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Amerifaalaisen pääoman “ raivaustyö"  

Guatemalassa

Kappale yhdysvaltalaisen imperia
lismin historiaa

Äskettäin kierteli sanomalehdis
sä uutinen, jossa kerrottiin erään 
Blucfield höyrylaivaylniön hävin
neen nostamansa oikeusjutun he
delmät™ sti a vastaan. Juttu, joka 
on ollut vireillä useita vuosia, tar
koitti useiden miljoonien hyvityk
sen saantia mainitulle yhtiölle, jo
ka väittä tuon summan hävinneen
sä hedelmä trustin laki vastaisen 
kilpailun kautta.

Oikeusjutun kuluessa kertoili
vat muutamat todistajat trustin 
synnystä. Se oli muka kehittynyt 
siten, että pari täkäläistä pienem
pää yhtiötä lyöttäytyivät yhteen, 
voidakseen nienestyksellisemmin 
myydä banaaneja, joita viimeisinä 
vuosikymmeninä on saatu, pait
si Länsi-Indian saarilta, banaani
en aikaisemmalta kasvualueelta, 
myöskin Keski-Amerikan valtiois
ta, joissa trustin toimesta on kehi
tetty banaali »viljelystä. Viimemai
nitut viljelysi)ominat oli, todista
jain lausunnon mukaan, pääasi
assa aiheuttanut se seikka, että 
sääsuhteet aikaisemmilla viljelys
alueilla olivat aijottain erittäin 
epäsuotuisat, aiheuttaen täydellis
tä katoa banaaniviljelyksen alalla. 
Naiden epäkohtien varalta oli 
mannermaalla sijaitsevat viljelyk
set tarpeeseen, ja siksi trusti niitä 
kannatti.

Miltei samaan aikaan, kun edel
läoleva oikeusjuttu oli käsiteltävä
nä, julkaistiin eräässä republikaa
nisen rahaylimystön tukemassa ai
kakauskirjassa artikkeli, jossa mi
tä kauneimmin värein kuvattiin

yhdysvalt. pääoman raivaustyötä 
Keski-Amerikan tasavalloissa. Ta
rina, jossa kerrottiin rautatiera
kennuksista Guatemalassa, alkoi 
seuraa valla kauniilla kertomuk
sella :

“Eräs merikapteeni, joka purje
laivallaan aikoinaan ylläpiti liike- 
yhteyttä Keski-Amerikan ja Yh
dysvaltain välillä, sai kerran pää
hänpiston tuoda lastillisen banaa
neja New Orleansiin. Hän lastasi 
laivansa täyteen näitä arkoja he
delmiä ja kuljetti ne määräpaik
kaansa : mutta New Orleansiin 
päästyään huomasikin hän, että 
suurin osa lastista oli mennyt kel
vottomaksi. Matka purjelaivalla 
kesti liian kauan, ollakseen soveli
as hedelmäin kuljetukseen. Joku 
arkaluontoinen mies olisi näin epä
suotuisasta kokeesta väsähtänyt; 
mutta kyseessä oleva kapteeni jat
koi yritystään ja loi sen kautta 
pohjan nykyiselle hanaan iliikkeel- 
le. joka on yksi maailman mahta
viin! n isiä liikeyrityksistä.”

Nykyään ei banaaneja enää kul
jeteta Yhdysvaltoihin yksityisten 
omistamilla purjelaivoilla. Koko 
maailmaa käsittävää banaaliikaup- 
paa hallitsee mahtava trusti, jonka 
käytettävänä on yhteensä 91 suur
ta valtamerilaivaa. Pienin näistä 
trustin omistamista laivoista 011 
lähes 3,000 tonnin kantoinen. Toi
set ovat isompia. Yhteinen tonni- 
määrä tällä laivastolla on 266,610 
tonnia.

Näillä aluksillaan kuljettaa trus
ti banaaneja kaikkiin maailman 
ääriin. Syrjässä olevaan Suo
meenkin ulottuu trustin toiminta
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ja jokaisessa suu rem massa teolli
suusmaassa ovat trustin tuotteet 
yleisesti tunnetut,

Hedehuätrustiii toiminta et kui
tenkaan rajoitu yksinomaan ba
naanien kuljettamiseen ja kaup
paamiseen. Paitsi meriliikennettä 
liarjottaa trusti banaanien vilje
lystä niitä suurimmassa mittakaa
vassa. Viime vuotien selostusten 
mukaan omisti trusti, paitsi noita 
valtamerilaivoja, jotka kuljettavat 
sen tuotteita ympäri maapallon,

tupakkia, kautsua, vuotia ym., joi
ta trustin liikepiirissä olevien 
maitten asukkaat olivat tuottaneet 
ja Yhdysvaltoihin lähettäneet. 
Trusti tässä suhteessa loimi yhte
nä yhdysvaltalaisen maailmankau
pan parhaimpina edistäjinä.

