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" SEÇİWER, DEuoKRA?İx. GLçLERIN,
GERtcİ, FAŞİz özLEIrLİ GüÇLER
xı,eŞİsİjırü xAzAjlDİĞI YİIüİ BİR
aAFERDİR, "

ğiİliz seç iriLeİ, ü Lkeı1 i z denokratik güo lerin İn, faşjst tJ.İIraİİşa
karşı vetdiği deııo.krasigi s avunna sayaşıDJ,nın zaieıi ofarak sonuçJanmı ş t.ı, r.
işçiler, enekçiJer, agdınLar, gençler, seçjınJere önce7ikLe ;
- f'aşjst tırİranışa son verİJ.nesi,
- öğrenin özciürlüğü ve can qüven7iğinıı sağJanııasr,
- Düşünce Ve öİgüt.ıeİİre özgür7üğünü enge7legen 74I-142. macjdelerin
ka7dıtzliıası,
- isten]eıini ha.gkıtarak girdjle:,. . .
Türkige işçj sınıfını n devtimci sendj.kası Dis(, sağr TüRüi-İŞ'in
uzJaşnacı, partilerüstü sjgasetjne kaış:J., j.ktjdara en 9aJon
denokratik bir partiyi destek7igeceğİni açıİJadı. DİSKIin -bu açı,'.lafla-s7nJ-n ardlndaf1 r,iemokratik güç7eı, DİSK'in seç:iırJeı J<onusuncia alciığı
kar.:rı deste.k_Zec]ikierinj açıkJadıJ,ar.
Denöktatik qüçLerin işçi sıııf:nın öncülüğünde qaptrklaxı bu g"üç ve
eglen birliiıi karşısında, egenen qüç7ert politik sözcüLeri tıC paıtile,
rjnin, seçiı"J erden kazançLı çıkabiJnesi jçjı t.:|ü]e-le.r üzerindeki baskı ve terötü aItJ-İdılar,
.Aııa ne .kaıj.: 7 llagrs said:.rıs:., ne demokıatik özgütleIe ve ana ıüıale,
fet partisi başiaı:.na gapıLan salds.rıJ,ar, ekmerle, barışa ve özgüılüğe
susarrış kixLeleıi gr]d7madr.
Emekçi7er, agczn7ar, genç7er; İki1tizii aşkın ilericinin kat7ediLnesinin
beşöiı 9urtseverin g aralaıınasinıı, oıı-bine ga.kının Ca gözaLtzna aLtnlra-.İrır/ tutIlkJaİıı7jasıı]_ı,? sorı:]ılusu LIc'qe og ı,erııedi -l er.
Seçiın7eıde demoktatik güçJeriı a-Iteııatjft oJ"an partinin o1ilarını bö Lmek
için çaba ila-rcagan küçük part!.lerin, clenokıasi cephesini b6J:ıe& jçin
Geçt i

ı

gaptaklarr bu çabalar unutu-lrrayaca"ktıİ...

1,1c'yğ İiaR!§J DEr4o\c,arİK BİR El}KÜMErİr.! DESİEKLENIIES:, DEM1KRA9İNİ|!
XcRUlly,lSI oLA,cAi(TIR. , .

İktidar o7düğu qündenbeıj faşıst t7rmanzşa hız veren jş.bjItj.kçi tei:el.ci burjuvazinjn .ooJitıİ sözCüSü !üc gerine demokratik bjr hü.i<ürretjn
iş.başına getiriJııesı qünccL trıonudux. Durada denokıat7ara, i]erici7ere
soslıa_l js ü-leıe düşen görev i paI7anentada sag]ca çoğunluğu sağ7agabiJ^
miş o7an partj tarafındşn o-luştuİul acak denıokıatik bjr İüİürıetin ko,
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I s"nni , Ahmet Muntar-SÖKÜCÜ
l. Yu., İşleri Miidürü , Y- Kemat GÖKSU
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ne v€.,i yeni sagfe7ar eklerJ-,ek!,\ı,,,
ırjtel ve nice7 Eüciinün a::trıasıgj;ı r:cs,]a7j-z;ıe

ta.rj*,_i

i]e-ri dıl"
verdiği sayaşıIr:, önüne djki7en enİe77cİj. Ll:.r bjr ezen iŞci sıIif ia7naa, zorj.u bir üÜreşa daha girci kendi sınJf düşrır.lnl arııııı }ız:z,şı., "
,İşbirrikçi- t<ıkeici huzjurazinin uııcleni Btya da7J-ndaki sözctisii l.!L:}S'i.1'1, top jU Söz]e iine 7e rdtı anlaşma:ja gğııaşird,ıas r, uzJ.aşmaz tayır' tak.ı.nına sı karŞısında, Jir,eIİkan 'JnPet!]af i:"'
nin.in sözcijsi,i ,1E5,.§ 'e bağ]r 33 İabl-ikada 43 Diıı zşç;ni n tqısi jc.it;i , .üISj(':.n en döviiŞiterl
jsçiJer_iniı t€,nsi7cisi Madeıı,tş :
". . BtJRlwAzİ ı Bİzİ KAVGAYA DA,,,Er ı:rr.i
ge7.içeı,

