arbeidet
med
kan
kombineres
KK.

Kanpsaker:
Det er mye som tyder på at høsten
vil bli prega av store kamper mot
og staten som vil stille
kommunen
krav
til
store
partiorganisasjonen. Vurderinger
og planer vil komme tidlig på hesten.

3
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Fra KK-SENTERET

I FFP for april/mai hadde vi tre artikler om arbeidet med 'KK-året
1986' i Oslo. SAmmen med denne artikkelen (og materiale 1 TF) er de
vårt bidrag til lagsdiskusjonene om KK, - og hjelpemideler for
lagsplanlegginga til hasten.

TRE HOVEDSAKER

3. KK-salget brukes til møysommelig
utbygging av partiet.

Vi mener det er tre saker hele
Oslo-partiet må jobbe hardt for å få til,
om KK-året skal bli en suksess:
Alle lag må starte kampanja 30.
august. - alle partimedlemmer må gis
muligheter til å drive KK-arbeid.

ALLE MED - START KAMPANJA
30. AUGUST !

i
Arbeidsplass-salg
regelmessig KK-arbeid
arbeidsplasser.

4

fokus,
30

Då

AKP er et målretta parti. Takk og pris
for det. Vi er misfornøyd til tusen hvis
en kampanje ikke går i mål. Denne skål I
mål 1 Selv om Oslo må klare 70 nye
abonnenter pr. uke i 10 uker. Dvs. 700
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"samle-arbeidsplasslag" er to eller
abonnenter totalt.
fire, mens kamerater i boliglag er
Det er nær det doble av hva vi pleier å
aleine på jobben. Det kan like gjerne
være omvendt.
klare. Konklusjon: det nytter ikke å
skjønne at livet ikke er ferie, engang på
Dessuten ber vi bydelslag om
slutten av september. Kampanja må
å
vurdere
s3/g
utafor
Örbeidsplåsser
01
7
planlegges og skapes enhet om, sånn at
morran el/er ettermiddagen.
det er mulig å starte JO. itittS ./
Men KK-året er ikke bare konkrete
målsettinger. Det er også et ledd i å
plassere partiet der det hører hjemme
ute blandt folk. Det er en korrigering
av partiet. Vi vil bort fra at det finnes
et "KK-sjikt" som står fram som
partirepresentanter/sympatisører. Vi
vil at de fleste skal det. At det blir en
naturlig del av partimedlemskapet.

ARBEIDSPLASS-SALG

PARTIBY66IN6
AKP er et lite parti som blir mindre i
Oslo. Vi mener alle lag må ta stilling til
hva som er lagets gopgaw i området
sitt. ønsker kameratene seg et
partilag i området ? Kanskje burde
laget til og med vært større ? Stiller
en oppgaven sånn, vil en også ofte
oppdage at det finnes flere folk.
hli~ t:1 folk"?
Problemet er:

orymisert i partiet vzfrt

AKP satser friskt på arbeiderklassen og
faglig politikk, Med svære odds mot
oss, vil vi bryte ned DNAs dominans og
brøyte vei for solidaritet. KK er både
et redskap og et symbol som har mista
av
endel
innflytelsen
på
arbeidsplassene.
KK
selges
idag
regelmessig på 10-15 steder i Oslo. Vi
har satt som målsetting å doble dette.

KK er hjelp et stykke på vei: en blir
kjent med de faste abonnentene, med
folk som er interesert gjennom
skapes
kan
det
fornyingsarbeid;
diskusjon og ståhei gjennom salg; folk
kan organiseres gjennom budruter.
Oppgavene er så mange at vi kunne
trenge enerenn en KK-ansvarlig !

Dette angår de fleste partimedlemmene.
Det er slett ikke sikkert at det er sånn
at
partimedlemmer

Ut i fra det som står over, de tre
FFP
og
forrige
i
KK-artiklene
landsplanen, har vi laget følgende
"kalender" for høstkampanja i Oslo:

YXYX
, 1=4-Z<FifUNWI(

Hust" 1986
5
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Innen 1. september:

Lagsmøte om KK-arbeidet. KK-senteret
i Oslo har bedt om invitasjon fra alle lag.

Torsdag 28. august:

Første nummer av - Nye

Le X30. august:

Kampanjestart med stands flest mulig
steder.
KK-senteret
vil
tilby
et
stand-byggesett til salg. Se annonse i KK.

30. aug. - 6. sept.:

Løssalg-uke. Salg så mange dager som
mulig på arbeidsplasser, durer, sentra
osv. Dette skal være ei "Al le-ut" -uke.

1. sept, - 5. sept.:

"Ring-tir-aksjon. Del 4. Lag som
dekker områder må melde fra.

6. sept. - 13. sept.:

Gratis-avis hele uka til tidligere
abonnenter (tilbake til 1.1.84).

13. sept. - 27. sept.:

Gratis-abonnent-oppsøking.
"R-t-a" del 5.

27, sept.

4, okt.:

Løssalg--uke.

Kr.

Billig-tilbud. "Alle-ut -

uke.

11. okt. - 18. okt.:

Arbeldsplass-sal .

Lørdag 11. oktober:

50%-merket. Oslo må ha klart
halvparten. 5 uker igjen av kampanja.

- 15. nov.:
15. november:

Innspurtuker
"R-t-a" del 6.
Kampanjeslutt.

Alle lag og Oslo nådd

100% ! ! !

1. 4esember:

Kampanjeoppsummering
KK-plan for 1987.
***

Offentlige arrangementer
KK).

6

ferdig.

vil bli annonsert offentlig (minimum
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A R. J3,F PIPR K4(i14F PR

KK-fest

blir kjørt tidelig
pa høsten, IKKE i vår som
tidligere annonsert !

blir arrangert midt på hasten.

