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Amerikan alusmaat
demokratian
kokeilualueina

Amerikan hallituksen pää-
määränä on suojella tai ke-
hittää vapaa yksilö. Se koet-
taa suojella vapaata yksilöä,
jonka olennaiset oikeudet ta-
kaa perustuslaki. Se koettaa
kehittää vapaan yksilön ter-
ritoreihinsa ja saaristoalueil-
leen, sillä noilla alusmailla
yksilö ei ole vapaa sanan a-
merikkalaisessa merkitykses-
sä, sillä hänen täytyy vielä
saada täysi itsehallinto. Mi-
hin määrään kehitetään va-
paa yksilö Amerikan territo-
reissa ja erikoisesti Amerikan
saaristoalueilla? Vastauksella
on syvä merkitys ei ainoas-
taan niille Yhtyneiden Kan-
sojen jäsenille, joilla on val-
takuntia varjeltavanaan tai
selviteltävänä ainakin osaksi,
vaan myöskin niiden alamai-
sille. Kaikille niille, samoin
kuin hyvän tahdon omaaville
amerikkalaisille, ovat Yhdys-
valtain alusmaat osaltaan de-
mokratian käytännöllisessä
kokeilussa.

Yhdysvaltoja ei onneksi si-
do, kuten vanhoja valtakun-
tia, traditionit kauan voimas-
sa olleista alusmaapalveluk-
sista. Se on sen tähden ollut
tilaisuudessa ja kyennyt ke-
hittämään. vapaamielisen ja
taipuvaisen menettelytavan
'territoreilleen ja alusmail-
leen. Se on jo kauan tunnus-
tanut itsemääräämisoikeuden
periaatteet; sen vallanpito
Cubassa, jonka vapauttamisen
puolesta se taisteli v. 1898,
kesti ainoastaan kolme vuot-
ta, ja vaikka se aluksi pidät-
tikin itselleen oikeuden se-
kaantua saarivaltakunnan si-
säisiin asioihin järjestyksen
ylläpitämiseksi, luopui se
tuosta oikeudestaan kymme-
nen vuotta sitten. Se on täyt-
tänyt lupauksensa antaa riip-
pumattomuus Filippiineille;
se auttaa Aalaskan ja Hawai-
an territoreja itsehallinnolli-
seen valtio-oikeuteen. Porto
Ricon suhteen presidentti H.
Truman sanoi viime loka-
kuussa, että oli jo aika ottaa
selko siitä minkälaisen hallin*
non portorikolaiset haluavat
itselleen ja sen jälkeen myön-
tää se heille “sellaisten rajoi-
tusten mukaan kuin kongres-
si siitä päättää. (Jokaisessa
muutoksessa, jonka kongres-
si tekee Porto Ricon suhteen
poliittisesti, täytyy ottaa
huomioon saarivallan nykyi-
nen luottamus ekonomiassa
ja finanssisessa avustuksessa,
jota se saa Yhdysvalloilta.)

Viime elokuulla presidentti
lisäksi ilmaisi käsityksensä
Porto Ricon kansan kansalli-
sista toivomuksista, kun hän
nimitti J. TANARUS. Pineron maan-
sa kommissioneriksi Porto Ri-
costa kongressiin, tullen hän
kuvernööri Tugwellin seuraa-
jaksi. (Nk. resident kommis-
sioneri valitaan yleisellä ää-
nestyksellä; hän on oikeutet-
tu puhumaan maanmiestensä
puolesta Yhdysvaltain kon-
gressin edustajahuonees s a ,

mutta ei ole oikeutettu siellä
äänestämään.) Pinero on en-
simmäinen syntyperäi ne n
Porto Ricon kansalainen, jo-
ka on tullut nimitetyksi tuo-
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hon korkeaan virka-asemaan.
Tehdessään nimityksen pre-
sidentti ja senaatti vahvis-
taessaan nimityksen nou-
datti siinä parhaimpia Ame-
rikan traditioita. Muutamia
kuukausia aikaisemmin nou-
datettiin samoja traditioita,
kun nimitettiin Virgin saar-
ten kuvernööriksi William L.
Hastie, huomatussa asemassa
oleva saarimaan lakimies.
Noilla saarilla, jotka muodos-
tavat itäisimmän etuvartion
Atlantilla, asuu suurimmaksi
osaksi niden afrikalaisten jäA-
keläisiä, jotka sata vuotta
sitten tuotiin tänne ennen
valtavaan orjakauppamaahan.
William Hastie on heidän en-
simmäinen neekeri kuver-
nöörinsä.

