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L W. W:N
(Jatkoa edelliseen numeroon)

Jos tutkimukset hyväksytään molemmin puolisesti, niin päätös tulee lähettää heti sisäänkirjoitetussa kirjeessä teollisuusunion päämajaan ja sieltä julkaisemista varten teollisuusunion bulle- tiinille ja I. W. W:n lehdille.Jos jompi kumpi puoli niin haluaa, voidaan vedota kolmenkymmenen päivän sisällä yleiseen teollisuusunion konferenssiin, ja sen teollisuusunion jäsenistön yleisäänestyksellä ratkaisuun.Pykälä 2. Silloin kun syytös tehdään jonkun toisen teollisuusunion, kuin sen minkä Jäsen syyttäjä on, jäsentä vastaan, niin tulee se tehdä kirjallisesti sille teollisuusunion kirjuri-rahastonhoitajalle, jonka jäsen syytetty on, ja on sen kanssa meneteltävä samalla tapaa kuin ensimäl- sessä pykälässä on määritetlty, paitsi että sen teollisuusunion kirjuri-rahastonhoitaja johon syytetty kuuluu jäsenenä, liittää luetteloon (file) jäsenistön antaman päätöksen, yhdessä sen teollisuusunion kir- jurirahastonholtajan kanssa, jonka jäsen syyttäjä on.Kummaltakin puolen voidaan vedota sen teollisuusunion yleiseen konferenssiin, jonka jäsen syytetty on. Jäsenistön tekemä päätös tulee julkaista molempien puolien teollisuusunioiden bulletimeissä ja I. W. W :n lehdissä.Kulungit, jos sellaisia tulee, tulee sen järjestön maksettavaksi, johonka vetoomuksen tekijä kuuluu jäsenenä.
N E L JÄ S LUKU.

T ilien  ta rk a stu sk o m itea .Kaikki yleisen järjestön tekemä liike muilla paikkakunnilla, kuin missä päämaja sijaitsee, missä käsitellään ranaa, sellaiset tilit tarkastetaan seur aavalla tavalla: Yleisjärjestö nimittää tilintarkastajan taikka tarkastajat ja paikalliset uniot valitsevat ti li e n tarkastuskomitea n toimimaan yhdessä yleisen järjestön nimittämän tarkastajan taikka tarkastajain kanssa.
V IID E S  LUKU .

J ä r je s tö n  T yö lä ise t y. m.Pykälä 1. Kaikkien niiden henkilöiden, jotka otetaan I. W:n palvelukseen, on pitänyt olla I. W. W:n jäseniä vähintäin 90 päivää, jos se suinkin on mahdollista.
E ro te tu t  Jä sen e t,

Pykälä 2 . Yleisjärjestö, teollisuusde- partmentlt ja teollisuusuniot kielletään käyttämästä palveluksessaan, tai asettamasta virkoihin järjestöstä erotettuja jäseniä, paitsi siten kuin Industrial Workers of the World liiton perustus- ja sivulaeis- sa määrätään, ennen kun unio tai uniot, joista he' erotettiin, tällaiset henkilöt ottaa jälleen jäsenyytensä ja pitää ne täy- sinmaksaneina jäseninä.

KU UD ES LUKU.
V elvollisuuksien  L aim in lyöm inen.

Pykälä 1. Jäsenverot on maksettavat jokaisen kuukauden enslmäisenä päivänä. Jäsenet, joiden jäsenverot ovat 60 päivää jälessä, menettävät varsinaiset jlU senolkeutensa. Tällaiset jäsenet eivät ole oikeutetut saamaan minkäänlaisia oikeuksia unioiltaan tai Industrial Workers of the World liitolta.Pykälä 2. Jäsen veronsa maksamisen laiminlyöneet saavat varsinaiset Jäsen- oikeutensa takaisin vasta 30 päivää siitä lukien, jolloin he suorittavat rästissä olleet jäsen veronsa.Pykälä 3. Deligeitillä, joka on velassa järjestölle, ei ole jäsenoikeuksia. Deligeitin velallisuuden määrittelee se teoliisuusunio, johon hän kuuluu.
S E IT S E M Ä S  L U K U .

