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FOR DE STRFIKE..\DF PREMv F3ARB
_DERNE VED NORSK CRAM SIG NON A/S
SØNDAG 31. OKTOBER KLOKKA 12.00 I SKJETTENBYEN • BUSS FRA. GRØNLANDS TORG
(TØ-7==EN) KLOKKA 11.00 -STØTT Di STREIKENDE VED NORSK CILAI-IPIONI
Den 9. september gikk samtlige fagorganiserte — i alt 9 — ved Norsk
Champignon A/3 på Hvam i Skedsmo til streik. De er alle fremmedarbeidere. Wollebekk arbeidsgivern — har møtt de streikende med særs
brutale midler. lan har gått til oppsigelser av samtlige ni. han har
truet de som bor på bedriftens brakker med utkastelse. Og framfor alt:
han har tatt i bruk streikebrytere. viollebekks midler vekker kraftig
avsky, og det er i alle arbeideres interesse å yte kraftig motstand
mot folk som Wollebekk.
BOIKOTT WOLLEBEKK CFAMPIGNONS:
De streikende har flere ganger oppfordret til boikott av Wollebekks
produkter. ler i denne byen selges det mye Wollebekk—sopp, både i
butikker og på restauranter. Det er ingen ting som forsvarer salg av
sopp fra en bedrift der arbeiderne er i streik og hvor det er satt inn
streikebrytere. Vi må ta de streikendes oppfordring om boikott alvorlig.
REIS KAMPEN MOT STREIKEBRYTERIET!

Det sentrale punktet i streiken er spørsmålet om streikebryterne. Takk@t
være streikebryterne klarer Wollebekk å holde produksjonen i gang.
Før steiebryterne blir fjernet kan streiken vanskelig vinnes.
Det er ingen ting som forsvarer streikebryterne. De stjeler arbeide
fra folk som har jobbet ved bedriften i fem år. Streikebryteri er
en trussel mot alle arbeidere. Derfor må streikebryterne
Karpen mot streikebryteri har alltid vært føtt kontant her til lands.
Ruolf Nilen kalte streikebrytere for "fredløs niding". Støtt de ni
streikende ved Norsk Champignon, og bekjemp streikebryteriet;
SLUTT OPP ON SOLIDARITETSMØTET SØNDAG 31/10 KLOKKA. 12.00 I SKJETTENBYEN.
MØT FRAM TIL BUSSAVGANG -EN KLOKKA 11.00 PÅ GRØNLANDS TORG,

STØTT DE STREIKENDE VED NORSK CHAMPIGNON1
BOIKOTT WOLLEBEKK CHAMPIGNONS1
REIS KAMPEN MOT STRELL2BRYTERIET!
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