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Alkulause.
Julkåistessani'hra Pääministerin kehoituksesta alempana
olevan selostuksen toiminIlastani elintarpeiden hankkimiseksi Amerikasta Suomeen, on minun mainit.tava, että siinä.
kenties esiintyy seikkoja, joita ei pidettäisi sopivina tu;do.
julkisuuteen semminki n kun keroomukselIani on jossakin
mii.ä.rin virallinen leima.
Toi&eltapuolen lienee suotavaa, että eivät ainoasooan hnl.
litusviranomaiset, vaan myöskin kansa. saa tietää, mitä sen
lärkeimmille asioille lähetetty henkilö on velvollisuutensa
l.äyttii'Iniseksi tehnyt ja mitä. -vaikeuksia kohdannut. Sitäpaitsi nykyään yleisesti hyväksytt1Lnee mielipide, eWi,. h.llsan asioissa toimivien henkilöiden toiminnan t ulee olla julkista ja siten arvosteltayisS'a. Mahdoll~mman 'mukaan supistettu kcrtomukseni nojautuu päiväkirja-muistiinpenoihin.
Sitä asialliseksi vahvistanut hallussani olevat alku,perälset
asia.kirja.t.
Hel singissäsyyskuulla 1919.
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Kun Senaatin P U'IH~elljohtaja P. E. Svinhufvud joulukuli1la 1917 kutsui mimlt 'Puheilleen, oli minulla jonkunverran ennakkotietoa siitä, -että hän aikoi pyytää minua lähtemään Ameriikkaan ..ieltä hankki maan saman' vuoden ke'Slillä ostettuja jauhoja, joiden saapuminen oli myöhästynyt.
Oli myös tiedossani, että. Yhdysvaltain hallitus, jolta oli
sähköteitse anottu tunnustusta juuri Venä.jästä. irtisanoutu-'
neen isänmaamme itsenäisyydelle, oli halunnut vastaanottaa
lähetystön mieskohtaise.st'i selvittämään erikoisseikkoja, ennenku in oli valmis Suomen itsenäisyyden tunnustamaan, ja
että. siis oli tarkoitus lähettää Yhdysvaltoihin kolmimiehinen
lähetystö tässä asiassa . Tiesin. myös, että Yhdysvalloissa oli
jo sinne -Suomen Pankin puolesta jauhojen ra:hastamisasiassa
lähetetty tri Kaarlo I gna.tius.
Kahdenkegkisessä keskustelussa senaattori Svinhufvud
otti selkoa minun amerikaJaisista vanhoista. tuttavuuksistani
ja. suhteistani, joiden noja.lla 11än kai Qli ennakolta. katsonut
minut toimeen sopivaksi. Hän pyysi minua toistamiseen
saapumaan .seuraavana 'Päivänä, jolloin Carl Enckellin piti
olla. ..aapuvilJa. H ra Enckell oli ministeri-valtiosihteerinä
Pietarissa silloin kuin kaupat Amerikan jauhoille Pietarissa
päät~ttiin Grace & COlt kautta, ja hän siis tarkoin tunsi nämä
asiat. Lybyen keskustelun jälkeen asiasta lopullisesti pää.tettiin ja ' pyysi hra Svinhufvud minun ta.rkemmin asiasta
sopimaan Eiintarvehallituksen päällikön W . A. Lavoniuksen
kanssa. Kun asiain valtiollisesta puolesta ei mitään main ittu
näissä keskusteluissa, otaksuin, että. tässä ,su'htecssa minä
tulisin olemaan vaan "joukon jatkona," ja että prof. R.euoor.
jolle asian tämä puoli oli uskottu, tulisi minulle tästä ilmoittamaan. Hra. Svinhufvud pyysi minua. laittamaan asiani
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kuotoon ja tilaamaan pass ini pikaista matkaa varten, jonka
tarkoitukseksi passiini merkittiin .,Suomen Senaa.tin lähettiläänä".
Lukuisissa neuvotteluissa hra Lavoniuksen kanssa tehtiin
lopulliset sopimukset ja minulle auuettiin otteet 'kyseessä
olevaa jauhlYkauppua. koskevista -papereista, kirjeistä, sähkösanomista j. n. e. ja valtakirja. "matkustamaan Pohjois-Ame.
rikan Yhdysvaltoihin ja Canadaan toimiakseen siellä elintarpeiden tuonnin edistämiseksi Suomeen ja. siinä tarkoituksessa. suorittaakseen neuvotteluja asianomaisten viranomaisten ja liikkeiden kanssa".
V>ssta tammikuun 8 p:nä, 1918, pääsin lähtemään H elsingistä, jossa edellisenä iltana. sain oll a. mukana vapaan
Suomen syntymäpäivillä. Seurah~oneella, jossa melkein
kaikki hallituksen jiisenet olivat saapuviJla. Siellä. ilmoitettiin saa puneeksi itsenäisyystunnustuksia Skandinaviasta ja
R anskasta, joten oli syytä. iloisiin t-oiveisiin nuoren it.senäisen Suomen tulevaisuudesta.
Saa\'uttuani T ornion kantta Tukholmaan, jossa juuri
prof. v. Wendt'in sijaa.n Suomen edustajaksi oli saapunut
vasta nimibetty ministeri Alexis Gripenberg, sain tietää
Grace & Con edustajalta, että sittenkun Ruotsin 'hallitus
vihdoinkin oli suostunut siihen, ett'ä Suomeen Amerikasta
tulevat ravintoaineet saadaan Ruotsin läpi kuljettaa antamatta Ru otsille ku1jef.ert.wista tavaroista
-oli sen hallitus pannut uudet ehdot: "saada Yhdysvalloista hii1iii ja
öljyjä. niin pa'ljon kuin tarvittaisiin Suomen elintarpeiden
kn.uttakuljettamisoon". Kun tällainen eht-o ei ollut Suomen
viranomaisten täytettävissä ja kun se uudelleen t.eki elin·
tarpeiden Suomeen saannin mahdottomaksi ja ainakin vi ivybetyksi, pyysin minä ministeri Gripenberg'iä kirjeellä
tammi'k. 15 p:ltä anomaan Ruotsin 'hallitukselta "pikaist.a
lupaa saada. Suomen elinhrvelähetykset Amerikasta Ruotsin
lä.pi kuljettaa ilman "minkäänlaisia. ehtoja". Legation de

1'.,
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Finlande kirjeessä tammik. 30 p:1t-ä lähetti minulle Ruotsin
ulkoministerin kirjeen tammik. 21 p:1tä, jossa Ruotsin hallitus ilmoittaa luopuvansa vaatimuksest~an saada kampensationia. Suomen elintarvekuljetuksesta Ruotsin kautta. Tietääkseni Norjan hallituksen suhta.utumisesta Suomen eliotarpeiden kauttakulJetuksoon 'k irjoitin Norjan ulkoministe-

rille llelmikuun 4 p:nä ja sa.i n vastaukseksi samalta päi.vältä
kJrjelmiin, jossa ilmoitetaan, ettei Norja pane minkäänlaisia. esteitä elintarpeiden Suomeen kuljetukselle, mikä sikäli

selvitti asiaa.
P äästessäni lähtemään Kristianiasta vasta heltnikuun 7
p;/Jä, ja saatua ni jo sitä ennen sanomalehdistä tietää onnettomun kansalaissodan puhkeamisesta. Suomessa, sai n ministeri
Gripenbergiltä Tukholmasta ja konsuli Haynes'ilta Helsingistä sähkösa nomatiedot sodan rkehityksestä. Jo muutamia
päiviä. sitten 'kieltäytyivät posti- ja sähkösanomalaitokset
vastaanottamasta Suomeen osoitettuja ,k irjeitä ja sähkösanomia.
Odotellessa ni höyrylaiva Bergensfjord'in lähtöä, oli minulla onni varsin Iäheigesti tutustua Norjan Elintar ~hal\i
tukgen johtaviin miehiin. H arald Pedersen, Elintarvehaltihlksen 'päällikkö, anwi minulle ystävällisen suosituskirjeen
edustajaIloon Washingtonissa, ja päivää ennen laivamme
lähtöä hän ilmoitti tulevansa mukaan, kuten tulikin, va.pauttamaan Frithiof Nansen'ia, joka oli järjestämässä. Norjan elintarveasiaa. Wa shingtonissa.
Saavuttuani .New York'iin maanantaina helmik. 18 7):tlii
koetin viipymättä päästä -selvyyteen asiain tilanteesta.ja sain
selville, että tri I gnatius, joka ei sattunut olemaan tavattavissa, asui H otel Biltmore'ssa. Ensiksi sain tavata linna sta
W. R. Grace & Co Mr. Elli ot'in, joka kertoi minulle, että
Suomen Elintarvehallituksen ostamat jauhot .oli Amerikan
Elill,tarvehallitus takavarikoinut ja 'k äyttänyt sotav,äen tarpeiksi. Suomeen oli kumminkin luvattu antaa ensikä-dessä
kauraa tai maissia toistaiseksi 8,000 tonnia, jotka piti lai -
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vattaman ruotsalaisilla laivoilla niin pian kuin niitä olisi
saatavissa. Ruotsin laivain rahtaus kumminkin oli mahdoton, sillä. Yhdysvalt.'1in hallitus ei tahtonut laskea ruotsalaisia. laivoja Yhdysvaltain satamista lähtemään ennenkun
nämä. sitoutuisivat tnkaisin palM maan Y'hdysvaltoihin, jota
taas ruotsalaiset eivät suostuneet t..:$ernään, eikä. hallitus1,en
välillä vielä. ollut saatu sopimusta aikaan. Tri Igna'tiuksen ja pror Reuterin talJftsin 'Seuraavana iltana ja kertoivat
he odottavansa Suomen Lähctystöstä 'l'ukholmasta säbkövastinetta, jonka saatuaan be lähtisivät Washingtoniin. Tri
Ignatius kohteli minua verrattain !huomattavalla kylmyydellä, cHen sanoisi vihAmielisyydellä, jonka syytä. en voinut
käsittäiL Vasta muutaman päivän kuluttua. sain huostaani
tull issa eksyneen paperilaukkllni ja voin jättää. tri Ignatius'clle hra Lavoniuksen 'S uosituskirjeen, jonka vaikutus
näytti olevan negatiivinen.
Olin tietysti pahoillani huomatessa-ni, että Suomen asiat
Amerikassa olivat kovin huonolla kannalla. Tri Ignatius,
jonka isänmaalJi.sta mieltä ja parthaita tarkoituksia' minä puo·
lestani en pane kysymyksen alaiseksi, oli antanut aihetta
sekä hallitus- ett-ä. yksityisissä piireissä. sii"hen käsitykseen,
että. hä.n on ei flinoastaan arisiokraatti, mutta myös pro
German, - "hän pitää. hattuaankin kuten s!lks!ll!lill'en" sanoi minulle-eräs yhteinen tutt.'l~amme. H än oli ollut useita
kuukausia Ameri~a ssa ja alituisessa. kosketuksessa hallitusviranomaisten kall'Ssa. Kun sitten Nuorteva esitiäyt;yi Suomen vallankumouksellisen "llallituksen" viralliseksi edustajaksi ja kQetti kaikin tavoin maalata Suom-en ei -bolsheviki
vä-estöä ja sen hallitustfl saksalaismieliseksi ja liittolaisvastaiseksi, oli luonnolJi.slta, -että Yh\'lysvaltaill hallitusmiehet
saivat selviin, mol em minpuolisen todistuksen virallisiltn
ooustajilta siiiä, että Suomi 011 vihollisen kanssa samassa
koplassa. Tämän seikan todennäköisyyttä molemmilta puolilta johdonmuka-iscsti tuki ja ylläpiti Amerikassa, jossa
yleensä kovin \"ällån Suomen tunnetaan,. tapahtumien kulku
Suomessa. Amerikan suomalaiset ovat ylipäänsä Suomen ys-
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täviä ja VOlffilensa mukarul tekivät kaikkCllsa Suomessa olevia omaisiaan autiaak!leen ja niiden 'kohkl.1.oja seu rasivat he
mitä. suurimmalla mielenkiinnolla.. P uoluoolot Amerikan

suomalaisten kesken ovat ehkä vielä sotkuisemmat kuin Suomessa. Suomalaiset eri puolueitten sanomalehdet käyttävät
melkeinpä karkeaa 'kieltä toisistaan, varsinkin punaiset lehdet.
:Kun hrt R euier ja Ignatius eivät minulle mitään mai·
ninneet ISiitä. että 11c pitäisivät minua. y htenä niistä koi·
mesta1 joita odotetti in W ashingtoniin anomaan SU{lmen itsenäisyydelle tunnustusta, en minä puolesta ni katsonut itselläni olevan asiassa. mitään tekemistä ja sitä su uremmalla
syyllä pidin yksinomaisena velvollistlnt.enani toimia. 'kaikilla
mahdollisill a keinoil la. saadakseni Suomeen ruokatarJlcita,
mikä oli virallisesti minun tehtäväni. Kun kumminkin asiain
poliittisen puolen !kehityksestä. riippu i myöskin elintarpcidcll
saanti, oli luonnollista, että toivoin virall ig1.en edust.ajiemme
tarmokkaasti toimivan ainoaan toivottuun suuntaan, nim.
VA kavasti torjumaan sitä Amerikassa vallitsevaa käsityS'tä,
ilttä SuomM kansan enemmistö <lI isi saksalaismielistä ja liito
tolalsvi hollista.
Edellisillä. matlwillani Amerikassa minä en koskaan tulo
lut kosketukseen Amerikan suomalaisten kanssa, koska matkojeni tarkoituksena oli kaupalliset yhteydet suurimpien
amerikalaiston kauppa- ja toollisuusfirmojen kanssa. Nyt
sitävastoin pidin välttämättömänä hilla viipymättä kosketukseen Amerikan suomalaisten kanssa ja siinä tarlwituksessa kirjoitin johtavi en sl1om~nkielisten lehtien "New
Yorkin Uu tisten" ja "Raivaajnn" toim ittajille kirjeen, JOSSA
'Selvi tin matkani tarkoitusta. saada Suomen kansalle elintarpeita, mikä on ehd ottomasti välttämätölIUi ja 011 ul kopu olella pu01ueriitoja, minkä vuoksi odotin kaikki en Amerikan
suomalaisten jakamatonta kannatusta ja avustusta toimilleni.
N. Y. U:o toimitta ja Mr. Eetu Aa ltio, ollen samall a. Suo·
malaisen Sanomalehtiliiton -sihteeri, lupasi vastauksessaan
'kaikkea mahdolli sta avustusta ja samalla kun jullmsi leh-
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dessään antamani selostuksen .suomen iliädänalaisesta tilanteesta toimitti tämän selostuksen myöskin Liittoon' kuuluviin muihinkin lehtiin. Raivaajalta ,en 'Saanut mitään vao;tausta, mikä oli merkkinä 'Siitä, että lehti ei siis kannattanut
toimintaani - päinvastoin oli sitä vastaan.
iVaikka minulla oli Suomesta l'ähti-essäni useita. arvokkaita suosituS'kirjeitä Wasbingtonin viranomaisille, katsoin
kuitenkin parhaaksi ennen Washingtoniin lähWäni mennä
neuvottelemaan vanhan ystäväni \Vm. C. Edgarin kanssa
Minneapoli'S'issa, sillä hänellä, olle"n Mr. Rooverin ja, Pre$identti 'Wilsonin personallinen ystävä, oli erittäin suuri vai'kutusvaita, j(,'!tapaitsi kull]oeiden 20 vuoden 'a ikana olin hänessä oppinut tuntemaan vilpittömän Suom-en ystävän,. Koko
päivän kestäneessä neuvottelussa h"elmik. 28 p:nä sain Mr.
Edgarilta monta !hyvää ohjausta ja suosituskirjeet: Presi.
dentti WilsonilJe, Herbert ,Co Hooverille, Julius Barnes'ille
ja Ja.mes Ford Bell'ille. Mr . Edgar ,s itäpaitsi julkaisi leh·
dessään ·ap,iamani selostuksen Suomen hädänalaisesta. tilan·
WE!$ta ja lupa'Si julkaista vasta.ilffit kirjoitukseni ja itsekin
kirjoittaa Suomen puolesta. '
Vasta maaliskuun 4 p:nä saavuin Washingtoniin ja <ajoin
suoraan Valtiodepartementiin, jossa, jätettyäni Pietarista
ja Helsingistä -s aamani suosituskirjeet ·lwnsulaaUiosaston
päällikölle Wilhur J. Carr'ille, minut ·h eti esitettiin saapu·
villa oleville viranomaisille, joiden kanssa tulisin tekemisiin,
Mr. Miles samalla telefonin kautta järjesti minulle ensim·
mäi'&eD neuvoUelutilaisuuden Mr. Hoover'in kanssa seuraa·
vaksi päiväksi k:lo 2.30, jota ennen Mr. Miles,kehoitti minun '
keskustelemaan tri Alonzo E. Taylor'in kanssa, joka oli Mr.
Hooverin arvokkaimpia apulaisia ja jolle minulla oli suositus
tri Harte'lta.
Maaliskuun 5 p:nä aamusilla menin ·Hotelli New Wil·
lardiin tapamaan ,tri Ignatiusta ja Reuteria, saadakseni tietää. millä asteella oli -elintarpeiden saanti Snomeen. Tri
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I gnatius ilmoitti: Sittenkun Suomen onamat jauhot oli ta·kav8rikoitu, olivat Yhdysvaltain hallitusviranomaiset Valtiodepartementin kehoituksesta ja Presidentin erityisestä
kannatukses.ta-, joskin Mr. H oover oli ollut asiaa vastaan, päättäneet antaa Suomelle Mexicon lahden satamista Suomeen lastattavaksi ruotsalaisi11a laivoilla 8,000 iQoIl;ia
kauraa tai maissia, joiden vientilupa luvattiin antaa heti
kun TUotsalaista lastitilaa oli snatn ja Shipping Board oli
laivan hyväksynyt mainittua kuljetusta varten. Prof. Reuter ilm oitti, ettei Presidentti Wilson vielä. ollut sovainnut
häntä vastaanottaa. Suome'o itsenäisyysasiassa, koska sisäl lissota oli käynnissä. Suomessa ja. koska Washingtonissa
myöskin samanlai:;!illa asioilla liik~ui Suomen' sosialisti "hallituksen" eclustaja Santeri Nuorteva., haluten ih;enäi syystun.
nustusta omalle ha1litukselleen. ja oOotben presidentin pu·
Iheille pääsyä, sekä sek'aantuen -elintarveasiaankin, teki asiani
monimutkaisemmaksi. Kuultuani tlillaisia. uutisia ja. tietäen.
että ruotsalaisten laivojen saanti rahtausta varten oli mah·
doton, jollei Ybdysvaltain ja Ruotsin hallitusten välillä. pian
saataisi aikaan sopimusta, en pitänyt ma,hdottomana. saada
la.ivausta järjestetyksi muilla. neutralivaItioiden Iai\foilla.
varsinkin norjalaisilla., -etenkin Kun Norjan elint8rvehalli.
tuksen päällikkö Pedersen oli minulle perin ystävällinen ja
avulias. En kumminkaan tahtonut tästä. toistaiseksi tri
I gnatiukselle 'mitään esittää, sitä suuremmalla syyllä, ~l1n
hän minua kohteli kovin ylim ielisesti, vaan päätin ' odotta.:l
fI.siain kehitystä..

.,

ElintarvehaIlituk.sessa. tapasi n, ennen Mr. H ooverin luo
• lankomiestäni. joka oli hedelmäosaston pääl.
!nenoani, paitsi
likkönä Californian 'Piiriä. varten, pror. El1stacen, ja tri
Alonzo E. Taylorin y . m .. jotka erinomaisella ystävä11isyydelltiän ja avoliaisuudellaan "made me feel like at home".
Annoin tietysti heidän lukea memorandumini Mr. H ooverille,
joka liikutti niiiden mieltä siinä määrässä, että minulta kohta
oli 'ka.ikkien osan'o ttavaisuus ' Suomen avustuksen puolella.
Tri T aylor teki esityksen , että avunannon ,helpottamiseksi
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Suomelle, heti voidaan antaa Norjan lähetety istä -elintarpcista etukäteen pieriissä erin Tornion kautta pohjois-Suomeen Amerikan 'konsulien valvonnan alaisena.
Mr. Hooverin ensimäinen tapaaminen painui lähtemättömäksi mieleeni. Mainita voin vielä, että astuessani määrä.tyllä hetkellä - kJ:O' 2.30 i. p. - Mr. Hoovcrin odotushuoneeseen, oli 'Siellä Santeri Nuortcva, jnhon siten 'sa.ttumalta
personallisesti tutustuin, pyrkimässä. Mr. Hooverin ptlheille,
mikä kumminkaan ei voinut sinä paivänä tapahtua , koska
Mr. H ooverin aika oli f>iks i päiväksi tarkoin järjest-etty.
Kun minut heti tultuani päästettiin sisälle, lähti 1Ifr. Nuorteva. pois - tietysti tullakseen toisena piiiviinä takaisin.
K wekari n ystävällisim,mällä ja vilpittömällä yksinkertaisuudella otti Mr. H oover minua 'k ädestä ja istutti kanssaan kesKustelemaan. Annettuani hä.nen ensin lukea 1fT. Edgarin
kirjeen ja s itte selostusmemorian Suomen hädiinalaisesh -elintarvetil anteesta, odotin näiden vaikutusta miebe-en, jolla. oli
valta ratkaista Suomen nälkääkärsivien kohtalo, ja kun hän
luettuaan katsoi minua vnkavasti silmiin ja sanoi : ..miksi
Te ette ennemmin tullut", fJaatoin minä ainoastaan vastata,
et tä "minut vasta. ' nyt lähetettiin". H eti sain -selville. että
"H oover ei ollut meitä vastaan" vaan hänen suhtantumispnsa
Suomen avustukseen oli aiheutunut väärinkär.ib·ksisf..'i. jotka
olisi voitu välttää. jos alusta Hilinen olisi asioitn jn lISemaa
oikein oivnllettu. Veri nousee 'Jliiähän ajatellessa . että. jos
asiaa olisi a1un'Jlitäen oikein 'hoidettu, Suomi olisi saanut
iauhonsa jo syksyllä 1917, joten mahdollisesti olisi "koko
kapina ja muut ikävyydet vältetty. Mr. Hoh\'cr sanoi, ettH
hänellä puolestaan ei' ole mit!l.än Suomen ' avustn~tn. vastaan.
päinvastoin hän senlaista puolestaan kann"attaa. "Kun ,'aan
saatte lni vausasian järjestykseen. on elintarpoot 110ti ~a3 ta !
"issn ." Alltt.aakscen minua laivansasiain järjesfilmisessä Mr.
H oover itse te1eConoi pnoJestan i Mr. Ed,vard F. Carr;v'lle .
.. Di J'C('tor of Operfltion"S of tbe U. 8. Shipping .Board and
the Committces 4f filiatinlZ wit·h it" ja järjesti tfl pal'ltni~
tilaisuuden saman päiviin k:lo 4.30 i. p: Mr.' Hoover antoi
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minun ymmartää, että hänen tähä.nastine.n. suhtautumisensa
Suomen avustamiskysyruyksoon on aiheutullut siitä käsitykse"tä, Jllinkä hän on itselleen muodostanut keskusteluistaan tri 19natiuksen kanssa, joista hän on päässyt siihen vakaumuksoon, että suomalaiset todella suosivat saksalaisy-stävällisyyttä ja mahdollisuuden mukaan eivät voi olia heitä
auttamatta liittolaisia vastaan . Asiain näin ollen ei hän ole
voinut antaa elinta-rpeita, jotka olisivat näJJ.tävästi joutuneet
Amerikan vihollisen käytettäväksi. Minä mitä jyrkimmästi
vastustin kä:sitystä, että suomalaiset olisivat saksalaismieliSlä., ja muistutin, c'l;tä. sekä humaniselta. näkökannalta., että
kohdellaakseen Suomen kansaa oikeudenmukaisuudella. on
ehdottoman tärkeää antaa Suomelle mahdollisimman pikaista
elintarveapua, sitäkin suuremmalla syyllä kuin Suomi on
ostoksistafln etukäteen maksallu~ eikä pyydä apua ilmaiseksi. Mr. Hoover vakuutti, että, mikäli 'Suomalaisten -elintarpeilla a.ut.taminen on ky.symyksessii, on hän tuumalle
suosiollinen, mutta hän ei voi antaa elinterpeita, jos ei saada
varmuut.ta siitä, että ne eivät jondu sa.ksa.laisille.
Mr. Hooverin luota menin suoraan Mr. E. F. Carry'n
kanssa neuvottelemaan laivau'Sasiasta. H än sanoi, että hä.nellä puolestaan ei ollut mitään elintarpeiden Suomeen lä.hettämistä. vastaan ruotsalaisilla. laivoilla, kuten tri Ignatius
oli asian järjestänyt, mutta ei katsonut asiaa. mahdolliseksi,
eunenkun ruotsalaisia laivoja koskeva sopimu·s oli 'Saatu aikaan, mikä ei toistaiseksi näyttänyt lupaavalta, koska ruotsalaiset olivat liian itseprusiä. vaatimuksissaan. Ehdotukseni
saisimmeko luvan käyttää laivausta varten muiden puoluettamien valtioiden laivoja.,· joita mahdollisesti. voisimme
saada, esim. norjalaisia, saavutti hänen hyväksymisensä.
Pyysi, niin pian kuin saan sopivan laivan tietooni, antamaan
hänelle ilmoituksen ja lä.hemmin aopimaan asiasta hänen
kanssaan. Lupasi tehdä. mitä voi minua. auttaakseen.
Hyvillä;ni tänpäiväisten keskustelujen tuloksista. - elintarpeita saadaan, sanoi Mr. H oover; voidaan käyttää. kuletukseen neutraali laivoja, sanoi Mr. Carry, - minä. heti
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kilruhdin neuvottelemaan Norjan elintarpooallituksen päällikön Mr: ~edersenin kanssa, joka oli luvannut antaa. avustustaan, mikäli ma.hdollista. Hän ilmoitti, että hänellä oli
eräs 8,000 tunnin vetoinen norjalainen laiva, jonka piti olla
valmis seuraavalla viikolla lastaamaan elintarpoita ,hänen
hallituksensa. ta.rpeiksi, ja hi1n oli valmis luovuttamaan
meille tässä laivassa lastitilaa noin 3,000 tai 4,000 tonnilie
norjalaiseen satamaan. Olin kiitollinen tästä erinomaisesta
ystävällisyydestä. Mr. Pedersenille, joka vielä. ke:hoitti minua
tarkemmin sopimaan rahtauksesta Norjan Kauppa-asiain
Bureau'n päällikön M. Baumann'in kanssa.'

