
IIDDEEOOLLOOGGYY  OOFF  PPRROOGGRREESSSS  IIII::  11880000SS  TTOO  TTOODDAAYY  

  

TThhee  FFrroonnttiieerr  SSppiirriitt  

  SSeettttlliinngg  tthhee  ffrroonnttiieerr  iinnvvoollvveedd  lleeaavviinngg  tthhee  rreellaattiivvee  sseeccuurriittyy  ooff  vviillllaaggee  oorr  cciittyy  ttoo  mmoovvee  ttoo  

aann  uunnsseettttlleedd  llaanndd..  

  IItt  rreeqquuiirreedd  ccoouurraaggee,,  iinnggeennuuiittyy,,  aanndd  ppeerrsseevveerraannccee..  

  IItt  iiss  aallssoo  tteennddeedd  ttoo  ffoosstteerr  aann  eexxttrreemmee  iinnddiivviidduuaalliissmm,,  rreessiissttaanntt  ttoo  rreessttrriiccttiioonnss  iimmppoosseedd  bbyy  

aa  ccoommmmuunniittyy  ffoorr  tthhee  ccoommmmuunnaall  ggoooodd..  

  

TThhee  FFrroonnttiieerr  SSppiirriitt::  AAttttiittuuddeess  TToowwaarrddss  NNaattuurree  

  TToo  aa  cceerrttaaiinn  ddeeggrreeee  tthheerree  wwaass  aa  sseennssee  ooff  nnaattuurree  aass  ““cchhaaoottiicc””  nneeeeddiinngg  ttoo  bbee  ccoonnqquueerreedd  

aanndd  ttaammeedd..  

  IItt  aacccceennttuuaatteedd  tthhee  aanntthhrrooppoocceennttrriicc  vviieeww  ooff  nnaattuurree  aass  mmeerree  rreessoouurrccee  ttoo  bbee  ccoonnttrroolllleedd  aanndd  

eexxppllooiitteedd..  

  DDeessppiittee  tthhee  ddiiffffiiccuullttiieess  aanndd  ddaannggeerrss  ffaacceedd,,  tthhee  vvaassttnneessss  ooff  tthhee  WWeesstt  ssuuggggeesstteedd  nnaattuurree  aass  

bbeeiinngg  aann  eennddlleessss  ssuuppppllyy  ooff  rreessoouurrcceess..  

  

TThhee  FFrroonnttiieerr  SSppiirriitt  aanndd  tthhee  IIddeeoollooggyy  ooff  PPrrooggrreessss  

  IItt  iiss  lliinnkkeedd  ttoo  tthhee  iiddeeoollooggyy  ooff  ““pprrooggrreessss””  aanndd  ““mmaanniiffeesstt  ddeessttiinnyy..””  ““CCoonnqquueerriinngg””  oorr  

““ttaammiinngg””  tthhee  ““wwiillddeerrnneessss””  iiss  ppaarrtt  ooff  pprrooggrreessss  aanndd  oouurr  ddeessttiinnyy..  

  TThhiiss  iiddeeoollooggyy  uussuuaallllyy  iinnvvoollvveedd  tthhee  eetthhnnoocceennttrriicc  vviieeww  tthhaatt  iinnddiiggeennoouuss  ppeeoopplleess  ((NNaattiivvee  

AAmmeerriiccaannss))  aarree  oobbssttaacclleess  wwiitthhoouutt  rriigghhttss  ttoo  tthhee  llaanndd  aanndd  ccaann  bbee  rreemmoovveedd  oorr  ddeessttrrooyyeedd..    

  

TThhee  LLeeggaaccyy  ooff  tthhee  FFrroonnttiieerr  SSppiirriitt  

IItt  ccoonnttiinnuueess  ttooddaayy  iinn    

––  iinnddiivviidduuaalliissmm  

––  rreessiissttaannccee  ttoo  ssoocciieettyy  eessttaabblliisshhiinngg  ccooddeess  ooff  ccoommmmuunniittyy  bbeehhaavviioorr  ((sseeeenn  aass  rreessttrriiccttiinngg  

iinnddiivviidduuaall  lliibbeerrttyy))  

––  uunnqquuaalliiffiieedd  vvaalluuee  ooff  pprriivvaattee  pprrooppeerrttyy    

––  bbeelliieeff  tthhaatt  pprrooppeerrttyy  oowwnneerrss  hhaavvee  tthhee  rriigghhtt  ttoo  eexxppllooiitt  tthheeiirr  llaanndd  iinn  wwhhaatteevveerr  wwaayy  tthheeyy  

sseeee  ffiitt  

––  aa  ddiissttrruusstt  ooff  ppuubblliicc  llaanndd  aanndd  tthhee  nnoottiioonn  ooff  tthhee  ccoommmmoonnss  

––  ddiissttrruusstt  ooff  ccoommmmuunnaall  oorrggaanniizzaattiioonnss  ((ee..gg..,,  ccoo--ooppss  aanndd  uunniioonnss))  

  

TThhee  PPrrooggrreessssiivvee  EErraa  

  CCoommpplleexx  pphheennoommeennoonn  aarroouunndd  11889955--11992255..  

  SSoocciiaall  pprrooggrreessss  tthhrroouugghh  ggoovveerrnnmmeenntt  aaccttiivviissmm  aanndd  rreeffoorrmm..  

––  ccoonncceerrnn  ffoorr  tthhee  iinnccrreeaassiinngg  uurrbbaann  ppoooorr  

––  ccaallll  ffoorr  ddeemmooccrraattiicc,,  eeccoonnoommiicc,,  &&  ssoocciiaall  rreeffoorrmmss  

––  iinnccrreeaassee  ooff  ggoovveerrnnmmeenntt  rreegguullaattiioonn  ooff  ffiinnaannccee  &&  iinndduussttrryy  

––  eennvviirroonnmmeennttaall  ccoonnsseerrvvaattiioonn  

  RRiissee  ooff  AAmmeerriiccaann  ppoolliittiiccaall  aanndd  eeccoonnoommiicc  ppoowweerr..  

––  SSppaanniisshh--AAmmeerriiccaann  WWaarr  ((11889988))  &&  aaccqquuiissiittiioonn  ooff  PPhhiilliippppiinneess  

––  PPaannaammaa  CCaannaall  aanndd  ddoommiinnaannccee  iinn  CCaarriibbbbeeaann  

––  IInntteerrvveennttiioonn  iinn  MMeexxiiccaann  ppoolliittiiccss  iinn  11991100ss  

  



PPoosstt--WWoorrlldd  WWaarr  IIII  

  WWaarr  eennddss  iinn  11994455,,  wwiitthh  tthhee  UU..SS..  aass  pprriinncciippaall  vviiccttoorr  aanndd  ddoommiinnaanntt  wwoorrlldd  ppoowweerr..  

  RRaappiidd  eexxppaannssiioonn  ooff  tteecchhnnoollooggyy  tthhrroouugghhoouutt  eevveerryyddaayy  lliiffee  aanndd  tthhee  iinndduussttrriiaalliizzaattiioonn  ooff  

aaggrriiccuullttuurree  pprroommiisseess  uunneennddiinngg  rriissee  ooff  aafffflluueennccee..    

  TThhiiss  tteecchhnnoollooggyy  iiss  eexxppoorrtteedd  ttoo  ““TThhiirrdd  WWoorrlldd””  ccoouunnttrriieess  ttoo  ccrreeaattee  aann  iinntteerrnnaattiioonnaall  

mmaarrkkeett..  

  TThhee  sseellff--iimmaaggee::  UU..SS..  iiss  bbrriinnggiinngg  pprroossppeerriittyy  ttoo  aa  ggrraatteeffuull  wwoorrlldd,,  pprroovviinngg  tthhee  UU..SS..’’ss  

eexxcceeppttiioonnaall  mmoorraall  ssttaannddiinngg..  ((MMeeaannwwhhiillee  tthhee  rreesseennttmmeenntt  ooff  aanndd  rreessiissttaannccee  ttoo  tthhee  UU..SS..  

iinnccrreeaasseess..))  

  

““DDeevveellooppmmeenntt””  

  TThhee  eexxpplloossiivvee  ggrroowwtthh  ooff  ssuubbuurrbbss  aanndd  sshhaarrppllyy  iinnccrreeaassiinngg  uussee  ooff  tthhee  aauuttoommoobbiillee  ssppuurrss  

uurrbbaann  sspprraawwll  aass  iinnnneerr  cciittiieess  ddeecclliinnee..  

  FFaammiillyy  ffaarrmmss  aarree  rraappiiddllyy  lloosstt  aass  ffeeddeerraall  ppoolliiccyy  ssuuppppoorrttss    iinndduussttrriiaall  aaggrriiccuullttuurree  bbaasseedd  oonn  

eexxppeennssiivvee  mmaacchhiinneerryy  aanndd  cchheemmiiccaallss..  

  LLooggggiinngg,,  mmiinniinngg,,  ddaamm--bbuuiillddiinngg,,  ggrraazziinngg  iinnccrreeaassee  iinn  tthhee  WWeesstt..  

  TThhiiss  iiss  pprreesseenntteedd  aass  ““pprrooggrreessss””  aanndd  ““ddeevveellooppmmeenntt””::    eeccoonnoommiiccaallllyy  ggoooodd,,  mmoorraallllyy  rriigghhtt,,  

aanndd  iinneevviittaabbllee..  

  DDeevveellooppmmeenntt  iiss  tthhee  nneeww  MMaanniiffeesstt  DDeessttiinnyy..  

 


