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zoNGuLDAKt TA 2I DE]!0KRATjJ( KüRUıug'
AçI f,ıADI, , .

''uLus$İ. DEıOIGATİİ( crPıİEtIİ$ zoNGu],DAK
DırvAnIM öREcEğiz...,,

Uİusıı DE}DIGATİIü cmEEDE İOM GtctMtzLE
vıı oııcığız..

Blz, zo!8uldak vo i].çolerİndekİ
doıolgatik kıııuluşJ.ar oJ.ara§ lş 9{ §].n]-fa_
n].z]-!, Dİsı(| İn, 8eJı{ci].İğe, ırkçılığa, eüperr
yalist köle]-1ğe ka.rşı. r ikİ,nci faşl6t kaı _

nası lio|yl aı aşağı etğek içln, t{io ulusal denorriatik güçJ.eılı biruği 1le
yükseJ-ecek o]-ağ ırtusAL DEİircİRATt r CEPEE çağrısını bütiin gücümiüle des -t6k1İ.yor ve katıJ.ıyoruz o ı

25 aylı.k l.faşlst kaİna§ı ı!c döneeinda öldiir{tlen 4ooıe yak].n
ilerici yuıtsever, işçi, öğretnen ve 6ğr9fıcinin kaü1l]eüini, Mc içi]tdeİf1
eçk§a eleba6laİı.nr. halkınız çok 1yİ tan].Jıoİ. ,5 Haa!ııaı seçin-leü1 bunun
on can],ı kan],tıdlr. . Faşiat karrıası tıİC ı nİn baş patroalarından l4Bss ıe ]rarş:L
1şçi 81n].fıru.z,ı-E g].nıf ye lıltle 6endika51 DİsKrin ve onun §ava€kan ko].u
Mj,DEN-İşıtn, MADEN-İs'li işçllerİa sijıdiire6eldİtrler1 soylu savaş:tm yine
bunun en canl:. örneğldılr.. rDGM.lere karşı kaz.4ııı ].an §avaşıü unutulnasııı..
}oDEıı-İş ı11 40 Bl-n işçinin ekrnek ve onuİ kavgasl, Ttirİrİye ileriai hareke-
tinin, deııo..!ıratik hareketln can danarlarından biridİ]ır },lEss 'e karş]- §ava-
şıtı, |4ad9n-İş ıJ.e dqyanışına lc'nin alaşağı edilr.e.i savaş].ğı].nd.an ayr]-]-a&]-yor. .

. BlZler ikinci }IC ıy1 alaşağı etııenin sadece blldj-r1 ve deneçler-
le değ11, akt,if y,ğ].n oyleııleriyle ıOünkiin olacağını. b jr kez <iaha vuı 6ula-
nıak istiyoruz. . LHden_iş 5revi bu .e;ile rıler jı en canlı örneğl.dJğı Bu grev
yallaıcaııa sijrse, }&d.ea -İ ş ıle d,4yaıışııabız]- bjı iıez o].6un zqyı. flatınayacağız.
Tİinkİy e işçi §ın:.fınJ'n ı Dİs Kt in, ulusaI deiıolrratlk güçleriğry
faştzee, karşı olan h erkesin onurlu bbiİlİği utt sAı

-k güçlerin ryurtseverlerin,
lİ"ı DEİiDdAgİ( CEPI{E ıdeCEPI{E ı de

üiiıı gücüiııifule vaı .İşç1 sını fırıln yoluı

önrcnĞia.
YAŞASI§ TİİRİÜYE İŞÇİ
FAşİZ].IE GEçİT İoI(...

vE uLusAL DEİIDIüATİİ( GırçıEnslNIlT rDİsI(
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I,!!}Eff-İş ı 1ş DAYAİ{İşI,,IAMIZ SllklliCRı ı
İşb]ılİiıçİ telıefleıin,paİababalarııı,ı

§özciisü Made4İ Eşya §anayia1l€İı § eğ,(1,kası
(['Ess),İşç1 ğlnJ-fl"nr.zi.n 6ı.ıı],f ?ö ırlt16 .6üi
di]ral ör8ütü Dİsİ('o Ye onun savaş kaı § e!,d,İı
]ıası ],tADijİv-İş ı ervo Mad,en-İş '1İ 1şçi].€}İn an
teıiıel cleiııolcatilr halr ve kazanı olaıına sa].dı'_
r]_ycr, . Ğizlİ toplantılarla, evler e g6nd.eraıik*
1cri ıııelıtupla.rla, gr.ev k]-İı.c:tb-ğ].y]_a ve bl_r
sü.ü yalan vaa<l1erle tşçi düşrcanı polititra-
laıını siiıdi-irüyorlaı. . ,
Te rıe], ]ı a]r ve iüazan]-nla.ranı korufiakta karai _
1ı ci",ı l,Iaclen- jş ve ylğİt §avaş ç].].aİ]. bu
oy rnlara 8elixiyoİ, çrev].eİİni siİndiiriiyorlaf .
İş ;i sını fırıız:-ıı bu savaş]-ıu.ndar.yurt d]-şlndaıl

