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HALKI MIZA 

Ulk~mizde. , öz ellikle GID.:!}tiylo gc g:inenlcrıc i ~sizler , m·r gün ."wı -r 
l~q --n r:c ç ım sık ıntı sı , h:wr-ıt pm~llılı{tı krırs,:ıısında A1Akına dönmfö:~1 cı-,.;ı ~ d J.r ,, . "" -:,; ,,, - "'2--.,:, 

. _ Her ögü? y iyec ek !.'I~ , har p.rün ç ::ıl ı~AC 9k i§ derdi he-pimizi c rı n::.ndn:r~ 
tcnı naon be zdırdi. En zorunlu günde lik y i yecekler bil e bulunamıy or r-ıb 
'( ":ffil ::_;·y·o:r o ~ek er yok, et ekmek y ok# Bulunanl ar da At e~ pr:ıl'l:!'~aımı , c tm ~ p:=ıha 
tD-11/!\~ 

?ısAc ası geçim t~Ş,ın ba§ında, ekmek aalPJ1ln agzında. 

Ülkemiz bu durtlllldeyken p:> litikacılr.ırın kulrucları sagır, gö zl a.r·i 
Inr~·1ü 2o Onlnrın en büyük dertleri k endi f1rı:ılarınfüıki koltuk knpışm'.•Ü~ •A 
r 7~ !ilr}dy 0mizde s~lt- "ya ş Amak" bile ba~l~b::ısınn bir fed .~km-lık o ·Hep im* 
mıı.:_ 1.çol"'dc· d::ı: §';'rd ~ el k~ıl.ıt?"ına kul edıldilt;o Yurdumuz hr,ıp ishaneye ~ /3 J ., .. 

ıı:tr1~-n-ım:ı! z h"lpıshıme duvarlqrına döndü. Bu duvArll'lr ,9Ç1'.1ıverse , yurttfü~ 
J.ı:ı.r·:ı..ıın.z geç im ugruna cAnırn.. dı~qrı ntııc nk. K1-:1 çr-ın kaçımP olacp.k bu güze= 
J. im :y·urt trı n~ . • ' 

.. Yam.n, ~c kerin önünde dizi dizi ku,yrukl.<=n:', h~st r-ıh~ne k81J] I,q,rınd .q 
'k'A lr1brılık hast nlm- ki i gne a ts·an yere düQmGz. !ş kurumlA'rın:nn önünde bb 
lUk bölük i f1 sizl er orduru. 

Neden? 
Çlinkli ;ırC1zy ılll'.-1rdan beri, topr~kl ,9rım:ıı z, m9d enler lilli z, h,q.~ h l'l'~ ımız r 

omcgJ:m iz yerl i Y·':T•bancı J)!rA b ab::tl.arına pe-.ş ke§ gok i liyora 
3unr-.ı kAr~ ı durmıJ.,..'.Xrlln önüne h ep f Pı § ist b ,'3~kıJaı r, r-ıd am öidürme J.er- :: 

cgr-c::1ci dövmol er, öğretmen kı.YJJmlar.ıı, "ba'lyoz"lm-, 811 kıyönetim1Gr 7 d."11"~~ 
ağ.-19lı:tr· .L kondı a amA bütün bunlar, olan ola .il , yP.ıTeyş tuz, ynıng1rn körük 
olr,ıb.I liı• o Biz mlkın öğretme nleriyiz, ha•lkl.z. Kı tliklıı:rdım kıra-17-l .qrfüm 
geldik" İplarle· , i§kenc eler l e , öldürülmc l e I,'l e: d~ bitip tilkoruro-yiz .. am.."'i' 
'bı çr-ık ke·mi ~c.,iyfoe dEWR1ndl!. bu böyle· sfrcüp gideımez • . 

,,,~ Biz
9 

sekscnbinjj B§kın TÖB-DER'li ö~etoon k~ petoone·li içi n -;-,or,..~ 
l u s özl e~me·li, grevli s endika, istiyorı:5:z. ., 

.~ Köyden fabrikey 8, g.ro-~JJdan ge ge·kondı.:ıy ı:ı. ka:lar, gar~J!d .-ın gec ekoncu ;yn 
kaô.e.ı."' herkes için örgütlenme h~•kkı istiyoru·z. . . 

.,. Düs, ünc ey i bile yersa:tlıya,n f as, iat kökenl i 141-142. m.9d deJG'r k3'l cb~ 
.t' 1.J s:ım ist i;y::r uz. .. . . . .. 

.•. :f!r-ıyflt pa-hallılığımı n balyom tepem ~ ;ıd en çakılsın ıstı~ruz., . 
..,_, MR~ Ar'-l d evr ı ins8tll1:1rımn biJre b4t§ ım somcak bir kowğ~ ;:Rr~en. bı 0~ 

z i m aJ.tın.ı:t' sığlı nBCAk bir Ç FttJm,ız bile 1,Yoık. Konut El) runıumız ,q gozum ı st.ı~f 

y·oruz 
• ·-~

0 

Günden güne yayılıp giden fA~ist sRldırJ1lar önlensin, f a17 izm mr.!"'·' 
k-Uı.a edils:in istiyoruz. . 

.,,. Tüm çnl:ıı~FlrllF.«-a ke•ndi yöneticilerini sa,gma hR'kkı ıst!yoruzo 
- Eğitimde: fırs ,-:.ıt eş itli/ti,. olı:ınruc e§ itli,lU, ücre·tte' adalet, rlfü°ıl et-

·tc gerçeklik iat.5 :vo·ruz. .. _ 
,_ Bu istckle·:rimizin gerçe--kle~tır-ilmesi 3mcıcıyl~ TOB-DER, yqsIT..ı..m-:ı. r. 

kc-:ndine tr-m1dı,ıı her türlü giri!;.ımde bulunacAktır •. S~_run1ı::rımızı. yurt 
·rüz G-yinde, tilin ilgililere- dl]JUrmak üzere 15 şubı:ıt günü' 6Y ıl'de k9pal:ı: 
's::rlon t0plt3nt:rılar:ıt, mit'-inglG!', yürüyQ'?ler y .qp .ıcAğız • 

... Bütün dcmokrfltik kurulus,~·m bu konuda y~sal day .qnıs,meya, Y'lS':Ü ~ 
birli ne çağırıyoruz ••• 

WQJ~ r; Anknra CaSavc:ılığına bir örne(ti 
ve::dln i §o 24.lğl975 gün ~e 1975/29 
sr:.:r,. ııe. "ıüındı" belgesi alınmı~tır. 

TÖB-DER YÖNET!M KURUW 


