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j- .1---: r..it z Lı/ vaia ıL j k,ıı,tıJlrJş,ı .., ı, §ncr,kal1 suloxrgablara kar11 sur-

oirrduğu nüçaoçlç:.:.ı_n daha üatçsı cİe_" ğeleceğl b;rçok e 6€1 ve İğdakarl]_k

vııİlıııkat cfliAdç Soiıl:]oa kçSı,. bıf, Zğıeflc taçlanauuk.
ğü ko..üoa çI1 trr 9k b.,,r k,ışk,ıı b.ı.le yok.
v 6tı,.' 5eld-ğ-:ıoc, savaşç],lar].,mrlJ,ta 1arı ve kahranaı yı-ırttaşlar].n1

kutlaıoak, o,:ğı:rlı y a§ l11ar ınız1 ,5e:jg ğrkcklerıtrl21 ,5c,_Ç kızları.rnı.zı. ve

g oÇtıklarlinlzJ. ğ-rlı9k ıÇ.ı, KılZvf, ve üney v ıet;-.an da bJr tezLye §lküak
nJ_yğ t -!ıoey.Ln.

,aha so:]ra ısorhalkımız trd].nar!ıl,rsa1 kırrtlrl!ış r.g_i: halkınızı,::ş {ne-
r.kan sğ1o].r181_-a karşı v,:fdığı InuCadeledğkı yard].E vğ yurckten destekle-
rJ.nğ ola,. ıı1 .İ]ğtJ-üJzı Dçl.ı,rtııek anıac],yla be.. k].tanı:ı ddst ülkelerl vc sog-
yalls! kesrtroğkı karooş ulk.lerı zryaret ı:tneyı ıstJyorırm.

'Ja, ğ rı] !,li sulalt,sı zaına ].ı.oakJ. t aj:].ıııı].ş vın11 şa;r eskıde ş-yle
yaznlşt].ı ', ınd.,,Iık, duJlyaorr yttn1ş ya1 1 a kadar yarnayan pek az ].r]şa: v.tf.

ğtı y].]_ 79 yar;.ı:ıoa 01acağJ.ro.tr,r alt].k bcılın dc o i\e deri\l=r.n arüs1].ua
uirıug.:ü -.,l"ğüııIiğ 6vlır.sağl-ığın b,ı:rotıı bırkag }İ.1 wİCekı:lde-] dahü az l.yL
o1aa oJ,le z-hi:-n . j hcıı ız ğİı rıulğ tazç.Dlt ın9a;; yetmış y§Ş].i_]. a;nlşsa!sağ-
lığı h.r y].l- artğd y.iŞ1yla bırl.ı.kt§ btızı:lı11.51; şoa hıgb:r iizellı.k yok.

ı.. a&ğt go .-r_İ1-, vata..arhalka daha Qı: kaoar hıznııt cd,t b],1ecçğınr kın
b..1ı 0ıl-r kı'r

lİt. bıt.t!3 4gı]], Du!u.ı ulkçğEkı yür tt aşl arı.n, part ıoyk1 yoldaşları.n ve
ygryuzuniıttun h -r r ş ,o ,:r..c8ı uustl.rrllı bu yat anı tıpkı Karl Marx, vİ. adr-
nir !cnl.i oahü buyUk başka d",r*nı:iler 6ıbr t=rk.tloek Cı,ırri]nrında oldırğrn
Zütmdn hğz,]rllksız kalnasıı]-ar oı}c şıı bırkag svzu bıraklyorıın.

vilu-lpaftı uzwrJ.l]-.Şağlğn butu^ luğu, oır sı, ııar}ıalka vg vatana f.,ğa-
k.1rlık oo1,r h-Lzm-t ! gdy-st--0grpqrL*dlZr!.uı.uıl-ışi1-,1u-:] u:r1 halk.ı. gevre-
§ıj]o- bıİleş t-rllcyj- , birbiri aroIjl.ı zdI ğrlcr gldç edçTek, u1'] İ aa1 b]r
ruçtr(],ğtlğye yune t Lünğy_ ,-İ*-.

Dutu:iluk. İJtı halkrnrz .-pirrirnızı,r ogğerlı Drr 5ele ı.ğ1o1r. Alt- urğut-
1Jru*:1 ü-rİ!ğ- komi.tesj!ıe kadar, butuı yoldaşlar, partlnin bütüılü ğünü
ve brilığını gwZbebeklefı. grbı cS1rğencdı-lğr.

PartJ- ]-çlndğ ğen.r.ş bır demokraaı, §Ureklı vç Cığdi bir ,zeleştlr1 vB
clcŞt,-rrnın 5ergekleşncsı pğrtJ butünlük vc bırlığ.nı güçlendırIıe Ve 9ağ-
1aıolaştırna:i].n ğ:ı fyı yol,ıdırr

Part].nız y-rj,ğtJ.c]. bır paf t ıdJ.r. Partr -:iii'] her üyes1 vc her m1lJ.ta:11
devrıücı ahlakı Eoın,elı, ğğrg ekt en g alışka,ı, tlrtlrtrjlıf , durust , hakse ver 01-
mallr§],kar a-zetmclııclıdır. Part J-ıın saillğ].nı konınalı ryaraş 1r yvığtlcJ.lğr,
halkın .,ll sadık hıznet§J.lerı o1ınalıo]'r.