Näine ilahduttavine tietoineni menin tapaamaan trl Igne.tjusta hänen kånssaan aaattaakseni täytäntöön täten järjes.. tyviä elintarvelastaus-asiciita, mutta hän ei ollut tavattavissa - oli matkustanut New Yorkiin .
'favatessoni sittemmin Lri Ignatiuksen New Yorkissa_
kerroin hänelle, että minulla oli varma tieto noin 3,000 å
4,000 tonnin lastitilasta norjalais-ella laivalla, mutta hän ei
halunnut 'k anssani asiasta puhuakaan, ilmoitti vaan Wykeästi, että kyllä hänellä on ruotsalaisia. laivoja- saatavissa
vaikka. erityisiä seikkojq,. on vielä järjestettävä, jotka piakkoin -selviä.vät. Muuten antoi minun ymmärtää, että hän
yksin asiat järjeStää. Minulla ei ollut muuta kuin odottaminen hänen toimellpiwidensä. tulosta, 'Vaikkakin ne minulle - sikäli kun asioita tunsin - tuntuivat epäilyttäviltä.
Hän matkusti pian Washingtoniin takaisin. Kun Mr. Pedersen minulta. maaliskuun 14 p:tlii tiedusteli ihalusimmeko
käyttää. häneltä kysy ttyä ja hänen lupaamaansa. lasti tilaa
3,000 tonnille, mikä olisi nyt käytettävänämme, sö.hkötin
minä. heti iri Ignatiukselle \V ashingtoniin, kysyen olisiko
hänellä, kuten hän minulle mainitsi vientilisenssi 8,000 l.onnille kauroja ja jos ei, mitä toiveita. hänellä oli sen saamiseksi pia.n; minä voisin IH3ti saada 3,000 tonni)Ie lastitilan
- pyytäen sähköva-stausta ja ilrp.oitusta Suomen uutisista.
Seuraavana eli maalisktttm 15 p:nä sainsäbkövastaukse.n :

"Katsoen tilanteeseen Valtiodepartementti haluaa neuvotella
Brittiläisen lähetystön kanssa. Toiveet epävarmat - Igna-.
tius", sekä kirjeen 21 p:ltä, jossa ilmotti toiveiden vientilisensin saamiseksi olevan juuri nyt perin heikot ja. että.
ValtiodepartemenUi lupasi asiasta ilmoittaa niin pian kuin
asiasta oli lopullisesli päät.e~ty.
Huomattuaui, että. tri I gnatiuksen minulle ennemmin an·
tama ilmoitus siitä, -että hänellä oli jo vientilupa 8,000 tonnille kauroja tai maissia, oli harhaan johtava, ja kalsoon siihen, että Suomesta saapui tietoja, että. -saksalaiset sotajoukot
eivät olleet ainoastaan saapuneet Suomeen, vaan että niiden
päällystö olisi ottanut täyden yliherruuden Suomessa, nä.ytti
luonnolliselta koko Suomen elintarve-avun mahdottomuus
Amerikasta niin kauan kuin tätä tilannetta ja.tkuisi. Suuresti Iha..rmissani asiaa tällaisesta kiiänteest.a ilmoitin heti Mr.
Pedersellille, että eli voi kä.yttää hänen ystävällisesti luovuttamaansa lastitilaa ja vapautan hänet lupauksensa velvoituksesta samalla lausuen vilpittömät kiitokseni.
Nä.ihin aikoih.in alk()i viha:mielisyys Amerikan sanoma,lehdistössä. Suomea ja sen saksalaisuutt& suosivan kansaa
kohtaan kasvaa aivan sietämättömäksi, ja saivat nämä suoranaista aihetta sekaa ntuakseen asiaan siitä, että. &nteri
Nuorteva avasi erityisen propagandatoimiston Suomen asioiden julkisesti väärässä. valossa. ,selvittämistä. varten_ Vai·
kutusvaltaisimmat ja arvokkaimmat amerikalaiset lehdet,
joiden toimituksille Suomen -asiat olivat ,kovin vähii,n tunnettuja, julkaisivnt Nuortevan ja hänen toimistonsa valheellisia ja väärään johtavia kirjoituksia, joiden tietoja pintapuoliselle arvosoolijalJe ja lukijalle tU'ki ja oikeaksi todisti
jokapäiväiset tapahtumat Suomessa ja niistä saapuneet mahdollisimman väritetyt tiedot. Joka'Päiväsessä. elämässä ja
kanssakäymisessä klivi suomalaisten 800ma sietämättömäksi
ja joka paikassa heitä sormella osoitettiin saksala.ism ielisiksi
ja vihollisen vakoiJijoiksi. Suomalflisia. työmiehiä eroitettiin
työmailta- joukott.ain ja noin 14 suomalaist.a purjelaivan New

,
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Yorkin satamassa sai käskyn pysyä. satamassa. Suomalaisia
epäiltiin 'Sielläkin, missä heitä jonkun verran paremmaltakin
puolelta tunnettiin. 'l 'ulJessani 'personaJliseen kosketukseen
vanhojen amerikalaistcIl ja brittiläisten ystävieni kanssa monet heistä. huomattavalla siilil illä minua kohtelivat ja tuntui
siltä kun olisivat peljänneet seurustella suomalaisen. kanssa,
kun se ellkä. tuoHasi ikävyyttä. Onneksi minua Washingtonissa tunnettiin siinä määrin, että voin joka paikassa pelkäämättä lausua ajatukseni, mikä Qli'kin alituista taisoolua
sitä käsitystä vastaan, etlä Suomen kansa. oli saksnlaismielistä., mikä tulisi tulevaisuudessa varmimmin todistetuksi.
Kun katsoin }lfOr. Reuter'in ja. tri Ignatiuksen varsinaiooksi velvollisuudeksi puolustaa Suomen kUnIl1a8. julkisuudessa esiintyviä solvauksia ja vä.ä.rennyksiä. \'astaa.n, on voinut olla puhumatta asiasta prof. R euwrille, jonka kij.yW.~
minua kohtaan oli paljon sllädyllisempää kuin Ignatiuksen.
MaaUskt,un 19 p:nii kirjoiti n Mr. Ueuterille asiasta kirjeen,
antaen hänelle samalla. viimeisen numeron R aivaajo,...lehteä ,
jonka kirjoitus mielestäni vaati ehdottomasti vastausta.. Ka;;kustelussa prof. Reuler valitti, että New Yorkin suuret lehdet samalla kun j u ~ai sevat Nuortevan kirjoituksia, eivät
tahdo ottaa llänen vastauksiaan palstoilloon. Uinä kyllä tämän hyvin tiesin. Hän samalla ilmoitti kirjoiUavansa artikkelia N. Y. 'l 'ribulleen, mikä olikin luvannut sen julkaista.
Sitäpaitsi oli hä.nellä. tekeillä Valtiodepartementille annettava ·selonteko Suomen historiallisesta. asemasta ja antoi hän
sea minulle luettavaksi. Hä.n kirjeellisesti ilmaisi minulle
kiitollisuutensa muutamista tckemistäni huomautuksista ja ,
oikaisuista käyttäen niitä hyväkseen kirjallisissa lausunnoissaan.
Maaliskuun 30 lJ: mi, 1918, oli New York 'l 'imes'issa Santeri Nuorievan kirjoitus, jonka särulyWn hyökkäys Suomea
vastaan olisi . ollut ehdottomasti torjuttava ja. oikaistava,
mutta minä en katsonut sopivaksi kajota. asiaan, koska sellain-en oli miel estäni R euter'in tai Ignatiuksen tehtävä., katsoen heidän velvollisuutoollsa tässä. sullteessa SuonHm polilt-
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tisina edustajina. Kun ei vielä huhtik. 2 p:nä mitään "ns
tnust,a ilmestynyt, kirjoitin prof. Rcuter'ille kirjeen, ja viitaten ennen 11eke,määni ehdotukseen vasta propagandan
välttämättömyydestä (mikä. sanHln päi vän kokouksessa päätettiin järjestää valit·semalla propagandakomit-ea, johon tulivat valituksi: Reuter'in esityksestä hänen sihteerinsä. J.
'rheslöf, Ignatiuksen esityksestä. Mr. Uksila, joka sanotussa
-kokouksessa johti puhetta, ja kolmanneksi minun esittämäni
J. Tuokkola), suosittelin pikaista toimenpidettä Suomen kansan kunnian puolustamiseksi. Samalla ilmoitin hänelle, että
kun minut oli 'kutsuttu vieraaksi amerikalaist-en my llärien
kokoukseen Chicagossa huhtikuun 12 p:ksi, jossa minulla oli
tilaistlu'S puhua Suomen asiasta. vaikutusvaltaisille teollisuus·
miehille, olisi suotavaa., että. bä.n minulle valaisisi asioiden
valtiollista PUQlta., join en katsonut tulevassa puheessRlli voivani kokonaan syrjäyttää. Vastineeksi 'Prof. Reuter pyysi
minna tulemaan luokseen ,;katselemaan ,hänen papereitaan,
jos niissä olisi muka. jotain iliyödyllistä. minun yst-ä.villeni
ilmoitettavaksi." Tavatessamme hän antoi minun tarkast-ettavakseni molemmat memoranduminsa, jotka otin mukaani
.Washingtoniin, jossa ne sittemmin jätin Ignatiu'kselle.
Olin ilolssani siitä, että propaganda komitea oli muodos·
tettu. Kun tämän tarkoitus oli t-oimia. prof. Reuter'in valvonnan alaisena ja julkaista kirjoitukset hänen ne tarkastettuann ja hyväksyttyään, otaksnin asian olev.an varmoissa
käsissä. Kumminkin ' palattnani Chicagosta, jossa huhtikulm
12 p:nä puhuin Amerikan myllärien kongressissa, mikä puhe
on julKaistu Finl'a'lld SentineHn ensi ,numerossa, ilmeni, että
koko propagandakomiliea. \ ei halunnut ollenkaan ryhtyä. toi·
mimaan. Syytä. tähän ei minulle ilmoitettu; motta otaksun
syyksi -sen, ettei mitään varoja. ollut tällaisia kustannuksin
varten Suomen valtion puolesta, eikä. Reuter kai halnnnut
omalla. vastuullttan ru~ta tällaisiin puuhiin, joissa, paitsi
vastuunalaisnutta) olisi ollut kovin paljon puuhaakin,
lu,
knuDottamatta melkoista ra'hallista vastnunalaisuutta,. Merkillisen sa.ttuman kautta . joudqin ChieagOQn ma.tkusta~
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maan vanhan ystäväni Colanel H. B. Tasker'in kanssa, joka
v. 1906 o1i kAn"sani amerikalaisten m;vllärien vieraana Mil-

waukeen kongressissa ja nyt oli New Yorkissa The \Vheat
Export Company'n johtaja, joka siis hoiti nyky jään brittiIä.isen ja liittolaisten armeijojen varustam is t a amerikalai silla
ja.uhoilla sekä toimitti koko viljan bankkimisen Yhdysva lloista ja Canadasta Royal CommissionilIe L ontoossa . Mr.
Tasker, ollen sotatoimiensa. ohella kokenut jauhokaup-pias,
on eritt.äin miellyttävä ja vilpittömän englanti lai sen gentlemanoin tyypillinen edustajn. H änet olikin verrntt41 in l1e1 ppo
saada Suomen ystäväksi ja hän pu olestaa n aina koetti käyttää suurta vaikutusvaltaansn Suom en elin!-arvepulan lievit·
ti!.misc"ksi, sikäli kuin mahdollista. Sotilaana hän y htyi minun mielipiteisiini mitä. tulee varsblkin liittolaisten toimintaan U urmannill& ja hän toivoi liittolaisten osoittavan akti ivisesti Su omelle tUKeansa ja ryb tyvän yhteistoimintaa n,
joka. olisi ollut alknna nälän'hädän lieventämiselle ja elintarpeiden toimittamiselle.
.
T ri I gnatius, joka luonnollisesti liitty i läheisesti pror.
R euter'i n kanssa yhteistoimintaan saadakseen Suomen itsenäisyyden tunnust.etuksi ja muutenkin valvoessnan SllOmen
asioiden parasta, oli jo pitkin aikaa seurustetlen sell aisessa
ruobalais-suom alaisessa seura piirissä, jota 'h yvänä syyttä
pidettiill tarkoin silmällä snksa1nis-lSym pAtian sn ja imperialististcn mielipiteidensä vuoksi Suomi ~kysy myksessä, täten
pikemmin heikensi kuin auttoi R euter'in mahdoll isuutta
päästä edes 'Personaltiseen kos~etl1kseenkaan P resid entti
W ilsonin kan s-sa. P ror. R enter'kään' ei tarmokkaam min ryhtynyt Suomen kansan kuniaa puoltamaan. llfinulla taas ei
ollut ha l ua eikä l iioin edellytylrsiä. ottaa ajan.kseni asiaa. jO'ka
kuului Suomen valti ollisen puolen edustajine : beilläh1in oli
siihen valtuudet. minulla ei. UinuIta taas oli , puolivira.1lisen flsemani ja vanhojen tuttavnuksieni vuoksi nykyisten Yhdysvaltai.n hflllitllsosRstoje n viranomaisten ja'knmflton suos ioIlisuus ja luottamn s puolel lani , melkeinpä 11!!komattomassa
määrässä, jota ei, heillä ollut ainakaan sinä määrässä. Pror.
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Reuter halusi päästä CoJ. E . Af. 'Rouse'n puheille, koska. tämä, ollen Presidentin läheisin neuvonantaja, olisi voinut järjestää hänelle audiensin. K Qbtalon iva taas saattoi minut
vaimoni kanssa samoihin aikoihin - in social way - -eräänä
sunnuntai.na CoI. House'o kotiin hänen puolisollsa iltapäiväteelle, jos~a. tapasin monta dignitäärili., mutta jossa .suomen
asiaa. ainoastaan pintapuolisesti ,k osketeltiin . Huolimatta
siitä, ef.tä minulla olisi ollut -helppo päästä. P resi dentin pu·
heille - minulla oli :Af r. F..,dgar'ilta hänen personalliselta

ystävältään suosituskirjekin, katsoin tällaista vällemmän
sopivaksi ennenkuin prof. R euter oli saanut puheille pääsyn
valtiollisen asiamme ajamiseksi. Epävirallisesti minun annettiin ymmärtää. että Washingtonin viranomaiset odottivat
kolmimiehistä. deJegation ia Reuterin lähetystöstä, joka pyrki
Presidentin puheille 'kaksimielHsenä, mikä taas osaltaan teki
asialle huonon palveluksen ja. sulki tien kahdelta delegatilta,
En voinut tästä puhua Reuterille, joka olisi katsonut minua
tungettelijaksi ja sitäpaitsi ei ollut minun asiani pyrkiä. mukaan vaan hänen asiansa huomata tämä tekemänsä dipIomaattili.en virhe. jolla oli huonot seuraukset. Mi"nä tuskin
olisin voinut asiaa auttaa, tilaisuus oli menetetty .
. Usein kääntyivät ,ha.llitusviranomniset 'Puoleeni tiedust.ellåksensa erilaisia seikkoja, jotka koskivat Snomen asioita ja
minä koetin antaa. '}l8.rhaani mukoan selvityksiä näiden-tiedustelnjen johdosta. CoJ. House oli saanut P residentiltä toimeksoen valmistaa ja k~ta aineksia Europan eri valtio-iden
Imnsallis'uuksis11t ja niiden pyrkimyksistä, oikeudenmu~ai
~csti ratkaistn.kseen ne tulevasso. rouhanneuvottelussa, ja oli
CoJ. House puolestaan jätt.änyt Suomen asiat Harvardin P roressori Morison'in valmist.eUavabi. Proc' M'Orison tietysti
tahtoi selvityksiä keneltä vain ,'oi saada voidakseen valmistalI memorandnminsa.. Hänellä. tietysti pii aineksia, mutta
minua pyydettiin tekemään osalta.ni voitavani . J ärjestääkseni ma'h dollisimmlln' peri npohjaisen avustuksen. tei n ma.tkan
Morisonin luökse C6mbridge'n yliopistoon ja sittemmin rva.
AinoMa.lmberg'in ja. Mr. J . A. Uksilan kanssa, joka oli New
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Yorkin Uutisten toimitussihteerinä, mobilisoimme järjestelmällistä toimjntaa. tämän työn suorittamiseksi, koska katsoin
tällä työllä olevan ratkaisevan merkityksen rauhankongres(iissa Suom en asian onnellisimmalle ratkaisulie. Ybteistyössä
mainittujen h~nkilöiden kanssa, sitten kuin olimme kutsuneet
Prof. Mor.ison'in New Yorkiin järjestämäämme päivällistilaisunteen, jossa P.ror. R euter oli myös mukana, vakautui minussa se mielipide, -että järjestelmällistä propaganda työtä on
ehdottomasti järjestettävä puolustamaan Suomen kansan
kunniaa, julkisuudessa selvittämään nmerikalaisille kärsivän
kansamme itsenäisyyspyrkimyksiä ja sen suhtau tum ista
naapurivaHoihin, etupäässä kumminkin selvittämään suomalaisten olevan pohjaltaan demokraattista väkeä., jolle. vastoin
sen tahtoa vastaiset olosuhteet tyrkyttivät monarkista hallitusta. j. n. e, Kun ilmeni, että prof. Reuter oli nyttemmin,
samöin kuin Ignatiuskin, aiottua propagandatyötä vastaan
ja kun jokapä.i väisessi~ sanomalehdistössä ilmestyi valheellisia Suomea. herjaaviq. kirjoituksia, joihin vastineita oli melkein mahd oton saada samoissa. lehdissä julknistuksi, koetin
etsiä joka' puolelta Suomen y.stä.viä ja niiden 'kanssa 'neuvotella. asiasta.
'
Useiden suunnitelmien rauettua vihdoinkin toukokuut! 11
,,:nä 1918, pienessä ·kokouksessa rvp.. Aino M1t.]m~erg'in
lu ona. päättivät saapuvilla. olleet perustaa "F inland e onstitutional League of America" - "Suomen P erustuslaillisen
Yhdistyksen Ameriknssa", jonka. puheenjohtajaksi valittiin
minun ehdotuksestani Mr. R. Uont.agu Donner, ja muiksi
jäseniksi saapuvilla olevat Aino Malmberg, J. A. P . Uksila,
ja P . J . Valkeapää, jotka yhdessä muodostivat julkaisllkomi\:ean, minkä. tarkoituksena oli yhdessä tarlt'Mtaa ja asialli ,siksi korjata kaikki julkaistavat kirjoitukset ja koettaa kaikin tavoin saada näille kirjoituksille julkisuutt.a. Al uksi julkaistiin kirjoitukset Mr: Donnerin nimessä ja niistä useat.
jotka ilm estyivät New Yorkin arvokkaimmissa päivälehdissä
ja viikkojulkaisuissa , sittemmin painettiin omassa ään'e nkAn.
nattajassa "Finla.nd Sentinel" - " Suomen Vahtisotilas" .
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Suo m a l 'a i sei 1 a i v at ja 1 ai v u r i t. Kesäkuun
1 p:nä, 1918, saapui turkulaiOOD "Farwohl".nimisen purje-

lai van päällikkö Jalo Putta luokseni ilmoittaen, että Yhdysvaltain viranomaiset olivat pidättäneet kaikki Suomen purje-

laivat, joita New Yorkin satamassa oli yksitoista, koska
Suomi oli vihollismaa, eikä. siis miehistöön ja päällystöön
ollut luottamista. Laivat aiottiin rekvisoida ranni:kkoliikettä.
- varten ja panna }{livoille uudet plili.lliköt kuten michistötkin,
joika laivojen päälliköt olivat suurimmalta. osalta jo eroit-

taneetkin, kun laivojen ei sallittu jatKua liikett.ään. Päälliköt
eivä.t halunneet jättää laivojaan, vaan tahtoivat työskennellä
sikäli kun vaadittiin Yhdysvaltain 'hallituksen vaatimuaben
mukaisesti, mutta heidän lupauksiiusa. eivät viranomaiset
muka- luota. Hän pyysi minua tulemaan kapteenien kokouk.
:reen J. F. Whitney & Co'n konttoriin sa.mana päivänä, jossa
kokouksessa paitsi kapteeneja oli myös Whitney'n mam.ger
Mr. Howe. Kokouksessa il,meni, että. hrat Reuter ja Ignatius, jotka olivat jo kapteenien ja varsinkin Suomen valtion
]>uolesta koulu laiva "Glenard"in etua valvoaksoon ajaneet
hallituksen viranomaisten luona. tätä asiaa, olivat saaneet
sekä viranomaiset että. kapteenit epäsuosioonsa. va.rsinkin .sen
pienen virheen vuoksi, että tahtoivat ottaa bpteenien isäntävallan ja vastoin heidän tahtoansa sUGStua Yhdysvaltain hal·
litukselle vuokraamaan heidän lai\·1:1llS8. sillä oikeudella, mikä
heille Suomen valtion puolesta. Glenard'ia koskevana sähkötettiin. Saatuani perinpohjaisen selvityksen asiain tiiasta
sekä. kapteeneilta -että Mr. Howe'ILa, en tahtonut suostua
kapteenien ehdotukseen heidän asiansa hoitamiseen ryhtymisestä, koska hrat I gnatius ja Reuter olivat jo asiaa hoitaneet, vaan otin yksityisesti puolustaakseni heidän asiaansa
sen mukaan kuin parhaaksi ja soveliaimmaksi näyttäytyisi.
Pa.itsi ennenmainittua "Farwohl"ia Turusta, knpt. J alo
Putta, olivat toiset laivat seuraavat: "Kensington", li usikaupunki, kapt. Heikki Vidberg; "Port P atrick", Uusikaupunki, kapt. I var Rinne; ,,\Voodburn", Uusikaupunki , kapt.
Franz Snä.ll; "Paropa", Turusta, kapt. Henrikson; "Pareim",
Ahv-enanmaalta, kapt. Anderson; "Prompt", Ahvenanmaal·
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ta, kapt. Simola; "Albyn", 'furu sta, kapt. Carlao n; "Pror.
Koch ", Ahvenanmaalla, kupi. Carl;;on; "Glenard", Suomen
.valtion koululaiva., kapt. Blom; ja "Rovena", Helsingistä,
kapt. Erikson. Vuokramaksu laivoista oli $ 2.- D. W. tonnilta kuukaudel1-u. - Matkustettuani Washingtoniin otin
ilman muodollisuuksia asian keskustelun alaiseksi Shipping
Boarwssa, jossa asia oli herr.ojen Mohrenschildt'in, Carry'll
ja Andrews''ill huostassa, ja vakuutcttuani heille, et1·ij. "Suomalaisen merikapi.eellin sanaan voi ehdottomasti luottaa ja
että kapteeni "on selvillä miestensä luot.ett.avaisuudesta,".
- kohta tämän jälkeen ' - sittemmin vielä osoitettuaan 10jaalisuuU.aan 4 p. heinä.k. paraadissa _ saiv·at kapteenit
ryhtyä iiikettänsä harjoittamaan.
Toukokuun lopulla ja kesäkuut~ alussa saapui Suomest.a
tietoja, että. hallit.uksessa pää.tettiin esittää eduskunnalle mo·
narkian saattamisesta Suomeell, ja myöskin., että Suomen
sotaväki asetetaan saksalaisen komennon alaiseksi.
'l'ällaiset J ohio postit maseosivat kovin suomalaisten
patrioottien mieltä Y1!1päri Yhdysvaltoja. Suemeosukuiset
_laajan maan joka. ·knlmilla, pitivät kokouksia ja pohtivat ky·
symyksiä: mitä voidaan tehdä. Suomen a uttamiseksi, kun sil·
le kaiken kurjuuden lisäksi nyt 'Saksalaisen rautakoron alla
pa.koitetaan kuningasta? Ei Suomen kansa Suomessa eivätkä.
Amerikan snomalaisetkaan ole saksalaismielisiä. ·Suomalai·
set eri yJldist)'kset Amerika1JSa lähettivä.t joka puolelta. säh·
kÖ8anomia Presidentti Wilson'ille, vakunttaan uskollisnut·
taan "tähtilipulle". Santeri Nuorteva ja hänen joukkueensa
.riemuitsivai siitä, että tapahtumain meno Suomessa osoitti
heidiLn propagandalleen kannatusta ja. todisti heidän vääris·
telyj8.än todenmukaisiksi. Minä. personallisesti olin knn heI·
vetissä; "Synnyinmaa n kohtalo ja voimatwmuuteni ,sen auttamiseksi saattoi minnt niin sairaaksi, etten voinut viikko·
kausiin nukkua ollenkaan. Alituiseen olin pakoitettu mato
kustamaan Washingtoniin saadakseni Valtiodepartementista
uutisia, jotka olivat minun vapaasti käytettävissäni saapuneista. origiuaalisähkösanom ista. Nähdessä.iin mielentilani
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viranomaiset osoittivat minulle erinomaista, JJ.arvinaisen
suurla myötäLuntoisuutta, sillä heille oli epävirallisesti asiain
todellinen tilanne selvillä. siinä mtiärässä kun se h ~i lle syrjiistä. asioita. käsitellen ja aryostellen - voi olla·. Kuinka
hartaasti halusin-lmau s<llvittää kOWIUUUll kärsi'Välle kansalle
ja sen ha.lliLukselle, että Uncle Sam ei todellisuudessa ole
Suomen vihollinen vaan ystävä., joka. seikka varmaankaan ei
ole siellä selvillä, vaan päinvastoin uskolaan, että. Yhdys-valtain hallitus soisi Suomen sorluvan - kosk'ei antanut
nälkääkärsiville elintarpoita joista Suomi oli hinnan suorit.tanut ja valmis suorittamaan minkä hinnan hyvänsä. Minkäänlaisen tiedon läheWimisooll ei valtiodepartementti mionulle lupaa antanut, koska saksalaiset ol ivat Suomen isäntinä ja oli3ivat käyttäneet tällaista hyväkseen.

