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Yhdysvaltalaisen imperialismin tienraivaajat
Mexicossa
D em okraattisen hallituksem m e kes
kitettyä m elkoisen osan kansalllskaartilalsistam m e Mexicon rajalle ja Carranzan ulkom inisterin an n ettua alis
tuvaisen vastauksensa valtiosihteeri
Lansingin viimeiseen varotukseen, a l
kavat m eidän äärim m äisim m ät j i ngoistim m ekin ikäänkuin huom ata, e t
tä M exico-kysymys ehkä voidaan ra t
kaista. tarvitsem atta läh ettää m aa
han vallotusarm eijaa. K eltaisen leh
distöm m e sävy, joka vielä kuukausi
takaperin oli hillittöm än sotaisa, a l
kaa huom attavasti m uuttua rauhaisam m aksi.
T ähän äänilajin m uutokseen ovat
todennäköisesti olleet vaikuttam assa
m onenlaiset syyt. E nsinnäkin on so
sialistien h arjottam a sotavastainen
kiihotus kantanut toivottuja hedel
m iä: yhä suurem m at kansanjoukot
alkavat saada oikeam m an käsityksen
kysym yksestä, kuin m itä Jingotstien
lietsom an kiihotuksen valossa oli
m ahdollista. Mexicon ja Y hdysval
tain työväenjärjestöjen valtuutettujen
neuvottelu on m yöskin ollut vaikut
tam assa järklinnyttävästl ja eikä niin
vähääkään. Sillä Jingolsteillam m e on
neuvottelukokouksen k a u tta vahvis
tunut oleelliseksi todellisuudeksi eräs
tosiasia, joka heille täh än asti on ol
lut vain pahana aavistuksena: Mexi
con työläisjoukkoja el enää voida k a r
jan tavoin a ja a työhön m inkään ruraallarm eljan avulla. Diazin aja t ovat
au ttam atto m asti olleet ja m enneet.
R iistäjät M exicossa saavat tästä läh 
tien ottaa lukuun järjestyneen työ
väen voim an, hallitsi m aata ken ta 
hansa.
K olm antena vaikuttavana syynä
keltaisen lehdistön m uuttuneeseen sä
vyyn on k ieltäm ättä ollut se kaikille
varusteluvouhottelijoille Ikävä h a 
vainto, että paraatisotllaam m e eivät
om aakaan sitä Isänm aallista innostus
ta. jonk a jlngoistit niin varm asti otak
suivat heidän om aavan. Liittovaltioi
den palvelukseen vannotettaessa kiel
täytyivät useat m llitlam lehet teke
m ästä valaa, esittäen kieltäytym isen sä syyksi Jos jonkinlaisia esteitä. Itse
pyhässä M assan valtiossa, jossa Isän
m aallinen henki kuitenkin pitäisi ol

la kaikista voim akkain, kieltäytyi noin
tullannen m ilif.ainieatä ajajaa tek e
m ästä. Mene sitten ja ala sotia moi
silla edellytyksillä!
Pikkuporvarilliset,
aiheettom an
ihanteellisella tolvorlkkaudella varus
tetu t senttlslelut, joiden ainoana a ja ttelupohjana M exico-kysyniyksestä Järkelllessään on ollut pelko siitä, että
heidän Mexicoon sijoittam ansa sääs
töt auttam attom asti häviäisivät, saat
tavat jälleen kuvitella tulevaisuutta
m elkolailla iloisem m alla mielellä, Carranzan ehdottam a neuvottelu Yhdys
valtain hallituksen kanssa, ristiriitai
suuksien selvittäm iseksi, saatta a poroporvarien toivorikkaassa m ielikuvi
tuksessa m erkitä asteettalsta palautu
m ista jälleen niihin aikoihin, jolloin
rahansijoitukset mexicolalsiln yrityk
siin kantoivat runsaan koron, sam alla
kun ne hiveilvät senttisielujen kuivaa
arkilun nnetta unelm illa ja haaveilla
rohkeudesta Ja voim asta, jota vain
am erikalainen yrittelljä kykeni osottama.au.
