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1950 yılrnda Dün]"a ia.r:_ ş Giinii ıı olerık. kı,bul edilen ].Eylül 1959 VıIınd.a Faşi"t-
İ{aai-Alnanya.srnın Po].oııya sln1,tr]"n.! gİzııesiİie ba,Şlaxan II., Eıperye,].is-b pa]!ıl(,,, ş!üıXğ:ılEiınj

Sava Şının be ş]-rr.rgJ"ç ,]ii:riid.ü:ıl O giin bu, 8ijind^tir Diinyadlkİ tiiıı barı Şseveİ Ye i]-eric j. güçler
l8yıİilii 3grr şı k oI]rle, v,e heJısız savn şi3.]]]_ f ııne,Lleııe günü ol."]ıak kı:tlemaktc,dırlc.r.

1Eylül L)f' d,ı, sa.Ld L]cly., geç,cn enpe j]ya:i st-I.e !'i st güçİ.eııli Ajaa art]_k sevaş §o:

ragınd.an bı:. xana her 6üı ael j_ Şen,güç'Lenen bc,rllşça g,ü_çler her tji:,lü eüperyclİst sa,}dırl
ya feşizoe - ve soİ:i..ıi.l i r-..] k:Lr ş]. k:_rr.,,i]].]. ı..ı, ti! E,i3i Şiİnleri §eriletecek 8üoe e]ıİ Ştil.-jİ"
3u giin ;.er Yüztind i i.liiç]-ü bar:. ş etincrılo:ci va ı:.].ır., Ba ştı.,, Sovi/etler ]3iri-iği o1n:ık ü-zcre iii.
ya Sosyalist sisteni DiinJz,.!d.a. barıŞı k.ı:]]:lı_ının vc haksrz sa;v,Şları Önleüienin on bÜ}'iik

güv enc esİdir"Iiapİi;a.l.i s t iilkelerclelıi İşçi s],ü,]1f:i. lıaıcke,üi 9 ül ıısal Kuriıılu Ş Güçl9İi iıe

II o )üııJa Sc,1,e ş] nln v,.,,]._ şı,,_,i::i ni i5i: c1:,.}ıı, .;_.,Jrı r;lr. :rgieııcJJen baıı- L]5eı,,or insanlık bıırı Şın ati

ğcr güve.rcoler-; 1i-].-:_
3rr giin Dtirılııd a ErıperJrr:,ii st 8,iiol_e" s.jvg.ş k:L şk].İtıcılığı İapııaJrte" ıUlusla"r aıa"sına

düşıınlrk t ohrı:ılaıı e];nekte d j..rşBurra keırş:ı.lılt bgışta. So-ı-Xetlcr Birliği O1rıı} "iizeıe SosY.e,

list Sisteıı ve Dtin},a..].;,, ki ,i,.J]ı il,Jıj ci t'.eıcoiı:ı,:;t güç.l_eı: ise enpeıXa].ist güçleüin §ava ş

kı şkırtıcı 1ı ii:_nl_,. 1ı_ı,:: çr ;]Sa;ııŞa ki,,_r Şı l,j]31şi,] niic:,.cclesi verrnektedİrleın
Sovyo.i;l or3iı:iiği ve c_i :eı be;::,_ Şçı g,Liçler di.lny.;d|. cc].il bİı ]]:,r]. Ş]"n sağlaruna,sı 1

&nperyaligt g|içlerin §a.va şk]_ şkart:. cı,lıia:,nrn bo§ı ç_,_ke"rı 1ı-;, as ı İçin 'l3İ.İaş içindir yanya,n

ys. şeüe.]l pol it:_]<ı" s:ıırı: . sıl:.:.l_,._kı s ar:_ 1ıı:_]ı,İ .:l ?,c br_ıi,]u n JcIç e].1e §,İxe si iÇin gercl:1i ÇebaJ'r sa

sorf etnck,Lediılcx.'3aıı3 içir.,d,:, biie,rıd; ,-,ış alt!o1itikası Jos;,ıaliz'0 ile KaPita],iz!0 a

ıısında.,ki slnJ_f Ioücş,delesirıi oıl;ı.ıd a.n kı].d _:_ı,.,r;.z 3 
ı: 3aıf Ş içinC,c bi::arad.ı. Ya, Ş.!na ııPolİtika

s].nın ka!it:,-1ist ii].kelerdeki srrr]-f, ıni;.cade ], r,, _ eıinj, oriı",tlan kı:!,d,ıı:,:c:", iiını şananlaı biiliü

xanılgı il inded.irler" Çünlrü; d,ev]:i]iıci sıi?,Jcİl, 6,,}11şİni kaçını,lııazdı3"Bu stircç ise enpel-

