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SEVG-İIİ ÜYE KARDEŞLERİM Z

Son günlerde çalışmakta olduğunuz işyerinizde huzur ve moralini
zi bozacak şekilde çeşitli ve maksatlı şayalarla sizleri ve Sendikanızı parçala
maya tevessül edenler çoktur.Siz üyelerimiz bariz olarak inandı^nız haklı dava
larınızdan alakoymak için duımadan çapa gösteren menfaatperenstieri elbette hüs
rana uzatacak derecede güç ve kabiliyete sahip olduğunuz muhakkaktır.

Sizler mensubu bulunduksunuz Maden-İş Sendikasının çatısı altında
her zaman oldu^ gibi birlik ve beraberlik duygusu ile çözülmez bag' halinde olduk
ça size ve Sendikanıza karşı iyi rüya görmeyenler sukuti hayale ukJrayacakları
tabidir»

AZİZ kardeşlerimiz

Maden-İş Sendikası üyelerinden 5 lira aidat alırken vermiş ol
duğu ani bir kararla üye aidatlarının 10 liraya yükseltmiştir.Diye çeşitli puro-
bagandalar yapıldı^ ökJrenilmiştir. Muhterem arkadaşlar Türkiye Maden-lş Sendika-,
sının çatısı altında bulunan bütün Bölge Merkez Şubeleri üyelerinden Ana Tüzü^-
müz gerekS'inee üye aidatları bir yevmiye tutarında kesilmektedir.

Bu güne kadar Ereğli Şubemizin üyelerine bu usul tatbik edilme
mesi gerek îşyerimizin ve Sendikamızın yeni kurulması hasebiyle bu tatbikat ya
pılmamış tır. Bu günde Ereğli Şubemiz mensubu bıûman üyelerimize istisnai bir şer-
kilde olarak Ana Tüzüğümüzün 49 uncu maddesinde tasrih edilen bir yevmiye tuta
rında aidat kesme usulü tatbik edilmeyip yalnız 10 lira aidat kesilmesi Genel
İcra Kurulumuz tarafından uygun görülmüş ve bir yevmiyenin geride kalan kısmını
Sendikamız üyelerine Sosyal yardım olarak kendilerine bırakmış bulnmaktadir•

Sendikamızın daha kuvvetli bir güce sahip Olması ve ileride da
ha elverişli hak ve menfaatleri sağlayabilmesi düşüncesi ile alınan bu karan
üyelerimizinde seve seve kabul ve tasvib edeceklerine inanmaktayız.Çok kısa za
man içinde Şubemizin Genel Kongresi yapılacaktır.Aidat konusunda münasip ve üye
lerimize yaraşır şekilde dereceli ve kademeli bir düzene bağlanması için müsbet
kararlar alınması düşünülmektedir.Bu bakımdan her ne olursa olsun sizi ve mensuK
bu bulunduğunuz Maden-îş Sendikasının parçalaması için yeltenenlere karşı her
zaman olduğu gibi bu günde dimdik durmanızı bekler hepinizi en samimi hisleri-
raizle selamlar işlerinizde üstün başarılar dileriz.
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