h::J..rün

!ıı:p:1_1.ip
;::cjrr-ı.ti]< düzen !]öJunda

aÇüIen,

DAEEnLERİ ItABıJLÜIdtzI)tiR. . . "
<!j.ı.!erek tüıı iş ger.lerj nde GRE|, karar7 aldr. Şaİtel]eİ iııc),;., çat!ı7aı-, natörlaİ 'luİdu,
Cavu]Lar vııtu7d,u, ha7ag7at .kuıui<,iu.. .
y_;_iijt ıl,aden işçiteri seıd:İaİarın.ı çö.ke.rtm(./r jsüegen jşverr:neİıı;,ş.ı, b!,; zegtini bö7iiŞe'
rJ ilcreı:siz g}ev: .;ittiJer. faJ<at g:!ğit gteı,ciler qa.ln;z <Jeğiitliie::. Diğei iŞl:o]7at3-I1-

daiti işçilerin ve işçi7erin doğaL r;ijttef:Jç:] kög7ü7e.xlnde
" .i ŞÇt-xİlYLiı |,IYANrRLAR ,

:

Bİ:R ZDY?İNİ BÖLÜŞ{JRLBR
HE? BİF.DEN HAYKIRI RLI},

l
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DcM,vİ EZDİKı SIRA MESs,rE '
digerek.U,Es.9ie, _köİş.1 veıriJ,en l,u bügü.k sdvaşı,?ıda 9a_ro'ız e.ljerıni uzatı,elatı Çr<:,vrJeki iŞÇi'
ı."; -"
,1.1 ,n|cf._nrlirCi,
'
''''_:l'
':": ı:,j,1
"
jşşi-Genç1
< dage]]işma5ıni
soılut bj1. Djç.iııde ott.lga kogan ııü "(;<!;ıÇ]. ]:ğjn 9oJu j\§Çj sıiııfinln ijclu<lur" l:.:,Lq! sini sa 14.].n Lin öıgütüııüz İletici Genç-ler Detnağ! r.ic, grcvdeki :ŞÇiter
için .ıçnzş oJiı:!,:u i;eı.rdın ;;arıp.,.nga.5i vğ tjyştrosıı jle ,|reı/ 9er-lcıjn_i bİr bi.r zig"ırct ccJe-rt:I: on7ar],.ı oıllıız cni]za .l)jı c?auaıışn.1 için<ie olduftJ arını bj.t ie:; da]ıa Jçanıt]adıiar}}eko'dı, Bo_İ-cn.k.5 'ci,:_, I,üi et Çe.ıjjr'te ve Prcfi7a'da qaisteIj],el yıpaı İGı tjg.:i:rc ,toJu
]5-76 :1aziİan.|axür, »(}!,l clİreıişIeıinde, 1 İıagrs '_taİda şeİit-ıe İ veren? :Eaşizme geÇit vexne'
g,en giğit madi:n ,işç:İ;.^İjgjc .bjrljtte GREV neq,lan7aİİnda "D6tl't]j nzDİjl" SİFi, MESS'te"
Cenokrasj ye :ljerjeı;e üürJeiiltııj!]i hePbir
d_i gereJ< ,'ıaJcyJ;;; geftlliler. Baıı.,s, öağıns ız.Iıkt

ığızden sögJediltıı"
nııqün, ifeılcj_ çençt_iğj"ı ka7bi, tPke7ci seımagerıin en sajdr;,1,aı, en getici, tn ŞÖverıörinitij irı:ss'e i.arş.l snyeşın veten 4-3 bin ,jiğit nıden işçjsiıi;,ı ii;:n:.ıc]a, cııunJa rıiıJjJıte
Çaİpİrajatadİr. .,l -; ,i.iı ııadeı işçjs:,ıiı t{ass'e İaİiji s.lı/aş_].,j.-İ tı|in r;-iusal dt];lrjkJetjk güÇJerin
saııısşımzdzr, ğu :r.ıyiş.lnt hagata geçirc:ı ve jçlerinde -tcr'ıjrr dr: bıı7uıtiıııjıı 8 ğencktati-k
savaşımıİf, en genjş kJ",Iıu .:Juri.1 duçu,:,;ı;zk v.l On]a.r"la da9'..ını.,sna9ı
kuru.l uş naden işçiJe:jıin
ga[d7rll J<.ımPan9a*
<Jiiç7endirnek anacıgJa gurt çapında J ın_iJyon 20O b:n hiJdiri rj.ıö:f,.ı. /
_l.:ıı açıJnıştır.
Agxıca güxt.jılsınd.i ç.lfışan işçi"ler, okugan genç7er, iferj.ci7e:r cle .bjıJerce' ki,lornetre
üzaklaİa ln 41 bit mad.en ışçjsilrle dayan]+]İösırJ. tıiidinniş, .saüi.ı:l ltaırpanya7atı aÇnısiırdır.
t,ı'!ı: .bun_lar blze bu bügü.k, qöıkenli eg7enin ciestek_lennesj nin \x}ıiıı7;Iısgscak blr tiöİev öJ,
gençiilt.bunun öıe.mjıi bjlnelit? \,c işçj-ienÇ7ik daganıŞnaduğı:ı?u gd_§ teır, ektedi ı. İtetici
ı?J2
qeç
s:İi
iJeri diizegdı: hagata
i rrnektxrli r.
ötgür_tnüz gi}neL Sekteteri Baki ?€r?lel saçf] İ,u Jçonud.ı }as-ına çı.ı aç ık -i,ı;ı,ı:g i uaPİrt §j tİ -r j
:

i

:_!s!t:L- ! !!jjJ§çJ-ş]J!]!:!j,!3-!!ş§J^ıt !3!§!!3İ!:-"
eıı giğit kesiııj tıe İsu kesimin seyaş.kaj] ötlütü :lAD'İİ!-tŞ, te]<e7ci
Bııqün işçi slnLf'Wzln,
sernıgerıin en qerici. en şöVen, eıeperga7ist kaıadı,ıın öt_.ıütü MESS, ' e ,ji:ır..:ı sayaşımr .bışJ.!tıyoı. J1i c.rjcj li€nç7ik, i.;aden-.İş Sen.]j.kasın.ıı uggu7amaqa kr:ı,lıluĞu, L-ıu bügük bc>gat7u
g::evin öııenir::|ı ve aılanıııı, sınıfanı7an çok daha bügük ve geniŞ O.Lcırtık gönıekXedir.
I,IE{;S' in gıpna,va ç,etıştlğa ve gte,ıin ne<lenini o.Iu!ğturan " sl]E_Eİ:}^ç§!::}s4r_" ışç,i s;ı İsçj. sınıfıııızın
ı.ıı[ııı.ı. ezmenin geııi bir takdiğj.dir. Ğxup 6özJeşEe 7erillJe burjııı,t:zi
li
jş
y,}|DEİ]-.iŞ
ct]keltı:lı:ıüi h()C]ef ]eni.kLedir ,:kcncııik- serııli!.a7 .Jrgütij DİsK'i ve bu
kolunrla ki
jş
j.,tr
ko_lunu kontxoL alt7ne a7l-,keı, .bu -iŞ ]<a]Undaki
ESS, /Jrüp söz 7ışnr,:7,:,t 7,: maclen
tĞ.ir6] 1-drşı butjcvı,zi.ge ce gözdağz veflfl€ktedj.r,
,isçi s_rnİfı.,nı zln .jn ileTicj unsurJar.ııı Iıağrı.nda toplaıJan ;ı jS,< ıı; oJ]un sL:zaŞ,Lan se'nalj.kas]
I4ıD|]N-İŞ 1 Je. aİ?İ,^ss .:ras:.j-ıda gı7l,ır bol|u bixiken ve l:ek tek ii;ger_lcrinde .sü.rüp gideı savtış:tn, kıçını7riaz öi, iğs,rp j,:ışııaga doğru t r.ıranrrı ş ve bu aşeaaqs oeJ.ııirstjr.
I}u eq7e,min ikinc.i _1>İ,:: önç:.i-j, d<: , .1enoiiras.i baytağınzrı 1ıü}:se} ti- 1-nesi ve 5 tlrlzi r:an seÇim.leı1
için '' bit sınav ıite7iii"
taş.inasıd:.ı:. B0 eg7x|-17c,, sa vı ş./.-.ı ı Lu DE,,I i.Ş, IIEç:S'in çağr.Lsı.rı " Hodrj negdan" digerek Jra:şılarıştır. j]eric.i genç7j.k-, qcİ :iy.i hiJ.j,qor kİ ; bu
sİnaİ,İn ŞonLında .'!.r"çs'dc DGtı 7ibi eziJecekt-iL
^ı.

-3gençLiğin kalbi, tekelcl §eflnagege ve onan en gerici, €:j ş:'-|ren, c,npergali
le en iç içe ciaı- kesiınjn teıısjJcisj ırğ,§§'e }aİşı sayaşf,i1? Ve j:.:n /!i .l:j:.ı lı ci,:,ı ı i:lÇisig;c
ıugün iletici

"

:::

çaİpmaİtadİİ.

Zı iin

örcesj

tlerici

Caktüx.

nadnn jşçisinin ,aveş.ıru. tüıı uiusa], deııoJ<ı"ıt.ij< ,üçJe::j:; .'aveş_,ı_i crı ı. SeçinJer
]üoreİı }u biigü,k egleııİ aest"iekıeırek. elteienenigecek biı g,i:=,.ı:İi:;.
Gençlik bu' egleııde , lşçİ-gençt!İ< daganışzası na en ,.tü]ü:jü:k .i.;:::clla].. ut]ru!i: ü]nŞtiİa-

Yİ EzE],İ İşçİ §.ıTJf,İfİ z MEgs ' t DE EzEcEKrtR:
yAŞASrN İşçİl cğlyçiİİ( Dayeirİş/rAsİ .l
ynğns.rr,, Ba|ıusızLı«, DEııoKRAst. -DARış ı ,opl,un§AL ILERLEIIE, Sos:,r:I"izr4 ::;.:ç;:qi |]r!\1lz :
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FASİaILİNİıı

re$sİıcİst Le ıs,ıEwLDA İsıaşaw LtMANfilA

GELüI4EDİ ,:

Adl : La EsneraLda
Nite7iği ı Şi7i donawıasına bağLı ökul Eeıılsi
Şu anda görevi ı şiJi askerl öğrcacİ7aıİııe A],-denizİ gezdinnek
üğıadığı getleı ı İeııga, suudj rİa §tırı, ı,lısıt, İran
( Şili §eır]Jkelır i<onfedaİasgoıı u) ı Eaneıalda, Şiii faşisf gcney,l j,Ler;nin konxr-getiLla
işkenİe aracıdır. Buıada Başkarr-dİ,!,İND9'nin anaga§al hijkibıeti.ne bağ7ı partİ-Jerin üge7eıi
jş}encc İ7e katledi7aiştir.

