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Ur tüüIüziin zon dık ve 1Tosl_nde sürdi.irdüğü

[ggrlıvay1 65_0 kjşl klltlcla..
J. }4ayıs !9?7 | de cIA, gericİ-f ^ ,/'şist kırıiiıası l{C, f.-Lşist ve rraocu koı.ıanc1,'-.,.İcg tarafın- j-,

d.fl cüzenf_eni:] uyEulanan konplod.a ö]_en ry.ıİalanan ve
t, utulı} ananl1r:-n ı|lçendileri ve ai]_eleıi '{ç j,n ıı ;iirciir-
dÜğÜr;üz k,^.ııtr,aıyı. 20 Haz jı en l c]a son buldu.

K.!rıp,:uly..]iı.za 650 iş çi ı köylü, öğr,] tnen,
İ ğ: "i "r_ 

vc 
. 
y ur ts e,ver ı-.itii Ji 
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I GD^ üy e ]. e r j.nin s.,b]-r]]- ve acclıcıİ çal]-şnaları. ş6nucu toplanan
15. 000 Iirn ör gütürniia geneI. rıerkezİnin' Ziraat B;uüıe.e]- t;,1 el1
Şubesinde c.çıjlaş olduğu 610 / 2J-3l nolu karıpanye için özel lıcsa.pı-iıı-h^^.,ı--'''--jl0l-

Yaşasın DİSK. .
Yaşasın ulusal rienrokretl}ı 6üçleriı bj.rliğİ...
KI,}IROLSUN 1 YüAYIS 'A SAIDIRANLAR..

S ] R A |{ !] s sıD E

İGD Zonsuldak şubeşi YK
beşkanı lIüfit ARSLANT,IŞ
sını verc'ılğİ açıklananın
ycııuz.

14.6.]977 günü

iiyesi ve İş çi biirosu
arkedaş]-n ıı.&a]_1i ba-
tı.ıı iıc tnini yıyınlı-

]!g9sı:Js_l!ç__a- v".oı-şg1 niiırü;:ıiİzii4 bııvruğı:d.

E]:ipery.Jizi,:i, büy iik paraba,bala?u]-n yuriunuzd.rlüi bil. a-
vuÇ İ-Şbi-rl İJrÇ isinin y öıre ti-i,rinde}ıi MEss ( l,ladı:ııi Eşya sanayicileri sorıcijka-s1) adl]- pı.tron ör6ütü, 6]-n]-f ve kj-tle sendj-lrıer-bİsK'in- telıel ılİ-reğini
o1,.ış turarı i4t_DEI.il-İş ı e, i1ADaN-İş '11 işçilcrin en İoğalrteıiel hık ve }i..z:ü]-i:.i--
I iJ]_n:l 6öz c].iJ<ti.

I,IA}EN-İŞ ıf 1 işçilerrbu kı,zanırılırına koru:l]alı vc 6e-J_iştİrı:ıo}ı i.çin gre ve başl nciı.'l ır.. 40.coo l.xArEN_İş üyesi lşi ııır ,ktr. ı.mss
1.ı ı-tr onl ı,rının f ı.br İııJ aı,l istop etti..Tekelci sciı.;ıışonin en soy5uırcu pı,t-
r onlcgınciııı o1uşaı i.ft]ss ve orta]rleJ]_n]_n aııacılhele ],iC tlöncı:ılncle; üllreniziiçine soktdlları ekonoıiıik çıkııaz ve krizj.n yükünti, bütii,, ağı-rJ-ığiyla iş çi
s]_n]_ f].ıllz]_n ve eııekçÖ hı]_k:-].ıı.z]_n oixuz}.J]_n.. yijk]_eİıektir. ''1İe;:ıerİeri sıtİ-
[iı,yal! zorlı,r:aktrr. İşte bu yüzdcn, sıh]_f ve L:itle s eıclij<:ic:_]-1ğ]_ iliicleIiY-
1e kı,rşıl:ııne. çıJırrı1 iİsli'i vc ]1:,E];-işti itk vc l;:*s cıscl o]_:J.jt 6br:.,üş-

sAHiBi ;

soRUMLu N4ÜDiifi:
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lGD zoNGuLDAK şUBEsi ADıNA

A. tl lzl R AR
lcc zoıcurosK şuaas İ

şuBE EAşKANI ,SAFFET cAN
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Aııa evdeki be§ap çeşşıya uyrnayacak. .40,000 DİSK üye-
sirlılaclen-İş'in kara.rlı savaşçıları MtsSstl d.e ezııeye k€liarlad]i..Bütii1
i]" ör l-cll_erln, ]/urtseverlorln btı]-ik ve clayanışnası MESSıi yerle biredecek
5üqted j_r.

