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MEKSIKO, SEN HALLITUS JA TYÖVÄENLIIKE
K irj. W .  J .  L e m o n -

Senjälkeen kun kuningas Gompers ja  hä
nen hovinsa palasivat Yhdysvaltoihin Mek
sikosta, jossa he olivat edustajina ja  vir
kailijoina “ Pan-Amerikan” työväenkongres- 
sissa, mikä pidettiin Meksiko Cityssä tam- 
mik. 10 ja  20 päiväin välillä, hän ja  jotkut 
hänen hovilaisistaan ovat olleet erikoisen 
ahkeria kirj ottelemaan artikkeleja, sekä ka
pitalistisiin, kuin myöskin työväen sanoma
lehtiin, joissa koetetaan puustata Meksikon 
nykyistä hallitusta muka työläisten halli
tuksena. (Kuningas Gompers sanoo m. m. 
yhdessä kirjoituksessaan että “ Meksikon 
hallitus on lähinnä työläisiä, kuin yksikään 
toinen hallitus mailmassa.” ) En yritä teh
dä muistutuksia näihin innostuneisiin ulos- 
purkauksiin yksin senkin takia, että niiden 
kirjottajain asianajajina esiintyy sellainen
kin kunnioitettu liikemieslehti kuten “ Me
xicon Review” , joka on kyllin riittävä to
distus siitä mitä he ovat miehiään.

Ennenkuin minä tulin Meksikoon, minä
kin olin jotenkin johdettu harhaan monien 
tätä “työläisten hallitusta”  ylistelevien tie
tojen takia, ei lukemalla Gompersin, Kel- 
leyn, Johnson &Co:n kirjottamia satumaisia 
kertomuksia, vaan koska olin lukenut muu
tamia numeroita englannin kielistä kuukau
sijulkaisua, nim. “ Gale” , mikä ilmestyy Me
xico Cityssä ja  ilmoittaa edustavansa val
lankumouksellista kansainvälistä kommunis
mia. Sen selitykset Meksikon huomiotahe
rättävästä sosialistisesta ja  unionistisesta 
työväenliikkeestä saattoi minut ajattele
maan, että olin tulossa maahan, missä työ
läiset olivat käytännöllisesti, rauhallisilla ja  
laillisilla keinoilla —  poliitillisella ja  talou
dellisella voimallaan —  anastamassa maita, 
luonnonrikkauksia ja  tuotanto- ja  jakoko- 
neistoa haltuunsa, lopettamassa palkkaor- 
juutta ja perustamassa uutta Venäjää Ame
rikan mantereelle. Se laajensi kyllä monen 
sosialistin ja huomattavan työväen johtajan 
valtaa siten että monet heistä ovat päässeet 
hallituksen virkoihin. Heistä monet ovat 
nyt kuvernööreinä, diplomaatikkojen ulko-

maalähetystön jäseninä, ministereinä, lain
laatijoina j. n. e. kuuluen näihin Federal 
Distrikin kuvernöörikin (joka on entinen 
suutari) ja  Mexico Cityn poliisipäällikkö 
(joka ei ole ainoastaan sosialisti, mutta on 
joskus kirjoittanut sosialistisen kirjankin), 
“ Gale”  teki näistä kaikista johtopäätelmän 
yhdessä numerossa otsikolla “ Neuvosto- 
Meksiko on lähellä” .

En aijo ryhtyä paljon filosofeeraamaan, 
sillä minä haluan, että lukijat itse tekevät 
omat johtopäätöksensä. Minun toivoni on 
saada kertoa tosiasiat niin hyvin kuin minä 
voin omalla karkealla tavallani, persoonal
listen tietojeni mukaan ja  niitten ilmoitus
ten perusteella, joita olen saanut suoraan 
työläisiltä itseltään. Minusta tuntuu, että 
tämä on mitä tarvitaan ennen kaikkea —  
oikeita tietoja täältä —  vastapainoksi sille 
harhaanjohtavat selostusten tulvalle, mikä 
täältä on lähetetty muiden maiden työläisil
le, tarkotuksella salata heiltä Meksikon työ
läisten ja  hallituksen todelliset suhteet- E i 
suuremmasti voida vahingoittaa työväenlii
kettä missään maassa, muulla kuin tehdään 
väritetyillä ja  liijoitelluilla tiedoilla ja  kir
joituksilla sanomalehtien kautta, joko se 
sitten on tehty aikomuksella, tai tietämät
tömyydessä.

