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

K A H D EK SA S LUKU 
P eru**ääntöm uutok*et.

Pykälä 1. (a) Kaikissa perussääntöjä ja 
sivulakeja koskevissa korjausehdotuk
sissa on selvästi määriteltävä luku, pykälä 
ja paragraffi, jota korjaus koskee. Uusista 
luvuista ja pykälistä on myöskin selvästi 
mainittava, jokainen korjattavaksi aijottu 
pykälä on kirjoitettava eri paperille.

R is tir iita ise t K ohdat,
(b) Kaikki kohdat perussäännöissä, jotka 

ovat ristiriitaisia yleisäänestyksellä hyväk
syttyjen korjausten kanssa, julistetaan tä
ten mitättömiksi.

Y1 ei sää ne st y kset.
Pykälä 2. (a) Yleinen toimeenpaneva 

komitea, tai mikä teollisuusunio tahansa, 
joka on yleis järjestössä hyvässä jäsenyy
dessä, voipi panna ai otteen yleisäänestyk- 
selle, mistä kysymyksestä tahansa.

(b) Yleiselle virastolle tulee antaa syyt 
ja väitteet siihen.

(c) Saatuaan ykisäänestyskutsualot- 
teen, yleisvirasto julkaisee sen virallisessa 
äänenkannattajassa, myöten ja vastaan o- 
levien väitteiden kanssa ja alistaa sen kai
kille teollisuusunioille ja teollisuudeparte- 
menteille kannatusta varten kolmenkymme
nen päivän sisällä.

(d) Kaikki kannatukset teollisuusunioil- 
ta täytyy olla yleisessä virastossa neljän
kymmen en viiden päivän sisällä siitä päi
västä lukien kun ne on teollisuusunioille 
alistettu. Jos ei riittävää määrää kannatuk
sia. ole yleisvirastoon saapunut neljänkym- 
menenviiden päivän sisällä, niin yleisää- 
nestyskutsu tulee mitättömäksi.

(e) Sen jälkeen kuin tarpeellinen mää
rä on kannatuksia saapunut, yleisviraston 
tulee alistaa yleisäänestys äänestettäväksi 
viidentoista päivän sisällä. Teollisuusunioi- 
den lasketut äänestyksen tulokset on palau
tettava yleisvirastoon kuudenkymmenen 
päivän sisällä, lukien siitä ajasta kuin yleis
äänestys on alistettu teollisuusunioille.

(f) Yleisäänestyksen tulokset säilyte
tään suljetuissa kuorissa päämajassa, sik
si kunnes vaalikomltea, sellainen kuin 
paragraffissa (g) määritellään, kokoon
tuu. Sellaisen komitean tulee kokoon
tua, ei myöhemmin, kuin yhdeksänkymme- 
nen päivän ajalla lukien siitä päivästä 
kuin ylelsäänestykset alistetaan teollisuus- 
unloille.

Yleisen kirjuri-rahastonhoitajan tulee 
Ilmoittaa teollisuusunlolle, tai yleisäänes- 
tysalotteen tekijälle ajasta jolloin tämä 
komitea on määrätty kokoontumaan.

(g) Yleisäänestyksen tuloksia tarkas
tava vaalikomitea tulee muodostua eeu- •

rasvalla tavalla: Neljä jäsentä, jotka
ovat jatkuvasti olleet hyvässä jäsenyy
dessä vuoden ajan tähän komiteaan vali
tuksi tulemisensa edellä, valitaan teolli- 
suusunion toimesta siinä kaupungissa, 
missä päämaja sijaitsee ja he tulevat toi
mimaan vaalikomiteana. Heidän huos- 
tassaan tulee olemaan kaikki vaalien ja 
ylelsäänestyksien tulokset. Raportissaan 
kuukausibulletiinlssa yleinen kirjuri-ra
hastonhoitaja raportteeraa yleisäänestyk- 
set Ja vaalit, ja julkaisee vaalikomitean 
jäsenten nimet, korttinumerot ja teolli- 
suusunlot, joiden jäseniä he ovat.

(h) Teollisuusunio, tai yleisäänestys- 
alotteen tekijä maksaa oman edustajansa 
kulut vaalikomiteassa, ellei yleisäänestys 
tule hyväksytyksi, mutta jos se tulee 
hyväksytyksi, suorittaa kulungit yleis- 
järjestö, kuten on määritelty perussääntö
jen luvuissa: “toimitsijat ja palkkiot".

