
TIE VAPAUTEEN KESÄKUU, 1924

I. W. W:N SÄÄNNÖT
(Jatkoa edelliseen numeroon)

(c) Yleisellä toimeenpanevalla komitealla on oleva täysi valta antaa lupakirjoja teolli- suu sdepartem enteili e, teollisuusunioille ja bran ehei lie. Sillä on myöskin valta antaa lupakirjoja sellaisille unioille ja järjestöille ja luokitella sellaiset järjestöt, joiden suhteen ei tässä alempana määritellä.
(d) Siinä tapauksessa, että I. W. W ;n alajärjestön jäsenet ovat lakossa tai työsulussa ja yleisen toimeenpanevan komitean käsityksen mukaan tulee tarpeelliseksi kutsua lakkoon joku toinen unio tai järjestö, on se valtuutettu siten tekemään.(e) Yleisellä toimeenpanevalla komitealla on oleva täysi valta virallisen julkaisun yli ja valta ohjata toimitusohjelmaa. Toimittajan nimittää yleinen toimeenpaneva komitea ja on toimittaja saava sellaista palkkaa kuin yleinen toimeenpaneva komitea katsoo oikeudenmukaiseksi ja kohtuulli- liseksi.(f) Yleisen toimeenpanevan komitean jäsenillä on oikeus käydä jokaisessa I, W. W :n alajärjestössä ja on heillä täydet valtuudet tutkia ja tarkastaa kaikkien sanottujen järjestöjen tilit ja myöskin saattaa käytäntöön sellainen yleinen kirjanpitojärjestelmä kuin I. W. W:n yleinen konvent- sioni kulloinkin hyväksyy.(g) Yleisen toimeenpanevan komitean on kokoonnuttava yleisen järjestäjän kutsusta tai yleisen toimeenpanevan komitean jäsenten äänestyksellä sekä silloin kun kaksi tai useampi teollisuusunio sitä vaatii.(h) Kaikki järjestöä koskevat asiat on päätettävä yleisen toimeenpanevan komitean kokonaisuudessaan, postin tai sähkö- lennättimen välityksellä silloin kun sen jäseniä on poissa päätoimistosta.Kaikissa asioissa päättäminen vaatii kahden kolmasosan enemmistön.

S y y tök se t Y le isiä  V irk a ilijo ita  V a sta an .
Pykälä 6. (a) Syytökset ketä tahansa y- leistä virkailijaa vastaan ovat tehtävät kirjallisessa muodossa ja päällekantajan oman valinnan mukaan esitettävä se joko yleiselle toimeenpanevalle komitealle tai yleiselle konventsionille.Jos syytöskirjelmä lähetetään yleiselle toimeenpanevalle komitealle, on tämän viipymättä siitä jäljennös lähetettävä syytetylle sekä samalla ilmoitettava aika, koska syytökset ovat käsittelyn alaisena. Yleiselle konventsionille esitettävät syytökset ovat lähetettävät yleiselle kirjurille 60 päivää ennen konventsionin kokoontumista.Syytökset saatuaan yleisen kirjurin velvollisuus on lähettää jäljennös kirjelmästä syytetylle sekä kehoittaa häntä saapumaan konventsioniin tutkittavaksi.(b) Kaikki yleisen toimeenpanevan komitean päätökset, koskien sen käsiteltäväksi annettuja syytös juttu ja, voidaan vedota

s e uraa vaan yleiseen konventsioniin ja sieltä yleiselle jäsenistölle. Yleisen konventsi- onin tekemät päätökset, koskien syytöksiä, voidaan vedota yleisjäsenistölle. Yleiseen jäsenistöön vedotusta jutusta koituneet kulut suorittaa vetooja. Jos vetoomuksen johdosta toimeenpantu äänestys päättyy vetoo- jan voitoksi, niin silloin täytyy yleisjärjes- tön suorittaa vetoomiskustannukset takaisin asianomaiselle.
N E L JÄ S LU K U .

T eo llisuusunion  V irk a ilija t.
Pykälä 1. (a) Teollisuusunioiden virkailijat ovat seuraavat: sihteeri-rahastonhoitaja ja yleinen järjestö komitea, jonka jäsenistä yksi toimii puheenjohtajana. Virkailijoiden valinta tulee toimittaa vähintäin kerran vuodessa,
(b) Koska tahansa jollekin uuden teolli- suusunion kolmelle branchille annetaan lupakirjat, tulee näiden branchien muodostaa sille teollisuusuniollb yleisen järjestö- komitean. Tämän komitean tehtävänä on pitää yllä yhteistoimintaa teollisuusunion ja sen branchien välillä, sekä sen departementin välillä, mihin se kuuluu ja myös Industrial Workers of the World’in yleisen päämajan kanssa.
(c) Yleisen järjestökomitean tulee pitää kokouksia niin usein, kuin tarve, taikka e- nemmistö teollisuusunion brancheistä eli jäsenistöstä vaatii.
T eollisuusun io n  S ih te e rin  T eh tä v ä t.