Jule-messe

blir annonsert og arrangert i god tid far jul.

IMs redaksjonene. kitig

REBIIIMMIEZ MsR II Mi MEZ
(Utdrag fra lag diskusjon i "Bgdelsavdaliag 18")

Diskusjonen tok utgangspunkt i ei ukes nummer avavisa
KLASSEKAMPEN er den eneste kommunistiske avisa i dette landet,
så vi kan ikke uten videre sammenlikne den med alle andre
aviser.

INNHOLDET I DEN AKTUELLE UKA VAR FORDELT PÅ Føl6ENDE MÅTE:
UTENRIKS: 20 sider
ARB.PLASS: 6 3/4 s.
AVSLØRING: 2,5 s.
RV:
2,5 s.
YAP-STOFF: 1,5 s.
UNGDOM:
i s.
BARN:
0,5 s.

15 3/4 s.
KULTUR:
LOKALSTOFF: 6 s.
KVINNER:
2,5 s.
FLYKTNINGER: 2 s.
HELSE:
1 s.
MILJØ:
1 s.
SPORE:
0 s.

7
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8. MARS
KK
SOM
KOLLEKTIV
ORGANISATOR
Gudbevarremævæl så dårlig dere dekka
vår alles kjære 8. mars !
Det er helt unikt at ei avis er så bra på
Er det
kwrn/warti det sies at AKP er ? Det
å være kollektiv organisator som KK
burde vært 8.mars-stoff hver eneste
er. Et eksempel her skulle være
streikestøttearbeidet.
dag i uka fer denne dagen, Dere kunne
intervjua kvinnfolk på jobb, tatt dere
en tur på byen og spurt hva jentene
Stor ære skal KK ha for å være et
ville bruke denne dagen til osv., osv.
grundig avis også, men det er litt mye
NTB-stoff enkelte ganger,
Visste dere at det var utrulig mange
jenter i marka denne 8.mars'en ? Det
var kanskje her et lite tog - uten
IDRETT 06 KULTUR
paroler - på gang !
Vi mener KK burde være flinkere til å
dekke masseidretten, når det nå engang
KRI6STYPER
er sånn at avisa ikke dekker sporten på
samme måten som andre aviser. Her
Hvilke typer skrift skal KK bruke den
kan KK gjøre mye bra jobbing.
dagen
krigen
kommer
?
Det sies at det er så mange kulturfolk
KLASSEKAMPEN går her de andre
som leser avisa på grunn av at det er
avisene godt i næringa. Vi mener at
så mye bra kultur her. Da må det vel
krigstypene godt kan gjømmes til en
kunne være et mål at noen leser avisa
anledning
virkelig
krever
som
også fordi KK skriver om idrett på en
stor-skrift.
spesiell måte ? Det er utrulig mange
folk i dette landet som driver med
BILDEBRUK
idrett på et eller anna nivå.
Det er altfor mye kulturstoff i avisa.
Det skulle vel også undersøkelsen si noe
om, selvom det ikke går an å konkludere
etter bare en ukes undersøkelse. Men
en liten pekepinn er det.

I den aktuelle uka var det avbilda 4 x
så mange menn som kvinner, 4 x så
mange kvinner som barn og bare ett
bilde av ungdom.

UTENRIKS
Utenriksstoffet mener vi er veldig bra.
Det er ofte levende og grundig.
Artikelene bærer ofte preg av at det er
selvapplevde ting det skrives om, og
det er greitt å forholde seg til dem.
sine
Et eksempel er Kirsten K,
artikler fra Tyrkia. Helt supre !

8

Rediger/1w 31.# bildene p1 1, Stae ml bl,
mye strengere 1 Det er mange
eksempler på at bildene er store, ukare
og lite talende. Bildearkivet burde også
fornyes. Alt i alt må det bli en mer
bevisst bruk av bilder i avisa.
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ARBEIDERPROFILEN

henkendeIser

Kanlineprelenmå på plass igjen så fort
gjere
seg
lar
det
også
Arbeiderkorrespondansen må
tilbake. Dere må sates på flere
arbeidspbss-reportasftr Sånn som
avisa ser ut nå, er den ikke noen
utprega arbeiderklasse- avis.

KONKLUSJON
Det kan kanskje virke som vi bare har
negative ting å si. Det er ikke tilfelle.
Vi vil ikke unnvære KLASSEKAMPEN
for alt i verden ! Den er en uvurderlig
styrke for oss i det daglige arbeidet.

MASSELINJE
viktig
være
Det må
avis
å
kommunistisk

for

31.1.53 alkorld.

Dessverre har vi ikke så god erfaring
på dette punktet. Det var faktisk flere
som var blitt avvist ved henvendelser.
(Sist i en sak om tomtekjøpet i OBOS.)

en

Ia al/6

0
fl
Utdrag fra Avdelings.fliokmjon i Avd. I

LagsbehandlInga

var l&gt opp

til

å dreie seg hovedsaklig om

utenriksdekningz.
MANGLER SKARPHET
Sammenlikna med KK fra 70-åra,
mangler dagens utganve skarphet. Det
er for mye tendens til forsoning,

bredde, uvilje

storp onolys£

Eksempel 2: Terrorisme. Dagsrevyenes
Tveit fikk langt mer progressive
analyser ut av professor Francis
Sejersted (tidligere DKSF) og Ivar
Frigaard i Overvåkningsplitiet enn det
KK andde på lederplass I

lv kontroversielle soter.

Eksempel 1: Intervjuet med A&
Cf

ek sleemisl,

framstille henne

50/7;

akkurat slik de andre
avisene gjorde !
Portrettintervjuer
flyter altfor ofte ut i hggeprat.