(i) Yleisäänestys-alotteen ajan muutta
minen jonkun toiminnan, tai viivytyksen 
takia, taikka lykkääminen toiseen aikaan 
siitä ajasta, joka on jo määrätty, täytyy 
saada riittävän paljon vaatimuksia voi
dakseen olla pätevä. Ja nämät vaati
mukset tulee lähettää ulos vähintään 
kuuttakymmentä (60) päivää ennen sitä 
päivää, jolle yleisäänestys tahdotaan 
muuttaa.

(j) Teollisuusunioil ta, tai teoliisuus- 
depar tm en teiltä tulleissa yleisäänestyksien 
tuloksissa ei voida lisätä keskimääräistä 
maksettujen jäsenten lukua kolmen kuun 
ajalla avoinna olevan yleisäänestyksen 
edellä.

T ak a t s inku  tm .
Pykälä 3. Keskushallinnon virkailijat o- 

vat takaisinkutsunnan alaisia, yleisäänes
tyksellä, jonka on pannut alulle yksi tai U- 
seampi teollisuusunioista, kahdeksannen lu
vun, toisen pykälän, (a) kohdan määrää
mällä tavalla.

Y H D EK SÄ S LU K U .
Muuttokortit, Alnmalt ilmi uiden Kortit y. m.

Pykälä 1. Kaikkien I. W. W :hen kuu
luvien Järjestöjen jäsenet voivat muutto- 
kortilla vapaasti muuttaa järjestöstä toi
seen ja jokainen unio tai teolllsuusde- 
partmentti hyväksyy sisäänkirjoitusmak- 
suna minkä hyvänsä tunnustetun työ- 
väenunion tai järjestön täysin maksetun 
jäsenkortin.

Pykälä 2. Teollisuusunion jäsenet, jot
ka yhdestä teollisuudesta muuttavat työs
kentelemään toisessa teollisuudessa 30 
päivää, tai sitä pitemmän ajan, kehoitta- 
koot lähimmäisen dellgeitin tai paikallis
osaston kirjurin muuttamaan heidät teh
tävänsä mukaiseen teollisuusunloon.

Jäsenillä, Jotka kuuluvat johonkin teol- 
lisuusunioon ja työskentelevät toisen teol
lisuusunion määräysvallan alaisessa teol-
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lisuudessa kolmekymmentä päivää, tai 
enemmän, ei ole puli e, eikä äänioikeutta 
een teollisuusunion kokouksissa, johon 
he kuuluvat, eikä myöskään sen teolli
suusunion kokouksissa, johon heidän pi
täisi kuulua. Jäsenen ei sallita muuttaa 
uniota, jos ei hän varsinaisesti työsken
tele siinä teollisuudessa, jonka union jäse
neksi hän haluaa muuttaa.

Pykälä 3. Silloin kun unio, johon jä
sen muuttaa, perii rästissä olleet jäsen- 
verot, niin ei sen tarvitse saamiaan raho
ja tilittää sille uniolle, johon jäsen aikai
semmin kuului, vaan sitävastoin saa pitää 
hallussaan täten vastaanottamansa varat. 
Velvollisuutensa laiminlyöneet deligeitit 
eivät voi muuttaa toiseen unioon.

Pykälä 4. Jokaisen deligeitin, muut
taessaan jäsenen yhdestä teolllsuusuniosta 
toiseen, tulee heti lähettää todistus muu
tosta sen teollisuusunion päämajaan jo
honka muutto on tapahtunut. Teolli
suusunion kirjuri ottaessaan vastaan 
muuttotodistuksen, lähettää saman todis
tuksen sen teollisuusunion kirjurille, jos
ta muutto on tapahtunut.

Eroaniiskortit.
Pykälä 5. Sellaisten jäsenten, jotka 

lakkaavat olemasta palkkatyöläisiä, on 
lähetettävä erohakemuksensa ja jäsenkir- 
Jansa Teollisuusunionsa kirjurirahaston- 
hoitajalle, joka taasen puolestaan mer
kitsee jäsenen eroamisajan jäsenkirjan 
muutos- {transferj-sivulle, kirjoittaa sii
hen virallisen allekirjoituksensa ja lähet
tää sen takaisin eroavalle jäsenelle.

K Y M M EN ES LU K U .
Lupakirjat.

Pykälä 1. Lupakirjan hakemus täytyy 
olla vähintäin 20 henkilön allekirjoit
tama.