CUr

l

(

Şili'de işkenc,3
/ oR?A AlıERİrA Ko1,ltsyolıt], La EsnetaJda j':onisgon
ü'yleleıinibiditiı.Bu ıapoıu hazıtJagan göz]elirci
ain La Esmetalda'gı gezme i staııJ.eıj get.kjli makalır7aıca geıi çevıi!,niştir.
( Not, Anerika Devl1tleti ötg:İrtü gettcİ güç7aıce gönexİLen Aİİ,eİika ü7|:eletinin oJuŞturdu&"ıa.ı bit örgüttür. )
öze77ik7e, aıpeıga7izn|e sığat jşblılj ğt !çinde bulıııan, gerici faşist ıiiicJerce göneti7en
Jran, §uudj ira-bjstaı, Kenga, İsıai]. yğ.. ülr<e"ler€, ŞiJi faşir:t genata7iezin, Pinoclıet'-leıİn " igi ıİget, dosthk " sele,,nlaİLnJ- gıetiren LA ESMERALDL, u<iradığı ;j"L]<e halklaranca,
aıekçiletince Dİotesto edilnesİ goİıucu İ6r üf,keden kaçxrak zcruada tr;almış o iı.iç}.iı, #lJte
halkınca kabul edi lııezıiştit.
Faşjst şlJj ğuntası gezl plüııaz itüzeııLetken, İnCınin İktidaıda o.Znasını fJİsat bj.2ereİ
ülkeniı &ara6u ve .ljı,ıaıiarını, da geairt Jte ijıietebl Leceğini urrnlrştur,
Fakat, hat güır6ıte.*jnde rıe taııaıasııd a, lletici, sosgıa]jst kan, üa!çı!]ıı bu ge-niıiı -liııanLaıInıla golnesini hoşgöıü1le Jıırşıiagazayaı , bunu insanlzk ve eııelrçiJ".ı]i onurıı jJe
bağdaş tı ıanayan o Tİ}ıkige deıao}raüjt güçle ı tniı üepkİsİ se.rl: oJ du.
"ı,A ğg'ıüIERALDA" nın geleceği .babeıjajn dugulduğu daha iLk qün7erde rı-luse.l ye denakraxik
qüç Let, çeşjtil go7 latla tqp}jlerinl beJJıttj.leı.
aAs

ga2

AMERİKA DE%EnLBRİ öBGw} ,
bü_qtik askeıi fierkezden

rlan üç

DISK

:

SendiJ<aidr ğonfedeıa§ gonu ( Clotr'taa) aJıııış olduğıınuz bir gazıd.ı1 73 L\az.iran 7977
biı Şj-lj saıraş geıııisinin İJtrrüu.l iiınanına ge7eceğini öğrcani.ş i:ıı.Lıın ıgartız olaıak jrsan-lıi ve halk düşraan.ı faşisü Dir ıejinin iz7etini teş:. i,ı;n }ıtı 5erıinin
ü7kenize gelnesiıİ İrİotesto edjgoruz. üin İLetİcİ ve denaktat güç ve Lur,Jluş7nra ba pxotes-,
toga kat,lüala çağıtıgoıuz. ŞjlJ iıaJrrıiın arti-faşjst savaşı.mına r|xkiqe'.Li iJ.erici güçleı oJaıa.k göstereceğİnİa bijgıeğ! öjİ dağanışra 2 agnz zanande ü7kelr:zce]l.i Plnochet ]iopga7arına inditiiojş öiı datbe de oracaktrı. "

Çffr

günü
DİSN

DİSK AJAN':!

Gün: 77.6. J977 Sags.: 977/B3
röB-DER

:

dest,ıği j.7e detiren faşisi:
'6'İffiŞaııe, gasal \LLENDE !önatİıılni eBD q,eİgaLizninin
- ı. Bu geınit!,l bin ,1.r,:;:ce |jurtr,ever,
Pjnocİet ğuİüa§ınea işi<eıce katargAhı oıatak ku7lanı),"
ileıici, deıııokıat, bin7eıce işçi , iiğrctoraa, jşkeııceJerJ e katlaCilniştir"
... şj]j }ıalkıyJa,Şiii öğrctıaeırı7etigle bagüne kadar sıcak da7anışıı;asını Eijrdü:en ijyqüfüntiz
ve üge7etii i(aırafelarında ııesiettaştaıı mıııa, 7Leticiı nanuslü insan7aıın k:;ııi-a.rı. 1luiunan
bu kaıa geninin, 7iır,an7atımzıı kirletrre glt7şlnini şiddet7e prateıta etııektı:<ii:7e:. "
İÜB-DER tst,Şb. ve 9 Şıı)eıin basına
,

açı.kle:ıas1.

72

.6.

,!