Paljas selostus ei todista tosiasiata. Pe
rustotuus, minkä tulen tuomaan esille, osot- 
taa että Meksikon hallitus on juuri yhtä 
kapitalistinen kuin mikä hallitus hyvänsä 
ja  että se ei ole työläisille suosiollinen, sen 
todistaa nykyinen rautatielakon historia ta
savallan rautateillä. Siellä hallitus, jota 
Gompers kehuu mallihallituksena ja  jonka 
hän sanoo olevan täydellisimmän työväen 
hallituksen mailmassa, taistelee työläisiä 
vastaan yhtä raivoisana, kuin yksikään ka
pitalistinen hallitus, tai korporatsiooni kon
sanaan. Saavuin Mexico Cityyn ennenkuin 
lakko oli julistettu (helmik. 25  p.), niin- 
muodoin minulla oli tilaisuus nähdä ja  pääs
tä selville kuinka hallituskoneisto oli kään-
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netty työläisiä vastaan, jotka olivat kapita
listein “ pyhän kolmiyhteyden” (vuokra, 
voitto ja  korko) hyökkäyksen alaisena. So
tilasjoukkoja oli asetettu liikekannalle jo 
useita päiviä ennen lakon alkamispäivää. 
Sotilasosastoja oli kaikilla asemilla, ratapi
hoilla, pajoissa, silloilla j. n. e. aina tasaval
lan yhdestä päästä toiseen. Yksikään ei 
voinut lähestyä rautatieomaisuuksia, joutu
matta vastakkain pistimien kanssa. Yksinpä 
yleinen hallintorakennuskin, missä yleiset 
virastot sijaitsevat ja  mikä on Mexico Cityn 
sydämessä kaukana taistelualueelta, oli soti
laitten vartioimana yötä päivää.

Lakon syiden selostamiseksi on tarpeel
lista mainita toisesta rautatietyöläisten la
kosta 1920. Tämä lakko julistettiin parem
man palkan, parempien työolosuhteiden ja  
union tunnustamisen puolesta. Se kesti ai
noastaan muutamia tunteja ja  kaikki vaati
mukset voitettiin, sisältyen siihen palkan
korotus, mikä nousi niin korkealle kuin 45%  
saakka —  vaikka ratamiehet, yleistyöläiset 
pajoissa ja  jotku muut työläiset eivät nyt
kään saa muuta kuin 1% 2  pesoa kahdek
san tunnin päivältä (kaksi pesoa on sama 
kuin $1.00). Se seikka yksin jo riittää tuo
mitsemaan hallituksen työväenhallituksena. 
De la Huerta oli silloin väliaikaisena pre
sidenttinä ja  hän määräsi yleisen rautatei
den johtajan allekirjoittamaan palkkasopi
muksen työläisten järjestöjen kanssa. Sillä 
aikaa kuin De la Huerta oli virassa, työ
väenjärjestöissä vakuutettiin ei olleen muita 
häiriöitä. Uniot tunnustettiin ja  kaikkia 
sopimuksia noudatettiin kirjaimellisesti. 
Mutta kun Obregon tuli virkaansa jouluk. 
1  p. 1920, alkoivat häiriöt jälleen. Rauta- 
tiehallinto jatkuvasti polki työläisten oi
keuksia, kunnes se lopulta kieltääntyi tun
nustamasta uniota ja  sopimuksia, joten työ
läiset olivat pakotetut turvautumaan lak
koon helmik, 25 p.

