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Hvorfor er det viktig med internasjonal
solidaritet 1. mai?
Frigjøringsfronten, FUNK, i Kambodsja
er i ferd med å kaste USA-imperialismen
endelig ut av landet. I Vietnam oppnår
PRR og FNL stadig større seirer i kampen
for gjennomføring av Parisavtalen. Situasjonen krever vår fulle støtte til de indokinesiske folkenes kamp.
1. mai er jo arbeiderklassens internasjonale kampdag. Å markere kraftig
solidaritet med folkene i Kambodsja og
Vietnam og med alle folks og nasjoners
kamp mot utbytting og undertrykking, vil
gi de to supermaktene USA og Sovjet nok
et hardt slag. Dette angår også den
kampen Norge må reise mot supermaktenes trusler og overgrep mot vårt
eget land.
Faglig 1. maifornt er det eneste toget i
Oslo som konsekvent gir støtte til frigjøringskampen i Indokina, og som vil
representere et nederlag for imperialismen.
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HVORFOR STØTTER DU

Faglig 11.mal•front 1975
1. mai er arbeiderklassens og folkets
kampdag. Det store flertall av kvinnene er
en del av arbeiderklassen og folket.
Bare FFF stiller seg konsekvent og vilkårsløst bak kvinnenes krav i kampen mot
all kvinneundertrykking.
FFF støtter opp om kravet om sjølbestemt abort nå.
FFF oppfordrer til kamp mot rasering av
kvinnearbeidsplassene.
FFF går mot økte daghjemspriser og for
bygging av tilstrekkelig med daghjemsplasser.
Kvinner slutt opp om FFF!
Hy

Torstein Arnesen
Telefonsentralmontør

Solveig Nyhammar
Kvinnefronten

Streikekampene i høst har vist at bare
kamplinja vinner fram.
Faglig 1. maifront er det eneste toget som
klart står på den faglige kamplinja 1. mai.
Faglig 1. maifront er det eneste toget som
viser klar front mot LO-toppens klassesamarbeid, og mot LO-toppens undergraving av fagbevegelsens kampkraft.
Streikeretten må forsvares — vi må reise
kampen mot tvungen voldgift. Fagbevegelsens kampkraft må derfor styrkes.
Jeg mener at Faglig 1. maifront er det
eneste alternativ for de fagorganiserte.
Faglig 1. maifront står på en klar linje i
klassekampen.

Fordi FFF er eneste alternativ for den
som tror på, og vil kjempe for de rene
sosialistiske idealer. De eneste som vil
gjøre 1. mai til noe mer enn en lunken
minnedag over dem som reiste opprørsfanen mot kapitalismens slaveri. Klassekampen er ikke avlegs og unødvendig,
som DNA vil ha folk til å tro. Pampevelde
og byråkrati sørger for at bestemmelsene
tas over hodet på de små i samfunnet.
Det kalles demokrati!
I mens bøyer DNA kne for kapitalen. De
har sviktet alle sosialismens grunnprinsipper
ved å godta USA's undertrykkelsespolitikk.
SV på sin side nekter å ta avstand fra
Sovjets undertrykkelsespolitikk.
GÅ I FAGLIG 1. MAI FRONTS TOG!
A/S DuPIOUYkk
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