A jatellessa Klexieoa nykypäivinä,
am erikalaisen pikku tallettaja n katso
m uksen valossa, joka Ihanteellisilla
kuvauksilla Mexicon aarreaitoista on
jo h d atettu sijoittam aan säästönsä si
käläisiin yrityksiin, "suurm lestem m e"
johtaessa näitä yrityksiä ja riistäessä
niiden tuottam an m ehun, voi tuskin
käsittää, että ainoastaan m uutam ia
vuosikym m eniä on kulunut siltä ajas
ta. jolloin yhdysvaltalaisen im peria
lism in esitaistelijat tä isiä CV>rtez’in
aarreaitto ja etsiessään, todella saivat
osottaa jossain m äärin sitä rohkeutta
ja voim aa, joka plk k upor varistetun
tunteita niin läm pim ästi hivelee —
eh k ä eniten sen vuoksi, kun itsellään
senttlsielulla ei m illoinkaan näitä
om inaisuuksia ole om asta tak aa käy
tettävänään.
N ykyaikaiset Mexicon rikkauksien
h altijat tällä puolen rajan eivät enää
välitä turvau tua om aan rohkeuteensa
ja voim aansa. H eillä on käytettäv ä
nään hallitus Ja sanom alehdistö, jolla
ruoskia edellistä, ellei se kunnolleen
täy tä tehtäviään. A arteiden valtaa
m inen on m eidän päivinäm m e trustlutunut, kuten kaikki m uutkin. M ut
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ta oli aika. eikä se ole niin erittäin
kaukana m enneisyydessä, jolloin Me
xicon aarteiden v altaajat salvat elää
todellista prospektarin eläm ää ja teh 
dä onnensa kaikessa yksinkertaisuu
dessa. Ilman hallituksen suosiollista
m yötävaikutusta. N äitä yhdysvalta
laisen im perialism in esitaistelijoita
m uistelevat nykyajan suurriistäjät,
niiden yrityksiä Ihailevat senttisielut
ja kaikki se kansa, joka m ielellään
kuvittelee jotain suurta, kun arkiolot,
joissa heidän on pakko elää. eivät
kykene tarjoam aan m itään m uuta
kuin ainaisen kuivan valottom an joka
päiväisyyden — eläm än palkkaorjan
työpaikan ja palkkaorjan yksinkertai
sen kodin puitteissa.
Mexicon kaivoksiin Ja sulim oliikkeisiin lasketaan yhdysvaltalaisia p ä ä 
om aa olevan sljotettun a yhteensä noin
300 m iljoonan dollarin vaiheilla. T ä
m ä ala on vanhin yhdysvaltalaisten
valtaam a ja m yöskin varm in. Jo kol
m ekym m entä kuusi vuotta sitten kerrolaan ensim älsen varsinaisen im pe
rialism in esitaistelijan lähteneen Me
xicoon valtaam aan m aan uum eniin
k äu .etty jä a a rte ita itselleen. T arina
ei m ainitse oliko hänellä lähtiessään
m itään aavistusta siitä, että tällä alal
la kerran yhdysvaltalaiset tulisivat
näyttelem ään hallitsevaa osaa Mexi
cossa. L uultavaa on, että hän ei sitä
itse kuvitellut. Aika on tehnyt teh 
tävänsä ja hän, lähtiessään aarteita
vailotlam aan, seurasi vain sitä sam aa
lakia. Joka pakottaa työläisen siirty
m ään m aasta toiseen, tehdäkseen elä
m änsä.
E nsim äinen yhdysvaltalainen suurkaivosten om istaja Mexicossa oli en
tinen Colum bian piirin kuvernööri
“paa^i” Shepherd. Ennen kuvernöö
riksi tuloaan oli hän yleisten töiden
valvojana. P äästyään uuteen virkaan
sa alkoi hän kaunistella m aan pää
kaupunkia sellaisella perinpohjaisuu
della, e ttä se tuvf tl hyineäle ehkä
enem m än harm ia kuin hyötyä. Saa
tuaan aik aan kongressionaalisen tu t
kim uksen ja päästyään selväksi syy
töksistä, Jolta hänen vastustajansa
esittivät, läh ti Shepherd Mexicoon, e t
sim ään ylös Batopilan hopeakaivok
sia, joita C ortez’in ajo ilta asti oli ru n 
nattu ja Jotka siihen aik aan v. 1880,
olivat m yytävänä. Shepherd sai Botopilaan m ennessään tu ta oikeaa pros
pektarin eläm ää. San A ntoniosta k a i
voksille asti oli m atk a teh tävä m uulin
selässä ja kesti se silloin G0 vuoro

k autta. N ykyään teh d ään tuo m atka
m uutam assa vuorokaudessa.