Pykälä 2. Jokainen Industrial Work- 
ers of the Word’lln kuuluva unlo, tai 
departmentti, joka kuuden (6) kuukau
den aikana jättää jäsenveronsa suoritta
matta, pidetään toimintansa lopettaneena 
ja kaikki omaisuus, kirjat, rahat ja ka
lusto luovutettakoon I. W. W:n yleisen 
päämajan haltuun ja pitää se ne hallus
saan yhden vuoden ajan siinä mielessä, 
että unio tai departmentti uudelleen Jär
jestetään. Mainitun ajan jälkeen kassa 
samoin kuin muukin omaisuus pidetään 
yleisjärjestön omaisuutena.

Pykälä 3. Mikään paikallisunio ei saa 
luovuttaa lupakirjaansa pois niin kauan 
kun kymmenen jäsentä, jotka noudattavat 
yleisen Järjestön sääntöjä Ja määräyksiä, 
sitä vastustavat. Minkään järjestön va
roja el myöskään saa jakaa Jäsenistön 
kesken.

Pykälä 4. Siinä tapauksessa, jos joku unio 
luovuttaa lupakirjansa, on yleisen kir- 
jurirahastonhoitajan nimitettävä henkilö 
I. W, W:n puolesta ottamaan huostaansa 
union lupakirja, tavarat, omaisuus ja 
rahasto. Jos niiden unioiden jäsenet tai 
toimitsijat, jotka lakkauttavat toimlntan-

sa kieltäytyvät luovuttamasta union lupa- 
kirjaa, tavaroita, omaisuutta tai rahastoa 
I. W. W:n puolesta valtuutetuille henkl- 
löillei niin siinä tapauksessa sellaiset hen
kilöt on erotettava järjestöstä ja saatet
tava asianmukaiseen edesvastuuseen. *

Pykälä 5. Yleisellä kirjuri-rahastonhoita
jalla ja yleisellä toimeenpanevalla komite
alla tulee olla täysi määräysvalta lupakir
jan saaneen uuden teollisuusunion ylitse 
siihen saakka, että unio saa riittävän suu
ren jäsenmäärän päästäksensä rahallises
ti varmalle pohjalle.

Y L E IS E T  S IV U L A IT
E N S IM X IN E N  LU K U .

Pykälä 1. Un loilla on valta laatia it
selleen sellaisia ohjesääntöjä kuin ne tar
peelliseksi näkevät, kuitenkaan ne eivät 
saa olla ristiriidassa Industrial Workers 
of the World liiton perussääntöjen ja sivu- 
lakien kanssa.

Pykälä 2. Enemmistö äänimäärä on 
määräävänä yleisessä järjestössä, sekä sen 
alaisissa osissa, ellei perussäännöissä ole 
toisin määrätty.

Pykälä 3. Kaikki Industrial Workers of 
the Worldin yksiköt tulee suorittaa mak
sunsa toisilleen jokaisen kuukauden lopussa.

TOINEN LUKU.
Puoluitui.

Kaikki puolustuskomitean haaraosastot 
täytyy muodostua yleisen puolustuskomite
an osiksi ja niiden tulee tehdä kuukausit
tain tiliselostus yhdessä menokuittien kans
sa päävirastolle.

KO LM A S LU K U .
Syytökset.

Pykälä 1. Milloin tahansa teollisuus- 
'unlon jäsen syyttää toista saman teolli
suusunion jäsentä, tulee se tehdä kirjal
lisesti, missä esitetään syytökset sekä 
todistajain nimet ja heidän antamansa lau
sunnot siitä asiasta, mistä henkilöä syyte
tään.

Syytökset on luettava seurasvassa te
ollisuusunion osaston sääntömääräises
sä kokouksessa ja kokous silloin valitsee 
viisi (5) henkisen syytöskomitean.

Syyttäjällä Ja syytetyllä ei ole puhe
oikeutta syytöskomitean valinnassa, eikä 
kumpalnenkaan voi toimia sellaisessa ko
miteassa.

Komitean on toimitettava olkea jäl
jennös syytöksistä syytetylle Joko sisään- 
kirjoitetussa kirjeessä, tai persoonakoh- 
taisestl todistajain läsnäollessa, hänelle 
antamalla. Syytöskomltea määrää kuu
lustelupäivän ja kerää kaikki myötäiset 
ja vastaiset todistukset ja kuulustelun 
loputtua luovuttaa tutkimuksiensa tulok
set, syytöksien ja todistusten mukana, 
seuraavalle branchln sääntömääräisen, 
kokoukselle, jossa jäsenistö voi hyväksyä 
tai hyljätä heidän tutkimuksensa.

Jatketaan
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