6.

FILO DEFOL

!

AMERİKAN EIIPERYAL_İS,TI,ERİMİLLİ BAĞIMSIZLIĞIMIZI HİÇE SAYDIKIJIRIN!
BİR KEz DAIIA GöSTERMEKTEDİRLER. KA,TiL 6, FiIJOLARINI YİNE LiMANI-,IRIMIZA
YoiJ.UYoRi-AR.
İ]u- 6:

filo nedir? Akdeniz;de ne arar? ri*urrlu.r-r- niye gelir?

6. filo, Amerikan emperyalizminin Orta-Doğudaki iğrenç çıkarlannın bekçisidir.
6. filo, petrolü, bakrn, kromu, pamuğu, tütiinü iie tüm yeralu ve yerüstü servetlerimizi şömiiren Amerikan şirketlerinin bekçisidir.
6. filo, halkımrzl hasta yatağrnda soyan yabancı ilAç şirketlerinin bekçlİldlr.
6. filo, ordumuzu Amerika ya bağımlı kı lan

ikili anlaşnıalann

bekçisid.ir,

eğitimimizi gayri-milİi yapan Amerik an barış gönüliiilerinin, sözde uzmaniannın,
casuslannın bekçisidir.
6. fi]o

6. filo, milli sanayiimizin kuruloasınr engelleyen, dışa bağımlı montaj sanayiinin bekçi_
sidir,
,6-filo, Amerikan bayraklarının dalgalandığı Amerikan üsleriyle; kanunlanmrzı hiçe saYan_, _baYrağımızr yırtan Amerikan askerleriyle; casus barrş eoniİIliileri ve CIA ajanlanyla
hirlii.te Amerikan emperyalizminin ve onun içimizdeki uşaklanıın Türkiye halü iizerindeki egemenliğinin bekçisidir.

6. filo, Kıbns'a giden kuwetlerimizin

y

oL:nu kesen filodur,

6. filo, emperyalizmin silahlı bekçisi NATO'nun bir saldırr aracrdır.

6. filo
_
hareketin

,orta-Dofu'da Amerikan emperyalizmine karşı, milli bağmsızlıktan yana her
düşmanı; gerici hükümdarların, şahların, sat mış hükiimeilerin dostudur.
6. filo, Arap halklannın kurtuluş mücadelelerine karşı, emperyalizmin Akdeniz'de bekçiliğini yapmaktadır.
Ve bu 6..filo katil filodur!

Limanlanmıza geçen gelişIerinde şehit düşenlerin kanlan daha kurumadı. vedat DeTilooğlg, Atalay Savaş bağımsızlrk iste,dikleri için, 6. filoya karşr çıktrkları için öldürüldüler. Ali Turgut Aytaç ve Duran Erdoğan'ın şhit düştüğü «KANLI PAZAR»ı,
Ameri_
kan emperyalistleri, onun 6. filosu ve uşakları tertipledİ.
ve bu katil filonun sar.ıınuculan, Tiirkiye halkının
çıkarlannı Amerika'ya peşkeş çeken.
ler, 6, filoYu Yine Çafudılar. Satılrnışlar, aldİkları payın Larşılığnı vermek
İçl., ıımu.,]r.r-r_
a Amerikan erlerine genelev yapmak istemektedirİeİ.

baha a yd önce Yunan'a mezar olan İzmir'e geliyor 6. filo. Vietnam'lı
]rurtseverlere
hayvanca saldıran Amerikan askerleri gene izmir iokakıannda dolaşmak isteyecek.

6. FİLOYA KARşI çIKMAK BİR YURTSEVERLIKGöREVİDİR!
Elbette Jrurtseverler, bağımsulıktan yana olanlar 6. filoya karşı
çıkacaklaı katil filonun limanlanrr,r", kirletmesine göz yumulınayacak.

Bugün 6. filo liman]anmıza gelebiliyorsa mücadelemizi çok daha güçlü sürdürmeliyiz.,
Amerikan emperyalistlerine, onlann yerli ortaklanna, katil 6. filolanna karşı tüm güçüJ
miizle savaşmalıyrz.
Amerikan emperyalistleri, banş göniillüeri, CIA ajanlan,. Vedat Demircioğlu'ıun, Metı.
met cantekin'in, Taylan Özg!ir'ün, Mehmet Büyüksevinç'in, Battal Mehetoğlu'nun katilleıi
rahat olamasınlar hiçbir yerde.
Gençler, Amerikan ernperya;lizmiıe ve yerli ortaklanna karşr mücadelenin en ön safında yürüdüler bugiine dek. Bu uğurda şehitlir verdiler, hapislere atıldılar. HalA yılnadan
sürdiirmekteler mücadelelerini. Amerikan emlıeryalizmine ve yerli ortaklanna karşı mücadele sadece gençliğn görevi değilür. Bu görev, tii- yort..ue.ı"rindir. İşçisile, liiylüsüyle,
memuru, subaYı, öğretmeni, esnafıyla tiim yurtseverler milli cephe saflan4da yerl,erini almaktadrrlar.

Katil

Amerikan 6. filosu yine geliyor limanlanmıza,

DıRENELİM

I

Amerikan emperyalistlerine, Amerikan askerlerine, Amerikan banş gönülülerine, ca$ıs
Amerikan uzmanlanna ve onların yerli işbirlikçilerine rahat verdirmeyelim!
, olanca giieiimiizte; -.AffieriEfr-EtrP-er5anzmi veTğili ortaktaf'iteFotu!
$itene dek-her
tiirlü şartlar altrnda mücadelemizi stlrdİirelim...
KAİIROLSUN AMERİKAN EMPERYALİZMİ VE ONUN YERLİ ORTIİKLJIRI!

KAİIROLSUN KAI.İL AMERİKAN 5. FİLosU!
YAşA§IN BAĞIMSIZ TtlRKiYE İçİN MticADELE EDENLER!
YAşASIN KATİL AjıiIERİKAı\ 6. fiH)sUl\A ı(ARşI DİRENENLERı
Türkiye Devrimci Gençlik Federasyonu
Devrimci İşi Sendikaları Konfederasyonu Ank. Bötge temsilciliği
Türkiye öğretmenler Sendikasr
Türkiye İikokul Öğretmenleri Sendikasr
Türkiye Maden-İş Senükası II. Bölge Temsilciliği

Türkiye-İş Sendikası
üniversite Asistanlan sendikası
Orta-Dofu Teknik Üniversitesi Öğrenci Birliği
Ankara Üniversitesi Öğrenci Birliğ
Hacettepe Üniversitesi Öğrenci Birliğ
Ege Üniversitesi Öğrenci Birliğ
Devrimci Aıukatlar Derneği

-