M exicossa oli täh än aikaan yksin
valtiaana kuuluisa Porfirio Diaz, joka
suosi ulkom aalaisten yrityksiä ja rahansijotuksla m aahan, sekä piti huo
len siitä, että ne m enestyivät. K an
sasta. joka noita ulkolaista keinotte
lijoita Joutui palvelem aan, ei hän niin.
kään paljon välittänyt, ja yhtenä seu
rauksena tästä välinpitäm ättöm yydes
tä onkin nykyinen Mexicon tilanne,
joka keinottelijoille kostaa aikaisem 
min h a jo te tu ista vääryyksistä, p itä
m ällä heidän liikkeensä korkoa tu o t
tam attom ana. D iaz'ilta sai Shepherd
laajoja oikeuksia. H än käytti niitä
hyväkseen. Loi B atopllaan itsenäisen
valtakunnan, joka tuotti hallitsijalleen
jaloja m etalleja ja viihdytti häntä
niin. että hän kokonaan jätti k iittä
m ättöm älle synnyinm aalleen hyvästit.
Shepherdln jälkeen ovat useat yksi
tyiset keinottelijat an tau tu n eet sam al
le alalle. Seurauksena on ollut, että
yhdysvaltalaiset tä tä nykyä hallitsevat
suurim m an osan Mexicon kaivosteol
lisuutta. Suurriista jäin joukossa, jo t
ka Mexicon kaivosllikkelsiin ovat m ie
listyneet, tapaam m e nykyään nim et
sellaiset kuin G uggenheim , Meyers,
Towne, Phelps, Dodge y ö . Mexicolaiset kaivokset ovat suureksi osaksi
sam ojen tolm inim ien hallussa, jotka
hallitsevat kaivoksia rajan tällä puo
len ;a rautatiet, Jotka jälkeenpäin
o ta t m aalian rakennetut, palvelevat
kaivosyhtiöitä, valitellen liikettä r a 
jan molemmin puolin sijaitsevien riistokeskukslen välillä. Kun keltainen
lehdistö joku aik a sitten niin äänek
käästi vaati aseellista sekaantum ista
Mexicon asioihin, oli poru kaikista
äänekkäin niissä lehdissä, Jolta kontrolleeraavat m iehet, joiden nim iä on
m ainittu tässä ylem pänä.
Ja kuitenkaan eivät kaivosyhtiöt
laisinkaan tarvitseisi m eluta niinkään
paljon kuin toiset Mexicon rik k au k 
sien riistäjät. S aattaahan se h arm it
taa kaivosten om istajaa, Joka rau h a n 
kin aikana on to ttun ut saam aan m el
koisen tulon yrityksestään, että nyt,
kun sota on koh ottanu t m etallien ky
synnän Ja hinnan ennen kuulum atto
miin, niin nuo riiv atu t m exlcolaiset
vallankutnoushom m illaan estävät sa
toisan kaivostyön Jatkum isen, siten
ehkäisten riistäjän tekem ästä rahaa,
juuri silloin kun siihen olisi niin m ai
nio tilaisuus. M utta jotakuinkin tä
hän supistuukin heidän valittam isensa
syy. Toista on rautatieyhtiöiden laita
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Ja niiden Jotka rautatieosak keisl in
ovat pääom ansa sijoittaneet. Sisäiset
taistelut ovat vaikuttaneet rau tatie
liikenteeseen perin lam aannuttavaan.
Tilivuotena 1909— 1910 oli Mexicon
rautateiden vuositulo lähes 62,000,000
dollaria, vuotena 1913-—1914 ainoas
taan vähän päälle $1,770,000. K aiken
muun lisäksi oli rautateiden liikkuvaa
kalustoa hävitetty suunnattom at m ää
rät ja osa tästä liikkuvasta kalustosta
oli sidottuna keskenään taistelevien
ryhm ien palvelukseen. Tosiasia oli,
että yhdysvaltalaiset. Mexicon rau ta
tieverkkoon hautaam astaan rahasta,
eivät saaneet korkoa penniäkään, ei
kä ole tietoa m illoin alk avat saada.
Se $600,000,000 yhdysvaltalaista pää
omaa, joka Mexicon rautatieyrityksiin
on haudattu, on nykyään y htä hy
vässä tallessa kuin Jos se olisi heitetty
m eren pohjaan.
M utta täm ä tilanne el ote iänikui
nen. E ikä se ole om inainen vallan kum ouskaudellekaan. Oli aik a jolloin
yhdysvaltalaisten rau tatiepääom a Me
xicossa oli y htä kehnossa tallessa rautatiem iesten keskinäisen kilpailun
kautta. T arina yhdysvaltalaisten rau 
tatierakennuksista M exicossa sietää
täm än yhteydessä om an selostuksensa.