Pykälä 2. (a) Teollisuusunion sihteerien tulee tehdä kuukausittain, tiliraporttien yhteydessä, luettelo teollisuusunioille, yleiselle päämajalle, yleiselle puolustuskomitealle sekä järjestön alaosille olevista veloistaan ja suorittaa ne jokaisen kuukauden lopussa.
(b) Mikä tahansa I. W.W;n osa, joka jättää siten tekemättä kuten yllä on mainittu, yhdeksänkymmentä päivää, niin julistetaan sellainen osa olevan huonolla perustalla ja silloin y. t. k. säännöstelee sellaisen osan rahallista toimintaa niin kau- van, kunnes velat tulevat maksetuiksi.(c) Kaikkien teollisuusunioiden tulee tehdä kuukausittain yksityiskohtainen tili- raportti teollisuusunion tuloista ja menoista, sekä alaisiensa osien tileistä ja julkaista ne.(d) Kirjuri-rahastonhoitajalla ja teolli- suusunio-osastojen kirjureilla (jotka ovat palkkaa nauttivia toimitsijoita) on ainoastaan puhe- mutta ei äänestysoikeutta työkokouksissa.

B ranchien  S ih teerien  ja  D e lig e ittien  
T eh täv ä t.

Pykälä 3. (a) Kaikkien uusien jäsenten hakemukset, jotka tulevat hyväksytyiksi
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oleviin teollisuusunioihin, tulee lähettää sen teollisuusunion sihteerille, minkä jäsen sihteeri taikka deligeitti on, ja hänen vuorostaan tulee viikottain ne lähettää kullekin asianomaiselle . teollisuusuniolle, vähentämällä vain käytettyjen välineiden kustannukset.(b) Teollisuusunioiden branchien sihteerit ja deligeitit ovat oikeutettuja kantamaan sisäänkirjoitusmaksuja ja jäsenmaksuja kaikilta palkkatyöläisiltä missä teollisuudessa tahansa paikkakunnallaan.(e) Teollisuusunioiden sihteerien tulee lähettää viikottain yleiseen päämajaan raportit ja jäsenhakemukset kaikista niistä jäsenistä, jotka yhtyvät senlaisiin teollisuusunioihin, joilla ei vielä ole lupakirjaa.
V IID E S  LUKU.
Konventsionit.

Pykälä 1. (a) Industrial Workers of the World liiton vuotuinen konventsioni kokoontuu jokaisen vuoden marraskuun toisena maanantaina siellä missä yleinen päämaja sijaitsee.(b) Industrial Worker of the Worldin perussääntöjen mukainen konventsioni kokoontuu toisena maanantaina marraskuussa, joka toisena vuotena.Pykälä 2. Industrial Workers of the World In lakiasäätävänä laitoksena on Järjestön konventsioni ja sen tekemät Perussaan tömuutokset astuvat voimaan niin pian kuin ne ovat tulleet jäsenistön kesken yleisäänestyksellä hyväksytyiksi. Perussääntöihin tehdyt muutokset tulee yleisen toimeenpanevan komitean alistaa yleisäänestyksellä hyväksyttäviksi viidentoista päivän sisällä sen jälkeen kun konventsioni on hajaantunut. Äänestysaika päättyy neljänkymmen en viiden päivän kuluttua sen avoimeksi julistamisen jälkeen.
Pykälä 3. Vuotuiseen konventsioniin valitut edustajat ovat alempana määriteltyjen ehtojen alaisia. Yleisellä kirjnrira- hastonhoitajalla ja toisilla yleisen toimeenpanevan komitean Jäsenillä yleisinä edustajina on puhe-, mutta ei äänestys- oikeutta ja he eivät voi ketään valtakirjoilla edustaa, eivätkä myöskään voi käyttää äänioikeutta minkään järjestön yksi- kön (unit) puolesta. Edustajan tai edustajain kelpoisuutta koskevassa äänestyksessä kukin edustaja voi äänestää ainoastaan yhdellä äänellä.

E dustus.
Pykälä 4. (a) Edustus konventsionissa määritellään konventsionin edellä päättyneen tilivuoden aikana yleiseen päämajaan maksetun vero-osuuden perusteella, paitsi huomioonottaen sellaiset teollisuus- uniot, joilla on lupakirja ollut vähemmän kuin vuoden, joiden edustusoikeus määritellään suhteellisesti siltä ajalta. Jokaisella unlolla, jolla on edustusoikeus kon- ventsionissa tulee olemaan yksi ääni en- simäiseltä viideltäkymmeneltä (50) jäseneltä ja yksi lisä-ääni jokaiselta seuraa-

valta viideltäkymmeneltä (50) lisä-jäse- neltä, tai sen suuremmalta osalta.
E d u s ta jien  Ä änet.