_-rı_li anıin toplunsa.f ve ekonorıik tu_ıefinJcn ]: ..ynı.]çlırım,t'ctl_dır" DünYı bar]"şr isc brrsiir"cir

SnJiİBİ : §ü].eytıe,n Eali}
ŞOİÜi].,u }ı uDUrt3 5:1yua 5o2ri.n'Y oiiiuTıI,I r-İ,§J; ].6_ Cı.d. İzgi l1:ıtbaası iı rşılı,- ICat:1
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sağla"f,gelişini için e,lvĞİi şli olcnakla}§ Ayna şekilde tıtsa.rı ş içinde birara.da, ya şanai| Po

litikası Ulusd. Küıir-r"iLşf ]-ı.L icin çarü:pı şan halklaı 1_1e empeıyalizıı arasında herhangixb*

biı uzla,şıa .!sa]c3"tne.z cksine enpeıyalizn İle ulusaf kuıtulıı.Şlaıı j.çin çaİpr" ŞEn İıalklaı: ı
aasınöeki çelİ skixi c_erin]-e şiirİı ve UlusalKıırtuıu şleJıru. ?eren Ealklaİln :zafeİe o,la Şn::

].a,ıınr hı z 1 a:r.4" ırı:: "
fupe]cyalist.{ap::_tali s,ü Si.sten siin'.iınüzd cd e si].eJılaruoe,Yp- büYiik 1ıı z ve]Oıekte rnükie =.

eı silahlı:ın ya,ppanı için külfetli pa,ralc.ı he,roaııaktaı Crta^Toğu,. daıEae rİc 1Afıikade- vb"

savş kı Şkııt].cı.lığ]. Jıe"h:eft,ia ve böylecede 3ünya Barı Şını tehlikeYe so]oıaktıdıı. Son o1a

ıa]< .ö,BD fuperyalis i:ierj_nin g!,li ştirdiği ]{öitpon Bonbası işe IiinYa Eaı:. ş!- tçin büIiik bir
tehlike lıalinc gelmi §tiıo

trİnperİı."li st güçleıİ.n sila]ıh_rıroa yar]_ şan]. duriluımak rhaksı z sava,Şla.rln önıine ge Ç-

ı*<ık iadi1 bİr Diinyr., Ba::ı. Şını sı|llanak anceJ< be.rışt..n yano, o1e.n güçlerin sürekli ıre ortıt
miic,.def esiYl- ıı ııkun.'_ ,: .

fcı ..:..c." ] n ,rr!,T.]r.Q;..ıa, - a EP|lrjYJ, ( uıc) ıt,uırron
Gi;r-;İmiizj.n ,iinıe1 giiıeırj_ Ulusa1 D.eııoh:ı,.tİk Cephenin o1uŞtuılıl]ılası 1 sağleola.§l;'l -

rı].ına.sı ve bö}-],Ccü g;rİ-c_'i ,vc faşj_st kalmaşı2l4c t Jİi ı;la Şağı edi,p yerine denokr,ltİk ö,,,-- -

1iik] ^?der ye.ll..J1 bir ,llrtidı:,lr:r .ll,_rultıaasıcır. Ülkcni zd_e eııek ile § e]rf4aye 1,e u-lusun büyiik "

ç oğ;ıın].uğu_ ile İ şi:iiı.].ikçi-Tekelci.-3urjuvazi arasınd.-ki nücade}e s ertle ŞiYor.3i:: y-.ııd'. , .

biılikçi-Tekelci 3u"jrT../|ızi ıre onrrn siyasaf iktidaıı MC d,iğer Yando. İ ŞbirlikÇi-Eekelai

3uıJııvazi dr şrncia kı_lan bü,iüiı s.i_l,]J,f ve kı.tne.n]-e.r.3u iki kesln araslnd.:Jıi Ş|-ıİaŞln toP]'ııı

sa1 hl,yatın heı a_lı,nrnd.ı kendi_nİ gös te:cı,ıele tedır. t şçı srnlfınan, eroekçi ha_lkıını zan rdi ğ,3r

sınıf .ı ekı.tııanlarr ı Telç e 1c ı]_ -Brr:r jul,a zinin baskı ve s öroiiIiisiüld en kuıtulınıla"rınln yolu bt