Y hdysvaltalaiset eivät Mexicoon en
nättäneet ensim äiseksl rautateitä ra 
kentam aan, H eillä oli täysi työ kis
kottaa lännen aavikoita, silloin kuin
englantilaiset alkoivat rakentaa en
sim äistä m exicolatsta rautatietä Ve
ra Cruzin ja Mexico Cityn välillä.
M utta länsi täyttyi kiskopareilla vähi
tellen. Kolme eri yrittelijää ulotti ra 
tansa Mexicon rajalle ja siitä Mexi
coon. Santa Fee rau tatie päättyi El
1’asoon Mexicon rajalla. Siitä oli vain
askel Mexicon puolelle ja se otettiin
pian. Miltei sam aan aikaan sai Huntlngton vedettyä rautatiensä Eagle
Rassiin ja jatkoi sitä edelleen Coahuilan hiilikenttien kau tta Torreoniin ja
Ilurango Cityyn asti. Pian Ilm aantui
kolm anneksi kilpailijaksi Mexicon
rautatierakennusten alalla W. J. P al
mer, joka ensin suunnittell kapearai
teista. rautatietä, jatkoksi Denver &
Hio G rande rautatielle Laredosta Mexi
co Cityyn, Täm ä suunnitelm a hyljät
tiin; m utta sen sijaan syntyi leveäraileinen tie L aredosta eteläänpäin, Me
xico N ational rautatien nimellä.
Näm ä kolm e yhdysvaltalaisten ra 
kentam aa rau ta tietä kilpailivat kes
kenään, eivätkä tuottaneet sanotta
vasti enem m än voittoa kuin nykyään
kään. Ilm an H arrlm ania kilpailisivat
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eh k ä vielä tän ä päivänä. M utta su u t
tuneena siltä, e ttä yhdysvaltalaiset
tuhlailivat voim iaan keskinäiseen kukkotappeiuun Ja ehkä toivoen voivansa
niittää suurem m an voiton yhdistäm is
hankkeestaan, m atkusti H arrinaan
D.azin raham inisterin luo; eh dotta
m aan kilpailevien rautateiden yhdis
täm istä yhdeksi yhtiöksi. Om ituista
kylläkin sai H arrim an reput Diaz'ilta.
M utta esittäm änsä ajatu s jäi Diaz'in
raham inisterin mieleen Ja kiteytyi
siellä suunnitelm aksi, joka m yöhem 
min sovellutettiin käytäntöön. Mexi
con hallitus ryhtyi rautatieosakkaaksi,
sij ottaen Mexicon kansan israutatien
nim ellä kulkevaan liikkeeseen, joka
käsittää 8,000 m ailla Mexicon 16,000
m ailla käsittäv ästä rautatieverkosta,
raham äärän , jo k a vastaa SO pros. tuon
rautatien rahallisesta arvosta. Mene
tys, jonk a rautatieosak keiden om ista
ja t kärsivät, ei näin ollen lähim ain
kaan lankea yksistään yhdysvaltalais
ten kannettavaksi, vaan kärsii siitä
Mexicon hallitus oraltaan. J a vielä
enem m än. R autatieyhtiöiden ja hal
lituksen välisissä luovutuskirjoissa on
eräs m ääräys, jossa hallitus sitoutuu
korvaam aan eräitä vahingolta, juuri
niitä vahingoita, joita vallankum ousliikkeen k a u tta yksilöille on koitunut.
U lina riistäjäjoukon leirissä, m ikäli se
m enetyksien korvaam ista tark o ttaa.
pohjautuu siis epäilykseen, että Mexi
con hallitus el kykenisi täyttäm ään
sitoum uksiaan. M utta sam a pelkohan
on olem as-a niihin arvopapereihin
nähden, jolta W all kadun keinotteli
jain välityksellä on sijoitettu h erk k ä
uskoisten pienom istajaan kesken ja
joiden m aksutakeena on pahem m assa
allikossa olevat hallitukset kuin Carranzan hallitus Mexicossa.
Pahem m in kuin ketkään m uut uli
sevat eräät m aa-alueiden om istajat,
jotka eh kä ovat vaarassa m enettää
m uutam an lehm än, hevosen tai m uu
lin, saam atta siitä korvausta. Heidän
m ielestään pitäisi Y hdysvaltain halli
tuksen heti paikalla lähteä Mexicoon,
järjestäm ään sinne hyvää hallitusta.