(h) Suoranaisesti Industrial Wor- kers of the World liittoon kuuluvat uniot, joissa on vain 200 jäsentä tai sitä vähemmän, voivat lähettää yhden edustajan ja lisäksi yhden edustajan jokaista s e ur aavaa 200 tai sen suurinta osaa kohti.
(c) Milloin jotain teollisuusunio- ta konventsionissa edustaa kaksi tai useampia edustajia, tällöin sellaisten teollisuusunioiden äänet on edustajain kesken tasapuolisesti jaettava.

V a lta k ir ja t .
Pykälä 5. (a) Jokaisen vuoden syyskuun 1 :nen päivä, tai sitä ennen, yleisen kirjuri- rahastonhoitajan tulee lähettää jokaiselle teollisuusuinolle kaksikappaleisia (duplica- te) valtakirjoja niin paljon kuinka monta edustajaa ja varaedustajaa ne ovat oikeutetut konventsioniin lähettämään.

(b) Teollisuusunion on asianmukaisesti täytettävä kirjuri-rahastonhoitalta tulleet valtakirjakaavakkeet ja palautettava yksi yleiseen päämajaan viimeistään lokakuun viidestoista päivä. Konventsionin kokoonnuttua edustajain on valtakirjain toinen osa annettava valtakirjain tarkastuskomitealle.
V älia ik a in en  Is tu n to .

Pykälä 6. Yleinen toimeenpaneva komitea valmistaa listan konventsionin edustajista joita vastaan ei ole tehty muistutusta päämajaan. Konventsionin kutsuu kokoon yleinen kirjurirahastonhoitaja, joka myöskin lukee edustajain nimet mainitulta listalta konventsionille. Sanotulla listalla mainitut edustajat sitten ryhtyvät väliaikaisesti järjestämään kokouksen valitsemalla väliaikaisen puheenjohtajan ja valtakirjain tarkastuskomitean.
E d u s ta ja in  K elpoisuus.

Pykälä 7. (a) Edustajain, ollakseen kelvollisia yleiseen konventsioniin teollisuus- uni oi st a, tulee olla kuuluneita I. W. W :hen kolme vuotta ja olla kaksitoista kuukautta hyvässä jäsenyydessä ennen nimittämistä.(b) Kaikkien palkattujen virkailijain ja työläisten täytyy olla ollut pois virastaan ja palkkalistalta vähintään 90 päivää konventsionin kokoontumisen edellä ennen kuin he voivat olla kelvollisia edustajiksi yleiseen konventsioniin.(c) Edustajat yleiseen konventioniin eivät saa olla edustajana kahdessa konven- tionissa peräkkäin.
E d u s ta jie n  Jäsen y y sto d istu k se t.

(d) Kunkin teollisuusunion sihteeri-rahastonhoitajan tulee lähettää niiden edustajain täydellinen jäsenyystodistus, jotka tulevat konventioniin edustajiksi, I. W . W:n y. -t. k:n puheenjohtajalle sekä sih-
< ------------------------------------------------- ---------------- ------------------------------------------------------ ^
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teeri-rahastonhoitajalle siten edistäen yleisen konventsionin valtakirjakomitean työtä tulevaisuudessa.
E d u lta  jä in  K u stan n u k se t.

Pykälä 8. Yleiseen konventsioniin osaaottanelden edustajain kustannukset maksavat ne teolUsuusuniot, joita lie edustavat, paitsi matkakulut, jotka maksaa yleisjärjestö.
Y h teise t E d u ita ja t .

Pykälä 9. Kaksi tai suurempi lukumäärä uni o itä, joiden yhteinen jäsenmäärä on viisisataa (500) tai vähemmän, voivat yhteisesti lähettää edustajan konventsioniin ja sanottu edustaja voi konventsionissa äänestää ennemmin määriteltyjen perusteiden mukaisesti; ottaen huomioon, että sanottu edustaja on jonkun hänet lähettäneen union täysinmaksanut jäsen.
V ela t.

Pykälä 10. TeolUsuusuniot, joilla on velkaa yleis järjestön kontrolleeraamalle viralliselle äänenkannattajalle, tai kustan- nustoimistolle, ollen näillä riittävästi varoja velkojensa suorittamiseen Ja kuitenkin jättävät sen tekemättä, eivät voi olla edustettuina yleisessä konventsionissa.
T ilien ta rk as tu sk o m itea .