Tutlavuuleni 11. M. Donuerin kanssa alkoi näihin aikoihin. '.Pietäcll hänet Otto Donner-vainajan sukulaiseksi, menin hänen kanssaan asioista. neuvottelemaa n ja hnomasin hänessä tavll.nneeni vilpittömän Suomen ystä.vän, joka tuontuostakin julkaisi New York 'l 'imes'issä kirjoituksiaoan ja
runojaan Suomen puolustukseksi. Hän kertoi minulle, että
hän, oltuaan jo 20 vuotta Amerikan kansalainen, tunsi tarkoin Amerikan tava.t, luonteen ja mielialan myös Suomen
suhteen ja vakuutti, että Uncle Sam on pohjaltaan Suomen
,Ystävä. Hän sanoi tavanneensa Ignatillksen ja. Reuterin ja
.tarjonneellsa heille sitä avustusta, jota hän katsoi olevansa
tilaisuudessa. näille antamaan neuvojen ja ohjausten muodossa näiden vaikeassa toimessa. tällä kriitillisellä hetkellä
väärinkäsitysten hälventämiseksi j:1 asiain auttamiseksi,
mutta nämä kumpikin olivat s uhtautuneet hänen.esityksiinsä ,
kielteisesti eivätkä huolineet hänen yhteistoiminn8staan.
Minä tietysti en tuntenut tarkemmin Mr, Donnerin taloudellista asemaa, mutta. kun hiinen mielipiteensä olivat samat
kuin minunkin l1fopagand akysymyksessä. Suomen hyväksi,
sovimmc heti y'hteistoiminnasta ja. suostui 'h4n presidentiksi
.perustettavaan suunnittelemaani yhdistykseen "Finland
Constitutionsl League of America". Hä.n myös'kin suostui

,
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ottamaan toiOlittaakseen aikomaani julkaisua ,,'l'lle Finland
Sentinel", jota. -päätettiin julkaista kerta kuukaudessa - huolimatta siitä, ettei ollut tiedossamme varoja. yritystä varten,
jofu. pidimme välttä.mii.ttörnänä - as a war measure, "satatoimenpiteenä" .
Amerik an suomalainen asutus on taajillta keskivaltioisss.: Minnesotassa, MicJliganlssa, \Visconsinissa, Dakotassa
j. n. e. ja sieltä. siis oli odotettavissa pääasiallisin avustus
ja rahallinenkin kannatus alkamallemme propagandatyölle.
},ir. Uksila, jolla. oli siellä paljon tuttavia. ja ystäviä, a.lkoi
kirjevaihdon keski-Lännen ja Lännen johta,vien miesten ja
eri yhdistysten 'kanssa ja. sieltä. saapuneet lukwset kirjeet
osoittivat, että innostus ja. harrastus toimintaan Suomen hyväksi oli arvaamattoman suuri. Näissä. kirjeissä oli jo aika
paljon aineksia. ensimmäistä Finland Sentinel-numeroa. varten. Kumminkin pidin tärkeänä personallista tiedustelumatk-aa
Länteen ja lähetimm e Mr. Uksilan lkierlomatka.lle
,
ottamaan selkoa. aineellisen ja henkisen kannatuksen llankkimisesta yrityksellemme, jota minä toista.iseksi pää.tin kanna.ttaa omalla vastuullaDi siinä varmassa vakuutuksessa, että
koska asia oli sotatilanteen vuoksi välttämätöntä, oli työhön
ryhdyttävä viipymättä kaikella tarmolla. Mr. Uksila palasi
.matkaltaan toivorikkaana, sillä enemmän kuin riittävää kannatusta oli sieltä luvattu; olipa. Ashtabulan Kalevaiset JO
antanootkin $ 100.- alku kustannuksia varten. - Nyt kumminkin alkoi kuulua, että prof. lwuter olisikin kovin meidän
propagalldayritystämme vastaan ja - kuten huhuna kerrottiin - oli .hän kirjeillään vaikutusvaltaisille suomalaisille
varoittanut antamasta kannatusta tälle työlle, joka hänen
mielestään muka oli Suomen asialle vahingollisia. Kun tiesimme, että Nuortevan joukko oli luonnollisesti kynsin ham.pain meitä ja Suomen .laillisen hallituksen 'Puolustamista
vastaan ja kun odotimme kaikkien lojaalisten Suomen ystäväin rivei.himme yhtymistä., coli tietysti prof. Reuterin menettely meille kova isku. Huolimatta tästä olivat kumminkin joka. puolella maata asuvat johtavat ja parhaimmat suo-

ffio..laiset meidän puolella.mme, sillä he aslan tärkeyden oivalsivat, mutta sitä. yksi'mielistä kanllatusta, jota olisimme
odottaneet uskollisilta suomalaisilt.a, emme tulleet saamaan
·siinä. määrin, että työmme olisi voinut koota suomalaisia
enemmän riveihimme Suomen ja siis omaakin asemaansa
vahvistamaall. Kaikasta. huolimatta. ryhdyimme innolla valmistamaa·n "Finland Sentinel"in ensimmäistä numeroa jullcisuuteen heinäklum -4 päiväksi, jolloin piti olla suun pa,raadi - I tsenäisyysjuhla1 Indepelldcnoe Day.
New Yewkin pormestari - Mayor - on vaikutusvaltai·
nen herra. Ottamatta huomioon (hänen personalIisia ominaisuub.iaan, pidin melkoisena huomion osoituksena itselleni
saadessani Mayoril'ta kirjeen, jossa hän pyysi minua jäseneksi komiteaansa .sekä. puheenjohtajaksi suomalaiseen osastoon järjestämään paikkakunnan suomalaiset joukolla ottamaan osaa edellämainittuun paraadiin . Harkittuani' asiaa
tulin siihen joMopäiitökseen, että velvollisuuteni oli esitykseen suostua, sillä minun puolivirallinen asemani Suomen
hallituksen edusta.jana ei minua. siitä. estänyt - päinvastoin
täten olin tilaisuudessa saavuttamaall Suomelle enemmän
vaikutusvaltaisia ystäviä ja siten suuren ta maan mahdollisuuksia Suomelle elintarpeiden saantiin Jliinpian kuin siihen
tuli tilaisuutta. Sitäpaitsi olin tilaisuudessa kokoomaan
mahdollisimman paljon .suomalais ia - myöskin ruotsia puhuvia sekä sosial istejakin, joita. suuri osa. työskenteli lähiseutujen laivaveistämöissä, he näet eivät olleet varsin "punaisia". Ilmoitin vastineeksi Mayorin kirjeeseen suostuvani
llållen pyytöönsä ja ryhdyin heti asiaa järjestämään. Mr.
Uksilan, joka oli kanssani työskennellyt propagandatyössä,
asetin päämarsbalkiksi. Kirjeillä kutsuttiin koolle mahdollisimman tarkoin kaikki suomalaiset sekä. Cinländerit - sanomalehdissä julkaistiin myös 'kokoUKsiin kutsumukset - ja
saapuikin koko joukko kokoukseen rva Aino Malmberg'in
luoksi, jossa ensimmäinen koko\.!s pidetti in ja jossa erityiset
komiteat asian järjestämiseksi valittiin. Punaiset sosialistit
olivat ftSiall. vastaan, mutta myöskin saksn laismieliset "fin-
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länderit" pysyivät asiasta erillään. On kai mainittava, että
Yhdysvaltain presidentti Wilson oli erityisellä määräyskirjeellä. pyhittänyt tulevan heinäkuun 4 päivän 'kaikkien ja.
varsinkin pienten ja. ~orrettujen kansojen vapau-sjuhlapäiväksi, jolloin tällaisia paraadeja tullaan toimeenpanemaan
ympäri Yhdysvaltoja, jonka eti bnsallisuusaineekset eri
ryhmissä otiasivat näihin osaa. New Yorkissa oli yli tolme~
kymmentä eti kallsallisuusryhmää järjestymäisillään otia{uaan osaa tähän jättiläisparaadiin. Neljätoista efi yhdi.stystä kutsuttiin suomalaisten paraadikokoukseen, jota sittemmin efi komiteat jatkoivat valmistuakseen suurenmoista
kertaa puuhasivat suomasuomalaisten osanottoa. 'Samalla
,
laiset sunnuntaiksi kesäk. 30 p:ksi suurenmoista kansanjuhlaa, jossa minuakin oli pyydetty puhumaan, jonka teinkin,
ja jossa piti koota aineellista kannatusta paradikustannustcn peittämiseksi. Kansanjuhla Fort Hamiltonin kentällä
Brooklynissa onnistui hyvin; siinä pidettiin ,s ekä suomen,
ruol-sin että <!nglanniukielisiä puheita; rahallinenlrin tulos
oli melkoinen paraatirahaston 'hyväksi, mikä rahasto sai -sitäpaitsi past. Mäkisen kautta noin $ 1,000 lisäyksen suomalaisten laivain kapteeneilta .sitten·kui'n beille annettiin epävirallisesti toiveita heidän laivojensa vapautumisesta, ja
päättivät hekin yhtyä paraadiin.
'l'ämän yhteydessä mainittakoon, että tri Ignatius, joka
oli luvannut tulla puhumaan Fort R amiltonin kansanjuhlassa kesäk. 30 p :nä, ei saapunutkaan .
Tavattuani pro!. Reuterin hiin minulle sanoi, että koska
asiain nykyisellä kannalla ollen hän ei voi mitään täällä
Suomen asiassa tehdä hän aikoo ensi laivalla matkusbaa Suomeen. Keskustclussamme kumminkin ilmeni hänen mielipiteensä, että. Yhdysvaltain 'hallitus viranomaiset ovat Suomelle vihamieliset samoinkuin amerikalainen sanomalehdisWkin ja siis yleinen mielipide Amerikassa Suomi-vastainen, joten Suomen kansalla ei ollut Amerikan puolelta mitään odotettavissa. Minä puolestani olin kokonaan toista
mieltä, sillä minä' tunsin asiat toisellaisessa valossa . Joskin
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asiain tila Suomessa oli pa.koittanut Suomen hallituksen toi·
mimaan siten, ett'ei sillä. juuri tällä hetkellä voiuut olla. toi·
voa amcrika.laisesta avustuksesta. ja myöt.ätullllosta, ei tämä
ollut amerikalaisten vika, ja käsitykseni mukaan ' oli meidän
sitäkin suuremmalla syyllä niin toimittava, ett'emme kokonaan kadottaisi Amerikan myötätuntoa, joka kU1lw~inkin oli
olemassa, kuten minä. va,rmast.i uskoin. Päinvastoin oli koetettava kaikin mahdollisin keinoin selvittää asiain oikea. laita
Amerikan hallitukselle ja yleiselle mielipiteelle. Sydäntäni
kouristi ajatellessani sitä, että kun prof. Reuter saapuu Suomeen, hänen hathaaujohtunut käsityksensä, jonka hän viIpittömiissä mielessä kertoo Suomen hallituksen johtamiehilla, saattaa. Suomen yhä syvemmälle väärinkäsityksessään
Amerikan hallituksen' ja. yleisen mielipiteen suhtautumisesta.
Suomen asiaan ja sen kärsivän kansan auttamiseen. Ajattelin, että j~ minä lähtisin myöskin ISuomeen ja siellä kertoi·
sin oman ktu;itykseni, joka perust ui minun haWlintoihini ja
kokemukseeni sekä vilpittömään vakaumukseeni, se voisi
jossakin määrin vaikuttaa prof. Reuterin -ajatuskautaa vastaan, mutta. että se saisi asiain menossa toivottua. käännettä.
Suome.;:;sa, se tuskin olisi luultavaa., sillä. enhän minä ollut
va.ltiollisissa piireissä. mitään, eikä siis minun todisteluillani
merkitsevää vaikutusta. 'l'us·kitellE;ssani tällaisten ajatusten
kiusaamana, kehittyi minussa ajat.us lähettää rva Aino
Malmberg Suomeen samalla laiva.lla, jolla prof. Reuter mat~kusti. Aika oli kovin lyhyt ja rva Malmberg'in ma.1kavalmistukset olisivat kysyneet enemmän -aikaa kuin nuo pari
kolme päivää, jotka oli jälellä tätä varten. Asiaa mutkistutti
sekin seikka, että rva Malmberg'illa ei ollut passia ja illat·
kustusmuodollisuudet olivat muutenkin kovin ankarat. Pää·
tin jo asiassa matkustaa \Vashingtoniin, mutta kun pastori
Mäkinen suostui kirjoittamaan passin, onnistuimme järjestämään hänelle matkustuslnvan New Yorkissa suuremmitta
hankaluuksitta ja niin pääsikin rva Malmberg lähtemään
Suomeen viemäälll minun viestiäni, - olipa sillä. sitten toivottu menestys tahi ei.
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Paitsi New Yorkin paraatia, jota valmisteltiin tulisella.
kiireellä, oli presidellUi Wilson aikeissa. kutsua eri kallsalli·
Sltuksien edustajia vieraikseen Washingtoniin heinäkuutl 4
päiväksi, Ja kun näidtm vieraiden tuli olla Yhdysvaltain
kansalaisia, pyydettiinr minua esittämään täksi vieraaksi 80-.
piva suomalaissyntyinen Amerikalaillen. Ketä olisinkaan
muuta voinut tällaiseen tilaisuuteen· toimittaa., joll'en uskollista työtoveriani prar. H. M. Ponneria, joka, hänelle asian
esitettyäni, suurella mielihyvällä suostui, jonka jä.lkeen hän
viipymättä. saikin virallisen kutsumuksen Washingtoni'Sta.
Palattuaan WaShingtonista. Mr. Donner kirjoitti minulle
heinäk. 8 p:llä päivätyssä kirjeessään seuraa.vaa:
"hly dear Mr. Vlllkeapää: Nyt kun olen palannut vaiherikkaalta Wasllillgtouln matkalt-ani, jonka kestäessä minulla
oli se -arvaamattoman suurial'voinen onni ei ainoastaan personallisesti luvata. -Presidentti WilsOllia., vaan myös keskustella hänen k-anSiiaall personallisesti melkoisen ajan "Mayflower" lai"alla meille molemmille niin rakkaasta Suomen
asiu'Sta, minä. tahdon täten erityisesti kiittää Teitä siitä, että
toimltitte 'minulle tämän elinaikani muistettavan tilaisuuden.
Minä. uskon tästä olevan jossain määrässä. hyötyä rakltaalle
Suomelle, mikä 01). oleva. niin 'l'eidän kuiu minunkin palkintalli. - Mielenkiinnolla. haluan Teiltä a.sioita kuulla piakkoin tavatessamme ja toivon 'r eille onnea Warrenin matkalJenne".
'l 'ästä. tilaisuudesta 011 Mr. Donner tehnyt Finland
Sentinel'issä julkaistun. -selostuks.en, mikä onkin kovin mielenkiintoinen.
I1einäkU'un 4 p:n vapaltSparaadin suomalaisten ohjelma
' oli seuraava; Amerikan lippu - Suomen lippu - suomalaiset sotilaat - suomalaiset merisotilaat - suomalainen
Punanen Risti, naiset kantaen omaa. lippuaan ja Amerikan
lippua, - soittokunta Louhi (40 miestä) - Kuvaelma (Väinämöiuen ja Uucle Sam, Motto: "U nde Sa m is the Best
Unde We ha.ve") - Ka.levalaisissa. ja. 'kansallispuvuissa
kulkijat yliairueen johtamina, - Annikit, Kevä.tär, Pyrkijä,
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Brooklynin seurakunta, Golgathan. seurakunta, Harlemin
seurakunta, New Jerseyn .seurakunta, Merimiski rkkolaiset,
Imatra, Otava, Tähti, Metsolan Maja, P ellervo; - Suomalaiset merika'})ieenit (kantaen 'baneer:ia : Oapto.ins of Finnish
commerciaJ fleet on American shores are ready to serve
Uncle Sam"; Laiva (Ibanner carried 'by. finnish shiphuilders
with) motto: "Wc represent 25 ,000 Finnish ship-carpen-bers
io the United Sbtes", jota seurasi useita satoja laivanrakentajia. Ennen:main-itut iSotilaat kantoivat ooneeria: "We
represent lO,obo Finns in United States Army and Navy".
- Suomalflisten osaJlis~us tässii jättiläisparaadissa tuli suurella 'kunnialla suoritetuksi ja varsinkin laivaol'akentajat komealla laivallaan saiva.t suosionosoituksia pitkin matkaa
.gamoinkuin herätti p-itkll:paI'talse't Väinämöinen ja Unc1e
Sam yleistä ihastusta . Erityisesti on mainittava Pensylvanian Monessenista juhlaa varten saapunut soittokunta Louhi,
joka soittaen mars§eja-, 'Suomalaisin. sävelei tä ja kansanlauluja, ·saattoi monesti katselijat ja kuimtelijat aivan haltioih'insa. - Paitsi aatteellista hyvää tulosta Suomen hyväksi
ei rahallin{lnkaan tulos ollut huono, 'ja ,kun kustannukset oli
sMritettu, jäi Punaisell e Ri stille melkoinen jäännös. Myöhemmin Mayorin komitea lta saatu -palkinto-Diplomi pantiin
raameihin ja säilytetään toistaiseksi Merimieskirkolla kuten
asiassa syntynyt kirjeenva.ihooarki rlokin . - On pidettävä
.mielessä, että M.llaisiin toimiin osanottajat ovat yhtä köyttä
vetäneet tarkoituksella sä.i1yttää ja saavuttaa Yhdysvaltain
myötätuntoa' omille kansaHisuuksil1{len ed ullisiks'i.
Het~ paraadin pllätyttyä oli minun lHhdettävä kesäjuhlille, joita P ensylvania n, I..änsi-Virginifm ja Ohion suomalaiset olivat järjestäneet pidettäväksi "\Vnrren'i ssa, Ohion valtiossa he.illäk. 6 ja 7 p:nä, jossa minua oli pyydetty juhlapuhujaksi. Nämä. juhlan toimeenpanijat oliv·at mainittujen
valtioiden suomalaista raitli~l·skarIS(Ul, jola. oli juhlaan saa.punut noin 3,000 henkeä. Paitsi monipuolista juhlaohjelmaa,
kuului sii'hen myöskin paraadi , jossa kulki paitsi jalkaväkeä
myöskin noin 50 automobiilia, joita suomalaisilla on meJ-
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kein joka. talossa ja joilla he saapuvat pitkienkin matkojen
takaa tällaisille juhlilleen - eikä 'kummakaan $iI1ä tiet
Amerikassa ovat erinomaiset. Juhlaan oli saa.punut myö:;
melkoinen joukko punaisia. ei juhlimaan) mutta tarkoituksella tehdä häiriötä, miJrä ei kumminlkaan onnistunut, sinä
poliisi oli varustautunut tällaisen tapa.uksen varalta.
Kun toukokuun lopulla yksityisestä keskustelusta Vlashingtonin viranomaisten hnssa minulle kävi yhä selvem-

mäksi, etta Hooverin elintarvevirasto samoin'kuin Valtiodepartementtikin oli kovin taipuvainen järjestämään Suo)Ytelle
a.pua Norjaan lähetetyistä varastoista sikäli kun tämä apu

voitaisiin varjella saksalaisille joutumasta, valmistimme

Donnerin kanssa toukok. 26 p:nä yhbeit:;en memorandumin
Valtiosihteerille pyytäen saada säbköttää Svinhufvudille,
mitä viranomaiset meille olivat myönt.äneet, nim. että .. U. S.
administration garanteeraa e1intarveapua Norjan hllllituksen
ystävällisellä myötävaikutuksella. Narvikista niihin: Suom~n
seutuih'irr, joista. Saksan sotaväki poistuu ja ebtä Amerikasta
lähetään a.pua suhteellisesti sikäli kujn saksalaiset poistuvat maasta." Vastauksessaan V(lltioSibteeri' ilm~risi mielibyvänsä osoi,ttamastamme intressista ja vakuutti, että Ha.l·
litus pitää. sydämellään ISuomen avustusasiaa ja rynty;v toi:m iin niinpian kuin siihen vaan tulee ti1aisuuUa; nyt juuri
-ehdotettu toimenpide oli mabdbto'n ja pyydettyä säbköttämisoikeutta ei asetusten mukaan voitu 'myöntää.
Heinäkuun alussa julkaisi N. Y. U. sosialistien tiliselostuhen , jonka mUkaau N uorf"evan bureau'n, li1ls1anf11/ksiin oli
käytetty helmik. 25 p:stä he,inölr. 1 p:öä·n. yli $ 9,000: '-.
(

Sllomesta saapui tieto, että beinäk. 16"']J. monarkistit
ed}lskun.nassa. voittiw,lt 57 äänellä 52 vastaan, - taryittaisiin :f3 äänien,emmistö - .
.
\Vashingtonissa seurattiin tavattomallfl mielenkiinnolla
Suomen asiain kehitystä, jfl syrnpatioja valkoi$en hallituksen
toimiin vähensi 'melkoisesti prof. Sergei Korff'in t.iedonan-

,
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Ilot, joiden mukaan "valkoinen terrori oli paljon kallheampi
kuin punaist.en." Korffia, joka oli ollut kenraalikuvernöörin
apulaisena, pidettiin auktoriteettina . Hän oli juuri saapunut
Suomesta amerikalais-syntyisen vaimonsa kanssa. Koetin
saada. häntä personallisesti puhu.tella, vaan en llaftnut hänen
osoitettaan. - Ajatteli-n: "Eläi.ä koiraa - puree -sinu a ja.1kaan", enkä. voinut uskoa K:n kertomusta, josta minulle kertoi ehdottomasti luotettava viranomainen. Jonkun ajan. kuJut.tua lähetettyäni Mr. Donnerin 'W ashingtoniin, ta.pasi hän
Korff'in, joka tälle kertoi asioita toiifussa valossa ja ilmaisi
muka olevansa Suomen todellinen ystävä . jota D. oli taipuvainen uskomaan .

.Kuu maaliskuun alussa annoin tri I gnatiukseIle hro. J.J!tvaniuksen 'k irjeen ,' jossa ilmoitetaan minut lä:hetetyn Ameriikka.an avustamaflll elintarpeiden Suomeen toimitusta, il- ·
maisi hän tyytymättömyytensä tämä.n joh dosta, pitäen minua tarpeettomana, mutta, "onhan täällä parempi olla kui'll
Suomessa," sanoi hän. Kun nyttemmin - heinäkuun lopulla - tri Reuter oli palannut Suomeen ja hän myöskin oli
kutsuttu taka isin 'Suomeen, ei hän voinut olla ilmaisematta
.syvää tyyt~'mä.ttömyybtään minulle eritoten Finland Sentinel'in kirjoitusten ·suhteen. Rutsuen minut luokseen St.
Regi s-hotelliin hän minulle vakuutti, että "täällä ei voida
mitään aikaan saada: presidentti on meitä. vastaan, Hoov-er
on meitä vastaan. Häm eessä ainakin on väestön mielipiteet
40 % saksalaismielisiä." "Kun tulette Suomeen pannaan
Teidät syytteeseen isänmaan kavalluksesta Finland Sentin-el'in kirjoitusoon johdosta - varsinkin pääkirjoituksen"-.
Van.ti minua vaatimalla lähtemään kanssaan Suomeen ensi
laivn1la - . Tätä nuhdesaarnaa oli kuulemassa tri Reuterin
sihteeri 'hr J. Theslöf, ja se minulle paremmin kuin mikään
muu tähän saakka selvitti 'hänen ajamiansa mieliptteitä Suomen nsiassa', semminkin kun niitä esitettiin tyypillisen Suomen la'kimiehen mahtiponti-suudelln, mikä kaikki ei, ikävä
kyllä, tehnyt Ybdy;svaltain presidenttiin, Mr. Hoover'iin j<t
toimivaan Va·ltiosihteeriin toivottua vaikutusta Suomen hy-
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väksi -

päinvastoin. Kuten Washingtonissa vähitellen tätä
vakautui minussa nyt se käsitys, että Ignatiuksen
toiminta oli koko ajan melkeinpä äsryttänyt valtioviranomaisia Suomea vastaan - ja .<,dl;en mahdollisimman suuressa määrin tukenut l:Tuortevan toimintaa. Tämä mielipide
tuli esille tuontuostakin suomalaisessa seurapiirissä; ja kun
levisi huhu, että hän matkustaa pois, .katsottiin tätä melkoiseksi parannukseksi Suomen asialle \Vashingtonissa . Puoles;tani katsoin nyt minulla olevan sitä suurempia siveellisiä
velvollisuuksia "Suomen vahtisotilaana" ja ryhdyin tulisella
tarmol la kehoittamaan yhteistyöhön 'Suomen :hyväksi ka-ikkia niitä, jotka olin huomannut Suomen yst.äviksi ja joilla
tuntui olevan vaikutusva.It,aa. Luonnollisesti toimin koko·
naan omalla vastuullani, .sikäli kuin velvollisuudentuntoni
pakoitti ja minkä katsoin ainmiksi oikeaksi ja sikäli 'kun sille
.sain kansan parhaimmilta sa.manmielisiltä rohkaisua ja kannatusta.
~nnen,

,

Samoihin aikoihin kun tri I gnatius lähti Suomeen, valmisti F . C. J.I. of America J ohtokunta elok . 9 p:nä kirjeen
presidentti Wi lsonilIe, antaen kannatusta ja lämpimiotä Sl}Ositusta -sille yhteiselle anomu'kselle, jonka Ruotsin, Tanskan
ja· Norjan Liihettiläät Washingtonissa olivat hallituksi-en~a
iD-imessä Suomen auttami-seksi jättäneet ValtiodepartementilJe. Kohtelia.assa vastauksessaan elok. 14 p :ltä "1fr. Tumulty ilmotti kirjelmän saapuneeksi ja huomioonotetuksi.
Keski-Lännen suoma:laiset johtava.t miel{et, huolissaan Suomen asioista, kirjoittivat minulle mielialastansa. ja elok.' 11
p:nä Mr. O. J . Larson 'Dllluthistasähkötti minulle : "J os Te
luulette, etta JaS'berg, Saari ja minä voimme auttaa Suomea
saamaan -elin tarpeita, me järjestämme matkan W Mhington~in; milloin parasta olla \Vashingtonissa", johon vastineeksi
minä kiitin heidän tarjoutumisesfaan avustamaan ja yhteistoimintfian sekä ehdotill, että johtavia miehiä suo·
malaisilta · paik\m.kunnilta ympä.ri maata kut.sut.taisiin neu,vott.elukokou"kseen ja sitte ryhdyttäisiin toimenplteisiin .
Tällai sesta lkokouksestll ei lruitell'kaan heti mitään, tullut. Sa-
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mana 1)iiiviillä ilmoitet.tiin Suomessa Eduskunuan. päättäneen
kutsua Suomeen saksalainen. kut1ingas!

•

Sanomalehdi ssä ja hallituspureissiikill Washingtollissa
esiint.yi alitnisecn P. E. Svinhufvud'in nimi saksalaisten kätyrinä, maall~a ja kansansa peHäjänii ja kohdeltiin sitä suurimm alla halveksumisella, mikä minulln sn nomattomasti
~koski minä. kun hänen miehekästä ja rehellistä. mielipi.dettäiLn olin monien vuosien kuluessa tottunut ei uinoastuaJl
kunnioittamaan vaa n enemmänkin. Senvuoksi katsoin velvollisuudekseni vry.Jmistaa elok. 13 p:'lii mCllloralldltm.in P . E.
Svinlmfvud'ista presideJltli lI'ilso'lIille, läheUäen sen Co!.
House'll kesiiasunnolle Manchesteriin, johon prcsidcnllti lähti
muutaman päivän lomalle, ja jossa nänellä oli hy~ ä tilaisuus
tutustua asiaan, ja neuvotella ystäviinsä kanssa. Samoihin
aikoihin oli CoJ. H ouse PlyWnyt Mr. J. Alfred Anders8on' ilta lausuntoa Suomen asiasta, jonka. yksityisen lmlsunROI' (elok. 29 l,:ltä) Mr. Anderson minulle sittemmin lähetti
jäljennöksenä.
Edelläm ai nit.usta kirje- ja. -sähkösanomavaihdosta Mr.
Larsonin kanssa sukeutui hänen ja, Mr. Ja..sberg'in matka
New Yorkiin, jossa neuvoteltuarillll,e päätettiin lähteä 'Vas·
hingtoniin. Amerikan kansalaisina, joille Suomen asia siellä synl.yneinä - o1i kallis, he olivat tarjoutuneet yhteistoiminnallalln auttamaan sekä Ignatiusta että Reu 1.cria, jotka
kumpikin olivat tällaisen tarjouksen kohteliaasti kieltäen
hyljänueet. Minu sta tuntui, etHi he johtavina amerikalaisina
ja yleisissä asioissa erittäin vaikutusvaltaisiksi tnnnettu.ina
Jlenkilöinä olisivat voineet antaa arvaamatonta avustusta
Suomen auttam isasi alle ja. saa da omat va 1tiolliset ed ustajansa
Washingtonissa, niin senaattorit kuin kongressimiehetkin,
aktiivisesti puuttumaan Suomen a"Vusromisasiaall ja antaa
jonkunmoista sysäystä. hallitusmiehille, joiden asiana. tällai·
nen lluolenlli.to o1i SaavuttuaJume \Vaslri'ngioniill oli meillä
neu\'otteluja Clarelloo B. Mill erin ja W. Frank .Tames'in
kanssa; myöskin Mr. Larson erityi sesti neu votteli senani.4457_

1!l
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t.ori Kellogg'in kanssa, jotka kaikki olivat mitä auliimroat
meitä auttamaan. Kongressimies Miller puhelimes8a järjesti
meille audie1isin valUosihteeri Lansing'in luo, elok. 28 p:nä,
jossa selvisi, että H allitus oli valmis Suomea auttamaan niinpian kuin se vaan voisi tapahtua. Lansing'in luona olimme
paitsi JJarson. ja J"asberg, myöskin. minä. ja Miller, joka oli
puhetorvenamme, käyttäen erinomaista' puhelahjaansa 10i5tavuudella Suomen hyväksi. Tietysti me toisetkin jotain ~a
noimme, ja mitä. ystävällisimmin asiaamme suhtautuva L Hnsing pyysi meitä keskustelemaan ja ottamaan selvää Suom en
asifUt menosta niiden II).iesten luona hänen departementissaan, joiden erikoishuolena ,nämä. asiat olivat. Siten menimme "ylhäältä. alas asti" ja tovereillemme selvisi monta
·minulle jo ennemmin tunnettua asiaa. Lansingin kehoituksesta antoivat Mr. Larson ja Jasberg -seuraavana päivä.nä
Valtiodepartementille kirjallisen memorandumin, elok. 2.9
p:ltä, josta minulla on huostassani jäljennös, ja jonka merkitys Suomen elintarveavun saamiseen ei suinkaan ole vä.hä-iseksi ,katsottava.

