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- AC£L£ TÜTED ŞUBELERİNE,

TÜTED, TÖB-DER, TÜM-DER, TÜS-DER orguA eri Meclislerde

Bütçe gö rüşmelerinin

süreceği Ocak ve Şubat aylarında kp.nu cesiminde çalışan
'ifemur, teknik eleman,
sağlık personeli ve öğretmenlerin EKOROMİK VE DEi£>KRATİK HAKLARI'nnn vurgulana
cağı bir seri miting yapmayı düşündeki, e.i i r .
Henüz kes ini eşmemeki e onaber mit İAgl e.: in programı ş öyledir.
22 Ocaks Denizli, ¿fersin, Giresun
29 Ocak: Bursa, Diyarbakır, Kenya, Zcrpguldak'da
bölgesel mitingi er.
3Şnbatt Ankara'da ¿Ierkezi miting.
Ankara'ca Genel Merkezler düzeyinde

bir isomite aracılığı ile sürdürülecek mi

tinglerin Bölgesel düzen.leyicileri yine 4 örgütün şubeleri olacaktır.
■
¡erk ez i kanite, mitingle;?! merkezi planca haz rlamaktadır. Bildiri metinleri ve
afişler merkezde haz ırlatıp bölge k omit el e.’-ir e iletilecektir. Şubelerimiz en kısa
zamanda komiteleri oluşturmak üzere TOB-DEFı* lÜıi-DER, TÜS-DER11 e iliş k i kurup
bir araya gelmelidir.'.
Yerel Komitelerdeki TÜTEA temsilcisi miting konusundaki komitenin görüşlerini
Önerilerini telefon veyn ya^ı veya telgrafla TÜTED ICerkezine iletmelidir.TÖBDER Genel Merkezi 9-10 Orak tarihlerinde her şubede mitingle ilg ili önerilerin
görüşüleceği üyelerine açık toplantıların yapılması için Şube Yönetim Kurulla
rına çağrı yapmıştır. Ayrı yöıtem izlenerekjTÜTED Şube Yön i* Kurulları üye
leri ile miting konusunda ilişkiye geçmeli ve gelişmeleri ar . la Genel Merkeze
akt armal ıdır.
Bu yöndeki çalışmalara hanen başlanm; ?. fl.ır. Şubelerimiz olanakları ölçüsünde
5 Şubat Ankara Mitingine Kardeş Demokratik Kitle Örgütleriyle birlikte en fazla
katılımı sağlamak üzere çalışmalıdır.
Merkezde oluşan teknik komite mit Alglerle ilg ili gelişmeleri yerel jeomitelere
sürekli olarak iletecektir*
Gereğinin yapılmasını rica eder dJjfcçs. selamlarjaj, ilgtirim.

gaygjl arımla

Haluk ^phun
TÜTED G«ıel Sekreteri
1I0T: 1- YEREL KDMİTE’ deki TÜTED +eınsil,cisAıA^ ad*. Genel Merkeze bildirilm elidir.
2- 8 il dışında kalan TÜTED Şuleler:.»un "'ngi miting bölgesine kat^1 al
çağı ayrıca bil dîr ilecektir •