Rautatierakennukset Guatema
lassa

.Banaanien viljeleminen Keski- 
Anierikassa on ollut voimakkaim
pana tekijänä niiden rautateiden

25 m a llia  liu »au ui v ilje ly s tä

lähes miljoonan eekkeriä maata —  
tarkoin lukien <J45.7w eekkeriä —  
ja vuokralla oli trustilla 110.785 
eekkeriä maata. Tästä äärettömäs
tä maa-alueesta oli yhteensä 276,- 
821 eekkeriä viljelyksen alla. Ei 
viljavainioina vaan banaani- ja so- 
keriruokoviljelyksinä.

Viime vuonna kuljetti trusti Yh
dysvaltoihin. paitsi useita miljoo
nia harkkoja banaaneja, yli 300.- 
000,000 paunaa sokeria ja 7,000,- 
ooo gallonaa molassia (siirappia). 
Paitsi näitä tuotteita toivat trustin 
alukset suunnattomia määriä kah
via. kokospäähkinöitä, kaakaota.

luomiseksi, jotka muodostavat 
Keski-Amcrikan rautatieverkon ja 
joista (mateittakin rautatiet muo
dostavat li uomat la van osan.

Keski-.Amerikan mantereella. 
Meksikon lahden ja Costa Rican 
välillä 011 ainoastaan kolme sata
mapaikkaa, joihin suuret valtame
rilaivat voivat poiketa lastia otta
man 11, Nämä satamapaikat ovat 
La Union tmateinakin länsiranni
kolla ja Puerto Rarrios ja Puerto 
Cortes (mateinakin Uäramukotla, 
Keski-Amerikan rautatieyhtiö on 
rakennuttanut rautatien kahteen 
näistä satamista: La Unioniin Tyy
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nen meren rannalla ja Puerto Bar- 
rios’iin Atlannin rannalla. Yhtiö, 
joka v. 1904 alkoi toimintansa 
Guatemalan rautatieyhtiön nimel
lä, sai tällöin mainitun tasavallan 
hallitukselta rakennusluvan, jonka 
mukaan yhtiöllä on yksinoikeus 
ratojen rakentamiseen alueella, jo
ka käsittää 20 mailia leveän vyö
hykkeen kuminallakin puolella yh
tiön rautatielinjoja. Sopimuksen 
mukaan on Guatemalan hallituk-

‘'kiertää”

»-elia oikeus lunastaa yhtiön rauta
tiet valtion omaisuudeksi 99 vuo
den kuhmua, suorittamalla niistä 
puolueettoman arviovaliokunnan 
määräämän lunastushinnan. San 
Salvadorin tasavalta, jonka alueel
la yhtiöllä niinikään on rautateitä, 
on pidättänyt itselleen oikeuden 
lunastaa radat valtion omaisuu
deksi 70 vuoden kuluttua arvion 
mukaan ja 99 vuotien kuluttua jou
tuvat radat tasavallan omaisuu
deksi hinnatta.

Sekä San Salvador, että Guate
mala ovat myöntäneet yhtiölle eri

koisia verovapautuksia, sekä va
kuuttaneet, että yhtiölle myönnet
tyjä oikeuksia ei voida muuttaa 
vastaisuudessa tapahtuvan lain
säädännön kautta. Guatemalan 
hallituksen ja yhtiön väliset mah
dolliset riidat ovat ratkaistavat so
vinto-oikeudessa. San Salvador 
on jättänyt mahdollisten erimieli
syyksien ratkaisun Yhdysvaltain 
oikeuslaitoksille.

Mutta ei siinä kyllin. Peru st a-

"tat imtikna”

uusvuotenaan sai ylitit» Guatema
lan hallitukselta rahatta ja hinnat
ta haltuunsa 130 mailin pituisen 
rantatien, jonka Guatemalan halli
tus oli rakennuttanut. Hittona luo
vutukselle oli. että yhtiö rakennut
taa rautatien Hl Ranchosta Guate
mala Cityyn. Kun tämä rautatie- 
osa neljä vuotta myöhemmin (v. 
1908) oli valmistunut, joutui yllä
mainittu 130 mailia pitkä “pätkä" 
yhtiön haltuun.

Xykvään omistaa Keski-Ameri
kan rautatieyhtiö yhteensä 563 
mailia valmiiksi rakennettua ran
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ta tietä. Tytin alla on yhtiöllä ny
kyään 2i) mailia ja valmiiksi suun
niteltua rataa 296 mailia. Kuu yl
lämainittu suunnitelma lähitule
vaisuudessa saadaan valmiiksi ra
kennetuksi. tulee yhtiön rautatie- 
systeemi käsittämään yhteensä 
846 mailia päärataa.

