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ı~,ın duyurulma

saülıyabilccek ve «hepsinden önd&liei yerel demokratik m ü 

cadele fiaberlerini yerel demokratik bir kitle örgü-feıün haber
bülteni aracılımı ile ya3rrrj.nlaş t? rabilecegim is olanaklara ka 
vuşuyorum .1 a; m ı k fısıltı haberlerinden»toplu ve örgüt aracılı
ğı ile yapılan düzenli habc" dağıtımına. başlıyorum *Bu anlamda
bülten ipii ir; ’
A ntalya *da daha önce d elenenlerin dışında halen tek
kitle örgütü y safını olacaktır»

rÜTKD Antalya Şubesi haber Bülteni şube çalı şm alarmın
bu güne kadarki çeşmesi içerisinde üçüncü atılımı oluşturur,
Birincisi.. 197:: başlarında şikenin kurulmasıdır *Bu dev
re .koruluş çalışmal i n n , çevreye örgütün tanıtılmasını,di .-'er
teknik eleman örgeleri i~t<=* i "»i ~
•: >r k lir odadan beş ör
güt ün bir arada olduğu ve ortak ç a m ştıgı asi*a yenin ifir yere
geç ay i kapsar*I3ıı devrede c!4.ğe*:* ilerici örgütlerle olan ilişk
kilerinin gelişine»! örgütün üye sayısı ölerek gelişmesinden da
na lıslı olıo*uşt>.re,r
'
İkinci•dsvre

abeni:' yeniden kurulması ve

1,

Olağan

Kongreyi kapsam Bu d v a d e ¿-;erek üye sayısı ¿y rekse maddi ola
naklar açısından şube e d-ha elverişli olanaklına, karuşrau^,¿ku
ruluşundan beyana tartışılarak tesbit edilen demokratik kitle
örgü ti ani ay 1 şm m kengred en tosei1 i baş ar ılım ş11 r *
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Üçüncü deîî"’
‘ ’
"
yeni
atılımdıro
Haber ün" .;«ninds iljts olaral: gürlük. ilerici gasete ve
ya ilerici örgütlerin yayın organlariHda verilen haberlerden'
çok yerel haberi’ es ,>soyut ae.ikirec^-ie.rdan çok somut meselelerin
açıklanmasına c&..
ve ri*•©cekt ir 3'2 oyİ oce bültenin sürekli ya
yını için yerel i işkil - •' •
alttır,.Bültende,teknik
elemanlar
ilgil. haberler yasini.*.;* A.-■
.
+î“
:n çalışanlar.
ve onların örgütle ri ile ilgrlidneb£;rlero Cj yer -verilecektir»
Böylece şubenin v 'bültenin t.lifû çalı çanlarla ve ilerice örgüt
lerle ilişkisi pel iştirilkiş olacaktır.
Haber 31i teni ıin .çıkarılmayı sorumluluğu şube yönetim
kurulu üyelerindeı oluşan bîr redaksiyon komitesince yürütüle
cek, haber bülteninde yer aiınaıeı *3 1onan tüm yasılar Şube baş
kanı veya sorumlu yasu işleri mel«ne verile çektir <.
Ülkemizde siyasi ortoııa yeniden karıştığı bir döne*min başına rastlayan ''vüıt enim lalın tein ik elem nd.ar in-tüm çalışanların-ilerici örgü ierir biri- klıkliğin in sa anjasındc önem
li bir yeri olacağı iv" "*y'kvyi^ y.Düıa .11erioi a.r?cad|jşlacımız m
ve teknik elemanların •nuni rkn gereken ilgiyi göstereceği
ne inanıyoruz-r.
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li lernmuz, rjş. .e günü sasıt 20 de üaden-lş fin îl-ESS'e
karşı sürdürdüğüA^evl- ilgili yöyleşi yapılacaktır*
Ayrıca Made*ı*-İ 5?e toplu, yardım sağlamak üs ers şube
saymanı Nazmi Yılmaz .yönetiminde bir komite krrulK’ijşturaFerroKrom (Müessese si memurları ve teknik olemanları '•iaden-İş 1e veril
mek üzere 1200.,-^1 yar.aiF.cu ^uirnmuşlardırc
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„c.„, „, 0, T'ccnocafcö:

