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Huhtikuun 18 p. 1932 

Minulla on kunnia lähettää tämän vuoden raporttini 

not. 1 ja 2: 

Yhdysvall at ja Kaukainen Itä 

Yhdysvaltain Tonavan liit t opuunia kohtaan osoittama 

harrastus. 

Vastaanottakaa, Herra Ministeri, mitä suurimman 

kunnioitukseni vakuutus. 

Vapaaherra A.S. Yrjö-Koskinen 

Suomen Ulkoasiainministeri 

Helsinki 
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{) ~~. 
'"----

Asia: YlWx.s.V.u.UT. ... .T.A .. KAu.xAU~~ .. l.'1'1 .. 

Yht' äkkis tä päätöstä valtiosihteeri Stimsonin lähdöstä 

Geneveen jo aseistariisumiskonferenssin j älleeDkokoontumisen al

kupäiviksi ensin selitettiin sillä, että katsottiin ajankohdan 

sopivaksi tärkeiden amerikalaisten suunnitelmain esittämiseksi ja 

pidettiin suotavana itse valtiosihteerin läsnäoloa ensikäden tie

tojen saamiseksi reaktioneista. Puhuttiin myöskin siitä kuinka 

laivamatka antaisi valtiosihteerille tilaisuuden levätä viime ai-

koina potemansa vilustusmisen lopulliseksi selvittämiseksi. 

Kun hiljan keskustelin valtiodepartementissa vi~me tapah

tumista Kaukaisessa Idässä, apulaisval t iosihteeri Rogers erityi

sesti korosti, että valtiosihteeri Stimson oli erityisesti halunnut 

nyt mennä Geneveen saadakseen siellä epämuodollisissa keskusteluis

sa päästä selville yhteisten toimenpiteiden mahdollisuuksista ja 

muodoista suurvaltain kanssa Kaukaisen Idän kysymykseen nähden. On

ko tämä vain sellainen selitys, joka valtiodepartementissa annetaan 

kotoista kulutusta varten, mikä ei olisi aivan mahdotonta ottaen 

huomioon, että täkäläinen yleinen mielipide, vieläpä leppymätt5mät 

kansainliiton vastustajatkin ovat riitaa nostamatta sallineet en

tistä läheisemmän yhteistyön Yhdysvaltain viranomaisten ja Kansain-

Jakelu (alempana olevien ohjeiden mukaan) : 

.?;!!L.!.~.~.~~~.n. . .. ... . ... . . . .. . . _... .... . .... .. . .. ............................................................................... . 

1) T~v.UiMn. 

2) T.v~mn~n j~ lisilcsi .............. .. ......... ... .. .... ..... ... .......... .. ........ ..... ................................. ............ .. II.. 
J) Ei tiedoitulcsiin. 
4) Ei tiedoituhiin. mutt. ............... ...... .... .................. ...... . ..... ...... ......... ............................................. II.. 
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liiton Välillä Kaukaisen Idän kysymyksessä. joten viittaus tuohon 

kysymykseen val tiosihteerin matkankin yhteydessä ehkä lasketaan 

torjuvan arvostel ua, se selvinnee Mr. Stimsonin toiminnasta Gene

vessä. Luulisihan Yhdysvaltainaseistariisumiskonferenssin dele

gation puheenjohtajan matkan muutoin olevan siksi luonnollisen. 

ettei sen mitään lisäselityksiä pitäisi kaivata. 

Valtiodepartementissa keskustellessani en ole voinut torjua 

sitä vaikutusta kuin Japanin asettamat esteet Kansainliiton lähet

tämän neuvottelukunnan työlle sekä muut Idässä havaittavat oireet 

oli s ivat viime päiv inä taasen aiheuttanee t erityistä huolestumista 

departementissa. Tuntuu kuin alettaisiin älleen epäillä, että 

Japani sittenkin nyt toimii suunnitelman mukaan, joka tähtää Kau

kaisen Idän olojen laajasuuntaiseen harrastustensa mukaiselle kan

nalle järjestämiseen. Mr. Rogers huomautti ettei heillä ole epäi

lystä Siitä, etteikö Sovjet-Venäjä nykyään koettaisi välttää aseel

lisia seikkailuja Idässä. Tosiasiassa sillä ei liene kuin 50 a 100 

tuhatta miestä joukkoja kerättynä Kaukaiseen Itään. Mutta saadut 

tiedot osoittavat, että Japani lisää joukkojaan silläkin kulmalla, 

ja sehän ei ole rauhan teiveita lisäävää. Tässä tuskin tarvit-

see Amerikan asenteen valaisemiseksi korostaa, että japanilaisten 

järjestämällä itsenäisellä Mandshurialla ei ole toiveita saada Ame

rikan tunnustusta. 

Amerikan hallituksen mahdollisuudet päättäväisen politiikan 

formuloimiseen ja ajamiseen ovat erinomaisen rajoitetut kongressin 

käsitellessä asioita omilta sisäisen politiikan näkökannoilta ja 

pulakauden teh4essä yleisen mielipiteen reaktiot ulkopolitiikkaan 

nähden entistäkin summittaisemmiksi. Aikaisemmin Kansainliiton 

ystäväin teholta (etunenässä Harvardin rehtori Lawrence Lowell 

ja Wilsonin aikainen sotaministeri, hiljan eräissä demokraattisis

sa piireissä milloin mahdollisena presidentti- milloin valtiosih

teerikandidaattina mainittu le.ton D. Baker) esitetty ehdotus 

boykott'in käyttämilestä aseena ei saanut myötlmielistä vastaan

ottoa. Alulle pantu agitationi yleisön keskuudessa boikotata ja

panilaiSia tuotteita, ilmoitettiin aaaneen naisväen keskuudes8a 
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sellaista kannatusta, että jotku1suuret vähittäisliikkeet huomasi

vat sen vaikutUk sen näkyneen silkki tavarain menekin vähentymiaessä. 

Hallituspiireissä pidettiin t ällaisen kaksiteräisen aseen jättämia

tä yleisön käytettäväksi varsin arveluttavana ja vastaisuudessa 

vaikeasti kontrolloitavana • . 

Yleisölle levitettiin tietoja} joiden mukaan englantilais

amerikalainen boikotti olisi suunnilleen yhtä tehokas Japania koh

taan kuin yleinen kansainvälinen boykotti. Joskin Englanti vain 

ottaa 5 % Japanin viennistä ja toimittaa 7 % sen tuonnista, brit

t iläinen Intia olisi paras puuvillan saantilähde jos puuvillan 

saanti Yhdysval loista loppuisi. Enemmän kuin 30 ~ Japanin viennis

tä normaalisesti menee Yhdysvaltoihin, silkin käsittäessä 85 % täs

t ä viennistä. 1930 28 1/2 ~ Japanin tuonnista tuli Yhdysvalloista 

puuvlllan muodostaessa lähes puolet t ästä tuonnista. 1931 vuoden 

yhtenä toista alkukuukautena Japani osti 80 % enemmän puuvillaa kuin 

vastaavana aikana 1930. Neljäs osa YhdYSValtain puuvillan viennistä 

meni 1931 Japaniin. Kysymyksessä on siis puuvillan tuottajille ny

kyisenä huonona aikana varsin huomattava me kki. - Amerikasta pää

omaa oli 1930 vuoden lopussa n. 444 miljoonaa dollaria sijoitettu 

Japaniin, siitä 162 miljoonaa valtion lainoihin. Mikäli boykotti 

kysymys myöhemmin j älleen muodostuu aktualiseks~ sitä ennenkaikkea 

katsottanee ja arvosteltanee edellä mainittujen tosiasiain muodos

tamaa tanstaa vastaan. 

Varsin räikeän valaistuksen kongressin ja hal l ituksen ajatus

kannan ja sitä määräävien näkÖkohtien erilaisuudesta tarjoo edus

tajahuoneen päätös Filippineille myönnettävästä itsenäisyydestä. 

Neljäkymmentä minuttia .kestäneen keskustelun jälkeen nimittäin 306 

äänellä 47 vastaan hyväksyttiin ehdotus itsenäisyyden myöntämisestä 

Filippineille heinäk. 4 p:nä 1940. Senaatissa odotetaan syntyvän 

samansuuntainen päätös, sillä eroituksella että 8 vuoden asemasta 

määrätään 15 a 20 vuotta. Kompromissin kautta aika ehkä määrätään 

12 vuodeksi. Koska presidentin veto voidaan 2/3 äänten enemmistöl

lä kumota, on varsin luultavaa, että tällä 1stuntokaudella Vielä 

p. o. suuntainen päätös S&& lain voiman. 



• 

• 

-4-

Edustajahuoneen päätös t ässä asiassa on erikoisen merkilli

nen senkin t ähden, että hallitus varsin selvästi valtiosihteer1 

Stimsonin kautta, eri t yisesti korostaen asian merkitystä kansain

välisen politiikan kannalta,oli ilmoittanut vastustavansa itsenäis

tyttämi späät östä. Mr. St i mson senaattori Bingham'i11e osoittamas

saan kirjeessä m.m. lausui:"Jokaisen ulko1aisen silmissä se olisi 

itsekäs tä raukkamaisuutta, ja arvotonta meidän puoleltamme~ .... aSe 

ei olisi maailman r auhan eduksi, vaan päinvastoin". New York 

Times'issa Arthur Krock esitti hallituksen Kaukaisen Idän asian-

tuntij a in l ausuntoj a m. m. seuraavasti: "Hollannin Itä-Intiassa vai

keuksia, Intiassa kuohuntaa, Kiina sisäissodan ja invaslonin mur

tama ja Japani konso1ideeraamassa omaa Monroe oppiaan kiinalaisella 

mantereella - t ällaisissa olosuhteissa edustajahuoneen ilmoitus, 

että Yhdysvallat ovat valml1 t p.oistamaan vakaannuttavan vaikutuk

sensa valkoihoisten panokse1ta Idässä merkitsee samaa kuin avoin 

kehoitus jokaiselle epäjärjestyksen synnyttäjälle". "ge poistaa, 

asiantuntijain käsityksen mukaan perustan, jolle 1930 vuoden Lon-

tQon sopimukset rakennettiin". 

Tässä on syy t ä korostaa, että ulkopoliit t iset näkökohdat 

päätöstä tehtäessä oli työnnetty etäälle taustaan. Etualalla ole

vat motiivit olivat sisäpoliittisia: maatalousintressit, ennenkaik

kea sokerinviljelijäin edu~,ja Amerikan Ammattijärjestön pyrkimys 

s uojata amerikalaista työtä halvalta fili ppini1äisten työltä. 

Olosuhteissa missä ulkopoliittiset asiat jo yksin traditio

nien vaikutuksesta asetetaan etäälle taustaan, ei joudu suuresti

kaan ihmettelemään, että sellainen ensiluokkaisen tärkeä politiikan 
Japanille 

julistaminen, mikä esiintyi Yhdysvaltain tammikuun 7 päivän nootissa( 

ja jota laajannellen kosketeltiin valtiosihteeri Stimsonin kirjees

sä senaattori Borah'lle (läh. kirj.no.400, he1mik.26 p. 1932) Tarkoi

tan lausuntoa, jonka esittämän periaatteen Kansain1iittokin sittemndD 

omaksu1 ja jossa ilmoitettiin, ettei Amerikan hallitus aijo tunnustaa 

mitään tilannetta, sopimusta tai välipuhetta, joka aikaansaatetaan 

keinOilla, jotka ovat ristiriidassa Par1sin paktin sitoumusten ja 

ve1vo111suuksien kanssa. Tlmän julistuksen käSittääkseni terävin 
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arvostelu on tähän mennessä esitetty amerikalaisen Kansainliiton ys

tävän ja kansai nvälistä po11ti ikkaa harrastavan henkilön Lawrence 

Lowell'i n taholta. Foreign Affairs'in huhtikuun numerossa hän esit-

t ää seuraavan lausunnon: 

" ....• unless wars are to cease entirely or are te be 
followed oy no ohanges of territory, the Pact of Pa~is, 
with an interpretation whereby the signatories are under 
no obligation to prevent war , yet are at liberty to dis
regard its re sults, m1ght well oreate more oauses of strife 
than it would allay. It would signify that any nation 
could repud1ate its treaties, and disregard those made by 
others, on the g round of duress. Now the ob ject of inter
national law 1s to make the r1ghts of nations certain, not 
to uns ~ttle them; if a wrong has been done to correot it at 
once, not to leave it as a festeri ng sote for any nation 
to probe thereafter, or as an excuse for action that would 
oth erwis e be without justification. One of the wor t in
ternatianal evils i8 the "existence of indefinite claims 
that can be used on convinient oocasions. Our government 
will not go ta war, and unless under great provocation will 
not suspend comm ercial intercourse, as Japan knows full 
well; but while us i ng whatever pacific pressure 1t can to 
obtain a fair settlement, it must ultimately recognize the 
si t uation t nat develops; and, if so, is it not wise to make 
clear that we do not ol a i m an iterpretation of the Paot 
that, if generally acoepted, might make the relation of 
states rao re uncertain. more filll of danger than if the 
Pact had been unsigned?" 

Edellä eSitetyt johtopäätöksethän voivat tarjota terveellis

tä miettimisaihetta niille. joille kaikenlainen santtioneja edellyt

tävä yhteistoiminta Yhdysvaltain puolelta Kansainliiton kanssa so

tien ehkäisemiseksi on peloittavaa muiden maiden politiikkaan ja 

sotiin johtavaa sekaantumista. 

Kun aikoinaan keskustelin apulaisvaltiosihteeri Rogers'in 

kanssa boykott'in aikaansaamisen mahdOllisuuksista, hän lopuksi sy

vällä omana vakaumuksenaan laUSUi, että jos sanktionien käyttäminen 

Kansainlii ton puolelta Japania kohtaan todella tulee kysymykseen, 

on aivan ulkopuolella mahdOllisuuksien. että Yhdysvallat asettuisi

vat toimenpiteitä vaikattamaan tai vastustamaan. iten tämä olisi 

ajateltavissa Yhdysvaltain osallistumatta taloudelliseen boykottiin, 

hän ei ottanut selittääkseen. 

/.~ 
Lähettiläs. ' 

LÄ:HB 



ULKOASIAI'NMINISTERIÖ 
- . - - ._-

RYHMÄ: 

OSASTO: CJ~. 

• ASIA: 

{le . 
_ fu p~~ ~ (~~ ~. 'hD ~ 

j . J. . r, < 
...... .. ~ . . ~~ . : .... ........... .. ..... .... ................... .. . 



• 

• 

RAPORTTI n:o 2 

Was.h l ngto.n .1ssa 18. p:nä huhU kuuta 1952 

Asia: YHD.YSULT.AIN .. T.O'NAVAN .... l.oHUQ::-. 

Olen tämän vuoden alkukuukausien kuluessa t oimittanut lä-

hetystön tiedoitukset yksinomaa kirjelmäin muodossa. koska n.s. 

pysyvä isempä in raporttien muoto ei ole näyttänyt tarkoitustaan 

vastaavalta kysymyksen ollessa pääasiassa vain esiintyneitten eh

dotusten puuttuvan käytännöllisen merkityksen valaiseminen. Eu

roopan poli t11kkaan nähden Yhdysvallat edelleenkin pysyttelevät 

odottavalla kannalla, odottaen että Eurooppa itse järjestelee olon

sa omaksi pelastuksekseen. Jollei valtiosihteeri Stimsonin Gene

ven matkan yhteydessä uusia johtavia ajatuksia tule ilmaantumaan. 

odottavalla kannalla oloa tultaneen jatkamaan kunnes jotakin rat

ka isevaa Euroopassa tapahtuu • 

illä hartaudella täällä seurataan sellaisia Europassa e

siintyviä alOitteita. jotka mahdollises t i siellä johtavat uuteen 

järjestäytymiseen, ilmenee siitä suuresta intressistä, minkä Ame

rik~ aseistariisumisdelegaatti Mr. Norman Davis onnistui täällä 

käydessään virallisissa piireissä herättämään Tonavan valtioiden 

tulliliitto-suunnitelmaa kohtaan. 

Kuten olen kirjelmässä tiedoittanut, satuin käymään mi nis

teri Procop~tä presidentille esittämässä juuri sinä aamupäivänä. 

Jakelu (alempana olevien ohjeiden mukaan) : 

'l'a.ya.U1.p.~p. ................ ........... . 

1) T.".lIin~n. 

2) T.v.llin~n j. lisiiksi ......................................... .. ...... ................ ............... ...... .... ... .......... .... ..... . ... II,. 
J) Ei tiedoituksiin. 
4) Ei tiedoituksiin. mutt. ......... ..... ................. .................. .. .... ... ...... ...... ... ... ...... ... ..................... .... .............. II,. 
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jolloin Yhdysvaltain suhtautuminen Tonavan liittoon oli ollut kä

Siteltävänä. Mainit8in myös millaiseksi presidentti Hoover silloin 

ilmoit t i Yhdysvaltain kannan, nimittäin että Yhdysvallat sallisi

vat liittoon yhtyvien maiden myöntää toisilleen erikoisetuja vaa

timatta niitä suosituimmuuden perustalla itsel l een, mutta etteivät 

Yhdysvallat tulisi suostumaan siihen, että joku liiton ulkopuolella 

oleva t ärkeä talousmaa saisi suurempia etuja suhteessaan p.o. liit

toon kuin Yhdysvallat. 

Kun Tonavan liittokysymyksestä ensin esiintyi tietoja sano

malehdissä, niille oli annettu sellainen muoto, että näyt t i kuin 

kysymyksessä olisi ollut Ranskan omassa intressissä teke.mä aloite • 

Ottaen huomioon täkäl ä isen, varsinkin Hoover moratorion julistamis

ta seuranneiden kokemusten j älkeen vahvistuneen ennakkoluulon Rans

kan toimenpiteisiin nähden, on helposti ymmärrettävissä, että nuo . 
alkutiedot nostattivat epäilyksiä suunnitelmaa kohtaan. Mr. Davis 

aivan työnään oli ottanut selittääkseen juurta jaksaen asian syntyä, 

osoittaen sen Kansainliiton finanssikomitean aloi~eeksi, jonka ta

kana saattoi edellyttää pikemminkin olevan Englanni n kuin Ranskan. 

Nämä asiat Ministeriössä luonnollisesti tunnetaan varsin tarkasti. 

Mainitsen vain t ässä millä perusteilla asiaa täkäläisestä valtio

departementista saatujen tietojen mukaan ryhdyttiin tutkimaan Ame

rikan kannan määrittelemiseksi. Asialle on senj älkeen valtiodepar

tementissa osoitettu s urta huomiota ja departementin korkeammat 

virkamiehet ovat siitä mielellään keskustelleet. 

Vielä senkin jälkeen kuin suunnitelman toteuttamiselle on 

Europassa ilmaantunut esteitä, näyttää siltä kuin valtiodepartemen

tissa pidettäisiin juuri tätä asiaa jonkulaisena toivon pi1kahduk

sena Europan olojen järjestymisen alalla. Vielä eilen, keskustel

lessani valtiosihteeri Rogersin kanssa, hän lausui olevansa vakuu

tettu siitä että asia vielä toteutuu, että oli suurella tyydytyk

sellä vastaan otettu tiedot, ettei Iso-Britannia enempää kuin Rans

kakaan tule vaatimaan erikoisia kauppaetuja suhteissaan suunnitel

tuun liittoon, ja että Yhdysvallat niinollen ilolla omasta pUOles

taan suhtautuvat asiaan auttavaises8a hengessä, olemalla asetta-
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matta kauppasopimusten perustal l a esteitä liiton syntymiselle. 

Eräs departe~entin virkamies, joka oli asiaa käsitellyt, 

sanoi Yhdysvaltain tyydytyksellä näkevän tUllirajain lukumäärän 

Euroopas sa vähen~vän. Joskin tulliliiton synnystä saat toi aluksi 

koitua haittojakin Amerikalle, oli kuitenkin edellytett ävisSä, 

että aikaa myöten, olojen järjestyttyä uudelle pohjalle, siitä 

s aattoi olla hyötyäkin. 

Asiallahan Suomen ulkoasiainhoidon kannalta ei ole väli

töntä intressiä, mutta välillisesti Yhdysvalloissa herännyt har

rastus useiden Europan maiden tulliliittoon, sekä ilmaistu kanta, 

jonka mukaan Yhdysvallat eivät edel l ytä hYVäksyvänsä sitä, että 

joku t ärkeä talousmaa hankkii erikoisetuja suhteissaan tuolla i

seen liit t oon, voi luoda valaisua asioihin mi käli kysymykseen 

tulee muiden, Suomea l ähempänä olevien maiden yhteenliittyminen 

tulliasiain järjestämiseksi. 

Lähet t iläs. 

LÅ:HB 
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LEGATION OF" F"INLANO 

WASHINGTON. O. C . 

Herra Ulkoasiainministeri: 

Toukokuun 9 p. 1932 

Minulla on kunnia lähet tää tämän vuoden 

raporttini no. 3, joka koskee 

Kauppapoliittisia reak t ioneja Yhdysvalloissa. 

Vastaanot t akaa, Herra Ministeri, mitä suurimman 

kunnioitukseni vakuutus • 

Vapaaherra A.S. Yrjö-Koskinen 

Suomen Ulkoäsiainministeri 

Helsinki 
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W.a.shington.. i ssa 9 . p:nä touko.,. kuuta 1932 

Asia: Kauppap.ol i i t t l.s.ia .. .r.eak t.1.o . .,., ..... 

neja !ÄQ.yevaUoi.S..S.a .•. 

Salain~n . 

j /~~le.~~_·~ 
7.1a-' 'o'L, ._. __ . ~'.~ 

~ (!J6 \ 

Kun t ässä joitakin viikkoja sitten olin valtiodepartementis

sa tapaamassa apulaisval t iosihteeri Rogers'ia, jouduin odottamaan 

luoksepääsyä , koska, kuten hän sittemmin selitti, hänen virkahuoneee

saan tapahtuneet neuvottelut kauppa- ja valtionvarain departemen~8n 

edustajien kanssa tärkeästä asiasta olivat kestäneet odottamattoman 

kauvan. Tämän "tärkeän asian" hän sanoi olleen kysymyksen n11stä 

vaikeuksista, joita Amerikan vienti oli kohdannut eri Europan maissa 

näiden sovelluttaessa tuontia rajoittavia eri luontoisia määräyksiä. 

Liikemaailman taholta esitetyt valitukset olivat tehneet välttämät

tömäksi asian perusteellisen tutkimisen ja toimenpiteiden suunnitte

lun. 

Asiasta näkyi sittemmin erilaisia tietoja sanomalehdissäkin 

ja kun v11mein joku päivä sitten tapasin Mr. Rogersin, viittasin tuo

hon aikaisempaan keskusteluun ja sanomalehtikirjoituksiin ja kysyin, 

mitkä noiden departementtien Välisten neuvottelujen tulokset olivat 
suunnilleen 

olleet. Hän, kuten näytti,mielihyvällä lauaUl7seuraavaa: 

"Niin valitettavaa kuin onkin, että kvoota- y.m. tuonnin ra-

joitusjärjeatelmistä aiheutuu hankaluuksia muutoinkin vaikeasti yllä

pidetylle Amerikan viennille, me y.mmärrämme näiden toimenpitei~en 

Jak~lu (alempana olevien ohjeiden mukaan) : 

.. T.&1'.&11.1nen ..... . 

1) T~v~lIinen. 

2) T~v~/linen i~ IlsMtsi ... . .... ...• .. ..• __ . ... . .. .. .................. ......... ........................ ...... ..... ....... _ ....... He. 
l) EI tittdoitvbiin. 
f) Ei tittdoitvUiin. mutt. ...... ................ . .... . ....................................... .......... ........................................... He. 
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välttämättömyyden nykyoloissa Europan maiden tal ouselämän itsesuo-

j eluksen kannalta. Me haluamme , h oo n sanoi, vain valvoa ettei Ameri

kan kaupan diskriminointia kvotamääräys ten säätämisen ja soveltami

sen yhteydessä tapahdu. Tarkoituksemme ei suinkaan ole ahdistella 

pienempiä ja heikompia maita, vaan ylläpitää kauppapolitiikkamme joh

tavaa periaatetta. Koska usei mmat valitukset ovat kohdistuneet kvoo

tamäär äys t en sovel tamiseen Ranskass a, ja varsinkin kun Ranska on ta

l oudellisesti vahvin kvootaj ~ j estystä soveltavista maista, pidi mme 

paikallaan olevana asiana ensi kädessä ryhtyä selvittämään kysymystä 

Ranskan kanssa. Annoimme siis edustuksellemme Parisissa tehtävän 

keskustella asiasta Ranskan a sianomaisten kanssa. Huomiotamme oli 

ki i nJitetty siihen s eikkaan, ettei ollut mitään yhdenmukaista perus

taa kvootamäär äysten pohj ana. Milloin oli mi nk in vuoden t uont i, mil

loin vuosi en sarjan tuonnin keskimäärä otet t u perustaksi ja me idän 

viejämme olivat useinkin saaneet sen kä sityksen, että perus t a oli va

littu niin et tä Amerikan vienti j outui kärsimään suhteell isest i eni

ten. Keskusteluissa ranskalaiset~ivat ilmoittaneet mää r änneensä 

perustan silmällä pitä en päämäär ä ä saada tyypillinen vuosi tai vuos ien 

sarja l ähtÖkohdaksi. Amerikalaiselta taholta oli huomautettu, ettei 

heillä ollut mi tään sanomista, jos perusta olisi määrätty yhdenmukai

sella pohj alla. Joskin se Olisi epäedullista jollekin Amerikan tuot

teelle ja epäedul l ista t oiselle, silloin ei ainakaan voisi väit tää 

d iskrimineer austa eSl1ntyvän."- Ranskalaiset olivat olleet erittäin 

myötämielisiä ke skustelujen aikana ja toiveita oli, että a s i a t j är

jes t yiSivä t tyydyttävälle kannalle. 

Mr. Rogers lopuksi huomautti, et tä asian esille ottaminen Rans

kan kanssa oli vain esimerkki tapaus, joka m.m. oli tarkoitettu osoit

tamaan, että Yhdysvaltain viranomaiset tarkasti valvovat nykyisissäkin 

Olosuhteissa, ettei mitään muuta maata suosita Yhdysvaltain kustannuk

sella. Hän erityisesti korosti Yhdysvaltain hallituksen tulevan ny

kyisleeäkln OlOissa, missä vain diskrimineerausta huomataan, käyttämään 

tariffilain 338 sectionin sille antamia valtuuksia tuontikieltojen ja 

tullikoroitusten asettamiseen. 

Mainittu, ulkolaisten diplomaattien välisissä puheissa usein 
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"kiristys-sektioniks i " mai nittu tari f filain kohtahan usein 0 n tullut 

kosketelluksi al ekirjoittaneen Ministeriöll e osoittamissa kirjoituk

sissa puheen ollessa kauppasopimuksesta tai Yhdysvaltain kauppapoli~

kasta yl eensä. "Ehdottoman suos ituimmuuden ll hankkiminen amerikalai

sille tuotteille muissa mai ssa t ariffialennuksia Amerikassa myöntämät

tä,on luonnol l isesti ollut mahdollist vain mai n ittuun t ariff ilainkoh

taan Sisältyvän uhkauksen ol emassaolon kautta. r. Rogers in samoin 

kuin muiden halli t uksen puolesta kauppapolitiikasta lausuntoja esittä

neiden viranomaisten lausunnoista päätellen Yhdysvalta i n halli t us t u

lee nykyisissäkin oloissa voimakkaasti pitämään t uota uhkaa esillä. 

Hallituksen ulkopuolella olevilla tahoilla kyllä alkaa esiintyä 

epäilyjä tuollais e~uhkailuun perustuvan polit iikan jatkamisen suota

vuudes ta. Onhan kaiken a ikaa ol l ut joitakin vai kutusvaltaa vailla ole

via, niinkin herkkätunte isia henkilÖitä, että ovat pitäneet tuollaisen, 

kiristystä muistuttavan pol i t i ikan vähemmän arvokkaana ja jo sen pe

rustalla toivoneet Amerikan siirtyvän kannalle, joka t eki si mahdolli

s eksi neuvottelut ja sovittelut etujen saavuttamiseksi muissa maissa. 

Ei kuitenkaan ole suuriakaan to iveita,et tä Amerikan kauppapolitiikan 

perus te issa piakkoin tapahtuisi muutosta, sillä kukaanhan ei voi kiel

t ää nykyisen politiikan tehokkuut ta. Saavutetaanhan sen avulla Ame

rikalle suosi tuimmuus myöntämällä mitään tullien alennuksia tai muita 

e tuja • 

Demokraattisen puolueen taholla nykyinen tilanne ilmeisesti on 

varsin laajoissa pi i reissä synnyttänyt reak t ioneja, jotka kuvastuvat 

pyrkimyksisSä kauppapolitiikan suuntaamiseksi uusille tolille. Mitään 

välittömiä tuloksia näistä pyrkimyksistä ei ole odotettavissa. Mutta 

koska ne ehkä jossain muodossa tulevat näkyviin siinä tapaukse ssa että 

demokraatit ensi preSidentinvaaleissa pääsevät voitolle, voi olla syy

tä niihin tässä viitata. 

Lähetystö on tiedoittanut useissa kirjelmissä demokraattien ta

holta esitetystä n.s. tariffiehdotuksesta. joka kuitenkaan ei muodol

taan ollut muuta kuin ehdotus nykyiseen tariffilakiin sisältyväin ta

riffikomissionia koskevain määräysten muuttamiseksi. Joskin sekä 
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edustajahuone että senaatt i on ehdotuksen hyväksynyt, millään taholla 

ei ole epäilystä etteikö presidentti Hoover tekisi sen vetollaan mi

tättömäksi. Tämä on koko ajan ollut kaikille selviö. Kun kerran ky

syin senaatin finanssikomitean demokraattiselta johtomieheltä, mikä 

oli koko ehdotuksen tarkoitus näissä olosuhteissa, hän vastasi että 
olevan 

ehdotus oli yksinkertaisesti käsitettäv "just an academic declaration 
olla 

of poliey", s e ei tarkoit tanut / muUta kuin teoreettinen politiikan ju-

listaminen. Kosket t elen sitä t ä ssä ei aktuaalisesti t ärkeänä asiana, 

vaan viittauksena mahdollisesta tulevaisuuden suunnasta. 

Tällöin on huomattava ehdotuksen tarkoittavan, ei ainoastaan 

tariffikomitean toimivallan laajentamista (m.m. myöntämällä oikeuden 

siirtää tavaroita vapaalistalta tullien alaiselle listalle ja pä invas

toin ) ja ratkaisuvallan palauttamista presidentiltä kongressil~ vaan 

myöskin sen seikan korostamista, että kuluttajain intress it tähän saak

ka ovat suureksi osaksi jätetty huomioon ottamatta yksipuolisesti pi

tämällä Silmällä tuottajain suojelemista, ja että nykyään kaivataan 

tullien alentamista. Edellisestä asiasta huo autetaan määräyksissä 

joilla perustettaisiin erityinen kuluttajain asiamiehen toimi tariffi

komissionin yhteyteen. Asiamiehellä olisi oikeus j ärjestää kuluttajain 

intressien valvomista ja ottaa aloitteita kuluttajain kannalta tarpeel

listen tietojen hankkimiseksi jonkun asian käsit telyn yhteydessä. Tul

lien alentamistendenssi tulee esille varsin ylimalkaisessa ja epämää

räisten mutkain taakse asetetussa muodossa. Presidentille annettai-

siin kehoi t us panna alulle liike kansainvälisen taloudellisen konfe

renssin aikaansaamiseksi "tarkoituksella a) alentaa liialliset tullit 

ja poistaa diskr1minoivat ja kohtuuttomat menettelytavat kaupassa sekä 

muut taloudelliset rajoi t ukset jotka haittaavat kansainvälistä kaup

paa, b) estää kostottiDeja ja taloudellisia sotia, ja c) edistää oi

keudenmukaisia, tasa-arvoisia ja ystävällisiä kauppasuhteita kansojen 

kesken". 

Jos tuollaiset ylimalkaiset lauseet sisältyiaivät voimaanastu

neeseen lakiin niiden käytännöllinen merkitys tietenkin olisi vähäi

nen. Akateemiseksi politiikan julistukseksi selitetyssä ehdotuksessa 

nuo lauseet ylimalka1suudestaan huolimatta voivat tarjota perustaa po-
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poliittiselle agit a t ion1lle. ikäl1 keskusteluista j ohtavien de-

mokraat t 1en kanssa tällä hetkellä voi p&ä~ellä, se on viittaus 

siitä mitä tietä demokraatit valmistelevat maaperää vapaamielisem

mälle tullipolitiikalle . 

Tullisuo jeluajatus on kuitenkin niin juurtunut demokraatti-

sellakin taholla yleisön mieliin että viittaus t ullialennuksiin 

liitetään ehdotukseen kansainvälis1stä neuvot t eluista. Useiden 

johtavien demokraattien mielessä liikkuu ajatus vanhasta amerika

laisesta, vas tavuoro isia myönnytyksiä edellyttävästä n.s. suosi t uim

muudesta. Sel laisille Europan mai ll e, jotka Amerikaan vievät pää

asi~11isesti tull i nalaisia tavaroita tämä tietenkin olisi erittäin 

t oivottava asia. Mutta nyky inen uhkaan perustuva ehdoton suosituim

muus lienee Amerikalle yleisesti katsoen siksi paljon edullisempi 

ja täkälä is tä mentali te ttia vastaava, että näyt t ää varmi m alta las

kea sillä todennäköisyydellä, että nykyinen j ä rjes t elmä tulee vielä 

kauvan s ä ilymään, 

seksi eleeksi. 

esiintyväin muutosehdotusten j äädessä toi stai-
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kunnioi tuks eni vakuutus • 
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Suomen Ulkoasiainministeri 
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Salainen . 

~HING.'1·QN,. D •. C. . SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI n:o 4 

ashing ton . 1 ssa 23 p:nä touko-kuuta 1932 . 

Asia : II Reflatio"."", .. ja .. plllanparan..,.. ... 

t .ami s.p'y;r.k1.J~yk e.j;).t Yb,<iysval 1. 0.1 S s.a. 

Tänään saapuneissa Suomen l ehdissä on sähkö sanomia ja niihin 

liittyviä ko entarioita, joissa koske tel l aan edustajahuoneen pää

töstä hyväksyä n. s . Goldsborough- bill. Useimmissa t apauks issa säh

keissä lausutaan käsitys että p. o. lakiehdotus ei saavuta senaatin 

hyväksymistä tai a i nakin että presidentti Hoover vetoll aan t ulee 

estämään s en laiksi tulemisen. Toisissa tapauksissa nähdään laki

e dotuksess a selvä osoitus s ii tä, et tä Yhdysvalloi s sa järjestetään 

perusteellinen infl a t i o. 

Joskaan täällä Washingtonissa ei yleensä ole omistettu mai

nitulle lakiehdotukselle juuri muuta huomiota ku!n se mi nkä on ai

haut tanut sen Europas s a synnyttämät, hetkeksi dollarikurssi ssa nä

kyneet reakt iot, voi olla syy tä sitä valaista. 

Amerikalaisen j ärjestyksen ukaan lakiehdotus ten, ainakin 

muodollisesti, on t ultava yksi tyis iltä kongressin j äseniltä, ja 

tässä tapauksessa oli kysymyksessä asiallisestikin yksityinen, ver

rattain tuntemattoman jäsenen esittämä ehdotus, joka voitiin lukea 

vars in lukuisain tilanteen parantamista koskevain ehdotusten jouk

koon,joiden käytännöllisestä merkityksestä ei olla selvillä. Ll-

Jakelu (alempana olevien ohjeiden mukaan) : 

..... r..~y.~n.1,Jl~.p ..... .. . . .......... . 

....... ..... ..... . .................... - , ,._ ....................................... ................ ............................... . 

1) T~v~ljjn.n . 
. ..................... ................ ............ .. .. ......... ................. _ ...... II •. 2) T.v~llin.n;a lisäksi 

J) Ei titdoituksiin. 
4) Ei titdoitulcsiin. muHa .... . .... . .......................................•....................... ... .. ............ ............ ...•. II • . 
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säksi on pidettävä mielessä et t ä tänä vuonna on edessä ei ainoas

taan presidentin vaali, vaan myö skin edustajahuoneen jäsenten ja 

senaa tin j ä senten kolmanneks en vaali. Sellaisissa olosuhteissa 

kongress issa puhutaan ja osaksi jossain sen elimessä päätetäänkin 

palj on sella ista, joka on tarkoitettu valitsijakunnalle osoitetuk

si eleeks i , asianomai s t en puhumis- tai päättämishetkellä ajattele

mattakaan asiaa mahdollisena toteuttaa. 

Goldborough bil l (lakiehdotus) s i sälsi s euraavaa: 

Täten selitetään Yhdysvaltain pol it i ikan ol evan, että dol

larin keskimäär ä inen ostokyky vuosina 1921 - 1929 : ään, työdeparte-

mentin tukkutavarain markkinain perustalla toteamana, on palautet-

tava ja ylläpidettävä luo ton j a maksuväl ineiden kontrollin kautta. 

Feder al Reserv e Board, Federal Re s erve pankit j a valtiovar ainsih-
. ~ Iut 

teeri velvoitetaan t ä ten toimeenpanemaan maini t~ politi ik~. 

Siis aika pitkälle tähtäävä ohjelma. Jos ennen as i an 

käSittelyä Amerikassa olisi Välttämätöntä, kuten monissa muiss a mais

sa/hankkia j a ottaa huomioon valtion asiantunt ija-elinten selvitys, 

päätö s tä kai t ei edustajahuoneessakaan oli s i syntynyt, sillä Fede

ral Reserve Board ilmo itti jyrkästi vastustavan kannan asian suh

teen. Va1tiovarainsihteerikin p i ti että häneltä vaadittaisiin lii

koj a. Hänen ilmo itetaan päätöksestä kuultuaan lausuneen, ettei hän 

pidä siitä enempää kuin jos kongressissa päätettäisi i n, että hänen 

on juostava 100 yardia 10 s ekunnissa. (Mr. Mills on täkä l ä isten 

standardien mukaan lihavahko mies.) Presidentt i Hoover, nuhdelles

saan kongressia sen tuloksettomasta toiminnasta, luet t eli tämän p~ 

töksen moitittavien joukossa, lausuen päätöksen asettavan Federal 

Reserve Board'in niskoille toimeenpanovelvollisuuden, joka on mah-

doton täyttää. 

Edustajahuoneen pankki- ja raha-asiain komitean miet intö a

siassa (vaj aa 2 siv.) näyttää p~asiallisesti kiinnittävän huomiota 

esioihin, jotka kaipaavat korjausta velkojen maksamisen ja talous

elämän elvyttämisen kannalta korostaen ensi sijassa, et t ä nykyinen 

hinta-taso on sellainen, ettei maan velkoja voida maksaa ja että 
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j ollei hintatasoa saada kohoamaan,maan talouselämä on kulkemassa 

vararikkoon. Nykyinen hintataso tuottaa, huomautetaan, vääryyttä 

kai kille joilla on velkoja, dol lari kun on nyt niin paljon arvok

kaamp i et tä sillä ostaa tavaroita 1, 60 dollarin edestä , pitäen mie

lessä 1921 - 1929 vuosien dollaria. a inittujen vuosien hintataso 

palauttaisi oikeudenmukai suuden velallisen ja velkojan välille, 

tekisi enti s en elinta son säilyttämisen mahdolliseksi, ja oikeut

tais i palkkain säilyt tämisen ennen pulaa vallinneella tasolla. -

Puhuessaan siitä mitä voidaan tehdä asian auttami seksi, komitea 

viittaa siihen ett ä Federal Reserve System Benjamin Strongin joh

dolla aikoinaan vuo s ikausia stabilisoi hintatason arvopaper~ope

ratioilla avoimilla markki noilla sekä asianmukaisella korkopoli

tiikalla. NykYään, vuosikausia kultaa holveihinsa koottuaan Re

serve System on siinä asemassa että se pystyy panemaan liikkeelle 

4 mil j aardin edestä seteleitä , sä ilyttäen sit t enkin lainmukai sen 

40 % reservin, ja käyttämällä valtaansa alentaa reservivaatimuksia 

se voisi l a skea li i kkeelle 9 miljaar di n edestä se teleitä. Kumpi

kin määr ä rii t t ä isi hintatas on nostami s eksi ) kunhan vain maassa tie

detään, et t ä Federal Reserve System kongressin toimeksiannosta ko

rottaa innat maini t ulle tasolle. Lisäksi kuvataan miten kaikki 

toiminta t ä ten elpyisi ja työt t ömyys häv i ä isi • 

Ol en s elostanut komiteanmie t intöä osoittaakseni kuinka ke

vyesti ja yks inkertaisesti as i aa käSitel t iin. Tarvitsee vain lukea 

s e l äpi saadakseen s en vaikutuksen, että kysymyksessä on tyypilli

nen valitsijoille osoi te ttu ele, työttömiä ja velallisiahan maassa 

on paljon. Voi s entähden olett aa komitean välittäneen varsin Vä

hän Reserve Boardin vastalaU8e~a. Saattoihan edellyttää , että pä

tevillä asiallisilla syillä päätös kyllä s enaatissa tai ainakin 

presidentin kä sissä tehtäisiin mitättömäksi. 

Itsessään kysymys hintatason säännöstelemis estä operatioil

la avoimilla markkinoilla jo pitkät ajat on ollut pohdinnan ja ko

keilujen alaisena. Lukuisat taloustieteilijät ja lukuisat pankki

miehetkin ovat sitä lämpimästi suositelleet ja Federal Reserve 8ys-
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tem on jo jonkun aikaa ostellut Yhdysvalta in arvopaper eita suun

nilleen 100 mil j oonan dollarin edestä viikossa. Alusta l ähtien 

kuitenkin s eli t et tiin, että jos tulokseksi tulisi tavarain hintain 

kohoaminen, tämä tulos t ulisi näkyviin vasta kuukausien kuluttua. 

Toistaiseksi t ä t ä tulosta ei ole s aavute ttu. Nämä operat iot ovat 

epä ilemättä li sänneet use i den pankk i en suoritusvalmiuttailainan

annon lisääntyny t t ä avokätisyyttä ei ole ollut huomattavissa, vie-

l ä vähemmän si itä johtuvaksi odotettua tavara i n ky synnän kasvua 

ja hintain nousua. Alkaa jo kuulua moitteita, että toimenpide on

kin vain aiheuttanut lisää hoardingia pankkien taholla. 

Goldborough ehdotuksen ja hall i tuksen t oimenpiteiden välil

l ä on siis paralell i suutta puheen ollessa vapailla markkinoilla 

tapahtUVista operat i oista. 

On erä illä taho illa huomaut ettu, että Federal Re serve'ltä 

puuttuu varsinaiset valtuudet t ällai s iin operat ioihi n, joten sitä 

myöten p . o. ehdotus s elvittäisi ti l annetta. utta sil mällä pitäen 

operat ioiden tähänastisia tuloksia ja ot taen huomioon, ettei Fe

deral ~eserven ope ratioille suinkaan ole olemassa Djat t omia mahdol

lisuuksia käsittää, ettei halli t us halua saada niskoill een velvoi

tusta vakauttaa hinnat määrätylle t asol l e mai ni t unl a isten operati

oiden avulla . Kukaan asianomainen e i s ano tietävänsä mi tkä seu-

raukset senluontoisten velvolbsuuksien täyttämisyri tyksistä tuli

sivat olemaan. 

Dollarin ostokyvyn al entamispyrkimykset t.s. t avarain hin

t a in koroit tamispyrk i myksethän t avallisen terminolog ian mukaan 

ovat inflatiopyrkimyksiä . Täällä on tuon peloittavan inflatio

sanan asemasta otettu käytänt öön "reflatio ll sana, j~a käsitetään 

osoittavan, että kysymyksessä on va i n pyrki mys rahan ostokyvyn 

kontrolloidusta entiselleen palauttamisesta. I nflatio-sanaa taa

sen käytetään kun puhutaan kongressissa es iintyneistä ehdotuksista 

laskea liikkeelle tetelejä ilman katet t a esim. veteraanikorvauk

sina sekä myöskin kun maalailiaan jatkuvain bUdj et t ivajausten seu-

rauksia. 

Itse asiassa arvopaperien avoimilla markkinoilla ostamiset 
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muodostavat vain toistaiseksi näkyvissä olevan viimeisen renkaan 

toimenpiteiden ketjussa, j olla on t arkoi t ettu estää pulan pahene

mi sta ja auttaa sen oh i pääsemistä. 

J oskin on aikoinaan tullut tiedoitetuksi t ä rkeimmistä toi-

menpite istä, voi t ä ssä olla aihetta katsauksen luomi seen raportis

sakin niihin ja niiden toista iseks i todettaviin vaikutuks iin. 

Draoaat t isissa olosuhteissa presidentin alo i ttees ta lokakuul

la järjestetty NatiQnal Credit Association, maan pankkien vapaaeh-

toinen organisa tio varojensa mobilisoimiseksi j a keskinäi sen avun 

järjestämiseks i oli ens i mmäinen, myöhempien to i l enpiteiden valos sa 

väl iaikainen j ä rjes tely . Sen synt isel l ä s elvästiki n oli r auhoit

tava ja rohkaiseva vaikutus . Se to siasia että lokakuulla ö22 : een 

kohonnut pan~k ivararikkojen määrä rajoittui marraskuulla 175, sel 

västi viittaa siihen, että mainittu j ärjestö pelasti useita pankke

ja vararikosta. Seuraava toimenpide oli Railroad Credit Corpo

ration 'in perustaminen tal~oltuksella auttaa heikkoja rautateitä 

kiinteiden si toumustensa t äyttämisessä. Seurasi sitten lainsäädös, 
mukaan 

jonk~ liittovaltion maaki inteistöpankkien (Federal Land Banks) pää-

omaa lisättiin tarkoituksella vahvistaa näiden tärkeiden maatalous-

luottolai to s t en ase a a, j otta ne pystyisivä t noudattamaan vapaamie

listä l a i nauspolitiikkaa aanvilj el ij öitä kohtaan • 

Suursuunt aisin ja tärkein tähänastisuta toi enpiteistä oli 

Recons truction Finance Corporat i on'in perust~ninen tammikuulla. 

Sille myönnettiin valtion varoista 500 iljoonan dollarin pääo a, 

jonka ohessa sille annettiin oikeus hankkia erimuotoisia velkasi-

toumuksia myymällä 1,500 miljoonaa. 50 miljoonaa pääomasta oli 

nimenomaa osoitettu maatalouden avustamiseen käytettäVäksi. Yhtiön 

johtajaksi kiinnitettiin Lon oon suurlähettilään paikasta luopuva, 

entinen varapresidentti ja chicagolainen suurfinanssimies Dawes. 

Yhtiön toiminnasta alkaa jo olla kokemuksia. Selostan niitä seuraa-
varain 

vassa, valtioiiliteeri ills'in lausunnon perustalla. 

Viime vuoden syyskUun ja tämän vuoden aaliskuun välillä hin

tataso oli alentunut 7 %, tuotanto 9 %. Viikottain ilmoituksia an

tavain aeserve System'in j äsenpankkien l a inananto ja sijoitukset 
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olivat ?ienenneet 2 , 750 miljoonalla eli 12 ~ : lla ja ni i den talle

tukset vähenneet 3 , 300 miljoonalla eli 16 %:ll a. Pankkivarariko t 

j älleen lisäänty·vä t . Tammikuulla 342 lakkautti~ mak sunsa.~e

tusten peri iset sä ikyt t ivät pankit sanomaan i rti l a inoja ja myy

mään arvopaperei t a likviditeettinsä sä ilyttämiseksi j a kieltäyty

määnantarnasta uusia luottoja. Arvopaperien hi nnat pörssissä asteet

tain alenivat he i kentäen kaikkien pankkien asemaa, joilla noita ar

vopapereita oli toisasteisena reservinä. Sama uhka ulottui säästö

pankkeihin ja vakuutuslaitoksiin. Koko maan luottorakennus näin ol

len oli va·arassa. 

Reconstruc tion Finance Corporat ion 'in perustaminen t iesi 

liittovaltion l uoton asettamista maan l uottorakennuks en tueksi . Huh

tikuun lopussa l ainoja oli pääas iallisesti annettu p ienil le pankeil

le, 86, 4 pankeista si j aitessa paikkakunnilla joiden asukas luku on 

alle 25 , 000 ja vain 5 .3 lainatuista varoista on mennyt milj oonakau

punkien pankeille. 

Toiminnan tuloksia nähdä· pankk ivarar ikkojen vähenemi sessä. 

Federal Reserve Bullet i n1in mukaan maaliskuussa 45 pankkia lakkaut

ti maksunsa j a 28 avas i j äl l een ovansa. Talletukset edellisissä 

kohosivat y t eenlasket tuina noin 16 milj oona~ j äl k i äisissä n. 

1 5 . 5 miljoonaan. Verrattuna tammikuulla maksunsa lakkauttane iden 

pankkien 219 miljoonan t al l etuksiin ja j älleen avanneitten 11 mil

joonaan, parannus on var s i n ilmeinen. Huhtikuulla tilanne t osin 

oli j älleen jonkuverran huonontunut Sikäli, että maksunsa lakkaut

taneiden pankki en lukumäärä oli 68, jälleen avattujen luvun ollessa 

15. Edellisessä tapauksessa ol i kysymys n. 35.5 miljoonan talletuk

sista, j älkimmäiaessä tapauksessa ei t äysin 6 .5 miljoonan. 

Pankkien asemaa on liSäksi helpoitettu Federa! Reserve la

kiin tehdyllä muutoksella (Glas s ~all bill) jonka kautta Reserve 

System'in pankkien katemää r äyksiä lievennettiin hyväksymäll ä kat

teeksi aika isemmin siihen tarkoitukseen käyttökelvo t t omia, täysin 

hyviä arvopapereita. Näiden määräysten kautta on sitäpaitsi lisät

ty 750 miljoonaa kultaa redera! Reserve pankkien tarvittaessa käy

tettäviin reserveihin. 
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Vielä mainittakoon hallituksen aloitteesta suoritettu toimen

pide, jonka suoranaiset tulokset ovat j ääneet odotettuja pienemmiksi, 

mutta jonka vä1illinen vaikutus terveell i sen valistustyön ja pro-
kaut t a l 

pagandan on ollut huomattava. Tarkoitan 2 ~ "baby bonds' ien" liik-

keelle laskemista pankeista po istettujen varojen liikkeeseen vetämi

seksi , ja niiden myynnin yhteydessä j ä rjestettYä "anti-hoarding" kam

panjaa. 

Edellä- oleva lyhyt katsausk i n osaltaan osoittaa, että yrityk

siä pulan vastustamiseksi j a voit t ami seksi on tarmokkaasti koetettu. 

ikäli asian j ärjestely on riippunut kongressin toi enpiteistä, ni i

h i n on käyty käsiksi puolueettomassa hengessä sikäli, että puoluenä

k ökohtain ja taktikoi isten ei ole sallittu estää pika ista päätöksiin 

pääse istä . utta t oistaiseksi ei vielä ole näkyviss~ merkke j ä pulan 

lievenemisestä . Se epäily on edelleenkin yleinen, ettei pulan ai

heuttamiin olosuhteisiin mukautuminen vielä ole edistynyt niin pitk 

lä joka alalla, että noususuunta varsin vielä olisi käsillä. Rohkeaa 

toimintaa paralysoivaa pel koa on vielä kovin yleisesti olemassa. 

Jos saisi uskoa niihin puheisiin, joita viime viikkoina tuon 

tuostakin on kuullut yks i tyisi sSä keskusteluissa, tilanne olisi "va

kavampi kuin yleensä luullaan", mitä odottamat tomimpia asioita voisi 

l ähi tulevaisuudessa sattua, kultakannasta luopumista, Yhdysvaltain 

luoton r omahtamista, suurten pankkllai tosten maksulakkaut uksia, a

kuuttinen kriisi kuukauden tai kolmen sisään, työttömyyden tavatonta 

kasvua ensi talveen mennessä nykyisestä vähintään 8 miljoonasta toi

s elle kymmenelle ja työt tömäin avustamisen täydellistä romahtamista 

ja siitä johtuvia levottomuuksia. 

Toistan näitä peseimistisiä puheita t ässä , koska aikaisempi 

kokemus on osoittanut, että i ntensiiviset, t äällä liikkuvat puheet 

jossa i n muodossa värittävät Europasea Amerikasta liikkuvia tietoja. 

Omakohtainen havaintoni on ollut, että noiden puheiden esittäjät 

ovat pOikkeuksetta olleet demOkraatteja, jotku mitä tärkeimmässä 

asemassa olevia, jotka luottamuksellisesti puhuen pukevat huolestu

misensa pessimistis11n ennustelU1hin. Joskaan heidän vilpit t Bmyyt

tään ei tarvitse epä1llä~ heidän puheitaan kuitenkin on pidettäVä 
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vahvasti ennakkoluul ojen, ja l ähestyvän presidenttl ~ in aiheutta-

man hermostuneisuuden vä rit täminä . Onhan se muuallakin alituisesti 

uusiutuva kokemus , että ryhmä joka ei itse osallistu varsinaiseen 

halli t ukseen , suhtautuu l110i t te l evalla pessimismillä asioihin. To

siasioita,jotka auttaisivat kohottamaan tulevaisuutta peittävää ver

hoa, e ivä t nuo pessimistit vedä esille. Kysymys on ilme isesti vain 

tunnevä ritys yleisesti tunne ttujen tosiasia in selittelyssä. 

On kuulunut puhe i t a siitäkin, et tä kabinetin rinnalle pohdit-
/ 

taisiin muodostettavaksi jonkUdainen olempain puolueiden j ä senistä, 

maan eri harrastuspiirej ä edustava presidentin neuvosto. Mutta toi s

taiseksi viralliselta taholta ei ol e mi nkäänlaisella vihjauksella 

osoitettu onko tässä kysymys muusta kuin huolestuneiden henkilöiden 

omien toiveidensa suuntaisista puheista. 

itä silloin tällöin esiintyviin kultakannasta luopumista 

koskeviin puheisiin tulee , ne leimataan europalais eksi propagandaksi 

ja virallis ella taholla siteerataan Federal Reserve'n päällikön lau

sunto, jonka mukaan kenelläkään ei ole vähint o ään syytä epäi llä , 

etteivä tkö Yhdysvallat sekä pysty et t ä vakavast i halua pysyä kulta

kannassa. 
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s~n ympärillä . 

Käytännöllisesti katsoen siitä saakka kuin kongressi jou

lukuulla kokoontui keskeisimpänä sen käsiteltävistä kysymyksistä 

on ollut ensi vuoden budjetin tasapainoon saattaminen. Harras toi

vo kongreanssa, samoin kuin kautta maan. on että kongressi hajaan

tuisi kesäkuun 10 pä ivän seutuvilla. ennen presidenttiehdokkaita 

nimittäviä puoluekonventioneja. Siitä huolimatta budjetin tasapai

nooosaattamiskysymys on yhä edelleenk i n avoin. vieläpä si i nä mää-

rässä. et tei vielä nytkään edes ole selvillä mitä uusien verojen 

ja säästämisen keinoja tarkoitusperän saavuttamiseksi tullaan lo

pullisesti käyttämään. Näin ollen tällä hetkellä ei ole vielä mi

t ään positiivisen tiedoittamisen aihetta. Koska asia ei sellaise

naan millään tavoin välittömästi koske julkisten asiain hoitoa Suo

messa, voi näyttää asiattomalta. että asian nykyisessä vaiheessa 

siitä tiedoitan. Teen sen siitä huolimatta ottaen huo ioon, että 

kysymyksen ympärillä vallitsevassa sekavassa tilanteessa kaikellai

set tilapälsilmi öitä koskevat sanomalehtien sähkeet voivat Suomessa

kin synnyttää vääriä käsityksiä ja harhaan käyviä jOhtopäätÖksiä/ 

jollei ole käsillä katsaus tilanteeseen vaikuttaviin seikkoihin. 

Jakelu (alempana olevien ohjeiden mukaan) : 

.T.aYall j..n~n ..... . 
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Koet t aessaan muodostaa käsitystä todennäköisimmästä kehityk

sestä asiassa tällä he tkellä, on taipuvainen uskomaan ettei täysin 

tasapainoon saatet~ua budjett ia pOliit t isista syistä saada synty

mä~ kesäkuun 10 pä ivään. Jatketaanko i s tuntoja vielä myöhemmin 

ei ole varmaa. Puol ej ohtajat s enaatissa puhuvat si itä välttämät

tömyytenä, mutta sellais ia puheita esi i ntyy jokaisen pitkän kong

ressin loppupuol ella kiihoittimena nopeampaan työ t aht iin. Tosi kuu

mien ilmojen alkaessa kongres s i taval l ises t i huomaa vo ivansa t yönsä 

lopettaa aikaise~~in suunniteltuun aikaan. Nyt kun on vaalivuosi 

ja vali t sij at yleensä poikkeuksellisen kiihtyneessä mielentilassa, 

voi edellyttää käyvän niinkuin usein ennenkin, nimittäin ettei istun

tokautta jatketa, eikä ylimäärä iseen kesä istuntoon huomata olevan 

aihetta. Jos näin käy, tämä tiedoitukseni saapuu perille suunnilleen 

niihin aikoi hin jolloin voi edellyttää sanomalehtisähkeiden ilmoit

tavan maailmalle kongr essi n pitkien vaivojen tuloksi sta . Se silloin 

tarjonnee jonkuverran hyödyllistä taustaa t ulosten selittäm i s eksi. 

Kuten aikoinaan tiedoitin,kesäk . 30 p :nä 1931 päättynyt Yh

dysvaltain lii ttoval t ion tilivuosi pää ttyi 903 miljoonan dollarin 

vajaukseen ja huomattavas t i suurempaa vajausta odotettiin kuluvalta 

tilivuodel ta. ';oulukuul la vaj aus arvioitiin tulevan kohoamaan 2 

miljaardin paikkeille. Se jo huhtikuun alkupuolella ylitti kahden 

miljaardin määrän ja on t ällä hetkellä jo yli 2 1/2 miljaardia dol

laria. Suurimman lisäerän arvioituun määrään on a iheuttanut Recon

struction Finance Corporationille myönnetty pääoma. 

Kysymyksen ollessa liittoval t iosta, jonka luotto edelleenkin 

on mitä ensiluokkaisin, vajaukset merkitsevä t vain että valtion

rahasto laskee liikkeelle vastaavan määrän velkasitoumuksia. Tämän 

mahdollisuuden olemassaolo poistaa välittömän ja ehdot t oman puris

tuksen, joka muullaisissa olosuhteissa kohdistuisi kongressiin. Fi

nanssiasioita ymmärtävien elinten ja yksilöjen taholta on koko ajan 

painostettu budjetin tasapainoon saattamisen toivotta~ja tarpeel

lisu~ Valtiovarain sihteeri ills ja presidentti Hoover ovat mo

lemmat voimakkain sanoin teroittaneet asian ensiluokkaista merkitystä. 

Niin edustajahuoneen kuin senaatinkin asiantuntijat ova~ pontevasti 
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yht yneet s~noj a asioi ta vakuuttelemaan. Puoluejohtajain välillä on 

asian suhteen ollut täysi yhteisymmärrys, mutta joukot ovat pettä

neet . Toivottuja pää töksiä ei ole saatu syntymään. Edustajahuoneen 

finanssikomitea hyl käs i oleellisilta kohdilta hallituksen alkuaan 

suosit~eman suunnitelman ja laati uuden toi sille perusteille ra

kennetun.Edustajahuone hylkäsi mol emma t aikaisemma t ja hyväksy i 0-

malt a kohdal taan oleellisesti muutetun suunnitelman. Senaatissa 

koetetaan palauttaa aikaisemmissa ehdotuksissa oll eita veromuotoja. 

Tällä hetkellä puuhataan vilkkaammin edustajahuoneen kannan uutta

miseksi siihen suuntaan, että sen eräille ylellisyystuotteill e päät

tämät tullit muutettai s i in yl eiseksi teol l i suuden tuot antoveroksi, 

josta vain ruokatavarat ja muut vält tämättömimmät kulutstuott eet 

olisivat vapautetut . Budjett i as iaa on suuresti vi ivytelty koetta

malla salakuljettaa siihen tuont iveroja, t .s. tulleja. Olen niistä 

me i tä kO f'" ',;:eval ta osal t a tiedo i ttanut kirj e is sä. Tällä he t kellä ei 

näytä ,l evan vaaraa muun ei tä mahdol lisestikaan koskevan tavaran 

kuin puutavarain suhteen . Yhtä suurta sekamelskaa kuin on ollut 
. on myöskin esiint~nyt säästöj ä koskevissa suunnitelmissa. 

uusien verojen Päättämis es~Ssä ei ole syy tä kajota ristirii-

tain yksityiskohtiin kun ke rran vie l ä ovat ratkai sematta. Kaiken 

takana on ollut innokasta lobby-to i mintaa, käytävissä agitee raa-

ista: Amma tt ijärjestöjen palkanalennuksia vastaan, veteraanien, ja 
esimerkkejä ma1nitakseen. 

teollisuusalojen puolesta agitatiO~Jotkut senaattorit ovat ke r t o-

neet saaneensa satoja painostus-kirjeitä pä ivässä , jonkun veromuo-

don olless a pohdi ttavana. 

Puhues saan Reconstruction F1nance Corporationi n perustami

sesta ja val tion luoton asettami s esta maan luottorakennuksen tueksi, 

valtiovarains i hteeri ills huhtikuun 25 p:nä pitämäs sään puheessa 

kuvail i budj etin tasapa inoon saattami sen merkitystä li ittoval tion 

luoton sä ilyttämiseksi, lausuen ettei kove~paa iskua kansalliselle 

luot tamukselle ja luotolIe voitu antaa kuin olla t äl laisina aikoina 

noudattamatta tervettä f inanssipolitiikkaa saattamalla budj etti ta

sapainoon. tlTämä tietää tarkkaa sääs t ävä isyyt tä ja uusia veroja, 

mutta vaihtoehtora on va in jatkuva l a inojen otto, ja sen seurauk-

valt1onsi t oumusten arvon alene-
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minen sekä lopuksi kontrolloi maton i nf lat i o ja ikävä t ilinteon 

pä ivä " • 

Toukokuun 5 p : nä president t i Hoover osoit t i kongressille 

vies t i n, j ossa hän mitä jyrki mmi n nuhteli kongr essia sen siihen

as t isesta toimi nnas t a budj etin suhteen, koros t aen et tei mikään 

t äl l ähetkellä ollut ni i n väl t tru ä töntä kuin budj et i n tasapainoon 

saa.t t aminen. "ikään ei ole siinä määrin omiansa r ohkaisemaan 

maata kui n pikainen j a rohkea yh t e i nen t o i mi nta tilanteen kä skemäl

l ä vaat i man lainsäädännön aikaansaami~ j a yhtä päattäväinen epä

viisaan ja t arpeettoman l ainsäädännön nuj ertaminen". Yl<:si t yiskoh

t aisest i os oitet t uaan mill aista lainsäädäntöä tilanne vaatii, hän 

lopuksi suuntas i iskun tllobbya" vastaan: " 'eidän valtiornme on kai'

ken kans an valt io, muodostettu suojelemaan ja edistämään yhteistä 

hyvää . Kun j onkun r yhmän t a i luokan vaat i mukse t ovat ristiriidassa 

kaikkien menes t yksen kanssa, ni l de n on vä i styt tävä . Eri tyiset maam

rae r yhlnät ovat itsepintaisesti ja v iivytys t ä t uottaen har j oittaneet 

painos t usta suunnitelmia vastaan, j oiden kaut t a olisi saatu aikaan 

suuria säästöj ä tai t uloj a. Näiden r yhmäin edustajat eivät ole kä

sit t äneet, että kaikkien r yhmäin uhraukset ovat oleellisia kansa

kunnan pelastamiseksi. He eivä t ole huomanneet edessä olevain prob

lee. ien vakavuutta. He eivä t huomaa, että tuottavat toiminnallaan 

häviöitä omien r yhmiensä j äsenille lamaannuksen. työt t ömyyden, ale

nevain h i nt a i n muodossa. jotka hävi öt ovat paljon suurewaat kuin 

uhraukset, jotka syntyisivä t heidän vastustamiensa ehdotusten t o

teuttamisen kautta. Valtio ei voi asettua organisoitujen vähemmis

töjen komennettavaksi. Se kaivaisi pohjan kansanvaltaisen hallituk

sen alta. Tiedän että nuo puuhailut eivät edusta maan tahtoa ja 

kieltäydyn uskomasta että tämä maa on pystymä tön saamaan t ahtonsa 

kuvastumaan lainsäädännössä~ 

Tämä viesti, samoin kuin sitä seurannut sanomalehdille annettu 

samansuunta inen lausunto tiesi itseasiassa presidentin vetoamista 

kansaan. Tulos oli edullinen sikäli, että presidentti herätti myö

tämielistä reaktionia kautta maan. Kongressin jäsenetkin joutuivat 
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tuntemaan tämän reaktion vaikutuksia, ja l ainsää t ä jäin toiminnassa 

oli huomat t avissa selvi ä paranemisen merkkejä, senaatin finanssi

komi t ean kii r ehtiessä kompromiss1ehdotuksen käSittelyä. Ristirii

dat kuitenkin taasen ovat kasaantuneet . 

Budjet t ivajauksen suur uus ja l a insäädäntö-tilanteen vaikeus 

joh tuvat, paitSi yl e i sestä t ilanteesta, m. m. li ittoval t ion veropo

li ti i kan tähänas t ises ta luonteesta ja pol iittiseen elämään vakiin

tunei s ta epäsuotavi sta~adi t ioneista . As ian valaisemise~ tässä 

voi olla syytä koske t ella paria piirrettä kummassakin. 

Liittoval t io saa tulonsa pääaSiallisest i tuloveroista. Käyt

t äen es i mer kki nä 1930 til ivuoden tuloja verotulojen kokonaismääräs

tä 3,626 milj oonasta dollarista/ kaksi kolmannesta, 2,411 miljoonaa 

saati i n tuloveroista, a i noastaan 16 % eli 587 miljoonaa tulleista 

ja 17 %, 628 milj. muista veroista, pääaSiallisesti tupakkaveros ta, 

450 milj . Suhteellisesti pieni määrä verorunaksajia on maksanut pää

osan tuloveroista . 1928 tilivuonna 4071,000 verorunaksajasta 382, 000 

verorunaksajaa suoritti 1,128 miljoonaa dollaria, muut 3, 689, 000 ve

ronmaksajaa suorit t i yh t eensä vain 36 miljoonaa dollaria. Suuret 

tulot, riippuen usei iten li ikevoi t oista, vaihtel evat suuresti 

ja pulakautena ne suureksi osaksi jäävä t saamatta. Kuluvan vero

vuoden tuloverotulot on arvioitu 1, 335 iljoonaa pienemmiksi kuin 

1930 vuoden vastaavat tulot. Tul evan tilivuoden verotuloj en on 

laskettu jäävän 1,700 miljoonaa pienemmiksi kui n 1929 vuoden vero

tulo t . On Välttämättömyys nä issä olosuhteissa kohdistaa verotus 

entistä laa jempiin kansankerroksiin. Vuotena jolloin suoritetaan 

edustajahuoneen j äsenten ja senaatin j äsenten kolmanneksen vaali, 

tämä on erinomaisen vaikea asia maassa, joss a edustajaehdokkaat 

aikaisemmin ovat tottuneet puhumaan valitsijoilleen vero j en helpoi

tuksista ja suurtuloisten maksettaviksi siirtämisistä . 

Vuosien kuluessa olen moneen kertaan joutunut viittaamaan 

niihin epäterveisiin traditioihin, jotka YhdysvallOissa, pääasiassa 

vapautussodan jälkeisten aikain sekavissa oloissa alkunsa saaneina, 

aiheuttavat vaikeuksia asiallisesti perustellun lainsäädännön aikaan

saamisessa ja epäterveen, puolueellisen lainsäädännön estämisessä. 
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LUjasti j ärj estyneet vähemmi stör yhmät ovat muualla kait kuulumat

tomassa määr ässä onnis tunee t val t iorahaston verott amisessa. Eri-

tyisesti t äs tä on hyvä esime r kki s otaveteraan ien painostuksesta 

aikaansaadut päätökset . . mi l j aardi , el i nelj ännes koko budjetis-

ta menee veteraanieläkkeisi i n j a avus tuksi i n. . m. tarkoituksella 

es tää vapautus sodan j älkeen ilmenneiden epäkohtain j ättilä ismäi

sessä mittakaavass a uudistuminen,ve t era i korvauks et alusta l äh-

tien j ärjestettiin vakuutus t en muotoon. Mutt a se e i ole estänyt 

s ellaisen ti l ante en syntymistä, et t ä nykyään jo 367, 000 entistä 

maai l ansodan soti l as t a, kaksi kertaa suurempi mää rä kuin maailman-

sodassa haavoit t ui, ovat jo saanee t eläkkeitä vammoista, j ot ka 

eivä t mi llään t avoin ol e sodas t a j ohtuneita. Vi i me vuonna a j ettiin 

l äpi j a tänä vuonna on kovasti yritetty lainsäädäntöä /jonka kautta 

val tionrahasto vel voi te t aan suorit tamaan käteisellä ennakkomaksuJa 

sotakorvauksista . Tänä vuonna kysymykseen t ulisi 2 1 / 2 milj aar

dla ja s e ehdotet a an suoritettavaksi laskemalla liikkeell e paperi

rahoja. Mitä päät öksi ä kongressissa asiasta syntyneekin, tiede

t ään president i n panevan veton päätöstä vastaan. Tällä kertaa luo

tetaan myös / ettei vetoa saada kongressin kvalifiso i dulla enemmis

tÖllä kumoon. Tle inen mi elipide kautta maan näyttää vihdoinkin 

olevan heräämässä ve t eraanisuorituksia vastaan. Paraikaa on 

ma t kalla Washington'iin eri osista maata veteraani ryhmi ä , jotka 

tulevat harjoittaakseen painostusta l a i nsäätä jiin. Tästä puuhasta 
ei kuule sympaattisia kommenterioita. 

Toinen pulmallinen kysymys liit t yy t yö t tömyysavus t ukseen. 

Suuriko työttömäin lukumäär ä tällä hetkellä tosiasiallisesti on, 

ei ole mahdollista sanoa. Luotettavimmalla taholla lasketaan työt

t ö ä t ainakin 8 miljoonaksi, ja työttömyyden kautta saamatta j ää

vät työntekij ä in palkkatulot 20 miljaardiksi dollariksi. Federaa

li hallitus on koettanut jyrkästi pitää kiinni käsityksestä, että 

työttömyysavustuksesta on huolehdittava yksityisten avustuksilla 

ja kuntSh sekä osavaltioiden toimesta, eikä li i ttovaltion varoilla. 

Kongressissa on kyllä esitetty miljaardeja kysyviä ehdotuksia pyö

räin liikkeellepanemiseksi federaalivaltion hankk1milla varoilla 
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: esim. Lafolletten ja Costigan'in ehdotukset) . Yutta tilanne ei 

näytä sallivan tällaisten yritysten läpiajamista. Alkaa kuitenkin 

j o muodostua yleiseksi käsitykseksi, että liitto valtion taholta 

tulevaa avustusta ei voida kokonaan välttää. 

Tällä he tkellä näyttää olevan toivei ta j onkulaisen avustuk

sen järjestämi sestä varoilla, jotka eivät tule budjetissa äkyviin, 

käyt tämälla Reconst ruc tion Finance Corporat ion'in palveluksia. 

Presidentti Hoover'in ohjelma oli alkuaan seuraava: l:ksi 

R.F.O:lle on annettava valtuus taata osavaltioiden obligatioita tai 

lainata niille suorastaan avustus t arkoi t uksiin, korkeintaan 300 

miljoonan dollarin kokonaismäärään; 2:ksi R.F.C. takaa tai myöntää 

lainoja asianmukai sta vakuutta vastaan tuloja tuottaville, yrityk

sille, jotka si ten voivat lisätä työtilaisuuksia, ja ehdolla että 

ne itse hankkivat osan Pääomasta ja lupaavat järjestää pikaisesti 

ja tuntuvasti uusia työ tilaisuuksia; 3:ksi R.F.C:n oikeus lainain 

ottoon on korotettava 3 miljaardiin (alkuaan 1 1/2 mil j aardia). 

Demokraattiselta taholta on esitetty t oinen alkuaan Mr. Owen 

D. Young'in laatima ehdo tus, joka saatett iin julkisuuteen päivää 

ennen kuin preSidentin ehdotus. Pääasiallinen eroitus oli siinä, 

että Youngiin suunnitelma sisälsi ehdotuksen valtion obligatioiden 

myynnillä hankittavan 500 miljoonan myöntämisestä julkisiin raken

nustöihin. Kaikki merkit viittaavat siihen, että hätä-avustusta 

liittovaltion puolelta todellakin saadaan järjestetyksi edellä 

mainituista ehdotuksista kompromissaten. 

Puoluejohtajat vakuuttelevat tilanteen kongressissa siinä 

suhteessa olevan erikoisen, että puoluenäkökannat merkitsevät vä

hemmän kuin sota-aikaa lukuunottamatta koskaan ennen. Katsotaan 

tämän vahvistavan toiveita päätöksiin pääsemisestä. Tuo väite on 

tosin siinäkin mielessä paikkansa pitävä, että kun esimerkiksi 

paljon aikaa kuluttaneista tuontiveroista (tulleista) on päätöksiä 

tehty, demokraattien joukossa on löytynyt yhtä innokkaita näiden 

toimenpiteiden kannattajia kuin republikaanienkin joukossa ja 

republikaanien joukossa niiden vastustajia. Tämä esimerkki vain 

valaisee puolueryhmityksen epämääräisyyttä tänäkin presidentinvaali

vuotena. 
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ehdo:ckaiden vaalit . 
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Ces'" uulla molemmat puolueet ., i t ' vr. t puolueko' ou. sensa pre -

si denttiehdokkaan nimitt 1 i s tä varten ja vaalioh j el masta p' tt äk -

seen . olemmat kokotLcset pidetään Chicagos sa . Republi~{aanien 

osavaltio1ttain valitut delegat i ni t k ko ontuvat 14 p : ' , demok -

raattien vastaavanlais et edus tajat 27 p :nä . Voi siis edellyttää 

tämän raportiI saapuvan perille asian k ydessä aktuelliksi , joten 

vo i edellyttä" muut amie 1 tilan etta t ä llä he t kell' valaisevien 

sei~ain tiedoittamisel hy ödy tt vän myöhemmän k ehityksen valaistuk-

sena . 

Joskin nämä puoluekokoukset jo viikkokausien aj budjetti -

sel amelskan r in11all a ovat olleet yleisimpänä keskus telunaiheena 

lashi ton ' issa . asian ympärillä ei kuit enkaan huomaa sellaista 

valtiollis ten intohimojen kuohuntaa kuin esimerki ksi edellist en 

presidentti'andidaattivaalien edellä . Tämä os aksi j ohtuu siit~ 

ettei kysymys republ ikaanien ehdokkaasta a iheuta kiin11os tus ta . 

Pidetään selviönä •• että nykyinen presidentti oover ja varapresi 

dentti Curtis tulevat valituks i käy t ännöllisesti kats oen yks i-

mi eli s esti . uuten republikaanisi a kandidaatteja ei ole ilmoit -

Jakelu (alempana olevien ohjeiden mukaan) : 

Taval linen .......... .. .. ....... . .......... _ .... _ ...... .............. ....................... -..•. ................ _ ..................... . 
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2) T.v.llin.n j. IisiiJcsi 
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tautunutkaan kuin kak i aivan syr jt" n jäävä henki l öä (Franoe ja 

Coxey) , eikä edell'tetä hajaääniä äänesty-sess annett av~~ kuin 

ehkä y delle nyt tunnettujen ehdOJdcaiden lisäksi , j olle~in pro 

gressiiviselle insurgenttirep blikaanille (ehkä senaattori . orri s' 

ille) . ~ettu kirj ailija ja presidenttivaalispes al isti lar 

ullivan arvioi k kouksen 1 , 154 edustajasta Lorkeintaa 40 :n ant a 

van äänensä jolle in muulle :. in !:ooverille . On vakaantunut tavak

si tarjota toimessa ensimmäistn nelivuotiskauttaan ol evall e pr esi 

dentille ehdokkuus se ' aavissa vaaleis a ja tämä tapa on monet 

kerrat ennenkin s ääs t~nyt republikaanista pUOluetta niiltä repiviltä 

sisäisiltä erimi elisyy siltä ehdokkaaseen den , j otka demokraat -

tisen puol ueen l eirissä usei ovat vaikuttaneet voimia haj oitta 

vas t i autt a vaalikauden . 

Puoluehohjelma , josta täytyy t lla monellai ia eri virtauk-

sia j a harr 

mahdol lisi 

tuksia t yyd ttävä , tul ee l uonnolli s estikin olemaan 

an limalkaine ja vähäns anova . Edel lytetään sen pää -

k hdaksi tulevan pulan vas t ust istoimenpiteit· kos evat kohdat . 

Zr ään 0 jelmak dan muodostaminel tulee' ä' mä"n rellubli'-aaneille 

eritt· in vaikeaksi , tarkoita kiel tol akia k os evaa k taa . 

ITuolimatta s alel tien use i uudi s tuvista p invas tais1s ta 

väitteistä pr esident ti 0 ver ei s anallakaan ol e i lmaissut kan

t aansa lriel t l akiohjelmakohdan suht een . Käsittää hyvin , että on 

huo attu viisai aksi olla lisä'mät t ä tämän ky ymyks en ympärill 

ennesta riki k iehumi pi stettä l 'heneviä intohi moj a . 

åme r i an per us t uslain mukaan al oi te j ensi a te i nen rat -

a isu per us t us l aki i n kuuluvan k iel tola i n suhteen kuuluu k ongres 

sille . Tarvitaan molempai n huoneiden , edusta jahuonee ja senaat i n 

2/3 enemmi s tön päät ös perustusl ain muut sehdotuks en esitt . seksi 

osavaltioi l le . Muutos muuttuu laiks i 3/4 valtioi s ta sen hyväksyt 

t yä . uluvan i s tuntokauden a ikana on kong~ssa kahdesti ollut 

esillä ehdot uks i a , j otka ovat tarkoittaneet · t oimeenpanol a in 

(Volstead ot ' i n ) lieventämi s t ä s i t en et t ä lievää ol utta all i t 

taisiin valmistaa verotuksen alai sena . ! ol emmat huoneet ovat 
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ahdesti ." .~st neet oluesta ja :: . villa on :;rollakin erralla 

ollut v~.va absol u ttinen enemmistö . 

Tällais issa olosuhteissahan pr esidentin Xuivalla tai mär äl 

lä kannalla ei pitäisi olla suurtakaan käytännöllistä merki tystä . 

_!ut ta ny' 1se mielialan vallitessa sen äsi tetääI muodostuvan 

tär:reäksi agitatiokeinoksi . 

i.lieliala o}eo aassa on ' e i ttynyt ent istä suopew:JIIlusi 

kieltolain kumoa~iselle . .uvaavana osoit~sena siitä t ssä vii 

tattaJ on :cautt a maan levi ee:1 vii' colehde Li terar;'l Digest ' in 

oeä nesty~ sen tuloksiin . Lehden koelHlnest k s et ai' ai s e in , esi 

merki" s " ennakkoä nest" set presidentinvaalei ssa , ovet ~~taneet 

tuloksia , jot· a prose.tei se lausuttuina ovat hämmäst ttäv n tar 

~asti vasta! eet todel lisen vaali tulo. sia . ~aini tun viik' 0 -

lehden 1930 toimee ane a:o.sa ;;:i eltolaJc i äänest 2csessä äänestettiin 

l mes ta vaihtoehdosta : kieltolain lrumoami nen , sen lievent""minen 

ja sen säil ttäminen . 40" l:tänistä annettiin !<:umoamise , 30;, lie 

vent a isen ja 30. ~ s äilyt .äJnisen puol esta . T!1nä vuo n j r jeste 

tyss!i koe - ä'inesty:'sess !1änestettiil vain ?::umoamisesta ja stHl t 

t ämisesttl. . 73 1/2,; äänes täjistä" annatti "umoamista , 26 1/2 ... 

sLil ttll.mist , • 

. i eltolain :rumo ieen kannattajat vat viime aikoina ol l eet 

erittUin ~lctivisia ja aC;ress iivisia . !'un he t ;eova ti itee

raavat "märäntl ohj el maJ ohdan puol ue ohjel . aan ottamisen puolesta , 

he s en tekevät tarkoit ~<sella saada uolue s idotuksi k on r essissa-

k i n aj a~~ ki elt ol ai kumoamista . enaat tori Borah , kuivaa 

kantaa edustaen , on jo i lmo ittanut , että sellainen ohjel aleo ta 

oli s i merkityks etön k oska kuivat eivät tuli s i s iitä väli ttämään . 

Sitäpaits i hän v ittää , ettei puol ueella ole mitUän oikeutta tehdä 

jäseniään velvoittavaa pä töstä asi assa . 

Ti lanne on republi aanis elle puolueelle kiusalline . Edel 

lisessä preside tinvaalissa heillä oli ohjelmassaan , juhlallisesti 

lashi tonia Ja Linoolnia siteeraten/ lauseita perustuslain pybyy

destä ja siitä kuinka kansa oli sisällyttänyt kieltolain perustus -
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le.:~iin se.Jl valruutus että republi- aanien ehdo::d:aat tulisivat sitä 

noudatt aan Ja po tevast i toimeenpanemaan . Demokraat eilla oli 

myös silloin kuiva ::0. t a oh j el massa , utta heidän silloinen e dolE 

kaansa oli t unne ttu e~~ilökohtaisesti märäksi . Kuivuus yöt 

vai'utt i suuresti siihen että pr esidentti oover sai useiden 

s 'länn llisesti demoLraat ti sten et el valtioiden t!.ä et . Etelän val 

tioissa ' ielt olailla on voimakas - ~~atus , koska s i käl ä iset ääni 

oi eutet °J.t valkoihoiset pi t vä t i tll tarpeellisena nee:{erei ta. 

varten , niiden kurissa ja järjestyksessl:!. pi t ämiseksi . :~ t ei 

republikaaneilla ole toiveita noiden etelän äänien s aa: isesta 

mi ssllU.n tapauks essa, a se vaara on tarj olla , et tä j os demo. raa

ti t , :cuten tode mäköistä on, ottavat ohjelmaansa vaikkapa lievän

k i n mär än ohdan , lukuisat normaalises ti r epublikaaniset seudut 

ant avat ehkä senki s ei' an perustalla äänensä der. o:craateille , 

jollei re ub likaanien ohje a ole ain Kin y tä °r ä . Realistit 

uolueen j hdossa ovat i nno aasti ajaneet märän . ohdan ohjel aan 

ottamista . On hullut jo m nee . ertaa:n va. ute t tav että niin 

tulee käymään . l iinpä noin ullicau i i t te erä kabi etin j ä se

nen r ouva mi nulle "aivan luott8.1nuks ellis e tili vakuutti , että kan

sanäänestykse l j~rjes t °nen k i eltolaista on jo päätetty otetta

v~~si ohjel maan . Paras ta kuite 1ki n lla uskomatt a s en sii en 

t ulemi s t a ennemmin puol uekokous on asiasta 'änestä yt . 

Demokraat t:i.Sen pUOlueen valmistelut puolue!cokoukseen tällä 

ke r taa luonnollis es ti ovat mielenkiinnon pääkohtana . : kyisenä 

pulakautena arvostel u eskittyy vallassa olevaan puolueeseen 

uten a ina vas taavanlai sissa tapauksissa j a t oiveet suuntautuvat 

vastus t aja- puolueeseen. Puoluekokouks een l iittyy vi elä k ok o se 

jännitys , Joka jo tuu s iitä ettei p~olueen pr esidenttiehdokas ole 

ennakolta tiedossa.onet de okraa ti t i tse valittavat että 

heiltä t älläki n kertaa puuttuu yl eisesti sopivaks i t unnus tet tu 

mies ehdokkaaksi asetettavaksi. 

Tosin Franklin D. Roosevelt, New Yor- in val tion kuvernöö~1 

on saavuttanut kannatusta varsin laajalla al ueella. Uutta hänellä 
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on myös:d inno"'caita vastus t jia ja ansan s uosiota naut ti via 

, ilpailij ita . Vuode. alussa näytti kuin hänen PääkilJ?8il i jakseen 

tulis" edustajahuoneen n :yinen puhe ies , texaslainen Garner . 

uomion ' iint~rIninen häneen johtui' ai t alussa pääasial lisesti 

siitä , ett' h"nessä oltiin i stunt okauden alkuviikkoina huomaavi 

naan suuria johtajaominaisuuksia . lutta budjettiasian tär~e ssä 

vaiheessa hän menetti Johtajaotte ensa ja hänestä on sen jälkeen 

puhuttu vähe~n . :~yt j uri parina viime p ivänä Garner on teh

nyt tem un , jonka hän ilmaisesti t oivoo lisäävän hänen mahdolli -

suuksiaan . 

Edellistä raporttia ir j oittaessani nä tti uin hätäavus 

tusten järjestelyn suunnittelussa vai olis i enää kysymys . om

promiss in aikaansaamise ta Youngin laati an , demolcraattisen senat 

tori ,agnerin esittäm'n ehdotuksen j a pr esidentti Hooverin kannan 

Välillä , pääeroituksen ollessa 500 mil joonan erässä , jonka de 0 -

kraatit e dottavat valtion hankkivan lainanotolla julkiseen ra

k ennustoimi ntaan . Garner on nyt esi tt" y t oman ehdot\L~s en joka 

vaatii 900 miljoonaa lainattuja var oja . 3e käytettäisiin valtion 

rakennrusiin eri osissa aata . Hän on levit yttänyt päri maan 

yksit isk ohtaisia tietoja eristä , j otka ehdotetaan eri valtioissa 

käytettävi. si . Preside tti Hoover jyrkäst i suunnitelmia arvos 

tellen kutsui ehdotusta jättiläismäiseks i ääntenostamisyrityks eks i 

(por barrel ) . Riita 0 nyt siltä k ohdalta käymässä Garnerin 

vastattua sanoja s ääs t ämr tt fL . Asia voi muodostua Gar ner'in mah

dollisuuk i en uuden nousun aluksi , mutt s e voi myöskin tietä 

hänen prestiisinsä l opullista menetys t ä . ahdotontahan ei ole 

ett kansa reageeraa p invastoin in Garner ilmeisesti toivoo . 

Joitruin viik' oj a sitt en i lmest i odott amatta toinenkin 

kilpai l ija Roosevelt' i lle, 1928 h vinnyt presidenttiehdokas , 

R:n entinen aseveli ja ew orkin valtion monivuotinen kuvernööri 

Alfred Smith. Hän saavutti huhtikuun lopulla l oi stavan voiton 

llassaohusetts'in puoluedelegaatti-vaalissa Ja on sittemmin saa

vuttanut voittoja joissakin muissa Uuden Englannin valtioissa. 
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Roosevelt i lla kuitenki n kanssaehdouaista pi t'·U etu-

j at~a . :r"ne :t:annat t ajansa las' evat . että hänelle puol uek ok uk

se sa ensi ä:mes t 'esess tulee ainakin puolet ä i stä . .:utta 

ehdo'_'.taa.'.(si valituksi t ule' iseen vaaditaan deuokraatti "n puol '~e -

J okotLcse s s. ntöJell mukaan 2/3 :n ene::unistö . On :ruulunut :puheita 

siitä , ett' t tä s~llntöa tultaisiin muuttamaan tän vuonna , ut t a 

varmaa se ei ole . _i'::eisempi ko' emus on osoittanut , että jos 

Joll~i ehdOE~,aalla ensi äänesty~s essä on yli 1/3 äänistä mutt a 

ei 2/3ta on er inomaisen vaikeaa s aada kenell ekään vaadittua mää 

r ä ene i s t öä . 

mith 'in esille as t wnist a n suure ~ ti etel ty . .:atsotaan 

että hänel pitäis i its ensä tietä" , ett ei hänellä viimekert ai s ell 

erusteellise h vi ön jäuee ole!. i Tl.! "' ,nlaisiG. mahdollisauk ia 

pi1äs t 

ett 

t äl l' ker t aa e do:'- aks i . Ku lui yhteen ai~raan arvailuj a , 

hänen tarkoituksensa ol i si vain est~ä 0 sevelt sa a ta 

rii t t äväIl j'äril. delegaatteja , Jott a enttä olisi avoi a p stYVäm-

" miehen esille saE>.. i seks i puolue~:okou.ksess a . Tämä . yst väm-

mlin mi ehen pi ti olla O\':en D. YoU1lb , jolle , ~'{all -stre et mies un 

hä on , olis i mahdotonta aadn kannatus ta j os hänen ehdoAkuut~ns a 

esi tett is11n e en uolueko:cousta . Hiin voimakkaaksi arvostel -

laan kansanj ouldcojen ennaL.col uu.lo r all -street ' ia k htaan . Jos 

mith ' i lla t ällaisia ajatuks ia oli i 2 in llut , mit~ pu lestani 

suuresti epäilen , mainitunsuw1taiset puheet lOPPUi vat . kun OTI en 

Young t kuun .uolivä l1 sä i lmoitt i , ett ' " syistä j ot a ova t 

niin määrääviä. etteivät ne salli es uste l ua" , han ei voi vas 

taanottaa ehdokkuutta , j os ki n se hänelle tarj ottaisiin . Täten 

S,iis mies , jota t Uäll idäss' jo viime pr es i dentinvaalin edellä 

sanottiin pankki- ja liikemiespiireissä demo raattien ehdottamasti 

par haaks i presidentti aineeksi , on t älläkin kertaa eliminoit ava 

laskelmista. 

Puol uekokouksessa mahdollisesti esilleotettavana ehdo~caana 

on alus t a lähtien puhuttu ja puhutaan edelleenkin Ohiolaisesta 

Newton aker'ist, Wilson'in aikaisesta sotaministeristä Ja innok

kaasta K&lSainli1ton ystävästä . llaa1lman pol itiikan kannalta 
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hänen mahdolli nen menes tyksellinen esilletuleminen tar joo erittäin 

s uurta mielenkiintoa. Ei niiJi<:!.1.än sentähden , että voisi t i voa 

llr . ~~<er ' i presidentiksi tultuaan vo iva. t ehdä suurem~ i a i hmeitä 

kuin muut halli t u.."".rs en vai:rutu valta1simmiJJa pai i, illa olleet , l ä -

empää yhteis toimint aa euun aailman kanssa toivovat henkilöt 

( senaatin onnet on vai~tusvalta ulkoasiainhoi toon ait uitenkin 

s ilJrisi entisell än ) . ED:e Ji nkin h nen ehdokkaaxsi vali : semi 

sensa olis i mielenkii toist~ ja toiveita herätt'v~ä siitä s ' stä , 

että se os oittaisi demoicraattise! puolue;cokuu..1{sen arvost elevan 

ennakkollulot kansainlii ttoa kohtaan ainakin deL'lo raattie piiris 

sä niin heiko i kci että eivät voitonmahdollisu det väheni si , joskin 

ehdo~ckaana esiintyisi mies , joka ehkä avocieli s emmin kui n - uJcaan 

~au on kautta vuosien esi ttänyt kansainli i ttoa suosivaa ant aansa . 

tr . ~aker on kerra toisensa per ästä ilmoi t tanut ettei hä pyri 

ehdoXkaaksi , mutt a edell ytetään hänen tai_uvan sen vastaanottamaan 

j os se hänelle tarjotaan . 

Pai tsi edellä ma i i tt ja ehdo - aita n itkä s arja s ellai -

sia , jotka tulevat ensi aä estykse s ' saama k --in otival ti nsa 

delegationin ää et : Tr aylur tai senaatt ri Lewis Ill i noisista , 

kuvernöörit !.1urray 0 l ahomasta , :11:ite Ohiost a , i tchie .iaryla d ' 

ista , l y d Vi rgi ni asta j a e tinen s e aattori ames~ • . eed _tis 

souris ta . Kukaan ei voi ennust a ehen edell mainituis ta ehdok 

, a i s ta , vai eikö kenenkään , suosio tulee '" es i tt ään Jos demo

' raatti e puoluek ok ouks essa tällä kertaaJx~ten niin usein aikai 

se in , j oudutaan vaikeaan ump i ka jaan . 

Roos evel tin etumatka voi s i olla rat aise a , j ollei hänellä 

olisi i ts ep isen i nnokkai ta vas t ust a j i a . J.Iutta niitä hänell ä 

näyttää olevan runsaas ti. Uonet johtavassa asemassa ol evat demo

kraati t , sellaisetkin , J ot a eivät suinkaan suosi 1 . mi th ' ia , 

eivät salaa käsitys t ään , että Roosevelt ei heidän mieles tään 

vas taa presidentin viran hoitajalt a tällai sena aj ankohtana vaadit

tavia mitt oja. Ei kuule paljonkaan viittauksia hänen fyysillisiin 

heikkouks iin (hänen puoleksi lamaantuneet säärensä pak oittavat 

hänet liikkumaan kepin varassa Ja turvautumaan apuun tai tukeen 
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is tuvasta asennosta noustessaan ) , mutta sitä enemmän hänen uver -

nöörinä olonsa ei ana os oittamaan puutteelli seen ky' yn saada 

oi'eea otet ta esillä olevis ta kysYmyks istä ja hänen kykenemät t ö

myyteens tehd' p ~tö' siä sillä nopeudella ja varmuudell joka 

on vUl ttäm töntä hänen tullakseen toime en puolus tautuessaan vas -

tustajain taholta hä een suunnatuilt a hyöJrJcä " siltä . Tämän suun

tai si;;a arvostelua hUr.es tä on m.m. esittänyt der.lOkraattien ehkä 

et evin poli ittine ajattelija , Valter ~pp an ( j oka v en Vorld ' in 

l akattua nykyään' i rjoi t telee republikaaniseen: . Y • . Ierald Tr i bu-

neen ) • osevel till on var allisuut ta , ] erh eel lä erinomai en 

, teiskunnalli nen ase. a j a hänen nimellli n vetovoimaa suuriin 

jolli' oihin vars i nkin Kes i - Lännessä . Lausunnoissaan hän on to i s -

t cise'si ollut v rovainen . ~n on epämääräi s est i i1m ittanut 

olevansa märkä , s~o iv sa varallis uuden tasaisempaa jakautt~ist a 

yhtei s;ClLmassa , seka esi ttän;,t o_, .iclr.le..n vesivoimal ähteiden omi s 
leis ön ual vel un (publie uti li ties) 

tuk een , s ähkövo i ,an j a:-re luun ja)talalla toimi vi en yritys te 1con-

trollii . nä den , jolla n on saanut su i01 0 oituksia n . s . radi -

kaali s elta taI lta . llinen as tunte ukse sn maatalouden ja 

vero i tus oli tiik81 el 3.11" on t llottanut h~ nelle aljo 1 su siot a 

Länness j a Keski - /') les ä . en ezLci lö' ohtai e rakastetta-

vuutense j a :Diltivoitu olem~csensa tuottavat hänelle ystäviä 

miSSä i ' i nä hä liik~unee' in . 

Vo i olla t äs s ' i n s y t muist tta että eroi tus r e bl B:aa -

n i sen ja demokraattisen uoluee välillä on ny~qäl1n vars i n pieni . 

' enjälkeen kun textiili , met alli - y . m. teollisuudet uvat levinneet 

demokraat ti en kontrolloimi in etelä- valt i oihin j a öl jy , kupar i ja 

erinäi s et ma taloustucA eet l ounaassa ovat s 11 t neet de o'"raatt e ja 

joukottain korkeaa tullisuoj el usta kannattavi en ja sen s aavut ta 

mise i innol l a l ehmäkauppoja te "evi en joukkoon , ei edes tulli -

kysymyksen suhteen enää a ina l e oi eaa puhua demp raateista lie-

vempää , republikaane i sta ankar~ aa tul lisu jaa puoltavina . Tuo

r eena esimer hlr i nä t äs t ä vo i mainita s enaati ssa bud jetin yhteydess ä 

i ennyt annat us "tuontiver oille" demokraattisella taholla . 

Demokraattien l eirissä on t odennlkOls es ti, wils onilaistr aditioni en 



• 

• 

- 9 -

varassa , enemmän ;ansainliittoa s uosivia :ui n republi~aarien 

taholla , mutt a " rilllIlläisiil leppymätt ömi ä vastustajia löytyy demo 

krau t' en: in j ukossa . ColUlJb ia yliopis ton r eht ri ::io1101as 

_:urra" ~u.tler erl.:.ässC :li l Jan ];> i t'; " ssllli p:lheessa määri Hel i p 0-

lueet se'U'a ... vasti : 

" ~ääll ~.'hd:·svalloLsa [eillä on valtiolli s ia :;:es}: steluja 

j ... :rilpailuja , jut:rs. na amioidaan puoluenil:li l lil, joilla :,.on iin vuo-

siin ei ole ollut , itä i n u i elline 

si' delJokraatti ja r eputli aani :tll.~ tetää väi ttär18llä niiden t akana 

olevan ] ~ai:(ell (l.isia . iel ipi teider, eroavai suU:{s i a. _ erustavaa laatua 

olevii) v l:i.ltiollLe:l filo s ofi ::. op ei i n j h jul :,isee:, poli tiiXcaan 

nähden . :;äillä n i oi t./:;:s ilHi lisäJ:si :pei t e t: ' n ~. ntien pal J outta . 

:~ioi +';~ry te me k i t;;rs :;:ui tenkin tosiasiassa ra joi ttuu sii~lel et tä 

toi s ta n i me : ':rtt vät h e. 'tilöt ovat n' ~;:;;rhet ~cenä virallisessa as e 

ma ..; a. J a vallass !. j a että toi sta n imeä U~·ttäV t t ivovat s"ö"se 

väns heid~t iit' ase a ta . 'uos i e 1 868 , 1 876 , 1 880, 1 8 6 t ai 

1 904 er:ö t:'; sess ä e i ule olemassa demokraat tis ta ei ä r e ublik aa

nist ak aan pu luetta . On äänestävi r y i jot a :cäyttävät näitä 

puoluenimiä ja j oi1 i nämä i et ja niiden herättämät i elenli1 -

! t U:cset va.}vas ti vai::uttavat , u tta nii t eivät idä k oossa i t 

kää käsitett~viss olevat , :autta Yhdysvaltai ulottuvat 'hteisen 

akaumu.:cse tai ht eisen pe iaatteer täriceät opit ••.•••• n 

ULlJD.essä ja _:es: i - , lessä äYlleiden oliti:;:L jen puheista 

ole sa ut äsi tyicse , et tä presidentti ::ooverin os eet ovat 

viime viikkojen kuluessa va.}vast i icoh o ' eet . T iselta uoleu olen 

kuullut kuvauksia paile: lrunni lta ja 0 onaisista :;:aunteista , joissa 

demokraatteja aina ollut niin Vähän , ettei nii llä ol e ollut 

siellä edes JUrje tettyä toi i ntaa ja joi ssa nyt huomataan ene is 

tön annattavan demokraatteja. -- Epäilemättä de o' raateilla nyt 

on pare at menestymisen mahdolli suudet uin moniin ai'coi in • 

• ; Lhtävä:tsi Jää pystyYät l =ö n11 tä :Itä ttämään . Ensi isiä kysymyksiä , 

johon vastausta od tetaan, on tämä : ~ätkö he tällä kertaa 

vähemmillä riidalla kuin aikaisemmin valitsemaan ehdokkaan. 
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Jos 2/3 ene::unistö tälläkin kertaa vaaditaan , ehdoY aan 

tullxcseen vali t "lksi on saatava 770 ä:::ltl1 . ~olempien puoluek o-

'cousten tä~'dellu. ääni oikeudella varustettuj en edustajain k o onais -

m!.l .... rll on oleva 11 4 . ,:,.:.lltl. het: ellä , jolloi n 122 ed'lstajaa vi el ä 

on valitsematta , Rooseveltin :&:a.,J1Eot taJ a t vUitttl,v' t ehdok:&:aallaan 

olev tiedoss a 494 äänt . ..J . i 11 ' 111". on l uvas sa 94 äänt , J.:assa-

chusetts'is"ta , : 'e\l J er s e' 'sta , onnecticut'ista a Rhode Islandis t a , 

Gerr-er'illa on l uvattu 90 äänt!1 , . otivaltiostaan ~exas ' ista ja 

"alifornias ta . 
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rimman kunnioit tseni vakuut us . 

Vapaaherra A. S . Yrj ö-Koskinen 

Suomen U1koasiairuninisteri 

Hel s inki 
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. 4S:rI ~ Gr:'91 ..•.... p.~ ,G_ SSA OLEVA UHETYSTö. 

RAPORTTI n:o 7. 

ashi.n..:·ton .. i ssa :3 p:nä kesä - kuuta 19 32 

Asia : .. ~Y.D.lY..l? .. Xl1Ay..l?.y.~.l, ~_~.~~~ ... os ano ~ Q s t a 

maailman talouskonferenssiin • 

Viime viiJeon torstaina lehdet isäls ivät . ,n~lannin 'ämini s -

teri 1.1acDonaldin kesä- asunnolta peräisin olevan sälUeen , että i.:ac 

Donal d ja valtiosihteeri ~t ims on olivat uhelimitse k eskus telleet 

toi stensa kanssa . Ti etoon liitett iin erilaisia arvailuja keskuste -

l un sisällöstä . Seuraavapäivänä l e dissä mainitti in Lontoossa 

julais tu , as .i t onist a tulleeks i i l moitettu t ieto , että kysy y 

sessä oli Yhdysvaltuin osa . otto t louskonferenssiin . Vi ime tii s ai -

l a valti osihteeri Stimson ilmoitt i l e dille , että Yhdysvallat j o 

muut~ni a päiviä aikaise. i n livat vas taanottaneet W.ngl in halli -

tukselta ehdotwcsen , että Yhdysvallat ottaisivat osaa pidettäväksi 

aijottuun t aloudellis een onferenss i' n ja että Yhdysval tain hallitus 

asiaa hark ittueen oli nyt te i n ambass adööri l ellon 'in kautt a vas -

t annut olevansa si t ä mi eltä , että sell ai sesta konferenssista voisi 

olla todelli s ta hyötyä nykyisenä pula-aikana . Lontoosta saapuneissa 

s ähkeissä mai ni ttiin , ette i konferenssi tulisi äsi ttele!iän sota-

velkoja, r eparatio i t a , aseistri isumi sta t a i yleensä mitään muita 

kuin puhtaasti taloudelli s ia kysymy siä . 

Jakelu (alempana olevien ohjeiden mukaan) : 

Tavallinen .. , ......... , ............ .. ......... . ................................. --.......... ..................... -............................................................ . 

............................................ -_ ...... -.......... .............................................. ... .................... .... ~ .................... .. 

... .... .......... ... ... .............................................................................................................. .... ....... ............... .. . 

1) T~v~UiMn. 
2) T.v.ui ..... ~ liaiIcIi .. ...... ~ ..........•..... IU. 

l) Ei Iiedoi"''''än. 
4) Ei ~ multi ... ... ... . .... . ................................. ..... ........... .. .... ... ..... .................... ...... u.. 
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Käydessäni eilen , t orstaina , apul aisvalt i osihteeri R ger s ' in 

puheilla t iedustelin , mitä näiden sanomalehti tietojen takana t odel-

1 . 'n oli ja mitä tuollais elle k onferenssille jäisi _äsit eltä väks i 

valtioiden välisenä' onfere ssina, jos valtioiden väl' s et velat j a 

reparatio~ sYIi~ s , se::.ä kuten saattoi pres ident in n . s . demo raatti 

sen tariffil~iehd t~tse jo d sta antamast a Vi estistä pä~tellä , 

myöskin tariffi' syny:met er oi t et taisiin po i s ;~o f ere ssin hjel 

masta . ::r . " ogers tuntui mieli yvällä antavan tietoja as i ast a . 

':'een tässH selkoa hänen nopeasti eSittämäns ä pi tkähkön lausunnon 

pääkohdista . 

"Tariffiasiaa me Yhdysvalloissa pidämme , ja Suomessa . ait 

olette s amaa i el tä , puhtaasti sis ä i s en as iana, jo~a ei s ovellu 

kansainväl i s essä }conferel ssissa kn.s i teltäväksi . On tOdennäköistä , 

ett Rans~a aluaa ohjel man ulkopuolelle jätettäväksi kvootajär jes

telmänSä ja j oku muu maa j ot ai n muuta , meillä ei tule ole aan 

mi tää s i tä vastaan . Käsi tätte ett emme voi reparatiokys;y stä 

emmekä siinä y te' dess' esi l letul evi a s otavelko j a käSitellä tuol 

laisessa k o f ere ssissa . " (Hän sillä ep i lemättä viittasi siihen , 

että edellytt i minun tietävän til anteen senaati ssa te evlin mahdot 

tom~si edes ri ttä' tuollai s i a keskusteluja . ) "Lisäksi , me alamme 

olla sel vill täällu s amoin kuin al etaan olla selvillä Europassakin , 

et t ei reparatioprobleemi enää ole nii n kes einen , eikä niin suures -

t i tilantees een vaikuttava kui n elmen . .ä sanoi juuri saanee s a 

t iedon Sir J.J't ltur al ter' i n Lont oos s a esi ttämästä l ausunnosta , j oka 

vahvisti h nen käs i tystUän ett ei s i ell älin enää pi dett reparat io 

ys t ä niin keske i senä kui n e en . ( Voi olla s yt ä tässä huo

mautta et t Sir ~tl ur ' ia pi detään tä l lä s uure a aukt ori t eettina 

maailmanasiois a , j a että nen k i rjan a n ecover y" on kul uneina 

viikk ina ollut eni ten kesku. t el u j en aihee e. oleva pulakautt a kä 

Sittelevä teos . ) 

Ur . Rogers koros ti , että nykyään yksi t y i s ten suori tus ten 

kansainvälinen J ärjes tely on pääprobleemi sillä niiden summahan 

kohoaa valtioiden välis i in suorituksiin verrattuina moninkertaisek

si . Sillä alall a tärkeimpäin miesten yhteiset neuvottelut voiva~ 

tuottaa hyötyä . 
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~yky ' än esiintyy , än sanoi , yhtenä er ittä·n suurena olojen 

s e, oi t tajanaj a alaspäi nmenoa aiheuttavan epävar uuden tunt een syn

nyttä jänä se eino t elu , joka käyttää hyväkseen ti l apäi s iä tilan

tee ) selvittel yn yhteynessä esiintyviä vai~euksia järjest~ll 

ayö' ',{äy:"siä j uhtavia val uut t oj a vastaan . Dol l ri on ollut ::a.hden 

tu llaise hyökkävksen esineen , ol len par ai' aa sellaisen' ohteena . 

ans. a. rangiin on s u mattu pari vastaavanlaista h ö 1 äyste. . 

:'ämä h ökkäyks et aiheuttavat arvojen al: späinrnenoa i t~in linjaa 

otoisill mar:G' i noi l la ja är j i stävät ja jä i ttävät fi ans s i 

lait osten asemaa . 

enj lkee .. !T . Rosers vii tt as1 n11 i to i enpi teisiL , j oi 

hin' dysval l oissa oli r yldytty (joista ol e innu t re ortiss ani 

n: 4) f inanssi eli ten vahvi st ise:;':s1 vaikettisien oli ut!. e. i s e' si 

ja huo autti . inka li osoi ttautunut että. ru!.mi:l. to i e pi teet :cyllä 

ol ivat aut t ane et ohi t ila ä i ste vai:.!:e "sie täs s :;' maassa , ut t a 

m ös' i n , ette i y' den aan to i men!> i teet , taneet yleisee olojen 

p ra.'1e ioe e" hintat ason V8J antw.u.sen ja 011 a: i s e ; autta . l s 

' lip' line ä näi lle asioille j tai !1 voidaan t ehdn. , s e on teht ·vä : an -

s a nväli sellä. on alla a t ru as i uhteen voidaan e ä saada 

jot a il a i aan ansai nvälise sä . onf er enssissa , j oh n kutsutaru r-

vovaltais i mp i a e 1 valt ioi den j i en edustaj i se' 

maailman rahaasiain' etevi i ä asi tunt i j oi t a . \nt eisi to i e pi 

te in saadaan ehkä a i an j t ai n . J . vai~=utukse ltaan va t aa 

Yhdysvaltain al ueella suori t ettuj a t oi enpi t ei t' l aaje assa mit 

t akaavassa j a l aaje alla poh jalla . 

Siinä yhteydessä I.1r . ,oger s s an i voi tavan äsi t ellä sy -

mystä kul takannas ta j a myös ottaa esi lle kysy Intian ho eaprob-

l eemista se ä kysymys siitä oli s i ko odotettavissa hel poitusta 

tilanteessa hopean käytäntöönottamisen ~utta . Hän sanoi hopea

kysymyksen esilleottamista nykyään ehdot ettavan eri osissa maailmaa. 

Allekirjoittanut ei ole huomannut sitä pi det t ävän esillä uilla 

tahoilla kuin Yhdysvaltain hopeaa tuottava valtioiden edustajain 

leirissä. Jotka ovat varsin äänekkäästi koettaneet saada hopeaky

symyksen esille. 
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Lisäksi ~~ . ogers mai nitsi muit~in esille otettavina 

pidettäviä ''':ls' keiä ::":e erilaise t est eet ulk aankaupalle ja 

sen alalla esiint vät d s: rimi neeraukset j a niiden' orjaaminen 

tar~oituksella edistää kansojenväli s t ä . auppaa. 

Ehdot~ Engl anni 1 taholta oli ollut sen muotoinen että Yh

dysvalloille oli ehdotettu osanottoa Lausar~len k okouks een . Ameri -

. en taholta oli vas tattu , että Lausannessa eparatiot ov~t etual al 

la eivätkä ~ d svallat s ent' hden hal ua. ottaa s iihen o' oukseen os aa , 

mutta ovat valmii t t ule, a~l Lontoosee Englannille s opivaan aikaan . 

':.'ähän Enel annin ta .ol ta ol i vastatt että heill ä oli r iittäväs ti 
Lausanne 

konferensseja nyt jo oh jel assa (Ge eve , ~ ot tava) j oten 

eivät nähneet odhin sais ivat uuden konferenssin mahtuoa n . He 

olivat ju i ehdottaneet että heti varsinaisen Lausanne ~onferens 

si n jälkeen samassa pai~as sa pi dettäisi i n t oinen yle i nen maailman-

talouskonferenssi j oho dys vallat osallist 'li s i vat . Siihen Yhdys -

val t ain s ottiin vastaavan t evansa milloi n vai Engl annille s o ii 

Lont os een mutta ei Laus een . 

Edell ytettäväähän 0 että a jasta j a p~i asta vi elä päästään 

y;cs i r ie11s yteen . Engl anti koko~tsujana l aatin e ko oMaen oh-

jelman. Yhd.ysvaltain kohdalta voi oll a til annet ta vala i s evaa t utus -

tua s iihe , miten asiaa ashi n on ' in val tiod.eparte entissa katsot -

tiin hetkellä , j olloin os ot toon per aatteessa suostuttiin . Si itä 

selos tam i · lr . Rogers ' i n l ausunto antanee k 8i ty ' sen . 
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Herra Ulkoasiainministeri: 

Minulla on kunnia lähettää tämän vuoden raporttini 

no. 8. 

Republ~aanien puolueohjelmasta . 

Vastaanottakaa, Herra Ulkoasiainministeri, mitä 

suurimman kunnioi tukseni vakuutus. 

Vapaaherra A. S. YrJO~o8kinen 

Suomen Ulkoasiainministeri 

Helsinki 
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StJO)[Q ..• MHI1IGTOllI. SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI n:o 8 

1Jashingto~ ssa 2Z p:nä kesä kuuta 1962 

R~publ1kaanlen puoluekokouksessa valittiin, kuten slhketie

toina heti aaailmalle tietenkin ilmoitettiin, nJk7iset vIrka1Dhol

taJat puolueen ehclok.ka1kaI II&1'raskuulla piclettaT1saa vaaleisaa. 

VarapresIdentti Curtis 'ta vastaan v11ae hetkellA esiintTi vo1mataa 

v .. tuatua. IlUUa eh4okk.asbi Tali taamista se ei estänyt. 

Kita puoluekokouksen toiseen tehtavään. puolueohJelman laa

timiaeen tulee, raclIota kuunnellen saattoi helposti muodostaa 

aelvän k&8itykaen sUU etta. kuten saattoi odottaaltin, vain k1el

tolU1.lqs~s herUU er1ko1sempaa m1elellldintoa Ja intohimoJen 

mohuntaa • 

Oli ennakolta kunlunut JohtaJien lausuntoJa etta tama ohJel

aakohta tuliai muodostettav&k8i sellaiseksi, etta se tl1~ttai.i 

seka ltuivia etu IllArkia. QhJelmakoh4assa aluksi Juhlalliseati 

vakuutetaan uako1l18111lUa peruatuslaille Ja huoaautetaan sen nou-

4att ... ttomuu4en niin oaavaltioiden kt11n yksilOJenk.1n puolelta 

uhkaavan valtion vakavuutta. Sen Jalkeen selos,etaan miten perua

tualatia voidaan laillisesti manttaa. Ohimennen huomautetaan etta 

re:reren4u ei &IID& ratlta1sevaa v .. tauata kys11Vkseen Ja vii tta11-

Jakelu (alempana olevien ohjeiden mukaan) : 

1) T.".llin,n . 
2) Tav.llin.n ja lis;;ksi 
J) Ei tiodoituksiin. 
f) Ei tiodoituksiin, mutta 

II •. 

... .. ..... ......... . .................................... ......................... lle. 
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laan. et ta ne Jotka tietamatt~e88ä1n 8ita kannattavat yllApi

tavat vu.rU toiveita Ja ne Jotka tuntien sen merkit7ksen 8ita 

ehdottavat pettavat kansaa. Tallatavoin k&n8an&anest78 mahdolli-

8imman voimakkaalla elella heitetäln 8yrJaan. 

Selitykaena tälle hylkAAmiselle. Juridiselta kannalta kat

soen. mainittakoon etta Yhdysvaltain perustuslain mult.aan vaali.n 

Ja äänestysten toimeenpaneminen on osavaltioiden eika federaali

valtion asia. Jos siis kongressi paattäisl referendumin toimeen-

panon se liikkuisi opuolella oman alansa Ja pUtOksen toimeen-

pano Jaisi riippumaan osavaltioiden hyvasta tahdosta. r&man mu

kaisesti koko liittovaltiota velvoittavaa paatosta referendua'i8ta 

yksinkertaisesti ei voida f.deraali.ten elinten toimesta saada 

&1kaan. Jollei uudella perustuslain luontoisella lailla asia ensin 

JArJesteta. T&ma olisi yhta mutk1kaa asia kuin perustuslain luon

toisen kieltolain muuttaminen. 

Viitaten kautta maan puolueraJoista r11ppumatta esl1nty

n.&n erimielisyyteen ohJelmakohdaasa lausutaan, et ta puolue ei 

vaadi J .... n1ään. olkoot viranomaisia tai yk.sityisia Jasenia. si

toutumaan mU.r8.ttyyn kantaan tl.8sä ei-puoluek;yaymyksessä 

Xieltolati-ohJelm&kohta puttyy .euraaviin laaseisiin: 

-Me emme kannata sen alistamista voimaaaapysytt&m1seen tai 
kumoamiseen raJolttuvaan .htoon, .1lla Amarikan kansa ei ole vie1& 

yw:illolDkaan olemuaaolonaa a1kana lIlezm;rt t&&kaepain, Ja tassakln 
k7~k8e •• a tll177 sl117ttaa tlklnastinen edl.t7. samalla kuin 
.plkoh4at on kar.ittaTa pois. 

-S1kalpa ua~ek1Jl, eua kansalla t~w olla oikeus put
tu IIIU1lt0k8i.ta, 'ftt'kai.ta probl.m1 n11nku1n kansalai.et parhaan 
harkintansa mukaan tahtovat •• n ratkai.ta kussakin valtl0.sa, kui
t&Dk1n .hdolla. eua liiUohall1tukaelle I117GnneUan Yaltuudn 
niitten valtioltt.n .uoJelemi ••• n, Jotka tahtovat .äil7ttU ki.l-
101&1n, .tta kansal&1 ..... kaikkialla tuli.lvat turvatu1kai 
kap&kkain t&k&1.lJltulolta Ja niid.n li.p.h •• kulknalta pahalta. 

-,.llai.en lakiehdotuksen kongr ••• i antakoOJl ViipymAtta 
val Uol1.1. Uta Jl1aen.aiata k7.71117ata harki t.8IIl&&D koolle kutsu
tut.sa valtloltt.n konventionei •• a klalteltaYlkai.-

Sl18 tuos.a to4.11a ko.tetaan mllTtta& kaikkia. )(g:l;ta 

~anaattl.et kuivat •• 11tta~t ehJela&tobAan kuiteDklJl lIlerkit.e~ 

ehAotuata JOka .uosil 71elaen kieltolain pol.tami.ta, Ja ..... 1-

tori Bon.h on Jo Jul1at&ll1l.1. eU.l hb tule kazmaUamaan JIr. 
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Hooveria tuon ohJelmakohdan varaasa. A8iallahan on s1ka1i merki

t.rstä l e~tä senaattori "Borah oli vi1me president1nvaalissa huomat

tavin aktiivinen vaalitaistelun osanottaJa Mr. Hooverin leiri •• ä. 

Kitä ohJelman muihin kohti1n tulee ne tarJoavat mielenkiin

toa Yhdysvaltain ulkopuolella sen puolesta mitä niissä ei sanota 

Ja mitä niissä katsotaan vain mitä yllmalkaisimm&8sa muodossa 

voitavan sanoa ulkomaita koskevista asioista. Ohjelmasta saadaan 

kAsitys sl1tä ,mitä myöten kansanJoukkOjen uskotaan kannattaTan 

ulkopolitiikan alaa tavalla tai toisella koskettelevia suuntavii

voJa. ](oaka s11.lAkin asian puolella on merki tykseneä Yhdysvaltain 

po11tiikan klaittAmisaksi esitAn seuraavassa muutamia ohJelmakoh-

t1a. 

Kanaainväl.isistä veloista Ja n1iden JLrJestAmisestä ei 

na1ni ta sanallakaan. Puhutaan asiantuntevilla tahoilla. että val

tiosihteeri St1mson o11si halunnut saada ohJelmaan edes Jonku 

heikon viittaukaen Hoover moratorion JAlkean tarpeellisten Jär

JestelyJen mahdollisuudesta. Jos ni1n on as1an laita. velkatysy

~kaen t."delleen mainitsematta JättAminen vain on osoitus siitä. 

että kana~e11aloJa tutkineet Ja tuntevat varsinaiset po11iti

kot tietäTat mie11alan sellaiseltai. että pienikin viittaua tuohon 

asiaan voi os oittautua vaaleissa vahiDgollisaksi. 

Suhteista ulkovaltoihin yleensä lausutaan: 

·Presidentti Hoover on Johtanut suhteitamme ulkovaltoihin 
luJuU Ja JohdOnmukaisesti. laUtta rauhassa Ja yhte1aJ1lllllLrl7ue •• ä 
kaikkien kansOJen kanssa. Jl&a1l.m&a on kohdannut talou4el11nen 
uUDlto. Jolta on Joka taholla s~tt&Jq1 l&riml.1atä nahionalia
mia. kuki.tanut use1ta hal.l.1 tukaia. k1ihoi ttanut ep&l.uulo1auuUa 
Ja pannut kanaainvAl.1sen yhtei.toiminnan kovalle koetukselle. 
mutta ae ole ... vakaaaU Ja .enest.rltael.lA nou4attaneet omaa auunt __ e. 

·Puolue tulee pyaym&An entiael.lA kannallaan. että meidAn on 
suoJeltava kansallisia intreaseJåmae missä ikinä niitä uhataao. 
laUtta saaalla e41.tettäY& muiden kaDaoJen erilaiaten terpe1den Ja 
P7Z'k1IIIrsten ~t&la1sU Ja kulJeUava tUU-e sopuao1.DJlu.a 
_U .•• aa1lell kalu.a. ku1 1ellka&ll antautuaaUa 11i Uoihia. Ja ulko
aa1a1in "~i1Jl (toreip partDer.hi .. ) •• aaUaull1-
k •• te.~ helpoltaaiDe.. kaRpan vapauttaa1.e. tarpeettoai.ta e.-
1e1aU. kalua1aTll1.1en Ta1kl'Qkah •• elT1U&millell aOT1IltoUetä Ja 
lain puitt.i •• a ~a ...... poi.laa1Jlen kaaaallisell polil1ikaa ~1-
k&~e ... 0Jl bulUJl1lt Ja tule. kalQll&&ll puolue ... e oh~e~ •• 
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!a •• ä voi olla .y,rtä ma1D1ta .t'a mone' ov.t DAhD.et 

.anoi •••• Jotka koakeT&t itaeDl1aJ7d•n J. ita.hallinnon 'UDDQa
tam1st. kaikille kansoille. Jotka klken,Ta' 711&pi' ... ·n P787-

Taistä hallitusta. vi1ttauksen siitä. et,a republikaanit ~ 

seikan korostamisella viitt01sivat auostuvaisuuteen tunnustaa 

Neuvosto VenäJä. V1itatessan1 näihin puheisiin erlAlle valtio

departementin ltä-Europan Jaoston miehelle. h&n JTrkaati torJui 

tuon konatanoinn1n sanoent etteih&n VenäJä aina pidä 711& t.rvei

tä auhtei ta lIItl1hin maihin. 

Kauppapolitiikassa seliteUan tultavan pitllmU.D kiinni 

auositulmmuus periaatteesta s1inä mielessä , .tta -.iden maiden on 

~Gnnettävä Amerikalle m1n1mitullit Amerikan ~antamattä mit&&n 

alennuksia. 

Asia lausutaan seuraavilla kauniilla sanoilla: 

-Me ~e Ja p,Jrimme alituiaesti edistäm&&n sitä 
periaat.tta. että kaikkia kansoJa, pieniä Ja suuria. on kohdel
t.v. saaalla tavoin; että itseDl1ay,ra Ja itsehallinto on ~an
nettäTa kaikille kansoille. Jotk. kl~nevät 7lläpitäm&&n P7s7-
v&1.tä hallitusta Ja terveita Ja JILrSest7kseen peruatuvia suhtei
t. lIIl1hin kansoihin; Ja etta kauppaa Ja llikennetU on kehit.t
taTa kanaainv&lisen taaaarvoisuuden pOhJalla. 

-lI1d.n periaatteiden mukaiaesti. JOita maailmaasa on 7hIL 
7leiaem.1n ruvettu kannattamaan, ei hallituksemme ole py,rtlnyt 
mitaan erikoiaetuJa kauPantl7DD1.sä, vaan on vaatustanut kaiken
laatu1sia 41skr1m1natioit., Ja on luJittanut taU menette17tapaa 
• op1mukaill., Jolas. molemminpuoU •• sti tunnustetaan taaaarvol
SUU8 kaupankl.7Dt1in Ja oleakeluun nähd.n. 

"Amerikan historian pohJalle p.ruatuva politiikka. Jok. 
on tunn.ttu n.uoa1tu1mmnusper1aatt.en- nimella, on ollut Joht.
vana ohJelm·namm., J. ae uskomm •• tta se on ainoa po11t1ikk.~ 
Joka on sopusoinnussa kana.inv&1fsen kaupan tl7dellls.n keh1T,rk
aen kanss •• J. ainoa Joka .opii maalle, Joka harJ01ttaa nlin 
laaJaa Ja .0neDl.aatuia'. kauppaa ku1n .laerik., J •• tta se III,JOaltln 
on •• ille aop1vin teolllsuut ........ talout .... J. luoDDonrik
kaak8l .... monipuoll.uute.n s.ka kansamme tradltio1hln n&hd.n. 
Kaikki llUUDl.a1.et ohJelllla' .d.ll7'tAn, JJlarikan ... malle aop1-
aaUOIDi. ulkOll&1sl. lilUoJ. J. kWIp,anuub1 •• -

S.lkkaQka.at. J.panin Ja Kl1aaa v&1111& paolu.ohJ.la& 

lauauu a.uraavaa: 

-..at.s •• B I4ID t.paQka.t. JOIden 7ht.T4 ••• a on Japaa1a Ja 
n1DaD .u ....... 1)"'taQb ••• a ... Uakia klThtV laaJaa.a _Ua-
kaa ..... a. nat Jnalueaa vuonna haaU&a •• t mol •• tuIIi."a ,...an 
.. 11 .... Ja oU •• t bnaa kMtua .... N1IhaU. Ja kaaa&1a.u.ta 
~1ta1.uakaI.D ~ellS •• U ••• 1Yitt.~U.. ~ •• lkka ••• 1 e1e 
&1 .... t ..... Ua.t _"lreel r,ra._H- raJoUta.Yi~ .aidan tvnl
Un1a4.U.. 'Y&aIl -r1llk1A BlUe.a IURl4&t.tun avoiMn OTeD poll
U1bU. Ja Bs.ua Jaalls.olUa.11. Ja Ta1Uo111se11. koak_tto-
1111114011., IID& pt)1d kmal.Ull ~.lMu. Joka Aur1Da a1oU ••• ta 
~ Iia Jo nkqol.Yia .Uta Ja nhYi.t.Ulia kau&1aWl.l1-
•• 11& .0plaaD.l1&. 
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-Presidentti Ja hAnen valtl0.iht •• rlD8& ovat koko •• lk
kauksen aJan ylläpitäneet oikeu4eDmUka1.ta tasapalnoa lapanin 
Ja ninan Tl.l11la TUUaen riitaan aotkeutwa1st&, mutta Joh
doDmUka1.eati vaatien hTT&kB.Jtt7Jen kansainvälisten tapoJen 
noudattamista Ja Yh~8Talta1n .0p1BlQkaiin peruetuv1en oikeuk
sien Ja intressien huomioonottamiata; he elT1.t ole milloinkaan 
antaneet auostumuataan toimenplteille, Jotka ollslvat vaaran
taneet sopimusten asettamia velvoituksia tai maailmanrauhaa. 
Koko .elkkauksen aJan meilan hallituk.emme on toiminut yhtel.
ymmärrykses.a niiden hallitusten kanssa. Jotka ovat edustetut 
Xanaa1nliitossa, aina selTl.sti ilmoittaen, et ta Amerikan poli
tiikka mAarAtaan kotona, mutta ~ina valmiina ~Otava1kuttamaan 
ka1.k111e tärkeAn rauhan Ja JarJestyksen saavuttamiseksi. 1I 

cP . J 
Toukokuun alussa pl t&massUn puhees8a (kabo lAft • 

• re-f11 Jossa Yh~svaltain kantaa m.lD. b07kotti- Ja 

Kellogg paktikysymykseen analysoitiin erittain valaisevalla 

tavalla, alivaltiosihteeri Castle antoi Hoover-doktrinin nlmen 

.111e Yhdysvaltain politiikan uudelle tunnukselle, Jonka mukaan 

Yhdy.valtain hallitus ei "pannen hampalta Kellogg pakti1n" 

tunnusta mlta&n tilannetta tai sopimusta, JOka on syntynyt 

vastoin Parisin paktin maaräykaia Ja velvoi tultaia. Tälle dOk

trinille, Jota valtiosihteeri St1aaon kehitteli erUssa senaat

tor1 Borah'lle os01te1uasa k1rJee •• ~ 

Jota kOak.ttelin raportissan1 No . l,~n koetettu t&alla 

antaa suur1 merk1 t1'S rauhanaatteen edist7akeinona Ja kun al1-

val tiosihteer1 laittoi s111e presidentin nimesta lal tetun 

n1aenkin, odotettiin etta siita vaaliohJelmaasa tehtaisiIn 

.uurta uameroa. Seuraavassa on slta koskeva kohta puolueohJel-

maata. 

-Kellogg-paktin ~sten soveltami.essa Yh~svalta1n 
hallitus on ~t etunenaa.a noudattaen sita perlaatetta, 
.tta paktln rikkominen tai siIhen kohdistettu uhkakin on kan
sa1nv&llnen &81a, tapahtllkoon .e milloin tai missa tahansa. 

-~elleen on ValtiOSihteeri, presidentin OhJeiden mukal
.estl1 nom4attanut slta pariaatetta, .tta ~svalta1n hallitus 
ei t~e tunDUatamaan aitaan tl1anne,ta tai sopimusta, Joka .yn_ 
t17 lapuin Ja ninan TI.l111. TlJd.ftl.lalla Ja Kellogg-pakUn 
.a&ra7.ten vastai •• stl. 

-!&m&n pre.identti Hooverin nimeen liltt.rvan periaatteen 
lqTI.lta71 ICaIlaainl1i ,",0 IQ'Ohema1n kaikkien sUhen kuuluvien hal
litusten to1a1ntaohJ.ek8i. Se tulee .Ul1d&n tArke&na lia&D& 
kaDaa1n.u .. en oikeuteen, Ja sen .uuri aarkivs on .una, .tta 
.e .ata aoraali.e.ti etta aineelli ••• ti •• taa kansoJa ... ,t1-
aasta ..... UT1a.n .~ he4.la1&. S .. taten avaa 1I1l4en 
ti.n rahaan Ja JArJ •• Vb.an. 



• 

- 6 -

~. 8uOStumme siihen e1ta kongressi saataa lain, Joka 
valtuuttaa ha11itutaemme kutauaaan koolle kaD8ainT&li8en kon
ferenssin, tai ottamaan osaa tallaiseen konterenesiin siina 
tapauksessa, että Joltain taholta uhataan olla noudattamatta 
Kellogg-paltlin 2 artiklan IIIIUU'1I.ykaiä.-

Kaailmantuomioistuimeen liittymisky8~stä mwöskin oh

Jelmassa kosketellaan: 

~olme perattäin seuraavaa republikaanista presidenttiä 
on pu.oltanut Amerikan liittymistä maailmantuomioistu1meen, Ja 
me suosittelemme tuen antamista tassä muodossa yrityksille rat
kaista kansainväli set riitaisuudet laillista tietä. Amerikan 
olisi vaikutuavallallaan liityttävä tähän tuomioistuimeen Ja 
saatava siina äänensä kuuluville, mikä antaisi meille varmem
man pätevamman Ja mukavamm&n tavan ratkaista alituiseen toi8-
tuv!a kysymyksiä kuin on nykyään nou4attamamme välitystyomio
menetelmä." 

SehIn tiedetään, etta 8i ainoastaan presidentit vaan 

~08kin valtiosihteerit ovat tuomioi8tuimeen liittymistä kan

nattaneet, Ja senaatin ulkoasiainvaliokunta on, kuten lähetystö 

kirJei8sä on tiedoittanut antanut ~Onteisen lausunnon asiaasa 

sen nykyise88ä muod088a (reservatiOkyS~8 JArJestyneena). 

llutta sUtä huolimatta on aivan epavarmaa saavutetaanko senaa

tin 2/Z:n kannatus. Se 011 varsin epailtavaa senaatin nykyi

sessä kokoonpanos8a. Ehkä uusien vaalien Jälkeen (kolmannes 

senaatin JllBen1;'rtähän valitaan syksyllä) tilanne on parantunut. 

'fAllä VAlin eduataJahuoneen ulkoaslain valiokunnan UUSi, 

demokraattinen puheenJohtaJa Llnthioum on pannut asian alulle 

UAtta tletA. P1dettyUn Amerioan Assooiation ot International 

~In vuosikokouksessa puheen, Jossa hän osoitti Yhdysvaltain 

tuomioistu1meen l1ittym1sen de taoto saatavan aikaan molempain 

huoneiden ykainkertaisella Untenenemm1stOllä aiten että kon

gressl vain ~OntIA varat Yhdysvaltain osuuden maksamiseksi 

tuomiolatuimen kustannukslsta, b&n eslttl edustaJahuoneelle 

aen BUAntaisen eh4otukaen. Valiokunta on antanut suotuisan 

lausunnon slltä Ja pldetaan todennAkölsena että asia menee 

Upl kunhan se saadaan lstunno8sa eaille. Se tapahtunee seu

raavalla iatuntokau4eUa. 

~tI& s11s sllta kuin tuo puolueen ohJelmakohta Jol

lain muotoa Ql1 todella tulisl toteutumaan. 
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A8evarua~usten supis~amiskys~s katsotaan voitavan 

kana alle esittaa seuraavassa ylimalkaisessa muodossa: 

"!ietoisena Siit ä , etta .. evarus~uaten raJoittaminen 
edistaa turvallisuutta sotaa vaataan, Ja etta sotavaruatuaten 
aiheuttamat taloudelliset taakat ovat hApeAllisesti kaavaneet 
kautta maailman, on presidentti Hooverin hallitus Jatkuvast1 
pyrkiD1't aaevaruatuaten auhhettaiseen raJ oi ttamiseen muiden 
kansoJen kanssa tehtyJen sopimusten kautta, Ja tässä pyrkimyk
sessAAn saavuttanut huomattavaa menestystä. 

"Presidentin alotteesta tehtiin kolmen tärkeimmän meri
vallan välillä Lontoossa 1930 sopimus, Joka nou4attaa WaShing
tonissa 1922 pidetyn konferenssin suuntaViivoJa Ja mäArää kai
kenlaatuis ten sotaaluaten auhteettaisen supistamisen. Täten 
a1.kaansaatl1n ens1mll.isen kerran tämän mitä kalleimman asev&l'U8-
tuslaJ i n menestyksellinen rajoittaminen. 

"Amerika ottaa aktiivisesti osaa ~kyään Genevessä kayn_ 
nlsSä olevaan aaevaruatusten vähentämiskonferenasiin, Ja edua
tavista kanaalaisistamme kokoonpantu valtuuskunta työskentelee 
menestyksen saavuttamiseksi tässä &8i&8sa, Jonka edistymistä 
maamme aina on innokkaasti harrastanut. Tätä poli ti1kkaa 
tullaan Jatkamaan. 

")(eidän laivastomme ;ylläpitäminen pariteetissa Jokaisen 
muun kansan kanssa on kuitenkin mitä tärkeinta laatua oleva 
aeikka, Jota republikaaninen puolue on sitoutunut kannattamaan. 
lIe tulemme Jatkuvasti kAyUAmaAn kaiken vaikutusval tamme saa
daksemme maailman kansat supistamaan .. evaruatukaiaan val11o
talouden, ihmisyyden Ja veronmaksaJien intreSSissä, mutta me 
emme aio supistaa meripuolustustamme alle minkään muun maan." 

Siirtolaisuualainsaadännössä kukaan ei odota lieve~k

s1l. D1'kyisen tilanteen vallitessa republikaaniselta puolueelta. 

Asiasta OhJelmassa lausutaan seuraavasti • 

"Siirtolaisuuden raJOittaminen on republikaanista po11-
tiikkaa. lIeiAAn puolueemme haba01tteli Ja aääa1 lain m otoon 
kvoottaJärJeste~, Joka ensimä1stä kertaa on tehnyt siirto
laisuuden tehokkaan valvomisen IIl&hdolliseks1. HakiJain tarkka 
tutktminen vieraissa maissa on est&D1't rikollisten Ja muiden 
epäauotavien ihm1s1uokkien saapumista tänne. kun taas lain 
muut maar&ykset ovat antaneet preaidentille vallan lakkauttaa 
ulk~aisten palkannautUJ1en lI&&hantulon, m1k& suoraan tai 
epasuorasti ol1si lisAnDl1 t7Gtt~tta t&8sä .... sa syntynei
den Ja t&LLlä laillisesti oleskelevien ulkomaalaisten palkan
nauttiJa1n keskuudessa. Tästä on ollut seuraukaena, että 8iir
tolaisuutta maahamme on D1'qUn vAhellllll.n kuin milloinkaan ennen 
vU .. 1aten 100 TUoden aikana • 

... kaaaatamae täta koskeviin lakien ;yllApitAm1stä Ja 
ankaraa '~"Gnpanoa •• 

faritfi .. i .. sa republikaanien kannan voi edel17ttaa Jaa

~ I&rtm.liaen suoJelun kannalle. Ne Jotka toivovat D1'Qi-

s .. ta pulaata pl&sta~ takem" Ja 17GvoiJlan Ja tavara1n a~
aiaen .... ta .. aban eiTat haudo mitl&n tolveita republikaani.ID 

l"loluee halli ta..aan Aaer1ka&n DAhdq. Seuraava OD hei4&l1 

ohJelll&Daa taritf1kohta. 
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-RepubUkaaninen puolue on aina TUaast1 kannaUenut 
amer1kal.ai8ta BUoJelutull.isysteem1l.. Sen a1ele8ta kotimarkki
nat maailman suurimmat Ja r1kka1mmat markkinat, Jotka on 
luotu taman systeem1.n turvissa, kuuluTat ennen kaikkea .ameri
kan omalle maataloudelle, teolli8uudelle Ja työlle. K11lU.n 
tek08yylla ei voida puolustaa nAiden markkinain luoTUttam1.ta 
8ell.aiseen lt11p&11uun t joka bl.Tittl.1ai maatilamme, ka1voltsemme 
Ja tehtaamme, Ja alenli&1si sita eUntasoa, Jonka me olemme 
tyOlaisillemme järjestäneet.· 

~öhemmassa yhteydessä lausuttuaan arvostelun demokraat

tien n.s. tariffilaista. Jonka presidentti vetollaan kumosi, 

ohjelma ilmaisee aikomukBen olevan laajentaa tullisuojelusta. 

-)Le kannatamme yleisen republ1ltaanisen tullisuoJeluperi
aatteen ulottamista luonnonrikkauksi1mme, niihin luettuna maa
tiloJen, metSien, kaivosten Ja ölJylahteiden tuotteet, Ja kor
vaustull1en asetliamista niista Talm1stetuille tuotteille •• 

Lähetystö on useissa ltirJeissa tiedoittanut viime kon

gres.issa esillä 01le1tten ehdotusten kohtalosta, jotka tarkoit

tiTat kultakannaata luopuneista maista Amerikaan tuotujen tava

rain erityista Teroittamtsta. Ne kaikk1 raute.1vat. Lähetystö 

~öaltin ~.Jee.sa He. 1911, &a/.i tied01tti tariffikomis

.ionin puheenjohtajan O'Brien'in lausunnon, Josta ilmeni että 

tämä tärkeimmän asiantuntiJae11men esimies Tastusti eriko1s

veroja. PI101ueohJelmassa ku1:hnk1n niJIlenomaa lausutaan as1-

asta seuraavaa: 

-~ monet maat OTat aakettain luopuneet kultakannaata, 
mistl Johtuu etU useiden nAis.ä maissa valmi.tettuJen tarTik
keiden hinnat ovat ainakin toistaiseksi huomattaTasti alentu
neet Åmeriltan rahaasa laskettuina, on tehokas tullisuoJelu ~ty_ 
aan erikoisen oleellinen Amerikan kansan menestykseksi. 

-!ariffikom1s.ion1n olisi Y1ipymltta tutkittava alentu
ne1den TalQA~tain Ta1kutuka1a yksityisten tuotteiden suhteen Ja 
eh40tettaTa pre.identille T&lttamattGm&tai huomattuJa korotuk
sia, Jotta kotimai.et Ja ulkomaiset tuotantokustannukaet saa
tai.iin " .. apainoon. 

-lbatannuk8issa Ja muissa suhtei.sa tapahtuneet muutok
set saattaTat sit&paitsi teh4& sopimattom1kai sellai.et tull1-
erat, Jotta a1ka1 .... in oliTat tarkoituk8enmQkai.ia. SenTU0t8i 
on repub1flraaa1nen puolue Jo kauan kannaUanut IIlUUtaltaenala1.ta 
(flulble) tariffia, Jo:t& antaa presUentille Tallen puollleet
toaaan koa18a1OJl1n tutlt1auten pel"U8talla Ja lain 1III.l"IJlm1 .... 
puitteissa .aRttaa kGDgr.ssin .... t&a1l tulll.r1&.-

lU Dl.htl.'fI.kal Joa.tuulto kOll1sa1on1 TUta181ludes.a po.l

tiT18eapl1n tulGltal1n lDl1n tl.bl.n .. nIl ..... Ja tuleeko sen kol:oon

panNsa Uh4olUa •• U tapUt1llla&D IIaIltGltala pul"eohJel.uD -
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SykBylllhln vasta ratkaistaan tuleeko Presidentti 

Hoover Ja republikaaninen puolue Jatkamaan vallassaoloaan. 

1l&hdottomuus se ei ole. Amerikan kansa on ennenkin erinomai

sissa olosuhteissa pitänyt varm1m~ana vallanpitlJlen toimek

siannon Jatkamista. S11 tähän on esimerkkinä presidentti 

Wilson'in toinen vaali. 

--
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

WASHINGTON, O. C. 

Herra UU ... ,a1mrl.D1.hr': ,- C J I I 
K1nul1a on kunnia lJ.hettlJ1 tlml.n TUoden- räportt~ 

no. 9: 

Vel.k&1n JArJe.tely ky8~ •• 

Vaa~aanotta.kaa. Herra Ulkoasiainminiateri, mita 

llUur1.DlDan kunn10i tllkseni vakuutus • 

Vapaaherra 1.. S. YrJO-KoIlkiDeZl 

SuGaan Ulkoaa1ain• in1ater1 
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Salain en 

SUOKEX WASHINGTONISSA OLEVA LlUiEIYSTö. 

RAPORTTI 0:0 9 

Washingtoni ssa 28 p:nä kesä kuuta 1932 

A ia : Ve+.1ta1n järjestely- qsym,ys. 

\ 
Kuten säännöllisesti ennenkin Yhdysvaltain hallituksen 

Joskus pitkästä aikaa dramaattlsesti esiintyessä aloltteineen Ja 

suunni telm1neen maailman edessä, niin nAyUU nytlt1n Amerikan 

varuatuaten sup1stamisehdotuksen (lAh. kirje 5:0 1184) jul.lt1suu-

teen lukeminen &1h.uttan·een kokonaisen sarjan 

Enropan maiden hartaiden to1vomusten vArittlaien uutisten Jullti

aunteen tulon Europuse. Uutiset nay11äTät tällä kertaa ltAyv&n 

silhen suuntaan, että YhdySVallat Jo neuvotte1isivat kansainvälis

ten velkojen Järjestelystä puhumattakaan s11tä että ne heti 

alussa ~uvat e1s&Uäneen viittauksia Yhdysvaltain taipuvai

suuteen nyt Jollal. tavoin aTU8taa seourite kysymyksen ratkaisua. 

Viimemainittua &alaa koaltevat huhut tl&1lä peruutettiin heti. 

lnain .. 1n1ttQJa huhuJa koalteva valt10sihteer1 St1maon'in peran

tua jul.ai8tl1n toissapl.iv&n, sunnuntain, lehdissä Ja 011 .e suo

mennettuna seuraavan muot01nen: 

-P1t11ai olla tarpeetonta toistaa. että ei ole ollut 
mitaan neuvotteluJa tai ltesltUBteluJa tämän halli tulta en Ja Euro
pan hall1tusten VI.1111a vellta- Ja reparati0k7aymyltB1ata. 

Ei ole vah1nt&lt&an perIA Europaaia alhltotety1saa loppumat
toa1aaa laverteluiaaa aiit&. etta Yh47avaltain edustajat tl&11& 
tai ul.k~l1a käv1.iTät Jonlt1~s1a neuvotteluja naista s.1-k.l.... . 

Jakelu (alempana olevien ohjeiden mukaan) : 

'l'~val~J,len. 

1) ravallinen. 
2) TavalIin." ja lisäksi 
3) Ei tiedoituksiin. 
-1) Ei tiedoitulc iin , mutta ....... . 

, 

.. , 
••• 40 ••••• _ • •• -,_ •••••••• ..-.+. -.- • ',. ~ 

II • . 

.. ............... _.... .. ..... ~ ... II •. 
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K1n& ka~egor18ea~i kiel1An eraan leh~1yh~ymIn Lon~008~a 
lahe" " Uedo~, etu. 'YhdyaTaHain Ja l80-Britannian TUlllA 
on aikaansaatu kirJoittamaton ·gentlemannlen aopimua· 8iitA, 
et A ne tulevat noudattamaan a&maa aaeistariiaum1apolitiikkaa, 
Ja et tA reparatiot on 10petettaTa.' 

Samoi n minA ltahgori88st1 kiellJ.n tiedot Joatain sopimuk
sesta, Jonka mukaan Yhdysvaltain olisi mwönnettAvA lso-Brittani
alle erikoisia velkalyhennyksiA tahi moratorion, JOka saatetaan 

J j ulkisuuteen presidentinvaalin jAlkeen. 

Näissä tiedoissa ei ole mitään peräl, Ja se eräissä ~Al
l&1sessa uutisessa esiintyvä Täih, että Sir John Simonin Ja 
auurlähettilAs Mellonin vUillA on jo jonkun aikaa käyty neuvo~
teluJa velka- Ja reparatiokysymwksistä, on ehdottomasti väärä. 
YhdySTalta1n Lontoossa oleva suurlähetystö huomauttaa, että 
t ämän uutisen pa1kkaasapitämät~ömwYs näkyy jo siitA, et~ei Mr. 
Kellon tällA viikolla ole tavannut ketään Englannin ha111 tuksen 
jäsentl. 8 

TUlaisen kategoorise~ dementian Jälkeen voi olla varma 

siitä ettA tä1tAlAiset viranomaiset tulevat noudattamaan ehdotto

minta Va1tiol~a, jos epAmuodollisia keskusteluja täS\A asiasta 

Lontoossa tai muualla ol1si käyty tai tultaisiin käymUn. TAl.-
tiedot 

laiseVhelposti muodostuTat vahingollisiksi vaalitaistelun aikana 

huomioonottaen yleisen mielipiteen va1m1stamaton kanta Ja ottaen 

lukuun. ettA pienetkin T1ittailut tämän asian alalta nykyisen 

pulatllantean kiihoi tetun mielialan va1l1 hssa helposti herA'i

tATät TAAristeleviA arvosteluja muodostaen kiitollisen pohJan 

demagog1m&1selle kiihoitultaelle. Jo nAilU yle1slltA näkökoh-

411 ta katsoen on ulvAA etU täkAlAisen halli tukeen taholla 

pidetään onnettomana asiana Yhdysvaltain nimen sekoittamista 

tuohon kovin ristiriitaisilla tunteilla Amerikassa katsottuun 

vellta1n JärJestäm1slcysYmwkseen, varsinkin ennenkuin marraskuun 

vaalit on saatu suoritetuiltsi. 

Jos koettaa sen perustalla mitA velka-asian käsittelYn 

yhteydessA aikaisemmin on ilmennyt päätellA, mitkä periaatteet 
j 

todennäköisesti tulevat Yhdysvaltain t~lta noudatettaviksi, 

Jos velk~Ymws Joskus syksyllA ehkA VAlttAmAtt6~den pakoata, 

toisin sanoen Europan maiden siihen mennessA ehkä keeltenAAn 

~Iltsym&n yhteisen suunnitelman pohJalla ottaman plAttAvAisen 

kannan painostultaesta tai taloudellisen tilanteen kehityksen 

pakoitakaeata, tulee siihen tulolt8een ettA aeuraava" periaatte.t ~ 
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Am rikan taholla katsotaan mahdo11isiksi soveltaa kokonaan ya&

ran~amatta mahdollisuutta saada asia läpi kongressissa: 

Amerikka todennAkOisesti vaatii että veloista sovitaan 

kunkin velallismaan kanssa erikseen eikA kaikkien kanssa yhtei

sesti. Järjestelyn pohjaksi luultavasti asetetaan kunkin maan 

makaukyky \oapaoity to p~) siten. että kunkin velallismaan 

vuotuismaksuJa alennetaan nykyisistään. Myöskin voi otaksua 

että SafBan suoritusten järjestelyt sen velallisten kanssa pide

tään erillään Yhdysvaltain saamisia koskevista kys~ksistä. 

Asiahan kiinnostaa Suomea ei ainoastaan Välillisesti, 

mikäli Europan tilanteen yleinen helpoitus on kysymyksessä, vaan 

myöSkin välittömästi, koska siihen liittyy kysymys mahdollisuu

desta saada elintarvelalnamme Järjestetyksi uudelle pohjalle. 

Meidän mahdollisuutemme saada asia JärJestymään tarvitsematta 

mennA puhumaan maksukyvytt~destä tulee kaiken todennäköisyy

den mukaan riippumaan siitä formu1aat~lJonka perustalla Yhdys

valtain hallitus katsoo edulliseksi J~ mahdolliseksi esiUU 

asian kongressille. Jos se tapahtuu s assa) reparatiomaksut 

periaatteessa syrjään JättäV&SSä,ylimalkai~essa muodossa kuin 

Hoover moratorl0 eSitettl1n,mukaan pääsymme mahd. ehtojen lie

venQ1k8iin kävisi yksinkertaiseksi. - Välitön intressimme 

kohoittaa nyt Jo spekuloimaan todennåkölsyykslen alalla. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

WAS H I N GTON. O. C. 

Herra Ulkoasiainministeri: 

KesAltu. 29 p, 19:32 

. I , 

Minulla on kunnia lIhettäl taman TUoden raporttini 

no. 10: 

Veteraanien retkeily Washington'iln. 

vastaanottataa, Herra Ulkoasiainministeri, mitä 

suurlmaan lcanniol tulcseni Yakuutu&. 

Vapaaherra .&.. S. n-~G-Io8k1JleJl 

8uoaezr. Ulk~l&1D11S "S rivi 
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stJOKg .. • A.SlUNGTO~ SSA OLEVA LÄHETYSTÖ. 

RAPORTTI n:o 10 

.ash1ngtQ~ ssa 29 p:nä kesa kuuta 19~2 

A ia: V .. t.~r~~ .~'~'UJ: .. 

.asb.1ng1; on t i 1n 

Salainen. 

r 

Raport1ssan1 ~:o 5 ma1n1tsin sivull. 6 eraana bUdJetti

as1an JlrJes1ykseen .aanti. TaikeuttaTan. seikkan. veteraan.ill. 

Taa41 ttuJa etuJa seka huomautin k1r Joi ttaai.heneua veteraan.J • 

• ri 0.1.t ..... t. oleTan matkal1a .ash1Dgton t l1n. BlLiden Jo Ti1k

koJ&n kUlu ••••• aapuneiden uusien JoukkoJen Wash1ngtoni ••• ole.-

kelu koitukaella p~ino.t .. kongres.1., onkin ollut huomiota 

h.rUt&T1mp1& t.pauka1. alkak •• an .ikan •• 

Ni1n 71e1.1& kuin wlobby_w Ja muunlainen kUl1aaien~aine~ 

toiminta t&llla kongre •• in 1.tuntokaua1na onkin, on t&lla1a&n 

JoukkoT01man kayttaminen painostuksen harJoittami.eka kuitenkin 

Jotain ennen kuulumatont.; Ja Taikka ainakaan t01atai.eka1 .i 

1I1tu.n paheap1. b&1I'1G11& ole t.pahnnut, Taan J"rJeaty. p&1nTaa

toin ollut 04ottamattoaan ~ - lI1.t. ana10 t~ee .eka v.teraa

ni.n oaalle J0h4oll. ett& ... ~~olii.ill. - on ai.lan

·o.oltutaep lopputulokseaa tolett.v., ett. veteraanit OT.t t&l1a 

toiaenplteell&ln pike.m1n Tah1ngolttaneet kuin ~G~taneet 

aalaana.. Ett. l~eh4otus el Joh1a1.i po.1Ulrt.iin tuloksiin 

011 ennakolta arv.tt.vl ••• , ~tt. Teteraan1t OT.' .en lia&ka1 Q . 
.enettaa.et aoraal1.t. kaaDatuat. laaJ01 ••• he1lle ennen .uo.101-

Jak~lu (almapana olevien oh;eidm mukaan) : 
'-.. ,.y..u, ..... 

••• ••• ~ _ •• ~ .................... ___ •••• • ~_. __ •• ~H'_"""" '~_"4>' &O'_~._ •••••••• •••••• _ •• .• •••••••••••••••••.••• •••• . 
J) Tal'.Ui,..,.. • 
2) T .... Uhwrt j.t lUIIui . e .... ..... ......... . • .. ........... .. ............... .... ...... ... ~ ......................... u.. 
J) EI INdoItubil ... 
f ) Ei fiedoIlubän. "",tt • .................................................................................................................... u.. 

~ 

-. 
. , . 
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1181a.a pl1re1 .. a. 

karal Yl.t 1~ omaa .mUn mln .onet IBUUft1n kalwalaiapl1rlt, 

,tta y.teraaJl1.en yaat1muk8iin su08tumin.n 01i81 aita suurlnta 

kohtauttomuutta nAlta kohtaan. 

Silta yaralta että Su~e8aa p.o. tapahtumaata etaitaan 

paralell.1 teeUla Suomeaaa viime TUo8ina esiintynei8iin, 1&1 tto

mnuk8i1n Johtay11n JOukkoilmiolhin, t&8aa y01 olla a171a tledolt

taa yet,raanlen "bonus" retke1lya. 

!unnettua on että YhdyaYallat oyat pltaneet erinoaa1.ta 

huolta yet,raane1ataan. LOkakuun lopusaa l SZl Amerlka 011 mAkaa

nut kaikkiaan l4o.8 ailJaar41.a dollaria ka1kk1en .0U.nea ntuaa

m.n tai he141.n OII&l.tenaa aYU8tam1.een. AIIler1kaa uft8t.llaan 

anltaruU I.on-Bri bnman työt a..J78Yakuu~'A-"_ 

., lUl suoriU1 

lahe. 1 ailJaard1n Y.t.raaa1eA aYU8tukelln, kun l ao-Br t&DDia 

.U&yutoln ~U 7U •••• toi.ta TUode .. a, 1920-19Z1 vain n01n 

paolet tuo.ta aa&daU VGUIIIV7p'aku1ltukaeena . Vuode.b 1918 

keaat. loppuun liZl ~.Yal1&t ollya ~tt&neet 71 ailJaar-

dla lI&&1la&naodan yeteraan1,n aYU8tam1.eu. Sodana1l:ana aota

Joukkoihin kuR1uyat henkilöt kansalllsuuteen kataomatta aaivat 

ottaa 10,000 dollar1n Yakuntukaen 8 dollarilla tuhatta kOhtl 

.odan yaaroJen yaralta. Sen 11.Ak.1 yeteraanellle ~Gaaett11n 

kl.tie1akonauka_ 8Cl&apalyelukae.aa ...... u1&ta tai paAentune1ata 

yamm01.ta Ja .airaude.ta. So4aaaa tai .en JOhdoata kuolleld.n 

1.Bk11le Ja huolleUanlle IlU D t'Ir&&n kateinen kon..... aUl. 

.o4u.a ..... Ja karalllellle tai aaira1k.al tull,Ule yapaa .airu

holto. - Laak.taan etU ~k7Un yotaaaaa oleY1en .aadlaten au

kUIl .. tieraan1konakad tulnat kOhomaelkal 21.6 a11Ja&I'411n .11 

• ..aan lIILI.r&aa ku1a koko aerlkan aotaan oaa&-oUud.llell kaSk't'

aan ~of:. 

yen..aa ftObl aalllUtakooa, .tU DlQaYalta1Ja kul.ftIl 

n.ot.a lnIAJ.U •• a oa ,"t~ .. a..,.tud..ea varattu 1,0'11,06&, 

II' ... UUia, ltU I •• • .. Uaaia, , •• alta, ItaUa, Yu'u Ja ..... 

pte ... 8ftt tUlla tvbiWb'" ......... t IIl,l'O,MO &oUafta. 

-
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Yi1m.aa1D1tut aaat oliTat aobilisoineet yhteensä noin ~ milJoo

naa miesta. Joiden h7T&kei ne ei ie k&7ttaTAt noin 10 pro.enttia 

TAhellllllAn kuin Yb47aTallat " milJ oonan Teteraaninsa by..akei. 

KuluTan TUoden .TU.atue on YbdJ'avalloia.a kealt1mU.rin 223 dollari. 

mies t a koht l t Taat •• vien lukuJen 011ea8a Englanniae. 26. Rana

kaaa. 33 J. Kana4assa 98. 

Ylt8i .vustultsen muoto YbqevaJ.lo1asa on T. 1924 aUdetty 

bonus - s ert l f l kaat tl Järjestelmä . SertiflltaatteJa annettiln 

vet eraane l 11e palvelusaJan mukaan. Ja tarkoitus oli että ne lan

kelalvat mak8ett.T&ksl v. 1945. OloJen kiristyessä .äädettiin 

ltu1 teDk1n T. 1931 la.ltl, Jonka arulcaa.n Teteraane1l1e näitä serti

f1ltaatteJa Taataan ~onnettiln 1.lnaltai 50 proaenttla nilden 

silloisesta arTosta, Ja tahln mennes.a lainattu mAIra nousee 

1,248,000,000 dollariin. Jyt Ta&tiT.t Teteraanit, ei toain 

veteraaniJArJeatot viralliaeati, vaan palvelevaieten kongre.ain 
1-

Ja.enten opaatamat veteraanit JlrJe.tll.tä riippumatt •• että 

-rDalt1n Jllell&ole .. 1946 maltaettavalt8i Joutuva o.a. eli 2,390, 

000,000 dollari., on heti maltaett.T. heille ltähia8nä rahana 

t.,tena maArInä. ' Ill.iaen lain sUtaminen 8ils on Waahington

i1n-maraain tarltoi tue. 

Veter&aD1araelJan etuJoukot 8aapuivat pAlk.upuDk11n tou

kokuun lopull.i 88 pliT&na nilta arTioitiln oleTan tuhatkunt. 

mieata, minltI Jallteen Joukot nopeaati J. alAnnOlliae.ti kaavoi

v.t. TuliJoit. oli Yhdy8TaltoJen lta1lt1ata o.ist.. Kar88i t.

pahtui paaaalalll.e.ti Jalk.l.ln • .utt. usels.a valtioi88 • 

.. lanomal.e' katsoiv.t vl1 •• 1maaaltel IIIJDntU hellle v.paat matk.t 

r~tatel1l& J ... ettaa ltuoraaautoJ. hel4&n ~tettlT&ltaeen. 

~elJan aauruude.t. yleenaä el ole t"81n tarkkoJa tietoJ., 

mutta kea&ltuun puollv&li •• a llenee .en l~ alba1al ... Dt1n 

arviolllnin .alt •• " n .... ut 10.OOO:een. SeJlJallteen ~ l&t1eb4o-

ta. o~l ..... tl ••• byl&tt7 alkol 111kkaa fantaatl.l. huhuJ. ,rl-

tyltal.ta ...... koolle u_ 110,000 ue.ta, .utta ••• 1&81a 0Jl 

.tU b ..... 1.,PQU1.l.l& el .. la t1llUkal ta au. ole ... p-

at, Ja e.Ua.tk1Ja Je.kat ... t auiaa •• t ..allU.U .. kunta. 
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Ena1mliset tu10kkaat 8iJoitettiin polii8in \018es1a kan

pungtn ulkopuolella oleTilIe !nao08tia~entIl1e. .aehID«tonin 

pol118ipU.ll.1ltkG, DDraali G1aeaford (Jonka nhraan1t kokouk

aesaaan TaJ.1tsivat rahaa tonholtaJ&kaeenl) ryhtyi toimenpItei

siin rakennusa1nesten hankklm1sekal parakkien rakentami8ta T&r

ten, ja lupaal myöskin luovuttaa te1tt03a ja kenttAkeittiöita 

armeijan T&raatos ta. Hän oli kuitenkin heti selvillä s11tl, 

ettl armelJan sijoittaminen Ja muonittaminen tulisi kohtaamaan 

erl ttlln suuria J-alkeuksia, Ja 8ähkötti sennokai eri valtioiden 

kuvernöörellle, ettl he tekisiTlt voitavansa estääkseen 1181-

Joukkojen saapumisen. TlIStl ei ollut minkAlnl als1a tu1oksla, Ja 

kenraali Glaasfordin esitykseen, että Washingtoniin kokoontuneet 

joukot viipyisivlt täällä korkeintaan 48 tuntla, vastaai heidän 

johtajanaa Walter W. Waters lynye.ti: me vllvymme täällä kunne. 

olemme Tarmat aTU8t~en ~ontäm1se8tl. Käsittäen olevanaa ala

kynnessl kenraaJ.1 Glas8ford on 8enjllkeen tehnyt ToltaTansa 

aeeman JLrjestäm18ekBi sledettlVllle kannalle, sljoittaen uusla 

Joukkoja muille kaup~ln lAh1atöllä olevllle kentille, tyhjiin 

m&ta8i1ne1h1n j.n.e. Hanen pyynnG8tä&n sotasihteeri Hurley 

~ö8kln luoTUtti 2,000 olk!TUodetta armeijan varastoata veteraa

nien kaytettaT&kai. B7T&D1axeT&18Y78j&rJe8töt Ja yksltylset 

henkilöt OTat niin1k1ln auli18ti antaneet apuaan, joten DIlan

hUll. ei ole pl.l.aayt syntyml&n. (DemokraatUaeen puoluee.een 

kuuluva ooloradolainen .enaattorl Castigan ehdottl jo toukokuun 

31 pälT&n&, ettl kongresai mJönt&1.i 75,000 dollarla veteraanien 

yl1Ap1dokal, Jota ehdotusta luonnollisesti e1 ~väkaytty. Kuten 

ar&a ko~e.aln j&aen lauau1. ol18ihan aivan po18sa 8uunnilta 

etU ko~e.al rupeai8l f&k8amaan lobb7-tarkoltukaessa tänne 

tulleiden oleatelu ku8tannukaia. Sella18e~ta poli1~1kaatah&D 

Tain TOia1 olla .eurauksena eU& aina Tain 11eO Joukkoja a~

puia1 "'bQ1IDk11n.) 

Jo aluta alkae 11Ultui huhuja, etU nteraaD1U'IHljaaa 

011 pe.17QIQ' Jaakko lr_ntateja, . Jo,," JakolTa1 lr11hoUu

..,JrJall.1ft1&tta Ja ,.lqU1Y&t -wabwJ.tal....al1a. &»&l~Urt& 
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aineks1a »14ett11n kuitenkin tarkoin 811m1'1& Ja ke8&taan 9 ». 

eri8tettiin 150 -punai8ta-, Jotka .enJ&lkeen ovat olleet omaa8a 

leiris81An »0111s1n valvonnan alla. Teteraanien ede1l18en& 

»A1vanA to1meen»anema suuri paraati, Jota sanomalehtien maka&D 

100,000 1hm1stA oli katsolDUsa, auJui tl1'den i8lnmaell1auud.en 

merkeissA Amerikan lippu etunenll8sA Ja 71ei80n hurrate88a. Jou

koissa on tählln saakka kielUmAttA valllnnut hyva. kur1, mutta 

tämAn pAtTan (ke8ät. 25) leht1en mukaan on huomattavissa haJaan

tum1sta Ja radikaalisen 8uunnan kasvua; 1lm01 tetaan m,yOskin 

n&kyTI.n merkkeJA siitA, eUA Watera Iin ote Joultk01hinsa on hel

tymA88A eika hAnen ohjeitaan enAA tahdota totella. 

Lakiehdotukaen bonaa-sertifikaattien heti tapahtuvasta 

lunaatamisesta 2,400 milJoonan dollarin h1nnasta, Jota tarkoi

tusta varten laskettai811n llikkeelle »aperirahoJa, oli Jo aika1-

8ua1n Ulll. i8tuntokaudella ea1U&qt demokraaUi8een puoluee-

8een lo1Ul.uva texaailain8l1 kongres8imies Patll&D. AsianOlUJ.nen 

valiokunta (Coaa1 the on P1nanoe) antoi lak1ehdotukaesta epAaVAD 

l~OD, mutta edustaJabuone paatti siita huolimatta 226 lAnel-

1& 176 vastaan ottaa 8en kAaiteltATlk8i Ja aanestettATAkai • 

Keslk. 15 p. eduataJahuone hyT&kql Patman1n lak.1ehdotulalen 209 

l&Della 176 vaataan, mutta 17 p&ivAnA senaatti h7lk&si sen 62 

aanella 18 vaataan; ei ole pien1ntlkA&D epl1lJ8tA s1itA, etta 

pre8identti Joka tapaukse.sa ollsi ~tt&nJt veto-oikeuttaan • 
• 

Kun ottaa huomioon eitA vuosien kulue88a erinaisiA kerto-

Ja, vii.e vuonna vi1mekai, veteraanien hyviksi aaAdetTt lait on 

.aatu Sl&det7kai vastoin presidentin vetoa, toisin sanoen aol .. -

ats.a huon.issa on saatu peruatuala1n vaatima 2/3 enemmiato 

veton kaaoaII18ek8i, aaneavaen tuloa on OIUanaa vahvistaaa.an 

lE&81VsU, etU uzagressin 1I01eapain huoneiden Jasen.t Dl't ovat 

'letolala .iiU, etU valltaiJol •• a klaiV. on vo1a1atunut 

vete&aD1en ~i 8I&4.U7 Ja labJa vastaan. 

1aaIre •• i... '.pabtan.i ••• ~8kQatelu1 •• a boaaat. puol-

o laat.t'itD ,....iall1 ••• ti 'UD'.l.ltD v.1oo.·11., J •• 4~'aJ.

Ia).ou ... ~ ~""1U1U1 toi ar-.tU.en ~elI4aD .d&ri ,.u ..... -.... ) ' . -

.. 
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Ulun kongr.as1n Jaa.ne 10101 .... hAnen .&84. ••• a halvauD.n 

Juuri bonukaen maksamisen puolesta puhuessaan. Vastustajien 

puolella korost.ttiin, .tt.i 2,'00 miljoonaa voitu saada kokoon 

JArky1tamattl valtion luottoa tai al.ntamatta dollarin arToa. 

Huomautettiin myös ettei kongressi ole veteraaneille p.nn11k&1n 

velkaa Ja koro.tettiin ettl työttömistl Yh41.valloiaaa vain l~ 

on veteraaneja Ja ettl ollaan vastuusaa muiden työttömiin aYU8-

tam1sesta a&maSsa suhteessa. 

Ke.&knnn 27 p. senaattori Copeland esitti n&inkuu!uvan 

plltöa.hdotuksen: 

"XOaka D7kyl&n vallita.vat olosuhteet ovat uhkana Colum
bian lliUovaJjiolle Ja .en vak1nai.'hn Ja tllaplistBn asukkai
den t.rvqdelle Ja IUnestykaelle, 

PlAtettatöön, ettl sanaatin mielestl 100,000 dollarin 
lIIU.1"I.raha on myönnettava Ja asetettava Columbian 111 ttovaltion 
terv.7d.nhoitoviranoa&1atan Ja poliisin kIy1ettlYlkai Yhdysval
tain preaidentin hTY&ka1Jlllll& tavalla. 'rlta ml&rArahaa voidaan 
karttaa tl&11& tilapliaeat1 ol.akelevien veteraanien ~i, 
lIh.ttlmlll& heidlt kotiinsa tai huolehtimalla heiatl tl&11& 
UlapliaesU.-

Ku&kmm 28 plLivan -Washington PosUn" mu.'taan on n&lI.n
hltl v.teraanien Joukoaaa kaJD7t uhkaavaltai. ,Unoana rav1ntona 
on D7ttemm1n Farm Board'in hallussa olevasta vehnastl leivottu 
leipl., Jota Ja.taan Amer11can Punaisen .Ristin vl11 t7ksellA. 