ınrf 1re j<atııanl1r a.I:-sJ_nd-,,. /ap:_lacc,k e}ı]- en birliğinden geçer

İ şçi sınıf ı*.]_z]_r] s]_nlf send.ik.,l örgütü Dİ SI{ bı1 giiçlcı eıı. sınd.a cJıl,:ın birliğ:i ' '

sağJ.amı.t< i9in U}C ç:,ğİ]r_ s]. yı,pıır ştır.Iİ SKr in U}C çağrlsa kısa zıoındı geni! destek s,rğl,?"

dı. Teknik eleııan] r.rd.ayı. öğ,]:Jnci ijl;gütlerine." Öğteüoenlerden 
'kad.ın 

ör8ütlerinğ' kad',I t'iiİr

dcrıokıatik ve an,bi fı.,şi..'j tri|i].Qr: işçİ s:i_ru_ f.,ı_nl za vg onun devxiılci send,ika,sı Dİffir e orıuz

veİiyoI1eJoT,DC j nin 1iir:::1:._.i :.ll : "ıe siağl:,ııla- şnas]- için kendile3inedüşen görevleri yerine ge

tl,ıi}orlaı.l(api ta] i3-L s ö]; ü:i:ü,ilün ağıı baıkısr alt:_nd.ı. ezilen ve kuıtulu Şu i§çi sınıfının

ve eiekçi hı].]<rn 1;u1: Ç u.ı.u Şurı_a bağl:_ o1ı,.n gerJçlik UDCl J,e etkİn bj_r şökilde kıltı l;ıa"lıd,rr"

Gençliğİn UlC1 Ye 1r ı,!:, ].:iiı s:l- !JJ-:,1sııl Daıokr;,tik GüçJ,e:ıin Eııırı, şı,nını giiçlendirec e}<tir,

Yolunu :i şÇi s:_İ j|:::r.i1:.:] ,7,o1u o1ı:alı boliılenen İlerici Yıı,rts cver fiirkiye Ge:ıi"l i "

ğinin savc,şk.in ör8ü Lü İG:]ü I]ür: yc etkin ola.ıak ka,tılıxoıı ,işçi stnrfan,an we eınekçİ ha1-

kğp].zıı] yan].nd.e sı,f tu,Lu_noT, İçn uıc, nia kurulıoa.sı ve güçleıuıesİ içl_n Şimd,iden hızfr *

biİ çef J. şne.nan içiilo gj.t.rırişLl.7 },Iı"d_e n",i Ş ilyesi onbinlerce yiğit işçinİn pa"tıon Şendj,ka§]_

, MESSı e k.,!ş1 8j.ri şt.! ğ,i o:1uIlu 6ş_ç;,d9lot_! e İ şçİ s].nlfxnı yalnaz bırıJ«aıiJra"n 1g,., yqal3r,irje

. gi<tiP gaevcj] işçilerc riıcrı,f vcreı,yuldrrn d.ört bir ynnJ.ndeki Şubcleriyle da,]İı,nı Şnz, kı;o,-

p..nya1.|.rı e,ça"n v cbünlr_ifl a" tşı_.Gcnçlik aia,yanı ştresınan cn güzel örneğ,ini v.eren İGD }ç sje"

for de UDCı y; k;.trlnı_., .ı 1,şEi .gcnçlik ,iiıyirn]_ şn:5J_nıı1 diğer bir örneğini vcrcccktir"

Egeı,ıençevrel.e]:1n:gcricirrefaşistg.iiçle:cinıüı,,oculaıınvedtğersolsa,pıka,lrırn'Le
ıınhertiiİlüsafdlrrveengelleıngttı3çı.bal:,rınara,ğınenİleıiclYurtsgretGeıçlikveo.,

ı'lı- -:r i,-,^.i,i '::,iı]] TriCl ıı ,ki oııt_rlr]_ yeaİni alı,ca,]çtar,
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İ'{J,ffİN-İŞ GRE;,,Iİ BlL,;ia_i rr. ]iTr.d,i EDİYCa
]jj-].j.ijd_iği gibi bir süre 6nce T.:iıelc: .,]ur jş:,aı"iı:in salıt ı-rgaı öTgütlet-ind.en bİrrolan I{ESS l{ı'cİen-işı e karşı " Gı.Jl söz].e j],.,-Ln.-,-,,,aj.,1a 