ve Tiirkiveınin dö:.t blr yerinden ileric1 kİşi ve ]rur uluş].arör6ütlü bir şe]dlcic :,1rç-j- .j ]-nl ff-ıl]..u,-n yan]-nd.a yeılerini abyoilar.
],Ess ı e karşı verileıı bj snynş;i-; idın ayr1 .]ia}ıiayan Zonguldakı talıi derııo]ra-titı kuruluşlg.r oiilrlz oıllıza, yiirii ,o]jlar,.İşç:_ sını 11ü].z, },Ess ti dize getjJene
dek de yiini,i;ıe ceğ'iz. "Cf ev aJ,lfü,,,a lri,.i;ta y]-llarca cla devaıı etşe ber üiirlü
daye.rrı_ ş rıaııız sijrcce]iti;:. ..

coooo

Z.OİJGULD,:IK inslE]( Yti](SxP; üri]iıU] |rl! İ,AşİsTI,ER İIERİCİ öĞRENOİIERE
§ALDIRD]. .. .

Zoni:uldaiı 
_ 

],,te sle jı Yüksek O]ır.ı]rıılcln uzun bir siired.en beıitezgahlan:ın lışlst saldırıiı_r ;;;-;; ğ#logrnrurrıyor..olrulda hiç blr
tabana sahip olırayan bir av-"ı; faşist ccte .1]_ ş aı]. dan egernen güçledd.en
aldı]ila-rr ç]este kle o]<ui dcrr eğini İturarak, İ.l erici öğrencilerin okut
de::ııeğin,-ie örgiitlenaclcı j.n j ın6clı crıek, okuldairi birliği dağıtnıalı amacl-
n:. gütıleiit e cirl er. Buna cn ; .1 olaııaya,n faşis,}ler 29/B/tg77 giinü aİış aııı
ders a,ı'asıncla i]-erici öğ: ı i1gil.İ, ıizerine sj.lı.hl:_ sa]-dırıda bulundular.
!-alı;ıt bir btitün hallndö c il1-.i- öğroncİterini lıarşılarınd,a bu]-an faşiet-
le,P buradari {je,e]ien cio]: j .ild].]it;ln sonra toplu halde karako]. dan ayr].].an-
ilo,ici, öğ,rcnciier üEe].,:'.ne tnş,sopa ve pı.laskala,rla saldıraıak döri kişi-
nin y nlal. nt i,rsaı1.. nCd ,! o]:.u:=1ı,rdır. , .
F:lş is t]- eri]r bu sı}clıl: j_ıj:ı Zon6ulclalr liieslek Yü]çso]< Okulundaki ilerici
harelıetin gelişii4ini eni,;rılleyeııcyecc.ıtir..
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Şube Başkanırlu-z saffeü c?,^ 22 Ağustos
gijnü polis taraf]_ndan se3ekçesİz olarak
alındrğr l1şubcde t:rr takl ınrnış tır. .
konuyla ilgili o]eJak Şube Baş'lanııırz
yaptığı basın açıkJ_arıasında şöyle denj_ştir1

DEMOraAsiYİ ORMAN KANUNLARINA TER K ET}fiYECnĞİZ.
Ör gütünıiiz İGDtye karşı son g,ünJ_erde Tiı.rk§e çapında

başgösteren yoğun bas]ğ- ve saldırı]-aı.a ZonguldakIt,a da bir yenisinin ek-
lenrnesi bizi böy]-esi bir açıklaııa yapma gereğine z orluJror. Böyles i yalcb-r-
ıtıa ve iıaskı he§ablar:_n:_n Tiirkiye ilerici hareketine tı başından beri uY-
gulandığı ve bize yönelen son olayın bu olaylaı dizisinin biı halkasr-
o]duğuda bj-r gerçektir.Şahsıııa yönelik bu sald,ırıda örgütünı İGDıye ,e
genel oleirak Tiirkiye işçi s]-nr_f]_na ve eınekçi hal}i.nlza lıarşı yöneltİJ.en
saldırıl;ırdan ayr]- bir nitelik taşıiıııyor..

22 Ağustos L97? Pe.zarLesi günü 1.Şube ekiplefince
Enniye t l,ltidiirlüğiinden çağırrldığııı bana iletilerek, hiç biü yazı yada
r es]xi blr einir olnaks]-zan, Zonguldak Enniye t }{u diial üğ ün ün dernekler Masa-
slyla il8ili ve ıı&,İ er Mehiıet §ahin yönet,i}ıindeki daireyc götiirüldün,
Orada bu]_unan görevlilere çağırılış nedenini sorduğ;uında billüle dikledtni
söy]_ediler.