Armeijan rahavarat ovat myöakin lopussa, minkl Johdosta 

kenraali Glasaford on eronnut rahastonhoitajan toimesta. ~.a&k. 

27 p. lcarkoUett1in Distriot of Columbiasta Joukko kolDlDWl1st8Ja, 

Jotka Jllleen olivat 7rittlneet »es17tyl veteraaniarmeijaan. 

Sii. tatl kirjoitusta plLatetUesal B. E. F:n (Bonua 

Expedit10nar7 Foroea) nimelll klTYan Joukkoliikkeen loppuvaiheet 

v1elA ovat •• lvlttamatta. Konella taholla p.lataan .tt.1 loppu

aelvitte17 tule sujumaan se'kk*nk.itta Ja eP'JArJestykaittl. 

~I&ll& tle4.taan var.in ~in ettl Joukkoliikkeid.n aikaana&am1~ 

nen pulaa1kana on yarain 7k8inltertainan as1a Ja .ua plLava1keu4et 

on 040tettaYiaaa niiden l1tTldo1aisan Yht.7d ••• a. 
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Salain en. 

suom;N.: .. • ~HlllGTO~ SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI 0 :0 11 

Washingtoll1. ssa ~O p:nä nsll kuuta J9~2 

Keskiviikkona, 82 p:nä presidentti Hoover antoi Julkisuu

teen Genevessä esitetyn ehdotuksensa aseistuksen rajoittamisekSi. 

Joak1n edellytän sen Genevestä taman perilletullessa jo ministe

r1011e s .... puneen esitän tasaä suomennoksen sen paaltoh41sta. 

(Suunnitelma julkisuuteen lasketussa muodossa seuraa kirjettä 

N:o 1184). 

-liina ehdotan nou4atettavaksemme seuraavia per1aattei ta: 

1) lrellogg-Bl'iand pakti, Jonka me ka1kk1 olemme allekir
joittaneet, ei voi tarkoittaa muuta kuin että maailman kansat 
ovat sopineet aseidenkäytöstä yksinomaan itsepuolustukseksi. 

2) Tätä vähennystä ei olisi toimeenpantava vain asevaruB
tusten yleisellA, summ1ttaisella supistami.ella, vaan enentäen 
suhteellista puolustuskykyä heikontamalla hyökkAyskykyä. 

3) Kansojen asevarustukset ovat kasvaneet yleisessä ke -
kinäisessä suhteessa. Ja tällainen suhteell1suus, suurin piir
tein katsoen, olisi säilytettävä supistuksia toim.enpantaessa. 

4) Supistusten on oltava todellisia ja positiivisia. 
lIiiden vaikutuksena tulee olla taloudellisen aseman 11evennys. 

5) o.aiteltAvanAlllme on kolme kySYIQstä - m&avoimat, ilma
voimat Ja meri voimat. lIe ov.t kaikki yhteydessä toistensa kanaa •• 
Minun tekem1&n1 ehdotuksia ei voida miltAln osalta erottaa toi
si8taan. 

Jakelu (alempana olevien ohjeiden mukaan) : 

a. Ue401tubi1n ...... ........................................................... ....... -.. . .................... ~ .......................... .... ............• -.. _ ........ , ....... . 

... __ ..... _ ............................. -... ................ ........ ........................... ............. ~ ... .... -................. .. ... ..... .......... .. .... .. 

....................... -..... - ...... .. ............... ................ ... .................... .... .............................. .................. . 

1) T,IV~llin.n . 
2) T~vallin.n j~ lisä·"si ... ............. .. ....... .... . .. .. .......•............ .. ................................... . ..•.. ....... II • . 
J) Ei titdoituksiin. 
4) Ei titdoitulaiin , mutf. ... ... ..... ................. ..... .. . ... ........... . ... .. ................... .............. ................ ...... II • . 
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II1den periaatteiden pohjalla ehdotan, että maa1lman 
asevarustuksia supistetaan lähes yhdellä kolmanneksella. 

llaavolmat. - Vähentääkseni kaikkien maavo1mien hyökkäävää 
luonnetta erotukseksi niiden pUOlustavasta luonteesta minä ehdo
tan hyväksyttäväksi Jo Geneven konterensissa tehdyn esityksen 
kaikkien tankkien. kaiken kemiallisen s04ankAynnin Ja kaikkien 
suurten litkutettavien tykkien poistamisesta. Tämä ei tulisi 
estämään minkäänlaatuisten, rajoja Ja rannikkoJa suojelevien 
pysyväisten l innoitusten rakentamista tai vahvistamista. Se 
lisäisi sellaisten puolustUSlaitosten vahvuutta hy~ksiin 
verrattuna. 

Kinä ehdotan edelleen, että kaikki a maa-armeijoita, niin 
sanottuja poliisivoimia lukuunottamatta, vähennettäisiin yhdellä 
kolmanneksella niiden nykyisestä vahvuudesta. 

Useiden kanSojen maasotavoimll1a katsotaan olevan kaksi 
tehtävää. Toinen on sisäisen järjestyksen ylläpitäminen maan 
säännöllisten rauhanaikai sten joukkojen kanssa. Tähän tarkoituk
seen tarvittavia joukkoja sanotaan 'pOliisivoimiksi.' Toinen 
tehtävä on maan puolustaminen ulkoapäin tulevilta hyökkäyksiltä. 
Tähän tarkoitukseen tarvittavia ~.äjoukkoJa sanotaan 'puolustus
vo1m1kBi.' Ehdottamatta näiden voimien erottamista toisistaan 
pidän Välttämättömänä. että klytännOlllsessä suunnitelmassa maa
voimien supistamiseksi kys~s näistä eri tehtävistä otetaan 
huomioon. Versaillesin ja muiden rauhansopimusten mukaan Saksan, 
Itävallan. unkarin ja Bulgarian armeijat Vähennettiin siihen 
määrään, mikA pidettiin sopivana sisäisen järjestyksen ylläpitä
miseksi; Saksalle, jonka väkiluku oli noin 66 000.000, myönnet
tiin lupa pitää 100,000 miehen suuruista armeIjaa. Minä ehdotan 
että me hyväksymme kaikkien kansojen armeijan perustaksi soti
laista kokoonpannun poliisivoiman kesk1mA Aräisess& suhtees.a 
niihin joukkoihin. jotka tuonnoin sallittiin Saksalle ja muille 
maille. Tämä formula, jota on välttämätön korjata niiden maiden 
osalta. Joilla on siirtomaita, olisi luullakseni riittävä sisäi
sen järjestyksen ylläpitämiseksi kautta maailman. Analysoituant 
täten näitä erilaisia joukkoja minä ehdotan, kuten Jo olen mai
ninnut, että kaikkia maa-armeijoita, poliisivoimia lukuunotta
matta, supistettaisiin yhdellä kolmanneksella. 

Ilmavoimat.. - K.aU:ki pommeja heittävät lentokoneet pois
tettava. Täten hävitetään sentapaiset sodanklyntivälineet kuin 
lentOkoneet, joilla voidaan tehdä hyökkäyksiä siviiliväestöä 
vastaan ja lähän olisi liitettävä kaiken ilmasta tapahtuvan pom
mituksen täydellinen kielto. 

llerivoimat. - ll1nä ehdotan että 80taalusten ja tonniston 
sopimukseen perustuvaa lukumäärää supistetaan yhdellä kolmannek
sella: että sOi1mukseen perustuvaa lentokone-emälaivojen (air
oratt oarrierS)r r1.teilijäin ja hävittäjien tonnistoa 8Upist~
taan yhdellä ne janneksellä; että vedenalaisten sopimukseen 
perustuvaa tonnistoa supistetaan yhdellä kolmanneksella, ja ettei 
m1kAAn maa saa y1läpitää vedenalaisten tonnistoa yli 36.000. 

Viiden johtavan meri vallan sota-alusten ja lentokone
ellllLlaivojen suhteellinen suuruua määriteU11n Washingtonin sopi
muksessa. Yhdysvaltain Iso-Britannian ja Japanin risteilij&in. 
hävittäjien ja vedenalaIsten suhteellinen vahvuus määriteltiin 
Lontoon 8opimuksessa. ~t e.l1tlmAni suunnitelman toteuttamisek
.1 m1DI eh4otan. että RaDBkan ja Italian riste1lijäin ja hävit
täjien vahTaQa arvioidaan ikäänkuin ne olislva~ osallistuneet 
Lontoon sop1.makaeen n ••• maaliskuun 1 p&ivan.. (1931) sopimuklIen 
pohjalla. Bl1h1n laivastoty~keiin liittyy joukko teknillisia 
.eikkoja, Jotka Tal1uuskunta tulee keBku8teltavakBi es1ttämAln. 
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Suomea luonnollisesti pääasiallisesti kiinnostaa ehdotua 

sotavoimain vällentämisestä kolmanneltael.la poliisikomponentin 

yläpuolelle kohoavasta määristä. Kun ehdotus on aivan yleinen 

3ättäen ot tamatta huomioon eri maiden puolustustarpeen eri as

teita se selvästikin siinä muodossaan on ristiriidassa Suomen 

etu3en kanssa. 

Kir3eessäni ll99. ll/VII 31 mainitsin Mr. Castlen sano

neen voivansa lausua että Yhdysvallat ovat selvillä 3a ottavat 

huomioon, että Venäjään rajoittuvat maat ovat tämän naapuruutenaa 

takia erikoisasemassa varl1stuskysyIDysten suhteen. Mainitsin my08 

että Jo VIlosien kuluessa aikaisemminkin olin departementissa 

kohdannut ymmärtämystä tämän asian suhteen. Tämä oli varsinkin 

1lmennyt keskusteluissa Itä Europan Jaoston päällikön Mr . 

Kelley'n kanssa. Koska tuo ehdotus, tekemättä mitään poikkeusta 

vaaranåUdaessa asemassa oleviin maihin nällden tavallaan viittai

si siihen että mainitussa departementin kannassa oli tapaht\1nut 

muutos tai että se oli \1nohtunut, menin ehdotuksen Julkaisem1s

päivän Jälkeisenä päivinä Kr. Kelley In puheille. Koska kai.kki 

Venäjää koskevat asiat menevät h.l.nen kauttaan, eikA nl i ssä yleen

sä mitään tehdä hänen kanssaan neuvoUelemaUa, edellytin, eUä 

Jos mitään muutosta käsityksessä ollsi tapahtunut h.I.n siitä 

varmimmin tietäisi. 

Minun ei tarvinnut johdattaa keskusteluja p.o. asiaan. 

Mr. Kelley sen teki kysymällä olinko koitteeltai laskenut palJol

lako Suomen sotavoimat ehdotuksen mukaan olisi vällsnnettävät. 

Sanoin sen swnm1 ttain telmeeni Ja tulleen! tulokseen että niitä 

Ql1si vlh.ennettäva noin 7:llä 8:l1a t1lhannella miehellä. Sanoin 

edelly1tävlni hänen tietävän että puolustuslaitoksemme yhä edel

leenkin vasta 011 muodostum1skannalla Ja että se 011 kooltaan Ja 

v01maltaan suunnilleen välttämättOmintä tarvetta vastaava huo

mioonottaen naapuruus maah.a.u, Joka 011 laskemaUomin tekijä nykyi

ses8ä maaila&npol1tl1kaasa. Mn1stutin l1~ksl että olihan ai

kaisemmin ~epartement18sa käsitetty Venäjän naapurien erikois

asema puolustualq8~laJeen nlhden. 



• 

Hän sanoi n kaiken varsin hyvin tietävänSä Ja edelleen-

kin olevansa täysin selvil1ä Venäjän naapurien aseman erikoise8ta 

luonteesta. Se ettei tUlaisia erikoisia seikkoja o1tu ehdotuk

sessa otettu huomioon johtui , hän sanoi, i1meisesti siitä, että 

Europan vallat Geneves ä asettivat Venäjän liiaksi tasa-arvoiseen 

asamaan muiden maiden kanssa eivätkä kyllin pontevasti esittäneet 

tai soveltaneet sen erikoisesta luonteesta johtuvia jOhtopäätök

siä. Kaikki tietävät bolshev1k1en ju1istettuun ohjelmaan kuu1uvan 

kapitalistisen maailman kukistamisen, joten se muodosti erikois

uhkan kaikille maille ja siitä huolimatta sen sallittiin harjoit

taa propagandaa Genevessä ja kaikissa Europan maissa. Ei voi 

edellyttää Amerikan ottavan huomioon eri maiden erikoisase~ 

Jollei sitä tuoda neuvotteluissa esille kyllin voimakkaasti. 

1Ir. Kelley sen Jälkeen siirtyi puhumaan siitä, kuinka tol

kuton oli Europan maiden kanta siinäkin kysymyksessä/ että kiltisti 

otettiin tllydestä mitä Venäjä suvai tsi syöttää heille esimerkiksi 

si~tä, että muka kolmas internationali. ja Venäjän hallitus olivat 

toisistaan erillään olevia asioita. Vasta aivan hiljan Englannin 

ulkoasiainministeri Simon oli, kutan alihuoneen toukokuun 11 päi

vän pöytäldrjasta kävi ilmi, esittänyt Englannin hallituksen kan

tana kAsityksen. että ko1matta internationalea ei voitu eroittaa 

sovJet hallituksesta. Hän viittaili, että Jospahan muutkin halli

tukset omaksuisivat tämän kannan Ja tekisivät siitä johtuvat johto

päätökset olisi yksinkertaista asettaa erikoisasemaan kaikki Venä

Jää taTBlla tai toisella koskevat asiat. 

Joskin l4r. lCel1ey'n lausunto etupäässä ilmaisi hänen omaa 

käsitystään katsottuna hänen omalta näkökannaltaan (hänen vuosien 

kuluessa JyrldLati vastustaessa V>JnäJän tunnustamista, sovJethalli

tukse~':nen internationalen eroittamattomuus on ollut hänen kep

pihevosiaan) hAnen puheistaan sentään saattoi selvästi päätel1ä 

ettei mit&ln muutosta departementin kannassa Venäjään raJoittuvien 

maiden erikoi8asem&sta ollut tapahtunut. 

Vasta tänä päiVäD&, viikon kuluttua /olin tilaisuude8sa kes

kuste~~iasta alivaltio8ihteeri Castlen kanssa. 
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Sanoin ~ietenkin heti keskllst,. '.un alUSSf:l, etten tullut 

minkAAn hallitukseltani saaman tehtäväkai-annon perustalla sek.aan-. 
tumaan asiaan/ josta neuvot telut luonnollisesti käydään Genevessä, 

vaan tuntien jonkuverran maani probleemeja puolustuskysymyksen 

suhteen halusin kiinnittää hänen huomiotaan meidän asemaamme Ja 

probleemiemme erikoisuuteen toivossa samalla saada häneltä valais

tusta Yhdysvaltain kantaan. 

Viitaten keskllsteluih1n1 hänen kanssaan viime kesänä, hänen 

toimiessa v.t. valtiosihteerinä, huomautin Suomen aseman ja prob

leemien puolus~uksen suhteen nykyään olevan sama1n kuin ennenkin. 

Naapurimaana oli valt io, j oka ei ollut salannut päämMriään kapi

talistisen maailman suhteen, ja jonka toivottavana pitämä v~tus

ten supistamiskysymyksen ratkaisu ilmeni siitä ehdotuksesta, jonka 

sen edustaj at Genevessä aLkoinaan ensi töikseen eSittivät, heidän 

ehdottaessaan, että kaikki sotavarustukset poistettaisiin jättä

mällä valtioille vain oikeus ylläpitää riittävän suuria joukkoja 

valtion omaisuuden suojaamiseksi, yksi tylsten kansalaisten saadessa 

aseistautua revolvereilla itsensä ja omaisuutensa suojaamiseksi. 

Toisin sanoen päämääränä olisi, että omaisuuden valtionomaisuudeksi 

muodostanut maa olisi ainoa, jok.a saisi yllli.pitää huomattavia sota

joukkoja, kun muissa maissa taasen sotajoukot jäisivät minimiin. 

Mr. Castle ei näyttänyt tätä ehdotusta ainakaan tässä valossa kat

soen muistavan ja teki muistiinpanoja edessään olevalle blok1l1e. 

Huomautin, että Suomen pUOlustuslaitoksen ollessa vielä muodosta

misuteella Ja Venäjän kyökkAys mahdollisuuksiin nähden ihan mini

missään varustusten supistaminen Suomelle nykyisessä tilanteessa 

merkitsisi suhteellisesti suurempaa heikontamista kuin vanhojen 

maiden varustusten supistaminen. Selostin hänelle lisäksi E. C. 

artikla-ehdotuksen vuodelta 1927. 

lIr. Castle siihen heti huomautti, etteihän tulisi kysymyk

seentaan edellyttäA mnullaista ja pitemmille meneväA varustusten 

supistamista Venäjän naapurien taholla kuin mihin Venäjä suoatui, 

eU:ähän täasl. tapaukses8a sellainen tulisi kysymykseeDklJLn, kou.apa 
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Venäjä .ne s enä Ja suurella innolla oli hyväksynyt presidentti 

Hooverin ehdotuks en , i lmoittaen että se vain vali t ti, ettei ehdotus 

mennyt pitemmälle kuin se meni. 

Sanoin siihen, että lupauks i en Ja ni iden toteutumisen saat 

toi edellyttää aivan eri as i oiksi ja jos nyt todella varustusten 

supistamisesta sovitt aisiin olisi Vält tämätöntä, että samalla saa

daan jArJestet yksi t ehokas kontrolli , s i i t ä että supistukset to

della toimeenpannaan. Mr . Castle sanoi ~dellyttävänsä mahd. syn

tyväAn sopimukseen t ulevan sisällytetyksi asiaa koskevat mAäräyk-

set. 

Puhuin vielä l i säksi Suomen aseman vaatimuksesta, että sen 

kaikellaisten garantiojen puuttuessa on saatava j ärjestää puolus

t uksensa turvall iauuden vaatimalIe, sen taloudellista kantokykyä 

vasta&val le kannalle. Viittasin siihen, että poikkeuks i a oli 

tehtävä muihi nkin kuin siirtomaita omistaviin maihin nähden ja 

huomautin Litvinoffin 1928 Genevessä esitt~ laus~. josta 

ilmeni ett VenäJAnkin taholla käsitettiin, ettei pienten maiden 

tarvitsisi varustuksiaan supistaa samassa suhteessa kuin suurten 

maiden • 

Tämän huomautuksen johdosta Mr. Castle jälleen kirjoitti 

muistiinpanoja. Jo minun puhuessani hän otti käteensä paperin 

pöydAltään ja etsi siitä jotain kohtaa. Sanoen sen olevan ambaa

sadööri Gibson'ilta aamulla saapunut sAhkösanoma hän luki siitä 

kohdan, Jossa sanottiin itamerenmaiden {Baltio states} jol1la 

Mr. Castle otaksui tarkoitettavan myöSkin Suomea, esittäneen puo

lustuksensa suhteellisen haikkauden seka ehdotuksen että maiden, 

Joiden puolustuakontingentti oli 26,000 tai sitä pienempi ei tar

vitsisi puolustustaan supistaa. 

Lopuksi Mr . Castle presidentti Hooverin ehdotuks en tähän 

aikaan esiintymisestä Ja yleisestä luonteesta lausui seuraavaan 

tapaan. Asiat Genevessä nayttiv&t Joutuneen kuo~seen kohtaan 

Ja ~tti tarpeelliselta .t1muloida keskusteluja heittAmAllA e.ill • 

• elvan suunnitelman. ~sY1ll.Jkae8.ä luonnollisesti ei ollut mikaa,n 

-ultimatum'in· luontoinen •• itys, vaan yksinkertaisesti keakuatelu-
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J en Ja sovi t telllJ en pohJ aksi kelpaava ehdotus. Amerika edellyttu., 

että yksityiskohdista , joka tapauksessa t~tyy syntyä sovitteluJa 

mukauttaakseen syntyväksi tarkoitetnn sopimuksen tosiolojen mukai

seksi. 

W. tä ehdotuksen asi ttäm1see.n tällä hetkellä tulee, ei käsi

tykseni mllkaan ole aivan epätodennäköistä, että on laskettu tuol

laisella ehdotuksen esittämisellä olevan merkitystä myÖSkin presi

denttivaalin kannalta. Korvaansa maassa pitämUn tottnneet monet 

politikot ovat la1lBnneet, että ehdotuksen esittäminen oli mitä 

tyydyttävin asia republikaanien sisäisen politiikan kannalta. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

WASHINGTON, D. C. 

He inäku1lll 

Herra Ulkoasiainministeri: 

Minulla on k"'....nnia lähettää tämän vuoden raport tj n1 

no. 12: 

Demokraattisen puolueen ohjelmasta. 

Vastaanottakaa, Herra Ulkoas i ainministeri, mitä 

suurimman kunnioitukseni vakuutus • 

Vapaaherra A. S. YrJO-Kosk1nen 

Suomen Ulkoaaiainm1nj steri 

He1sinlt1 



Salainen . 

SU0ME.~L.~.A.SHINGT0N1.. SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI n:o 12 .' ) 

Waahingtoni ssa 12 p:nä heinä kuuta 19 32 
f (- 1 .'..1 I '""' ' ASIA 

/-1 (!!Sj 

ohJ .I!lm.e.s t a ., . 

Kuunnellessaan radiossa demokraattista puoluekokousta huo-

masi helpost~ melusta ja toimitusta keskeyttävistä mielenosoituk

sis ta ,mielialan varsin toisellaiseksi kuin republikaani en k okouk-

sessa. 

Ehdokkaan nimittäminen tapahtui vähemmin vaikeuksin kuin 

edeltäpäin saattoi aavistaa. Lippman esimerkiksi oli ennustanut, 

että kolmen ensimmäisen äänestyksen jälkeen Smith luopuisi ehdok

kuudestaan Baker'in hyväksi ja että sen jälkeen hajalleen menneet 

Rooseveltin vastustajain äänet keskittyisivät. Niin ei k&ynyt. 

Neljännen äänestyksen edellä lloAdoo. Wilson' in vävy Ja hänen k.abi

nettinaä valtionvarain sihteeri, Järjesti kaupan. jonka mukaan 

puhemies Garner'in äänet (Teksas Ja Ka11fornia) siirrettiin Roose

veltille si1lä vä11puheella, että Rooseveltin kannattajat hyväksyi

sivät Garner'1n varapresidenttiehdokk&aksi. Roosevelt siten tuli 

s&avuttaneeksi määräenemmistön ennenkuin hänen vastustajansa oli 

saatu yhteiseen rintamaan. 

Tilaisuudessa hyväksytyn .puolueohj elman suurinta innostusta 

herättävä kohta koski kieltolakia. demokraattien hyväksyessä sen 

Jakelu (alempana olevien ohjeiden mukaan) : 

1) T~v~lJjnm . 

2) T~v.lJjn~n ja /isäksi ...... .................................. ............ ............. . ................................ ................ ... II~ . 
3) Ei tiedoituksiin. 
4) Ei tiedoituhiin, muH • ....... ........ ....................................... ....... ... .. ............................................... II~. 
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kumo~ista koskevan kohdan ohjelmaansa. Kohta suomennettuna on 

seuraavan muotoinen : 

"Me kannatamme kahdeksannentoista amendmentin (kieltolain) 
kumoamista. 

~ässä tarkoi tuksessa me vaadimme , että kongressi vii pymättä 
esittää perustuslain muutoksen eri valtioiden edustuslai t oksille, 
Jotka kutsutaan kool le käsittelemään 7kainomaan tätä esitystä. 

Me vaadimme eri valtioita ryhtymään sell.aisiin lainsäädäntö
toimenpiteisiin , Jotka todella edistävät rai ttiutta, tehokkaasti 
estävät kapakoiden palautwnis en Ja saattavat vAkiJuomaliikkeen Jul

.kiseksi , valtioiden täydellisen ylivalvonnan alaise~. 

Me vaadimme että f ederaalihallitus käyttää valta~a s it en, 
että osavaltiot voivat tehokkaasti suoJella itseään lakiensavastai
selta väkijuomien alueelleentuonnilta. 

Kunnes kieltolaki on saatu kumotuksi. on Volstead-lakia vii
pymättä lievennettävä laillis tamalla oluen Ja muiden sellaisten 
Juomien valmistus Ja myynti, Joiden alkOhOlipi toisuuden pe~ustuslaki 
sallii, Ja siten hankit tava valtiolle sopivia ja tarpeellisia tuloJa~ 

b 

mät ä ohjelmakoht aa ei vai vaa selvyyden puute kuten on asian-

lai ta republikaanien vastaavan ohjelmakohdan suhteen . Kuulee lausut

tavan epäilyksiä kohdan poliittisesta viisaudesta. koska se vieroi t

taa pUOlueesta kuivat aiheuttaen ehkä republikaanisia voittoja 

Etelässä . EpAilijät eivät usko kohdan tuovan vastaavaa määrää ääniä 

säännöllisesti itsensä republikaaneiksi lukeutuvain l eiristä. 

Kuivat ovat nyttemmin päättäneet peruataa oman puolueensa. 

Voi varmuudella ennustaa e t . i sillä tule olemaan sen enempää merki

tystä kuin muillakaan kahden pääpuolueen ulkopuolelle Järjestyvillä 

ryhmillä. EteläSSä todennäköisesti tämä puuha pidättää . Jonku määrAn 
äAnestäjiä äänestämästä pääpuolueiden ehdokkaita. 

Ulkomaita koskevista ohjelmakohdista kosketeltaessa esitet-

tAköön tässä lähinnä tariffia koskeva kohta, joka on suomennettuna 

seuraavan muotoinen: 

"Kompetiti ivinen tari~fi valtion tuloja varten sekä tosiasi
oita selvittelevä tariffikomissioni, jonka toidlintaan presidentin 
ei ole puututtavaj vastavuoroisuuteen perustuvat tariffisopimukset 
muiden kansojen kanssa Ja kansainvälinen taloudellinaa konferenssi, 
Jonka tarkoituksena on kansainvälisen tavaravaihdon helpottaminen 
Ja entiselleen saattaminen.-

Kitä kompetitivisella tariffilla varsinaisesti tarkOitetaan, 

siita ei ole kuulunut nimenomaista selitystä, mutta on viittailtu 

siihen että se olisi vastakohta prohib1tiviselle tariffille. Muilta 

osiltaan mainittu kohta sisältää ne periaatteet, Jotka esiint7ivät 

kongressissa kAsitel17ssä demokraattien n.s. tariffilaissa. 
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Minkä näkokohdan perusteeLla republikaanisella taholla tul

laan tuota ohjelmakohtaa vastaan hyökkäämään on nyt Jo selvää 

presidentin mainitun lain veton yhteydessä kongressille lähettämäs-

tä viestistä sekä valtiovarainsiht eeri lls'in eilen pitämästä 

rad puheesta. Tariffik omissionin suosittelemia tariffimuutoksia 

koskevan päätösvallan siirtäminen presidentiltä kongressille väite

tään jättäVän nämä muutokset kokonaan lehmäkauppain varaan. vähen

täen asiallisuuden vaikutusta ratkaisuihin. Vastavuoroisuuteen 

perustuvista tariffisopimulcsista republikaanit huomauttavat olevan 

sellaiset kokemukset että 22:sta aikoinaan tällaisella pohjalla 

aikaansaadusta sopimuksesta 16 Jäi kongressin vahvistusta vaille Ja 

2 vaille toisen sopimuspuolen ratifiointia. Kansainvälisistä neu

votteluista toistaiseksi sanotaan olevan varsin vähän hyötyä. 1~ . 

Mills lisäksi varsin purevasti huomauttaa. että kokemus on osoitta

nut lukui~demokraattisten jäsenten oLleen ainakin yhtä innokkaita 

korkeiden tariffieräin kannattajia kuin konsanaan republikaanit, Joa 

kysymyksessä on ollut asianomaisen demokraatin omassa valtiossa 

tuotetui tavarat. 

Kun istuntokautena toisensa perästä on huomannut viimeksi

mainitun väitteen mukaisia ilmiöitä on taipuvainen epäilemään tuli-

siko demokraattisen presidentin valitseminen suurestikaan muuttamaan 

Yhdysvaltain tariffipoli tiikkaa. Tariffihan säädetään kongressissa 

ja voi aikaisempain kokemusten perustalla otaksua että vähemmistönä

kin olevat republikaanit saisivat riittävästi lisä-ääniä demolcraati

selta taholta saattaakseen korkeaa suojelua koskevan ehdotuksen 

kulloinkin päätökseen. Näin ollen näyttää todennäköiseltä että seu

raava nykyisen tariffilain tuomitseva ohjelmakohta ei tqdellisuudessa 

tulisi paljonkaan merkitsemään: 

"Ye tuomitsemme hylJättävänä Hawley-Smoot'in tariffilain, 
Jonka prohibitiiviset mlArlYkset ovat aiheuttaneet kostotoimenpiteitä 
enemmän kuin 40 muun maan taholta. synnyttäneet kansainvälistä 
taloudellista vihamielisyyttä . vaikuttaneet turmiollisesti ulkomaan
kauppaan. karkoi ttaneet tehtU tUIDe muihin maihin, riistäneet Ameri
kan maanviljelijältä hAnen ulkomaiset markkinansa Ja enentaneet hAnen 
tuotantokuatannuksiaan." 
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Ulkopolitiikasta ohjelma sisältää suomennettmla seuraavan-

muotoi sen kohdan: 

"Ohjelmaamme kuuluu luJa ulkopolitiikka, Johon sisältyy: 
Rauha koko maailman kanssa ja kansainvälisten rl1taisuuksien se.l.vit
t äminen Välitys t uomiotietä; sekaantumattomuus mui den kanSOjen sisäi
s iin asioihin; sopimusten loukkaamattomuus Ja hyVä tahto Ja hyvä 
usko rahallisten sitoumusten noudattamisessa; liitt~inen maailman
tuomioistuimeen. ehdot etuin varauksin; sodan hylkäämistä kansallisen 
poli t Ukan välikappaleena tarkoittavan Parisin sopimuksen tehosta
minen määräyksillä, Joiden mukaan neuvotteleva konferenssi on kut
suttava k oolle s iinä tapauksessa , että sopimuksia uhataan loukata; 
kansainvälinen s opi mus asevarustus t en supistamisekSi; Ja yhteiatoi
minta läntisen pallonpuoliskon k~~ oJ en kanssa Monroen doktriinin 
hengen ylläpitämiseksi ." 

Kantansa ulkomai den velkoihin demokraattinen puolue lausuu 

s euraavin s anoin: 

"Me vastustamme niiden velkojen mitättömäkSi julistamista, 
j oita Yhdysvalloilla on saatavana muilta kansoilta." 

Siitä ilmenee että ne toiveet, joita Euroopassa on haudottu, 

että demokraattinen voitto tietäisi vapaamielisempää Amerikalaista 

polit i ikkaa velkakysymyksessä, Julistetaan turhiksi. Puolueen kanta 

on yht~itäVä ennusteluJen kanssa / Joita Jo parin vuoden aikana on 

asiantuntevalla taholla esitetty. 

Vanhoista tradi tioista poiketen ehdokasvaalin tulos julistet

tiin vielä puoluekokouksen yhteydessä Mr . oosevelt'ille, joka tar

koitusta varten lentokoneella saapui Chicagoon. Hän tilaisuudessa 

esitti vastauspuheensa, jossa hän asetti taloudelliset kysymykset 

etualalle. 

Varsinainen vaalikampanja tavanmukaisesti alkanee vasta elo

kuun loppupuolella. Nyt Jo huomaa kuitenkin selVästi, ettei Mr. 

Roosevelt'in kandidaatiksi tuleminen ainakaan täällä Idässä ole 

lisännyt innostusta. Merkit viittaavat päinvastOin siihen, että 

eräs republikaaninen Johtomies e~ ollut kaukana oikeasta käsityksestä 

hänen kutsuessaan Mr. Rooseveltia Jumalan lahjana republikaaniselle 
-ehdokas 

puolueelle. varapresidenttVGarner on ~ös harkitsemattomilla lau-

sunnoilla tarjonnut vastustajille oivallisia hyökkäys-aiheita. 

Republikaanien taktiikka ainakin IdAssä tulee ilmeisest i pää

asiassa olemaan demokraattien ehdokkaan maalailemista radi aaliksi. 

epävarmoihin kokeiluihin taipUTaksi mieheksi. V11memaini tussa suh-
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teessa noJaudutaan Mr . Rooseveltin aikoinaan esittämään lausuntoon, 

Jonka mukaan nykyaika vaatii rohkeata kokeilua . 

Demokraattien taktiikka on jo vuosikausi en kuluessa ollut 

pääasi assa nykyisen hallituksen kykenemättömäksi kuvaamista ja pula

a jan vaikeuksien Sälyttämi~tä hallituspuolueen niskoille . Siitä 

päätellen, että tämä sama sävy esi1~tyy varsin r äikeänä heidän lyhyen 

puolueohjelmansakin alkupuolessa. tällainen hyökkäily tulee s a amaan 

keskeisen aseman demokraattien vaalikampanjassa . 