].,., i;,_-ıa.k. isteniştbuııa kaışlhk tr{aden_i şise onbinlerce ııad.en i şiiyesİni kapsı-}an J"ay§,.l j. i]ir: ,ğrev keJar] alı:}ı ştıı"MESS i şyerenlerİ bu grevleliİı kend,ile,rine, ne! katiar zıırır ",,"-.d,i:,,]ıİi_i,ı fı-ı.kt nd-alar. j]u Yüzderi riiültİye İ ş!tçİ' §'ı:li'lı'r:'ı-a o:ı }rf ğif,, grr bilİ-nçlı öncü er]-ı: tl:"ri,j]i i1.I:bınd.ı topJ.a]ıı"n İ{adeıı_İ Ş seİıdika,_sar]l zaY:."f, düŞiİıtıek ÇPPa3,tna} ve g:revi k:L.ı!ü| ]. :içın c].lgriııd,en geleni eJtleilna koJarryo3lat"}IE§s pa tronlaı gİevj, klİ.oak için i].L öı:cc iehd::tleİe baş vurd ular"ME S S patronları-nın b1 tchc]'"i;],ori s ölqneyince ]r:ıfvajl,ıe}-., ıı.şJ. ,_rı. iı.r. |-on olı.ıı..:ta düzerılediklcİi gİz].i to
, t ojıla-rıtı,-l-a''a,'" bund.an böYle jişçi -i.ere seıt dı-ı-:",-,"ıı.-ıcak -] -,r:-nı bcliı:*iileg.Maden-İ ş in yİğit İ,şç,ilcİi Bütün !c]|,ıı:l ı] t j. ü.-f e ]].tğnen i,IvIEss dizeg,Qlinceye ke.da_r nü.ğa"d,elcıniu siiiecektii,'tdiyorl..ı- Maden-iş ,ir, ;...1. ııhcı.dc.ioş:]. 

".";;:;;";;j;*l.veYu.t d]- ş]'nd-.' ilcİicİ gençler 
")İ SK' t-, vö Tü;,-. J Tıi: ıiyg i §çı 1cı 1ile:r.ici kod.].nları ö&çİe t:ı eı_']- o:: kııacası t].in ileİİci güçj"c.r H. r:,,1..._ ' J.İ f3.1j_iı1111ı, ko§ıİJreonayaİıİ. şxa k€r.Eıpanya-

]- aıı agıyorlc,r,Bq 63y;'1' ŞEanrn içine. köy-l..ıilc:, .:,c knr-]_ lıyoliı-:"" Scnanclağının kö}ı]_ülaıi ıescbzg ve ncyvs, ycJd,]ltı Jzaptılcıo Qu<uı:fv.- rüö}j-,-].-...1]..,,!,ke i(öJİlüleri J.a3cljın koııitelıri otr61u Ştu"ırlu].a::. Ratnc:rı.n köylüleıi 8reYci İ!çi1,_:.: ]]rj,_ yİ,İd.fjıl_ Yaptılaro)i;,ı' b oyıı-blu d.aJranı fuıjııı İçİndo ILJ ei .] ü.i;.::. )ij. biçİnde }cr a].dı 1alıyoİ.İGD tİye]e]4İ Gıcv İılılerine koşuxorler.İG-D Tİ-ya.t.ıcirı -1ıcvc-- itçirerc iiylln].ı.: seğ*i],oIken folk-]-or ekibj, G,:ıcırci İşçileri c 1\şt.-uruyor6on1.- tı r:;, ,:::l]. vc,:j-}oı" Yıırt çP"plırCIa İGo şbo.1.ri *1Egrevci oki $s,dcn-İ Ş ü}'olcıi için dayan]. tr!, k.]: |.:,J:,a_] a.:,ı ııçıJro:: "Biitı"iı vıglıkla,rıyl:. MESSe ]ıarş:' :'.öYışen Maden-f ş'in Jrı-n:ı-ntiı xeri,.J.,ı..vç;-, . -,ı-..i ş..,.1 bıın,aı en s cı-:u* örneği: iGD Betnanşrıbe*i üYe]'eri ]vlercin Ğk tıı-ılaleıı:.<la., tuj].i- .:,-]:;:J.a.ı.:rnca çela ş3ıak ioplad.ıklar:_ pııaları
_- İon-İ ıc göıd.üJcüi şlc.diro

lGJl b11 da}ı1nJ. Şıalaıla İ sçi-GençJ_lrl i:.:f ,-i;- rJ:lis.j_:]J_n
:ıiJ.or.İ şçi;ş6ü,lçlik d ayanl şae.§].]xin sŞzd.: t,iııı.;,_.ş:ir s crıiı*
teıiYoio

eı gi-.zolien scrıut örneğİni ver
hıİı-ta geçİıesi gerek tiğ!n| g5g

üCRjiin.L]ırn"},i Y1.T],"!]i rfii ...i}i{çj;,{

Y Tüi".kiYe dl.E son zagıanlarcia ,*n çoiü _rür. _ 
.]..! ..ı...- .:.jnu.i.ıI ian .bi.":r de üc:retleı ıre trŞ

