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Bas ına Aç ıklama

TÖB-FSR, ÎMMOB, TÜM-DER, TÜS-DER, TÜTÜD, 7-Ük j.. ai • - 

evi eri,KÖY KOOP,Çağdaş Hukukçular1 T m  eğ?; 1)0; 

İKD, İGD, PİM, TÜMA S, AKD,ATO,TİB t nasilcir.ei: i 

30.7*1977 günü yaptıkları ortak "basın tcnlaa- 

tısında "Tüm demokrasi güçleri birlikte nüca- 

dele etmelidir" dediler.

Sa.yjıı Bas m  Mensupları,

riz demokratik kitle örgütlerinin yoıeticileri,teıasil ettiğimiz yüzbinler adın?-,

, .ı^ıaı MC girişimini tüm emekçiler için son derece tehlikeli görmekteyiz..

3 iv ine i MC ,ülkanizde faşiat olmayan herkes için aanürü,baskı ve terör getirmişti 

Katledil.en yüzlerce öğrenci gaıç, öğretmen, işçi,köylü,memur ve teknik elemanın kanı 

lıe-r ' kurumadan, egon en güçler ikinci MC'yi tezgahladılar.Birinci MC’nin neler yap

tığıma bakarak ikinci M Cnin  neler yapacağını kestirmek zor değildir .İkinci MC, 

h<ar türlü tertip ve şiddeti uygulayarak, varolan çok sınırlı dan okrat ik hakları da 

raspetme yolunu tutaç ak tır »Çünkü daha güvenoyu almadan faşist saldırılar yoğun

laştırılmış ve bakanlık binalarına kadaı sıçratılmiştır.Böylece ikinci MC ?nin 

birincisinden daha da demokrasi düşmanı olduğu kanıtlanmıştır.

Varolan çok sınırlı demokratik hakların ve en chanlisi yaşama hakkının bile 

tümden tehlikede olduğu böyle bir döl emde, demokratik güçler gel işmelcr^ se

yirci kalamazlar,nitekim seyirci kalmamışlardır*Tüm demokratik * ,-?.er, . 

zamanlarda yaptıkları açıklama ve eylemleri ile anti-faşist mücadeleyi o 

düreceklerini ortaya koymuşlardır .Bu gelişme,işçi sınıfımız ve emekçi hal

kımız için son derece sevindirici bir gelişmedir»

Sayın Basın Mensupları,

Tiirk-İş Genel Başkanı Sayın Halil Tunç'un MC güvenoyu alırsa genel greve gi

dileceğini ilan etmesi anti-faşist mücadele açısından olumlu bir adımdır*

DİSK Genel Başkanı Sayın Kanal Türkler'in Türk-İş'e "Birlikte davranma" 

çağr:.sı yapması da işçi sınıfının anti-faşist mücadele birliğinin sağlanması 

c.oğr.Tü.iuaunda olumlu bir gelişmedir.Türk-İŞ' in DİSK'in çağrısına olumlu 

yanıt vermesi iki kanfec^asyenun birlikte davranmasını sağlayacak,bu be- 

r?1:.erlik demokrasi mücadelesine büyük güç katacaktır.
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İşverenlerin her olayda ve bu konuda birlikte davrandığı} dan okras i düşmanların'.m 

emekçi halka karşı cephe kurduğu günümüzde, işçilerin ve tüm emekçilerin demokra

si mücadelesindeki birliği, büyük er aa taşımaktadır.

Demokratik kitle örgütleri olarak bizler, kendi mücadele programımız doğrultu

sunda bu çabaları destekliyor,üstümüze düşen görevleri eksiksiz yapacağımızı 

açıklıyoruz. Saygılarımızla.

MESST: KARŞI DİREMEN GREVCİ MADEM EŞYA İŞÇİLERİYLE 

TEKNİK ¿EMANLARIN DAYANIŞMASI GUÇLEÜİYOR''
“ tft-M İ l) I — — I t — İ

TÜ'lED ANKARA. ŞUBESİ : ÇOK YÖNLÜ GİRİŞİMLER 

-- Dayanışma Gecesi:

24 Haziran günü aralarında TÜTED Ankara Şubesinin de bulunduğu 5 ör t 

faldan DİSK Maden-İş'le Dayanışma Gecesi düzenlendi» TÜTED . .nkara Şul..- 

girişimiyle gerçekleştirilen bu geoeden Hade»-İş için 17*000 TL yard.'r.

Gecede işçi sınıfıyla dayanışmanın parlak bir örneği verildi.

-- Bağ”Ş Kampanyası s

TÜTED Ankara Şubesi Genel Merkezin genelgesi doğrultusunda, M s den--î ? yardam 

toplamaya hızla girişti» Şu anda toplanan ve Maden-İŞ 1 e aktarılan y2...drja 

25oOOOJ-TL'yi aşmış bulunuyor» Bağış kampanyası giderek yaygınlaştır ı3 . 'tik  

rre g.'ev süresince sürekli kılınacaktır.

- Te ru Grevini Ziyaret s

’.0(7 '1977 günü TÜTED Ankara Şubesinin Yönetim Kurulu, İşyeri temsilcisi ve 

üyele--inden oluşan bir gurup, grevi 7 aydır sürmekte olan T M  SAN işyerini 

ziyaret ettiler. Ankara’da MESS'e bağlı ve grev sürmekte olan tek :.Ş5reri 

durum ’andaki TEM SAN'a sürekli ziyaretlerin yapılması düşünüyur.