Demokraateilla, heidän kerrankin ollessa vastustuspuolueena 

suuren pulan aikana, on nyt sillä perustalla oivalliset edel lytyks et. 

utta kaikki ennustelu vaalien tuloksesta on tietenki n toistaiseksi 

mahdotonta . Pienikin taloudelli sen tilanteen paraneminen l ähikuu

kaus ina voi heikentää demokraattien toiminnan pohjaa varsin huomat

tavasti . 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

WASHINGTON, O. C. 

Herra Ulkoasiainministeri: 

Marraskuun 1 p. 1932 

Minulla on kunnia lähettää tämän vuoden raporttini 

no. 13, joka koskee 

.. Sotavelkain järjestelykysymystä 

• 

Vastaano t takaa, Herra Ulkoasiainministeri, mitä 

suurimman kunnioitukseni vakuutus • 

Vapaaherra A. Yrjö-Xoskinen 
Ulkoasiainministeri 
Helsinki 
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Salain en . 

SUO~EN ~~~INGTON- ~SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

RAPORTTI n:o 13 . 

Washington ~sa 1. p:nä marras-kuufa 1932 

Asia: SQ:t.avel,k.a1n j ärJe.1? t~h.-:-..... 

Kir j elmissäni 1624 ja 1775 esitettyjen ~residentti Hooverin 

lausuntojen ja kirjelmässä 1687 mainitun valtionvarainsihteeri Mills-

1n lausunnon lisäks1 ma i nittakoon tilanteen valaisemiseksi, että niin 

valtiosihteeri Stimson kuin alivaltiosihteeri Castle ovat .• i ttailleet 

yhä edellyttävänsä keskust eluja veloista tulevan t apahtumaan heti 

vaalien jälkeen. 

Tshekkoslovakian min1steri kertoi saaneensa hallitukseltaan 

tehtäväksi Yhdysvaltain hallitukselle ilmoi ttaa, että rasittuneen 

budjet t itilanteen johdosta sen olisi miltei mahdoton suorit t aa jou

lukuun 15 p:nä maksettaviksi lankeev1a eriä, sekä pyytämään että mak

suvelvol11suus lykättä1siin. Ennenkuin hän valtiodepartementissa 

as1asta keskusteli, hän 011 epämuodollisest1 ottanut asian puheeksi 

Mr. Y1llsin kanssa. Tämä 011 sanonut. että koska hallituksella ei 

ollut mitään valtuuksia keskustella asiasta, vastaus varmasti olisi 

hylkäävä. Tämän tositilanteen huomioonottaen Tshekkoslovakia on, 

kuten muutkin maa~.asettunut odottavalle kannalle, odottaen mitä 

päävelalliset Iso-Britannia ja Ranska asian suhteen tekevät. 

Ranskan ambassadööri on kertonut Ranskassa liikkeelle pannus

ta pyrkimyksestä jälleen er01ttaa sodan jälkeen syntyneet varastojen 

Jakelu (alempana olevien ohjeiden mukaan) : 

.......... Tav.a.:.~11neD ......... _ ..... _ ............... _ ....... ............................... ... ............................ _ ......... ....... .. 

1) T.v.llinen. 
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J) Ei ti.Joituksiin. 
4) Ei ti.Joituksiin, mutta .. ............ ..... ... ... .. _ ............................ ................. .. ........ .... ............ ................ II~ . 
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ost0 1sta~mneet velat varsinaisista sotaveloistaan. Hän on jyr

kästi neuvonut tällaista j ärjestelyä vastaan,koska se vain sotkisi 

asioita kun nuo sodanj älkeiset velat kerran on voimassaolevassa so

pimuksessa yhdistetyt sotavelkoihin. Kirjelmäni 1624 liitteenä lä

hetetyn promemorian sivulla 5 olen maininnut Ranskan aikaisemmin 

ottaman mainitunlaisen kannan merkityksestä muiden maiden sodan

j älkeen t ehtyjen velkain j ärjestämiselle. Jos se nyt palaisi jäl

leen tuolle kannalle voi edellyttää siitä syntyvän muille velallis

maille vaikeuksia. Mainitun ambassadöörin oma käsitys on et~ei Rans

ka tule maksuja joulukuun 15 p:nä suorittamaan. Budjettitilanne 

pakoittaisi hankkimaan tarkoitukseen tarvittavat varat lainanotolla 

ja sen sanotaan nykyhetkellä olevan arveluttavaa. 

Ison-Bri t annian suhteen lehdissä lokak. 15 p:nä oli United 

Press'in levittämä kirjoitus, jossa väitettiin Englannin varustautu

van maksun suorittamiseen m.m. keräämällä tarkoitukseen tarvittavaa 

kultaa. Tämä tieto pian senjälkeen julistettiin täysin perättömäk

si. Näin ollen saa edellyttää Ison-Britannian kannan asiassa olevan 

sellaisen, jollaiseksi sen voi päätellä siitä, ettei budjettiin ole 

o~ettu mitään tarkoitukseen käytettävää erää. Punnan viime aikoi

na ilmennyt heikkous ei sekään pane päättelemään että Iso-Britannia 

suunnittelisi maksujen suoritusta • 

Sekä I son-Britannian että Ranskan kannasta voitanee parhaiten 

saada tietoja Lontoosta, Pariisista ja Genevestä. 

Kitä pres identti Hooverin vaalipuheissaan esittämään ajatuk

seen tulee, että ehtoj en l1evennys tulisi kysymykseen vain Amerikan 

talouselämälle, varsinkin maataloudelle, hankittav1a erikoisetuja 

vastaan, (katso kirjo 1624 ja 1775) ennen mainittu Un1ted Pressin 

kirjoitus kosketteli s1täkin, mainiten departement*issa valmistet

tavan suunnitelmaa tarkoitusta varten. Tlmän mukaan velkamaksuja 

hyvitettäisiin prosenttiluvuin, jotka r11ppuisivat Amerikan tuottei

den tuonnin lisääntym1sestä siten että prosenttiluku 011si korkein 

maataloustuotteiden tuonnin asianomaiseen maahan lisääntyessä. Mil

tään taholta ei ole ollut saatavissa vahvistusta mainitunlalsten 

suunnltelmaln Olemassaolosta, joten toistaiseksi on varmlnta pltäA 
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niitä sanomaleh t i kirjoittajan omina kekslntöinä. 

Täkäläiset diplomaatit tuntuvat yleensä pitävän presidentti 

Hooverin esittämiä ehtoja absurditeettinä, ottaen huomioon, että 

useimmat vela llismaat ovat maat a lousmalta, jOiden on suojattava 

oma a maa t al outta an. Oli s ihan niinollen aivan nurinkurista, jos 

ne suostuisivat s i ihen, et t ä velkamaksujen lyhennystä vastaan 

j ä r jestet täisiin amerikalaisten tuotteiden dumpinkia niiden mark

kinoilla. Toisin sanoen, et t ä ne ikäänkuin itse maksaisivat pal

kintoja oman maatalouden markkinain pilaamisesta. 

Tässä ma i nittakoon vielä eräs aikaisemmin mainitsematta 

jäänyt tapaus, joka taval l aan epäsuorasti luo valaistusta tilan

teeseen. Syyskuun lopulla Saksan oli ix ed Claims Commission'in 

pää töksen mukaisesti suoritettava Yhdysvalloille lähes kahdeksaan 

miljoonaan dollariin kohoava erä amerikalaisten mieh1tysjoukkojen 

a iheuttamista kustannuksista. Maksu jätettiin yks i nkertaisesti 

suorittamatta. La inamarkkinoilla yleiSÖltä otet t ujen lainain mak

p,' t Saksa suorittaa täsmällisesti. Tämän asian yhteydessä on mie

lenkiintoista . että valtioiden välisen velan maksun laiminlyönti 

ei välittömästi tullut näkyviin rahamarkkinoilla otettujen lainain 

noteerauksissa. 

Edellä eSitetyistä seikoista käy ilmi, että tilanne edel

leenkin on sama kuin aikaisemmin, sikäli että kaikki ovat odotta

valla kannalla presidentin vaalin tuloksia odotettaessa. Jos re

publikaanit voittavat, voi edellyttää jonkulaisia keskusteluja 

johtavien velallismaiden kanssa syntyvän. Jos demokraatit voitta

vat (mikä yhä näyttää tOdennäköisimmäItä) on luultavaa, ettei re

publikaanien hallitus mitään ratkaisevaa kantaa asiassa ota toi

mikautensa viimeisinä kuukausina, vaan kysymys jää rifppumaan sik

si kunnes uusi hallitus, maaliskuun 4 p:nä toimeen astuttuaan, saa 

aikaa ja tilaisuutta kantansa määräämiseen. 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

WASHINGTON, D. C. 

.1 :0 2029 

Herra Ulkoasiainmini steri : 

, arraskuun 17, 1932 

, inulla on kunn i a 1 ;' ettää t äluän v' oden r aportti i 

no. 14, 

Tapahtuneesta pres i dent i nvaalista j a demokraat t i s ista 

suunnitelmi s t a t ariffiin nähden . 

Va staanotta: aa , Herra Ulkoasia i nm i ni st eri, itä suurim

man kunnioitukseni vakuutus . 

Vapaaherra A.Yrjö-Koskinen 
Ulkoasiainmi nisteri 
Helsinki 

o 
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. ASHl .G.'l'O.li .. D .• C • . SSA OLEVA LÄHETYSTö. 
,-

~!1.. /I/et Q . . ; I 'tf'L 11f . ~ '2.. "_ . -

RAPORTTI 0:0 14 

Washlngtoni ssa 15 p:nä marr~uuta 1932 

j ~ , 

ta .. s.uunni t .e.lmi .s t.a.. ta.::r:J. f:h ip 

. nähden • . . . . . . . ... . ... . .. .. . . 

Olen kuullut vaali t a istelun aikana va r sin optimi tisten de

mokraattien vaalin tapa dut t ua 1ausuvan y11ätyksensä Mr. Rooseveltin 

saavutta:tlan voiton suur uudesta . Demokraattinen puol ue ei ole kos-

kaan ennen saavuttanut niin loistavaa voittoa. Tämän pä ivän New York 

Times esittää eiliseen mennessä l a ske tut tulokset (9 , 518 äänestys

alueen äänten vielä puuttuessa ) s euraavasti: Roosevelt 21,115,522 

ä änt ä; Hoover 14, 960,713. Siis Rooseveltin äänten enemmyys ,154,809 

l askettujen äänt en ol l essa 36,7 miljoonaa. 

Kaikki tiesivä t pres identti Hooverin suosion suuresti kasva-

ne en kongressin viime istuntokauden aikana , jolloin hän pontevasti 

ohj asi l a i nsäädäntöelimen toimintaa suur empaa asial1i uutta kohti. 

Kongressin hajaantu~isen j äl keen selvästi huomattavat t al oudellisen 

tila.nteen paranem iseen viittaava t merkit sekä presidentti Hooverin 

vaalitaistelun viime va i hee ssa osoittama taist elukyky, synnyttivät 

uusia toiveita republikaaneissa. 1yt kuulee lausuttavan r. Hooverin 

läheisten ystävienk i n t aholla , että vaalin tulos viittaa s iihen, et

tei Mr. Hoover, jos vaali oli s i tapahtunut 9 kuukautta s it t en, olisi 

saanut ääniä kuin ni!1eksi. 

Jakelu (alempana olevien ohjeiden mukaan) : 

J~;;I.y'~l. :U,P,IL . ..J ~ .. k;a\lPp.~.p9.1. .P.~ t ~. '3. ~.P.~ .... ~.~.:l~.:l.~.!.~.: ........... ...... ...... , ................. . 

1) T.val/in~n . 

2) T.v.//jn~n ja Ii.iilcsi ... ... .... ...... ... ... . ............................. ............................ .......... ........... . U~. 
J) Ei öedoituksiin. 
4) Ei öedoituksiin. muHa ...... ...... ..... ............. . ..................... .......... ............... .................... ... ......... . /le. 



• 

• 

- 2-

asiantuntija-lausuntoj en mukaan 
Äänestäjät ovat)äänest neet etupäässä pula- a ikaa ja pula-

ajan hallituspuoluetta vastaan, e:ll1ät!!ä varsinaisesti minkään määrä

tyn politiikan puolesta. Suurten ääne t ä j ämäär äin tosin sanotaan 

antaneen äänensä demokraateille näiden kieltola i n kumoami seen täh-

täävän ohjel~an perus t al la, mut ta t ämä e i k woa voiton l uonnetta 

ennen ka ikkea huonon a jan vas tus tuspuolueen voittona. Sama va s t us

tustunne on epäilemättä ohjannut äänes täjiä myöskin kongressivaa

leissa ja osavaltioiden kuvernöörivaaleissa. Nykyi sessä kongres

sissa demokraate i lla jo oli 8 äänen ene::unistö edusta jahuoneessa, 

jon' un äänen puuttuessa ene~nistön hallitsemi s eks i senaati ssa. Ny t 

on täytevaalit ko rjanneet t uon vajanaisuuden jouluk . 2 p:nä ko oon-

tuvan senaatin demokr aattisessa r yhmäs sä, ja uus i kong ressi, joka 

maali skuun 4 päi vän jälkeen muodos t aa l a i nsäätäjäelimen, on vahvas

t i de, okraattien kont rolloi ma . Edustajahuoneessa ene nistö tulee 

nyt käs illä ol eva in tietojen mukaan olemaan 60 pa ikkeilla , senaa-

tissa kuuden pai kke i lla . Uonet r epublikaanien vanhoista joht aj ista 

kute n floor leader, senaattori Wa tson I ndi anasta j korkean t ariffin 

symbooli, f i nanssi komitean puheenjohtaja Smoot Utah 'ista j kiivas 

taistelij a Moses , New Hamp shirestä, ja maaharu uuttorajoitusten es i

puhuj a pa r preference Jones Washingtonista, häv i s ivät vaaleissa • 

Jo skaanpuoluer a j a t eivät .oni i n a i koihi n ole tärkeimm issä 

kysymyksissä pysyneet selvinä ja joskaan ei voi edellyttää nytkään 

tulevan niin käymään, koskapa demokraatt i en kannattajien j oukossa 

tällä kertaa on edus t ettu entistäkin runsaammi n vastakkaisten nä

kökoht a in edusta jia , vanhoillisista radi ka al isiin, se seikka, 

että hallituspuolueella on va r ma enemmistö 1 ole: !n issa huoneissa, 

tulee epäi lemättä helpottamaan päätöksi i, pääsemistä ja t urhan tak

tiko imisen välttämistä . Kun etevä valtiollinen ajattelija, nykyään 

republikaaniseen New York Herald Tribuneen kirj oi t tava,de okraattei

hio itsensä lukeva , Walter Lippman myöhään vaal i tai stelun a i kana lau-

sui antansa Mr. Rooseveltiin nähden, hän er i koi sest i korosti rat-

ka isevan tärkeänä se ikkana sitä , et tä Roos eveltilla on paremmat edel

lytykset k in Mr. Hooverilla saada asioita l äp i aj etQ~si kongressissa 

Maailma nyt kysyy millaisia mu~toksia Amerikan politiikassa 
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tulee tapahtumaan maali kuun 4 pä i vän jälkeen. Si i hen ei kukaan, 

e ivät edes demokraatt ien jOhtomiehet , voi vielä antaa l ähi tulkoonkaan 

tark: aa vastausta. Pääkysymysten r a tkai su riippuu uuden kongressin 

kannanotosta. i ä se tul ee olemaan, on su resaa mä·· in a-voi tus 

vielä toi stais eksi . On jo puheita siit ä , että uus i presidentti tu

lisi kutsumaan uuden kon res s in ylimääräiseen istuntoon p ian maalisk. 

4 p : n jäl keen (uuden kongressin vakinainen i stuntohan alkaa vasta 

jouluk. ensimmäisenä maanantaina 1933 ) . Jos eivät uuden kongressin 

jäsenet silloin vielä ole a ivan varuillaan valit s ij amiestensä reak

tionien suhteen, voi käydä niinkuin ol i käynyt 7ilsonin a i kana, et

tä ens i mmäisenä ylimääräisenä istuntokautena saadaan a ikaan laajakan

toisia, uud1 stus ta politiikassa tietäviä päät öksiä. utta käy ehkä 

ei tten taas en ni i n, ett·· kongr ess i n jäsenten j ouduttua vali tsi joiden

sa kanssa ' osketukseen tuon is tunnon j älkeen /vanha t syvään j uurtu

ne et enna;c 01U1 l10t pääsevät taa sen myöhe nissä is tunnoissa jarrutta.

vasti vaikutt~ aan. 

Jonkuverran osviittoj a edess ä olevasta suunnasta saa tieten

kin demokraa t tien puol ueohj elmasta, jonka me itä ;iinnostav i a pää

koht ia koskettelin r aportissan i no. 12. Lisää perustaa arvailuille 

l öytää Mr. Rooseveltin va li t a istelupuheista. Hän tosin enim~läk

seen r a joittui puhumaan kauniita ylimalka isuuksia . Senhän käsittää, 

kun ottaa huomioon, kuinka erilaisiin aineksii n hänen oli vedottava. 

Tuosta hänen t akt iikastaan myös on se etu, et t ei hän t oi meen astu

essaan ole sitoutunut tekemään montakaan tarkasti määrit eltyä asiaa, 

joten hän e i ole velvollinen yritt äm · ··n s ella ista , mi nkä t osiasiat 

osoittavat mahdot t omaksi. Koet an seuraavassa esittää muut amia viit

t auksia siitä, mi in demokraattinen hall itus to i mikautenaan luulta

vasti tulee pyrkimään tariffiasiassa - mikäli tällä hetkellä tiedos

sa olevista l aus nno ista voi tehdä päätelmiä. 

Puolueen va iohjelmassa päämääräksi ilmoi tetun "compet itive 

t a riff'in", kilpa ilu-tariffin, Mr. Roosevelt Sioux City'ssä pitämäs

sään puheessa määritteli tariffina, II joka asettaa amerikalaiset tuot

tajat tasaveroisiksi markkinoilla (puts the on a market equality) 

ulkola1sten kilpa ilijoidensa kanssa, joka tasoittaa eroituksen tuotan-
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toku t annuk i ssa". Demo r aat tien puolueohjelma nelj ä vuotta sitten 

määri tteli kannan seuraavasti : "Todel li sen eroituksen tuot antokus-

tannuksissa kotimaassa ja ulkomailla .. . . .. . pitää olla äärimmäinen 

kun:<in tariffierän mitta" . Nä istä määr i t el mistä kii nnipi täen on jo 

t a ipuva inen päättelemään, et tä pitkälle meneviä t a i yl eisiksi muodos

tuvia alennuksia ei uuden demo raat t i sen halli tuksen a ikana ole odo

tettavissa. Lukuisa i n pääkilpnili j s i jonkun t avaran kaupan al alla 

l e i mat tavissa ol ev i en ma iden valu t an a l haisuus jo. t ekee s en, että 

määritelmässä edelly te tty" äärimmäinen r a ja" voi olla va rsin korkea. 

Jos saa rakentaa j ohtopäätöksiä kokemuksista kahden viimeis en tariffi

lain s äätämi s en a i kana, demokraa t isen enemmis tön taholla t ulee varsin 

usei n olemaan riit tävästi j ' s eni ä , jotka OVRt va l mi it kannattamaan nyt 

våhemo istöpuol ueeksi j ääneen r epubl i kaanisen puolueen aj ~ia korkeita 

t ariffieriä eri tuotte i lle . Tosin erä s korkeita tariffej a usei n ää

nestänyt demokr aatt inen s enaa ttori hiljan l ausui t ehneensä sen repub

likaani s en systeemi n a i kana, koska se kuului j ärjest ~lmään, mutta tu

levansa nyt t arkemmin pysymään periaatteissaan. J )S t ämä lausunto 

kuvaa yleistä käsitys t ä hänen puolueensa t aholla, selvä systeemin 

muutos voi tulla näkyviin. Epäilen 6i t ä, kunnes .ahdollisesti ilmaan

tuu ene än a ikai s e. pain kokemusteni kanssa ristiriidassa olevia tosi

asioita. 

Vaalita i s t elussa tietenkin hyökkäiltiin nykyistä korkeaa t a rif

fia vastaan. Niinpä Mr. Roosevelt enneu mai~itussa Sioux Cityssä pi

tämässään puheessa l ausui: "Luon, ol l inen asia, s äädyt-tömän korkeat 

tullierät l a i ks i tul leessa ehdotuksessa (HaVlley Smoot l in "bill") on 

saatava alennetui ksi. ! utta meidän ei ole ni i t ä alennettava alle o

soitetun p isteen". Tämä osoitettu piste oli:" mitään tullia ei ole 

alennettava pisteeseen, jossa vah i nkoa koituisi luonnollisille t eol

lisuuks1l1em·!!le". 

Va r sin merkil l inen oli Mr. Roosevelt i n Baltimoressa lokak . 25 

p:nä antama vakuutus , e t t ä tarkoitus ei ollut alentaa maataloustuottei

den t ulleja. "En tunne mitään liian korkeita maataloustuotteiden tul

leja. Tarkoitukseni ei ole että näitä tulleja alennetaan". Kun pitää 

mielessä, ettd juuri maataloustullit ovat Keski- ja Etelä-Amerikan 
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maille kai kke i n ärpyttävimpi ä ja tuhoatuottavimpia j a a i heuttavat 

hankausta Kanadan ja er äiden Europank l n maiden kanssa , käsittää 

että mainitun vakuutuksen noudattaminen r a joittaa "kaupan elvyttä

miseksi l1 suoritettavien tullia lennusten alan vars in ahtaaksi. TOi-

sessa tilaisuudessa • Roosevelt, vastaten senaattori Smoot'in 

tekemii n syy t öks iin, nimenomaa vaku tti, et t ei hän ole l uvannut so

keritullin al ennus t a . 

Sioux Oi tyssä pi tämässään puhe essa :.:r. Roos evelt l ausui pi

tävänsä "ensim äisenä ja toivottavi pana" menettely tapana t a riffin 

alentamiseksi kansainvälisiä neuvot teluja, joissa Yhdysvalla t suos

tuisivat "al ent amaan jossain määrin joi t aki n t ullieriä" tarkoituk

s ella saavuttaa "ulkola is ten t ullimuurien al entamista, jotta suu

rempi määrä meidän yl1j äämäs t ämme saadaan pääsemään ul komaille". 

Myöhemmässä l au sunnossa hän on ilmaissut käsittävänsä kes tävän u

seita vuosia, ennenkuin alennuksia sopimustein saadaan järjestetyksi. 

Toisena menettely tapana triffin alentamiseksi Mr. Roosevelt 

mai nitsi s euraavan: "Demokraatit tarkoittavat saada aikaan tarpeel

lisen alennuksen käy tt ämällä t ariffikommissionia". Hän vi i ttasi 

tässä yhteydessä presidentti Hooverin vetolla itättömäk si tehtyyn 

n.s. demokraattien tariffilaki ehdotukseen viime kongressikaudelta • 

Tämän ehdotuks en mukaan t a riffikomis s ionin l ausunnot oli esi tettä,rä 

kongressille, eikä kuten nykyään, presidentille ja ehdotukset tul

lier ien muuttamiseks i eivät olisi kongress i n muutet t avissa siten, 

että muiden tuo t teiden tullieriä samalla korj a iltaisiin. (Tällä 

vi1mema1 nitull a rajoituk s ella tietenkin t a rkoitetaan estää se, et tä 

kustakin komm issionin ehdotuksesta tulisi lähtökohta laa jakantoi

sille l ehmäkaupoille.) 

"Luottaen uskon" , Mr. Roos evelt lausui, "että s ellaisen jär

jestelmän kautta tuDierät muodos tettaisiin niin kohtuul l i s iks i, et

tä j äisi vähäsen tilaisuutta arvostelulle} t a i edes virheiden löytä

miselle .• ".,., Toivon että jokin sellainen muutos pian säädetään 

laiksi. Se on saava sydämellisen kannatukseni". Vaalikampanjan 

kuluessa ei ole näkynyt viittauksia aikomuksista äkk i ä panna toi

meen tariffilain uusiminen, vaan siis ainoastaan vi i tattu edellä 
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maini ttuibin tari ffi n a1entamismenette1yt apo i hin. Sekin puolestaan 

vii ttaa s iiben, et t ei suuria muutoksia tariffissa suunnitella. Eräs 

virkaveljeni jo sanoi by1änneensä suuret toiveensa ja toivovansa 

vain, että ainakin tariffilakia toi eenpanevain virkamiesten bävyt

tömyyksi11e sel laisina kuin ne viime a i koina ovat ilmenneet, (kts. 

esira . läb.kirjelmää no . 1954, 2/XI ' 32) asetetaan uuden ballituksen 

aikana varmat r a jat. 

Monet demokraatti en j obtajat ovat kyllä pontevamm in kuin Mr. 

Roosevelt puhuneet kaupan suojamuurien alentamisen välttämät t ömyy

destä. Niinpä Owen D. Young New Yorkissa t . k:n 3 p:nä pitämässään 

puheessa l ausui että kaupalle rakennetut muurit olivat bävitystä 

tuottavampia k in as~autuminen ja uhka sivat kansai nvälistä rauhaa 

enemmän kuin tämä . "Ainoas taan kaupan pal auttami sesta riippuu maa il

man sekä tal oudellinen että ybteiskunnal linen pel a stus", bän lausui. 

J ää näh täväksi kuinka voimakkaina tällaiset virtauks et kongressissa 

e s i intyvät nykyisen pul akauden pa inostuksesta. Sitähän ei vielä 

tiedä osoittautuuko niin, että aikai s empiin, toisenl a isina a ikoina 

tehtyihin havai ntoihin perustuvat päätelmät nykyoloissa ovat paikkan

sapi tämättömiä. 

Ulkopolitiikasta ei demokraattien kampanjassa mont a kaan sanaa 

puhuttu, lukuunottamatta t a riffin yhteyteen liittyvis t ä asioista. 

Ainoaksi perustaksi suunnan a rvaamiselle j ää vaaliohjelman lybyt 

lausunto . ( kts .rap.12 ). 

Seuraavassa esitän l yhyen yhteenvedon demokraattien julkitul

leesta ohjelmasta: 

Yleisten t öiden laa jentaminen hätäapu- työn hankkimi

s eksi; päivä- j a tunti työn lyhentäminen hall i tuksen esimerkin 

mukaan; federaali- ja osahallitusten väl illä t apahtuva ko

ordineerattu työnva ihto. 

Farmikiinnitys ten teho aampi fi nanssiointi; ~aatalous

t uotteiden myyntiä koskevasta laista poistettava hintojen 

stabi1isointia koskevat määr äykset ; maat alo stariffit pysy

tettävä voimassa. 

Tasapainoon saatettu budjett i; olut-vero; mUita uusia 
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veroja ei m!iir ä ttävä pa i tsi n·· änhädän estämiseksi ; ei elin

tarve- eikä vaatetusveroa; ulkomaisia l ainoj a ei pyyhittävä ; 

valtion nykyisist ·· juoksevista menoista säästettävä 25 'f. 
hallituselinten uudestajärjestelyn ja tarpeettomien vira sto

jen lakkauttamisen kaut ta; bonusmak~uja ei etukäteen suor i 

tettava joll ei val t ion kassassa ole käteistä ylijäämää. 

Pörss i en ja u i tten y tiöiden osakkeita 0 is t avien 

suur y t i öiden säännös t ely; a rvopaper i en li ikkeelle laskemi

nen julka isemalla l a i naa koskevat tosiasiat ; val tiodeparte

mentin ylivalvonta ul komaisten l a i no jen liikkeellelaskemisen 

suht een lopetettava ; Federal Reserve' n luoton käyttämistä 

keinot teluta rkoituks iin r ajoitettava; eks it tävä nopeamp i a 

mene ttelytapoja ulj ettuj en pankkien varojen realisoimiseksi. 

Yl e isöä palvelevien moottoriajoneuvojen j a valtioiden 

välisen voimansiirron s äännöstely; rauta teiden hallinnon

alai suuteen asettami sta ko kevien l ak ien tarkistus ; yleisi ä 

etuja palvelevien yr ityst en (publie utility ) taksojen määr ää

misessä on sovel l ettava "va rovA.i sten sijoitusten" periaate tta . 
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Salainen. 

'lAStiI } O.TOI., D. •. C~. SSA OLEVA IAIIETYSTö. 

RAPORTTI n:o 16 

Wasbington1. ssa 17 p:nä marraa kuuta 193.2 

Asia: S~rtavelkart!a.k.liluj .eD .......... . 

l y kki:j,ysPY'YW1Ö :t.A ... 

Va. in tulosten käytyä selville, president t i Hoover sähkötti 

yksi t yi s esti kodistaan Kaliforniasta, Palo Alto s ta, voiton saavut

tane elle kilpailijalle onnittelunsa hänelle tarj outuneesta tilaisuu

desta palvella maata. Samalla hän lupasi ka ikin tavoin olla avuksi 

yhteisen päämäärän edistämisessä. Tämän tarj ouksen Mr. Roosevelt 

vastauksessaan ilmoitti ottavansa vastaan. Ensi . ä inen asia, j osta 

presidentti Hoover pyysi sa~da neuvotella valitun presidentin kanssa, 

tuli demaan kysymys sotavelo i sta, joka tuli es ille siten, että Iso

Britannia 10 p:nä päivätyssä nootissa ja Ranska s amana päivänä päi

vä tys sä memorandumissa, olivat pyytäneet Yhdysvaltain suostumusta so-

tavelkamak suj en lykkäamireEnsiksi kunnes velkakysymys kokonaisuudes-

saan olisi saatu tarkastetuksi. Nä iden asiakirj a in s anamuodon, sa

moinkuin presidentti Hooveri n Mr. Rooseveltille osoitetun kirjeen 

tekstin lähetin Ministeriölle kirjeen no. 2011 l 4/XI, l i itteinä, 

ja~etan että ne ovat . inisteriössä jäljennetty kysymystä harraata

vain elinten tutkittaviksi. 

Kirjeessään presidentti Hoover selostaa nyky i stä t ilannetta 

mainiten konO"ressille esittämänsä ehdotuksen lautakunnan perustami

sesta selvittämään kysymyksiä, jotka voivat johtua siitä, että yksi-

Jakelu (alempana olevien ohjeiden mukaan) : 
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tyi set velallisma t tilapäisesti pulan aikana eivät pystyisi vel

vollisuuksiaan t äyt tämään. Hän myöskin 1 i oaa kongressin mora

torio-asian yhteydessä t ekemän päätösl ausel man , jo a sisälsi oi-

roenomaisen s eli t yksen, ett " on vastoin kongressin politiikkaa, 

että viera i den La iden velkaa Yhdy valloille julistettaisiin mi

tätt ömäks i t a i vähennettäis i in, j a jossa lisäk i selvyydeksi l au-

suttiin, ettei päätöstä ill ään tavoin sa isi ni i n tulkita ett;" se 

vii t t a i s i vastakkaiseen politiikkaan tai si sältäisi sivut arkoituk

sen jonaki n aikana ottaa harkittavaksi muutosta t äten j ul istetus

sa politiikassa • 

Näht ävästi Engl annin ja Ranskan esittämissä asi~~ irjois sa 

olevan viittauksen johdosta Hoover-Laval dekl a r a tioon, presidentti 

Hoover kirjeessään koros t aa, että kongressin selvästi ilmaistu kan

ta o ~ oittaa, etteivä t Europan maiden keskinä iset sitoumukset ole 

voi neet perustua ihinkä:" vakuut uksiin Yhdysvaltain puolelta . TOi-

sin s anoe n presidentti ilmeisesti t äten tahtoo saada sanotuksi , et-

tä Euroopan maat tietävä t , ettei hänell ä ole ollut valtuuksia min

kään sitovain vakuutusten antami s een, k Jskapa kuten tunnettua, asia 

riippuu kongressin , eikä h~ ,en päät ösvallastaan. - Tätä tosiasiaa 

silmälläpi t äen her "" ä 1 i elessä ky sY!JYs, oliko tuo Hoover-Laval dek

l a r at i oon vi i ttaruninen psykologise sti oikein l askettu /nyt kun sekä 

uusi presidentti ett ä kong ressin molemmat huoneet ovat demokraat

tisia. Voihan helposti käydä niin, et t ä voitettuun presidenttiin 

viittaus vain vahvistaa vastustusta. 

Olen aikaisemmin eri yhteyksissä tiedoittanut , että demok

raa tit vaaliohjelmassaan asettuivat ehdottoman kielteiselle kannal

le sotavelka in j ä rjestelyn suhteen. Vaalita istel ' n aikana asiaa 

kosketeltiin aivan vähän, ja samassa kielteises sä hengessä. Heinäk. 

30 p:nä Mr. Roosevelt pitämässään radiopuheessa kosketteli Lausannen 

kongressin tuloksia l ausuen: 

"Se vaara nyt on tarjolla että ne (velallismaat) ~ kääntä

vät yhte1sen rintaman meitä vastaan. Tämä johtuu, käsitän, ei niin-. 
kään paljon veloista, jotka ne ovat meille velkaa, kuin meidän kau-

palle asettamistamme suojamuureista. jotka tekevät probleemin niin 
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va i keaks i . Velat eivät tule muodostamaan probleemia - meidän ei 

tarvitse nii tä antaa anteeksi - jos ole e realisteja, j är j estäen 

keinoj a , joilla maksujen suoritus on ahdollinen voit t ojen kautta, 

jotka syntyvät uudelleen elpyvästä kaupasta .•.. eidän poli tiik-

kamme on juli stautunut velka i n mruc sam i s en puoles t a , mut ta samalla 

se puol taa alennettuja t ariffeja ja kaupan elpymistä, jorua kautta 

avataan tie maksui lle." 

