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MAHA AJANS!
D/SKe BAĞLI TÜRKİYE MADENJŞ SENDİKASININ HABER AJANSIDIR

rt- GÖN: 9,6.1977
.  SAYIr 977/20

Sendikamz I, -Bölge Ter.silcisi,
Murat Tokmak'xn Afyon Cezaevinden
gönderdiği nelctubu aynen yayınlı
yoruz.

İşvereMjErîn Şükranla iûirsilabact
İYÎ NİYET ve FEDAIvaHLIKLART I
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'  • , işçi sınıfınızın, elsmegine, aşına göz koyanlar, işçi sınıfını
zın kanı ve canı pahasına burjuvaziden söke söke aldığı Grev ve Top
lu Sözleşme Hakkını dolaylı yollardan etkisiz hale getirnek isteyen
saldırganlar, burjuva basınında çarşaf-çarşaf ilân vererek, işçile
rin neden Greve sürüklendiğini, işverenlerin iyi niyet ve fedakâr
lıklarından bahsediyorlar.

Kin bu kraldan dahada kralcı olanlar. Bunlar kinin temsilcileri,
ü;>elerinize, işçileriniz diyerek kendilerine hangi payı çıkarnayı
anaçlıyorlar• Kini tensilen işçileri ve kanuyu uyarıyorlar?

Ülkenizde işbirlikçi tekelci burjuvazinin, Koçlar, Sabancılar,
Eczacıbaşılar gibi büyük sömürgenlerin, işçi sınıfı ve onun örgütle
rine karşı faaliyete geçirdiği, MESS ve Yöneticileri.

-Daha kaç ay oldu, işçilere karşı oluşturmş olduğunuz nilyar- ^
İlk Grev Eohunu kuralı. Kaç hafta oldu, sizin saldırgan politikanız
dışında sözleşme inzalayan işverenleri, sözün ona örgütünüzden ihraç
ettiğiniz. Daha kaç gün oldu, Kıderı Tazninatı 30 g^önde kalsın, sos
yal yardınlar dondurulsım, yalnız ve yalnız belli niktar ücret zan- '
m verebiliriz dedikleriniz.

■  ' ^ ^ 'i-Nu çabuk unuttunuz, sömürüsünün durmasına tahammül edemeyip,
sözleşiioyi imzalcmak isteyen işverene yanımızda baskı yaparak, Lo
kavt ilan ettiğinizi ve işçileri sokağa döktüğünüzü.

-Ne çabuk unuttunuz. Toplu Sözleşme yapmaktan kurtulmak için,
ÎDA^, TtJRK TELEFON,. AHBOS, ÜNİVERSAL, BÎLĞE TÎC. ve M/lGİRliS gibi

Sahibi. Türkiye MadenJş Sendikası adına: Kemal TÜRKLER
Yazı işleri müdürü-. Kudret YILDIRIM
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Fabrikaları^ kapattırıp sonra başka nan altında açtırarak, asgari üc
retle yeni işçi aldığınızı.

-Ne çabuk ımuttunuz, 16 Eylül'de fasist DGN Yasasına karşı ve-
rilen nücadelo sonpcu işyerlerinden attığınız kaklarında kara liste
ler ta_iz,i]i ektiğiniz ve açlığa sevkettiginizi zardiettiginiz DÎSK ü- '
yelerini.

-Ne çabuk'unuttunuz, 16 Eylül'de Sendika Odasındaki bir Ter^sil- '
cinizi bir faşiste vurdurarak faili kanundan kaçırdığınızı, ve daha '
nicelerini,

,  Sızın, bunlar gözle görülür yaptıklarınız. Ya diğerleri, ya si- "
yasal tensilciniz MC ile işçi sınıfınız ve enekçi halkınız üzerinde
ki oyunlarınız. Siz bunları unutabilirsiniz belki. Çünkü siz bile-

zsiniz açligii, ne denek olduğunu, .siz bilenezsiniz, babasız kalan
I çocukların ızdırabını, siz bilenezsiniz, karda kışta zevkle beklenen

V Nöbotiiii., no- olduğunu. Bunları bütün bunları üyeleriniz ve iş- ■ '
çı sınıfınız uıutnadı, unutnıyacaktırda.

Bütün bunlara ragnen, işverenlerin en saldırganlarının, örgütü
«ESS Olarak aiain ne hainiz var, işçi zinıfaraza'işçilerimiz dene
ye. Hen kazua dışlı vanpir olup kanını eneoeksin, hen horlayıp, küf_

.rodeceksin, hec kaşını, pözünü begenneyip işten atarak, açlığa sefa
lete İteneksin. Daha da oln.ıdı öldürtecek, zindanlara kapatacaksın ;
ondan sonrada feveran ederek, "Bu Grev, Grev oln-aktaıl çıkmştır. ' ' '
İdeolojiktir. Yapn.ajrın otneyin, ' işverenler iyi niyetli fedakârdır" "
lyeceksin. Tok öyle yagna, siz kendinizi uyanık, işçi sınnfını uvu-

yor.^u zamaediyprsımuz.

.  Biz İŞÇİ sınıfı olarak dost ve diişcanımzı belledik, açın eözü-
nuzu, ^lor^ sizü., düşündüğünüz günler dcgil, gün doğdu devran möndü
açın gozuıuzu, görün önleyeriiyeneginizbu soli.

.  . oizin ağababalarınızın çürünüş'düıya görüşü bir tek İQçıyı bile etkileyenez. îşçi sınıfınız inançlı ve kararlıdır. Sönürfl ^
aoygun, tala.1 va yalan düzeniniz k.apitalizni nihayete erdirecek yo-ü ^
ne ınsar,ın ıns,.ıa kul elnıynoagı, herkesin insanca yaşayabileceği
sonurusuz, baskısız bir düzeni, sosyalizni kuracaktır. Bu böyle t', ■-
ne. SÖlLENMEDl SON SÖZÜMÜZ, , K/IVGA YENİ BAoLAYACAKİ ^

Tlg-it üyeler, Sevgili İşçiler, Haklı ve Onurlu Grevinizde siz ■ rlere.sendikaraza ve Türkiye işçi sınıfınıza başarılar diler s-iÜ
re Afyon Cezaevinden saygılar, sunarın. ' „rftofizie-


