f *r}r+**r}****ı}*+ı*|ı *a*rı»Ht*+t}r}a++»}ıaıı}ıraıa1}+++ıf,

+ııaa

IGI) iıgnici
GENcT.En ugnışgĞi
BATMAN ŞUeİSİ

Haber Bülteni
oNBEş Gı,NDE BiR

..ilili.li.l.tll.İt

sAıtiı5

l.İ.1.1.İ

1.1.İt.İ, ....i

İ

çıKAn

r.İ.ia.İ.t1.1.ı..i.1İa.İ.l.ı.İat l..tl.l.-..-

§ınıimın
YoluÜuİ.

<il<*tlltilllİİ}l+lltll*ll*ll.İll*r

_

1effg;u/1ol].9fi

|ı

İ.4AcERAcıLtK uzERıN

E

İş91 diıoaıfi:ın vre onekçt }auon başlıça düpanı tşbtrliİçİ teketçi
taıdurrad ve türtrb taBoğ& İiahİpleaıt meırcut.iiiaerüeııtntı Öovamrıı oagla,n ır
lçin her çaı"eye baş vıııııı.Larj Egeııen gügleı biı yaadan t9Çİ.gınırı:
geÇne}rte
1areııekçi, ha.lJıarülusal d,endoıa*JJr €iiç .ere; ciog:ıĞan .galğ1ıi{İE
ölğoı yandanda hor scanİan ye her boydaıı maceçıE!_ ımııurle,:çı,rıı yoi[aa krrlaııııalrtar: orrüan ulusa1 denoMİk eiıçlere galiLıııbna}rtaİlıı.|
uaooıtg{E_grrr-Jrüağ geıek yatrmaşm ça:!,ışt,ıklao::u fi-hlrleI ve geıebeeı Öe:
:{aınfuaşa gqİışt.j]rlaJı], şja ıraşıın ıoetgt ve aıraçla::nyla_blr yandan tş9t"rıi]_EıfıJıırn keııjli aııaşırığ".rd bir].lğlnlröte yaıdanda tşçi s|,ıEafıEn aj_ğer
ulutial deng}gatlk giiçlerle biIğİğlar boıra,ırı anaglmaktdırı üEo€]!ağ! ı1€
boreuııgo ttlüiğtnü.g üaoourı Goşistı' |İ:roçklot aicııüg,! 1şçt sıııfının b11:1ı
dnt ,ıre. şaıraşııı netatİaıııı red ecİer}eşgi 3alara ğŞrc bİ! eylemİn baglatğ
n].@E.ı 1çin gerek:lİ neğnel koşı:Llar hig öı1eıI11,doğllcİİıı.| oılaı İdtJ.eleri
ria!aı].a tıoııdl"leıtne çeloek, oıılaııı ikna et!ıek ye örğ,iltlü blr şataşı.ınla
onla;a kasaiıaa"yea'lıg kes]d.n so].oga,ğ].arla 17e r aceraoı baiiekğtler]f,e her_
ş,ayl _göae büleçeklleııİne iİrranı.rlar,lfaceıa,Jı.laEn her eyleul u:Luslaı"araEi
gea{gi].tğer: faşist güçleıe ve balk d.üşııanı reJlııe yaı"a,najrtaiiıı; lüaoeTağl
gııırıplaİ?ln u]ışal öenolşattk güç].eı{a çepheşİne ı'ant 1İD§ıyo_ıe de.nl1_€a
aaııaılaıı TarElEİ ıion eüLle]de gelişen olaylar.La lyiçe acıga: gila,r,.ştiI.
yaıF
ğgl'191 ba}k iİiişıanı Mo blıeysel te=iİrlst eyleınleı{ körtİk].eme}ile bİT
dan gaı!.la,ıİl, kutrmı!ılaıı;kaıaborsa}ıı,,.halk düşoaru yüEiinü glğeneye çalaşna!rüa-;,Dğer yanctanit,a bu'yol1a UDcqniıl,ku]ıtılup §ag[alL|Laffia§ıE ve eşrla
ııe gle@eıİjıi enğe]ieaelri aııaçla,mai<-taC,ır"'
:§iifgşıEaıı tAIdJ
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Uluğal denoloıatik.güçl€T oğomen oevre].ertn böyle*ii o;nııüa[ı!. kaıgı.ğısü4 _ _
ttiıaııİk ,'ÜıFhötr].aır., üıııJınrazİııİ.n nac6Iac^İ}Lgı. körİiir].ünek16 !.e]d oaçlariıeE
İı v9 ııaosra,oı].a,ıİın golgek yiizleı:İ.nJ. en gerıİ.ş balk ıdtlelerİne an}atıoal:dııı..
1g,lı.;

