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rT'üRK-METAL SENDİKASI
GENEL BAŞKANLIĞINDAN

İŞÇi .ARlADAŞLARlMJZ

8. 2. 19~5 t, maı1tııi güııürıü DorJ ■ Metal I,çilc,ri için şanıh bir gün kabul ediyoruz. Çünkü o güıı
paJnracıluııı ipini pnara çıktı, şışirilen baloncuklar pntladı. 8. 2.1975 cumarteıi güoü Ç~CDAŞ
lllıT .Al -iŞ 'füıkiytııiıı lırr yrıiııde dduğu gihi Burıada da tükendığini yine k...odi ilan etti .Belki bu
Çağdaş Mcıtal-lt Seodikaıının kurulalıdan beri,iıtemiyerek dıs olııa Metal işçisi adına ilk ve ıon hayırlı
davranışı oldu.
Yalanlar H g,.ç gtrçf'kleı le boğulur, hem zayıf hıımdo dli m olanlar, haklı vtı giiçlünün karşuııoda güneıi
gören kaııa misali erir kayıp olurlar. ltt• TÜRK-J Ş'io gücüyle g •!Ce kondu ııendıkaları böylesine
eridi kayboldular.

t~Çi ARKADAŞLARIMJZ
Parazitler L, ruııaf • dıldi .Ayrık oı ları tf'mialeadi. SırasaCları ııklaştırm ıya d.abada ıüratle TOR K MET.\ L 'de
yek vücut olmaya geldi. Güniimüzün hayat ,artlarınıı uyguıı bir -. toplu ıözleşme yapabilmemi~in hat
ıaıtı 'J tJ]il-iŞ lıi.in) «'&ıntle Ti.ırk M•tal'de Lütünlt>şmektir •
.~
Alın terimizin kurşılığı için, çoluk çocuğuınu:rno r.kmek davası için kutlu davamızı ka~unlanm;;;'
•
uygun Lir şc-kilde ıüıdfüüı ken Lizf' hiçLir kuvvet ~ngel olamaz. Buna yeltenenler kartılarında birbuçuk
mılyon 'J üı k i~çisini 1 fRK-lŞ'i bulacalı.lıırdır.
02.ülerf'k söyl.-mek gerel.irk,; eondıkayı ancak bir çıkar kapısı olarak görenler, muhtelif iş yerlerind;
yaptıkları
lrnr,u~mıılarla işçıyi kanun yoluyla ve toplu &özleşmc-lerle elde ettiği ikramiye ve diğer
h11klerı11dan ırıvbn;m Lmıkmukla tı:hdit etmişlndir . Aynı anda bizzat işçi Arkada,tıırımızdan
ağızlarının Pa) )arını alıırı hu kanun ve nizamlardan haber.iİZ yaratıklara bir kere daha ikaz ediyoruz
İşçinin ka.ıandığı haklara kimse el uzatamaz Bıı adi eller Burıta Mdal işçisi TÜRK MET.\L'~ gönlii"
veıdiği için lıöylesine bir edepsizliğe yeheııir;e Türkiye C,ımhuriyetinin kanunlıırırun yanı sıra, lıütiin • •
ı i ıi) ), 'J i Jl -J~'i Lulııcaklardır. Birkere daha tekrarJa f.ıyJ.ı g3rıiyoru,: Bu d.ıva tiim:iyle birbuçıı"_,
milyon 1ürk i,çisine. 'J üık-J~'e mal olmuş bir d.ıvadır .
Türk i,çieinin tek 1emeilcisi Türk-iş Bursa,Lıki binlısrc:e metal işçisinin kaderini çapulcuların elindeıı
k, panp almakta. \le onları aydınlıklara çıkarm.ıkta kararlıdır.
lŞÇi ARKA OAŞLAH iMiZ
Toplu ııözle,melere kıııa bir zaman kalmıştır Zamanımız azahlıkça m,selelerimiz çoğalmaktad r. Bütün
IJU meselelere Lirliktc çözüm yolları ıırıydca~ız lrnlacağız ve muvaffak olacağız . bu amaçla TÜRK-lŞ
, genel başkanı Halil TU~Ç ve Türk Metal Sendikası yö • ıeticilori ol.arak 16.2 .1975 pazar günü saat
ljs .30'da Atatürk Kap .,lı S.ılonuıı«lı ıi,lerle hı,r.ıbor oLıc.ı}ı&, Bıır:Ja Môt;ıl işçis_inin kaderi ile ilgiH
.ıııilll9ararları birlikte alacağ,z.
1 cı,lantıya bütCn l;çi arkda1larımız davetlidir t oplantımııın ciddiyeti Sebebiyle eflence

ı,roğramı koyulmamıştır. Sizlerle birlikte eğleneceğimiz gUnlerde yakındadır.

O mutlu gün/ere

birlikte gayret ederek ulaşacağız. Sizlere güvenimiz. sonsuzdur.
Selam ve saygılarımızı sunar, aile ocağınızda mutluluklar dileriz.
TÜRK ME.TAL SENDIKASI YÔNE.r,~ KURULU AD/NA
TUrk Netal Sendikası
Gen~I Baıkanı

Xava ö'lDEm'J'R

Türk Metal

Sendikası

Gen~I sekreteri

1nuslala OlBEX
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