Bu nedenle ülkeıılzdeki tüİ ilericİ. güç]-erin }hden_fş ı
ie clıyaııışıaaşı 5üçlendİrnelert, bu dayanışrcayı daüa 8eniş örgütleııe]_erl
3iin,.iiıüz ün buyruğudur. . MEss ı 1 parçal.aınak enaz DGI,ilyi ezr4ek lradaİ önenli
c: cylcr.ıdJı

Ör6ütünüz İGD }çıden-İ.: ılc dayarıışılayı. dehada güç}en-
dirrıek için g relr]-i kıı" ırl ıııı elrııştır.Bulun )ra3ı].sara bütiirı 1].erici eüç-
].cr bu dayanışııayı güçlendirnek 1çlJı ola_nca 5üç]-ertıl seferber ediyor].ü.
S:n:l { "-" ırn yeni yerii örnck]"eri veri]-jJor.;

Bİz İGD İşçi Biırosu o].aİ,rk, bütüı genl 1şai] eİİ ,J'ı .,İ,t_
..,: ,,uıtscver 6cnçleri.tün denokrat ve 6o6y.Ji§tleri bu dıg.*.ışnqyı 5üç-
] cncj r,:leye ve Madcn_İş l e onuz verr.laye çağırıyoruz. i

Y:lşe.Şan DİSK ve Maden_İş
Yaşas]-n İççi-Gençlİk dayanaşnası..

5IBıl{3sEıDE

tş91 sıııııinııın tek kitle ve ıınıi
aendlJıası Dİs 7e oıuı aavaşkan 8ondJ1.4nı ıl,
dcnJş lle dayaııışia, tüıı yıırtüa o}duğu gibİ
şehrln5.Zdc da 8oltb§or. GtİçıonlJror.

İçlerind.e ör6üüiinüzüa cig bulııııduĞu zorl guld;k ı takl,
i:,:,iıi,;r a,ti_]r lruruluşların tensilçtl.eriniı yapt:Jrları toiı]-a:ıtıda Uadcı-fu
_i].c dayanışıiıa kari2 a11, a5l1r.n Zon8u]_dak ita da en 6eniş l;içiniyle si8dii_
: i-ij.;.lesi ve bu yoJ.ıla tiin iterici, denoP.ratli< öıgütlerin ]ranpanyaya en 8ot
ıiş biçj-ıiyle s iir C,'rjı i:ıel er i oy birliği 1le kabul ed1_1di.

19 Haziıaşı pazeı giinü yapıJ_an toplantıya şu örgütle-
:,i n tensilcileri katıldı :

TÜ}[tA_İş Çaycuııa şubesj., DEv. I.{ADEN-SEN Zonguld.ğ Bö1-

6e Terİ§İlciliği, İÖB-EER Zongulclak şube§1, nÖR-DER Derrrok şube§t, TÖts_DEIt

I(ozlu ŞubeslrİGD zon8.u1cak Şubee!., İKD zon gulcla]r şubosirİsD Çoşcuma şube_
si, Çağclaş lIukuiıçutac Derneği Zon6u!. daJ< şubeslrTU§_DER EonğuldeJ: Şubesi,
rüTED zonguldalı Şubes1, Zon5uldalı Yü-tsek öğrenil:ı DerneğİrröB-DER Bar tın
9uuğoıa



EKİ E}ffi( söI4İRtJsüt{E §oN

Z_orı€c!.da}. _L ],fj_ijğr "ncilerr aman§az

tJ]lr e r,iizd clıi er,ıperycJlznc bnğ].],.ıl]. ç!.i,ı.l. l:ı._ı,:ı"Jist
d.üzen kendlıe w6un blr çağ d]"ş]. eğiti]ı şisterni y aıcatıiıış tıro Bu c]. ri:'ü:lun

b e]-lıid e en açık bjr biçiıııcı.e ortaya çıJ<tığı yer ENDÜStRİ l:IEstEla L]SEIERİ-.

ıek ca,ı.,i fazla sışıda, bil6JJ-i 1şçi bulunmasan!- ger elitlJ:ıe1-,tecij:, -,

. Enc]üstrİ ]{eslelr Liselerilli boğuıan bjr t.ilc -

buduroBu okullarcla olıulıan öğrencilertn ve aİ"lelerJ-n jJ *^-.ihr ^, ,ı l,J]

a]-t]-nda 1be ekonoıılk nedenler yatüaktad]"r.Daiıa çabuk,t'laha az iııs::.fia
ııeslek sahibi o1ııa. ve daha çok İş bulna ş.ins]_.Eİşto köylercen rhası.bı -,

J_ardaı, gecekonclu §eİiıtıeT jııden onbİnlerce ıi].eyİ ve erıelrçi çccrıill:rrnı
bu ciku]-lara. r4ecbul eden budurı ı.