:--__ _

ğnekgı -engliL ,nrllği uyel€ri9 kızlır rı erkgkler, gcnc1l1kle ıy1-
ilırlor. Her§cyde s ğİİjıile ıe iy. igt.kığrini belirtıyorlıİ" ııti§lüklerden ga-
kınDrf,or vc hıp ılıırleııyi 'iat^yorlır. Pırtı onlırı dğY?iEcr ıhlık tlü şünı_
eeaı ].gincıe eğltıtyı, onlırı-. soıyılıznın kıİrıılu şıİnüÜ h.n {tızıı§ hcı dc
/ürtrro nıt6lıkli)i\ lturdürucülğrı -dğ ıııcı,],ara_ Jr aprayı yi.ıklenıellalir"

.ıclecek l§ ı.Iı deıtıiEci kuşığın eğıtırı gon dereca uneıli ve gerekl1
bır ıŞtır -ğure v df.r_c

ulkeıızu o ığl.ı,lr T. oüılı'k onekgılcri brrgok kuşık boşnıncı, aonürgce1
v. i.oO81 duz;n].erın bııtı ıe guıürürünclğn ıcı gıkerekı uztin rıfış yıllırı
gagirGreL yışıo:!o tsunı rığncn, hılkııız kıhrıEın, ce6ur, ııı! ,g ç ı].],şİan-
Clı]re P8rt3n_n kurulouğu öunden beri, hılitıEıg gürekll o1.r.L ıınu lu].eıc]ctc
te bağlı kılaaktı"

Partl halkrn yış.§ aıüzeyıni ırılıksız yükgeltq.k 19tn 1r1 ,bİr küıtü-
rĞ1 9c okononik ğ,.llşnG plınını gıtıip o].rıallarr"

Anerıkaı salatırııını krrrşı r,l,renıc sıvış1 uzıyıb:.llrc Yurtt ışlırııı-
ıın büYük mıddi zararları ge gok sayıoı insan kıybı o1ıblliro tıkıt na ainö
runöı olurcı olsun, zgf.rc kıdır gcbıtlı ..ıerikılı tşgılcllere kırşı ı*
ı ışnılıyız o

iığ}cıınız, ırnıtlırııı.z ıe inıınlır].nızı xaiıf{ ,ır.r gelnegin" AıGr1kın ııldırrsıne kırşı aeferi kazandıktşn so*ı, ülkeıizi bıgıinden on kc,dıİri 8üzel kıJ,ıcığız. utig lüklır ve yoksurrluklır ae oIuraı ollurı, hıl]ııııı
eutlıka kcsİn blr zaİ'Grc ııleŞacıko A,ncrtka].ı eıperyıllıtler nutlıkı ül,ke-niz1 tırk ctıoeye zorlınıcıklıralır" [ıtanınız nııtlıka yanldcn blrlcşceek-

tlı" Kuzayli ve ,üncyğlJ yıırt,laşlar ııiıtlcka ayııı çatı altındı yaş ıyac ıkl ırdır. Ülkenız İlİin, kügüJ< bİr ülkÇııin İkı buyüı. cnpcryallıt gücü, İ.ranıı vc
AotiolJelti. yen,tş ,Ye yenccak oluek ulııgsl hırtü}uş h.rreketine yarışıı blr}tıtkıt!ı bıı].ııbnık kı<i ır büyuk bı,r şt rvf yoktıır.

Uluclırıpıgı koaünict harek-t üzer.ı.ne. Eayatıo boşnıncı devrlne hlzıĞücttİı. Uluslırürİğı konünl.t Ye 1şçi hırcketlnin gclişnegından ne il.nl1
o vüng duşnıyor a en, ksraıcş pırtller 9rır,.d8 verolın gurüg ıyrıııklırını dıondan g ok hi.ssediyı.ıruIrğ-duyuJıoıİf a-

ı/u}a3u ıro ıklın yı"ntttığİ. pırtİ.nİıin kııroeş partllcrin [ırkaİzD-ıcn1-
rrlun ve prolltaryı entcınııyonııizm]. tcneli üzerinde bütünltgnclerinin y*-ııidcn s ığl ınnıgı aorünurıı çtİ1,1l, blr kat]rıdı bıılunnık ınıcıyla azaıl gügİlc galışsın r.stiygnın"

Kırdeş pırt1 ve ü].]celcrin birleşğc gkıerlnc kesinllklı 1nenıyoruıo
Bğn1 klşj.8e} olarck ilgllenctlren üzerine ıoyleyecekleriı İ.ce, bütünhıyıtııı vıtıIııEı hl.znata ıdıaılE, deyrj.ne hızıet ettin, halkg hlznet ct-tiı"
ıııgün bı-ı ,lürıyqyı teıketnan gsreks=ydl, htçblr şeyden plşnınlık dıly-İızdıE. ,ıhe gok te dıİııı u zıtı:t z ,İıan hizrst edt ııç!ığye pişnİnıE yeınlacı.
t,ı ltlnünd en gonrİ, hılkın pıres lo. vc Z&ıınlrrl bogunr harc.nınık İ.g İn,yıa tıı,tııqyırı:"z , hig bi,r ysrırı. Jrok.



rinci dayası,nı yaraşı'r blr katkıda bıı}ıınsıın.
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