Huolimatta siitä, että. tUllILetuilla valtiomiehillä silloin
kuin he eivät ole vallassa, ei tavallisesti ole vaikutusvaltaa.
hallitseviin henkilöihin ja näiden suhtautumiseen joihinkin
asioihin, olin jo pitemmän aikaa halunnut personallisesti tavata entistä p1'esidentti Roosevelt'ia, joka oli pitemmän aikaa
ollut huonovointinen,
eikä viikkokausiin tullut' kaupunkiin
/
Oyster Bay'sta.. Hänen yksityis-sihteerinsä, joka oli asioita
hoitamassa, lupasi minulle telefonissa. ilmoittaa, ko.;;ka Mr.
Roosevelt voisi tulla kaupunkiin ja minä saisin hänet ta.varo.
Sllysk. 6 lJ:nä oli minulla. onni ja kunnia keskustella "Teddy'n" kanssa noin neljännestunin. ,Mukaani olin ottanut ystävä.ni H. M. Donner'in, joka pyysi päästä. mukaan. R. oli
kovin ystävä.llinen ja hyvä.llä. tuulella. Hänen kirjoittamansa
kirje samalta päivältä ilmaisee minulle hänen suhtautumj·
sestaan.. Suomi-·kysymykseen. Tämä kirje oli sittemmin julkaistu Finland Sentinel-Iehdessä ja useissa muissakin julkaisuissa ja päivälehdissä - suositellen Suomen avustusta
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ja. itsenäisyyden tunnustamista. ja tukemista. Kirje on suomennettuua seuraava:

New Yorkissa syysk. 6 p. 191 8.

Hra P. J. Valkeapää,
New York .
Rakas' Herra.ni!
Minä uskon Suomelle aOllcttavaan täydelliseen, ehdottomaan vapauteen ja riippumattomuuteen niin että se ei saa
olla pelkästään nimellisesti, mutta. todellisestikin täydellisesti riippumaton niin Saksasta kuin Venäjäsiäkin; juuri
yhtä riippumaton kuin Norja ja Ru otsi ovat. Minä toivon,
että. Amerika voisi lähettää. (lffian diplomaattisen edustajansa
Suomen pääkaupunkiin vastustamaan saksa l a is~ propagandaa ja oä.yttämään suomalaisille, että, jos he rehellisesti ja
hyvässä uskossa seisovat täydellisen riippumattomuutensa
takana., me tahdomme olla heidän puolellaan ja. antaa heille
elin tarpeita) ja tehdä. kaikki, mitä 'meidän yoi'missamme on
heidän puolestaa n ja hyväkseen.
'l 'eidän uskollinen,
Theodor R oosevel t.
Samoihin aikoihin oli minulla kunnia ja. onni tutustua
toiseen ,suurmieheen. Thomas G. Masaryk, Tsheko-Slovakkien johta.va valtiomies, oli Suomen asioista. kovin hu vitettu
ja. halusi tehdä Suomen hyväksi mitä vaan voi. Sel..-it.in hänelle asemaa ja annoin Finland Sentinel'in, jota hän pyysi
saada jatkuvasti, sikäli kun sitä. ilmestyisi Masaryk oli Presidentti Wilsonin suosiossa ja. -työskenteli ma-amiestensä. itsenäisyyden saavuttamiseksi. H än olikin ensimmäinen, joka
sai Tshekko-Slovakkien valtiolliselle itsenäisyydelle Yhdysvaltain tunnustuksen kuin myös muutaki n avustusta sen
suojelemiseksi.

•
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Prof. H eroort Adolphus Miller, jonka olin muutamia
vllosia sitten tavannut Pietarissa., eräänä päivänä pyysi telefanitse, ett.ä tulisin häntä tapa maan Carnegie'n konttorissa,
hänellä .oli jotain tärkeää sanottavaa . Sovitussa keskustelussa selvisi, että hän oli saanut Washingtonin viranomaisilta kehoituksen 'SeLviä Suomen asiaa kanssani . Keskustelun aikana hän ilmoitti, että presidentiIlJ su.ostumuksella ja
tahdosta oli syntymässä uusi "Mid European Union", jonb
lllu odo"taisivat pä.äåsiallisesti keski-Europan pienet sorretut
kansat, joiden itsenäisyysaatetta uusi yhdistys tulisi ajamaan. Oli ajateltu praf. Masaryk presidentiksi ja häll, Miller, sihteeriksi ja asiain käyfällllölliseksi johtajaksi. Hän
kysyi tahtoisinko minä tulla mukaan Suomen edustajaksi.
~1i nä selvitin, että Suomi on jo julistautunut itsenäiseksi ja
tämän olivat useat Europan vallat tunnustaneetkin - minulla ei ole mitään valtuuksia Suomen edustukseen tässä SU}lteei>sa, mutt.a illinä mitä suurimmalla mielenkiillnolla tulen
'seurUJl,maan yhdistyksen toil{lintaa ja toivon asialle menestystä sekä toivon t.ämän liikkeen mahdollisesti myös voival1
auttaa Suomen asiaakin jossain suhteessa. Sovimme siitä,
että prof. Miller kutsuu minut "vieraana" ottamaan osaa
ylidistyksen kokouksiin, sikäli kuin, niissä on esillä. tärkeitä
flsioita.

Dr. Chw·les El. L evenl/ore ansaitsee erityistä kiitollis uutt,L erinomaisesta avuliaisuudestafln ja Suomi·ystävällisyydestääll. Hän kirjoitti useita artikkeleita Suomen P.uolust\lkseksi "World Conrt lfagazine"-lehdessää.n ja edisti
kaiki l1 tavoill Suomen avustamisell toimeenpanemista sekii
.i tsenäisyyden tunnustamista. Ollen presidentti Wi1sonin
läheinen personallinen ystävä ja vanha koulutoveri, 1ä11
pyynnöstäni kirjoitti presidentille syysk.. J4. p :Jlä yksityisen
kirjeen, johon vastineessa .~yysk. 16' p:ltä sflatiin tietää, että
"Suomen asia on enempi sekasotkuinen kuin voitte aavist.aa.
kaan" - eikä presidentti "voi nähdä mitään viisasta toimen ·
pidettä, johon hallitus voisi ryhtyä tällä hetkenä." Tämä
...kirjeenvaihto ol i luonnollisesti yksityist.ä laatua. eikä siis mi -

•
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lenkliän aiottu julkisuutta varten, muttfi silti
ilmaisi minulle paljon.

;;e

kmnmin'kin

Uuutamia suuresta Lännestä snapuneita Kalevan Ritareita oli matkalla. Suomeen ja oli nälslli I isakki Tso-Saarclla .
•Juho R eutolalla ja. tåmän veljellä jo ennemmi n saadut viranomaisten matkustuslujlakirjat. Nyt kumminkin annettiin
uu sia hallinnollisilt määräyksiä, joiden mukaan vanha.t poperit. olivat voimattomat ja uusia varten oli lmnkittnva. lupA
pitkäaikaisella. prosessilla. mikä.' kesti kuukausia. Minulle
kumminkin, kun asiasta olin maininllut Valtiodeparlcmentissä, ilmoitettiin, cWi. lIiimä tunnetut Ritarit voisivat päästä
lähtemään vanhoilla. papereillaan. Tästä aiheutui tiedustelu,
joka selvitti, eUei kelläiin voinut olla privilegioif,.'l" vaan
knil<kien oli alisl.uttlAvn uusien määräysten alaiseksi (kirjev.
DCJlt. of State, syysk. 18 }J.).
Mr. J08eph /IarligulI, joka oli jo'htajana Mayorill Komi·
teassa, oli nyt slUlnut toimekIleen Illuodostaa 4:tlä Liberty.
lailuw vart~n "l'ieraskielistell Divisiollin" , ja pyysi minua
hiintä auttamaan Suomalaisen komitean järjestämisessä. Tie·
täen, että suollll\.lnisten .osa.notto tiillaisii'l puuhiin muiden
.klwlsalliSLluksiell rinnalla ehdoftomru;ti vaikuttaisi auttavasti Suomen elinto.rveavustukseen ja mahdollisesti vasta isten Suomen \'81tioll laina-asioiden Jlyviiksi sekä yl ipäänsä
U. S. hallituksen ja yleisönkin m.völämielisyyden S<'l.3vuUami ...ekili Suomen h,Yviiksi, suostuin mielihyvällä ehdotukseen,
mutta halusin pysyä tuntemattomana ja jiirjestää kokouk,Joen kutsumuskirjeet j. 11 . e., jotka hiiu itse allekirjoitti.
Kirjeitä lälletettiin tietysti suora.staau Vapa.udelllainH-järjestöu IJäiikonttorista kaikille eri puolueiden vaikutusvalta isimmille henkilöille, joista sosialistit eivät .saapuneet kokoukseen. Ru otsinkiclisi~i.kin saapui kokoukseen useib, jonka
vuoksi. Mr. R artignn'in avattua kokouksen, esitin SUOffinl.
komitean puhoonjohtajaksi Mr. H. Montagu Donner'in, joku
.:;i osan suomea ja. l'uot.siakin vUhän, mutta sitä paTcmmin
JllH3l1 kieltä., sekä vara.pllheenjohtnjiksi suomenkielisen past.
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Kalle Mäkisen ja ruotsinki elisen past. Willandt'in. Täten
tuli kielikysymys onnellisest i ratkaistuksi. R va. Blomqvist.
joka. juuri oli tullut Suoriiesta ja oli ilman paikkaa, otettiin
toimivaksi sihteeriksi, virallinen sihteeri Olga K oski ei voinut vapautua toimestaan vakinaiseksi sihteeriksi, vaan möi
ensimmäisen $1,000 bondin ja. .sittemmin kunnostautui
myönnissä. paremmin kuin muut. Vasta syysk. 27 p:nä presidentti Wilson virallisesti. avasi 4:n Vapaudeulaina-puuban
,Metropolitan operatalotlar pitämällään puhella, jota varten
Mr. H. antoi minulle 2 pääsylippua,. joista. toisen annoin Mr.
Donnerille.

•

Lokak. 1 p:nä. lähetin suomalaisiin lehtiin "Kehoitukscn
kaikille Amerikan suomalaisille", koettacn saada riehuvia
tpuolueriitoja. laimenemaan ja kannatusta yksimielisyys- jll
soviutoajatukselle, joka. olisi äskeisten tapahtumien jälkeen
ei ainoastaan- mahdollinen, vaan välttämätön. Aate saikin
kannatusta muualla, mutta. puoMien 1eirissä sitli. silmittödlliisti ha.ukuttiin .
Suomalaisen lainakomitean keskuudessa herä.tettiin ajatus, että jos Suomesta kä.sin saataisiin eri puolueiden johtohenkilöiitä Amerikan suomalaiselle ainekselle osoitettu sähkö.~anomakehoitus, jossa pyydettäisiin tätä ostamalla Vapauden-Iainabondeja 'kannattamaan Yhdysvaltain hallitusta.
,tämä kehittäisi hallitukson sympatiaa suomalaisia kohtaan
ja myöskin ilmaisisi suomalaisten keskuudessa olevan yksi··
,mielisyyttä ja siten edi stäi si Supmen itsenäisyyden tunnu s.!tusta.. F. C. L. af A. päätti lokak. 3 p:nä lähettää sähkö..sanoman Mr. K ontrolle Tukholmaan, Mr. H a.rtigan'in
kautta, koska Suomeen ei ollut sähköttämismahdollisuotta..
;Minä koetin saada presidentin vapauden päivänä, lokak. 12
\p:nii., mahdollisesti 11ideUävässä puheessaan kohdistamaan
muutamia sanoja Suomelle osoitteeksi, että hänen sympatiunsa ovat Suomen kansan puolella. Tässä subteessa neuvoteltuani vaikutusvaltaisten ja presidenttiä. lähellä olevien
ystävieni Ja viranomaisten kanssa., kirjoitin asiasta kon·

...
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gressimies J ames'ille ja S€~aattori HitohcockiJle, jotka Iheti
.kumpikin toimittivat kehoituksen presidentin tietoon. Saman kehoituksen lupasi tri Björkman tehdä, kannattaen tällaisen tarpeellisuutta ja vaikutusta. Presidentti ei kumminhall vapaudenpäivänä mitään puhetta pitänyt, joten asia
raukesi.

"The Mid-European Union" piti ensimmäisen ja perustavan 'kokouksensa Washingtonissa lokakuun 3 p:nä, johon
minut oli vieraaksi kutsuttu ja olinkin saapuvilla" ottaen
{lsaft keskusteluihin, mitkä olivat mielenkiintoisia.
Dokakuun 16 p:nä saapui Tukholmasta sähkösanomatie.dot, että "ennenkuin Eduskunta valitsi H essenin prinssin
;Fredrik Kaarlen Suomen kuninkaaksi, päätti se salaisessa
istunnossa. 64 äänellä 41 vastaan, julkisessa istunnossa. toimitta·a kuninkaanvaalin, jota vastaan Alkio pani vastalauseensa. " Samana päivänä julkaisi Nuorteva Valtiosihteerille
lähettämänsä Tokoilta saamansa 'kirjeen ja vastauksensa siihen. Tukholmasta saapuneen sähkösanoman mukaan oli
Suomen hallitus pyytänyt saksalaisen sotaväen poistumista
- niitä muka oli Suomessa 40,000. Tämä uutinen oli yk'ij
ilahduttavimpia, mitä Suomen ystävät olivat saaneet pitkiin
~ikoihin, ja. minulle se antoi nyt taaskin uusia mahdollisuuksia saada Suomeen elintarveapua, jos saksalaiset todelln
Suomesta poistuisivat - minkä tietysti täyty.i talmhtlla en·
nemmin tai myöhemmin.

Suomalainen Vapaudenlajnakomitea, onnistuttuaan odot...
tamattoman hyvin bondien myynnissä, päätti järjestää juhlailtaman työnsä. lopettajaisiksi Aeolian Hallissa lokak. 17
.p:nä, ja tässä tilaisuudessa, saapuvilla ollut lukuisa joukko
päätti julkisesti ilmaista vastalameensa Suomen "N ukkeK!mingas"-vaalia vastaan, mikä. prQtesti päätettiin sähköttää Suomen asianomaisille. 'reksti on tämän ohessa liitteenä.
Amerikan il>uomala:set järjestään, lukuunottamatta pienoish
joukkoa ruotsia puhuvia, ovat tasava.Italaisia ja olivat he var-
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mat tasavaltalaisen .suunnan voitost.a Suomen asiain lopullisessa kehi ty ksessä.
I
" The 1tfid-European Union" kutsui minua sähkösallomall a Philallelphiwll, jossa lokak. 23-26 p. historialliscils'l
I ndcpetllletlCc Hallissa pidettiin neljä päivää kestänyt kongressi. TilaisllUd essa. minä sain 25 p:nä lokakltula esittää
Suomen heimokallsojen pyrkimyksiä seuraavassa lyhyessä
puheessa:
"Hyvät Herrat!
H aluan san"O~~ muutamia sanoja kosket.ellen suomalaisia
. Ja. heidän osanottonsa mahdollisuutta tähän Keski-Europall
Kansanvaltaiseen Liittoon. Joku .sana. ensin Suomen lli~·
torinsta .
Pari sa.taa vuotta sitten, kun Pietari Suuri tuli Nevan rafi'lOilIe, mikä. si!loin oli pu~taas~i suom~lai~ta mnaperää~1l
asutusta, hän eI kysynyt palkallisen asuJanuston IUllaa, vaatl
ilman sitii ryhtyi rakentamaan ja perustamaan Venäjän päli.
ka.upunkia..
USeita oikeutettuja. huomautuksia. on tl.iällä luusut1u t.uon
.-;einällä. riippuvan rotu-kartan suilteen. Siihen on merkitty
seutuja, joiden asutus on pelkästään SuoT!ul-laista, mutta loisia
seutuja, joiden asulus on myös suomalaista ei ole kartalle
<Jikei n merkitty. 'J'arkoitan pääasiallisesti Pietarin ympiiristöseutuja, Inkerinmaala.
Vaikka. varsinaisella Suomella on ollut itsehallinto, jota
/)n jossain määrin ylläpidetty viimeisten sadan vuodeu KUlu essa, "umä mainituilla. alueilla asuvat suomalaiset, joita
kartalla ei ole suomalaisiksi mllrkitty, ovat, autokratian Ve·
näjällä. vallitessa, jätetyt a.lttiiksi viranomaisten sorrolle ja
sUllI'kaupullgin kaikenlaiselle saastutuksclle sekä piiälletunkevan \'enäläisen knnsallflineksen voimakkaalle painoslukselle ei ainoastaan Pietarista, vaan sen koko ympäristöstii.
He ovat kumminkin -säilyttäneet oman kielensä, uskontonsa ja elinta-pansn. eivätkä .sulautuneet venäläisiin. Tämä
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alue ulottuu varsinaisen Suomen rajalta kii.sittäen Suomen.
1a.hden ja Laatokan väliset seudut, Viron rajoille, ja. siihen
sisältyy, paitsi Pi etaria,. 'l'sarskoje-Selo, Puvlovsk, Krasnoje,solo ja P elerho f.
Amerikalainen mcthodisti-}>astori, Dl'. Geo. A. Simons,
on tehnyt perin ansiokasta työtä näiden ulIQhdettujen StlOmalaisren keskuudessa, perustanut seurakuntia, rakentanut
kir_kkoja sekä antanut heille suurta henkistä ja. aineellista
n.pua.

TQdellineu Suomi onkin "Kalevalan" kehdosila Ilä.-Karjalassa, iUlJlohjoiseen Pietarista, ulottuen Onega-järvcn raunoille ja sieltä. Valkoiseen mereen. Nämä. suomalaiset. joilta
on ki~lI etty opetuksellinen ka'l.vatus ja jotka. muuten ovat
jätetyt oman onnensa nojaan, ovat. ihmeteltävästi säilyttäneet
\'anhat todella. suomnlnisE:t elinta pansa. Yl em pänä 110hjoi:;essa. ovat Suomen jn.ppalaiset. Uusi rautatie Pietarista kä..y
Muurmannin rannikoll e näiden seutujen kauttn.
Virolaiset ovat hyvin läheistä. sukua suomalaisille. Hei·
oän kielensä. Oll hyvin Suomen kielen kalt.'lista . H eidän
"Kalevipoeg,"·kfmsn.llisrunonsasaa alkunsa Suomen " K ale·
valasta". Virolaisia ovat sortanoot saksala iset suuret maan·
omistajat, jotka ovat olleet hartaassa ;yhleisymmärtäm isessä
venäläisen polii$in kanssa.
Mi nulla ei ole virallisia valtuuksia llUhua. näiden kan·
sojen edustajana, mutta ilmaisen 'Syvää kiitollisuutta siitä.,
että olen kul..suviernalla sanllut tilaisuuden tässä. kongressissa
puhua heidiin Jluolestaan.
Min usta tuntuu luow.nol1iselta, että., sittenkuu knikkicn
sorrettujen kansojen suuri vapauttaja Pres identti Wil soll on
l3.elvästi ja lopullisesti suuntnvii vaillut kansojen it5emäärää·
misoikeudet tulevaisuudessa, suomalaiset, j!illeen yh dist.yttyään, \'oivat tulla tukipylväiiksi, jos sallitte minun ;:;a noa
- kulmakiveksi, "Kesk i-Europa n Kansnnvaltaisess<'l L iitossa" muodostaen muurin Pohjoisesta Jäämerestä. etelään
w..ydclliscksi . Nä.mä. ankarasti työtätekevät ja vapautta ra·
kast-avat kansat puhuvat samaa kieltä ja heillä on samat har·
ra~tukset. - Kun Pi etari Suuri perusti V'enäjäll päiikau-
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punglU N~van rannoille pa.ri vuosisataa sitten, hän tuskin
käsitti perllstavansa pääkaupunkia tulevaisuudessa yhdistyneille suomalaisille.
Mitä tulee vastaisiin Suomen ja Venäjän välisiin suhteilSiin, minä olen vakuutettu, minä tiedän, että nämä naapurikansat tulevat elämään sovinnossa jos niiden sisäiset asiat
tulevat kansanvaltaisessa 'hengessä järjestetyiksi molempien
kansallisten tapojen ja taipumusten mukaisesti.
Tietysti herää hyvinkin vakava kysymys siitä, että yhdistyvät suomalaiset eristäisivät Venäjiin, ei ainoastaan Itämereltä, vaan myös osalta Pohjoista Jäämerta. Tämä asia.
voidaan ja. sen pitää tulla tyydyttävästi ratkaistuksi. Sen-'
raavanlainen sopimus voitaisiin tehdä: Pietari olisi fs;htävä
vapaakaupungiksi ja vapa,asatama.ksi, jolla olisi täydellinen
itsehallintonsa. ·Pieba rin-Murmannin rautatie olisi tehtävä kansainväliseksi; tulJivapaa. liikenne tällä tiellä järjestettävä ja sen ko.ntrolli ja hallinto olisi jäteWivä muodostettavan K.ansain -Liiton toimeksi.
M.inä kunnio'i ttaeu pyydä.n tätä Liittoa kanna.ttamaan
tällaista suunnitelmaa, joka minun syvimmän vakaumukseni
:mukaa.n on suoma.laisten kansallisuuksien elinehtojen tärkein
ja. toivotltavin tarkoituspel'ä ja pyrkimys, minkävuoksi varill1a,s ti uskon, että kyseessä oleva.t suoma1aiset ·ka.nsa.t ova.t
YKsimielisesti esitettyjen -aatteiden t.akana."
Sorretuille kansoille soitettiin vapautta uudella Vapauskellolla, jonka Yhdistys oli tilaisuutta varten teettänyt ja
joka oli aivan sama.nlainen kuin se historiallinen kello, joka
soi vapautta. Amerikan krlnsalle v. 1776, ja jota säilytettiin
,r akennuksessa. Kongressin. lopEittajaistilaisuus oli erittäin
juhlallinen ja liikutta.va, si inä monen silmis.tä vierähti ilon
kyyneleitä. Tilaisuudesta. otettiin sekä eläviä kuvia että paljon muitakin valokuvia, joita minullakin 011 muutamia, ja
joita. sitten, nähtiin kaikenlaisissa. Amerikan julkaisuissa.
'l'ilaisuudessa allekirjoittivat 12 eri kansallisuuksien edmtajat yhteisen" va·pausdeklarationin ystäväni Mr. John
\V anamaker'in lahjoittamalla kultakynällä ja istuen sarnoilhl

,
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tuoleilla, joissa Amerikan vapaussankarit vapauskirjansa
allekirjoittivat. - On muistettava) et'tä nämä toimenpiteet
tapahtuivat presidentti Wil sonin myötävaikutuksella, joten
deklarationin allekirjoittaneilla kansallisuuksilla, joita olivat
Tsheko-Slovakit, Puola, Jugo-Slavit, Ukraina, Ugro-Rusia,
Lithuania, Rumania, Italia~Irredenta, R edeemed Creeks, Albania ja Juutalais-Zionistit, oli 'mitä varmimpia toiveita.
kansallisten pyrkimyksiensä toteutumisesta. Näissä til.a,i~
suuksissa syntyneet asiakirjain -kopiot ovat kirjoittajan hallussa.

Näihin aikoihin saapui SU{lmesta. tietoja, että hallitus oli
päättänyt panna täytäntöön kuoleman tuomioita, jonka johdosta useita. sähkösanomia lähetettiin keski.Länneltä lukui·
sien suomisyntyisten allekirjoittamina Suomeen, vastustaen
tällaisia toimenpitcit~ pitäen täti vahingollisena Suomen
vastaisuudelle itsenäisenä kansana.
Useista. merkeistä. pää.ttäen olivat ·taas asiat kääntymässä. Suomelle suosiollisempaan suuntaan ja varsinkin sota.tapahtumat antoivat melkoisia toiveita pikaisen avun saamiseKsi. 8.enpä vuoksi valmistin hra Lavoniukselle lokakuun
27 p:nä sähkösanoman, mikä. ei kuitenkaan päässyt lähtemään. Mid-European Union -oli taas kutsunut minua päivälUrille, joilla oli hallituksen virallisia edustajia saapuvilla, ja
myöskin eri valtioiden diploman.tisia edustajia. Senaattori
Hitchcock, Chairmall Foreign Relations' Committee, piti puheen, samoin oli muutkin puheet järjestetty niin, että tilaisuus sai virallisen leiman ja siis ikäänkuin Yhdysvaltain
hallituksen siunauksen ja suojeluksen yhdistyksen toiminnalle.
Prof. H. A. Miller, Director of the Mid-European Uuion,
kirjeellään marrask. 1 p:ltä kutsui minua niihin juhlatilaisuuksiin, joita tultaisiin viettämään Plaza-hotellissa New
Yorkissa mal'rask. 5-8' päivinä. Paitsi erityistä kut.sumu~
komiteaa: Mr. G. F. Pea.body, Mrs. Van-derlip ja Mrs. HaMe,
pitäisi m. m. minun pitää itseä.ni \'aimoineni isäntien jouk-
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koon kmlluvina ja kutsua ystä.viäni vieraiksi valm ist-elta..vill l'
rpäiviillisille marrask. 8 lJ:ksi. T äten kutsuinkin 13 vierasta.
m. ·m. U r. Donner'in rouvineen, Dr. Levemoren, y . m.
Carnegie-Hallissa pidetyssä ti laisuudessa. puhuivat ct'i
kansallisuuksia. edustavat delegatit, joiden puh eiden jälkeen
soitettiin va pauskell oa.. Päivällisillä luettiin presidentti WiIsOlli ll tilaisuut-ecn lähettämä tervehdyssähkösanoma ja siihen
vastnUii n. Useita puheita pidettiin, mielinln. oli innostuHava.

Juhlie n loputtua. läksin tJlurrask. 11 Jl:/lii Ckicagossa pidettyy n L illcoltt Loyalt,l/ Liiton kokoukseen. Kokous päivänä julistettiin ja juhlittiin tied otusta, nllekirjoitetusta. (lS (>'
levosta. ja kauJlunki oli kuin hulluksi tullut. L. L. L.·
'kokouksesta on erityinen selonteko sen aikuisissft suomalai·
sissa lehdissä. Olin kutsuttu vieraiksi nä.ihin juhliin ja ko1couksen päätyttyä. lIIurrusk: 12 11:nii matkusti n Mr. Ja,,berg'in 'kaussa Milwaukeen, jossa tapasin Ur. Torsten H edengreIIin, joka pyysi LiLlllleltä paJatessiUl; tulemAan uudel~een tapaamarul Mr. Nordberg'ia, suomalaissyn'Lyistä suur·
tcht"ilijlla. Keski-Lännen suomalaiset olivat minun pyyiänecl tulelllHH,n paikkakullllilleen ja 'S i ellä P~hllm(\'ll.n SUOlllCl1
(Isias ta. 1-'::äytyäni Minneapol is'issa matkustin Duluthiin,
josta Mr. Mattisen, LarsOIu n -ja Salmisen kunssa teimme
'IlUtomatkall Cloqllettiin ja. rautakaivoksille, jossa oli paljon
parhaita. s uomalaisia. Mr. L a rson'in toimesta oli Dllluth
iJleraldissa. minun haastatteluni. Duluthi sbl matkustin .T.a sbergin kotikaupunkii!1 H ancock'iin, jossa piiivä kului ,no·
peasti, varsinkin kun piti mennä. lunchill e Calulllet'iin, jossa
okal.s-eltiin maailmall 'kuulujn. H ecla_kuparikaivoksia. Au'tolla
,tehtiin kiertomatka D ollul' B aY'll kautt..'l t akaisin Hrul~
~ock'iin. ](ylvettyiimme Jasberg'in suomalaisessa kolisaun-assa mentiin jul!lapruvällisille, jonka olivat minulle järje ~
tilneet Suomi-Opistolla. Päivälli ~e n jälkeelL oli upeassa juho
lasalissa iltamutilaisuus, jossa selostelill Suomen asiaa, sekä.
'F . C. L . of A.-vluheiia, ja jossa paitsi puheita esitettiin soittoa ja la.ulun, niin että tunsipa. melkein olevansa Suomessa.
Oll iston johtaja" Dr. Nikander, joka sittemmin on kuollut.

,oli piiiiisäntänä. 'J'y'töt olivat pukeutuneet Suomen kansallisJlU]wihin ja ilta oli )Hlrt:aasti ·liikuttava. Samana ilt.aml. (lIiti
kumminkin pakoitettu liihtemäiin Milwaukeen, jossa seuraavanu pHivänä ihmettelin Nordberg Manu.faetur.ing Co:n suurenmoisia tehtaita, joissa. va1mistetarul suurimpia Ikaivookoneita . .Mr. Nordberg on tehtaan yksinomainen omistaja ja
on suomalaisen todellisella tarmolla, raivanllut itselleen joh,llIvan aseman maailman suurtcollisuudessa. Hän on miellyttä.Vähenkilö ja. seurasi Suomen asioita. suurella mielenkiinnolla. Mr. H edengren oli llänen toimissaan.
Tultuani Chicagooll {lli minun puhuttava. 'Suomalaisten
iltamassa, johon m·inut vei Mr. Julie Aatiln. SeurlUlvaksi
illaksi oli prof. Forsberg, joka. on ylldi!;'tyneiden suomalaisten seurojen 'Puheenjohtaja" järjeshLnyL toisen illatsuJl., jossa
mi nun niiniklilin o1i puhutta\·a. Minun oli seuraava'nlL 'Päivänä, sunnuntaina, ll ull uttava Cleyelandin suomalaisen raittiusväen ilt-amassa, johon oli järjestetty runsas ja vaihteleva
ohjelma. Nicholas J ohnson ja J. Lehtimäki y. m. johtomiehet puhuivat tilaisuudessa.. K ii.villJ suomalaisten kirkoss3,
jossa puhui past. Lipsanen,. Saman sunnuntain iltapiiiviiJlä
kävi n Mr. John sonin a.utolla tervehtimässä. lukuisia suomalaisia Ill. m. Betty Saloa, \Vahteraa y. m., ja ,Yöjunalla jatkoin matkaani New Yorkiin. - Näissä lukuisissa. tilaisuuksissa' suomalaisilla seuduilla ilmeni kovin lämmill ja IJala.\'a
mkkaus Suomea kohtaan ja jokainen oli halukas tekemään
voi~a.vnllsa Suomen, auttamiseksi kaikilla mahdollisilla keinoilla. P uheissani Leroitin .molOalaisten mieliin yhimieJisyy dClU välttämättömyyttä ja sovinnon t.arpeellisuutta, mitä
mieltä tuntuivat 'olevunkin kaik'ki valkoiset ainekset ..:- puIlasia ei tilaisuuksiin ollenkaan saa.punut, jollei tarkoituk sella saada aikaan häiriöitä, joit-a ei kuitenkaan tapahtunut.
Palattuani New Yorkiin tIIarmsk. 18 p:n illalla ryhdyin
tulisella kiireellä valmistamaan Was-llingtonin viranomaisille
lllemorandumia elin tarpeiden saamiseksi. Olihan välirauha
lehty ja täten mahdollisuudet Suomen auttamiseksi lähempänii kuin ennen.

,

Marraskuun 20 p:nä jätill Elini.a.rveballitukselle anomuksen, jossa tlrvelin vihdoinkin ajan tulleeksi suoma:aisten aut.tamiseksi, jota niin kauan on odotettu Yhdysvalloilta, mikä on jo auttanut lDuiht. pieniä kansoja. Kun
esteet nyt ovat poistuneet voi Yhdysvaltain hallitus panna
toimeen viipymättä Suomea koskevan avustussuunnitelman
ja järjestää elintarvelähetyksiä. Ehdotin että: 1) koska suo·
malaiset ova.t tottuneet syömään mustaa ruisleipää hyvinllkin aikoina - ja nyt ovat pakoitetut elämään pettu-, sammal- ja olkileivällö, - olisi pian järjestettävä rukiin kuorilleen jauhatusta Suomea. vart-en n. s. ruis valtioissa, jå pitäisi
mikäli maJHlollista, järjestää lähetykset suoranaisissa laivanlasti lähetyksissä isojen järvien satamista Hankoon tai Helsinkiin. 2) Antaakseen Suomen kansalle oikeita. ja. perinpolljaisia tietoja Amerikan hallituksen ja yleisen mielipiteen suhtautumisesta Suomen auUamisasiaan, mitkä Suomessa on ehdottomasti väiirinkäsitefty, olisi tarpeellista. Suomeen lä.hettää delegationi, johon Kuuluisi ainakin 3 Amerikan suomalaissyntyistä henkilöä, jotka tarkoin tuntevat sekä
maan olot että myöskin sen hallitus'tavan ja voivat esittää
Suomessa. asiat oikeassa valossa. Nämä henkilöt, joiden luotettavaisuus joka suhteessa. olisi kaiken epäilyksen ulkopuolella, voisivat Suomessa. selvittää niitä väärinkäsityksiä.
jotka. ovat jo aikaansaaneet niin paljon kärsimystä. S1.!omcn
kansalle ja vaikuttasivat molempien kansojen ystävälliseen
läheutymiseen, mikä olisi kovin. suotava vastaisen varalle.
Samalla mainitsin, että Suomen olisi saatava ainakin 100,000
tonnia viljatavaroita. sekä riittävä määrä. rasvaa ja muita
välttämättömiä elinlarpeita, ja että. hrt O. J. Larson, J. H.
Jasberg ja Kalle Mäkinen ~lisivat sopivimmat henkilöt Suomeen lähetettäviksi. - Asiaa käsiteltäessä Elinb.rvehaJlituksessa, Sotakauppakomiteassa, Valtiodepartementissa. ja
Laivauskomiteassa oltiin yksimielisiä siitä, että avustustoimenpiieisii n voidaan. nyt pian ryhtyä. Valtiodepartementissa nostettiin kysymY!:l siitä, miten maksu aiotuista elintarvelähetyksistä suoritettaisiin. Kun' minulla ei ollut tätä
ennen syytä kajota asiain, rahalliseen puoleen sain nyt ru-
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hetta National City Bank'ilta tiedustella Suomen elintarve'kreditin asemaa. Jouluk. 2 p:ltä Pankki minulle selvitti
asiaa seuraavasti:
"Naiional Oily Bank, New York City, 2 p. jouluk. 1918.
P. J. Valkeapää,

Suomen Hallituksen edustaja,
New York.

,

Teidän hra Deanlille tänä aamuna antamanne määräy'k3cn mukaisesti annamme täten 'Teille alempana olevan selostuksen Suomen elintarvekreditistä.

Tunnusteet yhteissummasta $ 6,463,000: 40 on diskollteerattu seuraavien jauhoparttioiden maksuksi, joista on talo
letettu:
Canton Company'n varastoon Baltimoressa . .. . .. . .. . ... . . .. . . ....... 43,274,938 naulaa,
New York Dock Company'n vo\lrastoon .. 37,507,312
"
Brooklyn F..-astern District TerminaI varastoon .. . .......... . .......... 7,056,560
"
Y'hteenä jauhoja Yhdysvalloissa mak·

-::-:-:-:-:-:-,-:----,-settuna . .. . ................... . 87,838,810 naulaa,
Yhteensä jauhoja Montrealissa, eanadassa .' ... ....... ... .. ...... . .. . 5,151,300

"

Mainitut tUILllusteet, -kun ne lankesivat maksettaviksi,
merkitsimme Suomen Pankin tilille. P aitsi yllämainittua.
olemme veloittaneet Suomen Pankkia tämän kreditin yhteydessä aiheutuneista 'kustannuksista noin $ 200,000. Eroitus
Suomen Pankin hyväksi tänään on $ 8,498,345: 23 .
Kunnioituksella,
'Plw N-ational City Bank, J'. T . Crosby, Vice Presidentti".
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Takavarikoituaan Suomen hallituksen ostamat jaubomiiii.rät M.r. Hooverin virasto tiet.ysti oli ,'astuunalainen
tuosta lähes 6 ' f2 miljoonan dollarill summasta. Minä en
kuitenkaan 'katwllut tnrpeelli seksi tähän kajota varsinkin
kun Ml'. Hoover oli Europassa ja koska. jälellä oli vielä noin
8 ',. miljoonaa, jotka voitaisiin ensikädessii. käyUää. Nyt
kun minulla oli selvill ä, että maksu ensimmäisestä lähetyksisiä voidaan slloriUna. täällä olovista mainituista varoista
ja tuituamme yksimielisyyteen hallitusviranomaisten kanssa,
minä siihköli'l marl"«sk. 26 l):tlii Valtiodepartementin kautt-a
H el sinkiin seuraavasti:

"Kons uli Hayncs Helsinki. -

Hyväntahtoisesti anla,-

kaa seura:l\'a Suomen Elintarvchalliluk sCll päällikölle. Olen
neuvotteluissa Yhdysvolia in v'iranomaiswn kanssa mahdollisimman piknisesla ruoku-ovnksi erityisesti myllytettyjen
ruisjauhojen ja muiden tuoU,eiden lähettämisestä. Sähköttäkää "iipymäl;tä Yhdysvaltain konsulin . kautta minulle
Yaltiodepattementtiin täällä if.ii.y.si ,'ttltuus asiain toimittamista. varlen sekä toimint.'l.ohjeita jos pidätte parempana
ruolsaJais1:a lai'-IHlsta tahi täysin valtuuiatte minut hankkimaan laivatilaa . Kuinka rahastuksen laiia? 'l'oivottnv:la
oli",j järjest.ää poluul:l sti ksi suomnlaista pahvimassaa Amenkann . - ]}. J. Valkeapää."
..
Odottaessani vastaust~'l järjestin vironomraisten kanssjl
asiaa ja jolllukllltll 3 1,:tlii jätin Yaltiodepartimentille seikkaperäisen anomuksen, jonka presidentti ott imukanann Mr.
HooverilJe.

Joulu1.-. 4 p:llii jätin Elintarvehallit.ukselle seuraavau
suomenllettuna. näin kuuluvan anolllllskirjelmän:
,,'l'oimien tällä, hetkellä ·Suomen hallituksen ainoa-na edustajana Yhdysvalloissa, c:>-:itän Teidän harkitbavaksenne tosiasioita, jolka rnielesUini ovat kovin painavia ja. toivon vilpittölllästi lliidell 'reihin suosiollisesti vnikutta,vall .
Ei ole tällä hetkellä. toista kansaa. maailmassa, joka enem. män kärsisi ruoka ...ailleiden puutteesta ja ol isi llihempänii
nälkäkuolemaa kuin kl!.nsa.. jota minä edustan.
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Noin vuosi sitten ,Suomen ha'ilitus lähetti Yhdysvaltoihin
elintarpeidel1 wim ittami'Sta varten kolme edusta.jaa, joista
minä olin yksi . •Suunnilleen 44,000 'too'u ia jauhoja oli varustettu Suomen nälkäakärsiväble .ka:nsa:lle lähetettä.väksi. Noin
15 miljoonaa dollaria _oli 6uolllen hallitus asetta'lUt National
City Bank'jin New Yor'kissa näiden jauhojen hinnan .p1ak.samiseksi. Vaikka. jauhot olivat ostetut ja hinta. niistä mak-settu, niin, kun lähetyksen piti tapahtua, erityiset syyt aiheuttivat sen, että Y'hdysvalta.in haJ'litus ne .takavarikoi.
Minä käsitän tämä.ll toimenpiteen välttämättömyyden., errkä.
.sitä vastfi4ll va1ita; esit-än tämänJ vaaD viittauksena
syihin
,
ja äärimäiseen elin,t arpeiden puutteeseen, mikä Suomessa vallitsee. Vuosi ,s itten ruoan puute oli tavattoman suuri. Mutta
nyt Se on äärettömästi suurempi. Se on kriitillinen, toi'Vo·
ton. Koko kansa on nälkäknoleman partaalla.
Suomen kan-sa-n 'kohtalo on viime vuosien. kuluessa ollut
tavattoman kova. ISe 'on sa-aJlut kärsiä ulkovaltioiden sortoa,
niin että kan·sa on tunut miltei toivottomaksi. Sallikaa minun erityisesti huomauttaa., että suurin osa Suomen kansaa
~ juuri ne, jotlta huutavat ruokaa on luonnostaan, kasvatukseltaan ja pyrkimyksil'tääru kansanvaltaista. H e tuntevat sukulaisuussuhteita Amerikan suurta tasavaltaa kohtaan. Etenkin, ·ko:&-a. tässä moa:russa. on 'kansanaiuesta, mikä edustaa. melkeinpä jokaista sukua Suomessa. Veri siteet
Suomen ja Y,hdysvaltain välillä ovat' lukuisammat ja vahvemmat kuin Suomen ja minkään muun 'kansan välillä.
Nyt, kun Suomen kansa sorrost.a vapautuneena seisoo
itgenäise'l1ä, mi'llä ·vaka.vimmasti. pyydän., että jo 'kovin
kauan viip~"'neet elintarvelähetykset toimiteta.run viipymättä. Suomen kansa katsoo luottamuksella suureen voimakkaaseen tasavaltaan, kuten yst.äväänsä tä.llä ~ohtalon
.,synkimmällä hetkellä. Sallikaa minun 'kunnioittaen esittää,
että Suom~n kan'S3.ll~ on vai:kea ymmärtää, miksi ei ~n osta·
.mat ja kauan. sitte maksa.ma.t elintarpeet ole jo sille lähetetyt, .nyt kun <!Ota on ohitse.
Vaikka 15 miljoonaa d01laria, jotka ~vat elintarpeita varten täällä ialletetut, ei ole iso summa, suuren kansan va44 :; 7 _.~t9
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roissa, on se suunnaton summa Suomelle. So edustaa noin
viittä dollaria jokaista miestä, naista ja lasta kohti Suomessa. Tämä summa on ollut täällä jo 18 kuukautta ja
Suomen miehet, naiset ja lapset kärsivät nälkää.
Asema. Suomessa on äärimmilleen kriitillinen. Saloja~
tuhansia. kansalaisia on ollut kuukausi määriä nälkäkuoleman, partaalla. Ainoa leipälaji heille on valmistettu puun
kuorista, olista. ja sammalista. j. n,. e. Ensi vuoden syyskuuImn mennessä Suomen kansa tarvitsee välttämä.ttömästi vähintäin salat!tllatta lcnmia ruisleipiio.ineksia ja ne olisi toimit.ettava tästä maasta. sääutiö1Jisissä- kuukausittaislähetyksissä. Sikäli kun olisi mahdollista lähettää. rasva.-aineita., s. o.
sianlihatllotteita, ja. soknria KohtuuHisissa mä!\rissä, olisive..t
nämäkin erinomaiseen tarpeeseen.
Jos jotain epäilystä olisi vielä olemassa Suomessa vallitsevasta 'kauheasta hädästä., ja. jotta tämä asia tulisi perinpohjin selville Elintarvehallitukselle ja Valtiodepartementille ja jotta Suomen hä.'tä. tulisi mahdollisimman pian autetuksi, ehdotan, että ElintarvehallitllS lähettäisi oman edustajansa Suomeen viipymä.ttä, "paikan päällä." tullakseen tuntemaan hädän laajuutta. Ehkä myös Amerikan konsulaatti
voi.,si antaa riittäviä tietoja voidaksenne asian suotuisasti ja
viipymättä ratkaista.
Sanikaa. minun ehdottaa, että. on viipymättä. ryhdyttävä
toimenpiteisiin, joiden avulla heti valmistetaan Suomen tarpeiksi ruisjauhoja; tarkoitan rukiin kuorineen jauha.tt.amista,
kuten suomalaiset ovat tottuneet käyttämään, sillä tällaiset jauhot - samallalkun ne tulev.a,t huokeammiksi - ova.t
sopivin Suomen kans'aHe. 'fämä myllytysbapa voidaan järjestää vaikeuksitta ruis valtioissa.
M;yöskin haluan esittää, että kansani 'Vielä. kat.soo tulevaisuuteen vakava toivo s;ydämmissään, toivo, että. vihdoinkin sille vapa.us kditiaa. Suomen kansa katsoo luottamukaella. ,suureen Amerikan tasavaltaan! odottaen myötätuntoa,
ja apua. Mutta. tämä kansa ei tarvitse mitään niin kipeästi
nyt ja läheisimmässä tulevalsuudessa kuin niilkäkuolemastll
pela.stamista.
.

•
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Apu, minkä. Amerika. Suomelle antaa, tulee saavuttuaan
kyllä ~ittamMln, mikä merkit;y'S sill iä on oleva. J aita. Suomen kansa saisi rohkeutta. tulevaisuudentoiveilleen, minii.

vakavimmasti ehdotan, että. ensimmäinellt elintarvelähetys
menisi Amerikasta Suomeen suoraan ' amerikalaisella lai·
yalla. Paluumatkallaan se voi'Si tuoda S110mesta YhdysV'altoihin pahvimaoSsalastin. Tämä merkitsisi Suomen kansalle
enemmän Kuin .miltä 'Se ' luollIiollisesti näyttää. amerikalaiaesta. Näihin asti Suomi on laivaussuhteissaan ollut laheisempien naapuriensa armoilla. Ensimmä.isen la.iva.n saapu-

minen osoittaisi Suomen kansane, että beidän nälkäaikakau.tensa on loppunut, ja että myöskin uusi aika on koittamassa

mitä tulee suoranaisiin kaupallisiin yhteyksiin Yhdysvaltain 'kanssa. Tällainen toimenpide mitä.-voimakkaimmin vaikuttaisi rohkaisevasti suomalaisiin.
Siispä R.l1.nnioittaen pyydän, että SMmi viipymättä otet-

taisiin Mr. Il. C. Hoover'in johdon alaisena olevaan Eli,,laroehallituksell ruokintaohjelmaan ja se "eti pantaisiin täy-

täntöön. Toivon, että. tämä anornukseni mitä pikaisimmill
sähköteitse toimitetaan Mr. Hoo...·er'in huomioon hänen ollessaan Europassa..
. Sallikaa mifilm lopuksi mainita, että samn:1la kun maanues1eni fyysillinen 'tila on äärimmäisen vaikea, ovat he tie-'
tysti henkisestikiil. masentuneita. 'Senvuoksi heille ojennettu
ystävällinen ja auttava kiisi ja rohkaiseminen tulevaisuuden
varalle merkitsisi arvaamattoman paljon kärsivän kansakunDan uudistumiselle ja edistymiselle.
Tämän mukaan liitön jäljennöksenä 'l'he National City
Bank'in kirjeen. mikä-selvitrtää y lempänä. mainittua jauhojen
finansierausta ja t.ilejä.

.

Kunnioittaen, P. J . Valkeapää."
Ylläolevan anomuskirjelmän, josta. jäljennökset jätettiin
Valtiodepartementille. Sotakauppakomitealle ja Shipping
Board 'ille, lisäksi annoin Mr . Beaver White'n neuvosta ja
suostumuksella seuraa.van. kirjeen samalta joulukunn 4- päivältä:
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"Yhdysvalt.ain Elintarvehall ituk;,elle.
Minä täten kiiroollisooti pyydii.n, -että, odottamatta. pää.töstä koko Suomen ruokintaohjelman toimeenpanGSta, Suomoon lähetetään heti paikalla ameri'kalainen ,laiva täyteen
laStattuna Suomen hallituksen osiamill:a. jauhoilla. tai muilla.
sitä vastaavilla, Amerikan konsulin vastaanotettavaksi. Lai.
van ralltauksesta maksetaan. suo ritus New Yorkissa olevista
·varois'ta.

Kunnioituksella., P. J. Valkea,pää."

Molemmat ylliimainitut 'anomukseni 's ähkötettiin Elintarvehallituksen toimesta Mr. Hoover'ille samana. päivänä.
ValtiodepartementiS'ta minulle jouluk. 4 p:nä. epävirallisesti ilmoitettiin, että minulle oli Helsingistä saapunut sähkösauoma, jonka. virallisesti sain vasta joul11kuun 9 l>äivänä,
ja. joka suomennettu ua kuului seuraavasti:
"Ilmoittakaa ValkeapäälIe seuraavaa - Suomen viranomaiset halmwat ilmaista kiitolLisuutensa Yhdysvaltain H allitukselle sen lupauksesta. järjestää suunnitelma toimittaakseen elintarpeita Suomeen ja 5,000 tonnin alkuperäislähetyksestä kuten ilmoitettu sen sähkösauomalla Yhdysvaltain
konsulille Helsingissä. Teitä myös käsketään lausumaan kiitokset Teidän sähkösanoman ne joulu·kuun 1 p:ltä meille toi·
mittamisessa. osoitetnsta intressistä. Teitä. käsketään viipymättä il moittamaan Suomen viranomaisille jos heidän Teidän
ehdotuksellenne, hankkia. laivoja. ja finansierata.., antama. tuo
keminen ei haitallisesti vaikuttaisi Liittolaisten Komissio.neriin, joka nyt näyttiiä. olevan sympaattisesti suosiollinen.
- Enckell."
Neuvoteltuani viranomaisten ja varsinkin Mr. Beaver
'V,hita'n kanssa, joka. oli minulle erittäin ystävällinen ja.
avulia's, mutta .samana vaikutusv-a.ltaisimpia miehiä asiani
suhteen - hän näette oli Elintarvehallituksen edustajana
SotalkaupJ>a:-KomHeassa. ja, Vanoo McCormickin ma.tkustet-

tua Pariisiin, sen Jluheenjohtaja - olin tilaisuudessa ,samana
päivänä, 9 p. joulukuuta, lä.hettämään seuraavan kaa.lbelisähkösanom~n.:

"Konsuli Ha.,rnes, Helsinki. Il m<lttakaa Enckell'ille &eUraavaa. - T oinen, Teidän ensimmäinen - Toimintani sopuS(.linnussa Yhdysvaltai.n hallitusviranomaisten kanssa, jotka.
suostuvat Suomelle toimittamaan ennen Jouluanne viisituhatta tonnia. viljatava,roita Ruotsista ja. Ta.nskasta kummastakin myöntäen näil1~ vastaavat määrät täältä. Ei olemassa. yhteensattumisen vaaraa. Liittolais.lwmisioneri.n <clifttarvetoimitukselle kosKa jokainen Mällä tapahtuva toimenpide on Hoover'in nyt Lontoossa välittömän johdon alaisena. Olen pyytänyt Hooveria ottamaan- Suomen ohjelmaansa anoen vähintäin satatuhatta tonnia ruisjauhoja sä~
nöllisissä suoranaisissa lähet.yksissä Suomeen vuoden 1919
syyskuuhun asti seki~ kohtuullisia määriä sianlih atuotteita
ja sokuria. Hyväntahtoi.sesti tukekaa anomllstani. - P. J.
Valkeapää."
Kun tämä sähkösanoma oli lähetetty telefonoitiin minulle ElilllarvelJallituksesta kello 4 ilt.apäivällä, jolloin virastoaika jo oli ohitse, pyytäen minua tulemaan kuulemaan
Mr. Hoover'ilta saapuneita uutisia. Mentyäni Elintarveha.llitukseen Mr. Th. F. Whitmarsh, toimiva Yhdysvaltain elintarvepäällikkö, antoi minulle Mr. Hoover'ilta sa.a.pUJleista
sti.hkösanomista jolll/1kll1U~ 9 p:nä 1.918, kl:o -4 iltapäivällä
seuroovan tiedoituksen:
"Anomuksienne johdosta ja va'Stineeksi lähetettyihin
siihkösanomiin Mr. Hoover ilmoittaa. o'ttnlleellsa Suom en mokintaohjelmaansa ja. ilmoittaa tahtovan3a antaa Suomelle:
11,000 t-onnia vilja'tavaroita Ruots ista ja T anskasta hetipaikalla Suomeen lähetettäväksi, oikeudella näiden saada.
sijaan sama määrä Yhdysvalloista: ed elleen
10,000 tonnia. viljatavaroita,
2,000 tonnia. erilaisia "ruoka!-avnroita,
1,000 tonnia sianlihatuotteita ja raBvatavaroit.a, sekä
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tua Pari i'5iin, sen puheenjohtaja - olin tilaisuu dessa s'a mana
päivänä, 9 p. jottlukuuta, lähettämään seuraavan kaa'be1i4
sii.hkÖsan om~JlJ :

"Konsuli Raynes, Helsinki. Ii mottakaa Enckell'ille seuraavaa - T oinen, Teidän ensimmäinen - 'l'oimintan,i sopusoinu·ussa Yhdysvaltain hallitusviranomaisten kanssa, jotka
suostuvat Suomelle toimittama/lJll' ennen Jouluanne viisituhatta tonnia viljatavaroita Ruotsista ja 'r anskasta kummastakin myöntäen näillt;l vastflava.t määrät täältä.. Ei 01emaS&l1 yhteensattumisen v,aara'a Liittolaiskomisioneri.n elintarvetoimitukselle kosKa jokainen täällä tapahtuva toimenpide on Hoo ver'in nyt L ontoossa välittömän johdon a1ai-

sena.

Olen pyytänyt Hooveria. ottamaan Suomen ohjel-

maansa anoen vähintäin satatuha.tta tonnia ruisja.uhoja säännöllisissä suoranaisissa lähet-yksissä Suomeen vuoden 1919
syyskuuhu n asti sekä kohtuullisia määriä ~ia-nliha.tuotteit..'\
ja sokuria. H yväntahtoi,sesti tuhkaa. anomustani. - P . J.
Valkeapää."
Kun tämä säh'kösanoma oli lähetetty telefonoitiin minulle Elintarvehallituksesta kello 4 iltapäivällä, jolloin viras tonika jo oli ohitse, pyytäen minua tulemaan kuulemaan
Mr. Hoover'ilta saapuneita uutisia. Meniyäni Elintarvehallitukseen :Mr. Th . F. W hitmarsh, toimiva Yhdysvaltain elintarvepäällikkö, antoi minulle Mr. H oover'ilta sa..a.puneista
sähkösanomista joulukuun 9 p :nä 1918, kl:o 4- iltapäivällä
seuraoavan tiedoituksen:
"Anomuksienne johdosta. ja vastineeksi lähetettyihin
sähkösanomiin Mr. H oover ilmoittaa. o'ttaneensa Suom en ruokintaolljelmaansa ja. ilmoittaa tahtova'nHa antaa Suomelle:
11,000 tOl1nia viljatavaroita Ruotsista, ja 'r anskasta hcl ilJaikalla Suomeen lähetettäväksi, oikeudella näiden saada
sijaan sama määrä Y:hdysvalloisbl.; ed elleen
'
10,000 tonnia. viljatavaroita,
2,000 tonnia erilaisia~uokatavaroita,
1,000 tonnia sianlihatuotteita ja raf>vatavaroit,a, sekä
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1,000 tonnia sokurill. kuukausittain seuraa.van vuoden
(1919) satoon eli syyskuuhun asti. määräyksellä että. pikai-

nen anomus tehtäisiin asianomai.rlen hallitusten kautta Liittovaltioiden Saarto,'komitealle Lontoossa näiden lähetyit.en
vapauttamiseksi Suomea varten,"
Tämä uutinen oli minulle -

'kuten koko Suomen kärsi-

välle kansalle - riemuullinen. ja luonnollisesti parhaani mukaan koetin ilm aista kiilollisuuttnni YhdysvaltAin
omaisille.

vira~

Seuraavana, jouluk. 10 !l~nä, kirjoitin:
"Hänen Ylhäisyydelleen T anskan Ministerille,

Washingtonissa.
Yhdysvaltain Elintar\'ehallitus ilmoitti millUlle, että

t. k:n 4 p:nä sanotulle hallitukselle jättH.mäni anomus on
sähkötetty Mr. Hoover'ille, joka. on nyt .hyväksynyt ano-

mukseni ja ottanut Suomen ravinto-ohjelmaansa.
'fä.män yhteydessä minulle ilmoitettiin, että 11 ,000 tonnia viljatavaroita annetaan 'jo etukäteen viipymä.Uä Suomeen, puolet tästä. Teidän hallituksenne ja toiset puolet
Ruotsin hallituksen toimesta..
Siispä llyydän Teidän Ylhäisyyttänne hyväntahtosesti
viipymä.ttä pyyUimään Teidä.n hallitustanne, ei ainoastaan
antamaan tämän viljatavaramäärä'n Suomen viranomaisille,
vaan myös pyytämään hallituksenne kautta. Liittolaisvaltioiden Saartokomiteaa Lontoossa vapautta.qJaan sanotun viljamäärän Suomeen vup;rmiittä. lähetettäväksi, niin että minun
nälkääkärsivät maamieheni saisivat ruo'kaa. J ouluksi.
Kiittäen Teidiin Y1hä.isYYttä.nne etukä\.oon täs.tä toimen-

piteestä, olen
Kunnioittavimmin

P. J. Valkeapää:
Suomen

Elint.arvehalli~ksen

edustaja.
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(Samasisältöinen kirje samalla toimitettu Ruotsin Ministerille Washingtonissa.)
Näibin kirjeisiin sa.in \'astaukset aikanaan.
Samana päivänä, jouluk. 10 1):nä, sällkötin:

"Konsuli Raynes, Helsinki . - Ilmoittakaa. E~'Ckell'ille
seuraavaa: Pyynnöstäni otti Mr. Hoover Suomen ohjelmaansa myöntäen viipymattä 'ranskasta ja Ruotsist.a yksitoistatuhattafmnia viljatavaroita ja tämän lisäksi 'kuukausittain suoranaisissa lähetY'ksiSilä Yhdysvalloista kymmenentuhatta tonnia viljatavaroita, 'kaksituhatta tonnia sekalaista.
ruokatavaraa~ tuhannen tonnia rasvatavaroita ja tuhannen
tonnia ·sakuria tästälihtien tulevaan satoon asti. Anokaa v"iipymättä Liittovaltioiden saa.rtokomitealia Lontoossa Suomen
elintarvelähetysten "Vapautta.mista käsittäen koko Hooverin
ohjelman. Rehoitan Teitä pyytämään Suomen Pankkia määräämään. Nationa-I City Bank' ia 'antamaan varoja rahastukseen. Odotan- täydellisiä määräyksiänne ja toimintavaltuutus1:a. Sähköttä'kää Valtiejep.artementin kautta tänne.

P. J. V·alkeapää."
Joulukuun 11 päivänä Mr. Theo. F. Whitmarsh, Yhdysvaltain toimiva eliniarvepäällikkö, minulle virallisesti ilmoitti Mr. Hoover'in päätöksestä seuraarvasti:
,.Yhdysvaltain Elintarvel1allitus. '
Washington, D. C..Touluk. 11 p. 1918.
,Mr. P. J. V.alkeapää,
Washlngton, D. C.
•

Raka s Herrani:
Tänään saimme Mr. Hoover'ilta sähkösanoman, jossa ilmotebaan, että hä:n halu·aa, että me 'k irjoitamme vientiluvan
ruokatavarain vientiä varten guomeen seuraaville määrille:
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10,000 i-Qnnia jauhoja,
2,500 tonnia. sianliha tuotteita , ja
1,500 tonnia. sok uria,

suoranaiselle lähetykselle Yhdysvalloista Suomeen. - 'riatysti on tarpeellista, että Te järjestätte näiden lä.hety-sten ra·
hastuksen ja kuljetuksen, ja sittellkun olette tässä l$uhteessa
asiat järjestäneet, kun Te 'kääninytte allekirjoittaneen puo·
leen, hän toimittaa, että. vientiluvai kirjoitetaan viipymättä..
- Mr. Hoover myöskin ilmoittaa., e'ttä. hän suostuu siihen,
että. me kirjoitamme sijaisvientiluvall Ruotsille ja. Tanskalle
kumm.aHekin noin 5,000 tonnille vilja1lavaroita, jotka. näistä
va.Itioista heti 'l ähetetään Suomeen.
Kunnioi tuksella.,
Yhdysvaltain Elintarvehallitus, Theo F. Whitmarsh."

Suurelht jännitYksellä. odotin Helsingistä vasLausta säh·
kÖSO.'llouinani sekä. toimintaohjeita. valtuutuksen ohella. Var-

si nkin rahastusmääräys oli tarpeen National City Bankille,
jolle Valtiodepartementti oli. valmis viipymättä .antamnilo
va.rojen vapautusmääräyksen elintarvelähetysten maksamist...'1
varten. Odotellessa otin selkoa - 6otakauppa.'komitean avustuksella. ja ohjaukseila - paperimassan myyntimahdollisuuksista., kun ota.ksuin Suomesta toimitettavan laivalle pa.Iuulastina tätä tavaraa Yhdysvaltoihin. Samoin järjestin
Elintarvehallituksen ja. muiden asianomaistel} virastojen
kanssa asioita. siltä varalta" että kun H elsingistä odotettu
sä,4kösanoma saa.puu , voitaisiin ensimmäinen tav8I"81a.sti
saada. matkalle mahdollisimman lyhyessä ajassa.

Jouluk. 17 p:nä jätin Elilltarvehallitukselle - sekä jälj'6llnöksinä toisill(jkin .asianom{lisille vlrastoille - 'Seuraavan
kirjelmän:
" Washington, D. C. Syysk. 17 p. 1918.
Yhdysvaltain ElintarvehallituKselle.
Ajattellessa,ni yhä. edelleen Suomen tilannetta ja sit-ä huolellisesti harkitessani, olen pa.kOitettll vieläkin Teille esittä-

•
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mäiill toimintatapaa, mikä. mielestäni on oleva Suomen, kan
saJle erinomaisen tärkeä, ja minkä toimeenpanemista minä..
mitä vakavimmin suosittelisin, sillä minun täytyy ,s aada apun.
ja yhteistoimintaa suuren Amerikan hallitukselta.
Ensiksi, sa1likaa minun johtaa mieleenne, että <Suomen
kansa on kärsinyt nä.lkää jo pari vuotta sitten, ennen VenäjiLn hallituksen luhi stumista, ja saadak seen apua, se kokosi
mi tä suurimmilla ponnistuKsilJa viisitoist,a, miljoonaa dol·
laria. edustflell viittä. dollaria jokaista miestä, naista. ja lasta
kohti, ja lähetti sum"man NatiO'llal City Bank'iin New Yorkissa maksuksi elinlarpeista.• joit.a mitä kipeimmin tarvittii n
nä lkää kä.rsivän ksn,san pelastukseksi. 'Yli kuusi miljoonaa
näistä oli jo itse asiassa maksettu ostetuist.a. jauhoista, mutta
juuri kun jauhot piti lä.hetettämän, yleisistä Yhdysvaltoja koskevista syistä, ja joi La. vastaan minulla ei ole vastaansanomista, niimä elilLtarvclähetykset takavarikoitiin, ja Suom~n
kansan tilanne kehittyi pahasta. yhä pa.hemmaksi siksi ,kun·
nes se nyt on surkuleltavassa tilassa, nlilkiikuoleman partaalla.
Suomenkalls8.11 fyysillinell toimeentulo on nyt taattu, ja.
ajatukset pakostaJrin 'kääntyvät .siihen, mikä 'tuskin on vähemmän arvoista, nim, sen politilliSOO'll jallenkiseen hyvinvointiin. 'r ässä mielessä minä nyt 'kiinn it.ll.l1 ~"Stävällist.ä huomiota nne,
Suomen kansa on lucmnostaa,n kansanvaltaista. väkeä.,
pohjaltaan kaikenlaista tyraniutta vastaan, ja rakastaa. mitä
innokkaimmin \'apauUa, Se on ollut pakoiteltu vuosisatoja
elämään vieraan vallan alla, jO$kin sillä on viimeiset 1I0in
salusen vuotta ollut jossain mää.rässä va,paa itsehallinto. Se
ei tuntenut itseään va.paaksi viimemainitllissa olosuhteissa,
vaan on yhä halunnut täydellistä riippumatonta. "kansallista
vapautta,
Näiden Suomen koko kansa.1lisuudelle ominaisten ja perinnöllisten ominaisuuksien ~uoksi ja koska., kuten koko
maailma tietää, Yhdysvalloissa on ollut arvfl.8-mattomia maJldollisuuksia, suomalaiset ovat siirtyneot viimeisten 40 vuoden kuluessa ja jo ennemmin1kin, "$uuri.o:sa joukoissa siirtolai4
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silla Yhdysvaltoihin. 'l'ämän seurauksena on nykyisin Yh·
dysvalloissa. noin kymmenes osa. Suomen asujamistosta, joten voidaan otaksua miltei jokaisella suomalaisella suvulla
-olevan omaisia. tässä maassa. Nämä Amerikan suomalaiset
usein matkustavat . takaisin Suomeen ja siellä kertoilevat
Amerikan ihmeistä.. En erebdy sanoossani, että Suomi nykyään on verisiteillä Yihdysvaltoihin kiinniwtty vahvemmin
Kuio mikään muu kansa. maailmassa.. Lu onnollisesti suomalainen pitää Yhdysvaltoja vapauden ~ymboJina. ja poliittisten laitostensa asi'k uvana.
Suomelle onnettomuudeksi maailman sota asetti sen sur'kuteltavaall asemaaI}. Kokonaan suljettuna vapaasta maailmasta, Venäjän Inhi'S'tumisen jälkoon, Saksa, ollen sen ovella,
Käytti tilaisuutta mikäli mahdollista tehdäk'seen siitä vasalli'valtion, ja rohkaista'kseen sitä antamalla. sille kuninkl'lan,
mikä oli vieras Suomen kansan luonteelle. Saksalaiset ovat
aikaansaaneet melkein yhtäpaljon hävitystä ja vahinkoa
maailmassa propagandallaan kuin varsinaisella sota.koneistoHaan. Sa.'ksalaisten kätyrit Suomessa kuiskuttivat suomalaisten korvaan. sitä., minkä tiesivät parhaiten tepsivän, sanoen nälkääkärsiväHe kansalle : "Kuka on ystävänne? Te
lähetitte rahanne Ameri-kaan. !tsekkä.ä.t a:merikalaiset ottivat rahanne ja pitivät ne, kieltäytyivät antamasta Teille ja
lapsillenne .ruokaa, jonka Te olitte ostaneet ja maksaneet.
Me olemme ystäviänne. Me emme ole otta neet rahojanne,
mutta. me autamme teitä."

Epäilemättä. kärsivät suomalaiset kuuntelivat tällaista
-puhetta ja tila.päisesti johtuivat harhaan. Kumminkin minulla. on tiedossani, että suurin osa Suomen kansaa ei ollut
alttiina näille vaikutu'ksille. He ovat ihmetell eet ja. kummastelleet, mutta kumminkin .säilyttivät oman pä.invastai-sen
käsityksensä . .
Minun ohjelmani, jota. minä mitä vakavimmin suositan
flnk-arimpaan' harJcinta<anne, tar'k-oit't-a.a, että autetaan Suomen
q.a.nsaa realiseeraamaan sydämmensä. hartaimpia toivomuks ia. Minä ehdotan, että ensimmäinen suuri el intarvelä hetys
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Amerikasta lähetet.ään Suomeen Amerikan laivalla, Yhdysvaltain lipun .suojassa, ja se veisi ei vahempiiä kuin 9,000
tonnia ruokata\-aroita. Tämän Suomen kansan pelastuslaivan saapuminen olisi kansallinen tapaus Suomen -historiassa.
Ehdotan eneJleen, ebtä tällä ~aiwd}a, menisi Suomeen yhdek><än suomalaissyn,t yvisiä ameri'kalaista. Olen valinnut nämä
yhdeksiin, jotka tulisivftt toimi'ttamaw tärkeän tehtä.vän
1=luome n kansan !keskuudessa .

Kolme johtavaa jäsentä olisivat O. J. Larson DlIluthista,
joka on hyvin tunnettu sekä amerikalaisten että suomalaisi;en keskuudessa. H än on parin viime vu od en kuluessa uhrannut omaisuuttaan ja kaksi tunnettua sanomalehteää.n opettamaan Amerikan suomalaisille päättyneen sodan ta,rkoitusta
ja merkitystä varsinkin suomalaisille. Seuraava on J. H .
Ja'Soorg, Michiganista, joka on tunnustettu yhdeksi suurista
suomalaisen kansanaineksen edustajista Amerikassa . ja joka
·a ntoi kolme poikaansa Yhdysvaltain armeijaan ja. on pyhittänyt koko elä..mänsä opettaa.kseen suomensukuisille a.meri·
kalaista isänmaallisuutta. Kolmas on Pastori Kalle Mäki·
nen New Yorkista, mies jolla on hyvä.t puhelahjat, on vai·
·kutusv.'tltainen ja suosittu kaikkien suomalaist-en keskuu·
dessa. ollen samalla ehdottomasti uskollin.en amerikalaiselle
idealle ja laitoksille.
Sitte haluaisin lähettää kolme rehtiä. ja kUDlWllista työ·
miestä, jotka ovat oppinoot tätä maata ja se~ laitoksia tar·
Koin tuntemaan ja niitä a.rvossa. pitämään ja. jotka voivat
asioita. ymmärrettävällä tavalla selittää Suomen työväestölle
ja talonpoikaiskansalle.
Suomessa on naisilla äänioikeus ja heitä on melkoinen
pro-sentti eduskunnan jäseninä. ISenpävuoksi tahtoisin lähett.ä.ä kolme n.alsw., joilla ()U ' kokemusta julkisessa elämässä ja
-tehneet itsensä tunnetuiksi . He parhaiten voiv-at selittää
asioita Suomen naisille Amerikan vapaan kansan riennoista .
K aikki nämä yhdeksä.Th Amerikan suomalaista .ovat ko:kemuksestaa.n mitä hartaimpia kan·sanrvaltaisten laitosten ys·
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täviii. Nämä ehdottaisiu menemään Suomeen ensimmäisen
vHjalaiva.u mukana, siis yksi kut.akin tuhatta. viljatonnia
k ohti. Suomeen. saa.vuttuaan he voisivat johtaa. Suomen kansaa. .niihin vapaisiin laitoksiin, joihin se luonnostaan parhaiten sopisi, ja joita. se on vuosisatojen kuluessa uneksinut ja
tavoitellut. Kaikki kustannukset me itse maksaisimme.
Tarvitsen vaan laivan jaluvnn lastin hankkimiseen. Lastai ·
simme laivan paluula'Stiksi 'Pahvia., jonkoa myöntiä parhaiI.
la...'\u järjestetään. Suotavaa olisi, että laiva. voisi lähteä mahdollisimman pian.
Sallikaa minuu mainita, että jos tämä asia saadaan toimCCltpannuk si tulisi se olemaan yksi suurimpia tapahtumia

Suomen historiassa. Se olisi merkkitapaus ihmiskunnan historiassa.• '3sianmukainen seuraus niistä. ideoista joiden alla
Ameriltan armeijat ovat pelastaneet kansanva.ltaisuuden
maailmassa. Mieluinen tapaus niille ikuisille oikeuden ja
avuliaisuuden . periaatteille, mitä Xlldysvaltain Presidentti
on niin jalosti ilmaissut ja jotka ovat saavuttaneet koko
maailman hyvä.ks;ymi.sen. Suomen kansa tarvitsee tällä het·
kellä ystävän. Sen on ' joko noustava tai pian kaaduttava.
Oikeat neuvot nyt asettaisivat sen jalat vakavasti kansanvaltn.isuu.den teille ja. rohkaisisi sitä antaen voimia sen ponrnstellessa todelliseen vapauteen.
Tämä lluomus tulee kauan kärsineeltä Suomen kansalta,
se on osoitettu suurelle Amerikan kansalle, A merikaJ.le. missä
on vapauden kehto ja mistä. vapaus säteilee maailmaan. Olen
varma, että se ei tapahtunut turhaan.
P . .1. Valkeapää.".
'rämän kirjelmän johdosta toimivat a.sianomaiset aitoamerikalaisella nopeudella. Samana päivä.nä sain Elint.a r\·ehallituksen )ferikuljetusosastolta seuraavan kirjeen:
"Yhdysvaltain ELintarveha.llitus,
Washington, D. C. jouluk. 17 p. 1918.
Mr. P. J. Valkeapää, Washington, D. C.
Olen tänään puhunut Mr. Dennisorun kanssa ja olemme-
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pä.iiWineet Yhdysvaltain L aivnusosastolle suosiUaa 'l'eille
määrättäviiksi 9,000 tonnin vetoisen lai van elintarpeideI'l
täältä Suomeen kulet~amista varten. Olen valmis auttamaan
TeitG kaikella malhdolliseUa taval!a tässä asiassa ja olen varmaa, etUi. tulette saamaan Shipping Boardin puolelta täydellistä myö1äva.ikutusta.
KUllnioittaen, Yhdysvaltain Elintarvehallitus,
P.rentiss N. Gray.
Merikuljetusosasto" .
Samana päivänä. kirjoitti L ai,va-asiain K omitea sen OI>Cra.tiani osastolle, jolta. samana päivii.n.ä sain määräyk.selleni
py;rtämälli 9,000 tonnin laivan. Aiotun lähetystön jäsenten
kanssa oHn y hoor dessä ja olivat he 'kaikki valmistumaisillaan
lähtemiiäll. :Uutta sähkövastaLis llelsillgi·stä yhä viipyi.
Vasta jouluk. 21 p:nä sain Valiiodepartementist.a. seuraa v ~ n
sähkösanoman Helsingistä: "H yväntahtoisesti sähköttäkää
toimen)lit~istä, joihin ryhdyitte elintarpeiden Suomelle sa.'\miseksi. Sähköttäkää maissin, rasvan ja soku rin. hinnat mitä
Suomelle luvattu. Onko Amerikan tonnagea saatavissa ja
millä. ehdoilla? Oletteko teillleet konfrahteja. lisäostoksista.?
Katsotteko tarpeelliseksi Suomesta lähettää experttiä Eliniarvevirasbosta. la.rdin ostoja varten. - Ulkoasiat."
Kun tämä vastaus ei ollut tyydyt.lävä. eikä a.ntauut vastau sta mitä tärkeimpiin clin.t.arvelastauksia ja ostoja koskeviin -seikkoihin olin harm.iss~mi <siitä , että oikealle tolalle järjestetyt asiat olivat hunningolle monossa, Lastattavat tarpeet
oli .suurimmaksi osa'ksi tuotava niiden valmistuspaikoilta
pitkien matkojen päästä., ruis jauhcttava suomalaiseen mall iin, joten jauhot tulisivat melkoista huokeammiksi; sdkuri,
jot-a. ensi lastiln oli aiottu 500 iDnllia, tuotava New
Orlea ns'ista, sianlihatavarat Chicagosta, mikä. kaikki oli viranomai sten kanssa. järjestetty tapahtuvaksi noin parin viikon kuluessa, joten aiottu la i'{a olisi ollu t, samoin kuin lastukin sill e, valmis hwtaamaan tanunikuun ensimmäisellä v~i
kolla, J oskin täman määräajan myöh ästymiMD näytti 1uult8\'alta, arvelimme "\Vashingtonin v1ranomaist-en kanssa, että
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tarpeelliset miiärii.yIk'Set Helsingistii. voisivat saapua. uudell ....
sii.hkösanomalla viipymättä, ja 'kiirehtiäkseni asiaa lä.hetin
seuraavan sähkösanoman 5anlaIla joulu/;.. 21 p:nä:
"Amlegatioll Stockh"lm - For Raynes.1i'rom Valkeapää
for Ulkoasiat. Neljä5 Tcidän. toinen. Kiittäen Yhdysvaltain
vuanomai'Sten erinomaista avuliaisuutta olon järjestänyt ensimm'äisen yhde~i1ntuhannen tonnin amerikalaisen laivan
lastaamaall ta'lllmikuun ensimmäisellä viikolla Hankoon seitsemäntuhatta tonnia ruis- ja o'hra,jauhoja, viisitoistasataa.
lonnia silavaa, viisisataa tonnia sokuria, rahti 80 dollaria
tonnilta otaksuen Teidän mMränneen National City Bank;n
rahastamaliu. Vak~wasti :>uositan pikaista toimintaa. koska
tavarat täytyy kuljettaa "isämaasta. Pankin ilmoitettua
fina.nsierauksesta. Vakuutuksen toimitan täällä. Yhdysvaltain viranomaiset lloLeerasivnt mahdollisimman J:Jalvat hinnat kailcille elintatpeille _ . vältämme yksityiset profitee.
raukset. Ohra.jauhot seitsemän dollaria neljäkymmentä. senttiä, ruisjauhot kahdeKsan dollaria viisikymmentä. senttiä,
karkeat spesia'li-ruisjauhot noin 'kahdeksan dollaria 196 na.ulaIta jutesäkeissä. Silava kwhdestakymmenestäkahdeksa:sta
kolmeenkymmeneenkahteen senttiin, 'Sokuri noin 10 senttiä
naulalta. National City Bankissa on vielä noin kahdeksan
ja puoli miljoonaa dollaria elintarvekrediittiä. Ehdotan, että
la nnatte heti 'miiiiräyksiä -auttaaksenne ensimmäisen laiv(ln
la.staamista sovittunn. aikana. Itauanheimo, oiva.llinen kont·
. rollööri, saa.punut, toiset expertit Suomesta tarpeettomat.
'J'ietäen tarpeen ne \'oin tyydyttävästi toimittaa uudet elin- .
tarveasiat kokonaisuudessaan Yhdysvaltain viranomaisten
~ystävä.1lisellä myötä.vaikntuksella, joo annatte tä.ydet valtuudet. - Ohjeeksenne ilmotan - Paperimassa-Yhdistys
noteeraa nykyää.n seuraavat hinnat: prime quality strong
unbJeached sulphite and kra.ft pulp 5 1/4 senttiä., Bleached
fiulphite 7 1/2 senttiä pr. naula ex dock sea.port. New York ei
osta. nykyään tuleva.lle leverangille, ehdottaa konsigneerausta
\'eloitta-en Teitä 3 'Ii % kQmissionilla a'Vaien tarvittaessa.
kreditin. 60 % pahvin arvosta. Minulle ilmoitetaan että. Yhdysvallat importeerasi" at lokakuuU.a 4,000,000 lbs. pahvi-
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m8Bf!aa. New Yorkissa, Philadelphiassa ja Bosto'Dissa on
myötäväksi 10,000 tonnia pahvia. 6,000 tonnia on matkalla
Ruotsista. Kysyntä pieni Atlanwn ra.nnikkoseuduisso., suurempi Tyydenmeren rannikoilla. Nykyään ei ole vaikeuksia
tuonnille joskin tuontianomns on tehtävä.. P. J. Valkeapää."
Tähän sähkösanomaani odotin vastausta erinomaisella.
jännityksellä, sillä viranomaiset minua kiirehtivät alituiseen
ja ,ih mettelivät, oliko Suomessa sellaista elintarvehätää kun
olin uskotellut, koska saatavissa olevia elin tarpeita, joita.
oli pyynnöstäoi vallmisteltu, ei ryhdytty Suomeen lähettä..mään. - Hra Akseli Raua.nheimo, joka saapui näihin aika)'hin, i1motti, että Suomesta oli tulossa Kauppa.-Komissioni.
joka luultavasti tuo tullessaan tarvittavat määräykset.
Vasta tammik. 6 p:nä, 1919, sain National City Bank'in
kautta H elsingistä sähkösanoman :
..
"Y hdysvaJtain viranomaisten ilm oituksen mukaau -on koko
eliotarvek,Ysymys keskitetty Lontooseen, jonkavuoksi Halli·
tus valtuutti Tri Holstin jä.rjestiimään elint&rpeiden hanlkinta&. Suomeen. Ha-llitus tämän vuoksi katsoo tarpee'llisek'i'i
pyytää Teitä lähett'amään ta.:kaisin valtakirjanne. Hallitus
ilmaisee kiitoksensa (feidän paolveluksistanne. Ainoa hen~
kilö, oma"ten virallisen valtakirjan YhdYlS'vallo;issa nylkyään
on Rauanheimo - F oreign Office EnckelL"
Matkustettuani heti, tä.mä.n sähkösanoman .saatuani,
Washingtoniiu siellä mimille i'lmoitetbiin yksityisesti Valtiodeparf.ementissa, ettei sieltä ollut annettu tämänsuuntaisia
mll.äräyksiä ja pitivät Suomeu asialle epäedullisena kyseessti.oleva nlaista asiain järjestelyä, ,sitäkin suuremmalla syyllä,.
kun suoranaisten lähety-sf.en al'kaminen olisi edelleen :kehit~
tynyt pikaista avulISlIl)otia halvimpiin hintoihin. Varsinkin
laivausta koskevat asiat olivat jä.rjestymässäsifen, että
meillä olisi oHut Amerikan laivoja. saatavissa elinta.rpeiden
kuljetukseen ja olisimme ..saaneet ostaa. avoimilla markkinoilla ruista:vaTaa, jotka. olivat markkinoilla halvinta.
J.u onnQIlisesti alistuin Helsingistä annettuihin määräyk siin; en kumminkaarn kiisittän;y"t miksei minulle, joka olin
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-aSiassa tehtävääni parhaaolla tarmollani ja huolellisuudella
hoitanut, anneUu tietää, miten asiata järjeiltettiiu, -si IW, toimittaen "vahtipalvelusta" olin hy:vin perehtynyt asioista
kes'kustelemaan 'ja n,iissä. toimlffiMt.n
ashingtollln viranomaisten kanssa.

"r

Tamtnik. 8 1,:t1ä 'kirjoitin KellTaali Mannerheimille kirjeen, jonka piti -mennä. konsuli I mbrien kanssa. mutt.a tämä.
sairastui, eikä voinutkaan silloin lähteä.
Lauantaina tammik. 11 p:llä .sain Was'hillgtonista toimi·
valta Valtiosihteeri Itä Frank L. Poll{'ilta <Seu raa.van sähkösanoman : "Deparlemen'tti.sai sähkösanoman konsulilla Hel.singistä j,lmoittaell, että Enckell sanoo, että Suomen Edustaja. LontOOf>"S8 on määrätty järjestämään 'l'eidän kanssanne
elintarve-Iähetykset." Täetä 'k'fusitin, että minun olisi edelleen'kin odotettava Helsingistä. uusia, määrä.yksiä toimintaohjeinoon, sillä joskin juuri nyt toimintani ol1si o.llut tehokkain ja t.arpeellisin ja Yhdysvaltain viranomaiset minua. kaikella mahdollisella. tavalla. tukivat, en minä voinu t itse
aSi86S3. lIlIuuta kuin "aid and tmcourage the .sh ipments of
food to Finland" il'man eri valtuuksia H elsingistä_ Mr. Donner myöskin kirjoitti kenr. Mannerheimille 'konsuli Tmbrie'n mukana.

Mr. TVm. C. Edgar, joka. minulle antoi ·suositus:kirjeit-ä
Washingtoll'iin helmik. 28 P:llU" 1918, jacSit1emmin kanssani
Washingtonissa toukok. 20 p:nä oli Hooycrin ja Valtiode·
parlementi;;sa Phillips'in ja. muiden viran.oniaisten puheilla
Suomen puo\esta puhumassa, Ja sitteQlmi n toukdk. 23 p:nii.
oli tärkeässä. neuvottelussa Donnerin ja. Mme llahubergin
kanssa Wa.shing'ton.issn, kirjoitti johta.\·an artikkelin nrvok- .
kaa!leen B ellman lehteensä, toukok. 25 p:nä. "Unhappy Finland", mikä peru'Stui minun antamiini .selv ityksiin. &lelleen
hän ki'fjoitti lehdessään ,,'l'he Northwestern Miller", "Food
for Finland" lammik. 8 lJ:ttä johtavan artikkelin, jossa antaa.
tunnustusta minun työllQlJi Suomen byvä.k-si, jota työtä hän
<oli tark-oin seura'nnut ja tunsi sen merkifykeen.

