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Euruluşundan bu yana §osyall§trso§_
ya1 .iİenokrat, <teııokıatlk solcu genç].elfu büliğİ içlİ nücadeleyİ bir an
oleun ortçleİneyan İ(ıD| nİn saflaranı tşçirköylü ve öğrenci gençler o1uşturuyor;.örgütiıınıtzaıe 8on9 İşçilerin yeri daha bi: önom taşıyor..İgD, saftarındak1 genç 1şçilerrİşrl, İGD üyeleı1, gençllğin j.şçi Eınafayla. bağ],a9ıklığın1 daha 0a. pehişti:neslnde büyiik görevl er ilsleniyorlşr ı .
tşçi_6ençJ.ik, bağ}aşıklığının şubemiz_
deki gonut biçl6ı İş çl, biiroıluzun kurulğıa6].y]"a beljJlendl.Eon 6uldalı ı taiıi
8enç işçlleİin ğorun]_arua eğüüıek, İ@, §aflar].na yeni yeni 1şç1 arkaaıaşların katılırınl Gağlanak yolunda, şubeniulİ o1en akl3İ]_nln gelİ_şttİll_
ıueerııde yen1 bİ.r siıab, ğlaİtrİGD zongu].dak §ubesİ İşç1 Biiıosu ı İGDlyİ §adece öğrenci. öıgütüyınüş c;lbi 8östermek isteyen zonguldakı takİ bazı
ıreaprkıl çevrelero de ağır b ş aıııa:n olacak..

kam
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uru
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ve yerli kaıceş Cır8ütü,
gerl-cl-faşl_st kar,ıa.sı üC, faşİst ve üaocu lronandoleğca d.üzenlenen ve yüliitiiıen katliaında öJ-diirülen , yııralsrnaJı ve tutuk]u bulunıın j-]-erlcİ, yurte ever ryüzleıce İ.şçİ, öğrenci, öğıetmen ve aİ]radaş]-r,raz İçin, gen e1 roerkezlnılz_
Ce açı}ao ııkoad_lİcplyle ve aİ]_eleriyle dayaıışrıa_ lıaııpırnyasa'ı Zonguldakta da siiıi§or.Kampanyanıza yiizlerce işçirköylü, esnaf ve genq katıl,ıyor..
İGD üyeler1 kaııpaııyqyı ,köylere, rnahallelero, okul].ara u]-aş tırıy or]-aı, .

1

Mayıs l ta, CIA

Şubeınlzin Zon6uldak ı ta siirdi]rdüğü karıpeınya 20 H..zlİa_rıd,.. §ona erfuror. Toplanaİı para claİrı. sonra İcD genel nerkeaİ_
nln Eiıaat Banka§ı taJ.eJ.j- şubosincle açnış olduğu hesap nuu,araslna 8ön_
deril-ecek.
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İşi(ENcE GEJ,it_
ıya geldi. An tıJynd.a

SI .{nf,:I].ye
tepkilere yo1 açanryurteever kalırna bulanmış bu 8eıı1 daha sonra
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İşken-

geıniĞJ.ııiıı yurdunıuza gelJ.şlıthnt.1._
şube s ek:,e t o:ljni - T,, özr,j;l,t
',ln bı.sıJıı
ı e Llı-l_ a:ıı.sıı]_n taıa rıetnini
verlşaoruz..
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Yurtseverler dj]tkat
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turan, onbiı ]
". " ",, ".; :J;:, ffi ]İl]i: :
kaüleden fa^şlst pinochetlin
l-şkence genısinı lıaragularıınıza
sokıııa]ı iştİİor" l'Eğİtj-ıi Geİcl§itı , ltoltul Geı651,ı ad,ı
altınd.ı
İstarrbul ıa ğelecek oltıİı
bu e.j;lrı J'uv:is]. iş5ence i:ıis j.ııln,
5e
ı
İs üanbp1 n 8lj.ne6lne 1zİn verllmeye
cektjr.
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Hiüıüıııe tfuıin blrçok
,*r""r", ııensubu brı geıiıid e öJ.dürüIınüş ti,ir. Bu geni, claiıo
d.iin l },ıqy:-s sa.]_d,ı,rısınııı
tezgtülandağı Intercontlııenta1 otelinİ tcüıslııe dlkenrilerlct
şl]_i'li başka,rı Allende hüıüııetfuin dev_
rilııesincle ve şili topr.ı.}ılcıının yurtsever
ka.ı|.,/: _l bulunnasııtla büy ijjr
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İlericl-yg.lsevor 5enç].İk olaıak, böyle_
ustalarını neıelelıete davet ed.en ].4c ıyi
soİlune bİrlreç eiİı kaldrğı
şu 5iİnlerde ]ıjı kez daha J.anetlİyoruz. }{c
..
nln
keııdisj_cle, onun lru.r]naylnr:t d,a
Çı.yııdığr vur 8un çevreleri d.e 6.Eı1o1aran
Tiirkİy e topro-lılıırlnclan nasıl lıovg!ıduğuııu
dıJıa unııtı.-ıaırış 1,ır clır.
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Şİfi l{a]-lr]_nr.n baş beı.,r,s]. faşİ.st lxnochet çetesine iıerşı sİirdiirülen savarsıııcla
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bu
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ve
tavı_l aJraı.sını geroktjJiyor.
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İlerlcj"lçıır rrtğeyeıa€ır8ençIer;

şlLı balJğ.yıa d,ayağışualoı_zır§Jli ı}i ]rurtseyerlerİn ke.nına. buleıırıış bu
rılnin ııeıaleketİııİzderı Cle f o1!,ıe6]"na sağlayaıak güçlÖndir eJ-İ;r.
Kahrol§un faşlst şl}.i cuıtası
İ,A EsfiER.{tDA DEFOL..,/
Yaşas]_n, şilİ ]ie TiİrLiy e 5ençlİğlnin,
h a]-li,larının dqyanış naeı.
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