Jos edellämainitun suunnitelman 
täytteeksi vielä rakennetaan noin 
40 mailin pituinen yhdysrata Nica
raguan ja yhtiön rautateiden vä
lille, niin voi ken tahansa matkus
taa miltä asemalta tahansa Yhdys

tilistä. M aa n laatu Guatemalassa, 
samoinkuin yleensä Kcski-Anteri- 
kan tasavalloissa on rautatiera
kennusten suorittamiselle hyvin 
vähän suotuisaa. Laajojen hiek- 
ka-aavikoiden kanssa vaihtelevat 
jylhät vuoristot ja läpi pääsemättö
mät troopillisen ilmanalan kehittä
mät tiheiköt, joissa rautatieraken- 
taja kirveineen saa taistella itsel
leen tietä jalka jalalta, päästäk
seen eteenpäin. Hiekkasärkillä 
jos edistyykin työ vaikein!mitta 
esteittä, niin saa rad an rakentaja

valloissa suoraa päätä rautateitse 
Nicaraguaan: Meksikon, Guate
malan ja Hondurasin kautta.

Yhdysvaltalaisten rahamiesten 
yhtenä tulevaisuuden unelmana on 
pitkän aikaa ollut yhtenäisen rau
tatieverkon muodostaminen, joka 
yhdistäisi Etelä- ja Pohjois-Ame
rikan toisiinsa. Tämän suunnitel
man toteuttamiseksi on Keski- 
Amerikan rautatieyhtiö, kuten nä
kyy. tehnyt hyvän alustavan työn.

Silittä yhtiöt, jotka rautateitä 
rakennuttavat Keski-Amerikan ta
savalloissa, eivät yksinomaan ta- 
voittele suuruus-unelmien toteutta-

jyrkkien kallioäyränteitten luo 
saavuttuaan kiertää tai puhkoa 
kalliokielekettä, ellei halua kat
kaista sitä tavallista jyrkennuällä 
nousulla, joka liikenteen ylläpitä
miseksi vaalii erityisillä laitteilla 
varustettuja koneita. Vuoristossa 
sijaitsevien rotkojen ylitse on har
pattava valtavilla siltarakenmik- 
silla, aivan kuin kalliovuorilla, 
jossa luonto esiintyy vieläkin 
mahtavampana, kuin kuuman vyö
hykkeen troopillisissä maissa.

Ja vuoriston esille työntämät 
vaikeudet voitettuaan kohtaa ra
kentajaa tiheä viidakko, joskus
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suoperäinen alanko, jossa rautatie- 
rakentaja saa suorittaa ensi m äi sen 
raivaustyön.

Alankomaissa löytyy kuitenkin 
juuri se, jota varten yhtiöt raiva
ustyötään suorittavat. Löytyy kas
vullisuudelle otollista maata, johon 
rautatierakentaja» lähdettyä voi
daan istuttaa banaaneja. Tiheikön 
väistyttyä radan leveyden verran 
rautatierakeutajan tieltä, saapuu 
useimmiten paikalle viljelystyö- 
tnies jatkamaan rautalierakentajan 
raivaustyötä ja lyhyen ajan kulut
tua kohoaa entisestä tiheiköstä 
uusi tiheikkö, mutta järjestetyssä 
muodossa. Leviää katselijan sil
mien eteen kymmeniä maileja kä
sittävä banaaniviljelys, jonka ve
revät lehvät varjostavat rautatie- 
pengertä. < luatemalan rautateiden 
varsilla voi tavata suorassa linjas
sa 25 mailia banaani viljelystä yh
dessä jaksossa.

*

Bluefield höyrylaivayhtiön vä
li ingonko r vau s vaatimuk sen rauet - 
tua . Yhdysvaltain ylioikeudessa 
kirjotti J. H. Egbert New York

Lallissa artikkelin, jossa selosti 
bedelmätrustin ja Bluefield yhtiön 
välistä juttua.

Tuon selostuksen mukaan oli 
Bluefield yhtiö aikoinaan ylläpitä
nyt säännöllistä laivaliikennettä 
Yhdysvaltain ja Nicaraguan välil
lä, siten että sen laivat joka toinen 
viikko lähtivät pääteasemiltaan. 
Nicaraguan presidentti, S. Zelaya, 
oli yhtenä yhtiön tukipylväänä ja 
liike kävi hyvin. Hedelmätrusti 
sieti yhtiötä niin kauan kunnes si
tä alkoi harmittaa yhtiön suuri 
menestys Nicaraguassa. Väitetään, 
että Bluefield yhtiön kukistami
seksi käytettiin poliittisia keinoja 
useanlaisia. Tosiasia on, että Ze
laya sai väistyä Nicaraguan halli- 
tusistuimelta ja tästä ajasta lähti
en on Bluefield yhtiö ollut hedel- 
mätrustin armoilla, ja epäonnistu
nut yritys vahingonkorvauksen 
saamiseksi osottaa, että siitä ase
masta on vaikeaa päästä erilleen.

Mutta sadat tuhannet eekkerit 
kasvavat banaaneja ihmiskunnal
le “hedelmätrustin yritteliäisyy
den kautta”. 276,821 eekkeriä vil
jelyksen alla —  luetaan hedelmä -
trustin vuosi selostuksessa........

— s — s.