. akeYıİal

toıüı'iıa,ı{ tek savaşııı netoau o].a1€&_ka,h;]. etlen ıı€roğpo1 ııııgıııJ.ar
ln UJO'dö yeftori yo!:tıır. i0aaeraoı. ımşur].aııı.n tçirıale elbette büinçslz ana
narusilu driırllot in§arüaı ııaştlır"On].aıca karşı. ise t§rınruu.a öeğtşik olıalıilİı;
all.d.aden geldieİ-zıce tnı tfu inşanJ.aın glttt'ı.] er!. rınhş yolĞan caördı.ıma 99
lİD0ıya lazaııltııla yoluna gitnoliyiz, BıırJııvaainl"n ve tiin ınEıoğ1'€ıo1. aıarnlaıip
İİalü.ı:ı. ve 3ıoııakaşyorüa,ıona ra€men ha,lktan yaııa.b:ir tlçtiöam hetlo#.eyon
IIDO ğöniir{i ııe Etittiın itüuenine ırııra vuıa 1leıllyoı,

ııERıgı ıın -^o *-{:UgW{{K{sATjü*üsJ*

ucnAJII

11-1Ot19?? Sab. günü aJcşan saat 21rco (9töa) oınlaı:ındla eve gitaekte
oxan-ı{gfuet DEıdR a,r1.1 trloı'j.ot bİr genç MİİB i{rest fr.gtfit lfuetoİ].erın
* tagÜrl eapa]-ı V9 bJ4aJrfu. şaltlıı:ısına ugranıştıroi saldıııı §onuoüEda Mehnet
lmdn adlı tlerj.oi gong üç yerirxlen bıçakla ya:ıaJ"anıcıştıı.
İıgı"ı.oı 6orç1,or lıoıııeğ1 batııan gıbes1 eekFete.er. ğnT.eı s3z§İs ü6hdeüj
Dndnrt yaBı].an daltb.:ı. jle i].g,i]"j. o].aıa,k bii].tentıcj.ae şıı açı}tl@s§rı ]rEpnıştzıı.ı4rİçadaşıoıaa yapılan tnı sa].dı::lı geneJ" ola,;ak İ].eıtoİ yıırtebveı ttlı_
k{yş genglf,ctno yapılan salaltTJ].aEln biı: paıçarıd.;.ıo Gerİcİ f§ı6t kaınegı
U M0 tl,_#ğ.lllılaıİ.a bir yarıCan heJJc Cüşıoarıı yiia,jnü şe.kl6g4y4 çalışmakta,;.
öte-YanÖ@a. İlel'lol gengltgln ge].işen nüoatle]-eşiai bogınayı anıgı,aııaffiadıı.
-,?,
goldoİ. iaşİg't gtlglertn bıııtiir şa].dııç,iaııına 'bt,ııeys::J. hareketleıle çevap ırğliı
ıoek İŞbtıltrkÇİ. egomen oeırıöleı:ln çe MÇtırin.ekmeği.::.e yağ siiıer.' İleı-loi yur*.
tsİoıret ğonsll8e.Va§ı].an salttıı1l6r ar,çak gençliğin öreütlü biı nüoadeleoty*
}o önleııe bilİr. toı olaııax Mehnet D]'JİdR ar.karlaş:uE ua yapılan daldİl:z.t!

şl,döotle b.rsşıeııa.ıı

L.

/"/"r4dr/4"rqfiş/"ğiiq"r"rqşq"/"7"/4"ffl;

ş4 Ü§_"AOAR A RİCA.Dj"şIMIZ FAşİ§P.EER TAzu.ş',İNDAN Iğ$IJEDİIJDİ
- İleı,ioı GençlorDemeğt Ankara."K) a-J,ay şı'best ,jyeet Şa,bin AO4R artod,aş1nıa 30 lVlia girnü arüçara garI uab4L.es,.i.nöe Ül}tl cgaklı faşiet lrouand.olar üa
taııafından wlu].g,r4k öldtiıtİlra{rştitr" Şahln AoARran ö].dürü].nest kaıışısınde
İeı Eırıla,y şr.ıbo§x başfaıaı EArJİ[rN KAÇAR.ro tüiD IvIr,K ğyest MffiMEt\ 3Oz.btıer
ao:Jğ].alna yapaısak AoARlıjn fıaştşt.l.et ,ba,şaf;,nd.an ö.j.,]iirii]ııesİrü bna,nış-ve
ıiald-ıınrıın UDCtrün oluştıınıJına§ı'ıl,Jan yana ,laıııır alan öıgütlere yönel:lk o1-.
dus,ılı:u beli ıiaılş].erdiro]
_KagaJııro Ba,ı da}ıa sorııea şurüar-* stiy!-eııiş].eıdig.§İleı{cileı,lnr, Yıırtşeverlş
_

orln be4ürı ğotıaklaıd,a

blıeı 1kiş:r

!ru*ş*rüaıaınk- ğlöüriiJ.dü€ü eriııttırtlÇdü'
ğE1d.ıııı1.aınn lta.ynagı. o]-an Mqiye kanşı ttiıı u]lıışa.1 l,eııolgatİ,k güçlerİn eyleın

brruğİ

ıl
]rapmaff. geıulİ,lltllıo
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lere