Pinero, joka asetettiin vir-
kaansa Porto Ricon kuver-
nöörinä viime lokakuussa, on
herättänyt yleisön huomion
Porto Ricon kaksi miljoonaa
käsittävän kansan, amerikka-
laisen, toivomukseen saada
suurempia itsehallinnollisia
oikeuksia käytettäväks e e n
maan hallinnollisissa kysy-
myksissä. New York Times-
lehdelle osoittamassaan kir-
jeessä hän sanoi: “Porto Ri-
con johtavat miehet ovat kau-
an olleet yksimielisiä siitä,
että on saatava Porto Ricon
kansalle käytettäväksi
kansanomainen vaali halli-
tuksen viranomaisten valitse-
miseksi ja yleinen äänestys,
joka on salainen, jossa ote-
taan selko siitä, mitä kansan
enemmistö haluaa näistä kol-
mesta vaihtoehdosta: valtio-
hallinnon, riippumattomuu-
den vaiko dominion aseman
hallituksessa.”

Kongressin 78 istunto lop-
pui ilman, että kongressi olisi
tehnyt mitään päätöstä pre-
sidentti Harry Trumanin vii-
me lokakuussa tekemän eh
dotuksen suhteen. Sittenkin
kehoittaessaan pikaiseen toi-
mintaan antaa Porto Ricon
kansalle sellainen hallitus
kuin se haluaa, ilmaisi presi-
denttimme sen, minkä olisi
pitänyt olla omantunnon a-
siana ei ainoastaan kongres-
sille, vaan koko Amerikan
kansalle. Tämän hetken maa-
ilmanhistorian aikana, jolloin
kansojen neuvostojen koko-
uksissa ja Yhtyneiden Kanso-
jen konferensseissa tulee niin
voimakkaasti esille kysymyk-
set kansan oikeuksista ja va-
pauksista, tulee siitä Yhdys-
valloille erityinen vastuu, ja
tuo periaate on olennainen
perustus kaikille lajeille ih-
misoikeuksien ja vapauksien
alalla.

On tosi, että asianhaarat o-
vat yhtyneet hidastuttamaan
ihmisen tasa-arvoisuuden pe-
riaatetta muutamissa Ameri-
kan vaikutusvallan alaisissa
maissa, erikoisesti strategi-
sesti tärkeillä Tyynenmeren
saarilla Guamilla ja Ame-
rikan Samoalla jotka kuu-
luvat laivastomme hallinnon
alle; on myöskin totta, että
itse valtioissamme ei aina
noudateta tuota periaatetta:
jotkut Amerikan kansalaiset
saavat epäsäännöllisen kohte-
lun rotunsa, uskontonsa tai
kansallisen lähtönsä vuoksi.
Nämä laiminlyönnit kansan-
valtaisuuden käytännössä an-
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päiväksi. Ja kun viimein koit-
taa tuomiopäivän suuri huo-
men, silloin on Jumalan ar*
mopäätöksen ihana täyttymys
toteutunut, taivas ja maa ka-
toaa ja jumalattomat hukku-
vat, vaan Herran lunastetut
riemuiten käyvät taivaalli-
seen Siioniin. Meissä asuvan
Jumalan hengen voima herät-
tää ruumiimmekin kuoleman
vallasta Kristuksen kirkaste-
tun ruumiin kaltaisuuteen.
Tässä kunniassa ovat kaikki
heikkouden puutokset tunte-
mattomat. Synti ja kuolema
onnettomuuksineen ovat
menneitä asioita. Ääretön
kunnia ja kirkastettu ilo tun-
kee ruumiin ja sielun autu-
aallisessa iankaikkisuudessa.
Meissä on asuva Kristuksen
ihmeteltävä voima, jolla pu-
ettuina täydellisesti toteu-
tamme korkeinta ihannet-
tamme: palvella ja kiittää Ju-
malaa ja Karitsaa iankaikki-
sesti.

Uutta virttä, uusin kielin
Yhdess* sitten veisataan,
Kirkkain ruumiin, puhtain

mielin,
Väsymättä milloinkaan.
Riemu raikuu kaikkein suus-

ta!
Aika väistyi murheinen;
Sielut saavat elonpuusta
Täyden, täyden tyydykkseen.

Raymond Aho,
Sebeka, Minn.