M aaparoonien ryhm ä ei kuitenkaan
ole kaikista suurin, vaikka onkin ä ä 
nekkäin. L asketaan että noin 100 milj.
dollaria yhdysvaltalaista pääomaa, on
Mexicossa sijoltsttu kiintelm istöihin,
niihin luettuna sekä m aa e ttä kaupunkikiinteim fstöt. Sanom attakin on sel
vää. että täm ä pääom a suurim m aksi
osaksi m akaa korkoa tuottam atta, sa
moin kuin kaikki m uutkin yritykset,
m utta hävityksen alaista se el ole li-
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leim ainkaan sam assa suhteessa kuin
rautatiepääom a. Tarvitsee vain järjestyneitten olojen palautua m aahan
uudelleen ja kiinteim lstöjen om ista
jille avautuu m itä parhain ansiom ah
dollisuus — ellei C arranza ryhdy pakkol uuvuttam aa n näitä "läänejä" h a l
lituksen haltuun, toim enpide jota
m aaparoonit pelkäävät ehkä enem 
m än kuin itse vallankum ousta.
Tyytyväisim piä kaikista Mexicon
aarteiden riistäjistä ovat öljylähteiden
om istajat, jo tk a aikojen kuluessa ovat
sijoittaneet yrityksiinsä noin 2 0 0 milj.
dollaria. Siihenkin aikaan, kun vuo
roin Villa ja vuoroin C arranza hallit
sivat Tam picon seuduilla, lähettivät
öljy-yhtiöt om istam illeen lähteille m i
tä suurim m alla luottam uksella uuden
aikaisem pia pum ppulaitoksia ja m uita
uudenaikaisen konetekniikan keksi
m iä vehkeitä. Ja asiaansa innostunut
öljy m ies saattoi Mexicon kapinasta
puhuttaessa aivan huom aam attaan
eksyä puhum aan öljyn valoisasta tu 
levaisuudesta. Sen polttoarvosta, jo 
k a on hiilen polttoarvoa m onin ver
roin suurem pi ja Tam picon tulevai
suudesta— m aalim an halvim m an polt
toaineen tyhjentym ättöm ästä a a rre 
aitasta. öljytu otanto on nuorin niistä
yritteliäisyyden haaroista, johon yh
dysvaltalaista pääom aa on kiinnitetty
suurem m at m äärät. T arina kertoo,
e ttä ensim äinen yhdysvaltalainen öljylähteiden valtaaja Mexicon alueella
teki m atkansa öljym äille rautateitse.
Se oli länteläinen Doheny, Joka Los

Angelesin seuduilla oli löytänyt ensim aisen öljylähteen ja tehnyt rah in
löydöillään, V uonna 1900 kiintyi hinen huom ionsa Mexicoon, jossa hai
oikein kyllä, arveli öljyä löytyvän,
koska sitä löytyi Y hdysvaltainkin puo
lella. Doheny teki m iljoonansa Y h
dysvalloissa etsim ällä Öljylähteitä h
vosen ja m uulin selässä. H än te
kym m eniä m iljoonia etsim ällä nii
Mexicosta ylim ääräisellä junalla, joka
oli kalkilla m ukavuuksilla varustettu.
Kun Doheny vaunun ikkunasta nä
m aisem an, joka hänen mielestä;!
saattoi sisältää öljyä, selsautettiin ji
na ja Doheny meni tarkastam aa'
Tällä tavoin joutui hän Tam aulipa
m aakuntaan. Jossa hän tapasi enem
m än öljyä kuin m itä hän m illoinkaan
oli saattan u t kuvitella. Faikallisasukk a at näillä seuduin salvat viiden dol
larin k u ltarah an Jokaisesta öljyläh
teestä, Jonka D ohenylle lim ottivat ja
hän valtasi saam iensa osotusten pe
rusteella yhteensä 600,000 eekkeriä
m aata, joka nykyään kuuluu Mexicon
öljy-yhtlöl le. K olm e m uuta yhdys
valtalaista yhtiö tä om istavat laajoja
öljyaluelta Mexicossa. Paitsi näitä
om istavat englantilaiset suuria alueita
siellä. Öljylilkkeet ovat kuitenkin hy
vin vähän saaneet valittam isen aih et
ta. C arranza n hallitus verottaa heitä
viisi Ja puoli senttiä jokaisesta tynny
ristä öljyä Joka m aasta viedään, m u t
ta siihen näyttävät öljym iehet olevan
tyytyväisiä.

