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СТАТУТ УКРАЇНСЬКОЇ РОБІТНИЧОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

І. ВСТУП 

Українська Робітнича Організація уважає своїм 
завданням бути конскруктивним чинником в життю 
канадійських українців. 

В загальнім ,канадійськім життю вона хмає обстою¬ 
вати й обороняти демократичний спосіб життя, базо¬ 
ваний на основних державних законах і вільних демо¬ 
кратичних інституціях Канади. 

В загально українських справах має співпрацювати 
із усіма українськими демократичними угрупуваннями 
— оевітно-культурними і .політичними — в ціли поліп¬ 
шення і піднесення суспільно-господарського і куль¬ 
турного (Життя ,канадійських українців. Має допомо¬ 
га™ українському народові у визвольній боротьбі на 
рідних землях за здобуття вільної і незалежної демо¬ 
кратичної держави —Української Народної Республики. 

В канадійських справах має брати участь у ;трейд- 
юнійнім і політичнім робітничо-фармерськім русі, що 
є організований на демократичних засадах і провадить 
свою працю (легально і згідно з канадійськими зако¬ 
нами. 



II. ЦІЛІ Й ЗАВДАННЯ 

Українська Робітнича Організація має такі цілі 
й завдання: 

а) Організувати українських робітників і і робітниць 
фізичної й умової праці у відділи або гуртки Укра¬ 
їнської -Робітничої Організації. 

б) Нести всяку можливу допомогу, моральну й мате¬ 
ріальну, своїм членам і членкиням. 

в) Закладати й утримувати бібліотеки, влаштовувати 
публичні віча, виклади й лекції, плекати музичне 
і драматичне мистецтво, висилати організаторів 
і лекторів по Канаді. 

г) Організувати українсько-канадійську молодь в ря¬ 
ди УРО. 

д) Підтримувати українські Рідні Школи: влаштову¬ 
вати і провадити курси для неграмотних і малогра¬ 
мотних в українській та англійській мовах. 

е) Плекати духа братерства, толерантности й самопо¬ 
шани серед своїх членів і канадійських українців 
взагалі. 

Ш. ЗАСОБИ 

Для осягнення зазначених статутом цілей, УРО 
буде мати такі засоби: а) фонди на ведення органі- 



заційної праці, зібрані з членських вступних і місяч¬ 
них вкладок, та добровільні жертви; б) приходи з то¬ 
вариських забав, лекцій та масових мітингів. 

IV. ЧЛЕНИ І ВІДДІЛИ 

1. Членом УРО може бути кожна особа української 
народности, що приймає статут УРО і не виступала 
проти робітничих демократичних організацій. Но¬ 
вого члена приймається за запорукою двох повно¬ 
правних членів. 

2. Кожний новий член обов’язаний заплатити вступну 
вкладку в сумі $1.00 і платити місячну вкладку 
по 25 центів. 

3. Кожний член має однакове право голосу в усіх 
організаційних справах та однакове право кори¬ 
стуватися надбаннями ,і привілеєми УРО. ' 

4. Відділ УРО /засновується з сімох або більше членів. 
Заряд відділу становлять: голова, заступник голо¬ 
ви, рекордовий секретар і його заступник секретар- 
скарбник і три члени контрольної комісії. 

5. Члени відділу мають право висловлювати свої дум¬ 
ки на ©сі організаційні справи. Кожна справа йде 
під дискусію ,і аж після того над нею переводиться 
голосування. Коли більшість членства вирішить 
дану справу, тоді все членство є обов’язане це рі¬ 
шення виконати. 



V. КОНВЕНЦІЯ 

1. Конвенція скликається раз на рік і на ній виби¬ 

рається Головну Управу Української Робітничої 
Організації. 

2. Конвенція може змінити чи відложити дату на¬ 

ступної конвенції. 

3. Право представництва на конвенції прислуговує 
кожному відділові УРО, що має сім дійсних членів. 

Коли відділ має поверх 20 членів, він має право 
вислати двох делегатів; коли має більше як 40 чле¬ 

нів, має право 'вислати трьох делегатів; значить, 

одного додаткового делегата за кожних дальших 
20 членів. 

4. Кошти делегатів на конвенцію оплачують за своїх 
делагатів місцеві відділи. 

5. Коли вимагає потреба, можна скликати спеціальну 
конвенцію. Спеціальну конвенцію може скликати 

Головна Управа або Контрольна Комісія за влас- 
ною ініціативою або на домагання третини членства. 

6. Програма звичайної чи спеціальної конвенції має 
бути оголошена в пресі та обіжниках ГУ один мі¬ 

сяць перед конвенцією. 



VI. ОСІДОК ГУ І РОЗПОДІЛ ВКЛАДОК 

1. До скликання тершої конвенції осідок Головної 
Управи УРО залишається у Вінніпегу. Також до 
першої конвенції Головну Управу заступає заряд 
відділу УРО у Вінніпегу. 

2. На першій конвенції вибирається Головну Управу 
УРО та вирішується місце осідку. 

3. Вступну вкладку за нового члена пересилають від¬ 
діли до Головної Управи. З місячних членських 
вкладок відділи пересилають по 10 .центів від члена 
до Головної Управи, а по 15 цнт. залишають у себе. 

VII. МАЙНО УРО 

1. Все майно УРО належить до всього членства УРО. 

2. Місцевим майнОхМ завідує заряд відділу УРО. 

3. Ніяка частина майна УРО не може перейти в руки 
одиниць на приватну власність. 

4. На випадок розв’язання УРО все майно, за вирі¬ 

шенням членства, переходить на робітничі цілі. 
(До майна зараховується: готівка в грошах, бу¬ 

динки, сценарія, бібліотеки та інші реальности 
і речі, що їх УРО було б власником). Але перед 
переданням майна мали б бути виплачені всі зо¬ 
бов’язання та довги, що їх УРО в той час мало би. 
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