JEFFERSONIAN PHILOSOPUY PRESERVED ...The faith of
Thomas Jefferson isin the U. S. Constitutiou is set forth in the
panels in the walls of the inemorial room of the Jefferson Memo-
rlal in Washington, and are examplcs of the thlrd Presidenfs tenets.

VOIMAMME
SALAISUUS

Fil. 4:13 sanoo ap. Paavali:
“Kaikki minä voin Hänessä,
joka minua vahvistaa”. Ja
profeetta Jesaja (34:24) paljas-
taa Herran seurakunnan iha-
nuuden sanoen: “Ei siellä a-
sukas sano: minä olen heik-
ko; kansa, joka siellä asuu,
on saanut synnit anteeksi”.
Ei ole siis väärää kerskausta
sanoa, että emme ole heikko-
ja. Tämä on ihmeellinen to-
tuus. Paremmin tätä käsit-
tääksemme katselkaamme a*

somaamme kolmenlaisessa o-
lotilassa, nimittäin, hengelli-
sessä kuolemassa, hengellises-
sä elämässä sekä viimein ian-
kaikkisessa kunniassa.

Luonnollisesta tilastamme
sanoo Raamattu: “Te olitte
kuolleet rikoksiinne ja syn-
teihinne”. Siis hengellisen
kuoleman heikkoudessa on
ihminen synnin, kuoleman,
perkeleen ja helvetin vallan
alla yhtä täydellisesti kuin
ruumiillisesti kuollut on pe-
rinpohjaisen avuttomuuden
tilassa. Hän voi puhua voi-
mastaan ja vapaudestaan,
vaan tämä on sama kuin kuu-
mesairaan hourailu. Hänen
sairautensa on niin vakava,
turmeluksensa niin perinpoh-
jainen, ettei hän näe todelli-
suutta, ennenkuin lain jylinä
Jumalan sanan voimasta hä--
net herättää synnin unesta.

Jeesuksen sovintotyö h ö n
turvaten saavuttaa herännyt
syntinen mitä rikkaimman e-
lämänyhteyden Kristuks e n
kanssa Jumalassa. Tämä hen-
gellinen elämä syntyy evan-
keliumista uskon kautta, sillä
evankeliumi on Jumalan voi-
ma autuudeksi. Tämän mei-

tavat vain lisäpainostusta A*
merikan päämäärän tarkoi-
tuksille saada aikaan tai
suojella vapaan yksilön tur-
vaamista.

Yksi keino, jolla saavute-
taan tuo kansallinen päämää-
rä on joka samalla lujittaa tä-
män maan moraalista asemaa
maailmanasioiden järjeste-
lyissä, on se, että voimak-
kaasti taistellaan kaikkia
puolueellisuuksia vastaan
täällä kotona, ja mitä tulee
Amerikan alusmaiden ja ter-
ritorien asukkaisiin, autetaan
niitä pääsemään täydelliseen
yhteisosuuteen niin pian kuin
he itse ovat järjestyneet itse-
hallintoon. Sellaisten jouk-
koon kuuluvat Porto Ricon a*

sukkaat, jotka on kauan jo
tunnustettu poliittisesti kyp-
syneiksi ja kykeneviksi hoi-
tamaan hallinnollisesti omaa
hallitustansa.

. Common Council.
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hin asettuneen uuden elämän
ja iankaikkisen voiman salai-
suus on siis syntien anteeksi-
antamus, kuten alussa kuu-
limme. Tämän anteeksiannon
kautta palautuu yhteys Ju-
malaan. Siksi meitä hallitsee
hengellisen elämän voima,
niin että voimme iloita ja rie-
muita elävässä Jumalassa se-
kä voitollisesti seista syntiä
ja kaikkea onnettomuutta
vastaan. Ja vapautettuina
synnin tuomitsevasta vallas-
ta ja sen orjuudesta tulee ti-
lalle uusi kuuliaisuus Juma-
lan tahdolle ja sydämen halu
vanhurskauden töihin. Kristi-
tyn koko autuus on siinä, että
hänelle on luettu itse Kris-
tuksen täydellisyys. Vanhurs-
kauttamisemme on valmis ja
täydellinen, vaikka pyhitys-
elämämme tässä elämässä on-
kin puutteellinen lihan heik-
kouden tähden.