K o k o u k se t .
Pykälä 1. Kalkkien teollisuusunioiden paikallisosastojen on pidettävä vähintään yksi sääntömääräinen työkokous kuukaudessa ja ylimääräisiä kokouksia niin usein kuin tarpeelliseksi nähdään. Joa kokouksen pitopaikkaan ja aikaan nähden tehdään muutoksia, on siltä viipymättä ilmoitettava yleiselle kirjuri-rahastonhoitajalle, että Industrial Workers of the World liiton osoteluettelo pysyy virheettömänä.Pykälä 2. Jonkun teollisuusunion Jäsenen el tule ottaa osaa toisen teollisuusunion työkokoukseen, paitsi silloin kun hänelle on annettu erikoinen etuoikeus,tai "keskustelussa järjestön menestymisestä".

K A H D EK SA S LU K U .
T a rp ee t y. m.Pykälä 1. Kaikkien departmenttien ja toistenkin I. W. W :n alajärjestöjen on käytettävä jäsenkirjoissaan Industrial Workers of the World liiton virallisia veromerkkejä. Kaikista veromerkeistä on maksettava kuudennen luvun toisen pykälän säädöksen mukaan. Ketään henkilöä ei pidetä täysinmak- saneena jäsenenä, jonka jäsenverot ovat jälessä yli kuusikymmentä päivää.Pykälä 2. Kaikkien unioiden, departmenttien ja yksityisten jäsenten on hankittava kaikki tarvetavarat kuten jäsen- kirjat, leimat, veromerkit, viralliset napit ja merkit, jotka kaikki ovat samaa mallia, yleiseltä sihteeri rahastonhoitajalta.Pykälä 3. Teollisuusunioiden paikallisosastot ostavat kaikki veromerkit ja muut tarpeensa teollisuusunioiden päämajasta.

T arp e id en  V ä lity sp a ik a t (C le a rin g  H o u se )
Pykälä .4. Yleinen Päämaja on kaikkien tarpeiden välityspaikka ja että haaraosastoja tulee perustaa kaikkialle missä sellainen nähdään tarpeelliseksi, ja on ne numeroit-
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tava sen mukaan kuin unio-osastotkin (branches) ja tulee niiden antaa ulos tarpeita kaikille teollisuusunioille määrätyllä alueella, sekä että ne tulevat olemaan yhdistetyn piirijärjestökomitean määräysvallan alaisia ja sen mukaan kuin ne antavat tarpeita teollisuusunion osastoille, niiden on myös velotettava niitä. Edelleen, että tästä johtuneet kulungit maksetaan järjestön varsinaisista tuloista suhteellisen jaon (pro- rata) perusteella.Silloin kun joku teollisuusunio ilmoittaa tarpeiden välityspaikkaan, että sen tulee lopettaa tarpeiden antaminen jollekin teollisuusunion osastolle ja siitä huolimatta tarpeita on sinne vieläkin lähetetty, niin se teollisuusunio ei ole velvollinen niitä tarpeita tällaisessa tapauksessa maksamaan.
YHDEKSÄS LUKU.

Puhujat ja Järjestäjät.
Pykälä 1. Kenelläkään I. W. W:n jäsenellä ei ole oikeutta edustaa järjestöä jossain palkkatyöväen yhdistyksessä ellei yleinen toimeenpaneva komitea tai joku I. W. W:n alajärjestö ole häntä siihen valtuuttanut.Pykälä 2. Kukaan I. W. W:n orga- niseeraaja, järjestön palveluksessa ollessaan, älköön puolustako mitään poliittista puoluetta tai ajako minkään poliittisen puolueen ohjelmaa.

Poliittiset Virat.
Pyklä S. Ei yhdenkään järjestön, tai sen osastojen yleisen toimitsijan, tai kenenkään palkkaan au tt ivan järjestäjän,sallita ottavan vastaan minkäänlaista virkaa missään politillisessa järjestössä, tai politillisessa virastossa, paitsi jos lupa sellaiseen myönnetään koko järjestön kesken toimitetun yleisäänestyksen kautta.

KYMMENES LUKU,
Ju o p o tte lu  y, m.

