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M a a i l m a n  T a p a h t u m a t  K u u k a u d e n

A j a l l a

AAILMA on laaja ja sen elämässä 
tapahtumain sarja on keskeytymä
tön. Jokainen tapaus on seurausta 

edellä kulkeneista ja jokainen myöskin vuo
rollaan työntää esille uusia tapahtumia, 
vaikuttaen niiden syinä.

Mitkä ovat tärkeimpiä tapahtumia?
Sitä ei useinkaan inhimillinen havainto

ja arvostelukyky kykene tarkalleen määrit
telemään. Usein aluksi vähäpätöiseltä näyt
tävä saattaa muodostua suureksi ja merki
tykselliseksi; usein taas suurina pidetyt ta
paukset kutistuvat tuloksiltaan mitättö
miksi. Tarkkaa ja varmaa mittapuuta ta
pahtumain tärkeydelle tuskin voidaan löy
tää, eikä sitä tässäkään yritetä esittää. Tar
koituksemme on vain kiinnittää lukijain 
huomiota muutamiin tapauksiin viime kuu
kauden ajalta; sellaisiin tapauksiin jotka 
ovat kyenneet yleistä huomiota puoleensa 
vetämään ja joilla ainakin näyttää olevan 
merkitystä ihmiselämän kohtaloissa. Niitä
kin löytyisi paljon enemmän kuin mitä täs
sä on tilaisuutta käsitellä.

H allitu k se n  v a ih d o s  (h ih assa .
Cubassa tapahtunutta poliittisen halli

tuksen vaihdosta ei tässä siksi oteta ensi- 
mäisenä asiana esille että käsittäisimme 
sen tärkeimmäksi kuukauden tapahtumista; 
pikemminkin siksi että se on saanut huo
miota puoleensa. Käsittäen sen seikan, että 
Cuban vallankumous oli pääasiallisesti po
liittinen, käsitämme myöskin samalla sen 
että mitään perusteellisia muutoksia ei se 
aikaansaanut niissä taloudellisissa suhteis
sa joiden alaisina sen maan väestö elää ja 
toimii.

Vanhemmat lukijoistamme muistavat 
ehkä että Meksikossa kolmattakymmentä 
vuotta sitten kukistui diktaattori Dlazin 
valta. Cuban kukistuneen hirmuhallituksen 
hallinto oli laadultaan hyvin paljon saman

l a a t u i s t a  k u in  o l i  D ia z in ,  j o s k a a n  e i  s e  k e s 
t ä n y t  n i in  p i t k ä ä  a ik a a .

Kumpikin näistä diktaattoreista oli tul
lut asemaansa nimellisesti kansan valitse
mana, kansanvaltaisten menetelmien mu
kaisesti. Siitä huolimatta heistä kehittyi 
itsevaltiaita ja hirmuhallitsijoita — ja se 
tapahtui ilman että ulkopuolinen maailma 
olisi havainnut mitään erikoista hallitus- 
järjestelmän muutosta tapahtuneen näissä 
maissa.

Monessa suhteessa samanlainen oli 
myöskin se kapinaliike joka nämä diktaat
torit kukisti. Ja  luultavasti samaa yleis- 
latua tulevat tapahtumat seuraamaan Cu
bassa kuin ne seurasivat Diazin kukistumi
sen jälkeen Meksikossa.

Machadon hallituksella oli kaksi varsin 
merkitsevää tukea vallassa pysymiselleen. 
Yksi niistä oli yhdysvaltalainen suurkapi- 
talismi. Toinen oli hänen kehittämänsä 
valtiollinen salapoliisilaitos, Porra. Asial
lisesti ei se ollut salapoliisilaitos sanan var
sinaisessa merkityksessä; se oli hallituksen 
valtuuksilla ja  turvaamana toimiva viralli
nen terrori joukkue, jonka en simaisena teh
tävänä oli etsiä ylös ja tuhota ne jotka uh
kasivat diktaattorin valta-asemaa. Se toimi 
aikansa tehoisasti. Mutta mitä tehoisam- 
min se tehtäväänsä suoritti, sitä vihatum- 
maksi se myöskin itsensä teki. Siihen koh
distuvaa väestön vihaa osoittivat ne ku
mouksen jälkeiset kostotoimen piteet joita 
on käytetty näitä verihurttia tuhottaessa.