MANGLENDE DEKNING AV LATIN—
AMERIKA
Hva er KKs vurdering av Sovjets rolle i
Skyldes den manglende
området ?
dekninga at en (feilaktig) regner

9
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som
Tenk hva avisa kunne vært i den
frigjøringsbevegelser
situasjonen,
2 dager før kirurg-kurset
pro-sovjetiske ? Behov for å skolere
skulle holdes ! Hadde vært O.K. hvis en
opp noen KK-journalister på området ?
annen kampåk hadde konkurrert den
ut. Men hvem løfta et øyebryn for
Steinfeldt-bilde nr. 22 på tre dager ?
FOR DÅRLIG DEKNIN6 AV

SOLIDARITETSMARKERIN6ER o.l.
Eksempel 1: 200 folk i punktdemo
utafor Stortinget etter bombinga i
Tunis. KK: liten firkant på forsida:
"Arafat nesten drept".
1. 2i Palestina-uka i Oslo fikk en
bakside fordi en person tilfeldigvis
jobbet i avisa. Avisa tok ikke intitiativ.
Eksem el 3; "Kamper" ved sykehuset i
Tromse for å boikotte kirurg-kurs med
israelsk oberst. MaN5ti:~ide 20
i Cut, På forsio'8.. Steinfeldt (og
Sk,
5, - intet vondt om han !) som vi
hadde sett på TV Erten ganger før i
samme anledning den uka. 100%
ukontroversielt, - kunne stått i hvilken
som helst avis, limr: irer den

kv/lei 4,r erstlikstoren ?

NB!!

MASSELINJA I KK -REDAKSJONEN
Hvordan blir folk som henvender seg til
KK-redaksjonen latt mot ? Vi har et
skrekkeksempel fra et ferskt medlem
som hadde bedt KK forsøke å presse et
svar ut av UDs pressetalsmann, som
nektet å svare en representant for en
solidaritetsorganisasjon. Vedkommende
KK-journalist reagerte på henvendelsen
med å spørre om kameraten hadde
vært uforskammet mot UD-mannen.
Sånt slår ikke godt an hos

i

aktivister med tro på KK
Kan vi godta at det er personavhengig
hvilken hjelp folk får når de henvender
seg til avisa? Noen av journalistene
stiller opp så langt de kan. Andre er
overlegne og biktigpettere.

ARBEIDERKONFE
RANSEN UTSATT
TIL HOSTEN
(se KK—kalender)
•

10
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Motsigelsene blandt våre på vurderninga av vårens tariffoppgjør i
privat, dreier seg ikke først og fremst am det økonomiske resultatet. Det
viktigste for oss som parti, må y tere å vui•Åkr de ptditiske resultatene.
Kanskje ikke direkte i form av medlemmer i partiet, men som økt
politisk bevissthet blandt folk, flere agiterende og propaganderende
kommunister, økt KK-salg, studiesirkler, ny politilLk og nye paroler fra
vår side osv.
VÅRE MANTE TIL FORNUFT .. .
Under konflikten var det motsetninger
blandt tillitsvalgte AKPere bl.a. på
parola om å øke kr kravel.
Argumentene gikk på at grunnplanet
ikke ver bevisst nok. At det ville
"skille oss fra vanlige folk" i konflikten.
Men også på at det var "unmulige" krav
som aldri ville gå igjennom.
Et annet eksempel: På en byggeplass i
Oslo ville folk danne egen klubb. Våre
folk trudde i utgangspunktet at det ikke
var mulig. Det blei klubb, og et
partimedlem blei valgt til klubbleder.

På en stor Jern & met.-bedrift stemte
kommunister
for
forhandlingsresultetet. Etter opptellinga viste det
seg at det var Afl-/lerk// i klubbei? ! !

TENKIN5A VÅR
Hvorfor handla våre folk sånn ? Jeg
trur noe av forklaringa ligger i hwrden
vi ser 12.4 oss sjøl som kommunister,

Noen

stikkord:

11
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Fr det viktigst å holde tred med
)0 ,,,I i r. demokr 9f ene bar bygd ;:ipp
sosialdemokratene, i foreninga
agbevede i sen
(alliere oss), eller å ta ,o//1.115..,4
...,irdanisas i onsstrukturen - hierarki
f eks
på
hvordan
med all makt på toppen -- er laget
mobilisere medlemmene. støtte
-It de 4( an beholde kontrollen ved
til
firgjøreingskamper
eller
å bruke egne herskemetoder
streiker
Solstalaemokratene er redde for
Blir det viktigst å ha taktikk for
griinnpiansak:.ivitet
å
få
med
enighet
sos ..ue har vedtektsfesta samarbeidsdemokratene på relativt høyt.
ideolog ien
fredsplikt, samarbeid
nivå
(Samorg.), eller utvikle
part: -- fagbevegesle - stat
taktikk overfor dem utifra hva vi
inn
valgt
denne
#?r
mobiliserer grunnplanetpå'?
organisasjonen i hovedsak fordi vi
er dyktige og uredde, - ikke fordi vi
er kommunister som klart sier at
for oss f r-' det viktig å flytte
grenser -- politisk og økonomisk,
avsløre sosialdemokratiet og sloss
for medlemmenes interesser
Vi er blitt valgt inn på et tidspunkt
da sosialdemokratiet har kaderkrise.
Vi jobber innafor dette systemet og
prege huene
det mi
våre.
-- Skal vi være gode ledere innafor
grensene, - eller sloss for å
utvide dem

HVORDAN
TENK IN6 ?