97 7
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j'.İ-z,s
g1l7ük iktidaıında halkımıza ve genç7etinize ağır bir gıkııı ve baska düzeni daVataı 250 i7ericig! tatleden, blnletcesinİ zındanlaİda çürüten, kan7ı ! MeqJ-s ketliamLnt
ı|a:.ataI l,]c'nin çağrJ lısı olarak geligot "LA EŞMBRj|\LDı.,. . . . rek daganağı ABD enperga]isx^
Jeri, ı_rkçı Giiİleg Afrİka, İsraİ7 sigonist7eıi vl, ınaocu Pekin gönetini o7an İaşist cuntag 1
:.ü;ı inserlık ıefretJe k7nagoz,
jŞkeİıTürklye iJ_erici genç7iği, *sjJ,i !ıaJkı ve gençJiğine taİt kusüuİa, taşist: cuntanİrı bu
cc clemisine Eeçit ız.:zmiyecektLr.
.,'aşjst !ÇjJi ğuntas]n:fl iş,kence geıııişi 7inan]"aıınLza giteııegecek.. -.
YAŞASIN rüRKiyE ve ŞİLİ GENçLİĞİNİİ| ANnİ-EIİPERYALüS? DAVANIŞİ4A9r, "

I"

ve bu Lepki7ey 13 E...zİıan gtinü ıaauxlaşıgatcu. Çeşitli üretİn birinleri !,e gü&seİ o}u]laİcan geLen genç7er, D"G.S,A, dan Taks ine kadaı, Şili halkıg7a daganaŞmagı b€.,liİten dövizLerle gösteri g.lptrlaİ. ŞjJ,j .KoİsöJ o§luğunuıı önüne geİen genc;Iet burada bİr konuşma gapt,Llar ve Şi7i ,faşizninin kat,7ettlğİ quttsevetlex. so.5gafj§t]eİ için satlgı. duruşunda İıuJundu_lar. Şi7i e7çiliğine sigah çe7enk kogdulat.
YaJ" bog,!, ; " ŞjJj ğge özgürlük
Pinochet ", " ?aşasın corveLan ", " La Esneralda
Deİo7 ", " İaşizne Eeçİx gok ", "Vencetenos " ( zafet bizİndir ) , " Nc Kurtu7anaz ",
" E7 Pueb7o Ur?i to .7.?maseİa vensido" ( İla7k bit7İği nut7ak zafere ulaşacaktrİ) gİbi be7giler
havkıınışJar vc hep bir ağızdaıı şilİ özqür7ük türküJ,eri söglenişterdir.
Taksin'de cdstefiyj goğuniaştl'ıan İ7erici genç7et taşısx pinöchet'in eigah tesfiini gakmaş7atdır. ,S.;iJi lıaJtı \Je gençliği 1_1e dayanışnat için and İçen genç7er, feşizni geren be7gi]-eİ atarak dağı7mış7atdır.
İstanbu7'da i]eüci qenç7erin gapt.rklatı hu ptotesto gösteri]eri, ADkara'd.ü . , İznir'de ve
Anta7ga'da te,kıar-laıdJ.. Antalga'7, i lerici-devtinci çcnç7er }qj,lj faşjst cuntağl,nın tenğiLciLetinin kaıage ag.ık basma7atını engel7ediler. "La Esnera]-da" bu tepkiler nedeniy].e Anta7gadan da uzak7aşııak zotunda ka7dı.
Iürkige i].erici devıinci- çıençLiğinin Şj.lj faşjst cuntasınin tensitcisi "La Esnera7da" nın
geliŞine .karŞl uükseJ t f j.l(_teıi bu aıtj-faşist eg7emLex| geıici-faşist karnasJ" llc'ge ve

gandaşiar:ı.ı biı ugeJt olncılıdıı.

----o----|İc GİDERAYAK

F_:AĞ

vE SOL K2LLARIuıA İLER.tciLE.?,İ:ı

DEİ41KRA?LİIRIN tJzERİNü AzGzNc.i, SALDrRIyoR

işci s:,ı:fını z

öncİ!7üğünde, tüm denc,ktatİk çüçtetce siizcİiİrü],en BAĞII4SIZLİK, DED,C/KRASİ,
BAIIIŞ, roPLUlıSAL İLERLE!,IE vE sosyALtzl,r §eyaşlnı heİ geçefi gün kalıcı kazans.n7aı eLde ediı;cr. İLeıici Gençllk de İLERİ DBl1oKRArİK BİR DüZDi}ıi gerçekleştiti7r,ıesi iç.in, het tütfü
jü"ls]<a ve teröııa l<arşı isçi sıııf:ı: n ganıncla
bireqseL ter.btiznr: ve ınaceracı7ığa düşıııeden

sa!t-ışıIı ,ıeriqot.
İJ-ericİ GenÇIiğin rı<:rkezi denokı,ltik kitle ö bgiitü o|ııa golunrla hız7a iletleqen iGD ; egenen
q:ijÇ]-er teraflndaı'; sa.ldırı_Zaıı jçjır gençLik içinde bog heclefi seçiJniş durunda... cerj cj
faşi-st güç7et ç6şjtlj ko77aııı77a İc»'ge slsteı:7i sald,ıızlat göneLtaekte.

jcı BiŞİIqAŞ şlJ.lES!