Yhdysvaltalainen kapitalismi taas antoi 
tukeaan Machadolle niin kauan kuin se näki 
voivansa häntä käyttää välineenään Cuban 
työläisiä riistäessään. Mutta kun tilanne 
kehittyi sellaiseksi että tämä väline ei 
enään kyennyt väestöä kurissa ja alistet
tuna pitämään, käsitti amerikalainen kapi
talismi että Machado oli tullut sillekin hyö-
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Mrtchadon hurttapäällikön tappajaa kannetaan riemukulussa Ha.vanan kaduilla.
dyttömäksi. Siksi ei tämän kapitalistiluo- 
kan liallitus sanottavammin sekaantunut 
Cuban tapahtumiin palvelijaansa puolus
taakseen. “ Mauri oli tehnyt tehtävänsä ja 
mauri sai mennä,” siilä liian valtavat voi
mat olivat nousseet häntä vastaan. Ameri- 
kalaiset kapitalistit käsittävät että niin 
kauan kuin työväenluokka ei välittömästi 
ole Cuban yhteiskuntatalouden määrääjänä, 
on aina tilaisuus löytää uusia ja käyttökel
poisia välineitä. Heidän etunsa ovat Cu- 
bassa edelleen turvatut, samoin kuin ne oli
vat Meksikossa Diazin kukistumisen jäl
keen.

Varsinaisessa kapinaliikkeessä Maclia- 
doa vastaan yhtyi useita ja erilaisia pyrki
myksiä omaa via ryhmiä. Vielä ei niiden 
kesken ole kehittynyt erittäin jyrkästi eroa
via pyrkimyksiä eri suuntiin. Merkkejä sel
laisesta jo kuitenkin on ollut havaittavissa. 
Cuban kotimainen omistajaluokka pyrkii 
ajamaan etujaan. Poliittisia kumoukselli
sia, useampaa eri väriä, lienee mukana. Am
matillisesti järjestynyt työväestö on yhtenä

tekijänä. J a  myöskin syndikalistisen kat
somuksen ja  sen mukaiset pyrkimykset 
omaavaa työväestöä on huomattava määrä. 
Se kävi äskettäin ilmi eräästä uutisestakin; 
siinä nimittäin mainittiin tämän ryhmän 
tahtovan rakentaa uuden hallituksen syn- 
dikaatteiliin järjestyneelle työväestölle pe
rustuvaksi.

Entisestä hirmuhallituksesta vapautu
minen on siinä määrin tyydyttänyt jokaista 
kapinaliikkeessä ollutta ryhmää, että yh
teentörmäyksiä eri suuntien kesken ei vielä 
ole tapahtunut. Odotetaan siksi kunnes näh
dään mitä uusi hallitus ryhtyy tekemään. 
Sillä ajalla uusi hallitus taas kykenee jo 
siinä määrin lujittamaan asemaansa että 
se, eri ryhmiä toinen toistaan vastaan käyt
täen, voi vähäisemmät liikehtimiset tukah
duttaa. Sillä sehän joka tapauksessa on hal
lituksien ensimäin en tehtävä.

Väestö tulee ehkä saamaan aluksi vis
sejä oikeuksia ja vapauksia joita silla el en
tisen tyranni hallituksen aikana ollut. Mutta 
työtätekevän luokan elämänehdot jäävät
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entiselleen, sillä mitään merkitsevää muu
tosta ei kumousliike toimeenpannut luok
kayhteiskunnan taloudellisissa suhteissa.Teollisuuksien “koodittaniinen”

Tämän maan väestön mieliä viimei
sen kuukauden aikana on enimmän kiin
nostanut teollisuuskoodien laatiminen ja 
käytäntöön sovelluttaminen. Oluen myyn
nin laillistuttamisen jälkeen on se ol
lut “ se suuri asia” — paitsi niille joiden 
huomio ei kesän aikana jaksa irtaantua pe- 
säpallOpelista vaikka olisi tuli nurkassa.

