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Onlar için itçi
maldır.

Kasasını patronlardan ve ••ibeli kurulu••
la~dan atdı~ı paraları~ doldurUT. Bu p•r•
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İtçt ıııu.fının 4~nn bık.ı.naı:o ıe

ni,letilmeıi ve itç14tn ,ana
'kanunların
91~•~~1 ve 1,ıcnıaıi içio .UCadele ed•r•

İşçi a~nıfının mUcadeleainin yalnı.aea sen
dikal mücadele oll\\Odll1n~a•i7asi .Ucadele
n:tn de gerekli oldulunu savunur ve bu~
du çaltşıt',
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