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Kamerat !
ai arrangeres det tre demonstrasjoner i Oslo. Likevel har du et enFor bare ett av togene samler arbeidere og undertrykte til kamp
lismen og imperialismen. Bare ett av togene er rettet mot DNAbOrgerlige politikk og mot klassesamarbeidet til topp" klassekamptoget er også ditt tog: Faglig 1. maifront.
or å gjøre fagforeningene til kamporganisasjoner, du støtter arreik og går mot suspensjoner og oppsigelser av progressive.
.plass i Faglig 1. maifronts, tog. I Samorgs regjeringstog finekskluderte SEF fra Kommuneforbundet, de ansvarlige for
EB, de som presser gjennom kombioppgjør og lønnsneds «Sosialistisk Arbeiderenhet» finner du DNA-ledelsens
e, de som dolket Linjegodsarbeiderne i ryggen og alltid sakampen og streikestøttearbeidet.
all imperialisme og kolonialisme, du støtter frigjøringssørlige Afrika og Palestina. Du er mot begge de imperiatene, krever sovjetokkupantene ut av Tsjekkoslovakia og
mot fascismen og USA. Derfor er Faglig 1. maifront ditt
get finner du de som støtter USA, Israel og NATO, ledererialisme. I SV/N1-(1's arrangement finner du de som
n andre supermakta, de som forråder Tsjekkoslovakias folk og
Wir ikke nevner kampen mot USA-imperialismen og NATO med ett
~novectparolene.
Du er mot all fascisme og nazisme, krever forbud av Norsk Front, du
er streikende arbeidere og ungdom i kampen mot politivolden. Også
or er Faglig 1. maifront ditt eneste alternativ. For i regjeringstoget fin`u de som i årevis har nekta å forby Norsk Front, de som sendte politiet
belderne ved Linjegods og på Brygga. I «Sosialistisk Arbeiderenhet»
en av disse kampsakene med i hovedgrunnlaget.
ønsker å kjempt>itnot all kvinneundertrykking, støtter kravet om
temt abort " rever gratis daghjem for alle barn. Da må du detrere i Faglig ' : rnaifronts tog, og mot de som kommer med tomme
r hvert valg. I Samorgs regjeringstog finner du de
ter og.:sv r de
ri splassene og øker prisen på daghjemmene. I «Sofiriåer du de som satte Hauglins «samvittighet»
-:,,
Ik4temt. abort. Deres hovedparole 1. mai redusere
amp tifaen er «også arbeiderbevegelsens ansvar».
l'agli3 ant er et enhetstog på klassekampens grunn. Det er et tog
rettet rridfr‘-‹ klassesamarbeid. Det er et tog der norske arbeidere og
fremme. : eidere, den nye kvinnebevegelsen og ungdom i kamp går sammen for å emonstrere for sine egne krav og vise solidaritet. Det er dette
klassekamptoget Oslo Bryggearbeiderforening vedtok å slutte seg til etter
den seierrike streiken i vinter.
Siste år samlet vi 10 000 deltakere! Finn din plass i årets demonstrasjon,
kamerat! Støtt kampen for arbeiderklassens og alle undertryktes interesser.
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A/S Duplotrykk Oslo 1977

Utgitt av Faglig 1. maifront i Oslo
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