Enhet på
klassekampens grunn!

LEDER .

GOD. RAD
-1 OR INNSPURTEN

Hvilke hindringer må overvinnes for at Faglig 1.
maifront skal få masseoppslutning på ditt sted?
i HVORFOR GA I FAGLIG 1.MAIFRONT? — ET
VIKTIG :SPØRSMÅL.
Faglig I. maifront er det eneste toget som retter
seg mot begge de to supermaktene Sovjet og USA.
og står for virkelig internasjonal solidaritet med frigjøringsbevegelser over hele verden.
Bare Faglig 1. maifront går mot regjeringens krisepolitikkog mot voldgift og lønnsnedslag i tariffoppgjøret.
Bare Faglig 1. maifront reiser kampen for de demokratiske rettene og krever forbud av "Norsk Front".
Samorg-toget er et regjeringstog som støtter re&ringas krisepolitikk og dermed også det lønnsdiktatet
som rejeringa går inn for nå med tvungen voldgift.
SV-toget er et sekterisk partitog som eksisterer fordi SVs hovedstyre ikke fikk appell i Samorg-toget.
Dette toget har nedlagt forbud mot all direkte kritikk
av supermakta Sovjet og lar regjeringa gå fri i parolene
om krisa.
Ingen av disse to partitoga representerer noe alternativ for arbeidsfolk I.. mai.
Faglig 1. maifront er ikke noe partitog, men et virkelig massetog, en aksjonsenhet mellom enkeltpersoner og organisasjoner som tar utgangspunkt i arbeidsfolks egne behov.
2. BREI MOBILISERING ER STIKKORDET!
Vi mobiliserer til et fronttog. Alle som er enige
med en eller flere av parolene må gil i toget — sjøl om
vi er uenige i andre spørsmål.

Frontlinjene er ikke fastlagt en gang for alle. Tenk
på enhetstogene 8. mars, på enhetstogene flere steder
1. mai. Mange DNA-dominerte fagforeninger er mot
regjeringens krisepolitikk og lønnsnedslag. Mange er i
bevegelse bort fra gamle lojalitetsbånd og standpunkter. Det er opp til oss hvilket tog de skal gå i.
Spøt også de som er uenige med deg i mange saker
om å bli med i klassekamptoget.
FOLK GAR IKKE I TOG AV SEG ;SJØL — VI MA
UT OG SNAKKE MED DEM!
Det er viktig at aktivistene samler seg og diskuterer
paroler og planer for mobiliseringa. Men sjølve mobiliseringa gjøres ute, på stands, husbesøk, teaterbesøk
— i direkte kontakt med mange nye folk hver dag.
Bare slik kan -s? se hva som duger, hva som fenger og
overbeviser. : MOnge møter blant aktivistene og noen
få til kan aldri virkelig finne ut hvordan vi skal få
folk til å gå i toget. Det er massenes tog, men de kommer ikke til oss, vi må. ut til dem!

JOBB SYSTEMATISK — GA PA HUSBESØK,
SAMLE UNDERSKRIFTER!
Saumfor hus for hus, gate for gate. Konsentrer
krefter om spesielt viktige områder. Eks: På Tøyen
er det gitt rivingstillåtelse for tre hus, her går vi fra
leilighet til leilighet.
Samle underskrifter til annonser i avisene for de
forskjellige seksjonene i toget. Dette er en fin måte
å organiser mobiliseringa på. Dessuten vil de mange
annonsene vise bredden og gi mange folk mot til å
i tog.
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