Aikaisemmin on tässä julkaisussa jo kä
sitelty sitä puolta asiasta, että todellinen 
lainlaadinta talouselämää varten on tämän 
toimenpiteen kautta siirtynyt teollisuuksien 
omista jäin järjestöille. Nyt meillä on jo 
esimerkkejä siitäkin miten telioisaa se on, 
verrattuna poliittiseen lainlaadintaan. Kan
sallinen teollisuuden elvytyslaki nimittäin 
laadittiin poliittisessa lainlaatijakunnassa, 
Yhdysvaltain kongressissa. Sen asettamien 
puitteiden sisällä piti sitten tapahtuman 
teollisuusalallisten lakien laadinta omista
jani järjestöissä.

Visseissä tapauksissa ovat nämä joutu
neet keskenään ristiriitaan. Koodit eli teol- 
lisuusalalliset lait eivät ole ottaneet pysyäk
seen yleisen elvytyslain puitteissa, Mitä 
silloin tapahtuu? Siitä on nyt jo esitettä
vänä muutamia varsin selviä esimerkkejä.

Yksi niistä on terästeollisuudesta ja kos
kee työläisiä välittömästi. Kongressin laa
tima laki edellyttää — ainakin sen henki, 
jos ei kirjain — että työ- ja palkkaehdoista 
kullakin teollisuusalalla on sovittava omis- 
tajain järjestön ja työläisten järjestön kes
ken, Ja  työläisten järjestöillä tarkoitetaan 
järjestöjä jotka ovat työläisten itsensä pe
rustamia ja ylläpitämiä, eikä työnantajain. 
Terästeollisuuden omistajat eivät sellai
sesta ajatuksesta pitäneet. He olivat tot
tuneet kohtaamaan työläisiä järjestymät
töminä yksilöinä. Jos nyt piti heitä koh
data järjestettynä joukkona, tahtoivat he 
tämän järjestämisen itse toimittaa. Ryh
dyttiin perustamaan yhtiönunioita. Niitä 
varten oli terästuotannon koodiin laadittu 
erikoinen osansa.

Vaikeasti käännettävä ihmissyöjä.
Hallituksen, jonka tehtävänä on huoleh

tia kongressin laatiman lain toimeenpanos
ta, taholta vaadittiin poistamaan yhtiön- 
unionismi koodista. Teräsherrat suostuivat 
sen näennäisesti poistamaan, mutta samal
la antoivat tietää että sittenkin he tulevat 
yhtiönunioiden kautta käsittelemään työ- 
läisiään ja määrittelemään työehtoja, jos 
lie kerran järjestöjen kautta on määriteltä
vä. Poliittinen hallinto havaitsi olevansa 
tukalassa asemassa. Lähtikö se nyt taivut
tamaan pakkokeinoilla omistajia noudatta
maan poliittisesti ladittua lakia? Ei lähte
nyt. Sen sijaan se rupesi uudelleen tutki
maan elvytyslakia ja löysi kuin löysikin 
sille tulkinnan joka oikeuttaa juuri sen mi
tä teräsherrat vaativat, nimittäin yhtiön- 
unionismin. Teräsinstituutissa laadittu ta
loudellinen laki ylitti poliittisen lainlaati- 
jakunnan säätämän lain.

Toinen yhtä selvä esimerkki samasta 
suhteesta saatiin aivan äsken automobiili- 
teollisuudesta. Sen teollisuusalan omistajat 
olivat päättäneet kieltäytyä jyrkästi olemas
ta missään tekemisissä minkäänlaisten työ-


