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Hoved oie e i si
PAROLE FOR DAGEN:

Enhet på kiassekampenis grunn!

Seier or Eritreas frigjøringskamp — Sovjet av. Afilkas horn'i
Støtt frigjøringsbevegelsene i det sørlige Afrika USA og Sovjet ut!
Stelt Palestinas ug Libenons folk mot Israels algra*oril
Mot regjeringas lutsepolitikk stem nei til lønnsnedslag!
Nei til nedleggelse av Nyland — forsvar indastriarbeidspiassene i Oslo!
Mot all rasisme — enhet norske arbeidere og fremmedatbeideAl
Gjør fagforeningene til kamporpnisasjoner — nei til LG-ledelsens klassesanKbeidl
Sjel temt abort nå — vekk med nemnderif!
c Forby ilpartiet «Norsk Front»
Forsvar ytringsfriheten: Ne; til yrkesforbud og politisk rie!ervåking!
Avvis Sovjets press på Svalbard og i Barentshavet!
Nei til reindriftsloven forsvar s. mernes nasj4wtie rettig seter!.
kommunepamper hende vekk fra Oslo-Masta'
Industriarbeiderlønn til pensjonistene!
Nei til politivold! Ungdommen krever arbeid og steder å være:
For et sosialistisk NeKgel

Retninrslinier
i) Faglig l.maifront i Oslo skal bli et bredt klassekemptog 80M reiser kamp
mot all imperialisme, mot monopolkapitaler, mot klassesamarbeid og mot
all kvinneundertrykking. Vi henvender oss til alle klassebevisets arbeidere og hele den progressive bevegelsen og ber dem ta del i frontens l.mai-

arbeid.
Toget skal bygges opp av seksjon .er(faglig-, bolig-, fremmedarbeider-,
anti-imperialistisk-, kvinne-, ungdoms-, kulturseksjon osv.).
Partiseksjoner og paroler for bestemte -partier blir ikke tillatt.
Vi inviterer organisasjoner og grupper til å dane egne seksjoner og/eller
slutte seg til toget på sitt eget grunnlag, såframt parolene ikke strider
mot parolegrunnlaget for toget. Organisasjoner og grupper behøver ikke ta

stilling til alle hovedparolene.
initiativkomitaen ar frontens politiske ledelse. Komiteen vedtar de endelige hovedparolene etter et forslaget har vært til diskusjon i lokalkomi. Leer og på allmøter for Faglig ..maifront. Initiativkomiteen velger et
arbeids- og forhandlingsutvalg som står for den daglige ledelsen, for
drift av frontens kontor, og-for å sette initiativkomiteens vedtak ut i
livet. Arbeids/fo e hardlingsutvalget kan am nedveedig . suppleres fra initis
tivkoiteen. Initiativkomiteen står åpen ror å trekke med flere personer
dersom den ønsker det.
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