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1. ;'ai er arbeiderklassens internasjonale kairp- og solidaritetsdag. Stetten til land og folk sor:1 har frigjort seg og bygger
sosialisnen har derfor en s=rt viktig plass p denne dagen.
Arbeiderbc:nqcstaten De: okratisk I:ampuchea har tilføyd inperialisnen et s-v.Lende nederlag, og står son et lysende eksempel for
alle und=-,:rykte folk og nasjoner i verden. Demokratisk lanpuchea
frilger prinsippet on
stole 1,);° egne krefter c).: utvikle økonomien
i full uangighet. De store frangangene i jordbruksproduksjonen,
hvor 1:.arip-c= nå. har et betydelig risoverskudd for eksport, beviser
riktigheten i denne linja.
Irmerialis 'ens rasende angrep IV] Demokratisk Kanpuehea er ogs?„ en
bekreftelse pr, den riktige politikken landet forer, og at de har
oppnådd viktige framganger. Hetsen mot larpuehea er nå et brennpunkt i inperialisnens hets mot all frigjering og demokrati.

Nettopp

Haakon Lie-aksjonen for støtte til USA-imperialisen
og de kw,ipueheansko quislingene er danna, er det viktig å bruke
1. mai til
tilføye imperialismen et nytt nederlag, og trappe
opp støtten til. det heltemodige kampucheanske folket.

Faglig 1. mai front er det eneste toget som reiser parolene til
støtte for Kampucheas folk 1. mai, og reiser kampen mot imperialismens skitne Lognk=:=je. Faglig 1. mai front er derfor toget
for alle anti-i erlir, 2_11e som støtter folkenes frigjøring
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og ka :pen for cjølr=::.eret, alle som stetter demokrati og framsto,3 for verdens folk: Finn din plass i Kampuchea-seksjonen 1. mai
under disse parolene:
S=T
1=2UCHA:
LEVD VENNSKAPDT LELLO FOLILENJ NORGE OG KANPUCHEA:
.•
FEKJEPP DDIT ILPERILISTISh2- HETSEN LOT KANPUCHEA!
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LEITE DEN SOSIALISTISKE OPPBYGGINGA I KALPUCHEA:
VIS PILLEN "DT H=EHODIG FOLK" I RK:

FAGLIG 1.1v1A1 FRONT 1977
OPPI= GR =LAND TORG Kl. 12.

FAGLIG 1 • LAI FRONT - GRUPPA FOR VENNSKAP IMD KLUIPUCHEA
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