. Endiı§tri l,1es].elr Lİse].erİ eençliğ1 ğer el< ^ı - "

p]-. EĞr.'!.ie ıeleceğin J-?İIeri olarak orta öğronİn geııç].cl.jıiı
!-
tıpiuı:ı-

olın] .:f !. f ab-
işç1 51." , ",,
öİ- :,- ı;__. eri

sal önenıİ en fazla o]-an kcsİmidİşo Bıınun fal,kın.] a al.ı
enek diiş ııa,ııl3ıf,. ve onlaır].n uşak].aıı ; ]:ı,ı okullı:: can üezujj,

rİ-alare kalİfiJe işçİ ola.İ.ak aktarırken diğer yandarı c,ı|.

nan devf,irnci haşeltctinİ zsş]-fıatı!ıak içl_n bu oku]-].sj,dİki

ç olr yönlü blr c]enetiu altına alrıaktı..dı-:,1ı,r
' Endüstri },le§teii Lis.]sinde oltuyan öğrcr:ii-o.- i,., ı ,. ji

kuldı.yiıeı-ı enıelı sönıiirüsüyle karşılaşıııitadırlar.Atölye cierşlcıj:ı..i: i:r -'*
tilen ::ıı1_1ır üzerjnden vuı gun ya;ıılıiırkta karşıJ.ığı baEeır hj.ç t J-r i-]_],:ıeı-

nekte, verilC.iğ,lıde ise bu konjk denecelr lğ.dax küqiiı biı p.ry oii:ı:Jrt ııil:,-::, ,

Y ı.:z tatilincle yaçı].ıaıkta olaı 15o saat].lkttzorunlıı, staj'' 1çİ:ı c'le ışnı
şcylcr 5eçcr!-i-lİrıı'İş tecriibesi||diye y:lpt].rılıı stı.Jdı. :.:cs]ıi-Je İ1.-

eİsi ol,:fly.n angarJıal.İ da ca'IJa,5ıd]-I.

Ei-iıı yurtta olıiuğu gibi EongulCejı Endüstrl i..]E]-eir

Lisesi sta jyerlcri ig j-njaa:ı:ursızco. biı e;ıelı sönıiirüeü ş6zko:-ıus,.:,:-irı:, ,

Her y].1 1l0 saatlerini verııek zorunda olciuk].;ırı ZE }.llise§i öğfe:r.j:eüı
EIiİ (Ere,:rlj. llöini.irI.eri İşJ_etııes1 ) işief lerinde e;ıaıısızca. s öııiirü.]-ü'.' .

yeni yenİ de ğerJ_er yar atırlaı. . A},tcAK ALL)IKLARI Gtİiilt]lt iJcRxT.lGsİiIİİsİ
D/ıltİL 1.o LİRADTR...

r4C GÜDU lJ ]- $A s KoI,.iPLos

_Belgeler
_Y orulüaİ

Bii]-tenirılzin }&ryr-§ Özel saya§aÇr-lit1
arlr eş|_: İGD zonguld€ür Şubesi Fe,ü,%ipaşc.t eı.ıe

e sokek ıoı7/3 ZoN GUIDAK
ca.i"
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Aİkadaşlalc].rcl z,4/ 6/197? 8eco6l. K].],ıç_
ta kurşun }ağnur uııa tutuldu}ar.
Konuyla il6i11 ola:ıak İğü Zongrücl.sJr
Şube Başlııor saffet Cıu: ıın -r-,rrou oa_
duğu Basın a çıJclaııasının taı.n ıretnini
verİJroIuzr .

LSL4!'}§Jl{3*ffi .rTç]Tj_g93şgü-rugEEu§4-Ilgllr.D.ll
j.g! 

+ 9-i"- g]ig-Ltri- r*^şf,*. ÇEft: r_uED uR^ MA,].AgAi!ı_ç,

. Dün ğece |/1 sııaların<lı,5 rlrkad,ışırız rhJ-ılliğt belil_siz 
".,i:ia. kirji o],d]-uklsıı-nd.an şüphe ed1_lııeyen ellahlı }rişilerin sa.d!.ııla_rına uğ-rı.nrştız,. , "3g 6aıdı3].].aİdan h"o,"n Ünce Koz,lu ır.İrJro1 koü§eriOktaY UY';w' bı.ştı olrncJı üzere , blr orrlo^*u* ekibtnln özcl olar.ü ar:ı--. -]- -r 6r^. ır1 zr ^-^ şıjıt;uı oo*o uorO*aru lbıı geltşneciıı" 

" 
üstlıı,r roııu tarııo;;;";::".İİl'T;:Tİ: :§İ*. ^'-htç bir gerellçe yokken-bb arl<aOaşıııazn yUnelttığlı1.i lı*sağ:şn düşer_sen hlrıin güçlürklııin güçsiiı oltluğırııu anl"leyi bııaz aaJıa'çaauııe .ötiiriicü ip uçlı.^ı ;:İr*. :..' 

