Trabzon,
Bursa ve
Denizli’de
MC iktidarı
protesto
edildi...
>A DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTÜNÜN KA
TILDIĞI PROTESTO GÖSTERİLERİ BÜYÜK İL
Gİ GÖRDÜ
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AŞİKAR V. V A İA N - * " D e '
mokratlk kuruluşlar
tarafın
dan yurt düzeyinde
yayılan
«taban fiyatlarını, hayat pa
halılığını ve faşist
baskıları
protesto«
mitingleri dün
de
Trabzon,
Bursa ve Denizli'de
yapılmış, gösteri
ve yürüyüş
lerle MC İktidarı protesto edilmiştir.
Aralannda
TOB-DER, TM MOB, TÜM-DER,
Halkevleri,
TÜTED, K O Y-K O O P ve DGD’
nln de bulunduğu 24 demok
ratik kitle örgütü - tarafından
düzenlenen ortaK toplantıların

Trabzon bölümünde TOB-DEB
Genel Başkanı G ü lteldF O aıloğlu ile Halkevleri Genel Baş
kanı, Ahmet Yıldı*, Bursa bö
lümünde TÜTED Genel Baş
kam Aykut Göker He DGDP
temsilcisi Yasin Ketenoğlu, De
nizli bölümünde de TÜM-DER
Genel Başkanı Erhan Tezgör
ile TMMOB
Genel
Başkanı
Teoman
Oztürk konuşmalar
yapmışlardır.
TRABZON’DA
Trabzon'daki toplantıda TOBDER Genel Başkanı Gudoğlu
«ülkemizi
saran
dayanılmaz
hayat pahalılığı, İşsizlik,
fa
şist baskı ve teröre dur demek
İçin toplandık burada, emper
yalizme bağımlı tekelci güçle
rin uzantısı MC’nin bizlere yö
nelttiği ateşten çemberi kırmak
için toplandık burada. Ülkemi
zi. yaşanılmaz
bir cehenneme
çevirenler, milyonlarca
emek
çi insanın yükselen haklı sesi
karşısında çok fazla dayanamıyacaklardır. işte bunu göster
mek İçin
toplandık burada»
demiştir.
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Günün İkinci mitingi ¿te De
nizli'de FaDtfioiitır.
DenlıUM.
24 örgüt adına konuşma ya
pan Teom»»» Oztürk özetle Böy
le demiştir:
«Zor günler yasadık, tor
günler yatıyoruz.
Önümüzde
çetin günler var. Ama bugün
de kıyasıya bir mücadele sürü
yor hayatın her alanında.
Bu mücadele anayasa’da ye
ri olmayan lokovtı uygulaya
rak, Maden - lş’11 4500 İşçiyi
yani aileleriyle birlikte 25 bin
kişiyi daha çok açlığa mah
kûm etmek isteyen MESS pat
ronları İle İşçilerin ve tüm emekctlerln mücadelesidir.»
TÜM—DER Genel
Başka nj
Erhan Tezgör İse «biz emekçi
ler biliyoruz kİ, faşizm tehdi
dine karşı en etkili sil&h, baş
ta İşçi sınıfı olmak üzere tüm
emekçi sınıf
ve tabakaların
kitlesel mücadelesidir. Faşizmi
inine sokacak tek güç işçi sı
nıfı ve onun
müttefiklerinin
orgüttıi gücüdür. Çünkü üljfe-