Pykälä 1. Ken tahansa Industrial Wor- kers of the World liiton virkailija tai jossain sen eri osastossa toimiva työläinen yleisön nähden esiintyy juovuksissa ja löytyy siihen riittävät todistukset, on hän viipymättä eroltettava virastaan sellaisen henkilön toimesta, jolla on valta (jurisdic- tion) hänen erottamiseensa ja tällaiseen syylliseksi huomattu ei ole kelvollinen kahden vuoden aikana erottamispäivästä lukien hoitamaan virkaa missään järjestön osastossa.Pykälä 2. Jokaiselta I. W. W. liiton jäseneltä, jota vastaan löytyy riittävästi todistuksia, että hän harjoittaa juovuttavien juomien myyntiä (salakapakoimista) tulee ottaa jäsenkortti pois.
YHDESTOISTA LUKU.

P alkkio t.Komissioni (palkkio) uuden jäsenen si- säankirjohtamisesta tulee olla yleisesti BO senttiä.

KAHDESTOISTA LUKU.
K ie ltäy ty m ise t y. m.

Jokainen toimitsija, joka hyväksyy ninii- tyksen johonkin viralliseen toimeen ja kieltäytyy senjälkeen kuin hänen nimensä on asetettu äänestyslistalle, ei tule olemaan kelvollinen kahteen vuoteen mihinkään virkaan, paitsi jos hänen kieltäytymisenä a on aiheutunut pätevistä syistä, kuten sairaudesta, tai vangitsemisesta.
PÄ Ä TÖ K SET.

P oliittiset puolueet ja  kurinpito.“Koska Industrial Workers of the World liiton varsinaisena päämääränä on järjestää työläiset teollisella alalla; ja“Koska eri järjestöjen alamaisuus kokonaisuuteen ja yksityisen jäsenen alamaisuus siihen järjestöön, johon hän - kuuluu, edellyttävät jokatapauksessa kurinpitoa, niin olkoon päätetty;“Että edistäessään teollista yhtenäisyyttä ja taatakseen tarpeellisen kurin järjestössä, I. W. W. kieltäytyy olemasta minkäänlaisessa liitossa suoranaisesti ja välillisesti nykyisten poliittisten puolueiden, tai poliittisvastalsten järjestöjen Kanssa ja samalla kieltää vastuuvelvolli- suutensa kalkista yksilöllisistä mielipiteistä tai teoista, jotka ovat ristiriidassa tässä esitettyjen tarkoitusperien kanssa."
Sopimukset.

Yhdenkään union, tai järjestön jäsenistön ja heidän työnantajainsa välistä minkäänlaista sopimusta, joka on tehty minkä hyvänsä näiden keskinäisen selkkauksen, tai riidan sopimiseksi, ei pidetä laklvoimaisena, tai sitovana ennenkuin Industrial Workers of The WorId'in yleinen toimeenpaneva komitea on sen hyväksynyt.I. W. W:n yleisjärjestön unionia, teol- lisuusdepartmenteilla, tai teollisuusuniolla ei ole oikeutta tehdä minkäänlaista sopimusta yksityisten työnantajien tai korpo- ratsionlen kanssa, Jotka sitoisi jäsenistön johonkin allanimitettyihin ehtoihin;(a) Ei mitään sopimusta, jossa sanotun sopimuksen voimassaoloaika erikoisesti määritellään.(b) El mitään sopimusta, joka pakottaisi jäsenistön etukäteen linnoittamaan, milloin he vaativat palkanylennys- tä, työpäivän lyhennystä tai muita parannuksia oloihinsa.(c) Ei mitään sopimusta, missä määritellään, että jäsenistön on työskenneltävä ainoastaan työnantajain yhdistykseen kuuluville työnantajille.(d) Ei mitään sopimusta, jonka tarkoituksena on määritellä niitten tuotteiden myyntihintoja, joita he ovat tuottamassa.(e) El teollisuusunio eikä mikään Industrial Workers of the World liiton osa saa tehdä minkäänlaista sopimusta yhdenkään työväenjärjestön kanssa, jonka tarkoitusperät ovat ristiriitaiset I. W« W:n periaatteiden kanssa.
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