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TEKNİK ¿IEKA.IT ARKADAŞ ,
Her geçen gün "bir karabasan gibi çöküyor hayat pahalılığı.Maaşlarınızın,
yan ödemelerimizin satır, alma gücü giderek azalıyor.Bir samanların seç
kin,ayrıcalıklı kesimi de- iliz artık,‘
bunu kavramak gerek.İşsizlik,güven
siz yarınlar artık yabancımız değil.Birer ücretli emekçiyiz tüm memur
lar gibi ve ayrıca işçiler gibi sendikal haklara da sahip depiliz çoru
muz,Be şımızı sokacak evimiz,çocuklarımızın güvenli bir 3-nrını yok.
Cebimizden,soframızdan,paramız,lokmamız eksiliyor ’-er gün,bir yerlere
gidiyor parça /parça azalıyor.
SÖrOR.ÎITJH &JDEÜİ KAP İTAİİZII TERCİHİD/R
Başa kim geçerse geçsin,kişi] erden ve partilerden baL
~imsiz bir çark d ön
dü, d önciyor.! ai çark dışa bakımlı çarpık kapitalizmin çarkı.tercihini bu
düzen en yana yapan iktidarlar,bunun bir sonucu olarak ellerini cepleri
mize soktular tekrar,tekrar.
Tüccarın kar had .i artırıldı,fiyatlar arttı,ücretler yerinde saydı.İhra
catçılara ,sanayicilere vergi iadesi uygular. '1 ,bizi., vergilerimiz arttı.
Sanayicilere teşvik primi da'itildi,bizim gelirimiz c onduruldu .Patent
denildi, 71 ov/ ov denildi,dış borç denildi,silah denildi milyarlar em
peryalist ülkelere ödendi,elimiziekine avucumuzdakine el konularak.
Tüm c!o;,al gerc’-'jininleriiTizin fiyatları kat kat artarken, ekmekten,kitaba,
etten,giyi e¿yol parasın?an,kiraya tüm harcamalarımız akıl almaz boyut
lara ula cırken, 11 e yazıl; ki "Devletin bize biçti.;! de/’er- giderek düştü.
657 SAYILI YASA KADER DEl İİDIP
Kadermiş gibi dayatıldı 657 sayılı yasa.Sendikal haklarımız,grev,toplu
sözleşme hakkımız bir yana artık derneklere üye olmamız bile çok görülü
yor.
Kader de“i? ,kapitalist düzenin mantı-.1 bu. Çalışma ya 11 her gün daha zen
gin olacak,ı_ 'lisanlar ise yoksullaşacak,yoksullaşacak.Ancak şunu herkes
bilmelidir: ki boyun e- neyecefiz .Mücadele etmek, .utlu günler için,güven] i
yarınlar için,daha iyi hayat koşulları için mücadele et -.ek görevi bizle-ri bekliyor.dİK1bu gör ve t libiz,sonuna kadar...
j'U yıkılası düzen bizi yoksullaştırıyorsa,işsizlik,pahalılık,ölüm onun
eseriyse bu düzen bizim düzenimiz değil.Onu sahipleri savunsun.
Pe Çili benzetmeleri,ne uydurma senaryolar bizi.’ iicadele gerecine olan
inancımızı zarsa. >az.
YAN 'jD:.;1 .ÜjE R DOF URlük.yrTüR
Son bir kaç yılda tüm fiyatlar dört beş misli artmışken,filelerimiz gi
derek boşalır,lokma lamdı 3 küçülürken 2 2 mart tarihli resmi gazetede bi
zimle alay ediliyor.kakanlar Kurulu yan ödemelerimizin 1970 yılındaki
esaslara g.oro ödenmezini kararlaştırmıştır diyor devletiz- gazetesi .Alış
tırmak iofln 1979 yılı için saptanana de^in diyor,dondurduk diyemiyor.
Yan ödeme erine yakacak,konut„ulaşım,giyim,çocuk .ve aile,eğitim gibi
te;nel gormkciî •-.eleri..izi karşılamaya yönelik,fiyatlara paralel artan ve
yasamarlm g r;ence a-1 tına alınmış sosyal yardımlar talep ettik,ancak ve
rilmedi .Yasa.' arda belirtilenler bile gaspedil ’i.
kep soy.-: edik yan ö "eme ,kat savı çözüm der'il diye.Eırakalı. • çöz §. ol. ayı
yas ımızı bir nebz® olmm -düzeltmeye bile -etcmli do;il bunla m

Cebimizden paramız çalmıyor vergi olarak,zara olarak,devalüasyon olarak.
Ve büyük sanayicilere ve büyük tüccarlara aktarılıyor kredi,teşvik,ver
gi iadesi olarak.Jümperyalipcin kasasına doluyor faiz olarak,borç olarak
kar olarak.
SÖMURuYE'EAfl'II Iİ.İCA: LE EDECE,;£Z
Eu sömürüye karnı ucauele etmek gerek;sömürünün sınırlandırılması için
sendikalaşmak gerek.Eu demektir ki :,GR..JVLİ TCü?LU SöZLvJŞEELI SENDİKAL
RAKLARIIIIZI İSTERİZ•• diye haykırmak gerek,kavga vermek gerek.
Bu mücadeleyi el ele,omuz omuza verebilmek için tüm teknik elemanlar
TÜTED çatısı altında toplanalım.
Sömürünün ve baskının olmadığı güzel,aydınlık'günler ancak örgütlü,kit
lesel ve birlikte mücadele verilerek kurulur.
SELA
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