PÅVIRKE

skal vi som kommunister
Hvordan
jobbe for å utvikle folk (og oss sjøl) "?
Hvordan oppnå resultater pa sikl, • ikke
i motsetning til enkeltseiere, men slik
at vi legger stein på stein og dermed
bygger den subjektive krafta som
trenges for å lage sosialismen 2

Dette er noen spørsmål som jeg
håper får mobollsert kruttet ! !

AVAFAVAIPAI

SOMMER1NNSAMLINGA — 500000,-1

HANDSLAG TIL AKP
Boks 83 Bryn 0611 Oslo 6
TIL (02) 64 93 20
Postgiro 2 157 840
12

FOtKS
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t. mai 1986
om arbeidsmodellen og
om taktikken overfor Sosialdemokratiet i
mai jobbinga.

Jeg inviterer hermed til debat . t_

Illy dere frampå

HoneLLMR 42Z4za
.

Av I. MAI ANSVAR( IG I DS
Målt i arrtaft hoier (lf: klutronger, var' resultatet på fjorårets nivå
Internasjonal seksjon var størst; som i fjor.
Bevilgningene var noe mindre.
V! vit' tidelig ute med kontor og kontor-bemanning Jeg mener at, de
forberedelsene var gode.
:_leg mener videre ;3t. det p2/,tiske o1.),0~ var riktig og bra, - slik det ble
presentert av Transport.
tinde Neo oppsi/dr/Ing i Samory Vår profil var slik at. vi i utgangspunktet ønsket
ikke I driv
å vinne Samorg, men jeg mener vi må oppsummere at vi
51tuas ionen i Samorg var anderiedes i år enn i 1985, da DNA erla på seg mange med
vaigkamptog og direktiver 1 år satsa de på det faglige. og hadde en klart lettere
taktisk oppgave
mindretallet. :Iarnorg, var det kun en liten kjerne som dreiv mobilisering,
r.)et var lite mobilisering på arbeidsplassene

FFII. MODEM. FILER OBJEKTIV[, POtITISKE HINDRINGER ?

Det. har kommet fram synspunkter på at 3rbeldsmodellen vår foran I mai er feil. At den
mai -jobbinga. Jeg
er udernokrmtisk, og at det er en liten gjeng faglige folk som styrer
som er til hinder
ikke
modeller,
silua,vonen
no/ilistre
Det
er
hele
den
e r ikke enig.
for framgang
Det er «pre len,,qhf,, ers i :.;amorgs mindretall. På den ene sida er det folk som ikke under
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noen omstendighet kunne tenke seg å gå i Samorg-toget. På den andre sida finnes det
ideer om at "kanskje vi skal gå i Samorg-toget i år ?" Jeg synes degge ytterpunktene er
feil. Spesielt synes jeg tanken om enhet for enhetens skyld er farlig. Jeg ønsker ett
tog, men ikke en klam enhet, ikke enhet gjennom ettergivenhet, men gjennom kamp.

DISKUSJON NØDVENDIG
Det er viktig at disse spørsmåla blir tatt opp til diskusjon. Vi skal ha en taktikk, men i
forhold til en politikk. Vi skal Ikke ha en taktikk som blir en overbygning og en
unnskyldning for å gå i Samorgloget.
Synspunktet om at det er hell andre enn faglig-folka som ber drive I, mal, må også
fram. Bl.a. er det ikke tvil om at det i år har vært jobba bra i bolig og fronter.

MEAL
EgMliIMEJ
IFFIRIUM

)A2

Av SOKKERHETSANSVARLI6 I DS
I FFP for april/mai bUr ledende organer kritisert for å ha ezi praksis
som undergraver s.fikkerheten til partiet. De2ie er jeg be/I enig i. Den
Dilta over eksempler som nevnes, kan gjøres tre ganger så lang. Jeg har
sja â vært med på å kritisere mye av dette. Her bør andre forsvare seg,
3g ta sjølkritikt., ferdt d?, rjwy c .r,!? sin p?alltis påfører partiet skader
sikkerhetsmessig. Dermed svekker de våre muligheter til å gjøre
rvåliusjon eller våre ledende i en folkekrig mot okkupasjon.

HVA MED INSTRUKSEN ?
Den skal følges. Den kan bl.a.
forhindre at hele avdelinger blir

14

kartlagt fordi noen i avdelinga er kjent.
Den gjør det vanskeligere å ta
utgangspunkt i kjente nøkkelpersoner
for å neste opp hele organiseringa rundt
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disse, ved f.eks. å avlytte telefon.
De fleste organer og utvalg har
sikkerhetsinstrukser som regulerer
slike forhold. Undervurder for all del
ikke betydninga av disse !
Sånn jeg forstår dere, mener dere at
det er vanskelig å ta instruksen alvorlig
fordi ledende organers praksis gir
etterretningsvesener de opplysningene
som sikkerhetsinstruksen prøver å
skjule. Dette er jeg ikke enig i

Instruksen har sin verdi uansett.

Forholdet mellom å utnytte dagens
muligheter til omfattende politisk
agitasjon/massearbeid og vårt
behov for å ha en hemmelig
organisasjon og ledelse for å
gjennomføre
revolusjon.
(Det
elendige massearbeidet vi gjør i
dag, er også en stor trussel mot
strategien vår.)
For det andre:
Forholdet mellom behovet for å ha
og
en
rask
effektiv
organisasjon, og behovet for å

skjule
organisasjonsapparatet, ikke bruke telefon,
Derimot er jeg enig i at ledelsens
praksis stadig gjor skade. For hva
er det vi ønsker å skjule ?
Organiseringa vår, og en del av
ledelsen. I tillegg ønsker vi at en stor
del av organisasjonen vår skal være
intakt i en skjerpet situasjon. Dette blir
svekket hver gang vi offentliggjør nye
personer, organiserer kampanjer med
ringing til/fra partikontoret, stiller
B jartmar-lister osv. Ja, neslen alt v,
gjør, gir leoWråder for etterretningsvesenene. Dette kan ikke reguleres av
trenges
en
Her
instruksen.
sikkerhetspolitikk som vi ikke har i dag.
Vi trenger en politisk forståelse så
slike vurderinger ikke skjer spontant,
men etter en grundig vurdering hvor
den strategiske betydning* av det
vi gjør, er et viktig element.