aAŞKü.llq

SİLAHLI SALDIRİyA

UÖRADI

|:,;ı7clığı gündt:n İıuqan,ı, 3eşiİtaş l>ö7gesinde faş^ist ue naöcı] boıkuİtJ,:re k,]rşı, genç7iğin
j,it:r:ic:i birliğini
ödün venneden savünen iGD Beşikt;.ş Şu.besi üyeJo.ri bir hzfta içinde üç
i:,-z sıJdı_r:gı uğıar:,şlardır,
1|ı l:agJs günti t/;rü Feşjktaş şube ğaşkaİJ t4e.bi:]ct ,(oÇ arkad.lşaüLz. gecc ijviıc dönıe]:te jkcı
kiniiği i.] j ::Zdn.ı]rrj !,a rı bir gıııııp t.ı,r3lınd..ı ,,ıır]]n .+,..;,r tI]ii,?,a;,.,J,i ]'.ıiı:ı. i j"ıı" :_ı;,_. ı.J_ı.ı
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cöLC\JK'?E Fü-ŞİSdLERİ! iALDIRISİN; UĞRAYAN tJÇ İGD iiyqsİ AĞIR

,ı1,44!,4a"QI

21 ILagJ-s gecesi GöLcül: 'üe afjşİeme vapan biı, qrup aıkadaşınrz, Gölc,i;k Ülkü ocakları ğaş.kanı
ve Mİ]P nilfetvekilj. adagı öndeıLİöindekİ 50 kişigi a_şkr.h bix faşjst grup taİafandan sa-ldİİİ
ga uğranış üç ar.Ladaşıııı z çeşit7i yeı7erinden gatalarmışt7ı^,
Arkadaş}arım7za gapıLan sa7dıtının duqulnasz |jzerine, 6ö7ciik ha7kı ve qençLeri adlige
önİinde topJanatak oJagJ. pİotesto 1tniŞlex ve ardından g€ükjJj nakan7atdan, Gö7Cük Lise'İ
öğtetneni Ü7kü Ocak7azz aaş,kaıı İle dışarıdan getitiLen faşist salılırgan7arııı gakalanması
ıstenniştiı, Cilcük ha7kının bu keıaılı pıof,estösu soııurda saldürlnln sorünLu]aıı Ü.O. !aşkanı ve MHF ni7].etveki].i edag ı tutuk7annış 7aıdrr. latalanaıı aıtadaş"lc: nızın düxuinu igige
gj.tnektedir.

FAŞİSPLERİN YErİŞEMEpİĞt yİRDğ Kİ,RŞi DEvRİ!,rcİ rulocULAR

üREv ALIyoR,

İ') Ilagıs gÜnii ÖrgütÜnÜziin, " t7erİc.i Gençliğin, 79 MagrğLaİan enİj-f:İıPeryal ist özüne sahip
Çzknaır ve bu iLke j.le 79 tıagısjeırn gozLaştrrı 7nasıntn i".ırşıs:,ıda o7nası gereğini " vurguJagan bi7diıisini dağJ-tınakta oJan iG» ügesi. 70 arkadaşımıza 30 kad,aı maocu bozkuıt sal-

1

drrmJ-Ştrr. Bjİ arJrada,5İa:.zı .kaş:ındaı ustuİe jie gata7agan se_zdıİgan maocııLat püs,kürtüİrıüş
ve biIdiıi dağıtıııına devan edi7niştir.
8u "saJdıİl. i7e getintıeqen naocğ bozkuİt_lar, ertesİ gün cle gine jsijk_z.:J caddesinde İrÜ öğıencisj iki atkadaşııuza a_zgJ_nca saldırm_ışJaı ve kaçmış7ardır.
Ge;jcj faşist .karııcısı Nc , faşist ve maocu konandosug7a laptJ-ğü sa-ld:,r:laria kalnaaakta
qenç]-iğin bağrında kök salan, hergürı biıa.z d.rha geJjşen İG»'nin ça_l"ışmaiar:ıı anti-(]enokratjJ< ,baskı _la r7a enqe7Lenek istenekted.ix.
SAİ,|A\.DAĞ

ŞüBEtlIiz Aç!!1.44!,İDI R.

Örgütünüz Saırr.ndağ Şubesi bir süte önce gaps,7an.ıraınadeıı son_ra gasa d_rşı iüjç.bir şey bu.luımadlğı haLclesözd.e gerekçe7u.r -i-lerj sürü-lerej< kapat),1nJ_ştat, Samandağ, Şubesi iGD'nin agni
qönteml er 7e .kap:trJan dö rcüncü şubesıdi.::.
Yine, Gİlnegdoğuda bulunan İGD Eatnan Şubısj ıni bir po,Iis.basJ<ını9iJı axann3-ştJ-1:, Buna kex}cilıJ< adaia Şub€,!ıiz seciın eıtesi fa5sjst_ler t.]ırfind.zı bonba7clnnaş a?:t salaIrqan feşjst]eı
liClnin güvenJik ]ıııvvi:tlerince gaka7annarıJp kcrurırnuştur. 6ürıeg-doğü'da, Saüandağ ve Batnan
Şubej"erinj.Z€ g.pa1-1-r. Lıu baskılaı , teke-lci serrıagenirı doğuda sürdürdü,.'iü ırkçı şöven ve
ul.usai agrıcalık qüd.eıı oıı7,it ikasırıın bj.r rarçasııllı.
27 uag7s IünÜ is'j, öİ,Jütünüz İzniz, Şııl>r:si, pol j.|1 bo{;kanrna uğıamıştır. İznir 1:ubeniz€ gapjJ.ın başar:Jı öj]c.r.isyoıu qiiIüteD pcılisler getkilj nakanfarca kutienı7ştrt.
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28 a|]1S ]977 (rün;j flŞist RÜD üUe]€ri Ki)çükçeknece ' cle bir arkad:şı:r:za sa_l tiı rn.ı,şJar ve
tlğır ŞekiJde !i.]J:a.l airr ŞJ erd 1I " alc.lg ?ikbağ arka<).ıs;)..;}rz kona tıalinde.}ıastı.hanc.9t: knjLirrr_znıŞfJ,İ. OJagılaıı lopIa po7is, _a1.1!§.is f BaiD üge:7e:zini ıl.:i:].;ıı.ıacağıı a üç İe ı: ügı.s_inj göz a7tına a.lrn]şt_r İ.
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30 l"iagrs 7977 qiinü tün Jstanbu] çapanda içlezinr},e İcD'nin de bu]ünüıliu 6 ör"qütçe h3zıx7anaıı " üJi KanJ.a 1: C'Va og Yak " baş7ık7ı i-ıjı d.itj].eri dağrt.n ü|eLeıinizdeıı Jc'u Bak7İkög
GüLt.epe ve Kata,kög hö7geJer-inde qözaltıriı aJ_ı ıınışJ,ard:rrijl"I BU SALD7RILARD!.a t! tLERtcİ GENÇLjK, Etİü D:.\İr1 ;jİLljr .tŞ oLl\RAK ÇIIöİ\_K!API.?..
S1SYALİZI,IE ?,çIL}r"N .unLDA | ııınİ nznoxneTİK D!,|ZENL DE|/]>,İ İ4C 7 yoLD;\İ,r KI]EI,I;,,K iÇİN SAvF,ŞIrı
yi]Rğ'tJ /sç/ SItIİF.tlrİı, İLüRİcİ GIlNcLtaiİ$ cLlUZ IEN|IESİNİ, ]ıIj ü:KEL1İ sEJ?.lrJ:]ygn,iİ vURUcU Gücü
FAŞİSTLER ],rİDf F,tR§İ DEIlRİİ,lcİ lür;:ocULAR İİ]GELİ,I:-:,ENEYİ:1I:KLERDIR.

-6-

; İScI Siı|IFINII,! YİĞİr EVLATLAR.I , ]tIlzIL HinİDr VE
UblUTIıİ!DI
Y){P?IĞ I IıNEA ioPLIı|]T IS I

j j-l;Z

oRH.i:İ] KğI,I|,L'

İ

v€ oxhan KenaL.,. İşçi sınıİın7n, enekçi ha7kzn örgüt7ü ı7usa7 bağamsJ-zll"k,
'!i].,nctbaıaş" topLurxsa7 i7erllne ve sosılaLizn ıavaşJ-nr uğruna adanıııŞ iki Çileli ömüt",
denokra;i,
Bı_,:kt7ar, zinclanfeıı" işkence7eı,... Ama bitnegen tükeüıegen, aksine gixtikçe artan inanÇ
ve bi li-nç örneği. . "
NazJ.m Hiknet 3 Ileziran 7963 gJ-llnda,
2 tlaziranli 7970 yılında haıjata göz7eıini gıındu7ar, Ama eser7erİ, savaşzmlatı
oIhan Kemaf
ll.
.
,
7n'
kJ
]
rcı7ıĞınz' sa3 J,ıdı.
Oı7 J r'
Iİaziran
3
7977 günii, İGD merkez binasında, İGD sanat "koJ unca düzen7enen bit anma tcp7antrszgla,işçi sırı:fın;n öu savaşJ<.aı evlixları anı7dı. NazJ_n Hİ]<fiet'in ve orhan talıal'in
ü'ıen} z',- sos,Jalist 1eıçe'l<ci Zanatın tensi].cileıi o7duktarr anlatı-7naslnın ganında, iŞÇi
enekci halkznıızın u7use7 ve sosgal ku'-tuluş savaşLmana aktif bir şeki7de kat1"7dıkLaxa vuI,
gu7anmıştlİ. İşte bu nedenle NazJ"m Hiknet ve othan Kena7'in han sanetÇ_ı hea de po7itik
gön7erig7e değerlendirilnesI gerektiği bğtjfti"lrljştjr.
Konuşnalar Sof]und.1 Nazırn'a ait şjjrjeİceı bestelennİş maİşIax okunİırştux,
Itazın

---0---

ı
DUYURLı

" oerneğiaizin' t üıiı iterjcj"terin, gurtsevetleıin, devrinci7erin, sosga7istletin gün7ük gagın
orglnı PoJitika gazetesinin haber7eşne ağııın /<uruJııası ye sat-zş-ı.nın öfgüt7ennesi i7e
i7gi7i olatak tü, İ.GD ügeJerine,
ve kardeş öıgütletine duguru;, :
"suDeJerine
7- İGD şubeleri tijn ügeferjninPoJi ti&a gazetesinin en gaggIn İ,jr şeİ.i Jde okunmasın:
sağJanalg,
2- cerek çlenel merkezde gerekse şubelerde topfantı_lar düzen7egerek üge7etin Po7itika gazetesi konusund.: agdınlatİ -ıDası,
,