Ia*lard':'r"Ç'iiıjcris İ şçi ücrctleİi sa'lrit kal.ır.,.licı: a;.)1.ii-l,,_ ;l*şist t.-nı".".ı" lICı nin ik*id.rd" 
";luğı §u giin"icıde ha:ı.at pa}ıalıl.r.ğı h]"z].a a,r*i4ffi. ic-':""1.o"ıi" ;Ş;;i..r, ;;;;;;i-şş,;'laha d" .e--"fu'ieş,ıYor"P*J h;;"ı"ı.i:li!Ş:"ffi,,.^.",,.'",,, y.L.e fııatların ]-i,ftselne3ınin _lelıebi ned j'r?Patronla,ra göıe, haY3f,;t. la]ıab- :ı.-,-ı:,.şı,ı],,]] v,e :fltJaet:.aı,n nik§ğ].nesinin nedeni'şgiieİi!.' treı;i'ı iicıet içİn seıre şJ3.1ı.:,-rd,ıro l,rı, iıecr,,:-ı,-,, ,hi,,;,ı.i ,ohr.a.lı ğınxı ( raıIi efıflasyon)İle en j-J'i nücad,e]-c Yolu iŞÇi §].nıf,Lnrn ic:,;.;. ..ıi.ı:ı art:ı.n:ak içia verdiği saya ş3Iıın ıı}



ÖnU:re gegnektilcn OYsı 5erçek b_:lıın ti,:ı teısid.iğ.Hayat pe,halilığınan aft11aslıu_ı1 vctrİ _

Yatların Yiik§ e fuxeşinin ned.eli işr;lloıin ücre,tlerini artııııak için veıdikleri ş3.va şı.n
Clğğildİr" te!] tersi.:re haf,at pal]air o].duğu.. için i şbi sın1fI üçretlerini artıırıa sava Şı
nırıı- veıiJıFiJİatlagın yik5Ğfncjinin ha}at pıhılılr6rnrn aItİ]eslru.n ned eni J öItiirü d.ü-

zenid,iırGeı:ioi }ıafk'düş:anı ıej indix, Enperyaliae bağınJ.ı i şbirlikçi teİ<elcıil bııEJuıv-a-
zinin a ş].ıı. kaz hrrsıdır,. İ şbi:tlikç: bı.ırjuıra vc ?.g7, ikifisitı:in sflrasal i]§ğid.aJ]. kdIC
ı., _ }ralk dii ş3an ı ekoncni:: po]i -; riçı.adrx o

' İşbjrlikçi burjrzvaziı:ii,. 8eğici f'a şigt ka::rıas ı MCtnin son zananlarda xaptl-
ğı zanlaıla h3]kırnl2n daXatrtı4ı /:ı Ş:,rrılnaz agır r*-s*. koşal-la:d.an çe§itli saldııı-
la"ıa narua kalan İşçi sanafui1J-r, atcşli biI yanda ş]. o1a:ı genglikte e.tkileniJaorıAğrı -
bı.sk1 ve c dnijıü ko Şutla,:::_ıı n:,: *z kılan ge:rçlik iyi y-. şJr:. koşuılla"rından hızlc, uzıkla
Şıyoıı, Geleceğini gatanti a"ltınd;: gğrnüyor"

0 ha"ld-e ne Yı.pnaJ< lazı:? İ şçi s anıf"].,ı:]_ z enekçi halk::ıız ve ge"nçlik adil -
ya şaJla ko.şLıllarıııa ıaiı1 kaınııŞacaj<i:_r? Yapı}a"caİ of i;,n, Şe]ı ndrsulluğuı, İşsizliğin1 se-
_fale tİnı baskı we s örr,ı.iİiinün ne.drni s önü.ü düzenğ]]e g.erıc i halk düŞııa,nl. re.jinelı yeli
ve yabancı tekelj-eıin e6ıı:enj.:.ğ_' nc s ğeğici f,a Şi:st ka:=ı,a.sı l,Icıye kgE şa İ§çi Sınıf:nı-
zın güıdene getİrrdig*İi ü]_ıışai ı]c:ekr ıtik CephelYi güglendirnek ve. gençlik olarak bu -
eephode- a}tif olalak yer alıalı,|i::. Çtinkü:Anca-k işçi s:La.l fın]_ zJ..!a öncülüğündeki T'iinrı,lu-

ıaı d enokıatik güç1eıin sav3 ş:j,]].i" sonucu işçi c]-r.ıf!faz erıekçi kitle]-er aılil Xa Şa:ıa ko
\-_

şuIlaırlna k a-ııu:şab i lirl cr "
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