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Bizler celikOこ lu Ve Gine§ Deri i§ 9ileH,butun
zorluklara kar§ ln yakla§ lk l aydlr direnisteyiz.

Bugune kadar gerek bilgisizliこ imiZdCn, gerekse
i§siz kallna, 鴫  kalrna kor―
kusundan, patronlann hcr ttirlu

polis te$kilatr sabah akgam bagrmrzdan aynlmaz
oldu. Polis korkutmasryla direnigimizi krramayan
Datronlar bu kez. icimizden bazr arkadaslanmrzapatronlar bu kez, igimizden bazr arkadaglanmrza
para teklif ederek bizleri bdlmeye gahgtrlar. Ama ba-
garamadrlar ve bagaramayacaklar.

Ba§aramayacakla■ 9unku ёこrendik ki;1§ 91leHn 91-
karl  sermayeye  kar§ l  mii―

cadcleden geEiyor.

basklsina,    yasadl§ l    dav―
ranl§larina sessizce boyun eこ i―

yorduk. BittogumuZ asgari tic―

retin bile altinda ucretlerle

call§ lyorduk。   1§yerinde  ya―
salarin gerektirditti hi9bir saこ 1lk

首:lanfl'∫‖II1  1ま‖i:lin  l:t
ba§ladl魅l gun sigOrtall olmasl
gerekirken; sigortall ollna, pat―

ronun insaflna kalinl§ tl.

Kiinllnlz 3 ay, kilnlrnlz 5 ay

sonra sigortall oluyorduk.Maa§
bordrolarlmlz,iicretlerirniz fazla

bile olsa asgari uc駄 〕tten gё s―

teriliyordu. Mesailerinliz 9ogu
zaman cksik ёdeniyordu. Patronlar, bu hakslzhklara
kar,1 91kana 90魅 u Zaman kaplyl gё stcriyordu.Ve bu
durunl ylllardlr siiriip gidiyordu.

Bugune kadar yanyana gall§ an ama bir turlu birlik
ve beraberlik iginde davranamayan biz i§ 9ilet bu
kёtii gidi§ e “dur" demeye karar vcrdik. Anayttal
hakkllnlz olan sendikala§ ma hakklinlzl kulanacaktlk.
Ama sendikala§ lrkcn patronlarm bu durumu ё魅―
rendiklerinde bi霧 o魅umuZu i§ten atarak, sen―
dikala§mamlzl engcllemeye call§ acaこlhl da bi_
hyorduk;tahmin ettittimiz gibi de oldu.

Sendikala§ma gall§ malarlrnlzl fark eden patronlat,

CelikOこlu ve Gine§ Deri'de bazl arkada§ larlmlzl

i§ ten attl.Bizler de bu yasadl§ l uygulamaya son ver―
mek, yasal haklarllnlzln patronlar taraflndan gas―
pediline giri§ ilnini engcllcmek icin dircnise 91ktlk.

Bizler dircni§ te ikcn patronlar yine bos durrnadl.
Sanki suc i§ leyen bizlermi§iz gibi,corlu'dtま i butun

BIZleFl bu hak口 |

mucadenllzde
yalnEZ bttrakmayttnヮ

biz口ere destek
olun ve

ba,arlmttzda
SIZleF:n de

katkElar目 01Sun.

恥 yine ёこrendik ki;gucumuz
bil・liこilniZdCdi■ Patronlarin dost―

luttu kuzu postuna buriinmii§
kun misalidi■ Onlann tek derdi;
azgin sё miiriileHni stirdurl■ ek
ve, hep daha fazla kar elde et_
mcktin

Ylllarca suren dcrin uykudan
artlk uyandlk.Yenlden uyumaya
ve cskiden olduЁu gibi kё lece

call§ maya hi9 niyetilniz yok。

Haydi dayanl,maya!

COrlu'dよ i diこ er tum i§9ilere,

memurlara,esnallara klsaca tum i§ 9iden yana cOrlu
halklna sesleniyoruz:

BizleH bu hakh mucadcnlizde yalnlz blr」 kmayln.
Bizlere destek olun. Basarlinlz sizlerin de kat―
kllarlyla olacaktl■ Unutmayin ki; bizler kazanlrsak,
diこer tum tabakhane i§ 9ileri,ba§ ka i§kollarindよ i is―

9iler, esna■ ar9 klsaca emeこi ile cah§an herkes ka‐
zanacaktl■

Siimiiriiye kargr
direnmeye and igtik
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