' sııaleii ' de ııese-

. iGD So:ııı.rnr.
.1_ ğu saldi"rıdıır kısa.Janİ..sl İ e -q ı.rii.if;l;iid,i,İı 

o ?
bl_r stire önöe ıu.kaclaşlırınızın

ü]İücii İş çiler r",.:;T;,T:T. "":::,_:i:ii..r*:, "iui, 6itnccliği.. ıı

tedir,? Gİ'lrıüŞ ıŞ lleaen i_lgilendiıırek-

3- Polls o bölgede arı.ıiıc yı;:tığıne, göıe r;ır:uııadan son_ra patl-ışen ıİlaJıların bulunrıana,sı ( ,t )raslcuıtı ü]-d:tr?Ya cla bu silahlaİınpıtleııası !laı].§]"z rast5ele llr olaşn:-clırt
j.{ere.'ien 

5elİ_rs e 5elsln bu slüciırılcı., l1erİcl_ 6ençJ.1-
İ]:^":"*İ*ni,,i,:,vaş§ı,z,şörıi.irtisüz btı c.iinya İçin sürdii*jüğü,ıiia haklı§ava.ş]iiı]. l1iç bfu e;üç clurcluranayrı]t.
İ1*:"] geııÇliJı, iGD, iizerine yönelen tün tertlp vo 1ır ovakasy onleırı tesi"ıı_siz hale getirebllecek ve dağ"ıtacıJt 6üçtedJı. 

" " Ç30.6,t9??-)

'lGenÇlİğİn YOlu işçi s].n]" fh]_iı yoludur ııbell,,i§lndğthalelretle tü_:ı aııti-faşist, antJ.-enperyal.lst 6^ençliğln büliĞiılİ örned.eve ilerici 5ençllğin tek ?ıçtkezi yığın ör6ütü oJ.;:ıa oliıa yolunda., öıısü _tüııüz dalıı. bj-ı. güçleEİ]o}ıtecllr.Tiirktye ınin d.ört biııyıırınd,an İlerici
:,ffi:||:.ffl:::: '* *atısı altında örgütleneroıı lşçi §].n].fı yoluıcıa

İcı çagcui.tı osugEsİ ruRuııu
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. Ça]ı cuma 1lerlct Eoıçliüi dç bu be15lJ"ere §r<ı-,sıJ*ıya
safıtaıalı İGD saflar].nd.a y6ıterin1. alıoış ve ıızun b.Jı siiioden beül şijı-,
d,iikJö31 örgtltlenııe galışraalaıının tİİünü olarak İqp Çay cu.ne. şubosİıİ.

" Şube yönetİnİno r§etlat K iİctiirk rEı,kıri ..ly darı, ğaıl]. öEcan,

Çay0una tıerlc1 yurt§€vdb gpbçuğrİln, .Jttl_- faş J.§,t ,

l
tıfA§A§IN İeD,ı
-_:--.ı-__§uEE}de 1 TAşIğDA

t@ını.ıi 1.ık şlbÖo{ oıaıı
örgütiiİıüz 22 tIaİtfünda ). şaşına 5İıd$.ı.
Kıııulıışlıııclan bu yaıaı çeşitll ıııa}üene.yıld:.ina
hesaplaıı, gözaltına alıntla ve tiirllt güçIiiklere
ııağmen 3 maocurtüodıl,st, anaıışlst her boy ve s o§r-

dan ttirn sapılıl4ş1o saldııı,laıına rağııen, 8611şon

6üşlenen ijr5ütüııÜtia kuruluşu tJ.e 116tt.i, tlk
başvuıu 16 Ilazlian 1976,ıda yİpılrt!şta.Anoak _

büı f,o§ı;ıa].l.te],er nedenlyle kıİruluş çalışııala-
rı.ıaız 2e İIazlJaEda ta.oaırJ.a4dı.1 .

Şuberrlzln !«ırul,uş yıld.önüoiin-
alo tütl. l]-oriciryrrtsever gençllğe, ttüq İcD
yönetlci. ııe iiJıelerj.ne ve ttim iGD doğülarana
aleırrl.xıa1 se].aıi].arııü.z]. l.letlrlz..

xAşAslN İco

YAşASIN DtNlA @NçLİğİMN
iİ{Tİ-EMPERYALİST }ücADELE BARIş vE DosTLİrE İçİ1{

i,l.. .SOİLü SAVAŞII,g.

Türr a]-].nt eri 1]- e

6e çlnenlerİı
gazetesidir

DİsKItn eİinliik

oKIr... oKUT. 11 ABÖl{§ ol,.ıo