Kristuksen voimassa kotiin
matkaava Herran seurakunta
on voitollinen riemusaattue,
kuten Paavali sanoo 2 Kor.
2:14: “Mutta kiitos olkoon Ju-
malalle, joka aina meitä kul-
jettaa voittosaatossa Kristuk-
sessa”. Ihmeellinen lause!
Puhe voitosta osoittaa, että
on ollut ja on «taistelua. Ja
taistelua ei voiteta ilman voi-
maa. Meidän vihollisemme o*

vat todellisesti väkevät ja
hirmuiset, mutta niiden hir-
mukourista olemme saaneet
mitä jaloimman voiton Her-
ramme ja Vapahtajamme Jee-
suksen Kristuksen kautta. Ja
tässä voittosaatossa me käym-
me voitosta voittoon, perille
asti, sillä kun Jumala on puo-
lellamme, kuka voi meitä vas-
taan olla? Ja vaikka meidän
täytyykin tuntea oma heik-
koutemme, niin Kristuksen
voima tulee täydelliseksi
heikkoudessa, 2 Kor. 12:9. Hä-
nen voimansa on heikoissa
väkevä ja vain heikkoja Hän
vahvistaa. Tärkein huolemme
tulee olla jatkuvasti vahvis-
taa uutta ihmistä anteeksian-
tamuksen ravinnolla sanan ja
sakramenttien kautta. Niitä
viljelemällä vahvistu m m e
Herran voimassa ja varjel-
lumme hengellisestä ja ian-
kaikkisesta kuolemasta. Ja
vihdoin kun ruumiillisen kuo-
leman heikkous meidät val-
taa, olemme Jumalan voi-
massa turvatut. Tukenamme
ovat iankaikkiset käsivarret.
Ja lunsimmepa sielussamme
helvettiä tai taivasta, ei ole
hätää, sillä autuutemme ei pe-
rustu vaihteleviin tunteisiin
vaan Herran muuttumatto-
maan armosanaan. Mahdoton
on hänen hukkua, jollaon Ju-
malan sana. Näin Jumalan
voima tekee kuolinpäivän lo-
pullisen voiton riemulliseksi

suomalainen rahalaitos, jossa
varat ovat talletettuna. A
sianomaisen Yhdysvalloissa
tai Canadassa asuvan suoma-
laisen ei siis tarvitse ryhtyä
muuhun kuin antaaKansallis-
Osake Pankille tai muulle
Suomessa olevalle pankilleen
kirjeitse kehoitus tehdä yllä
mainittu ilmoitus paikallisel-
le verotuslautakunnalle.
Kuten jo edellä huomautet-
tiin, tällaisen ilmoituksen te-
kemiseen on vielä runsaasti
aikaa.

Mitään muuta talletusten o-
mistusta koskevaa päätöstä
Suomessa ei ole tehty. Niinpä
ovat täysin perättömiä puheet
siitä, että Suomen pankeissa
olevat talletustilit, joita ei ole
käytetty viimeisen kymmen-
vuotiskauden aikana, muka
menetettäisiin valtiolle.
Amerikan suomalaiset voivat
edelleen täysin luottavasti
suhtautua pankkiyhteyksiin
Suomessa.

o

Kannattakaa niitä liikkeitä,
jotka ilmoittavat Auttajassa.
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Niille, joilla on rahaa
talletettuina Suomen
pankeissa

Sen johdosta, että Ameri-
kan suomalaisilla näyttää ole-
van harhaan johtavia käsi-
tyksiä Suomen valtioneuvos-
ton tänä vuonna antaman,
talletusten ilmoittamista Suo-
messa olevalle verolautakun-
nalle koskevan päätöksen tul
kinnassa, olemme Suomen
suurimmalta talletuspankilta,
Kansallis-osakepankilta, saa-
neet julkaistavaksemme seu*

raavan selityksen.
Ilmoitusvelvollisuus koskee

vain talletusta, jonka määrä
tämän vuoden alussa oli vä-
hintään 25,000 markkaa, tai,
jos kysymys on elokuun 21
p:n 1945 jälkeen avatusta tal-
letustilistä, jonka määrä on
vähintään 10,000 markkaa. Ne
talletukset, joita ei ole ilmoi-
tettu viimeistään vuoden
1950 loppuun mennessä, val-
tioneuvosto voi julistaa Suo-
men valtiolle menetetyksi.
Ilmoitusaikaa on niinmuodoin
vielä jäljellä runsaasti neljä
vuotta.

Mitä nimenomaan Ameri-
kan suomalaisiin tulee, on e-
rityisesti huomattava, että
valtioneuvoston päätök sen
mukaan voi sen puolesta, jon-
ka kotipaikka on Euroopan
ulkopuolella, talletusta kos-
kevan ilmoituksen tehdä se
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