MOTSIGELSER SOM MÅ LØSES
Hvilke motsigelser må løses for å få en
slik sikkerhetspolitkk ?
For det første:

kjenne færrest mulig osv.
For det tredje:
Forholdet mellom på den ene siden
behovet
for
et
sterkt,
demokratisk parti med mulighet
til å kenkrollere ledelsen, og på
den andre siden behovet for en
hemmelig ledelse og det gunstige i
at medlemmene kjenner til minst
mulig av hvem som driver med
hva og forbud mot å diskutere
interne saker utenfor avdeling eller
annet organ.
Når disse motsigelsene er løst, er en
viktig brikke i sikkerhetspolitikken lagt.
En annen viktig brikke, er etter min
mening manglende forståelse for

partiets strategi, og hvilke krav
denne stiller til oss i dag. Det
gjør at de dagsaktuelle problemene ofte
løses på en måte som mot.Trbeider de
strategiske behovene. Dette kan bare
løses ved
at vår strategi
revolusjon og berodsskoosirbeid
- får en mer sentral plass i partiets
diskusjoner.
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1 iblei-analyun
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Av REIDAR
Utviklinga av klassekampen stiller partiet overfor store utfordringer.
Jeg ville tippe at en analyse fra SK ville gå omtrent slik: 1: Kamp mot
forverra levekår/DNAs krisepolitikk; 2: Kamp mot borgerskapets
omstillingspolitikk; 3: KK som "kollektiv organisator"....
Videre har vi kampen mot supermaktene, anti-imperialistisk
solidaritetsarbeid, kvinnekampen, parlamentarisk arbeid, rekruttering
osv. osv. En stakkar kan bli sliten av mindre....
BEHOV FOR EN PLAN FOR OSLOPARTIET
Alle disse kampoppgavene (og flere til)
kommer til uttrykk gjennom partiets
De bestemmer
sentrale ,planer
rammene for hvordan hele partiet
prioriterer og arbeider.
På avdelingsnivå må det lages lokale
tillempinger av disse sentrale planene.
Mange avdelinger har vansker med
dette. Hvis de gjør noe mer enn å
obligatoriske
gjennomføre
de
partidiskusjoene, så jobber de med sitt
og
arbeidsfelt
eget
organisasjonsområde.

svakheten
ved
viktigste
avdelingenes arbeid innenfor sitt eget

Den
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organisasjonsområde, er at det ikke
gjennomføres
etter
en
plan.
Avdelingene klager over manglende
rettledning fra DS. DS på sin side, leder
ikke laga.
Jeg tror den vesentligste grunnen til
dette er mangel pi plan for
Oslo—partiet. Vi mangler en taktisA
plan for Oslo. Det går ikke an å lede ut i
fra en allmen plan. Laga må ledes
særegent, ut fra konkrete planer
knyttet til deres særegne oppgaver i
denne byen.

OSLO-PLAN
Partiet er organisert for å føre kamp
mot borgerskapet. Svært mange
kamerater utfører en stor og
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den
gamle
deler
av
Større
oppofrende innsats på ulike felter av
"kjerneindustrien"
i
Oslo
står
i
fare
for
klassekampen. Likevel synes ikke Oslc
FFP
for
(Se
vedlegg
i
å
bli
nedlagt
AKP(ml) som en kraft i bybildet, på
april/mai).
Det
kommer
til
å
utvikle
seg
faglige
tross av mange dyktige
bitre omstillingskamper rundt dette.
tillitsvalgte og en del KK-salg.
Akkurat nå føres sannsynligvis de
avgjørende
"slagene" om Spigerverket.
Skal vi bli det, må vi i langt større
ledes
av sosialdemokratene,
"Kampen"
grad enn hittil orientere oss som parti
tafatt og tannløst. Hvordan ville del 56
mol de store kampene som kommer

en
ut

ut om AKP korn på banen i disse
kampene?

Jeg mener at følgende kampområder vil
bli sentrale i tida framover:

Stadig flere unge makter ikke å skaffe
seg egen bolig. Mange har satt seg i
gjeld til langt oppover øra for å skaffe
seg et sted å bo. Med den økonomiske
innstramminga som AP-regjeringa nå
har satt i gang, kan vi forvente en
innafor
av
krisa
aksel lerering
bol igsek otren

denne byen. Utvikling av
Oslo-plan betyr å finne
hvordan dette skal gjøres.

Bygge-boom" og bolignød.

KOMMENDE KAMPER

Utviklinga innenfor "det
kjærneproletarlalel".

nye

"Det nye kjerneproletariatet" har
oppstått innenfor helse- sosial- og
består
av
servicesektorene.
Det
kvinner som vil slåss for bedre lønnsarbeidsforhold,
økt
politisk
og
innflytelse og høyere anseelse. Et bilde
på dette kan være
å
si
at
"kvinnekollektivene"
på
store
arbeidspllasser er i ferd med å få en
egen klasse-identitet.
Den økte bevisstheten i disse gruppene
vil ikke bare føre til lønnskamper, slik
streiken i offentlig sektor er et
eksempel på. Den vil også føre til

forandring

av

fagbevegelsen

bye!