1'ammik. 20 p:nä 1919, sai Mr. Hedman, Suomen Höyrylaivayhtiön edustaja, Kristianiasta Sllomenlähetysiöstä sähkösanoman, jossa pyydettiin Rauan'heimoa ja Ignatiusta. kiirehtimään passin viseerauslupaa Mr. George TheslöI'ille.
joka "oli Helsingissä. määrätty Suomen Commissioll6rienr sihteeriksi \Va.shi1ngtonissa". Hra. Rauanheimo, joka ei tahtonut,
sittenkun hii.neIl1 vaJta.kirjansa, joka oli yhteinen Tri Ignamus'en 'kanssa - ja Koska Ignatiuksen tulo oli edelleenkin
epävarma - oli pemutettu, .esitt'äytyä. puoliviraJlisestikaan
Washingtonissa. Hän pyySi minua tässä 'passia.,sia~sa auttamaan, saadakseen lapsiensa passit viseeratuksi. Minä.
W ashingtonin vire.D.oma.isille asiasta. puhuinkin. Asiaa
ei kummnikaan o't.ettu auosiolliseen huomioon mitä Theslöfin passiin tulee, mutta. Rauanheimon lapsien ja heitäseuraa.vien heI)lkilöiden passiviseerausmääräys sähkötettiin Helsinki'in.
·Jouluk. 14 p. pidettiin Washingtonissa Mid-European
Union'in ~okous, johon minua oli erityisesti ku tsuttu ja •
meniIlrldn.

Jouluk. 20 p:nä Mr. Stringfield War Trade Boardissa
antoi minulle erityisesti pahvimassaa ja. Suomen kauppaa
koskevia tärkeitä tietoja, ja minä. -sähkötin pahvia koskeva.t
tiedot Hel sinkiin joulukuun 21 pnä.. Mr. Mitchell, The Milit-ari Inte11igenoo Section of the WaT Trade Board "pyysi minulta julka.isiavaksi artikk'elia. -Suomen eliotarvetilanteesta
ja olinkin tatllhl~i1.~. 13 p:nä lbilaisuudessa hänelle jättälmään
englannio'kieli.senä Suomen elintarvehallitnksen .selostuksen
lokak. 28 p:ltä., myöntäen hänelle ,luvan "kä.yttää tätä I;.ava.lla.
mikä parhaitellI vaikuttaisi Suomoo. hyväksi
Kutelll hre. Rauanheimo, jolle heti hänen saavuttuaan selitin, miten minulle ei oltu Suomesta voitu toimittaa varoja
tarpeisiini, joita mitä kipeimmin tarvitsin, minulle ilmoitti,
oli Suomesta tulossa. Ameriikkaa.n Kauppakomissioni. Tällä.
toivottiin olevan ei ainoastaan täydet valtuudet, vaan- myös·
kin määräykset varojen toimittamisesta. Tammik. 22 p:nä
sain Valtiodeparlementil ta ilmoitu.kgen, että Suomen Kaup-

,
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pakomissioru (Jacob von JuHn, F. M. Pitkäniemi, Walter
Wa:hl, Col. Serlachius, Wilho Rosenlew, K. A. Paloheimo
ja E. Somer.sallo) oli pyytänyt passien viseera.usta, mikä oli
.epävarmaa ja sa:moin heidän pik.aisim .saapumisensa Yhd;ysV'altoihin.. Tä:mii. tieto teki asemaaru yhä. epätietoiaemrnaksi
ja kun en mitään Helsiongistä kuullut Valtiosihteeri P oIkin
säthkösanomassa. clmoitetun asian suhteen, että minun piti
sittenkin toim.i.a eli ntarveasiaesa yhdessäi Lontoossa. .olevan
Suomen -edustajan :kanssa., ja kun en'Simmäiseen lastim, järjestetyt tav·ara,t ae:kä. laiva yhä odottivat määräyksiä, oH'Il
p&KQitettu

.sähkötti~mään

tammik. 22 lJ:nä Va,1tiodepartemen-

tistä \V nshing'tonissa:
" Finnish Legation - London, England - Ensimmä~ 
nen - Valtiodepa~m ell:tti ilmoitti minulle Enckenl'in sanolloon 'käskeneensä Suomen oousta.ja.a. Lon~oossa järjestämään
minun kanssani eliniarvelähetyksiä 'Suomeen. Olen vielä.kin
ilman valtuutusta ja määräyklsiä tälssä ,suhteessa Helsingistä
tai L ontoosta. Järjestin -ensimmäisen -a merikalaisen laivan
• lastaamaan seitsemäntuhatta -tonma ruis- ja. ohrajauhoja,
vii'Sitoistasataa tonnia silavaa, viisisataa tonnia sokuri-a tammikuun ensimniäi'sellä viikohla) mut!ia H elsingistä ei ole annettu National City Ball'kille rahastusmääräyksiä. H yvän.ta.htoisesti joudut!iakaa finansierausmäifryksiä viipymättä
.sekä minulle toimintavaltuu~et. iP. J. Val'keapää." HeIsi-nkiin sähkötin ,samalla.: " Generu'l Mannerheim Helsingfors
Fin'land - Y·jjdes. Lähdettyäni neljännen -sä:hkiJsanomani
-sain Enekell'in säh'kösanoman joka 'Vapauttaa minut toimimasta;'lli. K ohtba. tämän jälkeen VaJtiodepartementti minulle
ilmoitti Enckell'in sanoneen"käskeneensä Suomen edustajan
Lontoossa jiirje;;tärnään minun rk anssani elin'tarvelähetylmi'ä.
Olen vielä ilunan virallista. ·v,altuutusta ja määräyksiä tässä
suhteessa Lontoosta. tai Helsingistä. Ensimmäisen Anierika·
la.isen ,laiva:nr järjestin lasta:aana.a;n 1Ja.mmIkuun 6rulimrmäiMllä
viikolla., mutta Nationa,J City Bank on vieläkin ilman fioonsierausmääräystä. J os neljä höyry1aivaa tnlos'sa H elsingistä
e:linrtarpeita täältä 'noutam.aan, on elintarpeet edeltäkäsin rv.'l_
rustettaYft nä.ihin lai\'oihin la;stattava.ksi. HaJ.litu){.sell'lle olisi
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p:nki11e ann-etta,va määräykset viipymätt-ä rahastusta. varten.
P. J. Valkea.pää."

Edellämainittu viit'taus neljän höyrylaivan Amerikaan
..suomesta saapumisesta "minulle Valtiodeparlementi'Sta epävirallisesti yatäväJ.1isesti ilmoitettiin ()ttoolla TulihoLm an Hi..hettilän Morris'jn sähkösanomasta. jouluk. 31 p:ltä, joosa.
ilmoitettiin, että. Suomen hallitus oli konfiskeera.nnut neljä
venäläistä laivaa ,kantavuudelta(ul 17,500 tonnia ja että nä.itä
laivoja pantiin kuntoon, jotta voi"siva.t noin 2 viikon 'kuluessa.
lähteä pahvilastissa Amerikkaan elintarpeita hakemaan.
Minulle 'kumminkaan ei näistä. asioi-sta Suomen hallitus antanut mitään tietoja ja -siksi halusin. -saada. selvitetyksi, että.
pidin erittäi n tärkeänä saada pi'k aisia määräyksiä. voidakseni
wimia, johon minulla oli sekä tahtoa että tila:isuutta, 'S3.a~
vutLaaksemme pikaisia tuloksia. Kun konsuli Imbrie, nyttemmin oli paTantunut ja. ~Imoitti lähtevänsä. Snomeen, ·kirjoitin hänen mukanaan kirjeen ken:raali hla.nnerheim'i'lle,
liitti.i.en jäljemlöksiä eri :lsiakirjoi'Sta ja sä.hkösanomava.ihdosta, selvittäen toimintaani t.äällä Amerikassa. niillä.
.rajoit.etuilla valtuuksilla., jotka minulla oli ja mitä. katsoin
väHtämät'tömäksi velvo'llisuudekseni. Myöskin tässä. kirjeessä, kuten edelliseasiikin, 'j osta mukaan liitin. jä.ljennöksen,
pyysin, että. minulle kustannuksien .peittämiseksi ja paluumatkaani v·a rlen viipytlllättä toimitettaisiin ainakin 8,000
-doll aria. Tämij. kirje päivättiin tammik. 29, ja odotin siihen
vastausta niinpian'kuin se saapuisi asiallOmaiselle. Kumminkaan ei mitään vastausta. kuulunut. Ei myöskään ollut,. V:tfmaa tietoa n. 1;. Kauppakomissionin saapumisesta, vaikka
S!tå Mr. R auallheimon ~a.nssa odot,imme ja hän oli olevinaan
varma siitä., että tämä. komi~sion.i tuopi tullessaan sekä vaToja. etl;ä valtuutuksia.

llelmikmm 31) :/lä sain National City Bankin kautta .:ieuraava.n sähkösanoman H elsingistä:
"Your fifth - Holsti valtuutettu järjestämään elintaJ'l'ekuljetuksen, l&ivau1rsen., maksus uorituksen. Rauanbeinlo tl.iDoa edustaja Suomea. va.rten Yhdysvalloissa -siinä t(tpauk.
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:;.essa että Holsti tarvitsisi hänen ueuvojaan - Iforeign
Office."
Tämä oSähkösanoma oli selvä ja suora ilmoitus, että.
minun toimintani . Yhdy~v.alloissa. elinta-rpeiden Suomeen
ha..ukkimiseksi' ka.twttii'll Helsingissä hallituksen puolelta.
tarpeettClIUak'8i - kUDI sitä.'vastoiDl Yhdysvaltain viranomaiset minulle epävirallisesti vak)luttivat, että se olisi
Suomelle barpeeUista. Tässä sanomassa ei kumminkaan
ollut viittauSta!k.OOl1 \Siihen, miten minä saisin rahoja
kus'bannusteni -suorittamiseen, voidakseni päästä paluumatkalle. Kirjeen.j M:annerheimille tietysti ei vielä ollut saapullUt. Odotin -siis ,Kauppakomisionin, saapumista. tai muuta
suoranaista tietoa Helsingistä i-ä,ssä .mhteessa. On si'Vumennen mainittava., että. kun hra Raua.n·heimo saapui New
Yorkiin ja hä:net 'kohta t-apasin, hän mainitsi, että hänellä.
oli-si minulle jonkunmoinen 'tiOOOtU'5 Hallitukselta., mutta kun
hän. ei ollut sill'Oin vielä 'Saanut matkakapineitaan tuUista ja.
minä olin .samana (jltana matkaIll a \V-Mhingtoniin, jäi tämä.
asia unohduksiin eikä sitä tiedotusta minulle koskaan saapunut, vaikka tapasin sittemmin Mr. Rauanheimon a·}i'tuiseen.
I
Heln~ik. 3 p:nä iImotti Julius Barnes minulle, että Suomi
nyt saa eliniarpeita, niiden Iastaus on alkanut Rotterdamissa, Rollan'nissa, liittola.m.en siellä. olevista varastoi'Sta..
Kolme laivaa lastaa parostaikaa. Rotterdamissa elintarpeita
Suomeen. Tästä. huomasin, että asiat ovat -kuin ovatkin hyvällä tolalla., sillä kun eli'lltarpeita voitiin ryhtyä. Suomelle
antamaan Europassa olevista vara'Stoi'Sta, on niiden kuJjetuskin helpompi järjestää ja voidaan niitä rahdata suomalai's illa laivoilla jotka lienevätkin -sopivia tähän 'kuljetukseen.
Luonnollisesti tästä anllQin' AmeIlikan suomalaisten tietääsanomalehtien kautta, koska tämä tieto rauhoitti jännityksessä. olevia mieliä.

·Minä tieiy.gti ilmoitin Wa'Shingtonin viranoma·isiHe saamani ·sähkösanoman sisä.llöstä, ettei Helsingin hallitus enää.
minun. tointani tää.llä 'tarvinnut. Tästä huolimatta viran-
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omaiset kumminkin minulle ystävällisesti lähetti'Vät tietoja
niistä Suomen. ta'Jl3..htumista, jotka. katsoivat olevan minulle
mielenkiintoisia. - Luonnollise!rli 'Seurattiin Suomen vaali·
taistelua .suurella.jännityksellä ja minulle Valtiodepartementista ilmoitettiin 'h eti vaalien tuloksesta, jonka mukaan SuoTlleell sittenkin saadaan tasavaUainen hallitus, johon tulok·
seen minä vakavasti uskoin ja sen muka.iset otaksumiseni
toin esille jokaisessa ma·hdollisessa tilaisuudessa.. Iloiten tällai sesta asian kääntoostä. Suomen asioissa, minä hartaast,j
halusin päästä kotiin vapaaseen, itsenäiseen, tasavaltaiseen
synnyinmaahan, jonka vahtisotilaa.na olin !koclta.nut parhaan
kykyni mukaan taistella osaltani. Odotin varoja tai ainakin
ilmoitu sta. niidelf toimittamisesta, mikä yhä viipyi. Minu:t
rauhoitti kumminkin se tieto, että hra Rauanheimo myöskin
oli 'Samassa. kadotuksessa. ja. sanoi olleensa pakoitettu hänkin
lainaamaan varoja Mr. Hedman'ilta.. Sanoipa että, jos hänelle ei pian varoja toimiteta., on hän paokoi"tettu huutokaup8,lla realiseeraamaa.n konttorikalusionsa 5aadabeen varoja
palk'kojen maksuun j. n. e., hänellä kun oli työssä konttori.~
sa.an kuusi apulaista. nimittäin rva ja kaksi neiti Blomqvistia.
Mr. A. Riippa, Mr. Chas Hirsimäki ja Mr. A. J. Jalkanen .
Saapui 'Sitoo Suomesta. hra. K. K. Kinn'unen - Kauppakomisionin si'hteeri - , joka. oli saanut passinsa. vi-seeratuksi
ja ilmoitti, ett-ä K()misio:n~ olikiill pnlan'O,ut Suomeen eikä siis
tulisikaan Yhdysvaltoihin. ,siten sekin toivo katosi sekä
minulta että. Rauanheimolta, joka, oli Komisionia varten 'Varusf.anut luokseen tarpeellisen ·h u oneus"ton. Kinnunen ollen
mielipiteiltään jyrkkä monarkisti selviuti meille sisällistä
asiain tilaa Suomessa ja km'aili sitä jotensak in synkillä. väreillä..
,.Kalevan Ritarit" ja " K.alevan Naiset" ovat Yhdysval,loi51<a olevan .suomalaissyntyisen asujamistonparhainta, kuten nimikin edellyttää.. Tutustuttuani "Kalevan Ritarien"
sn.lai'SllUksiin ja saatuani siihen tilaisuuden, liityin minäkin
niiihin Ritareihin, ja tulin heitä ja toimintaansa. lähemmin
tuntemnnn . ,.Kalevan Ritarit" an'Sflitsisivat tässäkin kerto-

70
mukseilsa laajemma.n selostuksen ja si is oman erityisen lu-

kunsa, mutta siihen ei ole nyt tilaisuutta. Saatuaan tiedot
Suomen vaalien tuloksesta järjestivM nämä jäi-jestöt juhlatilaisuuksia "Itsenäiser.., Kalevaisen Suomen tasa.vallan kunniaksi'. "Metsolan Majan" ritarit järjestivät juhlan Jersey
City'ssä Arcanum !Hall'illa.an maalisk. 8 p:ksi, jossa tilaisuudessa minä pidin 'juhlapuheen kalevai&ell Suomen kansan vai-

herikkaa.sta historiasta, teroittaen mieliin, että itsenäisenä
kansana Suomen tulevaisuus on turvattu ainoastaan, jos Suo-men kansa. on yksimielinen ja jättää veljesriidat ja Jluomaa
Illii<len tuottaman kuolemanvaaran. Hra Rauanheimo myös
puhui tilaisuudessa oikeista KWevan Ritareista KaJevalan
:koHseuduilla. ja varsinkin tuntemansa OnoUan muistolle.
Kun Suomen Eduskuntaw.alien. tulokset tulivat tun-netuksi Washingtonissa, il:moitettii'll minulle epävirallisosti
Va.JtiodepnrteOlentissa, että niin. pian 'kuin Suomen uusi haJtitns tapahtun'ejden varulien perustOOlla muodostetaan, tunnustaa YhdysvalWm hallitus tämän it$enäisen SUOOnoo hallitukseksi ja ryhtyy viipymättä. tä:män kanssa diplomaattisiin
suhteisiin. Luonno1]jscstj e~ tällaista tietoa. voitu viejä virallisesti antaa!, mutta ei ValtiOdepartementilla olisi mitään
sitä v6.biaan, että. minä sopivalla tavalla. asiasta Suomen
vintnomo.isille ilmoittaisin. Kuinka voisin minä ja kelle
tästä asiasta 'SOpivimmin ilmoittaa, \'arsinkin kun valtuutukseni oli perllutettu elint.arveasioissakin ja koska Rauanheiml,:mkin valtuutus oli peruutettu. Jok.a .t apauksessa en
asiassa voi nut m itään tehdä., ennenkun Edusktmta. uudessa
kokoonpanpssan:n tuJi.si koolle ja uusi hallitus muodostettaisiin, jota. siis oli odottaminen.
Helmik. 28 p:nä sähkutin Relsink,iin Valtio<leparlementi n ka.utta konsuli Hayne'ilIe, jonka. ilmoitettiin olevan puheenjdhtava· jäsen liittolaisten Kaup'pakomiteaiWt H elsingissä. pyytäen tätä järjestämää.n minulle tuontilisensin 2,000
ronn. siemenkauraa, 2,000 t.onnille li'kisi.. kauraryyniä. ja.
2,000 tan. karkeita Tuisjauhoja, joita olin aikonut järjestää.
6.000 ionnin -lasti n viedä'kseni mukanani Suomeen am erika-
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laisella, laivalla, joka oli saatavissa ja. joiden finansierauk.
aen olin myös mieskohta.isesti järjestJinyt. Tiesin, että. näitä
twvaroita Suomessa. kovasti tarvittuD ja aioin ne luovuttaa
omalla hinnalla Elintarvehallituk08611e Suomessa, tietäen~
että näiden !hinnat olivat balvemmat kuin mitä Suomi sai
maksaa Liittolaisten Elintarvekomitean aikaisemmin ja kaIliimpaan hintaan ost.amista ja Suomelle luovutetuista. elinta.r'}leista.. Pyysin' häntä sitäpaitsi neuvottelemaan Hankkijan Alfthanin ka.nasa Suom.en sienwntarpeista kevätkylvöjä
varten, sillä tiesin olevani paremmin tilaisuudessa kuin kukaan mun saamaan pa.rhainta. pohjois-amerikalaista, siementä.,
jota. asiaa pidin Suomen elintarvea&assa vielä:kin tärkeämpänä 'k uin syömii.vi ljan, jota. Hooverill toimesta tarpeeksi toiroitettiiIrlrin. VaStau ksessaan tähän Vaftiodepartementin.
kautta maalisk. 10 p:nä Amerikan konsuli ilmotti, että muodollisuuk-sien vuoksi asia oli mahdoton hänen järjestää, kun
Suomen viranomaiset itse hoitivat näiden hankintaa. ja. että
Han'kkija voisi käyttää. 2,000 tonnia. ohran ja 1,000 tonnia
.k'6.uran siemeniä, H ankkijaJl! Alfthan ei kUlIDminkaan vastannut tarjoussäh'kösanomaani näl'Stä. ohra. ja. kaurasiemen mää.ristä, joten - asian tärkeyden vuoksi......,.. 'sähkötin vielä
maalisk. 26 p:nä kenraali iMannerheimille:
"Voin järjestä.ä. -pikaisen ,l ähetyksen, 2,000 t-Onrun ohria
1,000 tonnia kauroja pohjoismaista lajia itävyys 98 % keskihinta kuusikymmentä dollari a. kilotonnirta. rob. J os siemeniä tarvitMn järjastä&ää 'Viipymättä. Supreme Counsil'in
kanssa tuontilupa. ja 's äh'köttäkää määräykset. - Velkoo.pää."
.
Tähän säl1kösa'noma.a.n'en saanut v·a stausta ja sillä taI'koitinkin pääasirussa tiedottaa sekii. vslmeuteni että. hyvän
tilaisuut.eni siementen ·hankintaan Suomen maamiesOOn ke-'
vätkylvöjä ,'arteo. SotakauppaAKomitea, Elintarvehallitus
ja. Valtiodeparlemeniti olivat minua valmiit avustamaan
asiassa parhaan 1llukaan ja siemen näytteet ana.lysoorattiin
ja idätettiin haUiltuksen toimesta ja sen la:boratoriossa New
Yorkissa. (Mr. Duval). Yhdysvaltain hallituksen eri osastoissa oltiin kanssani samaa mieltä, että hyvän siemenen toi-
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mitta.mmeo ,suomeen -kevätkylvöjä varten, oli tärkeä.-t-ä,
ei. ai n'oa;S'taan. Suomelle, vaan osaltaan helpottaisi elintarvekysymystä koko llälkiintyneessä. maailmassa. Siksi pidettiin
yleensä perin outona.., ettei mitään vastausta. näihin siemenen
ostoehdotuksiini 'Saapunut Helsingistä, var,sinkin kun ,saapuneissa Suomen lehdissä valitettiin siemenviljan puutetta. ja
vaikeuksia. sen -saamisessa. Joka. t.a.pa.ube:sa minä asiassa
tein mitä voin 8'Sian auttamiseksi, mutta Helsingistä .käsi.n
!kohdeltiin yritysiäni vähnpitämättömällä. äänettömyydellä.
Y'hdysvaJta.in Soiakauppakomitea, jonka ,kanssa olin a.li-

tuisessa yhteydessä., osoitti minulle aina mitä. suurinta huomaava.isuutta. ja. ystävyyttä. ollen puolestaan -ain.a. valmis
auttamaan sopivan ajan t ullen. Maali$l~. 14 p:nii
Mr. Corbin kirjee.lIä1m.inulle ilmoitti, että. nyt alkaisi.Suomen
kanssa kauppayhteydet ja hä.nen johtamansa. Suomen asioiden osasto a.lkaa. toimintansa.. P yysi minua tulema'a n ka n ~
saan järjestämään näitä asioita ja ohjaamaan häntä lisensien
myöntämisessä ja. järjestämisessä.. Maalisk. 18 p : tlå meninkln ·hä.nen -luokseen ja käytyäni läpi Suomesta -sa.a.puueet
'lisensimyönny'tyk-set annoin hänelle parhaa.ni mukaan ohjauksia, joista. hän ilmaisi lciitollisuu-Wnsa.
Maalisk. 19 1,:tlå anoin vientili'Sensiä 2,000 ton. siemenohraa., 1,000 ton.siemenkauraa ja 200 tonnia alfalfasiemen i i~
kevätkylvöjä. varten Suomeen 'Vieti1väksi. Kun Kummin:kin
Suomesta ei saapunut myön'tä.viä vastauksia aikanaan, joten
siemenet eiyä.t olisi joutuneet tarkoituksee~ ·käytettäväk;;i
keyätkylvöihiro, pyysin toukQk. 8 p:nä Sotakauppa:komitooa
peruuttamaan lisen>sianomukseni.
~uomea

Katsoen siihen merkitykseenmi'kä YJldysvalloilla on
maailman rahamarkkinoilla ja. 'tiimän seikan vaikutukseen
myöskin Suomen asioihin Jlähden' tässä suhteessa, minä, ku·
ten ennemmin on mainittu, järjestin 'Suomalaiset. ottamaau
osaa neljännen Li'berty-lflinan mer.\rintään. Valtiopanlciu
pääjohtaja Benjamin Strong tämän johdosta kirjoitti minulle
kirjeen maalisk. 22 p:ltä, ilmaisten syvän kiitollisuutensa
siitä. työstä, jota olin tehnyt tä~ suhteessa. mikä Lyö Yhdys·
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vaUoissa lasketaan Suomen hyväksi ja pyysi avustustani
kohta aIkavan viidennen eli Victory-lainan merkinnän suhteen, uudell a kirjeellä huhtik. 8 p:ltä. Kun tiesin, että suomalaisten osanotto lainan merkit&emisessä suurelta. osalta
va.ikuttaisi siihen, että Suomen laina1\s'kemuksia Yhdysvalloissa - joo senlsista. Suomeen tarvittaisiin tääJtä aseman
helpottamiseksi - niin tämän lainaprosessin valossa. katsoin
velvollisuudekseni uudestaan jlLrjestää suomalaisen Victorylai~an merkinnrur, kehoittaen Donner'ia. uudelleen lainakomiiea.n puheenjohta'jaksi, johon hän suostuikin ja valittiin.
Valmi'Stellessani pontavaa. työtä. suomalaisten keskuu<1e99a Victorylainsn hyväksi huomasin useissa sanomalehdissä Suomesta. annettuja .kertomuksia. raivoov-asta nälänhädästä, mitkä tiedot luonnollisesti 'katkeroitti-vat Amerikan
suomalaisten mieliä. Huhuja levitettiin, ettei Yhdysvalloista
olisikaan elintarveapua Suomelle annettu, yaan mitä. oli saatu, se oli saatu Englannista, Vaikkakin tiesin, että. liittolaisten komitea oli helmikuulla ryh'tynyt säännöllisesti laivaama an elintarpeita Suomeen. en ollut selvillä. ,,~itä oli YhdysvaLloista suoraan Su.omeen lähetetty. Senpävuoksi huhtik.
14 p:tlä kirjeellisesti tiedustelin asiaa Julius Barnes'<ilta.,
pyytäen selvitystä, jonka voisin suomalaisille tiedottaa Victoryl a.inapuuhan yhteydessä. (tiedustelu alkoi kirjeelläni
huhtik. 10 p:ltä, johon Mr. Barnes a.ntoi ylimalkai'Se1l ilmoituksen , johon en tyytynyt ja pyysin häntä Mr. Roover'ilta
sä'hköteitse h{l.nkkimaan lSCi'k:]{aperl:i.:isen ilmoituksen lluhtik.
14 p:nä). Kirjeessään loukok, 3 p:ltä Mr. Barnes autoiki n
-seuraavan seikka.peräisen selol1tuR:.sen elintarvetoimitukse"ta
Suomeen:
Helmikuulla:
J auhoja, lardia ja 'Silavaa, Rotterdamiste. . , ....... ... . 7,779 tonnia.
Ruista., suoraan Yhdysvalloista 1" 8,,,,8,,0-,0 - ,'c' -_ 26,579 tonnia.
Maaliskuulla:
Jauhoja, lard ia, papuja, berneitä, Rotter<}. ja Kööpenh. 22,831 tonnia
Rllista., SUONW.n Amerikasta .. 12.967
35.804
"
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Huhtiktttllla:

Jaunoja ja lnrdia etc. Ro'tterdamista lähetetty.
Samanlaista ta.varaa Rot'terdamissa lähetettä.väksi ...

4,033 tonnia
4,078

"

8,111 tonnia

Siis huhtikuUll IOJ1Puun oli ISuomoorr toimitettu yhteensä ninalkin .. : ............. 70,494 tonnia

(paitsi Skandinaviasta jouluksi lä.hetetyistä JO a 11,000 tonnia viljata.varoiia). Samana päivä.nä a,nnoin tämän tiedotuksen hta Rau8;D,heimon toimi'ston k'a utta euomnlaisille sanomalehdille julkaistav,aksi ja julkiluin tiedoituksen Victorylaina
kokouksessa "Voiton Tiellä." toukok. 3 p:nä.
Tiedotul;sen vaikutus 'Olikin ra.uhoi\tavn. Lainan mer'kintä. mmistui hyvin. Ra,hami'nisteri, Gov. Strong, valtion
la.inaorganisationin johtaja Guy Emerson ja Joseph Hartigan, vieraSkielis1:en osaston johta-ja, kirjeissään toukok.
15, 'kesäk. 11 ja hcinä.k. 10 ja 11 p:ltä ilmajsivat kiitollisuutensa. toimistani laina-asiasga ja; si't.äpaitsi antoivat
muistomitalin.