Kansallisrautatiejärjestelmä Meksikossa 
omistaa 12,000 mailia rautatietä ja  sillä on 
noin 60,000 työläistä. Kaikki muut menivät 
lakkoon paitsi noin 5000 joista suurin osa 
kuuluu konduktöörien, koneenkäyttäjien, 
lämmittäjien ja  jarrumiesten unioon, mikä 
on yksi vanhoillisimpia, joskaan ei vanhin

unio, tasavallassa. Nykyään ja  jälkeen 1920  
lakon sen jäsenet muodostuivat enimmäk
seen konduktööreistä, jarrumiehistä ja  vaih- 
demiehistä. Kaikki lämmittäjät ja  koneen
käyttäjät, paitsi noin 75, erosivat ja  yhtyi

v ä t  1 3  eri ammattiunion kanssa joista nyt t  

muodostuu Meksikon rautatieläisten liitto. 
Kaikkiaan on 14  ammattiuniota rautatie- 
teollisuudessa. 1 3  niistä kuuluu “ liittoon” 
ja  yksi, nim. konduktöörien unio, on siitä 
ulkona. Tämä taantumuksellinen unioi teki 
kaikkensa lakon tuhoamiseksi. S  e vaati rau- 
tatiehallinnon kieltämään toisen union tun
nustamisen ja  meni vielä niinkin pitkälle, 
että julkaisi bulletiinin, missä se uhkasi 
avustaa lakon rikkomista jos se julistetaan.
Loput lakonrikkureista ovat kaikenmailman 
hylkiöitä, mutta heidän lukunsa ei kuiten
kaan ole suuri. Lakkokomitea selitti, että 
150 rikkuria tuotiin New Yorkista Vera 
Cruziin höyrylaivalla ja  25 El Pasosta, mut
ta he kieltääntyivät menemästä työhön kun 
saapuivat määräpaikkaan.

Mexico Citystä oli lähetetty uutinen maa- 
lisk. 6 p :nä, missä selostetaan, että lakkolai
set harjoittavat sapotteesia, räjäytellen sil
toja, särkien rautatietä j. n. e. San Luis 
Potosin ja  Montreyn välillä ja  että 15  joh
tajaa on otettu kiinni ja  mestattu sotajouk
kojen toimesta. Lakkokomitea selittää tä
män kapitalistilehtien tavalliseksi valheeksi, 
joilla koetetaan kasvattaa mielialaa lakkolai
sia vastaan. Maalisk. 7  p. uutisissa maini
taan Obregonin sanoneen, että hallituksen 
kanta lakkoon nähden pysyy muuttumatto
mana, mikä tarkoittaa sitä, että se ei tule 
luopumaan uniovastaisesta kannastaan ja  
toiminnastaan työläisten lakon kukistami
seksi.

Sunnuntaina 13  p. maalisk, ajoi tavara
juna Huichapan asemalla seisovan matkus
tajajunan päälle takaapäin, tappaen 4 ja  
vaarallisesti loukaten 26, sekä lievemmin 
ruhjoen 50 henkilöä. Sanomalehtiuutisissa 
sanotaan, että veturinkuljettaja tavaraju
nassa, jota tapahtumaan vikapääksi syyte
tään, on ollut kykenevä toimeensa, sillä hä
nellä on 16  vuoden kokemus. Tämä kuiten
kin todistetaan valheeksi niiden taholta jot
ka tuntevat hänet. He väittävät, että hän
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ei ainoastaan ollut kykenemätön, mutta että 
hän oli heikkomielinen, jonka takia hänet 
toimestaan erotettiin 19 13 , mutta nyt pal
kattiin, uudelleen “ työväen hallituksen” toi
mesta rikkomaan lakkoa. Lukematon mää
rä tapaturmia sellaisia kuten höyrypannujen 
räjähdyksiä, radalta suistumisia ja  yhteen
törmäyksiä, johtuu siitä yksinkertaisesta 
syystä, että rikkurit ovat toimeensa kyke
nemättömiä, joitten avulla tämä (Gomper- 
sin & kump.) “ työväen hallitus” koettaa ku
kistaa työläisten vastarinnan. Tätä kirjot
taessa työläiset Tampicossa lakkoutumisen 
uhalla vaativat vapautettavaksi työläisen, 
joka on vangittu sentakia, että hän on pu
hunut hallitusta vastaan rautatielakkolaisten 
kokouksessa. Torreonissa on myöskin van
gittu työläisiä syytettynä sapoteesista. Olen 
kuullut, että sotilaat ampuivat useita tais
telussa.

Olen maininnut nämät vain osottaakseni, 
että Meksikossa ei ole työväen hallitusta.

Oltuaan lakossa kolme viikkoa miehet 
määrättiin takaisin työhön maailsk, 19  p. 
johtajainsa toimesta, jotka olivat tehneet 
sopimuksen rautatiehallinnon kanssa. Työ
läiset menivät takaisin työhön, ymmärryk
sellä, että sopimukset otetaan huomioon tu
levaisuudessa. (Jokainen jolla on kokemus
ta korporatsionien kanssa tietää mitä sel
lainen epämääräinen puhe tarkoittaa.) Kui
tenkin vieläkin rautateiden ylijohtaja jy r
kästi vaatii, että lakonrikkurit tullaan pitä
mään työssä ja  että lakkolaiset otetaan ta
kaisin “ kuten uusina työläisinä”  sen mukaan 
kuin miehiä tarvitaan. Tämän takia ovatkin 
vielä monet nuoremmat työläiset työttömä
nä, Miksi, kysytään, hävisivätko työläiset 
kun kaikki oli heille myötätuntoista ja  lii
kenne palautuu nopeasti entiselleen? Siksi 
että heidät on petetty union johtajien toi
mesta, aivan samalla tavalla ja  samanlai
sella “ bluffilla" kuin työläisiä on petetty 
Amerikassa ammattiunioiden taholta kerta 
toisensa jälkeen viimeisten 25  vuoden ajalla 
tai kauvemminkin.

Meksikon työläiset toisilla teollisuusaloil
la odottivat ja  olivat halukkaita avustamaan 
työläistovereitaan. Johtajat kerskuivat että
200,000 Meksikon järjestynyttä työläistä 
tullaan kutsumaan lakkoon ellei hallitus tai

vu sovinnolliseen selvittelyyn lakkolaisten 
kanssa, mutta he eivät kuitenkaan sitä teh
neet. 8000 kutomotyöläistä Orizabassa kui
tenkin meni myötätuntoisuuslakkoon, jota 
tekoa heidän johtajansa eivät hyväksyneet 
(viime tiedot osoittavat, että työläiset eivät 
kuitenkaan vieläkään ole palanneet työhön). 
Orizaban työläiset ovat kaikkein vallanku
mouksellisempia työläisiä koko maassa.

Tulos rautatielakosta oli, että sen työläiset 
hävisivät, paitsi että he saavuttivat koke
musta, mikä tulevaisuudessa on heille suu
rena apuna. Meidän on aina muistettava, 
että lakkoja eivät työläiset koskaan koko
naan häviä.

Luulen, että kertomukseni on tarpeeksi 
osottamaan lukijalle, että ei ole olemassa 
mitään yhteistä työläisten ja  nykyisen Mek
sikon hallituksen välillä sen paremmin kuin 
on kahden vastakkaisen luokan välillä mis
sään muissakaan kapitalistisissa maissa.

(Jatketaan seuraavassa numerossa.)

Luokkatunto
Sävel: Tuima on tuuli ja pimeä on taivo.” 

Toivoni taimi jo lapsena kasvoi,
Läsnä jo äiti sen kyynelin kastoi. 
Taattoni kärsimys multia toi, 
Kauneimman kukkasen sieluuni loi.

Lapsuuden iloa tuskin mä tunsin, 
Mustassa tehtaassa raataen kuljin. 
Ärjyen korskeat komentivat, » 
Toivoni kukkaista varmentivat.

Vuosien myrskyt ja  aikojen pauhu, 
Tuskien soitto ja murheiden laulu. 
Sieluni kukkahan yhäti vaan 
Kaunoa kalleinta kasvattaa.

Huolella tahtonut armasta aina,
Vuosia monta ja  hellien hoitaa, i 
Nytpä jo sulointa tuntea saan,
Sieluni kukka jo nuppuaa.

Kumpa jo  täälläkin nousisi koitto, 
Kutsuisi kaivattu taistojen soitto. 
Silloinpa nuppunen puhjeta vois, 
Taistelun punainen kukka se ois.

Tehtaalainen.
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