Var apr esident ti-e.dokas Gar ner yöskin l ausui käsi ; ksenään, 

että so t avelka p robleemi oli yksinkert a istutet t avissa oikeudenmu

ka isella tariffipoli tiikalla. '1' eidän on ali tuisesti oltava valvall-

l a kasvavalta näy t tävsn, europala iselta j a a~erikalais elta taholta 

t ulevan, ve l ain poispyyhkimi stä t arko ittavan pa inostuksen suhteen". 

onet demokraat tien johtomiehet ova t ilmaisseet vastakkaisen kan

nan. Niinpä Newt on D. Baker jo 1926 puhui velkain pyyhkimi sen puo

lesta. Kuver nöör i Ritchie ennusti heinäk. 24 p. 1931 ettei velkoja 

Hoover-moratorion j äl keen maksettaisi vanhoilla perusteilla . Alf

red E. Smith ehdotti viime keväänä, että velat olisi va i hdettava 

kauppaetuihin, ilmaisten vakaumuksen ettei velkoja muuss a t apaukses

sa mak setta isi. - Mi käli demo' raattisesta puolueesta on puhe, sen 

knnt a on s elvä • 

Kuvernööri Roosevelt, ollen lievästi vilustuneena, vastasi 

suostuvansa henkilökohtaisella , epämuodollisella taval la ke Qkus te

lemaan tästä mielestään republikaanien huol ehdittavasta asiasta 

kun hän parannuttuaan ja vält "ämättö ät virka- asi ns a toi i tet t uaan 
Waehin~tonin kautta 

matkus t a isl1lepäämään Etel än er 'i ··lle t erveysl ähteelIe. Arvel aan 

t apaamisen t ul evan tapahtuma an ensi viikon puolivälissä. 

TOissapä ivänä Belgia jätti ,nemorandumin, jossa se Ison-Bri

t annian ja Ranskan der. nrc .. eih in vii t a ten pyysi maksun lykkäystä. 

e orandQ~in sanamuoto lähetetään kirjeen no. 2032 liitteenä. 

Presidentti Hoover palaSi eilen matkaltaan Washingtoniin. 

Mitään varmaa ei vielä ole ehtinyt vuotaa ulos hänen keskusteluis

taan täkäläisten virkamiestensä kanssa. Tilanne on niin oilen yhä 

täysin epäselvä. 
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Lehdet sis ält ävät su ren määr än kongressin j ohtajien e~ittä

mi ä l ausuntoja. _ai nit takoon t ä s sä muut amia. 

Senaat in ulkoas i a invaliokunnan tuleva puheenjoht a ja, senaat

t ori Swanson, joka on ollut tir. Roosevel t in l ähe i nen kul ii ss ien-

t aka inen neuvonant a j vaalita istelun a i kana, ja josta luullaan tu-

levan va i kutusvalta isen ulkomai ta koskeva in asia i n neuvonantajan, 

on ei l isen ev; York Timesin ukaan l ausunut vastus t avansa velkain 

pyyhk i mi st ä ja i l moitt nut olevansa vakuutettu /et t ei kongressi hy

väksyisi jouluk. 15 p:n maksujen lykkäystä. 

Edusta jahuoneen demokraatt ien j ohtaja, j osta luultavasti tu-

lee puhemies Ga r ner 'in jälkeen, on saman lehde l: ukaan l ausunut 

olevansa mu ttumattomas t i aina l a i natilanteen muuttamista vastaan. 

"Tämä moratorioasia on mitä naurettavin asia, eikä ole vähint äkään 

mahdollisuutta ett ä tämä tai mi kään myöhemp i kongressi sitä hyväk

syy". Kuit enkin hänen kerrotaan ! yijhem!1in sanoneen, että hän ol is i 

valmis harkitsemaan velkain a l ent amista tariffial ennuksia vas taan. 

Hän ei sanonut ottavansa varustust en vähennystä lukuun mahdollisena 

velan alennuksen korvauksena. 

Kaikki kol me t Oista is"ksi demar chej a tehnyttä J:1a3.ta esi t tä

Vät reparatiomak ~ujen lykkäystä pääperus teena. 

b i käli virkaveljiltäni olen kuullut, odotetaan lähipäivinä 

Puolan ja Tshekkoslovaki an de a rche j a . MOlemmille repar at iomaksut 

ovat mer~ inneet va r in vähän , joten niiden on koet ettava keks i ä 

.uita a r gumenttej a . 
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RAPORTTI n:o 16 

Asia: SO.ta.yel!~ak.ysY!llyj{ s.en .. a.e .~!!1~ ..... . 

Raport i ssan i no . 15 ma i ni tsemani pr e identti Hooverin ja maa-

l iskuun 4 p : nä president iksi tul evan r. Rooseveltin tapaami nen 

oli ti istaina t . k : n 22 p : nä. S~ an päivän iltana r. Roos evelt t apa-

ei puo lueensa johto i eh i ä ~ a s euraavana päivänä Va l ko is essa t a lossa 

oli neuvottel uja ko r essin johtomiesten kanssa . T. k : n 24 p : nä sa-

no a le det julka isiva t presidentt i Hooverin s el ity s en kannastaan 

vel kakysYI ykseen n" den . Tämän l aus:.l: on sana!ll oto on lähetetty 

kirjeen . o . 2100 lii tt eenä. Käännet .:ikö :) s iitä t äh" ne neljä 

ko taa, joissa periaatteellinen kannanotto määritell ää 

1. Nämä vela t syn t yiv:·t ja asetettiin l a inaaj ien epäil emättä 

yv ässä uskossa teke. än ehdotuks en s okä Y~ d sval t a in h li t ksen 

edellytyksen perus t alle, että e ovat todell isia lainoja, jotka ak

setaan t a ai s i n . Ilme n tät ä edel ~'ty tä voi t a een t eki. ol ettaa , 

e t tä Yhdysval tain hallitus olisi myöntänyt näitä l a i oja niin suu-

re esa äär ässä. ~ e ol e lIe koko a j an ol l ee t sitä iel t ä , ett ä nämä 

vapaaehtoiset s i t oumukset on l unastettava t äy teen määr äänsä, mikäli 

ei molemmi puol isesti tois i n sovita. Tämä on ka i k' i en kansa i nvä-

listen sito us ten ylläpi t ämisen perusajatus ja si täpait si 01 eel11s

ta koko sille luotto- ja l uottamusr akennelmalle, josta nykyaikainen 

tal oudel l inen elämä ri1pplill 

Jakelu (alempana olevien oh;eiden mukaan) : 

Tavallinen ......... .. .................... 

J) T.v.l1in.n . 
2) TAv.l1in.n j. li.iiJr.si ..... ... . .... . ....... . . ...... ........ ............... ................................... .............. l/e. 
J) Ei ti«lDituksiin. 
4) Ei tiedoitulcaiin. mutt. ......... ........ .... ....... ... ..... ... . ............... ..... ........... ...... ...................................... /1 •• 
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2. Y dysvalta i n .allitus on a usta al~aen 01 1 tilIä an

nalla, et tä s e neuvottel ee j o a isen vel all is. aan halli ' sen kans sa 

erikseen, koska s el~äe ti eri l ai s et olosuhteet l ii t tyvä t uhunkin 

eri t apa kseen . Tämä käs i ty kanta on useampaan ot t eeseen s el itetty 

joka isen asianomai s en v i eraan .aan halli t selle , s ekä l a i noj a an

ne t tae ea et t ä ni i ä si tte~1 i j ärjest el täessä eri velall ist en ans

sao 

3 . VeI oj a j ä r j es tel täes ä k s sakin eri t "pa l{s essa otettiin 

huomioon j oka isen e ri vel alli "" .. a an t al o' d.ellinen tila ja m" su..lcyky . 

i ::. den ;: aks jen nykyi nen a rvo, jo a Yhd.y v llo illa on saatavana 

l a inoja annettaes sa a setettujen ehtojen . ukaan, al ku. e r äisi ssä so

pi~uksissa määr ätyllä 5 prosentin orol l a , osoittaa, että ni i d.en 

ko~~onnisarvosta on s ostuttu a l ent anaa 30 - 80 prosenttia . 

4 . 8ii t ä a jasta al. a en , jolloin n" ä Yhdysvalloille s'..1ori-

tettava t vela t syntyiv ät, 0 n Yhdysval tai n h lli tus j ollå.o a i sesti 

vaatinut , että niistä on neuvotel t ava ko:ronaan er ill ään sodan a i

heutta nist a repar atiovaa ti. uks i e ta. 1I 

Lausunnossaan preside ntti Hoover . yöskin vii ttasi vaali t ais

t el un aikana esittänäänsä a jatuk s een, e t t ä . ' l lainen kouraantuntuva 

ko rvaus , uten amerik ' l ai s en t yön ja maat~l ouden t uott e iden ma r kki

na in laa j ent ami en , voi Yhå.ysvalloille t ottaa SU'..1re pia et ja k in 

kä teis aksut . _ i 1t a in ja k upan terve ty .l iseen j oh tavia keinoja 

ehkä tut Lusten av lla s el vitetään olevan .. uitakin , hän a rveli ja 

n" ä keinot ehkä avaavat mahdolli Ruuk sia rss i va ikeuksi en voitta-

mi seksi. Hän lisä si viit t as i asei t a r ii.wni ' onferenssiin ja 

oå.ot et t av i ssa olevaan t al oudelli seen konfer e s i in t i l aiFuuksina, 

j ois sa voita i s iin keks i ä t eit ä j oita annat taa tutkia. 

Presid ntti Hoover edelleen ilmoitti kannatt avansa erityi sen 

elimen ~ odostamista vel :,atila nteen t ut kimiseksi esittäen ajatuksen, 

ett ä tällaisen elimen j ä s ene t ol i si valittava ni i n, että jot ut 

he ist ä oli s ivat ident t isi ä t aloudellisen konferenssin delegaattien, 

to iset a seistariisumiskonferenssin delegaatti en kanssa. 

Ai noa presidentti Hooverin l ausunnon ko ta, joka viittasi 

jo~~ulai8iin mahdollisuuks iin joulukuun 15 p:nä 1ankeevien maksujen 
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j " rjest äm isek i, koski va in sella isia maita , joille k rs piarvon las

ku ja maai l oanka pan yleinen väheneminen ovat tehneet mahdottomaksi 

välit ömäänsuoritukseen t a rvi t tavan maksun sii rtämisen dollareissa, 

il .. ::tn e t ä si i tä k itnisi ol emminpuo_isia vahin oja. Sellaisissa 

t apaw sissa hän sanoi Yhdysva l tai n halli tu.l{ sen ottavan har ., i ttavak

seen ehdotu .. sen, et tä j ULlku lia . aksettava suoritus s ori te ttaisiin 

Yhdysval tain til il e rie raassa vai uta s sa, s orite ttavak si ~al tta-

rssiti l teen salliessa er i a i . oina. utta noiden ulkola is ten 

valu t t a in a rvosta pitä i s i antaa takuut. J ~s tällaiset tapaukset 

saatetaan Yhdysval tain tietoon, presidentti ilmoitti ne esittävänsä 

konr res ill e nopeita t oi menpi t eitä varten, mutta hän sanoi s~nalla 

että hä en täyt . vaatia, et tä ol emassa olevia s opimuksia on nouda

t et tava kunnes as i a ukaisest i valtuut etut asia noma isten hallitus

ten ed sta jat ovat päättäneet ni i t ä lieventää. 

24 päivän sanomalehdet julka isivat myöskin r. Rooseveltin 

l ausuman. Huomautettuaan a luks i, että Engl anni n , Ranska n ja nuiden 

valtioiden väl i ttömästi esit t ämät kysymyks et syn.'1ytt ävät edesvas

tuun, j oka hänen i ele sF;in k uluu ny 'l iselle hallituk s elle ja kong

res s il le , h ;'n il oi t t aa hyväksyväns ä presid ntti Hooverin neljä 

yl empänä käännettyä periaa t et t a. Kutta h ;' n ilmo ittaa olevansa eri 

miel tä president t i Hoover i n kans a el imeen nähden, j onka Amerikan 

puol el ta olisi vel ka y 'Im y ses t ä kes' ~us t eltava vieraiden val toj en 

edusta jien ka ssa. r . Roos evelt ilmoit t aa kannattavansa neuvotte

l ujen käymist· tavallist a diplomaat t i sta tietä , siis i~että tar

koitusta varten j ärj es tettä i s iin kongressi n val tlutt ama erityinen 

va1 tuuskunta. H:in sanoo käs i t tävänsä kannattaIllas taan menet telystä 

olevan sen edun, että mi kä vel al linen tahansa v i milloin tahansa 

Yhdysvalta in halli tuk selle ilmoittaa uusista olo suhtei s ta ja tosi

asioista , joilla on vai utusta va l kat i1ant een j ohonkin p ol een. 

Pre sidentti Hoover on myöhem .. i 11 ilmoit tanut r. Rcosevel tin 

kannasta riippumatta pysyvänsä omassa n, jon a mukaan hän siis tu

lee kongressille ehdottamaan eri tyisen neuvotteluelimen perustamista. 

Tshek oslovakia esitti maksun1ykk~ystä pyyt ävän nootin 21 p:nä. 

ja seuraavana päivänä Puolan ambassadööri teki vastaavan demarchen 
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keskus telemalla asias ta val tiode. ~rtementissa ja j - t täen 1 ' yen 

memora dumin. Tshek oslova ki an noot ista on j "lj ennös ki rj een no. 

2100 l iitteenä . Sii t ä ilmenee että a r gument t ei na käytettiin, pa it

si viittausta vell;:"- ,.ian vaikut kseen yl ei s een ta1011delliseen t i

l anteeseen , maat aloustuotteiden hintain laskun s ekä raha- ja luot

to t i l ant een a i euttar~aa va i kutusta Tshek oslovakian ase aan su ena 

vienti ja saamisia omi stavana aana. Tilanne t t a sanotti i n parhai t en 

todi stavan t ava ton ul kOl!la i ~nkaupan l a sku, joka pa r a I ysoi kaikki yri

tyks et vasta t a alituisesti kasvavi ~ta ul !c omaisen r ahan määr äisi s tä 

sitoumuks i sta. Kaikesta t ä st ä on vastakkaiseen suuntaan käydyistä 

ponnistel uista huolima tta ollut s eurauksena vältt ämät ön budjetti

va jaus . Puol an demarchen s i sällöstä minulla ei ole yksityiskohtai

sia tietoja. En ni i t täin oleta, että Puola on es ittänyt ka ikellai

sia yli ,alkai suuksia , joista Puol an ambas sadö '~ ri minun .änen kans

saan viimein keskus t ellessa mai nitsi . Hän m •• viitta s i s iihen, et

tä velk an oli saadusta ä t äavusta josta Ame r ikaaaikoinaan lämpi

mä s t i k i itettiin. 

T. k: n 23 p:nä val t i os i hteer i Stimson vastasi Engl annin ja 

Ranskan noote i in . Ni i den sanamuo to on l ähetetty kirjeen no . 2100 

liit teinä . Nootit sisäl tävät pääasiallisesti s en Bi kä sisältyi 

presidentti Hooverin aikaisen . in s p. lostarjaani lausuntoon. Joulu

kuun 15 p:nä maksettaviksi l ankeev ien s oritus t en suhteen kieli on 

hyvin s elvää. Ilmoitetaan ykSinkertaisesti ettei Yhdy svaltain al li

tuksella ole valtuutta maksun l ykk äyks en yönt ämiseen ja ettei sille 

ol e e s itet ty sella isia tosias ioita , joita se voisi esi ttää kongres

s ille toivossa, et tä asiaa s i ellä harkittaisiin myönteiseen suuntaan. 

LQPPu kappale mole i s sa nooteissa sisältää s euraavaa: "A:nerikan 

hallitus ' j a kansa panee niin suuren merki tyksen alkuperä isten sopi

musten voimassa pitämiseen 'suori ttamalla joulukuun 15 p: nä makset

tavaksi lankeevan aksun, ett ä s e painaa paljon enemmän vaalassa 

kuin kaikki nyt näkyvis sä olevat syyt maksun lykkäämisek s i, ja suo

.rituksen kautta mahdollisuudet tyydyttävään koko velkakysymyksen 

käsi ttelyyn mielestäni suuresti lisääntyisivät. n 

T.K:n 26 p:nä v.t. valtiosihteeri Castle osoitti Puolan Am-
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baseadööril e j a Tshek. oslova ' i a n m1.. isteril e s a.:, allal set noo ti t. 

olivat l yhennet t yjä aikaise .. lfll in ..• a i n i t -:;uj en nootti en va ria tteja 

joul kuun ua E" .l.a oskevain loppulaus e ide olle s a s ama l laisia kuin 

edel l ä on s el os te t tu. 

J os: i:1 0 oletettav i sa , e t'~ ii Y:ldysval t '! in a I l i t '{sen asia n 

nyk' i s e s ä v , i h e e ssa i l wa is ema jyrkkä kant a on osa si ele kongr essi i n 

ja amer ika l a iseen yl eisöön p ä in , ei en~5 näytä olevan suurtakaan . a -

dOlli suut t a , et tä joul uku'lJ1 15 päiv än !n1.ksuja sa ~ taisiin l ykätyi ks i 

t a i edes ulko l ise s sa va l u" tas sa s oritetuiks i . ulltoin i n maksu

kyvy ttömyyttä 080i tt amalla . Kong r ess In jäsenten jul . i uUClessa esiin

tyne e t l uus~nnot ova t oll eet yl e isesti jyrk in . negativis i a ja yl e i nen 

t!ie l ip i de . äyt ä ä tällä hetk ell ä enti täk i n kiihtynee ä l tä. Y"s i n

pä 1ashi tonissak i n li i k'm e ssaan j out· u tuon tuo taki :c '.ll e.aan 

a iv " k iu' kuisia l ausunto j a . 

Ol en ylliipi t " yt y teyttä as i a sta i n tresoi tuj en v irkavel j iem 

kanssa, j a h e tietävä t y t ä vl. 'in po s i tiiv i s i a t o i asio i t a kuin . i

näki n . 

Onhan.. dOllista , e t t ä Enf)"bnt i s a a as i ansa viel ä j ollain 

tavoin j i:i.rj es tetyksi , mutt a s e on vielä ti e t " ä töntä. Edellytetään 

ettei s e j ä t ä maksua suoritt ama tta , j o asiasta ei sopimusta syn y . 

R nska n teen til a ne vo i .. 1UOG.ost a kOf~pliseeratuks i. Pide t ään 

va rsin :. a."l1dolli s enu, et t e i Ranl'k ed. sta j aJ uone tul e 1 yönt ämään 

tarkoi tuksee n t rv it tavia varoja, j a ettei sua s ent ähden e ' kä t ul-

l a uo ri tt aan . On luul t avaa, e t tä jot .. u t . aat eiv ä t pys ty n &ksu

aan suorit t amaan . Tshek 0 lova~ ian ministeri l ausu i edel lyttävänsä 

hänen alli t uk sensa t l eva n p i t äfJään va r n a , ett ä se pystyy 1. aksa

maan, jollei od.ottamatonta muutos t a ti l a n tee s sa t ap duo 

Voi t ane e itää j ok een; i n v ar!!1ana, että j onkul a i s ia keskus

t e luja v el katila n teesta yleensä t ulee t ap twnaan p it i n t a.lvea, ja 

että asia tulee ma ali s kuun 4 p:n jälkeen varsina ises ti esille, jol

lei s illävälin jo aivan odottamatto ia maailmassa t apahdu. 

Raportissani no . 13 mai n itsema stani Saksan maksun l a i minlyö

misestä on syytä lisä t ä , että s aksalaiset olivat sop i muksen määrää

mänä aikana kesällä il a isseet aikovansa lykä tä maksun suorittamisen, 

mutta Treasuryn taholta 011 l uovuttu ilm01tusajan vaatimisesta. Näin 
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ol len t 0 s ysku n l op lla yksi n:cert" isella :.1 " a atta j ä t ti" ., isel 

lä n'·y t täv3. til a i"" ] s jo' tuu jon'{'lverran toiseen va loon. 

Kun Suol:le l1 el ka Yhdy va I t ain a l I i tukselle on s iks i p i eni , 

sekä ab F" oll tti s "' ~ti , e tt ä e-uh teessa Suo . en .. ~ L i n ciolla rivelkoi

hin, ja :ns!'u ~l~·tyy eciel _eenk i n olettaa , että sotavelkoja 0 ke

vat asiat s 'ii l yvät yl e isön .. i ä suuri ~man a rras tuksen ohteena j a 

siis !.1Uodo Atavat s an ' a l ehtien ja " tistoil. i s t::lj en laa jall e l evi t

t mää a ine ietoa , näytt ää edelle en i n il t fi , k in Suomella ei olisi 

rJahcio l lisu tta "luot -:;ore' ord iaan" tuntuva sti V a.! i <"'"o i ttamatta ot

taa asiaa edi ll e s en : y isessä va iheessa ol l en. Jol l e i SuomeAsa 

ole ekfitt y va ~ rat t o. _: ia :1.r '.lJ.1ent ej a , j otka asetta va t asian toi

seen va loon , n'iyt ä.ii sil tii kuin Ll eici 'in toistaiseksi ol is i pysy ttä..

v" odottava lla ~~annallar ... e . Tila i l" uk ia. an .. ,, ' dol! ise s ti yllä 

avau-: u , jos r,mut a a t t odel l a '1:1 evät t 1 ke itn j a sa avat l a i na

ehtoih i nsa t tuvi a l ievennY!{A i fi . .: t ta tämä 1,1 ciolli suus n äy t tää 

nyt ain- ': i . u s eiden kuukau s i en t a ' n igel t a . 
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SUOMEN LÄHETYSTÖ 

WASHINGTON. O. C. 

J : o 2::44 

J 01.11: "C\.lun 29 p . 1932 

Herra Ul koasiainministeri : 

:anul l a on unnia l ähe t t ää oheisena t ämän vuoden 

r a orttin1 no . 1 7, joka koskee 

Venäj än tunnustw is"uhuja. 

Va staanotta .aa, ne r ra Ul:':oasia iru i n:;' steri , .Ji t ä 

suuri . an kunnio i tu~{seni va' uutus . 

Vapaaherra A.S. Yrj ö- Koskinen l' 
Suomen Ulkoasiai nmi nister1 

Helsinki 
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Salain en. 

IiASÅiJo .Qr.Q~.. . ... J. SSA OLEVA LÄHETYSTö. 

. . ! .... 

RAPORTTI n:o 17 / '!S r2:. ". -: '63 
la s inr· :!;on,D.C.ssa ?8 p:nä jo lu- kuufa 1932 ., 

'3 ' -

Asia: y.e. ~j.':. .. t wo n:uat,.. i s . U:!;A ... .. . 

:'.:0',0 ·'"las . ir.~ to i~sa olon i a ik dip ä t 0 t , os-

ta~in on ollut ~i tä er i lai i Lpi1n s e i~ Oili o j autuvia 

väi ttei t" , ett ä Venäj 3.n t U:lnu pt aminen on 1 " ei s essä t l eva isuu-

c.essa 0 :o t et tav issa. Scrip s - oil:ud s anOI, l e o de , s e ä erä ä t yk-

i tyiset sanomal ehti r. i ehe t , Drew Pear Ron j a 1 i.i en l uokkaa sa .~uu-

l uvat v ;, e ! nän 1 otettav t k i rj o i t '.; eli jat, ova t ,;Jarina v iime vuo

tena t on '.; o s t uk i n v i it tailleet p o itiikal muuto sen ol evan e-

läj än t t ~ai 8asias a odotettav is sa . J os on saatu joiltak in 

d e!Jokraat t i s il t n jo t O.l i e' il t' , Kllten s ena a ttori RO bilRon ' ilta 

vii e t :., lvena va rova i s i a ja var 'lu' s ia is äl t "vi ä l au untoj a , 

ii s t ;· on s ano:.ml e t i r ri i l: i en avulla t e ty suur ei. pia asioita 

kuin l au lmnot sella i se a ; ova t o i ke tta eet pää tt el e ;i än niid en 

olevan . J os eve r s t i Pope on p istäytynyt ·Tr. Ke l l eyn puheilla 

va l t i odepa rte <mti ssa, on toi to t e t tu, ilr,lei ses ti Venä j ältä p ä in , 

ett ä ollaan a erikal a isen ko, ~ i s"' io in Venä j ;' l le l ä ettätai spuu

h issa. 

En en de .. okraatti en puol ue o:{ous ta viime kesänä puhuttiin 

l avea lti siitä ,ku1nka ohj elmaan tulisi Venäj än tunnustami sta kos

keva kohta. Täkäl ä iset molempain puolueiden asiantuntijat nau-

Jakelu (alempana olevien ohjeiden mukaan) : 

... Tayal11nen .............................................. ...................................................................................... ......... . 

1) T .1V.tllillftl. 
2) T .... 1linm i~ liailui ......... ......... ....... ....................................... .......... ........ ........................... .. .......... ... u.. 
J) Ei tiedoitukliin. 
4) Ei liedoitubiin. mutt. ..................... ................ ..................... ..... .. ............... ............... ... ........................... Ik. 
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r o iva t noil le vakuutt el u ilIe tietois i na sii t ä , e t t ei ... inkään puo-

1 een 0 j eI , a c.!". otettais i .l i i n voir.:la~ a isiin va stustustc. L er ä t ä

v i in tu t ei e i i .. ve toavaa a siaa ui n p eena- 01 eva , jos t a saat t oi 

t ) ivoa puo ~uetaktill i s est i va r sin väh~n jöt yä ja pal j on v i koa • 

. yt vaa l in ollessa 0 i va kuu t el laan eri t c.' oi l l a , e t tä t u

l eva p reside t i tulee to i :. een astuttuac.n tunnustru. aan Venäj ä n . 

Tosi a sia k it e . in to ista iseksi 0 , ja Lr . Kell ey val tiodepa r te

r.l enti s Fä sen l:l inulle . i lj a n , "ntä t avat e s san i viel ä v v i sti , 

että kuver ööri Ro :) s evelt ei ol e t oista i s eks i sanalla kaan v i jais-

sut mi :i :·.äne :.:J.. t.:msa on p . o . asiassa. än on vain sanonut ol e-

va1s~ i !t re ssee r att· ja tu t k ivansa a siaa. Häl i1.. e ise s t ikä ä ei 

to i s t ai s e'." i ole ko. taan sa tähti ene .. p ää}{ i u s eLlp iin :cui ' i _ 

kaan ul :-o .. a i t a ::0 '~ev ii n as i oi i n de viel ä _uodo ta ut , tai 

määri t e l l t . j o te L on l iia 1 i' ~ista väittää si t ä t o. i kka tät ä ~ ~ 

nen .1al linto' -:ute aa .oudatet tava<:t pol' tiikas t a . 

Un i t ed Pre s s toi :', is t o t oi.J i t t i jo . ai a si tte sa ol.1a l e -

tiin tulo . sia ' -y s ·' l ys t ä , jo ;:a se oli pa : :1ut to L; e en s e 

" oaeia i va I io;: nan j ti.s e ten '<esku des s a , s e l vi t tä~ks e 

t 1 ul

e idän 

k a taansa Veniij "n t nn s t c • i s:(y Y.l' ': s efl Sö. . T i .J isto il.! oi t t i 

: d e sä j " s enen 1'" .une e .. annattav3. Jsa t nus t us t a , vi i den l a u

E'ue ss 8i t ä V.'ls t :ls t ava, sa, j a s e i ts e .. Lin j ti.se en es ittä essä eri l aI 

s i a va r a .:{s i a t a' . c.tit ye s sä l ausu!.:lsta a s i asta ... i t ä '· n . . i' den 

! : de sä j 0ukos Ra , j Oicie, il o i t e t t ii t .1Us t a.!.l ista :~at at t avan, 

oli t iete 1.(i s enaa t to ri Bor a ' ja . e nelj ä !lUut a va l io un an j ä

s en t ä , jo t a e ' t u ' e s t a tiede t ä '!. ka nat tane en tun ust ::Lllista , 

nLli tt ä in in sur g e t ti rep "ol i kaa n i t J o son , Cutt i n ja La Fol l e tt e 

sekä maa vil jel ijä- työpuolueen ainoa edusta j a s ena atissa S i ps t ea d 

( suureks i osaksi suor.al a i s t e äänillä va li t t u norjal a i ssynty i ne 

.: i nneso t a l a i en ). Nä i den li säk s i tO i lLli sto l le tt elee de okraat i t 

Robinson, Walsh (Uontanasta ), Black ja ~agner . 

Del: 0: raa t tisen j ohtaj a n Rob inson 'in il, o i te t aan l ausuneen 

katsovan sa sen ajankohdan ol evan käsil l ä , j olloin ~erikan t a lou

dellis ten olojen par ant amiseks i oli s i ryhdy t t ävä l iikeasiolh in ve-
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äl ä iste ka ns s a ja tunn tettuvu Venäjä. Yl eensäkin nä t tää 

kuin Ar.1eri ' an ':' e 1 i n elvyttä..l isto iveet t ä lläk i n kert aa Oli 8 i -

vat pä.är:oti i vino a · i tat io n is a tu nus t ar:l isen .. yv ä' s i , j a tässä 

ruhtees"a ' en"jän t ä :i.l· isen kuuppa jär j estön A .! t r cr l i p ~e en-

j oh t a jan il; oi t e t '1..::.n ' e;j' skelev::I.n} että Sov jet - Venäjä ens i vuonna 

kaks i nker t istutta os tok ensa l " omail t a , va r in'ci n rauta- ja 

teräs ' 0 t eide , s e -ä ~ one iden ost~, i sen sanotaan a svavan . Hän 

on s81nalla Ja: s nut toi vovan a , että suhteet Y dYElva l t oih in sil-

loin ovat s ell a iset, e tt ä El uri osa tilauk ista vo ic.aan sij oit t aa 

Y c.ysva ltoihin . 

', in syy tä j . i s t aa, että tunnusta . is en autta .. uka 

saavute ttavi ssa ol evi a t a l o dell i 1a e tuj a on ennen i n vol.:lakkaa s-

t i pidetty e s illä , ',m on a J i e erattu t n stamisen puoles ta, ei-

kä s e ole vai k t tanut Yhdysval tai n kannanot toon. Onhan mu i stetta

va , et t ä Y dysv a ltan t u nustar.iselleen asettamat e. dot li i k' uvat 

a ivan t oi sella a lalla. y' yt ilantee ssa on myös in s yy t ä ! .• u i staa 

että Y dysval t a in annan a l ::uaan määritt eli • il s onin aikainen val-

tiosi tee r i C01by . (Ka tso 1äh . kirj . 1913 , 14/ XI 1931 11 i tteen si

vu 7. ) 

Tä sä vo ' olla ' ytä j o dat taa ,.1list iin ne tunnus t isen 

estee t , j otka r . COlbyn ka ano to ai s esti va ltios i hteerit 

Hug:les ja Kell ogg aiko i a a es ittivä t . Tun ustus 01 jäänyt an

tamatta, kos a ~dysval t3.i käs ity sen .,1Ukaan Sovj et Venäjä j ä t

tää uO . .1 ioonotta.latt a " ansai !lv'il i s en " nssakäymi s en vaatii uk se t 

l äh innä s euraavissa 'co d issa: 

1) Se a . ön ä hallintop iiri ssään asuville ul ko . aal ai
s il l e he ilöön j a 0 a i suut een nähd en s i tä turvaa, 
jota ans a invälinen l ak i edellyt tää; 

2 ) Se ei t nnusta edel l i sten a l li tusten t eke i ä sitou
muks i a ; 

3 ) Se e i t unnusta u i den ka nso jen oikeutta kehi ttää lai
toks1aan j a j ä r j e s t ä ä si ä ise t a sians a ilm~~ minkään
l a ista kontrol l i a t a i väliint 10a u i de n t a olta. 

On merkillepantava että senaati n ul oa siai!lva l i okunnan 

joh t ava der okraatti, s enaat t ori Swanson. kieltäyty i kantaansa 

määr1 t t ele ästä. On myösk1n J u istettava . että tun. ustami sa s 1a 
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kuuluu presi enti!l p" 'it ösval taa.. eikä senaati , joten s enaatt i 

voi asias sa vain l auE a toivo.:!1 senea. Se aat t ori Bor ' n sään

n"l lis ee t i k !ön i ::tuntok ~ den aLus<>a e d.ottalla Venäjän tun s ta

, ista "0 ,eeva p ä;:i. ::i e. l a s e on t iili; ' saa':" a ai a : au "attu j o kO.:li 

t eas sa, ei ä ole S I) u ia mahd.o _1 6 mks ia ny t :,ä;in s en j o tavan pää-

t ~. seen . A ia ratkais u ten s a ot tu, riippuu presidentistä. 

;:r . ~ooverin an. as sa ei " tosta ol e t apahtunut ja vaIit' n pre

sid.e. ti. :{a. ta o. toist:tisekf'i tunte,:la to . 

E nen : ;~ i i t se:.1a s san i ': e ~'( s t "' l 'lssa : .r. Kelley ' n (va Itio

c.epar t e .1ent in Tt " Eu r opan jaoeton pääl likön ) k nssa, kysyin h änel

t ä ,,, i t :.i. ~ä 0, as t a puol estaan uS.{oi uud.en a d.:.l i istrationin Venä

j " tu, :mota!. ispol i tiika .;l n v <> stasi i t äv änsä aivan 

epät oå.e iik'j is en:i, et t ä usi ' a lli tus olisi va l lll is il an eI toja 

tunn stru.la an e:.,ij än . 

Tä:1"n .iel n es sä r. cy svallat ovat ei doi:: seen aset t a .lee t :. uu-