(f.eks.: hvem blir toneangivende i
Samorg ?), og den vil påvirke he/edet
politiske livet. Her ligger det mange
oppgaver for kvinnenes para AKP(m1)
i Oslo.

Kampen om den gamle kjærneindustrien.

Samtidig er byens "ansikt" i omfattende
forandring. Grunnlinja/fjellinja er bare
ett uttrykk for dette. Det planlegges nå
byggeprosjekter i denne byen som vil
øke antall kvadratmeter kontor-areal
med 40% .
Hva slags by kommer Oslo til å bli ?
Kommer det til å gå an å bo og leve her
for folk flest ? Dette vil bli et stort
kampspørsmål i tida framover.

tirenn belge.
for
kraftige
er bare et
spørsmål om tid før vi får de første
sikre tegnene på skogsdød i Marka, Det
sies at om 14 år er Nordsjøen biologisk
død. Hva med indre Oslo-fjord ?

Oslo

er

utsatt

forurensninger Det

Narka-grensene trues. Ny kraftlinje
skal bygges tvers gjennom Østmarka.
fra
reaksjonene
Når
kommer
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frilufts-folket ? Jeg tror vi snart
om delte, vil andre gjere del. Legg
f.eks. merke til DNAs nye giv i
kommer til å få "Greenpeace-aksjoner"
kulturspørsmål.
Legg
i Oslo. En "grønn" bevegelse blandt
merke
til
kultur-gruppene i fagbevegelsen.
ungdommen er fullt mulig. Jobber

Oslo partielmed natur&miljsværn ?
5 Ku/tur.
Det er kanskje noen som umiddelbart vil
reagere på at jeg setter opp
kulturspørsmål som en særegen
oppgave for Oslo-partiet. Dette skyldes
i hovedsak to forhold:
Det vil nødvendigvis måtte utvikle
seg en "mot-kultur" til jappe- og
kommerskulturen. Hvis vi ikke lar gre,c

Oslo-partiets nivå på spørsmålet
om kunst og kultur er på et absolutt
bunn-nivå. Minner om den skandaløse 1.
mai-festen. "En arme ulen kullur er ei
uvitende arme' (Mao).
Det er på høy tid å oppgradere partiets
arbeid
blandt
kunstnere
og
kulturarbeidere. Eller sagt på en annen
måte: det er på tide at vi begynner å
synge igjen

NIMINNIN 1~11•1111~111•1111191111~1111111111~111•991111111~111111M111111 ••••••••1111
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LED

UTDRAG FRA PROTOKOLL I AVDELING I

Arbeidsprogrammet (Ap) framstiller motsigelsen mellom supermaktene
som hovedmotsigelsen i verden i dag. Etter vår mening er denne
motsigelsen underordnet motsigelsen mellom inveriallstmaktene og den J verder,
hvis vi ser på utviklinga i verden under ett. I Europa er motsigelsen
mellom supermaktene den viktigste, men det må ikke prege oss slik at vi
overfèrep dr situasjon på verden foravrig. Denne feilen preger hele
arbeidsprogrammet.
De anti-imperialistiske kreftene er ikke bare "viktige krefter', men
viktigste kre/tene i kampen for å knuse imperialismen.

18
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supermaktene, kamp mot imperialistisk
KAMPENE MOT USA & SOVJET
holdning
til
undertrykking
Vår
kampene
mot
økonomniske
ordninger
inludert
Det er feil å vurdere
oljepoligikk , til flyktningepolitikk og til
Sovjet som de viktigste. Disse svekker
U-hjelp må avgjøres ut i fra om de
men
riktignok makta som truer os..p

for den 3 verden kan kamper
mot USA være like viktige.
Ap undervurderer USA imperialismen.
Utviklinga mellom Sovjet og USA er
ujevn, og styrken forskjellig i de
forskjellige deler av verden. USAs
tilbakegang sammenlikna med Sovjet er
ikke entydig lenger
Kampene i Latin-amerika er like viktige
som de i Afganistan, - hvis de rettes
undertrykk ing
mot
imperialistisk
(USA). Problemet i Nicaragua er ikke
først og fremst Sovjets innflytelse,
men USAs aggresjon.

tjener en slik kamp eller ikke.
Norsk U-hjelp skal støttes der
den tjener den riktige sida i
mellom imperiamotsigelsen
lismen og den 3. verden. Ikke etter
om mottakerlanda henger i kjølvannet
på Sovjet eller USA. U-hjelp til
prosjekter i Vietnam er ikke værre enn
U-hjelp til Marcos Filipinene. Den må
vurderes etter prosjekt ikke etter
hvilken side landet står på i motsigelsen
mellom supermaktene.
Norsk U-hjelp til norsk imperialisme må
avvises, uansett mottaker,

ANNEN IMPERIALISME
FLYKTNING—SPØRSMÅLET
Avsnittet
"Annen
imperialisme"
beskriver den 2. verdens situasjon. Her
er
det
rom
for
konkrete
arbeidsoppgaver fordi Norge er en del
av den 2. verden og derfor en
imperialistmakt. Her ligger nettopp noe
av grunnlaget for solidariteten mellom
norsk arbeiderklasse og folkene i den 3.
verden: de har felles fiende.

Hva er et revolusjonært krav til en
imperialistmakt i dette spørsmålet ?
Det kravet vil
Åone grenser !
fokusere direklepå motsigelsen mellom
3. verden og imperialismen.
Kravet om kvoter er el krav som
passer de som Lar mål av seg til å
innvandringspolitkken
administere
under kapitalismen.

