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SPAR DU i HAGEN PÅ 1.1P\
Nei, slike sysler overlater du sikkert til hijyrefolk i Ullernåsen.
H5yrefolkene demonstrerer sin forakt for arbeiderklassen og dens
kamp ved å arbeide l.mai.
Men hva gjor du på l.mai?
I år er l.mai særlig viktig. Surkapitalen
ilyrelederne i LO
og Arbeiderpartiet er ben:dt til å selge landet t-d imperialistene.
Det må aldri skje! Vi skal vise at EEC-motstanderne er mange ganger
sterkere enn tilhengerne på l.mai.
LO og NAF har satt fram et 1nsforslag som betyr senket reall5nn.
Men bl.a. på STK reiser vi egne lbnnskrav. Vi må sikkert kjempe
mot både kapitalmakta og LO-ledelsen for å få dem gjennom.
I Indokina bomber USA overalt for å redde de korrupte regimene av
narko-haier, gullsmuglere og svartebbrshaier. l.mai skal vi gi
kraftig stritte til frigjeringsbevegelsene i Indokina:
Gå med i Rbd Arbeiderfront 1. mai: Det blir også paroler for sosialismen i toget.
Du behbver bare slutte deg til en av parolene i toget for å gå med.
Det er full anledning til å f6re fram egne krav som ikke strider
mot hovedparolene. Hovedparolene er:
KAMP MOT EEC - NEI TIL SALG AV NORGE
KAMP MOT DYRTID OG FORVERRING
KAMP MOT MONOPOLKAPITALEN
KAMP MOT IMPERIALISMEN
KAMP MOT KLASSESAMARBEID
Jern og metallarbeiderne i toget vil gå under transparenter som sier
nei til flytting og nedlegging av våre arbeidsplasser på grunn av
EEC-medlemsskap, og nei til SEC-ordnet oppgjer. Vi vil kreve full
prisstopp, ettårig avtale og 3kr eller 25%. Lik lbnn for likt arbeid
- nei til diskriminering av unge arbeidere og kvinner. Nei til suspensjonene av rode arbeidere pa NEBB og Nyland - for demokrati i
fagbevegelsen.
For STK foreslår vi fillgende lokale paroler:
Funksjonærer og arbeidere - enhet mot STKs rasjonaliseringsframstôt.
Kamp mot helsefarlige arbeidsplasser - monopolene må betale.
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