Maalisk. 29 p:nä kirjoitettiin minulle Yhdysvaltain pos'tihallituksesta, pyytäen 'minua tulemaan Washingtoniin neuvottelemaan ja jos katsotaan mahdolliseksi jlirjestämään
postihallituksen kanssa Suomen puolesta. suoranaista. postipa'kettien vu.ihtoa Yhdysvaltain 'ja .suomen välillä suoranaisilla laivoilla, joita nyt oli kulkemassa. Järjestys olisi väliaikaista laatua ja sopimus tehtäiS"iin sa.moilla perusteilla
kuin Norjnll- Yhdysvaltain posti sopimus pakettien kuljetuksesta. Sotakauppakomitea haluaa .auttaa asian järjestämistä. Vastineessani maalisk. 31 p:ltä ilmoitin, ettei minulla.
ole ,'altuuksia yirallisesti edustaa Suomen hallitusta. nllissä
asioissa. mutta kun asian järjestäminen mielestäni oli r~rin
ttirkeä. 'ta'hdoin mennä neuvottelemaan asiassa ja tekemään
sellaisia päätöksiä. kuin asiassa näin ollen olisi mahdollista,
Kirjeellään luthtik. " l':ltä pyys i posti hallitus minna tule-
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maan ja olikin minulla sitte huhtik. l) p:llä mieskohtaintll
keskustelu a-siassa. Mr. Praeger'in ka'1lISS3. Hän keskustelun
joh:dosta. antoi min'Ulle kitjeen, kehoittaen neuvotteleffiull
Valtiodepartementin kanssa. ja-, jos m.a'hd<lllista., lähettämiiån
Helsinkiin hänen esityksensä mukainen sälrkö98JlQma, alis·
taen asian H elsingin viranomaisten päätettä.vä.ksi. Valtio·
departementissa tultiin myöhemmin siihen päätökseen, että.
asl'a. jätetään jä.rjestämättä siksi kuin Suomen va:ltiollinen
asema. lopulligesti selviää, joten. sähkOsanQmaa ei lähetetty.

,

fh,htik. 9 p:ttä minuJ.le ValtiQdepartementissa epävirallisesti ilmoitettiin: että. (annett'ii..n nälhtäväkseni Tnkholmasta
ja Suomesta S8JiLpu.neet viralliset sähkösanomat huhtik 3 ja
4 p:ltä) Ståhlberg kieltäytyi hallitusta. muodostamasta, Alkio ei voinut .saada. sitä aikalln ja Lundson 'Sekä Soininel} olivai 'Päämi~·isteriehdoklaina.; Eduskunnan P uhemieheksi va~
littiin tri Lauri Relander; 1 :'ksi varapuhemieheksi tri P.
V irkkunen; 2:ksi Anton Kotonen. Saastamoinen ehdokwna
ulkomin-isterikti.
l <.uten jo ennemmin mainitsin, annettiin minun ymmär~
tiUi, että nyt muodostettav~ Suomen hallitus, sikäli :}>;u.n se on

sopusoinnussa. va.nlien tuloksen kanssa. saa viipymättä Yhdysvaltajn hallituksen tunnustuksen Suomen itsenäise'lle
tasav~lJalle. Halusin antaa. Suomeen tästä . tiedon, mutta
kelle ja missä muodossa, sillä eihän voitu .,it.'i. aivan suoraan
sauoa. Neuvdttelin Valtiodeparlemeutin kanssa ja-sain suos~
t umuksen lähett.'lä H elsinkiin seuraavan sähkösanoman:
"L auri Relander, Eduskunnan P uheen'joMa.j a, Helsin'k:i
- Oltnitielen .\'hdistynyttä rkans8nva1t.aista Suomea. seo laskiessa vakavaa. perustusta itsenäiseHe tulevaisuudelle. Uskon .
että sopien sisäiset puolueriidat ja muodostaen vahvan yh~
distäviin hallituk-sen täytätf.e ebdot mitkä ovat välttä.mä"ttömii.t 'k!l"nsainväliselle SUQmen itsenäisyyden tunnustamiselle_
Ehdottaisin, että uu si Suomen haHitus valtuuttaisi minut
neuvottelemaa'll Yhdysvaltain hallituk-s-en kanssa ja koett.a~
maSlU -saac1a itsenäisyystu nnustuksen - P. J. Valkeapää."

,
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'l'ällä. sähkösa.J.loomalla tarkoitin -saada ISSnotuksi, että nyt

•

oli Yhdusvaltain hallituksen tunnustussaa,tavissa ja minä
olin val·mis sen hankkimaan, jos milJlut siihen valtuut.cttiin;
kumminkin pllolueriitain sopimi~en ja yhteistoiminw. olisi
kovin tarpeellista..
Huhtik. 16 p:nä Valtiodepartementista minulle ilmoitettiin, että. Kaarlo Cmrlrc.n~a oli pyydetty muodostamaan uutta
hallitusta, ja Il1Ihtik. 18 p:tlä sai Rauan11eimo Helsi ngistä
sähkösanoman 'hallitu1rsen muodostamisesta ja ministerien
nimet. HuhU/,;. 20 p:llä Valtiodepartementti ilmoitti minulle
sanomalehtien -lausunnot ja arvostelut uudesta kabinetista,
mikä on "tasavaltainen, -edistysmielinen, kansanvalta.i.nen;
edustaa paljon kokemusta ja tarmoa suojaksi vallan·kumouk·
osellisia yrityksiä vastao.n,"

Toukok. 13 p:nä saa,pui Ministeni A. H. Saa~tamoine D ,
jonka :kanssa ensimmäisissä keskusteluissa odotin hänen iimaisevansa~ että. hänellä olisi minulle jonkun moisia sanomia
Helsingin Hnlli tukselta. Toukok. 15 p:1Iä pidetyn kokouksen jä.lkeen hän minulle ilmotti , ettei hänellä. ollut minulle
Helsingistä varoja e ikä muitakaan terveisiä. Kysyin häm~ltä, mit.ä hän ajatteli esim. "Finland Sentinel"-lehdestä,
jota annoin hänelle, lIfa.nneiheimil\.e lähetettyjen ra'Porttien
ohella, ensimmii;isessii. tapaamistilaisuudessa. Hän ei saponut tSClvää mielipidettään. KUIl ilmaisin halua;vani päästä.
läJhtemään Suomeen ja että välttämättä tarvitsin varoja., hän
pyysi minulta 'kirjeellistä esitystä~ jonka minä hänelle annoin, pyytäen mahdollisimman pikaista vnstalls1a. Hän suullisesti ilmoitti sähköttävänsä. ja kirjottavansa asiast-a Helsinkiin eikä SAnonut voivansa omasta puolestaan asias~a.
muuta. tehdä, pyysi minua odottamaan. Kun vastausta ei
kuulunut kirjoitin ministeri 'Saastamoiselle uudelleen kesäk.
2 p:nii ja kun siihenkään en saa nut muuta kuin suullisen i.lmoituksen, että. hän on kirjoittanut ja sähköttänyt -asiasta
Helsinkiin, mutta ei ole 'S aanut vielä. mitää.n vaS'tnusta, kirjoitin kolmannoen kerra n heiJldk.. 8 p:nä, pyytäen edes jonkunlaista kirjeellis1:li va'Stau"ta, jota en kumminkaausaanut.

\
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Ensinmainitussa kirjeessän'i ministeri.Jle tein selkoa toiminnastani Suomen Valltisoturina., jO'ka kulutti varoja,-- joita
minä olin pakoitettu lHmkkimaan oma.lla riskilläni ja odottMo apua Suomesta, jolle elintarpeiden hankkimiseksi toi·
mintani jokainen ote oli pyhitetty.
Paitsi vanhoja erinomaisia. tuttavuuksialli Yhdysvaltain
etevimpien liike- ja teolli'Suusmiesteo kanssa, jotka auttoivat
minua per30nallisesti kosketukseen ,k.aikissa niissä suMeis'Ia
kuio minulle oli 'viiJttämätöniä menesiytksellä toimia.kseoi
-Suomen hyväksi, aut'toi minut ja helpotti toimintaani tuUavuudet viillleisiUä 5 a 8 vuodelta. Yhdy-svaltain lähettiläs
Pietarissa, samoinkuin muutkin Y.hdysvaltain Pietarissa. olevat viranomaiset ylimmästä alaspäin, olivat hyviä henkilökohtaisia ystäviäni, jotka tunsiv·at minua. ja joita minä. tunsin aito ameri;kalaisessa merkityksessä.. 'l 'ämä suhteeni näihin viranomaisiin te1ci minun toimintani Washingtonissa helpoksi - yksityisenä henkilönä. Olin siellä. 'kuin kotonani
ja on vahinko ettei Hall.ituksemm e taHtonut 'tätä. hyväkseen
käyttää.
"Minun on myöskin ilmaistava kiitollisuutena. ·vaimolleni.
joka toiminnallaan jo Pietarissa - "Amerik-alaiseu OrpokoH-Yhdistyksen" Talouskomitean Puh eenjohtajana. - saavutti ansaittua. tunnustusta.; mutta 'hänen suhteensa. ameri·kall seurapiiriin New Yorkissa ja \Vashingtorussa saattoi
minutkin mitä. vaikutusvalt-aisimpiin koteihin "in social
way". New "i'"or'kissa häntä. pyydettiin a.vusf.,amaan yhdistyksessä. "Free Milk for France", jossa hä:nen työnsä tuloksia epäilemättä. laskettiin Suomen hyväksi. Niinpä näistä.
.seikoista. johtui esim. että vaikka prof. Reuter, joka halusi
päästä.' Col. E. M. Flouse'n puheille esittääkseen Suomen valtiollista asemaa ja asiaansa tälle presidentin ystävä.lle ja lähimmälle I!euvonantajalle, ei saanut ·sitä. kunniaa, minä samoihin aikoihin vaimoni kanssa· olin hii.nen kotonaan (d
5 o'clock Tea. 'l'ällaisissa 'tilaisuuksissa hänen oli .helppo
sel"ittää. SUNDen .fI.siaa ja 'hänen puheilleen ja. mielipiteilleen aJmettiin arvoa siitäkin syyst-ä, ett..'i. hä~ oli syntyjään
am(~rikkalainen.
Hän alituiseen sai jJUhua klubeissa ja
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mui'Ssa suljetummissa seurapiireissä. V.a.imoni nuorempi veli,
joIlla oli vaikuttava asema Mr. H ooverill Elintarvehallituk'86Ssa, samoin kuin vanha ystävämme Stanley King, joka oli
So1asih'teeri Baker'ill y ksityissihtoorinä, rauttoivat minua
niin'i kään, joista. minun on 'kiitollisuudella mainittava. Mr.
Stanley King, tuntien koko sota-aikaisen konei-ston hallituksessa, hänen pei"sonalliset suhteensa ja hänen suositustensa
vaikutus, oli minulle mitä -suuriarvoisin. Mr. Foo.nklin, jolla
oli suurin ,sananvalta Shipping Boardin laivojen suhteen, oli
valmis minulle "tekemään mitä tässä suhteessa tarvittiin.

Minä puoJe5tani tunsin itseni yhdessä suhteessa onnelliseksi: päästyäni vaikutusvaltaisimpien valtlonviranomais'ten
persoil-alli:seen suosioon, saatoin a.voimesti ja ilman vähin:täkään- pelkoa kaikkialla s,uorin sanQin selvittää Su'omen asiaa,
ja minun 'Selviiyksilloni ,lieneekin annettu niillo toivottu merkitys. Tuntien amerikalaista psykologiaa suuntasin esitykseni sen muk&isesti ja minua aika hyvin ymmärrettiin kaik·
kialla, joten vähitellen sain Suomelle läm pimiä ystäviä :siellä'k in, missä tämä ei . ollut ensin f!ä.htävästi osaavutettavissa .
Mielihyvällä ja suurella kiitollisuudella olen velvollinen ensin ma'initsemaan, että Yhdysvaltain hallitusviranomai.set
()SQittivat minulle unitä :suurinta avuli<a.isuutta. to-imi,nna.;;sani
ja olivat aina v'a lmiit minua tukemaan ja auttamaan. On
si~s kokonaan· väärä se USKO ja ·ajatus, että presidentti ja
Mr. Hoover olisiv<at oll-eet Suomen auttamista vastaan päinvastoin. Suomen edustajain (eri'k arvaisten edustaj&in)
toiminta oli se mikä viivytti sekä elin"tarveavun että itSenäisyyo1;unuustuksenkin saantia Suomelle. Yhdysvaltain viranQmaiset ovat, minun va,kaumukseni mukoaan, oll~t kolt.o ajan
Suomelle todellisia ystäviä ja valmiit sitä auttamaan, jos
Suomen asiaa olisi oikeaan suuntaan ajettu ja jos Helsingissä pämä. seikk.a olisi ollut tarpeeksi tunnet~u, mikä valitettavast.i ei ollut asiaJl laita.
Luonnollisesti tulin heti Yhdysvaltoihin saavuttuani
huomaamaan, että A mer'ikan suomaloissyntyisten suurin ja
_p a·ras osa oli valmis kaikin tavoin Suomea auttamaan. Suo-
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meukielii!et sanomaleJulet: New Yorkin Uutiset, Pä.ivälehti,
Amerikan Suometar, ja muut ovat tehneet työtä Suomen
hyväksi. Valitettav-åsti suomenkiel isten lehtien vaikutusvalta rajoittui luonnollisesti suomenkielisten piiriin eikä.
niillä voinut olla vaikutusvaltaa amerikalaisell yleisen mieli.
piteen muutokseen. Samoin suoma.laisten e ri seurat ja. yh-

distykset, kuten Kalevan Rita.rit, Raittiusseurat, Punaiset
Ri'Stit, j. n. e. be:kivli.t kiitettävää työtä Suomen hyväk.si ja
usein ·Iähetfivä't adresseja ja sähkösaJlIOmia presidentti \Vii·
son'ille Suomen asiassa. Amerik,alaisetlcirkkokunnat .seura·
siva.t mielenkiinnolla kä.rsivän ·Suomen 'kohtaloja ja methodistit valmistelivat myös a.vun toimittamista. Suomeen. Pe·tastu-sarmeijakin suomala.'iss:srntyiseu' vänrikki Väyry5eo esi·
tyksestä oli ryhtyny't toimiin Suomen elintarveasia,n Mlttamise!ksi, mutta tä.mä. juuri silloin ,kun 'Arr. Hoover oli jo ottanut Suomen ohjelmaansa.; ,kiitollisuudella. on ,asia. silti muia1.oon merkittävä.
Enemmän kumminkin .kun voi ,arvatakaan syrjäst..1. katsoen, auttoivat Suomen a5iM ne suomalai!lSyntyi-sen amerikalaiset, joilla oli paikkakunnallaan ja laa~mmallakin alalla,
johtava asema, ja jotika ol'ivat mielihyväHä valmiit tila.joS'Uudeo tullen vaikutusvaltaansa. .suomen 'hyvä:ksi käyttämään. Näigtä on etupäässä mainittava, J . H. J asberg, Hancock'ilainen liike- ja. rautatiemies, joka samalla on hallitu'ksen luottamusmies monenlaisilla aloilla, eekä Duluthilainen
lakimies O. J . La,rson. Kun tri Igna.tius lähti paluumatkalle
Suomeen, tarjosivat nämä minulle apuaan, jota Iffiinä suurella menestyksellä :käy,hu hyväkseni sitten kun he tulivat
kanssani New Yorkissa neu vottelemaan ja. sittemmin yhdessä.
menimme ,W.ashingtoniin ha.llitu'Sllliehien luo Suomen avus-tusa.siassa. Heidän edustajansa Yhdysvaltain kongressissa
Clarenee B. Miller, W. F. James ja sena.torit Kellogg ja.
Nelson olivat tietysti parllaiten tilaisuudessa 8siaamme avusta.man.n. aktiivisesti. Varsinkin Mr. Miller, ollen jäsenenä
Ulkoasiain komitc[LSsa ja erittäin etevä valtiomies sekä harvinaisen kyvykäs ja 'tarmokas, teki ,SuomeHe a.rvaamattomin.
pa.lveluk.sia avltStamalla minua h~ltkilökohl;aigegti. Ansaitut
sydämelliset kiitokset on heille tässä julkila.usuttava.

80
Erityisen .kiitollisuuden ansaitsi Mr. H. Montagu Donner, joka., kuten varemmin on mainittu, on jo 20 vuotta ollut.
Yh'dysvaltain k.ansalainen ja on tarkoin oppinut tuntemaan
Amerikan, uuden isänmaansa elämää, hallinto- ja työtapoja.
Huolimatta siitä, että hän ei osaa suomen Jcieltä ja vaan
vähän ruotsiakin, hän läpimästi rakastaa guomea - sanoisinko: Runebergin ISuomea ja sitä .suomen kansaa, jota hän
oli oppinut tuntemaan. Tietysti nykyiset aatevirtaukset Suomessa ovat hänelle vieraat, mutta hän katselee niitäkin amerikalaisen silmillä ja toivoo, että demokraattinen Suomi amerikalaiseen malliin on .se tulevaisuuden Suomi, jota hän.
toivoo - kuten minäkin. Se tarmokas apu jota Mr. Donner
minulle antoi toimiessruan "Finlp,nd ConstifuUonal League of

(

America" (Suomen Perustusla,illinen Liitto Amerikassa)

puheenjohtajana ja "Finland Sentinelin" (Suomen Vahtisotamies") toimittajana sekä y.lipäänsä mitä läheisimpä.nä
ja hartaimpana avustajanani, ei mitenkään tullut tarpeeksi
palkituksi sillä vähäisellä maksulla mikä hänelle oltiin tilaisuudessa suoriitamaan tästä toime:;;ta. Ne monet kirjoituk. sei, jotka "Finland Sentinel" juIk-aisi hänen allekirjoituksellaa.n, ja jo~ useissa tapauksissa ovat yhteisen "koIDiteatyän" tulo'Jr.sia, ovat kumminkin pysyväi.senä muistomerkIkinä ja esimerkkinä vilpittömästä rakkaudesia kärsinyttä
Suomea kohtaan . "Suomen PeruS'tuslaillieen Liiton" muista
tärkeimmistä toimihenkilöistä on kiitollisuudella mainittava
merimiespastori 'Kalle Mäkinen, hrat J. A . pj·hlman ja Edw.
Oman-Waihoja puolisa.ineen. He ovat tehneet hartaudella.
ja uhrautuva.isuudella Suomen hyväksi työtä, jonka v·a ikutus
ulottuu kauas tulevaisuuteen.
Vai·kk.a ei yl~n sä ole t unnettua, 011 kumminikin Amerikassa m{lnia sellruisia suomalaj'sia, joiden lausunto Suomen hyväksi on 'koitunut yhtei-sen '8.:sian hyväksi . Yhtenä heistä mainitsen bostonilaisen lakimiehen J. Alfred Anderson'in, joka,
ollen lähein.en tuttava Co!. House'n kanssa, on tälle antanut
tärkeitä t ietoja .supmen asiain .auttamisek'Si. SU{lmen puolesta. on :kiitollisuutta. lausuttava hänelle ja kaikille muille
Suomen ha.rta.ille puolwstajille, joiden nimiä on ma.hdoton
tässä luetella.

1
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Suomen ja Amerikan välisistä taloudellisista suhteista.
Saavuttuani viime vuoden alussa. Yhdysvaltoihin oli aikomukseni, ~aa.tuani e1illLa.rveasian järjes:tetyksi, organiseemta muutamia laitoksia., joita katsoin välttämättömiksi Suomen ja Yhdysvaltain vä.listen suoranaisten taloudellisten suhteiden järjestämiseksi ja ·kehittämiseksi. Nämä olivat "Suoffi!llais-amerikalainen pan'kkilaitos", "Suomalais-amerikalainen laivayhtiö" ja. niiden ohella "SuOImalais-'80merikalainen
kaupallinen. järjestö", joissa kai'kissa olisivat ei ainoastaan
Amerikassa. olevat suomalaiset päätekijöinä, vaan myös
Amerikan ja. Suomen, asianomaiget johta.vat liikemiespiirit
ja hallitukset osallisina ja myötävaikuttavina. Tä.ten saisi
asiain järjestely ja hoito mahdollisimman suuren kantavuuden, 'Syntyisi molempien kansojen. vii.1iselle· ystävälliselle .
vuorov.a.ikutukselle välW.Lmättömät perusorgaanit.
Etlsimmäisellä ja tärkehnpänä pidin "SuomalaLs-amerika·
laista pankki laitosta", jota. varten tehdyssä perinpohjai~sa
tutkistelussa. hUQmaSin sopivimm aks i '1l. s. "tru8t company"muodon syystä, että tällaisen pankkilaitdksen toiminta Yhdysvrutfl'in pankkiasotuslen muka:ari. on tarkoituksooll paljon
sopivampi kuin muidellJ pankkilaitost.en.
Jo maalis- ja huhtikuulla viime vuonna otin asia,n yksityisissä. piireissä pohdinnan alaiseksi ja. sitä väh~teJl{ln kehitettiin. Asiasta. keskustcllossani Yhdysva.ltain hallitusvi rano.lnalsten ja huomattavimpien pankki-' ja finanssi miesten
kanssa., sai aate erittäin suosiolliSta. kannatusta, mu tta. jäätiin
odottamaa.n poliittisen aseman kehitystä.
A,siassa tekemäni alustuksen mukaan olivat pankkilaitokscn järjestämiseen ja perustamiseen seuraa.vat ,näkökohdat
huomattavimmat: Lukuisat Amerikan suomalaiset vuosittain lähettävät kotimaahan huomattavia rahasummia" joita
lähetyks iä {Ivat hoitaneet ei ainoastaan pn.nkkili ~~ t, Suomen Merimieslähetys ja laivakoruttorit, mutta myöskin ka.ikenkarvaiS<lt muut agentit., joiden kalllta. asianomaiset saavat
mllksaa välityspalkkioina ja muina llyvärrt-ekijä.isinä melkoisia. summia, eivätkä nämä rahan sii rrot ole aina olleet luoUG7_19
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tett.avissa käsissä.. Siispä t..ällainco asianomaisten oma rahalaitos olisi heidän oman kontrollinsa. alaisentl ja täten vä.ltettäisi kaikenlaisia j'kävyyksiä asian hoitamisc-ssa.
Toiseksi: sekä Suomen että Yhdysvaltain hallitusten
osanotto tällaiseen pa:nkkilaitok'SOOJl antaisi tilaisuuden keskittää. tähän Jaitokseen moJemmin,puo!isen vuorovaikutuksen
näissä oasioissa., joten kaupallisten ja rahallisten asiain järjestelylle täm ä. olisi IU0ll11011isin ja sopivin kesklts, jonka nojassa helpogf;i voit1\lsi kehittää suoranaista, taloudellista. yhteistoimint1l.a eri .muodoissa.
Vasta helmi kuulla tänä. vuonna kehitLyi asia kiinteäml>äii.n muotoon. Uecita nlusl.a:via keskusteluja pidet.tiin Yhdysvaltain hallituksen raha-asiain "iran omaisten kal1SSa,
sekä otin asian esille laajemmalta. Amerikan johhwien suomalaisten kanssa, jot.ka kaikki olivat valmiit.a .asiaa t.ä.;ytiLn:,.
tööll pallemaa,n. Maaliskuulla pidettiin asian kehittämisek..<:i
useita kokQ.u'ksia Yhdysvaltain fimmssimiesten kanssa, ja. on
minulla pöytäkirjat näi'Stä kokouksista. Snmrun kuun lopulla
puhuin asiasta. hra. A. R..' wanheimolle kerl;oen siitä alust.'1vasta työstä jota olin asiass.'\. tehnyt, Hän piti asiaa tärkeänä
vakuuttaen, -eWi suomahl.ise't pan!kit varmaankin ottasivat
osan yritykseen. Hän oai:koi knhuaSuomesta. asiaa tutkimaan
jonkun. pall'k-kimiellen., jollnisena lieneekin hra. L eander sitf.e~ Amel'ikan,n. ma:tkusta1wt. Murulle hän ei kumminkaan
rell jälkeen mitään 'aSiasta. puhunut, - Kun sitten hra. J aoob
von Julin saapui Yhdys\'nl'toihi n jp minä hä1Hslle asiasta
mui'den 1\siain ,muassa mainitsin, tunftu,j hänkin olevan
nsialle· myötätuntoinen.
AvuS'ta e.ssani Yhdysva.Jt.ain vlra nomaJ Sla "Vapaus- ja.
Voitt.o·laill<ljen" rooliseeraamisessa. Amerikan 'Suomalaiswn
keskuudessa minä pidin erityisesti SU<lmelle tiirkeä.nä. tillla'isen toiminnan vaikutusta, yhlcistoimintwJI Yhdysvalt:rin
hal1itusvirnnomaisten, ,kaJllSsa, josta eräs Yhdysvaltain ikansa-lainen Suoma:laigoJl L a_inakomitean toimeen panemassa

juhln~

ti"ialsuudossa. puhui seuraavasti:
"Kun suomalaiset tulevat Setä. Samlllilta. pyytämään r-ahaa lain<lksi, av.aa Setä Samuli - "Unele Sam" - suuren

,
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kirjansa., jossa 011 iueteJtu missä määrässä. eri -kansallisuudet Yhdysvalloissa ()vat näitä. Wl.Jlaus- j31 voittolaim.oja merkimloot. Setä huomaa, että .suomalaiset ovat kunnialla velvollisuutensa suoribt.a.lloot. Siispä. hän mielihyvällä huomaa,
että suomalaisten rekordi on tyydyttävä ja.,seurauksena hä.n

avaa. rahakirstu ll 3a ja sanoo: "tietysti suomalaisille a.nnetaan mitä he tarvitsevat",
Minä 'Omasta. puolest.aJ:ti voin tiihi~n lisätä, että lausunto
on- todenmukainen,. Suomalaisten on vaan oikealla tavalla

asiansa ajettava.

Näissä hajanaisissa. "päiväkirja.-otteissa" voin 'Vielä majni1.<'I, että. samana päivänä. kuin Suomen Iwsi perustuslaki

ilmoitettiin hyväksytyksi 165 äänellä 22 vastaan, eli siis
kcsäk. 21 p:tlii, Aeo1ian Hall 'issa New Yorkissa vietettiin
muistettava Suomen ·VapatM-juhla. Kesäk. 22 p:nä pidin
lupaamani juhlapuheen "Idän rSuomala.i-sen Raittius Kansan"
kcsäjuhlass.'\. Mttynard'isS3) Mass.
Kun kävi vähitell~n -selville, etten Suomen hallituka;elt~
enää. voinut toivo..'lkaan vastausta ki rjeisiini vielä vähemmin
varoja. päästä;kseni eheill nahoin lähtemään Yhdysvalloista,
johon minä Suomen llal,lituwsen pyynnöstä olin lähtenyt, en
voi-nut enää. odottAA-. vaan päätin ,koettaa. saada ra'ha .. asiat
\"äliaikaisesti jiLrjesootyksi, siten, ett.ä. lähtö tu-lisi mahdolli"eksi, mikä. vihdoin onnistuikin. En. voi olla. paheksumatt.'l
sitä tapaa, että kirjeisiin ei hallituksen puolesta. annettu kirjeellistä vastausta. Tsaarin'kin hallitus oli velvoitettu kirje'3l\isesti vastaa.maan ikirjrullisecn kysymykseen. On outoa,
että -Suomen viranomaiset; tässä >suhteessa ni~ytt.ävi\,t ole-van
sitä leväperiiisempiä - luulisi, että. vastausten lähettäminen
henkilölle, jonka hallitus itse lähetiää vieraalle maalle, kuuJuu jo alkeellisimpiin velv<lllisuuksiin.
Helsingissä, syyskuulla 1919.

1\ J. Valkculliiii.
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