UTBYTTIN6A AV DEN 3. VERDEN
Avsnittet om utbyttinga av den 3.
verden kunne gått i SV eller AP. Det er
riktig at den 3verden blir utbytta, men
svaret deres er ikke Ny Økonomisk
Verdensordning,
U-hjelp
og
flyktningehjelp,
Svaret
er

frigjøringskamp

og

HVORFOR SOLIDARITETSARBEID ?
Avsnittet i Ap om solidaritetsarbeid er
preget av lenkinga om at 3. verdens
kamp er "fredsarbeid" for oss ! Stryk

begrunnelsen i 2. og 3. avsnitt

revolusjon.

Veien ut er kamp for uavhengighet av

Vi

driver

solidaritetsarbeid
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fordi kampen for sosialismen og
veldedighet som slutter når den
kampen mot kapitalismen er
kapitalismen vi tror på, er truet. Den
samme kamp !
som tror på kapitalismen har objektivt
motsatt interesse av den tredje
Uten sosialismen som perspektiv, kan
verdens folk. Solidaritetsarbeid er
ikke "solidaritetsarbeid" bli annet enn
revolusjonært arbeid !

Ot)

Som de fleste sikkert har fått med seg gjennom avisa vår, nærmer
RADIO KLASSEKAMPEN seg en rask død og avvikling. Det ville i og for
seg vært greit nok, hvis det lå en klar vurdering bak. Begrunnelsen
kunne f.eks. være at det ikke er økonomisk mulig å drive nærradio,
eller at. det ikke gir tilstrekkelig politisk uttelling.
Saken er at den nærradioen som skulle være et viktig organ for
Oslo-partiet, er i ferd med å bli nedlagt uten at partimedlemmene så
mye som glipper med øynene.
Det er forstålig at partimedlemmene ikke føler seg politisk mobiliset for
en ~le som sldri har vært trukket inn som en vittig del "
parliorgsnisssjonen. Dette innlegget er et forsøk på å forklare hvorfor
Oslo-partiet trenger KK-radioen.
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RADIOEN NÅR MANGE NYE FOLK
Radioen er en mulighet til å nå ut med
våre standpunkter til et helt annet
publikum enn det vi tradisjonelt når
med avisa, Radio har den fordelen at
den når ut til hvem som helst uten at
det koster folk fem øre. Det eneste som
trengs er at folk trykker på den
berømmelige knappen på apparatet.
Store grupper som tradisjonelt avviser
avisa KLASSEKAMPEN vil på denne
måte kunne nås i bilkøen, under
oppvasken, om morran osv.
KK-radioen vil kunne nå langt større
Vårt
enn
avisa.
grupper
befolkningsgrunnlag er på ca. 700.000
mennesker ! Om KK-radioen bare når
i% av disse, er det likevel like

mange som avisa på landsbasis !

DJUPTPLØYENDE LOKALSTOFF
Oslo-partiet har tradisjonelt vanskelig
for å få ut alt det stoffet de ønsker i
avisa. Bystyregruppa til RV graver opp
mye stoff som aldri kommer på trykk.
De har vært en av Radio Klassekampens
viktigste støttespillere.
Boligkamp og kamp for arbeidsplasser
vil også være viktige områder for et
reint Oslo-organ som radioen vil være,
Våre representanter i bydelsytvalgene
vil f.eks. få helt andre muligheter til å
spre informasjon om hva som forgår i
BUene. I dag hører vi ikke noe om dette
arbeidet.

AKTIVIST-SENTER
KK-radioen kan utvikle seg til et
politisk aktivistsenter hvor folk som

ikke tiltrekkes av partiets vanlige
arbeidsstil vil kunne bruke sine krefter
og ressurser på andre måter
Kristenfolket og næringslivet har
mer
skjønt
langt
av radioenes
betydning. De satser stort. Skal vi la
med
denne
aleine
dem
være
kunnskapen?

ARGUMENTER MOT KK-RADIOEN
«--railiben er air
!
Mange
har
forestillinger om
at
KK-radioen skal være en
slags
mini-utgave av avisa. Dessverre har vi
ikke de ressurserne som skal til, bl.a.
skyldes dette dårlig økoknomi.
Dessuten ber folk huske at KK-radioen
henvender seg til et mye større og mer
publikum
enn
sammensatt
avisa.
Radioen er ikke først og fremst et
medium som skal presentere politikk
for medlemmer av partiet, Radioen skal
prsentere være standpunkter for de
uorganiserte. Gjerne folk som står
et stykke fra oss politisk.
Vi må troke ~ene pi akiv i slede! !
Avisa bruker ikke stor summer på
radioen. De pengene som blir samla inn
til radioen, hadde neppe kommet avisa
til gode uansett. Men god radio kan

skaffe avisa flere abonneneter.
lee) hører ikke Då radla !
ML-bevegelsen har ingen tradisjon i å
høre på radio. Vi er vant til å fly på
møter i stedet. Men husk at andre folk
har et helt annet forhold til radio. Ikke
minst er ungdom nærradioenes største
lyttergruppe.

Forts. siste side
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OM SOMMERLEIREN
KJÆRE PARTIKAMERATER!
Fjorårets sommerleir på Østlandet ble en suksess, både politisk og sånn
at flere kamerater enn på lenge dro på leir.
Vi har tenkt å følge opp denne tendensen i år. Det betyr at vi tilrettelegger leiren så attraktivt som mulig for å få partimedlemmer tilbake på
sommerleirene.
Sommerleiren prioriteres høyt i år som i fjor. Dette betyr for det første
tid11-e organisatoriske og politiske forberedelser.
Men jet betyr også at partiets aller sterkeste krefter er satt på oppgavene
med å holde hovedinnledninger og seminarer.
Alle partiets viktigste kampområder vil bli dekka.

