"Yiıe kilapları.

türküleri, bayraklanvle geldileı.

IJalga dalgı a,v-dınlılı oldular.

Yürüdüler karaırlğtn üstiine,

Meydanla zaptettiler yine."
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ı MAYıS ı979
YiDbinler yine alanlan doldurdu.
Kzdbayraklan ve savış tiiıltiileriyle
Gelecek giizel günlere özlemleıiyle

tQndileıinden otaı

İşçi smdmm

savaş

v.e

savaşm en ön sıralaımda yer alan öncüteıiyle

yolunoaı yüıiiyen liseIiler binlerle alanlaıdaydı.

Heyecan ve coşkulaqg|e
§ıvışımı siiıdünne kataılılıklarıyla

lt.D'niı saflaımılı, örgütliılilk

ve disiplinleriyle....

Tüıldy€ proletaıya§ 5l yıl iiraı yasak zinciıini l975'da kırd_ıktan bu yana
l Mayıı'laı gprici güçlerg ka§ı yığıns8l savaşım giinl€ri oldu, l Mays Tüıtiye'
de lomut sıvsşıın bedefleıinden oluşaır giysileıe büıündü.

l MAYIS 1979

günü de

bir sayaşırn giiniiydü.

Gerici güçIer, işçi ve eınekçilerin l Msyısl kutlamalannı engellemek için varolaı Oıİ dlanİÜİnnı kullanılılar. İleıici, demokıat, sosyali§t, tiim ilerici giiçleri
dıı altematiiterıle kıstıımak, gpniş boyutlu pıovakaryonlaıa iirmek istedilçı.
Kimileıi bu dayatmataı ka§ıımda özü itibaıiyle terlimiyetçiliğe vaıan eylem
biçimleıi öır ıürdüer. Yığmral bir biçiın<le kutlanagelen 1 Mayıs\ sembolik
.ylrmbd.l9çiştinnek, politik çıkaı kuşkusuyla §onuçlan daha öncı göriileblıecek tek bir ılsndı haDİtmek irteüleİ.

,,ffişş

Ancak, işçi smıfı tarihsel bir anlam ve önemi olan bu günü tiim yutta ye yiiz-

binlik çıkışla içeıiğine uygun, yğmsat bir biçimde İzmir'de kuüadı. İşçi

tüıik ettiği, sonucu belli eyleınler için dğl; kendisinin
seçliği koşullaıda tiim ulusa! demokratik güçlerle biılikte savaş alanlaıma
atıldı. Bu giinde, güncel ve somut pratiğin dayattĞı eylem ve cephe birliği
belgisini yükseltü. NATOYa, ABD boyunduruğuna karşı savaş karaılılğmı
smdı, buıjuvazinin

dile getirdi.

Geıici güçter, l Mayıs kutlamatarmı gölgelemek istediler. Anti-{emokratik
yöntemler uygulandı. DİSK yöneücileri ve içlerinde TİP genel başkanmm da
bulunduğu yüzlerce kişi tutuklandı, ilerici örgütler kapqtıldı. Ancak tiİm bu
çabalat gerici güçlerin istediği sonucu sağlayiımadı, l Mayıs yiizbinlerle ve tiim
yurtta kudandı. Kutlamılaıa gölge düşilıülemedi. Tiim dayatınalaı aşıldı.

1979 l Mayıs, eylem ve cephe birüğnin sağlınmaınm ıüncelİğini somut vc
ıartışmaya yeİ bıralmayacak biçimde gösteıdi.
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Tüm anti.faşist, anticınperyalist güçlerin eylem ve cıphe birüğini

içi*ilerl....

ıağlımık

Yaşasn liseti gençtiğin anti-faşist biİliği....
Tüm t Mayıs tutuklulan serbest buakılsm...
Sıkıyönetim kaldırılsın...

Hayü l Mayıs l980t
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"Biz adunlarmı taıihin al«şma uyduran,

Temelleri çöken eüperydizm€

yannı kuraıdırn
O

duvıı
o duvaımız
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Yz

vuran

gelir hize

vu! "