I
I

3- DİSK taraflnC€n bastr-ıı7nakta. o7an ve en gakın zamanda tün şubeleriıFjz. ırc .k.lıdeŞ ciigliüLere dağJ.tımJ. gapı!:cai ol,an FoJi ti.ka ;fişJerj"nin tün gurtta geniş çaplı atiŞleı:ıesine
i ] erici genç } iğin aktit oLarak &atİJrrasiİıİ sağJ,anzası,
4- ŞuöeJeıim.:lzt: ve katdeş demokratik ötçütJete göndeti7ecek öze7 afişIeıia göze Çaıpaca.k
biİ şeki7de derıek .tıjnasıİa ası]]ıasr:
5- I\etkez ye şubc, tüıı -kardeş deınokİatik örgütLeİde Po7İtika gazetesine h.-ber, gaz7, fotoğrat, röportt;i vi:, " gönd.etme göre,ıini üstfenecek iıirer.sorurı]u sapüanrnası.' ,
6- po7itika soruiıfularının toplad:kJarı haber]cri !]a,ı,r, şiiı., fotoğtaf ?ibi nateigaLleri
Po] j t j-k, gaz;tosin:J tıJ.tı.,st.ı,rııaları,
7- Patitİka scırurıJ uJ,ar:. topledı.kl.?İl haber7erir, ge:cikmemesi, gexektiğinde 27 77 12 ve
27 69 09 no.-ıu tL.-lijfon Laılan istihbatat bö7ününe derhaL u7aştır7]"nasl,
8- Po7itika qazetesinin satJ.şı jJe ilgiLemnek tün İcD ügelerinin ve tün glırtseyeıierjn
bjrer qinıi_t_Zü qijrevJi oJına§i] ,
9- iiex İGD üy,".si ,,,e uLlrtseveIJerin çevıesindeki b agi 7eıde p<ıl itika gazeteg inin bujunup
hul unnadığını v. §,ıtiş-ln gö sterCiği deç__;jui"r.rrı t",ıkip edi_llıes i ve rlaha gaggIn satl7mas:jçjıı a-ktif goıev yıp:ıası,
J0- PoL it.ika !:;zctc,siıin bu7unnadrğI bagi ler.in adres ve isin7etinin saptanmas)" ! jstenjfen
ı_,ıiJctaııı be7i.:ti7tesİ ,ıe bu gibi biJgi7etin Po7itika qazetesine aciLen ulaşttxaJnasa,
7]_- Şube7erirtiz gad.ı kardeş d<_,nokr atik örgüt]erin .bu-lunclutlarr tjne-lırda Po-ıjüjxa gazetesiı.iı1 {:ietı!c_ını ö rç7i-i 7 1nr. r.,
"
ü'Je:nin bi.na içinde satmag7 ö:ıgördüğü Saglda gazetegi her sabah
72- Aörevfi kı7ına.cak bir
e:rı gakın qazet.: t),.L|!inclen her gün düzen7i olarai i,e-lirl i sagıda gazete a]masr gerekii.
pütün iGD şuiıeJer:lnriı, karr}eş i)rgüt7erjııjı .kı,çaca tijn iLericj}erin, sosgalist.lerjn bu
Jıususlaz:.n gerçek7eşııesi -içjn al<tif olaraJ< ça-lışma sl- gerekiI.!l
B.rene7 saç]r
İÇD Gene7 sek.reüe.rj

-7İGD B1LPENI'NDEN

..,

icD BüLtenl;nia ikincl sagığr jle süre&ij gagın oiııa go7ünda. Eaiat cksi.l<Jetiniz çok:"
Bijltenİ hep öirJikte gelişxiflne7igtı. ajrtJ}te daha etkİn bir düzege u7 r.ştltma]lrl_z .
Dü çağruflıza seyjııerek iarşıJıJt veıecı,ğinizalen eninlz. Bü7tene habet, heLge, gorum
het tüt7ü gençlİk $otun7ar7n, Jçeren bİJgJİeİl, eleştiri ve öneriLeıi qöndetmeniz
bizin çabalatınızr daha etkİn bit eoauca etdltecektir.
.Bültenjnjzin dağıtl].aası içln neher y»ı,rbilıtrinİz ? ötneğin, gutdun çeşİttl bö7geLe,ıkrdrılataı dqııokrati]< kuru7uşlata, Iıü7teninizi
rinde tanıdığınız iletici, yuıtg€t€,
beş J<uruş_lııJc bİr pulla uraştıİaöj.tlİsİaJı. İşçi atkad,aş7atınız işqetleıİnde, öğrenci
atkadaşIarınız okul7atzgla iigilJ eıı ayrırtılı, en küçük bit haJıeri bile biae iLetebilneli.
Adıes göniterdiğinia takdiıde ğizlara gaaa çevıeıizdekl defiokratik kuıuluq7aıa, büLXenin
lıeı sagıs.ını pastagla göndeftbilltiı.

Biztaı heışegden öıce bir gençtik öaEİrtö üıaırızalan ge7en nite7ik7eri büttene de geÇiıyırt eıre! genç7iğe gakışacak canlr7ıkta biı
nel< istigot, bü7teni gençtiğe1 iletici

gayrn oıEanz gaı,naya çalrşıgotıüa.

t

3. sagınız 75 Eün sonra çıİacak. !ıı grelĞcei gagığ;- hep biı7ikte şiıııılik-ind.en daha eksiksiı daha doguıucu qaıatınat içjn çaiışaiıı. Bü7teninizi Türkige genç7iği içinde her
yeıj sayısı.nda biraz dalıa çok gagafır. otuııııasııı sağIaga7ınDo§tça ta]J.n.
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