Valgkampverkstedet på sommerleiren i fjor ble viktig for Oslo-partiets
valgkamp. Vi veit at en sommerleir kan virke konsoliderende på partimedlemmene. Også i år vil flere av Oslo-partiets eksterne folk delta på leiren.

Partiet er nå inne i noe som er blitt kalt den store kapitalismediskusjonen. Sommerleiren vil begynne med å trekke konklusjoner på bakgrunn av de
siste års klassekamper i Europa, samtidig som vi må stille oss spørsmålet:
Hvor vil slaget stå neste gang?
Det ene hovedtemaet for leiren har vi kalt for revolusjonær strategi:
"Klassekamp i 90-åras Europa". Med dette som paraplytittel vil vi dele
leiren inn i fem temaorigader: Kvinnepolitikk, klasser, teknologi, ideologi
og internasjonalt/tredje verden.
Det vil bli reist felles problemstillinger for samtlige brigader. (Brigadene fungerer bare som temabrigader den første delen av leiren).
Det andre hovedtema er avisa Klassekampen.

TA OPP SOMMERLEIREN PÅ AVDELINGSMØTER!
VELKOMMEN TIL TJELLHOLMEN OG HVALERS IDYLLISKE SKJÆRGÅRD.

Swmerleirsekretæren.
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PARTISKOLEN
TRINN 1A - MARXISTISK FILOSOFI
I Oslo starter vi kurset om marxistisk filosofi - trinn 1A til
høsten. Kurset er obligatorisk for
alle som er blitt medlemmer etter
1/1-84, og når dette leses skulle
alle avdeling er allerede ha påmeldt
de medlemmene dette gjelder.
Grunnen til at det er gjort obligatorisk for medlemmer etter 84, er
at partiet regner med at grunnskoleringa for disse medlemmene er
høyst mangelfull eller manglende.
Kurset tar utgangspunkt i ei studiebok som fåes kjøpt på Tronsmo,
og som kursdeltakerne bør skaffe
seg raskest mulig.

Opplegget for studiene baserer seg
på et kortere kveldsmøte - en fjortendagers periode hvoren leser og
svarer på oppgavene, og deretter
sjølve kurset, som foregår i en
helg.
I den sjølstuderende 14-dagers perioden skal kursdeltakerne ha minst
mulig andre oppgaver, helst ingen.
På de::. korte kveldsmøtet kan man
også bli enige om parvise løsninger
av oppgavene, om det foretrekkes.
Når dette leses vil deltakerne også
få innkalling til forberedelsesmøtet, og vi vil ønske alle ønske
alle lykke til med studiene.
Studieutvalget

STUUIL'I.EDIR E
•

Studieutvalget i DS <SU> vil til høsten ta initiativ
til å sikre et grunnsirkeltilbud for potensielle og

nye medlemmer.

Ti I dette trenger vi studieledere.
Avdelingene har problemer med gjennomføring og for
f deltakere. Ingen studieledere - ingen sirkler I

Bli med p8 et arbeid som vil styrke laga I
Sand inn beskjed raskt til SU /DS I
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-VASK BLEKKET AV FINGRENE r
U"; VIDA PRØVEPERIODE

Vi nærmer oss raskt år 2000. Det er•
på tide at Oslo AKPs medlemmer
merker
seg
dette,
og
kaster
"stensilpartiet" over bord. Vi må
begynne å tenke i nye baner.

Prøveperioden for nærradiodrift er
forlenga av Kulturdept. fram til 1.1.88
Det betyr at DNA velger å skyve
finansieringsspørsmålet foran seg i
ytterligere 2 år. Dette Ran føre til at
en rekke av de ^ærradioene som har
sittet på gjerdet og venta på reklame
må gå inn. I så fall vil mulighetene
være gode for en nærradio som
KK-radioen, med en støttebebevegelse i
ryggen. Nen 47 må 5tatiebevegels"

Men gjor det nå I

Send penger li/ Radio KK /
OM TRE UKER KAN DET VÆRE FOR

SEINT I I I

19r:Ø

Vkiik r!

s. 2
s. 3

REDAKSJOHEIT
MELDING OM HØSTPLAII fra ()SAU

Tema:
s. 4
s. 6

I-IG3TPLAN FOR KK fra KK-senteret

KK-KALEVDER fra KK-senteret
KK - DEN ErESTE

cX-a',:. 11VISTISKE AVISA I NORGE

s. 7

fra Bydelsavd. 18
FRAM FOR EI SKARPERE AVIS fra avd. I
MELDING OM ARSEiDER-K0(4FERANSEN fra DSAU

s. 10

VAR VI FIRE HESTEHODER FORAN UNDER LOCK-OUTEN ?

s. 11
s. 13

av Tonje
1. MAI 1906. Modell og taktikk av 1. mai-ansvarlig i DS

LEDELSENS SIKKERHETSPRAKSIS ER FARLIG !

av sikkerhetsansvarlig i DS
OSLO I OMSTILLIN6 - UTFORDRINGER I KØ av Reidar
Arbeidsprogrammel: INTERNASJONAL SOLIDARITET fra avd. MJ
NEKROLG6 FOR RADIO KK ? av Radio-redaktøren
SOMMERLEIREN PÅ ØSTLANDET fra sommerleir-sekretæren
OM FILOSOFI-KURSET TIL HØSTEN fra Studieutvalget i DS (SU)
LEDIG JOBB SOM STUDIELEDERE ! fra SU
VEDLEGG. DISTRIKTSMØTET 1986

***

rit= snei i=3 Tru zem

s. 14
s. 16
s. 18
s. 20
s. 22
s. 23
s. 23
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