İ,llc. N-t}T zJlM ı,URYAIARI IEV.Aİ! $DIYOR.
2.ı.t0 lHieiara gelir gelnea emekçİ halbn ihtiyaç d,ı.ıydıığu en hayati.ırad.d,e

san yapraya başJ.adı.Ekmelrten, kağıda... teke1 nadde]_erinden, giliıı eşyala_
]İana ]radar yap].1an bu sanlar eloelrçi haı-Iş.n belini bir kat rtatıa bükerkenı paıa_
babaİ.aıırıın, geıarye çevre3.erlnİn kasa.la]5İı]_ dolduıııuş onları.ndahatİa aerıgİn3.eş-

megini oağlanlş}ır.MO' nin başı Denirel llZaıüar zlncirleme o1nayaoalrtır.'! denesi
ne :ı@en g6r9ek hiçte Der:ıİelin d,ediği gibi değildir,Zaınlar zlıclrleme
olarak
d,evalı etnelçtecllr.§on olarak çaya yapılan y'"
saJı
5or|rık
bıTnu doğrtıla,ınakba Denlı-

eltİ ioe.Yalanlamal<üacİıı.fuekç1 halb.nıaın &düla d,a yoksuJ.laşıOa§].na neden
olaiı
zaıılaı-lŞbirlitÇi tekeloi burJuvazinin sömürü, t[üzenıind,en kaynakıaıEaçadıı.iş-

bİtlİkçİ tğkelcİ burjuvazlnln egenenliği eürdüğii eürece zanıaraıa şiireoektir.Zam
1aıdan

ve bıınunla beraber yolıluk ve yoksııI-lııbtan kurtrılnanı.n biricik
li§i tekeloj, burJ uvazini-n sOmiirii clüzenine son verip. halktan y"rr" tı,Io1ıı işblr
ıttİal
ıla he'ıesleYen UDC|ni.n hed.efine ulaşrnasıyla ıniıınktindür"o
ııarae ışuırıİ;;t-;;;;_
O' buıJŞÇartlıİn sönılirü tlüzenİndeı ve şömürii alüzeninale11 kaynalrlanan aaplaıdan
ıafur gören büttin gtiçlerin yeri Ulrıeal Denokratik Cephe olnalıdır.
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Yolunu işçi srnıfırEn ychr olarak belirl_erıiş alan İGD işçi sını fE,
lüğiinde §iirdürijlen : ll,cri demc.lrrat,j.k bir dÜzen ırÜcad.e]-esİnde sanat ve sanatÇıi'ın
nın işJ.evine öneıüe eğilınekted.i1. i.GD Sanatan p!:1ltj_k s avaşırıilan yalıtlanarnaya"cağaü §anat Ye sa:ıı,-üçı7a düşeır görevin hİçte kiiçiimseneneyecek boyrıt!.a*da o1'
sı*
duğ.ıntı çrta.ya koymalr:adı_.,t"3i].ind.iğjİ gibi , s].n1flı topii_rımtın k'ıi]_tiirii çeşltJ,t
rı_tfİarln çıkar ve d.e clo j i:_eriL_:ı Ğa_:ıgasln:L taş}d.lğİ lçin sırııfsal bir kaaekter taş].r,Bu §xnaf§a l1ak özcl]-:]-kie manev1 ve dü§üns,;l kiiltü_r ürürıJ-eıi, yaşam
biçiınleri, a}ılak ve ad-et]-eıj. için gı;çerİ-idİro İşçi slnafınln politik arenadaki
lagaııılarının yarrı §1 ra saaııt,ıe.i. ;ı:ı,rı ü-:._;:lrğ:ida yüre'.,:)endiıroe. glriŞimleri Sa"
öncü"

j_
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na, alanında 1ıök].ü ge.J_i şrcc'Le,:,: ycl açiırakl:açi.l-ı.Biz İGD ı:larak lşçi sırııfı biliıııınin ycl gösterioil iği dci_"ı. , . .,;,.,1r,.l, ş_,ençiiğ;İn çoşkrierınlı, kav€ıas1n1 , selrığÜnrı
-J'.:
sanot yolrı ile geliştirmc slıic k: ];İ],, j1 brılıınma]< ha]-lonrn dirirnse1 çlkar]-aranE

aleıüerini dile geiiri.ci .:j.r:lii.,f .:. j.,.;. ij,-i.:nle d,_ iğerlenc] irrnek iÇin haber btil t-.;ıi
niZin bıı köşesini genç sanıtç:. a::kadaşıa!-;;n:-.Z1" açrıış bıılılnrıyo rlız. GenÇ arkaÖaş]:,
].arın sanatla ilg:l1i ese:icr:.-ıı,. br, itöşede y,iryı.nJ_amalr üzere fuekttYg2r8z,bize iiı'i
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