, Daha sonra koı,Ler i,tehnet Şahin odaya girdiğinde örgU*
tüınerbana ve ailerne a.ğır hakaretlerde bulunarak çeşitli yeİlerllriden yara-
lannaiİı,]ü, Hülİüıne t Do]ltolunun verdiği raporunda belirttiği 8ibi sahhi duru-
mumun bozulıiıası-na yol açtr-. Dj_ğer yandan artrk ]<anunun kalnad,ığrn]- ve bund
dan böyle orı;ıan kesrunlef]_n]_n işleyeceğini s öylüyor duı . Durunu iç İşleri
Bakana iiorkut Özaı ü a, Z onıguldak Valisi Nevzat Ayaz|a bildjJdik ve zongul-
dak Cuiürıriyet Savcılığına soruştırrıiıa aç]_lln&s]_ için başvurdukı

Dernokf atik hak ve kazanı,ılıcııu_zI s onune_ kadar koru*
yup 6eliştireceğj-z.Bu sald:rıraynı za]ıand;1 böylesi bir §avaşl]nda, d,ei,ıolıra_
siyi oinan kanı,,nfalına terket;ıeıııe sava.ş]-n]-nd.a aktif ça.ba §eJfeden ve ed.ecek
o1an ör6ütüniiz İGDtnin, diğer cleııoP,retik kuruluşl:cın kopnıaz bir p;ırçasr
olaıak İGDlnin ]iendisine yıp]_lı.ü_ş t]_r. Uf usal Deno]r:rıtik Cephcnin bi]x nefe-
ri olaİali İGD'ye yapılnış tır. Bunun bilincindcyİz..

Bizi de fal.üca oyuna 5etiı:r,ıek, arkadan vurıiıak istcyen
ler oldu. . Anırşizıae, bir eys et teröfizne sürükleııc]ç isteyenlerde...Ana ne
İsD ne d.c onun yöneticifexi ol:ırakrİlerici Gençlik olarak böylesi oyunlaae
kapıliıayacağaı!_za ve bu pla.nlı,rı boşa çıkarı_cağını ryıblr kez cl;iha kainuoyuna
d,uyuru_ruz. .
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j,,_ ; :'i: İ .h.ltlrr VCrI.tıştjr, r,::,. .;1us-f dcıiıokr:lti]t güq1 :rj_n birJ-iği::cen,
V€, l]u ,"ıjçler rıfas]-nGıki ]/ erin.icn,yolunda yİ-üdüğü işçi s].nl fan]_ll dava§.i
s]_nd|.n i.)ir kcz cleun tılviz ı,cr;ıeıiiistir.Vernıiyecekte.Tü;,ı deııokra.tik h.,k-
]Ları;inz]- S onun.. lcjı lrullanacı.ğrz . Vg kesinlikle ,/erif ecak öl.ünÜnÜz vc t<.

GOnç-lil;, tüi,: ul,.ısı.1 de ilokf atik €iüq]_or1o lıirli]ıtc bu

ülkeyi c:."ı::a.n kaıı:ınlir:-n:,, tesliın etı:ıeyecektiı. İşçi sınrfırıln yO]"unde
a;iii,ı l;l,:st;,1 dcirc]ı,ı.bi}ı güiçJ_erle: kol-koıı. ufırsai deı:ıokratik cephenln
inŞı.ıs]_ açill üstıin., düşe:rj yıpı.cakiır.

Yı.§...s]_n Lllus r.,] Dc inokr:i Lik Güc]_ er j,_n BlJ i i {i
Y eŞ ils in UDC

Yı!, ^,E]_n İ?:

ooo0oOo

.IREĞi,i,D!| ÜYniE?]i{İz GCZALi|]lIA j,L]iiDI . . .

Gerici-f ıŞist iial jnes]- 2.i'EI n-.ıı kU3u}İnıs]_y]_ı iierici-
yultse'",erlc:in üzerine u_v;ulan,.ıiı bı,sirı vo :-er6r her gcçen 5;Ün yeni bo_
y ,;r, rı ,rf ,.iayor. 

. Az{"anl.1Ş]_yc".: .

İ}c,,riciıyu,iıse ver geı-çliğin ge]_i_ş en savaş]_iı]_nJ_ durdura
bilnen:ln yoJ-larını_ a*ı.yınlır, ge nçli.jin yağansal 6rgtitü İGD'nin ör5ütlen
ıııesinclcn itor.]ıenlar anti-cleııo]<r at i]ç riy gular,ıalarla, bask_.;ıla. te.':örle çıkr-
y o::1,ıJ: k,Ts1]]]]_zı. .Er e i]li' dc ırİtı_.i,ış J_ar]_rOazf n 5özaltına a.lrnııalaİı, peşrn
d,en şr,,bc b:ıı ]<a.n]_riız]_n poliste tarta.}:f anııas]_, e]erici 8üç].eIin geli_şen
İGD harc]ieirindcrı ı_..e den]_j ]ıor ktu]<lır ını n bir 5österpçe§iciüI. r dunlar!.. ve-
].:l]_ecc]r cev '-baİil].z ı!y olı.uı.i işçİ §an]_fanlna yoiuna dd.ayan gcnçliğ,in savaş].
ııınr cngcllcıiıeye 4tücünüz yct;tıol7ecol<tirlı. . jorkunun e ccle faydı.sr_ yok. . .

İ§çi sT:.jII.INI1l G,Üi.,jT-i-:.li
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