Pykälä 11. Kaikkien teollisuusunioiden sihteerien ja puheenjohtajien, joiden olinpaikka on Chicagossa, tulee kutsua koolle yleinen jäsenistön kokous Chicagossa 30 päivää ennen yleisen konventsionin alkamista tarkoituksella valita tilicntarkastuskomi- tea sanotussa kokouksessa, joka tarkastaa yleisen päämajan tilit ja varastot. Kukaan jäsen, joka ei ole ollut virasta poissa yhdeksääkymmentä päivää, ei ole kelvollinen tähän komiteaan.
P ää tö ses ity k se t.

Pykälä 12. Yleiselle konventsionille aijo- tut päätösesitykset täytyy ensin alistaa asianomaisen teollisuusunion konventsionille käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi. Jollei te- ollisuusuitiolla ole konventsionia, tulee päätösesityksiä tehneen branchin lähettää ne teollisuusunionsa päämajaan, jossa ne lajitellaan. Jokaisen päätösesityksen täytyy olla kirjoitettu eri paperille ja kaksoiskopiol- la varustetun. Mitään jonkun yksilön lähettämää päätösesitystä ei oteta yleisessä konventsionissa käsiteltäväksi.
K U U D ES LUKU .

Leima,
Pykälä 1. Järjestöllä on yleinen leima. Sen värin tulee olla punan en ja aina saman mallinen. Yleistä leimaa ei saa milloinkaan luovuttaa työnantajalle, vaan on se yksinomaan omistettu järjestöllemme. Ainoastaan Industrial Workers of the Worldln yleisistä virastoista ulosannetuis- sa järjestön aBioita ja periaatteita selvit

tävissä agitatsionilipuisBa (stickers), len
tolehtisissä Ja kirjallisuudessa käytetään 
yleistä leimaa I. W. W:n jäsenten suorit
taman työn todisteena.Yleistä leimaa voidaan painotuotteissa käyttää ainoastaan järjestön virkailijain suostumuksella, liman minkään työnantajan asiaan sekaantumista.Milloin hyvänsä yleistä leimaa käytetään i. w. Iäisten suorittaman työn todistuksena, sitä aina täytyy seurata allekirjoitus osottamaan, että työ on näiden suorittama, mainiten asianomaisen teollisuusdepartementin nimen ja union tai unloiden numerot, joihin he jäseninä kuuluvat; yleistä leimaa ei koskaan saa käyttää Ilman tällaista selostusta.

L eim asin .
Pykälä 2. Yleinen kirjurirahastonhoitaja hankkii jokaiselle uniolle leimasimen missä tulee olla union numero; Ja kaikki union viralliset paperit ovat sillä leimattavat ja ilman tätä leimaa ei mitään pidetä laillisena.

S E IT S E M Ä S  L U K U .
Järjestön Tulot.

Pykälä 1. Tulonsa järjestö saa seuraa1valla tavalla: Teollisuusdepartment-tien lupaklrjamaksu on $25.000 ja teollisuusunioiden $10.00. Teollisuusunioiden paikallisosastot maksavat $2.00 leimasimesta ja lupakirjasta. Teollisuusunioiden päämajat varustavat tarvittavat välineet.
Jä sen y y sv e ro t P ä ä  jä r je s tö lle .

Pykälä 2. (a) Teollisuusdepartmentitmaksavat jäsenveroina yleiseen 'rahastoon 10 senttiä kuukaudessa jokaista jäsentä kohti.(b) TeolUsuusuniot maksavat viisitoista (15) senttiä jokaista jäsentä kohti kuukaudessa.
S isään k ir jo itu sm ak su t j a  K u ukauaivero t.

Pykälä 3. (a) Jäsenten sisäänkirjoitus- maksu teollisuusunioihin on $2.00. Ylels- järjestön kanssa suoranaisessa yhteydessä olevain teollisuusunioiden jäsenvero on 50 senttiä kuukaudessa. Yllämainituista sisäänkirjoitusmaksuista, tai jäsen- veroista saaduista tuloista ei osaakaan saa käyttää sairaus- tai kuoleman apukas- sana, vaan tulee ne säilyttää kassassa yleisenä rahastona oikeutettujen menojen suorittamista varten.(b) TeolUsuusuniot voivat perustaa bran- cheja pääveroperustan mukaisesti silloin kun siten menetelty on hyväksytty teollisuusunion jäsenistön yleisäänestyksellä.
P u o lu stu s  j a  A v ustu s.

Pykälä 4. Yleinen toimeenpaneva komitea panee ulos vapaaehtoisia yleisen puolustuksen veromerkkejä, teollisuusunioille ja Industrial Workers of the World liiton alaosastoille, jotka myyvät ne ja täten kerätyt varat tilittävät järjestön yleiselle kirjuri-rahastonhoitajalle. ( J a tk e ta a n )
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